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Máte doma jakékoli dokumenty, předměty či fotografie,
spojené s nacistickou perzekucí na území naší republiky
a chcete je vyhodit? Nedělejte to a dejte nám vědět
na vyzva@pamatnik-terezin.cz!
Zajímají nás předměty a dokumenty spojené s osobami
vězněnými v Terezíně a Litoměřicích, ale i ty, dokumentující
věznění v dalších koncentračních táborech, věznicích, káznicích
i jiných nacistických perzekučních zařízeních.

Děkujeme především
za naše budoucí generace!

EDITORIAL

Úvodník
A máme tu konečně jaro, období, kdy se
příroda probouzí a my s ní. Pro většinu
z nás je to čas inspirací a plánování.
Možná uvažujete, kam se tento rok
podíváte, kam vyrazíte na víkend či
dovolenou. Jednou z určitě zajímavých
lokalit jsou Krušné hory – místo, které
bylo dlouhá léta opomíjeno. Právě proto

tím, že určitě nebudete zklamáni, pokud
Sever navštívíte. Důkazem jsou ohlasy
turistů a přátel, kteří do tohoto koutu
Čech dorazili a vraceli se obohaceni
něčím unikátním.
Prostě objevujte, poznávejte, zažijte …
Pavel Matějka
šéfredaktor časopisu Pohledy

jsme pro vás připravili toto speciální
vydání, kde se dočtete něco o historii
těchto hor. Dozvíte se, jak drsná a podmanivá je tato krajina, co vše postupně odkrývá a nabízí. Objevíte starou
Moldavskou železniční dráhu, úžasná
vodní díla, památky a místa s příběhem
a tipy na sportovní vyžití. Jsem si jistý
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Připíšou se Krušné hory na seznam UNESCO?
Podle předkladatelů prostě neexistuje na planetě žádné podobné místo, které by ilustrovalo
mnohaletý vývoj hornického kraje tak zevrubně
a všeobecně jako Hornická kulturní krajina
Erzgebirge/Krušnohoří.
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Krušné
hory

Krajina podmanivé
a syrové krásy
Krušné hory jsou nádherné pohoří
zvláštní podmanivé a syrové krásy,
dlouhý zalesněný hřeben, z něhož
na německou stranu pozvolna a na
českou často velmi prudce sestupují
lesnaté i kamenité stráně, úchvatné
horské louky, pláně a mokřady. Jsou
plné netušených překvapení, ukrytých
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skvostů, mají svá tajemství, která je
krásné odhalovat. Zvlněný reliéf krajiny, štětinaté koberce lesů protkané
vodní hladinou, temná a tajemná
rašeliniště, místa přízračné a tísnivé
krásy, louky plné zcuchaných vlasů
trav a kopinatých chocholů, jimiž se
vinou potoky a říčky jako safírové nitky, vysoké a čisté bučiny. Stříbrní obři
šrafovaní zlatými paprsky odpolední-

ho slunce, kameny i stromy čalouněné
zářivými mechy se střapatými kšticemi kapradin. Aleje kosmatých stromů,
kterými se prochází tiše a s pokorou
jako pod klenbou chrámovou, temně
modré oko Flájské přehrady uprostřed
hnědozelených luk, které koupe nohy
smrčinám chtivě vbíhajícím do chladivé vody. Do lesů oblečené hřebeny
a vrchy poseté souměrnými korunkami
POHLEDY | Krušné hory 2019

REPORTÁŽ

Tisíc tváří
hor
Rašeliniště zamrznou nebo je
pokryje bělostný rubáš, svahy
se zachumlají do prachových kožichů
a louky se změní v nekonečné pláně
jiskřivého bílého zlata.

rozhleden a hradů, podsadité klenoty důstojných a do krajiny vrostlých
historických měst, lesklá a mystická
nedozírnost Kamencového jezera, do
něhož vnořit tělo je tak útěšné a krásné. Rezavé kartáče vřesovišť, půvabné
květy se jmény jako ze starých kronik –
rdesna a suchopýry, koprníky a vachty,
anebo dojímavá a strhující nádhera
Bezručova údolí, kterým se žene rozPOHLEDY | Krušné hory 2019

verná Chomutovka od mlýnu k mlýnu.
Kamenné hráze a zídky ohmatané
drsnými dlaněmi těch, kteří nás
v lásce k tomuto kraji o staletí předešli, vznosné a pyšné věže zámků,
zdobných klenotů rozhozených až
rozmařile na tak malém kousku země,
nehybná moudrost kamenných sfing
na Měděnci, tichá a prastará ctihodnost stolové hory Úhošť a především
- duši hřející pohledy z Klínovce, krále
Krušných hor, otce kopců a vrchů,
anebo zase korálky dávné úcty k Bohu
- utěšené kapličky, mohutné kostely
i skromná boží muka... A pod tím vším
telurická síla, energie země, odpradávna dotýkané a dobývané rudy
vzácných kovů, křehké jizvy štol…
Tiché a hluboce do sebe obrácené
jsou tyhle hory, odnepaměti krušné
v obou smyslech toho slova – tedy
výtěžné i svízelné, hory s mrazivě ostrými výhledy i v mlžném oparu, hory
vždycky důstojné a majestátní.

Tisíc tváří hor
Je nesmírně útěšné procházet se
podhůřím i horami samotnými, na
jaře, kdy bezbarvou krajinou máchají štětce zelené a žluté, v létě, kdy
slunce kolmo zatíná svůj srp do světle
hnědých luk, i na podzim, kdy se
krajina probarví všemi odstíny duhy,

vždycky jsou Krušné hory neodolatelně půvabné a tiše návykové. A potom
v zimě... když svlečou barevný kabát
a zahalí se do bílé slavnostní řízy, jsou
tyto hory teprve zcela samy sebou.
Jejich drsná krása, tvrdý půvab, jejich
chlapské srdce nabídnou krajinu zcela
proměněnou. Rašeliniště zamrznou
nebo je pokryje bělostný rubáš, svahy
se zachumlají do prachových kožichů
a louky se změní v nekonečné pláně
jiskřivého bílého zlata. Jestli někdo
opravdu nedá na Krušné hory dopustit,
jsou to všichni ti, kdo se v zimě spouštějí ze svahů a protínají jejich pláně.
Mrazivá krása pohoří je v zimě načrtnutá pevnou a jasnou linkou, zamlklé
kopce otevírají svou náruč a krajina
pod prachovým peřím spí.

Léčivý dotek vody
Země a voda, dva živly, jimž jsou
Krušné hory zaslíbeny. Spojení tak
obrovského energetického potenciálu
najdeme málokde. Je nesmírně blahodárné vstupovat do podkrušnohorských léčivých vod, které nemají nikde
na planetě obdoby. Mohutné teplické
Pravřídlo, jehož sílu uctívali už Keltové
a Římané, pamatuje úsvit věků a tryská
jako krev z rány matky Země vlastně už
odnepaměti. To ono omývalo kotníky
vznešené královny Judity, ono bylo dů-

→
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vodem, proč Teplice bývaly Malou Paříží a Salónem Evropy a příčinou zažité
zvyklosti, že kdo z evropských mocipánů tu svého času netrávil sezónu, ten
jakoby nebyl. Anebo podivuhodný zdroj
vody až zázračné, objevený teprve před
nějakými sty lety v Jáchymově, které
se díky té prazvláštní vodě staly nejstaršími radonovými lázněmi světa. To
jakoby byla odvrácená tvář téhož živlu
který, snad obdařen vůlí, může dávat
i brát, léčit i zabíjet.

i olověné. V 18. století přibylo uhlí,
o sto let později i uran. Dodnes je
tato krajina tichým svědkem lidského
dobývání. Zarostlá zvlněná rýžoviště
a sejpoviště, erozí poničené prospektorské značky, opuštěné šachty,
kanály přivádějící vodu k vymývání
rud, zadumaná propadliště – sesedlé
i provalené pinky, někdy naplněné
tichou a pableskující vodou, jindy

čalouněné mechem či porostlé vlavou
přerostlou trávou. Krušné hory. Místo,
kde je země obzvláště bohatá, a vydrží-li kdo její sveřepý charakter, potom
i štědrá a laskavá. Tenhle kus země
byl svědkem mnoha lidských nadějí,
tužeb, pošetilostí i omylů. Už někdy
před tisícem let, když výzvu českých
králů k osídlení hor česká krev oslyšela
a německý živel s typickou urputností,

Příběhy drsné jako hory samy
A lidé? Krušnohorci? Hrdé a nesmírně
houževnaté plemeno. Jejich příběh
je fascinující. Jako se gotika zrodila
takřka přes noc, tak i hory krušné,
neboli kujné, staly se z ospalých, nehostinných zalesněných hřbetů během
nedlouhé doby pulsujícím hornickým
regionem. Za pouhých pětatřicet let
tu v první polovině 16. století vzniklo
deset báňských měst. Štoly se draly
do nitra země, kovkopové za svitu
kahanců lámali skálu a vynášeli ven
rudy stříbrné, cínové, měděné, železné
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Krása, která
nepomíjí
Když dnes člověk prochází
nebo projíždí Krušnohořím,
žasne. Rozum se až vzpírá věřit
tomu, že někdejší důlní jámy
a jalové výsypky mění se v mnohadruhové lesy, že voda se čistí
a ozdravuje, zvířata se vracejí, že
i jen letmý záblesk jednoho lidského života stačí, aby se obrodilo,
co se zdálo být mrtvé.

cílevědomostí a pečlivostí začal hory
proměňovat v kulturní krajinu, začalo
se soužití dvou národů, které prorůstaly jeden do druhého a po staletí žily ve
shodě ať už podmínečné nebo přirozené. Až do poloviny v mnohém šíleného
minulého století byly zdejší hřebeny,
kopce, stráně a údolí nejobydlenějšími
horami světa. Tragédie Sudet jakoby
tu byla nejčitelnější. Plíživě a pak čím
dál rychleji rodila se uměle dmýchaná
nenávist. Nejdřív byli vyhnáni Češi,
později zase Němci. Kořeny vyrvány,
země znásilněna, tradice na padrť.
Zbyla pachuť a strach. Na obou stranách. Hory se vylidnily. Ne, horám to
nevadilo, to lidé sami sobě ublížili. Příroda vydechla a, jako už tolikrát, vzala
opratě času do svých rukou. A dělala
to, co umí nejlépe – byla až nepřípadně
krásná. Marně se člověk snažil rvát z ní,
co mu mohlo být k užitku, ber kde ber
a po nás potopa. Úchvatná kotlina pod
důstojným zámkem Jezeří, kdysi zvaná
Zahrada Čech, proměnila se v povrch
jiné, neobydlené planety. A lidé, kteří
přišli po dobyvatelích, ve své sebestřednosti a krátkozrakosti vymezené
jepičí délkou svých životů, lomili rukama a lámali hůl. Jakoby zapomínali na
sílu přírody, jakoby nevěděli, že život si
vždycky najde cestu.
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Krása, která nepomíjí
Když dnes člověk prochází nebo
projíždí Krušnohořím, žasne. Rozum
se až vzpírá věřit tomu, že někdejší
důlní jámy a jalové výsypky mění se
v mnohadruhové lesy, že voda se čistí
a ozdravuje, zvířata se vracejí, že i jen
letmý záblesk jednoho lidského života
stačí, aby se obrodilo, co se zdálo
být mrtvé. Krušné hory jsou rok od
roku krásnější, zdravější. I lidé se sem

vracejí – jedni za sportem a zábavou, jiní za
životem. Už dávno jsou tyhle kopce zase
domovem. Dokonce i mýtická Marcebila,
bludná paní Krušných hor, se vrátila. Věřme
tomu, že lidem odpustila jejich pošetilost
a že zase bude bloumat po kopcích i údolích
a smáčet své vlasy v potocích, aby celému
světu zvěstovala, že její hory jsou místem
živoucím, drsným, bohatým, lákavým, ale
především nezměrně krásným.
Rostislav Křivánek
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Karel Lím
první lyžař severu

V době svého života byl přezdíván Krušnohorským Janem Bucharem. Stejně jako Jan Buchar
(1859–1932) v Krkonoších, byl Karel Lím v Krušných horách propagátorem letní i zimní turistiky,
vůdčí osobností stavby turistické chaty, členem mnoha spolků a také učitelem. Byť pocházel z kraje
nízkých kopců, z úpatí Českého středohoří, větší část svého života prožil v Krušných horách, které
nejen miloval, ale snažil se je přiblížit českým turistům a lyžařům. I proto byl mužem mnoha životů
a každý z nich žil naplno.
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HISTORIE

Život učitele
Karel Lím se narodil ve vesnici Zeměchy nedaleko Loun 6. října roku 1875
rolníkovi Karlovi a jeho ženě Amálii.
Prvního vzdělání se mu dostalo ve škole v nedaleké vesnici Cítoliby. Následně
v letech 1887 až 1890 studoval na měšťanské škole v Lounech. Byl učenlivý
a vnímavý a k dalšímu vzdělání si vybral
kněžský seminář, ale na přání rodičů,
především matky, přistoupil na kompromis. V letech 1890 až 1894 studoval
na C. k. českém ústavu pro vzdělávání
učitelů v Příbrami, i zde mohl získat
vzdělání, po kterém toužil a mohl jej
následně předávat dál žákům.
Prvním učitelským místem se K. Límovi
stal Hrob (dnes okr. Teplice), kde v roce
1894 nastoupil na místo podučitele
v místní veřejné škole. Zůstal zde dvacet šest let. Jako český učitel v převážně německém prostředí se brzy sžil
s ostatními českými rodinami a začal
v menšinovém českém prostředí působit jak politicky, tak kulturně. Vstoupil
do sociálně demokratické strany,
což však mohlo být pro menšinového
učitele existenčně nebezpečné, a tak
byl do strany zapsán a působil pod
jménem vycházejícím z jeho příjmení
psaného opačně, Míl. V Hrobu byl členem Ústřední matice školské, Národní
jednoty severočeské a ve Verneřicích
Sokola. V Hrobu v prvních desetiletích
dvacátého století založil a po několik
let dirigoval osmnáctičlenný orchestr,
jehož veřejná vystoupení byla velkým
přínosem pro celou českou menšinu.
V Hrobě Karel Lím žil nejen veřejný, ale
také soukromý život. Ten se k němu
však nestavěl vždy přívětivou stranou.
6. ledna roku 1902 se oženil s kolegyní
z hrobské školy, Olgou Svobodovou
(nar. 1877). Jejich soužití však netrvalo
dlouho. Šťastnou událost, narození
syna Karla (zemř. 1970), vystřídala
smutná, smrt prvorodičky ještě v šestinedělí (22. 11. 1902).
K. Lím se podruhé oženil v roce 1904,
kdy si za ženu vzal Marii HavránkoPOHLEDY | Krušné hory 2019

vou, původem z Nových Hradů, tedy
z Límova rodného kraje. I její první
porod provázely komplikace a dcera
Ludmila, narozená 4. července 1905,
zemřela šest dní po porodu. Jinak
tomu bylo u tří dalších potomků Karla
a Marie. První se 6. srpna 1906 narodila dcera Marie (později lékařka, zemř.
1982). 11. července 1911 Marta (zemř.
1996) a 3. července 1915 Emanuela
(zemř. 1995), obě pozdější učitelky
v Mostě a Duchcově.
Nejmladší z dcer se narodila na
počátku doby, která přinesla nejen
pro rodinu Karla Líma, ale pro většinu
Evropy mnoho strádání. V průběhu
Velké války, mezi roky 1914 a 1918, se
mnoho z Límových žáků stalo sirotky
poté, co jejich otci padli na frontách
války. Lím se stával jejich neoficiálním poručníkem. Snažil se zmírnit jim
a jejich matkám utrpení ať tím, že nejnuznějším z nich se snažil zajistit jídlo
a oblečení, nebo pomáhal vdovám se
sepisováním žádostí. Na sklonku války
se však i Límově rodině v Hrobu dařilo
velmi špatně, válečné nedostatky
dolehly i na ně. Marie s dětmi se proto
natrvalo přestěhovala ke svému otci
na Lounsko, kam je Karel Lím jezdil
navštěvovat jednou týdně. Bylo to
v době, kdy on sám podlehl útrapám
doby a jeho život ohrozila plicní choroba, které naštěstí nepodlehl.
Změnu v Límově učitelském životě
přinesl rok 1918. Nově ustavený Národní výbor v Hrobě jej doporučil a on
přijal místo řídicího učitele na české
chlapecké škole v Duchcově. Nového
místa se ujal a svědomitě se o školu
staral až do roku 1935, kdy na vlastní
žádost odešel na odpočinek.
Většina z Límových kolegů, pocházejících z vnitrozemí Čech, kteří většinu
profesního života prožili v pohraničí,
se na odpočinek vrátila do míst svého
mládí. Karel Lím nikoli. Dál bydlel
v Duchcově. Jeho předsevzetí zůstat
v místě, kde působil patnáct let a znal
mnohé z obyvatel, však vzalo za své

na počátku další ze světových válek.
Byl s rodinou nucen opustit pohraničí a několik následujících let strávit
v rodných Zeměchách. Do Duchcova
se vrátil po skončení 2. světové války.
Opět se zapojil do kulturního života,
pomalu se v pohraničí rozvíjejícího.
Vše však vzalo jiný směr po únoru roku
1948. Většina spolků, ve kterých byl
K. Lím aktivní, musela svou činnost
omezit, nebo úplně zastavit. Přicházel
tlak na existenci památkových staveb
a přírodních památek v rámci důlní
těžby a K. Lím patřil k těm, jimž to
nebylo lhostejné, a snažili se likvidační
rozhodnutí úřadů zvrátit.
Karel Lím zemřel 20. září roku 1958
v Duchcově. Jeho žena Marie zemřela
jen o několik měsíců později, 27. března
1959.

Život kartografa,
spisovatele
Karel Lím byl autorem map a turistického průvodce. Krátkými texty
přispíval do různých deníků a měsíčníků. Vedla jej k tomu především snaha
o propagaci Krušných hor a to jak mezi
turisty, tak učiteli. S tvorbou map však
pomyslně začal v rodném Lounsku,
když v roce 1904 k tisku připravil Mapu
okresu lounského.
Krušným horám a jejich podhůří
věnoval a v roce 1909 k tisku připravil
publikaci Školní mapa okres. hejtman.
ve středu hnědouhelné pánve české
mapující prostor vymezitelný městy
Most, Litvínov, Teplice a Bílina. Další
Límem vytvořené mapy zobrazovaly
město Louny (1910), Okresní hejtmanství rakovnické (1910) a město Duchcov
(1920). V roce 1924 k druhému vydání
připravil mapu Mostecka, Duchcovska
a Teplicka.
Tvorba map a mapových podkladů byla
Límovi blízká a patřila k jeho zálibám.
Dokonce ji inzeroval na sklonku roku
1908 v týdeníku Český učitel, kdy
kolegům a školám nabízel zpracování
podkladů pro vytvoření map okre-
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sů. Sám po dvoje prázdniny vytvářel
v hrobské škole plastickou mapu Čech,
Moravy a Slezska o velikost tří metrů
čtverečních.
V roce 1924 Klub československých
turistů vydal Límovovu knihu Podrobný
lyžařský průvodce a turistický ukazatel
při cestování po Krušných horách v části
mezi Horou Sv. Kateřiny a Naklířovem,
v níž autor, jak napovídá titul, představil Krušnohorsko jak lyžařům, tak
i pěším turistům. O rok později (1925)
vydal knihu Stručný vlastivědný nástin
Duchcovska, o jejíž oblibě svědčí druhé
vydání v roce 1931.
Novinové příspěvky Karla Líma jak
v učitelských, turistických, tak celorepublikových periodikách vedly především k propagaci turistiky v Krušných
horách. Ve třicátých letech 20. století
také publikoval pozvánky na výlety do
Krušnohoří a Českého středohoří, které pořádal pro Zemský ústřední spolek
jednot učitelských a Klub československých turistů.
V době, kdy musel nuceně opustit
Duchcov a bydlel s rodinou v rodných
Zeměchách, deník Venkov opakovaně
otiskoval jeho dopisy, v nichž se zpravidla věnoval českému jazyku a jeho
čistotě.

Život turisty
Tři roky potom, co mladý učitel Karel
Lím nastoupil na své první místo v Hrobech, objevily se v Krušných horách
poprvé lyže. V roce 1897 je z Norska přivezl kníže Lobkovic. Avšak nejen kníže,
ale ani jeho lesní adjunkt, který lyže od
knížete získal, nebyli schopni naučit se
lyžovat. Třetím, kdo lyže dostal a pokusil se je ovládnout, byl Karel Lím. Na
rozdíl od dvou předchozích pokusů byly
jeho pokusy úspěšné. Lyžovat se naučil
a začal objevovat zimní krásy Krušných
hor, když je předtím, od roku 1894, poznával v létě.
Přelom devatenáctého a dvacátého století byl v Čechách ve znamení
rozvoje zimní i letní turistiky a vzniku
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Časopis
Obzor
Na jeho stránkách inzeroval
turistické a lyžařské výlety
do Krušný hor. Ty připravoval od
konce třicátých let s cílem přivést
do Krušnohoří české turisty
a ukázat jim krásy tehdy málo
navštěvovaného regionu.

turistických i lyžařských klubů. Karel
Lím byl nejen nadšeným turistou, poznávajícím na svých letních i zimních
výpravách mnohé z koutů Krušných
hor, Českého středohoří a Podlesí, ale
patřil mezi ty, co si uvědomovali potřebu spolčování podobně zanícených
nadšenců. Na příkladech již založených turistických a lyžařských klubů
si uvědomoval podstatnou roli těchto
organizací, jako platformu stejně
smýšlejících milovníků turistiky, s jejíž
pomocí je možné propagovat letní
i zimní krásy Krušných hor. V roce
1922 byl proto jedním ze zakladatelů
odboru Klubu československých
turistů (KČST) v Duchcově, jehož
byl v letech 1924 a 1925 předsedou.
Stejně tak i v roce 1926 stál u zrodu
Krušnohorské župy Klubu československých turistů se sídlem v Duchcově, sdružující turistické odbory v Duchcově, Teplicích, Horním Litvínově,
Mostě, Jáchymově a Lounech.
Lounský odbor KČST byl tím, se
kterým Karel Lím úzce spolupracoval. Především jej oslovil v Lounech
turisty vydávaný časopis Turistický
obzor. Krom jiného, na jeho stránkách
inzeroval jím připravované turistické
a lyžařské výlety do Krušný hor. Ty
připravoval od konce třicátých let
s cílem přivést do Krušnohoří české
turisty a ukázat jim krásy tehdy málo
navštěvovaného regionu. Výlety
organizoval jak pro turisty, tak i pro
učitele. Příkladem může být výlet

v roce 1932, připravený a inzerovaný
pod hlavičkou Zemského ústředního
spolku jednot učitelských. Celkem bylo
připraveno šest několikadenních pobytů v horách. Karel Lím připravil výlety
do Krušný hor a Českého středohoří.
Jeho kolegové do Krkonoš, Jizerských
a Orlických hor. Límova snaha přilákat turisty do Krušnohoří byl velký
a nelehký úkol. Svědčí o tom počty
přihlášených turistů na jednotlivé
výlety. Do Krkonoš a Jizerských hor se
přihlásilo třicet výletníků. Do Orlických
hor dvanáct. Do Krušnohoří a Českého
středohoří tři! Lím však nepolevil a připravil dva na sebe navazující výlety.
Od 5. srpna turisté trávili pět dní putováním po hřebeni Krušných hor (z Duchcova do Ústí nad Labem), dva dny
pod jejich úpatí (Chlumecké bojiště,
uhelné doly) a dalších pět dní v Českém
středohoří (z Duchcova do Libochovic).
Ani nepatrný zájem o Límem organizované výlety do Krušnohoří a Českého
středohoří jej neodradil od jejich dalšího organizování. V následujících letech
(1933 a 1934) připravil letní, několikadenní, putování v Krušných horách.
V roce 1935 přidal do své nabídky cest
i zimní lyžařský výlet. V čase Velikonoc lyžaři, pod Límovým vedením, za
čtyři dny zdolali sto kilometrů na trase
z Bouřňáku na Klínovec.
Ani v době druhé světové války, kdy
Karel Lím byl nucen pobývat v rodných
Zeměchách, nezahálel a organizoval
POHLEDY | Krušné hory 2019
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výlety. Každou lednovou neděli roku
1941 připravil pro zájemce lyžařskou
výpravu do Podlesí (lesnaté prostory
na rozmezí lounského a rakovnického
okresu).

Život stavitele
turistické chaty
Nutným předpokladem rozvoje
turistiky v příhraničních oblastech
Čech a Moravy byl rozvoj turistické
infrastruktury, propagace a budování
zázemí pro návštěvníky z vnitrozemí.
To si uvědomoval i Karel Lím ve vztahu
ke Krušným horám. I proto vytvářel již
zmíněné mapy a průvodce, publikoval
v novinách a byl i tím, kdo vytyčoval
a označoval turistické cesty.
Po vzoru jiných turistických regionů
Čech se od roku 1923 K. Lím snažil prosadit stavbu turistické chaty, zázemí
pro české turisty v Krušných horách.
Jeho snaha získala podporu pražského ústředí Klubu československých
turistů, který od knížete Lobkovice
koupil pozemek na 869 metrů vysokém
vrcholu nad vesnicí Mikulov, tehdy zvaného Stürmer. Zprvu sami duchcovští
turisté, později stavební firma zde od
května 1927 začali se stavbou chaty.
Slavnostní položení základního kamene
proběhlo 15. července 1928. Přítomni
byli zástupci turistických a lyžařských klubů z mnoha míst republiky.
Návštěvníci, kterých bylo více jak dva
tisíce, přijeli ve velkém počtu například
z Ústí nad Labem, Teplic, Duchcova,
Mostu, Litvínova, Oseka a Hrobu. Byli
mezi nimi jak Češi z různých spolků
(např. Československá obec legionářská, Sokol), politických stran a státní
správy, tak i Němci z okolních vesnic
i turisté z ústeckého Horského spolku
pro České středohoří a Krušné hory (Der
Mittel- und Erzgebirgsvereinin Aussig).
K přítomným promluvilo několik řečníků. Prvním byl Karel Lím. Ten ve své
řeči všechny přivítal a krátce promluvil
o myšlence na založení turistické chaty
v Krušnohoří a její dosavadní realizaci.
Čteny byly i blahopřejné telegramy
mnohých turistických a lyžařských
spolků, osobností a politiků, mezi nimi,
POHLEDY | Krušné hory 2019

jak napsal tehdejší tisk: „vřelý dopis
nestora české turistiky krkonošské,
ředitele Buchara z Jilemnice“.
Projekt chaty vypracoval architekt
Josef Hönich (1897–1966), podle jehož
plánu chatu postavila firma architekta Václava Němce z Prahy – Vinohrad,
za velkého přispění turistů a lyžařů
z Krušných hor, pod vedením K. Líma.
Chata byla dokončena a turistům
předána 15. prosince 1929, ale její
slavnostní otevření proběhlo až
8. června následujícího roku. Stalo se
to velkou událostí a přesto, že počasí
slavnostnímu dnu nepřálo, sešlo se
u nové turistické chaty 1 500 návštěvníků.
S chatou a místem, na kterém stojí,
byl Karel Lím spojen i v souvislosti
se snahou prosadit české jméno
této lokality. Starý německý, hojně
užívaný název byl Stürmer. Již roku
1894, při jedné z prvních návštěv toho
místa, zaslechl K. Lím od tamních
pracujících dřevorubců české jméno:
Bouřňák. To se postupně ujalo mezi
Čechy žijícími v okolí a nejen Karel
Lím předpokládal, že bude spojeno
i s nově budovanou chatou. Jeho
názor však nesdíleli vojenští kartografové, a tak namísto Bouřňák se na
turistických mapách objevilo jméno
Bouřlivý. Důvodem bylo, že odborníci
z Vojenského zeměpisného ústavu
v Praze považovali pojmenování
Bouřňák (přesněji koncovku …ňák)
za vulgární. Karel Lím se s vysvětlením vojenských kartografů nehodlal
smířit a dál prosazoval slovo Bouřňák.
Argumentoval například tím, že „vrch
sám aktivně bouřlivý není, nýbrž pasivně trpí větrnými bouřemi“, jak uvedl
v jednom ze svých novinových článků
v roce 1935. Límova snaha o užívání
slova Bouřňák byla nakonec úspěšná
a kopec je tak znám dodnes.

Život vynálezce
V roce 1924 byla v Duchcově dokončena stavba české obecné školy a Karel
Lím byl tím, kdo pro školu zkonstruoval dvojité tabule, třídní katedry,

skládací skříně a školní lavice. Jejich
technické provedení a účelnost natolik
oslovilo město Duchcov, že je nechalo
podle Límových plánů vyrobit a osadit
do všech deseti tříd nové školy. Zvláště
konstrukce lavic (osazeny ložisky,
pohyblivými deskami a nevylévajícími
se kalamáři) předčila doposud vyráběné, a proto si jejich konstrukční řešení
K. Lím nechal patentovat pod názvem
Severočeská školní lavice (systém Lím-Fiala). Právo k výrobě lavic vlastnil
spolutvůrce lavic, truhlář z Trnovan,
Josef Fiala, se kterým K. Lím lavice
inzeroval na stránkách časopisu Český
učitel. Karel Lím byl také konstruktérem poschoďových postelí pro chatu
na Bouřňáku.

Život oceňovaný
Již za svého života byl Karel Lím považován za nestora krušnohorské letní
i zimní turistiky a dostalo se mu několika ocenění. K výročí jeho šedesátin
pojmenoval klub turistů cestu z Duchcova přes Hrob na Bouřňák Cestou
Karla Líma.
S chatou na Bouřňáku spojil K. Lím
i oslavu svých osmdesátých narozenin,
když je zde v roce 1955 oslavil po svém
dvoutisícím výstupu na tento vrchol. To
však již bylo v době, kdy se blížil konec
jeho života. Jím připravené mapy a knihy byly před vydáním zakázány, horská
chata na Bouřňáku již nepatřila českým
turistům a na starého učitele a turistu
bylo pomalu zapomínáno.
Karle Lím však neupadl v zapomnění.
V roce 1975 bylo na Bouřňáku vzpomenuto jeho stých narozenin osazením
pamětní desky a pojmenování jím
iniciované horské chaty na Chata Karla
Líma. Pamětní deska byla také v roce
2014 umístěna na jeho rodném domě
v Zeměchách. Nezapomněli na něj ani
turisté. V roce 2007 jej uvedli do Síně
slávy české turistiky a v Duchcově se
v roce 2018 měl konat (byl však pro
zákaz vstupu do lesa zrušen) dvacátý
ročník Pochodu Karla Líma.
Jaromír Tlustý
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Vivat

UNESCO

Židovská čtvrť v Třebíči, historické centrum Telče nebo brněnská Vila Tugendhat.
Co mají společného? Jde o památky zapsané na seznamu UNESCO, které se staly
součástí celosvětového dědictví. Stejně jako třeba pyramidy v Gíze nebo Velká
čínská zeď. Letos by k nim konečně mohly přibýt i Krušné hory - jsou jedinečným
montánním regionem, který je cenný pro 800 let dlouhou historii dobývání
nerostného bohatství. A ještě něco víc…
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UDÁLOST

„Lidé mají zpožděné zapalování: pochopí všechno až v příští generaci.“

Stanisław Jerzy Lec, polský spisovatel

Horní Blatná

Krupka

o bok zmíněných velikánů
není snadné se dostat. Krušnohorci se na to připravují už
dvě desetiletí. Se záměrem „Hornické
kulturní krajiny Erzgebirge/Krušnohoří“ si pomáhají oba příhraniční národy
– český a německý, přičemž s ohledem na pravidlo, že přihlásit památky
a zastřešit celou dokumentaci může
pouze jeden stát, jsou od počátku
koordinátorem Sasové. Právě oni totiž
před dvaceti lety, v roce 1998, iniciovali
nápad zapsat hornické dědictví na
prestižní soupisku.

Na prominentní seznam se dostávají
památky, které jsou velkolepým výtvorem lidského talentu, dokladem
neobyčejného historického vývoje
nebo například dokumentují nezvyklý a ojedinělý vztah s přírodou jako
je tomu v případě havířiny, která
vtiskla krajině nezaměnitelnou univerzální hodnotu. To, čím je světově
jedinečné severozápadní „Rudohoří“
i spolu se svým německým protějškem, nejsou jen architektonické
pozůstatky nebo atypická důlní
krajina. Důvodů je více. Mimořádná a zároveň univerzální hodnota
Krušnohoří tkví zejména ve třech
věcech:

P

Cesta to byla nejen dalekosáhlá, ale
i strastiplná a nejistá. Již několikrát
došlo k odložení nominace – mluvilo
se o zápisu v roce 2016, pak dalším
a dalším… Organizace ICOMOS International (International Council on Monuments and Sites), která je poradním
orgánem UNESCO pro hodnocení nominací, však i po patnácti letech příprav a dalších pěti letech nominačního
procesu považuje vyhlídky hornického
Krušnohoří za velmi nadějné. Žádosti
o „zpřesnění“ dokumentace tak nejsou
odrazující, ba naopak by měly celému
procesu a výsledku napomoci. Definitivně se má rozhodnout první týden
v červenci 2019 v Baku v Azerbájdžánu. Půjde již o 43. zasedání Výboru pro
světové dědictví.
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Nebývalé množství
dochovaných montánních
památek
Specifické báňské a průmyslové
hmotné statky se (v podobě šachet,
štol, hal, pinků, úpraven a hutí) dochovaly nejen na zemi, ale i v podzemí.
K hodnotným památkám vedle architektury patří i montánní infrastruktura, která sloužila k těžbě a zpracování surovin – vodní příkopy, báňské
rybníky, plavební kanály.
Specifickou pečeť mají celá horní
města se svou sociální a administrativní strukturou, která dokládají vývoj

vrch Mědník
krušnohorské oblasti se všemi jejími
průmyslovými i kulturními aspekty.
Stejně tak typická či naopak netradiční místa, která mohou mít zvláštní
význam pro vývoj geologických nauk
nebo montánních věd.

Ojedinělá rozmanitost
nerostných surovin
Světovou výjimečnost Krušných hor se
iniciátoři zápisu snaží ukázat i na samotné rozmanitosti nerostných surovin, které se na této nevelké zeměpisné
ploše vyskytují - od stříbra, mědi, cínu,
olova, železa přes kobalt, nikl, vizmut
nebo wolfram až po uran a černé uhlí.
Připomeňme, že v podkrušnohorských
pánvích je dnes významné také hnědé
uhlí, předmětem zájmu je aktuálně
rovněž možnost těžby lithia v oblasti
Cínovce, který spolu s Jáchymovem,
Krupkou, Měděncem, Přísečnicí
a Kovářskou patří mezi nejvýznamnější
krušnohorská ložiska.

Výjimečně dlouhá doba
hornické historie
Dolování a práce s nerostnými surovinami zakotvilo v Krušných horách po
nezvykle dlouhé období přes osm století - od 12. století až do současnosti.
Těžební krajiny se svými rozsáhlými
areály, nesoucími stopy po zpracování
nerostného bohatství, jsou samy o sobě
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Rudá věž smrti
u Ostrova

nepřehlédnutelnou kulturní památkou.
Stejně tak ale typické způsoby výroby,
které se v návaznosti na těžbu vyvinuly
(například výroba modré kobaltové barvy) nebo vznikly po útlumu havířského
řemesla (řezbářství, krajkářství). Během tak rozsáhlého úseku dějin vznikla
montánní krajina světové důležitosti,
která jedinečným způsobem dokumentuje postupné rozvíjení hutních metod,
ale i dopad havířství na postupný rozvoj
kraje, život a místní kulturu.
Propagátoři montanregionu zdůrazňují
i hodnotu nehmotného vlivu, který
montánní bohatství na hranicích Čech
a Německa zaselo. Za zmínku a zapamatování stojí například tyto hodnoty:

Areál vápenky v Háji
u Loučné pod Klínovcem

Přeshraniční charakter
Dochované památky dokládají společný vývoj a úzké vztahy hornických
regionů v Čechách a Sasku.

Umění
Havířské činnosti se stávaly leitmotivem církevních i světských děl – od
malířství, přes stavitelství po umělecké řemeslo a hudbu i literaturu.

Lidová tvorba a tradice
Specifický rys si neslo i lidové umění,
ať již jde o hornické vlivy při zpracování dřeva, výrobě textilu nebo v lidové
muzice a básnictví, či charakteristických výslovně hornických zvyklostech, které se dodržují dodnes.

Jáchymov

Význam hornictví
pro vrchnostenskou
a zemskou správu
Rozmach hornictví výrazně pomohl
tomu, aby se Míšeňské markrabství
(a posléze saské vévodství, kurfiřtství
a království) i Království české staly
hospodářsky i společensky důležitými
oblastmi střední Evropy.
Zdejší hornictví mělo celosvětový vliv
na vývoj hornických věd a nauk o Zemi
– žádný region nepřispěl ke vzniku
a rozvoji báňského vzdělávání tolik
jako Krušné hory, spojené se jménem
„otce mineralogie a ložiskové geologie“
Georgia Agricoly z Jáchymova (1494–
1555) a také se založením první báňské
univerzity ve Freibergu (1765), nehledě
na nespočet význačných technických
objevů.
Podle předkladatelů prostě neexistuje na planetě žádné podobné místo,
které by ilustrovalo mnohaletý vývoj
hornického kraje tak zevrubně a všeobecně jako Hornická kulturní krajina
Erzgebirge/Krušnohoří.

Co se stane,
když (ne) uspějeme?
Pokud jakákoliv památka na světě dospěje k emblému Světového dědictví,
znamená to: „Pozor, toto je cosi, co je
celosvětově ojedinělé, unikátní, a proto
je to naším společným dědictvím.
Takovým, které chceme všichni držet
pod ochrannými křídly, v zájmu všech,
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Co konkrétně má být tedy předmětem
zápisu na seznam UNESCO?
Pro ilustraci všeho výše popsaného
vybrali Češi a Sasové 85 konkrétních
komponent rozmístěných po celém
pohoří. Na našem území se jich nachází
šest, a to ve východní i západní části
Krušných hor: Zahrnují tři rozlehlé krajinné destinace na území význačných
rudních revírů s dílčími montánními
památkami a přidruženými horními
městy, a k tomu trojici specifických
areálů báňské infrastruktury.

zlepšovat jeho stav a uchovat našim
předkům pro další generace.“ Od
roku 1991, kdy bývalé Československo
přistoupilo k mezinárodní Úmluvě
o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví, se se podařilo na seznam zapsat 12 míst z České republiky.
Nemělo by v této souvislosti zapadnout, že Organizace OSN pro vzdělání,
vědu a kulturu (tedy UNESCO) vznikla
v reakci na hrůzy druhé světové války:
Hlavním posláním se stala snaha
udržet mezinárodní mír rozvíjením
spolupráce v oblasti vědy a kultury,
prosazováním úcty k lidským právům
a k celosvětovému kulturnímu i přírodnímu dědictví.
Všichni aspiranti na tuto poctu se
vesměs shodují, že je neopakovatelnou
nadějí ke zvýšení kvality života našich
občanů. Od zápisu na seznam UNESCO
se čeká zvýšení cestovního ruchu,
a tím pádem prostor pro vznik nových
(a atraktivních) pracovních příležitostí
v regionu, který se léta potýkal právě
s vysokou nezaměstnaností. Významným bonusem má být také růst ceny
nemovitostí, zejména pak v památkových zónách. Přímo na památky
UNESCO se vztahuje řada speciálních
dotačních programů, sáhnout si na
finanční příspěvky na opravy a obnovu
by mělo být mnohem snazší než dosud.
Konkrétně pro české Krušné hory
může přínos tkvít i v setření stigmatu,
který s sebou nese sudetská oblast se
POHLEDY | Krušné hory 2019

Stříbrná
ruda
Historické prameny o těžbě
hornin v Krušných horách
známe počínaje rokem 1168, kdy
se v okolí dnešního Freibergu
nalezly stříbrné rudy. Od tohoto
objevu se začala psát více než
850letá báňská historie Krušných
hor, která trvá v podstatě dodnes.

svými národnostními třenicemi nebo
mýty o „vydrancované“ krajině.

Teď, anebo nikdy
Adrenalinem celého procesu je skutečnost, že pokus je jen jeden. Pokud
už komise jednou odmítne nějakou
památku zapsat na seznam UNESCO,
je to definitivní konec. Znovu již
nikdy žádat nejde. I proto ony dvacetileté přípravy, čekání a opakované
odkládání… V tomto případě nejde
o zbytečnou prokrastinaci, ani „jen“
výsostný znak trpělivosti, ale nadmíru
racionální zdrženlivost a puntičkářství na pravém místě.
A co když to nevyjde? Jak se říká:
Někdy je důležitější cesta, nežli cíl.
Už teď je proto namístě si uvědomit, že skvostem se krušnohorské
památky nestanou tehdy, až se ve
vší pompě zvěční na Seznam světového dědictví UNESCO. Skvostem
už jsou. - Ať dopadne komisionální
rozhodování v červenci jakkoliv, tak to
příliš nezmění na uchování tradic, na
probíhající péči o památky a zejména
na spolupráci Čechů a Němců, která
má zejména v severočeském pohraničí v souvislosti s poválečnými osudy
významnou symboliku. Celá akce
prověřila dva národy v sousedské
spolupráci.

o. p. s., jejímž posláním je sdružovat
a podporovat historické hornické obce
z Krušných hor, které mají zájem o společný postup při revitalizaci území,
obnově historických památek a rozvoji
cestovního ruchu. V současné době se
na podporu zápisu do UNESCO realizují
projekty „Zdař Bůh, světové dědictví“
a „Naše světové dědictví – hornická
kulturní krajina Krušnohoří/Erzgebirge“. Za všemi, kteří se snažili připravit
dokumentaci pro zápis do UNESCO,
ať tak či onak zůstane nesmazatelná
stopa ve prospěch Krušnohoří.
Prozíravý filozof by měl vždy na závěr
nadhodit nejméně očekávanou ideu
k zamyšlení, nový úhel pohledu: Přes
úctu k jakémukoliv historickému odkazu bychom neměli pustit ze zřetele,
že čím víc času strávíme hodnocením
toho, co vytvořili druzí, tím méně
možná vytvoříme my sami. Slovy Tanye
Steelové, ředitelky britské organizace
Světový fond na ochranu přírody: Jsme
první generace, která ví, že ničíme naši
planetu, a jsme také poslední, která
s tím může něco udělat.
Lucie Bartoš

Mimoto už od února 2010 existuje
obecně prospěšná společnost Montanregion Krušné hory – Erzgebirge,
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Nakléřovský
průsmyk

Místo, které odděluje Krušné hory od Děčínské vrchoviny
zasáhlo nejednou významně do českých dějin.
řeben Krušných Hor se táhne
v délce téměř 130 km a tvoří
tak přírodní hranici mezi
Čechami a sousedním Saskem. I když
život v horách nebyl lehký, název „Krušné hory“ není kupodivu od krušného
života, ale je odvozen od staročeského
výrazu krušit, což znamená těžit. Ano
Krušné hory již v pravěku představovaly významný zdroj různých rud
(především cínu), které se zde těžily
a dosud ještě těží, jak dokládá nedávná aféra okolo ložisek lithia. Proto
se také někdy Krušné hory nazývaly
Rudohořím a v němčině Erzgebirge.
Souvislý horský hřeben na několika
místech protínají průsmyky, kterými
už v pravěku procházely stezky, kudy
putovaly karavany kupců či formanské
vozy naložené zbožím, ale také armády
interventů. Jedním z těchto průsmyků
je Nakléřovský průsmyk v nadmořské
výšce 679 m ležící zhruba 10 km od Ústí
nad Labem a který odděluje Krušné
hory od Děčínské vrchoviny. Nakléřovský průsmyk se stal také svědkem nejedné události, ale dvě z nich významně
zasáhly do českých dějin. První se
odehrála v roce 1126. Dne
12. dubna 1125 umírá český kníže
Vladislav I. Těsně před smrtí na zásah
matky Svatavy se usmířil se svým
bratrem Soběslavem. Toto usmíření
znamenalo, že volba nového knížete
českými předáky byla jednoznačnou

H

16

záležitostí a novým knížetem se tak
stal Soběslav toho jména první. Volba
se dotkla především jeho bratrance
z vedlejší větve přemyslovského rodu,
údělného olomouckého knížete Otu,
zvaného Černý. Ten si nárokoval trůn
podle nástupnického řádu knížete
Břetislava na základě, kterého se
měl knížetem stát vždy nejstarší
člen přemyslovského rodu. Když se
Otovi nepodařilo zvrátit volbu doma
v Čechách, využil praxi, ke které se již
tradičně uchylovali neúspěšní kandidáti o knížecí stolec. Obrátil se na
římského krále Lothara III. a svůj požadavek podpořil i kulatou sumičkou.
Pro Lothara to byla ideální příležitost
zasáhnout do českých politických
poměrů, a tím i posílit svrchovanost
německých panovníků vůči českým
knížatům. Lothar vyhlásil, že Soběslav porušil zemské právo a on je tak
nucen napravit křivdu. Po Otově ujištění, že má v Čechách řadu příznivců,
se zdálo, že zásah bude jednoduchou
záležitostí. Lothar se proto rozhodl
pro okamžitou akci. Vojenské tažení,
ke kterému povolal jen kontingenty
se sousedního Saska, zahájil v neobvyklou zimní dobu. V horách leželo
mimořádné množství sněhu, ale dne
18. února 1126, kdy německé vojsko
začalo překračovat horský hřeben,
začala obleva. Vojáci odkládali brnění
a těžce se brodili mokrým sněhem.

Vzhledem k úzkým horským údolím Lothar rozdělil své vojsko na tři části. Ota
Černý táhl v čele předvoje. Ovšem ani
Soběslav neztrácel čas. Nejen nechal
udělat v horských lesích záseky, ale
také urychleně svolal vojsko. Včas také
stačil obsadit východy z horských údolí
blízko hraničního hrádku Chlumec,
který střežil obchodní stezku procházející právě Nakléřovským průsmykem.
Podle legendy vojenské odhodlání
českého vojska posilovaly dvě vzácné
relikvie, kopí sv. Václava a praporec sv.
Vojtěcha. Čechům se podařilo zaskočit
a zcela zničit německý předvoj. Zbytek
německého vojska byl následně obklíčen. Lothar uznal porážku a požádal
Soběslava o schůzku. Soběslav byl
nejen schopný voják, ale také diplomat.
Věděl, že by si mohl diktovat podmínky,
ale to by jen vedlo k další eskalaci bojů
a musel by tak nakonec čelit silám celé
říše. Proto naopak před Lotharem poklekl a požádal Lothara o potvrzení své
knížecí hodnosti. Lothar byl nakonec
také spokojen, protože tak získal vlivného spojence. Vše usnadnila i skutečnost, že uchazeč o knížecí stolec Ota
padl v boji.
O 687 let později v horských údolích
opět řinčí zbraně. Píše se rok 1813
a již téměř 20 let Evropou zmítají boje
nejdříve reakčních monarchistických
režimů proti revoluční Francii, poté
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V
tento článek.
Pavel Kreml, akvarel © 2019
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i války ambiciózního generála, prvního
konzula a následně francouzského
císaře Napoleona Bonaparta za ovládnutí Evropy. V předcházejícím roce
však jeho grandiózní plány při tažení do
Ruska utrpěly katastrofu. Francouzská armáda sice obsadila Moskvu, ale
nakonec musela za nebývale krutých
klimatických podmínek ustupovat
zpět. Za ustupujícími zbytky Napoleonovy Grand Armee se do Evropy valila
ruská vojska. Pruský král Fridrich Vilém okamžitě uzavřel s carem Alexandrem spojeneckou smlouvu. Rakouský
císař František zatím vyčkával, ale
začátkem srpna nakonec i on přistoupil
ke spojenectví s Ruskem a Pruskem
a dne 13. srpna vypověděl Napoleonovi
válku. Spojenci vytvořili tři vojenská
uskupení. Největší, téměř dvousettisícová spojenecká armáda se nacházela
v oblasti severních Čech, proto byla
nazvána Českou armádou. Jejím velitelem byl jmenován polní maršál, kníže
Karel Schwarzenberg. Ten se rozhodl
s hlavní částí armády zaútočit na francouzský opěrný bod v Sasku, kterým
byly Drážďany. Dne 26. srpna však
u Drážďan utrpěl porážku a byl nucen
vydat rozkaz opětvnému ústupu zpět
do Čech. Napoleon se rozhodl využít
situace a vyslal sbor generála Vandamma, aby předešel ustupující spojenecká vojska a obsadil Teplice a výstupy
z hor. Tím by sevřel a následně zničil
ustupující armádu pro ni v nevýhodném
horském terénu. Vandamme okamžitě
vyrazil od Pirny směrem do Čech. Týl
ustupující armády měl chránit ruský
sbor generála Ostermanna-Tolstého.
Rusové a Francouzi postupovali téměř
souběžně, ale Nakléřovským průsmykem Rusové prošli jako první. Dne
29. srpna pak na linii Přestanov až
Chabařovice svedli s Francouzi bitvu.
Tvrdé boje probíhaly celý den. Rusové
tak za cenu 6 000 mrtvých a raněných obrannou linii udrželi. V noci pak
k bojišti dorazily první oddíly poražené
armády. To spojeneckému velení umožnilo připravit na následující den plán,
který nakonec vedl k obklíčení a porážce Vandammova sboru. Bitva u Přesta-
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nova a Chlumce byla jednou ze dvou
bitev napoleonských válek, které se
odehrály na našem území (druhou byla
nejznámější bitva napoleonských válek bitva u Slavkova). Bitvy se na obou
stranách zúčastnilo okolo 120 000
vojáků a téměř 20 000 jich bylo zabito
či raněno. O sedmnáct dní později se
francouzské jednotky pod velením
samotného Napoleona opět pokusily proniknout do severních Čech.
U Varvažova nedaleko Nakléřovského
průsmyku pak došlo k boji, ve kterém
byli Francouzi po několikahodinovém
boji odraženi. Sám Napoleon prý boj

sledoval z věže nakléřovského kostela.
Samotný kostel i s věží byl přes protesty památkářů zbourán v sedmdesátých
letech dvacátého století.
Dnes Nakléřovským průsmykem
prochází několik turistických tras.
Kromě zbouraného kostela a turistické
rozhledny, která se však v katastrofálním stavu sama zřítila v roce 1944,
se dosud v průsmyku nachází pouze
pomník pruského generála Kleista připomínající bitvu v roce 1813. Doufejme,
že v budoucnosti tudy budou procházet
již pouze obdivovatelé krušnohorské
přírody.
Ivoš Přichystal

NAMALOVANÝ MONOKL

Pavel KREML

a tak, jako zraje dobrá whisky,
zraje i umělec, který je patriotem lázeňského města Teplice
v Čechách a nedílnou součástí
uměleckého a kulturního hnutí
v Ústeckém kraji. Jeho obrazy
jsou hravé, nadčasové a s vysokou přidanou hodnotou. Vždyť už
jenom jeho účast v uměleckém
spolku Lughanasad, ve kterém
až do své smrti působil i Olbram
Zoubek, ikona současného umění s přesahem za hranice ČR, je
dokladem kvality.

Před lety vytvořil podkrušnohorský malíř Pavel KREML přesnou repliku jednoho
z nejznámějších terčových
obrazů s názvem Sedm hlavních
hříchů od Hieronyma Bosche.
Práce na obraze trvala rok! Od
té doby uplynulo mnoho času

Obrazy Pavla Kremla jsou žádané
nejen pro svou vizuální atraktivitu
a „řemeslnost“ zpracování, ale
jsou brány i jako ceniny. Neboť investice uložená do dobrého umění
nikdy neztratí na své hodnotě.
Zvláště oceňovány zákazníky jsou
jeho malby portrétů. Takový olej
na plátně s dokonale zachyceným
příběhem ve tváři zobrazované
osoby je originální připomínkou
blízkého člověka.
Kontakt na umělce:
pavel-kreml.webnode.cz
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Hororové
toulání
aneb Vydejte se lovit dobrodružství
napříč Krušnohořím

rojekt Destinační agentury Krušné hory s názvem
„Krušné horory“ je skvělou
příležitostí jak prožít dobrodružství.
Určen je pro všechny ty, kteří mají rádi
krásná a tajemná místa s příběhem,
ze kterého trochu mrazí, rádi objevují
nová zákoutí v českých krajinách a neposledně, jsou milovníci lovu kešek.

P

Kr ušné horor y jsou z á žitkov ým
a uceleným okr uhem geokešingu
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v Kr ušných horách a podhůř í.
Vodítkem pro sběr kešek jsou
krátké, několikaminutové filmy
s tajemným a ž mraziv ým př íbě hem, pojícím se k danému místu.
Kr ušné horor y ukr ý vají celkem
deset keší, k teré je možné ulovit
na místech jednotliv ých př íběhů.
Jednotlivé díly okruhu Krušné
horor y se natáčely podle námětů
z místních kronik, lidového vy-

pravěčství, bájí, pověstí. Pojítkem
všech příběhů je víla Krušných hor
Marcebila, která chodí po Krušných
horách už stovky let a pomáhá
turistům najít cestu z krušných
mlh. Nic ale není zadarmo, a tak
zbloudilí za pomoc musí víle zaplatit. Zaplatit příběhem. A Marcebila
příběhy z Krušných hor vypráví dál,
třeba i kešerům, kteří se na lov kešek z Krušných hororů vypraví.

→
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Muž z Medvědí
skály

Kravatova
jeskyně

Königsmühle

Na neobvyklém místě poblíž
Lesné stojí osobní vůz. Po
několika dnech to místnímu hoteliérovi Antonínu Herzánovi už přijde
zvláštní. Má nepříjemnou předtuchu a raději vše oznámí místní
policii. Společně s informovanými
turisty začíná pátrání. Zachrání
muže z Medvědí skály?

V dobách třicetileté války
žilo v českých zemích mnoho
cizích vojáků. Jak si s nimi poradil
statečný sedlák Kravat, který se
nechtěl smířit s tím, že je musel
živit?

V září roku 1944 proběhla nad
Krušnými horami velká letecká bitva. Nemalým dílem zasáhla
také do života obyvatel malé osady
Königsmühle. Jak dopadla tato
osada v Krušných horách?

Milenci
z hradu Borek
Na místě dnešního Červeného Hrádku kdysi vzplanula
osudová láska mladého lesníka
k urozené dámě. Šlechtična jeho
lásku opětovala, přestože věděla,
že je to u dvora nepatřičné. Mohli
zamilovaní zůstat spolu?
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Měděná
panna

Loupežník
Štylplotr

Vodníkův
zámek

Každé půlstoletí se Měděná
panna vydává z podzemí,
aby oslovila mladého muže a byla
osvobozena ze svého prokletí.
Dokáže to mladík tentokrát, nebo
bude panna muset čekat na jiného,
odvážnějšího nápadníka?

Území česko-německé hranice si oblíbil jistý loupežník
Hans Nebelmörder. Zprvu páchal
jen drobné krádeže, ale později
ztratil veškerou morálku a byl stále
neúnosnější. S jídlem roste chuť,
ovšem jen dokud nepřijde příliš
velké sousto. Kdo Hansovi jeho
řádění zatrhl?

U rybníka Barbora žil kdysi
mladý zámečnický tovaryš.
Byl velice šikovný a rád by se stal
mistrem. Ovšem schází mu peněz.
Jaké příhody nakonec dají vzniknout tovaryšovu mistrovskému
dílu?

Svatba
Mercebily

Pomsta
Marcebily

Tajemný hrad
Rýzmburk

Vypadalo to, že spolu stráví zbytek života, otec ji ale
zaslíbil jinému. Mladou Mariu
ovšem otcovo přání nezajímalo.
Chtěla si žít po svém, ale hlavně po
Siegfriedově boku. Bohužel, štěstí
jim nepřálo. Přes co všechno se
musela Marcebila přenést, aby se
stala vládkyní Krušných hor, tak jak
ji známe dnes?

„Zničit ho, vzít mu všechno,
oplatit mu vše, co způsobil!!
Udělám to, i kdyby mě to mělo
stát život… Teď už mi na ničem
nezáleží.” Zničená Marcebila hledá
východisko ze svého bezmezného
smutku a o nic menšího hněvu.
Ví, že existuje jen jediná možnost,
jak se jí může ulehčit. Pomstí se
Marcebila?

Kdysi, když byl hrad Rýzmburk zčerstva postaven,
nechal jeho pán vykopat podzemní
chodbu. Co se ale muselo stát, aby
chodba zůstala utajena?

Více informací najdete na www.krusnehorory.cz
POHLEDY | Krušné hory 2019
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Nevšední

SEVER
Ráj pro cyklisty

Adrenalinové zážitky

Krušnohorská magistrála je jednou
z páteřních cyklostezek Ústeckého
kraje. Vede celým pohořím z úplného
západu republiky z Chebu přes Klínovec, který je již v Ústeckém kraji, až na
Sněžník u Děčína, odkud lze navázat
přes Děčín na Labskou stezku.
Na české straně lze Krušnými horami
putovat po Krušnohorské magistrále,
na německé straně sousledně běží
jedna z nejvýznamnějších dálkových
cyklotras Německa nesoucí příznačný
název Saská středohoří – „Sächsische
Mittelgebirge I-6“. Nový příhraniční
cykloregion tvoří síť téměř 600 kilometrů okružních cyklotras, spojených
novými dobře vyznačenými propojka-
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Vychytaná bobovka
Máte rádi adrenalin a chcete nadchnout i vaše ratolesti? Pak zvolte určitě nedávno nově otevřenou bobovou
dráhu v Klínech. Nachází se ve stejnojmenném areálu v centru obce Klíny
v Krušných horách.

mi. Propojky jsou lehce rozpoznatelné
podle cedulek, na kterých je z jedné
poloviny umístěno pod číslem 23 známé označení Krušnohorské magistrály a z druhé pak logo oranžového
cyklisty, které představuje saskou
cyklotrasu.

Jedná se o jedinou bobovku svého druhu v kraji. Bobová dráha leží v nadmořské výšce 720 m n. m., měří necelých
900 m a překonává převýšení 130 m. Je
jedinou bobovkou v České a Slovenské
republice, která používá (4)sedačkovou
lanovku k dopravě osob a bobů zpět na
start, zážitek se tak násobí.
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dříve opomíjené, mnohými zatracované, a dnes znovu objevované. V minulosti
utrpěly značné škody na životním prostředí. Postupně ale vstávají jako bájný
Fénix z popela. Dávno neplatí, že by krušnohorské lesy a zdejší příroda byly
měsíční krajinou. Svědčí o tom i narůstající návštěvnost a rozvoj turistické
infrastruktury. Krušné hory se stávají znovu příjemným a stále atraktivnějším
místem pro turisty.

Zámek
Jezeří
Zámek Jezeří, ležící ve svazích Krušných hor v okrese
Most a tyčící se nad Lomem ČSA,
byl proslulý svým přenádherným
zámeckým parkem, kam se na
koncerty sjížděli hosté ze širokého okolí.

Trailpark Klínovec
Adrenalin a potěšení z jízdy na horském
kole můžete ochutnat v Trailparku na
Klínovci. Jakmile se dostanete lanovkou na vrchol Klínovce, čekají vás tři
různě náročné lesní stezky, které jsou
speciálně navrženy pro potěšení ze
sjezdu 22km pozvolně klesajících tratí.
Odpovídající náročnost zde naleznou
rodiny s dětmi, začínající cyklisté
i zkušení bikeři. Nemáte vlastní kolo
nebo koloběžku? Nevadí. U nástupní
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i výstupní stanice lanové dráhy vám
půjčí vše potřebné.
Bikepark na Klínech
Sport areál Klíny nabízí ale i více
nestandardních aktivit a adrenalinových zážitků. Sjezdovky a okolní lesy
se v létě promění v bikepark, lanovka s držáky na kola vás opakovaně
dopraví na start různě náročných
singltreků od těch pro začátečníky až
po zkušené borce, co se nebojí skoků

a překážek. Nemáte-li adrenalinu dost,
vyzkoušejte obří nafukovací matraci
- BIGAIRBAG, která slouží pro skoky
na kolech, na lyžích, na snowboardu
nebo z plošin, které jsou připravené na
stromech u atrakce.
Vzhůru do výšin
Dáváte-li přednost výškám, samozřejmě s bezpečným jištěním, návštěva
lanových center nebo lezeckých stěn je
pro vás to pravé. V Jirkově u Chomuto-
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Máte rádi
sjezdovky?
Krušnohorská zimní střediska nabízejí dostatek možností. Konkrétně Ski areál Klíny,
Bouřňák, Klínovec, Komáří Vížka,
Meziboří, Český Jiřetín, aj.

va je největší lezecká aréna v širokém
okolí. Na padesáti lezeckých liniích je
postaveno 150 cest všech obtížností,
které jsou pravidelně obměňovány. Ne
jednom z největších boulderů v republice s úžasnou 45°stěnou se každý měsíc
pořádají závody pro veřejnost.
Bludiště ve stromech
Nejenom malé spidermany, ale třeba
i aktivní seniory nadchne Lanový park
v Oseku u Duchcova. Pro děti i dospělé
vzniklo bludiště zavěšené v korunách
stromů, které má dvě trasy o celkové
délce 110 metrů.
Čtyřkolky, motokáry a buggyny
Rychlá auta, vůně benzínu, to je Autodrom Most. Závodit tu můžete na motokárách na venkovní asfaltové dráze,
v terénu můžete vyzkoušet čtyřkolky
a buggy. Řídit smějí jenom dospělí,
ale dítě mohou vzít jako spolujezdce,
a může to být i skvělým tipem pro
narozeninové zážitky. Offroadová trať
mosteckého autodromu nabízí také to
nejlepší jak pro motokrosové, tak pro
čtyřkolkové nadšence.

Krušnohorské toulky historií
Nejen sportovní a rekreační vyžití
nabízejí turistům Krušné hory. Pro ty,
kteří rádi putují v čase a zajímají se
o historii, ocení i množství kulturních
památek, z nichž nejedna se může
chlubit puncem výjimečnosti a světové rarity. Třeba zámek Duchcov, ve
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světě známý jako ten, v němž zemřel
Giacomo Casanova. Dnes je mu v expozici věnována velká část. Podobnou
výstavu nenajdete ani v Benátkách,
kde se slavný milovník žen narodil.
Pokoje na zámku jsou zařízené tak, jak
byly v době svůdníkova života, včetně
jeho ložnice a křesla, v němž 4. června
1798 zemřel. Zámek Jezeří, ležící ve
svahu Krušných hor v okrese Most
a tyčící se nad Lomem ČSA, byl zase
proslulý svým přenádherným zámeckým parkem, kam se na koncerty sjížděli hosté ze širokého okolí. Zavítejte
na místo, kam vstoupil například i Johann Wolfgang von Goethe nebo třeba
Ludwig van Beethoven, jehož slavná
symfonie č. 3 Eroica měla v zámeckém divadle soukromou premiéru.
Za zmínku stojí také mostecký unikát
- přesunutý gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel musel
ustoupit těžbě uhlí, ale díky unikátnímu přesunu, který nemá obdoby,
se zachoval dalším generacím. Při
stěhování zdolal cestu dlouhou 841,1
metrů průměrnou rychlostí 2,16
centimetru za minutu a díky přesunu
je zapsán do zlaté knihy Guinessových
rekordů tisíciletí.

nechte se zlákat mosteckým hradem
Hněvín, kde byl vězněn slavný magistr
Kelley a který tu dnes má interaktivní
prohlídkovou dílnu. Do okolí se odtud
můžete rozhlédnout z místní věže a do
vesmíru pak ze zdejší hvězdárny. Jste-li milovníky filmu a filmové techniky,
navštivte zámek Valdštejnů, který patří
k nejstarším památkám Litvínova. V interiérech najdete řadu expozic a mimo
jiné právě stálou výstavu filmové techniky s unikátní sbírkou exponátů Miloše
Štěpána z oboru filmu a filmové techniky od doby začátků kinematografie
až po současnost. Zadním traktem
přiléhá k zámku udržovaný park.
Z dalších výletních cílů a toulek po
památkách a historii se nabízí také
Osecký klášter, nazývaný též perlou
Krušných hor. Hrad Rýzmburk je zase
nejmohutnější hrad v oblasti Krušných
hor a podle některých pramenů jej

Vydat se můžete na pohádkový zámek
Červený Hrádek, kousek od Chomutova, který je dnes oblíbeným výletním,
ale i svatebním místem. Chcete-li
si užít pěkný výhled a trochu magie,
POHLEDY | Krušné hory 2019
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velikostí předčil jen Pražský hrad.
Velkou atrakcí pro děti, ale i dospělé je obora u loveckého Zámečku
Dvojhradí na okraji obce Dubí u Teplic.
Návštěvníci zde na ploše 17 hektarů
mohou sledovat jeleny, daňky, srnky,
divoká prasata i bažanty, a dokonce je
i nakrmit.

Židovské hřbitovy
V severních Čechách se také nachází pozůstatky židovských památek.
Mezi ně patří zejména židovské
hřbitovy. Mezi nejvýznamnější z nich
patří například Nový židovský hřbitov
v Teplicích. Čítá na 3 500 židovských
náhrobků, mezi nimiž je řada cenných
hrobek a náhrobních kamenů. Hřbitov
byl v roce 2004 také prohlášen kulturní
památkou a stále se na něm pohřbívá.
Židovský hřbitov v Mostě - Souši je
jedinou movitou upomínkou na předválečnou židovskou komunitu v Mostě.
Hřbitov tvoří také obřadní síň se stálou
výstavou o historii Židů a židovské kultury. Nachází se tu také kolumbárium,
zřízené oproti židovským zvyklostem.
I tento hřbitov je vyhlášenou kulturní
památkou.

Mezi významné svým rozsahem
i obsahem patří také Židovský hřbitov
v Sobědruhách, kde se dochovalo na
dvě sta náhrobních kamenů, z nichž
nejstarší pochází ze 17. století. Součástí je též řada cenných barokních stél.

Z ptačí perspektivy
Chcete-li mít dobrý výhled na přírodní krásy zdejší přírody, pak jsou pro
POHLEDY | Krušné hory 2019

vás ideálním cílem zdejší vyhlídky
a rozhledny. Mezi ně patří například
Medvědí skála, 923,8 m n. m., druhá
nejvyšší hora Mostecka.
Nejstarší rozhledna na Komáří Vížce,
jejíž vyhlídková okna byla koncem
20. století zazděna. Za jasného počasí a dobré viditelnosti můžete však
z terasy dohlédnout až na vrcholky
Krkonoš a spatřit celé České středohoří. Na vrchol vede i lanovka. Výhled
do kraje skýtá také rozhledna na Vlčí
hoře (890 m n.m.) v obci Dlouhá Louka.
Výška rozhledny dosahuje 40 metrů.
Nad městem Osek se vypíná do výšky
856 m n. m. vrchol Stropník. I z něj
budete mít dobrý výhled a spatříte
Krušné hory, Severočeskou hnědouhelnou pánev, jezero Barbora
a České středohoří jako na dlani. Na
vrcholu stávala
18 m vysoká dřevěná věž, která se
v bouři 1929 zřítila a již nebyla obnovena. Základy zde ale najdete. Zbrusu
nová ocelová rozhledna se ve výšce
460 m n. m. tyčí na Skřivánčím vrchu
nad obcí Málkov na Chomutovsku.
Nabízí úchvatné výhledy na vrcholky
Krušných hor, do Prunéřovského údolí
a dále na severočeskou hnědouhelnou
pánev. Rozhledna na Růžovém vrchu
se nachází v obci Hora Svaté Kateřiny ve výšce 729 m n. m. Z ní můžete
spatřit okolní místa Krušných hor na
české i německé straně. Vynechat
byste neměli ani první dřevěnou a obnovenou rozhlednu v Krušných horách
na Jeřabině. Rozhledna se vypíná ve
výšce 788 m n. m. Ke znovuotevření
rozhledny došlo v roce 2009.

Krušné hory lákají i v zimě
Kdo si myslí, že v zimě by se v Krušných horách nudil, velmi by se zmýlil.
Protože i zima je v Krušných horách
pro návštěvníky i místní atraktivní. Na
své si tu přijdou jak milovníci běžeckého lyžování, tak vyznavači sjezdovek.
Ale i ti, kteří se rádi toulají a kochají
zimní krajinou.

Hlavním milníkem pro běžkaře je Krušnohorská bílá stopa. Většina středisek
Krušnohorské bílé stopy má také zajištěno napojení na běžecké trasy v SRN
(např. Holzhau, Alternberg, Seiffen,
Neuhausen). Právě tímto je projekt
jedinečný a unikátní v celé Evropě.
Kdo má raději sjezdovky, ani ten
nepřijde zkrátka. Krušnohorská zimní
střediska nabízejí bezpočet možností.
Ski areál Klíny je největším střediskem zimních sportů v okrese Most,
rozkládá se východně od centra obce
Klíny v nadmořské výšce 750 m n. m.
K dispozici jsou zde 4 lyžařské vleky
a jeden vlek na snowtubing, lyžařská
škola a snowpark. Ski areál Komáří
Vížka nabízí 5 sjezdovek včetně cvičné
dětské i lyžařskou školu. Středně
těžkou sjezdovku najdete také v Meziboří. Sjezdovku a přírodní sáňkařskou
dráhu můžete navštívit ve Ski areálu
v Hoře Svaté Kateřiny. Lyžařský areál
je také nástupním místem Krušnohorské lyžařské magistrály. Ski areál
Český Jiřetín má tři sjezdovky a čtyři
vleky.
Nedaleko obcí Mikulov a Moldava
můžete navštívit Sportovní centrum
Bouřňák. Z vrcholu Bouřňáku vedou
směrem do Mikulova 4 sjezdové tratě.
V Mikulově se nachází dětský svah
Udolíčko, kde působí 2 lyžařské školy.
Zalyžovat si můžete ale i ve Skiareálu
Pyšná Jirkov či Lyžařském areálu Loučná pod Klínovcem či na samotném
Klínovci.
Vlasta Šoltysová
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Bohatství
z podzemí

Jak dneska vypadají Krušné hory, je výsledkem osmisetleté činnosti
člověka v divokém prostředí, které lidé neosídlili dobrovolně. Kdyby
se tu nenacházelo tolik bohatství ukrývající ho se v podzemí, asi by
sem ještě dlouhá staletí nikdo „nepáchl“. Jenže bohatství, peníze
a moc hýbou světem od nepaměti, a tak je historie tohoto regionu
více než krušná.

ejnovější archologické výzkumy přisuzují první těžbu
stříbra a cínu v Krušnohoří
již Keltům. Od 12. století ale do tohoto
opuštěného území začali pronikat
prospektoři a horníci, kteří nacházeli
širokou paletu nerostů, na nichž později stál rozvoj civilizace v Evropě. Stříbro, cín, měď, wolfram, fluorit, kobalt
a spousta dalších kovů, které člověk
uměl využít, se zde těžily po dobu více
jak 800 let. Díky tomu se v okolí Krušných hor založila první města, univerzity a zdejší vládci byli leckdy bohatší než
králové. I proto například rod Schlicků
z Jáchymova byl schopen v 16. století
financovat odboj proti králi. Ale také
postavit vlastní mincovnu a razit český
tolar - předchůdce amerického dolaru.
Jáchymov byl 19 let po svém založení
v roce 1521 s 18 000 obyvateli druhým
největším městem Českého království.
Věc tehdy nevídaná…

N

V době vrcholné slávy Krušnohoří
pomáhalo i příhodné klima, kdy podle
dobových kronik panovalo ještě větší
teplo a sucho než v dnešních časech
- lesní požáry byly na denním pořádku

28

a zěmědělství šlo praktikovat i na
hřebeni hor. Tyto časy ale skončily
s příchodem 17. století, kdy nastala
tzv. malá doba ledová. Tehdy Krušnohoří po třicetileté válce zpustošily
četné průchody vojsk, doly nebyly
obsluhovány a byly zatopeny. Neúroda přerostla do hladomoru. Po bitvě
na Bílé hoře odešla z české strany
do Saska značná část obyvatelstva,
aby si mohla zachovat svoji protestantskou víru. Na zchudlé horníky
z Krušných hor se za časů Marie Terezie skládalo celé Rakousko-Uhersko.
Traduje se, že první místo, kam byly
odeslány brambory, po jejich dovezení do Evropy z Ameriky, byly právě
Krušné hory. Právě ony zachránily
obyvatele Krušnohoří od nejhoršího.
Udržet obyvatele naživu v krutých
zimách pomáhala také drobná domácí
řemesla - paličkování, výroba hraček,
knoflíků, chov ptactva, rukavičkářství
a později i turismus, který otevřel
Krušné hory světu.

hřebeni se střídavě dařilo pouze bramborům, zelí, mrkvi a v lepších letech
i ovsu. V horších letech museli lidé jíst
šlupky od brambor s otrubami a kapkou
řepkového oleje, po kterých se dostavoval “smrti podobný spánek”.

Krušné hory od té doby nebyly nikde
zemědělsky soběstačné, musely se
spoléhat na obilniny z podhůří. Na

Ve 20. století se staly Krušné hory
centrem nacionalistických snah
německých obyvatel po sebeurčení

→
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800
LET TĚŽBY
Horníci zde nacházeli širokou paletu nerostů – stříbro,
cín, měď, wolfram, fluorit, kobalt
a spoustu dalších nerostů, na
kterých stál rozvoj civilizace
v Evropě.
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německy mluvícího etnika. V Československu se necítili doma, ekonomicky se jim nedařilo, často odcházeli
pracovat do Německa a ztratili i vůli
žít ve společném státu s Čechy a Slováky. V té době byly Krušné hory nejobydlenějšími horami Evropy a počet
zdejšího obyvatelsta kulminoval. Svůj
druhý vrchol zažilo město Jáchymov,

kde na začátku 20. století našla Marie
Curie-Sklodowská rádium, prvek,
který se stal úhelným kamenem politického vývoje 20. století. Nejprve si
blahodárnosti radonu uživali všichni
lidé - hosté zdejších rádiových
lázní, ale od poloviny 20.století byly
všechny zásoby uranu a wismutu
obětovány Sovětskému svazu, který

veškeré zásoby na české a saské straně vyraboval.
Po druhé světové válce nastala epocha
největších změn, které určily dnešní tvář
Krušnohoří. Z hor muselo odejít až 95 %
veškerého obyvatelstva, které bylo v té
době označené jako politicky neslučitelné s československou republikou. Z hr-

Domácí
řemesla
Udržet obyvatele naživu v krutých zimách pomáhala také
drobná domácí řemesla - paličkování, výroba hraček, knoflíků, chov
ptactva, rukavičkářství a později
i turismus, který otevřel Krušné
hory světu.
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obyvatelé se začali vracet a přátelit
se s místními. Češi a Němci se usmířili
a z jejich spolupráce vzešla pozitivní
energie, která rychle pomohla obnovit památky a tradice. Hranice zase
byla průchozí a sousedé z obou stran
hranice se začali poznávat, kamarádit
a spolupracovat. Saští Krušnohorci
začali učit ty české dávné tradice regionu. Do hor se také vrátili turisté, cestu
si našly nové rodiny, lidé z měst. Široká
vyprázdněná náruč Krušných hor zase
začala vítat nové obyvatele a s nimi
přicházela pozitivní energie, chuť
objevovat, hledat, obnovovat. Krušnohorci tak za posledních 30 let obnovili
spoustu tradic a prvků zdejší krajiny, na
které mohou být hrdí a které obdivují
návštěvníci z široka a daleka.
V roce 2019 vyvrcholila společná česká
a německá snaha vstoupit do elitního klubu UNESCO a hornictví, které
původně motivovalo příchod lidí do
Krušnohoří, se tak stalo stmelujícím
prvkem všech generací a národností
žijících v Krušných horách dnes.
Renesance Krušných hor probíhá dál
a jejich vládkyně, bájná Marcebila,
vede zdejší krajinu a lid opět ke světlým
zítřkům.
Petr Mikšíček

dých, bohatých a přelidněných Krušných
hor se stalo chudé, vybydlené pohraničí
se spoustou ruin a zanikající infrastrukturou. Jen širší okolí města Jáchymova,
kde v 50. letech probíhalo rabování uranu, si zachovalo svůj domovní a bytový
fond a také v okolí Kraslic stále prosperovala výroba hudebních nástrojů. Na
většině míst hřebene Krušnohoří se ale
rozprostřelo prázdno a ticho. Oproti
oblastem známým jako železná opona na
západní hranici Československa, ani na
tomto období ticha nevydělala příroda.
V 80. letech 20. století dvě třetiny rozlo-
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hy Krušných hor zlikvidovaly jedovaté
zplodiny z uhelných elektráren v podhůří. V té době nelétali v horách ptáci,
nerostly houby a borůvky, umíraly lesy.
Dobrovolně by v té době asi v horách nikdo nezůstal, nebýt umístěnek. Ty byly
mocnou zbraňí režimu, jak demograficky stabilizovat i místa, kde nechtěl
nikdo žít.

Vykopávání
brambor

Stal se ale zázrak. V 90. letech se
začaly hory rychle uzdravovat. Začal
růst nový les a houby, vrátili se ptáci
a elektrárny byly odsířeny. Bývalí
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živoucí vládkyně

Marcebila
Jak se s ní můžete seznámit? Na co si ale musíte dát pozor?

32
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prvné řadě mají Krušné hory
vládkyni - tedy ženu a ke
všemu ještě krásnou. Ostatní
česká, moravská a slezská pohoří mají
ve svém znaku vousaté starce či testosteronové siláky. Šumava dokonce má
ve znaku brouka. Víte jakého? No přece
kůrovce. Krušné hory od roku 2012 zastupuje žena s dramatickým osudem,
vládnoucí mocnými nadpřirozenými
silami, které ale používá velmi střídmě.
Radši používá jemnější diplomatická řešení. Nejraději sebe a hory halí
v krásnou mlhu, která po většinu roku
dotváří tvář Krušnohoří.

V

Legenda
Kdysi dávno, když ještě v Rudohoří
dorůstal oves a pšenice a lidé zachváceni krušnohorečkou, se do kraje vrhali
s vidinou snadného zisku, žila v úkrají
přísečnickém překrásná panna Marcebila. Přebývala na zámku svého otce na
hoře zvané Bartelwulfenberg. Rodina
její prosperovala z těžby rud, kterými
zdejší kraj jen hořel. Pověst o její kráse
se brzy krajem rozšířila a mnoho mládenců, rytířů a hornických obchodníků
jí žádalo o ruku. Četná setkání Marcebila využívala pro vyprávění příběhů
z krajů zdejších i vzdálených, neboť
ji nejvíce ze všeho zajímalo, kam až
doputovaly lesklé kamínky ze zdejších
potůčků. O mocné pány zájem nejevila,
však měla jasno v lásce své. Tou byl
mládenec Siegfried z panství v Sonnenbergu (Výsluní), známý vyprávěním
svým ze štol Rudohoří. Otec Marcebilin
se ale obával o své bohatství a byl přesvědčován svým sousedem, rytířem
Kuno z hrádku Hassberg, k rodinnému
obchodu a provdání Marcebily výměnou za ochranu jeho rýžovišť a štol.
Tatínek byl důvěřivý a Kuno zdatný manipulátor. Marcebile bylo tatínka líto,
ale vzít si Kuna odmítala, a tak raději
odešla do kláštera v Kadani. Než se po
roce Marcebila vrátila, špatnými radami Kuno tatínka o jmění skoro připravil
a k sňatku s jeho dcerou takřka donutil.
Marcebila ale také nelenila a tajně se
zasnoubila se Siegfriedem, se kterým si přes zeď klášterní povídala. Po
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návratu domů Marcebila oznámila,
že si do roka musí vzít Siegfrieda
a tatínek na veselku s Kunem konečně rezignoval. Na svatbu ale pozval
tatínek v dobré víře i Kuna. Ten ale
nepřenesl přes srdce štěstí snoubenců a v záchvatu žárlivosti v rytířském
turnaji, který následoval po svatebním
obřadu, probodl novomanžela Siegrieda. Překrásná Marcebila se vrhla
k smrtelně raněnému Siegfriedovi
a s posledním stiskem jeho života mu
rytířskou rukavici sundala a nasadila si ji sama. Opustila rodný zámek
a navždy zmizela do temných hvozdů.
Díky silám z podzemí Krušných hor
nabyla nadpřirozené schopnosti
a získala mocného spojence -mlhu.
Její pomsta Kunovi na sebe nenechala dlouho čekat. Divoká bouře
pobořila zdi hradu Hassberg, blesky
jej podpálily a prudký déšť vyplavil
vše živé. Samotný proradný Kuno byl
spálen ohnivým jazykem, který se
zjevil z hloubi Krušnohoří. Z hrádku
Hassberg zůstaly jen ruiny a ty můžeme dnes vidět na vrcholu Jelení hory
nad vodní nádrží Přísečnice.

Kořeny legendy
Z vyprávění jsou známé tyto tvary: Marcipánka, Maříbílá a Pupilla. V dnešní
době zaznamenáváme tvary Marcebila,
Marcebila, Marybila či Mařebila.
V 50. letech si nechala říkal Marcela
Bílá. Výskyt Marcebily je rozprostřen
od centrálního Krušnohoří až po Mostecko. Dle dobových záznamů je ale
zřejmé, že oblastí, kde byla Marcebila
k zastižení nejčastěji, byla oblast mezi
Horou Svatého Šebestiána a Klínovcem. Samotným jejím domovem je
pak oblast mezi Kovářskou, Přísečnicí, Mědníkem a Meluzínou. Shodou
okolností část Krušnohoří, kde došlo
k největší devastaci lesů a která dnes
zázračně ožívá. Své současné sídlo má
dle svědků na hřebení nad Hřebečnou.
Živoucí vládkyně Krušných hor
O Marcebile vznikla v roce 2017 kniha
Tajná zpráva o Marcebile, která
vypráví o legendě a životěMarcebily
ve 20. a 21. století.
Týkal se Marcebily odsun Němců?
Uměla česky? Jak získala nadpřiroze-

→

ZROZENÍ
Od roku 2012 mají Krušné
hory svoji vládkyni a s radostí
můžeme říci, že ji mají zdejší
obyvatelé v oblibě a zasvěcují jí
místa, staví sochy a pojmenovávají
po ní různé spolky. Čím si to
zasloužila?
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né schopnosti? Kde leží její podzemní
sídlo? Kteří lidé ji mohou potkat a na co
si mají dát pozor? To jsou otázky, které
se řeší v knize Petra Mikšíčka.
V roce 2017, v rámci pravidelného
setkání božstev našich pohoří po sto
letech, se osobně ostatním vládcům
Marcebila představila a byla záhy vřele
přijata do kruhu G8, tedy Goralské osmičky vládců. Marcebila se stala rychle
populární, každý se s ní dnes chce
seznámit a spolupracovat.
Rozvoj Krušných hor za
časů vlády Marcebily
Doba, kdy Marcebila
pronikla do pantheonu božstev a stala
se novou hvězdou,
koresponduje
s důsledky její vlády v Krušných horách. V roce 2014
byly Krušné hory
vyhlášeny Ministerstvem životního
prostředí nejčistším pohořím ČR,
v roce 2019 vrcholí
snahy zapsat hornické
památky Krušnohoří na
seznam UNESCO, dveře
si zde podávají filmové štáby
z celého světa. Marcebila učarovala panu inženýru Schmitkemu či
majoru Kunešovi, alias Raplovi. Zdejší
krajina uchvacuje umělce, tvořící např.
na landartovém festivalu v zaniklé obci
Königsmühle. Příroda se po devastaci
v 80. letech zázračně, navzdory očekáváním, uzdravuje. V Krušnohoří vznikají
v důsledku této obnovy Marcebiliny
sochy, pojmenovávají se po ní prameny, cesty, penziony a také vzniklo jedno
pěvecké těleso krušnohorských žen
z Hřebečné s názvem Marcebilky. Také
se stala průvodkyní v muzeu v Abertamech.
Rande s Marcebilou?
A jak se můžete s Marcebilou seznámit? Dám vám jednoduchou radu:
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Marcebila je hodně zvědavá a zajímá
ji vyprávění rodinných příběhů, ráda
vaří a ochutnává a také ji bývá zima.
Co si budeme povídat, je to žena...
Takže, když budete sedět na krásném
výhledu, hřát se na poledním slunci
nebo si večer opékat buřty, vyprávět, co jste zažili v horách či jinde

Tajná
zpráva
Marcebila je hodně zvědavá a zajímá ji vyprávění
rodinných příběhů. Trochu se
bojí mužů, samotným mužům se
často napoprvé nezjeví. Nejdříve je obklopí mlhou, ve které nepozorovaně prochází a prohlíží
si vás. Nebojte se jí vyprávět
o sobě do mlhy - uslyší to.

s vaši rodinou, je celkem jistota, že
přijde. Ráda také sbírá borůvky, houby
a brusinky a to nejlépe ve společnosti
dalších sběraček. U toho se krásně povídá. Trochu se bojí mužů, samotným
mužům se často napoprvé nezjeví.
Nejdříve je obklopí mlhou, ve které nepozorovaně prochází a prohlíží si vás.
Nebojte se jí vyprávět o sobě do mlhy uslyší to. Nebo poslouchá za oknem, co
si povídáte. Když už si vás ale prohlédne a chce se s vámi potkat, natrefíte
na ni u cesty, jak vláčí košík, jak se
vyptává na cestu, na to, kolik
je hodin nebo jestli si od vás
může zavolat. Pokud jí váš
příběh ale opravdu učaroval, ohlásí se vám
třeba jako novinářka
nějakého místního plátku. Když ji
vezmete stopem,
zjistíte že se
tolik vyptávala, až
přejela místo, kam
chtěla původně vzít
a vůbec jí to nevadí.
Vystoupí spokojeně
jinde. Krušné hory
jsou plné příběhů, byly
to také nejobydlenější
hory Evropy a to je ten
důvod, proč tato šarmantní
dáma je doma právě v Krušnohoří. Má tu stále co objevovat.
Jak Marcebila trestá?
Pokud nebudete v horách dělat
nepořádek, vyřvávat, ničit přírodu
nebo nebudete skoupí na slovo, tak se
jí nemusíte bát. Děti prý straší jen na
přání rodičů a to ještě velmi decentně.
Stát se vám tak může, že přijde rychlá
sprška, mlha zavalí údolí, vítr začne
kolem vás točit listí nebo blesk udeří
ve směru, kam jste měli v plánu dojít.
V Krušných horách žijeme zkrátka
v náručí přírody a počasí, které je jako
člen rodiny, a proto máme rádi nálady
Marcebily, které oživí a očarují běžný
den.
Petr Mikšíček
POHLEDY | Krušné hory 2019
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horské

přehrady

oda v Krušných horách byla
a je pro její obyvatele od
nepaměti velice důležitá.
Nejednalo se jen o potřeby obyvatel
hor, ale hlavně o zásobování měst,
městeček a obcí pitnou i užitkovou
vodou v Podkrušnohoří. Život v nich
a spotřeba velkého množství kvalitní
vody ovlivňovaly od pradávných let
zemědělství, pastevectví a později
obrovský rozvoj důlní činnosti, včetně
souvisejícího průmyslu a dopravy. Voda
byla zapotřebí prostě všude o to víc, jak
stoupal i počet obyvatel severozápadních Čech, kteří sem přicházeli hledat
pracovní uplatnění a nové domovy.
Rozloha hladin přirozených i uměle
vytvořených početných vodních ploch
má navíc nezanedbatelný a pozitivní
vliv na zlidštění rázu krajiny. Tím bylo
a je vytváření příznivých podmínek
pro živočichy, rostliny a zlepšení

V
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klimatu okolo nich, včetně kvality
vegetace a ovzduší na horách i pod
nimi. Později se objevil další fenomén
příznačný pro těžbou dotčené oblasti
severočeské hnědouhelné pánve.
Bývalé doly se zaplavují a tím vznikají
rozsáhlá umělá jezera, přejímající úlohu rekreačních areálů a rybářských
revírů. Největší z nich, jezero Most,
teprve na zpřístupnění pro širokou
veřejnost a návštěvníky Mostecka
teprve čeká…
V minulosti lidé této oblasti vybudovali několik pozoruhodných vodních
staveb. Tak vznikly horské přehrady
Fláje, Janov, Jezeří, Kameníčka, Křímov, Jirkov nebo Přísečnice nedaleko
Vejprt. V době masivní těžby dřeva
tolik potřebného pro průmysl v Sasku
byl vybudován Flájský plavební kanál,
který má s uvedenou přehradou spo-

lečné jen jméno, neboť byl projektován
za zcela jiným účelem – plavení dřeva.
Zděné přehradní kamenné hráze jsou
důkazem řemeslné dovednosti jejích
stavitelů, na ostatní byly použity nové
technologie s využitím betonových
nebo sypaných hrází. Ke všem vedou
silnice, přístupové cesty nebo turistické stezky, vstup do jejich bezprostřední blízkosti je však většinou zakázán
s ohledem na ochranné vodárenské
pásmo, neboť jsou obrovskými a nepostradatelnými zásobárnami pitné vody.

Přehrada Fláje
Turisticky nejvyhledávanější vodní nádrž byla vybudovaná v letech
1954 – 1963 k zásobování oblasti pod
Krušnými horami pitnou vodou. Je to
zajímavé vodní dílo, jehož hráz je dosud
jedinou pilířovou stavbou svého druhu
v České republice. Je vysoká bezmála
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Přehrada Fláje

Flájský plavební kanál

Přehrada Přísečnice

50 metrů a je zařazena mezi technické
památky České republiky. Zatopená
plocha má rozlohu 149 hektarů a se
svojí délkou pilířové hráze je také
českým unikátem. Materiál na stavbu

přehrady byl dopravován netradičně,
lanovkou z obce Moldava v Krušných
horách, kam se dopravovaly potřebné
stavební materiály po železniční trati.
Význam přehrady je dodnes nezastu-

pitelný, zahrnuje nejen akumulaci vody
k zásobování Mostecka a Teplicka pitnou vodou, ale i snížení povodňových
průtoků na Flájském potoce a výrobu
elektrické energie ve vodní elektrár-

Fláje
Turisticky nejvyhledávanější
vodní nádrž, která zásobuje
oblasti pod Krušnými horami kvalitní pitnou vodou. Zatopená plocha
má rozlohu 149 hektarů a se svojí
délkou pilířové hráze je českým
unikátem.
Přehrada Kamenička.
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Přehrada Janov

Přehrada Jirkov

Přehrada Kamenička

ně Meziboří. Přehradou byla kdysi
zatopena obec Fláje, po níž zbyla už
pouze jediná stavební památka – dřevěný kostel sv. Jana Křtitele, který byl
počátkem sedmdesátých let 20. století
rozebrán, přestěhován a znovu smontován v nedaleké obci Český Jiřetín.
Hráz přehrady je přístupná veřejnosti
a zanedlouho zde bude přímo na hrázi
zprovozněno informační centrum,
které bude nabízet i velice zajímavé
prohlídky obrovských prostorů vnitřní
části hráze přehrady.

kový rozdíl pouhých 150 metrů. K plavení dřeva sloužil Flájský plavební
kanál plných 243 let a poslední plavba
se na Novém plavebním kanálu uskutečnila v roce 1872. O 10 let později se
jeho vody začalo využívat k pohánění
strojů v nové továrně na lepenku,
zprovozněné v Českém Jiřetíně. Flájský kanál byl vyhlášen technickou památkou a je velmi oblíbeným místem
k pěším procházkám pro svůj bezmála
ideálně rovný výškový profil a klidné
prostředí smíšeného lesa. Turistická
stezka začíná informačním ukazatelem cca 200 m pod vrcholem hráze
Flájské přehrady a pokračuje po lesní
pěšině odbočující ze silnice vedoucí
od přehrady do Českého Jiřetína.

povodňovou přívalovou vodu. Přehrada, ležící nedaleko přírodní rezervace
Prameniště Chomutovky a Jelení hory,
je pro svoji malebnost a horské prostředí hojně navštěvována turisty.

Flájský plavební kanál
Přestože se nejedná o přehradu, stojí
za zmínku i Flájský plavební kanál, který kromě jména nemá s přehradou pranic společného. Tato stavební památka
byla dokončena v roce 1629 a vedla
z obce Fláje do německého Clausnitz
v Krušných horách. Sloužila k plavení dřeva z flájské kotliny přes Český
Jiřetín až do Freibergu v Sasku, kde se
skladovalo a spalovalo na dřevěné uhlí.
Při plném provozu kanálu trvalo plavení
8 až 14 dní. Se stavbou „Nového plavebního kanálu“, jehož název se v této
podobě v sousedním Sasku dochoval
až do dnešní doby, se začalo roku 1624.
Místy byly stěny této unikátní stavby
vyztuženy tesanými kameny, které
jsou zachovány dodnes, a úsek před
Českým Jiřetínem byl vytesán přímo
do skály. Kanál byl hotov na jaře roku
1629, jeho délka je odhadována na
20 kilometrů, přičemž překonává výš-
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Přehrada Přísečnice
Pro potřeby průmyslu a zásobování
měst pod horami bylo nad Chomutovem směrem na horské město
Vejprty na Přísečnickém potoce nad
Kryštofovými Hamry v letech 1969 –
1976 vybudováno zajímavé vodní dílo.
Původní významné hornické město
Přísečníce, bránící výstavbě přehrady, bylo zbouráno, stejně jako obce
Kotlina, Rusová a Dolina. Sypaná hráz
zadržuje vodu na ploše 362 hektarů, což ji činí největší vodní plochou
v Krušných horách. Je velice hluboká;
největší hloubka je bezmála 60 metrů,
průměrná hloubka je cca 50 metrů. Je
stále využívána jako zásobárna pitné
vody, zároveň jde o stavbu zadržující
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Vliv
vodních
ploch

Přehrada Křímov

Rozloha hladin přirozených i uměle vytvořených
početných vodních ploch má
nezanedbatelný a pozitivní
vliv na zlidštění rázu krajiny.
Tím bylo a je vytváření příznivých podmínek pro živočichy,
rostliny a zlepšení klimatu okolo
nich, včetně kvality vegetace
a ovzduší na horách i pod nimi.

Přehrada Janov

Přehrada Kamenička

Malebná přehrada ležící v údolí potoka
Loupnice byla postavena jen několik
kilometrů od Litvínova, v lese Krušných
hor v letech 1911 – 1914. Její stavitelé
stvořili stavbu s kamennou zděnou hrází vysokou bezmála 50 metrů, vyklenutou proti vodní nádrži. Hráz s věžičkou
uprostřed je uzavřená, přesto se z její
blízkosti naskýtá pěkný pohled nejen
na samotnou přehradu, ale i bukové
lesy, kterými můžeme dorazit třeba
do obce Klíny. Vodní dílo je známé také
pod názvy Mostecká přehrada a přehrada Křížatky. První název má kořeny
v historii, neboť ji na svých pozemcích
z důvodu akutní potřeby pitné vody pro
město Most nechali postavit mostečtí
radní, druhý podle nedaleké části města
Litvínov – Hamru a třetí podle horské
obce, kde se přímo nachází.

Původním důvodem výstavby
přehrady, ležící na stejnojmenném
potoce a na místě původní obce
Kamenička v roce 1904, bylo zadržování vody z příkrých srázů Krušných hor a zásobování obyvatelstva
pitnou vodou. Díky své kamenné hrázi
patří mezi stavební památky České
republiky. Z nedalekého Chomutova
se k ní turisté dostanou po turistické
stezce okolo známého Třetího mlýna,
procházející přírodní rezervací Bezručovo údolí, 13 kilometrů dlouhým
úsekem, které patří mezi nejhlubší
a nejkrásnější údolí Krušných hor.
Právě u Třetího mlýna ústí do tohoto
údolí dvě menší údolí s protékajícím
Kamenickým a Křímovským potokem,
na kterých byly v původních bukových
lesích postaveny horské přehradní
nádrže, Kamenička a Křímov.

Přehrada Jirkov
Nedaleko obce Blatno, v Telšském
údolí na řece Bílina uprostřed lesů, bylo
v letech 1960 – 1965 postaveno malebné vodní dílo. Jako všechny přehrady,
používané k zásobování obyvatel pitnou
vodou, leží v ochranném vodárenském
pásmu. Hráz ani bezprostřední okolí
přehrady není volně přístupné, krásný
výhled na její hladinu je však z blízké zříceniny hradu Najštejn, kulturní památky
pocházející ze 14. století.
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Přehrada Křímov
K oběma účelům byla v údolí Křímovského potoka nedaleko od Chomutova
vybudována další horská přehrada.
Ve spojení se zmíněným vodním dílem
Kamenička bylo jejím úkolem od počátku výstavby (1953 – 1958) zajištění
především zásobování města Chomutov pitnou vodou i zabránění povodním. Přehrada je zajímavá i samotným
provedením stavby, netradičně

Přehrada Jezeří

řešeným vyklenutím betonové hráze
proti vodní hladině. Okolo přehrady
vede turistická stezka, zajímavý je i přírodní skalní kaňon Křímovského potoka
vedoucí nad nádrží.

Přehrada Jezeří
Tato kulturní památka České republiky
byla postavena u obce Vysoká Pec
v lesích nad současným hnědouhelným
dolem, známým jako důl Československé armády. Přehrada s původním
jménem Moritz Talsperre (Moritzova
přehrada) byla pojmenovaná na počest
Moritze Lobkowitze, tehdejšího majitele panství. Ten ji nechal v letech 1902
–1904 postavit přímo uprostřed dnešní
národní přírodní rezervace Jezerka,
rozkládající se v okolí Vesnického
potoka protékajícího údolím mezi kopci
Jezerka a Jedlová. Původně sloužila především jako zdroj pitné vody
pro obce na úpatí hor a pro potřeby
Lobkovického pivovaru v Novém Sedle.
Leží ve výši 470 metrů nad mořem
a se zatopenou plochou 0,64 hektaru je nejmenší horskou přehradou
severozápadních Čech. Po výstavbě
nových vodních děl a změně koncepce
zásobování obcí pitnou vodou přestala
být pro nadbytečnost a technický stav
využívána k původnímu účelu. Dnes
slouží jako vodní rezerva a je součástí
areálu zámku Jezeří.
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Řemeslo
je víc než stříbro

Po vytěžení zásob rud a útlumu těžby obyvatelstvo
Krušných hor řešilo existenční problém, jak se uživit
bez tehdejšího tradičního průmyslu.
Velice adaptabilně přecházelo na jiné možnosti obživy.
Mezi jednu z mnoha činností patřila právě výroba hraček
z cínu a dřeva.
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nes zřejmě informace, že
byly Krušné hory svého času
nejvíce obydlenými horami
v Evropě, působí nevěrohodně a poněkud až neuvěřitelně. V 16. století tomu
tak ale opravdu bylo, nehledě na to,
že se nejednalo jen o osidlování údolí

D

K provozování výnosné hornické činnosti a zpracování rud bylo zapotřebí
dřevo a voda. Proto byly zakládány
vodní nádrže, přivaděče, odvodňovací
díla a plavební kanály. S touto činností
také souvisela i výroba dřevěného
uhlí, zpracování rašeliny, výroba

Po vytěžení zásob rud, a jak bychom
dnes řekli útlumu těžby zmíněných rud,
kovů a nerostů, obyvatelstvo Krušných
hor, podhorských měst a obcí řešilo
vskutku existenční problém, jak se uživit bez tehdejšího tradičního průmyslu.
Velice adaptabilně přecházelo na jiné

Muzeum
hraček
a podhorských území, nýbrž o hory
samotné. V nadmořských výškách do
1 000 m se o to zapříčinil rozvoj důlní
činnosti, při které byla dobývána nejen
železná ruda, ale těženy a rýžovány
další významné kovy, mezi které patřilo
především stříbro, cín, měď a olovo.
Z původních zemědělských osad vznikala hornická města a obce, v nichž
se horníci, lesní dělníci a řemeslníci
ze Saska postupně mísili s českým
obyvatelstvem.
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smoly i celá řada dalších řemesel. Od
19. století dochází k rozvoji silniční
a železniční dopravy a moderního
průmyslu, včetně používání nových
technologií při důlní těžbě. Mimo
těžby původních tradičních kovů je
těžen kobalt, arzen, mangan, rtuť
a bizmut. Díky objevu možností využití
uranu vznikají uranové doly a zároveň
dochází i k uplatnění výrobků textilních, porcelánových, železářských,
sklářských a papírenských velkých
továren i rodinných menších dílen.

V obci Nová Ves v Horách,
o které pochází zmínka z roku
1564, se tradiční dřevěné hračky vyrábí od nepaměti a hlavně dodnes.
Hračky a suvenýry si mohou zájemci
prohlédnout a koupit ve stálé expozici.
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možnosti obživy. Mezi ně patřila výroba
likérů, mastí a krajek, paličkování,
výroba rozličných hudebních nástrojů,
rukavičkářství, tkalcovství, řezbářství, výroba umělých květin, knoflíků
a různých předmětů, nástrojů a hraček
z cínu a dřeva. Později se díky rozvoji
moderních řemesel staly krušnohorské
Vejprty evropsky uznávaným výrobcem
nejprve prýmků na vojenské uniformy
a později dodnes vysoce ceněných
vojenských a loveckých pušek, zdobených rytinami a využívající různé
mechanické patenty. Naši předkové
se prostě uměli přizpůsobit své době.
Tuto jejich přirozenou schopnost
viditelně postrádáme dnes, kdy po
omezení těžby uhlí v severozápadních
Čechách jen těžko hledáme uplatnění
a zaměstnanost horníkům a obyvatelům v Krušnohoří. Pomoci tomu mají
aktivity navrhující zařadit Krušnohoří
s historickými štolami, technickými
památkami a jedinečnou specifickou
krajinou po obou stranách hranic
České republiky a Saska do Seznamu
světového dědictví UNESCO
Zajímavým a již zmíněným řemeslem
byla kromě těžby a zpracování dřeva
na pilách i výroba dřevěných hraček. Dalšími zdroji obživy místních
obyvatel bylo zemědělství, lesnictví
a hornická práce v rudných a později
hnědouhelných dolech. Mezi domácí
řemesla, provozovaná hlavně v zimních
měsících, patřilo řezbářství, výroba
drobných předmětů a paličkování. Postupem času, vinou odsunu německé
POHLEDY | Krušné hory 2019

části obyvatel a slučováním menších
dílen do socialistických podniků,
však hračkářská tradice na české
straně téměř zanikla a z bezmála 300
výrobců hraček se v Krušných horách
zachoval jen jeden…
V obci Nová Ves v Horách, o které pochází zmínka z roku 1564, se tradiční
dřevěné hračky vyrábí od nepaměti
a hlavně dodnes. O umu zdejších
obyvatel svědčí zajímavé předměty
a hračky zapůjčené Oblastním muzeem v Mostě, vystavené v Novoveském
muzeu i expozice výrobků poslední
rodinné továrny na hračky v dolní části obce. Hračky a suvenýry, vyráběné
v budově současné společnosti NBW
s.r.o., si je mohou zájemci prohlédnout ve stálé expozici. V příjemném
prostředí se dozvíte mnoho zajímavostí z historie tohoto řemesla nebo si
vyrobíte výrobek dle vlastní fantazie.
Výrobky, mezi které patří louskáčci,
kuřáci, oblíbená stolní hra Tivoli,
kouřící pece a předměty vánoční výzdoby, si zde můžete i zakoupit nebo
objednat prostřednictvím webových
stránek.

starých zemědělských strojů. Půdní
prostory jsou vyhrazeny pro výstavy
související s Krušnými horami. K vidění
je mimo jiné třeba tkalcovský stav
nebo kolovrátek. Uvnitř domu jsou
i etážová kachlová kamna, v nichž se
dá péct chléb či cukroví. Návštěvníci
tak během exkurze mohou zhlédnout
a vyzkoušet si některá ze zapomenutých řemesel, jako je zpracování ovčí
vlny předení, drátkování, tkaní, výroba
svíček z plátů včelího vosku, pletení košíků, pečení a zdobení krušnohorských
perníčků, chleba a výroba sýra.
A tak můžeme říci, že tradiční řemesla, včetně výroby hraček, na rozdíl od
jiných lidských činností provozovaných
v Krušných horách, přežila staletí…
Další informace:
Infocentrum Nová Ves v Horách:
www.novavesvhorach.cz
Krušnohorské muzeum Lesná
www.horskyklublesna.cz
NBW s.r.o.
www.nbw.cz

Za návštěvu stojí i Krušnohorské
muzeum v areálu horského hotelu
Lesná, jehož součástí je nově vybudovaná replika Zvonice s plně funkčním
zvonem a replika Krušnohorského
lidového domu, tzv. chlévního typu.
Nabízí návštěvníkům stálou expozici
o životě horalů před cca 100 lety, jejíž
součástí je i sbírka renovovaných
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ZOO pa
160 druhů
zvířat
V chomutovském zooparku
můžete pozorovat více než
tisícovku zvířat, z toho patnáct
druhů ohrožených, zařazených do
Evropských záchovných programů.
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kterými je i 15 druhů ohrožených, zařazených do Evropských záchovných
programů.

ark
Největší
zoologická
zahrada v České
republice.

Areál zooparku nabízí rovněž pestrou
paletu aktivit pro děti. Od dětské zoo
se spoustou prolézaček, přes lanové
centrum „Lanáček“ až po velice oblíbený zoovláček.

Safari
Součástí zooparku je i rozlehlá obora
Eurosafari, kterou návštěvníci projíždí
speciální soupravou taženou terénním automobilem – Safari Expresem.
Projížďka mezi zvířaty, která zde žijí
téměř jako ve volné přírodě, je doprovázena odborným výkladem. Z bezpečného nadhledu vagónků mohou
návštěvníci z bezprostřední blízkosti
pozorovat skupinu skotského náhorního skotu, koně Převalského, početné stádo muflonů, jeleny evropské,
jaky domácí a hlavně chloubu obory
– skupinu zubrů evropských.

Skanzen
Jako stvořený pro nerušenou procházku, jen několik metrů za branami
zooparku, se rozkládá skanzen Stará
Ves. Romantickou cestou mezi koňskými výběhy je možné dojít k hrázděnému krušnohorskému statku,

jehož rustikální atmosféru dotváří
stádo oveček pasoucích se u nedaleké
kapličky. Replika větrného mlýna a posezení před roubenkou přímo vyzývají
k odpočinku.

Jízdárna
Pro milovníky okovaných krasavců
jek dispozici jezdecký areál, který
slouží pro chov a výcvik koní z majetku
zooparku i od soukromých majitelů.
V areálu jsou stáje, rozsáhlé výběhy,
jezdecká krytá hala, venkovní písková
jízdárna i kruhové cvičiště. Soukromníci tady mohou svého koně chovat v příjemném prostředí, ostatní si mohou
kontakt s těmito nádhernými zvířaty
prožít formou celé řady aktivit, které
jezdecký oddíl nabízí. Děti se mohou
bezpečně projet na ponících pod dohledem zkušeného vodiče, romanticky
naladěné dvojice mohou křižovat areál
zooparku v otevřeném kočáře.

Ekocentrum
Jednou z nezpochybnitelných úloh
zoologických zahrad je také vzdělávání zejména té nejmladší generace
– především snaha učit děti respektu
ke zvířatům a k přírodě vůbec. Proto
v zooparku funguje již několik let Ekocentrum, které nabízí výukové programy a komentované prohlídky areálu.

pecializuje se na chov zvířat
z oblasti palearktu, která zahrnuje celou Evropu, severní
část Asie a sever Afriky včetně Sahary.

S

Pozorovat zde můžete více než tisícovku zvířat v téměř 160 druzích, mezi
POHLEDY | Krušné hory 2019
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Muzeu
chrám múz

Mostecké muzeum nežije jen stálými a rozmanitými putovními
výstavami. Kromě stálých výstav si návštěvníci mohou prohlédnout
společenskovědní depozitář s názvem „Ze života obyvatel
Krušnohoří“. Se zajímavými historickými exponáty se můžete setkat
v místní knihovně, jež vznikla společně se založením Spolku přátel
muzea v Mostě roku 1888.
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um
Architektonický
skvost
Oblastní muzeum a galerie
v Mostě sídlí v budově bývalého
německého reálného gymnázia. Tato
architektonicky významná stavba
byla dokončena v roce 1913. Teprve
od roku 1982 jsou tyto rozsáhlé prostory využívány pro potřeby muzea
a byly veřejnosti slavnostně zpřístupněny po rozsáhlé rekonstrukci,
dokončené v roce 1996.
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blastní muzeum a galerie
v Mostě má nejen velice zajímavou historii, ale i zaměření
a obsah jednotlivých expozic, sbírek,
knihovny a kartoték. Sídlí v budově
bývalého německého reálného gymnázia. Tato architektonicky významná
stavba byla dokončena v roce 1913 a ke
svému školnímu účelu byla využívána
až do roku 1945, kdy sem byla umístěna
střední průmyslová škola. Teprve od
roku 1982 jsou tyto rozsáhlé prostory
využívány pro potřeby muzea a byly
veřejnosti slavnostně zpřístupněny
po rozsáhlé rekonstrukci, dokončené v roce 1996. Zaměření muzea
je především regionální, ale svým
návštěvníkům svou činností, sběrnou
a badatelskou, představuje historii
bývalého okresu Most i s přesahy do
okolních oblastí. Stálé expozice mapují
geologickou a mineralogickou minulost

O

Mostecka a své dospělé návštěvníky
a děti seznamují s poutavou přírodou
a historií severozápadních Čech.
Z hlediska geomorfologického muzeum sleduje tři významné krajinné celky
- Krušné Hory, západní část Českého
středohoří a Mosteckou pánev, jejichž
přírodu a historii aktuálně postihují tři
přírodovědné a tři společenskovědní
stálé výstavy. Muzeum v letech 1964 –
2005 spravovalo také zámek v Litvínově a v letech 2000 – 2013 také Památník
obětem II. světové války, umístěný
v budově bývalého krematoria na Městském hřbitově v Mostě.

Historie
Historie mosteckého muzea s původním názvem Stadtmuseum Brüx
se začala psát v roce 1888, kdy na
základě výzvy starosty města byla

uvolněna místnost pro shromažďování
sbírek. Městský úředník Otto Scharf
byl pověřen sepisováním darovaných
předmětů a péčí o ně. Hlavní zájem byl
orientován na německou část obyvatel
města; jejich dějiny, vlastivědu i folklór.
Muzeum sice de facto existovalo, avšak
nevyvíjelo žádnou jinou činnost. Proto
byl po několika letech budování sbírky
ustaven dne 2. ledna 1894 Spolek přátel
muzea v Mostě (Verein des Museumsfreunde Brüx), který začal činnost
muzea koordinovat. Pro výstavní účely
se členům spolku podařilo zajistit prostory budovy v ulici U Masných krámů
(později Švermovy ulice) č. p. 187, v budově bývalého piaristického gymnázia.
Roku 1938, kdy docházelo k obsazování
pohraničí, došlo ke zrušení konkurenčního tehdejšího českého Podkrušnohorského muzea a předání jeho sbírek
do správy Městského muzea v Mostě.

Poklad
Velmi vzácným přírůstkem je mincovní poklad z Koporče, nalezený v roce
2018. Obsahuje 251 stříbrných grošů, z nichž
nejmladší lze zařadit do roku 1431.
Jedinečná sbírka více než tří desítek
tisíc negativů, mapujících severočeskou krajinu a její vývoj od roku 1952.
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V roce 1944, při stále intenzivnějším
bombardování chemických závodů
v Záluží, vyrábějící pro nacistické Německo syntetická paliva, byly exponáty
přesunuty do sklepů zámku v Milešově,
odkud se většina z nich vrátila do muzea po skončení války. V první polovině
padesátých let došlo k rozdělení muzea
a vzniku dvou samostatných institucí;
Městského muzea v Mostě a Městského archivu v Mostě. V roce 1964
došlo k sloučení mosteckého muzea
s litvínovským, čímž vzniklo Okresní
muzeum v Mostě se sídlem v piaristickém gymnáziu v Mostě a přírodovědné
pracoviště nalezlo útočiště v budově
bývalého Valdštejnského zámku v Litvínově. Roku 1965 převzalo muzeum
i sbírky zrušeného muzea v Hoře Svaté
Kateřiny. Následná likvidace starého Mostu kvůli těžbě hnědého uhlí si
vynutila dvojí stěhování v rámci města,
nakonec muzeum nalezlo zázemí
v dnešní budově bývalého německého
reálného gymnázia v ulici Československé armády č. p. 1360, opticky přímo
pod hradem Hněvín, se kterým tvoří
výraznou dominantu při příjezdu do
města Mostu. V roce 2003 se novým
zřizovatelem stal nově vzniklý Ústecký
kraj a v souvislosti s tím došlo k přejmenování muzea.

Současnost
Mostecké muzeum však nežije jen
stálými a rozmanitými putovními
výstavami. Kromě stálých výstav,
zmíněných v úvodu, si návštěvníci
mohou prohlédnout společenskovědní depozitář s názvem „Ze života
obyvatel Krušnohoří“. Se zajímavými
historickými exponáty se můžete
setkat v místní knihovně, jež vznikla
společně se založením Spolku přátel
muzea v Mostě roku 1888. Mezi první
dary muzeu patřily právě knihy, které
se staly základem jejího fondu, kdy ze
zámku v Třebívlicích získala knihovna
například rozsáhlé svazky baronky
Ulriky von Levetzow v počtu celkem
3572 kusů. Knihovna dále obohacovala
svůj fond z darů významných osobností Mostecka, zrušených a následně
POHLEDY | Krušné hory 2019

je tzv. Kittlova fotokartotéka, která
obsahuje stovky položek. Jsou to lístky
ve formátu A5, na nichž je nalepena fotografie a k ní doplněn příslušný popis.
Téměř všechny snímky pořídil podle záznamů „Mag. O. Kittel“, mnohé z nich už
na počátku 20. století, či dokonce dříve.
Fotografie, ke kterým se někdy dochovaly i originální skleněné negativy,
zachycují Krušné hory, České středohoří i Mosteckou pánev, a mnohé doposud
nebyly veřejnosti zpřístupněny.

Hora Svaté Kateřiny a okolí

sloučených muzeí a také z knihoven
piaristického gymnázia a německého
reálného gymnázia. V současné době
vlastní knihovna okolo 40 tisíc svazků,
z nichž zaujímá sbírková část 3 600
kusů. Mezi opravdu vzácné exempláře
patří např. rukopisy Mariánský traktát
Arnošta z Pardubic z 2. poloviny
14. století, graduál Jakuba z Plzně
z let 1537 – 1544, kniha mistrovských
zkoušek cechu mosteckých krejčí
od roku 1576 do 1. poloviny 19. století
nebo bible, nejstarší inkunábule,
vytištěná v Norimberku v roce 1478.
Mimořádný význam má také sbírkotvorná činnost. V posledních letech
se podařilo získat nové exponáty
i celé soubory. Mezi nimi obzvláště
vyniká jedinečná sbírka více než tří
desítek tisíc (!) negativů, mapujících
severočeskou krajinu a její vývoj od
roku 1952, které muzeu daroval slavný
vědec a fotograf Stanislav Štýs. Velmi
vzácným přírůstkem je mincovní poklad z Koporče, nalezený v roce 2018.
Obsahuje 251 stříbrných grošů, z nichž
nejmladší lze zařadit do roku 1431.

Kittlova kartotéka
Mimořádně vzácnou součástí sbírky
Oblastního muzea a galerie v Mostě

Kolorované skleněné diapozitivy firmy
E. A. Seemann z Lipska z let 1909 – 1917
zachytily okolí města i jeho blízké okolí
jako romantické, téměř pohádkové
místo. Typická krušnohorská architektura, sněhové kalamity i záběry na
každodenní dřinu místních obyvatel
vytvářejí atraktivní kulisu, která byla
hlavním lákadlem pro dobové turisty.

Projekt Montanregion
Jedním z úspěšných přeshraničních
projektů, na kterém se muzeum podílelo za předchozího vedení, byl Montanregion. Jeho cílem bylo shromáždění
všech dostupných informací o pozůstatcích hornické činnosti v Krušných
horách. Muzeum poskytlo celé akci
plné zázemí, v terénu i v archivech
pilně pracovala řada nadšenců, kteří
mapovali, v mnoha případech úplně od
počátku, staré štoly, zasuté šachty,
rýžoviště a u nich odpadní hromady
zvané „sejpy“ a další stopy.

Budoucnost
Po dokončení rekonstrukce střechy
v roce 2019 budou znovuotevřeny stálé
výstavy, včetně expozice „Ze života
obyvatel Krušných hor“, která bude
obohacena o doprovodné texty a nové
exponáty. V roce 2020 bude zahájena
práce na budování expozice věnované
historickým zbraním, která naváže na
divácky velice úspěšné předešlé výstavy, mezi něž patřily např. Terakotová
armáda nebo Svět kachlových kamen.
Přijďte se podívat!
Oblastní muzeum a galerie v Mostě
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Mostec
má spoustu tváří

Rekultivace
O zahlazování následků po těžbě hnědého uhlí se v poslední
době mluví poměrně často. A právě
toto je příležitost vypravit se na
místa, která rekultivace proměnila.
Rozsáhlé plochy se zelenají, případně se proměnily v jezera. Vznikly
areály jako hipodrom, autodrom,
rekreační nádrž Benedikt a další.
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TURISTIKA

Krušné hory se
postupně zbavují
nálepky zdevastované
krajiny, která nestojí
za návštěvu a kam
nemá smysl jezdit,
protože tady není
k vidění nic než
měsíční krajina. Ti,
kdo se na sever Čech
vypravili, jistě rádi
potvrdí, že Krušnohoří
je místem, které za
návštěvu rozhodně
stojí, a to ne jedinou!
ylo by zároveň velmi nefér
tvrdit, že na severu Čech
nikdy nebyl žádný průmysl
a turisty zde čekají jen samé přírodní
krásy. Najdou tu přitom zvláštní mix
nedotčené přírody a industriální krajiny, která má své neobvyklé kouzlo. A to
si uvědomují i ti, kdo nabízejí netradiční
zážitky.

B

Krušné hory jsou odedávna spojeny
s hornictvím. A míněno tím není jen
dvacáté století, ve kterém se tvář Podkrušnohoří nejmarkantněji proměnila,
ale za dobýváním rud je potřeba jít do
mnohem dávnější historie. Ostatně
právě od historického krušení dostaly
své jméno.
Řada památek upomíná právě na hornické tradice, k vidění jsou ale i místa
spojená se současným hornictvím.
Zážitek z prohlídky hnědouhelného
povrchového lomu slibuje návštěvníkům skupina Sev.en Energy, která na
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tých plochách a lesních porostech se
daří zvěři v takovém množství a tolika
rozmanitých druhů, že láká k pozorování nejen laiky, ale také odborníky,
zejména ornitology, kteří zde sledují
vzácné a chráněné druhy ptáků.
Poznat tuto část severu Čech rozhodně
stojí za to. A záleží na každém, jakým
způsobem se s touto částí krušnohorské historie a současnosti bude chtít
seznámit. Jisté je jediné. Jeden víkend
na to rozhodně stačit nebude, protože
Krušné hory nabízejí mnohem víc, než
se na první pohled zdá.

Mostecku provozuje lomy Československá armáda a Vršany. Již desátým
rokem umožňuje veřejnosti podívat
se na těžbu uhlí úplně zblízka v rámci
svého projektu Uhelné safari.
„Industriální turistika zažívá boom a pro
návštěvníky je velmi atraktivní vidět
naši technologii za plného provozu. Zájem je každoročně obrovský a termíny
se vždy velmi rychle vyprodají. Rozšířit
počet exkurzí ale bohužel není možné,
protože stále jsme především těžební
společnost a na obou našich lokalitách
probíhá skutečná hornická činnost,“
konstatovala Gabriela Sáričková Benešová, mluvčí skupiny Sev.en Energy.
Každoročně na některou ze tří tras
Uhelného safari vyrazí ke třem tisícovkám lidí, jen v loňském roce se uskutečnilo 143 exkurzí. I když převažují
návštěvníci z tuzemska, do povrchového lomu už zavítali i turisté z Kanady, Kolumbie, Finska nebo Brazílie.
A zatímco z tuzemska se na Uhelné
safari vydávají klasičtí turisté, kteří
hledají netradiční zážitek, zahraničními návštěvníky jsou obvykle skupiny
studentů nebo odborníků.
Uhelné safari není určeno jen příznivcům industriální turistiky. Pokud něko-
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ho nezajímají unikátní těžební velkostroje, může zvolit třetí z exkurzních
tras, která vede po rekultivovaných
plochách Mostecka. O zahlazování
následků po těžbě hnědého uhlí se
v poslední době mluví poměrně často
a leckoho napadne, jak se do krajiny,
kterou kdysi prošla povrchová těžba
uhlí, může vrátit život. A právě toto je
příležitost vypravit se na místa, která
rekultivace proměnila natolik, že
minulou těžbu tu již nic nepřipomíná.
Rozsáhlé plochy se zelenají, případně
se bývalé lomy proměnily v jezera.
Vznikly areály jako hipodrom, autodrom, rekreační nádrž Matylda a další,
které slouží k rekreaci a aktivnímu oddychu obyvatel. Na vzniklých travna-
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Tajemné

jirkovské podzemí

Kouzlo historie a tajemného podzemí na návštěvníky dýchne v jirkovských
městských sklepech. V České republice je v současné době známo jen pět,
v nepříliš pevné pískovcové hornině uměle vytvořených podzemních systémů.
Ten jirkovský je vůbec nejstarší. V roce 2007 byla slavnostně otevřena
850 metrů dlouhá prohlídková trasa.

lavním podnětem k jeho
vyhloubení byl zřejmě ničivý
požár Jirkova v polovině
16. století, kdy byly ohroženy jak majetky obyvatel, tak vzácné písemnosti
a městský archiv. Stavitelem tzv. Dlouhého sklepa, který měřil necelých
1 200 metrů, byl purkmistr Štěpán
Engerle. Podle legendy měly být sklepy
dvoupatrové a propojené s druhým
břehem řeky Bíliny. Avšak neprokáza-

H
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né z geologických důvodů nemožné
je tradované propojení s podzemím
zámku Červený Hrádek. Sklepy
sloužily zejména k ochraně důležitých
listin, zboží a zásob potravin v případě
požáru nebo živelných katastrof. Velmi brzy však Jirkované začali sklepení
díky jeho dobrým klimatickým podmínkám, stálé teplotě od 7 °C do 10 °C
a 98% vlhkosti využívat především ke
skladování a kvašení piva.

Význam Dlouhého sklepa pro výrobu
jirkovského piva zcela zanikl po roce
1901, kdy měšťanský pivovar dokončil
výstavbu svých vlastních sklepů. Za
druhé světové války sloužilo rozsáhlé
jirkovské podzemí německé domobraně, která v něm vybudovala protiletecký kryt.
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Klíny
stříbrné a měděné

a východě Krušných hor,
vysoko nad Litvínovem, na
úpatí Mračného kopce a nad
hluboce zakrojeným údolím Bílého
potoka, rozkládá se malebná vesnička
Klíny. V dobách dávno minulých vedla
tudy stará zemská Kopistská stezka,
o které se v desátém století ve svých
zápiscích z cest zmínil židovský kupec
ze španělské Córdoby, Ibráhim ibn Jákúb. A právě po téhle stezce přišli sem
kdysi první osadníci. To se psala polovina dvanáctého věku a důvodem pro
náhlý zájem o divoké a neobydlené hory
bylo objevení stříbrné rudy ve Frei-

N
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bergu. Od té doby proudili do lesů
na pomezí Saska a českých zemí
prospektoři a neúnavně pátrali po
vzácných kovech. A tak někdy ve
13. století přišli i pod Mračný vrch. Čilá
aktivita kovkopů v horách, kterým dokonce dali jméno – krušné, znamenalo
ve staré češtině totéž co výtěžné – je
dostatečně známa. Ostatně, současné snahy o zápis zdejší hornické
krajiny po obou stranách hranice
do seznamu světového kulturního
dědictví UNESCO o tom dokonale
svědčí. O tom, že se těžilo i v Klínech,
ale mnoho lidí neví. A přitom se tu

s přestávkami dobývaly rudy vzácných
kovů po nějakých pět set let! Osada
Klíny vznikla okolu roku 1355 a jistý čas
se souběžně jmenovala Hora Svatého
Václava, neboť tak si přáli majitelé
tohoto území, česká šlechta Rýzmburkové. Postupně se ale prosadilo jméno
Gêren, což bylo časté pomístní jméno
používané především tam, kde do luk
zasahovaly výrazné klíny lesa. Už ve
14. století se tu začalo těžit. Konkrétně
v Tiché roklině, která spadá spolu s potokem z klínské části Sedlo prudce dolů
k Bílému potoku. Tady byla objevena
ložiska stříbrných, měděných, olověPOHLEDY | Krušné hory 2019
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Klíny
lákají
Pro milovníky aktivního odpočinku je tu
mimořádně dobře vybavený a disponovaný sjezdový areál s celoročním
provozem. V zimě se lyžuje, v létě
sjezduje na kolech i koloběžkách, jezdí
se na bobové dráze a jsou tu i desítky kilometrů precizně ošetřovaných
běžeckých tras.

ných, a dokonce i zlatých rud. Upřímně – nebylo to ložisko natolik bohaté,
aby se tu těžilo dlouhodobě. Nicméně
lidská touha je vytrvalá a zabejčilá.
A tak se kovkopové vždycky nejdřív
vydali jinam, aby se jejich nástupci po
čase vrátili a zkoušeli to znovu. V roce
1601 jistý Mikuláš z Jezeří, syn tehdejšího majitele panství Jezeří, požádal
o propůjčení nálezové jámy a dědičné
štoly „na Klínách“, v Tiché roklině v blízkosti žíly Svatých tří králů, což dává
důvodný předpoklad, že tu v minulosti
býval i důl Svatých tří králů. O dva
roky později jiný podnikavec požádal
POHLEDY | Krušné hory 2019

o propůjčení nálezové jámy poblíž žíly
Bohaté požehnání Boží – opět v Tiché
roklině. O něco níže, na spodním
toku Bílého potoka, byly vybudovány
podniky na zpracování rud - kovárna,
kovárna mědi a huť na tavení stříbra.
Na začátku 19. století byla pak těžba
na starých terénech obnovena, a to na
dolech Svatý František (1824) a Kníže
nebes (1850). Ve druhé polovině 19.
století pokusy těžit na Klínech definitivně ustaly. Ještě po desítky let
ale byly viditelné terénní nerovnosti,
následky staletých pokusů. Dnes už
zcela splynuly s terénem a jen málo-

kdo tedy tuší, že se pod okolními kopci
táhnou nepřístupné chodby, v nichž se
kdysi těžily vzácné kovy. Dnes totiž Klíny lákají především milovníky aktivního
odpočinku – je tu mimořádně dobře
vybavený a disponovaný sjezdový areál
s celoročním provozem – v zimě se
lyžuje, v létě sjezduje na kolech i koloběžkách, jezdí se na bobové dráze;
jsou tu i desítky kilometrů precizně
ošetřovaných běžeckých tras. Jména
starých štol ale nezmizela docela, zdejší pivovar Emeran je využil k pojmenování svých báječných ležáků.
Rostislav Křivánek
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lázně

světově vyhláš

ené

eplice jsou vysokou úrovní
lázeňské péče vyhlášeny po
staletí. Zástupy návštěvníků
z nejvyšších kruhů, od ruského cara
Petra Velikého, přes celou německou
a rakouskou císařskou rodinu až po hudební a literární velikány jako Beethoven a Goethe, to jen potvrzují. Nyní
získaly další unikát – vloni v prosinci
Lázně Teplice otevřely THERMALIUM.
Špičkové relaxační a léčebné centrum
zřejmě s největším bazénem s čistě
termální vodou v České republice.

T

Síla tisíciletí
v jednom THERMALIU
THERMALIUM za více než čtvrt
miliardy korun nabízí přes 450 metrů
čtverečních vodní plochy naplněné
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z vyhlášeného teplického pramene
Pravřídlo. Vysoce účinná a osvědčená léčivá voda o stáří osmnáct tisíc
let nemá ve světě obdoby, i proto
Lázně Teplice v Čechách patří ke
špičce v oboru pohybové medicíny.
A právě THERMALIUM umožňuje
přístup k této unikátní léčivé vodě
i širší veřejnosti. Největší bazén
o příjemně hřejivé teplotě 35°C byl
vybudován výhradně pro relaxaci. Tady se neplave, ale v pravém
slova smyslu se tu za přispění sto
masážních trysek a dalších rehabilitačních prvků lenoší. Trysky ve
velkém bazénu jsou umístěny ve dvou
až třech úrovních pro masáž různých částí zad, návštěvníci bazénu
mohou využít i podvodní rehabilitační

rotoped, trysky pro masáž chodidel
a velkou perličku probublávající ze
dna až k hladině. Ve druhém bazénu
je teplota Pravřídla lehce snížena na
pohybu přívětivějších 29°C, aby se zde
s panoramatickým výhledem do Lázeňské uličky dobře plavalo. Kneippův
chodník mezi bazény je zase vhodný
k podpoře krevního oběhu v dolních
končetinách. Milovníci vyšších teplot
si navíc mohou zvýšit svou obranyschopnost v saunovém světě v podlaží
pod termálními bazény. Na výběr je bio
sauna spojující princip finské sauny
a páry, parní sauna je se stoprocentní
vlhkostí vhodná k péči o pokožku,
klasická finská sauna s teplotou 95°C
posiluje imunitu a tropická sauna zase
podpoří lymfatický systém.
POHLEDY | Krušné hory 2019
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THERMALIUM láká na více než 450 metrů
čtverečních léčivé vody.

Lvice ožívá
Nové THERMALIUM, to není jen
unikátní léčebný a relaxační areál,
ale i nebývalý architektonický projekt,
který se citlivě začlenil do souboru
historických budov Lázeňského domu
Beethoven. I proto soudobé materiály
a technologie doprovázejí tradiční
symboly teplických lázní. Kromě
původních pískovcových soch pasáčka
s prasátkem a dívky nabírající pramen
to je zejména jeden z nejstarších symbolů – teplická lvice.

níky i v samotné lázni, kde se opět
ujala funkce chrliče. Lví hlava shlíží
i na kolemjdoucí z fasády, obrovská
kalená skla dokládají umění české
sklářské výroby jen pár kilometrů odsud. THERMALIUM je dílem místních.
Místních stavebníků, sklářů i umělců.
Realizace takto významné stavby byla
šancí, aby byla důkazem zdejší dovednosti a tradice výroby.

Lvice ožívá pod
teplickýma rukama

I proto Lázně Teplice v Čechách
komentují vznik THERMALIA slovy:
„THERMALIUM je nový pojem v lázeňském slovníku a naplněná vize, jak

pozvat prameny mezi nás a zpřístupnit
jejich účinky nejvíc za celou historii
našich lázní.“ A my dodejme, že pokud
návštěvníkům THERMALIA vyhládne,
tak je jim k dispozici oblíbená Lázeňská
ulička vedoucí pod okny THERMALIA.
Zde lze kromě tradiční oplatky okusit
i vyhlášený Café Restaurant Beethoven. Mistrovství v jídle doplňuje vlastní
točené pivo připravované metodou
jako v Beethovenových dobách.
Odpolední posezení se tu točí kolem
originální lázeňské kávy a exkluzivních
zákusků z teplické cukrářské výroby.

Nové THERMALIUM to není jen unikátní
léčebný a relaxační areál, ale i nebývalý architektonický projekt, který se
citlivě začlenil do souboru historických
budov Lázeňského domu Beethoven.
I proto soudobé materiály a technologie doprovázejí tradiční symboly
teplických lázní. Kromě původních
pískovcových soch pasáčka s prasátkem a dívky nabírající pramen to je
zejména jeden z nejstarších symbolů
– teplická lvice, původní chrlič teplických pramenů z roku 1583. Lvice se tak
vrací na svou pozici a THERMALIUM si ji
nese ve znaku. Oživil ji teplický sochař
Milan Žofka. Lvice tak provází návštěvPOHLEDY | Krušné hory 2019
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Most!
DYCKY

Město Most leží pod
Krušnými horami a mezi
kopci Českého středohoří.
Navštívit v něm můžete
mnoho zajímavých míst.
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ominantou města je hrad
Hněvín, nachází se v něm
restaurace, hvězdárna,
vyhlídková věž a od jara do podzimu je
veřejnosti zpřístupněna alchymistická
Dílna magistra Kelleyho. Nedaleko se
nachází kostel Nanebevzetí Panny Marie, který byl v roce 1975 přestěhován.
Jeho technologicky unikátní přesun
budí dodnes obdiv v celém světě.

D

Podél koňského závodiště hipodrom
a ve sportovních areálech u jezer Matylda a Benedikt leží několikakilometrové in-line dráhy. „Dromy“ autodrom,
hipodrom a aerodrom jsou ukázkou
smysluplně rekultivované a revitalizované krajiny. Ne nadarmo Most získal
titul Evropské město sportu 2015.
V areálu bývalého hlubinného dolu se
nachází Podkrušnohorské technické
muzeum, kde si můžete prohlédnout
původní těžní stroj, hornické nástroje
a seznámit se s hornickou historií.
V Mostě se také odehrával a natáčel
úspěšný seriál České televize s názvem
Most! V Mostě tak můžete navštívit ikonická místa spojená s tímto seriálem,
který proslul hláškou Dycky Most!

Kostel Nanebevzetí
Panny Marie
Kostel Nanebevzetí Panny Marie na severním okraji města je nejen významnou pozdně gotickou památkou, ale
dočkal se i zápisu do Guinessovy knihy
rekordů. Kvůli postupující těžbě uhlí byl
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totiž v roce 1975 přesunut o plných 841
metrů.

Hrad Hněvín
Hrad Hněvín se vypíná na severozápadním okraji města a tvoří jeho
přirozenou dominantu. S původním
hradem je úzce spjat osud slavného alchymisty Edwarda Kelleyho,
který působil i na dvoře Rudolfa II.
a právě na Hněvíně našel smrt.
Současný hrad proto nabízí nejen
jeho dílnu, ale i nádherný výhled po
okolí.

i kolem hipodromu. Ty mohou využívat
i cyklisté, stejně jako nové cyklotrasy,
které vyrostly v okolí Mostu.

Podkrušnohorské
technické muzeum
Podkrušnohorské technické muzeum
lze spíše považovat za hornický skanzen. Hornictví v něm můžete poznat
doslova na „vlastní kůži“.

Mostecké „dromy“
Na místech, kde ještě poměrně
nedávno probíhala intenzivní těžba
uhlí, vyrostla díky rekultivacím řada
rekreačních a zejména sportovních
areálů. Na hipodromu se pravidelně
pořádají koňské dostihy, autodrom
nabízí automobilové i truckové podniky, na aerodromu se můžete věnovat
rekreačními i sportovnímu létání nebo
parašutismu.

Aquadrom
Koupaliště s celoročním provozem,
to je mostecký Aquadrom. Kromě
vnitřních a vnějších bazénů z nerezu
nabízí i řadu atrakcí včetně masážních
lehátek, divoké řeky nebo tobogánu.

In-line dráhy a cyklotrasy
Milovníci in-line bruslení mohou
využít hned několika speciálních drah.
Nacházejí se nejen v rekreačních areálech Matylda a Benedikt, ale vedou
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stopy

železného oře
Moldavská dráha bojuje o záchranu.
Podaří se udržet tuto historicky
zajímavou trať, která náročně
vznikala od roku 1872?

růmyslové centrum kolem
města Freiberg bylo po staletí spotřebitelem severočeských paliv, ať šlo o dřevo nebo později
o uhlí. Protože rozvíjející se průmyslová
oblast kolem Freibergu byla čím dál
tím více závislá na zásobování palivy
ze vzdálenějších oblastí Krušnohoří,
vznikaly za tímto účelem i na české
straně dopravní cesty. Mezi lety 1624
a 1629 vznikl Flájský plavební kanál,
který spojil Flájský potok s říčkou
Muldou, pro dopravu dřeva určeného
pro pálení dřevěného uhlí v milířích
kolem Freibergu. Postupem doby se
zlepšovala úroveň obchodních cest
přes hřebeny Krušných hor a vznikaly
nové silnice z Čech do Saska. Ani ty

P
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však nepostačovaly na dopravu tehdy
nového paliva, hnědého uhlí, které
od 19. století začalo vytlačovat dřevo
a uhlí dřevěné. Proto se rozhodlo o výstavbě železnice spojující Mostecko
a Duchcovsko s Freibergem, s názvem
Krušnohorská železniční dráha.
Kolem poloviny 19. století narůstala
v saských průmyslových oblastech
kolem Freibergu a Chemnitz potřeba uhlí takovým způsobem, že už
nemohla být plně pokryta zásobami
z uhelného revíru Zwickau-Oelsnitz,
na české straně se však nacházelo
dostatečně velké množství hnědého
uhlí. Problém byl ale s jeho dopravou.
Proto už v 60. letech 19. století začaly

vznikat první projekty na překlenutí
hřebenů Krušných hor poblíž Moldavy.
Tehdy zamýšlená stavba železniční tratě mezi Mostem a Freibergem
znamenala pro Společnost Pražsko-duchcovské dráhy nové odbytové
možnosti, včetně zkrácení spojení mezi
Vídní a Hamburkem. Vzdálenost po kolejích mezi Mostem a Freibergem se tak
mohla zkrátit ze 176 na 80 kilometrů.
Významným milníkem pro uskutečnění
této myšlenky bylo uzavření smlouvy
společnosti Pražsko-duchcovská
dráha s Lipsko-drážďanskou železniční
společností v roce 1871. Roku 1872 obdržela společnost Pražsko-duchcovská dráha koncesi pro výstavbu tratě
na české straně a osvobození od daně
POHLEDY | Krušné hory 2019

HISTORIE

Mikulovský
tunel
Horským masivem byly raženy
i tunely, kterými se trať zkracovala a někde i vyhýbala štolám a jámám
středověkého stříbrného dolu; Mikulovský a Novoměstský tunel.

z příjmu na deset let. Bylo dohodnuto,
že Lipsko-drážďanská železniční společnost převezme stavbu z Freibergu
až k hraničnímu přechodu Moldava,
zatímco Pražsko-duchcovská dráha
vystaví úsek Most – Moldava.
Průběh stavby nepříznivě ovlivnila
hospodářská krize v důsledku krachu
na vídeňské burze dne 9. května 1873.
Nejdříve došlo ke zpomalení a posléze
k úplnému zastavení výstavby tratě
z Mostu na Moldavu. Rakousko-uherský
stát poskytl půjčku přes jeden milión
zlatých, díky které bylo možné v roce
1877 dokončit alespoň výstavbu úseku
Most – Hrob. Po uklidnění hospodářské situace a dokončení stavebních
POHLEDY | Krušné hory 2019

plánů mohla být v roce 1883 zahájena
dostavba tratě z Hrobu na Moldavu.
Na stavbě, která probíhala vesměs
ručně, pracovali především italští a jihoslovanští dělníci. Práce probíhaly
vesměs ručně. Z důvodu velkého převýšení a náročnosti horského terénu
byly postaveny technicky náročné
stavby, především kamenný Křižanovský viadukt, Mikulovský viadukt,
ocelový most v Hrobech-Mlýnech
a Velký hrobský viadukt. Zároveň byly
horským masivem raženy i tunely,
kterými se trať zkracovala a někde
i vyhýbala štolám a jámám středověkého stříbrného dolu; Mikulovský
a Novoměstský tunel. Na Moldavě
vzniklo velké, česko – saské přechodové nádraží. Tento úsek byl otevřen
6. prosince 1884, na přeshraničním
úseku do Saska byl provoz zahájen až
18. května 1885. Na německé straně
pokračovala trať do města Freiberg,
ležícího na hlavní trati Drážďany – Lipsko. Dlouhé a těžké soupravy nákladních vlaků se musely z důvodu velkého
stoupání v Hrobu dělit na více částí
a vlaky v náročném stoupání využívaly
i dvě nebo tři lokomotivy. Provoz byl
velmi náročný, zvláště v zimě, a vyžadoval mnoho zaměstnanců; strojvedoucích, topičů, výpravčích, brzdařů,
posunovačů, výhybkářů a traťových
strážníků.

Kromě uhlí z Mostecka a Teplicka
se po železnici dopravovalo dřevo,
výrobky místních továren a za první
světové války i wolframová ruda,
těžená na Cínovci. Osobní dopravu
zajišťovaly většinou čtyři páry vlaků,
které jezdily již z pražského hlavního nádraží a již brzy je začali v létě
a hlavně v zimě používat turisté, objevující krásu místních hor.
Především meziválečné období přálo
rozvoji turistiky a zimních sportů.
Značně se zvýšila přeprava lyžařů
i běžkařů a počet cestujících ve vlaku
v zimním období se vyšplhal až ke
dvěma tisícům a z celého okolí Moldavy se stala jedna velká turistická
oblast. Československé státní dráhy
provozovaly trať až do roku 1938, kdy
byly Sudety obsazeny hitlerovským
Německem, a provoz železnice přešel
pod správu Německé říšské dráhy.
Došlo k vybudování nového německého zabezpečovacího zařízení a počet
vlaků neustále stoupal. Méně šťastný
osud čekal Moldavskou dráhu na konci války. 7. května 1945 bylo železniční
spojení na horském hřebeni přerušeno. Ustupující německá armáda
odstřelila Novoměstský viadukt a den
poté byly koleje z Moldavy až k viaduktu v Mikulově vážně poškozeny
postupující Rudou armádou.

→
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Po válce provoz opět převzaly Československé státní dráhy a začala obnova
válkou zničeného Novoměstského viaduktu a provoz na Moldavu byl obnoven
v říjnu 1946. Provoz přes hranici však
odsunem Němců z pohraničí po válce
ustal. V roce 1949 vytrhalo sovětské
vojsko cca 250 metrů kolejí na německé straně těsně za Moldavou a podél
státní hranice byl vybudován plot
s ostnatým drátem, s orným pásem
a strážními věžemi. Ke zlepšení situace
v dopravě na horách došlo ve druhé
polovině 50. let se zahájením výstavby
přehrady Fláje. Pro staveniště bylo potřeba zabezpečit pravidelný přísun velkého množství stavebního materiálu,
zejména písku a cementu. Ten se vozil
na moldavské nádraží, kde byl překládán na 8 kilometrů dlouhou stavební
lanovku. S dostavbou flájské přehrady
ožíval i horní horský úsek rekreační
a nákladní dopravou. Ve stanicích se
nakládalo dřevo, fungovala vlečka do
velké textilky v Hrobu-Mlýnech a do
Dubí se vozilo zboží pro místní podniky. Do Moldavy se také vozilo i značné
množství ovoce a zeleniny, které se
pak nákladními automobily převáželo
k uskladnění do útrob flájské přehrady. Až do roku 1954 doprava rozvojem
průmyslu a zvýšením těžby uhlí prosperovala, poté byly části tratě z důvodů
těžby přeloženy, řešeny improvizovaně
nebo byla osobní železniční doprava
nahrazena autobusy. V 80. letech
se začalo s částečnou modernizací
tratě. V Dubí bylo vybudováno moderní
zabezpečovací zařízení a na Moldavě
začala rekonstrukce kolejiště. Ta však
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nebyla, stejně jako rekonstrukce
tunelů, bohužel nikdy dokončena.
V 90. letech mnoho podniků zkrachovalo nebo přešlo z ekonomických důvodů k dopravě nákladu po silnici. Tím
prakticky zanikla nákladní doprava
na horském úseku Moldavské dráhy.
O nic lépe se nedařilo ani zbytku tratě.
Po poklesu těžby uhlí a průmyslové
výroby zanikla průběžná nákladní
doprava mezi Mostem, Loukou u Litvínova a Oldřichovem u Duchcova.
V provozu zůstaly pouze manipulační
vlaky mezi Mostem a Loukou. V této
době se zvláště horní úsek potýkal
s nedostatečnou údržbou, což vyús-

tilo ve snahu o jeho zrušení. Naštěstí
po úspěšném boji, kterého se zúčastnila nejen města a obce, ale i spolky,
jednotlivci, některé úřady či politici,
se situace obrátila a do tratě se nyní
alespoň minimálně investuje.
Velkou nadějí je po mnoho let diskutované obnovení přeshraničního provozu. Kdyby se tento sen uskutečnil, bylo
by to velkým pozitivem pro tuto část
Krušnohoří.
Věřme, že se tak stane a nádherná trať
se dočká své renesance…
Krušnohorské noviny

V Hrobu-Mlýnech byl v letech 1883–1884 postaven největší železniční
most na trati Most – Moldava.

POHLEDY | Krušné hory 2019

HISTORIE

hořící

kámen
Hořící kámen nebo kamenné uhlí, jak bylo uhlí kdysi nazýváno,
se stalo pro Mostecko a celé Krušnohoří požehnáním i prokletím.
Stále se zvyšující produkce tohoto nerostu je spojována s rozvojem
průmyslu, zaměstnanosti, dopravy, prosperity obyvatel.

Těžba
párou
Nosným exponátem muzea
se stala unikátní technická
památka – parní těžní stroj z roku
1891.
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lubinné dobývání hnědého
uhlí od jeho počátku, přes
prosperitu a útlum těžby
do dnešní podoby se snaží mapovat
mostecké Podkrušnohorské technické
muzeum, umístěné v prostoru jednoho
z posledních místních hlubinných dolů,
Julius III.

ků, vznikl z iniciativy skupinky nadšenců – zaměstnanců Dolu Kohinoor,
bývalých zaměstnanců Dolu Alexander, občanů města Osek a několika
zaměstnanců Obvodního báňského
úřadu v Mostě, Spolek severočeských
havířů. Vytkl si za cíl záchranu hornických historických památek v severo-

i chemického průmyslu a energetiky.
Nosným exponátem muzea se stala
unikátní technická památka – parní
těžní stroj z roku 1891, který na dole
pracoval až do likvidace provozu v roce
1992. Postupem doby byly do areálu za
pomoci sponzorů a členů spolku soustředěny technické památky z okolních

V průběhu staletí na celém území
severočeské hnědouhelné pánve bylo
v provozu 1 639 hlubinných dolů,
186 povrchových lomů a 14 štol zabývajících se těžbou uhlí. Ještě v polovině
50. let 20. století bylo v severozápadních Čechách v provozu téměř šedesát
hnědouhelných lomů a hlubinných
provozů, s celkovou těžbou 37,6 milionů tun. V roce 1991 byl vyhlášen českou
vládou útlumový program uhelného
hornictví a postupně byly uzavírány
méně efektivní doly. Poslední mostecký hlubinný důl Centrum byl uzavřen
v roce 2016. Spolu se zastavením
provozu dolů začala likvidace důlního
zařízení a dobývací techniky a zároveň
probíhaly i první záchranné práce pro
zachování důlní dokumentace či technických zařízení na jejich zachování.

českém regionu, osvětovou činnost
směřující k propagaci hornictví na
veřejnosti a udržování a rozvíjení
hornických tradic.

uzavíraných dolů. Zároveň byly formou
sponzorských darů získány exponáty
povrchového dobývání z blízkých uhelných lomů Československé armády,
Vršany, Důl Jan Šverma a Lomu Bílina.
Dalším zdroje exponátů byla sběratelská činnost jednotlivých členů Spolku,
která se soustředila především na
záchranu písemností a starých map.

H

Spolek severočeských
havířů
V prosinci roku 1996, u příležitosti oslav
svátku svaté Barbory, patronky horní-
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Vznik muzea
V průběhu let se složení členské
základny spolku proměnilo. Původně
malá skupinka nadšenců, svázaná
s hlubinným způsobem dobývání,
se rozšířila o nové členy přicházející
z lomových provozů, z místní samosprávy, ze státní správy a z odborného
školství. Jedním z nejvýznamnějších
počinů Spolku severočeských havířů
bylo založení Podkrušnohorského
technického muzea v roce 2003.
V roce 1997 provedli členové spolku
prohlídky vhodných lokalit pro zřízení
hornického muzea. Ze všech dostupných a perspektivních lokalit byl vybrán areál Dolu Julius III. v Kopistech
u Mostu, který umožňoval s relativně
malými náklady spojit expozici hlubinné i povrchové těžby a perspektivně

Po přípravné fázi, kterou zajišťoval
Spolek za pomoci Hospodářské a sociální rady Mostecka, důlních společností a Výzkumného ústavu hnědého
uhlí, bylo Podkrušnohorské technické
muzeum na bývalém hlubinném dole
Julius III. zapsáno 17. března 2003
ve formě obecně prospěšné společnosti do obchodního rejstříku. Areál
bývalého dolu byl na tuto společnost
převeden z Mostecké uhelné společnosti. Pro veřejnost byly první expozice
muzea zpřístupněny v roce 2007, dnes
je muzeum otevřeno v sezóně
od 1. března do 31. října.
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HOTEL V SRDCI

MOSTU!
168 pokojů kategorie Superior • Snídaně formou English breakfast
Restaurace • Kavárna • Letní terasa • Rauty • Coffee breaky
Konferenční prostory až pro 150 osob • Masáže • Fitness • Wellness

www.hotel-cascade.cz
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V provozu
od května
do října

