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V těchto dnech si připomínáme 220 let 

od narození Františka Palackého (*14. 6. 

1798). Palacký byl fi lozof, politik i mys-

litel a je mu k dobru přičítáno založení 

moderního dějepisectví. Jeho všestran-

nost, zejména v oblasti historie a kultu-

ry, z něj udělala významnou osobnost 

našich dějin. Z dnešního pohledu by 

F. Palacký mohl být označován za pa-

triota a vlastence na straně jedné, a za 

„internacionalistu“ na straně druhé, 

neboť mimo jiných dovedností ovládal 

mnohé jazyky. Latinu, řečtinu, němčinu, 

maďarštinu, portugalštinu, angličtinu, 

francouzštinu, italštinu, ruštinu a sta-

roslověnštinu aktivně využíval na svých 

cestách k poznávání kultury jiných náro-

dů. Palackého zde připomínám nejen pro 

samotné výročí jeho narození, ale také 

jako symbol vizionářství. 

V dnešní České republice, a zdaleka ne-

myslím jen politikům, chybí vize. Panuje 

zde nedostatečná víra v lepší budouc-

nost a také prachobyčejná radost z pří-

tomnosti. Pokud žijeme v jedné z nej-

bezpečnějších zemí světa, pokud hlad 

a strádání jsou dlouhodobě na ústupu, 

pakliže máme dobrou lékařskou péči 

a relativně slušné sociální zabezpečení 

– proč jsme sakra stále tak skeptičtí, tak 

nevraživí vůči sobě samým i vůči jiným? 

Máme snad v sobě tolikrát skloňovaný 

„gen věčné nespokojenosti“, který nám 

údajně pomáhá přežívat staletí v roz-

bouřené Evropě? Ne, ne! Naším problé-

mem, dá-li se ta vlastnost takto nazvat, 

je nízká míra kritického myšlení. Proto 

tak lehce sedáme na lep darmoďejům, 

jako byl Václav Klaus, a populistům, ja-

kým je Tomio Okamura. Tomu prvnímu 

jsme věřili, že kapitalismus (kupónová 

privatizace) přinese národu blahobyt, 

tomu druhému zas nemalá část voli-

čů, paradoxně ještě stále věřící tisíc-

krát opakovanému nesmyslu, že právě 

a jenom k nám do Čech přijdou hordy 

uprchlíků z exotických zemí, aby nás do 

jednoho zdecimovali a nastolili zde prá-

vo šaríja. U obou zmiňovaných osob se 

jedná o počeštělé „vrtěti psem“. Jeden 

kalkuloval s lidskou touhou mít se dobře 

a ten druhý se strachem.

Jak by vzdělaný a v mnohém i předvídavý 

František Palacký hodnotil soudobé dě-

jiny či vývoj Česka?  To se asi nedozví-

me, ovšem z jeho díla a myšlenek, které 

po sobě zanechal – lze ledacos odvodit!

Klidné léto všem lidem dobré vůle. Víc 

optimismu a s tím i každodenní rados-

ti ze štěstí, které prožíváme vždy, když 

absentuje neštěstí. 

Lubomír Šlapka, ředitel vydavatelství

Foto na obálce: archiv Gabriely Novotné

Český skepticismus…



04 | PAMÁTKY | SUDETY

NĚKDY SE ČLOVĚK PROSTĚ NEZAVDĚČÍ, BYŤ BY SE ROZDAL NA OBĚ STRANY. KDYŽ JDE 

O ŘEVNIVOST MEZI NÁRODY ČI NÁRODNOSTMI, MŮŽE Z TOHO VZNIKNOUT DOSLOVA PEKLO. 

STÁTNÍ ZÁMEK KRÁSNÝ DVŮR JE NEJEN NÁDHERNOU UKÁZKOU BAROKNÍ ARCHITEKTURY, ALE 

I STÁLE ROZJITŘENÝCH RAN MEZI ČECHY A NĚMCI. PRÁVĚ MEZI JEHO STĚNAMI SE ODEHRÁVAL 

OSOBNÍ POLITICKÝ PŘÍBĚH, KTERÝ DOKAZUJE, ŽE DOBA BENEŠOVÝCH DEKRETŮ NEBYLA TAK 

ČERNOBÍLÁ, JAK SE ZDÁ Z POLITICKÝCH HLÁŠEK. TŘEBA Z TĚCH, KTERÉ LETOS OPĚT ZAZNĚLY 

PO SUDETONĚMECKÉM SJEZDU.

TEXT A FOTO: LUCIE BARTOŠ

„Je usazený Němec, čechofil, národnostně 
politicky neschopný člověk, málo německy 
uvědomělý a velmi klerikálně založený. Není 
členem strany, vůči NSDAP málo vstřícný a byl 
nastaven velmi přátelsky vůči Židům.“ 

To jsou slova z roku 1944 a týkají se Evže-
na Alfonse Černína, zástupce starobylého 
českého šlechtického rodu, velkostatkáře na 
Krásném Dvoře na Žatecku. Právě na tam-
ním zámku je nyní až do poloviny července 

k vidění putovní výstava „Šlechtická sídla 
ve stínu prezidentských dekretů“. Ukazuje, 
jak velkým a těžko posuzovatelným zvratem 
bylo vše, co se odehrálo v prvních letech po 
konci války, kdy byly významné šlechtické 
objekty vyvlastněny na základě Dekretů pre-
zidenta republiky.

Výročí 100 let od vzniku republiky v roce 
1918, jak si letos připomínáme, není prostě 
pro každého připomínkou k oslavování. Při-

spívají k tomu i politická klišé o Benešových 
dekretech, která stále jitří staré rány. „Šlechta 
v českých zemích, stejně jako jinde v Evropě, 
byla již od raného středověku elitou společ-
nosti. (…) O to radikálnější změnu přinesl vznik 
Československé republiky v roce 1918,“ připo-
míná akademička Kristina Uhlíková v úvodu 
knihy „Šlechtická sídla ve stínu prezident-
ských dekretů“. Ta vyšla vloni v rámci projek-
tu „Hledání provenience movitých kulturních 
statků zestátněných v roce 1945 občanům 

Zámek ve stínu 
prezidentských dekretů



„Anglie v případě propuknutí války Československu nepomůže. Takže jsme odkázáni sami na 
sebe. Benešova dvacetiletá politika dokonale ztroskotala.“ (Ze zápisků Evžena Černína, které 
jsou citovány na výstavních panelech ve Velkém sálu na Krásném Dvoře.)

•  V současnosti na zámku probíhá re-
konstrukce venkovních schodišť, která 
by měla být dokončena v říjnu. 

•  Na snímku je také na nádvoří vidět so-
cha Disappearing (Mizení) od Krištofa 
Kintery – má evokovat podobu zmen-
šené zasněžené hory či kupy sněhu 
na ulici. Objekt zde bude vystaven do 
konce září. 

•  Jedním z nejnovějších počinů je loňské 
otevření Novogotického templu, zá-
mecké rozhledny s obnovenými vitrá-
žemi a zrestaurovanou sochou maršála 
Schwarzenberga. Jde na našem území 
o první stavbu čistě v tomto slohu.

německé národnosti v severočeském regio-
nu“ a i úvodní citát pochází z ní.

JEDNOU ČECH, JINDY NĚMEC
Většina šlechticů si v dané době ponechávala 
určitý odstup v tom, aby se přičlenila k jedno-
mu či druhému táboru, které zde od 19. sto-
letí postupně vznikly a nekomunikovaly spolu 
– český a německý. Jenže první republika je 
postavila před nutnost jasné volby: Většina 
z nich byla sice díky příklonu k rakousko-uher-
ské monarchii nacionalizovaná, vznik Česko-
slovenska je ale připravil o tituly a pozemková 
reforma o nezanedbatelnou část spravova-
ných pozemků. Přesto ne pro každého z nich, 
zvláště měl-li velkostatky v severních Čechách, 
bylo jednoduché ignorovat jakékoliv „češství“ 
a jednoznačně se přiklonit k národnosti ně-
mecké. Podmínkou, aby mohl Evžen Alfons 
zdědit panství Jindřichův Hradec, Chudenice, 
Petrohrad a Krásný Dvůr, byla velmi dobrá zna-
lost češtiny a používání češtiny jako úředního 
jazyka na svých panstvích, což hrabě splňoval. 

Vždy zastával spravedlivý přístup v jednání 
jak s Čechy, tak s Němci na svých panstvích. 
Po vyhlášení mobilizace v září 1938 naruko-
val jako nadporučík československé armády 
v záloze ke svému útvaru v Plzni. Zábor Sudet 
nesl hrabě společně se svou manželkou z rodu 
Schwarzenbergů velice těžce. 

Manželé Černínovi uvedli při sčítání lidu 
v roce 1930 mateřskou řeč a národnost ně-
meckou, a tím, že zůstali v roce 1938 na úze-
mí Sudet, které byly připojeny k Říši, se úřed-
ně stali říšskými občany. Zachránili tak rodový 
majetek v Petrohradě a Krásném Dvoře, který 
by jinak propadl Říši, protože žádný Čech ne-
mohl vlastnit nemovitý majetek ve Velkoně-
mecké říši. 

V dokumentu československé armády uvedl 
češtinu, ale při sčítání lidu němčinu. Tehdy in-
formaci o mateřském jazyce nepřikládal velký 
význam. Vždy musel na svých národnostně smí-
šených panstvích spravedlivě balancovat mezi 
českým a německým etnikem.

ŠOK PRO ARISTOKRATY, VĚRNÉ CÍSAŘI
Pro šlechtice bylo zřízení první republiky, re-
spektive Československé republiky, obrov-
ským šokem. Dosud podporovali monarchii, 
vládnoucí rod. I na Krásném Dvoře je to zřetel-
né: pamětní deska slavných návštěvníků pře-
destírá mnoho příslušníků habsburského rodu, 
ale už nám neukazuje, že zde byli hosty i Dob-
rovský, Palacký, Metternich! To nebylo tak dů-
ležité, ale bylo podstatné neopomenout, že 
tu byl František Josef, František I., Marie Luisa 
či brazilská císařovna – opět z habsburského 
rodu. A teď je tomu konec. Teď je zde jakési 
Československo, které jim navíc odebere tituly. 
Připraví je o majetky v první pozemkové refor-
mě. Šlechtici nevnímají majetek jen jako „své 
bohatství“, ale jako panství s lidmi, o které je 
třeba se starat. Je to závazek vůči krajině, vůči 
předkům, tak vůči poddaným. 

Černín se snažil na svých panstvích ochránit 
české zaměstnance, nebo se o ně alespoň 
dobře postarat. Těsně před záborem Sudet 
jim nechal vyplatit vysoké zálohy na budou-
cí mzdy. Z jedné strany mu bylo vyčítáno, 
že s Němci spolupracuje, že se z Krásného 
Dvora během druhé světové války „stalo“ re-
kreační sídlo ministra zahraničí Joachima von 
Ribbentropa. Ale na druhou stranu mu mnozí 
měli za zlé, že na svých panstvích zaměstnává 
příliš mnoho Čechů. Jeho syn musel jako ob-

čan Velkoněmecké říše narukovat do armády 
a na francouzské frontě padl.
 
ZA DOBROTU NA ŽEBROTU
Žádná kolaborace s Němci mu nebyla nikdy 
prokázána, přesto se jej v roce 1945 dotkl 
„Dekret presidenta republiky o konfiskaci 
a urychleném rozdělení zemědělského majet-
ku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřá-
tel českého a slovenského národa“. Veškerý 
jeho majetek byl konfiskován a on odešel do 
Rakouska.

Státní zámek Krásný Dvůr nebyl v rámci re-
stitucí navrácen původním majitelům, zákon 
o mimosoudních rehabilitacích se totiž týkal 
jen majetku zestátněného v letech 1948-
1990, nikoli majetku konfiskovaného „národ-
nostními dekrety“ z roku 1945. 

Aktuální výstava na Krásném Dvoře je 
zaměřena na severní Čechy, tedy dnešní 
Ústecký a Liberecký kraj. V centru zájmu 
stojí šest osobností, vedle Černínů jde ješ-
tě o jména z rodu Aehrenthalů, Clary-Al-
dringenů, Kinských a Waldsteinů, které se 
v období před 2. světovou válkou přihlási-
ly k německé národnosti. Jejich pohnutky 
k tomu byly různé. Následná konfiskace 
se viditelně na podobě sídel podepsala, 
mnohdy vedla k devastaci až úplnému zá-
niku. 

Výstavu „Šlechtická sídla ve stínu prezi-
dentských dekretů“ je možné navštívit do 
poloviny července o víkendech vždy v 11.30 
a 14.30, ve všední dny pak kromě pondělí 
vždy od 16.00 hodin. 
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ŽIVOT 
na výsypce
HORNÍ ZÁKON UKLÁDÁ ORGANIZACÍM TĚŽÍCÍM NEROSTNÉ SUROVINY, VČETNĚ HNĚDÉHO UHLÍ, 

M. J. ŠETRNÉ A EKONOMICKÉ VYTĚŽENÍ ZÁSOB. DALŠÍ PODMÍNKOU JE VŠAK I UVEDENÍ PLOCH 

PO ROZSÁHLÉ TĚŽBĚ HNĚDOUHELNÝCH LOŽISEK DO PŮVODNÍHO STAVU. SEVEROČESKÉ 

DOLY CHOMUTOV A.S. (SD) NEPROVÁDÍ NA ÚZEMÍ UHELNÝCH LOMŮ JEN VIZUÁLNÍ PLOŠNÉ 

REKULTIVAČNÍ PRÁCE SPOČÍVAJÍCÍ V TERÉNNÍCH ÚPRAVÁCH VÝSYPEK, ALE VE SPOLUPRÁCI 

S ODBORNÍKY Z ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Z NĚKOLIKA OBORŮ SE SNAŽÍ VRÁTIT 

KRAJINĚ DOTČENÉ LIDSKOU ČINNOSTÍ NEJEN PŘIROZENÝ VZHLED, ALE VRÁTIT SEM ŽIVOT.„KRAJ 

S LEPŠÍ VYHLÍDKOU“ JE MOTTEM ČINNOSTI, V PRŮBĚHU A NA KONCI KTERÉ SE NA ZALESNĚNÝCH 

A ZATRAVNĚNÝCH PLOCHÁCH NEBO V UMĚLE VYTVOŘENÝCH TŮNÍCH A JEZÍRKÁCH MŮŽETE 

SETKAT NEJEN S TRADIČNÍMI OBYVATELI ŽIVOČIŠNÉ ŘÍŠE, ALE I S UNIKÁTNÍMI DRUHY PTÁKŮ, 

BROUKŮ, OBOJŽIVELNÍKŮ A MOTÝLŮ, KTEŘÍ ZDE NACHÁZEJÍ SVŮJ DOMOV. SEVEROČESKÉ 

DOLY CHOMUTOV VE SPOLUPRÁCI S ČESKOU ZEMĚDĚLSKOU UNIVERZITOU V PRAZE 

A ODBORNÝMI SPOLEČNOSTMI PRAVIDELNĚ POŘÁDAJÍ ODBORNÉ SEMINÁŘE NA TÉMA BOTANIKA, 

FYTOPATOLOGIE, HYDROBIOLOGIE, ENTOMOLOGIE A ZABÝVAJÍ SE I PROBLEMATIKOU BIOTOPŮ 

(SPECIFICKÝCH PLOCH S JEDINEČNÝMI VLASTNOSTMI PRO VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ŽIVOT 

ROSTLIN A ŽIVOČICHŮ) NA ÚZEMÍ DOLOVÝCH POLÍ.

TEXT: DLE PODKLADŮ Z ODBORNÝCH PRACÍ UPRAVIL FRANTIŠEK DOČEKAL
FOTO: MGR. VLADIMÍR VRABEC, PH.D. VLADIMÍR TEPLÝ, DOC. ING. EVŽENIE PROKINOVÁ CSC. 
 

Radovesická výsypka
Foto: Mgr. Vladimír Vrabec



hrnující šetrnou skrývku ornice prvních skrýv-
kových řezů. Dalším úkolem je co nejdéle 
zachovat vodní nádrže, mokřady a ochranné 
zóny pro živočichy v předpolí, včetně záchra-
ny a přemístění živočichů, kteří se zde nachá-
zejí. Postupně jsou realizovány a průběžně 
udržovány všechny náhradní biotopy, které 
jsou podle projednaného harmonogramu 
přípravy a realizace podle požadavků a po-
kynů příslušných orgánů ochrany přírody 
a doporučení ekologického dozoru postup-
ně vytvářeny jako dohodnutá kompenzační 
opatření jak pro vodní a mokřadní ekosysté-
my, tak pro suchá a vysychavá místa. Proble-
matika vhodné úpravy a udržování ploch je 
velice široká a týká se vodních, zatravněných 
a keři a stromy osázených ploch. Veškerý prů-
běh rekultivací je nejen přesně naplánován, 
ale i pravidelně kontrolován. V rámci moni-
toringu ploch a kontroly plnění ochranných 
opatření pro faunu a flóru je posuzována 
úspěšnost postupného návratu biologických 
a botanických hodnot na sledovaná konkrét-
ní území. Je realizován plán záchranných od-
lovů a transferů živočichů a sledován výskyt 
a stav populace jednotlivých druhů od hmy-
zu, žab, ještěrek, plazů, vodních brouků, vá-
žek, ploštic a měkkýšů k významným druhům 
motýlů, ptáků a ostatních živočichů. 

Zajímavá je například neobyčejně vysoká 
druhová pestrost denních motýlů. Na býva-

lých výsypkách můžete potkat zajímavé ohro-
žené či chráněné druhy, jakými jsou okáč 
metlicový, bělásek ovocný, otakárci fenyklový 
a ovocný, modrásci kozincový, hnědoskvrn-
ný, očkovaný a bahenní nebo ohniváček 
černočárný. Vysvětlením této rozmanitosti 
je pronikání cenných druhů motýlů na nově 
vznikající stanoviště v prostoru DNT z oblastí 
Běšického chocholu a Želínského meandru 
přes popílkoviště elektrárny Tušimice nebo 
ze severních svahů, které jsou obráceny 
k východu a jihovýchodu směrem do důlní-
ho území. Obdobně na území Dolu Bílina 
a Radovesické výsypky pronikají citlivé druhy 
motýlů z okolních kopců Českého středohoří. 
Návrhy, jak množství a pestrost motýlů udržet 
či ještě zvýšit, obsahují úpravy nevhodného 
termínu provádění celkové seče s cílem zmír-
nit rušení nastaveného procesu vývoje motýlů 
(příkladem jsou chránění modrásci rodu Ma-
culinea). Řešením je, aby první seče byly rea-
lizovány cca 14 dnů před začátkem letového 
období motýlů tak, aby do zhruba poloviny 
června stačily nakvést živné rostliny. Druhou 
seč v sezóně pak neprovádět dříve než v září, 
lépe až druhý zářijový týden. Pro jiné druhy 
motýlů se připravují další podpůrné kroky.

Pozornost odborníků je zaměřena i na ostatní 
živočichy. Pro obnovu oživení na rekultivo-
vaných plochách se na vybraných místech 
budují náhradní tůňky pro obojživelníky, ka-

Společným jmenovatelem této komplexní 
činnosti jsou rekultivace, prováděné moder-
ním způsobem tak, aby se upravované plochy 
organicky včleňovaly do okolní krajiny. Nejen 
obyvatelé Ústeckého kraje, ale i návštěvníci 
z jiných částí České republiky jsou překvape-
ni, jaké krásy jsou k vidění v bezprostředním 
okolí dolů. Proces sanace a rekultivace je ve-
lice zdlouhavý, dlouhodobý a bude pokračo-
vat ještě přibližně 15 let po ukončení těžby. 
Ta je v současnosti odhadována na Dolech 
Nástup Tušimice (DNT) do roku 2035 a na 
Dolech Bílina (DB) do roku 2050. Společnost 
Severočeské doly Chomutov a její předchůdci 
provádějí rekultivace již od roku 1950. Kon-
cem roku 2017 bylo plně rekultivováno téměř 
57 km2 pozemků, na dalších 18 km2 rekulti-
vace momentálně probíhá a v následujících 
letech bude společnost rekultivovat přibližně 
dalších 58 km2 ploch. V rámci strategie udrži-
telného rozvoje Severočeské doly Chomutov 
usilují o dodržování principů konceptu spole-
čenské odpovědnosti firem (CSR - Corporate 
Social Responsibility) a to všech třech jejích ob-
lastech. Zde je environmentální problematika, 
společně s ekonomickými a sociálními souvis-
lostmi, velice důležitou a sledovanou činností. 

Je prováděn a vyhodnocován průběžný bio-
logický monitoring předpolí uhelných lomů, 
v časovém předstihu jsou stanoveny priority 
zmírnění dopadů těžby na okolní přírodu, za-

Modrásek očkovaný
Foto: Mgr. Vladimír Vrabec
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menné mohyly s tlejícím jádrem pro ještěrky 
či tzv. broukoviště. V případě broukovišť jde 
o skupinu do země zapuštěných silnějších po-
len z kmenů tvrdého dřeva, které mohou být 
proloženy dřevem měkčím. Možné je i využití 
dutých polen nařezaných na kratší kusy, kte-
ré se vyplní štěpkou a dřevní hmotou. Takové 
zařízení do jisté míry slouží jako náhradní sta-
noviště pro xylobiontní hmyz, tj. organismus 
vyvíjející se ve dřevě, ale i pro jiné drobné 
živočichy. Je výhodou jej umísťovat tam, kde 
je nutno odstranit původní starý porost a mla-
dé výsadby dosud pro živočichy neposkytují 
vhodnější stanoviště. Pokud se umísťují do 
nové krajiny rekultivací, je výhodné umístění 
v doletové vzdálenosti hmyzu od nenarušené 
přírody mimo těžební prostor. V současné 
době fungují broukoviště v řadě zámeckých 
parků v ČR a v prostoru bývalého lomu Po-
krok Dolů Bílina.

Neméně zajímavou činností na bývalých 
i současných výsypkách a lomech je sledová-
ní zvláště chráněných druhů ptáků. Mezi ně 

patří silně ohrožené populace strnada zahrad-
ního, bělořita šedého nebo lindušky úhorní, 
zapsané na „červený seznam“ ohrožených 
druhů. Chráněné jsou i hojně se vyskytující 
kolonie břehule říční, zimující v jižní Africe 
a využívající pro hnízdění u nás až 2 000 nor 
na jednom místě. Z důvodu nedostatku ero-
dovaných říčních břehů využívají k hloubení 
až metr hlubokých nor hojně i vhodné důlní 
svahy. Pro jejich ochranu je v rámci skrývko-
vých řezů vždy ponechávána bez zásahu ale-
spoň jedna kolmá těžební stěna o minimální 
délce 100 m a minimální výšce 3 m a staré 
hnízdní nory jsou těženy mimo období hníz-
dění břehulí. Řešením je také budování ná-
hradních hnízdišť – výkopů, základových jam 
a využití starých pískoven, cihelen, popílko-
višť a neupravovaných hromad písku. Pro 
ostatní druhy ptáků jsou v porostech jako 
náhrada tzv. doupných stromů, využívaných 
ptáky k hnízdění, postupně budovány budky, 
oplechované proti přirozeným predátorům, 
které se pravidelně kontrolují a čistí. Důleži-
tou činností je sledování obsazenosti budek, 

jež je dlouhodobě velmi vysoká, a evidence 
snůšky vajec. Tyto činnosti provádí odborní-
ci za dnes již tradiční pomoci žáků partner-
ské základní školy v Březně u Chomutova. 
Veškeré zásahy do biotopů jsou situovány 
mimo období hnízdění ptáků a rozmnožo-
vání obojživelníků, tj. v období od poloviny 
srpna do poloviny března. K zamezení ru-
šení hnízdících ptáků se v předstihu, na 
podzim a v zimě před příslušnou hnízdní 
sezónou, provádí úprava předpolí tak, aby 
těžbou dotčený prostor nemohl být využí-
ván k hnízdění. Na území DB ale i DNT je 
hojná přítomnost cenných ptačích druhů 
a rozvíjející se péče o budky, zaměřených 
pomocí GPS a zanesených do leteckého 
snímku dotčené části území, dobrým před-
pokladem pro výskyt ptactva i v budou-
cích letech. Je velmi příznivé, že na ornito-
logických pozorováních se aktivně podílejí 
i samotní pracovníci DB a DNT – amatérští 
ornitologové, kteří mají dokonalou znalost 
místního prostředí a potřebnou odbornou 
erudici.

Konipas luční
Foto: Ph.D. Vladimír Teplý

Ohniváček černočárný
Foto: Mgr. Vladimír Vrabec

Lišče v předpolí 
Foto: Mgr. Vladimír Vrabec

Radovesická výsypka
Foto: Mgr. Vladimír Vrabec



Na monitorovaných plochách bylo také na-
lezeno více druhů z „červeného seznamu“ 
rostlin. Patří mezi ně zeměžluč lékařská, kost-
řava waleská, radyk sítinovitý, strdivka sed-
mihradská, zdravínek jarní, dub pýřitý, srpice 
barvířská, skřípinec jezerní a další. Zajímavým 
druhem je orobinec sítinovitý, vyskytující se 
v oblasti lokalit Prunéřov V – Prunéřov XI 
nebo rozrazil Dilleniův v lokalitě Merkur V, 
kde byly v předchozích letech zároveň za-
znamenány i chráněné druhy bezobratlých 
živočichů, jako jsou brouci prskavci či svižník 
polní. V těchto prostorách je pro budoucí 
výskyt a vývoj flóry a fauny doporučeno po-
nechat vybrané plochy, včetně těch vodních, 
bez jakýchkoliv zásahů a celou krajinu záro-
veň dlouhodobě sledovat a pružně reagovat 
na případné negativní změny. Je to zajímavé 
a hlavně prospěšné řešení z hlediska docílení 
různé rychlosti zapojování vegetačního po-
kryvu a rozdílů v dynamice vývoje společen-
stev ponechaných samovolnému vývoji vůči 
„opraveným„ plochám. Tyto rozdílné pod-
mínky velmi výrazným způsobem zvyšují dru-

hovou pestrost a mohou vést k vyšší stabilitě 
budoucího ekosystému. Dosavadní výsledky 
obecně potvrzují, že metoda ponechávání ur-
čitých částí výsypek a odtěžených ploch při-
rozenému vývoji je rovnocenným způsobem 
rekultivace jako návrat k tradičním polním, 
lučním či lesním kulturám. Probíhá pomaleji 
a neorganizovaně, takže nelze přesně před-
vídat výsledek, je však velmi žádoucí, a navíc 
nepoměrně levnější než standardní rekulti-
vace. Nevýhodou však zůstává prodloužení 
doby povinné platby odvodů za zábor země-
dělské a lesní půdy a nejisté uznání sukces-
ních ploch za rekultivované.

V krajině žije i řada dalších organismů, které 
ale nejsou příliš nápadné a většinou si jich ne-
všimneme, nebo je ani vidět nemůžeme díky 
jejich mikroskopickým rozměrům. Všechny 
jsou nedílnou součástí potravního řetězce, bez 
nich by nebyla možná ani druhová pestrost 
taková, jaká je popsaná výše. Občas se sta-
ne, že se některý z nich přemnoží a pak může 
ohrozit zdraví rostlin – toho už si obvykle všim-

neme, hovoříme pak o škůdcích a původcích 
chorob rostlin. Pokud taková situace nastane, 
je nutné zasáhnout a mladé výsadby ošetřit. 
Stanovením příčiny poškození nebo dokonce 
odumírání výsadeb na rekultivacích a navrho-
váním řešení se zabývají specialisté na ochranu 
rostlin. Můžeme konstatovat, že rekultivované 
plochy se nijak neliší od okolní krajiny, spíše je 
zde zdravotní stav rostlin a především vysazo-
vaných stromů ve smyslu četnosti nemocných 
jedinců lepší než např. v rekreačních nebo hos-
podářských lesích, i když se samozřejmě čas 
od času problémové lokality vyskytnou. Těm 
je pak věnována potřebná péče.

Jak je zřejmé, obnova a péče o půdu, rost-
linstvo a živočichy na bývalém lomovém 
prostoru není věcí jednoduchou a souvisí 
s mnoha dalšími vědeckými obory. Vyža-
duje mnoho péče a práce, finančních pro-
středků a spolupráci odborníků s těžebními 
společnostmi. Je naší vizitkou snažení zlepšit 
vzhled krajiny, kterou zde zanecháváme pro 
další generace.          (PI)

Linduška úhorní
Foto: Ph.D. Vladimír Teplý

Modrásek bahenní
Foto: Mgr. Vladimír Vrabec

Napadení javoru houbou
Foto: doc. Ing. Evženie Prokinová CSc.

Severní svahy DNT
Foto: Mgr. Vladimír Vrabec
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Cesta 
za snem
UŽ PÁR LET SLÝCHÁM OD PŘÁTEL, SE KTERÝMI SE SETKÁVÁME NA CHALUPĚ V KRUŠNOHORSKÉM 

ČESKÉM JIŘETÍNĚ, NA NAŠICH SPOLEČNÝCH VANDRECH A PŘI SJÍŽDĚNÍ ŘEK EPIZODY NA 

TÉMA „GABČA JEDE V ŘECKU, GABČA SE ZASE VYSEKALA, GABČA JEDE VE ŠPANĚLSKU...“ 

A POSLOUCHÁM JEJICH KOMENTÁŘE PŘI SLEDOVÁNÍ VÝSLEDKŮ JAKÝCHSI KVALIFIKAČNÍCH 

ZÁVODŮ KDESI NA MOTOCYKLOVÝCH RALLY. POSTUPEM ČASU JSEM NABÍRAL DALŠÍ INFORMACE 

O JEJICH NETEŘI, MLADÉ MOTOCYKLOVÉ ZÁVODNICI, KTERÁ CELÝ SVŮJ „DOSPĚLÁCKÝ“ ŽIVOT 

ZASVĚTILA SPLNĚNÍ SVÉHO SNU – JET LEGENDÁRNÍ DAKAR. SOUTĚŽ, KTERÁ JE PRÁVEM UZNÁVANÁ 

JAKO NEJTĚŽŠÍ ZÁVOD AUTOMOBILŮ, KAMIONŮ, ČTYŘKOLEK A MOTOCYKLŮ PLANETY. STEJNĚ 

TĚŽKÉ JAKO POCHOPIT DŮVODY PROČ SE TRMÁCET DO JIŽNÍ AMERIKY, ABYCH SE TAM NECHAL 

PŘEJET NĚKTERÝM ZE SOUPEŘŮ NEBO BÍDNĚ ZHYNOUT PŘI NEHODĚ V NEHOSTINNÉ PUSTINĚ 

PLNÉ DUN, BYLO NAJÍT VHODNÝ TERMÍN A MÍSTO PRO ROZHOVOR O ŠÍLENSTVÍ ZVANÉM DAKAR, 

ALE PODAŘILO SE. A TAK JSEM SI S GABRIELOU „GABČOU“ NOVOTNOU, PRVNÍ ČEŠKOU, KTERÁ 

USEDLA ZA ŘÍDÍTKA MOTOCYKLU NA START TOHOTO PRESTIŽNÍHO ZÁVODU, POVÍDAL O ČEM 

JINÉM, NEŽ – O DAKARU. 

TEXT: FRANTIŠEK DOČEKAL
FOTO: ARCHIV GABRIELY NOVOTNÉ



Cesta za snem
Už pár let slýchám od přátel, se kterými se 
setkáváme na chalupě v krušnohorském Čes-
kém Jiřetíně, na našich společných vandrech 
a při sjíždění řek, epizody na téma „Gabča 
jede v Řecku, Gabča se zase vysekala, Gab-
ča jede ve Španělsku…“ a poslouchám jejich 
komentáře při sledování výsledků jakýchsi 
kvalifikačních závodů kdesi na motocyklo-
vých rally. Postupem času jsem nabíral další 
informace o jejich neteři, mladé sympatické 
závodnici, která celý svůj „dospělácký“ život 
zasvětila splnění svého snu – jet legendár-
ní Dakar. Soutěž, která je právem uznávaná 
jako nejtěžší závod automobilů, kamionů, 
čtyřkolek a motocyklů planety. Stejně těžké 
jako pochopit důvody proč se trmácet do 
Jižní Ameriky, abych se tam nechal přejet ně-
kterým ze soupeřů nebo bídně zhynout při 
nehodě v nehostinné pustině plné dun, bylo 
najít vhodný termín a místo pro rozhovor o ší-
lenství zvaném Dakar, ale podařilo se. A tak 
jsem si s Gabrielou „Gabčou“ Novotnou, prv-
ní Češkou, která usedla za řídítka motocyklu 
na start tohoto prestižního závodu, povídal 
o čem jiném, než – o Dakaru.

Co účast na Dakaru předchází?
Musíš mít hodně natrénováno, sehnat spous-
tu peněz, mít dobrý tým, spolehlivou motorku 
a hlavně strašně moc chtít. Pořadatelům, pro 
které je každé zranění nebo tragická událost 
při soutěži negativní reklamou, zase musíš 
dokázat, že na to máš jezdecky, když si nová-
ček. Takže absolvuješ kvalifikační závod, kde 
tě pečlivě a osobně sledují komisaři, zda na 
tento druh závodů prostě máš, nebo ne. Jela 
jsem v roce 2017 španělskou Merzouga Rally 
a vyhrála kategorii žen, dostala dobré referen-
ce a cesta na Dakar byla otevřená!

Jak probíhá příprava člověka a stroje?
Na motorce jezdím od 21 let, nejdřív po silni-
ci, pak v terénu. Nikdo v rodině se ničím po-
dobným nezabýval, takže si všichni klepali na 

čelo a měli mne za blázna. Asi nejlíp to vyjá-
dřila babička Hanka slovy: „Na co si tedy stu-
dovala ty tři vysoké školy?“ Speciálně na Da-
kar jsem trénovala od února 2015 a moc tam 
chtěla jet. Víš, myslím si, že každý člověk má 
znát svůj sen a dokáže víc, než si umí předsta-
vit. Když se změní priority, mění se i sen, ten 
můj byl jasný. Na Dakaru jde kromě dlouho-
dobého tréninku, již zmíněného zajištění sluš-
né částky peněz, budování týmu a shánění 
informací, o přípravu a speciální úpravy mo-
tocyklu. Já mám závodní speciál postavený 
na základě endurové motorky Husqvarna FE 
450. Oproti Rally Replica, kterou jezdí 95 % 
jezdců a která je na rally přímo určená, mám 
kratší rozvor a motorka je tedy kratší a tím 
ovladatelnější při zatáčení. Oproti sériové 
endurovce má jiný podvozek, větší brzdové 
kotouče, musí se uzpůsobit kokpit pro umístě-
ní speciálních navigačních a bezpečnostních 
přístrojů, mít nádrž na 25 litrů paliva a další 
technické úpravy.

Proč zrovna 25 litrů?
Všichni jedeme na strojích o stejné kubatuře 
a v etapách je počítáno s tím, že musíš ujet 
minimálně 250 kilometrů mezi tankovacími 
body. Když si připočteš extrémní spotřebu 
motocyklu při jízdě v náročném prostředí pí-
sečných dun, je to tak na hraně. I tak se stalo, 
že pořadatelé nějak špatně spočítali vzdále-
nost mezi „tankovačkami“ a my dojížděli jen 
„na výpary“ nebo některým z nás došel ben-
zin pár kilometrů před cílem etapy.

Jaké náhradní díly s sebou vezeš?
No všechny je nepobereš a je jen omezené 
množství věcí, které je možné někde v pouš-
ti opravit. Vezeš základní nářadí, v mém pří-
padě náhradní páčky, ale hlavně! montážní 
„drcpásky“ a všeobecně nepostradatelná 
„americká páska“. Jak říká náš mechanik 
Péťa, když se něco nehejbá a má, prostříkej to 
„WDčkem“, když se to hejbá a nemá, tak to 
přilep „amerikou“! Jednoduchý, ne?

Co v závodě jíš a piješ?
Ráno vstáváš brzy, je poměrně zima a nemáš 
moc na jídlo chuť. Takže snídám obilnou kaši, 
před startem do speciálky a nebo v tankovač-
ce chroupu tyčinky, za jízdy jen gely, přilepené 
na motorce, po dojezdu etapy pak proteinový 
nápoj a až večer po dojezdu normální jídlo, 
většinou rýže a maso. Při jízdě piju trubičkou 
jonťák pro doplnění minerálů a cukru z bagu, 
jenž je opět pro všechny závodníky povinný.

A spaní?
Náš tým spal docela komfortně na palan-
dách v kamionu. Sice byly dost úzké a na-
mačkané na malé ploše, ale proti stanu tlumí 
zvuky a hluk. Rámusu je v bivaku neskutečně 
mnoho a hlavní je „vypnout hlavu“ a snažit 
se naspat co nejvíce hodin. Ne vždy se to 
daří, obecně toho na Dakaru moc nenaspíš. 
V poslední peruánské etapě jsem díky vyři-
zování dokladů a opravám motorky spala 
hodinu a půl…
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Gabriela Novotná
Datum narození: 1. 11. 1988
Místo: Chomutov
Bydliště: Praha, Beroun
Povolání:  tlumočnice angličtiny 

a francouzštiny
Záliby:  motocykly, knihy, rocková hudba 

(ideálně z vinylových desek)
Tým:  Indigo Racing 

(při Dakaru Klymčiw racing)
Motocykl: Husqvarna FE 450
Úspěchy:  42. místo na marocké Merzou-

ga Rallye 2017 (kvalifikace na 
Dakar, 1. v kategorii žen), 
45. místo na řecké Hellas 
Rallye Raid 2017 (2. v kategorii 
žen), 34. Serres Greece Rallye 
2017 (1. v kategorii žen), 
10 etap Rally Dakar 2018…

Existuje nějaká zvláštní rivalita mezi závod-
níky?
No jasně, vyhrát chce přece každý! Mě ale 
přijaly zkušené závodnice úžasně. Španělka 
Laila Sainzová byla rychlá a moc jsme se na 
začátku etap nevídaly, Rosa Romero Font, 
starší, zkušená závodnice, měla ke mně po-
malu mateřský přístup a Mirjam Polová z Ni-
zozemska byla velice přátelská. Všechny mě 
měly za malou holčičku, kterou je třeba chrá-
nit a pomáhat jí. Byly prostě úžasné! Navíc se 
tento náš vztah nijak nezměnil, ani když jsem 
je předjela a byla v pořadí před nimi, odstupo-
vala jsem po osudné 10. etapě z 2. místa mezi 
ženami. Moc jsem si vážila toho, že se ke mně 
chovaly stále stejně přátelsky. A s chlapy to 
bylo také super. Obecně platí, že čím lepší 
závodník, tím se chová lépe, nemusí si nic do-
kazovat, když na to má, ne? Někdo při před-
jíždění jede slušně, jiný bezohledněji, někdo 
pípne včas, někdo na poslední chvíli a někdo 
třeba vůbec…

Promiň, co je to „pípne“ ???
Všichni mají ve stroji speciální zařízení. Když 
položíš motorku nebo převrátíš auto, zaříze-
ní systémem gyroskop – vysílač pošle všem 
v okruhu 250 m okolo informaci, že je na-
blízku nebezpečí. Když tě začnou na konci 
etapy dojíždět rychlá auta, startující později 
než ti na motorkách, mají navigátoři, když tě 
dojedou, správně „pípnout“, protože se toto 
zařízení používá i jako výstraha při předjíž-
dění. Podíváš se, na jakou stranu máš uhnout 
a necháš je jet.

Proč nefungovalo „pípnutí“ v 5. etapě, když 
ti při nehodě za vrcholem duny auto přejelo 
motorku a málem i tebe?
Fungovalo. Oni věděli, že tam v tom okruhu je 
nějaká nehoda. A musím říct, že to bylo ještě 
pikantnější, protože přímo na té duně stáli dva 
organizátoři a natáčeli tam (proto to vlastně 
zaznamenaly kamery) a ukazovali jim, ať zpo-
malí, že tam někdo je. Řidič pak řekl: „Když vy 

motorkáři padáte furt, to kdybych měl pokaž-
dé zpomalovat, to bych nikam nedojel.“

V čem je tajemství úspěchu na Dakaru?
Říkal jsi před rozhovorem, že známý účastník 
Dakaru Josef Macháček někde v novinách 
definoval tento závod procenty: 50 % tech-
nika, 30 % navigace, 20 % člověk. Myslím, 
že tam schází jedna důležitá položka a tou 
je štěstí. Měla jsem spolehlivou motorku, kte-
ré se vyhýbaly zásadní technické problémy, 
navigování je můj koníček, velice mě baví 
a docela mi jde. Spojení navigace a jízdy bylo 
jedním z důvodů, proč jsem chtěla Dakar jet. 
Jako člověk jsem byla také jak psychicky, tak 
i fyzicky v pohodě, ale tady bych to procento 
asi zvedla. Závod je přece jen dlouhý a nároč-
ný. A štěstí? Ten kámen v písku, který mě po-
slal se zlomenou klíční kostí domů, byl právě 
jen o tom pověstném štěstí. Já ho prostě ten 
osudný den neměla…

Vyhovoval ti povrch etap?
Mám docela ráda písek a písečné duny. Da-
kar je, co se týká povrchu, velice specifický 
a rozmanitý. Velice jemný, mouce podobný 
písek fesh-fesh, písečné duny, skládající se 
z písků různých vlastností a zajímavá je také 
„velbloudí tráva“. To je poměrně měkký pí-
sek, kombinovaný s tvrdými trsy pichlavé 
trávy. Každý povrch, každá duna se musí jet 
jinak. V měkkém písku do kopce rychle, jinak 
se zahrabeš, při najíždění na tvrdé drny trá-
vy opatrně, v měkkém písku musí být váha 
hodně vzadu, jinak „zamkneš“ přední kolo 
a letíš. Takže musíš pořád pracovat s tělem 
a přemisťovat těžiště. Navíc se to nedá nikde 
jinde natrénovat, aspoň že my holky to máme 
jednodušší, protože jsme lehčí. V jedné eta-
pě byl sjezd duny dlouhý přes pět set metrů 
označený třemi vykřičníky, tzn. nejvyšší vý-
strahou. Byla to taková „sjezdovka“, že bych 
ji pomalu nejela ani na lyžích. Chtěla jsem při 
jízdě brzdit motorem, ale jediná rychlost, kte-
rá neblokovala kolo, byla čtyřka. Takové duny, 

velké jako panelák, před kterou si říkáš: „To 
mám jako vyjet?“, prostě nikde jinde nejsou...

Využíváš své schopnosti tvého povolání?
Angličtina a francouzština jsou potřebné 
pro komunikaci obecně a samozřejmě se 
při závodech hodí. Naučila jsem se pár 
věcí i španělsky. Pomohlo to třeba, když 
kolegům došel benzin před „tankovačkou“, 
domluvila jsem se rychle s domorodci, kteří 
tam měli čtyřkolku, vyrazili na pomoc a klu-
ci za chvíli dorazili.

Dá se Dakar definovat několika jednodu-
chými slovy?
Pro mě asi: dobrodružství, sen, vášeň a prach.

Jaké máš plány?
Kdyby se podařilo ještě pár let jezdit, dám 
zatím přednost závodění před osobním, pra-
covním a rodinným životem. Sehnat správ-
né partnery a zachovat dobrý tým, tzn. lidi, 
pro které je Dakar tím správným příběhem 
a ztotožňují se s ním, to bych byla moc ráda. 
Současní partneři letošního Dakaru zůstávají, 
ale druhou hypotéku na pokrytí nákladů si už 
brát nemůžu. Ta letošní byla investicí ukázat, 
že na Dakar patřím, a usnadněním získávání 
dalších partnerů. 

Takže hlavním plánem a snem zároveň je 
Dakar 2019...
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Na kole do 
Klášterce nad Ohří
MĚSTO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ SE NACHÁZÍ V ZÁPADNÍ ČÁSTI ÚSTECKÉHO KRAJE, PŘESTOŽE JE 

SVOU POLOHOU I DOSTUPNOSTÍ BLIŽŠÍ KARLOVÝM VARŮM. PODÉL ŘEKY SE KLIKATÍ VÝZNAMNÁ 

CYKLOTRASA Č. 6 NEBOLI OHŘE, PROPOJUJÍCÍ CHEB A LITOMĚŘICE, PODÉL TÉTO CYKLOSTEZKY 

LEŽÍ MNOHO ATRAKTIVNÍCH KULTURNÍCH, HISTORICKÝCH A PŘÍRODNÍCH TURISTICKÝCH CÍLŮ. 

MĚSTO ZÁROVEŇ PROTÍNÁ SPOUSTA CYKLOSTEZEK VEDOUCÍCH NA HŘEBENY KRUŠNÝCH HOR, 

TYTO TRASY JSOU VHODNÉ ZEJMÉNA PRO TERÉNNÍ A PŘESHRANIČNÍ CYKLISTIKU. 

TEXT: MĚSTO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ
FOTO: ŠTĚPÁN MALAST



Pokud přijedete po proudu Ohře po stejno-
jmenné cyklostezce, nejdříve zavítáte do Láz-
ní Evženie, kde můžete ochutnat i klášterecké 
zdraví prospěšné minerální prameny, zaplavat 
si v krytém bazénu, odpočinout v solné jesky-
ni či pochutnat si na nějaké dobrůtce v lázeň-
ské kavárně nebo restauraci. Příjemné pose-
zení, zapůjčení loďky či kola nabízí nedaleká 
loděnice. Trasa pokračuje desetihektarovým 
parkem anglického typu se spoustou dendro-
logických unikátů, z nichž nejzajímavější jsou 
označeny dřevěnými cedulkami. Parku vévo-
dí novogotický zámek s muzeem porcelánu. 
Odsud je to jen kousek na historické náměstí, 
kde v budově radnice naleznete turistické in-
formační centrum.

Z města je vhodné po celý rok podnikat vý-
lety do širokého okolí, jen nad Kláštercem je 
možné navštívit dvě zříceniny historických 
hradů, Lestkov a Šumburk. Nedaleko je také 
hrad Hasištejn a směrem na Karlovy Vary 
hrad Perštejn a Horní hrad neboli Hauenštejn. 

Milovníci horské cyklistiky jistě ocení trasu na 
Měděnec s historickou štolou a malým muze-
em hornictví. 

Klášterec nabízí také vyžití pro děti, jako je 
aquapark s tobogány a mnoha vodními prv-
ky. Na zámku si děti mohou prohlédnout říši 
skřítků Vítězslavy Klimtové a loutky rodiny 
Kopeckých.

V roce 2016 si město Klášterec nad Ohří ne-
chalo zpracovat cyklogenerel, plán, jak opti-
malizovat provoz ve městě pro cyklisty. Z něj 
se v současné době vychází při plánování 
nových cyklotras a při rekonstrukci ulic ve 
městě. Ještě v letošním roce bude ve městě 
vybudován cyklopark a připravuje se cyklo-
stezka, která bude spojovat lázeňský areál se 
zříceninou hradu Šumburk.

Ve městě se během roku koná řada kulturních 
akcí. V červnu doporučujeme 3. ročník so-
chařského sympozia ve dřevě – Paměť krajiny. 

Jednou z nejvýznamnějších akcí města, která 
láká návštěvníky z celé republiky i zahraničí, 
je červencový hudební festival s houslovým 
virtuosem Jaroslavem Svěceným, Klášterec-
ké hudební prameny. V září se můžete těšit 
na městskou slavnost Klášterecké promená-
dy, kdy pestrá kvalitní muzika prozvučí celé 
město. Jistě uznáte, že návštěva Klášterce nad 
Ohří stojí za zvážení.          (PI)

Turistické informační centrum
nám. Dr. E. Beneše 85
431 51 Klášterec nad Ohří

tel.: 474 359 687
e-mail: icklasterec@muklasterec.cz

www.klasterec.cz 
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Skryté příběhy 
v Krušných horách



DÍKY VENKOVNÍ HŘE „SKRYTÉ PŘÍBĚHY“ POZNÁTE NEJEN NOVÁ ZAJÍMAVÁ MÍSTA, ALE NAVÍC 

MŮŽETE CESTOVAT V ČASE A UDĚLAT KAŽDÝ RODINNÝ VÝLET NEOBYČEJNÝM DOBRODRUŽSTVÍM. 

HRA JE URČENA PŘEDEVŠÍM DĚTEM OD 6 DO 13 LET, ALE POBAVÍ I DOSPĚLÉ. HRA JE ROZDĚLENA 

DO JEDNOTLIVÝCH VÝLETNÍCH TRAS, KTERÉ JSOU PO CELÉ ČESKÉ REPUBLICE. NA KAŽDÉ TRASE 

JE NĚKOLIK ZASTAVENÍ, KDE SE ZAPOSLOUCHÁTE DO PŘÍBĚHU VYPRÁVĚNÉHO HISTORICKOU 

POSTAVOU, KTERÁ JE SPOJENA S DANÝM MÍSTEM A PRÁVĚ ŘEŠÍ NĚJAKÝ MALÉR NEBO OBTÍŽNÝ 

ZÁMĚR. NA JEDNOTLIVÝCH ZASTAVENÍCH POMÁHÁTE TÉTO POSTAVĚ A ZÁROVEŇ POSUNOVAT 

HISTORII TÍM, ŽE ŘEŠÍTE DROBNÉ ÚKOLY, A ZA TO SBÍRÁTE BODY. ČÍM VÍC BODŮ MÁTE, TÍM VÍC 

OBSAHU HRY SE VÁM OTEVÍRÁ. KAŽDÝ MĚSÍC PŘIBÝVAJÍ NOVÉ A NOVÉ TRASY PO CELÉM ÚZEMÍ 

ČESKÉ REPUBLIKY, A TAK V BLÍZKÉ BUDOUCNOSTI HRA POSKYTNE DOSTATEK ZÁBAVY, AŤ JSTE 

ODKUDKOLIV. JEDNOTLIVÉ TRASY JSOU DLOUHÉ OD JEDNÉ DO DVOU A PŮL HODIN, ABY BYLO 

MOŽNÉ KROMĚ MISE HRY STIHNOUT NÁVŠTĚVU BLÍZKÉHO ZÁMKU, KOUPALIŠTĚ NEBO OBĚD 

U BABIČKY. 

TEXT A FOTO: EVA MAŘÍKOVÁ, DESTINAČNÍ AGENTURA KRUŠNÉ HORY

V Krušných horách jsou trasy dvě. „Už v loň-
ském roce při zahájení turistické sezóny jsme 
do sítě příběhů, které mohou hrát děti po celé 
republice, zařadili Boj o zvon v Krupce. Letos 
je to Zavalený Julius. Děti mohou přímo na 
místě v Podkrušnohorském technickém mu-
zeu zažít dobrodružství a cestovat časem,“ 
uvedla ředitelka Destinační agentury Krušné 
hory Eva Maříková.

ZAVALENÝ JULIUS
Skrytý příběh Most – Kopisty
https://skrytepribehy.cz/trasa/most-kopisty-
-zavaleny-julius
Rok 1960 | Most, Kopisty | délka 0.5 km | 
6 zastavení | trvání 0.5 hodiny

Na kalendářích a jízdních řádech je letopočet 
1960. V hospodách se začala čepovat Kofola, 
byla vynalezena minisukně a Karel Gott usou-
dil, že je na čase ukončit práci v ČKD a začít 

kariéru profesionálního zpěváka. Zatímco 
Američané koukají na Psycho, Češi chodí do 
kina na Dařbujána a Pandrholu. Českoslo-
venští sportovci si před olympiádou v Římě 
mění dresy, protože od nynějška jejich vlast 
oficiálně dosáhla socialismu a přejmenovala 
se na ČSSR (Československou socialistickou 
republiku). V Hollywoodu byla položena prv-
ní hvězda na chodník slávy Joanne Wood-
wardové a kolem Země obkroužil Sputnik 5 
se dvěma psy na palubě. Zatímco psí astro-
nauti jsou prý v pořádku, na dole Nosek na 
Kladensku vypukl důlní požár, který připravil 
o život dvacet horníků. Ve světle všech těchto 
událostí zapadlo jedno malé drama. Jde také 
o malér v dole. Na šachtě Julius III. v Mostě 
Kopistech nastoupil Luděk Zajíček do svého 
prvního zaměstnání a hned v prvních dnech 
je vystaven testu, jaký jiní nezažijí za celý ži-
vot – musí zachránit své dva parťáky, kteří 
jsou v závalu.

BOJ O ZVON
Skrytý příběh Krupka
https://www.skrytepribehy.cz/trasa/krupka-
-boj-o-zvon
Rok 1635 | Krupka | délka 4.5 km | 7 zasta-
vení | trvání 2.5 hodiny

Zdař Bůh pozemšťane, zdravím tě pozdra-
vem užívaným mezi havíři. Časoprostorová 
puklina tě zavede do roku 1635, kdy Švédo-
vé okupují město Krupka. Panuje období, 
kdy se Temnonoš prohání celou Evropou. 
Švédové drancují, co mohou, vypalují koste-
ly, domy. Nikdo si není jist ani životem, natož 
majetkem...              (PI)

Všechny aktivity Destinační agentury 
Krušné hory můžete sledovat na nově 
spuštěných webových stránkách 
agentury, www. krusne-hory.org 
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50 let historie



DO REDAKCE NAŠEHO VYDAVATELSTVÍ DORAZIL BALÍČEK A V NĚM BYL ČERVENÝ TUBUS, 

TAKOVÝ, JAKÝ SE POUŽÍVAL NA DIPLOMY NEBO VYSVĚDČENÍ. PŘI OTEVŘENÍ JSME Z NĚJ 

OPATRNĚ VYJMULI STARÉ NOVINY. ZJISTILI JSME, ŽE JSOU VŠECHNY Z ROKU 1968. PŘIŠLO 

NÁM TO VE SVĚTLE NAŠICH DĚJIN NATOLIK ZAJÍMAVÉ, ŽE JSME SE ROZHODLI V RÁMCI VÝROČÍ 

NĚKTERÉ ČLÁNKY VYBRAT A OTISKNOUT. MYSLÍME SI, ŽE NEPOTŘEBUJÍ DALŠÍ KOMENTÁŘ 

A JE ŠKODA, ŽE SE TATO HISTORIE NEUČÍ VÍCE VE ŠKOLÁCH A TO BEZ ZAUJATÝCH OSOBNÍCH 

POSTOJŮ A STRACHU. HISTORIE JE POUZE MINULOST, KTERÁ JIŽ NEEXISTUJE A MĚLA BY 

SLOUŽIT PŘEDEVŠÍM K POUČENÍ SE...
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Před deseti lety novinové titulky hlásaly: 
„Most nemá místo pro mrtvé.“ Nový hřbitov 
na okraji původního starého Mostu totiž le-
žel na důlní výsypce, kde dochází ke vzlínání 
spodní vody. Ta začala po letech „vracet“ na 
povrch rakve s umrlci, a tak se začaly pouze 
urny s popelem zesnulých ukládat do kolum-
bárií. Rakve v zemi nevydržely ani pár desí-
tek let... 

Oproti tomu jen o pár kilometrů dál, u Ma-
riánských Radčic na Mostecku, odpočíva-
jí stovky, ba tisíce koster možná i 1000 let 
v pokoji a bez hnutí! Není se co divit zájmu 
médií i historiků. A trpělivosti těžařů, kteří 
jsou ochotni zabrzdit uhelná rypadla, aby 
z předpolí Lomu Bílina neudělali měsíční 
krajinu dřív, než odkrývači historie dokončí 
svou práci v „akropoli mrtvých“. A není se 
co divit ani vyhlašovatelům Ceny Národního 
památkového ústavu, že vzkříšení dějinných 
pokladů v lokalitě zaniklých Nesvětic chtějí 
ověnčit vavříny.

Nález tak obrovského centrálního pohřebiš-
tě, kterým se výzkumníci Archeologického 
ústavu Akademie věd ČR zabývají několik 
let, nemá u nás obdoby. Předkové tu odpo-
čívají asi ve 2000 hrobech. Navíc je záhadou, 
proč si tehdejší pozůstalí dali tu práci a vozili 
se s mrtvolami až sem. Nejbližší sídliště stálo 
zhruba pět kilometrů daleko. Takto osamoce-

né místo pro ostatky zemřelých není pro raně 
středověké pohřbívání vůbec typické. Zjistí se 
vůbec, čím bylo tak magické?

ŠPERKY A MILODARY POVÍ HODNĚ 
Nejde jen o to, že tu máme gigantický krchov. 
Hroby vydávají další poklady, třeba stovky 
šperků, polodrahokam nebo prubířský ká-
men, kterým se ověřovala ryzost kovů, mincí, 
klenotů. Během vykopávek se objevil i zbytek 
kopí z 11. století.

Bohaté na šperky jsou samozřejmě přede-
vším ženské hroby. Archeologové našli u ne-
božtíků například několik esovitých záušnic, 
tedy typických slovanských šperků vpléta-
ných pomocí pentlí do vlasů kolem uší nebo 
do copánků. Nejsou ale výjimkou ani v hro-
bech mužských jedinců. Narazili i na ostatky 
zhruba pětiletého dítěte, které mělo kolem 
krku korálky.

KŘESŤANÉ, ČI „ATEISTÉ“?
Další zvláštností jsou třeba železné nože jako 
milodar. To je prý v křesťanském hrobě zará-
žející. Jenže – šlo o křesťany? Například min-
ce, nalezené v pravých rukách jako poplatek 
pro vstup do podsvětí, ukazují na relikt po-
hanství. Pro něj bylo charakteristické vyzná-
vání víry v různá vícečetná božstva, kulty za-
ložené na přírodních silách, nadpřirozených 
bytostech, duších předků či démonů. 

ZÁHADNÉ POHŘEBIŠTĚ Z DOBY PRVNÍHO ČESKÉHO KRÁLE 

ODKRÝVAJÍ UŽ NĚKOLIK LET ARCHEOLOGOVÉ U MARIÁNSKÝCH 

RADČIC. JEJICH NÁLEZ JE NATOLIK VÝZNAMNÝ, ŽE NEJEN 

ZABRZDÍ UHELNÉ STROJE NA DOBU, JAK BUDE POTŘEBA, ALE 

INSPIROVALI I NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV K NOMINACI NA CENU 

„OBJEV ROKU“. VÝZKUM STŘEDOVĚKÉHO „MĚSTA MRTVÝCH“ 

V LOKALITĚ NESVĚTICE JI MŮŽE LETOS ZÍSKAT. 

TEXT: LUCIE BARTOŠ
FOTO: ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR
 

Objev roku: 
město 
mrtvých



Poloha na zádech, v níž zesnulí leží, směrem 
na východ, ukazuje na tradici křesťanskou. 
Snoubí se nám tu tedy monoteistické nábo-
ženství s pohanskými přežitky.

Další záhadou byl pro změnu unikátní nález 
kostry bez chodidel, která nahrazoval mlýnský 
kámen. Jde o protiupírský rituál, kterým chtěli 
lidé zabránit mrtvému v opuštění hrobu.

O jak hlubokém „propadlišti dějin“ se vlast-
ně bavíme? Nálezem, který pomohl určit stáří 
ostatků, jsou například denáry z doby přemy-
slovského knížete Vratislava II. z let 1061 až 
1085 – to je mimochodem rok, odkdy ten-
to panovník nesl titul první český král. Velký 
brakteát (stříbrná jednostranná mince) z prv-
ní poloviny 13. století a dva denáry krále Pře-
mysla Otakara II., ražené před rokem 1278, 
poukazují na to, že se zde pochovávalo zhru-
ba v časovém rozmezí tří set let.

Původní odhad průzkumníků byla datace 
13. - 15. století, ale jen do doby, kdy zača-
li otevírat jeden hrob za druhým a nacházet 

třeba právě záušnice, které Slované nosili 
od 10. do počátku 13. století: u některých si 
jsou odborníci jisti, že pocházejí nepochybně 
z 11. století.

Obec Nesvětice, kterou zde archeologové 
původně hledali, vznikla na území hřbito-
va zhruba o 100 až 150 let později. Možná 
odtud pramení její název – obyvatelé svými 
domy zNESVĚTili nekropoli. Vesnice s koste-
lem je poprvé zmiňována k roku 1238. Zanik-
la zcela v období husitských válek, nejpozději 
na přelomu 15. a 16. století. 

SPIRITUÁLNÍ ZAMYŠLENÍ NA ZÁVĚR
Hrobů je tam prý kolem dvou tisíc. Tolik bylo 
i obyvatel nedalekých zaniklých Libkovic 
u Mariánských Radčic, zlikvidovaných kvůli 
těžbě, ke které ale nikdy nedošlo. 

Když šlo o uhlí ze starého Mostu, rypad-
la pohřbila město živých lidí... Tady nám 
Lom Bílina naopak ze země vzkřísil příběh 
již mrtvých lidí. Přestože jde o kostry, při-
bližují nám mlčky své osudy: těm ze starého 
Mostu nebo zaniklých Libkovic, kde mimo-
chodem býval poválečný zajatecký tábor, 
se jistě vyrovnají.

Možná duchové starobylých kostlivců, dlí-
cí na mystickém vrchu, chtěli být v předpolí 
Lomu Bílina znovuobjeveni – jako archaické 
memento, které si středověcí lidé uvědomo-
vali více než my dnes. 

Memento mori – pamatuj, že jsi smrtelný.

Jestli vykopávky z města mrtvých získají cenu, 
nevíme. Ale slavnostně zatančit danse maca-
bre (tanec smrti) si můžeme i bez toho. Od-
krývači tajemství a pravdy – tedy archeologo-
vé – si to zaslouží tak jako tak. 

Lokalita Nesvětice se nachází v údolí 
Lomského a Radčického potoka. Povodí 
obou potoků je cílem archeologického 
bádání už od konce 19. století, kdy byly 
archeologické památky narušovány při 
těžbě cihlářské hlíny a při důlní činnosti. 
Od 50. let zde byly realizovány četné vý-
zkumy na předpolí rozrůstajících se uhel-
ných velkolomů. Nálezy na místě středo-
věkých Nesvětic byly lokalizovány v 60. 
letech 20. století. Plošné výzkumy se tu 
prováděly v letech 1984 – 1988, ale přes 
významnou ojedinělost lokality nebyly ka-
pacity k pokračování výzkumu. (AÚ AV)
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„POD POJMEM RODINNÉ STŘÍBRO SI MNOZÍ VYBAVÍ NĚCO CENNÉHO, K ČEMU MÁ RODINA ÚCTU, 

CO SI PEČLIVĚ CHRÁNÍ A PŘEDÁVÁ Z GENERACE NA GENERACI. PŘESNĚ 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 

NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH AKCÍ CELOKRAJSKÉHO I NADREGIONÁLNÍHO VÝZNAMU SE ÚSTECKÝ KRAJ 

PODÍLÍ NA ZMÍNĚNÝCH AKTIVITÁCH POSKYTNUTÍM FINANČNÍ PODPORY, V NĚKTERÝCH PŘÍPADECH 

I FORMOU SPOLUPOŘADATELSTVÍ. KRAJ MÁ MIMOŘÁDNÝ ZÁJEM IDENTIFIKOVAT SE S AKCEMI 

UVEDENÉHO CHARAKTERU A POMOCI TAK ZACHOVAT I DÁLE PŘEDÁVAT TRADICE. 

TEXT: RNDR. ZDENĚK RYTÍŘ
FOTO: KRAJSKÝ ÚŘAD ÚSTECKÉHO KRAJE

Už třetím rokem se mohou nejvýznamnější 
a prestižní akce a projekty v Ústeckém kraji, 
které mají nejen celokrajský, ale i nadregio-
nální dosah, pyšnit tímto titulem. Letošní rok 
byly do programu zařazeny dva nové projek-
ty, a to „Císařský den 2018“ a „29. národní 
festival dechových orchestrů FEDO 2018“, 
čímž se celkový počet těchto důležitých akcí 
podporovaných naším krajem zvýšil na 29 
(některé aktivity se konají s periodou dva 
nebo tři roky).

Konkrétní akcí, která se letos v květnu ode-
hrála, na zámku Nový Hrad v Jimlíně u Loun, 
byla tradiční pouť. Bohatý program byl laděn 
v duchu 100. výročí vzniku Československa 
a mezi účinkujícími proto dominovaly unifor-
my z doby dobrého vojáka Švejka i legionářů. 
Dětem pak patřily tradiční pouťové atrakce 
a stánky s dobrotami. Program vyvrcholil 

v neděli odpoledne průvodem pochodujících 
vojáků symbolizující návrat z ruské fronty 
a ukončení první světové války. Zámek Nový 
Hrad je příspěvkovou organizací Ústeckého 
kraje. Do oprav investoval kraj nemálo pro-
středků, ale vyplatilo se to. Ročně zámek 
navštíví desetitisíce turistů a na třech zámec-
kých nádvořích se každoročně koná mnoho 
pěkných a hojně navštěvovaných akcí.

Další zajímavou akcí, která se v také květnu 
odehrála, je už 47. ročník soutěže floristů 
Děčínská kotva, která byla pro svůj význam 
zařazena do programu. Letošní ročník soutě-
žící přenesl do první republiky. Protože právě 
letos je to přesně 100 let od vzniku Českoslo-
venska. Celé mistrovství vyvrcholilo slavnost-
ním galavečerem v prostorách děčínského 
zámku. Nejlepší floristé z celé republiky sou-
těžili tradičně v juniorské a seniorské katego-

Rodinné stříbro
„Vzácnost, kterou ochraňujeme“

Ředitel zámku Josef Kabát 
převzal od hejtmana 
Oldřicha Bubeníčka a radní 
Jitky Sachetové certifikát 
Rodinné stříbro.



rii a čekalo na ně několik soutěžních úkolů. 
Jeden z nich byl vytvořit libovolnou vázanou 
kytici věnovanou odvážným ženám období 
českého disentu, také museli během nece-
lých tří hodin vytvořit květinovou přízdobu 
pro losem určené vozidlo nebo vyrobit kvě-
tinovou kabelku tematicky laděnou do první 
republiky. Novým Mistrem Floristou České 
republiky pro rok 2018 se stal v kategorii juni-
orů student děčínské zahradnické školy Vlas-
timil Kucharovič. V kategorii seniorů získala 
prestižní titul Mistr Florista České republiky 
2018 Vlasta Sekyrková z Květinového atelié-
ru V Ráji. Děčínská kotva vznikla v roce 1971 
jako nejvyšší a prestižní soutěž – Mistrovství 
floristů ČR není zdaleka jen soutěží, jejíž or-
ganizaci má na starosti pouze a jen škola, ale 
stále více do její náplně promlouvají přední 
odborníci na floristiku reprezentovaní Sva-
zem květinářů a floristů ČR. Více o soutěži na 
http://decinska-kotva.cz/

V současné době podporuje projekt Rodinné 
stříbro Ústeckého kraje níže uvedený seznam 
akcí. Více se dozvíte na www.kr-ustecky.cz/
rodinnestribrokraje

• Děčínská kotva;
• Josefínské slavnosti;
• Klášterecké hudební prameny;
•  Mezinárodní folklorní festival Krásná 

Lípa;
• Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem;
• Novohradská pouť;
• Terezínská tryzna;
• Tour de Feminin;
• Virtuosi per Musica di Pianoforte;
• Závod míru juniorů;
•  Hudební festivalu L. van Beethovena 

2018 (54. ročník);
• Velká mostecká cena Ústeckého kraje;
•  Mezinárodní taneční festival 2018 

(49. ročník);
•  Mezinárodní hudební festival Česká 

Kamenice 2018;
• Vinařské Litoměřice (16. ročník);

•  Česko vesluje & Mistrovství světa juniorů 
ve veslování 2018;

• Czech Truck Prix 2018;
•  INTERPORTA International Music Com-

petition;
•  Mezinárodní festival Lípa Musica 2018 

(17. ročník);
• Císařský den 2018;
•  Národní festival dechových orchestrů 

FEDO 2018 (29. ročník);
• Žatecká Dočesná 2018 (61. ročník);
•  Regionální potravina Ústeckého kraje 

a potravinářský výrobek Ústeckého kraje;
• Zahrada Čech 2018;
• XI. krajské dožínky Ústeckého kraje;
•  Turistické aktivity a značení – Klub 

českých turistů;
•  Údržba a obnova běžeckých stop – 

Krušnohorská bílá stopa.
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Indonéské muzeum 
v Postoloprtech

KVAS 19. STOLETÍ PŘINESL MNOHO NOVÉHO. OBJEVY, VYNÁLEZY, MAPOVÁNÍ BÍLÝCH MÍST 

NA MAPĚ SVĚTA. MNOZÍ ODVÁŽNÍ MUŽI PODNIKALI VÝPRAVY DO NEPROBÁDANÝCH ČÁSTÍ 

KONTINENTŮ, ABY ZDE POZNÁVALI ROSTLINY, ZVÍŘATA, LIDI. NĚKOLIK Z NICH SVÉ SNAŽENÍ 

ZAPLATILO ŽIVOTEM. VÍCE SE JICH VŠAK VRÁTILO ZPĚT DO EVROPY A POZNATKY A OBJEVY 

PŘEDSTAVILI ODBORNÍKŮM A VEŘEJNOSTI NA STRÁNKÁCH KNIH A VE VITRÍNÁCH MUZEÍ. 

VZNIKLO DÍKY JEJICH SNAZE A ODVAZE I NĚKOLIK SAMOSTATNÝCH MUZEÍ PREZENTUJÍCÍCH 

VÝSLEDKY BADATELSKÉ ČINNOSTI JEDNOHO CESTOVATELE, NEBO VÝPRAVY. DNES JE MOŽNÁ 

S PODIVEM, ŽE JEDNO SOUKROMÉ MUZEUM EXISTOVALO NA SKLONKU 19. STOLETÍ I V SEVERNÍCH 

ČECHÁCH. JMENOVALO SE OSTINDISCHE MUSEUM DOKTORS FRANZ CZURDA AUS POSTELBERG 

(VÝCHODOINDICKÉ MUZEUM DR. FRANTIŠKA CZURDY V POSTOLOPRTECH) A JAK NAPOVÍDÁ NÁZEV, 

EXISTOVALO NĚKOLIK LET VE MĚSTĚ POSTOLOPRTY.

TEXT: JAROMÍR TLUSTÝ
FOTO: SVĚTOZOR, 1887

jednotkami procestovat část tehdejší Východ-
ní Indie. Delší čas pobýval na ostrovech Jáva, 
Sumatra, Sulawesi.

V oblasti Aceh, na ostrově Sumatra, pobýval 
více jak rok v době, kdy zde holandská koloni-
ální armáda sváděla tvrdé boje s domorodými 
vojáky Království Aceh Darussalam. F. Czurda 
byl tehdy nejen svědkem bojů, ale jako lékař 
se jich i účastnil.

Ze Sumatry byl následně přeložen na ostrov 
Sulawesi, kde měl za úkol studovat následky 
epidemií neštovic a zimnic. Nezbylo mu teh-
dy nic jiného, než putovat od vesnice k ves-
nici, což vedlo k tomu, že ostrov dokonale 
poznal.

OTCOVA SMRT, NÁVRAT DO INDONÉSIE
Pobyt F. Czrurdy ve Východní Indii přerušila 
v roce 1882 otcova smrt. Zemřel 24. ledna 
v Postoloprtech (čp. 172) a jeho jedinému 
synovi nezbylo nic jiného, než se navrátit do 
Čech uspořádat pozůstalost. Původně zamýš-
lel v Čechách zůstat. Avšak malost českého 
prostředí, absence přátel a společenského ži-
vota, jak mu byl uvyklý ve Východní Indii, byly 
příčinou, proč se v druhé polovině roku 1883 
rozhodl navrátit zpět do Indonésie. Odcesto-
val na ostrov Jáva, kde si v přímořském městě 

FRANZ CZURDA
Tvůrcem muzea byl vojenský lékař, cestovatel 
a sběratel Franz Czurda (nemnohými životo-
pisci počeštělý na Františka Čurdu). Narodil 
se 20. srpna 1844 v jihočeském Písku (čp. 
128) v rodině městského lékárníka Franze 
Czurdy (nar. 1806) a jeho matky Augustýny 
(nar. 1812). Když bylo malému Františko-
vi šest let, opustil spolu s rodiči rodný Písek 
a přestěhovali se na sever Čech, do Postolo-
prt. Franz Czurda starší zde otevřel lékárnu.

STUDIUM
Franz Czurda mladší byl nadané dítě, mají-
cí blízko ke vzdělání v mnoha oborech. Po 
dokončení základního vzdělání studoval na 
nižších gymnáziích v Žatci a v Praze. Studium 
dokončil v roce 1857. Snad na popud otce, 
aby mohl pokračovat v jeho započatém díle, 
zvažoval studium farmacie. Byl však nucen 
řešit problém, a to svůj nízký věk. Bylo mu 
třináct let a studium farmacie bylo přístupné 
studentům až po dovršení patnáctého roku. 
Nevzdal se však. Podařilo se mu zajistit si po-
volení ke studiu u příslušného ministerstva. 

V době, kdy studia dokončil (1863) a stal se 
magistrem farmacie, mu zemřela matka. Snad 
aby zapomněl na ztrátu blízké a milované 
osoby, ponořil se ještě více do studia. Zprvu 

studoval jako privátní student novoměstské 
gymnázium v Praze, které dokončil s vyzna-
menáním. Následovalo několik let studia na 
pražské Karlo-Ferdinandově univerzitě. Za 
dvanáct let studií získal doktorát z medicíny, 
chemie a filosofie.

V průběhu studia podnikl F. Czurda několik 
cest po Evropě. Navštívil univerzitní města 
v Německu. Cestoval po Norsku, Švédsku, 
Dánsku, Skotsku a Švýcarsku. Stal se autorem 
čtyřsvazkového díla o nálevnících, pro něž vy-
tvořil víc jak tisíc ilustrací.

Když v roce 1875 dokončil studia, přijal na-
bídku profesora, vynikajícího chirurga, Theo-
dora Billrotha (1829–1894) a nastoupil do 
vídeňské všeobecné nemocnice.

Ve Vídni však František nepobyl dlouho. Zlá-
kaly jej dálky. V květnu roku 1876 se přihlásil 
a byl přijat, jako vojenský lékař, do Královské 
nizozemské východoindické armády (Konin-
klijk Nederlandsch-Indisch Leger).

VOJENSKÝM LÉKAŘEM
Ve službách Královské nizozemské východo-
indické armády sloužil Franz Czurda od po-
loviny roku 1876 do začátku roku 1882. Za 
necelých šest let měl možnost s vojenskými 



Cirebon otevřel soukromou lékařskou ordina-
ci. Zde také, 2. prosince 1886, podlehl vleklé 
jaterní chorobě a na místním hřbitově nalezl 
místo svého posledního odpočinku.

ZPRÁVY Z INDONÉSIE V PRAŽSKÉM 
DENÍKU POLITIK
Když byl v roce 1862 založen pražský deník 
Politik, bylo záměrem nakladatelů (např.: F. L. 
Rieger, J. S. Skrejšovský, E. Grégr) propago-
vat české národní zájmy mezi Němci a cizin-
ci. Jazykem deníku byla němčina, ale nebyl 
považován za proněmecký, naopak za český. 
I to je možná důvod, proč se Franz Czurda 
rozhodl do deníku přispívat svými cestopisný-
mi črtami a texty. Jak totiž na sklonku svého 
života napsal příteli Vojtovi Náprstko-
vi: „Můj jazyk a péro jsou německé, 
srdce ale české!“

Prvně si mohli čtenáři Czurdův text 
přečíst v červenci roku 1878. Ve 
třech pokračováních popsal svou 
cestu z nizozemského Rotterdamu 
do indonéské Jakarty.

Celkem Politik otiskl mezi lety 1878 
a 1883 čtyřicet čtyři příspěvků. Nej-
čtenějším byl popis Aceherské války 
vycházející na pokračování v dubnu 
roku 1879.

FRANZ CZURDA – SBĚRATEL
Od studentských let byl F. Czurda 
vášnivým sběratelem. Jeho sbírky 
však nebyly nahodilé. Přistupoval 
k nim jako vědec s citem pro kata-
logizaci, popis, vědecké uspořádání 
a jejich možné další využití.

V době studií nashromáždil, především v oko-
lí Žatce a Postoloprt, sbírku 1 500 zkamenělin 
a 370 minerálů. Vlastnil i kolekci mincí a velký 
počet zoologických preparátů.

Poté, co s holandskou koloniální armádou pu-
toval po ostrovech tehdejší Východní Indie, 
vznikla jeho indonéská sbírka. Jeho první sběry 
přírodnin a etnografických předmětů na ost-
rově Sumatra byly nahodilé a nesystematické. 
Důvodem byla probíhající válka. Svůj zájem 
o obyvatele Indonésie, jejich běžný i sváteční 
život rozvinul F. Czurda plně až později na ost-
rově Sulawesi. Měl možnost jej celý procestovat 
a to mu nabízelo nespočet příležitostí k poznání 
života a zvyků tamních obyvatel. Jeho sbírka ob-
sahovala například části oděvů, šperky, nástroje, 
zbraně, nářadí, nádoby, hudební nástroje, kul-
tovní předměty, kosterní pozůstatky domorod-
ců, lovecké trofeje, přírodniny, ale také modely 
domů a lodí vyráběné samotným Czurdou.

VÝCHODOINDICKÉ MUZEUM DR. FRAN-
TIŠKA CZURDY V POSTOLOPRTECH
Velkou část své sbírky Franz Czurda poslal 
v patnácti bednách otci do Postoloprt s návo-
dem, jak vše uspořádat do muzejní expozice. 
Otec syna poslechl a od počátku roku 1880 
bylo možné v postoloprtské lékárně navštívit 
Východoindické muzeum dr. Františka Czurdy.

Otevřeno bylo na požádání a průvodcem byl 
Franz Czurda starší. Expozice ve dvou místnos-
tech obsahovala 1 120 předmětů z Indonésie. 
Vedle toho ale i starší Czurdovy sbírky z Čech: 
1 495 kusů přírodnin a minerálů i dvacet kusů 
archeologických nálezů. Stejně tak i 74 mine-
rálů z Czurdových studentských cest do Švéd-

ska, Norska, Dánska a Skotska a rozsáhlou nu-
mismatickou sbírku (1 600 mincí, z toho 160 
původem z Pompejí a Herculanea).

Jak píše jeden z návštěvníků muzea v březnu 
1880: Muzeum stalo se již nyní magnetem ka-
ždému, kdo do přívětivé krajiny postoloprtské 
zavítá. Blížíme-li se po pěkné silnici do Loun, 
přes železný most k „bráně apoštolské“ kyne 
nám vstříc osaměle stojící domek s pavlánem 
s nápisem „Apotheke“. Zde zaklepejme a ote-
vřeno nám bude. Velmi čilý stařeček, ctihodný 
otec pana doktora, živě a neúnavně nám vše 
vykládá, vysvětluje diplomy, dopisy, a vidíme, 
jak žije jen v synovi a v sbírkách jeho. A sbír-
ky? Obsahují skvosty, které doposud sotva kde 
v Čechách nalezneme.

Návštěvník muzea popisuje, snad na základě 
výkladu F. Czurdy staršího, kde a jak syn někte-
ré z vystavených předmětů získal. Podle otce 

synovi ke sbírce pomohly: četné styky s domo-
rodými pohlaváry, léčení v četných rodinách, 
přítomnost jeho při drancování chrámu ačin-
ského, hojnost prostředků a záliba ve sbírání.

Co v březnu 1880 zaujalo návštěvníka vý-
chodoindického muzea nejvíce? V rozsáhlém 
novinovém článku vyjmenoval mnoho věcí, 
předmětů a přírodnin, na prvním místě však 
uvedl stříbrné šperky a hned po nich dvacet 
lebek domorodců, Malajců a Číňanů. 

OSUDY CZURDOVÝCH SBÍREK 
PO ROCE 1882
Když se Franz Czurda počátkem roku 1882 vrá-
til do Čech uspořádat otcovu pozůstalost, přive-

zl s sebou další část své exotické sbírky.

Poté, co se definitivně rozhodl navrá-
tit se do Indonésie, vyvstala otázka, 
jaký budou mít sbírky další osud. Již 
předtím něco málo předmětů daroval 
příteli Vojtovi Náprstkovi do jeho Čes-
kého průmyslového muzea (dnes Ná-
prstkovo muzeum asijských, afrických 
a amerických kultur, celkem 326 po-
ložek). Přírodniny, minerály a mince 
daroval do sbírek Národního muzea.

Nepatrnou část, devatenáct předmě-
tů, získalo muzeum v Drážďanech. 
Největší část Czurdovy kolekce za-
koupilo tehdejší dvorní muzeum ve 
Vídni. V současnosti se jedná o 855 
předmětů.

Před převzetím sbírky vídeňským mu-
zeem Franz Czurda sepsal a ve Vídni 
v roce 1883 vydal katalog (Catalog 
mit Erklärungen der Etnografischen Pri-

vatsammlung des F.A.J. Czurda in Postelberg), 
v němž uvedl nejen všechny předměty proda-
né vídeňskému muzeu, ale každý popsal a do-
plnil o informace o jeho původu, účelu, místě 
získání či dalšími podrobnostmi. Katalog obsa-
huje celkem 747 tematicky řazených položek. 
Nejpočetnější je kolekce zbraní v počtu 129 
kusů. Druhá, kolekce látek a oděvů s 121 kusy.

Byť krátce, přeci jen v Postoloprtech existo-
valo indonéské muzeum. Nevyplnilo se však 
přání návštěvníka muzea z roku 1883: Sbírky 
ještě doplněny a spořádány budou v přísluš-
ných místnostech, budeme míti v Čechách 
o jednu specialitu sbírek více. Útěšný to výjev! 
Avšak nestalo se tak pro malost českého pro-
středí. Jak Czurdu citoval jeden z jeho živo-
topisců: „Mezi divochy našel jsem upřímnost, 
kterou v civilizované zemi marně jsem hledal. 
I proto poslední své roky života prožil Franz 
Czurda v Indonésii.“
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SETKÁNÍ S UMĚLCEM JE VŽDY TAK TROCHU RISK. JEDEN NIKDY NEVÍ, V JAKÉM ROZPOLOŽENÍ SE 

DOTYČNÝ ZROVNA NACHÁZÍ A JAKÝ VLIV NA ROZHOVOR BUDE MÍT MÚZA ČI AKTUÁLNÍ SVĚTOBOL. 

LAICKÝ NÁZOR, KTERÝ ZDALEKA NEPLATÍ NA KAŽDÉHO – ROZHODNĚ NE NA PAVLA, OD KTERÉHO 

PÁR OBRÁZKŮ MÁM, A TUDÍŽ PŘIZNÁVÁM, ŽE JSEM NEOBJEKTIVNÍ A POZITIVNĚ ZAUJATÝ. SETKÁNÍ 

S PAVLEM KREMLEM JE PŘEDEVŠÍM O STÁLE VZÁCNĚJŠÍ OBYČEJNOSTI. PROSTÉ, PŘITOM AŽ 

PO HRDLO NAPLNĚNÉ CHLAPSKÉ, LIDSKÉ A UMĚLECKÉ RUTINĚ. OBYČEJNÝ CHLÁPEK MALUJE 

NEOBYČEJNÉ OBRAZY A V TOM TKVÍ JEHO PŘITAŽLIVOST. ČASTÝM TÉMATEM JEHO TVORBY JSOU 

ŽENY VE VŠECH MOŽNÝCH FORMÁCH A PODOBÁCH, ALE TAKÉ DRAHÉ AUTOMOBILY, ZVÍŘECTVO, 

HISTORIE, V NÍŽ JE ZDAŘILE ZAKOMPONOVANÁ MYSTIKA I ONY „ODKAZY“ PRO BUDOUCÍ ČASY.

TEXT: PALUBA
FOTO: SOUKROMÝ ARCHIV PAVEL KREML

Jazz, pivo, fotbal 
a malování 

Pro mě osobně byla za poslední dobu nej-
významnější loňská kolektivní výstava spolku 
Lughanasad, kde jsem členem, která se ko-
nala v létě 2017 v muzeu v Jílovém u Prahy. 
Byla to totiž poslední výstava, které se, vlast-
ně posmrtně, zúčastnil pan Olbram Zoubek, 
náš nejslavnější člen. Výstavy Lughnasadu se 
konají ročně vždy na dané téma, tentokrát 
kromě sochy na téma „Zlatá keltská koby-
la“ paní Zoubková ještě zapůjčila dalších 17 
soch, které byly instalovány na nádvoří mu-
zea. Podobná kolekce nebude jen tak k vi-
dění, protože všechna díla pana Zoubka jsou 
rozebrána, prodána. Kdo se nebyl podívat 
v Jílovém, mohl o celé výstavě vidět reportáž 
v ČT 24 a ČT Art. Další pro mě důležitá byla 
výstava „Slavné ženy minulosti, současnosti 
a budoucnosti“ v Regionálním muzeu Tepli-
ce. Mimochodem v „rodných“ Teplicích jsem 
vystavoval po deseti letech. 

Kde jste vystavoval, či vystavujete své obra-
zy v Ústeckém kraji v tomto roce?
Hahou, jelikož celkem dost často bývám tá-
zán, kdy vystavím svoje obrázky někde „na 
dostřel“ od Teplic, kde tvořím a žiju, neb 
naposledy se takto stalo v roce 2012 (výsta-
va Slavné ženy v dějinách, současnosti a bu-
doucnosti) v teplickém muzeu. Takže v úno-
ru, byly moje obrazy vystaveny v kafé Fokus, 

Pavle, jak jste se naučil malovat, máte nějaké-
ho učitele, či nějaký konkrétní malířský vzor?
Mým „velkým učitelem“ byl chomutovský 
malíř Karel Schweiner. 

No počkejte, to nejde přejít jenom tak, jak 
jste k němu přišel, anebo on k vám?
S Karlem Schweinerem jsme se potkali na voj-
ně. Spojilo nás výtvarné umění, oběma nám 
imponoval  Hieronymus Bosch , Salvator Dalí. 
Karel byl už hotový malíř a já se stal velice 
záhy jeho žákem. Bylo to jako ve filmu, po 
večerce jsme vysedávali v pyžamu, na WC, 
já se sešitem na poznámky v ruce a Karel 
„přednášel“. Vojáci vykonávající potřebu na 
nás koukali, chacha. To bylo na začátku voj-
ny, v prvních měsících. Pak jsme se stali, on 
lapiduchem (vojenská obdoba zdravotní ses-
try) a já proviantním skladníkem. V takovém 
postavení jsme měli na malování a i na moje 
učení velmi mnoho času. V podstatě jako 
nikdy potom. Po vojně, sice už ne tak často 
a intenzivně, jsme v mém učení pokračovali. 
Na jaře v roce 2013 Karel zemřel, ztratil jsem 
kamaráda.

Malíři v našich končinách to nikdy neměli 
lehké, výstavy a výtěžek z případného pro-
deje je podstatnou částí jejich živobytí, vy-
stavujete?



ve Školní ulici v Teplicích. A tentokrát tam 
nebyla záměrně žádná děvčata! V březnu 
jsem vystavoval v mostecké síni Zlatá trojka 
v rámci výstavy Stopy po štětci. Výstava byla 
reciproční a společně s Norou Veselou, která 
vystavovala tamtéž ve Stříbrné síni, jsme tak 
oplatili lednovou prezentaci mosteckých ma-
lířů v teplickém regionálním muzeu.

Co pro vás, nejen z pohledu umělce, ale 
i spirituality – znamená žena?
Na to mohu odpovědět za A předlouhým 
elaborátem, v němž „odvážně“ a nenápad-
ně, ale přece, ženám jako kolektivu něco 
vytknu, ale bude to óda na to, že žena je 
modla, bez které by byl život vlastně neži-
vot. Něco sice berou, ale o hodně víc dáva-

jí. Za B, je to tenký led, ale málo platné, bez 
nich to nejde. 

Dovolím si položit poněkud indiskrétní 
otázku. Mimo jiné malujete obrazy drahých 
aut, naleštěných, luxusních limuzín či spor-
ťáků a kabrioletů v kombinaci se ženami. 
Přitom sám máte oprýskanou, letitou ford-
ku. Na koho tím cílíte?
To není stará fordka, ale Opel Astra Combi! 
A hlavně, jezdí na LPG! Pravda, potřebovalo 
by umýt. Neustále se potýkám s nevím kým, 
rozšířenou pověstí, že maluji pouze ženy a to 
na sto způsobů (něco jako kuře stokrát jinak). 
Není to pravda. Samozřejmě musím vynechat 
zakázky, tam je to jinak. Moje jediná, čistě 
žensky koncipovaná výstava byla v roce 2012 

„Slavné ženy minulosti, současnosti a bu-
doucnosti“, bylo to cca třicet pět obrazů. Je 
zajímavé, že třeba o mojí výstavě „Teplické 
tramvaje“, kterou jsem věnoval teplické minu-
losti, se tolik nemluví. První drahé auto, oprav-
du drahé auto (Bugatti Veyron), jsem namalo-
val tak – jak bych si ho představoval já, napůl 
postel s peřinou (evokuje to jak lenošení, tak 
i vlastně ty ženy), u zadního kola je stříbrný 
talíř s jídlem a láhev portského vína. Je tam 
zakomponované i UFO, ale tohoto detailu si, 
pokud vím, nikdo nevšiml. No není takové 
auto sen? 

Jiný obraz: „Třikrát Škoda“, je tam dvoumístný 
sporťák (narazil jsem na něj náhodou na inter-
netu) se škodováckými rysy a rozbitá porcelá-
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nová mísa. První škoda je, že auto je škodovka, 
druhá škoda je ta rozbitá mísa a třetí škoda je, 
že se to auto nevyrábí. Další obraz: „Trabant“, je 
vlastně hold všestrannosti této legendy.   Žádné 
ženy, tedy. Na obraze „Protřepat, nemíchat!“ je 
o voze Aston Martin Vulcan. Je to tak trochu 
odkaz na Jamese Bonda, takže taky vlastně na 
ženy, jenže ty tam připomíná kočárek, ale ten 
tam je proto, že firma Aston Martin začala jako 
výrobce kočárků, dělá je do dneška. Jeden ko-
čárek za 120 000 Kč. A tak dále, takže, no ne-
vím, o tom nabízejícím se spojení, drahá auta 
– ženy, tam toho moc není, je mi líto. Až těch 
obrazů bude dostatečné množství, zorganizuji 
výstavku, bude se jmenovat „Dobří koně“.

V úvodu našeho rozhovoru mluvím o vaší 
obyčejnosti. Vnímám ji nejen u vás jako 

čím dále tím více cennou komoditu, ne-
boť lidé i svět se mění doslova před oči-
ma. Obyčejnost ve smyslu ukotvenosti 
k regionu i k lidem, kde člověk žije, k pa-
triotismu, k tvorbě, k umění. Ateliér máte 
na Teplicku, žijete v Teplicích. Zajímalo 
by mě, co vás, malíře, umělce a člověka 
Pavla Kremla, provokuje, rozčiluje či štve 
ve veřejném prostoru?
Strašně mě mrzí, že Teplice, resp. Teplicko, 
jsou jaksi mimo povědomí. Rozzlobilo mě 
například, když v TV pořadu o Kuksu pan mo-
derátor vyprávěl, že když hrabě Špork spustil 
lázeňský provoz, tak v Karlových Varech ještě 
o lázeňství neměli ani ponětí, což je asi prav-
da, ale jaksi pozapomněl na fakt, že v té době 
běžela v Teplicích již cca čtyřstá(!) lázeňská 
sezóna! Nebo třeba první elektrické tramva-

je nejezdily v Praze, jak se mylně tvrdí, ale již 
o rok dřív jezdily v Teplicích. V rámci Rakous-
ka-Uherska byly hned za prvním Lvovem. Je 
toho daleko víc a strašně mě mrzí, že to Tep-
lice neumějí prodat. Je smutné, že se o nich 
mluví jen v souvislosti s E55 nebo s arabskými 
lázeňskými hosty, popřípadě když FK Teplice 
zase prohraje…

Posloucháte blues a jazz, buďte prosím kon-
krétní, koho posloucháte často a fakt rád?
Z toho, co jsem viděl – slyšel naživo, se mi 
moc líbilo Nigel Price Organ Trio, Michaela 
Rabitsch and Robert Pawlik Quartet, King of 
The World, Ruchadze Band. Z CD a vinylů 
je toho hodně, tak jen namátkou: The Black 
Crowes, Soundgarden, Třeboňské pištce, ně-
jakou klasiku – Beatles, Led Zeppelin, Lubo-
še Pospíšila, Rudy Linku, taky třeba Joe Lynn 
Turnera, Sawoy Brown, King Crimson... Stačí?

Vím, že vás baví historie. Jaké období vás 
zajímá či inspiruje nejvíce a proč?
Po velmi dlouhé době, řekněme tak 1 000 
let, kdy se jakýkoli pokrok, pokud se vůbec 
konal, tak velmi hlemýždím tempem, se za-
čaly dít věci. V umění, ve vědě, v životním 
stylu. Rozšiřoval se svět díky zámořským 
objevům. Tohle období bohužel netrvalo 
dlouho. Nástup baroka, rekatolizace. Krátké 
období, spíš epizoda rokoka, byl jen takový 
výstřel, a abych tak řekl, týkalo se životního 
stylu a na něj navazujícího umění. Pak při-
šla Velká francouzská revoluce a s ní velké 
změny po celé Evropě. Klasicismus. Teprve 
konec 19. století a začátek 20. století se zase 
všechno rozběhlo a běží čím dál rychleji. Co 
se umění týče, myslím, že takovou malou re-
nesanci znamenají šedesátá léta minulého 
století a co mě těší, že jsem je i trochu zažil. 
Myslel jsem, že po změně režimu zase tako-
vé období přijde, bohužel, možná tak první 
dva, tři roky. Pak se o kulturu začali „starat“, 
řeknu to velmi kulantně, kulturní analfabeti, 
kteří prohlašovali, že umění se musí uživit 
samo, jako každý prodavač párků třeba. Je 
to nesmysl, kultura potažmo umění se nedá 
spoutat a ani se nedá řídit jako továrna. Je to 
prostě samostatná, svébytná disciplína. No, 
takže mně se líbí renesance.

Na vaší fotografii máte na levém oku mono-
kl, co se stalo?
To není monokl, ale líčení. Na rozdíl od jiných 
jsem se rozhodl, že mi stačí nalíčit jen jedno 
oko. Ono to líčení dá dost práce a pro mě, 
kluka, to bylo dost nepříjemný.

Děkuji za rozhovor.
Rádo se stalo!
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Muzeum
CHMELAŘSKÉ MUZEUM V ŽATCI JE NEJVĚTŠÍ EXPOZICÍ SVÉHO DRUHU NA SVĚTĚ. NA PLOŠE 

4 000 M2 PŘEDSTAVUJE VÝVOJ CHMELAŘSTVÍ OD RANÉHO STŘEDOVĚKU DO SOUČASNOSTI. 

KROMĚ ZAJÍMAVÝCH SBÍREK MUZEA SE NÁVŠTĚVNÍK SEZNÁMÍ S VLASTNÍM OBJEKTEM, KTERÝ JE 

TECHNICKOU PAMÁTKOU A PŘÍKLADEM INDUSTRIÁLNÍ ÚČELOVÉ ARCHITEKTURY Z KONCE 

19. STOLETÍ VE MĚSTĚ PROSLULÉM NEJKVALITNĚJŠÍM CHMELEM NA SVĚTĚ. KAŽDÝ, KDO PROJDE 

ŽATECKÝM MUZEEM, SE DOZVÍ, PROČ SE NEJLEPŠÍ CHMEL NA SVĚTĚ SKLÍZÍ PRÁVĚ NA ŽATECKU 

A PROČ SE MUSEL JIŽ OD STŘEDOVĚKU CHRÁNIT PŘED NEKVALITNÍMI NAPODOBENINAMI. 

NÁVŠTĚVNÍKA ZAUJMOU DOBOVÉ FOTOGRAFIE A PÍSEMNÉ DOKLADY O PĚSTOVÁNÍ CHMELE 

A O VAŘENÍ PIVA A NAJDE ZDE I ZAJÍMAVÉ NÁŘADÍ, MECHANIZAČNÍ PROSTŘEDKY A HISTORICKÉ 

STROJE. V PŘÍZEMÍ MUZEA JSOU PŘIPOMENUTY NĚKTERÉ VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI ČESKÉHO 

CHMELAŘSTVÍ, PĚSTITELÉ CHMELE, ORGANIZÁTOŘI ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ, UČITELÉ 

ZEMĚDĚLSKÝCH ŠKOL, VĚDCI A ŠLECHTITELÉ CHMELE, KONSTRUKTÉŘI NÁŘADÍ A STROJŮ 

K OBDĚLÁVÁNÍ CHMELE, STAVITELÉ SUŠÁREN, SKLADŮ A BALÍREN CHMELE, OBCHODNÍCI 

S CHMELEM, PIVOVARNÍCI, V NOVĚJŠÍ DOBĚ ORGANIZÁTOŘI A VEDOUCÍ PRACOVNÍCI 

SAMOSPRÁVNÝCH CHMELAŘSKÝCH INSTITUCÍ A PROFESNÍCH ORGANIZACÍ, VÝZKUMNÍ PRACOVNÍCI 

A MNOZÍ DALŠÍ. PRO DĚTSKÉ NÁVŠTĚVNÍKY JE PŘIPRAVENA „CESTA CHMELOVÉHO SKŘÍTKA 

HOPA“, KTERÁ JE HRAVOU A SOUTĚŽIVOU FORMOU PROVEDE PO CELÉM MUZEU.

 TEXT A FOTO: CHMELAŘSKÉ MUZEUM ŽATEC

s vůní chmele



Historie
Areál dnešního Chmelařského muzea vznikal 
postupně na konci 19. století v několika eta-
pách, v rozmezí asi dvaceti let a za různých 
majitelů. Objekty sloužily jako sklady a balír-
ny chmele. Z dnes stojících domů vznikly jako 
první objekty č. p. 306, č. p. 1952 a starší část 
domu č. p. 305, které se na nejstarších naleze-
ných stavebních plánech z roku 1881 objevují 
již jako postavené. V roce 1890 již stálo třetí 
křídlo domu č. p. 305. Okolo roku 1898 bylo 
dostavěno i třetí nároží a po roce 1900 byly 
budovy směrem do náměstí Prokopa Velkého 
propojeny úzkým křídlem. Tím vznikl půdorys 
uzavřeného trojúhelníku.

Podle výpisu z katastru nemovitostí byl areál 
až do konfiskace v roce 1945 rozdělen na dvě 
samostatné části ve vlastnictví různých maji-
telů. Domy č. p. 1952 a 305 patřily od roku 
1881 rodině Melzerů. Ostatní objekty koupili 
v roce 1882 Leonhard a Francizska Hahnovi. 
V roce 1939 je zabrala Německá říše a po-
sledními soukromými majiteli byli v roce 1943 
Fritz Roth a Alois Kaiser. V roce 1945 je kon-
fiskoval český stát. 

Do roku 1945 byl areál rozdělen do dvou na 
sobě nezávislých provozů, patřících dvěma 
různým firmám. V obou firmách probíhal 
v podstatě stejný výrobní proces: skladová-
ní sušeného chmele od pěstitelů, kontrola 
kvality, síření, lisování a ukládání chmele do 
vývozních balení. Areál sloužil od svého za-
ložení až do roku 1995 jako sklady a balírny 

chmele. Obě části proto měly vlastní sklady, 
sirnou komoru a balírnu. V nárožním objek-
tu se zachoval původní balotový lis od firmy 
J. W. Spaeth z roku 1880. Jedna ze sirných ko-
mor se dochovala ve výborném stavu, v ne-
zjištěném období byl ale zbořen její komín.
Všechny objekty patřily od roku 1950 Ústředí 
pro hospodaření se zemědělskými výrobky 
a od roku 1954 Výkupnímu skladu chmele. 
V 50. letech 20. století vyhořel jeden z nárož-
ních domů směrem do náměstí Prokopa Vel-
kého a po jeho odstranění zde byly vystaveny 
garáže. V roce 1961 je uváděn jako majitel 
celého areálu podnik Chmelařství, který je 
vlastníkem dodnes. 

Nástupnickou organizací se v roce 1991 stalo 
Chmelařství, družstvo Žatec, které je zároveň 
zřizovatelem Chmelařského muzea.

Na konci roku 1995 bylo rozhodnuto o opra-
vě všech budov a jejich následném využití 
pro soustředění dokumentace o historii obo-
ru chmelařství. V květnu roku 1997, u příle-
žitosti konání 45. Mezinárodního chmelař-
ského kongresu IHGC, byla jeho účastníkům 
představena expozice Chmelařského mu-
zea a k zpřístupnění muzea veřejnosti došlo 
v rámci 40. Slavností chmele – Dočesné 1997. 
V roce 2006 byly budovy Chmelařského mu-
zea na nám. Prokopa Velkého v Žatci uzavře-
ny a došlo k celkové rekonstrukci. Slavnostní 
otevření proběhlo dne 5. 5. 2007 v rámci kaž-
doroční jarní veselice CHMELFEST. 

CHMELAŘSKÉ MUZEUM ŽATEC
nám. Prokopa Velkého 1952
438 01 Žatec

Zřizovatel:
CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec
Mostecká 2580 
438 01 Žatec

telefon: +420 415 710 062, +420 724 431 422
e-mail: muzeum@chmelarstvi.cz
www.chmelarskemuzeum.cz

Otevírací doba:
od dubna do října
úterý – neděle od 10 do 17 hodin

Vstupné: 
dospělí    60 Kč
děti od 6 do 15 let   40 Kč
důchodci   40 Kč 
rodinné vstupné 130 Kč
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Krajem 
modré 
chryzantémy

JEDNA Z POVÍDEK KARLA ČAPKA SE JMENUJE „MODRÁ CHRYZANTÉMA“. NAPSAL JI V LUBENCI 

- NA POMEZÍ ÚSTECKÉHO A KARLOVARSKÉHO KRAJE. TAMNÍ NADŠENCE TO INSPIROVALO 

K VYBUDOVÁNÍ STEZKY NÁDHERNOU, CHRÁNĚNOU KRAJINOU, KTERÁ JE BOHUŽEL NA SEZNAMU 

LOKALIT, KDE BY MOHLO VZNIKNOUT HLUBINNÉ ÚLOŽIŠTĚ JADERNÉHO ODPADU. VYDEJTE SE 

„KRAJEM MODRÉ CHRYZANTÉMY“ - ZA RARITAMI, VZÁCNÝMI KVĚTINAMI, TAJUPLNOU HISTORIÍ.

TEXT A FOTO: LUCIE BARTOŠ

OD ČAPKOVY KYTKY K ALPSKÉMU 
MIGRANTOVI
Bláznivá Klára si to v Čapkově povídce maší-
rovala po ulici s kyticí, v níž se vyjímal modrý 
květ. Pan Fulinus, který pracoval v zámeckém 
parku v Chýši, takový nikdy neviděl a dal dív-
ce korunu za to, aby mu prozradila, kde rostli-
nu našla. Jenže ptejte se na něco němého po-
matence... Do stopování po kytce se zapojili 
i četníci a celá vesnice...

Říká se jí „listopadka“, kvete dost pozdě 
a v modrém odstínu ji asi nenajdete. Ale po-
kud se chcete na naučnou stezku „Zářivka“ 
vydat ještě před podzimem, ani tak nepři-

jdete zkrátka. A začít můžete třeba od Tisu 
u Blatna po červené turistické značce.

My začli u Tiského rozcestí. Tiské louky na-
vazují na Blatenský svah, chráněnou přírod-
ní rezervaci. Tohle chráněné údolí, na místě 
označené jako stanoviště „V lukách“, je jen 
ochutnávkou přibližně deseti hektarů mokřad-
ních luk a pramenišť v údolí Struhařského po-
toka, které patří k dobře zachovalým. Zrovna 
tu kvetou velmi cenné rostliny: Podle uschlé 
hnědé tobolky se semeny jsme poznali silně 
ohrožený kosatec sibiřský. A vlastně i podle 
hlemýždí ulity – plži, mezi nimi i slimáci, jsou 
velkými nepřáteli této rostliny, která je jedo-

vatá. Takový je i silně ohrožený všivec lesní. 
Ze zelené louky jednoznačně vyčnívá ohro-
žený prstnatec májový s výraznou nachovou 
barvou nebo „alpský migrant“ čili léčivá prha 
arnika, která patří k ohroženým druhům a je 
chráněna zákonem, proto se pro léčivé úče-
ly dováží ze zahraničí. Zářivě žlutým květem 
kromě ní z travin vystupuje i nepřehlédnutel-
ný upolín nejvyšší. Máte-li trpělivost, najdete 
i některé vzácné druhy ostřic. 

Vzít si aspoň kotníkové holinky byla pro fotogra-
fování v samém středu podmáčené louky doce-
la výhoda. Pokud tedy nejedete na kole, kterým 
se sem také po vyjeté polní cestě dostanete.
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Z fauny je zde nejvzácnějším živočichem 
ohrožený čolek horský. Toho potkáte spíše na 
horním toku potoka. Krajina kolem Čertov-
ky na dolním toku, kde teče různými uměle 
postavenými kaskádami až ke Struhařskému 
zámku, je pro změnu domovem ohroženého 
mloka skvrnitého. Doprovod jim dělají i ropu-
cha, skokan, ještěrka, slepýš a užovka.

LEGENDA ZA LEGENDOU
Pouhý kilometr odtud lze dojít ke kaplič-
ce svatého Jiljí (po žluté, radí směrovky na 
luční „křižovatce“). Jedno z míst, které je 
mimochodem označeno výrazným „bodem 
záchrany“. Infotabule zasvěcuje do legendy 
kolem této drobné sakrální stavby, vysvěcené 
před 14 lety. Postavena byla na počest lesní-
ků a myslivců, kteří v tomto revíru působili. 
V příběhu o poustevníkovi Jiljím dominuje 
laň, která ho živila svým mlékem (svatý Jiljí je 
patronem mimo jiné kojících matek). Hrozila 
jí smrt, ale krev, kterou na lovu způsobil král, 
nakonec tekla ze samotáře. Ten si místo lékař-
ské pomoci ale přál cosi zcela jiného...

Na rozcestí je třeba se rozhodnout, kudy dál. 
Šest kilometrů do Lubence, odvážlivci 15 kilo-
metrů do Mlýneckého lesa. Nás zajímal Bílý 
kříž (4 km). Jedno z míst, které nás zlákalo 
pro svůj smutný příběh, spojený s knížetem 
Lažanským. 

Podle jakého solitéru se vyvýšenina jmenuje 
prozaicky Bílý kříž, je jasné. Váže se k němu 
pověst. Mladý hrabě se prý zamiloval do dív-
ky, která neodpovídala jeho aristokratickému 
stavu. Nešťastná láska ho zavedla na skálu, 
ze které skočil, aby ukončil svůj život. Podle 
méně romantické verze spadl ze srázu během 
honu za bílým jelenem, když se ztratil své dru-
žině. Třetí výklad, na který jsme v listinách na-
razili, míní, že tu byl dřevený kříž vztyčen kvůli 
epidemii moru.

Na křesťanském symbolu, který výškou přesa-
huje člověka, je tabulka s textem: 1909 – 1956 
(21. 4. 1990 obnoven v den návštěvy papeže 
Jana Pavla k uctění padlých lesů, postižených 
smrští 2. 3. 1990)

Touto lokalitou se prolínají také tabule čtyř-
apůlkilometrové naučné stezky „OKOLÍM 
LUBENCE“, které vyráběli školáci. Ta s číslem 
5 prozrazuje, co stejně nebylo možné pře-
slechnout – tenhle les jakoby byl obrovskou 
a hustě osídlenou ptačí voliérou. V orchest-
ru opeřenců prý můžeme slyšet sluku lesní, 
ořešníka kropenatého, holoubka doupnáka, 
čejku chocholatou. Překvapit ale může i ry-
bařící ledňáček nebo černý čáp. O labutích, 
krkavcích, kachnách, lyskách a volavkách ani 
nemluvě. Hnízdí tu na skaliskách i největší 
sova v Evropě – výr velký.

Zdejší skalnatý masiv na mapě najdete pod 
názvem Liščí skály. Patří k nim kopec Čertov-
ka – proč se jmenuje právě tak, objasňuje na 
místě 6. turistická tabule. Zajímavé je, že zde 
místy lze rozlišit pozůstatky starého hradiště 
včetně příkopů. Hrabě Lažanský zde ke konci 
19. století nechal vybudovat takzvanou ermi-
táž - svah protkaný řadou vytesaných odpočí-
vadel, laviček, sítí cest a schodišť. Hosté sem 
vyjížděli i v kočárech. 

Takzvaná „tiská žula“ je horninou, která zdejší 
krajině dává typický ráz a mimochodem ji na-
jdete i na nádvoří Pražského hradu. Bohužel 
stojí i za tím, že díky svým vlastnostem je re-
gion na seznamu možných míst pro hlubinné 
úložiště jaderného odpadu. 

Modré turistické značení nás od kříže do-
vede až ke Studánce Lažanského. Jakkoli 
jsme si v mokřadech připadali jako na samo-
tě, netknuté lidskou rukou, teď jsme narazili 
na místo vybudované účelně pro odpočinek 

na cestě mezi Lubencem a Chyší. Pramen tu 
u paty starého dubu vyvěral ze chřtánu žáby 
do kamenné lastury. Chřtán obojživelníka 
jsme v tom tvaru příliš nerozpoznali, každo-
pádně studánka je zastřešená a nechybí u ní 
posezení nad kamennou zídkou.

Nad ním jsme narazili na „adoptovaný strom“: 
Žáci základní školy z Lubence si sem zatloukli 
cedulku, na níž se dovolávají práva na život 
všech živých tvorů včetně stromů, a tento je-
den si listinou, pod kterou jsou podepsáni 
jako „zákonní zástupci“, osvojují.

V těchto místech bývala velká bažantnice, 
z které později vznikla menší oplocená zoolo-
gická zahrada – až na rysa tu ještě dnes nara-
zíme na jeleny, srnce, zajíce, bažanty, tetřevy, 
jezevce, lišky (odtud pojmenování Liščí skály) 
a z ptáků hlavně sovy. Z Mezopotámie sem 
byl uměle nasazen daněk evropský, z Korsiky 
a Sardinie pak muflon.

ZA ČAPKEM A ROZUZLENÍM
Odsud pak lze dojít až na zámek Chyše. Ces-
ta je od hraběcí studánky značená až k němu. 
Před vstupem byste měli zahlédnout bustu 
Karla Čapka. Čapek v roce 1917 pobýval na 
zámku u hraběte Lažanského, jehož syna se 
pokoušel vzdělat. Ale zámecké interiéry, kde 
dodnes „drží“ zařízený pokoj známého spi-
sovatele, vám představíme třeba někdy jindy. 
Šlechtický rod Lažanských se o ně stará i dnes.

Mimochodem – víte, jak dopadlo pátrání po 
modrém květu v Čapkově povídce? Ani četní-
kům se nezadařilo. Když Fulinus seděl ve vlaku 
na cestě pryč, truchlil nad tím, že nikdy nespatří 
modrou chryzantému. Za oknem ale zahlédl 
cosi modrého, zatáhl za záchrannou brzdu a vy-
běhl hledat podél trati. Poprvé v životě kradl. 
Našel ji totiž. 
Co se stalo dál, si už přečtěte sami...



Co? Kdy? Kde?
OTEVŘENÍ NOVÉ BOBOVÉ DRÁHY 
V AREÁLU KLÍNY 
1. červenec až 31. červenec 2018. Ve Sport areá-
lu Klíny se v průběhu července 2018 otevře první 
a jediná bobová dráha v Ústeckém a Karlovar-
ském kraji.

SPOLEČNÁ VSTUPENKA DO 
SEVEROČESKÝCH ZOOLOGICKÝCH 
ZAHRAD
1. duben až 31. říjen 2018. Jeden kraj – tři různá 
zoo! Severočeské zoologické zahrady - Chomu-
tov, Ústí nad Labem a Děčín nabízí zvýhodně-
nou vstupenku do všech tří zoo.

OD ALEXANDRA K ČINGISCHÁNOVI. 
VÁLEČNÁ TAŽENÍ NA HEDVÁBNÉ CESTĚ 
24. duben až 22. červenec 2018. V oblastním 
muzeu v Lounech probíhá jedinečná výstava, 
poprvé představená v Čechách, nabízející 
fascinující pohled na starobylou Hedvábnou 
cestu, legendární eurasijskou „dálnici“, která 
spojovala od starověku Evropu s Dálným 
východem. K vidění je řada cenných exponátů 
ze soukromé sbírky, která představuje zbraně 
a další předměty z Číny, Indie, Persie, Blízkého 
východu či jihovýchodní Evropy.

UNDERGROUND A BIGBÍT
16. červen až 19. srpen 2018 v Oblastním mu-
zeu v Chomutově. Audiovizuální projekt před-
staví komunitní způsob života a ohlédne se po 
nedávné historii 60. a 70. let 20. století, způsoby, 
možnosti a důsledky komunitního životního stylu 
na Nové Vísce a jeho tvrdou konfrontaci s větši-
novou společností a režimem diktovaným způso-
bem života za normalizace.

HUDEBNÍ NÁSTROJE V DĚJINÁCH
3. květen až 26. srpen 2018. Regionální muzeum 
K. A. Polánka vás srdečně zve do hlavní budovy 
muzea v Husově ulici na výstavu Hudební ná-
stroje v dějinách. Vystavena je zajímavá sbírka 
nástrojů pražského sběratele Jaromíra Růžičky, 
která je doplněna exponáty ze sbírky muzea, 
např. piána z továrny Lea Siebera a clavichord 
Johanna Christopha Georga Schiedmayera atd.

HVĚZDY STŘÍBRNÉHO PLÁTNA
18. květen až 30. září 2018. Herecké osobnosti 
prvorepublikového a protektorátního filmu na 
výstavě v zámku v Klášterci nad Ohří.

ŽATECKÁ DOČESNÁ 2018
31. srpen 2018 až 1. září 2018. V Žatci se usku-
teční již 61. ročník akce Dočesná. Jak již z ná-
zvu vyplývá, jedná se o oslavu dočesání chme-
le. K ochutnání zde bude mnoho produktů od 
více jak 30 pivovarů z Čech, Moravy, Německa 
a opět také Japonska.

GIGATHLON CZECH REPUBLIC 2018
31. srpen 2018 až 2. září 2018. Gigathlon je je-
dineč ná  multisportovní  akce v Č R, ví kendový  
„festival“ profesioná lní ch, aktivní ch i pasivní ch 
sportovců . Zá vod vznikl ve Š vý carsku a má  18le-
tou historii s 5 000 ú č astní ky. Letos se závod koná 
poprvé v Labe Areně v Račicích.
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www.obecbrezno.cz

Březno

Vstupné:
dospělí: 100 Kč, 

děti do 15 let: ZDARMA, 
důchodci a osoby ZTP: 50 Kč
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23. 6. 2018 
v 15 hod. v parku u rybníčka.

Eva a Vašek 
Eva Adams 
Pražští heligonkáři 
Moravanka 
Jiří Krampol 
Viktor Sodoma
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