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Léto 2016 je minulostí

To se dějí věci. Léto odeznívá a vyschlá zem 

touží po vláze. Desítky tisíc českých rodin 

i jednotlivců strávily poklidnou dovolenou, ať 

už někde u moře, anebo – jako já s tou mou, 

na jihu, kdesi u Lužnice a Nežárky v klínu 

Červené Lhoty a Jindřichova Hradce. 

Tomuto létu vévodila celá řada paradoxů, 

blamáží, a to jak v mediálním prostoru, tak 

v kompostéru sociálních sítí, kde převládal - 

s prominutím - takový humus, že by citlivější 

jedinec mohl uvažovat i o nebytí. Samo-

zřejmě že nejemotivnější a nevyhraněnější 

názory se točí kolem uprchlického problé-

mu. Člověk žasne, kolik krutosti, radikálních 

odsudků, bezcitnosti a rychlých řešení – my 

lidé zrození v Bohémii, jsme schopni vymy-

slet.

Nenaplnily se naštěstí černé scénáře straši-

telů a strašáků o dalších milionech islamistů, 

kteří v nekonečných proudech ilegálně pře-

kračují hranice EU a vlastně nás tím skry-

tě kolonizují. Naopak, z naší milé zemičky 

uteklo i těch šestnáct syrských uprchlíků, 

kteří zde měli původně získat azyl. Už jsou – 

zjevně šťastní - v bezpečí svých původních 

domovů. Zvláštní že? Jak to těm Konvičkům, 

Okamurům, Klausům, Vandasům, Hájkům, 

Sládkům a dalším šiřitelům strachu nevyšlo. 

Nenaplnilo se ani tvrzení o tom, kolik aten-

tátníků s sebou vlna utečenců přinese. Vět-

šinu ohavných teroristických činů totiž spá-

chali lidé narození u nás, v Evropě.

Až všechny ty emoce utichnou a lidstvo bude 

nuceno řešit jiná témata a výzvy – například 

kolonizaci z vesmíru, Trumpova nevymá-

chaná ústa či důsledky globálního oteplo-

vání, bude dobré připomenout si, jak se ve 

vypjatých chvílích chovali někteří členové 

našeho druhu. Jak jsme se chovali my vůči 

lidem postiženým válkami, bídou a destabi-

lizací.  Pravidlo kruhu či Jing Jangu je jed-

noduché – co rozdáváš, to sklidíš. V dobrém 

i zlém. Nechci mít za každou cenu pravdu 

– ale mnohé z nynějších událostí jsme před-

vídali. Libye, Irák, Sýrie, Afghánistán – kam 

vstoupila noha či peruť euroatlantických 

zbrojířů, tam teče jenom krev. Nedivme se 

potom, že v takové míře doplácíme na chy-

by politiků, generálů a strašitelů. Nestalo se 

nic jiného než to, že se kruh uzavřel jako už 

mnohokrát v historii.

Poklidný podzim, pokud možno s dobrým 

a lehce optimistickým POHLEDEM na svět 

kolem nás.

Lubomír Šlapka

ředitel vydavatelství AMB POHLEDY

Foto na obálce: Archiv Pohledy AMB
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Každý týden 
nový pivovar

VÍTE, V ČEM JSOU OBYVATELÉ ČESKÉ REPUBLIKY NEJLEPŠÍ NA SVĚTĚ? MOŽNÁ TUŠÍTE – 

V PITÍ PIVA. ROČNĚ VYPIJE KAŽDÝ 143 LITRŮ, A TAK SE ZDÁ, ŽE SE RUBRIKA TRENDY JEŠTĚ 

NIKDY NEVĚNOVALA TAK ZÁSADNÍMU ODVĚTVÍ LIDSKÉ ČINNOSTI. A TO I EKONOMICKY, NEBOŤ 

SE U NÁS ROČNĚ VYROBÍ 20 MILIONŮ HEKTOLITRŮ TOHOTO NÁPOJE. PIVOVARNICTVÍ JE 

PŘITOM OBOR, KTERÝ PROŽÍVÁ V POSLEDNÍCH DVACETI LETECH ZNAČNĚ ROZDÍLNÉ VÝKYVY. 

PO ČASECH UZAVÍRÁNÍ PIVOVARŮ A UNIFIKACE PIVA PŘIŠLA ÉRA BOUŘLIVÉHO ZAKLÁDÁNÍ 

MALÝCH PIVOVARŮ A ROZMANITOST. PROČ VZNIKAJÍ MALÉ PIVOVARY? KONKURUJÍ TĚM 

VELKÝM? KDO KUPUJE JEJICH PIVO? RUBRIKA TRENDY NA TÉMA PIVOVARNICTVÍ.

TEXT: KATEŘINA TÁBORSKÁ
FOTO: KATEŘINA TÁBORSKÁ, ARCHÍV PIVOVARU OSSEGG, ADOBE STOCK

Obnovená tradice cisterciáků
Je teplý letní podvečer a za branami oseckého 
kláštera to hučí jako v úle. Přestože je všední 
den, lavice – a že jich tu mají požehnaně - jsou 
plné pijáků piva. Na stojanech se kupí množ-
ství kol, aut se za vrata kláštera vejde jen pár. 
Pod širým nebem je nejen výčep, ale i polní 
kuchyně. Takhle živo tu dřív bývalo snad jen 
při pouti. Po téměř sedmdesáti letech se do 
Oseka vrátila tradice vaření piva a podle mno-
ha milovníků tohoto nápoje, které jsem oslovi-
la, tu vaří nejlepší pivo široko daleko. „Jezdím 
pracovně po celém severozápadu Čech, takže 
v tomto regionu mám pivovary zmapované. 
A když jsem na dovolené, jakmile vidím pivo-

var, neodolám. Jednoznačně dávám přednost 
malým pivovarům, i když jsem ochutnal i Pl-
zeň přímo z výroby a ta se nedá s prodávanou 
vůbec srovnat. Z místních je podle mne nej-
lepší klášterní z Oseka, krásná pěna, výborná 
chuť...,“ chválí Přemek z Mostu, který se vášní 
k pivu nechal strhnout natolik, že si vaří vlastní 
– ale o tom později. „Původní záměr byl ob-
novit v klášteře tradici, vyrábět pivo a prodá-
vat ho dál do restaurací, tedy malý průmyslo-
vý pivovar. Nakonec se udělala i pivnice s 250 
až 300 místy venku. Má to své kouzlo a určitě 
těžíme nejen z dobrého piva, ale i zajímavého 
prostředí,“ shrnuje provozní pivovaru Ossegg 
Ladislav Kozerich.

Pivovarnická velmoc
V roce 2015 jsme se stali státem s největším 
počtem pivovarů v přepočtu na obyvatele 
země, alespoň v Evropské unii. Zprůměrová-
no to vychází, že v každém městě nad čtyři 
tisíce obyvatel už mají svůj pivovar. Podle vi-
ceprezidenta Českomoravského svazu mini-
pivovarů se otevře v České republice každý 
týden jeden nový minipovar nebo restaurač-
ní pivovar. Už vloni číslo překročilo tři stovky 
a trh prý zdaleka není nasycen. Co láká kon-
zumenty do malých pivovarů? „Piva jsou vět-
šinou silnější a taková jiná. Barvou, hustotou, 
mají specifickou chuť, používají svoje recepty 
nebo mají vyhlášené sládky, kvalitní suroviny, 



včetně kvasnic a vody a hlavně stále vymýšlejí 
nějaké inovace a další druhy, kterými nás, piva-
ře, vždy potěší...,“ vysvětluje František z České-
ho Jiřetína. Nemalou roli jistě hraje i rozmach 
turismu – a turista chce většinou vyzkoušet 
něco nového a místního, co doma nenajde. 
S tím souvisí i obliba všeho, co je „lokální“ - od 
zeleniny přes maso až po pivo. „Velký rozdíl 
je v obsahu zdraví prospěšných látek. V domá-
cím pivovaru dostanete pivo nepasterované, 
nefiltrované – v živé formě bez úpravy. I velké 
podniky mají vynikající piva, když ho ochut-
náte přímo v jejich ležáckém sklepě, ale kvůli 
trvanlivosti ho musí upravit, aby vydrželo ležet 
v obchodě půl roku. My se snažíme navázat na 
tradici vaření piva v klášterech, kde nebylo pivo 

vnímáno jako alkohol, ale jako doplněk stravy,“ 
podotýká Ladislav Kozerich. Podle něj už dnes 
malý pivovar není nic výjimečného, takže jen 
na tomto faktu se podnikání postavit nedá 
a rozhoduje hlavně kvalita a čistota. Ví, o čem 
mluví – jen v Oseku s necelými pěti tisíci oby-
vatel mají pivovary dva.

Cesta k pivovaru
Přestože nové pivovary, jak se dočtete v kapi-
tole Historie pivovarnictví v Čechách, začaly 
ve velkém vznikat až po první dekádě nového 
tisíciletí, řada z nich se v logu chlubí datem 
mnohem starším. Mnohé totiž navázaly na 
přerušenou tradici, ať už v úvodu zmiňovaný 
Ossegg, původní klášterní pivovar založený 

roku 1701, nebo třeba vyhlášený zámecký 
pivovar v Chýši z poloviny 19. století, zámec-
ký pivovar ve Frýdlantu, zavřený v roce 1949, 
nebo nejstarší pivovar v českých zemích 
v Břevnovském klášteře, kterému je přes tisíc 
let. Mnozí se nechtěli smířit s tím, že v jejich 
městě už se vařit nebude. „S postupným ukon-
čováním činnosti pivovaru v Ústí nad Labem - 
Krásné Březno, jsme chtěli navázat na tradici 
pivovarnictví v Ústí nad Labem a zároveň chtěli 
zachytit trend oblíbenosti a výstavby minipivo-
varů v ČR,“ vysvětluje Jiří Šťovíček, ředitel spo-
lečnosti, provozující Pivovar Na Rychtě v Ústí 
nad Labem. Jeho roční výstav je asi 1200 
hektolitrů, což nestačí pokrývat ani poptávku 
v místě, takže jinde toto pivo nekoupíte.
Tak trochu všechno dohromady působilo 
v případě vzniku chomutovského pivovaru 
s neobvyklým názvem, obsahujícím jména 
dvou výtečníků -  lupiče Karáska a pytláka 
Stülpnera. Na otázku „proč“, odpovídá je-
den z akcionářů, jinak majitel stavební firmy 
Dušan Dufka: „Pro vlastní pivo, pro vytvoření 
pracovních míst, pro lepší úroveň našich re-
staurací, pro to abychom mohli říci - to je náš 
pivovar, pro to, aby bylo všem jasné, že i tady 
žijí schopní lidé, protože jinde svůj pivovar mají 
a my ho také chceme, protože finanční vklad se 
zhodnotí lépe než v bance, protože budeme ve 
spolku s ostatními schopnými lidmi a díky tomu 
bude lepší spolupráce i v jiných oblastech, pro-
tože je to dobrý nápad, protože chceme, pro-
tože můžeme.“ Důvodů tolik, kolik je majite-
lů – a těch je v případě Prvního občanského 
pivovaru v Chomutově neuvěřitelných 95. 
Karásek a Stülpner, založený také tak trochu 
na protest proti zboření starého chomutovské-
ho pivovaru, funguje od roku 2013, produkuje 
kolem 750 hektolitrů ročně, dodává do něko-
lika restaurací a reaguje i na stoupající oblibu 
domácího pití piva stáčením do lahví. 

Pivo z hrnce
Ekonomická krize v roce 2009 výrazně zahý-
bala domácím pivním trhem a rok na to se 
propadl o desetinu. Od té doby se výrazně 
změnilo chování pivařů nejen ve prospěch 
malých rodinných pivovarů, ale ve velkých 
číslech hlavně v pití piva doma – takto se 
dnes zkonzumuje šest z deseti piv. Respektive 
nůžky se rozevírají – část konzumentů kupuje 
nejlevnější možné pivo domů a druhá část na-
opak vyhledává netradiční značky s vyšší ce-
nou. Otázkou je, zda to byla vysoká cena piva, 
nebo jen snadná dostupnost technologií, ale 
velmi populární je dnes vaření vlastního piva 
doma. „Nejjednodušší zařízení na výrobu se dá 
koupit už za dva tisíce korun, já mám zařízení 
asi za deset tisíc. Jednormutové pivo uvařím tak 
za 6 až 7 hodin, dvourmutové kolem dvanácti 
hodin. Při použití kvalitních surovin se dostanu 
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na cenu asi dvanácti korun za pivo, ale počí-
tám v to jen suroviny,“ říká Přemek z Mostu, 
který nemá žádné vzdělání v oboru ani praxi 
– začínal podle návodů z internetu. „Vařil jsem 
doma, ve dvou hrncích, asi od roku 2006, různě 
experimentoval a postupně dokupoval vybave-
ní,“ vypráví o svých začátcích Radek Taraba, 
bývalý starosta Zbrašína a dnes spolumajitel 
pivovaru ZLoun. „Sládci jsou nedostatkové 
zboží, takže jsem se nakonec po několika ško-
leních a praxi dostal k vaření piva v Rusku. To 
už mi bylo jasné, že si postavím vlastní pivovar. 
Trvalo to přes rok,“ dodává muž, kterému se 
koníček stal povoláním a který letos předpo-
kládá, že připraví kolem 1400 hektolitrů. 

Dobrý byznys
Zatímco před pár lety šlo obvykle o srdeční 
záležitosti nadšenců nebo nespokojenost re-
stauratérů s nabídkou europiva na trhu, dnes 
už převažují investiční projekty s dobrou ná-

vratností. Podle Ladislava Kozericha, který je 
nejen provozním pivovaru Ossegg, ale řadu 
let se věnuje výstavbě technologií pro malé 
pivovary v litvínovské firmě Brewtec, stojí za 
současným boomem hlavně cena piva. „Po 
revoluci byla stále nízká, ještě na konci 20. sto-
letí stálo pivo deset, dvanáct korun. Teprve po 
jeho zdražení začala být výroba v malém, která 
je dražší, rentabilní. Samozřejmě i trend obliby 
lokálních produktů přispěl, ale kdyby to nebylo 
podložené cenou, nebyl by nárůst tak enorm-
ní,“ tvrdí. Dnes se proto do vaření piva pouští 
i investoři a vznikají pivovary na zelené louce. 
Jeden malý pivovar přitom představuje inves-
tici kolem 5 až 7 milionů korun, návratnost se 
odhaduje na osm let. Že zájem stavět zatím 
neutichá, dokládá fakt, že firma Brewtec roz-
šiřuje svůj provoz. „Chceme se nyní soustředit 
hlavně na západní Evropu, protože i tam lidé 
dnes volají po lokálních zdravých potravinách,“ 
dodává Ladislav Kozerich. Jako příklad inves-

tiční atraktivity lze použít i Pivovar Zvíkov, 
který před nedávnem nabídl investorům přes 
crowdfundigovou firmu Fundlift zhodnocení 
6,5 % a navíc pivo zdarma. Netrvalo ani deset 
dnů a místo zamýšlených tří milionů získal od 
investorů 4,5 milionu korun.
Novým trendem jsou pak takzvané létající 
nebo kočovné pivovary, tedy podniky, které 
vlastní jen receptury, ale vařit si nechávají u ji-
ných. Využívá toho například lounský pivovar 
ZLoun, který uvaří ročně asi osm set hektolitrů 
vlastního piva a k tomu ještě vaří pro vznika-
jící malešovský pivovar. „Myslím, že je to per-
spektivní byznys, rádi bychom vařili tak 1500 
až 2000 hektolitrů ročně a dodávali do dalších 
restaurací, zatím vozíme do Chomutova a pi-
voték v Praze,“ říká jednatel Radek Taraba, kte-
rý se profesionálně věnuje vaření piva třetím 
rokem. Na vlně zájmu se vezou také mobilní 
kontejnerové pivovary, které lze pořídit už za 
milion korun a pivo se v nich dělá z koncent-
rátu. To ale jen potvrzuje slova Ladislava Koze-
richa o tom, že i mezi malými pivovary může 
být velký rozdíl a spotřebitelé by si měli dávat 
pozor, zda jen nenaletěli na marketingový tah.

Konkurence
Konkurují si tedy už dnes mezi sebou malé 
pivovary? Nebo je stále největším konkuren-
tem masová produkce? „Trh se sice hustí, ale 
myslím, že si nepřekážíme. Pobídkám velkých 
pivovarů se samozřejmě konkurovat nedá, ale 
ty vaří pro jinou skupinu obyvatel,“ domnívá se 
Radek Taraba z pivovaru ZLoun. Zmiňuje při-
tom praxi velkých pivovarů, které si hostinské 
zavazují velkými investicemi do jejich podni-
ků. Nejde přitom jen o půllitry nebo ubrusy. 
Podle některých odhadů jdou investice vel-
kých pivovarů do desítek milionů korun ročně, 
pivovary financují zahrádky, toalety, nábytek... 
„Velký pivovar zainvestuje do běžné hospody 
až 400 tisíc, u hodně zajímavé až milion korun,“ 
potvrdil nám zdroj dobře obeznámený s pra-
xí v pivovarnictví. Podmínky jsou však přísné 
a může jít o smlouvu s ďáblem. „95 procent 
restaurací je pod smlouvami velkých pivovarů, 
obvykle na pět let. Nemají sice zakázáno brát 
jiné pivo, ale pokud přiberou novou značku, 
těžko plní povinné odběry. Takže chceme-li 
se dostat třeba na soutoč do nějaké hospody, 
jsou pro nás velcí hráči hlavní konkurencí,“ tvrdí 
provozní pivovaru Ossegg. Za korupční tento 
systém označil například známý pivní rebel 
Stanislav Bernard z Humpolce, nicméně ne-
jde o české specifikum. Konkurenci v podobě 
malých pivovarů si ovšem uvědomují i velcí 
hráči. „Všude, kde dnes jsou, ovlivňují své okolí. 
Sledujeme je s respektem,“ říká manažer ko-
munikace Pivovarů Staropramen Pavel Barvík. 
A jak reagují? „Momentálně je jedním z hlav-



ních spotřebitelských trendů zkoušení nových 
typů piv, který vznikl také jako důsledek pů-
sobení minipivovarů. I my tak několikrát ročně 
přicházíme s limitovanými edicemi zajímavých 
novinek, jakými je například Černá Barbora či 
jedenáctka Mustang z našeho pivovaru Ostra-
var,“ dodává manažer. Jistě si ale uvědomuje, 
že čísla zatím hrají spíše pro ty velké. Jedno 
podstatné jsem si totiž nechala až na úplný ko-
nec – podle zprávy Českého svazu pivovarů 
a sladoven se totiž v roce 2015 vyrobilo v ma-
lých a restauračních pivovarech 1,5 procenta 
celkové tuzemské spotřeby.

HISTORIE PIVOVARNICTVÍ 
V ČECHÁCH

–  pivo na našem území vařili Keltové, ger-
mánské kmeny i Slované

–  nejstarším doloženým pivovarem je kláš-
terní v Břevnově, založený roku 993

–  pivo se vařilo především podomácku, 
rozvoj řemeslné výroby nastal ve 13. sto-
letí, kdy byla městům udělována várečná 
práva, později jsou zakládány městské 
a šlechtické pivovary

–  na současnou podobu českého piva měl 
rozhodující vliv v druhé půli osmnáctého 
století sládek František Ondřej Poupě, kte-
rý přišel s řadou vylepšení a jehož heslem 
bylo „žito na chleba, pšenice na koláče, 
oves pro koně, ječmen na pivo“

–  polovina 19. století je považována za zla-
tý věk českého pivovarnictví, výroba se 
koncentrovala a pivovarů ubývalo, v roce 
1900 jich působilo v českých zemích 860, 
vznikají specializované školy a výzkumné 
ústavy

–  pivovarů ubylo během druhé světové vál-
ky a v mnoha z nich už se výroba po válce 
neobnovila, zůstalo jich kolem 250, které 
byly znárodněny – částečně po roce 1945, 
zbytek po roce 1948

–  od té doby byly postaveny jen dva pivova-
ry – Radegast a Most, který však už zani-
kl, výroba se dále koncentrovala a v roce 
1989 zůstala už jen necelá stovka pivova-
rů, které prošly privatizací

–  dále pokračovalo uzavírání menších výro-
ben a v roce 2007 zůstalo v České repub-
lice jen 48 činných

–  obrat nastává až v roce 2009, kdy začína-
jí vznikat nové pivovary – zatímco v roce 
2000 začal pracovat nově jediný, v roce 
2009 už to bylo 11 pivovarů a v roce 2013 
rovná padesátka

–  podle odhadů letos stoupne počet malých 
pivovarů až ke čtyřem stovkám



SVĚT NAŠICH KELTSKÝCH PŘEDKŮ SE STAL NÁPLNÍ AKTIVIT SDRUŽENÍ ŽIVÉ HISTORIE BOIONIA, 

KTERÉ SE SE SVÝM PROGRAM PRO DOSPĚLÉ I DĚTI OPĚT PO ROCE VRACÍ DO OBLASTNÍHO 

MUZEA V MOSTĚ. TAKÉ LETOS BUDE JEJICH NAUČNÝ PROGRAM SOUČÁSTÍ MEZINÁRODNÍHO DNE 

ARCHEOLOGIE, KTERÝ SE BUDE KONAT 15. ŘÍJNA.

TEXT: OBLASTNÍ MUZEUM V MOSTĚ
FOTO: OBLASTNÍ MUZEUM V MOSTĚ, KATEŘINA TÁBORSKÁ
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Svět Keltů ožívá 
v mosteckém 
muzeu



Oblastní muzeum v Mostě se vloni v říjnu za-
pojilo do oslav Mezinárodního dne archeolo-
gie. Ve spolupráci se sdružením živé historie 
Boionia, kluby vojenské historie, Archeologic-
kým ústavem AV ČR Praha, Ústavem arche-
ologické památkové péče severozápadních 
Čech v Mostě a společnostmi Archeo Sever 
a ArchaeoMontan muzeum připravilo celo-
denní program pro děti i dospělé. Probíhaly 
komentované prohlídky výstav v podání zná-
mých severočeských archeologů. Prohlídku 
výstavy 70 – II. světová válka na Mostecku 
doprovázely ukázky výzbroje a výstroje členů 
klubů vojenské historie. Dále si návštěvníci 
prohlédli jedinečnou výstavu obrazů, kreseb 
a modelů pravěké přírody Cesty do pravěku 
aneb Ve stopách Zdeňka Buriana, která byla 
doplněna o malování dle skalních kreseb 
z doby kamenné. Děti si dále mohly vyzkou-
šet výrobu hliněných sošek, štípání nástrojů 
z kamene a výrobu kostěných nástrojů.

Život, boj, práci a zábavu starých Keltů po 
celý den předváděli členové sdružení živé 

historie Boionia. Děvčata ukazovala tkaní na 
karetkách a spřádání ovčí příze, muži pak 
rozdělávání ohně, střelbu z luku, mletí obilí, 
to vše v kulisách replik keltských obydlí vyba-
vených předměty denní potřeby zhotovenými 
podle keltských vzorů. Ukázky řemesel byly 
doprovázeny zasvěceným výkladem hlavních 
aktérů. Velmi zajímavý byl výklad keltského 
duchovního a také léčitele a učence – druida. 
Zlatým hřebem vystoupení skupiny byla kelt-
ská módní přehlídka s podrobným popisem 
oděvů a zbroje a ukázkou boje muže proti 
muži. Muzeum v tento den navštívilo na 370 
návštěvníků a dle ohlasů se akce líbila dětem 
i dospělým. 

Protože spolupráce se sdružením Boionia 
byla výborná a zájem návštěvníků o keltskou 
minulost je značný, uspořádalo muzeum na 
jaře letošního roku sérii přednášek Keltské 
tradice, o nichž vyprávěl Petr Lunwer Bílek. 
Jeho povídání bylo doplněno ukázkami zbra-
ní, oblečení, rituálních předmětů a předmětů 
denní potřeby.

Oblastní muzeum se společně se skupinou 
Boionia zapojilo i do letošních oslav 700. vý-
ročí narození Karla IV. v areálu u děkanského 
kostela v Mostě, které bylo spojené oslavou 
keltského svátku Beltain a na niž přišlo na 
deset tisíc lidí. Vrcholem programu byla bitva 
Keltů proti Germánům a Římanům a účast 
mnoha keltských skupin z celé Evropy. Akce 
se mohla uskutečnit díky Severočeským do-
lům a.s., které zařídily dřevo na palisádu, Pi-
vovaru Žatec, Ústeckému kraji, Statutárnímu 
městu Most a firmě My Tov, s.r.o.

Nejbližší společnou akcí bude zmíněný Me-
zinárodní den archeologie v sobotu 15. října 
od 10 do 18 hodin. Program celého dne se 
bude věnovat období od Keltů až po středo-
věk. Návštěvníkům se představí ukázky života 
Keltů, ale také Římanů, Germánů a Slovanů. 
Přístupné budou také všechny současné vý-
stavy. Na příští jaro pak muzeum a Boionia 
společně plánují další sérii přednášek a na 
květen 2016 Keltský den v muzeu.        (PI)
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PIŠTE SI ČTEN 
RADÍ DAGMAR KUČEROVÁ

PRÁVĚ PŘED ROKEM SE RUBRIKA TRENDY ČASOPISU POHLEDY VĚNOVALA KNIHOVNÁM. KAŽDÝ, 

KDO DO NICH OBČAS ZAJDE, VIDÍ, ŽE V POSLEDNÍCH LETECH PROŽÍVAJÍ VELKOU ZMĚNU A – JAK 

ŘÍKAL TITULEK – PŮJČIT KNIHU UŽ NESTAČÍ. TU S VĚTŠÍM, TU S MENŠÍM ÚSPĚCHEM SE PROMĚŇUJÍ 

V MULTIKULTURNÍ CENTRA. V TOMTO KRAJI MEZI NIMI ALE JEDNA PŘECE JEN TROCHU PŘEČNÍVÁ. 

MYSLÍM, ŽE NENAJDETE KRÁSNĚJŠÍ KNIHOVNU NEŽ TU LOUNSKOU. HRAJE JÍ DO KARET NEJEN 

ÚŽASNÝ HISTORICKÝ PROSTOR V CENTRU, ALE I KOMUNITA LIDÍ KOLEM NÍ. ROZHODLA JSEM SE 

TEDY SE PO ROCE K TÉMATU VRÁTIT ROZHOVOREM S ŘEDITELKOU TÉTO INSPIRATIVNÍ KNIHOVNY, 

INSPIRATIVNÍ ŽENOU, DAGMAR KUČEROVOU.

TEXT: KATEŘINA TÁBORSKÁ
FOTO: KATEŘINA TÁBORSKÁ, ARCHÍV MĚSTSKÉ KNIHOVNY LOUNY

Z mého malého průzkumu po knihov-
nách v regionu se mi zdála ta vaše nejza-
jímavější, alespoň pokud jde o šíři kulturní 
a společenské činnosti... Přestože všechny 
knihovny tyto aktivity postupně zavádějí, 
vy v mnoha aktivitách určujete směr. Jak to 
děláte?
To, že knihovna plní svůj knihovnický úkol 
na 100 procent, považuji za samozřejmost. 
S tím její činnost stojí a padá, knihy jsou na 
prvním místě. Musíme mít vynikající fond, 
nakupovat knihy, mít kvalifikovaný personál, 
který rozumí knihám a umí komunikovat 

s klienty. K tomu ale musíme sledovat, komu 
naše služby poskytujeme, jak vypadá komu-
nita, ve které působíme, a v tomto prostředí 
si najít své místo. Když zjistíme, že ve městě 
chybí volnočasové zařízení pro děti, program 
pro seniory nebo pro menšiny, využijeme té 
příležitosti. Takto pracujeme. Když jsem do 
knihovny před 10 lety přišla, řekla jsem si, že 
se zaměřím na dvě velké skupiny - na seniory 
a na děti a mládež. Ti první jsou společensky 
ohroženou skupinou, u těch druhých je naší 
povinností je vychovávat.

Vaše knihovna ale supluje chybějící zaříze-
ní ve městě - kulturní dům, dům dětí a mlá-
deže...
U nás opravdu nic z toho nemáme, ale nepo-
važuji to za handicap. Kdyby tu byl dům dětí, 
zase bychom si našli něco jiného. Jedinou 
zakázkou, kterou jsme od města dostali, bylo 
otevření volnočasového zařízení v Luně, ale 
jinak jsou to aktivity, které si sami vymýšlíme... 
Myslím, že každá knihovna má potenciál vy-
tvářet komunitní místo, bezpečné prostředí, 
kde se může přirozeně odehrávat komunitní 
život města. 



ÁŘSKÝ DENÍK 

Vám nevadí, že lidé do knihovny chodí, aniž 
by si chtěli číst, půjčit knihu....
To neřeším. Máme za úkol nabízet lidem knihy 
a děláme to všemožnými způsoby. A mnohdy 
vidíme zcela přímé a konkrétní důsledky – 
lidé přijdou na akci a nakonec odejdou s kni-
hou. Přitom kdyby nedorazili na zeměpisnou 
přednášku, nepůjčili by si cestopis. 

Je pravda, že vy opravdu nabízíte knihy kde-
koliv a kdykoliv. Zaujala mě vaše plážová 
knihovna, otevřená na lounském koupališti.
Byl to nápad kolegyně Marcely Langero-
vé, která ráda pracuje v tzv. první linii a tak 
jí napadlo přestěhovat se v létě za lidmi na 
koupaliště. Mimo to, že půjčujeme nebo za 
symbolickou cenu prodáváme knihy, je k dis-
pozici denní tisk, za čímž chodí hodně muži, 
a dětem chystáme různé zábavy, což zase při-
vítají rodiče.

Jaký to má ohlas mezi zaměstnanci?
Jak u koho, ale rozhodně je k tomu nenutím, 
takže chodí jen ti, kterým tento způsob práce 
v létě vyhovuje. A pro ně je to určitě dobrá 
služba. Práce je tam sice spousta, ale mohou 
chodit v plavkách, vykoupat se...

Jak jste sama říkala, významnou cílovou 
skupinou jsou pro vás senioři. Čtou hlavně 
starší lidé? Jsou jediní, kdo na to mají čas?
To vůbec tak není, a ani není pravda, že ne-
čtou děti. Čtou všechny generace, ale samo-
zřejmě v nabídce pro náš volný čas je dnes 
mnohem větší konkurence. 

Hodně se věnujete dětem. Vaše vítání no-
vých čtenářů, to je prostě náborová akce, 
které se nedá odolat :-) Vychováváte si bu-
doucí čtenáře?
Čtyřikrát ročně vítáme nové čtenáře v knihov-
ně. Pozveme mladé rodiny s jejich dětmi, ve-
verka Zrzečka dětem přichystá program, Kni-
homolka Jolka a Dobroslav Sečtělý je pasují na 
čtenáře a přivítají je do komunity, děti dosta-
nou hračku, kterou jim ušijí naše dobrovolni-
ce ze Spolku paní, dam a dívek, rodiče zase 
poukázku do kavárny... Snažíme se, aby rodiny 
považovaly knihovnu za součást svého života 
a vodily děti odmalička. Děti totiž dostanou 
průkazku do knihovny na prvních šest let živo-
ta zdarma. Není to rozhodně tak, že by děti 
měly chodit do knihovny, až když umí číst, je 
potřeba s nimi přijít dřív, protože děti vychová-
váme hlavně v předškolním věku. Výsledkem 
je, že 75 % lounských dětí do 15 let je zapsáno 
jako čtenáři naší knihovny. Drželi jsme a mož-
ná i držíme celorepublikový rekord.

Mgr. Dagmar Kučerová

- žije v Cítolibech u Loun
- původní profesí učitelka
-  od roku 2006 ředitelkou Městské knihov-

ny Louny
-  za jejího vedení vznikl projekt vzdělává-

ní seniorů Třetí věk, volnočasové cent-
rum pro děti Luna a proběhla přeměna 
knihovny na komunitní centrum, v roce 
2010 se knihovna přestěhovala do no-
vých prostor na náměstí a rozšířila své 
aktivity

-  knihovna nyní kromě půjčování knih 
nabízí kavárnu, zaměstnávající handica-
pované, a posezení v atriu, pořádá výsta-
vy, koncerty, besedy a přednášky, akce 
spojené s lidovými tradicemi, poskytuje 
zázemí spolkům, má cca 4200 registro-
vaných čtenářů

-  v roce 2011 se lounská knihovna stala 
Knihovnou roku v ČR, v roce 2015 vy-
hrála ve své kategorii



Je v Lounech komunitní život? Kvalitní ko-
munitní život?
Je, pracuje tady spousta spolků, společen-
ských i sportovních, které něco dělají. Na-
bídka pro veřejnost je strašně velká, možná 
až moc. Sama vidím, že ani nemohu stihnout 
všechny aktivity, které bych chtěla. 

Lounskou knihovnu po celé zemi velmi 
zpopularizovalo stěhování v roce 2010, kdy 
vaši čtenáři na rukou přestěhovali knižní 
fond do nové budovy na náměstí. Byl to 
také okamžik, kdy se ze čtenářů stali přá-
telé knihovny?
Určitě ano. Lidé nám hodně pomohli, takže 
jsme prakticky zadarmo přestěhovali knižní 
fond. Ale navíc jsme všem, kteří to třeba ještě 
nezaregistrovali, dali na vědomí, že tu knihov-
na je. Tím, že nám lidé pomohli, byla to rázem 
i jejich věc, jejich knihovna. V tu chvíli se při-
rozeně přidali. Bylo zajímavé, že lidé, kteří se 
nestihli zapojit do živých řetězů, nám potom 
chodili nabízet svou pomoc s něčím jiným, 
třeba s úklidem, protože chtěli být užiteční.

To pro vás musel být silný okamžik...
Ano, to byl krásný okamžik, který předvedl, 
že svět není špatný... Stačí lidi jen motivovat 
k dělání dobra.

Začala jste na facebooku uveřejňovat svůj 
čtenářský deník, Dášin bloček, kde hodno-
títe knihy. Co právě čtete?
Teď dočítám asi šestou knihu od Jojo Moyes, 
což je spisovatelka trochu neprávem označe-
ná jako autorka romantických knih, tedy čer-
vené knihovny. Takové příjemné letní čtení. 
Ten bloček jsem začala psát pro své studenty, 
protože ve Třetím věku vyučuji literaturu. Ne-
jsou to žádné recenze, jen krátké seznámení 
s dílem a autorem, a můj pohled. Ale snažím 
se své studenty navést, co by si mohli přečíst...

Nejen vaše studenty. Orientovat se dnes 
v záplavě nově vydávaných knih, není snad-
né...
To je náročné i pro nás, profesionály. Já si svůj 
čtenářský deník píšu od časů studií na vysoké 
škole. Každému to doporučuji. Je zajímavé se 
podívat po letech, které knihy se mi tenkrát 
líbily a které ne a sledovat, jak se čtenářská 
chuť člověka proměňuje...

Reagují lidé na čtenářský deník tak, že do-
poručené knihy zmizí z regálu knihovny?
Okamžitě. To mě samozřejmě taky baví. 
Mohu nahlédnout do systému a vidím, zda si 
knihu rezervují moje studentky nebo cizí lidé. 
Takže je to vlastně normální reklama :-)

Jak je těžké vybírat, co knihovna nakoupí? 
Ročně vychází kolem patnácti tisíc titulů...
My koupíme kolem tří tisíc knih ročně. Máme 
akviziční tým, kde se každý věnuje nějaké ob-
lasti – dětské, naučné, beletrii pro dospělé. 
Předem si stanovujeme strategii podle toho, 
kolik knih z jakého oboru už máme nebo co 
se nejvíc půjčuje. Každý rok obnovujeme ur-
čitou část naučné literatury.
 
U naučné literatury je to celkem jasné – 
prostě je třeba mít z každého oboru něco. 
Ale u beletrie?
Studujeme ediční plány, jezdíme na knižní 
veletrhy a samozřejmě sledujeme, co čtou 
čtenáři... Je třeba opustit vlastní vkus. Kupu-
jeme samozřejmě i autory, které bych si já do 
knihovny nedala, ale to je jen můj soukromý 
pohled. My jsme knihovna veřejná, kde si 
každý musí vybrat. Ale je to opravdu hrozně 
těžká věc, nakoupit vyvážený fond... a samo-
zřejmě i vyřadit. 

Vyřazujete knihy, protože se nečtou, nebo 
proto, že se četly moc a jsou ošoupané?
Vyřazujeme knihy, protože by se nám sem 
nevešly nové. U beletrie obvykle vyřadíme 
knihu, která se pět let nepůjčila, ale neplatí 
to stoprocentně. Zachováváme určitý zlatý 
fond, třeba knihy regionálních autorů, aby-
chom je uchovali pro budoucí generace. 
Stejně jako nakupování ani vyřazování není 
snadné a k tomu potřebujete kvalifikovaný 
personál – vzdělané, sečtelé zaměstnance 
s kulturním rozhledem.

Máte je?
Plný dům.

Máte na ně peníze?
Určitě nejsou zaplaceni tak, jak by si zaslouži-
li. Mám na ně vysoké nároky – musí být vzdě-
laní, kultivovaní, komunikativní, týmoví hráči. 
Ale myslím, že to dělají lidé, pro něž je plat 
jen jedna součást odměny za práci. I já to tak 
mám - chci být u něčeho důležitého, co se 
ve městě odehrává, a tady tu možnost mám.

Budete se opět ucházet o titul Knihovna 
roku?
Ano, vyplnili jsme přihlášku. My si pořád my-
slíme, že jsme dobří, ale třeba už to tak není, 
a soutěž nám ukáže, jestli třeba už neusínáme 
na vavřínech. V prvním říjnovém týdnu se do-
zvíme výsledky.

Budu držet palce.
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Kraj bude 
lákat filmaře

LÁKAT DO ÚSTECKÉHO KRAJE FILMOVÉ ŠTÁBY, POMÁHAT JIM V JEJICH PRÁCI A JEŠTĚ 

PŘITÁHNOUT NOVÉ TURISTY – TAKOVÝ JE ÚKOL VZNIKAJÍCÍ REGIONÁLNÍ FILMOVÉ KANCELÁŘE. 

PODLE KRAJSKÉHO ÚŘADU JE TAK MOŽNÉ VYUŽÍT STOUPAJÍCÍ OBLIBY TZV. FILMOVÉ TURISTIKY, 

KDY NÁVŠTĚVNÍCI JEZDÍ PO MÍSTECH, SPOJENÝCH S NATÁČENÍM JEJICH OBLÍBENÝCH FILMŮ, 

POHÁDEK ČI SERIÁLŮ.

TEXT: REDAKCE POHLEDY AMB
FOTO: KRAJSKÝ ÚŘAD ÚSTECKÉHO KRAJE

Mezi nejvyhlášenější filmovou lokaci v Ústec-
kém kraji patří město Žatec, kde se natáče-
ly desítky filmů a seriálů. Chmelařské město 
ztvárnilo celou řadu rozličných rolí a filmaře 
lákala v minulosti jeho zanedbanost i fakt, že 
si jej mohli přizpůsobit mnoha městům Evro-
py. Mezi nejslavnější snímky  patří americký 
velkofilm Yentl s Barbrou Streisand, která ne-
jen hrála hlavní roli, ale také příběh židovské 
dívky, toužící po vzdělání, režírovala. Kromě 
toho se v Žatci natáčel třeba film Bídníci s Lia-
mem Niesonem, seriály Mladý Indiana Jones, 
Červený Bedrník, Náměstíčko a Náves a třetí 
řada Nemocnice na kraji města.

Celá řadu známých pohádek se odehrává 
v kulisách zámků Ústeckého kraje. Mezi ty 

nejoblíbenější patří zámek Ploskovice na Li-
toměřicku. Každý pak zná Pyšnou princeznu, 
která se na svém útěku zastavila v Dolském 
mlýně u říčky Kamenice v Českém Švýcarsku, 
jež se stal vyhledávaným výletním místem 
a natáčely se v něm i další pohádky.

Ani v novém tisíciletí se Ústeckému kraji ne-
vyhýbají velké filmové štáby, v roce 2005 se 
v Tiských stěnách a České Švýcarsku natáčela 
dobrodružná série Letopisy Narnie.

„V rámci Ústeckého kraje navrhujeme zastře-
šit a zajistit činnost Filmové kanceláře Ústec-
kého kraje v rámci činnosti oddělení cestovní-
ho ruchu odboru regionálního rozvoje, které 
bude fungovat jako kontaktní místo. Z pozice 

Krajského úřadu se snáze dojednávají pod-
mínky a povolení s vlastníky jako je Národní 
památkový ústav, města, obce, Lesy ČR a po-
dobně,“ vysvětluje mluvčí krajského úřadu 
Lucie Dosedělová. Kancelář by měla pomáhat 
filmovým štábům, produkcím a lokačním ma-
nažerům vyhledávat zajímavá místa a spolu-
pracovat s majiteli. „Postupně bude vytvořena 
síť měst, obcí, institucí i soukromých subjek-
tů, které jsou vůči audiovizuálním produkcím 
vstřícné,“ věří Lucie Dosedělová. V současné 
době již funguje osm podobných filmových 
kanceláři na regionální úrovni po celé repub-
lice. Například ta karlovarská, která funguje 
už třetím rokem, získala za rok 2015 za svou 
činnost od filmařů cenu Film Friendly.         (PI)
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TIBET
– střecha světa
PODÍVÁME-LI SE HLUBOKO DO HISTORIE LIDSTVA, ALE OPRAVDU HLUBOKO AŽ K VLASTNÍM 

PRAMENŮM SKUTKŮ, KE KOŘENŮM MYŠLENÍ A CÍTĚNÍ, SHLEDÁME S PŘEKVAPENÍM, ŽE VŠECHNO 

LIDSKÉ SNAŽENÍ ZNAMENÁ VLASTNĚ HLEDÁNÍ ŠTĚSTÍ, MÍRU A KLIDU. ŠTĚSTÍ HLEDÁME OBYČEJNĚ 

V MLÁDÍ, KLID POZDĚJI.

TEXT A FOTO: PAVEL MATĚJKA, EDUARD TOMÁŠ

Pocit štěstí a v pozdějších letech klidu a spo-
kojenosti je vlastně právem každého člověka 
a člověk to taky tak cítí. Můžeme se potom 
právem ptát, proč je tak málo lidí, kteří oprav-
du to štěstí zažívají. Protože člověk zpravidla 
hledá štěstí tam, kde není. Hledá ho všude 
jinde, než kde doopravdy je. Samozřejmě, že 
se zklame. Obrátí tedy svoje hledání k jinému 

cíli, který pokládá za pramen štěstí, ale tam se 
může opět zklamat, opět se neuspokojí a tak 
pokračuje dál a dál. Je to dlouhý, předlouhý 
řetěz zklamaných nadějí v našich životech, ale 
jenom tento řetěz může způsobit, že se jed-
nou člověk konečně zachytí a přijme správ-
nou ideu o správném cíli a konečném prameni 
definitivního štěstí, míru a spokojenosti. Nezá-

leží na tom, kdo mu tuto správnou ideu před-
vedl nebo připomněl, nebo přinesl, může to 
být kniha, může to být dopis od přítele, může 
to být třeba sdělení zkušeného člověka, může 
to být podnět v rozhlase nebo v televizi. V této 
ideji však musí být zakótována naděje na defi-
nitivní uspokojení.



Osud lidstva je naštěstí veden dobře. O pra-
vém zřídle a prameni štěstí a spokojenosti 
nám přinášeli mudrci zprávu ve všech dobách. 
Říkali – hledáš-li štěstí, poznej sama sebe. Je-
žíš to vyjádřil ještě jasněji – ve vás je království 
nebeské. To není nic jiného, než hledání štěstí 
v sobě samém. Je to spojení člověka s bohem. 
Cílem hledání, jak jej tedy doporučovali mu-
drci všech dob – nikde jinde nenajdete trva-
lé štěstí, než ve vlastním já, proto jej hledejte 
jedině tam a setrvejte v něm. Toto vrcholné 
štěstí není přechodné, tak jako mnohé jiné du-
ševní i tělesné radosti, je trvalé a nezaniká ani 
smrtí. Ztělesněním a manifestací těchto princi-
pů je zcela výjimečné místo na světě, střecha 
světa - Tibet.

Tibet, tibetsky Böjul, je nejvyšší náhorní ploši-
na světa, zasahuje do tibetské autonomní ob-
lasti, ale její hlavní část leží v čínské provincii 
Tching Chai. V hlavní části náhorní plošiny se 
průměrná teplota pohybuje pod bodem mra-
zu. Zde se nachází nejvyšší bod zeměkoule, 
kterému se také říká třetí pól. V Tibetu najde-
me jak pouště, tak zbytky pralesů, travnaté 
stepi a spoustu sladkých a slaných jezer. Pro 
představu, Tibet je zhruba sedmnáctkrát větší 
než Česká republika a žije zde kolem tří mili-
ónů obyvatel. Pramení tu také řada veletoků 
centrální, jižní a jihovýchodní Asie. V západ-
ním Tibetu u nejposvátnější hory Kailás pra-
mení Brahmaputra, Indus, Satladž a Karnálí, na 

severovýchodě Chuang-che a Jang-c‘-ťjang 
a ve východním Tibetu Mekong, Salwin a Ira-
wady. Traduje se, že pod Kailásem je jeden ze 
vstupů do paralelního světa, bájné Šambaly. 
V údolí na východní straně žil prý 11 let vý-
znamný jogín a básník Milarepa, v údolí na zá-
padní straně pobýval v jeskyni věhlasný jogín 
a mág Padmasambhava. Kailás představuje 
mužský prvek, pod ním ležící jezero Manasa-
róvar, nejposvátnější jezero Asie, představuje 
prvek ženský. Tibeťané horu nazývají Gang 
Rinpočhe – Velevzácný sněžný vrchol. Je 
považována za střed vesmíru, mytickou horu 
Méru, spojenou s počátky tvoření světa. Měří 
6666 metrů a je vzdálena od pólu 6666 km.

Tibeťané jsou otevření, zvídaví a mírumilovní 
lidé. Jsou v celém světě známí svojí svébytnou 
kulturou a zejména tibetskou formou buddhi-
smu. Duchovní hodnoty zde převažují nad 
těmi materiálními dokonce natolik, že se staly 
součástí běžného života lidí jako málokde jin-
de. Buddha lidi učil, jak se zbavit utrpení a jak 
poznat podstatu všeho bytí. Důležitý je sou-
cit a nezištná pomoc. Tibeťané věří, že vlastní 
štěstí závisí na štěstí všech ostatních a proto 
říkají – nechť jsou všechny bytosti šťastné.

Tibet si v průběhu své dlouhé historie prošel 
nejrůznějšími etapami vývoje. V čase budová-
ní tibetské říše byl vojensky silný, se značnými 
expanzivními tendencemi, patřil k nejsilněj-

ším mocnostem Asie a v 8. století dokonce 
okupoval značnou část Číny, včetně jejího 
tehdejšího hlavního města Si-anu. Příchod bu-
ddhismu však Tibeťany transformoval z obá-
vaných válečníků na mírumilovný národ. Byly 
časy, kdy Mongolové a Tibeťané byli spojenci, 
a byla období, kdy Mongolové byli v tomto 
spojenectví silnějším partnerem. Silnějším 
vojensky a politicky. V duchovní oblasti byl 
ale Tibet vždy rozvinutějším a vůdčím part-
nerem. Bylo to ideální spojenectví, protože 
Tibet poskytoval intelektuální, spirituální strán-
ku a Mongolové poskytovali vojenský a poli-
tický aspekt. A jak všichni víme, Mongolové 
vládli nejen v Číně, ale i ve velké části Asie. 
Historicky vzato, Mongolové si ve skutečnosti 
nikdy Tibet nepodrobili a nevládli v něm jako 
v kolonii Mongolska - na rozdíl od Číny, která 
byla celá Mongoly ovládána po velmi dlouhou 
dobu. V souvislosti s pádem čínského císařství 
v roce 1911 Tibet oficiálně vyhlásil nezávislost, 
následujících 40 let pak až do roku 1951 vy-
stupoval Tibet jako plně suverénní stát. Roku 
1949 vyhlásil Mao Ce-tung Čínskou lidovou 
republiku a jeho rudá vojska tuto svobodnou 
zemi obsadila. Započalo násilné komunistické 
reformování obyvatelstva, kultury, stylu, živo-
ta, vyznání. Konec vnější svobody. V důsledku 
čínské invaze a okupace Tibetu dosud zemře-
lo více než 1,2 miliónu Tibeťanů. V období, 
které začalo roku 1976 a trvalo do roku 1984, 
se čínská vláda pokusila liberalizovat poměry 
v Číně, včetně Tibetu. V tomto období bylo 
povoleno některé kláštery obnovit. Celá histo-
rie Tibetu je velice rozsáhlá a není zde prostor 
ji komplexně vyjádřit, je potřeba ji studovat. 
Obecně to dobře vyjádřil Tibeťan Lodi G. 
Gjari, který je jedním ze zakládajících členů 
tibetské kongresu mládeže a výkonným před-
sedou představenstva Mezinárodní kampaně 
pro Tibet (ICT): Máme vůbec právo žádat 
svébytnost sami pro sebe, nežádáme-li ji zá-
roveň pro všechny? Máme vůbec právo mluvit 
o dobru, nevadí-li nám jinde zlo, a speciálně 
takové zlo, jaké jsme poznali?

Co asi čeká Tibeťany? Vnitřně svobodní jsou 
Tibeťané stále. Ta formální vnější svoboda, ur-
čitě někdy přijde také. Vždyť s každou změ-
nou je to jako se smrtí, to staré materiální 
jednou skončí, ale šance pro něco nového, 
lepšího začíná.

Tibetská vlajka
•  zasněžená hora symbolizuje 

Tibet
•  červené pásy zastupují šest 

původních kmenů
•  tmavě modré pásy symbo-

lizují nepřetržitou ochranu 
duchovních nauk

•  lvi představují sjednocení du-
chovního a světského života

•  tříbarevný drahokam předsta-
vuje tři buddhistické klenoty: 
Buddhu, Dharmu a Sanghu

•  červenomodrý drahokam 
symbolizuje správné etické 
chování

•  žlutý lem na obvodu vlajky je 
čisté zlato, symbol Buddhova 
učení zářící do všech stran



Kotlíková dotace, 
to je investice do 
zdraví našich dětí  
JEN NĚCO MÁLO PŘES DVA MĚSÍCE STAČILO K TOMU, ABY ÚSTECKÝ KRAJ PŘIJAL 1355 ŽÁDOSTÍ 

O TZV. KOTLÍKOVOU DOTACI, TEDY PŘÍSPĚVEK PRO OBČANY KRAJE NA VÝMĚNU ZASTARALÝCH 

A NEEKOLOGICKÝCH KOTLŮ NA TUHÁ PALIVA ZA NÍZKOEMISNÍ ÚČINNÉ TEPELNÉ ZDROJE. 

DOPOSUD BYLO ORGÁNY KRAJE SCHVÁLENO 1353 ŽÁDOSTÍ O CELKOVÉM OBJEMU PŘEVYŠUJÍCÍM 

156 MILIONŮ KORUN. TATO ČÁSTKA VÝRAZNĚ PŘISPĚJE KE ZLEPŠENÍ OVZDUŠÍ V REGIONU, 

K OCHRANĚ ZDRAVÍ OBYVATEL A TAKÉ PŘÍRODY. PRÁVĚ DOMÁCÍ TOPENÍ PŘEDEVŠÍM HNĚDÝM 

UHLÍM JE POVAŽOVÁNO ZA JEDEN Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH ZDROJŮ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ.

TEXT: KRAJSKÝ ÚŘAD ÚSTECKÉHO KRAJE
FOTO: ARCHÍV POHLEDY AMB
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V Ústeckém kraji není kotlíková dotace žád-
nou novinkou, v uplynulých letech již proběh-
la dvě kola. Jednalo se ale čistě o finance od 
kraje a Státního fondu životního prostředí, 
proto celková alokace a počet poskytnutých 
dotací byly značně omezené. V letošním roce 
šlo o první kolo dotačního programu v rám-
ci OP Životní prostředí (tedy za přispění ev-
ropských peněz), ze kterého mohly čerpat 
všechny kraje a v rámci administrace a řízení 
programu poskytnout finanční prostředky 
svým občanům. Díky tomu byla k dispozici 
mnohem vyšší částka, také se rozšířil počet 
možností, které mohli příjemci v rámci výmě-
ny tepelného zdroje využít (např. o tepelné 
čerpadlo). O program byl mezi občany vel-
ký zájem, o čemž svědčí počet uzavřených 
smluv. Dalších 62 žadatelů je zařazeno do zá-
sobníku pro případ, že se uvolní nevyčerpané 
prostředky z uzavřených smluv.

Výzva pro občany byla vyhlášena těsně před 
koncem roku 2015, plánováno bylo vyměnit 
minimálně 1 080 starých kotlů, žádosti se pak 
začaly přijímat koncem ledna 2016, aby všich-



ni zájemci měli čas splnit podmínky programu 
a připravit si nezbytné dokumenty. Uzávěrka 
byla poslední březnový den. Během této doby 
probíhala zároveň propagační a informační 
kampaň, aby se předešlo nedorozuměním 
a chybám v podaných žádostech. Pracovníci 
krajského úřadu zorganizovali třináct seminá-
řů pro zájemce, především v obcích v nejvíce 
znečištěných oblastech. Právě osobní kontakt 
a důkladné předání informací bylo občany 
a žadateli velmi kladně hodnoceno. Také se 
tím podařilo zmírnit chybovost v žádostech, 
která by mohla vést ke zbytečnému vyřazení 
uchazečů.

Žadatelé si mohli vybrat z několika možností 
nových tepelných zdrojů tak, aby nové řešení 
nejvíce vyhovovalo jejich potřebám. Největší 
zájem, cca 46 %, zaznamenaly kombinované 
kotle na uhlí a biomasu, dále tepelná čerpadla 
(22 %), uhelné kotle s vysokou třídou účinnos-
ti (15 %), plynové kotle a kotle na biomasu. 
Nejvíce žadatelů požádalo o výměnu zasta-
ralých zdrojů tepla v oblastech spadající pod 
obce s rozšířenou pravomocí (ORP) - ORP 
Děčín - 190 žadatelů, ORP Louny – 175 ža-
datelů, ORP Litoměřice – 128 žadatelů, ORP 
Rumburk – 127 žadatelů a ORP Ústí nad La-
bem – 121 žadatelů. Maximální výše dotace 
činila 127 500 Kč z maximální výše způsobi-

lých výdajů ve výši 150 tisíc korun, přičemž 
při poskytnutí dotace je vždy vyžadována 
spoluúčast příjemce (ve výši podle zvoleného 
cílového zdroje tepla). Kromě toho musely být 
splněny další podmínky vedoucí k energetic-
kým úsporám a tím pádem ke snížení škodli-
vých emisí a zvýšení čistoty ovzduší v našem 
kraji (např. realizace tzv. mikroenergetických 
opatření či žádost do programu Nová zele-
ná úsporám). V tuto chvíli probíhá fáze, kdy 
dochází k podpisu smluv dle toho, jak byly 
žádosti schvalovány v orgánech kraje, příjem-
ci dotace mají čas na realizaci vlastní výmě-
ny a doložení všech náležitostí nezbytných 
k vlastnímu proplacení finančních prostředků. 
Nechybí ani kontrolní činnost krajského úřa-
du pro zajištění bezproblémového nakládání 
s penězi z Evropské unie.

Velký dík patří také představitelům obcí, pra-
covníkům katastrálních úřadů, pracovníkům 
stavebních úřadů, kteří svým aktivním a vstříc-
ným přístupem při řešení problémů s žadateli 
při doplňování jejich žádostí přispěli k téměř 
bezproblémovému průběhu vyřizování žá-
dostí v prvním kole kotlíkových dotací v Ús-
teckém kraji.

Smyslem kotlíkové dotace je prostřednictvím 
výměny zastaralých a neekologických tepel-

ných zdrojů na tuhá paliva za nízkoemisní 
typy snížit zátěž na životní prostředí a chránit 
zdraví občanů v krajích. Lze předpokládat, že 
Ministerstvo životního prostředí ČR v rámci 
Operačního programu Životní prostředí při-
praví v dohledné době pro kraje další výzvu 
tak, aby ty mohly zadministrovat co nejvíce 
nových žádostí a rozdělit mezi své občany 
další významné prostředky. Pro „Kotlíkovou 
dotaci“ je v rámci České republiky k dispozici 
ještě dalších 6 mld. Kč a Ústecký kraj si určitě 
v dalším období „řekne“ o další finanční pro-
středky na výměnu zastaralých zdrojů tepla 
jednak z důvodu uspokojení všech žadatelů, 
kterých je v Ústeckém kraji stále hodně, ale 
hlavně z důvodu zlepšení životních podmínek 
všech občanů a návštěvníků Ústeckého kraje. 
Děláme to pro zdraví nás a našich dětí. Přede-
vším následující generace ocení přínos dotací 
v plné míře.           (PI)



Roma non fu fatta 
in un giorno   (italské přísloví)

NEBO-LI ŘÍM NEVZNIKL ZA JEDINÝ DEN, ŘÍKAJÍ ITALOVÉ, MY V ČESKÉ KOTLINĚ BYCHOM POUŽILI 

TROCHU MÉNĚ VZLETNÉ DOČKEJ ČASU, JAKO HUSA KLASU ČI VŠECHNO CHCE SVŮJ ČAS.

TEXT: KATEŘINA TÁBORSKÁ
FOTO: PAVEL VIKTORA
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Italové vědí o čem mluví, protože v Tibeře 
uplynulo mnoho vody, než vyrostly všechny 
ty skvostné stavby a z Říma se stala třímili-
onová megapole, plná turistů - jen římské 
Koloseum navštíví ročně 6,6 milionu lidí. His-
torie města, vzniklého na sedmi pahorcích 
nad řekou Tiberou, se píše už třetí tisíciletí, 
alespoň podle legendy. Jedna praví, že nové 
město založili potomci Trójanů - bratři Romu-
lus a Remus, synové boha války Marta, které 
odkojila vlčice. Další pak, že za vznik města 
mohou ženy uprchlých Trójanů, které už ne-
chtěly dál putovat po moři a v ústí řeky Tibery 
proto zapálily proto lodě a usadily se. Historii 

dlouhou nejméně 2,5 tisíce let ale potvrzují 
i archeologové. Díky tomu se ve městě mísí 
nejstarší starověké památky v Evropě, nejkrás-
nější křesťanské chrámy z období renesance 
i barokní fontány. Přezdívá se mu také Věčné 
město, i když z historie víme, že jeho sláva 
věčně netrvala. Přesto i dnes je v ulicích Říma 
snadné uvěřit, že jste se ocitli v středu největší 
říše světa. Odtud římští císaři vládli na počát-
ku našeho věku více než osmdesáti milionům 
lidí v Evropě, Africe a Asii. V době největší slá-
vy měla římská říše rozlohu šest a půl milionu 
kilometrů čtverečních – pro srovnání Česká 
republika měří necelých 80 tisíc km2.
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Sochy jsou v nejrůznějších místech aglomera-
ce, ale i v jejím okolí, a mohou být atraktivním 
a hlavně netradičním důvodem k procház-
kám. Nejcennější stavbou dnešního města 
a turistickým lákadlem je kostel, roku 1975 
přesunutý na současné místo, a hrad Hněvín 
na kopci nad městem.

A právě kostel Nanebevzetí Panny Marie, 
přemístěný po kolejích o 841 metrů, hraje 

významnou roli i v mosteckých sochařských 
sympoziích. V jeho okolí se v roce 2008 
v premiéře sešli sochaři, aby vytvořili z pís-
kovce první sérii soch. V areálu kostela zůstal 
Stařec od Miroslava Doležela a Cesta pro-
měny od Romana Křeliny. Další socha je na 
1. náměstí, jiná u úpatí parku Šibeník a po-
slední U Tří sýrů. Za uplynulé roky se díla ze 
sochařských sympozií dostala i do Vtelna, 
Souše nebo kupříkladu Čepiroh - do míst, kte-

rá neznají ani lidé z Ústeckého kraje. O dů-
vod víc Most navštívit, postupně najít všech-
ny sochy a vyfotografovat se u nich. Snímek 
včetně krátkého popisu zážitku při hledání 
sochy mohou šikovní fotografové zaslat do 
turistického informačního centra www.imos-
tecko.cz. 

Nejde přitom o ledajaké sochy, některé mají 
pohádkový námět, jiné vypadají zcela reálně 

Za čím do Mostu? 
Třeba za sochami 
SEVEROČESKÝ MOST, ZNÁMÝ ZÁCHRANOU KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE Z MĚSTA, 

KTERÉ USTOUPILO TĚŽBĚ UHLÍ, DNES ZVE NA MNOHÉ ZAJÍMAVOSTI I ZÁŽITKOVÉ AKTIVITY. 

PO CELÝ ROK SI ZÁJEMCI MOHOU PROHLÉDNOUT JIŽ ŠESTATŘICET PÍSKOVCOVÝCH SOCH, 

KTERÉ VZNIKLY ZA UPLYNULÝCH OSM LET. MOST SE DÍKY TOMU ZAPSAL MEZI MĚSTA, KTERÁ 

INTENZIVNĚ ZVELEBUJÍ SVÉ PROSTŘEDÍ.   

TEXT A FOTO: MAGISTRÁT MĚSTA MOSTU



a některé dokonce skrývají krásnou ženu. 
Všechny ale vznikly během dvou týdnů, kdy 
sochaři neúnavně sekali, řezali, tloukli, brou-
sili, až vytvořili půvabná díla z pískovcových 
bloků, které byly původně součástí hořické 
krajiny.

Všechny sochy se již staly součástí mostecké 
krajiny, především pak městské aglomerace, 
která se rok od roku mění před očima oby-
vatel, turistů či náhodných návštěvníků. Lákají 
k prohlédnutí, zvou k posezení nebo jen tak 
stojí a připomínají kolemjdoucím krásné letní 
dny, během nichž vznikly.

V rámci mosteckých sympozií sochaři vytvoři-
li celkem 36 soch z hořického pískovce, které 
tím, že jsou umístěné v exteriéru, jsou přístup-
né turistům po celý rok, bez ohledu, zda je 
léto nebo zima. Vždy mají své kouzlo. Více 
informací o sochách a jejich umístění zájemci 
najdou na webu Turistického informačního 
centra www.imostecko.cz. Tam zájemci na-
jdou i informace o osmi sochách dřevěných, 
které jsou v interiérech významných budov.
          (PI)



ŽATEC SI ROKU 2016 PŘIPOMNĚL 190. VÝROČÍ POLOŽENÍ ZÁKLADNÍHO KAMENE DNES JIŽ 

NEEXISTUJÍCÍHO ŘETĚZOVÉHO MOSTU, KTERÝ BYL NEJSTARŠÍM V ČECHÁCH, A PŘÍŠTÍ ROK BUDE 

SLAVIT 190. VÝROČÍ OD UVEDENÍ MOSTU DO PROVOZU. REGIONÁLNÍ MUZEUM K. A. POLÁNKA 

V ŽATCI PŘIPRAVILO K PRVNÍMU ZE ZMIŇOVANÝCH VÝROČÍ SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ ORIGINÁLŮ 

ČLÁNKŮ Z TOHOTO V LITERATUŘE ČASTO ZMIŇOVANÉHO MOSTU. DVA ČLÁNKY Z ČÁSTI ŘETĚZU 

NAD BŘEHEM, ULOŽENÉ V MUZEU V ŽATCI, BYLY  OŠETŘENY RESTAURÁTOREM IVANEM HOUSKOU 

A PO ZÁSAHU JSOU NA NICH ZNOVU VIDITELNÉ TAKÉ SPECIÁLNÍ ZNAČKY. OBA ČLÁNKY JSOU 

SPOLU S VYSVĚTLUJÍCÍMI KLIPY OD ČERVNA 2016 VYSTAVENY V BUDOVĚ STARÉ PAPÍRNY 

V ULICI VOLYŇSKÝCH ČECHŮ V ŽATCI, KDE MÁ MUZEUM NOVÉ DEPOZITÁŘE A EXPOZICI Z DĚJIN 

ŽATECKÉHO PRŮMYSLU. 

TEXT: PHDR. MILADA KRAUSOVÁ, PH.D.
FOTO: ARCHÍV REGIONÁLNÍHO MUZEA K. A. POLÁNKA V ŽATCI
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Nejstarší řetězový 
most v Čechách

Pohled na řetězový most přes řeku Ohři. Kolorovaná litografie od Josefa Felterse podle malby Antonia Sachettiho. ÖNB Wien.



Krátká sláva řetězových mostů 
Co byly řetězové mosty? Jedná se o druh 
mostů visutých, místo lan slouží k zavěšování 
speciální kovové články s oky. Někteří histo-
rici označují za nepřímé předchůdce řetězo-
vých mostů dokonce už lávky používané od 
15. století v Tibetu.

Princip stavby řetězových mostů si dal pa-
tentovat roku 1801 James Finley z Pensylvá-
nie v USA. Za první řetězový most v Evropě 
bývá označován visutý most Union Bridge 
přes řeku Tweed ve Velké Británii, který na-
vrhl námořní kapitán Samuel Brown. Most 
vznikal v letech 1819 -1820 a slouží dodnes. 
Vede z Anglie do Skotska. Řetězové mosty se 
stavěly s oblibou v USA, Anglii, Itálii či Rusku. 
Češi znají hlavně řetězový most v Budapešti.

U nás byl nejznámějším most Františka Josefa 
v Praze, který vedl přes Vltavu v místech dneš-
ního mostu Legií. Projektoval ho B. Schnirch 
(stavba v letech 1839 – 1841), stejně jako 
mosty v Postoloprtech, Jaroměři, ve Strako-
nicích, Poděbradech, v Lokti (první návrh), 
v Podolsku přes Vltavu a samozřejmě v Žatci. 
Sláva řetězových mostů byla u nás relativně 
krátká, většina jich byla postupně nahrazena 
modernějšími a pevnějšími. Ze Schnircho-
vých staveb se zachoval pouze most podol-
ský, který byl přenesen do Stádlece na řece 
Lužnici. 

Průkopník z Pátku
Řetězový most  spojoval Žatec s předměstím 
na levém břehu Ohře a umožňoval cestu ve 
směrech na Chomutov, Most a Teplice. Na-
hradil původní most dřevěný. Nejstarší vyob-
razení krytého dřevěného mostu přes Ohři 
najdeme již na Willenbergově vedutě z roku 
1611. Pozoruhodné je, že v královském Žatci 
nebyl nikdy postaven most kamenný. Dřevě-
ný most z počátku 19. století měl jednu velkou 
nevýhodu. Téměř před každou zimou, kdy se 
na Ohři dávaly do pohybu nebezpečné ledo-
vé kry, musel být rozebírán. To bylo nejen ne-
praktické, ale i nákladné. Další možnost přejet 
řeku po mostě byla navíc v takovém případě 
až u Postoloprt, kam tehdy trvala cesta pěšky 
tři hodiny.

Obyvatelům Žatce nakonec pomohla ke stav-
bě nového mostu výstavba státních silnic. 
Most se měl stát jejich součástí, stavbu tak 
připravil stát. Žatecký řetězový most byl do 
provozu uveden roku 1827. O něco starší byla 
u nás jen řetězová lávka pro pěší ve Strážnici 
u Hodonína. Právě na ní byla poprvé u nás 
tato konstrukční  technologie v letech 1823 
až 1824 vyzkoušena. Obě stavby projektoval 
zmíněný průkopník řetězových mostů Ing. 

Bedřich Schnirch (1791 - 1868), rodák z Pátku 
u Loun. Někteří němečtí autoři však připisují 
zásluhy za projekt žateckého mostu pouze P. 
Strobachovi, patrně proto, že pouze on byl 
zmíněn na pamětních tabulích na mostě.

Stezka na řetězech ve vzduchu 
zavěšená
Základní kámen žateckého mostu byl polo-
žen 26. června 1826 při velké slavnosti. V de-
set hodin dopoledne začaly zvonit zvony. 
Většina účastníků slavnosti se vydala k Ohři 
z centra města přes Kněžskou bránu. Mezi 
čestnými hosty byl jmenován na prvním mís-
tě  kníže Rudolf Kinský. Zúčastnili se také gu-
berniální rada a krajský hejtman Ferdinand 
von Wussin, plukovník Friedrich Anton von 
Hohenzollern-Hechingen a velitel žateckého 
prvního hulánského pluku vévoda Sachsen–
Coburg–Saalfeld. Přišli měšťané, důstojníci, 
úředníci,  duchovenstvo i žactvo a student-
stvo.  Základní kámen byl položen doprostřed 
budoucí zdi vstupní mostní brány blíže městu. 
Provázelo ho požehnání městského děkana P. 
Theophyla Franze Singera. Čestní hosté ho 
pak symbolicky obezdili. Slavnostní akt do-
provázel hlas zvonů a střelba z hmoždířů. Na 
závěr řečnil krajský hejtman von Wussin.

V základním kameni byly ve speciální dutině 
vloženy vzorky tehdejší měny a cínová tabul-
ka a pergamenem s pamětními texty. Po po-
ložení základního kamene se průvod vydal do 
děkanského kostela, kde se konala děkovná 
mše. Čestní hosté se pak odebrali na oběd 
pořádaný starostou města Wenzelem Kopři-
vou. Večer se konal ještě ples. 

Na památku tohoto dne byla vydána i dosti 
patetická pamětní brožura s názvem „Die 
Kettenbrücke über die Eger bei Saaz“ z pera 
Franze Wilhelma von Siebenh věnovaná kraj-
skému hejtmanovi von Wussinovi. Nechyběla 
v ní ani německá oslavná báseň z pera profe-
sora gymnázia P. Aloyse Dostála, se kterou se 
měli možnost seznámit návštěvníci slavnosti 
při položení základního kamene.

Budoucí most oslavil např. těmito slovy (volný 
překlad německého originálu básně Milada 
Krausová): 
„Klenout nad šumícími vlnami 
v budoucnu se má,
stezka na řetězech ve vzduchu zavěšená,
sloužit k ozdobě kraje i země má,
stavba dík umění a píli  rukou 
českých postavená,
zubu času i vlnám zuřivým čeliti bude,
až z mraků se šumící proudy vody spustí 
všude,

má hlásit cizinci, který v úžasu tu stojí a dojetí,
kterak se otec země s láskou stará o děti.....“ 

Most pro dva povozy
Plány pro stavbu řetězového mostu byly 
vypracovány B. Schnirchem pod dozorem 
ředitele státních silnic Pavla Strobacha. Stav-
ba byla velmi náročná, protože ani technici 
neměli s podobným typem staveb dostateč-
né zkušenosti. Stavební práce byly zahájeny 
v dubnu roku 1826, hotovo bylo na podzim 
roku 1827. Na obou březích Ohře vznikly 
zděné brány s pylony, což byla věžovitá ná-
stavby mostního pilíře nesoucí lana mostu. 
Vše bylo ukotveno na dubovém roštu. Na 
stavbě byl použit holedečský a liběšický ká-
men a kvádry ze Smolnice, Tuchořic a Liběšic.

Mezi pylony byl zavěšen technický „řetěz“ 
v křivce dole vyduté, zvané řetězovka. Na ře-
tězech pak visely svislice nesoucí kostru mos-
tovky a dřevěnou mostovku samotnou. Most 
byl dlouhý necelých 64 metrů, mostovka byla 
nesena dvěma trojicemi řetězů a byla 5,55 
metru (tj. 3 sáhy) široká. Dva vozy se tak moh-
ly na mostě pohodlně vyhnout. Pozor musely 
dávat při průjezdu branami, které byly o něco 
užší (2 sáhy a 1 střevíc).

Železo pro stavbu dodávala Fürstenberská 
knížecí huť Neu Joachimstal (Nový Jáchy-
mov), dnes v okrese Beroun. Díly pro most 
v Žatci se vyráběly v  novém podniku Františ-
ka Antonína Kolovrata-Libštejnského u Rych-
nova nad Kněžnou. Šlo konkrétně o Růženi-
nu huť ve Skuhrově nad Bělou, nazvanou na 
počest manželky hraběte. Všechny díly pro 
žatecké most byly pečlivě přezkoušeny. Úde-
ry těžkým kladivem měly napodobit pozdější 
zátěž při provozu.

Dárek k císařským jmeninám
Most byl uveden do provozu 4. října 1827, 
tedy v den jmenin vládnoucího císaře Fran-
tiška I.  Při otevření se opět konala slavnost 
za účasti místní honorace, úředníků, hulá-
nů, školní mládeže. Ostrostřelci, kteří se ve 
stejném roce dočkali nové budovy Střelnice 
(stávala v místech dnešního autobusového ná-
draží), přišli se svojí kapelou. Císař František I. 
most skutečně viděl při svojí návštěvě Žatce 
roku 1833.

Na mostě byly při jeho zprovoznění umístěny 
také dvě pamětní tabule s oslavným latinským 
textem. Blíže městu stála tabule připomínají-
cí, že železo pro stavbu poskytla vlast, že se 
o zdar stavby zasloužil nejvyšší purkrabí zem-
ský hrabě František Kolovrat, dozor měl sta-
vební ředitel Pavel Strobach a že kovové části 
dodala (Růženina) huť v Rychnově. Deska na 



24 | HISTORIE | ŽATEC

bráně na levém břehu zmiňovala tehdy vlád-
noucího císaře Františka I. Habsburského. Na 
desce je rovněž uvedeno, že most byl prvním 
železným mostem v Čechách a prvním ra-
kouským mostem, přes který se dalo přejíždět 
vozy. Roku 1838 byl navíc nad hlavní vstup 
umístěn ještě velký latinský chronografický 
nápis. Desky z mostu nyní najdete v průcho-
du sídla Městské policie na nám. 5. května 
č.p. 127 (areál bývalého německého Měst-
ského muzea). 

Sláva žateckého mostu trvala do roku 1891, 
kdy bylo zjištěno, že konstrukce mostu již ne-
umožňuje bezpečný provoz. Kotevní články 
byly totiž již zcela prorezlé. Díky malým ko-
tevním komorám se nedaly řádně čistit ani 
natírat. Pro stoupající dopravu byl navíc most 
již příliš úzký a měl malou nosnost. O ob-
libě žateckého řetězového mostu svědčila 
skutečnost, že když byl uveden do provozu 
nový most příhradový, místní mu dále říkali 
„řetězák“.

Válečný most bez slávy
Širší a modernější příhradový most se začal 
stavět v roce 1895 a 13. června 1896 byl slav-
nostně předán veřejnosti. Stavěla ho pražská 
stavební firma ing. Bohumila Bořkovce a sta-
vitele Otakara Dvořáka. Most byl několikrát 
opravován. V roce 1932 byly provedeny nátě-
ry konstrukcí a vyasfaltovaná vozovka, v roce 
1938 byl asfalt vyměněn za žulovou dlažbu. 
V průběhu druhé světové války byl povrch 
značně poškozen tanky, a proto došlo k no-
vému vyasfaltování i nátěrům konstrukce. Na 
počátku 70. let byl z rušného tahu vyřazen 
a posléze díky špatnému stavu sloužil pouze 
pro pěší. Město přistoupilo ke generální opra-
vě, která stála celkem 13 miliónů korun a uve-
den do provozu byl 2. června 2001.

Řetězový (a později příhradový most) byl 
dlouho jediným velkým mostem přes Ohři 
v Žatci. Druhý žatecký most u dnešního hlav-
ního nádraží (poblíž velkého akciového cuk-
rovaru) byl totiž postaven až v letech 1937 
až 1942. Do té doby zde vedla přes Ohři 

jen úzká lávka. Podle vzpomínek Ing. Harta, 
zveřejněných v Kraji Lučanů roku 1947, bylo 
zahájení stavby tohoto mostu daleko skrom-
nější než oslava roku 1826: „Když pak po 
dlouhých jednáních a obtížích došlo 1937 ke 
stavbě mostu u cukrovaru, vytyčoval jsem za 
sychravého počasí prosincového dopoledne 
v tajícím blátě pravé pilíře. Nahoře přešlapova-
li starosta Schönfeld, místostarosta Černý, za 
okres dr. Wagner a se mnou se hmoždili zá-
stupci firmy z Liberce. Radost jsme měli nako-
nec také, když jsme byli hotovi a nemusili dále 
mrznout.“

Jediný dodnes existující řetězový most najdeme u Stádlece na řece Lužnici.



Pohotovost 
pro bolavou duši

NONSTOP PROVOZ

Linka duševní tísně
476 701 444

BEZPLATNÉ SKYPE VOLÁNÍ NA ADRESE:
ldt.most

Stačí vytočit naše číslo a už nebudete na svůj problém sami.
Každý náš klient je chráněn anonymitou.

KDO MŮŽE NA LINKU DUŠEVNÍ TÍSNĚ ZAVOLAT:
 • Každý, kdo řeší jakýkoli problém
 • Každý, kdo chce pomoci někomu dalšímu s jeho trápením

NEJČASTĚJŠÍ TÉMATA, KTERÁ POMÁHÁME ŘEŠIT:
 • Partnerské a rodinné problémy
 • Týrání a zneužívání, domácí násilí
 • Nejrůznější krize
 • Těžkosti spojené se smrtí, smyslem života, samotou, bezmocí, depresemi,…
 • Drogy a jiné závislosti
 • Sexuální problematika
 • Problémy s homosexuální orientací  
 • Obtížně zvládnutelné problémy s jídlem
 • Sociálně-právní poradenství

CENA HOVORU:
 •  Cena hovoru na pevnou linku je stejná jako u běžného hovoru, záleží tedy na tom, 

odkud voláte. Skype hovor je bezplatný.

CO NABÍZÍME:
 • Telefonická krizová intervence (rozhovor o problému a společné hledání cest)
 • Poradenství
 • Možnost zprostředkování navazující odborné pomoci 
 • Internetové poradenství:  ldt.most@seznam.cz

NEZŮSTÁVEJTE SE SVÝM TRÁPENÍM SAMI, 
NABÍZÍME VÁM POMOCNOU RUKU…
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Rokokový 
skvost ožívá
ZÁMEK STEKNÍK JE MALEBNOU DOMINANTOU ŠIROKÉHO ÚDOLÍ OHŘE MEZI ŽATCEM 

A LOUNY, OVŠEM ZATÍM ZŮSTÁVÁ PONĚKUD STRANOU TURISTICKÉHO ZÁJMU. NELZE SE PŘÍLIŠ 

DIVIT, DRUHÁ POLOVINA 20. STOLETÍ SE K LUXUSNÍMU PANSKÉMU SÍDLU ZACHOVALA VELMI 

MACEŠSKY A ZÁMEK DLOUHÁ LÉTA SLOUŽIL JAKO UBYTOVNA A SKLADIŠTĚ. ZANEDBÁVANÁ 

STAVBA CHÁTRALA A SITUACE NAKONEC DOSPĚLA AŽ DO HAVARIJNÍHO STAVU S PROPADLÝMI 

STŘECHAMI A PODMÁČENÝMI STROPY... V POSLEDNÍCH LETECH SE NAŠTĚSTÍ SITUACE RYCHLE 

MĚNÍ, A TO HLAVNĚ DÍKY KASTELÁNCE JANĚ ZAJÍČKOVÉ, KTERÁ SE JEHO ZÁCHRANĚ VĚNUJE JIŽ 

TÉMĚŘ DVĚ DESÍTKY LET. 

TEXT: JAN MAREŠ
FOTO: LADISLAV BÁBA

Měšťan šlechticem
Původní tvrz rodu Kaplířů ze Sulevic vystří-
dal koncem 17. století barokní zámek, jehož 
stavitel zdaleka nebyl typickým představite-
lem vysoké šlechty. Jan Jiří Kulhánek byl to-
tiž měšťanem nedalekého krajského města 
Žatce, a teprve později získal šlechtický titul 
s přídomkem „z Klaudensteinu“ jako narážkou 
na své jméno, tj. volně přeloženo „z Kulhánko-
va“. Jeho vnuk Jan František poté ve druhé po-
lovině 18. století zámek velkolepě přestavěl do 
dosud zachované podoby. Jan František byl 
roku 1772 povýšen do stavu říšských hrabat 
a díky výhodnému sňatku se spojil se starým 
rakouským rodem z Hohenemsu, takže se za-

řadil mezi špičky dobové aristokracie. Potře-
boval odpovídající reprezentativní sídlo, což 
malý barokní zámeček nemohl splňovat. No-
vou dvoukřídlou hlavní budovu na výrazném 
návrší proto obklopily nádherné terasovité 
zahrady s rozsáhlým hospodářským zázemím 
a okolní krajinu doplnily sochy a upravené ces-
ty podle dobového vkusu.

V roce 1796 zámek přešel do majetku rodiny 
Korbů z Weidenheimu a počátkem minulého 
století jej zakoupila firma Hielle und Dittrich, 
jedna z největších textilek Rakousko-Uherska. 
Posledním majitelem před druhou světovou 
válkou byl švýcarský konzul Gerold Deteindre. 

Urození i neurození vlastníci věnovali zámku 
více či méně přiměřenou péči až do poloviny 
20. století, kdy přešel do správy státních insti-
tucí, a začalo rychlé chátrání. Výzkumný ústav 
chmelařský ani depozitář Národní galerie se 
neukázaly být dobrými správci rozsáhlého 
objektu, který se po půl století zanedbávání 
proměnil málem ve zříceninu.

Trocha čísel a optimismu
„Za socialismu tu bylo osm hlídačů a správce, 
ale ve skutečnosti se o zámek příliš nestarali“, 
přibližuje doby nedávno minulé paní kaste-
lánka, a dodává: „Největší odměnou pro mne 
je to, když přijde pamětník a pochválí viditel-



né změny k lepšímu.“ Zdevastované střechy, 
propadající se stropy, zpustlá zahrada – to 
všechno je dnes již pouhou nepříjemnou 
vzpomínkou. Jana Zajíčková se začala o zá-
mek starat v roce 1997, rok poté, co přešel 
do správy dnešního Národního památkového 
ústavu.  Začátky nebyly snadné: „Stálo mne to 
velké úsilí a bez tolerantní rodiny bych to nikdy 
nemohla zvládnout,“ usmívá se sympatická 
kastelánka a dodává pár povzbudivých čísel: 
v roce 2014 během první sezóny navštívilo zá-
mek 1500 zájemců, o dva roky později to již 
bylo sedm tisíc návštěvníků! Vedle kastelánky 
na zámku působí ještě vedoucí provozu, za-
hradník a průvodci-brigádníci, a nikdo z nich 
se rozhodně nenudí. Každá ruka je potřebná, 
ale kastelánka si nestěžuje: „Jsem ráda, že se 
Stekník pomalu dostává mezi více sledova-
né památky. Díky tomu dostává větší dotace 
z programu na obnovu památek ministerstva 
kultury a každým rokem se daří opravit další 
části.“

Romantika v kapli i na zahradě
Co tedy vlastně rokokový Stekník může v sou-
časnosti návštěvníkům nabídnout? Bohatá 
historie a krásná poloha nad zeleným mořem 
chmelnic proslulého žateckého chmele nejsou 
zdaleka jediným lákadlem. Chloubou zámku 
je předloni nádherně rekonstruovaná kaple 

svaté Anny s historickým varhanním pozitivem 
z 18. století z dílny varhanáře Ferdinanda 
Müllera z Nepomyšle a nástěnnými obrazy 
malíře-jezuity Ignáce Raaba, které jsou krás-
nou ukázkou pozdně barokní zbožnosti. Dnes 
slouží mimo jiné pro pořádání koncertů a ko-
nají se zde také romantické svatby. Byla vysta-
věna v roce 1772 a podle legendy v její kryptě 
odpočívá tehdejší pán zámku Jan František 
z Klaudensteinu a s ním jeho věrný pes. Jak do-
dává paní kastelánka, speleologický průzkum 
v roce 2001 sice objevil honosnou cínovou 
rakev a zvířecí kosti, ovšem rakev skrývala tělo 
šlechtice z  rodu Korbů z Weidenheimu a opo-
dál ležící kosti byly králičí! Dalším magnetem je 
krásná terasovitá zahrada s kamennými socha-
mi a výzdobou v italském stylu. Jan František ji 
nechal s velkým nákladem upravit pro svou bu-
doucí manželku Marii Františku z Hohenemsu 
před rokem 1770. Postupně upravovaná zahra-
da láká k procházkám a posezení. Nejen pro 
dětské návštěvníky je přitažlivá dlouhodobá 
výstava historických kočárků ze soukromé sbír-
ky, která je navíc zčásti bezbariérová.

Můžeme se těšit
Na sympatickou paní kastelánku čeká ještě 
mnoho práce. Největším oříškem bude kom-
pletní oprava fasády a dokončení úprav interié-
rů, mnoho času a energie zabere také získává-

1389 nejstarší zpráva o vsi Stekník
kolem 1600 tvrz Kaplířů ze Sulevic
1681   vyhořelou tvrz kupuje měšťan 

Jan Jiří Kulhánek
60. léta 
18. století  Jan František z Klaudensteinu 

a rokoková přestavba zámku
1772 dokončení zámecké 
  kaple sv. Anny
1796 Korbové z Weidenheimu
1892 svobodní páni z Hennetu
1907  firma Hielle und Dittrich, 

rodina Deteindre
1949 zámek vykoupen státem
2014 první návštěvnická sezóna

ní původního mobiliáře, který je v současnosti 
rozvezen do mnoha jiných objektů. V dohled-
né době se připravuje obnova štukové výzdo-
by a omítek v místnostech západního křídla, 
takže během tří let se návštěvníkům opět uká-
žou v plné kráse hlavní sál a salla terrena. Jana 
Zajíčková neztrácí optimismus a do budoucna 
chystá nejedno překvapení. Úplně vše prozra-
zovat nechce, ale již teď je zřejmé, že Stekník 
ještě v oblasti turistického ruchu ani zdaleka 
neřekl poslední slovo. Nejlépe se o tom každý 
může přesvědčit při návštěvě zámku, který se 
ze zapomenuté polozříceniny postupně opět 
stává rokokovým klenotem Dolního Poohří.
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Na víno i na 
draka na kole



HISTORIE VINOHRADNICTVÍ SAHAJÍCÍ AŽ DO ROKU 1285. VINOHRADY PŘIPOMÍNAJÍCÍ PÁLAVSKÉ 

VRCHY. VINOBRANÍ S CIMBÁLOVKOU. NE, NEJSTE NA JIŽNÍ MORAVĚ, ALE NA SEVERU ČECH POD 

KRUŠNÝMI HORAMI, V ÚDOLÍ ŘEKY OHŘE. OFICIÁLNĚ SE JEDNÁ O VINAŘSKOU OBLAST ČECHY, 

PODOBLAST LITOMĚŘICKOU, VINAŘSKOU OBEC BŘEZNO. VÍNO SE TU PĚSTUJE NA PROSLUNĚNÝCH 

STRÁNÍCH NAD NECHRANICEMI A ZRAJE VE VINNÝCH SKLEPÍCH VE VIČICÍCH A STRANNÉ.

TEXT: FRANTIŠEK DOČEKAL
FOTO: REDAKCE POHLEDY AMB, OBEC BŘEZNO

Největším svátkem vinařů je tradičně vinobra-
ní a jinak tomu není u Března. Oslavy vinobra-
ní tu proběhnout na konci letní kulturní sezo-
ny v měsíci říjnu. „Začínáme 8. října v pravé 
poledne na návsi naši spádové obce Stranná,“ 
říká starosta obce Březno Zdeněk Valenta. 
Kromě ochutnávky vín bude pro návštěvníky 
vinobraní připraveno nejen klasické občerst-
vení, ale i krušnohorské speciality podávané 
v dobových stáncích přímo na návsi. „Celou 
akci zahájí pan Bušek z Velhartic, kterého zná-
me jako milovníka dobrého vína a pití a který 
patřil k důvěrníkům a přátelům císaře Karla IV., 
jehož sedmisté výročí narození si letos připo-
míná celá Evropa,“ navazuje starosta. Hlav-
ní náplní každého vinobraní je samozřejmě 
víno. Popíjet a degustovat se budou produkty 
zdejších vinařů působících v okolí - Vičického 
vinařství Mikulášek s.r.o., Vinařství Němeček 

a Vinařství Hlava. O hudební podkres celého 
odpoledne se postará tradiční cimbálovka 
a také sbor Silentium 24 a kapela Country5.

„Našim návštěvníkům nabízíme i možnost, jak 
se k nám netradičně dostat,“ dodává starosta. 
„Před časem jsme vydali novou cyklistickou 
mapu s trasami, které spojují naše obce s oko-
lím nejen v rámci místního a krajského, ale 
i mezinárodního významu“. Na vinobraní se 
tak po klidných a málo frekventovaných ces-
tách mohou dostat vyznavači vinného moku 
z Chomutovska, Kadaňska nebo Žatecka. 

Do obce Březno u Nechranické přehrady 
vás na kole bezpečně doveze cyklostezka 
č. 3080 a nově otevřená cyklotrasa č. 6, znače-
ná v rámci projektu „Cyklostezka Ohře - udě-
lá ti na těle dobře“. Stejné je i motto nových 

webových stránek, které seznamují s celou 
stezkou vinoucí se podél řeky od Karlovarska 
až po soutok Ohře s Labem v Litoměřicích. 
V okolí Března i obci samé si můžete prohléd-
nout historické památky. Mezi nimi dominuje 
Kostel svatého Petra a Pavla, který je jednou 
z nejvýznamnějších barokních památek Cho-
mutovska, u hřbitova byl zrekonstruován pa-
mátník obětem 2. světové války, třetí největší 
svého druhu v České republice. Stezky vedou 
v blízkosti Nechranické přehrady, zámku ve 
Vičicích i kolem kostelíku Nejsvětější Trojice 
ve Stranné. Pro děti byla vybudována pohád-
ková Dračí cesta, která je provede zdejšími za-
jímavostmi a za splněním úkolů, které jim dají 
místní pohádkové bytosti. Při té příležitosti jim 
můžete ukázat i draka Severuse – vysloužilé 
uhelné rypadlo nebo využít novou in-line drá-
hu v klidové zóně obce Březno.        (PI)



KARLOVA MÍSTA:  
ROUDNICE NAD LABEM
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NA OBCHODNÍ CESTĚ Z LUŽICE DO PRAHY, NA MÍSTĚ, KDE SE NALÉZAL BROD UMOŽŇUJÍCÍ 

PŘEKROČIT LABE, VZNIKLA ZAČÁTKEM 12. STOLETÍ OSADA RÚDNICE. PŘÍBĚH JEJÍ HISTORIE JE 

DALŠÍM DÍLEM DO MOZAIKY KARLOVÝCH MÍST, KTERÝMI PŘIPOMÍNÁME 700. VÝROČÍ NAROZENÍ 

ČESKÉHO KRÁLE A ŘÍMSKÉHO A NĚMECKÉHO CÍSAŘE KARLA IV.

TEXT: IVO PŘICHYSTAL
FOTO: PAVEL MATĚJKA

První písemné zprávy o Roudnici pocházejí 
z roku 1184 a 1194. Týkají se výměny několika 
vesnic mezi pražským biskupem Jindřichem 
Břetislavem a Jiříkem z Milevska. Zprávy tak 
dokládají i to, že již v této době byla osada 
majetkem pražského biskupství. Biskup Břeti-
slav Jindřich byl také pravděpodobně stavite-
lem zdejšího románského hradu. Sám biskup 
pocházel z přemyslovského rodu a jeho strý-
cem byl král Vladislav I. V roce 1193 byl císa-
řem Jindřichem VI. potvrzen také v hodnosti 

českého knížete a spojil tak dvě nejvyšší státní 
funkce v českém státě. Podle dokladů i arche-
ologických nálezů byl hrad obdélníkového 
půdorysu v rozích zesílen třičtvrtěkruhovými 
baštami. Roudnický hrad, co do provedení 
stavby a významu, se ve své době řadil hned 
za Pražský hrad. 

Hrad jako biskupské sídlo měl i vliv na rozvoj 
osady v podhradí. Již před polovinou 13. sto-
letí byla Roudnice povýšena na město. Nej-

větší rozkvět města nastal za biskupů Tobiáše 
z Bechyně a Jana IV. z Dražic, který nechal 
v Roudnici roku 1310 postavit kostel sv. Vác-
lava se špitálem a roku 1333 chrám Panny 
Marie s augustiniánským klášterem, který se 
stal významným kulturním centrem své doby. 
V tomto klášteře bylo také pravděpodobně 
vytvořeno v letech 1385 až 1390 významné 
dílo českého malířství vrcholného středověku 
tzv. Roudnická Madona. V roce 1333 byl také 
pod hradem v místě dřívějšího brodu posta-



ven kamenný most, třetí nejstarší v Čechách. 
Jan IV. z Dražic významně rozšířil i hrad a ve 
stavebních pracích pokračoval i jeho nástup-
ce Arnošt z Pardubic. Ten nechal postavit kru-
hovou věž o průměru 15 metrů a celý hrad 
nechal obehnat novou kamennou hradbou, 
která do hradního areálu zahrnula i hospo-
dářské budovy.

Arnošt byl také blízkým spolupracovníkem 
a přítelem Karla IV. V rámci Karlova boje 
o římský trůn bylo po dohodě s papežem Kli-
mentem VI. povýšeno pražské biskupství na 
arcibiskupství a tím došlo k vytvoření samo-
statné české církevní arcidiecéze a dosažení 
nezávislosti českého státu v církevních zále-
žitostech na arcibiskupství v Mohuči. Arnošt 
z Pardubic se tak stal roku 1344 prvním praž-
ským arcibiskupem a Karel IV. zde svého pří-
tele několikrát navštívil. Arnošt na hradě také 
dne 30. června 1364 zemřel. V roce 1350 byl 
v roudnickém hradu internován významný 
římský politik, řečník a humanista Cola di Ri-
enzo, blízký přítel básníka Franceska Petrarca. 
V roce 1347 se pokusil zmocnit vlády v Římě 
a nastolit republiku. Nakonec pro odpor 
římské šlechty a stoupenců papežství musel 
z Itálie uprchnout. Uchýlil se do Čech na dvůr 
Karla IV., kterého vyzval, aby sjednotil Itálii 
a obnovil Římskou říši. Obdobné výzvy po-
sílal Karlovi i Petrarca. Karlově ješitnosti sice 
tyto výzvy obou humanistů lahodily, ale byl 
především realisticky smýšlejícím politikem, 
osobně obeznámeným s politickou realitou 
Itálie 14. století, aby chápal naprostou nere-
álnost těchto představ. Colu nechal Karel na 
žádost papeže uvěznit nejdříve v Praze a poté 
jej nechal převézt do Roudnice. Vzhledem 
k úsilí papeže o Colovo vydání, Karel využí-
val jeho osobu k jistému politickému tlaku na 

papeže. Po přibližně dvouleté internaci Ka-
rel dospěl k přesvědčení, že další pobyt Coli 
v Čechách nemá politické využití a nakonec 
jej vydal papeži Klimentovi VI. do Avignonu. 
Cola byl souzen inkvizicí a hrozila mu smrt, 
ale nakonec byl jen uvězněn. S nástupem 
nového papeže Inocence VI. byl propuštěn 
a papež jej pověřil obnovením papežské vlá-

dy v Římě. To se Colovi podařilo, avšak jeho 
autoritářský způsob vlády vyvolal povstání, při 
kterém byl v roce 1354 zabit.

Roudnici Karel navštívil i za Arnoštova ná-
stupce Jana Očka z Vlašimi v roce 1369. Jan 
Očko z Vlašimi věnoval pozornost i rozvoji 
města v podhradí, kterému udělil řadu výsad 
a listinou ze dne 3. března 1379 je převedl 
i na nové město, které založil. Obě části pak 
nechal obehnat novými kamennými hradba-
mi. Aktivitami Jana Očka byl ukončen dal-
ší stavební vývoj jak města, tak i hradu. Ten 
zůstal i nadále oblíbeným sídlem pražských 
arcibiskupů. Arcibiskup Jan z Jenštejna po 
svém obrácení se sem často uchyloval k as-
ketickému rozjímání a ukrýval se tu před 
hněvem Václava IV., se kterým byl v ostrých 
sporech. Jejich výsledkem byla i násilná smrt 
Janova sekretáře Jana z Pomuku, který se 
v období baroka proměnil v katolického svět-
ce Jana Nepomuckého. Arcibiskup Olbram 
ze Škvorce na roudnickém hradě v letech 
1396 až 1402 prováděl svěcení kněží a údaj-
ně zde měl být vysvěcen i Jan Hus. Z hradu 
na Jana Husa vydal klatbu dne 18. července 
1410 arcibiskup Zbyněk Zajíc z Házmburka. 
V roce 1412 Václav IV. dosadil do funkce arci-
biskupa svého osobního lékaře a významné-
ho humanistického učence Albíka z Uničova. 
Však světsky založený Albík, jehož životní styl 

vyjadřovalo motto: „Není pokrmu leč maso, 
není nápoje leč víno a není zábavy leč žena“,  
sám po necelém roce z funkce odstoupil. Po 
něm nastoupil Němec Konrád z Vechty, který 
v roce 1421 přešel na stranu Husitů a přijal 
čtyři pražské artikuly. Vzhledem k bouřlivým 
časům Konrád na Roudnici pobýval téměř 
nepřetržitě. V roce 1425 se hrad pokou-

šeli dobýt Táborité a v roce 1428 Pražané, 
v obou případech bezvýsledně. Z toho dů-
vodu v roce 1428 Konrád požádal o ochranu 
kontroverzní osobnost své doby - mělnického 
hejtmana Jana Smiřického ze Smiřic. Vzhle-
dem k finančním potížím mu v roce 1431 za 
4 000 kop českých grošů  Konrád zastavil ne-
jen hrad, ale i celé roudnické panství.

Tím byla Roudnice pro pražské arcibiskup-
ství trvale ztracena a stala se majetkem Jana 
Smiřického. Po jeho smrti (byl po usvědčení 
ze zrady sťat z rozkazu Jiřího z Poděbrad) se 
v držení panství střídali různí majitelé, až bylo 
roudnické panství v roce 1575 předáno císa-
řem Maxmiliánem II. Vilémovi z Rožmberka. 
Po jeho smrti v roce 1592 roudnické panství 
získala jako dědictví Vilémova čtvrtá manžel-
ka Polyxena z Perštejna, která se v roce 1603 
provdala za Zděnka Vojtěcha Popela z Lob-
kovic. Jejich potomek Václav Eusebius z Lob-
kovic nechal s velkým nákladem v roce 1652 
přestavět roudnický hrad na barokní zámek. 
V držení Lobkoviců zůstal zámek až do roku 
1948, kdy byl zestátněn. V roce 1958 byla 
v zámku umístěna Vojenská hudební konzer-
vatoř Víta Nejedlého. V devadesátých letech 
byl zámek v restituci vrácen rodu Lobkoviců 
a v roce 2008 Vojenská konzervatoř zrušena.



32 | OBCE | VESNICE ROKU 

Hejtman předal 
ZLATOU stuhu 
Novému Sedlu
NEJLEPŠÍM MÍSTEM PRO ŽIVOT V REGIONU JE NOVÉ SEDLO NA LOUNSKU. TATO 

MALEBNÁ OBEC V ČELE SE STAROSTOU PETREM SÝKOROU SE MŮŽE PYŠNIT 

OCENĚNÍM VESNICE ROKU 2016 V ÚSTECKÉM KRAJI. V KRAJSKÉM FINÁLE 

PŘEVZAL STAROSTA Z RUKOU HEJTMANA OLDŘICHA BUBENÍČKA ZLATOU STUHU 

ZA CELKOVÉ VÍTĚZSTVÍ.

TEXT A FOTO: KRAJSKÝ ÚŘAD ÚSTECKÉHO KRAJE

Obec ležící pět kilometrů od Žatce se do sou-
těže, kterou pořádá spolu s Ústeckým krajem 
Spolek pro obnovu venkova, přihlásila teprve 
počtvrté a jen jednou vyšla naprázdno. Kromě 
nejcennější zlaté stuhy má starosta Petr Sýkora 
v kanceláři ještě tu zelenou a modrou.

„Osobně se cením toho, že ve všech novose-
delských místních částech - Břežany, Číňov, 
Chudeřín a Žabokliky máme obyvatele, kteří se 
snaží sami organizovat společenský život podle 
svých návrhů,“ vyzdvihl život na venkově sta-
rosta Nového Sedla Petr Sýkora.   

Na slavnostním aktu byl kromě starosty ví-
tězné obce, starostů všech oceněných obcí, 
hejtmana Ústeckého kraje také přítomen 
i Eduard Kavala, předseda Spolku pro obno-
vu venkova (www.spov.org), Jindřich Fialka za 
ministerstvo zemědělství, za Svaz měst a obcí 
ČR Miroslava Vencláková či Karel Drašner za 
Sdružení místních samospráv ČR. 

„Myslím si, že bylo dobré, když jsme před lety 
na zastupitelstvu schválili zvýšení finančních 
odměn pro obce, které se umístí v soutěži. Jed-
nak to je motivující a pak také samotným při-

hlášením do soutěže se obce zavazují k tomu, 
že musí udělat něco pro zlepšení života svých 
občanů ve vesnici. Jsem moc rád, že počet při-
hlášených obcí stoupá. Zažil jsem přihlášených 
sedm obcí, dnes jich máme třicet,“ uvedl hejt-
man Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. Pod 
kraj spadá celkem 354 obcí. Do soutěže se tak 
přihlásilo téměř deset procent všech obcí regi-
onu.                  (PI)

Zlatá stuha, krajský vítěz: 
Nové Sedlo (okres Louny)
Modrá stuha, za společenský život 
v obci: 
Kytlice (okres Děčín)
Bílá stuha, za činnost mládeže: 
Vědomice (okres Litoměřice)
Zelená stuha, za péči o zeleň a životní 
prostředí: 
Jiřetín pod Jedlovou (okres Děčín)
Oranžová stuha, za spolupráci obce 
a zemědělského subjektu: 
Nová Ves v Horách (okres Most)
Cena naděje pro živý venkov: 
Libochovany (okres Litoměřice)

Starosta vítězné obce Nové Sedlo Petr 
Sýkora (vlevo) převzal od hejtmana Old-
řicha Bubeníčka certifikát a Zlatou stuhu 
za prvenství.
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Co? Kdy? Kde?
PLAVBA NA PÁŘE

do 30. 10. – Muzeum města Ústí nad Labem 
- Ruch nejvýznamnějšího přístavního města ra-
kouské monarchie oživuje v červnu otevřená 
výstava, která vznikla u příležitosti 175. výročí 
zahájení paroplavby v Čechách. Výstava doku-
mentuje tento fenomén v širokém záběru od 
konstrukce parních lodí, přes krocení říčního 
živlu, po hříšný život přístavního města. Otevře-
no úterý až neděle 9 – 17 hodin. Foto: Muzeum 
města Ústí nad Labem.

JEDNA VSTUPENKA – TŘI ZOO

do 31. 10. – Zoo Děčín, Ústí nad Labem a Cho-
mutov – zvýhodněná vstupenka platí do tří zoo-
logických zahrad Ústeckého kraje a stojí 260 
Kč pro dospělého a 140 Kč pro dítě. Využít ji 
můžete do konce října a pokud stihnete obejít 
všechny tři zahrady, máte možnost vyhrát vy-
hlídkový let z Roudnice nad Labem. Vstupenka 
je k dispozici v každé ze tří zoo. Foto: Martin 
Šopf, Zoopark Chomutov.

SLAVNOSTI CIBULE

17. září – Račetice na Kadaňsku – tradiční slav-
nost ke sklizni cibule, která je typickou plodinou 

této obce. Pestrý program pro rodiny s dětmi, 
letos doplněné o páteční program pro profesio-
nály ze zemědělství a lesnictví. Opět se můžete 
těšit na vaření s Mojmírem Maděričem, širokou 
ukázku strojů, minifarmu, soutěže pro děti, 
spoustu dobrého jídla i pití, jarmark a atrakce. 

NOČNÍ VÝSTUP NA RADNIČNÍ VĚŽ
28. září – Radniční věž, Mírové náměstí Kadaň 
- Již tradiční noční výstup na radniční věž letos 
proběhne poslední zářijovou středu od 21 do 
23 hodin. V této době můžete zdarma vystou-
pit na věž a pokochat se krásami noční Kadaně 
z výšky radničního ochozu. Výstup uzavře turis-
tickou sezónu v Kadani.

TAJEMSTVÍ KLÁŠTERECKÉ MINULOSTI
30. září a 1. října – Zámek Klášterec nad Ohří 
- Projděte se po místech, kde se psala historie 
Klášterce. Netradiční procházku města pořádá 
divadelní sdružení KLAS a Zámek Klášterec nad 
Ohří. Prohlídky začínají ve 20 hodin u zámku.

BITVA U LOVOSIC
2. října – Lovosice – Město si připomene 260. 
výročí bitvy pod horou Lovoš u Lovosic, která 
byla první bitvou sedmileté války mezi Pruskem 
a Rakouskem. Po poledni vyjde z města průvod 
až k bojišti, kde se od 13.30 hodin uskuteční 
rekonstrukce bitvy, která skončila úspěšně pro 
pruskou armádu. Doprovodný program bude 
probíhat na Václavském náměstí.

MEZINÁRODNÍ DEN ARCHEOLOGIE
15. října – Oblastní muzeum v Mostě – Mos-
tecké muzeum zopakuje loňskou úspěšnou 
akci pro veřejnost – den archeologie, který má 
přiblížit dospělým i dětem tento vědní obor hra-
vou formou. Návštěvníky čeká den plný výstav, 
přednášek a her pro děti. Jedním z témat bude 
Cesta od Keltů po Středověk - living history.

BĚH KOLEM JEZERA MOST
28. října – Most – šestý ročník běžeckého závo-
du okolo napuštěného jezera Most, které vznik-
lo pod hradem Hněvín zatopením uhelného 
lomu. Prezentace od 9.45 hodin a start v 10.45 
hodin u přesunutého kostela Nanebevzetí 
Panny Marie. Hlavní závod měří 11 km a vede 
kolem jezera, doprovodný závod 4,5 km i pro 
juniory a juniorky v okolí kostela a jezera. Foto: 
Petr Pabišta, www.behjezeromost.cz.

JIŘÍ SLÍVA
11. listopadu až 4. prosince – Galerie Josefa 
Lieslera Kadaň – Vrcholnou událostí roku v ga-
lerii v budově radnice bude výstava populární-
ho malíře, jehož doménou je kreslený humor, 
Jiřího Slívy. Vernisáž se koná 10. listopadu v 17 
hodin, galerie je otevřena od úterý do neděle 
od 13 do 17 hodin. Reprodukce: KZK Kadaň.
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