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Milí čtenáři, 

mezi okamžikem, kdy já píšu tyhle řádky 

a chvíli, kdy vy je čtete, stojí propast. Hlubo-

ká temná propast několika dní, která – i když 

to možná netušíte – zkazila letošní čekání na 

Ježíška tisícům vašich spoluobčanů. 1. pro-

since se museli zhluboka nadechnout, zavřít 

oči a se skřípěním zubů nad tu propast vy-

kročit. Jmenuje se EET, vtipně překřtěná na 

Evidentně Enormní Trápení.

Přemýšlím, jestli ta milá kavárnice nakonec 

zvládla rozchodit bránící se software, s nímž 

zápasila, když jsem dopisovala poslední 

řádky tohoto čísla. Mám ještě kam chodit na 

kávu? (ustaraně). Nezhroutil se celý ten ex-

perimentální fízlovací pokus hned ve čtvrtek 

odpoledne, kdy si pražská kavárna objed-

nala své espresso (škodolibě)? Nehodil do 

toho hospodský Václav u nás na chalupě 

vidle, když v tom zapadákově za víkend ani 

sud nevytočí a za signálem se musí běhat na 

dvorek (naštvaně)? Však víte – všeci kradnú.

Vzpomínáte na „utahování opasků“ za 

Klause? Letošní rok jsem měla přesně ten-

hle pocit v pase, jenže nešlo o žádnou od-

lehčovací dietu, ale o normální škrcení až 

přidušení. Restrikce, regulace, nárůst by-

rokracie, hrozby pokut, šmírování, detailní 

hlášení o tom, kdo s kým a za kolik a další 

ukrajování svobodného prostoru. S premi-

sou, že všichni podnikatelé jsou zloději, je 

třeba každou osobu samostatně výdělečnou 

činnou svázat, vyslechnout, zostudit a pak 

s výstrahou propustit. 

Je pro politiky i úředníky snazší nařizovat, 

kontrolovat a používat presumpci viny než 

vsadit na dobrovolnost, slušnost a pocti-

vost? Asi ano, protože bič se plete snadněji 

než motivace. 

Užijte si proto letošní Advent. Ten příští už 

vůbec nemusí být stejný. Příště už možná 

nekoupíte jmelí ve stánku na náměstí, ale 

budete muset do obřího zahradnictví, proto-

že ten strýc, co ho vždycky před Vánoci na-

řezal a pak prodal na dvacku, si asi nepořídí 

elektronickou pokladnu s mobilním připoje-

ním do stánku. A kdo ví, jestli takové trhy, 

kde se hromadí zbytečně moc lidí bůhvíja-

kého původu a úmyslů, nezruší úplně. Přeci 

za kousek svobody ten pořádek stojí, ne?

A pojďte se začíst do příběhů, v nichž svět je 

ještě v pořádku, příběhů plných odvážných 

lidí, kteří se nebojí vykročit nad ony propasti. 

Příběhu mladého muže, který z malé mos-

tecké louže dobyl oceány. Příběhu sochaře, 

který se rozhodl zasvětit roky svého života 

namáhavé, ale krásné práci v klášteře. Pří-

běhu vinaře, který světu dokázal, že i na vý-

sypce může zrát skvělé víno.

Hezké svátky a příjemné čtení.

Kateřina Táborská, šéfredaktor

Foto na obálce: Offroadsafari.cz
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Kouzlo 
industriálu
NEJPRVE JSME ŽASLI VE VÍDEŇSKÝCH NÁKUPNÍCH CENTRECH, PAK OBJEVOVALI ITALSKÉ 

PLÁŽE A ZMRZLINU, ZKOUŠELI LETOVISKA V EXOTICKÝCH DESTINACÍCH, LÉČILI SI NERVY 

KYDÁNÍM HNOJE NA VYSOČINĚ A TEĎ SI PROHLÍŽÍME STARÉ TOVÁRNY A UHELNÉ DOLY. 

PROČ JE DNES TOLIK POPULÁRNÍ INDUSTRIÁLNÍ POZNÁVACÍ TURISTIKA? CO LÁKÁ TURISTY 

VYRAZIT NA VÝLET MÍSTO DO LESA DO STARÉ ŠACHTY? OBDIVUJEME PRÁCI NAŠICH PŘEDKŮ 

NEBO SE JEN DEKADENTNĚ VYŽÍVÁME V ROZPADAJÍCÍ SE ZAŠLÉ SLÁVĚ? A DOKÁŽEME VYUŽÍT 

POTENCIÁLU TECHNICKÝCH PAMÁTEK PRO ROZVOJ TURISMU? RUBRIKA TRENDY NA TÉMA 

INDUSTRIÁLNÍ TURISTIKA.

TEXT: KATEŘINA TÁBORSKÁ
FOTO: MARTIN BAREŠ (OFFROADSAFARI.CZ), SEVERNÍ ENERGETICKÁ, MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Turistický skokan
Pražský hrad, lanovka na Petřín a trójská zoo 
– to je trojice nejnavštěvovanějších pamá-
tek v Česku. Pokud čekáte na dalším místě 
plzeňský pivovar, hrad Karlštejn nebo Český 
Krumlov, mýlíte se. Středověké památky ani 

zoologické zahrady už nejsou turistickými 
hity. Těmi se staly technické památky. Dolní 
oblast Vítkovice na severní Moravě, kde se 
ještě před 18 lety těžilo uhlí a tavilo železo, se 
za pár let od otevření prodrala na čtvrté místo 
žebříčku nejnavštěvovanějších památek Čes-

ké republiky a společně s trojicí pražských lo-
kalit je jedinou, jejíž roční návštěvnost přesa-
huje milion lidí. Konkrétně v roce 2015 to bylo 
1 121 tisíc návštěvníků. Pokud se vám to ne-
zdá dostatečně ohromující, přidám ještě čísla 
pro srovnání – nejnavštěvovanější památkou 



Ústeckého kraje je terezínský památník, kam 
přijde ročně 270 tisíc lidí, na oblíbenou Prav-
čickou bránu dorazí 185 tisíc turistů. Do are-
álu nejznámější technické památky v Ústec-
kém kraji – Podkrušnohorského technického 
muzea, které vzniklo z bývalého hlubinného 
hnědouhelného dolu Julius III v Kopistech na 
Mostecku, si najde cestu 12 tisíc návštěvníků 
ročně.

Industriál na vzestupu
„Dolní oblast Vítkovice konkuruje mnohým 
známým kulturně-historickým památkám, 
které se nacházejí třeba v Jihočeském nebo 
Středočeském kraji. Areál Dolních Vítkovic je 
také jakýmsi pomyslným symbolem Ostravska. 
Kromě prohlídky vysokých pecí s dokladem 
hutnické výroby můžete vyjet na vyhlídkovou 
věž, prohlédnout si multifunkční aulu GONG 

vytvořenou z bývalého plynojemu, nebo si celý 
den hrát a vzdělávat se ve Světě techniky. Ná-
vštěva tohoto areálu se všemi jeho zajímavost-
mi vydá na celý den,“ vysvětluje úspěch Os-
travy referentka pro cestovní ruch Krajského 
úřadu Moravskoslezského kraje Mgr. Andrea 
Pánková.

Že nejde o nahodilý úkaz, ale o trend, po-
tvrzuje také agentura CzechTourism, která 
návštěvnost dlouhodobě sleduje. „Čtyři turi-
stické cíle z první desítky jsou reprezentanty 
technických památek a potvrzují tak jejich sil-
nou pozici v cestovním ruchu. Agentura proto 
letos poprvé do žebříčku zahrnula i další tech-
nické atraktivity, jako je například přečerpávací 
elektrárna Dlouhé Stráně,“ uvedla ke statistice 
z roku 2015 ředitelka agentury CzechTourism 
Monika Palatková. Dodejme ale férově, že 

se do zmíněné první desítky probojovaly pa-
mátky sice technické, ale spíše tradiční – tedy 
petřínská rozhledna či Plzeňský Prazdroj. Dal-
ší – skutečně novodobé technické památky – 
počítají své návštěvníky v jiných řádech než 
Ostrava. Například Hornické muzeum v Pří-
brami vidělo v roce 2015 téměř 128 tisíc lidí, 
podobné to bylo u stříbrných dolů v Kutné 
hoře, do Technického muzea Tatra v Kopřiv-
nici přišlo 81 tisíc lidí a na zmíněné Dlouhé 
Stráně 80 tisíc, muzeum pražského vodá-
renství přilákalo 15 tisíc lidí a žatecký Chrám 
chmele a piva necelých 9 tisíc.

Horem dolem
Industriální turistiku v severních Čechách 
paradoxně neodstartovali žádní odborní-
ci na cestovní ruch ani peníze z Evropské 
unie, ale PR strategie těžebních společností. 
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V roce 2009 vyslali těžaři první terénní auta 
s návštěvníky do svých aktivní povrchových 
dolů a možná ani netušili, jakou vlnu zájmu 
vyvolají. Přestože sezóna je omezená, stejně 
jako počet míst v autě a jezdí se jen některé 
dny v týdnu, na Uhelné safari už vyrazilo přes 
23 tisíc lidí. „Větší zájem je od návštěvníků ze 
zbytku republiky, řada rodin tráví v posledních 
letech v Ústeckém či Karlovarském kraji do-
volenou a Uhelné safari si zakomponuje do 
programu,“ říká organizátorka exkurzí Růžena 
Martínková ze Severní energetické. „Těžbu 
uhlí známe z televize, teorii ze školy, ale takhle 
v reálu bylo vše úplně jiné,“ chválily v diskus-
ním fóru výlet do uhelného lomu Kristina 
a Illia. 

Na tento netradiční koncept poznávací turis-
tiky o pár let později navázal Martin Bareš, 
který turisty posadil do terénních aut a v po-
někud uvolněnější atmosféře je vyvezl na 
místa, o nichž až dosud netušili, že je vlastně 
chtějí vidět. „Offroadsafari původně vyrostlo 
na tom, že jsme vozili lidi kolem šachet,“ říká 
o začátcích dnes úspěšného projektu, který 
rozšířil svou působnost třeba o pátrání po po-
zůstatcích druhé světové války či rudné ho-
rečky v Krušných horách. Byl to právě Martin 
Bareš, který je denně v kontaktu s turisty, kdo 
mě přivedl na nápad věnovat rubriku Trendy 
industriální turistice. Podle něj je u nás boom 
tohoto typu poznávacího cestování teprve na 
začátku. „Na západ u nás je dnes nejvíc mód-
ní cestovat dodávkou, úplně nejlépe terénní, 
a být nezávislý. Druhou vlnou je pak industriál. 
Stačí se podívat na Instagram a zadat heslo 
industrial heritage. Fotit těžní věže je prostě 

hitem,“ říká průvodce industriální krajinou 
Martin Bareš. 

Poznat nepoznané
Co tedy návštěvníky láká vyrazit za poznáním 
průmyslového dědictví? Touha po tom přijít 
věcem na kloub, poznat, jak funguje náš svět? 
Dekadentní záliba v rozpadajících se továr-
nách? Nebo už jsme prostě všechno ostatní 
viděli? „Asi od každého trochu. Funguje určitá 
fascinace industriálem, tedy úžas nad tím, co 
naši předci všechno dokázali, jak byli schopni 
si poradit, přijít věcem na kloub. A je to tajem-
né, umazané od kolomazi, strašidelné, trochu 
to smrdí, takže je zajímavé tam vstoupit z těch 
našich čistých navoněných životů. Navíc jsme 
už nasytili ten hlad po exotickém ovoci, kte-
ré nám chybělo před revolucí, už máme zase 
zájem o domácí věci,“ myslí si Martin Bareš. 
„Zámky a zoologické zahrady už máme pro-
hlédnuté a je to vlastně pořád stejné. Tady 
u nás vidí návštěvníci něco jiného, něco, co 
jinde neexistuje – a to láká,“ potvrzuje Zbyněk 
Jakš, ředitel Podkrušnohorského technické-
ho muzea, jediného svého druhu na severu 
Čech. Patří v regionu k nejnavštěvovanějším 
muzeím, ročně přijde 11 až 12 tisíc návštěv-
níků. Podle Martina Bareše ale neplatí, že by 
lidé o to méně jezdili do přírody. „S námi jezdí 
otevření lidé, co prostě sajou informace a pod-
něty. Když něco neznají, jedou se na to podí-
vat,“ mluví o zákaznících Offroadsafari. Právě 
díky poznání se daří tomuto regionu bojovat 
s předsudky. „Hodně lidí přijíždí s tím, že je to 
odepsaná, zdevastovaná krajina a oni se jedou 
podívat na tu katastrofu. Když jim ale neřek-
neme, že právě koukají na výsypku a zeptáme 

se, co jim to připomíná – obvykle jmenují tře-
ba Brdy nebo nějaká hezká místa, kde už byli,“ 
vysvětluje Martin. „Mnozí přijíždějí se značně 
nejasnými představami o kraji i regionu a dr-
tivá většina z nich odjíždí s jiným názorem, 
což jistě prospívá celému Mostecku,“ souhlasí 
Růžena Martínková ze Severní energetické. 
„Z Mostecka jsme byli všichni nadšeni a udě-
lali jsme si úplně jinou, podstatně pozitivnější 
představu,“ potvrzuje v diskusním fóru její slo-
va Petr Boudyš z Hradce Králové. 

Ostravský tah na branku
Vraťme se ještě jednou do Ostravy. Její 
úspěch je naprosto nevídaný. Přestože jsou 
si regiony průmyslových severních Čech 
a severní Moravy v mnohém tak podobné, 
Mostecko z tohoto srovnání vychází jako re-
gion bezradně přešlapující na místě nad svým 
průmyslovým dědictvím. Zatímco technické 
muzeum bylo založeno v bývalém dole Julius 
III Kopistech už v roce 2003, stále se mu, po 
třinácti letech, jen obtížně daří shánět peníze 
na konzervování a zpřístupňování pozůstatků 
hornictví. Rozpačité je i současné sanování 
dolu Centrum, posledního hlubinného hně-
douhelného dolu v severních Čechách, který 
má za sebou 127 let kontinuálního provozu. 
V Dolní oblasti Vítkovice se začalo až o ně-
kolik let později a jak uvádí město Ostrava, 
proinvestováno bylo už přibližně 1,5 miliardy 
korun. Ve150 hektarovém areálu se setkáva-
jí jak soukromé peníze, tak evropské dotace 
a prostředky města a kraje. „Investice v Dolní 
oblasti Vítkovic nejsou placeny z bankovních 
úvěrů, ale jsou koordinované díky příspěvkům 
a předfinancování členů a partnerů sdružení 



Dolní oblast Vítkovice. Díky tomu se nám pak 
daří získávat velké infrastrukturální prostředky 
z fondů Evropské unie,“ vysvětlil v médiích 
úspěch projektu šéf sdružení Dolní oblast Vít-
kovice Petr Koudela.

Ale nejde jen o samotnou Ostravu, celý Mo-
ravskoslezský kraj se profiluje jako centrum 
technických památek. „Náš kraj byl od nepa-
měti vnímán jako průmyslový region. My jsme 
tyto pozůstatky industriální výroby zúročili 
tím, že jsme z bývalých dolů, továren a jiných 
závodů či technických zařízení vybudovali 
„živá“ muzea, která dokládají nejen výrobu, 
ale nabízejí mnohem více. Jedná se o interak-
tivní činnosti orientované nejen na milovníky 
průmyslového dědictví, ale především na rodi-
ny s dětmi,“ vysvětluje strategii kraje Andrea 
Pánková z krajského úřadu. Vznikla tak Tech-
notrasa, která dnes zahrnuje čtrnáct technic-
kých objektů a zařízení, jako jsou doly a hutě, 
železnice, vodní mlýn, muzea automobilů či 
motocyklů, vojenské bunkry, pivovar a po-
dobně. Propagaci Technotrasy se pak kraj 
intenzivně věnuje. Inspiraci, jak prozradila 
Andrea Pánková, hledali v sousedním Polsku, 
ve Slezském vojvodství, kde existuje tzv. Szlak 
Zabytków Techniki, tedy česky trasa technic-
kých památek.

Podle Martina Bareše můžeme hledat inspi-
raci i v sousedním Německu. „Pro Němce má 
hornictví stále velké kouzlo, stačí přejet hrani-
ce a každé druhé auto má na masce zkřížená 
kladívka a Seiffenem před Vánoci pochodují 
tisíce lidí v hornických uniformách. V Němec-
ku je hornictví prestižní záležitostí a kulturním 

a technickým dědictvím. Vše, co zbylo, je dnes 
chráněné, upravené a zpřístupněné. A podob-
ně to mají třeba i ve Velké Británii,“ podotýká. 
Ostatně množství památek, které usilují o zá-
pis Krušnohoří jako kulturní hornické krajiny 
na seznam světového dědictví UNESCO, je 
na české a německé straně hor nesrovnatelný.

Kraj jezer a památek
Industriální turistika má velký potenciál, sho-
dují se všichni, s nimiž jsem o tématu mluvila, 
tedy až na krajskou koncepci rozvoje turistiky. 
„Až se doly zavřou, vrátíme se do stavu 18. sto-
letí, kdy tu byla jezerní krajina mezi lázeňskými 
městy Teplice a Karlovy Vary, centrum kultury, 
kde se pohybovali Ludwig van Beethoven a Jo-
hann Wolfgang Goethe. Toho my se dožijeme. 
Budeme se muset přeorientovat z průmyslu 
k zemědělství a já říkám – k turistice. Dnešní 
školní děti nepůjdou pracovat do šachty, ty už 
budou pracovat v turistickém ruchu. Budeme 
tu mít přírodu, jezera a industriál může být ge-
niální doplněk,“ přemýšlí Martin Bareš. A ne-
musíme přitom počítat jen s turisty z České 
republiky – velkou část dnešních návštěvníků 
Offroadsafari i kopistského muzea tvoří cizin-
ci. „Stáváme se super bezpečnou zajímavou 
destinací s relativně vysokou životní úrovní. 
Nemáme žádný terorismus, neřádí tu tornáda, 
turistu nesežere krokodýl, nikdo ho neunese 
kvůli výkupnému, najde tu dobrou restauraci 
i obchod, kde si všechno může koupit. Největ-
ší nebezpečí, které ho čeká, je český taxikář, 
nic horšího tu nemáme,“ vidí budoucnost op-
timisticky průvodce Offroadsafari.

„Pořád se mi zdá, že tady se lidé stydí za to, 
že se tu těžilo uhlí a byly tu továrny. Vadí mi, 
že není vůle rozvoj tímto směrem podporo-
vat. Ostrava se toho nebojí, přestává se toho 
bát i Kladno a já doufám, že i my tuto bari-
éru prolomíme a zjistíme, že máme velký po-
tenciál v turistice. Stačí se přitom podívat do 
Vítkovic, že všechno je možné,“ doplňuje ře-
ditel Podkrušnohorského technického muzea 
v Kopistech Zbyněk Jakš, podle nějž bychom 
tu potřebovali podnikatele typu šéfa strojíren-
ských Vítkovic Jana Světlíka, který je autorem 
projektů přestavby ostravských hutí. Na prů-
myslové dědictví ale nenavazují jen pod Kruš-
nými horami. Na prestižní seznam světového 
dědictví UNESCO by se rád propracoval také 
Žatec se svým lesem komínů sušáren chmele, 
unikátně zachovalé čtvrti, která vyrostla jako 
důsledek průmyslového boomu chmelařství 
v 19. století.

Strategie rozvoje cestovního ruchu Ústec-
kého kraje pro roky 2016 – 2020 ale hlavní 
atraktivitu kraje spatřuje v národním parku 
České Švýcarsko. Zajímavé je, že podle odha-
du zpracovatele této koncepce mají industri-
ální a důlní památky nízký potenciál a přitom 
relativně nízké nutné náklady a jsou vcelku 
připravené. Více než stostránková návrhová 
část se tématu věnuje na dvou stranách a vý-
sledkem je návrh marketingové kampaně za 
půl milionu. Žatecké chmelařství pak strate-
gie odbývá podobně, přičemž se soustředí na 
produkt a zcela opomíjí unikátnost žateckého 
Pražského předměstí coby průmyslové čtvrti, 
úspěšně adaptované na turistickou atrakci.
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Až jaro 
na Aljašku 
zavítá 
k nám...



PŘI VYSLOVENÍ SLOVA ALJAŠKA SE MI, STEJNĚ JAKO TISÍCŮM DALŠÍCH ROMANTIKŮ MOJÍ 

GENERACE, VYBAVÍ JACK LONDON, ŘEKA YUKON, PSÍ SPŘEŽENÍ A ZLATÁ HOREČKA Z POLOVINY 

19. STOLETÍ. ALJAŠKA JE ROZLOHOU NEJVĚTŠÍM STÁTEM USA SE ZAJÍMAVOU HISTORIÍ. TA SE 

V NOVÝCH DĚJINÁCH ZAČALA PSÁT ROKU 1867 PRODEJEM TÉTO ZEMĚ PŮVODNÍM VLASTNÍKEM, 

CARSKÝM RUSKEM, SPOJENÝM STÁTŮM AMERICKÝM, KTERÉ TAK POMĚRNĚ LEVNĚ ZÍSKALY 

V POŘADÍ 49. STÁT SVÉ UNIE S VELKÝM POTENCIÁLEM NEROSTNÉHO BOHATSTVÍ A NÁDHERNOU 

PŘÍRODOU. SIBIŘŠTÍ KOZÁCI I PŮVODNÍ INDIÁNŠTÍ OBYVATELÉ MUSELI POSTUPNĚ UVOLNIT 

ZAJÍMAVÉ TERITORIUM NOVÝM AMERICKÝM OSADNÍKŮM, ZLATOKOPŮM, DOBRODRUHŮM 

A CESTOVATELŮM. MEZI NĚ BEZESPORU PATŘÍ I TI, KTEŘÍ SE SEM DODNES VYPRAVUJÍ ZDOLAT 

LEGENDÁRNÍ NEJVYŠŠÍ HORU SEVERNÍ AMERIKY DENALI, DŘÍVE MOUNT MCKINLEY. O TOM, JAK 

NÁROČNÉ JE VYLÉZT PRÁVĚ NA TUTO HORU, JSEM SI POVÍDAL S JOSEFEM DLOUHÝM, KTERÝ SE 

O TO POKUSIL SE DVĚMA KAMARÁDY LETOS V LÉTĚ.

TEXT: FRANTIŠEK DOČEKAL
FOTO: ROMAN TRNKA

Jedna hora - dvě jména. Proč?
Mount McKinley je jméno, pod kterým je 
tato zajímavá hora známá nám, Evropanům, 
od nepaměti, ale není historicky první. Původ-
ní indiánské jméno Denali oficiálně prosadili 
s požehnáním současného amerického pre-
zidenta Baracka Obamy zastánci aljašských 
tradic teprve nedávno. Takže se teď používají 
obě…

Vyrazit si na Aljašce do hor, to asi nebu-
de jako výlet do Krkonoš. Co všechno je 
k tomu potřeba?
Kdo chce lézt na Denali, musí doložit své 
reference o zdolání podobných hor, zaplatit 
dopředu permit, pak teprve dostane povole-
ní. Na místě se ještě absolvuje hodinové bez-
pečnostní školení, pohovor s rangery a pak se 
teprve může vyrazit. Zkrátka úřady se snaží 
předcházet tvým problémům, které by potom 
musely řešit i ony.

Jak vás tato země přijala? 
Místní obyvatelé jsou skvělí a moc by se ti líbi-
li. Je to jako ve starých filmech. Červené kla-
sické flanelky, u pasu velké kolty a nože. Jsou 
ale velice přívětiví, bezproblémoví a ochotni 

vždy pomoci, prostě pohoda. Baví se tak, že 
v hospodě někdo popadne kytaru a začne 
hrát, druhý přinese zase jiný nástroj a přidá 
se, další do toho zazpívá. Má to zajímavou 
a opravdu bezprostřední atmosféru. Jezdí 
zásadně v obytných autech nebo obrovských 
autech pick-upech s ložnou plochou, na ní ve-
zou čtyřkolky, sněžné skútry a na přívěsu loď. 
Jsou prostě připraveni na všechno - na práci, 
rybaření i na rozmary počasí.

A vás počasí nezaskočilo? Byli jste také tak 
dobře připraveni jako domorodci?
Byli jsme připraveni. Je standardní pro sever-
ní polokouli, že sníh ve vyšších nadmořských 
výškách tam nikdy neroztává. Dole je v létě 
teplo a komáři, v zimě sníh a mráz. Byli jsme 
na severu Aljašky, v městě Fairbanks, kde bylo 
pomalu 30 stupňů vedra, v těch více jak 6 
000 metrech na Denali bylo zase mínus 30 
stupňů. Proti zimě nepomáhaly ani dvojité 
kulichy ani péřová kapuce…Obecně se dá 
říci, že je v létě na Aljašce, až na horské vý-
stupy, příjemně teplo. Tam „nahoře“ se zase 
všechno dělá v zimním oblečení a péřových 
rukavicích, které se venku nesundávají. Takže 
tak trochu z extrému do extrému.

Jak se na Denali leze?
No, trochu jinak než jsme byli zvyklí. Hora 
sice měří „jen“ 6 190 metrů, ale tím, jak je 
hodně na severu a blízko polárního kruhu, 
je na ní méně kyslíku. Tím se hůř dýchá a le-
zení je náročnější, k tomu mráz, vítr a časté 
změny počasí… Navíc jsou velké vzdálenosti 
mezi jednotlivými tábory i větší převýšení než 
leckde v Himalájích. Na Everestu je převýšení 
mezi základním táborem a vrcholem 3 500 
metrů, tady 4 000. Do toho fučel silný vítr, 
kvůli kterému jsme na vrcholu udělali jen jed-
no společné foto, na batohu prostě foťák se 
samospouští nedržel… Pozitivní naopak je, že 
tam nejsou nebezpečné trhliny, sníh drží bez 
lavin pohromadě v neskutečném úhlu a jsou 
k dispozici i fixní lana. Není to tak těžké tech-
nicky, ale spíš fyzicky.

Je složité dostat na místo vybavení na 
lezení?
V letadle jsme měli 23 kg zavazadlo v rámci 
letenky a další o stejné váze jsme si připlati-
li. Na Aljašce nás vyvezli malým červeným 
letadlem na ledovec, všechno jsme pak dál 
nesli na zádech a navíc táhli na zapůjčených 
plochých bobech za sebou to, co se nevešlo 
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do batohů. Odspoda ze základního kempu na 
vrchol je to přibližně 27 kilometrů…

Místní šerpové nepomohli?
Na Denali je to jiné než jinde ve světě, tak-
že domorodí šerpové, kteří se využívají v Asii 
i jinde, tady nejsou. Chodí se jen sólo s vůd-
cem, my jsme ale ani toho neměli, vystačili 
jsme si sami. Ke komunikaci jsme měli satelit-
ní komunikátor, kterým jsme přes satelit moh-
li psát SMSky. Zprávy zároveň ukazovaly, kde 
právě jsme, což je užitečné pro případ, kdy je 
třeba zavolat pomoc v krizové situaci.

A dostali se do takové situace?
Ne, ne, všechno vycházelo tak, jak mělo - jak 
mezi námi, tak i co se týká techniky. Zkoušeli 
jsme třeba i nové jednoplášťové stany, které 
kupodivu vydržely, i když jsme spali všich-
ni tři v jednom stanu a vypotili společně za 
noc několik litrů vody. Nenamrzaly a vydržely 
i prudký vítr na hřebeni. Takže žádné ztráty 
ve vztazích, ani větší problémy s vybavením.

Jak probíhalo stravování?
Pokrmy jsme vařili na vařiči. Tedy víceméně 
jsme jen ohřívali vodu a zalévali speciální 
granulované ‚amarouny‘, na klasické vaření 
není čas ani podmínky. Pro vařič jsme vyhra-
bali díru do sněhu proti větru, a protože zde 
vše velice rychle chladne, jídlo schovávali do 

spacáků, aby vydrželo aspoň chvíli teplé. Tato 
strava je docela chutná, ale jen několik málo 
dní. Jí se v péřové bundě, rukavicích a hlavně 
pořád to samé. Za nějaký čas se nám zdály 
sny o hamburgerech a normálním jídle u nor-
málního stolu a mezi lidmi.

Dá se při takovém výstupu nějak rozumně 
spát?
Museli jsme si zvyknout na polární den. Na 
Aljašce panovalo téměř pořád světlo, jen 
okolo půlnoci se trochu zešeřilo, takže žád-
ná tma. Když člověk není úplně utahaný, ani 
neví, kdy a proč má jít spát. Ale nějak jsme 
přežili a zvykli si na to. 

Nějaký další rozdíl oproti jiným horám?
Trochu víc se tady zaměřují na čistotu pro-
středí. V Himalájích se bezpečně nedá nabrat 
sníh na vaření, protože se často narazí na růz-
né hnědé či žluté zabarvení. Na Aljašce jsme 
vyfasovali pytlíky s evidenčním číslem na bio-
logický odpad a kbelík na exkrementy, který 
se vyprazdňuje jen na určených místech do 
hlubokých trhlin označených červenou tyčí. 
Všude okolo je bílý a čistý sníh. Prostě to fun-
guje.

Stihli jste si Aljašku prohlédnout?
Výstup na Denali jsme zvládli docela rychle 
a zbytek dní jsme se věnovali cestování a ob-

jeli pomalu celou Aljašku. Ten, kdo si ji chce 
prohlédnout pěšky, musí počítat s tím, že se 
tam docela špatně trekuje. Kromě páteřních 
vyšlapaných cest se prakticky nedá chodit 
kvůli zarostlé a kamenité přírodě. Aljaška je 
hodně ‚placatá‘ země, a když se podíváš přes 
jasně zelený porost k horám, vidíš krásná bílá 
oblaka. Nejsou to ale oblaka, ale právě v dáli 
hory, které jakoby vyrůstají ze zelené země. Je 
to prostě země nádherných barev a kontras-
tů, jež vytvářejí. 

V čem jste po Aljašce cestovali?
Našli jsme si přes internet levnou půjčovnu 
a objednali si obytný vůz pro dva, kam jsme 
se v pohodě vešli všichni tři za 100 dolarů na 
den bez omezení najetých kilometrů a s po-
jištěním. Když se připočte pomalu poloviční 
cena za pohonné hmoty než u nás doma 
a fakt, že ubytovaní v hostelech stojí cca 
25 dolarů, vyplatí se půjčit si ho a být mobil-
ní a zároveň bydlet v poměrném komfortu. 
Cestuje se zde naprosto bezpečně, dodržují 
se tady předpisy a omezené rychlosti. Takže 
klid a pohoda…

Kam se vydáš příště?
Trošku jsem předběhl tvoji otázku a právě 
jsem se vrátil z Kilimanjara. 

Za rozhovor poděkoval František Dočekal.



ÚSTECKÝ KRAJ | REGIONÁLNÍ POTRAVINY | 11

Čtyři mikroregiony, 
čtyři výrobky 
nejvyšší kvality 

ÚSTECKÝ KRAJ JE BOHATÝ NA MÍSTNÍ ZDROJE. Z NICH PAK REGIONÁLNÍ VÝROBCI PRODUKUJÍ 

VÝROBKY NEJVYŠŠÍ KVALITY. DŮKAZEM TOHO JE I TOTO KVARTETO FIREM Z REGIONU, 

JEJICHŽ VÝROBKY JSOU PROSLAVENÉ PO CELÉ REPUBLICE. PROTO SI JE NYNÍ PODROBNĚJI 

PŘEDSTAVÍME.

TEXT A FOTO: KRAJSKÝ ÚŘAD ÚSTECKÉHO KRAJE

Hrušovanská motalinka (Drahomila Kram-
plová) - novinového papíru měla paní Dra-
homila Kramplová z Hrušovan u Chomutova 
doma vždy hodně. Stačilo se naučit plést 
z papíru a krásné drobné dárky byly na svě-
tě. Z papíru se dají uplést krabičky i krabice, 
košíčky, ošatky, obaly na květináče, truhlíky, 
prostě věci užitečné i pěkné, které lze barvit 
i lakovat, aby ladily s interiérem, zdobit ko-
rálky, technikou decoupage. Paní Kramplová 
vám ráda na objednávku vytvoří cokoli podle 
vašeho přání. Stručný návod na výrobu pa-
pírových ruliček, ze kterých pleteme: noviny 
nastříháme (nařežeme) na proužky, které 
pomocí špejle nebo jehlice stočíme do rulič-
ky. Dna výrobků můžeme zhotovit z kartonu 
nebo vyplétáme.

Farma Držovice manželů Laušmanových 
- zveme vás na rodinnou kozí a ovčí farmu 
Držovice, kde hospodaří rodina Jakuba Lauš-
mana. Farma se nachází přímo v obci Držovi-
ce, číslo popisné 23, na úpatí východní části 
Českého Středohoří, nedaleko malebného 
městečka Úštěk. Na farmě najdete kozy, ovce 
a psy. V užitkovém chovu mají čistokrevné 

kozy bílé krátkosrsté, hnědé krátkosrsté a je-
jich křížence. Ovce chovají dojné východo-
fríské. Vyrábí konzumní pasterované kozí 
a kravské mléko, fermentovaná mléka, sýry, 
syrovátkový sýr a syrovátkový nápoj. Výrobky 
pod označením farma držovice se pravidel-
ně umisťují v soutěžích Regionální potravina 
a Nejlepší potravinářský výrobek Ústeckého 
kraje – Kraje Přemysla Oráče, protože prostě: 
„Selské mléko chutná víc, to jsou sýry z Dr-
žovic!“.

Pivovary Šluknovského výběžku Falken-
štejn a Kocour - pivovar Falkenštejn vaří pivo 
stejnojmenného názvu, s důrazem na kvalitu 
a správné vyladění chuti jednotlivých druhů 
piv. V základní nabídce jsou dva až tři druhy 
piv ležáckého typu, které jsou příležitostně 
doplněny speciálem. Pivovarský lokál pak na-
bízí hostům 60 míst v nekuřáckém a stylovém 
prostředí starého měšťanského domu na Kři-
nickém náměstí v Krásné Lípě. Pestrá paleta 
pivních klasik i speciálů, to je varnsdorfský 
pivovar Kocour. Nabídka, sahající od silných 
ležáků po různá svrchně kvašená piva, pou-
žívá speciální technologie pro vaření, kvašení 

a zrání piva. Průběžně se vaří světlý a tmavý 
ležák českého typu a jako jediný pivovar v re-
gionu zde zakládá tradici nového pivovarnic-
tví. Pivovar provozuje i své dvě restaurace ve 
Varnsdorfu, kde se samozřejmě čepuje i pivo 
Kocour.

Krajem Čapkovy modré chryzantémy - pojď-
te prožít krásný den v kraji, kam Karel Čapek 
umístil děj své povídky Modrá chryzantéma. 
Zážitková Cesta za modrou chryzantémou se 
skládá z návštěvy vitrážového muzea v kos-
tele Sv. Jiljí, výstupu na Vochlickou rozhled-
nu a procházky stezkou Zářivka. Kostel sám 
je unikátní stavbou venkovské gotiky stojící 
v místě slovanského pohřebiště. Nad koste-
lem se nachází Vochlická rozhledna a odtud 
se pak můžete vydat turistickou stezkou Zá-
řivka vedoucí z Blatna přes Lubenec do Liby-
ně. Turista si podle mapy může projít místa, 
která by za pár let mohla být zapovězená, 
kdyby zde bylo vybudováno hlubinného úlo-
žiště radioaktivního odpadu. O stezku pečuje 
sdružení Za záchranu kostela Sv. Jiljí v čele 
s manžely Kantovými, kteří mají v Lubenci vit-
rážnickou dílnu.              (PI)
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JACHTAŘ NA 
LODI PRACUJE 
I VE SPÁNKU
JE JEDNÍM Z MÁLA ČECHŮ, KTEŘÍ MAJÍ ZA SEBOU 

PRESTIŽNÍ ZÁVOD NÁMOŘNÍCH JACHET SYDNEY – HOBART. 

V ŠESTIMETROVÝCH VLNÁCH TAM ROZHODOVAL O TOM, KAM 

JET, JAKÉ POUŽÍT PLACHTY, KDO Z POSÁDKY BUDE DĚLAT 

JAKOU PRÁCI. JACHTAŘ MARTIN TRČKA JE PŘITOM VLASTNĚ 

SUCHOZEMSKÁ KRYSA. KDYŽ SE PŘED DEVĚTATŘICETI LETY 

V MOSTĚ NARODIL, BYLA ŘÍČKA BÍLINA JEN ŠPINAVOU STOKOU 

A NÁDRŽ BENEDIKT STÁLE KLESAJÍCÍ LOUŽÍ. PŘESTO SE 

S RODINNÝM HOBBY DOSTAL NA DVĚ OLYMPIÁDY A VE SVĚTĚ 

NÁMOŘNÍHO JACHTINGU MÁ JMÉNO SKVĚLÉHO PROFESIONÁLA. 

„JE TO NÁHODA, ŠTĚSTÍ. A POMĚRNĚ DOST PRÁCE 

A ODHODLÁNÍ,“ SMĚJE SE.

TEXT: ONDŘEJ ČERNÝ
FOTO: ARCHÍV MARTINA TRČKY

Blíží se přelom roku, tedy termín závodu 
Sydney – Hobart, který jste jel už třikrát. 
Chystáte se?  
Nechystám. Musím přiznat, že jsem ani aktiv-
ně nevyhledával příležitost. Hobart ve skuteč-
nosti zkonzumuje spoustu času na přípravu 
přímo v Sydney, čili pokud bych ještě někdy 
jel, bude to spíše součástí delší cesty a více 
závodů v Austrálii.

Jste jeden z mála Čechů, kteří závod absol-
vovali. Kolik jich vlastně bylo? 
John Walker, fajn pán, český emigrant žijící v 
Sydney, jich jel 25 a poslední ve věku 86 let 
jako nejstarší účastník vůbec. Čili výrazná čes-
ká stopa v závodě byla již přede mnou. Nic-
méně nevím, že by v poslední době někdo z 
mých současníků jel. Existují plány i na českou 
loď v závodě  - ne tedy moje, jen se je nedaří 
dotáhnout do konce.

V jednom rozhovoru jste popisoval cestu na 
jachtě do Hobartu jako šestimetrové skoky 
nahoru a dolů v intervalu dvaceti vteřin. Ne-
máte v takových chvílích strach?
Nejde o strach, spíš uvědomění si podmínek 
do všech důsledků. V takových podmínkách 
se musí přemýšlet ryze technicky, bez větších 
emocí. Ty by byly na překážku, ať už by vás 
hnaly nesmyslně dopředu v případě nabuzení, 
nebo srážely zpět v případě strachu.

Chápu ten racionální přístup. Nicméně – 
strach je přeci přirozená reakce na podmín-
ky, v nichž nemáte moc šanci něco změnit. 
Jak se s ním vypořádáváte? 
Jsou samozřejmě momenty, kdy není vše ve 
vašich rukách. Důvěra ve zbytek posádky a 
v systém kompetencí a odpovědností v po-
sádce je pak zásadní. Proto je potřeba hodně 
času při přípravě, kdy se toto vše nastavuje. 

Do Hobartu nemůže nastoupit posádka, která 
by si neudělala „systém velení“ i pro krizové si-
tuace. Nesmí vás potkat strach z neznámého, 
protože neznámé by nemělo nastat. Beru ale 
samozřejmě v potaz, že se může stát průšvih.  
Nejde mít všechno jen zautomatizované. Nej-
nebezpečnější jsou situace, kdy se prudce 
změní počasí. Většinou se to stává v noci, kdy 
člověk nic nevidí.

S tím hodně souvisí odpovědnost – vaše 
rozhodnutí může ovlivnit životy jiných, pře-
mýšlíte někdy o tom?
Dřív jsem o tom přemýšlel a jediné na co jsem 
přišel, je samo konstatování, že to tak je. Ne-
mám problém takovou odpovědnost nést. Co 
se týče dovedností, což platí hlavně pro kor-
midlování, nemám vůbec pochyby. Na lodi se 
nikdy nic neděje bezhlavě a pokud si nejsem 
něčím jist, nemám problém se poradit s ostat-



ními. Navíc v oceánských závodech nejde o 
vteřiny a na zásadní rozhodnutí je relativně 
dost času.

V poslední době se věnujete jachtám Mel-
ges24 (jedna z nejprestižnějších a nejrozší-
řenějších víceposádkových závodních lodí). 
Letos jste se svou posádkou dokonce mistry 
České republiky. Je to tedy vaše nová jach-
tařská mise?
Melges24 je moje libůstka. Taková náhrada za 
olympijské disciplíny.  Na Melgesech závodí i 
současní olympionici, stejně jako profesioná-
lové z ostatních lodních tříd. Je to relativně 
jednoduchá, ale velmi rychlá a zábavná loď, 
kterou nesmíte moc upravovat. Rozhodují tak 
pouze dovednosti, proto se k ní stále vrací celý 
jachtařský svět.

Jaký máte v cíl s touto lodí?
Medaile z mistrovství světa by byla fajn, ale 
musí být blíž než v Americe - to je pro nás fi-
nančně nedostupné. Proto jsem letos jel jako 
taktik jednoho německého týmu. V tom loň-
ském jsme s mou posádkou v úvodu vedli, ale 
nakonec skončili na 11. místě. Z pohledu čes-
kého jachtingu výborný výsledek, ovšem mně 
to nestačí. 

Bude vám čtyřicet – v jiných sportech už 
pomalu čas odejít. Co jachtařský důchod? 
Nechystáte se? Do kolika se dá jezdit?
Jachtaři nemají důchod! Z profesního hlediska 
asi ano, ale s jachtingem se nekončí.

Ale olympijský jachting ten už asi je jen 
vzpomínka...
Nijak nostalgická. Ukončená fáze. V našem 
sportu je vždy plno výzev.

Martin Trčka

V roce 1977 se narodil v Mostě. Od šes-
ti let se věnuje jachtingu. Po absolvová-
ní gymnázia studoval stavební fakultu 
ČVUT. Kvůli vyvíjející se olympijské ka-
riéře ale studia zanechal. 

Těsně mu unikla olympiáda v Sydney 
2000, účastnil se pak her v Aténách 
2004 a Pekingu 2008 (třída Laser). Byl 
i v olympijském týmu pro Londýn 2012, 
ale nakonec nejel. 

Od roku 2006 kombinuje olympijský 
a profesionální jachting. Jel třikrát le-
gendární závod Sydney – Hobart. Je 
mnohonásobný mistr ČR (Laser) a me-
daile má i z mistrovství světa (neolym-
pijská třída D-One) a mistrovství Evropy 
(Melges24).

Je ženatý, má dvě děti. 

Jak se vlastně stane ze suchozemce z Mostu 
jachtař a námořník?
Opravdu jsem začínal na rybníku Benedikt 
v Mostě na malé lodi pro děti, když mi bylo 
pět nebo šest let. Na lodi totiž jezdil můj otec 
i děda. Prostě jsem tak trávil čas. Jezdil jsem, 
když jsem chtěl. Asi proto mě to začalo bavit. 
Nikdy jsem ale neměl nějaké super výsledky. 
Pak  přišla revoluce a zjistili jsme, že můžeme 
jezdit do zahraničí. 



Co je na těch lodích tak úžasného, že vás to 
v rodině tak bere?
Jachting je prostě nejlepší sport na světě. Je 
neuvěřitelně multidisciplinární. Nikdy nelze 
dosáhnout absolutního výkonu, čili je vždy na 
čem dělat a co zlepšovat se. Pořád se mění a 
vyvíjí. Popravdě neznám nikoho, kdo by s ním 
skončil, to prostě nejde.

A vaše děti - už taky jezdí? 
Děti dělají sportů víc. Starší dcera, chodí na 
první stupeň ZŠ, už sem tam jezdí i na lodi, 
sice pouze když jí to baví, ale to je myslím v 
jejím věku v pořádku. Příliš brzká specializace 
je chyba, které se jako rodič chci vyhnout.

Vraťme se na moře a velká jezera. Míváte 
mořskou nemoc?
Mořská nemoc je normální jev související s 
vnitřním uchem a ústrojím rovnováhy. I já jí 
někdy trpím a řeším to pomocí speciálních ná-
plastí za uchem. Stoprocentní metodou, jak se 
jí vyhnout, je pouze nechodit na loď (smích).

A co záchod? A spaní? 
Žádný problém. Prostě tam je normální zá-
chod, který jen nesplachuje sám! Opravdu 
žádná věda. Na závodních lodích je zavěšen 
na čepu, čili se ani nenaklání. Čurá se přes pa-
lubu. To se člověk naučí. Spaní je dost podob-
né dlouhé cestě v autě. Jen je všude mokro. 
Je podstatné, pokud to jde, dodržovat režim 
a snažit se naspat co nejvíc. Spí se v kratších 

intervalech ovšem rozložených do celého 
dne. V trupu bývají kovové konstrukce se sítí 
a na nich se spí. Jsou pohyblivé. Leží se na té 
straně, aby i ve spánku člověk loď správně vy-
važoval.

Co vlastně děláte, když nejste na vodě?
Odpočívám po příjezdu a připravuji se na od-
jezd (smích). Dělám toho spoustu, kdybych žil 
pouze jachtingem, asi bych se zbláznil.

Kdekoho může zarazit, že člověk, který pra-
cuje na moři a  mimo ČR, se stále vrací do 
Mostu. Proč?
Asi to dost lidí překvapí, ale já vidím Most 
pozitivně. Má podle mne horší pověst, než je 
skutečnost. Nicméně město je podle mne na 
rozcestí. Vylidňuje se jako většina měst, i tak 

má však velký potenciál v nevyužitých příle-
žitostech. Musí si to ovšem uvědomit, vydat 
se správnou cestou a být aktivní. Prozatím nás 
míjí rodící se obrození architektury a urbani-
smu v ČR, ale to se dá snadno změnit. Stačí 
chtít a přizvat si správné odborníky. Trochu 
tím odpovídám na předchozí otázku.

Takže vy sám něco v Mostě chystáte?
Zatím to nechci prozrazovat.

Máte ještě nějaký jachtařský sen?
Sny o závodech kolem světa, v jakékoliv po-
době - Volvo Ocean Race, Vendee Globe 
nonstop závod  jednotlivců kolem světa, nebo 
oceánské rekordy - to člověk z hlavy nikdy ne-
vymaže. Jak jsem řekl, v našem sportu je vždy 
plno výzev.
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TECHNOLOGIE 
PRO BEZPEČNÁ MĚSTA
STAROSTOVÉ MĚST A OBCÍ SPOLU SE ZÁSTUPCI MĚSTSKÝCH POLICIÍ NAPŘÍČ ÚSTECKÝM KRAJEM 

SE SETKALI V BÍLINĚ NA KONFERENCI S NÁZVEM TECHNOLOGIE PRO BEZPEČNÁ MĚSTA. PŘEDNÍ 

DODAVATELÉ JIM PŘEDSTAVILI, JAK SE POSUNULY TECHNOLOGIE, KTERÉ JSOU SCHOPNÉ 

POMÁHAT PŘI ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI VEŘEJNÝCH PROSTOR I V ŘÍZENÍ CHODU MĚSTA.

TEXT A FOTO: KRAJSKÝ ÚŘAD ÚSTECKÉHO KRAJE

„Bezpečnost na ulicích i ve veřejných prosto-
rech je důležitým faktorem, na který se mu-
síme zaměřit na všech úrovních, ať už z po-
hledu krajských úřadů, tak z hlediska měst a 
obcí,“ řekl v úvodních slovech hejtman Ústec-
kého kraje Oldřich Bubeníček, který převzal 
nad konferencí záštitu.

I když se při ochraně zdraví a majetku stále 
nelze obejít bez účasti konkrétního lidského 
činitele, při řízení a správě obecního majetku, 
bezpečnosti a ochraně osob jsou stále více vy-
užívány moderní technologie. „K Ústeckému 
kraji máme téměř srdeční vztah, protože je prv-
ním, kam jsme začali dodávat naši technologii,“ 
uvedl Jiří Tomčala, ředitel společnosti NAM sys-
tém, která je spolupořádajícím partnerem kon-

ference a která se technologiím věnuje od roku 
1990. Jak vysvětlil, první pult centrální ochrany 
dodali do Litoměřic, v pořadí pak třetí od nich 
putoval do Žatce. Dobrou spolupráci si ostatně 
pochvalovala i přítomná starostka Žatce a sená-
torka Zdeňka Hamousová. 

V rámci konference nechyběly ani informace 
o kamerových systémech, defibrilátorech či 
systémech pro přivolání pomoci v budovách 
i na veřejném prostranství, stejně jako moni-
torování vozidel a osob pomocí nových tech-
nologií. Chytré systémy dokážou řídit také do-
dávky tepla a vody ve městech nebo veřejné 
osvětlení a komunální techniku a její pracov-
níky. Pozornost účastníků si získal především 
vystavený bezpilotní letoun Trimble UX5 HP, 

který prezentovala společnost Heros Geodé-
zie z Chomutova. V akci jej spolu s dalšími 
praktickými ukázkami zhlédli účastníci kon-
ference v odpoledních hodinách na Klínech, 
kam se program z Bíliny přesunul.               (PI)
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Podzimní oslavy 
na severu  

TŘI SLAVNOSTI, SPOJENÉ S LIDOVÝMI I HORNICKÝMI ZVYKY, OZDOBILY PODZIMNÍ DNY NA SEVERU 

ČECH. VE SLAVNÉ TRADICI HORNICKÝCH POUTÍ POKRAČUJE TRADIČNÍ ZÁŘIJOVÝ DEN HORNÍKŮ 

V BÍLINĚ, NA KTERÝ O TÝDEN POZDĚJI NAVAZUJE JEŠTĚ STARŠÍ MARIÁNSKÁ POUŤ V RADČICÍCH.  

A DÍKY PODPOŘE SEVEROČESKÝCH DOLŮ SE V ŘÍJNU PODAŘILO BRAŇANECH NA MOSTECKU 

VZKŘÍSIT TRADICI POSVÍCENSKÝCH VESELIC KE SVÁTKU SVATÉHO DIVIŠE.

TEXT: REDAKCE POHLEDY AMB
FOTO: SEVEROČESKÉ DOLY, A.S.
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Den horníků v Bílině
V sobotu 10. září se na zaplněném Mírovém 
náměstí uskutečnila tradiční oslava hornické 
stavu. Důstojné připomenutí náročné práce 
horníků a bohatý kulturní program pro všech-
ny věkové kategorie zahájili starosta Bíliny Ol-
dřich Bubeníček a předseda představenstva 
a generální ředitel Severočeských dolů Ivo 
Pěgřímek.  

Už během dopoledne se na bílinském náměs-
tí sešly stovky lidí, které přivítal řízný zvuk Hor-
nické dechové hudby Severočeských dolů. 
Ještě než se rozeběhl pestrý kulturní program, 
hovořil na pódiu krajský hejtman a bílinský 
starosta Oldřich Bubeníček s předsedou před-
stavenstva a generálním ředitelem Severo-
českých dolů Ivem Pěgřímkem o hornických 

zvycích, minulosti, současnosti a budoucnos-
ti těžby uhlí na Bílinsku. „Bílina je hornickým 
městem a její spolupráce s hnědouhelnými 
doly byla, je a bude, čehož je důkazem také 
dnešní den,“ uvedl Oldřich Bubeníček. Za-
sloužené pozornosti diváků se dočkali bílinští 
občané, kteří zde na veřejném fóru převzali 
za přínos rozvoji svého města z rukou pana 



starosty ocenění. Ceny za nejlepší výkresy 
si odnesli také talentovaní dětští výtvarníci 
z bílinských základních škol, pro které jako 
odměnu připravily Severočeské doly výlet do 
největšího saského zábavního parku Belantis. 
Ještě než naplno odstartoval pestrý kulturní 
program s řadou hudebních skupin, akrobaty 
a ohňovou show, proběhla dražba panenek 
ušitých podle obrázků dětí z bílinských mateř-
ských školek a škol. Podařilo se získat téměř 
čtyři tisíce korun, které budou použity na poří-
zení výtvarných potřeb dětí.  

Tak jako v jiných hornických městech také 
v Bílině měly v minulosti oslavy Dne horníků, 
později Dne horníků a energetiků, velkou tra-

dici. Útlum těžby spojený s redukcí pracov-
ních míst a také negativní pohled veřejnosti na 
hornictví přispěly na počátku 90. let k odklonu 
od mohutných oslav. Podobný trend stihl také 
Bílinu, naštěstí ne nadlouho. Už v roce 2006 
zde zase oficiálně slavili Den horníků. Znovu-
obnovená tradice v Bílině úspěšně pokračuje 
– letošní vydařená oslava hornického stavu 
toho byla důkazem.

Pouť v Mariánských Radčicích
Další úspěšně obnovenou tradicí je pořádání 
kdysi vyhlášených mariánských poutí. Letošní 
v pořadí už desátá pouť v Mariánských Radči-
cích byla symbolicky zahájena mší svatou ve 
zdejším kostele Panny Marie Bolestné. Celý 
areál radčického svatostánku včetně křížové 
chodby s barokními sochami byl pak po celý 
den přístupný veřejnosti a nabízel tak v sou-
sedství veselých pouťových atrakcí také hlubší 

zamyšlení nad duchovními hodnotami a od-
kazem minulosti. Na návsi bylo i přes časté 
dešťové přeháňky stále rušno. Návštěvníky 
lákaly atrakce a stánky, souboje historického 
šermu, fakír a především hudba. Ta se nepřetr-
žitě linula z pódia, kde se po celý sváteční den 
střídaly hudební formace nejrůznějších žánrů. 
Velkému zájmu se těšil také stánek Informač-
ního centra Severočeských dolů. Kromě zají-
mavostí z povrchové těžby uhlí v sousedních 
Dolech Bílina, rekultivačních činností a ochra-
ny životního prostředí byly prezentovány vý-
sledky archeologického průzkumu v katastru 
Mariánských Radčic. Zatímco v lokalitě ve 
středověku zaniklé obce Nesvětice probíhá 
archeologický průzkum zdejších pohřebišť 

z 11. až 12. století, v předpolí Dolů Bílina ma-
puje vědecký tým Archeologického ústavu 
AV ČR postavení protiletadlového dělostře-
lectva z let 1944 až 1945. Přímo ve stánku SD 
se mohli zájemci seznámit s řadou dobových 
artefaktů z archeologických nálezů. Vyvrcho-
lení pouti obstaral ohňostroj, který se v devět 
hodin večer rozzářil nad Mariánskými Radči-
cemi. Poprvé v dosavadní historii novodobé-
ho pořádání poutí nebyl pěkný slunečný den, 
naopak většina pouťového programu propr-
šela. To se sice odrazilo na počtu přespolních 
návštěvníků, ale místní si nenechali počasím 
dojmy z pouti zkazit a sváteční den si užili. 
„Díky podpoře Severočeských dolů se u nás 
v roce 2006 podařilo vzkřísit tradiční a kdysi 
vyhlášenou Mariánskou pouť. Letošní už de-
sátý ročník je toho důkazem,“ uvedl starosta 
obce Jaroslav Sikora.

Posvícení v Braňanech
Počasí typicky podzimní provázelo i sobotu 
8. října, kdy si Braňanští i přespolních hosté 
užívali posvícení. Také letošní program byl 
hodně pestrý. Nechyběly pouťové atrakce, hu-
dební produkce populárních zpěváků, soutě-
že a tradiční porcování posvícenské husy.

Díky podpoře Severočeských dolů se po 
dlouhých letech podařilo v roce 2007 vzkřísit 
tradiční lidovou zábavu – posvícení pořádané 
k uctění památky svatého Diviše, kterému byl 
zasvěcen zdejší kostel. Letošní už devátý roč-
ník svým nápaditým programem opět přilákal 
hodně návštěvníků z celého Mostecka. Kro-
mě vystoupení populárních Maxim Turbulenc 

a Heidi Janků či skupiny historických šermířů 
dostali příležitost k prezentaci i místní šikov-
ní občané, kteří se ochotně zapojili například 
do tradiční lidové zábavy – soutěže v pojídání 
bramborových šišek. Zejména dětské návštěv-
níky potěšily ukázky historických řemesel, 
stejně jako pestrý stánek Informačního centra 
Severočeských dolů.  Nemohly chybět ani tra-
diční pouťové atrakce. Tradičního porcování 
posvícenské husy se zhostil zručný tandem 
braňanského starosty Petra Škanty a generál-
ního ředitele Severočeských dolů Iva Pěgřím-
ka. A dalším vrcholem celého dne byla dech 
beroucí sokolnická show partnerské školy ze 
slovenské Šťiavnickej Bani. Ani chladné počasí 
a déšť neodradily stovky návštěvníků – letošní 
posvícení v Braňanech se opět vydařilo.    (PI)



„Potom sám desátý jíti má a na 
místě tom, kde nebožtík zabitý 
jest, kříž kamenný postaviti 
do dne a do roka...“
TEXT: KATEŘINA TÁBORSKÁ
FOTO: ING. JAROSLAV BROJÍŘ
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Tak praví smírčí smlouva ze 17. února roku 
1548, uzavřená mezi vrahem Filipem ze Stanu 
a Markétou Mestlovou, vdovou po Andreasi 
Mestlovi z Křínova. Filip svou povinnost splnil 
a kříž s oblými obrysy stojí u cesty pod vsí, 
která vedla ke Křínovskému mlýnu, dodnes.
Pokud v krajině stanete u smírčího kříže, věz-
te, že se s největší pravděpodobností nachá-
zí na místě, kde se kdysi dávno stal smrtelný 
zločin. Jejich vznik souvisí s poněkud jiným 
pojetím práva a hlavně trestu ve středově-
ku. Viník hrdelního zločinu se mohl pomocí 
smírčí smlouvy usmířit jak s rodinou oběti, 
tak i městem a Bohem. Smlouvy proto hovoří 
jednak o odškodnění, ale také o vykoupení 
ze smrtelného hříchu před Bohem, a tím byly 
velmi často stavby smírčích křížů. Splněním 
smlouvy dosáhl viník osvobození i odpuštění.

V polovině 19. století, se vznikem nejrůzněj-
ších obrodných, muzejních a vlastivědných 
spolků v tehdejším Rakousku-Uhersku, se 
zdvihá zájem o tyto krajinné artefakty. Za-
čínají se objevovat první soupisy a historici 
hledají zapomenutou souvislost mezi kamen-
nými kříži a středověkými smírčími smlouva-
mi. Mezi nejvýznamnější hledače kamenných 
křížů patřil Franz Wilhelm, který shromáždil 
popisy několika set kusů. V minulém století 
jich však mnoho zmizelo. Buď překážely při 
zcelování polí nebo zarostly zapomenuty, 
případně skončily jako zajímavý doplněk na 
soukromých zahradách. Mapování a záchra-
ně kamenných křížů, nejen těch smírčích, se 
nyní věnuje Společnost pro výzkum kamen-
ných křížů, založená roku 1984 při městském 
muzeu v Aši.
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Přerušená historie 
Zájem veřejnosti o tuto přednášku muzejní-
ky zaskočil a byli nuceni do přecpaného sálu 
nosit stále další a další židle a přesto zůstali 
někteří lidé sedět na schodech. Bylo to setká-
ní plné emocí. Chvíli dojemné, chvíli plné sta-
rých křivd. Však se také přes klášter přehnalo 
20. století se všemi jeho ideologiemi a poli-

tickými změnami od estébácké akce „K“ po 
restituce. A dodejme, že ani jedno nepřineslo 
klášteru nic moc dobrého. 

Klášter založený ve 14. století Albrechtem 
z Kolovrat (o starší historii a architektuře sa-
mostatný box) patřil a dnes opět patří řádu 
Augustiniánů, pro něž byl areál na úrodném 

Lounsku velkou hospodářskou základnou. 
V 50. letech minulého století komunistický 
režim klášter zrušil a jeho majetek zabavil. 
„Naštěstí se inventář dostal do lounského mu-
zea, v němž je dodnes uložena jeho rozsáhlá 
knihovna,“ vysvětluje vztah muzea v Lounech 
a ročovského kláštera historik Jaroslav Ha-
vrlant. Chvíli bylo v klášteře vězení, kasárna 

OD PŘEDNÁŠKY V MUZEU NÁVŠTĚVNÍK OBVYKLE OČEKÁVÁ SPÍŠ HODNOTNÉ INFORMACE NEŽ 

SILNÉ EMOCE. PODZIMNÍ SETKÁNÍ VE SKLEPĚ LOUNSKÉHO MUZEA BYLO ALE JINÉ. POVÍDÁNÍ 

O DOLNOROČOVSKÉM KLÁŠTEŘE SE PROMĚNILO V DOJEMNÉ SETKÁNÍ A VZPOMÍNKY BÝVALÝCH 

PACIENTŮ, ŘÁDOVÝCH I ZDRAVOTNÍCH SESTER, LÉKAŘŮ A OBYVATEL MĚSTYSE ROČOV. ALE TAKÉ 

V SETKÁNÍ MINULOSTI A BUDOUCNOSTI. BUDOUCNOST OPUŠTĚNÉHO KLÁŠTERA V HLUBOKÉM 

ÚDOLÍ KLÁŠTERSKÉHO POTOKA DNES PŘEDSTAVUJE SOCHAŘ JAN ŘEŘICHA, KTERÝ SE PUSTIL DO 

JEHO OPRAVY A CHCE, ABY OPĚT SLOUŽIL VEŘEJNOSTI.

TEXT: KATEŘINA TÁBORSKÁ
FOTO: ARCHÍV OBLASTNÍHO MUZEA V LOUNECH, KATEŘINA TÁBORSKÁ

Tolik krásné práce! 



a poté se proměňuje v psychiatrickou léčeb-
nu pro děti. A jak připomněl Jaroslav Havr-
lant, příští rok uplyne padesát let od příchodu 
sester Voršilek do Ročova.

Vzpomínky na Ročov
„Sestry jásaly, že konečně mohou být u dětí, 
což bylo jejich původní zaměstnání, ve ško-
lách. Na deset let byly z tohoto prostředí vy-
trženy, pracovaly na statcích nebo v textilních 
továrnách,“ vzpomíná na příchod do Ročova 
sestra Pavla, jedna z dosud žijících řádových 
sester, které provoz léčebny pamatují. Jako 
zdravotní sestra a vychovatelka byla zaměst-
nána v Ročově v letech 1968 až 1986. „V té 
době nesměly sestry (rozuměj řádové – pozn. 
red.) působit u dětí, jen u těch mentálně po-
stižených,“ připomíná dobu komunismu. Po-
dle ní ale velká část dětí v ústavu byla zcela 
v pořádku, jen pocházely s rozvrácených či 
problematických rodin. „Byla to taková malá 
polepšovna. Ale měly jsme ty děti rády a ony 
nás. Vycítily, že se jim plně věnujeme,“ dodává 
Pavla, která se dostala k řádu v době uvolně-
nějšího režimu v 60. letech. Řád Voršilek, po-
cházející z 15. století, se věnuje péči o děti, 
zejména ve školách dodnes. „Díky noci koste-
lů, kdy se klášter otevřel veřejnosti, jsem vysle-
chl množství takových příběhů. Od pacientů, 
sestřiček i odsunutých Němců, kteří tam byli 
po druhé světové válce,“ říká sochař a restau-
rátor Jan Řeřicha, současný nájemce dolnoro-
čovského kláštera.

Klášter Dolní Ročov
 -   leží v hlubokém údolí zvrásněného Džbánska na Loun-

sku, spadá pod městys Ročov
 -    založen roku 1373 Albrechtem z Kolovrat se souhla-

sem Karla IV.
 -    barokní podobu mu vtiskli tři význační stavitelé – nej-

prve Santini a poté Kilián Ignác Dietzenhofer, po jehož 
smrti převzal práce Anselmo Lurago v 18. století

 -    poutní místo, jehož symbolem je gotická socha Panny 
Marie Področovské, kterou klášteru daroval jeho za-
kladatel a připisují se jí schopnost pomáhat rodinám 
a ženám

 -    klášter sloužil jako noviciát a hospodářství řádu Augus-
tiniánů až do roku 1950, kdy komunistická moc zrušila 
kláštery, zatkla řeholníky a majetek zabavila; řádu byl 
navrácen po roce 1989

 -    sloužil jako vězení, skladiště i kasárna a poté od 60. 
letech minulého století jako psychiatrická léčebna pro 
děti

 -    od roku 1995 je klášter prázdný, s výjimkou toho, že 
fungoval jako skladiště charity

 -    nyní ho má v pronájmu Jan Řeřicha, který začal s re-
konstrukcí

V roce 1986 však přišlo rozhodnutí, že Vor-
šilky musí klášter opustit a odejít „na odpo-
činek“. Jakoby tento odchod předznamenal 
další neblahou budoucnost kláštera. Po revo-
luci se klášter vrátil zpět do majetku řádu sva-
tého Augustýna, jehož představený měl velké 
plány na jeho obnovu a navrácení původnímu 
poslání, takže dal léčebně výpověď. „Byla to 
naše největší chyba,“ přiznává otec Juan Pro-
vejo z řádu Augustiniánů, který přišel do Čes-
ké republiky ze Španělska v roce 1997. „Když 
jsem přišel do Ročova, místní na mě křičeli – Vy 
jste vyhodili naše děti,“ vzpomíná otec Juan 
na silnou vazbu obyvatel Ročova k léčebně. 
„Znovu jsme ho chtěli poskytnout zdarma pro 
léčebnu, ale už bylo pozdě. Od té chvíle hledá-
me pro klášter využití. Jsme v České republice 
čtyři a máme pět klášterů. Domluvili jsme se 
proto před dvěma lety s panem Řeřichou a na 
50 let mu klášter pronajali. Chceme, aby opět 
sloužil sociálním službám,“ vysvětluje Juan 
Provejo.

Nová šance
Láska k umění, ke kameni, k historii a přátel-
ství s otcem Juanem byly hlavními důvody, 
proč se sochař Jan Řeřicha pustil do tak ne-
smírně náročné zkoušky, jakou je rekonstruk-
ce a oživení opuštěného klášterního areálu. 
„Je tu tolik krásné práce! Dřív jsem učil ději-
ny umění a teď jsem do nich přímo vstoupil,“ 
říká nadšeně. „Ale na rozdíl od načančaných 
fotek z učebnic jsem vstoupil do tvrdé reali-

ty,“ připouští ale i složitější stránky obnovy. 
S dobrovolníky, a to i vysoce odbornými, se 
pustil nejprve do stavebně-historického prů-
zkumu a do demontování všeho nepůvod-
ního. „V minulém století došlo na znetvoření 
památky mnoha stavebními zásahy. Ale na 
druhou stranu jsou budovy v relativně dobrém 
stavu, protože byly až do roku 1995 v provozu. 
Jsou tam dokonce prvky, které nebyly 300 let 
opravovány a jsou opravdu unikátní.“ Podařilo 
se mu už například vykácet množství náletů 
a odstranit navážky, takže do budovy proudí 
vzduch a slunce.

Odhady na nákladnost rekonstrukce se zatím 
velmi rozcházejí, protože není jasné, na jaké 
problémy stavebníci narazí. Zatím se nájemci 
podařilo sehnat jen menší dotace nebo mu 
pomohli dobrovolníci, třeba z řad příznivců 
geocachingu. „Teď se snažím otevřít ambit 
v přízemí, aby bylo vidět, jak klášter skutečně 
vypadá. Věřím, že až ukážu vůli a nějaký po-
krok, najdou se i soukromí mecenáši,“ doufá 
Jan Řeřicha, i když práce jdou zatím pomalu 
a sám přiznává, že se mu letos nepodařilo do-
končit vše, co chtěl. A cíl? Domov pro seniory 
nebo pro pacienty s alzheimerovou choro-
bou. „Dnes jsou takové domy zároveň spole-
čenským centrem, kavárnou, kulturním zaří-
zením. Nejsem ale v této oblasti odborníkem 
a moje mise je dokončit rekonstrukci,“ uzavírá.
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Králové ožili 
ve Březně
KAŽDOROČNÍ ROZSVÍCENÍ 

VÁNOČNÍHO STROMEČKU SE 

V BŘEZNĚ JIŽ NĚKOLIK LET 

NEOBEŠLO BEZ TRADIČNÍHO 

BETLÉMU. BYL SLAVNOSTNÍ 

KULISOU A DOKRESLOVAL 

VÁNOČNÍ ATMOSFÉRU. 

NEBYL VŠAK MAJETKEM 

OBCE, A TAK SE RADNÍ 

DOMLUVILI, ŽE SI NECHAJÍ 

VYROBIT VLASTNÍ BETLÉM, 

S POSTAVAMI A ZVÍŘÁTKY 

V TÉMĚŘ ŽIVOTNÍ VELIKOSTI. 

ÚKOLU SE S NADŠENÍM JEMU 

VLASTNÍM CHOPIL ZDENĚK 

VEJRAŠKA A SPOLEČNĚ SE 

SVÝM KAMARÁDEM VYTVOŘILI 

KRÁSNÉ VÁNOČNÍ PROSTŘEDÍ 

NA NOVĚ ZREKONSTRUOVANÉM 

NÁMĚSTÍ. 

TEXT: FRANTIŠEK DOČEKAL
FOTO: ARCHIV POHLEDY AMB, TOMÁŠ VRBA 



Od konce listopadu 2016 dělají sochy tří králů, 
zvířátek a kulisy jesliček radost malým i velkým 
obyvatelům Března i jeho návštěvníkům. So-
chařství má ve Březně již svojí tradici. Dřevě-
né sochy, vytvořené před několika lety ze zde 
rostoucích kmenů stromů, zdobí svahy podél 
příjezdové komunikace do obce a v červnu 
roku 2016 byla obec ve spolupráci s Místní 
akční skupinou Sdružení Západní Krušnohoří 
organizátorem sochařského sympozia. Pozva-
ní výtvarníci vytvořili svá díla s tematikou blíz-
kou obci, jako jsou např. vinná réva a voda, 
vztahující se k tradici vinařství na Březenecku. 
Nově vytvořené sochy betlému budou celý 
běžný rok uloženy v depozitáři, průběžně do-
plňovány o další postavy a vystaveny každý 
rok při adventních svátcích. Nejen sochařením 
se snaží březenečtí zkrášlovat svoji obec. Bet-
lém je jen dalším krokem vedoucím k naplně-
ní tohoto cíle. „Málokdo si uvědomuje dosah 
toho, že právě kultivací prostředí kultivujeme 
sami sebe i všechny okolo nás, dospělé a hlav-
ně děti,“ říká Zdeňka Buzková, místostarostka 
obce a pokračuje: „Upravené trávníky, stromy, 
květiny a obrazy pomáhají vytvářet prostředí, 
které se bude podílet na utváření myšlení dětí, 

i ony pak budou chtít žít tam, kde je vše pěkné 
a neponičené.“ 

Tuto myšlenku navíc podporují další společné 
aktivity dospělých a dětí. Kromě pouti a dal-
ších hudebních, zábavných a společenských 
akcí pro děti a dospělé pořádané obecním 
úřadem mezi ně patří zmiňované rozsvícení 
vánočního stromečku. Tomu předcházelo dět-
ské divadelní vystoupení, nastudované žáky 
místní základní školy s profesionálními herci 
mosteckého divadla i zpívání březeneckého 
sboru Silentium, které vydalo již své druhé, 
vánoční CD. 

Život v obcích, počet a věkové složení jeho 
obyvatel dnes závisí na mnoha faktorech. Ně-
kterými z nich je zdravotnická péče, možnosti 
sportovního, kulturního a společenského vyži-
tí, dostupnost bydlení, předškolních zařízení, 
škol a dalšího vzdělávání, dopravy, pracovní-
ho uplatnění a bezpečnost prostředí. Stále 
více lidí dnes přichází na to, že je pro ně a pro 
jejich děti upravená a bezpečná vesnice dob-
rým místem pro život. Ve vesnicích se stavějí 
nové rodinné domy nebo rekonstruují starší 

domy, rostou kulturní zařízení, pořádají se 
tradiční akce, které k vesnickému životu patří. 
“Víte, myslím si, že si naši občané uvědomují, 
že ten pravý život není jen ve městech. V mládí 
někdy odcházejí do měst za vzděláním a zába-
vou, za tím ‚lepším‘ životem, jiné potřeby ale 
lidé mají, plánují-li rodinu a děti. Pak je pro ně 
důležitější klid a rodinné bezpečí, do kterého se 
zase rádi vrací zpět,“ vysvětluje Zdeňka Buzko-
vá. V rámci dalšího rozvoje obce březeneční 
stále vymýšlejí další projekty. Březno plánuje 
vytvoření muzea prvorepublikového školství, 
kde budou uloženy předměty vztahující se ne-
jen ke školní historii, ale i exponáty regionální-
ho charakteru a významu např. z oblasti Seve-
ročeských dolů nebo Nechranické přehrady.

Poslední vánoční a novoroční svátky v Březně 
vyvrcholí setkáním obyvatel o Silvestra na ná-
městí, kdy budou, stejně jako v posledních le-
tech, rozdávány symbolické mince pro štěstí, 
které jsou pro tento účel raženy v Žatci. “Chtě-
la bych poděkovat starostovi a zastupitelům 
obce za jejich osvícenost a velkorysost. Nebojí 
se plánovat a realizovat další krásné věci,“ kon-
čí náš rozhovor Zdeňka Buzková.        (PI)
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DNES UŽ NÁM VINICE NA SVAHU POD MOSTECKÝM HRADEM 

HNĚVÍN PŘIJDOU OPĚT JAKO BĚŽNÁ SOUČÁST MĚSTA, ALE 

NEUPLYNULO JEŠTĚ ANI PŮL STOLETÍ OD ČASŮ, KDY SE IVAN 

VÁŇA ROZHODL USKUTEČNIT ODVÁŽNÝ PLÁN A VYSÁZET 

V REGIONU UHLÍ A PRŮMYSLU VINOHRAD. V LISTOPADU TENTO 

UMANUTÝ VINAŘ OSLAVIL PĚTASEDMDESÁTINY A TO UŽ JE 

DOBRÝ DŮVOD POPOVÍDAT SI, OHLÉDNOUT SE I PODÍVAT DO 

BUDOUCNOSTI.

TEXT: KATEŘINA TÁBORSKÁ
FOTO: ARCHÍV ČESKÉHO VINAŘSTVÍ CHRÁMCE

Jinde bych 
to nedokázal, 
říká vinař Ivan Váňa

Scházíme se týden před vašimi narozeni-
nami. Už máte připravenou láhev, kterou si 
připijete?
To nemám. Od dětí určitě dostanu nějaký 
drahý šampus, ale jinak si popíjím stále stejná 
vína – Chardonnay, Zweigeltrebe, Vavřince... 
Žádnou láhev si speciálně neschovávám, my-
slím, že není moc co oslavovat, když je člověk 
o rok starší.

Když jsme u toho schovávání lahví – máte 
ještě uložená vína pod mosteckým přesu-
nutým kostelem?
Už ne. Prodej archivních vín už nestačil vydě-
lat na nájem a náklady s uskladněním. Pod-



mínky tam ale byly výborné. Archivní vína se 
už vlastně skoro nevyskytují – jednak změ-
nou zákona a jednak po nich není poptávka. 
Uchováme vína tak do stáří pěti let.

Jak se vlastně mění trendy v oblíbenosti 
vín?
Výrazné je to u bílých vín. Jsou moderní světlé 
barvy, v mých začátcích byly spíš nažloutlé, 
a v oblibě jsou vína mladší. Před sto lety si lidé 
vážili vína se stařinkou, když Jan Neruda pil na 
Mělníku, popíjel starší vína. Dnes se prodávají 
tříletá, maximálně pětiletá. V červených se pijí 
také více svěžejší, mladší vína. Zvláštní je, že 
starší vína nám přinášejí největší úspěchy na 
výstavách, ale lidé je moc nekupují.

Mění se i oblíbenost odrůd?
Moc ne, protože odrůdy, které se dají v Če-
chách pěstovat, jsou dané a neměnné. Pro 
nás je zásadní odrůda Zweigeltrebe, kterou 
jsem přivezl do Čech v 70. letech a která má 
dodnes vysoké výnosy.

Jistě sledujete, jak rostou v Českém stře-
dohoří nové vinice. Jste ke konkurenci obe-
zřetní nebo ji vítáte?
Je dobře, že se vinařství rozšiřuje. V 15. sto-
letí byly v Čechách čtyři tisíce hektarů vinic, 
dnes je jich asi sedm set. Čím víc vinic, tím 
lépe, protože v republice vyrábíme asi 40 pro-
cent spotřeby, zbytek se dováží. A cenu vína 
neurčují domácí pěstitelé, ale Itálie a Španěl-
sko, odkud se k nám vozí vína slušné kvality 
za velmi nízkou cenu. Určitě rozvoji vinařství 
nahrává, že je dnes tepleji než před 40 lety, 
kdy jsem začínal. Mnohem snadněji dosahu-
jeme kvality kabinetu nebo pozdního sběru. 

Chrámecké vinařství se prosadilo a taky 
proslavilo výrobou košer vín, která dělá váš 
syn. Jste stále jediní, kdo je u nás produku-
je?
Jediní nejsme, vyrábí se i na Moravě, ale není 
to snadné, protože během výroby se vína 
nesmí dotknout nikdo jiný než ortodoxní 
Žid nebo Židovka a těch mnoho není. Jde 
o soubor nařízení, pocházející ze starověku. 
Po zpracování sklizně musíme vše vyčistit, 
takzvaně vykošerovat a teprve poté dojde na 
sklizeň hroznů na košer vína. Protože je sklízí-
me tedy o několik dní později, jsou košer vína 
vždy o něco lepší než naše běžná produkce. 

To znamená, že byste doporučil košer vína 
i laikům, kteří nemusí dodržovat žádná pra-
vidla?
Rozhodně. Většina se prodá mimo židovskou 
obec, lidé je kupují hlavně kvůli chuti a kva-
litě. Letos jsme třeba až v listopadu sklízeli 
vynikající červená vína, která měla skoro 23 
procent cukru.

Jaká bude letos úroda?
Úroda byla krásná, vína budou výborná. Jako 
jedni z mála v republice jsme nebyli poško-
zeni jarními mrazy. Měli jsme štěstí a asi si to 
zasloužíme.

Ing. Ivan Váňa

 - 75 let
 -  vystudoval Střední ovocnářsko-vinař-

skou školu v Mělníku a Vysokou školu 
zemědělskou

 -  první vinice na Mostecku vysadil 
v rámci Státního statku Most v roce 
1967

 -  postupně pak vybudoval v Chrám-
cích i vinařské zázemí, první víno 
vyrobené v Chrámcích neslo jméno 
Divoch, které pak přešlo na mostec-
kou vinárnu U Divocha

 -  po roce 1991 postupně podnik zpri-
vatizoval a pokračoval v tradici jako 
soukromý vinař, svou firmu pak pře-
vedl na děti

 -  v roce 2003 začal s obnovou historic-
ké vinice na svazích vrchu Hněvín

 -  v současné době se stará jeho rodin-
ná firma o 72 hektarů vinic a sklepy 
mají kapacitu půl milionu litrů vína

 -  patří k největším pěstitelům ve vinař-
ské oblasti Čechy

Jak se daří hněvínské vinici, na níž přiložil 
„ruku k dílu“ také bývalý prezident Václav 
Klaus?
Daří se jí dobře, letos tam byla úplně rekordní 
sklizeň Ryzlinku rýnského. Je na ní ale strašně 
těžká práce, protože musíme lézt skoro po 
čtyřech. Když jsem vinici zakládal, moc jsem 
nevěřil, že poroste, takže jsem ji vysadil po-
měrně blízko sebe a ona roste a roste...

Vzpomínáte na své začátky? Bylo těžké 
prosadit myšlenku pěstovat na hornickém 
severu víno?
Ani ne. V té době se na Mostecku podpo-
rovalo všechno, co bylo jen trochu zelené. 
Myslím, že jinde bych to nedokázal. Výsyp-
ky měly podobnou hmotu, jakou jsem viděl 
během studií na jedné vinici na Slovensku, 
jílovitou, studenou, nestrukturní a nehezkou. 
Tak jsem si řekl, že bych to mohl zkusit taky. 
Okolo rekultivací se točila spousta šikovných 
lidí a když tehdy horníci něco vymysleli a dali 
na to razítko, tak už to jelo... Všichni pak při-
jížděli a obdivovali naše vinice.

Než jsme se sešli, byl jste zrovna na vinici. 
Pořád pracujete?
Spíš se věnuji práci organizační, ale přes zimu 
si vždycky najdu kousek vinice, který si proře-
závám sám. Byl jsem na Špičáku, kde máme 
Müller Thurgau. I když je vinice stará 40 let, 
dala letos jednu z největších sklizní, krásnou 
a kvalitní. 

Máte radost, že vaše děti pokračují ve vi-
nařské tradici?
Bylo to rozumné, že jsem předal firmu dě-
tem. Práce musí jít stále dopředu. Mám pět 
dětí, dcera Káťa šéfuje vinařství, je moc šikov-
ná, František dělá košer vína. Ale s obavami 
hledím do budoucnosti, protože nám schází 
následovníci. Každé z mých dětí mělo mít 
5 potomků tak jako já. Vysnil jsem si, že budu 
mít 25 vnoučat a autobus a budu s nimi jezdit 
po republice. Ale někdy se sny neuskutečňují.
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Jak žatecké 
letiště zasáhlo 
do války v Izraeli

DNES JE ŽATECKÉ VOJENSKÉ LETIŠTĚ JEN PLOCHOU PLNOU VÝROBNÍCH HAL, ALE PŘED 

ŠEDESÁTI LETY SE JEHO PŘISTÁVACÍ DRÁHY ZAPSALY DO HISTORIE VÁLEČNÉHO KONFLIKTU, 

KTERÝ VLASTNĚ TRVÁ DODNES. PÍŠE SE ROK 1948. V PRÁVĚ VZNIKLÉM IZRAELI PROPUKÁ VÁLKA, 

V ŽATECKÉM HOTELU STALINGRAD BYDLÍ AMERIČTÍ PILOTI, NA LETIŠTI SE PŘIPRAVUJÍ NA CESTU 

LÉTAJÍCÍ PEVNOSTI B-17... 

TEXT: KATEŘINA TÁBORSKÁ
FOTO: ARCHIV OTOKARA LÖBLA

Nekončící válka
Nastínit ve stručnosti historii konfliktů v této 
části Blízkého východu je takřka nemožné, 
natož hledat v nich oběť a viníka, vítěze a po-
raženého. Válka, do níž zasáhlo českosloven-

ské letiště v Žatci, vypukla v roce 1948 krátce 
poté, co byl vyhlášen samostatný stát Izrael. 
Stalo se tak poté, co OSN schválilo rozděle-
ní tehdejší Palestiny, kterou od první světové 
války spravovali Britové. Ozbrojené konflikty 

v oblasti se objevují už v roce 1947 po skonče-
ní britského mandátu, ale poslední rozbuškou 
k rozhoření skutečného válečného konfliktu 
se stává vyhlášení samostatnosti Izraele. S tím 
se okolní arabské země nehodlaly smířit. Kon-



flikt dnes bývá označován jako První arabsko-
-izraelská válka a následovat bohužel budou 
další a další. Zatímco s některými zeměmi již 
konflikt skončil, na části palestinského území 
trvá dodnes. První válka bývá označována za 
vítěznou pro Izrael, neboť se mu oproti roz-
hodnutí OSN podařilo rozšířit území a ubránit 
vlastní stát. Nicméně skutečnost, že násle-
dovaly na tom území další války a ozbrojené 
konflikty a mír není dohodnut dosud, budí nad 
takovým vítězstvím rozpaky.

Ze Stalingradu do Ekronu
Tehdejší Československo, už po únorovém 
převratu, bylo třetí zemí světa, která samo-
statný Izrael uznala. Dohoda o nákupu zbraní 
z Československa existovala podle historiků 
už v roce 1947, nicméně i nová komunistická 
vláda měla zájem na podpoře Izraele a trochu 
paradoxně se tak spojila s Američany. První 
dodávky zbraní odletěly z ruzyňského letiště, 
ale protože existovalo zbrojní embargo, bylo 
třeba většího utajení. A proto bylo vybráno 
vojenské letiště v Žatci. Letecký most do Tel 
Avivu a Ekronu začal fungovat 31. března 
1948. „Na žatecké letiště přistávaly americ-
ké Dakoty, pilotované najatými dobrovolníky 
a často pod vymyšlenými znaky středoameric-
kých států,“ vypráví Petr Šimáček ze sdružení 
žateckých rodáků, které již řadu let odhaluje 
zajímavé příběhy z minulosti. K přepravě po-
sloužila i Baťova Dakota, který prý ukrývala 
zbraně pod vrstvou křišťálu. Přestože šlo o taj-
nou misi, pobyt amerických a anglických pi-
lotů a mechaniků v hotelu Stalingrad v centru 
Žatce se zcela utajit nedal a dokonce se do-
chovaly i fotografie, které pobyt zahraničních 
specialistů v Žatci dokumentují. „O přesném 
důvodu pobytu několika desítek cizinců v teh-
dy třináctitisícovém okresním městě a o jejich 
aktivitách na blízkém vojenském letišti měl 
z titulu své funkce přesnou vědomost předse-
da žateckého ONV Jan Zicha... Přímo v týmu 
pozemního personálu v izraelských službách 
pracovali dva žatečtí občané Richard Popper 
a Rudolf Schenk, jedni z těch československých 
Židů, kteří přežili válečné strasti ve Velké Britá-
nii a oba pováleční členové žatecké židovské 
obce,“ píše RNDr. Zdeněk Klima.

Prezident v Budějovicích
Během léta bylo do Izraele odesláno 24 čes-
koslovenských letadel Avia, rozebraných na 
menší části. „Součástí dodávky letadel byla 
doprava na místo, kompletace letounů i výcvik 
pilotů, který probíhal v Českých Budějovicích 
a později i v Liberci, Chrudimi a na střelnici 
v Malackách. Jedním z pilotů, který se cvičil 
v Československu byl i Ezer Weizman,“ lze se 
dočíst na blogu http://www.historieblog.cz/. 

Weizman, který se stal roku 1993 sedmým 
prezidentem státu Izrael, bojoval za druhé 
světové války jako pilot v britském Královském 
letectvu a později výrazně zasáhl do váleč-
ných konfliktů Izraele, nejen jako voják, ale 
i zastánce mírového urovnání mezi Egyptem 
a Izraelem.

Kromě letadel Avia ale na žatecké letiště při-
stály také americké létající pevnosti, bombar-
dovací letouny B-17G, které Izraelci koupili 
od Američanů prázdné, bez výstroje, jako 
dopravní letouny. Teprve v Žatci se do letadel 
opět namontovala válečná výzbroj, složená 
z německých válečných kořistí. Hotové bom-
bardéry odstartovaly 15. července 1948 směr 
Egypt, který nálet izraelských letadel z Evropy 
značně překvapil. „Nakonec je částečně zasa-
žen královský palác v Káhiře, Válečná akademie 
a oblast ústředního tržiště,“ píše RNDr. Zde-
něk Klima. Po shození bomb přistála všechna 
tři letadla bezpečně na vojenské základně 
v Ekronu.

Památník na letišti
Podle historiků bylo jak dopravení našich leta-
del, tak amerických bombardérů pro další prů-
běh konfliktu na palestinském území zásadní. 
„Není nadsazené tvrdit, že bez této pomoci by 
tento arabsko-izraelský konflikt dopadl jinak,“ 
tvrdí historik Vladimír Nálevka. Neboť v roce 
2018 uplyne 70 let od této události, rozhodl 
se česko-německý spolek žateckých rodáků 
sdružených v nově založeném Ústavu Oráče 
z Čech znovu tuto historii připomenout. „Ža-
tečtí rodáci v Německu a Česku již několik let 
spolupracují na projektu Židé na Žatecku, ma-
pují rozhovory s pamětníky Židovské komunity 
v Žatci a také zaznamenávají výpovědi účastní-
ků leteckého mostu. Nyní přicházejí s návrhem 
vybudovat přímo v místech bývalého žatecké-
ho vojenského letiště, v budoucím centru prů-
myslové zóny Triangle-City, důstojný památník, 
jako stálou vzpomínku na letecký most Žatec-
-Ekron  -  odkaz pro budoucí generace,“ vysvět-
luje Petr Šimáček. Slavnostní odhalení Památ-
níku by se mělo uskutečnit v létě roku 2018, 
právě u příležitosti 70. výročí.
„Jsme ve shodě a ve vzájemné symbióze se 
starostkou města Žatce a senátorkou Zdeň-
kou Hamousovou, velvyslancem Státu Izrael 
v České republice panem Gary Korenem i hejt-
manem Ústeckého kraje. Všichni náš návrh na 
vybudování Památníku plně podporují,“ uvedl 
na nedávné tiskové konferenci v Žatci Šimá-
ček. První jednání se již uskutečnila s ředite-
lem Krajské průmyslové zóny Triangle Jarosla-
vem Krchem. Spolupráci na vzniku Památníku 
přislíbila významná izraelská výtvarnice Evie 
Pollig.
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Že nevíte, jak 
přestěhovat 
kostel… 

ČESKÝM TECHNIKŮM A INŽENÝRŮM SE V SEDMDESÁTÝCH LETECH DVACÁTÉHO STOLETÍ PODAŘIL 

VSKUTKU HUSARSKÝ KOUSEK. DOKÁZALI VYMYSLET, SPOČÍTAT A USKUTEČNIT PŘESUN KOSTELA 

Z JEDNOHO MÍSTA NA DRUHÉ. POHYB PAMÁTKY TEHDY S NAPĚTÍM SLEDOVAL CELÝ SVĚT. OČI 

LAIKŮ I ODBORNÉ VEŘEJNOSTI SE UPÍRALY KE  KOSTELU NANEBEVZETÍ PANNY MARIE, KTERÝ PO 

KOLEJÍCH URAZIL DRÁHU DELŠÍ NEŽ OSM SET METRŮ. TEN KOSTEL NAJDETE 

V PODKRUŠNOHORSKÉM MĚSTĚ MOST. 

TEXT: MAGISTRÁT MĚSTA MOST
FOTO: JAROSLAV HAUŠILD, TRANSFER KOSTELA: FOTOARCHIV OBLASTNÍHO MUZEA V MOSTĚ

Půl tisíciletí uplyne v roce 2017 od polože-
ní základního kamene kostela Nanebevzetí 
Panny Marie v Mostě, který je významnou 
pozdně gotickou stavbou a národní kulturní 
památkou, ale který je světově proslulý právě 
především díky svému unikátnímu přesunu. 
Tento ojedinělý čin, nemající ve světě obdoby, 
se uskutečnil v roce 1975. Samotné stěhová-
ní kostela začalo 30. září a trvalo do 27. října. 
Kostel byl posunován na čtyřech kolejích, 

zezadu byl tlačen a zepředu brzděn hydrau-
lickými válci. Elektronická čidla a vodováhy 
sledovalyveškeré pohyby a výškové odchylky 
kostela při cestě po nerovném terénu. Nako-
nec kostel úspěšně zdolal cestu dlouhou 841 
metrů průměrnou rychlostí 2,16 centimetru za 
minutu. V přeneseném smyslu slova kostel do-
jel ještě dál, až do Guinessovy knihy rekordů, 
kde je zapsán jako nejtěžší předmět, který byl 
přepravován po kolejích. 

Kostel, který místní nazývají přesunutý, je pří-
stupný veřejnosti. Navštívit lze loď kostela, 
zhlédnout film o jeho přesunu, vystoupat na 
ochoz empory a zblízka si prohlédnout pů-
vodní, dnes zrestaurované vitráže. 

Další prohlídková trasa vede na věž kostela, 
obohacena je o fotografie expozice Proměny 
napříč staletími. Z věže se návštěvníkovi na-
skýtá výhled do kraje, na hrad Hněvín nebo 

To jste nebyli v Mostě!



na nově napuštěné jezero Most. Podzemní 
prostory se využívají jako výstavní síň Galerie 
výtvarného umění. V těsné blízkosti kostela se 
nachází barokní špitál se stylovou restaurací 
a gotický kostelík sv. Ducha, který je nejstarší 
stavbou města. 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie se objeví 
v příštím roce také na poštovních známkách.   
Oficiální poštovní známka, vydaná u příle-
žitosti 500. výročí od položení základního 
kamene děkanského kostela v Mostě, vyjde 
21. června příštího roku a její slavnostní před-

stavení v Mostě je plánováno na sobotu 24. 
června 2017. Po přehradě Fláje a horské že-
leznici Most-Moldava se tak jako další symbol 
našeho kraje na poštovní známky vydané Čes-
kou poštou dostane právě slavný přesunutý 
kostel.                        (PI)



KARLOVA MÍSTA:  
LITOMĚŘICE
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JEDNÍM Z MÍST NA SEVERU ČECH, KTERÉ JE MOŽNÉ SPOJOVAT S PŮSOBENÍM ŘÍMSKÉHO CÍSAŘE 

A ČESKÉHO KRÁLE KARLA IV., JSOU LITOMĚŘICE. I KDYŽ NENÍ DOKLAD O JEHO NÁVŠTĚVĚ MĚSTA, 

PŘESTO JEHO VLÁDA MĚLA NA VÝVOJ MĚSTA VLIV. MĚSTEM NA SOUTOKU ŘEK OHŘE A LABE 

KONČÍME SERIÁL, KTERÝ PŘIPOMÍNAL U PŘÍLEŽITOSTI 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. ZAJÍMAVÁ 

MÍSTA NA SEVERU ČECH, JEŽ TENTO PANOVNÍK VÝZNAMNĚ OVLIVNIL.

TEXT: IVO PŘICHYSTAL
FOTO: MĚSTO LITOMĚŘICE, ROMAN ZÁZVORKA

Litoměřice patří k nejstarším sídlům v sever-
ních Čechách. Prostor dnešního města, pře-
devším tzv. Domský pahorek, byl osídlen již 
v předslovanském období. V 9. století se zde 
nacházelo ústřední hradiště menšího kmene 
Lutoměřiců, který záhy splynul s kmenem Če-
chů. To dokládá skutečnost, že již začátkem 
10. století se zdejší hradiště stalo významným 

opěrným bodem kmenové přemyslovské kní-
žecí moci v severních Čechách. V průběhu 
10. století vznikají v podhradí osady, ze kte-
rých se postupně vyvinula městská aglome-
race. Vzniká zde i celní stanice, kde knížecí 
úředník vybíral clo ze zboží přepravovaného 
po Labi.
V roce 1057 je při zdejším chrámu svatého 

Štěpána knížetem Spytihněvem II. založena 
kapitula. Za krále Přemysla Otakara I. dochá-
zí k saské kolonizaci Litoměřic a ve vznikají-
cím městě získal rozhodující vliv německý 
patriciát. Václav I. městu udělil výsadu užívat 
tzv. magdeburského právo s vlastním sou-
dem tvořeným rychtářem a přísedícími. Tento 
soud se nakonec stal odvolacím soudem pro 



všechna města užívající magdeburské prá-
vo. Z původního hradiště pak počátkem 13. 
století vznikl královský hrad. V roce 1298 je 
také doložena existence farní školy. Litomě-
řice postupně získaly i monopol na obchod 
se saskými městy na řece Labi. To vedlo ke 
sporům s dalšími městy jako Mělník, Roud-
nice, Lovosice a Ústí, která také provozovala 
na Labi tentýž obchod. Monopol Litoměřic 
potvrdil v roce 1325 král Jan Lucemburský, 
když městu udělil výsadu, že veškeré zboží, 
se kterým se obchoduje na Labi, musí být nej-
dříve nabídnuto k prodeji v Litoměřicích. Toto 
výsadní postavení městu potvrdil následně 
i císař a král Karel IV.

Karel se také zasloužil o další rozrůstání 
města, když pro tento účel městu daroval 
pozemky, které předtím patřily vyšehradské 
kapitule. Značnou pozornost věnoval Karel 
rozvoji vinohradnictví v Čechách. Litoměřice 
byly jedním z vybraných míst, kde mělo dojít 
k rozvoji pěstování vinné révy. Z toho důvodu 
Karel daroval městu další pozemky především 
v okolí vrchu Radobýl, určené k zakládání vi-
nic, ze kterých mělo být dodáváno víno na 
královskou tabuli. V rámci reformních snah 
i mezi německými obyvateli Prahy pozval Ka-
rel do Čech horlivého mravokárce a kazatele, 
příslušníka augustiánského kláštera ve Wald-
hausenu, Konráda řešeného Waldhauser. Aby 
jej Karel existenčně zajistil, ustanovil jej dne 
17. srpna 1363 farářem u chrámu Všech sva-
tých v Litoměřicích. Waldhauser však v Lito-
měřicích dlouho nepobyl, protože již v září za 
sebe jmenoval zástupce a odebral se podle 
císařova přání do Prahy.

Po vypuknutí husitských válek se v květnu 
roku 1420 v Litoměřicích zdržoval římský král 
Zikmund Lucemburský. Ve městě byla celá 
řada stoupenců husitů, dokonce Husovým 
přítelem a příznivcem byl i litoměřický pro-
bošt Zdislav ze Zvířetic. Aby se litoměřický 
patriciát zavděčil Zikmundovi, nechal pozatý-
kat řadu husitů, z nichž 24 bylo na Zikmundův 
rozkaz utopeno v Labi. Z důvodu nepřátel-
ských postojů litoměřických měšťanů v květ-
nu 1421 město oblehlo táborské vojsko pod 
velením Jana Žižky. Aby předešli dobytí měs-
ta, vyslali měšťané své posly do Prahy a pod-
dali se Pražanům. Žižka tak byl nucen daný 
stav akceptovat a ukončit obléhání. Litoměři-

ce se tak staly součástí pražského městského 
svazu až do roku 1427. Poté se město začalo 
přiklánět k husitské levici a po jistou dobu 
úzce spolupracovalo s žatecko-lounským 
svazem. Litoměřičtí měšťané se také zmocnili 
i pustého litoměřického hradu, jehož držení 
jim potvrdil král Vladislav II. Jagelonský. Měš-
ťané zde pak skladovali hlavně víno a sídlil 
zde městský úředník zvaný „koštýř“.

V roce 1547 se ve městě zdržoval král Ferdi-
nand I. Habsburský ještě před tím, než potlačil 
stavovský odboj. Třicetiletá válka znamenala 
pro město katastrofu. Předválečných počtů 
obyvatel dosáhlo město až v polovině 19. sto-
letí. V roce 1655 z kapituly vzniklo biskupství. 
V roce 1665 vyhořel hrad i s majetkem mno-
ha měšťanů, kteří si ho zde s důvěrou v bez-
pečnost hradu uložili. V roce 1767 byl zbytek 
hradu přestavěn na pivovar.

V září 1836 u litoměřického advokáta 
J. F. Durase nastoupil jako koncipient Karel 
Hynek Mácha, který však o něco později dne 
5. listopadu v Litoměřicích umírá. V roce 1868 
je v Litoměřicích definitivně zrušeno sídlo 
krajského úřadu a zachován zůstává pouze 
krajský soud. Na základě Mnichovské doho-
dy ze září roku 1938 se Litoměřice ocitly na 
území, které se stalo součástí nacistické Třetí 
říše. Těsně před vstupem německé armády 
do města byly z iniciativy českých vlastenců 
exhumovány a do Prahy převezeny ostatky 
K. H. Máchy, který byl na zdejším hřbitově po-
hřben. V průběhu II. světové války byla v blíz-
kosti vrchu Radobýl vybudována podzemní 

továrna Richard a při ní i koncentrační tábor. 
Dne 10. května 1945 vstoupily do města jed-
notky Rudé armády. V roce 1946 v období od 
11. 6 do 29. 10. došlo k odsunu německého 
obyvatelstva. V poválečném období výrazně 
do života města zasáhla katastrofální povo-
deň, která postihla oblast středních a sever-
ních Čech v roce 2002.
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Specifikem VŠFS 
je pozitivní přístup 
k okolí

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ PŮSOBÍ KROMĚ PRAHY I VE DVOU DALŠÍCH ČESKÝCH 

MĚSTECH. JIŽ 16 LET NALEZNETE JEJÍ STUDIJNÍ STŘEDISKO V MOSTĚ, KDE SE STALA JIŽ 

NEODMYSLITELNOU SOUČÁSTÍ KULTURNÍ A VZDĚLANOSTNÍ MAPY, A OD LETOŠNÍ ZÁŘÍ 

I V KARLOVÝCH VARECH, KDE MÁ PODOBNÉ AMBICE. 

TEXT A FOTO: VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ

Studijní středisko v Mostě se může pyšnit ne-
jenom dlouholetou tradicí, ale i kvalitními pe-
dagogy a atraktivními obory, ve kterých v sou-
časnosti studuje okolo 500 studentů, z toho 
polovina v prezenční formě. Středisko staví 
na vynikající pověsti, kterou se mu podařilo 
v uplynulých letech vybudovat, i na novinkách, 
které se nebojí i  v poměrně konzervativním 
prostředí nabízet. Patří k nim také nově zave-
dený obor Kriminalisticko právní specializace. 
V budově VŠFS v Mostě také sídlí regionální 
informační a poradenské středisko Evropské 
komise EUROPE DIRECT, jež ve spolupráci 
s univerzitou připravuje celou řadu zajíma-

vých akcí. A aby toho nebylo málo, středisko 
navíc úspěšně několik let realizuje mimořádně 
úspěšnou Univerzitu 3. věku, kterou navštěvu-
je více jak 250 seniorů.

Poznávacím znamením střediska je pozitiv-
ní přístup k okolí a snaha o spolupráci uvnitř 
i vně střediska. Kolegialita, klientský přístup 
a pomoc při řešení problémů, stejně jako 
spolupráce s městy, obcemi, školami, podni-
ky a dalšími subjekty působícími v regionu, to 
všechno svědčí o tom, že VŠFS svou roli v re-
gionu bere velmi vážně a snaží se stát nezbyt-
nou a užitečnou součástí místních komunit.

Právě tradice a stabilita VŠFS v Mostě usnad-
nila jinak nelehké rozhodnutí otevřít v Karlo-
vých Varech pobočku a tím nejenom převzít 
štafetu vysokého školství, ale také rozšířit na-
bídku pro studenty o navazující magisterské 
obory. V první řadě toto rozhodnutí záviselo 
na vstřícném přístupu karlovarského magis-
trátu i Krajského úřadu. „Bez jejich souhlasu 
s působením naší univerzity bychom podobný 
krok neučinili. Je tedy na místě nejenom obě-
ma institucím a jejich představitelům poděko-
vat a do budoucna přislíbit, že se Vysoká škola 
finanční a správní bude podílet na rozvoji ce-
lého regionu. Jsem přesvědčena, že nabídka 



navazujících magisterských oborů v kraji chy-
běla a jsem ráda, že tuto mezeru na edukač-
ním trhu zaplní právě Vysoká škola finanční 
a správní,“ uvedla Bohuslava Šenkýřová, rek-
torka univerzity.

O tom, že VŠFS bere svůj závazek vůči kraji 
skutečně vážně, svědčí i skutečnost, že se jí 
v rekordně krátkém čase podařilo získat ak-
reditace oborů končící Vysoké školy Karlovy 
Vary pro dostudování všech stávajících stu-
dentů VŠKV. Tím umožní zachovat kontinuitu 
vysokoškolského vzdělávání v kraji. Od září 
2016 nabízí sedm atraktivních oborů zaměře-
ných od marketingu po kriminalistiku. Všech-
ny je navíc v případě zájmu možné studovat 
i v navazujícím magisterském studiu. 

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

Tradice, kvalita, perspektiva
Vysoká škola finanční a správní patří k několika 
málo českým soukromým univerzitám. Nabízí 
všechny stupně vysokoškolského vzdělání: ba-
kalářské (titul Bc.), navazující magisterské (titul 

Ing. a Mgr.) a doktorské vzdělání (titul Ph.D.). 
Za více než 16 let její existence ji vystudovalo 
téměř 16 000 absolventů, v současnosti v ní 
studuje přes 4000 studentů. 

Jednou z největších výhod, kterou univerzita 
nabízí, je její mezinárodní charakter. Vždyť 
téměř čtvrtina studentů přichází ze zahraničí. 
Odpovídají tomu nároky kladené na pedago-
gy, široké kontakty s celou řadou světových 
univerzit (v současnosti spolupracuje univer-
zita s více než 40 vysokými školami z více než 
30 zemí) i rozsáhlá podpora studentských 
a pedagogických mobilit. Získat zahraniční 
zkušenost nejen prostřednictvím programu 
ERASMUS+ tak na VŠFS může každý student. 
Samozřejmostí jsou dva klíčové obory nabí-
zené v angličtině: Business Management and 
Corporate Finance a Marketing Communi-
cation. Ve spolupráci se City University of 
Seattle je navíc možné získat na VŠFS i tituly 
BSBA, MBA. Vzdělání MBA na VŠFS patří 
k nejlepším na trhu. Jako jedna z pouhých de-
víti institucí je univerzita sdružena v Asociaci 
MBA škol – CAMBAS, což zaručuje vysokou 
profesní kvalitu výuky. Univerzita nabízí i pro-
gram Joint Degree, kombinující české tituly 
(Bc., Ing. a Mgr.) s tituly mezinárodními (BSBA 
a MBA).

Kriminalisticko právní 
specializace 
Obory, které univerzita ve svých střediscích 
nabízí, odrážejí zájem v regionech. Mezi ty 
nejúspěšnější patří jeden z nejmladších obo-
rů zaměřený na kriminalistiku. Obor připraví 

absolventy k provádění komplexní práce na 
místě činu, organizaci práce na místě činu, 
k zajišťování a vyhodnocování kriminalistic-
kých stop. Nabídne schopnost koordinovat 
programy prevence protiprávní činnosti a so-
ciálně patologických jevů.

Jedná se o obor s právním základem, posky-
tující znalosti a vědomosti z oblasti trestní-
ho práva, kriminalistiky, kriminologie a fo-
renzních věd. Ve výuce budou akcentovány 
předměty zejména z oblastí vývoje kriminali-
stických metod při zajišťování a vyhodnoco-
vání stop a vyšetřování trestných činů, jako 
je např. kriminalistická technika (např. dak-
tyloskopie, kriminalistická biologie, trasolo-
gie, mechanoskopie, kriminalistická balistika, 
písmoznalectví, fonoskopie, zkoumání drog, 
mikrostopy, kriminalistická odorologie atd), 
kriminalistická taktika (ohledání místa činu, 
výslech, kriminalistický experiment, rekogni-
ce, rekonstrukce, konfrontace atd.) a krimina-
listická metodika (metodika vyšetřování vražd, 
metodika vyšetřování krádeží atd.). Struktura 
studia kriminalistiky a forenzních disciplín je 
v tomto oboru velmi rozsáhlá a podrobná, na 
žádné jiné vysoké škole v ČR ať státní nebo 
veřejné, není výuka kriminalistiky připravena 
v tak rozsáhlé a kvalitní formě, jako je právě ve 
studijním oboru akreditovaném na VŠFS. VŠFS 
jej nabízí jak v bakalářském, tak v navazujícím 
magisterském studiu. V současnosti tak uni-
verzita nabízí magisterské studium ve všech 
svých oborech.           (PI)
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REGIONÁLNÍ STÁLÁ 
KONFERENCE 
ÚSTECKÉHO KRAJE
„REGIONÁLNÍ STÁLÁ KONFERENCE (RSK) JE DOBROVOLNÉ REGIONÁLNÍ USKUPENÍ ÚZEMNÍCH 

PARTNERŮ V OBLASTI MÍSTNÍHO A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, JEŽ JE ZASTOUPENÉ PŘEDSTAVITELI 

ČLENSKÝCH INSTITUCÍ VČETNĚ ORGÁNŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY. RSK JE ZALOŽENA A ŘÍZENA NA 

PRINCIPU PARTNERSTVÍ. RSK SE PODÍLÍ NA IMPLEMENTACI ÚZEMNÍ DIMENZE A NAPLŇOVÁNÍ  

AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 – 2020. ÚZEMNÍ DIMENZÍ 

SE ROZUMÍ ZACÍLENÍ INTERVENCÍ EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ 

(ESI FONDY) V LETECH 2014 – 2020 DO SPECIFICKÝCH TYPŮ ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY V SOULADU 

S NÁRODNÍM DOKUMENTEM K ÚZEMNÍ DIMENZI“... CO TO ZNAMENÁ V REÁLU?

TEXT: SEKRETARIÁT RSK ÚK
FOTO: ARCHIV ÚSTECKÉHO KRAJE

RSK vznikla ve všech krajích ČR a její role je 
pro všechny kraje stejná. Předsedy jednotli-
vých RSK jsou hejtmani kraje.

Regionální stálá konference Ústeckého kra-
je (RSK ÚK) komunikuje s veřejnou správou 
a dalšími aktéry regionálního rozvoje – členy 
RSK ÚK jsou zástupci statutárních měst, střed-
ně velkých a malých měst, venkova, krajské 
sítě Místních akčních skupin (MAS), Krajské 
hospodářské komory (KHK), nestátních ne-
ziskových organizací, akademického sektoru, 
Agentury pro sociální začleňování, krajské 
pobočky Úřadu práce ČR, Hospodářské a so-
ciální rady, zastoupena je i oblast cestovního 
ruchu, čímž je zajištěn přenos informací do 
všech důležitých míst v našem kraji.

Dalším komunikačním kanálem jsou pracovní 
skupiny při RSK ÚK, jejichž členy jsou opět 
zástupci různých subjektů působících na úze-
mí Ústeckého kraje. RSK ÚK disponuje pěti 
pracovními skupinami – Zaměstnanost, Infra-
struktura, Ekonomický rozvoj, Cestovní ruch 
a Vzdělávání. Každá ze skupin se pravidelně 
schází a řeší aktuální témata, podněty z území 
a přenáší své požadavky na RSK ÚK. 

RSK ÚK a její pracovní skupiny se částečně 
také podílejí na přípravě důležitých strategic-
kých a rozvojových dokumentů kraje. Admi-
nistrativní činnost je zajištěna sekretariátem 
RSK ÚK.

RSK  ÚK dále, mimo jiné, definuje společnou 
představu o potřebách a skutečnosti směřo-
vání ESI fondů a národních zdrojů do území. 
A to za pomocí dokumentu „Regionální akční 
plán“ (RAP), který je zpracováván v územním 
obvodu každého kraje. Plnění RAPu je kaž-
doročně vyhodnocováno RSK ÚK a následně 
předloženo Národní stálé konferenci a Minis-
terstvu pro místní rozvoj. Zprávy o hodnocení 
plnění RAPů z jednotlivých krajů jsou podkla-
dem a jedním ze zdrojů pro vyhodnocování 
plnění Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 
– 2020.

Aby RSK ÚK pracovala s aktuálními daty, je 
nutné RAP pravidelně aktualizovat. Aktualiza-
ce probíhá vždy v první polovině kalendářního 
roku a to prostřednictvím webových stránek 
RSK ÚK (www.rskuk.cz), na kterých je umís-
těna jednoduchá aplikace, která je otevřena 
celoročně pro všechny potenciální žadatele.

Tímto bychom rádi upozornili na blížící se 
novou aktualizaci a žádáme všechny žada-
tele, kteří uvažují o zpracování projektových 
žádostí, aby své záměry vkládali také do ap-
likace RAP a tím pomohli  RSK definovat po-
třeby území na příslušných řídících orgánech 
jednotlivých operačních programů.

Vložené projektové záměry také mohou být 
podkladem pro aktualizaci Akčního plánu 
Strategie hospodářské restrukturalizace Ús-
teckého, Moravskoslezského a Karlovarského 
kraje, který vzniká v současné době a bude 
každoročně aktualizován.

Regionální stálá konference Ústeckého kraje 
je otevřená diskuzi a námětům nejen z pod-
nětu ministerstev nebo řídících orgánů jednot-
livých operačních programů, ale především 
subjektům z území Ústeckého kraje, které 
mají zájem o rozvoj kraje v jeho různých po-
dobách.           

Kontakt: 
www.rskuk.cz, telefon 475 657 591/643
          (PI)



Co? Kdy? Kde?
BETLÉMY A VÁNOČNÍ OZDOBY

do 8. ledna 2017 – Regionální muzeum K. A. 
Polánka v Žatci – Dvojvýstava, která předsta-
vuje v Křížově vile sbírku betlémů včetně uni-
kátního chmelařského betlému z lipového dře-
va, a v hlavní budově muzea výstava o historii 
a výrobě vánočních ozdob družstva Irisa Vsetín. 
Doprovodné dílny s výrobou betlémů a zdobe-
ním skleněných ozdob 6. až 10. prosince, vá-
noční jarmark v papírnách 15. až 17. prosince.

VÁNOCE VE SKANZENU

10. a 11. prosince  - Skanzen Zubrnice - Připo-
menutí období adventu a zvyků přelomu 19. 
a 20. století. Tradiční vánoční akce s řemeslným 
jarmarkem, pečení vánoček, výroba vánočních 
ozdob z perníkového těsta nebo vizovického 
pečiva a dalších výrobků z přírodních materi-
álů, folklórní soubor, divadlo, prodej dárků od 
řezbáře, včelaře, keramika. Od 9 do 16 hodin. 
Foto: Národní památkový ústav. 

PÍSNĚ PRO NENU
Těsně před vánocemi, 15. 12. 2016 vychází 
nová knížka ústeckého básníka Tomáše Tajch-
nera nazvaná Písně pro Nenu. Tomáš Tajchner 
je znám nejen svými básněmi, které se dočkaly 
mnohého dotisku, ale také svými texty, např. 
pro Lenku Dusilovou a Davida Kollera, Petra 
Bendeho a další. Hledáte malý ale krásný Vá-
noční dárek? Toto je TIP Redakce. K objednání 
na www.poet.cz za 119 Kč včetně poštovného.

VELKÝ HORNICKÝ PRŮVOD

18. prosince – Annaberg-Buchholz - Každoroč-
ní hornický průvod v saském krušnohorském 
městě Annaberg-Buchholz čítá více než 1 300 
osob v krojích z celého Saska a z dalších hor-
nických regionů Spolkové republiky Německo. 
Poté, co průvod projde městem, shromáždí se 
všichni hudebníci hornických spolků před pů-
sobivou siluetou kostela Sv. Anny a společně 
zahrají velký hornický koncert. Průvod vychází 
ve 13.30 hodin. Foto: Tourismusverband Erzge-
birge e.V  

KADAŇ ZPÍVÁ
18. prosince - kostel Čtrnácti svatých Pomocní-
ků ve Františkánském klášteře v Kadani - Kadaň-
ští zpívají Kadaňským, letos Zrunkovu vánoční 
mši. Tradiční zakončení adventních koncertů 
v Kadani, kdy amatérští zpěváci nazkouší kon-
cert pro potěchu svých sousedů. Od 17 hodin.

VÁNOCE V KOSTELE

24. prosince – Kostel Nanebevzetí Panny Marie 
v Mostě -  Vánoční odpoledne v kostele od 
14.00 do 16.00 hodin. Děti i dospělí si mohou 
vyzkoušet lití olova, rozkrajování jablíček, pouš-
tění lodiček ze skořápek oříšků. Domů si může-
te odnést Betlémské světlo, které každoročně 
rozdávají členové Skautského oddílu Most. 
Vánoční atmosféru naladí i poslech kapely 
Zdar. Ve 22.00 hodin půlnoční mše. 

VRAŽDA JEPTIŠEK
do 31. 12. 2017 – Oblastní muzeum v Mos-
tě – Do Mostu se po mnoha letech vrátil ztra-
cený obraz ze 17. století, zachycující události 
v mosteckém klášteře Přepadení jeptišek husity. 
Vystaven je nyní v mosteckém muzeu a 6. pro-
since v 17 hodin se koná přednáška Mgr. Jiřího 
Šlajsny o historii zachycené události i obrazu. 

FENOMÉN IGRÁČEK
do 19. února 2017 – zámek Klášterec nad Ohří 
– V roce 2016 slaví plastový panáček 40 let, 
takže dnes přináší radost a zábavu potomkům 
těch, kteří s ním prožili dětství. Zámek Klášterec 
nad Ohří ve spolupráci s firmou Efko a Technic-
kým muzeem v Brně zvou na výstavu o historii 
i současnosti Igráčku. Zámek je otevřen od stře-
dy do neděle od 9.00 do 15.00 hodin. od 19. 12. 
2016 do 4. 1. 2017 zavřeno. 

C.K. MASOPUST
25. února 2017 – Kadaň – Průvod masek v čele 
s dobrým vojákem Švejkem projde městem a ješ-
tě navíc utopí Moranu v řece Ohři. Průvod vyrazí 
z Mírového náměstí ve 14.00 hodin směrem ke 
Střelnici na Nábřeží Maxipsa Fíka a zpět na ná-
městí, kde budou pokračovat masopustní hody. 
V programu také dětský stan na náměstí s dílna-
mi, hudební vystoupení, historický kolotoč. 




