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O UNIKÁTNÍM VÝZKUMU 

V MARIÁNSKÝCH RADČICÍCH

ROUTE 66:
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ROZHOVOR S KRESLÍŘEM 
DANEM ČERNÝM 



Další pivní slavnosti tentokrát česko-němec-
ké s názvem Bierfest, se konaly ve Vejprtech 
v Krušných horách. Pivo naráželi na sudech 
přivezených pivovarským valachem vejprtská 
starostka Jitka Gavdunová společně se staros-
tou Bärensteinu.

PIVO 
TEKLO 
HORAMI…

Slavnost nabídla kromě degustace různých 
druhů piv také soutěže, hudbu či ochutnávku 
zapomenutých krušnohorských pochutin.

K tanci i poslechu hrála na společném náměs-
tí obou států dechovka, Švejk C.K. Šraml a Ra-
mmstein revival s programem Tribute Show.
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Přetopíno!

 Před rokem jsme na tomto místě před-

povídali, že bude nejen v naší České kot-

lině horko. A bylo. Teplotní rekordy padaly 

v nevídaném sledu a i ti největší pochybo-

vači o vlivu člověka na globální oteplování 

začali nakupovat klimatizace, větráky a další 

vychytávky, které člověku pomáhají přežít 

dobu, kdy i mouchy přestávají teplem létat. 

Předpověď nám vyšla i v dalším kontextu, 

protože není horko jako horko. Uprchlická 

vlna rozproudila emoce a krev nejednoho 

občana EU. Jedni jsou proti přílivu cizinců 

na naše území, jiní pro. Jedni by pomáhali, 

druzí by rozstříleli čluny s běženci ještě ve 

Středozemním moři. Že je tato vlna jednou 

z největších, možná i jedinou od druhé svě-

tové války, to samo o sobě vzbuzuje obavy. 

S uprchlíky sem neproudí jenom lidé v ohro-

žení, ale také hrozby. Je jich celá řada – tedy 

těch uprchlíků i těch hrozeb.

 Pod kotlem ještě přitápí disharmonická 

prohlášení politiků z různých zemí milova-

né, staré Evropy. Horko je v Řecku, i když 

právě proběhlé volby situaci snad stabilizují. 

Doslova nedýchatelno je v Maďarsku, hlavně 

u hranic. Udivené Rakousko je ve své servi-

litě už také na hraně bodu varu a Spolková 

republika Německo již doslova vře. Multi-

kulturalistické nosí na nádraží a do záchyt-

ných táborů potraviny a potřebné věci pro 

uprchlické davy, eurofašisté, euroskeptici 

a další fundamentalisté z řad konzervativní 

či deprivované části obyvatel Unie – zapalují 

azylové domy, svolávají demonstrace se ši-

benicemi a pod rouškou anonymity vyjadřují 

své rozhořčení na facebooku. Smutné čtení. 

Co člověk to názor, to pohled. Co na tom, 

že právě teď je 250 tisíc Slováků v zahraničí, 

kde v poklidu žijí, pracují a milují. Co na tom, 

že více jak jeden milión Poláků má domov 

jinde než doma v Polsku. Co na tom, že 

v roce 1968 uprchlo z Československa více 

jak 180 tisíc lidí z obavy před okupačními 

vojsky. To je jiná „kultůůůůůůra!“.

 Na takto vážnou situaci, která se dotýká 

každého obyvatele EU, neexistuje univerzál-

ní řešení. Nic nezmění přijetí či nepřijetí kvót. 

Nic nezmění zapalování ubytoven, ale ani 

přehnaná křesťanská pomoc. Snad by po-

mohlo, kdybychom na sebe byli více - hod-

nější. Kdybychom naše skutky poměřovali 

právě tím utrpením lidí z blízkého východu, 

než pohledem hýčkaných mudrlantů, kteří 

mají recept na všechno, akorát ta paměť už 

jim naslouží.

 Jeden z pohledů může být i takový, že 

příchozí, vesměs arabští uprchlíci, nakonec 

pomohou restartovat skomírající a vylidňu-

jící se EU, další pohled naznačuje hrozbu 

islamizace se vší tou krutostí, kterou jsme 

mimochodem při Křižáckých válkách dělali 

ve jménu křesťanství také. Jaký je ale pohled 

Pohledů? Odpověď je, či může být - prá-

vě v tomto vydání. Pokud možno příjemný 

podzim 2015 za redakci AMB Pohledy přeje

Lubomír Šlapka 

ředitel vydavatelství

Foto na obálce: ARCHIV POHLEDY AMB



04 | CESTOPIS | AMERIKA

JE MATKA CEST, HLAVNÍ AMERICKÁ ULICE, CESTA 

SLÁVY - JAK NEJDELŠÍ A NEJSLAVNĚJŠÍ TRASU NAPŘÍČ 

AMERICKÝM KONTINENTEM NAZÝVAJÍ MOTORKÁŘI CELÉHO 

SVĚTA - SNEM OPRAVDU KAŽDÉHO, KDO JEDNOU USEDNUL 

ZA ŘÍDÍTKA? JE KOMERČNÍ, NEOSOBNÍ, PŘÍLIŠ VZDÁLENÁ 

A NÁKLADNÁ? JAK POHLÍŽEJÍ NA ČECHY NA ROUTE MÍSTNÍ 

OBYVATELÉ ZÁVISLÍ NA TOMTO DRUHU CESTOVNÍHO 

RUCHU A JAK SE K NIM CHOVAJÍ? STOJÍ TO VŮBEC ZA 

TO LETĚT PŘES PŮL SVĚTA JENOM KVŮLI NĚJAKÉMU 

SVEZENÍ? A CO JE NA TÉTO POUTI TO NEJKRÁSNĚJŠÍ? NA 

TOTO VŠECHNO JSEM SE PTAL MÉHO KAMARÁDA ROMANA 

PROKEŠE, KTERÝ SE Z LEGENDÁRNÍ CESTY VRÁTIL PŘED 

NĚKOLIKA TÝDNY.

TEXT: FRANTIŠEK DOČEKAL
FOTO: ARCHIV ROMANA PROKEŠE

ROUTE 66: 
Svobodně za 
poznáním…



Tak hezky popořádku – jak tě vůbec napad-
lo, že do Ameriky pojedeš?
Jezdím na motorce u nás a projet Route na 
Harley - to je prostě motorkářský vrchol, po-
dobně jako pro horolezce Mount Everest. 
Krásné je spojit dvě legendy – Route a Harley 
Davidson. Seznámil jsem se s předsedou Čes-
ké asociace Route 66, Zdeňkem Juráskem, 
který organizuje výpravy na šestašedesátku 
a bylo rozhodnuto - pojedu!

Jak vypadají přípravy a kolik musíš mít na-
šetřeno?
Vše se plánuje několik měsíců dopředu, kvůli 
cenám letenek, zajištění motorek, ubytování 
a doprovodu. Nás bylo celkem dvanáct mo-
torek a dvě doprovodná vozidla a jen zorga-
nizovat tento počet lidí vyžaduje zkušenosti 
a spoustu práce. Pokud jde o náklady - zpá-
teční letenka stála asi 21 000 korun, je zajiš-
těno ubytování převážně v motelech podél 
cesty, stravu a benzin si každý hradí sám. Nej-
větší položkou je zapůjčení motorek, které 
vyjde na tři týdny na přibližně 75 tisíc, skvělá 
je naopak cena benzínu, který je ve většině 
států citelně levnější než u nás. Celá výprava 
tak stála kolem 160 tisíc korun. 

Takže přiletíš, nasedneš a jedeš…
No tak jednoduché to není. Cesta tam trvá 
cca 10 hodin a další zkouškou je projít „imig-
račním“ turniketem na letišti při příletu do stá-
tů a lámanou angličtinou přesvědčit úředníky, 
že jedeš opravdu na Route a ne podloudně 
pracovat. Ale to už má Zdeněk vychytaný, vy-
bavil nás tričky s logem asociace a textem, od 

kdy do kdy v Americe budeme. I tak se to ne-
obešlo bez drobných incidentů, inu úředník 
je úředník… No a pak se tedy konečně přidělí 
motorky, nasedne, domluví se pořadí v kolo-
ně a - jedeš.

První pocity?
Bez jakéhokoli klišé okamžitě vnímáš na-
prostou svobodu a pohodu. Nikam se neho-
níš, nikdo na tebe netroubí, když potřebuješ 
zastavit, všichni ti chtějí pomáhat, umožňují 
průjezd celé kolony, i když máš zastavit na 
„stopce“, policisté ve většině států nedělají 
problémy s používáním přileb ani s pitím piva 
na veřejnosti. Prostě jiná kultura mezi řidi-
či a lidmi vůbec. Zásadní rozdíl je v tom, že 
u nás nasedneš a jedeš - sto, pět set, tisíc ki-
lometrů, ale víš, že se musíš zase vrátit zpět. 
Tady ne, v tom je Route 66 se svými bezmála 
2 500 mílemi (krát 1,6 km – pozn. red.) na-
prosto výjimečná. Tenhle kousek světa je 
opravdu hlavně o svobodě a – poznání.

Jak vás vnímali místní domorodci?
Američané podél Route jsou úžasní v ně-
kolika věcech. Snad proto, že jejich historie 
není tak dlouhá jako evropská, si váží kdejaké 
maličkosti svých dějin, starých aut, motorek 
a starých předmětů, původních benzinových 
pump, stojanů na Coca-Colu, barů, restaura-
cí, muzikantů, herců, tedy veškeré svojí minu-
losti. Jsou na každou maličkost nesmírně hrdí, 
což jim můžeme jen závidět. K nám se chovali 
velmi družně. Jednak je česká asociace Route 
v Americe vážená, jednak jsou prostě takoví 
– nenamyšlení, vděční, když se snažíš mluvit 

anglicky nebo španělsky, všechno ti ukazují, 
vysvětlují. Když vidí české vlajky, mávají na 
tebe, a dozví-li se, že jsi z „Central Europe“, 
jsou u vytržení!

Asi tím, že u nich necháš pár dolarů?
No právě - to vůbec ne! Jsou nadšení a hrdí na 
to, že letíš z takové dálky právě k nim a jsou 
rádi, že tě mohou pohostit. A komerci z nich 
necítíš vůbec, nepodbízí se, nechtějí ti vnutit 
svoje zboží ani služby, i když je logicky živí. 
Seznámil jsem se s tolika normálními, úžasný-
mi lidmi, jsou fakt skvělí! Když nás jeden sta-
rosta uviděl, někam zavolal, poodběhnul a za 
pár minut jsme se fotili před cedulí ‚Vítej Čes-
ká republiko!‘, kterou měl připravenou. Znal 
se totiž se Zdeňkem a čekal kdy přijedeme.

Mají se cestovatelé podél Route 66 připra-
vit na nějaká překvapení, pokud jde o jídlo 
a ubytování?
Ubytování v pohodě, zajímavou změnou 
oproti Česku je jídlo. Nesnáším čínské restau-
race pro jejich nezaměnitelný odér, linoucí se 
z kuchyní. V Americe je „čína“ skvělá a moc 
jsem si ji užil! Stejně jako systém, kdy se tě na 
začátku fronty zeptají, co chceš k pití a jakou 
kávu a pak si můžeš nabrat a sníst, co chceš. 
No a proslulý Big Texas steak v Amarillo je 
dvoukilový kus masa, který když sníš, neplatíš 
nic, jinak ale 100 dolarů. Rozdíl je ale v tom, 
že v Americe se porce masa počítá podle 
toho, co máš na talíři a ne v syrovém stavu. 
V Novém Mexiku sice neví, co pro milovníka 
„hot“ pokrmů znamenají pálivé papričky, ale 
o to víc si nás vážili. No, a když hezky špa-
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nělsky pozdravíš a hodíš do sebe pár kalíšků 
tequily, jsi jeden z nich!

Je poznat, kdy překračuješ hranice jednot-
livých států?
Krajina se mění pozvolně, každý stát má svoje 
specifika, hory, kaňony, pouště. Samozřejmě 
název státu společně s logem Route 66 visí 
všude, kde se dá, na cedulích, restauracích, 
upomínkových předmětech, na espézetkách 
aut. Jsou různí i samotní obyvatelé, od Ameri-
čanů na venkově i velkých městech, přes Me-
xičany a Indiány. Mají však jedno společné – 
žijí pro svoji staronovou milovanou „road“…

Byl jsi i ve městě neřesti, Las Vegas?
Do Vegas musíš sice odbočit, protože neleží 
na cestě, ale nemůžeš a nesmíš jen tak projet 
okolo. Spali jsme tam dva dny v největším ho-
telu Stratosphere a je opravdu se na co dívat. 
Zahráli jsme si i téměř povinný hazard, stálo 
mě to sice pár dolarů, ale to už sem prostě 
patří. Je to neskutečné město!

Říkal jsi, že jste ze silnice odbočovali. Co 
všechno se dá cestou stihnout?
Route prochází oficiálně osmi státy, my jich 
projeli s oklikami deset. Vede třemi časovými 
pásmy a jsou k dispozici přesné státní mapy 
se všemi dálničními „exity“, malými odbočka-
mi i vyznačením, kde se kříží původní cesta 
s novou dálnicí. Navštívili jsme Monument 
Valley v Utahu, Grand Canyon v Arizoně, Bad 
Basin - místo ležící bezmála 90 m pod mořem, 
v hlubokém vnitrozemí, kde trochu nepocho-
pitelně vyvěrá slaná voda, zastavili se v Adria-
nu v Texasu, které leží přesně v polovině cesty 
mezi Chicagem a Los Angeles a viděli spous-
tu zajímavých měst, městeček a míst. Svojí 
cestu po Road 66 jsme pak zakončili tradičně 
- na molu Santa Monica v Californii. Pak už 
nás čekala třídenní cesta po Pacifik Road do 
San Francisco…

Historická silnice z 20. let minulého století 
ale už neexistuje. Jeli jste tedy napříč Ame-
rikou po nových dálnicích nebo historic-
kých trasách, které se dochovaly?
Cesta 66 stále existuje, někdy tě dokonalé 
mapy s vyznačenými sjezdy navedou na dál-
nici mezi kamiony, ale my se snažili co nej-
dříve sjíždět na tu „starou“. Jízda po původní 
trase je daleko krásnější, jsou tam staré ben-
zinky, stará auta z filmu Cars, pohladil jsem 
si i slavného Buráka. Fakt jenom čekáš, až se 
odněkud vynoří Peter Fonda na motorce ze 
slavného filmu Bezstarostná jízda. Existuje 
pouze několik kilometrů zcela neupravené, 
stare „sixtky“ s původním povrchem z kamín-
ků, žádný asfalt. Ten jsme samozřejmě ne-
mohli vynechat.

Je Route doménou jen motorkářů?
Route je legenda, kterou by asi každý ces-
tovatel a dobrodruh měl a určitě chtěl projít 
nebo projet. Je úplně jedno jak a na čem. Po-
tkali jsme auta, autobusy, ale třeba i cyklisty 
sbalené „natěžko“, ale na to bych asi neměl 

dost dovolené (směje se). Jinak se jezdí i auty, 
samostatně i ve skupině. Má to velkou výho-
du, že zapůjčení vyjde zhruba na polovinu. 
Ale motorka je motorka.

Přivezl sis něco na památku?
Ale jasně. Koupil jsem si klasickou koženou 
vestu s výšivkami, na kterou jsem si vždy 
připíchnul odznak státu, přes který jsme jeli. 
Měl jsem s sebou i svojí helmu, na které mám 
na památku samolepky ze všech míst. Chtěl 
jsem si pořídit úžasné indiánské mokasíny, 
které prodávali Indiáni u cesty. Když jsem je 
ale otočil, našel jsem nápis Made in China 
a z koupě nebylo nic.

Jet do Ameriky na Route 66 je pro spous-
tu lidí nerealizovatelný sen, zvlášť když už 
víme, na kolik přijde. Je možné si to vyzkou-
šet nanečisto i někde méně daleko?
Ale jo, u nás má označení 66 silnice u Příbra-
mi do Milína v délce osmi kilometrů, Slováci 

mají krásný kus své Route 66, bezmála 270 
km dlouhou trasu od Hokovce u Zvolenu 
do Tatranské Lomnice ve Vysokých Tatrách. 
Letos se zde na přelomu července a srpna 
pořádal již několikátý ročník přejezdu zvaný 
Route 66 SK.

Jak funguje vaše česká asociace?
Setkáváme se dvakrát ročně na soukromých 
pozemcích našich aktivních členů, kterých 
je kolem dvou stovek. Na srazech si vymě-
ňujeme zkušenosti o motorkách a cestování, 
promítáme filmy, ukazujeme fotografie, hod-
notíme bývalé výjezdy, plánujeme další cesty 
a akce. O Route byly natočeny dva filmy, kte-
ré odvysílala i Česká televize, Zdeněk Jurásek 
s tím novým filmem objíždí města a pořádá 
prezentace cest po Americe. Asociace je ote-
vřená všem, kdo mají zájem s námi jezdit po 
Čechách a třeba se jednou potkáme právě na 
Route 66! 
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Zámecké vinařství 
Třebívlice otevřelo brány
VÍNO, KTERÉ SE PILO NAPOSLEDY PŘED 100 LETY, MOHOU OCHUTNAT NÁVŠTĚVNÍCI TŘEBÍVLIC 

NA LITOMĚŘICKU. MÍSTNÍ OBNOVENÉ VINAŘSTVÍ OTEVŘELO BRÁNY A OD ZAČÁTKU ZÁŘÍ NABÍZÍ 

PROHLÍDKY PRO VEŘEJNOST O SOBOTÁCH A NEDĚLÍCH. ZA JEDNÍM Z NEJVĚTŠÍCH VINAŘSKÝCH 

PROJEKTŮ V ČECHÁCH POSLEDNÍ DOBY STOJÍ PODNIKATEL A MÍSTNÍ PATRIOT JAN DIENSTL, KTERÝ 

VRÁTIL DO MALEBNÉHO ČESKÉHO STŘEDOHOŘÍ 35 HEKTARŮ KVALITNÍCH VINIC, A NAVÁZAL TAK 

NA TÉMĚŘ TISÍCILETOU TRADICI.

TEXT: PETR DUŠEK
FOTO: ZÁMECKÉ VINAŘSTVÍ TŘEBÍVLICE

„V 90. letech jsem jezdil po evropských vini-
cích a po návratu jsem vždy pátral v historic-
kých dokumentech po někdejší slávě českých 
vín. Naprosto mě fascinovala jejich gloriola 
před válkou či v 19. století. Je neuvěřitelné, 
jaký věhlas tehdy mělo víno roudnické, měl-
nické či žernosecké! Tak jsem si říkal, kam se 
ta sláva poděla? Pod tímto dojmem jsem se 
rozhodl vybudovat Zámecké vinařství Tře-
bívlice a teď konečně nastala doba, kdy se 
všichni můžeme společně podílet na jeho no-
vodobém příběhu,“ řekl vlastník vinařství Jan 
Dienstl.

„Prohlídky vinařství jsou koncipovány jako 
Cesty vína. Provedeme vás celým procesem 
výroby od příjmu hroznů až po lahvování. 
Každý z návštěvníků se tak stane na chvíli 
vinařem, a to v nejmodernějším vinařství ČR. 
Kromě toho pozná i tajemství příběhu o po-
slední lásce Johanna Wolfganga Goetheho, 
jíž jsme vinařství zasvětili,“ vysvětluje ředitel 
Tomáš Loukota.

Vinařství bude o víkendech otevřeno od 10:00 
do 22:00, přičemž prohlídky budou začínat od 
11:00, 13:00, 15:00 a 17:00 hodin. Pro větší skupi-
ny lze uspořádat exkurzi i mimo tento harmono-
gram. Návštěvníci ochutnají kromě vína rovněž 
to nejlepší od farmářů z Českého středohoří.

Historické trati u Třebívlic opět ožily díky 
citlivé práci zkušených vinařů pod vedením 
sklepmistra Martina Nesvadby. Odrůdy byly 
vybrané po konzultacích s dnes již zesnulým 
nestorem českého vinařství profesorem Vi-
lémem Krausem. První vinobraní výhradně 
z vlastních hroznů proběhlo v Třebívlicích 
v roce 2012. Zámecké vinařství Třebívlice má 
na svých viničních tratích vysázeno celkem 
13 odrůd vína.

Vinařství a jeho okolí letos učarovalo tvůrcům 
televizního seriálu Vinaři, kteří se rozhodli na-
točit druhou sérii právě tady. Štáb televize Pri-
ma vyměnil Pálavu a Mikulov za hrad Hazm-
burk a děj umístil přímo do oblasti Třebívlic.

Litoměřická oblast je nejstarším vinařským 
regionem v Čechách, který se pyšní téměř ti-
síciletou tradicí pěstování vína. Samotné Tře-
bívlice prožily svou největší slávu nedlouho 
před svým pádem. V 19. století tu bylo na 100 
hektarů vinic, postupně je však likvidoval ré-
vokaz. Prehistorie třebívlického vína skončila 
v roce 1900, kdy byla zrušena poslední místní 
pětihektarová vinice.

Příběh Zámeckého vinařství Třebívlice však 
není postaven pouze na slávě svých před-
chůdců, ale především na Ulrice von Leve-
tzow, baronce z Třebívlic, která se stala sym-
bolem vinařství. Mladá Ulrika byla poslední 
láskou spisovatele Johanna Wolfganga Goe-
theho. Jeho city sice nakonec neopětovala, již 
nikdy se však nevdala. Tvůrci značky třebívlic-
kého vína věří, že jejich láska naopak odezvu 
najde – v srdcích všech milovníků dobrého 
vína. 
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O zámku ze semínek 
a kastelánovi s nápady
O PARTÁCH NADŠENCŮ, KTEŘÍ SE VRHLI VE SVÉM VOLNÉM ČASE NA ZÁCHRANU HRADU NEBO 

KOSTELA, UŽ JSME V ČASOPISE POHLEDY AMB PSALI NĚKOLIKRÁT. LETOS V LÉTĚ SE VEŘEJNOSTI 

POPRVÉ OTEVŘEL ZÁMEČEK VRBIČANY NEDALEKO LITOMĚŘIC. JEHO OSUD JE OVŠEM JINÝ. 

‚ZÁCHRANÁŘEM‘ TU NENÍ SKUPINA AMATÉRSKÝCH DOBROVOLNÍKŮ, ALE FIRMA. A PŘEKVAPIVĚ 

NESTAVÍ ANI HOTEL, ANI KASÍNO, ANI DOMOV DŮCHODCŮ...

TEXT: KATEŘINA TÁBORSKÁ
FOTO: KATEŘINA TÁBORSKÁ A ARCHÍV ZÁMKU (OBRAZ AMÁLIE MÁNESOVÉ)

Z historie zámku

V pozdně barokním stylu byl zámek vybu-
dován ke konci 18. století Františkem Karlem 
Kresselem, svobodným pánem z Kvaltenber-
ku, ředitelem právnické fakulty na pražské 
univerzitě, který stál v čele dvorské komi-
se, připravující josefínské církevní reformy, 
a mimo jiné i svobodným zednářem. Posled-
ními majiteli, kteří zámek získali roku 1846, 
byli Herberšteinové. „V dřívějších záznamech 
se tvrdí, že za hraběte Jana Josefa byl objekt 
rozšířen o dvě přízemní křídla a přistavěn 
hospodářský dvůr, ovšem stavebně-historický 
průzkum z roku 2012 ukazuje, že zámek byl 
v dnešní podobě postaven najednou v celém 
svém rozsahu a nevyužil žádné starší stavební 
konstrukce. Hrabě také nechal na podnět své-
ho bývalého vychovatele, profesora Matějíčka, 
zřídit v roce 1892 ve Vrbičanech českou školu,“ 
doplňuje historická fakta současný kastelán 

zámku Petr Rasken Chaloupka. Právě toho 
noví majitelé najali, aby zámek veřejnosti zpří-
stupnil a oživil. Historie zámku skrývá i jedno 
temné tajemství – v podkroví se tu v roce 
1944 zastřelil správce libochovického panství 
baron Hans Hönig von Hartrott. Podle někte-
rých pramenů tak učinil ve chvíli, kdy si pro 
něj přišlo gestapo po nevydařeném atentátu 
na Hitlera, známém pod názvem operace Val-
kýra. Faktem je, že ještě v roce 1945 bydleli 
na zámku členové Hitlerjungend.

Od semínek k zámeckému 
pánovi

Při pohledu na zříceniny zámků, kterých jsou 
v Dolním Poohří plné vesnice, měl vlastně ten 
vrbičanský po válce štěstí. Fungoval jako in-
ternát a učiliště. „Až do roku 1967 v něm bydlel 
a staral se o údržbu dokonce bývalý správce 
rodu Herbersteinů,“ poznamenává kastelán. 
Zámku se sice nevyhnuly některé devastující 
vnitřní zásahy jako rozdělení velkých míst-
ností příčkami na kanceláře, emailové nátěry 
a zničení dobových kamen a fresek, ale díky 
stálému využití unikl totální devastaci. A štěstí 
má vlastně dodnes. V sousedním zeměděl-
ském areálu totiž působí zemědělská firma 
Sempra, známý dodavatel zemědělských i za-
hrádkářských osiv, která už krátce po revoluci 
začala o získání zámku usilovat. Na záchranu 
si ale zámek musel ještě řadu let počkat, a to 
přesto, že se o něj stát nestaral ani pro něj 
neměl využití. „Již před přibližně 18 lety jsme 
podali žádost o odkoupení nemovitosti, teprve 
až v roce 2010 jsme byli osloveni, jestli nadále 
trvá náš zájem. Na základě toho nám pak Ús-
tecký kraj nabídl zámek k odprodeji,“ říká jed-
natel společnosti Sempra Vrbičany Jiří Šmíd.

Po získání zámku v roce 2011 se majitelé 
pustili do oprav, ale mnohem důležitější bylo 
vymyslet, čemu vlastně rozsáhlý zámek upro-
střed litoměřické zemědělské oblasti využít. 
„Především jsme nechtěli, aby památka dál 
svévolně chátrala bez minimální údržby, jak 
tomu bylo doposud a také jsme přemýšleli, 
jak ji využít, když už bude opravená, respek-
tive k jakému účelu ji vlastně opravovat,“ říká 
současný majitel Jiří Šmíd. Nakonec zvítězila 
varianta turistického a kulturní centra. „Křídla 
by mohla sloužit jakýmkoliv expozicím krát-
kodobého i trvalého charakteru a střední část 
zámku chceme využívat k pořádání kulturních 
akcí a v horních patrech středního rizalitu bu-
dujeme jednoduché ubytovací zařízení,“ říká 
k plánům majitel.

Kastelán samý nápad

Náplň zámku je teď na bedrech nového kas-
telána, který přišel letos na jaře. V zámku chy-
bí jakékoliv vybavení, takže exponáty zatím 
kastelán shání, kde se dá, a dobový nábytek 
je vypůjčený z jiných objektů nebo darova-
ný. K vidění jsou třeba historické kočárky 
a panenky, malá sbírka věnovaná trampingu 
nebo modely a kresby hradů a další menší 
výstavy. „Je nám jasné, že nemůžeme konkuro-
vat tradičním zámkům s dobovým vybavením. 
A nemá ani smysl nastěhovat sem hromadu 
starého nábytku, toho jsou jiné památky plné 
a jejich návštěvnost není bůhvíjaká,“ vysvětlu-
je svou strategii Petr Rasken Chaloupka, který 
působil jako kastelán třeba v Dobříši nebo 
Ledči nad Sázavou. Jedním z nápadů je mu-
zeum vynálezů a kuriozit výtvarníka Dalibora 
Nesnídala. „Je to takový trochu Jára Cimrman 
ve výtvarném umění, který své kuriózní a ne-
smyslné nápady představuje naprosto seriózně 



a má je do detailu propracované, takže by se 
návštěvníci dobře bavili,“ říká kastelán. Plánuje 
také vybudovat muzeum trampingu a hlavně 
zpřístupnit zámek doslova od sklepa po půdu. 
„U nás mají návštěvníci daleko větší svobodu 
než na státních zámcích. Mohou si všechno 
prolézt, udělat si piknik na zahradě a třeba 
tu i přespat. Případně nám pomáhat s opra-
vami,“ láká návštěvníky kastelán. První patro 
zámku, zatím neopravené, je rájem pro děti. 
Pohádkový les původně vznikl pro místní děti. 
„Pořádali ho venku, ale asi před dvěma lety je 
napadlo, že na zámku to bude strašidelnější. 
Opravdu se na tom výtvarně vyřádili, takže 
jsme tu stezku nechali.“ Kastelán by také rád 
lákal návštěvníky na tajemno, třeba oblíbené 
únikové hry nebo hledání tajných komnat.

Když Vrbičany, tak vrbové 
bludiště

Zámek už má hotovou střechu, na níž přispěl 
Ústecký kraj i Ministerstvo kultury, a centrál-
ní část už svítí novou omítkou. „Další drobné 
opravy financujeme z vlastních zdrojů, částeč-
ně i svépomocí za aktivní účasti památkového 
dohledu. Samozřejmě hledáme i další možnos-
ti ve financování oprav, u Norských fondů jsme 
ale letos neuspěli,“ vysvětluje Jiří Šmíd. A tak, 

když zrovna nejsou jeho lidé potřeba na poli, 
vezmou do rukou zednickou lžíci. Majitel by 
rád dál pokračoval s opravou fasády a zpří-
stupněním původního hlavního vstupu do 
zámku - nyní je pro návštěvníky otevřen vstup 
ze zahrady. Pro pořádání akcí a ubytování 
bude pak zásadní vybudování hygienického 
zázemí. Služby by měla doplnit také kavárna 
a v nejvyšším patře už jsou připravené míst-
nosti pro ubytovací část. „Žádný luxusní hotel, 
chceme vybudovat normální ubytování pro 
běžné návštěvníky, takový malý penzion,“ ujiš-
ťuje Chaloupka.

Prokoukl také původní anglický park, sice 
o dost zmenšený, ale i tak nabízí příjemné 
posezení a odpočinek pod vzrostlými stro-
my. „Park jsme zatím pročistili, chceme ho 
využívat pro malé sportovní aktivity jako je 
třeba kroket a petanque, pro pikniky, pose-
zení. Uvažujeme o vrbovém bludišti, když už 
jsme ve Vrbičanech. Původně tu byla i rozsáhlá 
francouzská zahrada, ale ta byla zničena zce-
la, už během války se na jejím místě vybudo-
val pivovar a později tam byly skleníky. Býval 
tu také vyhlídkový altán s výhledem na Čes-
ké středohoří a i ten bychom chtěli vrátit na 
místo,“ osvětluje další plány Chaloupka. Ten 
letos provázel po zámku první nedočkavé 
návštěvníky. O prázdninách bylo otevřeno 

Zámek Vrbičany
Otevřeno:
červenec a srpen denně mimo 
pondělí 10 – 16 hodin
září, říjen o víkendech 
10 – 16 hodin, jindy po domluvě.
Obec Vrbičany leží u dálnice 
D8 u Lovosic.
www.zamekvrbicany.cz

každý den mimo pondělí, ještě do konce října 
můžete přijít každý víkend. Pokud ale budete 
mít zájem, kastelán vás provede i v zimních 
měsících.
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Rozdělení Česko- 
slovenska jako 
zombie western
„ČUS! JSEM FANOUŠ! VYHLAZUJU PARANORMÁLNÍ ŠMEJDY!“ PODOBNOU HLÁŠKOU ZAČÍNÁ 

VĚTŠINA KOMIKSOVÝCH PŘÍBĚHŮ JEDENÁCTILETÉHO GÉNIA FANOUŠE, KTERÝ ZBAVUJE SVĚT 

NEBEZPEČNÝCH MUTANTŮ, DUCHŮ, ZOMBIE A DALŠÍCH OBLUD. VYŠLY O NĚM TŘI KNIHY 

A MNOŽSTVÍ POVÍDEK. VYMYSLEL HO VÝTVARNÍK A ANIMÁTOR DAN ČERNÝ, JEDEN 

Z NEJVTIPNĚJŠÍCH KOMIKSOVÝCH TVŮRCŮ V ČESKU.

TEXT: ONDŘEJ ČERNÝ
FOTO A KRESBY: ARCHÍV DANA ČERNÉHO

„Fanouš se zrodil na střední škole v Novém 
Boru během vyučování. Často jsem si ve 
škole kreslil, vymyslel na lavici hromady 
postav. Fanouš jako jeden z mála přežil do 
dnešních dnů. Vzhled jsem vzal trochu od 
svého strejdy Franty a trochu od jednoho 
rošťáka z dřívějšího komiksu. S kostýmem 
jsem se nechtěl příliš zdržovat, tak jsem ho 
oblékl do toho, co jsem měl zrovna ten den 
na sobě,“ líčí autor, jehož seriál Jelita se již 
dva roky objevuje i v populárním teenage-
rovském magazínu Bravo.

Jak se dostane poměrně alternativní tvůrce 
komiksu k práci pro mainstreamový časo-
pis pro náctileté?
Nevím. Původně jsem myslel, že to byla pro-
tekce, ale pak jsem zjistil, že ne. Asi si mě ně-
kde našli. Recept na to bohužel dát nemůžu, 
protože sám nevím, jak jsem se k tomu na-
chomýtl. Jednoho dne jsem zkrátka dostal 
e-mail z Bravíčka, jestli pro ně nechci kreslit 
seriál. To bylo všechno.

V příhodách série Jelita si vlastně děláte 
legraci ze všeho, co je pro takový časopis 
zásadní a čím se zabývá. Jak se vám daří 
přesvědčovat vydavatele, že právě tohle je 
to, co potřebuje?
Myslím si, že není dobré, když se věci v po-
dobných komiksech berou vážně. Takový ko-
miks je pak snadno k smíchu. A co se týče 
vydavatelů, přesvědčování mi příliš nejde. 

Jednou jsem obíhal s Fanoušem různé nakla-
datele a bylo na nich vidět, že nevědí co s tím 
a jak mi decentně říct, ať jdu o dům dál. V ča-
sopisech mám naštěstí téměř zcela volnou 
ruku. Jen jednou mi v Bravíčku odmítli celou 
epizodu Jelit, ve které šla ústřední čtveřice hr-
dinů nakupovat vibrátor.

To byla ta epizoda tak peprná?
Pro vydavatele asi ano. Já si myslím, že žád-
ného teenagera by z míry nevyvedla ani ne-
pobouřila, ale zkrátka zadavatelé byli jiného 
názoru a já to musím respektovat. A vypadla 
i ze souborného vydání. Ale nemyslím, že by 
nesla natolik zásadní poselství pro svět, abych 
se rval za její publikování a krom toho jsem 
měl z toho zákazu spíše radost, protože mi 
bylo jasné, že právě tahle epizoda vzbudí zá-
jem a udělá Jelitům velkou reklamu. Což se 

také stalo a paradoxně je právě tenhle vib-
rátorový díl nejznámější ze všech (objevil se 
na internetu, takže si ho každý může přečíst 
– pozn. autora).

Když vaše teenagerovské příhody čtu, mám 
pocit, že podobné věci vidím jako učitel 
skoro denně kolem sebe. Kde k nim berete 
inspiraci vy?
Ze života. Vím, říkají to všichni autoři, ale 
když ono tohle klišé je pravda. Vzpomenu si 
na něco, co jsem zažil, viděl nebo mi to ně-
kdo vyprávěl, trochu si to upravím a napíšu 
scénář. Ta úprava je často důležitá, protože 
kdybych příhody jen převyprávěl, asi by neby-
ly zdaleka tak atraktivní pro široké publikum. 
Je třeba to doťuknout nějakým ufonem nebo 
něčím podobným.

Máte za sebou i sérii Tryskošnek, která je 
hlavně pro menší děti. V čem je práce pro 
děti jiná?
Je tam míň násilí a sexu. Jinak je to asi stej-
né. Vždycky jde hlavně o příběh a je jedno, 
jestli ho okořeníte drsnou vizáží nebo osladíte 



roztomilými postavičkami. Jasně, padoucha 
v Tryskošnekovi nemůžete nechat roztrhat 
na kusy granátem nebo nabodnout na kůl, 
ale můžete ho potrestat jinak, třeba tím, že 
se znemožní nebo mu oholíte vousy. V prin-
cipu je to ale totéž. Základem je dobrý příběh 
nebo dobrý nápad.

Je těžké pohybovat se mezi tvorbou pro 
děti a dospělé?
Bylo to těžké, když jsem začínal kreslit pro 
děti. Do té doby jsem kreslil hlavně pro od-
rostlejší čtenáře, takže jsem si nelámal hlavu 
s nějakou drsností nebo obnažeností. Na prv-
ní epizodě Tryskošneka jsem si proto dal hod-
ně záležet. Aby byla mírná, nenásilná, co nej-
víc výchovná. No a tu mi z redakce Čtyřlístku 
vrátili s tím, že kresba se jim líbí, ale ten příběh 
je děsně infantilní, že ať se vůbec nebojím to 
trochu zdrsnit, přidat humor a zkrátka - aby to 
mělo šťávu. Tak jsem si řekl: ok, prostě budu 
kreslit komiksy jako dřív, jen uberu všechny 
mládeži nepřístupné atributy.

Musíte se hodně krotit, aby se příběhy pro 
malé čtenáře nestaly groteskou srozumitel-
nou spíš starším?
Vůbec. Snažím se sice, aby to bylo srozumitel-
né, ale jinak to nijak neřeším. Pamatuju si, že 
jako malý jsem v komiksech pro děti mnohé-
mu nerozuměl - ačkoliv autor zřejmě vůbec 
nepředpokládal, že by tomu děti nerozuměly 
- a vůbec mi to nevadilo. Miloval jsem napří-

klad zvukovou nahrávku divadelní hry Járy 
Cimrmana Dlouhý, Široký a Krátkozraký. To je 
hra víc pro dospělé než pro děti, nerozuměl 
jsem tam spoustě věcem, ale stejně jsem ji 
poslouchal pořád dokola a zbožňoval ji.

Vaše práce se značně vymyká zdejší komik-
sové tvorbě. Neřešíte nějaké pseudofilozo-
fické problémy, sociální dusno nebo nějaké 
výtvarné experimenty. U vás je hlavní vtip, 
spád příběhu, pointa, humor a gagy, jako 
by právě vyprávění příběhu bylo to nejdů-
ležitější - aspoň mně to tak přijde. Vnímá-
te i vy, že se vaše práce tak trochu liší od 
ostatní autorské tvorby?
Vnímám. Moje práce je především o řemes-
lu. Pokud chceme přitáhnout čtenáře k čes-
kému komiksu, je důležité, aby je bavil číst. 
To je podle mě základ. Filozofické problémy, 
osobní výpovědi, experimenty, posouvání 
cest a hledání hranic... to vše je bezva věc, 
ale pouze pokud to funguje jako koření. Jest-
liže je to převládající trend v určité umělecké 
formě, pak ta forma, tedy například komiks, 
většinu čtenářů odradí. Představte si, kdyby 
třeba v kinech hráli z 90 % artové filmy. Tak 
zkrachují. Lidi potřebují Hvězdné války, Jur-
ské parky a Avengery.

Dá se v Česku vydáváním komiksových se-
riálů uživit?
Ano. Nikoliv ovšem ve formě knih. Mě napří-
klad živí komiksové seriály do časopisů. Pro-

Dan Černý (nar. 1982, Litoměřice)
-  vystudoval střední sklářskou školu 

v Novém Boru, pak se věnoval ani-
maci na Vyšší odborné škole filmové 
ve Zlíně a Univerzitě Tomáše Bati 
tamtéž, ze školy po čtyřech letech 
odešel

-  od roku 2007 do léta 2009 modero-
val odpolední vysílání v severočes-
kém Hitrádiu FM

-  žije v Chebu a učí na ZUŠ ve Františ-
kových Lázních animaci

-  v roce 2001 začal s D. Binkem vydá-
vat komiksový fanzin Sorrel, v němž 
se objevily i práce pozdějších hvězd 
jako Jiří Grus, Tomáš Prokůpek či Ště-
pán Kopřiva

-  jeho komiksy se objevily např. v časo-
pisech DVD Mag, Video – hobby, Art 
and antiques nebo na webu ústecké 
ZOO

-  pro Čtyřlístek vytvořil sérii Tryskoš-
nek, od roku 2012 vychází v Bravu 
seriál Jelita

-  v roce 2004 vytvořil první český ani-
mák pro mobilní telefony Dotěrové, 
má za sebou i amatérské filmy Čun-
drák nebo akční animák Zuby

-  vyšly mu tři knihy o paranormálním 
detektivovi Fanoušovi a souborné 
vydání seriálu Jelita, s Pavlem Kosatí-
kem vytvořil komiks ze série Češi: Jak 
Mečiar s Klausem rozdělili stát
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to bych rád apeloval na všechny komiksové 
autory: Vím, že všichni chcete knihu, to je ta 
meta! Ale raději běžte do časopisů! Vychá-
zí jich u nás spousta a spousta z nich nemá 
vlastní komiksový seriál. Budou vám platit, 
nebudou vám - až na výjimky - moc mluvit do 
obsahu a hlavně potom, když budete mít už 
dost epizod, můžete vše vydat v knižní podo-
bě, takže nejenže si splníte svůj knižní sen, ale 
dostanete za to ještě podruhé zaplaceno! Na-
víc časopisecký komiks přivede k této formě 
daleko víc čtenářů!

Jak jste se vlastně k tvorbě vlastních komik-
sů dostal? Opravdu byl na začátku komiks 
Sek a Zula od tandemu Neprakta – Švandr-
lík, jak píšete na svých webových stránkách?
Přesně tak. Na něm jsem se učil číst a pojme-
novávat dinosaury.

Vy jste ale původně sklář, to je práce od 
komiksu poměrně vzdálená. Nebo snad 
chystáte i nějaké propojení práce se sklem 
a komiksu?
Je to trochu jinak. Já jsem původně filmový re-
žisér, který v současnosti kreslí komiksy a sho-
dou okolností, kromě filmového a pedagogic-
kého vzdělání, má za sebou i sklářskou školu. 
Ke sklu jsem nikdy duší příliš netíhl a dostal 
jsem se tam jen díky svému staršímu bratrovi, 
který byl živoucím důkazem toho, že se tam 
dostane i žák s velmi mizerným prospěchem.

Jak říkáte, studoval jste i filmovou animaci. 
Tam se asi naopak komiksové zkušenosti 
hodí...
Velmi. Vůbec animovaný film má ke komiksu 
asi nejblíž ze všech forem. Vlastně kreslený 
scénář, který každý animák musí před svou 
realizací mít, je v podstatě komiks. Ovšem 
co se týče zkušeností, je to u mě spíš naopak. 
Zkušenosti z animace se mi velmi hodí při 
tvorbě komiksů.

Na webu jsem našel pár vašich filmových 
kraťasů. Neláká vás ale třeba celovečerní 
film s Fanoušem nebo jiným hrdinou?
Láká! Ani nevíte jak! Jestli by se našla produk-
ce, která by do toho šla, beru plnými hrstmi 
příležitost za pačesy.

Učíte na ZUŠ, předpokládám že výtvarný 
obor. Co je pro vás při práci s dětmi důleži-
té? Co jim chcete předat?
Učím konkrétně animovaný film. Při práci s dět-
mi je pro mě nejdůležitější, aby k animaci našly 
vztah. Aby je to bavilo. Na ZUŠ si tohle naštěstí 
dovolit můžu. A pokud se tomuhle oboru bu-
dou věnovat i dál, tak myslím, že jsem svůj úkol 
učitele splnil. Už mám žáky, kteří dál pokračují 
v animaci na multimediálních středních školách.

Pracujete také jako ilustrátor nebo kreslíř 
komiksu pro jiné scénáristy, jako v případě 
práce s Pavlem Kosatíkem na sérii Češi. Jak 
hodně vaše scénáristické já zasahuje do 
práce? Musíte se hodně držet zpátky, abys-
te příběh neupravoval, nebo spolupracujete 
i na scénáři?
Záleží, co si scenárista nechá líbit. Mám ten-
dence původní scénáře hodně překopávat 
a měnit. Například ze zmíněného komiksu 
o rozdělení Československa z cyklu Češi bych 
nejraději udělal zombie western. Ale pokud 
scenárista trvá na svém, nezbývá mi, než do-
držet předlohu. Ovšem podle cizích scénářů 
moc často nekreslím.

Rozpad Československa jako zombie wes-
tern? Prosím přibližte to...
Mno.... všechno by bylo stejné, akorát by se 
to odehrávalo v alternativní realitě v kulisách 

alternativního Divokého západu. Jedno velké 
městečko, které se právě vyhrabalo z nároč-
né zombie epidemie, by se potýkalo s dvojí 
politikou dvou starostů. Do toho by se tam sa-
mozřejmě proplétaly zombie z předchozích 
dob, některé by využívaly situace a snažily 
se nahrabat, co nejvíc by šlo, některé by dě-
laly, jako kdyby zombiemi nikdy nebyly a na-
konec by to všechno skončilo mega velkým 
masakrem, do čehož by se zapletli i duchové 
dávných indiánských kmenů a nechali povstat 
mrtvoly dinosaurů z nedalekých rašelinišť. 
Obrovská puklina by se začala rýsovat vpro-
střed hlavní ulice a z jiných dimenzí by přišel 
podivný muž s motorovou pilou. Nahá věšt-
kyně by pak zabila posvátnou hyenu a nebe 
by zakryl železný had... 



V expozici Ústeckého 
kraje rostl živý chmel 
a tekla Bílinská kyselka 
CELÝ SRPEN ČESKÝ PAVILON V ITALSKÉM MILANU HOSTIL EXPOZICI ÚSTECKÉHO 

KRAJE. TÉMATEM NAŠEHO KRAJE PRO SVĚTOVOU VÝSTAVU BYLA „LÁSKA 

A PŘÍRODA“, KTERÉ NAVAZUJE NA TÉMA EXPA „POTRAVINY PRO PLANETU, 

ENERGIE PRO ŽIVOT“. ÚSTECKÝ KRAJ SE NA EXPU PŘEDSTAVIL JAKO REGION 

S HLUBOKOU TRADICÍ ŘEMESLNÉ A ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBY SPJATÉ S RŮZNÝMI 

OBLASTMI REGIONU. ZÁROVEŇ SE KLADL DŮRAZ NA VYZDVIHNUTÍ KULTURNÍHO 

A HOSPODÁŘSKÉHO POTENCIÁLU DO BUDOUCNA. 

TEXT A FOTO: KRAJSKÝ ÚŘAD ÚSTECKÉHO KRAJE

Stálá expozice návštěvníkům nabízela ex-
ponáty charakterizující exkluzivitu kraje 
v rámci celého světa. Nechyběl ani mo-
tiv chmele a vína typického pro náš kraj, 
sklářská a umělecká výroba. Živý chmel, 
který byl součástí expozice, byl vypěstován 
speciálně na Expo, řemesla reprezentovaly 
výrobky Českého porcelánu z Dubí. Aby si 
mohli návštěvníci výrobu nejvýznamnějšího 
porcelánového produktu, tedy „cibuláku“, 
doslova osahat, na místě v srpnu probíhalo 
zdobení hrnečku v nadživotní velikosti.

Vodní zdroje zde zastupovala Bílinská kysel-
ka. V čele expozice byla i speciálně vytvořená 
skleněná vitráž z dílny manželů Kantových, 
která vyobrazuje Portu Bohemicu. Návštěvní-
ci se v rámci regionálních dní seznámili s regi-
onálními produkty, ale i osobnostmi charakte-
rizujícími společnou historii Ústeckého kraje 
a regionu severní Itálie. Touto postavou byl 
konkrétně Giacomo Casanova, v kostýmu se 
s ním zájemci mohli po celou dobu expozice 
vyfotit nebo se posadit do repliky křesla z du-
chcovského zámku, na kterém prý on sám 
kdysi sedával. V rámci regionálních dní se 
na podiu vystřídala řada zajímavých umělců 
z Ústeckého kraje. 

Prostor byl věnován i interaktivním prvkům 
expozice. Muzeum v Terezíně zapůjčilo na 
výstavu křišťálové otisky dlaní slavných osob-
ností z řad sportovců, umělců i českých hrdi-
nů. A toho, kdo má rád historické romantické 
příběhy jistě zajímaly granátové šperky ba-
ronky Ulriky von Levetzow, která se do dějin 
zapsala jako poslední velká láska Johanna 
Wolfganga Goetha.         (PI)

ÚSTECKÝ KRAJ | EXPO 2015 | 13



14 | TRENDY | KNIHOVNY

Půjčit 
knihu 

nestačí?
BIBLIOTOUR, ČÍTÁRNY POD ŠIRÝM 

NEBEM, PŮJČOVNY NA KOUPALIŠTI – 

NARAZIT LETOS V LÉTĚ NA KNIHOVNU 

SE DALO KDEKOLIV A KDYKOLIV 

A ČTENÁŘ ANI NEMUSEL MEZI REGÁLY 

S KNIHAMI. OD DOB, KDY VE SVÉM 

KRÁMKU V DOBRUŠCE PŮJČOVAL 

FRANTIŠEK VLADISLAV HEK PRVNÍ 

KNIHY A ČASOPISY VENKOVANŮM, 

SE ZMĚNILO MNOHÉ. STAČÍ JEŠTĚ 

‚OBYČEJNÉ‘ PŮJČOVÁNÍ KNIH? 

NAHRAZUJÍ KNIHOVNY VE MĚSTECH 

CHYBĚJÍCÍ KULTURNÍ CENTRA? NEBO 

ZTRÁCEJÍ ČTENÁŘE A PŘESTÁVAJÍ 

PLNIT SVÉ ZÁKLADNÍ POSLÁNÍ? 

PŘITÁHNOU JE NETRADIČNÍMI 

PROGRAMY? TRENDY TENTOKRÁT NA 

TÉMA KNIHOVNY.

TEXT: KATEŘINA TÁBORSKÁ
FOTO: AUTOR, KNIHOVNY LOUNY A KADAŇ

Léto s knihou
Pesimistickým pohledem to vypadá trochu jako boj o čtenáře. Knihovny 
se v posledních letech předhánějí ve vymýšlení programů, kterými by 
k sobě přitáhly pozornost. Z optimistického pohledu se dá naopak říct, 
že se zkrátka knihovny otevírají venkovnímu světu a občas také nahra-
zují chybějící kulturní zázemí ve městech. Po vzoru zmíněného budite-
le Heka z Dobrušky tak přinášejí poznání, vzdělání a kulturu tam, kde 
upadá.

Vstříc letnímu lenošení vyšel například vloni poprvé uvedený projekt 
Města čtou, inspirovaný v Rakousku. Letos už se místa, kde knihovníci 
rozbili svůj stan s knihami a časopisy, počítala na desítky. Kolemjdoucím 
nabídli něco ke čtení, pohodlné vaky na sezení, občerstvení a k tomu 
navíc ještě nějakou tu kulturu. Na mnoha zastávkách patřily koncerty, 
čtení či dílny pro děti k jednomu z mála letních programů, které obec 
svým obyvatelům nabídla.

Lounská knihovna, která patří k těm nejaktivnějším v regionu a dodejme, že 
také nejkrásnějším, šla ještě dál a otevřela si o prázdninách pobočku přímo 
na koupališti. Počíst si pod širým nebem a dokonce vedle Giacoma Casano-
vy bylo možné v létě na dvorku muzea v Duchcově – i tam připravila knihy 
a časopisy místní knihovna a byly k dispozici zcela volně.

Asi nejkurióznější akcí letošního léta byla Bibliotour, kdy v červnu vy-
razili knihovníci na cyklovýlet mezi knihovnami na severu Čech. „Jízda 
měla propagovat knihovny a poukázat na to, že jsou to moderní instituce, 
které svým návštěvníkům nabízejí zajímavé zážitkové aktivity,“ shrnuje 
Marcela Gűttnerová z litvínovské knihovny. „Čtenáři mohli jet od knihov-
ny ke knihovně nebo se prostě připojit kdekoliv na trase a jet se svými 



knihovníky libovolně dlouhý úsek,“ říká hlavní 
organizátor akce Martin Biša, ředitel klášte-
recké knihovny. 

Suplování kultury
„Knihovny už nejsou veřejností brány jen jako 
‚půjčovny‘, mění se v informačně vzdělávací 
a kulturní centra obcí a měst,“ říká ředitelka 
litvínovské knihovny Marcela Gűttnerová. 
„Osobně si myslím, že půjčit knihu nestačí. 
Mostecká knihovna jde napřed a proto už 
pár let vedle základního půjčování knih roz-
šiřuje svou působnost o četné další kulturně/
společenské/vzdělávací aktivity,“ přitakává 
ředitel mostecké knihovny Tomáš Ondrášek. 
Ten vsadil zejména na přednášky, příležitost-
né koncerty a hlavně výstavy. Část nevyuži-
tých prostor proměnil v Galerii Zlatá trojka 
a knihovna je navíc provozovatelem jediného 
kina ve městě s 65 tisíci obyvateli.

Právě to dokládá, jak knihovny občas suplují 
chybějící kulturní zázemí ve městech. Speciál-
ně v Mostě chybí jak městská galerie (teprve 
nedávno zde vznikla malá, doslova undergrou-
dová galerie, o níž píšeme na jiném místě toho-
to čísla), tak kulturní dům, který město proda-
lo, a hudební produkce se odehrávají obvykle 
v hospodě nebo ve sportovní hale. Bohužel 

technický stav mostecké knihovny, která letos 
slaví 30 let na svém současném místě, je více 
než žalostný. Poněkud macešské, když uváží-
me, že vedle divadla už toto čtrnácté největší 
město v republice žádný jiný kulturně-vzdělá-
vací stánek nemá. Inu – město sportu.

O to lépe se aktivity rozvíjejí v Lounech, 
kde knihovna také v mnohém nahrazuje jak 
kulturní, tak i dětské volnočasové centrum, 
ovšem v nádherných zrekontruovaných pro-
storách historické radnice. Podle zdejší ředi-
telky Dagmar Kučerové to mělo přímý vliv na 
zvýšení počtu čtenářů: „Knihovna je krásná, 
moderní, lidé do ní chtějí chodit. Není to vždy 
za knihou, ale přijdou do kavárny, na koncert, 
na přednášku, nebo do ‚třetího věku‘ (projekt 
vzdělávání pro seniory – pozn. red.). Knihov-
na musí nabízet rozličné projekty, aby si každý 
vybral, i ten, kdo nečte knihy.“

Kromě samotné knihovny tak v centru města 
nabízí výstavní sály, kongresový sál, ateliéry 
a klubovny pro nejrůznější – a dodejme i ak-
tivní - místní spolky. Jako jedna z mála má co 
nabídnout i náhodným turistům – příjemné 
posezení v krásném atriu a výbornou kavár-
nu Jeroným, kde obsluhují handicapovaní. 
A pokud se chcete vdávat – i to je v lounské 

knihovně možné. Nejvíc pyšná je ředitelka na 
zmíněný projekt Třetí věk. „Máme přes 300 
studentů, ve městě s 18 tisíci obyvateli, letos 
slavíme 10. výročí, studenti stojí 1. září frontu 
před knihovnou, aby se dostali do vybraných 
předmětů. To je prostě úžasné,“ chválí projekt 
Dagmar Kučerová.

Jiný svět v Kadani
V tomto kontextu nepřekvapí odlišný pohled 
z Kadaně. „Domníváme se, že půjčování knih 
a poskytování bibliografických informací bylo, 
je a bude hlavním posláním knihovny... Služby 
knihovny by neměly suplovat jiná kulturní zaří-
zení a už vůbec by na sebe neměly nabalovat 
služby, které s knihovnou nesouvisejí, třeba 
různé kuchařské soutěže atd.,“ říká Tereza 
Gvoždiáková z Kulturního zařízení Kadaň. 
Stačí se ale na Kadaň podívat trochu pozor-
něji a hned je jasné, proč si může ředitelka 
KZK takové tvrzení dovolit. Město provozuje 
dva kulturní domy, letní amfiteátr, rozsáhlé 
muzeum s expozicemi po celé Kadani, galerii 
a její příspěvková organizace Kulturní zařízení 
Kadaň organizuje takové spektrum akcí, že 
knihovna nemusí nic nahrazovat a může se 
soustředit na svou hlavní činnost. „Samozřej-
mě jiná situace je na vesnici, kde je knihovna 
zpravidla jedinou kulturní institucí a slouží 
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tedy všem volnočasovým aktivitám a jiná je 
situace ve městech, kde je kulturních institucí 
více a není žádoucí, aby se akce napodobo-
valy, zdvojovaly a občané jimi byli ‚zavaleni‘,“ 
shrnuje postoj Kadaně Tereza Gvoždiáková. 
Mezi tradiční akce zdejší knihovny tak pat-
ří zejména besedy nazvané Večery ve věži, 
ale hlavně služby jako rozvážka knih, balení 
učebnic. Nicméně smysl pro humor v Kadani 
mají. Aby snad čtenáře v knihovně nic neru-
šilo, instalovali tam Špuntomat, tedy automat 
na špunty do uší. „Poslouží všem z vás, kteří 
jste někdy měli pocit, že v knihovně je hluk 
o několik decibelů vyšší, než jaký byste si k ti-
chému pročítání novin, časopisů nebo knih 
představovali,“ podotýkají knihovníci.

„O půjčování knih, četbu a čtenářství oprav-
du jde, je to bezpochyby nejdůležitější funkce 
knihovny, avšak skryta za zábavy nejrůznějšího 
druhu,“ míní ředitelka lounské knihovny Dag-
mar Kučerová, která se snaží budovat svou 
knihovnu především jako komunitní centrum. 
A hned dodává příklady: „Mám-li studenty 
třetího věku a seminář literatury, je odpoledne 
fronta v beletrii. Přijdou-li lidi na zeměpisnou 
přednášku, půjčují se v ten večer cestopisy. 
Nabídka pořadů přímo ovlivňuje množství půj-
čených knih.“

Nečtou děti?
Mezi časté povzdechy pedagogů dnes patří, 
že dnešní děti nečtou. Trochu opatrněji to při-
znávají také někteří knihovníci. „Je pravda, že 
mladší generace 13 až 25 let je asi nejméně za-
stoupenou skupinou čtenářů,“ tvrdí ředitelka 
litvínovské knihovny. „Myslím, že mladší gene-
race čtou stejně, jako četly všechny generace 
předchozí. Stěžovat si nemá smysl,“ říká oproti 
tomu Tomáš Ondrášek z Mostu. Podobně na 
situaci nahlíží i Dagmar Kučerová: „Když rodi-
če tráví čas u televize, děti asi číst nebudou. Je 
to spíše obrázek kulturního stavu společnosti.“

Děti jsou častým ‚terčem‘ snažení knihovníků 
a dětská oddělení patří k těm nejaktivnějším. 
V Litvínově například organizují pravidelné 
Listování pro děti – dramatizaci oblíbených 
dětských příběhů, ale také letní příměstský 
tábor či mezigenerační ekologický kroužek 
Rangers, jehož cílem je spojovat děti a se-
niory. „V říjnu otevíráme koutek Libris now, 
který bude cílit na tuto skupinu – vybavením, 
zaměřením, komiksy a podobně,“ doplňuje 
výčet akcí ředitelka litvínovské knihovny Mar-
cela Gűttnerová. V Lounech zašli tak daleko, 
že pro děti a mládež od 6 do 26 let dokonce 
vybudovali vlastní Klub(ovnu) Luna, která ne-
jen nabízí řadu akcí, ale také možnost jen tak 
trávit čas s vrstevníky v bezpečném prostředí. 
„Organizujeme průměrně ročně 80 besed pro 

děti do 15 let. Zaměřeny jsou na mateřské ško-
ly a 1. stupeň základních škol. Většinu besed 
provádějí samy knihovnice a část jsou autor-
ská čtení a animační dílny. Každoročně pořá-
dáme Podvečer s Andersenem. který nahradil 
klasickou Noc s Andersenem a stal se tak akcí 
pro širokou čtenářskou veřejnost,“ vyjmeno-
vává akce pro mládež Tereza Gvoždiáková 
z Kadaně. A proč podle ní děti méně čtou? 
„Důvodem je tlak jiných médií, snadná do-
stupnost televize, internetu,“ říká, ale zmiňuje 
i specifickou situaci v Kadani, a sice špatnou 
dostupnost zdejší knihovny, která sice sídlí 
v krásném prostředí hradu, ale odtržená od 
veřejné dopravy a ostatních dětských akti-
vit. S dětmi pracují i ve venkovské knihovně 
v Březně u Chomutova, kde je knihovna sou-
částí informačního centra. „Pro malé čtenáře 
máme připravenou akci Čteme dětem, která 
proběhne v říjnu a listopadu, na výsledek jsme 
sami velice zvědaví. Ze strany vedení obce 
máme plnou podporu a veškeré nápady, jak 
přilákat nové lidi a čtenáře, vítají. Ne nadarmo 
jsme se stali v roce 2010 Vesnicí roku, se zlatou 
stuhou,“ říká pyšně knihovnice z Března Eva 
Brožkovcová.

Pobočka na nádraží
Mírný úbytek čtenářů přiznávají téměř všech-
ny knihovny a většinou se shodují v tom, že 
hlavní příčinou je zkrátka stále se rozšiřující 
možnost nejen se bavit, ale i získávat infor-
mace. „Znatelnější je ale úbytek výpůjček, 
tedy množství půjčených titulů. Nové čtenáře, 
nebo lépe řečeno nové návštěvníky, získáváme 
právě tím rozšiřováním naší nabídky aktivit,“ 
vysvětluje Tomáš Ondrášek z Mostu. Tam 
nedávno otevřeli novou ‚pobočku‘, a sice na 
místním nádraží. Kdokoliv si tam může na 

cestu půjčit knihu a příležitostně ji vrátit – bez 
registrace, bez poplatků.
„Získání nových čtenářů je hodně ovlivněno 
hlavně u dětí rodiči a školou – jejich potřebou 
číst, nutností vyhledávat informace pro úkoly 
do školy. Proti čtenářství stojí silná konkurence 
v podobě nových technologií - internet, table-
ty, chytré telefony, čtečky knih,“ vysvětluje Te-
reza Gvoždiáková z Kadaně. „Cílené kampaně 
děláme na celoměstských slavnostech, kdy se 
snažíme přilákat nové návštěvníky a propago-
vat knihovnu,“ doplňuje za Litvínov Marcela 
Gűttnerová.
„‚Bojujeme‘ o každého nového čtenáře, napří-
klad noví občánci Loun dostanou poukaz na 
průkazku do knihovny na prvních 6 let života, 
k tomu rodiče poukázku do kavárny,“ podo-
týká ředitelka lounské knihovny, jediné, která 
uvádí nárůst čtenářů v posledních letech.

„Stálé čtenáře máme, ale dají se počítat na 
prstech,“ povzdechla si vedoucí knihovny 
v Březně s třinácti stovkami obyvatel. Přesto 
tu knihovně vedení obce věří a pustí se příští 
rok do rekonstrukce. „Chceme zpříjemnit pro-
středí mezi knihami, možná zkusíme i besedy 
o knihách s dětmi i dospělými,“ dodává od-
hodlaně čerstvá knihovnice Eva Brožkovcová. 
„Knihovna nesmí být chudinka, která škemrá 
o peníze. Musí to být sebevědomá instituce, 
která si je vědoma své důležitosti, pak ji zřizo-
vatel musí podporovat. Někdy je to snazší, ně-
kdy ne. Pokud je na radnici osvícený starosta, 
je to legrace. Pokud není, je potřeba připomí-
nat počet registrovaných čtenářů. Politici umí 
počítat a čtyři roky jsou krátká doba,“ shrnu-
je svou taktiku ředitelka Dagmar Kučerová 
z Loun.



Bunkr, do kterého 
je radost se schovat 
JE LÍNÉ LETNÍ PÁTEČNÍ ODPOLEDNE V ROZPÁLENÉM MOSTĚ. PAN KAREL JDE VYNÉST 

ODPADKY, ABY SI MOHL V SOUSEDNÍ VEČERCE DÁT NA STOJÁKA JEDNOHO RYCHLÉHO LAHVÁČE. 

JENŽE U ‚JEHO‘ POPELNIC POSTÁVÁ ZVLÁŠTNÍ NESOURODÁ PARTIČKA – RODINKA S KOJENCEM, 

MLADÍCI A SLEČNY NEZÁVISLÉHO STŘIHU, POSTARŠÍ VOUSÁČ. OBČAS NĚKDO Z NICH ZAJDE DO 

VCHODU V ‚JEHO‘ ČINŽÁKU. NORMÁLNĚ BY TO NEUDĚLAL, ALE NAKOUKNE – VE SKLEPĚ, TAM CO 

BÝVAL KRYT CIVILNÍ OBRANY, JE UŽ ZASE BUNKR. 

TEXT: ONDŘEJ ČERNÝ
FOTO: ARCHÍV BUNKRU

Tak lze s nadsázkou popsat, jak je možné se 
v Mostě seznámit se zdejší velmi zajímavou 
galerií. Bunkr je totiž originální výstavní 
místo, které si v činžáku v centru města vy-
budovala skupina studentů umění, kterým 
v druhém největším městě v kraji chyběl 
nezávislý prostor pro prezentaci mladých 
výtvarníků.

„Při studiu na Katedře výtvarné výchovy v Ústí 
nad Labem jsme se setkávali se svéráznými 
galerijními provozy a uměleckou atmosférou, 
která se od nich často odvíjela. Jako rodáci 
z Mostu, kteří studují umění a aktivně se mu 
i věnují, jsme se rozhodli podobnou galerii vy-
tvořit i zde,“ líčí David Madar, jeden ze čtve-
řice mladých umělců, která Bunkr provozuje.
Galerie vznikla před pěti lety a uspořádala již 
asi třicítku výstav. Začínala jako místo prezen-
tace spolužáků svých zakladatelů a dalších 
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tvůrců, s nimiž se během studia setkávali. 
V poslední době v ní ale vystavovali třeba 
Jiří Bartůněk, Martin Mrázik či Luděk Prošek. 
Podstatou při výběru vystavujících je, zda 
jejich tvorba oslovuje samotné „galeristy“. 
Výtvarníci pak často reagují na samotný pod-
zemní výstavní prostor takzvanými site – spe-
cific projekty, nebo tu představují své aktuální 
práce.

Ke skutečnému bunkru ve sklepení činžáku 
z padesátých let minulého století se mladí 
tvůrci dostali náhodou – když se pro prostor 
hledal nájemce poté, co už nemusel nadále 
být krytem, o nějž se vlastníci domu měli po-
vinnost starat.

„Místo dlouho sloužilo jako skladiště nepo-
třebného haraburdí. Museli jsme ho nejprve 
vyklidit, zkultivovat, vymalovat a celkově při-

Výstavní prostor Galerie Bunkr
-  sídlí v bývalém krytu v činžovním domě 

v Mostě, ul. J. Skupy 2279/44
-  návštěva je možná buď při vernisážích (in-

formace na www.galeriebunkr-most.cz) 
nebo po domluvě přes mail galerie.bunkr@
gmail.com či třeba telefonu 604574793 (D. 
Madar)

-  proběhlo tu již 30 výstav, k nejzajímavějším 
patřily projekty Martina Mrázika, Ivy Pola-
necké, Jiřího Pitrmuce, Stanislava Pexi, či 
Alexandriny Yordanové

-  v budoucnu by měly probíhat i různé dopro-
vodné programy či animace, nebo přednáš-
ky o  současném umění

-  aktuálně probíhá výstava: do 16.10.2015 
Aleš Novák/Miniatury

způsobit, aby bylo provozuschopné. Ale asi 
nejtěžší je dostat se do podvědomí lidí. Za-
tím spíš fungujeme při vernisážích, mimo ně 
k nám chodí studenti mosteckého gymnázia 
a žáci ZUŠ Moskevská se svými pedagogy. 
Hledáme další cesty, jak o sobě dát vědět. 
Zájemci se s námi mohou spojit třeba přes 
kontakty na našem webu, rádi jim výstavy 
ukážeme,“ upozornila Zuzana Venclová, další 
ze zakladatelů galerie, kterou její provozova-
telé dosud financují pouze z vlastních zdrojů. 
S žádostmi o grant či jinou podporu zatím ne-
uspěli.

„Takové prostory jsou třeba. Je dobře, že vám 
tady funguje. A navíc je to sklep, bunkr, oprav-
dový underground. Tam se líhnou nápady 
a impulsy. Je to dobrá alternativa oficiálním 
institucím,“ řekl při vernisáži své výstavy uzná-
vaný výtvarník a pedagog Jiří Bartůněk.
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Fláje odkryly dávná 
tajemství
JEDNOU Z NEJVĚTŠÍCH TURISTICKÝCH ATRAKCÍ KRUŠNÝCH HOR SE LETOS V LÉTĚ STALA 

PŘEHRADA FLÁJE, TEDY SPÍŠ TO, CO PŘEHRADA OBVYKLE UKRÝVÁ.

TEXT: KATEŘINA TÁBORSKÁ
FOTO: FRANTIŠEK DOČEKAL A KATEŘINA TÁBORSKÁ



Abnomální sucho a plánované upouštění 
přehrady kvůli opravám odhalilo pozůstatky 
zatopené obce. Během prázdnin vodohos-
podáři snížili hladinu o sedm metrů. Stovky 
lidí se tak mohly projít přes bývalý most a ve 
vysušeném korytě hledat stopy lidských oby-
dlí. Dodnes je možné na březích najít nejen 
základy domů, ale i železné předměty, střepy 
z porcelánu a náhrobní kameny. Podobnou 
příležitost měli lidé také v roce 2003, tehdy se 
hladina snížila dokonce o 15 metrů.

Obec Fláje zanikla v padesátých letech minu-
lého století, kdy musela ustoupit budované 
přehradě zásobující pitnou vodou Podkruš-

nohoří. Obec vznikla zřejmě ve 14. století 
a ve stoletím 17. byla významným centrem 
dřevařství poté, co byl vybudován plavební 
kanál na Flájském potoce, který zásoboval 
dřevem německý Freiberg. Vzhledem k tomu, 
že šlo o převážně německou obec, její vysíd-
lení vlastně začalo už s koncem druhé svě-
tové války. Na podzim 1961 odešli poslední 
obyvatelé. Jedinou dosud stojící památkou 
na Fláje je dřevěný kostel svatého Jana Křti-
tele z druhé poloviny 17. století. Byl rozebrán 
a v roce 1969 přemístěn do Českého Jiřetína.



Exodus 2015
KDYBY EUROATLANTICKÁ SPOLEČNOST NEVRAŽDILA VŮDCE AFRICKÝCH ZEMÍ, ČI NENAPOMÁHALA 

SVOU PODPOROU KE SVRŽENÍ FAKTICKÝCH ČI DOMNĚLÝCH DIKTÁTORŮ, NEZAŽÍVALA BY EVROPA 

TO, CO ZAŽÍVÁ. UPRCHLICKÁ KRIZE JE DŮSLEDKEM LEGÁLNÍCH ČI SKRYTÝCH INTERVENCÍ 

VYSPĚLÝCH MOCNOSTÍ EU A USA PROTI TĚM ZEMÍM, KTERÉ MAJÍ JINOU KULTURU, JINOU HISTORII 

A VÝVOJOVĚ ZCELA JINÝ POHLED NA SVĚT, NEŽ CIVILIZACE STŘEDNÍ A ZÁPADNÍ EVROPY. 

ZADĚLALI JSME SI NA TAK VÁŽNÝ PROBLÉM JENOM DÍKY NARCISMU „ELIT“, CHAMTIVOSTI, VLASTNÍ 

STUPIDITĚ A NEPOCHOPENÍ JINAKOSTI. STRACH VYVOLANÝ INGERENCÍ ZÁPADNÍ CIVILIZACE 

NEJEN NA BLÍZKÉM VÝCHODĚ BUDE HRADIT KAŽDÝ OBČAN EU. PODCEŇOVÁNÍM NÁBOŽENSKÝCH, 

KULTURNÍCH I SOCIÁLNÍCH ROZDÍLŮ A SNAHA O ASIMILACI ARABSKÉHO SVĚTA DOSLOVA ZA 

KAŽDOU CENU, PŘIVEDE ZBYTNĚLOU, BOHATOU A FRUSTROVANOU EVROPU NA OKRAJ PROPASTI, 

ZE KTERÉ - POKUD VŮBEC - POVEDE JEDINÁ CESTA. STŘET KULTUR A VÍRY! 

TEXT: LUBOMÍR ŠLAPKA
FOTO: ARCHIV POHLEDY AMB

Stydět se můžeme až pak?
Záběry z chování maďarské vlády k uprch-
líkům a přístup maďarské veřejnosti velmi 
přesně vystihují onen rozdíl mezi západní 
Evropou a tou východní. V Rakousku, SRN, 
Švédsku, Francii i Velké Británii vítají běžence 
převážně s úsměvy, pohoštěním a nadějí, že 
člověk člověku v nouzi musí pomoci, neboť 
na vzájemnosti, soucitu, toleranci a solidaritě 
stojí a padá náš lidský druh. Opačný přístup 
jde vidět ve východní polovině EU. Internač-
ní tábory, slzný plyn, ostnaté dráty, obušky, 
znemožnění přístupu k telefonům, internetu. 
Uprchlíky, kteří převážně po moři a pěšky ab-
solvovali tisíce kilometrů v obavách z vraždění 
a bezpráví v jejich vlastní zemi – kterou jsme 
jim v rámci „lepšího světa a nafty“ pomohli 
rozvrátit, nechávají v Maďarsku desítky hodin 
za policejní páskou pod širým nebem, bez 
jídla, vody, přikrývek na holé zemi. Cynismus 
v přímém přenosu.

Uprchlík, islámista, terorista, 
zločinec, zoufalec
V České republice vnímá současné dění kaž-
dý tak trochu jinak. Část populace má strach 
z terorismu, hlavně díky médiím, které vykres-
lují vyznavače islámu pouze jako vrahy. Při-
tom v SRN žijí už deset let více jak tři miliony 
Turků - vesměs muslimů, z nichž 99 % přijalo 
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islám za své náboženství. V zemi však terori-
stické útoky nejsou. Díky masivnímu přílivu 
cizinců se podařilo v SRN zastavit populační 
stagnaci a ekonomice se daří. My v Česku však 
podléháme strachu z neznámého více, než si 
dokážeme připustit. Stačilo pár výroků dema-
gogů Okamury, Konvičky, Klause, Vandase či 
Zemana a část národa už v každém vidí džihá-
distu, jak opásaný výbušninami decimuje naši 
beztak vymírající populaci. Strach z neznámé-
ho má své příčiny v poválečném vývoji naší 
země a také v genech malého národa, který 
o místo na slunci musel bojovat od nepaměti. 
Naproti tomu humanisté a průkopníci multi-
kulturalismu, jako byl Václav Havel a mnoho 
dalších osobností – se lichým obavám vysmí-
vali. A současní humanisté jako filantrop Eugen 
Kukla anebo aktivista Michael Kocáb říkají, že 
obavy jsou neopodstatněné. Je v zájmu ČR 
otevřít se každému, kdo potřebuje pomoc, 
podobně, jako když desítky tisíc prchajících 
Čechů žádaly o azyl západní státy v roce 1948, 
později 1968 a v následujících letech probíha-
jící normalizace. Mnozí z našich občanů utíkali 
z podobných důvodů, jako utíkají dnes Libyjci, 
Syřané, Afghánci, Eritrejci a další na životech 
ohrožené skupiny obyvatelstva ze zemí, kde 
vládnou občanské války, bezpráví, teror, vraž-
dy, rabování, barbarství a chaos. Společným 
jmenovatelem i důsledkem je strach! 

Nepovedené „Arabské jaro“
Demokratické západní země podporovaly 
hnutí, které se jako lavina šířilo v arabských ze-
mích. Média masírovala západní konzumenty 
s podprahovou manipulací à la Vrtěti psem. 
Příznačné pojmenování vzpoury lidu proti au-
tokratickým režimům mělo vyvolat pocit, že 
změna ve vedení zemí bude mít podobný scé-
nář jako v Evropě – sametové revoluce se však 
nekonaly. Snad jediný africký stát, který tak-
zvané Arabské jaro ustál bez vraždění, střetů 
náboženství a teroru na civilistech, byl Tunis. 
To je hodně smutný výsledek pokusu o demo-
kratizaci Afriky. Ten, kdo umí odpovědět na 
otázku, odkud berou radikálové z Islámského 
státu zbraně, kdo je financuje – zřejmě bude 
i tím, který profituje z konfliktu v Sýrii. Už nyní 
se ví, že zbraně IS dostává od Turecka a Saud-
ské Arábie. Obě země mají relativně přátelské, 
ale zejména obchodní vazby s USA. Vládci 
Sýrie Bašáru Asadovi naopak pomáhá Irák 
a Rusko. Lze bez nadsázky říct, že válka, kte-
rá v Sýrii probíhá, je válkou východu se zápa-
dem a neválčí se o lidská práva, ale o přírodní 
zdroje. Země EU budou muset vážně a rychle 
přehodnotit svůj negativistický prostoj k prezi-
dentu Sýrie Asadovi, jinak je zde další hrozba, 
která nebude už o uprchlickém problému, ale 
o mezinárodním konfliktu na blízkém výcho-
dě. Slůvko „blízkém“ je pro nás v ČR a v EU 



velmi důležité. Sami vidíme, kolik lidí se do-
káže přesunout tzv. balkánskou cestou a přes 
Středozemní moře a to nejsou vojáci, jsou to 
rodiny s dětmi.

Dublinská dohoda
Lze říct, že přes Česko prchá skutečně jen 
velmi zoufalý člověk. Pokud totiž běženec ne-
dostane v ČR status azylu, nedostane ho už 
v žádné jiné zemi EU - to je základní pravidlo 
přijaté Dublinské dohody, která je závazná 
pro všechny státy EU. Protože naše azylové 
řízení je jedním z nejpřísnějších a také nejslo-
žitějších, vyhýbají se nám uprchlíci jako čert 
kříži. Nechtějí riskovat, že po měsících izolace 
v nevlídných internačních zařízeních budou 
vráceni zpět tam, odkud uprchli, protože my 
Češi to tak máme úředně, bez ohledu na okol-
nosti.

Podstatná rizika
Nelze však zlehčovat obavy, které nemůžeme 
zcela vyloučit, a míra pravděpodobnosti ex-

cesu teroristické akce je celkem vysoká. Mezi 
množstvím uprchlíků je jistě část těch, kteří 
na západ nejdou pro to, aby si zachránili holý 
život, anebo aby se měli lépe, ale proto aby 
jakýmkoli možným způsobem naší kulturu, 
náš systém, naše křesťanské hodnoty rozložili 
na atomy. To je fakt, jako že automobil může 
zabít člověka a letadlo se zřítit. Přesto se dál 
vyrábí a používají. Naše národy proto nesmí 
rezignovat na elementární lidské hodnoty. To 
by totiž bylo tím největším vítězstvím radikálů 
z Islámského státu a dalších fundamentalistic-
ky laděných skupin. 

Relokace – rozdělení 200 tisíc 
běženců
Ukázalo se, že nejsme připraveni na tak ob-
rovské vlny uprchlíků. Je proto otázkou, proč 
tak snadno za účasti našich zbraňových i zpra-
vodajských systémů umožňujeme a napomá-
háme popravovat autoritářské vůdce, aniž 
bychom legitimní demokratizační procesy 
uměli humánně zvládat přímo na územích, 

kde probíhají. I sedlák ví, že pokud nezaseje, 
tak nesklidí. Je s podivem, že situaci s exodem 
uprchlíků nikdo včas neavizoval. Počítačo-
vé modely dokážou předpovědět počasí na 
rok dopředu a bezpečnostní analytici nejsou 
schopni varovat EU před jevy, které se sami 
nabízejí? Jestli je cílem rozeštvat, rozbít blíz-
kovýchodní region kvůli porušování lidských 
práv, pak tedy musíme nést svůj díl odpověd-
nosti. Pokud se však jedná, jako už tolikrát 
v minulosti o přírodní bohatství dotčených 
zemí, naftu, plyn, rudy – tak ať tíží ty globální 
hráče, kteří takové stavy uměle vyvolávají. Ne 
pro lidská práva, ale pro petrodolary. Zatím 
z úst představitelů Evropské unie nezaznělo 
ani jedinkrát jasné sdělení o tom, kdo za tuto 
krizi může. Čeho, koho se bojí? Dokud si v Ev-
ropě neřekneme pravdu, bude naší povinností 
postarat se o 200, 300 či 500 tisíc běženců 
nejen z důvodů lidské solidarity, ale i z těch 
důvodů, které v tomto článku popsány být 
nemohou.
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Ve Březně 
straší!
NE, NÁVŠTĚVNÍCI BŘEZNA U CHOMUTOVA SE 

STRAŠIDEL BÁT NEMUSÍ A LOVCI ZÁHAD SI ZDE 

TAKÉ NA SVÉ NEPŘIJDOU. TO JEN BŘEZENEČTÍ 

NA JEDEN ZE ZÁŘIJOVÝCH PÁTKŮ PŘIPRAVILI PRO 

DĚTI I DOSPĚLÉ DALŠÍ SPOLEČNOU AKCI S NÁZVEM 

STEZKA ODVAHY, PROBÍHAJÍCÍ ZDEJŠÍ NOVĚ 

ZREKONSTRUOVANOU PĚŠÍ ZÓNOU.

TEXT: FRANTIŠEK DOČEKAL
FOTO: FRANTIŠEK DOČEKAL, ARCHIV OBECNÍ ÚŘAD BŘEZNO



Ve Březně se již stalo tradicí setkávání 
obyvatel i návštěvníků ze širokého okolí 
na různých společenských akcích od letní 
poutě až po společné prosincové rozsvícení 
vánočního stromku a silvestrovské oslavy 
před místní radnicí.

Letošní strašidelná cesta Březnem byla zahá-
jena u nových staveb, které se letos podařilo 
dokončit, a sice u multifunkčního altánu, tělo-
cvičny a dětského hřiště. Opékaly se špekáčky, 
malé i větší děti soutěžily v různých dovednos-
tech. Všichni pak napjatě čekali, až se setmí 
a budou moci vyrazit na strašidelnou pouť. Ta 
byla vyznačena ohnivými loučemi a vedla po 
nové in-line dráze do březeneckého parku, 
kde měla strašidla svá stanoviště. Děti i dospě-
lí obdivovali dokonalé masky nadpřirozených 

bytostí a strašidel, mezi kterými nechyběl upír 
ležící v rakvi, smrtka číhající na své oběti za 
stromem, či vedle cesty stojící kouzelný divý 
mluvící pařez a strašlivě se tvářící příšery ha-
rašící zbraněmi. Toho, kdo stezku zdárně 
prošel, odměnila na konci cesty elfí princez-
na, rozdávající sladkosti a hlídající, aby příše-
ry neopustily les. Kromě hořících pochodní 
dokreslovala atmosféru hudba na některých 
stanovištích i nasvícený kostel Svatého Petra 
a Pavla. A protože malým i velkým přálo i po-
časí, stalo se letošní „strašení“ jednou z dalších 
vydařených akcí.

„Připravovat kulturní, sportovní a společen-
ské akce není v dnešní době zrovna jedno-
duchou a levnou záležitostí,“ říká Zdeněk 
Valenta, starosta obce. „Naši výhodou je to, 

že máme kolem sebe obětavé spoluobčany 
a finančně nám pomáhají Severočeské doly 
Chomutov, a.s. a Skupina ČEZ, a.s.,“ pokraču-
je. V letošním roce proto mohly proběhnout 
různé zájezdy do divadel, hudební koncerty 
různých žánrů, společenské akce pro ženy 
a děti a sportovní turnaje. „V dalších měsících 
připravujeme například oblíbené uspávání 
březeneckého draka Severuse a Huberto-
vu jízdu, uzavírání chatařské sezóny, oslavu 
místního vinohradnictví tzv. Svatokateřinskou 
ochutnávku vín nebo pro děti čtení pohádek 
s názvem Večerníčci pro naše nejmenší,“ do-
dává místostarostka obce Zdeňka Buzková.

Největší akcí letošního podzimu pak bude 
slavnostní otevření nové odpočinkové zóny 
ve Březně.           (PI)
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„TERÉNNÍ VÝZKUM JE TA NEJJEDNODUŠŠÍ ČÁST PRÁCE ARCHEOLOGA,“ TVRDÍ PETR ČECH. 

SETKALI JSME SE V MARIÁNSKÝCH RADČICÍCH, KAM SE UŽ TŘETÍ LÉTO STĚHUJE ZA UNIKÁTNÍM 

VÝZKUMEM, KTERÝ PŘEDCHÁZÍ POVRCHOVÉ TĚŽBĚ. DALŠÍ SEZÓNA PRÁCE V TERÉNU SE POMALU 

CHÝLILA KE KONCI A V KRABICÍCH VE VYPŮJČENÉM SKLADĚ V RADČICÍCH SE KUPILY STOVKY 

KOSTER, MNOŽSTVÍ NAUŠNIC, NOŽŮ A DALŠÍCH ARTEFAKTŮ Z NEJVĚTŠÍHO DOSUD ODHALENÉHO 

RANĚ STŘEDOVĚKÉHO POHŘEBIŠTĚ U NÁS. ZATÍMCO JEDNA ČÁST BRIGÁDNÍKŮ VRSTVU PO 

VRSTVĚ PŘEKOPÁVALA KONEČNĚ ZVLHLOU HLÍNU, DALŠÍ S KARTÁČKEM NA ZUBY UMÝVALI 

A PEČLIVĚ UKLÁDALI NALEZENÉ POKLADY.

TEXT A FOTO: KATEŘINA TÁBORSKÁ 

Kde selhává 
pamět, 
přichází 
archeologie
O největším 
pohřebišti a válečné 
archeologii 
s Petrem Čechem

Říkáte, že práce v terénu je nejjednodušší, 
je ale také nejdobrodružnější, ne?
To určitě, ale i objevování v laboratořích má 
své kouzlo. Nechybí napětí a adrenalin, a ne-
musí jít zrovna o nálezy granátů. Historici 
nám vždycky říkají, že archeologům všechno 
hrozně trvá. Jenže my nejprve musíme všech-
no vykopat a vyzvednout, zpracovat, roztří-
dit. Poté následuje pečlivá práce konzerváto-
ra, textil prochází laboratoří, kovy rentgenem. 
Je to dlouhá cesta, než se ze zrezivělého 
špinavého artefaktu stane historický předmět 
a dostane se na stůl archeologa se všemi in-
formacemi, s nimiž může pracovat. 

V médiích se v souvislosti s výzkumem 
v Mariánských Radčicích objevují výrazy 
jako unikátní, impozantní. Je to jen novi-
nářská senzace nebo skutečnost?
Nejen novináři mají rádi „nej“, také my. Impo-
zantní je v tomto případě o velikosti. Máme 
vyzvednuto nějakých 350 koster a přitom 
jsme stále jen na části pohřebiště. Pokud 
vztáhnu hustotu hrobů i na zbytek areálu, 
vychází nám přibližně dva a půl tisíce koster, 
které tu leží. Z tohoto období známe pohře-
biště o maximálně desítkách hrobů, v Motole 
se jich našlo na 300. Je to tedy zatím největší 
známé raně středověké pohřebiště u nás.

A v čem je unikátní?
Pohřebiště je velmi zvláštní. Nacházelo se na 
výspě raně středověkého světa – pět kilome-
trů od aglomerace Bílina, od hradiště Zabru-
šany už je to 9 km, za námi se začíná zvedat 
terén k úpatí Krušných hor. Tady tehdy konči-
lo osídlení a začínala divočina. Na této náhor-
ní plošině nebylo v raném středověku vůbec 
nic, bylo to území nikoho. A najednou je tam 
etážovité pohřebiště, kde se pohřbívalo na 
malém prostoru velmi dlouhou dobu, v roz-
mezí asi 250 let. Zatím to vypadá, že ti mrtví 
sem byli snášeni ze širokého okolí, ale nevíme 
proč. Výzkum přináší stále další a další otázky, 
na které se snažíme nalézt odpovědi. 



Výhodou tohoto výzkumu ale je, že máte 
relativně dost času, než se povrchový důl 
přiblíží k nalezišti...
Správně říkáte „relativně“. Letos jsme chtěli 
vykopat 200 m2, ale díky suchému létu jsme 
na polovině, což nás velmi zpomalilo, a hrana 
skrývkového řezu se neúprosně blíží. Máme 
před sebou pět šest let, a když vidím, jak je 
to pohřebiště obrovské, začínám mít pochyb-
nosti, zda to zvládneme. Navíc tu dochází 
k posunu terénu kvůli poddolování, propadá 
se, ohýbá a posunuje, trochu jako těsto. Zá-
klady raně středověkého kostela, které byly 
odhaleny již v 80. letech, se za tu dobu po-
sunuly o 11 metrů dolů po svahu, takže se 
jednotlivé hroby překrývají, což komplikuje 
archeologickou situaci.

Součástí výzkumu má být také srovnávací 
analýza DNA nalezených kostí s žijícími lid-
mi v Mariánských Radčicích. Zjednodušeně 
řečeno – hledáte potomky lidí z pohřebiště. 
Jak pokračuje tento výzkum?
Dotazníkovou akcí se nám podařilo získat sku-
pinu lidí, kteří bezpečně ví, že předchozí tři až 
čtyři generace předků zde žili. Není snadné 
sehnat někoho, kdo by tu měl kořeny dosta-
tečně hluboko, protože české osídlování toho-
to území začalo až s rozvojem průmyslu. Teď 
můžeme jít do matrik a hledat linie jejich před-
ků. To je jedna část - tito lidé nám neutečou. Je 

ale důležité mít i správné hroby, potřebujeme 
ty nejmladší. Máme vytipované tři, přikryté 
náhrobními deskami, které odhalíme až za pří-
tomnosti pracovníků z kriminalistického ústa-
vu. Odběr musí probíhat za přísných pravidel, 
aby nedošlo ke kontaminaci současnou DNA. 
Pak teprve vzorky přijdou na stůl genetikům, 
kteří vůbec zjistí, zda z takto starých kostí lze 
DNA získat. Jsme tedy na začátku.

Kromě středověkého výzkumu probíhá pa-
ralelně průzkum zaměřený na druhou svě-
tovou válku. Není to spíš jen tak, že horníci 
potřebují vyčistit před dolováním terén od 
munice, než že by šlo o seriózní výzkum?
To by řekl pesimista, já jsem optimista (se 
smíchem). Na leteckých snímcích z 50. letech 
jsme si v okolí zaniklé obce Nesvětice všimli 
něčeho podivného. Šli jsme udělat průzkum, 
protože jsme hledali zbytky té vesnice, zanik-
lé někdy během husitských válek. Jenže na 
poli jsme začali nacházet střepiny z granátů, 
nábojnice, a tak jsme narazili na postavení 
protileteckého dělostřelectva z druhé světové 
války, vybudovaného na ochranu chemických 
závodů v Litvínově. Kamínky mozaiky do sebe 
začaly zapadat. Po jednání se Severočeskými 
doly a.s. Chomutov jsme společně s vojenský-
mi historiky a policií dospěli k závěru, že si 
prostě vzájemně pomůžeme. Dosud na světě 
žádný takový průzkum neproběhl.

Je to hodně zvláštní, zkoumat archeologic-
kými metodami historii, z níž máme dosud 
živé pamětníky, filmy, knihy, písemné zá-
znamy...
To je ale velmi relativní. Přestože máme filmy 
a záznamy, jak říkáte, je to toho stále mnoho, 
co nevíme. A to, co víme, jsou ‚velké‘ dějiny 
psané z pohledu generálů a historiků. Pak ale 
existuje pohled obyčejných vojáků. Písem-
né prameny? Archiv Luftwafe sudetské župy 
zanikl v květnu 1945. Pamětníci? Němci byli 
odsunuti a většina místních přišla po válce. 
Máme pamětníky z totálně nasazených v che-
mičce, ale co se dělo v okolí, netuší, byla to 
pro ně zakázaná vojenská zóna. Kolem che-
mičky přitom existovalo 26 takových komple-
xů. Proto nastupují archeologické metody, 
které nám mohou říct, co nevíme. Jsme první 
na světě, kdo něco takového dělá. Pro zbytek 
republiky, který nikdy válečné bombardování 
nezasáhlo, je navíc historie náletů na chemič-
ku v Záluží naprosto neznámým pojmem. 

Co všechno tedy nalézáte?
První světová válka byla poziční, vojáci seděli 
roky na jednom místě a vzniklo tak množství 
takzvaného dobového odpadu. Druhá byla 
manévrový boj, fronty se posouvaly sem 
a tam, takže tyto artefakty chybí. Ovšem tady 
na Mostecku seděli a žili vojáci někdy až rok 
a půl na jednom místě a čekali na útok z nebe. 

Mgr. Petr Čech
–  archeolog Archeologického ústavu 

Akademie věd ČR v Žatci
–  specializuje se na středověkou 

archeologii
–  vede rozsáhlý průzkum v předpolí dolu 

Bílina v Mariánských Radčicích
–  od roku 1992 provádí výzkumy v Žatci
–  zastupitel města Žatce za hnutí Starosto-

vé a nezávislí



Nacházíme proto množství dobového odpa-
du, který byl pro naše předky bezcenný a pro 
nás už má nějakou vypovídací hodnotu. Nalé-
záme třeba velké množství pivních a vinných 
lahví, krásné dózy s nápisy Hautcreme Elida 
- co si máme myslet? Opalovali se a čekali, 
až něco přiletí? Vodili si tam slečny? Jsou tam 
součástky výstroje a výzbroje, třeba českoslo-
venské nebo francouzské předválečné muni-
ce, ale i zbraně z 19. století. To dokládá, že 
nejlepší zbraně šly na frontu a do zázemí se 
dostávaly kořistní zbraně. Pokud byla paleb-
ná postavení blízko vesnic, vojáci bydleli tam, 
součástí našeho komplexu však byly i ubika-
ce, takže další archeologické nálezy pochází 
z nich.
Když mám nějaké přednášky, obvykle posled-
ní otázka zní – je archeologie druhé světové 
války věda nebo adrenalinová zábava? Sna-
žím se dokázat, že to věda je a má nezastu-
pitelnou úlohu.

Trochu adrenalinu tam být musí. Pohybu-
jete se přece na „minovém poli“, tedy na 
území plném zbraní, munice...
Po druhé světové válce mělo toto území ještě 
druhý život. Němečtí vojáci v květnu větši-
nou všechno nechali ležet, jak to bylo, odešli 
domů nebo byli zajati. Utíkali tudy ještě 10. 
května 1945 jednotky SS do americké oku-
pační zóny, takže tu opět zanechaly spoustu 
zbraní. Ještě dva roky po válce si tady děti 
běžně hrály s municí a zbraněmi. Potom přišla 
československá armáda a svážela sem munici 
z širokého okolí a likvidovala ji. Samozřejmě 
ne příliš důsledně, takže tu zbyla i nevybuch-

lá munice, což je právě to nejnebezpečněj-
ší. Většina palebních postavení po okolí je 
tedy bez munice, tady ne. Proto pyrotechnici 
z Teplic – naši strážní andělé – pracují pečlivě, 
postupně, jakmile něco najdeme, zdokumen-
tujeme, nafotíme, poté přichází na řadu trhací 
práce. Nás ale zajímá to, co si můžeme vzít – 
odznáčky, součástky výstroje, nádobí, mince, 
drobná pušková munice, a na základě toho se 
snažíme rekonstruovat život vojáků, kteří tu 
zažili 16 náletů.

Která část tohoto výzkumu vás baví víc – 
staré dějiny nebo ty moderní? Snese to vů-
bec srovnání?
Raný středověk dělám 25 let, takže už mám 
trochu zajeté koleje a opakuji se. Válka je pro 
mě něco nového. A koneckonců - raný stře-
dověk zajímá pár lidí, zatímco druhá světová 
válka skoro každého, což je motivující. Vý-
zkum finančně zajišťují Severočeské doly a.s. 
Chomutov, ale pracujeme přece jen pro lidi, 
takže nás zájem veřejnosti těší. 

Vrátím se ještě ke středověku, a sice do Žat-
ce, kterým se ‚hrabete‘ už dvě desítky let. Je 
tam vůbec něco, co jste ještě nepřekopal?
Víme, že pod zemí je toho obrovské množ-
ství. Výzkumy Žatce probíhaly pouze v kaná-
lech pro inženýrské sítě nebo při stavbách, 
tedy většinou v úzkých výkopech. Najdete 
tedy hrob či prostor s keramikou, ale nemá-
te už šanci jít dál a odhalit celý kontext – jde 
o pohřebiště, jde o odpadní jámu?

Takže ideální by pro vás vlastně bylo srov-
nat město se zemí a pěkně si ho celé pře-
kopat?
Ano, to by byla tzv. archeologická diktatu-
ra, překopat město tam a pro jistotu ještě 
celé nazpátek (směje se...). To by asi nepro-
šlo. Možnosti jsou omezené a výzkumy se 
obvykle provádí tam, kde hrozí, že stavební 
činností bude naleziště zničeno. I když – my 
ho vlastně také zničíme. Jen trochu systema-
tičtěji, pečlivěji a vše, co najdeme, už zůstane 
navždy uchováno někde v archívu. Nicméně 
v celkovém kontextu města jsou to stále drob-
nosti.

Ovšem i ty drobnosti přepsaly nejstarší dě-
jiny Žatce?
Podle kronikáře Kosmy se zdálo, že Žatec byl 
založen Přemyslovci kolem poloviny 10. stole-
tí. My jsme výzkumem prokázali, že byl mno-
hem starší a že byl opevněným centrem okolí 
již ve století devátém. V příkopu z poloviny 
9. století jsme našli keramiku ze Zabrušan, 
takže už v té době probíhaly čilé obchodní 
kontakty mezi těmito sídly. V roce 2004 se 
nám podařilo najít část předhradí opevnění 
a v něm zuhelnatělé dřevo. Podle letokruhů 
šlo o hradbu postavenou mezi lety 927-936. 
Je tedy možné, že Žatec vznikl ještě za života 
svatého Václava (zavražděn roku 935 – pozn.
red.). Byl založen svatým Václavem, nebo ně-
jakým místním knížetem? A tak se opět do-
stáváme k dalším a dalším otázkám, na něž 
hledáme odpovědi…         
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Na Zahradě Čech se 
rozdávala ocenění 
Regionální potravina
SVÁTEK PRO VŠECHNY 

ZAHRÁDKÁŘE, PĚSTITELE 

A KUTILY – TO JE ZAHRADA 

ČECH NA LITOMĚŘICKÉM 

VÝSTAVIŠTI, NEJVĚTŠÍ 

ZAHRADNICKÝ VELETRH U NÁS. 

HNED PRVNÍ DEN VELETRHU 

PATŘIL VYHLÁŠENÍ OCENĚNÍ 

REGIONÁLNÍ POTRAVINA 

ÚSTECKÉHO KRAJE A NEJLEPŠÍ 

POTRAVINÁŘSKÝ VÝROBEK 

ÚSTECKÉHO KRAJE - KRAJE 

PŘEMYSLA ORÁČE, KTERÁ JE 

UDĚLOVÁNA POD ZÁŠTITOU 

HEJTMANA ÚSTECKÉHO KRAJE.

TEXT A FOTO: KRAJSKÝ ÚŘAD ÚSTECKÉHO KRAJE

Vystavovatelé z celé republiky se na litomě-
řickém výstavišti prezentovali až do 19. září. 
Ti z Ústeckého kraje navíc měli první den 
výstavy ještě o něco slavnostnější. Vyhlašo-
vali se vítězové ocenění Regionální potravina 
Ústeckého kraje a Nejlepší potravinářský vý-
robek Ústeckého kraje - Kraje Přemysla Orá-
čem, kterou každoročně uděluje Ústecký kraj. 
„Jsem velmi rád, že tady každý rok potkávám 
stále více návštěvníků a vystavovatelů. A za to 
vděčíme vám, výrobcům, kteří si na svých pro-
duktech dáváte opravdu záležet. Právě proto 
sem řada návštěvníků chodí. Ještě jednou vám 
gratuluji a děkuji, že stále držíte tradiční výro-
bu v našem kraji,“ uvedl při předávání ocenění 
hejtman Oldřich Bubeníček. 

Mezi oceněné patří pěstitelé a výrobci potra-
vin od masných a mléčných výrobků, sýrů, 
přes pečivo, nápoje až po cukrovinky.         (PI)

Nejen vyhlášení, ale také slavnostního 
zahájení, se zúčastnil náměstek ministra 
zemědělství Pavel Sekáč, hejtman Ústec-
kého kraje Oldřich Bubeníček se svými 
náměstky Stanislavem Rybákem a Janou 
Vaňhovou i další zástupci vedení Ústecké-
ho kraje a Agrární komory.
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ŠTOLA LEHNSCHAFTER V MIKULOVĚ V KRUŠNÝCH HORÁCH SE NÁVŠTĚVNÍKŮM 

POPRVÉ OTEVŘELA V ROCE 2013 A DNES PATŘÍ K JEDNÉ Z TURISTICKÝCH ATRAKCÍ 

KRUŠNOHOŘÍ, KTERÉ UPOMÍNAJÍ NA SLAVNOU HORNICKOU TRADICI V TĚCHTO HORÁCH. 

PATŘÍ K NEJSTARŠÍM A NEJROZSÁHLEJŠÍM DŮLNÍM DÍLŮM MIKULOVSKÉHO REVÍRU - 

STŘÍBRONOSNÝ GALENIT SE TAM TĚŽIL JIŽ OD 15. STOLETÍ AŽ DO KONCE 19. STOLETÍ. 

DNES V NÍ MOHOU TURISTÉ NA VLASTÍ KŮŽI VYZKOUŠET, JAK NÁROČNÁ BYLA PRÁCE 

HORNÍKŮ V TĚCHTO ČASECH.

TEXT A FOTO: PAVEL CHALOUPKA, KRUŠNOHORSKÁ DŮLNÍ O.P.S.

Výprava za slavnou 
hornickou minulostí 
Krušných hor

Historie rudního revíru

Oblast výskytu stříbronosných rud je ohrani-
čená přibližně sídly Osek, Hrob a Mikulov. 
Některé prameny tvrdí, že zdejší ložiska stří-
bra byla exploatovaná již ve 14., respektive 
dokonce v 13. století. Na lokalitě byl prove-
dený k zjištění stáří pozůstatků po dolování 
neoficiální letecký lidarový průzkum, kdy ze 
získaných snímků povrchu je patrné rozmís-
tění povrchových důlních děl v rozsahu cha-
rakteristickém pro období před koncem 15. 
století. Tento průzkum tak lze považovat za 

první víceméně věrohodný údaj o přibližném 
datování těžby a koresponduje i s dalšími zjiš-
těnými historickými údaji.

Již v roce 1530 ve zdejším rudním revíru vznik-
lo snad až 155 dolů a povrchových dobývek. 
Uspokojivé rudní nálezy v Neuschellenbergu 
(dnes Mikulov) podnítily majitele bílinského 
panství, rod Lobkowitzů, podat tehdejšímu 
českému panovníkovi Ferdinandu I. žádost 
o udělení horní svobody, čemuž král vyhověl, 
a jde de facto o první listinnou zmínku o pro-
vozování hornictví v revíru. Lobkowitzové tak 

začali budovat Mikulov coby funkční měs-
tečko, dle tehdejších zásad na čtvercovém 
půdorysu. 

Další rozvoj dolování drahých kovů byl 
v Evropě podstatně omezen vlivem dovozu 
ohromného množství těchto kovů z nově 
objeveného světadílu – Ameriky. I v Miku-
lově byla z tohoto důvodu již v roce 1556 
žádána půjčka na hloubení štoly. Díky vy-
datnosti zdejších ložisek a také díky novému 
hornímu řádu Království českého, vydaného 
císařem Maxmiliánem II. v roce 1575, však 
nastalo v těchto letech období největšího 
rozmachu hornictví v Mikulově, které vyvr-
cholilo dne 6. září 1597 povýšením Mikulova 
na město císařem Rudolfem II.

O dolování v 17. a 18. století toho není mno-
ho známo, v této době těžba pouze živoři-
la, pokud byla realizována vůbec, což bylo 
zřejmě důsledkem válečných let. Počínaje 
rokem 1714 došlo k propojení dvou nejvý-
znamnějších mikulovských dolů s násled-
ným opětovným rozmachem těžby, trvajícím 
několik dalších desetiletí. Ovšem v období 
druhé poloviny 18. až konce 19. století těžba 
upadala a doly zde byly postupně uzavírány 
pro jejich vyčerpání. V 80. letech 19. století 
je těžba definitivně zastavena na posledním 
důlním provozu. V novodobé historii došlo 
k ověřovacímu těžebnímu pokusu ve 20. le-
tech 20. století na spodních patrech důlního 
komplexu, jehož součástí je i štola Lehn-
schafter, avšak k obnovení dolování nedošlo. 



Historie a současnost na štole 
Lehnschafter
Na průzkumu dolů v okolí Mikulova jsou 
zpřístupňovací práce prováděny již od roku 
1988, neboť jde o jednu z nejrozsáhlejších 
a nejstarších štol v širokém okolí a tvoří pro-
pojený komplex s důlními díly Kreuzz stollen, 
Allerheiligen stollen a Liebenfrauen stollen. 
V rámci těchto prací byly objeveny letopočty, 
vytesané v bocích důlních děl, nejstarší z nich 
pochází z roku 1563. Tento letopočet byl na-
lezen na základním úrovňovém patře štoly 
Lehnschafter. Vzhledem ke skutečnosti, že 
nejvyšší patrová úroveň je starší než základní, 
předpokládáme dobývání zde i výrazně dříve. 
I z provedení tvaru chodeb, zejména z jejich 
rozměru, a z použité technologie (patrné je 
například tzv. sázení ohněm), je zřejmé jejich 
značné stáří. S postupem do hlubších úrov-
ní dolu se v historii dostáváme v časové ose 
směrem k současnosti. Postupně bylo během 
těžby na ložisku vyraženo 12 pater do hloub-
ky 200 metrů od úrovně štoly Lehnschafter. 
Dnes je velká část chodeb nepřístupná, ale 
přesto je nově zatím průchozích asi 12 km 
chodeb.

Úroveň štolového patra Lehnschafter byla 
zpočátku opomíjena, protože skoro celá štola 
byla zavalena, zatopena nebo založena zá-
kladkou, a proto zde nebyl možný téměř žád-
ný detailní průzkum. Veškerá činnost se proto 
soustředila na spodní partie dolu, kde bylo 
cca v letech 1990 – 2000 vyzmáháno mno-
ho závalů a přístupné části dolu byly komlet-
ně zmapovány a zdokumentovány. Od roku 

2001 se soustředily práce na průzkum štolo-
vého patra Lehnschafter. Dalším z kroků byla 
záchrana kamenného portálu z hnědouhelné 
štoly Karolína v Ohníči, který byl rozebrán, 
převezen a následně znovu postaven v Miku-
lově, v ústí štoly Lehnschafter. 

Obnova celého dolu je samozřejmě pro jeho 
rozsáhlost nereálná, stále se ale pracuje na 
zprovoznění dalších částí štoly Lehnschafter 
a postupně je doplňováno historické důlní za-
řízení. Dolu se tak vtiskává v rámci možností 
podoba co nejbližší té původní historické.

Na obnově dolu se postupně od roku 1988 
podílel velký počet nadšenců a zájemců 
o báňskou historii. Z velké části byl tento důl 
obnoven z prostředků členů České speleolo-
gické společnosti. V roce 2013 bylo započato 
s obnovou důlní výztuže a opravou některých 
podlah, ale i hloubení, které jsou již vybaveny 
lezními odděleními až do hloubky 74 metrů. 
Tyto práce nejsou stále dokončené z důvodu 
omezených finančních prostředků. Samozřej-
mě je nutné každý rok investovat nemalou 
částku taktéž i na zajištění bezpečného pro-
vozu. V letošním roce je plánována realizace 
zázemí pro turisty a také se bude pokračovat 
na zprovoznění prohlídkové části v nižších 
patrech dolu. Protože nemáme žádného 
sponzora, je provoz i rozvoj dolu zajišťován 
výhradně z vybraného vstupného. 

Koncem roku 2013 byla založena nová spo-
lečnost (Krušnohorská důlní o.p.s.), která 
v současnosti prohlídkové okruhy štoly Lehn-
schafter provozuje. V roce 2013 se podařilo 
zapsat důlní komlex do seznamu kulturních 
památek ČR a štola Lehnschafter je tak pre-
zentována na mnoha turistických portálech. 

V roce 2015 se i nadále pokračuje na pro-
dloužení prohlídkových tras a také se pracuje 

na zprovoznění drážkové dopravy na úrovni 
patra Allerheiligen. 

Prohlídkové okruhy štoly 

Prohlídka dolu je možná ve čtyřech okruzích 
a je opravdu jedinečným zážitkem, ovšem je 
třeba brát na zřetel, že profily chodeb jsou 
maximálně 1,6 m vysoké a 1 m široké. Ná-
vštěvník zde pozná, byť jen na chvíli, jaké to 
v minulosti bylo vydělávat si hornickou prací 
na každodenní živobytí. Velkým lákadlem je 
například v současnosti dokončovaná funkč-
ní rekonstrukce těžního stroje poháněného 
vodním kolem. Návštěvníci nahlédnou do 
hlubokých hloubení i dovrchních dobývek, 
malí návštěvníci (ovšem starší 10 let) se mo-
hou těšit i na svatou Barboru a spoustu dal-
ších překvapení. 

K volbě jsou čtyři prohlídkové trasy, rozdě-
lené dle času i náročnosti. Návštěvníkům se 
doporučuje pevná obuv a oblečení do dolu, 
nejlépe nějaký pracovní oděv, u kterého ne-
vadí jeho zašpinění.

Trasa A je nejméně fyzicky náročná, trvá 
zhruba jednu hodinu a prochází hlavní přístu-
povou štolou.

Trasa B prochází kolem důlních zařízení, je 
zde možné si vyzkoušet praní rudy v prádle 
z roku 1568 a zabere zhruba jednu a půl ho-
diny.

Trasa C zavede ještě hlouběji do dolu, vede 
kolem prostorů, kde ve středověku bývala 
vodní čerpadla a další technické zajímavosti, 
trvá zhruba dvě hodiny.

Trasa D je kompletní prohlídka tras A, B a C. 
Absolvování okruhu zabere také přibližně 
dvě hodiny.           (PI)



30 | KOMENTÁŘ | NEBEZPEČÍ KOLEM NÁS

Havárie
POLSKÝ VLASTNÍK CHEMOPETROLU PKN ORLEN, KTERÝ ODKOUPIL V RÁMCI PŘEDCHOZÍ 

PRIVATIZACE PETROCHEMICKÉHO PRŮMYSLU I TEHDEJŠÍ CHEMICKÉ ZÁVODY, POSAZENÉ 

NEŠŤASTNĚ MEZI MĚSTA LITVÍNOV, MOST A HORNÍ JIŘETÍN SE OCITÁ V NEZÁVIDĚNÍHODNÉ SITUACI. 

UŽ DELŠÍ DOBU SE MEZI ZAMĚSTNANCI ŠUŠKÁ, ŽE OTÁZKA PŘÍPADNÉ HAVÁRIE NESTOJÍ TAK, ZDA 

NĚJAKÉ NEŠTĚSTÍ NASTANE, ALE KDY SE TAK STANE. VE ČTVRTEK, KOLEM PŮL DEVÁTÉ RÁNO, 

ZAZNĚLY DVA VÝBUCHY. NÁSLEDNĚ SE NA ETYLENOVÉ JEDNOTCE ROZHOŘEL POŽÁR, KTERÝ 

MOHL SPUSTIT KATASTROFU.

TEXT: LUBOMÍR ŠLAPKA
FOTO: PAVEL MATĚJKA

Společnost s miliardovými obraty vsadi-
la na tvrdé sledování výnosů z produkce 
a maximalizaci svých zisků. Na tom není 
nic špatného. Kapitalismus je především 
o tvorbě zisku! Toto však platí do doby, než 
by tímto jednáním měla být ohrožena bez-
pečnost nejen zaměstnanců Chemopetro-
lu, ale i obyvatelstva, sídlícího v perimetru 
možného výbuchu či chemického zamoře-
ní. Několik předchozích havárií už ukázalo, 
že chemické procesy, závislé na celé řadě 
složitých technologických zařízení a na li-
dech samotných, se mohou nekontrolova-
ně uvolnit a pak je jen dílem náhody či osu-
du, kolik zraněných a mrtvých bude.

V dobách minulých zaměstnávaly chemické 
závody více jak 10 tisíc lidí a byly tak vedle 
rozsáhlé důlní činnosti nejvýznamnějším chle-
bodárcem-zaměstnavatelem v regionu. To už 
dávno není pravda. Mnoho pracovních míst 
zaniklo či bylo výrazně redukováno – úspo-
ry, efektivita, výnosy pro vlastníky a akcioná-
ře – to jsou hlavní argumenty pro snižování 
stavů zaměstnanců nejen v Chemopetrolu 
samotném. Ke snižování nákladů na provoz 

docházelo i v těch technologických částech, 
které jsou významně citlivé na proces řízení 
chemických reakcí, spojených s rafinací ropy 
a dalších látek. Každý metr trubky, každý ven-
til navíc, každý ne zcela využitelný pracovník 
- zvyšuje nároky na údržbu, mzdy a výrobní 
proces prodražují. Zisk je zisk a v pojetí pol-
ského vlastníka jakoby se zhmotňovalo vše to 
negativní právě a jen do kulaťoučkého petro-
dolaru či polského zlotého. Stávající přínos 
Chemopetrolu pro celý náš rozebraný, roz-
kradený, vyrabovaný a ekologicky narušený 
region je příliš malý vůči rizikům (zdravotním, 
sociálním a existencionálním), která s sebou 
takový chemický kolos nese. Nutno připo-
menout, že k již zmiňovaným rizikům a ne-
gativům lze připsat ještě absurditu v podobě 
jednoho z nejdražších benzínů v ČR přesto, 
že jeho výroba je umístěna maximálně do 
15 km od všech čerpacích stanic.

Zcela tristní je pak přístup společnosti Che-
mopetrol k sociálním potřebám obyvatelstva 
v našem regionu. Za takové chování by se 
v Polsku nemohl ředitel, vlastník, akcionář - 
ukázat ani na ulici. Jenomže my tady doma 

máme tu vlastnost vnímat veřejný zájem až 
jako ten poslední z mnohých jiných dalších 
posledních zájmů. Požár v chemických závo-
dech mimo jiné ukázal i špatně fungující sys-
tém včasného varování. Lidé až do pozdního 
odpoledne vlastně neměli informace o rozsa-
hu a rizicích požáru. Selhalo i zpravodajství 
ČT24, které o výbuchu v Číně informovalo 
fakticky on-line, ale o ohrožení obyvatelstva 
Litvínova, Horního Jiřetína, Mostu a samot-
ných zaměstnanců chemičky informovalo až 
kolem poledního – přitom výbuchy a násled-
né zahoření začaly již kolem půl deváté ráno.
Ve všech myslitelných směrech odkryla tato 
nehoda ostudu. Ostudu špatného systému 
včasného varování, totální neinformovanost 
obyvatelstva, selhání managementu chemic-
kých závodů – včetně pozdního a o to více 
ubohého projevu tiskového mluvčího. Ne-
vědomosti samospráv, nejistot občanů. Jedi-
ní, kdo z celé této nebezpečné lapálie vyšel 
z čistým štítem, byli zasahující hasiči. Byla to 
jejich odvaha, jejich úporná snaha o likvidaci 
následků výbuchů a jejich zdraví, které nasa-
zovali za nás všechny, tupě mlčící ohrožené 
druhy tohoto regionu!
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Nahlédnutí do 
klášterecké galerie Kryt 
KAŽDÁ MĚSTSKÁ I STÁTNÍ GALERIE MÁ SVOU SPECIFICKOU PODOBU, KTEROU TVOŘÍ NEJEN 

PROGRAMOVÁ NABÍDKA TAKOVÉHO ZAŘÍZENÍ, TA JE SAMOZŘEJMĚ NEJDŮLEŽITĚJŠÍ, ALE 

I PROSTORY, VE KTERÝCH GALERIE PŮSOBÍ, A ATMOSFÉRA, KTEROU VYTVÁŘEJÍ ZDEJŠÍ LIDÉ. SNAD 

BYCHOM PŘÍMO MOHLI MLUVIT O GENIU LOCI TAKOVÉHO MÍSTA. MĚSTO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ 

ROZVÍJÍ TAKOVÉ JEDINEČNÉ MÍSTO JIŽ OD ROKU 2001, KDY VE SKLEPNÍCH PROSTORÁCH RADNICE 

VZNIKLA GALERIE, KTERÁ JE PROPOJENA S TURISTICKÝM INFORMAČNÍM CENTREM. 

TEXT A FOTO: MĚSTO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

Určitý základ dal této galerii umělecký kovář, 
restaurátor a sochař Karel Meloun, který ve 
městě působí, a Jitka Kůsová, zdejší vynikající 
výtvarnice. 

Když nyní - o 14 let později - procházíme 
knihy pro vzkazy návštěvníků, tak tu najde-
me spoustu pochvalných slov k výstavám 
známých osobností, jako byl Karel Gott, Jan 
a Kája Saudkovi, Kristián Kodet či Emma Srn-
cová, a také slova povzbuzení pro ty začínají-
cí. Galerie se totiž od začátku svého působení 
věnuje jak představování známých osobností, 
které již získaly věhlas po celé naší republice 
či v zahraničí, tak dává prostor regionálním 
autorům, kteří kvalitou své práce a osobitostí 
mají co říct. 

„Nabídka je opravdu široká i ve způsobech 
umělecké práce, jednou je to malba, kresba či 
grafika, podruhé fotografie, a poté třeba práce 
s textilem, dřevem či kovem. Pozornost je vě-
nována také talentovaným dětem ze základní 

umělecké školy, i všem zájemcům z řad dětí 
i dospělých, kterým jsou určeny tvůrčí dílny 
malování a fotografování,“ představuje galerii 
její současná kurátorka Vlasta Fišrová a dodá-
vá: „Každá výstava nachází své vděčné diváky, 
bude to i tím, že všechny vystavující spojuje 
rčení, že dělají svou práci srdcem.“ 

Součástí dramaturgie galerie Kryt jsou i vlas-
tivědné výstavy, které přinášejí dosud méně 
známé poznatky z místní historie – například 
lázní Evženie či oživují vzpomínky klášterec-
kých občanů, kteří pracovali ve zdejší vyhláše-
né porcelánce, známé širší veřejnosti z filmu 
Holky z porcelánu. V plánu na další roky jsou 
i výstavy o zaniklých obcích a historii i součas-
nosti zámeckého parku, který patří k nejvyhlá-
šenějším v tomto regionu. 

A co nového přinesl rok 2015? Velkému zájmu 
návštěvníků se těšila výstava Klášterecký salon, 
která představila již zavedené autory i nastu-
pující výtvarnou generaci. Poté se představil 

grafik Mikoláš Axmann, který vnesl do galerie 
své jedinečné kamenopisy. Tento uznávaný 
autor a zároveň vysokoškolský pedagog ztvár-
ňuje mnohavrstevnatost světa s využitím tra-
diční litografie. Na další výstavě si přišli na své 
milovníci přírody a horské turistiky, kteří oce-
nili fotografickou výstavu Himalájská odysea 
Josefa Rakoncaje. A nyní se mohou návštěv-
níci galerie přenést do světa citlivé ženy - ma-
lířky a herečky Blanky Bohdanové. Ta ve svých 
olejomalbách, pastelech a grafice vzdává hold 
životu. Věnuje se především přírodním moti-
vům a do Klášterce nad Ohří přivezla nejno-
vější obraz s názvem Zvonění. 

Chcete-li i Vy okusit genius loci klášterecké 
galerie Kryt, tak se přijeďte podívat, jak to 
v tom podkrušnohorském městě lázní a por-
celánu dělají. V hlavní turistické sezóně je do 
konce září otevřeno denně od 8,30 do 17,00 
hodin, od října je v tyto hodiny otevřeno pou-
ze od pondělí do pátku.
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BYL TO UVOLNĚNÝ DEN, 

MĚLO TO VTIP, MĚLO TO 

NÁPAD, BYLO TO PŮVABNÉ 

A CHUTNÉ, S NADHLEDEM, 

S LASKAVÝM POROZUMĚNÍM 

PRO DROBNÉ NEDOSTATKY. 

SICE NA TO VŠICHNI, KDO PŘI 

TOM BYLI, RÁDI VZPOMÍNAJÍ, 

ALE NEMĚLO TO GLEJT A TO 

SE NESMÍ! JEŠTĚ ŠTĚSTÍ, ŽE 

NAD NÁMI BDÍ STAROSTLIVÍ 

ÚŘEDNÍCI, KTEŘÍ NÁS TAK 

DO BUDOUCNA ZACHRÁNILI 

PŘED NĚJAKOU STRAŠNOU 

NÁKAZOU – TŘEBA DOBRÉ 

NÁLADY ČI POSPOLITOSTI, 

COŽ JSOU ÚKAZY PRUDCE 

NAKAŽLIVÉ. O ČEM JE ŘEČ? 

O RESTAURANT DAY NEBO-

LI JEDNODENNÍ RESTAURACI, 

KTERÁ SE PODVAKRÁT 

OTEVŘELA V JIRKOVSKÉ VĚŽI. 

LETOS NAPOSLED.

TEXT A FOTO: KATEŘINA TÁBORSKÁ

Tak nám Tak nám 
tu hospodu tu hospodu 
zavřeli...zavřeli...

„Nepoužila mozek, ale tabulku,“ dočetla jsem 
v internetové diskusi v reakci na úřední šmitec 
nad touto úspěšnou a originální akcí jirkovské 
kultury. Jak přesné. Jenže Restaurant Day se už 
ze svého principu prostě vymyká nalajnovému 
světu, a právě v tom je jeho kouzlo a právě 
proto přitahuje tisíce lidí po celé světě. Úřední 
komplikace přivedly tuto akci na svět... a v Jir-
kově ji dovedly k záhubě. Partě Finů se zdálo 
příliš komplikované otevřít si normální hospo-
du a tak založili tradici Restaurant Day s podti-
tulem Svátek jídla, kdy si každý může otevřít na 
jeden den restauraci. (No, každý zjevně ne.) 
Nápad se úspěšně šíří po celém světě a dora-
zil i do Čech. V Jirkově se ho podařilo vskutku 
‚pozvednout‘, neboť svou restauraci otevřeli 
třicet metrů nad zemí, ve věži. Pracovnice jir-
kovského KVIZu navařily, dobrovolníci všech-
no vynosili po 127 schodech a večer už musela 
návštěvníkům stačit sklenka vína či káva a krás-
ný výhled. Všechno se snědlo. Podle organi-
zátorů se na věži během prvního Restaurant 
Day vystřídalo na dvě stě hostů a ti nešetřili 
chválou. Zkrátím to – druhý rok se úspěch 
opakoval a tak přišel další originální nápad – 
příští jednodenní restaurace se otevře v nemé-
ně originálním prostoru jirkovského podzemí. 
Zůstalo ale jen u nápadu. Do událostí zasáhla 
hygienická stanice, s níž se šel ředitel – naivně 

– poradit. Do Jirkova už se hygienici chystali 
s pokutovým bločkem. Organizátorům nadik-
tovali nesplnitelné podmínky, jako kdyby šlo 
o normální restauraci s běžným provozem, a ti 
proto kapitulovali. „Jsem pro podobné akce, 
ale dodržování hygienických norem je priorit-
ní,“ prohlásila v médiích zodpovědná úředni-
ce. Kvadratura kruhu...

...nebo typická ukázka toho, jak svazujeme 
své životy normami, pravidly a zákony v naivní 
představě, že nás takto svázané dokáže někdo 
ochránit. Ne Bůh, ne naše schopnosti - ale 
stát. Musí nám být z mnoha příkladů jasné, 
že konkrétní úředník nebo zákon nám obvyk-
le nepomůže, ale přesto doufáme, že každý 
nový úředník, každý nový předpis to zlepší. 
Dnes a denně se přitom přesvědčujeme, že 
je to doufání marné. Přestože máme už záko-
nů a vyhlášek tolik, že se v nich nevyznají ani 
právníci, vjede hloupý řidič na chráněný želez-
niční přejezd a způsobí tragickou havárii vlaku, 
vběhne šílený střelec do restaurace na malo-
městě a vystřílí jí, sto lidí chytne salmonelu ze 
špaget z vývařovny, podléhající všem kontro-
lám. Takový je prostě život a sebepřísnější pra-
vidla nás od různých neštěstí neochrání. A ti, 
kteří jsou vykonavateli a vykladači těchto no-
rem? Média jsou plná příběhů, které stvrzují, 

že úředníci jsou tu pro všechny, ale vlastně pro 
nikoho. Pokud vám vaše sociální niveau tako-
vé příběhy nedovoluje poznat zblízka, zkuste 
se podívat třeba na dokument Heleny Třeští-
kové Malory nebo Olgy Sommerové Samoži-
vy. Všechny ženy z těchto příběhů se shodují 
v jednom – ať byly na sebespodnějším dně, ať 
se snažily sebevíc, stát (či v těchto případech 
konkrétní sociální pracovník) jim nikdy nepo-
mohl. Oblíbeným zaklínadlem na úřadě pak 
bývá: „já bych rád vyhověl, ale předpisy to ne-
dovolují“. Případně naopak – pomohl by, ale 
nejsou na to předpisy a není to v jeho pravo-
moci. A proto každoročně chrlíme další a další 
předpisy, aby se tito úředníci měli čím ohánět. 
Začarovaný kruh.

Každý den si necháváme vzít kousek vlastní 
svobody. Jistěže ne tak brutálně a radikálně 
jako ji brali našim rodičům komunisté. Jenže 
‚možnost cestovat‘, jak zní v anketách nejob-
líbenější plus porevolučního života, jaksi není 
vše. Naše svobody mizí pomalu, plíživě, ob-
čas i za potlesku většiny, neboť v zájmu nás 
všech. A tak na sebe dobrovolně necháme 
klást nové povinnosti, třeba hlásit financům, 
s kým obchodujeme a za kolik, nebo snášíme 
nelogické zákazy – třeba otevřít si beztrestně 
jednodenní restauraci.
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Sokoli na 
komíně 
POPRVÉ LETOS PÁR VZÁCNÉHO SOKOLA 

STĚHOVAVÉHO VYHNÍZDIL VE SPECIÁLNÍ BUDCE 

NA NEJVYŠŠÍM OCHOZU KOMÍNA ČÍŽKOVICKÉ 

CEMENTÁRNY LAFARGE CEMENT, A.S. HNÍZDĚNÍ 

ZAČÍNÁ SVATEBNÍMI LETY V PRŮBĚHU ÚNORA, 

NÁSLEDUJE SNÁŠENÍ VAJEC A PO MĚSÍCI SEZENÍ SE 

LÍHNOU MLÁĎATA. AKTIVITA SOKOLŮ OKOLO KOMÍNA 

JASNĚ UKAZOVALA, ŽE HNÍZDĚNÍ PROBÍHÁ, ALE PŘI 

PRVNÍM HNÍZDĚNÍ NENÍ NIKDY NIC JISTÉHO. ‘‘TEPRVE 

AŽ KDYŽ JSME VYSTOUPILI NA KOMÍN NA ZAČÁTKU 

ČERVNA, JSME MOHLI S JISTOTOU ŘÍCI, ŽE SE PÁRU 

PODAŘILO VYVÉST MLADÉ. DVĚ STARŠÍ MLÁĎATA, 

SAMEC A SAMICE, JIŽ CELKEM BEZPEČNĚ LÉTALA, 

NEJMLADŠÍ SAMEČEK ZŮSTÁVAL JEŠTĚ V HNÍZDĚ’’, 

ŘÍKÁ SPOKOJENĚ VÁCLAV BERAN, KOORDINÁTOR 

MONITORINGU SOKOLA STĚHOVAVÉHO NA ÚZEMÍ ČR 

A PRACOVNÍK NEVLÁDNÍ ORGANIZACE ALKA WILDLIFE 

O.P.S A MUZEA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM. 

FOTO: HELENA KUCHYNKOVÁ
TEXT: LAFARGE CEMENT, A.S A WIKIPEDIE

“Máme ohromnou radost, že do ptačí spo-
lečnosti našeho rozlehlého areálu přibyl i tak 
vzácný druh. Je to oboustranný prospěch – my 
jsme sokolovi vytvořili podmínky pro hnízdění, 
ale on nám zase pomáhá bojovat s přemnože-
nou populací holuba obecného v areálu tím 
nejpřirozenějším způsobem,” říká Milena Hu-
canová, manažerka externí a interní komunika-
ce. V letošním roce zahnízdilo v Ústeckém kra-
ji 6 párů sokola na lidských stavbách a vyvedli 
minimálně 19 mláďat. ‘‘Potvrzuje se, že vyvě-
šování budek na dobře vybraných lidských 
stavbách je velmi efektivní a přináší pozitivní 
výsledky. Z každé firmy, která je ochotná se 
zapojit, máme velkou radost a pevně doufám, 
že do deseti let naroste počet párů na lidských 
stavbách na úroveň párů na přirozených hníz-
dištích,‘‘ říká Václav Beran, který u instalace 
budek asistuje a také průběžně výskyt sokola 
stěhovavého na našem území monitoruje.  

Sokol a Lafarge
Sokol je druh v Čechách hnízdící na skalách, 
ale vzhledem k rostoucímu lidskému tlaku 
na přirozené biotopy se rychle přizpůsobuje. 
Ubývající možnosti hnízdění na skalách nahra-
zuje hnízděním na lidských stavbách. Do pro-

jektu podpory populace kriticky ohroženého 
dravce se zapojila i cementárna tím, že v roce 
2012 nainstalovala na ochozy nejvyššího ko-
mína dvě budky. 
Samice sokolů sedí na vejcích 32 dní. Po vy-
líhnutí se rodiče o mláďata starají zhruba 35-
40 dnů a pak se mláďata pouštějí do prvního 
pohybu mimo budku. Z tohoto pohledu je 
ochoz na komíně cementárny ideální. Než 
se odváží k prvnímu letu, mohou si poskákat 
a protáhnout křídla v bezpečí ochozu a první 
let pak obvykle dopadne dobře. Několik dal-
ších týdnů se pak mláďata zdokonalují v letu 
a lovu a až v druhé polovině června opouštějí 
hnízdiště. Zástupci Lafarge Cement, a.s. spo-
lupracují s Českou společností ornitologickou 
již několik let. V začátcích společně postupo-
vali v ochraně břehulí říčních a nyní se stále 
většímu zájmu těší program na ochranu rorý-
sů obecných - “Rorýsí školy”. 

Sokol a historie 
Velký podíl na úbytku sokola stěhovavého 
v nedaleké historii mělo používání pesticidů, 
které se přes potravní řetězec dostávaly do 
těla dravců. Většina těchto přípravků jako na-
příklad DDT je dnes zakázána a do některých 

oblastí, kde vyhynul, se sokol pomalu vrací. 
Před rokem 1950 byla populace sokolů v teh-
dejším Československu poměrně silná. Jeho 
rozšíření bylo limitováno pouze výskytem 
vhodných hnízdišť. Pak ale došlo k prudkému 
úbytku z důvodu již zmíněného nadměrného 
používání pesticidů a v 70. letech 20. století 
nebylo při ornitologickém mapování zazna-
menáno žádné hnízdění. Tento stav přetrvá-
val až do let osmdesátých, kdy se začaly ob-
jevovat první pokusy o zahnízdění. V letech 
2001-2003 byl počet hnízdících sokolů v Čes-
ké republice odhadnut na 20-25 párů. I dnes 
je sokol stěhovavý v České republice velmi 
vzácný, patří mezi kriticky ohrožené druhy 
a jeho početnost nepřesahuje 80 párů.

Držme čížkovickým sokolům palce, ať zdárně 
rozšíří populaci tohoto vzácného druhu o dal-
ší zdatné jedince!          (PI)



Co? Kdy? Kde?
LUNA A KALICH
do 8. listopadu – Oblastní muzeum v Lounech, 
výstava věnovaná 600. výročí upálení mistra 
Jana Husa se věnuje husitství v regionu a dopro-
vází jí řada přednášek i akcí pro děti. V Domě 
Sokolů z Mor. Informace o doprovodných ak-
cích a otevírací době: www.muzeumlouny.cz. 

SVATOMICHAELSKÉ SLAVNOSTI
28. září – město Litvínov – 300 let od založe-
ní hraběcí manufaktury na sukno a povýšení 
Litvínova na městys, jarmark na náměstí Míru 
od 9 do 17 hodin, koncerty, divadlo, historická 
mincovna, příležitostná přepážka České pošty, 
hasičská výstava, výtvarné dílny. Program na 
www.mulitvinov.cz. Foto: Město Litvínov. 

FESTIVAL YOUNG FOR YOUNG
28. září – 3. října – Městské divadlo Most – fes-
tival mladých divadel pro diváky mladé nejen 
věkem, součást oslav 30 let nové budovy di-

vadla. Zahájení večerním lampionovým prů-
vodem od divadla a happeningem u kostela, 
dalších pět dní divadelní představení pro do-
spělé i děti, koncerty, výstavy, loutkářská dílna, 
workshopy. Program na www.divadlo-most.cz. 
Foto: Městské divadlo Most.

KÁMEN MUDRCŮ GIACOMA CASANOVY 
ANEB ALCHYMIE, JAK JI JEŠTĚ NEZNÁTE
3. října – zámek Duchcov – oživené prohlídky 
zámku potmě spojené s premiérovým promí-
táním výjimečného filmového materiálu o ži-
votě Giacoma Casanovy na zámku Duchcov 
z dílny Petra Stolaře a Divadla V Pytli. Začátek 
prohlídek v 19 a 20 hodin. Foto: Archív Divadla 
V Pytli.

PODZIMNÍ FARMÁŘSKÉ SLAVNOSTI
3. října – První náměstí v Mostě – prezentace 
a prodej potravin regionálních výrobců a pěsti-
telů, soutěž v dojení, soutěž ve štrúdlování, od 8 
do 12 hodin. Přihlášku do soutěže 1. mostecké 
štrúdlování je třeba odevzdat předem do Turis-
tického informačního centra do 30. září.

JABLEČNÝ DEN
3. října – zámek Krásný Dvůr – 5. ročník pod-
zimní slavnosti úrody na nádvoří zámku – trhy, 
soutěže, koncerty, divadelní představení, kon-
cert skupiny Klíč Kvartet, od 10 do 17 hodin, 
www.krasny-dvur.cz

USPÁVÁNÍ BŘEZENSKÉHO DRAKA
10. října – Březno u Chomutova – tradiční ukonče-
ní turistické sezóny u uhelného rypadla, pořádají 
Severočeské doly Chomutov, a.s., od 10 hodin. 

ČESKOSMORAVSKÁ CENA
17. října – Hipodrom Most – závěrečné odpo-
ledne dostihové sezóny, zahájení ve 13 hodin, 
kyvadlová doprava z Mostu. 

UKONČENÍ SEZÓNY NA ČERVENÉM 
HRÁDKU
24. října – zámek Červený Hrádek u Jirkova –
slavnostní symbolické ukončení kulturní sezóny 
spojené s výlovem zámeckého rybníka. 

ZÁMEK PLNÝ KOUZEL
30. a 31. října – zámek Libochovice – ukonče-
ní zámecké sezóny s pohádkovými postavami 
v zámeckých interiérech. Na nádvoří jarmark, 
prohlídky každou čtvrthodinu od 18 hodin, re-
zervace na www.zamek-libochovice.cz. 

34 | TURISTIKA | TIPY NA VÝLET






