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26.6.2016
od 15 hodin v parku u rybníčka

Eva a Vašek

Vstupné: dospělí: 100 Kč, děti do 15 let: ZDARMA, důchodci a osoby ZTP: 50 Kč

Hrají:
Eva Adams 

s doprovodnou
kapelou

Staropražské
heligonky

Host pořadu: Eva Pilarová
Zahraniční host: John Davis

PARÁD
A
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Čas objevování

Čas prázdnin, dovolených, dlouhých dnů 

bývá časem objevování. Ať už letos v létě 

hodláte pro sebe objevit novou zemi, nové 

umění nebo nový druh houby v lese za do-

mem, nezapomeňte na dobrého průvodce! 

Ale víte, že i při lenošení na lehátku se dá 

leccos objevit? Zkuste si přečíst letní číslo 

časopisu Pohledy AMB!

Přestože čtenáře našeho časopisu považuji 

za vzdělané a sečtělé, troufnu si tvrdit, že si 

každý vybere minimálně jeden článek, u ně-

hož bude moci říct: „No, to jsem tedy ne-

tušil/a!“ Alespoň pro mne bylo psaní nebo 

redigování řady článků objevováním nezná-

mých světů. 

Věděli jste třeba, že krušnohorské Vejprty 

byly jedním z největších center výroby pal-

ných zbraní v Evropě? Tuto bohatou prů-

myslovou i uměleckou historii, která skon-

čila druhou světovou válkou, mapuje ve své 

nové knize restaurátor Miroslav Slanina. Víte 

o tom, že na Chomutovsku leží jedno z nej-

bohatších paleontologických nalezišť, kde 

už vědci našli tisíce pozůstatků prvohorních 

zvířat a rostlin? O práci paleontologů z Ná-

rodního muzea v dolech poutavě vypráví 

Boris Ekrt.

A tušíte, že na litvínovském chodníku kdysi 

ležel výtvor, za který by se nemusely stydět 

přední světové galerie moderního umění? Že 

se na litvínovském koupališti lidé převlékali 

za dílem světového průkopníka využití po-

čítačů v umění? Po pozůstatcích těchto děl 

pátral novinář Ondřej Černý.

V článku historika Petra Holodňáka se zase 

dozvíte, že čilé kulturní a obchodní styky 

mezi Čechy a Němci panovaly už době ka-

menné. A další výlet do historie vám zase 

představí poněkud zapomenout osobnost 

Hanse Kudlicha. Čím se proslavil? Proč jsme 

na něj zapomněli? A jaké jsou osudy jeho 

pomníků v severních Čechách? Všechno se 

dozvíte v materiálu další historičky – Milady 

Krausové.

Jak jsme slíbili v jarním čísle, pokračujeme 

v připomínkách výročí 700 let od narození 

českého krále, německého a římského cí-

saře Karla IV. Navštívili jsme unikátní výsta-

vu děl z dob vlády Lucemburků v severních 

Čechách, otevřenou v teplickém zámku. 

Seriál Karlova místa vám zase přiblíží historii 

hradu Bezděz i Máchova jezera.

Vážení čtenáři, přeji vám krásné léto, ať už 

ho prožijete lenošením nebo objevováním. 

Dobijte si své baterie a těším se opět na 

shledanou u podzimního čísla.

Kateřina Táborská, šéfredaktor

Foto na obálce: Archiv Pohledy AMB



04 | CESTOVÁNÍ | KAMBODŽA A THAJSKO

Letenka do ráje 
odpadlíků
KRÁLOVSTVÍ, ŘÍŠE, FRANCOUZSKÁ KOLONIE, LIDOVÁ REPUBLIKA, VIZE NÁVRATU K NOVODOBÉMU 

FEUDALISMU POD VLÁDOU RUDÝCH KHMERŮ. TÍM VŠÍM PROŠLA KAMBODŽA, KDYSI MOCNÁ, NA 

VRCHOLU STAVITELSTVÍ, VZDĚLÁNÍ A NÁBOŽENSTVÍ. I PO DESETILETÍCH SE STÁLE VZPAMATOVÁVÁ 

Z GENOCIDY, PŘI KTERÉ BYLA PŘÍSLUŠNÍKY STEJNÉHO NÁRODA VYVRAŽDĚNA ČTVRTINA 

POPULACE, ROZVRÁCENO ZEMĚDĚLSTVÍ, NÁBOŽENSTVÍ, KULTURA I MYŠLENÍ LIDÍ...

DNES JE AKTUÁLNĚ JEDNOU Z NEJOBLÍBENĚJŠÍCH TURISTICKÝCH DESTINACÍ, VYHLEDÁVANOU 

PRO SVOJI OSOBITOU PŘÍRODU I KULTURNÍ PAMÁTKY, KTERÉ PŘEŽILY LIDSKÉ ŠÍLENSTVÍ A MNOHO 

STALETÍ. A PRÁVĚ SEM SE VYPRAVIL SE SVÝMI PŘÁTELI JEN S BATŮŽKY NA ZÁDECH I MŮJ DOBRÝ 

ZNÁMÝ, ZBYNĚK ORTMANN. 

I PROTO, ŽE ZAVÍTALI I DO DALŠÍCH ZAJÍMAVÝCH ZEMÍ, THAJSKA A SPOJENÝCH ARABSKÝCH 

EMIRÁTŮ, POVAŽOVAL JSEM ZA DOBRÝ NÁPAD JEJ TROCHU VYZPOVÍDAT.

TEXT: FRANTIŠEK DOČEKAL A REDAKCE POHLEDY AMB
FOTO: ZBYNĚK ORTMANN A KOLEKTIV, ARCHIV POHLEDY AMB



Už jsi také něco procestoval. Proč právě 
Kambodža?
Máme kamaráda námořníka Martina, který 
jezdil po moři na velké zaoceánské lodi a po 
letech potřeboval změnu. Začal tedy pracovat 
na lodi na čištění delt řek někde v Africe a zá-
roveň začal cestovat po světě. Zalíbilo se mu 
právě v Kambodži, kde měl navíc spolužáka 
s námořní akademie v Oděse a tak si koupil  
v Kambodži menší loď. Byl jsem s ním a přáteli 
už na Kanárských ostrovech, a tak nám cesta 
do Kambodži přišla jako dobrý nápad s dob-
rým průvodcem…

Jaká byla sestava a jak jste se do Kambodži 
dostali?

Martin byl už na místě, my jsme byli čtyři – 
klasická pánská jízda. Nic jsme neplánovali, 
sehnali letenky a odjeli jako „batůžkáři“. Ne-
letěli jsme rovnou, ale nejdřív do Bangoku, 
abychom se po cestě podívali i do Thajska 
a na Patayu, celosvětově proslulou sexuální 
turistikou. Potom jsme pokračovali taxikem do 
provincie Trat a busem na tzv. „malou hranici“ 
s Kambodžou.

Co obnáší vstup do země a celní formality?
Je to jednoduché, rychlé a překvapivě funkční. 
Vyfotí ti obličej a odeberou otisky prstů a celé 
dlaně. Ty jsou pak v databázi a na vízu. Kam-
bodžané jsou podnikaví, takže u celnice nabí-
zejí za 5 dolarů vyplněni formulářů, nemusíš 
mluvit, psát, vysvětlovat…

Poznáš i bez celnice přechod mezi Thaj-
skem a Kambodžou?
Rozdíl je propastný. Z asfaltky na prašnou ka-
menitou cestu, ze standardních WC na něco 
ze středověku. Změna se projevila i v chování 
lidí. Je to přechod z pracovitosti a přátelského 
chování, uctivosti a vstřícnosti Thajců, k větší 
chudobě, ale i drzejšímu chování těch, co už 
něco v Kambodži vlastní. A také ke zjevné 
touze Kambodžanů západní turisty pěkně bez 
práce ‚podojit‘ a rychle zbohatnout. Po silni-
cích se jezdí opačně, v Thajsku vlevo, v Kam-
bodži vpravo. A ekonomika, doprava, komfort 
a turistický servis jsou také úplně někde jin-
de. Jednou větou podle mne Kambodžanům 
chybí úcta a víra, kterou v důsledku nedaleké 
minulosti morbidní levicové politiky - na rozdíl 
od buddhistických Thajců - nemají. A to i přes-
to, že se bezmála všichni obyvatelé hlásí k tzv. 
thérávádovému buddhismu. Kláštery tohoto 
náboženství jsou centry vzdělanosti a kulturní-
ho dění. Zřejmě se na Kambodžanech pode-
psalo to, co museli zažít za Rudých Khmerů.

Zmínil jsi velký rozdíl v dopravním komfor-
tu. Jak se vám po Kambodži cestovalo?
My jsme cestovali jen auty po místních silni-
cích. Je to obrovsky zajímavé a pro nás nepo-
chopitelné. Ve městech se jezdí velice pomalu 
a pro nás neskutečně chaoticky. Nikdo neře-
ší semafory nebo bezpečnostní pasy. Kola, 
skútry, tuk-tuky (tříkolová rikša na vození zboží 
a cizinců – pozn. red.) se na první pohled bez 
jakýchkoliv řádů a předpisů proplétají mezi 
sebou, do křižovatek vjíždí všichni najednou 
a zase z nich najednou odjíždějí, žádné koli-
ze nebo havárie, úžasné! Vůbec nechápu, jak 
bych tam fungoval jako řidič já. Oni jsou zvyklí 
neustále vnímat vše okolo sebe, uhýbat, brz-
dit, vjíždět náhle do proudu vozidel z chodní-
ku. Nekřičí, nenadávají, nevyhledávají hádky 
a sváry. Když se někdo rozčílí, zneuctí ho to 

v očích jeho okolí. Tohle by se mělo zavést 
i u nás! Zajímavé je také velké množství vozi-
del jezdících na LPG, včetně náklaďáků a do-
konce kamionů, to jsem jinde ve světě neviděl!

Čím s Kambodžané živí?
Jedním slovem jsou to - prodavači. Prodávají 
všechno, co se dá někde sebrat, sklidit - červy, 
plody, ovoce, zeleninu. Třeba oblíbené plody 
durianu, působící jako afrodisiakum, melouny, 
výrobky z mušliček, náramky, řetízky, prostě 
Kambodža je jedna velká tržnice s poutí do-
hromady. Prostředí dokresluje velké množství  
žebráků – zmrzačených lidí. Během války 
s Vietnamem byly rozsáhlé plochy z příkazu 
Pol Pota zaminovány a přes veškerou snahu 
o pozdější odminování zde docházelo k těž-
kým zraněním a následným amputacím kon-
četin.

Přesto všechno se Kambodža stává velmi 
atraktivní pro západní turisty...
Turistů je tu opravdu hodně. Zajímavé je 
množství bílých ‚odpadlíků‘ všech národností 
z Evropy a Ameriky. Když jsme s nimi v barech 
mluvili, říkali, že jsou vyhořelí civilizačním sys-
témem a jsou spokojeni tady, kde nikdo nic 
neřeší. Mají pár peněz, můžou si užívat, jak 
chtějí, a jakmile zde začnou fungovat repre-
sivní policejní manýry jako všude ve světě, 
půjdou zase někam jinam. V Kambodži totiž 
momentálně nefunguje žádná smysluplná po-
licejní činnost. Policista tě zastaví, jen aby ti 
dal jen pár dolarů pokutu, ale neřeší opilost, 
ani nevhodné chování. 
V Kambodži nemůže nic vlastnit žádný cizi-
nec, vše si rozdělila bývalá vládní Pol Potova 
elita. Cizinec může uzavřít smlouvu o proná-
jmu pozemků jen na 100 let, postavit zde ho-
tel, resort nebo cokoli jiného, ale po této době 
bude patřit všechno přes nastrčeného Khmera 
zase potomkům některého z Pol Potových ge-
nerálů. Tím se celý proces rozvoje turistiky po-
někud komplikuje a na nějaké přiblížení k běž-
né úrovni si ještě musíme počkat. I když podle 
našich známých, kteří zde byli před čtyřmi 
lety, se situace velice rychle zlepšuje. Dnes je 



možné sehnat nocleh za 15 dolarů prakticky 
kdekoli. Místní příroda je svérázná, škoda je 
jen neskutečného nepořádku na krásných pří-
rodních odpočívadlech, se zbytky jídel, plnými 
much...

Čím si Kambodža získává srdce turistů?
Určitě je plná zajímavých historických staveb, 
chrámů, měst. Třeba Angkor je jeden z nej-
větších náboženských monumentů na světě 
nebo chrám Bayon s mohutnými kamennými 
tvářemi, ležící přímo v centru khmerského 
města Angkor Thom. Všechny tyto památky 
byly budovány ve 12. století a přežily lidskou 
i „památkovou“ genocidu Rudých Khmerů. 
Zajímavé jsou tržnice, stará města i příroda.

Jaký byl tvůj největší zážitek z celého poby-
tu?
Jednoznačně koupání v planktonu. Navštívili 
jsme zajímavý a zvláštní eko-resort na jednom 
z ostrovů v Kambodži – Koh Rong Sanloem, 
kde stála jen jedna velká chatrč a pár menších 
ze slámy. Lidé tam chodili polonazí a všichni 
byli ‚happy‘. Zajímaví byli už provozovatelé, 
ona Kanaďanka, on Japonec. Jeden večer po 
pár skleničkách všechny lidi pozvali k jakému-
si swingers koupání. Bylo tam hodně dlouhé 
a vysoké molo a odvaha byla už jen skočit 
dolů. Asi čtyřicet nahatých lidí naskákalo do 
moře, svítil měsíc a ve vodě plavala spousta ja-
kéhosi fosforeskujícího planktonu. Když jsem 
udělal nějaký pohyb, okolo mne se vytvořil 
třpytivý obal a já si připadal jako v Avataru, 
v epizodě se vznášejícími se medúzami. Úžas-
né! Druhý, i když opačný zážitek jsme měli po 
návštěvě muzea Pol Potova režimu Tuol Sleng 
s otřesnými vražednými nástroji, prostorami 
věznice, lebkami a z toho všeho vyplývající 
neúctou k lidskému životu…

Thajsko je vyhlášené svou kuchyní, co se jí 
a pije o kousek dál v Kambodži?
Zajímavé je, že v restauracích, které jsou na 
každém kroku třeba jen v garážích a pod pří-
střešky, se stravují ve velké míře místní obyva-
telé. Asi doma moc nevaří. Jí se všechno. Kaž-
dý z turistů chce ochutnat jídlo plné proteinů, 
z různých brouků a červů, ale také ovoce a ze-
leninu, které jsme nikdy neviděli. Mezi ně pa-
tří třeba hojně pěstovaný lotos, ze kterého se 
vyloupávají oříšky, na počkání na ručním lisu 
z cukrové třtiny vylisují něco, co chutná jak 
voda s cukrem. Vaří zde výborné polévky ze 
zeleniny, masa, ryb s hodně čili a kari. Tradiční 
základní surovinou je ovšem rýže a nudle. Je 

jen jen třeba zvyknout si na všudypřítomný 
odér z přírodně sušeného masa, známý i z na-
šich čínských a vietnamských provozoven. Vý-
razně levný je tam rozmanitý alkohol, včetně 
piva, a všechny druhy cigaret. Seděli jsme také 
v restauraci, kde si nás nikdo ani nevšimnul, 
než jsme pochopili, že tam rybář přinese svůj 
úlovek a zaplatí za to, že mu ho ugrilují. 

Fungují v této zemi moderní technologie, 
mobilní spojení, internet?
Úplně bez problémů. Wifi mají nejen v kaž-
dém trochu lepším hotelu, ale i v ubytovnách, 
restauracích i na plážích. Děti místních zbo-
hatlíků nebo zahraničních podnikatelů pou-
žívají ultra moderní mobily, které jsem u nás 
nikde neviděl. Jsou tu vidění luxusní auta stej-
né vrstvy obyvatel, pohybující se většinou po 
nově a rychle budovaných satelitních čtvrtích 
větších měst.

Jak zde žijí naopak ti chudší lidé?
Nikdo se zde zjevně nemusí bát o život ani 
nějakého pouličního násilí a zimou nebo hla-
dy se tady v podstatě umřít nedá… Žebráci se 
pohybují v těch samých lokalitách jako turisté 
a nikdo, včetně policie, je nevyhání. Zahranič-
ní návštěvníci je berou jako viditelně postiže-
né a nemohoucí lidi i trochu jako atrakci. Není 
také problém vidět nocovat celé rodiny, zjev-
ně bez domova, i s dětmi na lavičkách v parku, 
ale kdyby sis lehnul o dvě lavičky dál, neměl 
bys problém ani ty. 

Dostali jste se nakonec také na loď vašeho 
kamaráda?
Ano, ale bylo to spíš takové vyprošťování lodi 
včetně tlačení z mělčin na širé moře. Zdejší 
moře má totiž obrovský odliv a než jsme se 
vyhrabali z postelí, bylo trochu pozdě a tudíž 
málo vody. Zpět domů jsme cestovali přes 
thajský Kočang a zastavili se ještě na jeden 
den v Bangoku a odtud letěli do Spojených 
arabských emirátů. Chtěli jsme se tam podí-
vat, když už jsme byli v těchto končinách. Vět-
ší rozdíl než v bohatství obou zemí je v cho-
vání a charakteru obyvatel. Chudí, pracovití, 
srdeční a nekonfliktní Thajci se zcela odlišují 
od poněkud namyšlených a arogantních du-
bajských Arabů. 

Bylo to vlastně velice zajímavé srovnání něko-
lika kultur, několika zcela odlišných životních 
přístupů, od srdečných Thajců přes sehnuté 
Kambodžany k přehlíživým Dubajčanům... až 
k nám Čechům.
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V Březně vyrostou 
další sochy
OBYVATELÉ I NÁVŠTĚVNÍCI BŘEZNA U CHOMUTOVA SI V POSLEDNÍCH LETECH ZVYKLI NA BOHATÝ 

LETNÍ KULTURNÍ PROGRAM. ZA ZAJÍMAVÝMI AKCEMI SEM JEZDÍ I VZDÁLENÍ TURISTÉ. NE JINAK 

TOMU BUDE I LETOŠNÍ ROK, ORGANIZÁTOŘI PRO NĚ PŘIPRAVILI POUTAVÉ AKCE, NA KTERÉ STOJÍ 

ZA TO PŘIJET.

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

Ukončení jara a začátek letní sezony před-
znamenalo květnové Probouzení vinic. Teď 
se již rozeběhne řada akcí připravených na 
léto. „Naše tradiční letní sezona začne 11. červ-
na tradičním Country festivalem Březnooukej 
a další navazující hudební akcí s jiným žánrem 
hudby, březeneckou Dechparádou,“ říká sta-
rosta obce Zdeněk Valenta. „Akcí je opravdu 
hodně a pohodové letní měsíce jsou tradičně 
zakončeny Březeneckou poutí 19. až 20. srpna 
a vinobraním ve Stranné v říjnu,“ dodává. 

Zároveň jsme se však dozvěděli, co nového se 
organizátorům kulturního dění  v obci podaři-
lo na letošní rok připravit. „Po několika sympo-
ziích, které organizovala krušnohorská MAS-
KA, jsme na letošní rok premiérově společně 
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naplánovali pořádání sochařského sympozia 
u nás v Březně,“ prozrazuje starosta. Do obce 
bylo pozváno jedenáct sochařů a výtvarníků, 
kteří budou od v týdnu od 20. do 24. června 
předvádět své umění v parku před pódiem 
v Březně. „Sochat“ se bude do tvrdého dře-
va a výsledná díla budou následně vystavena 
nejen v obecní klidové zóně, ale i na dalších 
místech, která pomáhali vytipovat samotní 
sochaři. „Motivem sochařských výtvorů bude 
nejen vinná réva, voda a další symboly, pojící 
se k vinařství, ale umělci budou vytvářet další 
sošky postaviček do březeneckého betlému,“ 
upřesňuje Ladislava Dolejšková, projektová 
manažerka krušnohorské MASKY - Místní 
akční skupiny Sdružení Západní Krušnohoří, 
která je společně se Severočeskými doly Cho-

mutov partnerem celé sochařské akce.

Sochařství, respektive umístění dřevěných 
soch, má v Březně svoji tradici. Stačí při pří-
jezdu do obce směrem od Chomutova vní-
mat sochy, vytvořené z kmenů stromů po-
dél silnice. Ty má „na svědomí“ pan Zdeněk 
Vejražka, otvický amatérský sochař. „Určitě 
je to pro přijíždějící či projíždějící návštěvníky 
obce zajímavé a nevšední. Chceme myšlenku 
zkrášlování obce dále rozvíjet, proto vznikl ná-
pad realizovat právě sochařské sympozium,“ 
dodává Valenta. Mezi sochaři uvidíme Mila-
na Bezaniuka, Davida Fialu, Václava Havlíčka, 
Jiřího Němce, zmíněného Zdeňka Vejražku, 
Zdenka Radu, Josefa Švancara, Jiřího Laina, 
Luboše Sládka a Slávka Jirana.       (PI)



DŮL JAKO 
PALEONTOLOGICKÝ RÁJ
VÝPRAVA DO TŘETIHORNÍ KRAJINY
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ZANIKLOU OBEC AHNÍKOV NA CHOMUTOVSKU SI VĚTŠINA LIDÍ SPOJUJE BUĎ SE ZÁMKEM, 

JEHOŽ POZŮSTATKY STÁLE ČEKAJÍ V CHOMUTOVSKÉM ZOOPARKU NA ZNOVUPOSTAVENÍ, NEBO 

S MAXIPSEM FÍKEM, KTERÝ SE PRÁVĚ TADY ‚NARODIL‘ POD RUKAMA SPISOVATELE RUDOLFA 

ČECHURY. JE ALE PRAVDĚPODOBNÉ, ŽE SE AHNÍKOV, DNES VLASTNĚ DŮL NÁSTUP TUŠIMICE, 

PROSLAVÍ I DO TŘETICE – PODLE ODBORNÍKŮ JE TOTIŽ MOMENTÁLNĚ NAŠÍ NEJZAJÍMAVĚJŠÍ 

PALEONTOLOGICKOU  LOKALITOU. DÍKY TĚŽBĚ UHLÍ TU DNES PRACOVNÍCI NÁRODNÍHO MUZEA 

V PRAZE NACHÁZEJÍ UNIKÁTNÍ POZŮSTATKY ZVÍŘAT STARÝCH 19 MILIONŮ LET. JAK VYPADAL V TÉ 

DOBĚ ŽIVOT POD ZATÍM NEEXISTUJÍCÍMI KRUŠNÝMI HORAMI, PROČ JE DÉŠŤ A VÍTR NEJLEPŠÍ 

SPOLUPRACOVNÍK PALEONTOLOGA A JAK PRACUJE PŘI REKONSTRUKCÍCH KVALIFIKOVANÁ 

FANTAZIE, MI PŘÍMO NA MÍSTĚ VYSVĚTLOVAL PALEONTOLOG A KURÁTOR SBÍREK FOSILNÍCH 

OBRATLOVCŮ NÁRODNÍHO MUZEA BORIS EKRT.

TEXT: KATEŘINA TÁBORSKÁ
KRESBA: JIŘÍ SVOBODA 
FOTO: ARCHÍV PALEONTOLOGICKÉHO ODDĚLENÍ NÁRODNÍHO MUZEA A KATEŘINA TÁBORSKÁ



Stojíme na okraji obrovského povrchového 
lomu a vy v něm nacházíte jen pár milimet-
rů velké pozůstatky živočichů. Jak poznáte, 
kde máte hledat?
O této lokalitě se vědělo už od 60. let z prů-
zkumných vrtů, když se hledalo uhlí. Zde 
u Ahníkova se našly schránky plžů a drobné 

kosti, což naznačovalo, že zde byly podmínky 
vhodné k zachování zkamenělin. Uhelná sloj 
je běžně kyselé prostředí, takže ve většině 
pánve se nic takového nezachovalo, kosti se 
rozpustily. Podle našich předpokladů zde kdy-
si došlo k výronu minerálních pramenů, které 
z větší hloubky přinášely vápenec. Ten je zása-

ditý, čímž se močál neutralizoval. To může být 
jeden z důvodů, proč se právě v této lokalitě 
zachovaly kosti či zuby.  Po vytěžení uhelné 
sloje v osmdesátých letech začali geologové 
Severočeských dolů Chomutov s průzkumem 
a sběrem materiálu. Odbornému zpracování 
se věnoval Profesor Oldřich Fejfar.

Proč jste se nyní po více než 20 letech do 
prostoru Ahníkova vrátili?
Původní naleziště, které bylo v 90. letech do-
konce prohlášeno za přírodní kulturní památ-
ku Merkur, kvůli sesuvům půdy zaniklo a my 
měli za to, že je tato lokalita nenávratně ztra-
cena. Geologové Severočeských dolů Cho-
mutov ale v roce 2011 začali nacházet kosti 
i o kus dál. Bylo však jasné, že i tato lokalita 
brzy zanikne, takže se Národní muzeum pus-
tilo za finanční podpory Severočeských dolů 
Chomutov do záchranného výzkumu s cílem 
získat z ní co nejvíc, než bude plocha rekul-
tivována. Pořádali jsme tu velké sběry i se 
studenty, dokonce jsme přímo na místě pla-
vili. Asi 100 tun zeminy  jsme s pomocí dolů 
dopravili do Horních Počernic, do přírodově-
deckých oddělení Národního muzea. Tam se 
v létě materiál postupně ve velkých stanech 
plaví, tedy promývá na sítech. 

Doly jsou ráj pro paleontology?
Odkryje se obrovské množství vrstev na ob-
rovské ploše, to se vůbec nedá srovnat s ně-
jakým výkopem pro kanalizaci. Díky tomu lze 
sledovat vývoj krajiny v její celistvosti. Dostá-
váme se více než 100 metrů pod původní te-
rén, to jinde není možné. Uvedu to na příkla-
du. Pokud by se tu těžilo hlubinně, výsledkem 
by byly v muzeu tak tři šuplíky nálezů. My jich 
teď máme stokrát více. A práce v dolech má 
pro nás ještě jednu velkou výhodu. Prostor 
je přísně střežený, takže se do něj nemohou 
dostat sběrači, lidé, kteří hledají totéž, co my, 
a jsou schopni lokalitu naprosto zničit.

Jak si máme představit vaši práci v terénu? 
Jste kopáči nebo sběrači?
V tomto případě jsme sběrači. Teď nám doly 
pomohly tak, že bagr obnažil nový terén. Pár 
měsíců ho necháme zvětrávat a v létě se pus-
tíme do dalšího sběru. Ideální je, když nějaký 
čas prší a pak je sucho a větrno. Voda odnese 
větší kusy zeminy, vítr odfouká prach a pak se 
stačí plazit po kolenou a sbírat.... zrovna tady, 
vidíte, už je nějaká kostička... (Boris Ekrt se při 
povídání sehne a na dlani má sotva půlcenti-
metrovou černou kostičku, kterou po chvíli 
prohlížení identifikuje jako pažní kost nějaké-
ho dávného hmyzožravce). 

Poznáte na první pohled, jestli tohle zvíře 
umřelo před mnoha miliony let a ne předloni?

SLOVNÍČEK
Ahníkov: Obec nedaleko Málkova na Chomutovsku, která v 80. letech minulého století 
ustoupila těžbě uhlí. První písemná zmínka pochází ze 14. století, v letech 1615- 1620 byl 
postaven zámek ve stylu saské renesance. Před likvidací v Ahníkově žily asi dvě stovky 
obyvatel, mezi nimi i učitel a spisovatel Rudolf Čechura. Zámek byl rozebrán a je uložen 
v chomutovském zooparku.

Lokalita Ahníkov: Celoevropsky významná paleontologická lokalita, odkrytá na konci 
80. let minulého století při těžbě uhlí, zajímavá rozmanitostí druhů. Byly v ní nalezeny 
i kompletní kostry zvířat a pozůstatky rostlin, v řadě případů zcela nové druhy. Původní 
lokalita zanikla po sesuvech půdy, další se podařilo najít před pěti lety. Záchranné výzku-
my spolufinancují Severočeské doly Chomutov a.s.

Miocén: Geologická epocha v období třetihor, spadá do období před 23 až 5,3 miliony 
let, lokalita Ahníkov se řadí do tzv. spodního nebo také raného miocénu, tedy nejstaršího 
období cca 19 milionů let před naší současností.

RNDr. Boris Ekrt: Absolvent Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, kurátor sbírek 
fosilních obratlovců v paleontologickém oddělení Národního muzea, vedoucí výzkumu 
v Ahníkově.

Jiří Svoboda: Malíř a ilustrátor, specializující se na rekonstrukce z období pravěku. Více 
než 10 let spolupracuje s významnými českými paleontology. Jeho práce jsou k vidění 
kromě výstav také v řadě knih a časopisů.
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Máte pravdu, že tu nacházíme pozůstatky 19 
milionů let starých zvířat, třeba dravců a skoro 
stejní nám tady létají nad hlavami. Nacházíme 
zbytky hlodavců a často tady probíhají myšky. 
Nacházíme zuby a kosti fosilních jelínků, ale 
také stopy, bobky i kosti současných srnek. 
Takže je třeba dávat pozor, protože práce 
v dole má svá úskalí. Staré kosti a zuby jsou 
většinou tmavší, prostoupené minerály, jenže 
když leží delší dobu na slunci, jsou naopak 
vybělené. A ty současné jsou normálně bílé, 
ale když zase leží nějakou dobu v uhlí, ztmav-
nou. Ale je to jen otázka cviku, většinou to 
poznáme.

Jak velkou část pozůstatků zvířete potřebu-
jete, abyste mohli určit, o jaké jde?
Záleží na tom, jakou část najdeme. U mno-
ha zvířat - hlavně savců - máme-li zuby, ur-
číme poměrně spolehlivě rod a často i druh. 
Využíváme samozřejmě porovnávání nálezů 
z jiných lokalit, kde se třeba našly celé kost-
ry. Paleontologie jako vědní obor existuje už 
nějakých sto padesát let, takže nashromáždila 
velké množství informací. Dnes tedy opravdu 
stačí najít malou kost a už víme, že je to na-
příklad prstní článek nějakého jelenovitého 
zvířete. 

Jak často se stává, že najdete zcela nový 
druh, který ještě nebyl popsán?
Najít nový druh v oboru zkamenělých obrat-
lovců je vzácnost. Naopak ten, kdo se zabývá 
třeba mikroskopickými částmi rostlin, může 
objevit nový druh každý rok, protože to je 
zatím velmi neprozkoumaná oblast. U obrat-
lovců a savců, kteří jsou středem zájmu mno-
ha generací paleontologů, bylo už hodně 
popsáno. V této lokalitě bylo nových druhů 
objeveno už docela dost a jsem si jist, že ještě 

budou. Mezinárodní význam Ahníkova spočí-
vá v tom, že nalezišť z tohoto geologického 
období je v Evropě málo nebo jsou chudé. 
Zde se dochovalo velmi rozmanité, bohaté 
společenstvo zvířat.

Zkuste popsat, jak zdejší krajina vypada-
la v době, o které mluvíme, tedy asi před 
19 miliony let?
Můžeme si ji představit jako dnešní subtropic-
ký prales v jihovýchodní Asii, kde zvířata žila 
v několika patrech. Bylo to hodně pestré pro-
středí, někde souš, někde bažina, k tomu síť 
potoků. Byla to spíš rovinatá krajina s mírným 
spádem do vnitrozemí, musíme si ale odmys-
let Krušné hory, které ještě nebyly vyzdviže-
né. Velmi hustý les s velkými sekvojovci, které 
jsou základem dnešního uhlí, doplňovaly na 
sušších místech listnaté stromy, vavříny, skoři-
covníky. Hodně jsme pátrali ve vrstvách, které 
se usadily před vznikem této lokality, a výsled-
ky budeme teprve publikovat.

Překvapilo mě, že v době počítačů stále 
využíváte pro rekonstrukce rostlin, zvířat 
i prostředí, v němž žili, malíře. Od dob 
Zdeňka Buriana se toho moc nezměnilo...
Snažíme se dělat i počítačové 3D rekonstruk-
ce, některé jsme už prezentovali ve spoluprá-
ci s Českým rozhlasem. Děláme i skutečné 
modely, například model lichokopytníka na-
zvaného Phyllotillon, který byl největším zví-
řetem, jaké v této lokalitě žilo. Virtuální rekon-
strukce z období třetihor ale zatím nemáme, 
protože stojí mnoho peněz.

Nakolik je takový obraz otiskem reality 
a nakolik umělcovou fantazií?
Říkám tomu kvalifikovaná fantazie. U výtvar-
níka je důležité, aby uměl dobře malovat, znal 
přírodu, ale také byl sebekritický a dokázal 
přehodnocovat své cesty a naslouchal odbor-
níkovi, což ne každý dokáže. My spolupracu-
jeme s Jiřím Svobodou z Mostu, jehož styl je 
blízký Burianovým obrazům. Je velmi šikovný, 
pečlivý a ochotný překreslovat, což má také 

společné s Burianem. Ten, přestože měl velké 
zkušenosti a renomé, ochotně překresloval, 
když mu profesor Špinar něco vrátil. Spíš než 
tvary bývají prubířským kamenem barvy. Ty 
se žádným způsobem nedochovaly, takže je 
třeba hodně zkušeností a citu rozhodovat se 
jen podle prostředí a způsobu života zvířat.

V Ahníkově jste získali obrovské množství 
kosterních pozůstatků. Co s nimi budete 
dělat?
Bude trvat ještě dlouhou dobu, než se nálezy 
zpracují a vyhodnotí, protože je to opravdu 
bezprecedentní množství materiálu. V tuto 
chvíli se soustředíme na to, abychom nasbírali 
co nejvíc a zároveň vyhodnotili prostředí, než 
zanikne. Na analýze nálezů bude v dalších le-
tech pracovat velké množství odborníků, za-
měřených na jednotlivé skupiny zvířat.
Už dnes se ale snažíme výzkumy z Ahníkova 
prezentovat. Například před lety jsme udělali 
výstavu „Výlet do třetihor“, která pojednáva-
la o  vývoji a přírodě v českých třetihorách. 
Nálezy jsme zapojili i do velké výstavy v Ná-
rodním muzeu, nazvané Smrt, konkrétně její 
sekce Zkamenělá smrt. Na těchto expozicích 
mohou návštěvníci dobře vidět, že paleon-
tologické sbírky jsou dynamické, vyvíjí se. 
Spousta lidí má představu, že v muzeu sedí 
ti vousatí vědci a oprašují prachovkou stále 
tytéž věci a čtou v zažloutlých knihách, ale 
realita je jiná. Pořád sbíráme nové materiály, 
spoustu času jsme v terénu nebo laboratoři, 
jezdíme na stáže. Na oprašování není čas.

Přestože cílem dnešní výpravy do uhelného 
dolu Nástup Tušimice nebyl sběr materiá-
lů, nakonec neodjíždí Boris Ekrt do Prahy 
s prázdnou. Během povídání nacházíme 
další prastaré pozůstatky zvířat a hledáme 
po kapsách, do čeho je dát. Zatímco pro 
paleontologa to byl vcelku ‚neúrodný‘ den, 
já jsem nadšena – našla jsem krunýř deva-
tenáct milionů let staré želvy! Nechat si ho 
ale nemůžu. Patří do muzea a já nejsem 
žádný divoký sběrač!       



Lucemburkové 
na zámku
DVA ROKY TRVALA PŘÍPRAVA OJEDINĚLÉ VÝSTAVY, KTERÁ JE PŘÍSPĚVKEM 

ÚSTECKÉHO KRAJE K OSLAVÁM 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. V NOVĚ 

ROZŠÍŘENÉM PROSTORU JÍZDÁRNY ZÁMKU V TEPLICÍCH. PŘEDSTAVUJE OBDOBÍ 

VLÁDY LUCEMBURKŮ NA ČESKÉM TRŮNĚ A JEJÍ HLAVNÍ NÁPLNÍ JSOU UMĚLECKÁ 

DÍLA, KTERÁ VZNIKLA V TÉ DOBĚ NA SEVEROZÁPADĚ ČECH.

TEXT A FOTO: KATEŘINA TÁBORSKÁ 

Výstava, která bude otevřena až do konce říj-
na, prezentuje jak samotné čtyři lucemburské 
panovníky, tak díla, která v době jejich vlády 
vznikala. Největší prostor je věnován dílům 
sochařským, unikátní je pak přenesení nástěn-
ných maleb. Ukázky středověkého stavitelství, 
které není možné do výstavní síně přenést, 
zobrazuje videoprojekce, která nabízí mimo 
jiné zajímavé rekonstrukce hradů Archeo-
logického ústavu. Celkem je shromážděno 
v jízdárně teplického zámku kolem stovky 
artefaktů. Kromě již zmíněných také ukázky 
sklářského umění, historické listiny, mince, 
kachle či šperky. V předsálí pak výstavu dopl-
ňují moderní skleněné plastiky studentů Střed-
ní uměleckoprůmyslové školy sklářské z Ka-
menického Šenova, reflektující gotické umění.

Na regionální poměry jde o výstavu velmi 
precizně připravenou a na návštěvníky za-
působí nejen ojedinělostí shromážděných 
děl, ale i celkovou kompozicí a nasvícením. 
V jejím středu stojí obraz mostecké Madony 
z období před rokem 1350 a zaujme i replika 
výzdoby části kaple na hradě Karlštejn, zapůj-
čená z Kadaně.

Na přípravě výstavy spolupracovalo přes 
dvacet muzeí, galerií, archívů a ústavů, ale 
i soukromí sběratelé a církve a hodnotu vysta-
vených exponátů vyčíslil ředitel Regionálního 
muzea v Teplicích na 42 milionů korun. Ten 
zároveň upozornil, že díky této výstavě získa-
lo muzeum zcela nové vybavení výstavního 
prostoru v jízdárně teplického zámku.

„Kdybychom hledali kořeny této výstavy, museli 
bychom jít až do konce 80. a začátku 90. let 
minulého století, kdy se začal významně reali-
zovat průzkum gotického středověkého umění 
v severních Čechách. Když jsem přišel ze Slo-
venska, byla to pro mne krajina uhlí a elekt-
ráren, až později  jsem zjistil, že je to krajina 
nesmírně bohatá na kulturní památky. Doufám, 
že tato výstava je dalším drahokamem do mo-
zaiky našeho poznání o severočeské kultuře 
a historii,“ řekl při vernisáži kurátor výstavy 
Ľubomír Turčan.

„S Lucemburky přišla do českých zemí zcela 
jiná kultura. Na rozdíl od Přemyslovců, byli tito 
panovníci, počínaje Janem Lucemburským, vel-
mi vzdělaní. Zejména Karel IV. přivezl do Prahy 

množství umělců a jeho panovnický dvůr se 
tak stal centrem kultury celé Evropy,“ vysvět-
lila historické souvislosti proděkanka ústecké 
univerzity docentka Michaela Hrubá. „Seve-
rozápadní Čechy přitom hrály významnou roli 
v zájmech českých panovníků. Jednak předsta-
vovaly hranici s jejich velkými konkurenty - sas-
kými pány a jednak byly Krušné hory význam-
ným zdrojem příjmů královské pokladny. Karel 
IV. byl prvním panovníkem, který začal těžit 
v Krušných horách rudy. Jan Lucemburský sem 
zval přední šlechtické rody, kteří tu stavěli své 
hrady,“ připomněla Michaela Hrubá. Díky sta-
vitelskému úsilí Lucemburků získala královská 
města opevnění a začala se podobat ostatním 
evropským městům. Příkladem toho je ne-
jen Praha, ale i třeba Litoměřice. Objednateli 
uměleckých děl, v té době zejména s nábo-
ženskou tématikou, byli významní dvořané 
z lucemburských dvorů a svá díla většinou 
objednávali v pražských dílnách.
Teplické muzeum chystá pro návštěvníky ještě 
jedno překvapení, a tím bude vystavení kopie 
císařské koruny svaté říše římské z dílny Jiří-
ho Urbana z Turnova, která bude k vidění od 
2. do 11. září.          (PI)
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Od nití k pivu

VĚTŠINOU JSOU TO KAPLE, KOSTELY, ZÁMKY NEBO HRADY, KTERÉ LÁKAJÍ MILOVNÍKY PAMÁTEK 

K JEJICH ZACHRAŇOVÁNÍ. TENTO PŘÍBĚH SE TĚM, KTERÉ JSME UŽ NA STRÁNKÁCH POHLEDŮ 

PŘEDSTAVILI, TROCHU VYMYKÁ. RODINA PODNIKATELŮ Z PERŠTEJNA NA KLÁŠTERECKU SE 

TOTIŽ PUSTILA DO ZÁCHRANY STARÉ TOVÁRNY A VZALA TO PRAKTICKY – NAŠLA PRO NI VYUŽITÍ, 

OPRAVILA JI A VDECHLA NOVÝ ŽIVOT. V DOBÁCH, KDY SE POSKYTUJÍ DOTACE I NA VEŘEJNÉ 

ZÁCHODKY, SE JIM TO PODAŘILO BEZ JEDINÉHO DOTAČNÍHO EURA. POJĎTE NA OCHUTNÁVKU DO 

PIVOVARU CHALUPNÍK.

TEXT: KATEŘINA TÁBORSKÁ
FOTO: KATEŘINA TÁBORSKÁ A ARCHÍV RODINY CHALUPNÍKŮ
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První pivovar
Mít vlastní pivovar – to není u chlapa nijak 
zvláštní sen. Ovšem jen málokterému se ho 
podaří skutečně naplnit. Inspiraci prý Miro-
slav Chalupník, po němž se perštejnské pivo 
jmenuje, získal na dovolené. Jako typický 
podnikatel zkrátka pracuje všude. „Jednou nás 
kamarád, který věděl, že pořád jen pracujeme, 
pozval na dovolenou na chatu u Chýše. Cho-
dili jsme tam na obědy a večeře do místního 
pivovaru, který má dlouhou historii, je nově zre-
konstruován a  vaří tam výborné pivo. Cestou 
z dovolené mi manžel říká: Už vím, co udělám 
v naší budově,“ vzpomíná Zuzana Chalup-
níková. Netrvalo ani tři roky a v Perštejně se 
opravdu začalo vařit pivo. Překvapivě se tak 

stalo poprvé v historii. Přestože má městečko 
na úpatí Krušných hor bohatou historii včetně 
průmyslové, pivovar tu nikdy nestál.

Továrna na prýmky
Průmyslová historie tohoto místa se začala 
psát už v 16. století, kdy Krušné hory prožívají 
nebývalý rozmach rudného dolování a na je-
jich úpatí vznikají centra na zpracování železa. 
Jedním z důležitých železářských středisek se 
stává Perštejn, kde už v roce 1540 stál železný 
hamr. Když v 19. století hutnictví upadá, místní 
podnikatelé se přeorientovali na jiná odvětví, 
například papírnictví, výrobu korku, břidlico-
vých tabulek, šindelí. Podobně dopadl i hamr, 
ležící přímo pod vysokým ostrohem se zříce-

ninou hradu Perštejna. Roku 1889 jej koupil 
vejprtský podnikatel Wenzl Weissgerber, kte-
rý společně se svým obchodním partnerem 
Wingsem vystavěl na jeho místě továrnu na 
prýmky. Skutečný rozkvět ale přichází až po 
roce 1900, kdy továrnu vlastnil Ludwig Breit-
feld. Ten postupně novou továrnu moderni-
zuje, vybavuje ji vodní elektrárnou a kromě 
prýmků začíná vyrábět také krajky, záclony, 
tkalouny a nitě. O tom, jak významným pod-
nikatelem byl, svědčí nejen výstavná budova 
jeho továrny, ale i skutečnost, že se v letech 
1908 až 1918 stal starostou Perštejna. Zakla-
datel továrny zemřel v roce 1920, ovšem jeho 
rodina dále pokračovala v rozšiřování výroby. 



Dojatí potomci
Stejně jako většina podnikatelů pod Krušnými 
horami, byli Breitfeldovi samozřejmě Němci, 
a tak je čekal po druhé světové válce odsun. 
„Když potomci Ludwiga Breitfelda odjížděli po 
druhé světové válce byli to mladí kluci, podívat 
se zpátky přijeli jako dědové,“ vzpomíná na 
návštěvu potomků majitelů Zuzana Chalup-

níková. „Když viděli žalostný stav továrny, bylo 
jim to líto. Ptali se nás, co s ní chceme dělat, 
ale myslím, že nám moc nevěřili. Jsem proto 
moc ráda, že jsme dokázali, že to myslíme váž-
ně. Minulý rok přijel jejich vnuk a bylo vidět, že 
je dojat, že jsme vrátili ducha tomuto domu,“ 
dodává Zuzana Chalupníková. Po roce 1948 
přišel do továrny národní správce a hrozila jí 
likvidace. Nakonec se pro ni ale našel vhod-
ný výrobní program – šití spacích pytlů. Co už 
ale textilka nepřežila, byl porevoluční úpadek 
tohoto průmyslu v českých zemích. Naštěstí ji 
v roce 2008 koupil pro potřeby skladu své ko-
vovýrobní firmy Miroslav Chalupník. Po více 
než 100 letech se tak do areálu vrátilo železo... 
ale ne na dlouho. Jak už víte z úvodu, dnes se 
ve sklepích skladuje pivo.

Šťastné třináctky
Než se ale 7. 6. 2013 (podle Chalupníků jsou 
třináctky šťastným číslem) pivovar v Perštejně 
otevřel, uběhlo několik let, vyplněných přípra-
vou a náročnou rekonstrukcí, která zachovala 
a podtrhla krásu industriální stavby. „Teprve 
když jsme sundali starou omítku, přišli jsme 
na to, jak zdobnou měl dům fasádu, například 
jsme našli i logo LB, tedy Ludwig Breitfeld. 
Všechno jsme nechali obnovit. Ale nebylo to 
vždy snadné. Například stavební úřad byl proti, 
abychom zachovali železné sloupy v interiéru. 
Nakonec jsme je napustili betonem, a to už 

prošlo,“ vzpomíná na rekonstrukci majitelka, 
která přesvědčila manžela, že pivo bez jídla by 
nebylo to pravé, takže v horním patře nakonec 
vyrostla i restaurace. Problémy se nevyhýbaly 
ani samotnému pivovarnickému provozu, tak-
že nakonec místo nové varny koupil Miroslav 
Chalupník starší pivovar z Německa. „Přivezli 
jsme ho dvěma kamiony. Inženýr Pavel Pavel by 

se divil, co se dá dokázat při stěhování tanků 
a varny,“ říká s úsměvem Zuzana Chalupníko-
vá a dodává, že díky této rekonstrukci narazili 
i na spoustu šikovných řemeslníků, kteří si ví 
vždycky rady.

U komína, u rybníka...
Krásná stavba továrny se zachovalým cihlo-
vým komínem se dnes znovu v plném lesku 
odráží od perštejnského rybníka a pivovar-

ská terasa nabízí pěkný výhled do údolí řeky 
Ohře. A protože otevřeno je denně, můžete 
nahlédnout, jak se podařilo zachovat industri-
ální kouzlo budovy i uvnitř. Abych snad neoši-
dila o důležité informace i v úvodu zmiňované 
muže, snící o vlastním pivovaru, doplním, že 
dnes tu v průměru každý týden uvaří tisíc li-
trů nefiltrovaného a nepasterizovaného piva 

několika druhů. Podepsán je pod ním sládek 
z Chmelařského institutu ze Žatce. O místní 
černé desítce se prý pochvalně vyjadřoval při 
zahájení provozu i prezident Českomorav-
ského svazu minipivovarů „Když přijedete do 
Perštejna, u komína u rybníka, popijeme Cha-
lupníka,“ přidává na závěr motto Zuzana Cha-
lupníková.



Špičkové umění může
ležet i na chodníku  
ASI PŘED DESETI LETY SE SEVEROČESKÝM LITVÍNOVEM BEZRADNĚ 

POTULOVAL MLADÍK S VELKÝM BATOHEM. MLUVIL NĚMECKY A ANGLICKY 

A MARNĚ PÁTRAL PO NĚKOM, KDO MU PORADÍ, KDE NAJÍT OBROVSKOU 

MOZAIKU NA CHODNÍKU. „JEJÍM AUTOREM JE PŘECI SLAVNÝ MALÍŘ 

ZDENĚK SÝKORA,“ ŘÍKAL VŠEM, „TO MUSÍ BÝT URČITĚ NĚKDE JASNĚ 

OZNAČENÉ, VŽDYŤ SE O TOM UČÍME.“ NENAŠEL ANI SMĚROVKY, ANI 

POHLEDNICE, ALE NAKONEC HO NĚKDO PŘECI JEN ZAVEDL K PONĚKUD 

ZAŠLÉMU A ROZBITÉMU ČERNOBÍLÉMU MRAMOROVÉMU CHODNÍKU. SEM 

TAM CHYBĚLA DLAŽDICE, NĚKDE BYL TRS TRÁVY. PŘESTO BYL BAŤŮŽKÁŘ 

CESTUJÍCÍ ZA UMĚNÍM SVÉHO GURU NADŠENÝ. 

TEXT: ONDŘEJ ČERNÝ
FOTO: ARCHIV LENKY A ZDEŇKA SÝKOROVÝCH, MILOŠ ŽIHLA
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Letos by se měl do Litvínova rozhodně vrá-
tit znovu. Sýkorův chodník a stěnu obchodu 
se sice zatím nepodařilo restaurovat, zato je 
v kulturním centru Citadela po mnoha letech 
opět k vidění nástěnná mozaika, která byla až 
do roku 2008 považována za ztracenou.

„Mám z toho obrovskou radost! Ukázalo se, že 
dílo neztratilo nic na své vizuální síle, že fungu-
je a je dominantou vestibulu kulturního centra, 
možná více než tenkrát v sedmdesátých letech. 
Snad je to první vlaštovka, že by se i ostatní Sý-
korovy realizace mohly dočkat ,znovuobjevení‘ 
a vlídného zacházení,“ prozradila Lenka Sýko-
rová, manželka a od roku 1985 spolupracov-
nice lounského malíře, jehož dílo je součástí 
mnoha světových galerií, např. Musée natio-
nale d‘ art moderne Centre Pompidou v Paříži 
či Museum für Angewandte Kunst Kolín nad 
Rýnem. 

Sádrokartonová lenost
Mozaiku pro foyer Citadely navrhl Zdeněk Sý-
kora v roce 1967, realizována ale byla nakonec 
až o osm let později. Vycházel z netradičního 
půdorysu budovy, který je tvořen soustavou 
mnoha vzájemně se protínajících trojúhelníků. 
Jenže hnědé a bílé kachle mozaiky se ocitly 
přímo pod ‚světlíkem‘, jímž prakticky od ote-
vření budovy stále zatékalo. Při rekonstrukci 
v 90. letech minulého století tak náhle zmizela 
- podobně jako jiná umělecká díla v architek-
tuře po celém Česku.

A právě tady začíná příběh, který skončil letos 
v únoru happyendem, čili znovuodhalením 
mozaiky. Je tak nečekaný a přitom nejspíš 
zcela typický, že se mu snad ani nechce vě-
řit. Když totiž Dáša Wohanková z litvínovské 

galerie Radniční sklípek připravovala v roce 
2008 výstavu Sýkorových grafik, začala pátrat 
i po jeho architektonických realizacích, jichž 
bylo původně v tomto podkrušnohorském 
městě vůbec nejvíc v celém Česku. 

Celkem čtyři – ochozy převlékáren koupaliště, 
mozaika v Citadele, chodník a stěna v centru 
města a ještě porcelánové elementy výzdoby 
školní jídelny v Litvínově – Hamru. O chod-
níku věděla, ale zbytek? Převlékárny prošly 
mizernou úpravou a výtvarné dílo, které bylo 
jejich součástí, se prostě zničilo. Ve škole ani 
kulturním centru také nic.

„Procházeli jsme s dlouholetým technikem 
a zvukařem Citadely Jaroslavem Špačkem celý 
kulturní dům a hledali nějaké stopy. Vzpomněl 
si, že v jedné části, takové dostavěné buňce, 
kde sídlila třeba banka nebo cestovní kancelář 
a pak z ní byl sklad, jsou pouze sádrokartono-
vé stěny. Naskládané stoly a židle nám poslou-
žily jako žebřík a za odklopenou stropnicí mo-
zaika skutečně byla,“ líčí Wohanková, kterou 
Lenka Sýkorová považuje za hrdinku a kultur-
ní atašé Zdeňka Sýkory v Litvínově, protože 
se dlouhá léta snažila a snaží díla uznávaného 
výtvarníka ve městě připomínat a dát jim opět 
důstojné místo.

Byla ale mozaika za sádrokartonem skutečně 
jen schovaná? „Asi by bylo krásné si myslet, že 
zedníci byli tehdy tak uvědomělí, že toto jedi-
nečné dílo zkrátka chtěli uchovat pro budouc-
nost a nezničili ho při práci. Spíš si ale myslím, 
že si jen chtěli ušetřit práci s osekáváním zdí 
a sádrokartonový překryv byl docela snadným 
řešením. Bylo obrovské štěstí, že se při navrtání 
stěn mozaice vyhnuli,“ míní Miroslav Otcov-

Zdeněk Sýkora 
(1920 – 2011)
První práce lounského výtvarníka měly 
surrealistické rysy. Od nich se brzy dostal ke 
kubismu a později geometrické abstrakci. 
Jako jeden z prvních výtvarníků na světě 
dokázal do své práce funkčně zapojit počí-
tač. V roce 1964 po několikaleté spolupráci 
s matematikem Jaroslavem Blažkem tak 
vznikly první programované struktury, jejichž 
smyslem bylo kombinatorické vyčerpání 
vzájemných pozic několika daných elemen-
tů. Spolupracoval také s architekty, například 
jeho skleněné obklady větracích komínů 
Letenského tunelu z roku 1969 jsou od roku 
2003 kulturní památkou. Roku 1973 opustil 
přísná pravidla i počítač a začal se zabývat 
systémem a náhodností, jež uplatnil v lini-
ových obrazech. Linie maloval téměř čtyřicet 
let, od roku 1985 s ním spolupracovala jeho 
manželka Lenka.

ský, jednatel městské společnosti SPORTaS, 
která Citadelu provozuje.

Právě on se při loňském zateplení kulturního 
centra zasadil o návrat mozaiky veřejnosti. 
Stačilo ji prý vyčistit a upravit nasvícení. „Díla 
pana Sýkory si velmi vážím. Už jako klukovi se 
mi líbilo jeho zábradlí na zdejším koupališti. 
Nevěděl jsem ani, že to je nějaké výtvarné 
dílo, jen mi ty zvláštní malované trojúhelníky 
přišly hodně zajímavé,“ svěřil se.

Další návrat?
Právě ochozy převlékáren na koupališti u Kol-
domu měly být prvním velkým návratem díla 
Zdeňka Sýkory do Litvínova. Uvažovalo se 
o nich už v roce 2010. Původně šlo o 13 auto-
rem ručně malovaných obdélníkových ploch, 
které však časem oprýskaly a při velmi neše-
trné rekonstrukci budovy byly zcela zlikvido-
vány. 

Z nápadu na jejich obnovu ale brzy sešlo – 
místo ochozů byla okna a malované panely 
by s novým vzhledem domu vůbec nekore-
spondovaly. Uvažuje se ale o využití původ-
ních návrhů na připravovanou stavbu nového 
krytého bazénu, který má stát právě v místě 
někdejších převlékáren.

„Realizace tohoto nápadu je samozřejmě zá-
vislá na mém souhlasu a mojí podmínkou bylo, 
aby se v architektonickém návrhu objevily prv-
ky, které by takovou aktualizaci původního díla 
umožňovaly. Znamenalo by to diskuzi s archi-
tektem a jeho porozumění. V tomto ohledu 
jsem skeptická, neumím si dost dobře předsta-
vit současný návrh, který by v sobě zahrnoval 
takové prvky, aby souzněly s panely ze začátku 
šedesátých let. Tehdy se sice jednalo ,jen‘ o šat-
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ny, ale jejich architekt jim věnoval pozornost 
jako té ,velké‘ architektuře,“ upozornila Lenka 
Sýkorová. 

„Není snadný úkol něco takového zopakovat. 
V případě bazénu je téměř nemožné najít pro 
panely takové místo, aby se nestaly pouhou 
dekorací. Možná mě ale pan architekt mile pře-
kvapí!“ dodala.

Ze šrotu na náměstí 
Také v Lounech by po letech mohlo být k vidě-
ní ve veřejném prostoru jedno z děl slavného 
rodáka. Již dva roky existuje architektonická 
studie spoluautorů Josefa Pleskota a Lenky 
Sýkorové na přebudování piazzetty, nebo-
-li náměstíčka, před Vrchlického divadlem 
do podoby opony, kterou pro něj počátkem 
šedesátých let navrhl a spolu s přítelem Vla-
dislavem Mirvaldem vytvořil Zdeněk Sýkora. 
Protipožární opona dopadla stejně ochozy lit-
vínovských převlékáren - skončila ve šrotu. Za 
současnou aktivitou stojí nejen Lenka Sýkoro-
vá, ale i lounský spolek Sýkora 2020.

„Když jsem fotografii opony uviděl, řekl jsem si, 
že to je formát, který by mohl do prostoru přes-
ně zapadnout. Prostor je trochu šišatý. Z toho 
jsem byl nervózní, jelikož jsme do něho měli im-
plantovat dílo, které představuje vrcholný řád. 
Zprvu se to zdálo nemožné. Prostor je potřeba 

ještě více otevřít, vytvořit široké nástupní scho-
diště,“ uvedl Josef Pleskot pro iDNES.cz.

Podle studie by opona na piazzettě měla být 
tvořena betonovými černými a bílými plocha-
mi, některá místa by vystupovala a tvořila po-
sezení. Lounští už mohli návrh vidět i přímo na 
místě – loni v listopadu byl prostor před diva-
dlem nasvícen přesně podle něj. 

„Uvědomila jsem si, že vizualizace studie ve 
skutečné velikosti bude přesvědčivější než 
malé obrázky na plátně. Akce byla napínavá, 
protože jsme neměli ani zkušenosti, ani moc 
peněz, ale nakonec se našli nadšenci, kteří 
nás podpořili. Výsledek byl opravdu nádherný 
a přesvědčil mnohé,“ řekla Lenka Sýkorová 
s tím, že o případné přestavbě prostranství 
před divadlem s městem stále jedná. Úpravy 
by totiž přišly celkem na téměř šest milionů 
korun. Podle starosty Loun Radovana Šabaty 
je město musí získat pomocí ministerských či 
evropských dotací. Dle našich informací se 
piazzetou před divadlem budou zastupitelé 
v Lounech zabývat ještě před prázdninami.

Zájemci o Sýkorovo dílo mohou návrh opět 
vidět v Lounech zářit 15. července při akci na-
zvané Kouzlo světla. Své světelné instalace při 
ní představí třeba Vladimir 518 či Amar Mu-
labegovič. V době technické přípravy tohoto 
vydání rovněž probíhala jednání o možné re-
novaci mozaiky na chodníku a fasádě v centru 
Litvínova.

Zdeněk Sýkora – realizace 
v architektuře na severu Čech
Celkem šest realizací v architektuře 
lounského rodáka Sýkory bývalo k vidění 
v severních Čechách. Většinu z nich (4) 
vytvořil pro vznikající veřejné budovy 
a prostory v Litvínově. Pomohl k tomu 
i jeho přítel Zdeněk Karásek, který působil 
v investiční komisi tehdejších chemic-
kých závodů v Záluží u Litvínova, která 
o výběru výtvarníků tvořících ve městě 
spolurozhodovala. Sýkorova vůbec první 
litvínovská realizace byla na koupališti 
u Koldomu, pro nějž navrhl 13 panelů pro 
ochozy převlékáren (šlo o malbu latexem 
na beton, celkem na ploše asi 40 m2, na 
níž pracoval spolu se synovcem Pavlem 
Hynkem). V roce 1975 navrhl mozaiku 
pro stěnu v atriu kulturního domu Citade-
la (barevné kachle na ploše asi 4,3 x 3,3 
metru) a také výzdobu jídelny základní 
školy v Hamru (porcelánové elementy, 
které zřejmě již neexistují). Jeho nejroz-
sáhlejší litvínovské dílo je z roku 1977 
– jde o mramorovou mozaiku na stěně 
a chodníku u nákupního střediska v cent-
ru (stěna: 6 × 3,4 m, chodník: 100 × 3 m). 
V Lounech pak navrhl pro hotel Union 
sgrafito v interiéru (1958) a protipožární 
železnou oponu v tamním divadle. Ani 
jedno z lounských děl již neexistuje.

Sýkorovy Louny
Se jménem Zdeňka Sýkory se v Lounech 
během tohoto léta bude pojit několik akcí.
pondělí 13. 6. 18.00 GAML – Vernisáž 
výstavy Krajinou Zdeňka Sýkora – Obrazy 
z Počedělického sympozia 2015 
úterý 21. 6. 18.00 GAML – Impresionistic-
ké krajiny - přednáška Mgr. Václava Maliny, 
žáka Zdeňka Sýkory a emeritního ředitele 
Galerie města Plzně.
pondělí 11. 7. 18.00 GAML - Procházka 
městem – Louny na začátku 50. let na 
fotografiích Zdeňka Sýkory, komentované 
promítání fotografií
pátek 15. 7. 21.30 Vrchlického divadlo 
Louny - Kouzlo světla - Slavnostní nasvícení 
piazzetty před divadlem 
sobota 16. 7. 15.00 Počedělice - Sýkoro-
vy Počedělice - Setkání přátel a příznivců 
malíře Zdeňka Sýkory na břehu řeky Ohře 
v Počedělicích, odhalení pamětní desky.
středa 20. 7. 18.00 GAML - Jablko pod 
stromem - Beseda s účastníky malířského 
sympozia Sýkorovy Počedělice 2016 na 
derniéře výstavy Krajinou Zdeňka Sýkory. 



Poznejte královské 
město Litoměřice
MALEBNÉ HISTORICKÉ MĚSTO LITOMĚŘICE LEŽÍCÍ NA SOUTOKU OHŘE 

A LABE V SAMÉM SRDCI ČESKÉHO STŘEDOHOŘÍ VÁM K NÁVŠTĚVĚ NABÍZÍ 

MNOHO KRÁSNÝCH MÍST. 

TEXT: CCR LITOMĚŘICE
FOTO: PETR SCHUSTER, EVA BŘEŇOVÁ

Navštivte Litoměřice a nebudete litovat
-  Městská památková rezervace s cennými 

historickými budovami, Dómský vrch s ka-
tedrálou a věží sv. Štěpána

-  Expozice Důl Richard v proměnách času 
-  mapuje historii vápencového dolu

- Unikátní dílna ručního papíru
-  Oblastní muzeum, Severočeská galerie, 

Galerie litoměřické diecéze, Galerie Mari-
onet

-  Vyhlídková věž Kalich - symbol města, ský-
tající krásný výhled na okolí

-  Hrad Litoměřice - multifunkční stavba 
s expozicí českého vinařství (celoroční 
ochutnávky vín)

- Prohlídkové okruhy městem
-  Centrum cestovního ruchu Litoměřice, 

p.o. si pro Vás  připravilo prohlídky měs-
ta s průvodcem v dobovém kostýmu, a to 
každý čtvrtek po celý červenec a srpen. 
Kostýmované prohlídky budou zaměřeny 
na rozvoj města v době panování Karla IV. 
Prohlídku je možné rezervovat v infocent-
ru na Mírovém náměstí.

Prožijte léto kulturně! Litoměřice nejsou jen 
městem s bohatou historií, ale i živou přítom-
ností. Již druhým rokem Vás zveme po celé 
léto na bohatý kulturní program. Akce se bu-
dou konat na mnoha místech - ať již  v histo-
rickém jádru města nebo v prostředí relaxační 
zóny Střeleckého ostrova. Přijďte se zaposlou-
chat do tónů vážné i moderní hudby, navštiv-
te výstavy, festivaly, pivní i vinařské slavnosti, 
workshopy apod. Vyberte si program, který je 
právě vašemu srdci nejbližší. Přehled akcí na-
leznete na www.kamvltm.cz.        (PI)
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Navštivte www.litomerice-info.cz a objevte více možností.



„Nu napohled to 
zemský ráj...  (Johann Wolfgang Goethe)

...ZELENÉ MOŘE SE VLNÍ, LESY PO KOPCÍCH ŠUMÍ, DOLE ŘEKA ZPÍVÁ, SNÍVÁ SE TU, SNÍVÁ,“ 

NAPSAL PRÝ SLAVNÝ NĚMECKÝ DRAMATIK GOETHE POTÉ, CO VYSTOUPAL NA VRCHOL HORY 

VARHOŠŤ V ČESKÉM STŘEDOHOŘÍ.

TEXT: KATEŘINA TÁBORSKÁ
FOTO: PAVEL VIKTORA
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Lázně Teplice se staly ke stáru oblíbenou de-
stinací Johanna Wolfganga Goetha a on se 
často vydával na cesty po okolí. Tento rene-
sanční člověk sice proslul hlavně jako básník, 
ale zajímal se intenzivně také o botaniku a ge-
ologii. A navíc se Středohořím je spjato i jmé-
no jeho poslední lásky Ulriky von Lewetzov, 
která pocházela z Třebívlic.

České středohoří se svými sopečnými vrcho-
ly patří k jedinečným přírodním lokalitám 
České republiky. Rozprostírá se na obou 
březích řeky Labe, jež tvoří hluboký kaňon, 
zvaný bránou do Čech nebo-li Portou Bohe-
micou. Jméno „prostřední hory“ zřejmě po-

prvé použil kronikář Václav Hájek z Libočan 
v 16. století, ve století devatenáctém se pak 
ustálilo Böhmisches Mittelgebirge. Velkou 
část plochy České středohoří dnes zabírá stej-
nojmenná chráněná krajinná obast.

Jejím nejvyšším vrcholem je Milešovka. Vý-
hled z ní označil další slavný poutník – Ale-
xandr von Humbolt za nejkrásnější na světě. 
Je zároveň největrnějším místem republiky – 
podle statistik tu bezvětří vládne jen osm dní 
v roce. Možná i proto si ji vybrali pozorovate-
lé a už roku 1905 tu byla zřízena meteorolo-
gická observatoř.
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Univerzita přináší nové 
možnosti studentům 
v regionech

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, UNIVERZITA S VÍCE NEŽ ŠESTNÁCTILETOU TRADICÍ, NIKDY 

NEPODCEŇOVALA VÝZNAM A POTŘEBU REGIONÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. OD SVÉHO VZNIKU V ROCE 

1999 USILOVALA O SVOJE ROZŠÍŘENÍ MIMO PRAHU. JIŽ V POČÁTCÍCH TAK VZNIKLO STUDIJNÍ 

STŘEDISKO V MOSTĚ, KTERÉ DODNES ÚSPĚŠNĚ POKRAČUJE, A V SOUČASNOSTI ZDE STUDUJE 

KOLEM 500 STUDENTŮ, Z TOHO POLOVINA V PREZENČNÍ FORMĚ STUDIA. OD ZÁŘÍ TOHOTO ROKU 

BUDE MÍT VŠFS SVOJI POBOČKU I V KARLOVÝCH VARECH, DE FACTO PŘÍMO V CENTRU MĚSTA, 

NA TŘÍDĚ T. G. MASARYKA. 

TEXT A FOTO: VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ

Rozhodnutí otevřít v Karlových Varech po-
bočku a nejenom převzít štafetu vysokého 
školství, ale také rozšířit nabídku pro studenty 
o navazující magisterské obory, nebylo snad-
né. V první řadě záviselo na vstřícném přístupu 
karlovarského magistrátu i Krajského úřadu. 
„Bez jejich souhlasu s působením naší univer-
zity bychom podobný krok neučinili. Je tedy 
na místě nejenom oběma institucím a jejich 
představitelům poděkovat, ale přislíbit, že se 
Vysoká škola finanční a správní bude podílet 
na rozvoji celého regionu. Jsem přesvědčena, 
že nabídka navazujících magisterských oborů 
v kraji chyběla a jsem ráda, že tuto mezeru na 
edukačním trhu zaplní právě Vysoká škola fi-

nanční a správní,“ uvedla k tématu Bohuslava 
Šenkýřová, rektorka univerzity.

O tom, že VŠFS bere svůj závazek vůči kraji 
skutečně vážně, svědčí i skutečnost, že se jí 
v rekordně krátkém čase podařilo získat ak-
reditace oborů končící Vysoké školy Karlovy 
Vary pro dostudování všech stávajících stu-
dentů VŠKV. Tím umožní kontinuitu vzdělává-
ní v kraji. Od září 2016 pak bude VŠFS nabízet 
sedm atraktivních oborů zaměřených od mar-
ketingu po kriminalistiku. Všechny navíc bude 
možné studovat i v navazujícím magisterském 
studiu. Více se dočtete v přehledné tabulce.

Mostecké studijní středisko
Atraktivní obory, dlouholetou tradici a kvalitní 
pedagogy nabízí i studijní středisko v Mostě. 
To je již pevně spjato se životem nejenom ve 
městě, ale v celém Ústeckém kraji. Může sta-
vět na vynikající pověsti, která se podařila stu-
dijnímu středisku vybudovat, i na novinkách, 
které se nebojí i v poměrně konzervativním 
prostředí nabízet. Patří k nim také atraktiv-
ní obor Kriminalisticko-právní specializace. 
V budově VŠFS v Mostě také sídlí regionální 
centrum EUROPE DIRECT, které ve spolu-
práci s univerzitou připravuje celou řadu zají-
mavých akcí. Středisko navíc úspěšně několik 
let realizuje mimořádně úspěšnou Univerzitu 



3. věku. To všechno svědčí o tom, že VŠFS 
svou roli v regionech bere velmi vážně a snaží 
se stát nezbytnou a užitečnou součástí míst-
ních komunit.

Vysoká škola finanční a správní je stabilní 
univerzitou, která má jasnou vizi a ucelenou 
představu o svém dalším směřování. Studijní 
střediska v Karlových Varech a v Mostě napl-
ňují její poslání: stát se přední respektovanou 
a vyhledávanou vzdělávací a vědecko-vý-
zkumnou institucí, která vytváří svým absol-
ventům předpoklady pro jejich trvalý kariérní 
růst i plnohodnotný rozvoj osobnosti. Jejím 
ukončením získají konkurenční výhodu a bu-
dou se úspěšně prosazovat na trhu práce po 
celou dobu svého produktivního života.

Tradice, kvalita, perspektiva
Vysoká škola finanční a správní patří k několika 
málo českým soukromým univerzitám. Nabízí 
všechny stupně vysokoškolského vzdělání: ba-
kalářské (titul Bc.), navazující magisterské (titul 
Ing. a Mgr.) a doktorské vzdělání (titul Ph.D.). 
Za více než 16 let její existence ji vystudovalo 
téměř 16 000 absolventů, v současnosti na ní 
studuje přes 4 000 studentů. 

Jednou z největších výhod, kterou univerzita 
nabízí, je její mezinárodní charakter. Vždyť 
téměř čtvrtina studentů přichází ze zahraničí. 
Odpovídají tomu nároky kladené na pedago-
gy, široké kontakty s celou řadou světových 
univerzit (v současnosti spolupracuje univer-
zita s více než 40 vysokými školami z více než 
30 zemí) i rozsáhlá podpora studentských 
a pedagogických mobilit. Získat zahraniční 
zkušenost nejen prostřednictvím programu 
ERASMUS+ tak na VŠFS může každý student. 

Samozřejmostí jsou dva klíčové obory nabí-
zené v angličtině: Business Management and 
Corporate Finance a Marketing Communi-
cation. Ve spolupráci se City University of 
Seattle je navíc možné získat na VŠFS i tituly 
BSBA, MBA. Vzdělání MBA na VŠFS patří 
k nejlepším na trhu. Jako jedna z pouhých de-
víti institucí je univerzita sdružena v Asociaci 
MBA škol – CAMBAS, což zaručuje vysokou 
profesní kvalitu výuky. Univerzita nabízí i pro-
gram Joint Degree, kombinující české tituly 
(Bc., Ing. a Mgr.) s tituly mezinárodními (BSBA 
a MBA).

O síle a kvalitě univerzity vypovídá i skuteč-
nost, že letos akreditovala nové navazující ma-
gisterské obory Bezpečnostně-právní studia, 
Kriminalisticko-právní specializace a Právní 
aspekty podnikání. V současnosti tedy nabízí 
magisterské studium ve všech svých oborech.
          (PI)

V mimopražských studijních střediscích VŠFS nabízí tyto obory:

Karlovy Vary
Bezpečnostně právní studia (Bc., NMgr.)
Kriminalisticko právní specializace (Bc., NMgr.)
Marketingová komunikace (Bc.)
Právo v podnikání (Bc., NMgr. pod názvem Právní aspekty podnikání)
Právo ve veřejné správě (Bc., NMgr. pod názvem Právní aspekty 
ve veřejné správě)
Řízení podniku a podnikové finance (Bc.)
Veřejná správa (Bc., NMgr.)

Most
Kriminalisticko právní specializace (Bc., NMgr.)
Marketingová komunikace (Bc., NMgr.)
Řízení podniku a podnikové finance (Bc., NMgr.)
Veřejná správa (Bc., NMgr.)

Studijní středisko Karlovy Vary
T. G. Masaryka 541/3, Karlovy Vary
Dny otevřených dveří od 14:00 do 16:00 hod.
09. 06.2016, 23. 06. 2016, 21. 07. 2016, 18. 08. 2016, 08. 09. 2016
Mimořádný den otevřených dveří v sobotu 2. července 2016 od 10:00 hod.
Mimo dny otevřených dveří je možné se po předchozí domluvě setkat se 
zástupcem VŠFS každou středu.

Studijní středisko Most
Pionýrů 2806, Most 
Dny otevřených dveří od 14:00 do 17:00 hod.
08. 06. 2016, 13. 07. 2016, 10. 08. 2016, 14. 09. 2016
Po e-mailové nebo telefonické domluvě jsme Vám k dispozici každý pracovní den 
od 8:00 do 16:30 hod.
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MUŽ,
který nechal
zrušit robotu



OSVOBODITEL SEDLÁKŮ. NEJMLADŠÍ ČLEN RAKOUSKÉHO ŘÍŠSKÉHO SNĚMU V REVOLUČNÍM 

ROCE 1848. MUŽ, KTERÉMU SE JEŠTĚ ZA ŽIVOTA STAVĚLY POMNÍKY. PŘESTO BYLO JEHO JMÉNO 

PO DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLCE V ČESKÝCH ZEMÍCH ZCELA ZAPOMENUTO. KDO BYL POLITIK HANS 

KUDLICH? A JAKÉ BYLY OSUDY JEHO POMNÍKU V ŽATCI? NA TYTO OTÁZKY ODPOVÍDÁ HISTORIČKA 

ŽATECKÉHO MUZEA. DO JEHO NOVÝCH PROSTOR VE STARÉ PAPÍRNĚ SE OPĚT VRÁTILY DESKY 

Z POMNÍKU, KTERÝ STÁVAL AŽ DO ROKU 1948 PŘED TOUTO BUDOVOU, JAK MŮŽETE VIDĚT NA 

FOTCE NÍŽE.

TEXT: MILADA KRAUSOVÁ
FOTO: REGIONÁLNÍ MUZEUM K. A. POLÁNKA ŽATEC, WIKIPEDIA COMMONS

Syn robotníka
Jméno rakouského politika Hanse Kudlicha 
bylo a je známější v německém jazykovém 
prostředí. Byl to on, kdo v revolučním roce 
1848 navrhl zrušení poddanství a s ním i ro-
boty. Sám vyšel ze selského prostředí. Narodil 
se v obci Úvalno (německy Lobenstein) v ra-
kouské části Slezska roku 1823. Na svět přišel 
za vlády rakouského císaře Františka I., v éře 
neoblíbeného kancléře Metternicha. Pochá-
zel z početné rodiny bohatšího sedláka, kte-
rý však měl robotní povinnost. Otec Johann 
chtěl mít ze syna právníka, zbožná matka 
Marie Eleonora kněze. Hans se nakonec vy-
dal studovat práva do Vídně. Studium nikdy 
nedokončil, zapojil se však do revolučních 
událostí roku 1848 a posléze i do politiky. Při 
rozehnání demonstrace ve vídeňských ulicích 
byl v březnu 1848 zasažen bajonetem do pra-
vé ruky. Záhy vstoupil do nejvyšší politiky. Ve 
volebním obvodě Horní Benešov byl ve třetím 
volebním kole zvolen do ústavodárného říš-
ského sněmu. Bylo mu pouhých 24 let a stal 
se tak nejmladším členem tohoto parlamentu.

Osvoboditel sedláků
Dne 24. července 1848 podal návrh na zruše-
ní roboty, ve kterém se pravilo: „Nechť říšský 

sněm prohlásí: od nynějška se ruší poddan-
ské vztahy včetně všech z toho pramenících 
práv a povinností, s výhradou definice, zdali 
a jakým způsobem bude poskytnuto odškod-
nění.“ Kudlich nebyl jediným, kdo měl zásluhu 
na zrušení roboty, sám svůj návrh několikrát 
přepracoval a upravovali ho i další politici. 
7. září 1848 byl zákon přijat a robota zrušena, 
císař Ferdinand V. podepsal zákon o dva dny 
později. Dne 24. září 1848 přišlo do Vídně na 
třicet tisíc sedláků z okolí, kteří v pochodňo-
vém průvodu oslavovali Kudlicha, kterého na-
zvali „osvoboditelem sedláků.“
Tento přídomek mu již zůstal, z jeho jména 
se postupně stala legenda, ke které přispěly 
i jeho další dobrodružné osudy. Poněkud re-
zervovaný postoj měli ke Kudlichovi tradičně 
Češi, kterým vadil jeho přezíravý postoj ke 
Slovanům a dobově vyhraněný nacionalismus. 
Kudlich byl liberálního a antiklerikálního smýš-
lení, zastával všeněmecké a protihabsburské 
názory.

Vyhnanec
Své slávy si Kudlich v Rakousku příliš neužil. 
V říjnu 1848 vyšli obyvatelé Vídně znovu do 
ulic, tato fáze revoluce přinesla násilí a výbuch 
lidového hněvu. Zasedání sněmu se přesunu-

lo z neklidného hlavního města do Kroměříže. 
Kudlich se do revoluce aktivně zapojil pře-
devším jako vyjednavač. V prosinci nastoupil 
na rakouský trůn nový císař František Josef I. 
Sněm byl roku 1849 rozehnán, naděje na vy-
dání ústavy tím skončily. Nastalo období ba-
chovského absolutismu.

Kudlich odešel za svým bratrem Josefem Her-
mannem, který byl poslancem prozatímního 
německého sněmu ve Frankfurtu. V německé 
Falci se zapojil do revolučního dění. I odtud 
však musel uprchnout do Švýcarska. Roku 
1853 zde dostudoval svou vysněnou medicí-
nu a oženil se s dcerou svého domácího Lui-
sou. Hned po dokončení studia byl na nátlak 
rakouského vyslance ze Švýcarska vyhoštěn. 
Do Rakouska se vrátit nemohl, protože zde byl 
odsouzen k smrti za pobuřování. Rozsudek 
byl zrušen až roku 1867. Stejný trest mu hrozil 
i ve Falci. Kudlich s manželkou odjeli proto do 
USA, kde se živil jako lékař. Měl devět dětí. 

Odhalovač pomníků
Do Rakouska, vlastně už Rakouska-Uherska, 
Kudlich mohl přijet až v 70. letech 19. stole-
tí. Při jeho krátkých návštěvách byl nadšeně 
vítán v německy hovořících oblastech. Měl 



24 | HISTORIE | ŽATEC

tak možnost řečnit i při odhalování některých 
svých pomníků. Roku 1888 navštívil severozá-
padní Čechy. Byl ve Žluticích, vystoupil i při 
otevření své rozhledny v Tocově. Při odhalení 
velkého pomníku poblíž Teplic pro něj při-
pravili dvoudenní slavnost. Český tisk se však 
o něm vyjadřoval dosti pejorativně, například 
pod titulkem: „Hans Kudlich straší opět v Če-
chách“ (Národní listy 24. 8. 1888). Čechům se 
nelíbilo, že se z Kudlicha stal nástroj politické 
agitace německých liberálů. Kudlich sám ne-
zůstal ovšem ve svých četných projevech Če-
chům nic dlužen. A to ani při své dvoudenní 
návštěvě Žatce v říjnu 1888, kdy byl položen 
základní kámen tzv. pomníku osvobození.

Kudlichův příjezd do Žatce byl oslaven oh-
ňostrojem, druhý den se do města sjeli ně-
mečtí zemědělci ze širokého okolí. Velkého 
průvodu se zúčastnily i žatecké spolky v čele 
s ostrostřelci a zástupci kraje, města i okol-
ních obcí. Projevy všech zúčastněných se 
nesly v duchu výzev k jednotě všech Němců 
a v duchu oslavy „velkého Němce Kudlicha“. 
Z Kudlichových projevů v Žatci bylo zřejmé, 
že se ho osobně dotklo, že zrušení roboty si 
roku 1888 připomínali převážně Němci, ačko-
liv – jak se sám vyjádřil - „slunce svobody vyšlo 
roku 1848 pro všechny národy i ‚národečky‘.“ 

Nechtěná vzpomínka
Jeho cesta po staré vlasti nebyla zdaleka jen 
připomínkou 40. výročí zrušení roboty. Osla-
vy se staly vítanou příležitostí k vyjádření se 
k tomu, čím žila soudobá společnost. V pře-
vážně německém pohraničí to byly především 
reakce na boj o česko-německá jazyková na-
řízení, který vygradoval v 90. letech 19. století.
Již poněkud zatrpklý z dalšího historického 
vývoje, zemřel v USA roku 1917. I zde patřil 
k uznávaným osobnostem. Roku 1925 byl 
díky německé iniciativě popel manželů Kud-
lichových slavnostně převezen do Česko-
slovenské republiky a uložen v pamětní síni 

v rozhledně Hanse Kudlicha v rodném Úval-
ně. Po druhé světové válce byl popel manželů 
Kudlichových přemístěn do rodinného hrobu 
na místním hřbitově. Hrob byl několikrát po-
škozen. Nový komunistický režim nestál o ší-
ření památky spojené s německým jazykovým 
prostředím. Když po sametové revoluci došlo 
k opravě rozhledny, která byla dokončena 
roku 2000, byly zbytky popela opět umístěny 
do rozhledny.

Kudlichův pomník v Žatci
Početné Kudlichovy pomníky dnes najde-
me nejen u nás, ale i v Rakousku, Německu 
a USA. Ty nejstarší vznikaly ještě za Kudlicho-
va života, právě jako ten žatecký. Pro něj bylo 
vybráno místo na křižovatce tehdejší Wussi-
novy (dnešní Komenského) aleje a Holleti-
tzerstrasse (ul. Volyňských Čechů) v parčíku 
před kartonážkou Moritze Lüdersdorfa. Ten se 
v listopadu 1889 zavázal k péči o zeleň kolem 
pomníku.

Tisk psal tehdy nadneseně přímo o „Pomní-
kovém náměstí.“ Pro pomník byla zvolena 
podoba obelisku, podobně jako v Teplicích, 
a výrobou byl pověřen žatecký architekt Jo-
sef Petrovský. Pomník měl být původně hotov 
v říjnu 1889, ale odhalení se nakonec dočkal 
až 14. září 1890. Kudlich, který byl právě v Ra-
kousku-Uhersku, opět přijel do Žatce, ale 
slavnost již byla komornější. Nechyběl přesto 
velký průvod s účastí zástupců obcí, spolků 
i zemědělců z okolí. Kromě nápisu „Vzpomín-
ka na zrušení roboty“ na pomnku stál i často 
citovaný Kudlichův výrok: „Sedláci, neohýbej-
te svoji šíji! - Kudlich“. 

Pomník stál na svém místě až do roku 1948. 
Stejně jako celá řada německých pomníků 
v Československu se stal po druhé světové vál-
ce nežádoucím. Městský kronikář pozname-
nal, že práce na jeho odstranění byly vykoná-
ny brigádou. O jeho likvidaci bylo rozhodnuto 
již na schůzi Místní správní komise v srpnu 
1945 s odůvodněním „aby nenesl stopy po 
nacistické vládě.“ Nápisové desky se dostaly 
do Regionálního muzea K. A. Polánka v Žat-
ci. Teprve na jaře letošního roku byly odtud 
přemístěny do průjezdu Staré papírny, bývalé 
Lüdersdorfovy kartonážky, nedaleko od místa 
svého původního umístění.

Oslavy roku 1923
U Kudlichova pomníku se konaly i různé vý-
roční oslavy. Podobně jako v jiných městech 
s převahou německého obyvatelstva se zde 
scházeli především němečtí zemědělci a míst-
ní chmelaři. Oslavovali se např. Kudlichovy 
80. narozeniny roku 1903.

Největší oslavy se konaly roku 1923 u příle-
žitosti stého výročí Kudlichova narození, kdy 
Čechů žilo v Žatci jen kolem 10 %. Německý 
regionální tisk s gustem referoval o problé-
mech, které měl Žatec s Kudlichovými oslava-
mi. Místní Němci chtěli totiž slavit samozřej-
mě o víkendu. Vybrali si však 28. říjen, tedy 
státní svátek. Proto československé úřady 
oslavu zakázaly s odůvodněním, že tento den 
se má slavit jen vznik samostatného Česko-
slovenska. Následovala pochopitelně vlna 
rozhořčení z německé strany. Oslava v režii 
německých agrárníků ze Žatce a Postoloprt 
se musela přesunout na další neděli, 4. listopa-
du. Součástí oslav byl slavnostní průvod, kte-
rý vyšel od budovy žatecké Střelnice (stávala 
v místech dnešního autobusového nádraží) 
směrem k pomníku. Žatecké divadlo hrálo hru 
na motivy Kudlichových pamětí. Dodejme ješ-
tě, že krátce před oslavami v říjnu 1923 zemřel 
na srdeční slabost majitel kartonážky Moritz 
Lüdersdorf, nedaleko jehož podniku pomník 
stál. Na počest Kudlicha byla roku 1923 po-
jmenována dnešní ulice Svatopluka Čecha. 
Tento název nesla až do roku 1945.

Od Josefa ke Kudlichovi aneb 
pomníkový boj
Pomníky byly často kamenem svárů mezi Če-
chy a Němci v novém Československém státě. 
Zajímavou roli sehrály v tomto sporu právě 
pomníky Kudlichovy. S novým státem musely 
zákonitě zmizet připomínky starého rakouské-
ho režimu. Mezi nimi i habsburské pomníky, 
a to i pomníky takových reformátorů, jako byl 
Josef II. Toho žateckého (stával v místě dnešní 
chmelničky) postihl tento osud roku 1919, kdy 
ho k velkému rozhořčení místních zničili čeští 
vojáci. Podstavec velkého pomníku stál až do 
roku 1923, tedy do roku zmíněných velkých 
Kudlichových oslav. Tehdy městská rady složi-
tě řešila, zda se nařízení o odstranění habsbur-
ských pomníků týká i podstavců. Pro podsta-
vec skončila diskuze špatně, i on musel pryč.

V řadě měst v pohraničí s převahou němec-
kého obyvatelstva vyřešili problém s podstavci 
po pomníku Josefa II. jinak. Postavili na něj po-
mník Kudlichovi. Úcta k Josefu II., který zrušil 
nevolnictví a vydal toleranční patent, se tak 
přenesla na Hanse Kudlicha, který „osvobo-
dil“ sedláky definitivně i od roboty. Na pod-
stavce se umísťovaly nejčastěji pluhy, někdy 
i Kudlichovy busty. Doplňme ještě, že Kudlich 
měl roku 1888 možnost osobně pomník Jose-
fa II. v Žatci vidět. Slavnostní průvod šel totiž 
z Pomníkového náměstí právě k pomníku Jo-
sefa II. Byť Kudlich neměl Habsburky v lásce, 
s Josefem II. ho spojovalo zvláštní pouto.



Nová 
turistická 
karta 
Dolního 
Poohří

„Navazujeme na úspěšnou 4K kartu, která fun-
govala v minulých letech a poskytovala návštěv-
níkům zajímavé slevy na vstupné. V mnohém 
jsme ji ale vylepšili,“ vysvětluje ředitelka Desti-
nační agentury Dolní Poohří  Libuše Novotná 
Pokorná. Nová turistická karta bude číslovaná 
a nepřenosná. Na rozdíl od 4K karty ji návštěv-
níci Dolního Poohří získají zdarma a platit 
bude delší dobu – od května do října. K dis-
pozici bude v informačních centrech Dolního 
Poohří (Klášterec nad Ohří, Kadaň, Březno 
u Chomutova, Žatec, Louny, Jirkov, Chomu-
tov) nebo u poskytovatelů slev.
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A co mohou získat návštěvníci za výhody?  
Slevy na vstupném poskytne třeba zámek Čer-
vený hrádek, zoopark Chomutov, Horní Hrad, 
radniční věž v Žatci. Bonusy v podobě druhé 
prohlídky zdarma nabízí zámek Klášterec nad 
Ohří, Chmelařské muzeum v Žatci nebo Stek-
ník, druhou hodinu zdarma můžete využít na 
Bowlingu Nový Svět v Lounech, v lázních Ev-
ženie v Klášterci nad Ohří si dokonce můžete 
na hodinu půjčit bezplatně pramici.

„Zejména pro návštěvníky z blízkého okolí je 
určena soutěž, spojená s kartou. Úkolem je 

NOVOU TURISTICKOU KARTU, DÍKY KTERÉ MOHOU NÁVŠTĚVNÍCI REGIONU DOLNÍHO POOHŘÍ 

VYUŽÍVAT ZAJÍMAVÉ SLEVY A JEŠTĚ VYHRÁT TŘEBA WELLNESS POBYT, VYDÁVÁ DESTINAČNÍ 

AGENTURA DOLNÍ POOHŘÍ. K DISPOZICI BUDE ZDARMA V INFORMAČNÍCH CENTRECH. 

TEXT: DESTINAČNÍ AGENTURA DOLNÍ POOHŘÍ

nasbírat minimálně deset razítek z návštěvy za-
pojených atraktivit a poté odeslat kartu na naši 
adresu,“ informuje  Libuše Novotná Pokorná.  
Po uzávěrce, která je 14. listopadu, budou 
karty slosovány a na výherce čeká pět cen, 
mezi nimi například poukaz na wellness pobyt  
v Dolním Poohří, poznávací víkend či sud piva.
Projekt turistické karty podpořila Evropská 
unie v rámci Programu spolupráce Česká 
republika – Svobodný stát Sasko. Seznam 
jednotlivých míst i poskytované slevy je mož-
né najít v letáčku, který je k dispozici v info-
centrech společně s kartou, nebo na webu 
www.dolnipoohri.cz.        (PI)
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DÍLNA MAGISTRA 
EDWARDA KELLEYHO
NA MOSTECKÉM HRADĚ HNĚVÍNĚ NAJDETE ZÁŽITKOVOU EXPOZICI 

O ŽIVOTĚ ALCHYMISTY EDWARDA KELLEYHO. V SEDMI ZASTAVENÍCH, 

KTERÁ LZE ROZHÝBAT, POODKRYJETE JEHO ALCHYMISTICKÉ KOUSKY 

A TRIKY A OCITNETE SE UPROSTŘED JEHO VÝJIMEČNÉHO PŘÍBĚHU. 

V DÍLNĚ SI TAKÉ ZKUSÍTE POMOCÍ STROJE ČASU TELEPORTACI Z MÍSTA 

NA MÍSTO. STEJNĚ JAKO KELLEY I VY DOKÁŽETE STVOŘIT NÁDHERNOU 

ŽENU SIRAEL ČI VYROBIT KÁMEN MUDRCŮ POTŘEBNÝ K VÝROBĚ ZLATA. 

NA VLASTNÍ OČI UVIDÍTE MÁGA V ŽIVOTNÍ VELIKOSTI PRÁVĚ VE CHVÍLI, 

KDY PÍŠE SVÉ SLAVNÉ POJEDNÁNÍ O KAMENI MUDRCŮ.

JAKO VZPOMÍNKU NA KELLEYHO ALCHYMISTICKOU DÍLNU SI ZÁJEMCI 

MOHOU ZA POPLATEK NARAZIT VLASTNÍ PAMĚTNÍ MINCI NA HISTORICKÉ 

MINCOVNĚ. 

TEXT A FOTO: MAGISTRÁT MĚSTA MOSTU



Ze života Edwarda Kelleyho
Alchymie, která tak fascinovala renesanční-
ho člověka, byla „vědou věd“ prastaré tradi-
ce. K jejímu rozkvětu v našich zemích došlo 
v době panování císaře Rudolfa II. Rudolfin-
ská Praha se stala Mekkou alchymie a pohy-
bovalo se zde mnoho vynikajících osobností, 
ale i šarlatánů. Mezi ně patřil i Edward Kelley. 
Co je pravda nebo výmysl v případě velkého 
mystifikátora už zpětně nedokážeme rozlišit. 
Pravdou ovšem zůstává, že se stal součástí 
historie mosteckého hradu. 

Vlastním jménem E. Talbot se narodil roku 
1555 ve městě Dencestru v Anglii. Učil se lé-
kárníkem, tyto znalosti mu pomohly při jeho 
pozdější alchymistické práci. Když opustil 
Anglii, vstoupil v Čechách nejdříve do služeb 
pana Viléma z Rožmberka, kterého údajně 
úspěšně léčil. Tak se šířila jeho sláva po Čes-
kém království a donesla se až k císaři Rudol-
fovi II.

Pověstný alchymista se objevil v Praze poprvé 
v roce 1584. Jeho první pokus před císařem 
dopadl skvěle, protože dokázal proměnit libo-
volný kov v čisté zlato. Kelley také fascinoval 
svým zjevem. Byl vysoký, štíhlý, měl plnovous 
a husté dlouhé vlasy zakrývající chybějící uši, 
o které přišel v rodné Anglii za padělatelství. 
Na žádost samotného císaře byl Kelleymu udě-
len inkolát, jímž byl přijat do šlechtického sta-
vu a stal se majitelem deskových statků v Če-
chách. Ke svému jménu také připojil přídomek 
„z Imany“ a stal se císařským radou. V roce 
1590 už vlastnil tvrz Hrádek, mlýn, pivovar 
a dvanáct domů. Žil si prostě na vysoké noze.

Další životní osud ho spojil s krajankou Joha-
nou Westonovou, vdovou z Mostu. Byla to 
láska na první pohled, a tak se záhy konala 
svatba. Paní Westonová se stala paní Kelleyo-
vou, prodala svůj dům a své statky v Mostě 
a následovala svého manžela do Prahy. Zde 

bydleli v domě na Dobytčím trhu (dnešní Kar-
lovo náměstí). Narodil se jim syn Jan Adam 
Kelley. Oblíbenost E. Kelleyho u císařského 
dvora však začala pomíjet. Osudným se mu 
stal souboj s dvorním úředníkem Hunklerem 
v roce 1591, při kterém přišel dvořan o život. 
Souboje však byly nařízením císaře zakázány. 
Kelley byl zatčen a uvězněn na hradě Křivo-
klát. Po skoro tříletém vězení se rozhodl utéci. 
Po laně se spustil z věže, ale lano se přetrh-
lo a on dopadl na skálu. Roztříštěnou nohu 
mu amputovali a nahradili dřevěnou. Bylo 
rozhodnuto, že Kelley bude převezen do bez-
pečnějšího vězení, a tím byla cela mostecké-
ho hradu Hněvín.

Do nového vězení ho doprovázela i jeho 
žena. Prostředí mosteckého hradu i jeho okolí 
velmi dobře znali ze svého dřívějšího pobytu 
v Mostě. Kelleymu byl umožněn pohyb po ce-
lém hradě, měl možnost konat pokusy. V létě 
roku 1597 zde dokončil své dílo „Tractus de 
lapide philosophorum“ (Pojednání o kameni 
mudrců), kterým chtěl oblomit císaře. Ten 
ho však z vězení nepropustil. Kelley se proto 
rozhodl pro další útěk. Spustil provaz z věže 
do hradního příkopu, kde na něho čekala 
jeho paní a věrný sluha s koňmi. Provaz se 
však přetrhl, Kelley spadl do příkopu a zlomil 
si zdravou nohu. Hradní hejtman Baltazar ze 
Sebnice okamžitě vyslal na císařský dvůr po-
sla, aby informoval císaře o útěku. Panovník 
mu nakonec udělil milost a vrátil mu jeho 
statky. Nesměl se však vrátit do rodné Ang-
lie. Kelley neustále dlel na mosteckém hradě, 
kde se léčil ze zranění a údajně trpěl velkými 
bolestmi. Rozhodl se, že nebude dožívat život 

jako mrzák, a proto vypil nějakou tekutinu. Za 
několik okamžiků skonal ve věku 42 let. Stalo 
se to 1. listopadu 1597. 

Traduje se pověst, že před svou smrtí proklel 
mostecký hrad a město Most, aby zmizely 
z povrchu země za příkoří, které se mu zde 
dostalo. Hrad zmizel za několik desítek let 
a samotné město o necelých čtyři sta let poté 
také.                  (PI)

Otevírací doba: 
úterý – neděle (květen – srpen) 
11:00 – 12:30 a 13:00 – 17:00, 
pondělí zavřeno
září – na telefonické objednání 
(minimální počet osob 5)

Vstupné: 
základní 20 Kč 
snížené  10 Kč 
rodinné 40 Kč
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ZAPOMENUTOU ČÁST HISTORIE 

KRUŠNOHORSKÉHO PRŮMYSLU PŘIPOMÍNÁ 

SVOU KNIHOU HISTORIK A UMĚLECKÝ 

RESTAURÁTOR MIROSLAV SLANINA. 

JEN MÁLOKDO TOTIŽ DNES TUŠÍ, ŽE 

VEJPRTY, PŘED VÁLKOU VÝZNAMNÉ 

PRŮMYSLOVÉ CENTRUM KRUŠNÝCH HOR, 

BYLO OD POLOVINY 18. STOLETÍ JEDNÍM 

Z NEJZNÁMĚJŠÍCH CENTER VÝROBY 

PALNÝCH ZBRANÍ V EVROPĚ. OBSÁHLÁ 

PUBLIKACE S MNOŽSTVÍM DOBOVÝCH 

VYOBRAZENÍ A DOKUMENTŮ I FOTOGRAFIÍ 

DOCHOVANÝCH PUŠEK MÁ SNAHU TOTO 

BÍLÉ MÍSTO VEJPRTSKÉ HISTORIE ZAPLNIT.

TEXT: KATEŘINA TÁBORSKÁ
FOTO: MIROSLAV SLANINA
 

Vejprty:
Evropské centrum puškařství



Průmyslové Vejprty
Věhlas a velikost Vejprt, ležících dnes přímo 
na česko-německé hranici, připomínají sou-
časným návštěvníkům jen některé výstavné 
budovy v centru, monumentální hroby bo-
hatých podnikatelů na hřbitově či rozlehlé 
náměstí, poněkud neobvyklé pro horské 
městečko s necelými tře-
mi tisíci obyvatel. Sláva 
Vejprt začíná stejně jako 
u ostatních měst v Kruš-
ných horách v souvislosti 
s rudným dolováním. Za 
císaře Rudolfa II. se stá-
vá královským horním 
městem a až do třiceti-
leté války, která přinesla 
regionu výrazný útlum, 
se zde rozvíjí těžba stří-
bra, železa i dalších rud 
včetně jejich zpracování. 
S koncem hornické ho-
rečky v Krušných horách 
se dostávají ke slovu jiná 
řemesla – především pa-
ličkování krajek, prým-
kařství a... puškařství. 
Městu napomohlo i zří-
zení železnice Chomu-
tov - Vejprty v roce 1782. 
Z bývalých horních měst 
to byly právě Vejprty, které se dočkaly i bez 
hornictví největšího rozkvětu, zejména ve dru-
hé půli devatenáctého století. Ve městě fun-
govala první elektrárna v regionu, pracovalo 
zde množství továren, vyrábějících všechno 
možné – od elektrických kabelů a počítacích 
strojů přes rukavice a punčochy po hračky, 
nechyběla nemocnice i bohatý spolkový život. 
Před druhou světovou válkou žilo v Vejprtech 
téměř 12 tisíc obyvatel, většina Němců. I pro-
to byl poválečný úbytek obyvatel tak radikální 
a z významného města se stává provinční za-
padákov, dnes s množstvím sociálních problé-
mů a vysokou nezaměstnaností.

Puškařství ve Vejprtech
Výroba palných zbraní se začíná ve Vejprtech 
rozvíjet v souvislosti s nalezištěm kvalitní že-
lezné rudy, které bylo k výrobě třeba, počát-
kem 17. století. Prvním doloženým puškařem 
je dle knihy Miroslava Slaniny Hans Bittner, 
který založil železný hamr na kování hlavní 
v roce 1630. Stal se prvním puškařem této 
rodiny, která ve Vejprtech provozovala puš-
kařské řemeslo více než tři staletí. Kolem roku 
1714 už se rozvíjí výroba zbraní ve velkém 
a roku 1734 vzniká puškařský cech. Přesto-
že se v té době vyrábějí zbraně i v okolních 
městech jako je Přísečnice nebo Vernéřov, 
Vejprty brzy získávají prim. Ještě koncem 18. 

století byla zřícena i zkušebna hlavní, které 
se dosud musely vozit do Prahy ke zkušební 
střelbě. A tak zatímco většina obyvatel moc-
nářství snášela těžce válečná utrpení, Vejprty 
ve stejné době zažívaly rozkvět, zejména bě-
hem napoleonských válek. Teprve po nich se 
výrobci začali orientovat i na lovecké zbraně. 

Mezi nejvýznamnější majitele puškařských to-
váren patřili kromě Bitnnerů ještě Fükertové, 
Schmiedlové a Morgensternové. Ránu tomu-
to řemeslu zasadila druhá světová válka, kdy 
byla zastavena výroba civilních zbraní, muži 
odveleni do války či totálně nasazeni a malé 
puškařské dílny uzavřeny. Po válce zbyli pou-
ze tři výrobci loveckých zbraní, jejichž vyba-
vení i personál však ‚zestárl‘ a výroba v nich 
postupně skončila a uzavřela tak tři staletí tr-
vající kapitolu historie tohoto horského města. 
Z této doby podle autora knihy nezůstaly ve 
Vejprtech prakticky žádné památky, nicméně 
dodnes sběratelé drží malé množství zbraní 
z místních dílen. „Jsou důkazem vysoké úrovně 
puškařského řemesla, které spolu s dekorativ-
ním uměním dosáhlo na samém konci 19. sto-
letí vrcholu. Právě tehdy nastal naprostý soulad 
řemesel a umění. Následující doba secese ten-
to proces jen umocnila,“ píše restaurátor.

16 let pátrání
Miroslav Slanina, který se vyučil puškařem 
v továrně ČZ v Uherském Brodě a pracuje 
jako umělecký restaurátor zbraní, jezdil do 
Vejprt 16 let. „Historii puškařského řemesla 
v naší zemi jsem studoval u Jaroslava Lugse, au-
tora knihy Ruční palné zbraně. Jednoho dne se 
na jeho stole objevil i katalog fy. Gustav Bittner 
z Vejprt. Tenkrát jsme čekali, až odejde posled-

ní návštěva a dlouho mi pak vyprávěl o zniče-
ném a vykradeném městě. Všichni věděli, že to 
bylo barbarství, ale báli se o tom mluvit. Psal 
se rok 1976,“ vzpomíná autor na seznámení 
s tímto městem. „Jsem rád, že právě tato kni-
ha zachová informace o tehdejším životě. Psal 
jsem tak, aby čtenář zaznamenal životní příběh 

vejprtských výrobců, jejich ži-
vot a bohužel i tragický osud 
města,“ říká o své knize. „Ni-
kdy bych nenapsal nic, co 
bych sám neověřil, neprošel 
nebo neohmatal. Mnoho ne-
chybělo a mohl jsem se utopit 
v lesní bažině, kam jsem se vy-
dal po stopách Švédů. Prolezl 
jsem díru v zemi, kde stávala 
Bittnerova továrna. Stejným 
způsobem jsem ověřil i adre-
sy ostatních výrobců,“ líčí svůj 
přístup k dílu.

Mnoho informací, 
autorova past
Kniha Puškařství ve Vejprtech 
bude jistě překvapením pro 
každého, kdo nikdy o této 
části historie Krušných hor 
neslyšel, a dokresluje smutný 
osud tohoto města po druhé 

světové válce. Díky pátrání se autorovi poda-
řilo shromáždit informace o nejvýznamnějších 
puškařských firmách ve Vejprtech, včetně 
množství dobového materiálu, který je přetiš-
těn – zejména katalogů a reklam jednotlivých 
firem, ale i dobových fotografií. Je vidět, že vel-
ké množství zbraní prošlo přímo autorovýma 
rukama. Detailní fotodokumentace budou, jak 
sám autor podotýká, sloužit hlavně majitelům 
historických zbraní k jejich identifikaci. Ne pří-
liš dobře strukturovaný vypravěčský styl však 
bohužel nedovoluje laikům, aby se do historie 
puškařství ponořili. Knize chybí jakési shrnu-
tí vývoje tohoto řemesla v Krušných horách, 
nenabízí ho ani úvod ani závěr. Autor, jakoby 
zavalen množstvím nalezených informací, ská-
če z tématu na téma, z místa na místo, a tak 
se spolu s ním ztrácí i čtenář. Obrázek tehdej-
ších Vejprt se skládá poněkud těžce. Kapitola 
„Z historie  Vejprt a začátek výroby zbraní“ 
končí válečným běsněním Švédů v 17. století, 
doplněným několika ‚povídačkami‘ a na zbra-
ně vůbec nedojde (s výjimkou těch použitých). 
O nějakých 30 stran dále pak autor navazuje 
událostmi po roce 1918. Mnohem působivější 
tak je listování obrazovou částí, kde jsou před-
staveny jednotlivé továrny – nejprve portréty 
zakladatelů a fotky továrny, dobové katalogy 
a reklamy, poté obrázky dochovaných zbraní 
a nakonec náhrobek. Jak výstižné.
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„Pod pojmem rodinné stříbro si mnozí vybaví 
něco cenného, k čemu má rodina úctu, co si peč-
livě chrání a předává z generace na generaci. Přes-
ně tyto přívlastky jsme měli na mysli, když jsme 
rozhodovali o projektu Rodinné stříbro Ústeckého 
kraje,“ říká hejtman Oldřich Bubeníček.  

V zájmu udržení kontinuity a zachování nej-
významnějších akcí celokrajského i nadregi-
onálního významu se Ústecký kraj podílí na 
zmíněných aktivitách poskytnutím finanční 
podpory, v některých případech i formou 
spolupořadatelství. Podle vedení kraje je to 
příležitost k zachování regionálních tradic.

První akcí v roce 2016, zařazenou do pro-
jektu Rodinné stříbro Ústeckého kraje, byly 

dubnové 14. Vinařské Litoměřice, následovala 
v průběhu května oblíbená Novohradská pouť 
na stejnojmenném zámku na Lounsku, Mis-
trovství ČR floristů Děčínská kotva, Světový 
pohár v kaniostice. Až do 23. června potrvá 
v Ústeckém kraji 52. ročník hudebního Festi-
valu Ludwiga van Beethovena, který pořádá 
Severočeská filharmonie Teplice. V červnu 
vyvrcholí 50. ročník hudebního festivalu POR-
TA, který už od ledna přinášel milovníkům fol-
kové a country hudby řadu ochutnávek před 
velkým finále. Ve dnech 17. až 19. června se 
konají i další festivaly – Mezinárodní folklorní 
festival v Krásné Lípě a Mezinárodní hudební 
festival Česká Kamenice – Děčín. Na ně v čer-
venci naváže festival Klášterecké hudební pra-
meny s Jaroslavem Svěceným. Ze sportovních 

podniků se do Rodinného stříbra dostala cyk-
listická Tour de Feminin v Českém Švýcarsku, 
srpnový dostihový závod v Mostě či zářijové 
závody tahačů Czech Truck Prix a ústecký 
půlmaratón. Mezi významné krajské události 
se řadí také dožínky a veletrh Zahrada Čech. 
Celoroční podporu v rámci projektu Rodinné 
stříbro získal Klub českých turistů a Krušnohor-
ská bílá stopa a také projekty Regionální potra-
vina Ústeckého kraje a potravinářský výrobek 
Ústeckého kraje.

Bližší informace k projektu mohou zájemci 
nalézt na webových stránkách Ústeckého 
kraje www.rodinnestribrokraje.cz, kde je také 
k dispozici seznam všech akcí zapojených 
v roce 2016 do tohoto projektu.       (PI)

Zahajuje projekt Rodinné 
stříbro Ústeckého kraje 
PROJEKTEM RODINNÉ STŘÍBRO ODSTARTOVAL LETOS POPRVÉ ÚSTECKÝ KRAJ DLOUHODOBOU 

PODPORU VÝZNAMNÝCH AKTIVIT V REGIONU. NA SEZNAMU NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH KULTURNÍCH 

I SPORTOVNÍCH ČINNOSTÍ SE OCITLO 25 KONKRÉTNÍCH AKCÍ, S NIMIŽ SPOJÍ KRAJ V PRŮBĚHU 

ROKU 2016 SVÉ JMÉNO.   

TEXT: REDAKCE POHLEDY AMB
 FOTO: KRAJSKÝ ÚŘAD ÚSTECKÉHO KRAJE



HROBY CIZINEK 
U NECHRANIC

Cizinci z Německa
V inventáři dvou pravděpodobně ženských 
pohřbů se kromě dalších milodarů našly dvě 
keramické mísy pokryté bohatou rytou vý-
zdobou. Tyto nádoby se zcela vymykají ze 
stylu obvyklé místní hrnčířské produkce kul-
tury šňůrové. Obě unikátní mísy jsou nepo-
chybně importy z oblasti středního Německa. 
Pocházejí z prostředí  tzv. schönfeldské kultu-
ry s centrem výskytu v dnešní spolkové zemi 
Sasko-Anhaltsko. Je tedy velmi pravděpodob-
né, že obě ženy byly cizinky a nádoby si na lo-
kalitu přinesly s sebou ze vzdálenosti několika 
set kilometrů. V této souvislosti se do nového 
světla dostává i nález ojedinělého hrobu z  ka-
tastru sousední obce Roztyly. Již v roce 2000 
zde žatecké muzeum odkrylo pohřeb malého 
dítěte, který rovněž obsahoval zlomky misky 
schőnfeldské kultury. Tak „masivní“ doklady 
o kontaktech obyvatel našich zemí s územím 
středního Německa v pozdní době kamen-
né nemají u nás obdoby. Podobných nádob 
bylo v Čechách doposud nalezeno asi deset. 
Z žádné lokality však nebyl nikdy doložen 
více než jeden exemplář.

Sluneční mísy
Mísy jsou v schőnfeldské kultuře převažujícím 
keramickým tvarem. Výzdoba na jejich povr-
chu je uspořádána do kříže či několika radiál-
ních pásů vycházejících z bohatě zdobeného 
středu nádoby. Má se zato, že by mohlo jít 
o symboliku slunečního kotouče. Bez zají-

mavosti není, že na svém domovském území 
pohřbíval lid této kultury výhradně žárovým 
způsobem. Nebožtíci odkrytí v Chudeříně, 
pokud šlo skutečně o „imigranty“ ze střední-
ho Německa, byli však do země uloženi bez 
kremace,  jak tehdy bylo v prostředí naší šňů-
rové kultury obvyklé. Další poznatky snad při-
nese tzv. stronciová analýza jejich kosterních 
pozůstatků, zejména zubů.

Smrtonosná zbraň
Na sklonku dubna se o další unikátní objev 
v Chudeříně postaral místní bagrista Jan Si-
vok. Při pokračující skrývce ornice odhalil 
skříňkový hrob kultury nálevkovitých pohá-
rů, ještě o tisíc let starší než hroby kultury 
šňůrové. Dno hrobové komory o rozměrech 
3 x 2 metry bylo pečlivě vydlážděno kameny, 
nadzemní část kamenné hrobky byla zřejmě 
již v minulosti rozorána zemědělci. Původně 
mohla být nad ní navršena i rozměrná mohyla.
V hrobě byly zjištěny jen zlomky lidské lebky 
s čelistí a poblíž položený skvostný kamenný 
sekeromlat s tzv. „čepcem“ a vějířovitě rozší-
řeným ostřím. Tato zbraň, datovaná do doby 
asi 3500 až 3400 let př. n. l., představuje ab-
solutní špičku tehdejší „válečné techniky“. 
Úderová síla byla soustředěna do jediného 
bodu právě na tzv. čepci, takže každý dob-
ře mířený úder na hlavu soupeře byl zaru-
čeně smrtonosný. Zároveň je tento předmět 
považován za atribut tehdejších bojovníků. 
Z Čech je podobných nálezů známo zase 

jako šafránu. Na okrese Louny se naposledy 
podařilo objevit stejný sekeromlat před více 
než sto dvaceti lety. V roce 1890 jej vykopal 
archeolog Robert Weinzierl pro teplické mu-
zeum. Ve sbírkách žateckého muzea bude 
nález z Chudeřína vůbec prvním exemplářem 
svého druhu.

V PÍSKOVNĚ U CHUDEŘÍNA NEDALEKO NECHRANICKÉ PŘEHRADY NA JAŘE SKONČIL 

ZÁCHRANNÝ VÝZKUM REGIONÁLNÍHO MUZEA V ŽATCI. V PRŮBĚHU DUBNA SE ZDE 

ARCHEOLOGŮM PODAŘILO PROZKOUMAT DESET HROBŮ KULTURY SE ŠŇŮROVOU KERAMIKOU 

Z POZDNÍ DOBY KAMENNÉ, TEDY Z DOBY ASI 2800 AŽ 2500 LET PŘ. N. L. V PŘEDCHOZÍCH 

LETECH BYLO PODOBNÝCH HROBŮ V SOUSEDNÍCH OBCÍCH SICE OBJEVENO JIŽ VÍCE NEŽ 

ŠEDESÁT, LETOŠNÍ KAMPAŇ VŠAK PŘINESLA NOVÁ PŘEKVAPIVÁ ZJIŠTĚNÍ

TEXT: PETR HOLODŇÁK
FOTO: REGIONÁLNÍ MUZEUM K. A. POLÁNKA V ŽATCI
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V ROCE 700. VÝROČÍ NAROZENÍ ČESKÉHO KRÁLE A ŘÍMSKÉHO A NĚMECKÉHO CÍSAŘE KARLA IV. 

SI PŘIPOMEŇME ZAJÍMAVÁ MÍSTA V SEVEROZÁPADNÍCH ČECHÁCH, V NICHŽ ZANECHAL TENTO 

PANOVNÍK VÝRAZNOU STOPU. MOHOU VÁM BÝT INSPIRACÍ K VÝLETŮM PO STOPÁCH CÍSAŘE, 

JEMUŽ DNES PŘEZDÍVÁME OTEC VLASTI. PRVNÍ VÁS ZAVEDE DO OBLASTI DNEŠNÍHO MÁCHOVA 

JEZERA NA ČESKOLIPSKU, K ROMANTICKÉ ZŘÍCENINĚ HRADU BEZDĚZ.

TEXT: IVO PŘICHYSTAL
FOTO: TOMÁŠ ČMUCHÁLEK, ARCHIV POHLEDY AMB

Oblast kolem Malého a Velkého Bezdězu 
byla ve 13. století posledním uceleným krá-
lovským majetkem na severu Čech. Na úpatí 
hory vznikla již ve 12. století trhová ves Bez-
děz, podle které hora dostala svůj název. Vsí 
procházela významná obchodní stezka ze 
Žitavy přes Mělník do Prahy. Proto již v této 
době sídlil ve dvorci, který ve vsi stával, králov-
ský úředník. Vlastní impuls ke stavbě hradu na 
vrcholu znělcové homole dal český král Pře-
mysl Otakar II. Hrad měl představovat opěrný 
bod královské moci v této oblasti. Stavba byla 
pojata poměrně velkoryse, ale králova smrt 
v bitvě na Moravském poli roku 1278 ukonči-

la nejen stavební práce na hradě, ale i velkory-
sou kolonizační politiku ve zdejší oblasti. Stav-
ba hradu však již z podstatné části musela být 
dokončena, protože právě Bezděz zvolil mar-
krabě Ota Braniborský, poručník nezletilého 
Václava II. jako místo jeho internace. Václav 
II. pak v roce 1300 zastavil hrad s okolím za 
poskytnuté služby Hynkovi z Dubé, který nad 
potokem Bělou založil městečko později ne-
soucí název Bělá pod Bezdězem.

Právě od Berků vyplatil hrad i s okolím roku 
1348 král Karel IV. Z jeho impulsu začala být 
v okolí hradu budována rybniční soustava, 

jejíž dominantou se stal velký rybník - dílo 
bezdězského purkrabího Oldřicha Tisty z Lib-
štejna, od roku 1961 nesoucí oficiální název 
Máchovo jezero. Legenda o vzniku jezera se 
váže ke Karlovi, který se svou družinou zde 
lovil jelena, ztratil však jeho stopu. Zklamaný 
Karel náhle zaslechnul zpěv a na louce nalezl 
zpívajícího ovčáka se stádem ovcí. Krátce na 
místo dorazila i králova zpocená a od bah-
na špinavá družina. Při jejím spatření Karel 
usoudil, že by bylo dobré se na daném místě 
vykoupat a nařídil zde zřídit rybník. Karel na 
Bezdězu prokazatelně pobýval v letech 1351 
až 1352, kdy se zde léčil z těžkého zranění, 
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Karlova místa: 
Bezděz



které utrpěl pravděpodobně při účasti na ry-
tířském turnaji v Itálii. Jeho pobyt je zde do-
ložen i v letech 1357 a 1367. Bezděz byl jme-
nován i v Karlově zákoníku Majestas Carolina 
jako nezcizitelný královský majetek.

I přesto jej Karlův syn Václav VI. již koncem 
14. století zastavil svému bratranci markrabě-
ti Prokopovi Lucemburskému. V roce 1402 
hrad Václav IV. vyplatil. Ovšem římský a uher-
ský král Zikmund Lucemburský již v roce 1419 
hrad opět zastavil svému straníku a význam-
nému odpůrci husitů Janovi staršímu z Mi-
chalovic. Hrad se stal útočištěm pro značný 

počet uprchlíků, řady kněží i několika vyše-
hradských kanovníků. Na hrad byly převezeny 
i zemské desky. V následujících stoletích hrad 
měnil majitele a na konci 16. století byl jako 
sídlo panstva opuštěn.

Roku 1622 se majitelem hradu stal Albrecht 
z Valdštejna. Původní záměr vybudovat 
z Bezdězu pevnost byl změněn a na hradě byl 
zřízen klášter a usazeni zde byli benediktini 
ze slavného španělského kláštera Monserra-
tu. V roce 1666 byla na Bezděz s velkou slá-
vou dopravena kopie monserratské Madony 
a Bezděz se stal významným poutním mís-

tem. Roku 1785 byl klášter na Bezdězu Jose-
fem II. zrušen a poutě na Bezděz zakázány. 
Na počátku 19. století se hrad stal zříceninou. 
Jeho záchranu znamenal zrod romantismu 
a zájem o hradní zříceniny. V roce 1844 z po-
pudu hraběte Krystiána z Vadštejna byly za-
hájeny práce k zabezpečení hradní zříceniny. 
V této době je hrad spojován především se 
jménem básníka Karla Hynka Máchy, který 
hrad navštívil celkem šestkrát. Ve zdejším kraji 
se také odehrává děj Máchova nejslavnějšího 
díla - básně Máj. Poslední rozsáhlejší opravy 
hradu byly provedeny v padesátých letech, 
kdy se Bezděz stal majetkem československé-
ho státu. 



Co? Kdy? Kde?
NA MAYOVKY NEJEN V MÁJI
do 30. září – Regionální muzeum K. A. Polánka 
Žatec, hlavní budova
Na výstavě připravené ve spolupráci s Kni-
hovnou Národního muzea v Praze a Muzeem 
Města Ústí nad Labem jsou prezentována pře-
devším česká vydání knih Karla Maye ze sbír-
ky Milana Tužila z Loun. Expozice je doplněna 
předměty, které byly inspirovány životem indi-
ánských kmenů - najdete zde např. týpí, totem, 
kanoe, talismany,  ale i oděv, zbraně a ozdoby. 
A nechybí ani připomínka známých filmových 
adaptací či sběratelské figurky indiánů a kovbo-
jů. 

ZÁVODY DRAČÍCH LODÍ
10. - 12. června – vodní nádrž Matylda Most
Třídenní StarColor Cup, závody dračích lodích 
na Matyldě. V pátek závody školní posádek, 
večer úvodní party s programem, v sobotu 
5. závod na trati 200 metrů, Den pro celou rodi-
nu s Městskou policií Most, v neděli Závod GP 
na 200 m a 1 kilometr s účastí finalistů sobot-
ního závodu. Foto: J. Haušild, Magistrát města 
Mostu.

ZÁBAVNÝ VÍKEND PRO CELOU RODINU
18. a 19. června – Sport areál Klíny
V sobotu netradiční jízda v autobuse Škoda 706 
z Mostu a Litvínova na Klíny, od 13 hodin hry 
a soutěže pro děti, výstava veteránů, sportov-
ní aktivity, od 19 hodin koncert Kabát Revival. 
V  neděli od 10 do 13 hodin dětské hrátky 

v pěně, soutěž o nejbláznivější lyžařský oblek 
a pátý ročník závodu Zelená stopa v dobovém 
běžeckém oblečení.

NOC NA KARLŠTEJNĚ
19., 22. až 24. června, 26. června, 1. až 
3. července – hrad Hněvín, Most
Obnovené představení Městského divadla 
v Mostě pod širým nebem v kulisách hradu 
Hněvín. Muzikálové podání známé hry Jaro-
slava Vrchlického Noc na Karlštejně s Luciou 
Jagerčíkovou v roli královny a Miroslavem Ve-
čerkou v roli císaře Karla IV. Představení začínají 
ve 21 hodin, vstupné 300 Kč.

DVORSKÉ SLAVNOSTI JANA RUDOLFA
30. července – zámek Krásný Dvůr
Oživené prohlídky zámku Krásný Dvůr na Pod-
bořansku připomínají dobu, kdy se na zámek 
sjíždělo významné panstvo k hostinám a slav-
nostem. Na návštěvníky čeká jarmark, hudební 
a taneční vystoupení a kejklíři. Foto Zámek Krás-
ný Dvůr. 

KLÁŠTERECKÉ HUDEBNÍ PRAMENY
5. - 10. července – Klášterec nad Ohří
Hudební houslový festival Jaroslava Svěceného 
na zámku v Klášterci nad Ohří a na jeho nádvo-
ří. Program začíná Galavečerem klasiky v part-
nerské obci v Grossruckerswalde. Další večery 
vystoupí Cigánski Diabli, Big Band Václava Koz-
la, BON ART pop orchestra, Simona Postlero-
vá, Virtuosi Pragenses, celá řada sólistů a také 
absolventi houslových kurzů. Program na webu 
http://kultura.klasterec.cz/. 

BITVA U BLÁTIVÉ ZÁTOKY
9. července – Březno u Chomutova
Další z bitev Posledních indiánských válek, hlav-
ním bodem programu je bitva mezi indiány 
a sedmou kavalérií generála Custera, kterého 
každým rokem ztvárňuje herec Václav Vydra. 
Doprovodný program pro celou rodinu, po celý 
den, začátek v 9 hodin.

DOBÝVÁNÍ JEZERA PIRÁTY
15. a 16. července – jezero Chmelař, Úštěk
Piráti, korzáři, bukanýři i krásné pirátky obsadí 
na celý víkend pláž v Úštěku, tři strhující bitvy 
na vodě i na souši za použití repliky škuneru, 
historické tržiště, přístavní městečko, pirátská 
diskotéka pro děti, rýžování zlata, večerní bitva 
s ohni, ohňostroj. 
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ZA MOZARTEM 
DO KLÁŠTERA

Výstavy v galerii ITC
od 3. 6. do 27. 6. 2016
výstava Soni Filipové, Hany Havelkové a Šár-
ky Kýhosové nazvaná Grafickou cestou
od 2. 7. do 31. 7. 2016
výstava kovářských plastik uměleckého ková-
ře Pavla Tasovského, absolventa Mistrovské 
školy uměleckých řemesel v Praze, vernisáž 
1. 7. od 18.00 hodin
srpen - výstava dřevěných plastik Vjačeslava 
Antoše

Výstavy v křížové chodbě cisterciáckého 
kláštera Osek
od 23. 6. do 24. 7. 2016 - výstava prací 13. 
Mezinárodního sympózia malby pod glazuru, 
výstavou provází pracovníci ITC Osek

Koncerty
Klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie
5. 6. 2016 v 16.00 hodin
V rámci 52. ročníku Hudebního festivalu 
Ludwiga van Beethovena 2016 vystoupí Duo 
Soloneo - Alexej Bělousov (Izrael) – kytara 
a Jekatěrina Maťušenková (Rusko) – flétna.
11. 6. 2016 od 16.00 hodin
„Korunovační mše“ od W. A. Mozarta, pod 
uměleckým vedením Miloše Boka.
19. 6. 2016 od 16.00 hodin
Sooji Kim – housle (Praga Camerata), umě-
lecký vedoucí Pavel Hůla.
Kostel sv. Petra a Pavla
3. 7. 2016 od 19.00 hodin
Koncert s díly F. Schuberta, G. F. Haendela, 
A. Vivaldiho v provedení MgA. Pavla Hrdy – 
housle, Bc. M. Říhovského – kontrabas, Mgr. 
O. Janočkové – klavír.

Kulturní akce
10. 6. 2016 od 18.00 hodin 
Noc kostelů - duchovní akce spojená s hud-
bou a netradiční prohlídkou v prostorách cis-
terciáckého kláštera v Oseku.
25. 6. 2016 od 14.00 hodin
Festiválek historické hudby v areálu cisterci-
áckého kláštera v Oseku, středověká hudba 
s doprovodným programem, práce s koňmi 
zakončená ohňovou show. 
10. 7. od 15.00 hodin 
Osecká kytara - folkový festival na oseckém 
koupališti. 
20. a 21. srpna 
Osecká pouť - každoroční pouť s lunaparkem, 
jarmarečními stánky, historickým tržištěm 
a doprovodným programem po celém městě.

Večerní prohlídky cisterciáckým klášterem 
v Oseku
Jsou naplánovány 24. 6., 22. 7. a 26. 8. vždy 
od 21.00 hodin.
Na tyto akce je nutná rezervace v ITC Osek, 
probíhající od 5. 6. 2016.

Přednáška
17. 6. 2016 od 18.00 hodin
Přednáška akademické malířky RNDr. Mileny 
Nečáskové, na téma „Restaurování barokních 
fresek“, rezervace v ITC  Osek.

Informace, rezervace a prodej vstupenek
Informační turistické centrum Osek
Rooseveltova 1 (v areálu kláštera)
tel.: 417 822 138, 777 735 714
e-mail: info@osek.cz, itc@osek.cz
www.osek.cz, www.facebook.com/itc.osek
           (PI)

LETNÍ AKCE V OSEKU BUDOU LETOS ZAMĚŘENY NA VÝSTAVY A KONCERTY V PŮSOBIVÝCH 

PROSTORÁCH CISTERCIÁCKÉHO KLÁŠTERA A KOSTELA SV. PETRA A PAVLA, NA SVÉ SI PŘIJDOU 

MILOVNÍCI RŮZNÝCH ŽÁNRŮ OD VÁŽNÉ KLASICKÉ HUDBY AŽ PO STŘEDOVĚKOU HUDBU A FOLK, 

KTERÝ ZAZNÍ NA OSECKÉM KOUPALIŠTI. HUDEBNÍ PRODUKCE DOPLNÍ VÝSTAVY V KLÁŠTEŘE. 

OBLÍBENÝMI AKCEMI JSOU I NETRADIČNÍ VEČERNÍ PROHLÍDKY OSECKÝM KLÁŠTEREM, KTERÉ 

POŘÁDÁ MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM – ITC OSEK. LÉTO PAK V OSEKU VRCHOLÍ TRADIČNÍ 

OSECKOU POUTÍ S KLASICKÝMI STÁNKY, JARMARKEM A BOHATÝM DOPROVODNÝM PROGRAMEM.

TEXT: ITC OSEK
FOTO: ARCHIV POHLEDY AMB
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Naskoč do mý 
káry, kotě...

Díky, 
já už jedu 
jinam!

www.vsfs.cz
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