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Bejvávalo...
V jedné staré písničce se
zpívá: „Za našich mladejch let,
bejval svět jako květ, bejvávalo,
bejvávalo, bejvávalo dobře...“
Tak je tady zima a s ní všechny ty
radostiitrampoty.Sněhujepopravdě
jaksi míň a míň. Arktické dny jako
Mrazík svou ledovou holí občas
zamrazí naši středoevropskou
kotlinku holomrazy a my, kteří si
pamatujeme zimu, co byla zimou,
léto, co bylo létem, a opravdická
jara i teplé podzimní měsíce,
můžeme s nostalgií sledovat, jak se
mění časy i to počasí. Bejvávalo...
Všechny ty hurikány, činnost
sopek, tsunami, sucha, požáry,

povodně a další přírodní katastrofy
či úkazy jakoby křičely na nás, na
svět – že se s planetou něco děje.
Popírači globálního oteplování
a dopadů činnosti člověka na
přírodu, kteří v devadesátých letech
tak houževnatě obhajovali svůj
konzervativní pohled a vysmívali se
tehdejším prognózám, nyní zarytě
mlčí. Proč asi? Všeználkové,
lokální i mezinárodní lídři, ti – kteří
připustili onen zmar, zanechali
dalším
generacím
podivné
dědictví chamtivosti, ideologicky
zdůvodňované potřebou růstu
HDP. Životní prostředí, jeho
ochrana i jeho nezbytnost pro
udržitelný život se vedle s tím
související migrací stávají hlavním

tématem doby. To je také důvod,
proč v tomto vydání Pohledů
akcentujeme přírodu a souvislosti.
Díky laskavé možnosti a svolení
přetisku článku Václava Cílka
mohou i ekolaici pochopit to,
co nyní prožíváme a co bude
následovat.
Požehnané Vánoce a dobro
v srdcích přeji za redakci i za sebe
všem lidem, kteří ochranu přírody
považují za součást vlastního bytí
a u kterých ekologický přístup
vítězí nad tím ekonomickým.
Lubomír Šlapka,
ředitel vydavatelství
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O klimatu Česka
se rozhodne za
polárním kruhem
POČASÍ V ČESKU SE V NEJBLIŽŠÍCH LETECH PŘÍLIŠ NEZMĚNÍ, VEDRA, SUCHA, ALE I PŘÍVALOVÉ
DEŠTĚ NÁS BUDOU TRÁPIT DÁL. ZIMY BUDOU SICE TEPLEJŠÍ, ZVYŠUJE SE VŠAK RIZIKO
ČASTĚJŠÍCH PRŮNIKŮ STUDENÉHO ARKTICKÉHO VZDUCHU. „OTEPLOVÁNÍ KLIMATU BUDE
POKRAČOVAT“, ŘÍKÁ V ROZHOVORU KLIMATOLOG A GEOLOG VÁCLAV CÍLEK.
TEXT: RNDr. VÁCLAV CÍLEK, CSc.
FOTO: ARCHIV POHLEDY AMB

Dlouhotrvající vedra, extrémní sucha, ale
i povodně, bouře nebo hurikány. V posledních letech nic mimořádného. Máme se
připravit, že to v budoucnu bude normální?
Současný průběh počasí je výsledkem dlouhodobého oteplování klimatu, který změnil
i chod arktické oscilace. Začalo se to projevovat kolem roku 2005 a z hlediska statistiky máme poměrně reálnou šanci, že počasí,
které jsme měli v uplynulém desetiletí, bude
dalších deset let, ale o něco víc extrémně, pokračovat. Není to žádná katastrofa, ale musíme na to být připraveni.
Co se vlastně děje?
Došlo k tepelné nerovnováze klimatického
systému. Množství energie, které dopadalo
ze Slunce na Zemi, bylo v minulosti zpětně
vyzářeno do prostoru a energetická bilance
Země byla v podstatě nulová. Tím, jak vzrostly koncentrace skleníkových plynů, zůstává
na Zemi trochu víc tepla než dříve. Zdánlivě
je to málo, jeden watt na metr čtvereční. Je
třeba si ale uvědomit, že rozdíl mezi dobou
ledovou a meziledovou je někde mezi pěti až
šesti watty na metr čtvereční.
Teď vlastně neseme důsledky oteplení, které způsobilo spalování uhlí v devadesátých
letech, nebo i dříve. Teplo, které se na Zemi
navíc zadrželo, se kumuluje nejvíce v moři.
Obrovský tepelný obsah svrchní dvoukilometrové vrstvy oceánů zřejmě způsobuje, že se
léto značně oteplilo a prodloužilo a vlastně
trvá i v podzimních měsících. Současná zima
je pak poměrně krátká a teplá, ale právě s nebezpečnými průniky studeného vzduchu.
Dalšímu oteplení zhruba o jeden stupeň se
ale nevyhneme, i kdybychom se spalováním uhlí dnes zcela přestali. Energetici navíc
předpovídají, že produkce oxidu uhličitého
z tohoto zdroje poroste ještě dalších třicet
let. Energetika se nedá přestavit okamžitě.
I kdybychom přestali produkovat oxid uhličitý, tak to bude trvat nejméně dvacet let, než
vychladne oceán.
Znamená to, že se situace bude ještě zhoršovat a čekají nás větší extrémy?
Nelze vyloučit, že riziko některých extrémních jevů se bude dál zvyšovat. Největší problém na severní polokouli vidím v oteplování
Arktidy. Oblast o rozloze asi 10 milionů kilometrů čtverečních je většinou pokryta zhruba
dvoumetrovou vrstvou ledu. Tato oblast se ale
otepluje dva až třikrát rychleji než jiná místa na
světě, což ovlivňuje arktickou oscilaci a ta zase
ovlivňuje směr větrného proudění a tím i srážek. O budoucím klimatickém posunu České
republiky se rozhodne za polárním kruhem.

K nejdůležitějším velkým jevům severní polokoule patří tak zvané tryskové proudění neboli planetární vlny, které jako prstence obtáčejí
severní pól. Když je hodně chladno, vytváří
se okolo Arktidy polární vír. Jenže v poslední
době, jak se otepluje tento vír, slábne a dochází ke snadnějšímu průniku studeného
vzduchu nejen do Evropy, ale i třeba i do Severní Ameriky či Asie.
Většinou první na řadě jsou americké pláně.
Často vidíme v televizi, že USA zavalil sníh
a postihly kruté mrazy. Průnik studeného
vzduchu může dosáhnout až na Floridu, kde
pak mrznou sady s pomeranči, nebo do Mexického zálivu, kde zasněží.
Pokud dojde k průniku v Asii, může studený
vzduch dorazit až k indickému Dillí, kde pak
často umrznou i stovky lidí.
Zmínil jste průniky studeného vzduchu i do
Evropy. Už k tomu došlo i v Česku?
Třeba minulou zimu a letošní jaro. Je velmi
pravděpodobné, že to, co se děje klimaticky v Americe, dorazí dříve nebo později ve
stejné intenzitě i do Evropy. I když celkově
se středoevropské zimy oteplují, tak zároveň
roste riziko těchto velmi studených průniků.
Změny klimatu ale probíhají desítky let.
Jedna věc je, jak klimatické změny v současnosti vnímáme, a jaké skutečně jsou. Nečekal
bych nějakou velkou jednorázovou změnu,
ale pokračování klimaticky nestabilního prostředí.
Nevěnujeme dostatečnou pozornost tomu,
co se děje v přírodě, ale zabýváme se děním
ve společnosti, a zejména v politice. Mám
pocit, že v posledních letech došlo k velkému
zhloupnutí národů. Podvědomě totiž vnímáme, že se v přírodě, v lese, na poli, v počasí
něco děje. Přírodní část mysli ale ignorujeme,
což nemůže skončit dobře.
Zřejmě máme představu, že když vyměníme
nějakého politika ve vedení státu, tak se vše
vyřeší a situace se zlepší. Neúměrně se to
promítá do nálad a strachu všude na světě.
Pokud je to takhle, znamená to, že politické
protesty budou celosvětově pokračovat a budou ještě intenzivnější, hlubší a násilnější.
Pohled na stav životního prostředí je značně upozaděný. Prioritní by nemělo být,
kdo stojí v čele vlády, ale třeba čistota podzemních vod. Dvě třetiny podzemních vod
jsou nějakým způsobem znečištěné. Jejich
vyčištění může trvat třeba i dvacet nebo
padesát let.

Český les to není jen o tom, že je napadený
kůrovcem, ale jsou to i houby a další škůdci,
kteří si tady dali sraz z celé Evropy, nebo půlky světa. Je to tím, že les má oslabenou imunitu. To je způsobené nejen tím, že smrků je
v porostu moc, ale stále se projevuje i zátěž
kyselých dešťů ze šedesátých let i přísun dusičnanů.
Zatížení prostředí nazrává a na přírodních procesech se projevuje někdy až za desítky let.
Tím naznačujete, že většinu lidí změny klimatu vlastně nezajímají?
Ke klimatickým změnám dochází, ale z psychologického hlediska je odmítáme. Vyplývá to i z dlouhodobých zahraničních
průzkumů, např. v Norsku. V devadesátých
letech, kdy ještě nebyly klimatické změny
moc patrné, je vnímalo jako nebezpečí 40
procent lidí. Mezi tím se tyto změny staly
daleko patrnější, začíná to být závažný problém, ale jako nebezpečí to vnímá jen 10
procent lidí.
Čím si to vysvětlujete?
Žijeme v rychlém světě, máme málo energie,
musíme zjednodušovat. A na ty největší chronické problémy, jejichž řešení nejsou navíc
vůbec jednoduchá, už nemáme sílu.
Je to jako ledovec, který se pomalu vynořuje
a teprve když se vynoří nad mediální hladinu,
tak se teprve stává středobodem toho, co je
potřeba řešit.
Poprvé od šedesátých let jsme v situaci, kdy
nás problémy v souvislosti s klimatickými
změnami dostihly. Teď jsme v první fázi, kdy
u nás dochází ke znejistění. Již je neodmítáme, ale zatím je nechceme moc řešit, a úplně nevíme, jak se k nim postavit. Ať už je to
fenomén jako české sucho nebo kalifornské
požáry.
Jsme na změny klimatu vůbec připraveni?
Očekával bych, že pokud nedostaneme
nějakou globální facku, nic moc se měnit
nebude. Nepředpokládám, že by nějaké
řešení vycházelo od jednotlivých států.
První velký klimatický dopad nepřijde
z Evropy, ale zřejmě z přelidněných oblastí, kde najednou v důsledku klimatických
změn a sucha bude chybět velké množství potravin. Obrovské nákupy potravin
povedou k jejich zdražení, což následně
rozkolísá další státy. Povede to k tomu,
že teprve potom začnou lidé otevřeně
vnímat, že jsme třeba na hranici v hospodaření s vodou. Myslím si, že už pomalu
začíná jít do tuhého.
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Proč právě nedostatek potravin?
Není to úplně něco nového, o nedostatku potravin v některých zemích se mluví už deset
let. Ale v důsledku klimatických změn mohou
přijít velká, i několik let trvající sucha na rozsáhlých územích. V okamžiku, kdy by sucho
například postihlo Čínu, tak to způsobí celosvětovou potravinovou krizi. A Čína není z tohoto pohledu jedinou zemí. Například sucho
v Severní Americe nemá na obyvatele USA
prakticky žádný vliv. Obilím ale Spojené státy
dotují celou severní Afriku, zejména Egypt.
Neúroda v USA a Kanadě tak může vyvolat
obrovský nedostatek základních potravin
v Egyptě. K dalším oblastem patří třeba subsaharská Afrika, kde jen v Nigérii žije 200 milionů lidí.
Čína je ale typickým příkladem. Žije zde asi
1,3 miliardy lidí. Populace dál roste. Země
bohatne a spotřebovává stále více potravin,
a hlavně mnohem více masa. Přitom platí
úměra, že na vyprodukování kilogramu masa
jsou zapotřebí 4 kilogramy obilí. Kupodivu
zatím dokázala být potravinově soběstačná.
V čem je tedy problém?
Zemědělská půda zaujímá v Číně jen 14
procent plochy země. V Evropě je to přitom
trojnásobek. Veškerá produkce čínské rýže
se vyprodukuje na území velkém jako Itálie.
Z této plochy je 10 procent postiženo výrazným suchem a 30 procent ohrožuje vracející
se sucho.
V praxi to znamená, že výpadek nějakých deseti procent sklizně rýže je vcelku přirozený
a není to nic mimořádného. Jenže to znamená, že najednou budou chybět potraviny pro
130 milionů lidí.
Výpadek sklizně jsou schopny pokrýt jak největší vývozci rýže - Thajsko, Laos a Vietnam,
tak i přebytky obilí z celé Evropské unie. Ale
přesto bude obilí na trhu mnohem méně a to
postačí, aby vypukla panika, jakou známe,
třeba když vázne zásobování ropou.
Kouzlo Evropské unie jako klimatického projektu spočívá třeba v tom, že v posledních
500 letech nepostihlo sucho nikdy celou Evropu a nedostatek potravin na jednom místě
se mohl řešit dovozem z místa jiného.
V semiaridních, polosuchých oblastech, kde
si již lidé nebudou schopni potraviny vypěstovat, to ale může pohnou celými národy.
Jak by to měly vlády řešit?
Proces klimatický změn je celosvětově rozje-

tý, nejen co se týká rostoucího počtu lidí a jejich potravinových nároků, ale i vypouštění
oxidu uhličitého. Z toho vyplývá, že součástí
konceptu národní bezpečnosti musí být bezpečnost nejen energetická, ale i hydrologická
a potravinová.

Vody tedy bude málo. Co se s tím dá dělat?
Nedostatkem vody budeme zřejmě trpět dál.
Vypadá to na chronické potíže, i když v České republice budou zřejmě menší než ve
zbytku světa. Což je dobrá zpráva pro naše
zemědělce.

Stále důležitější úlohu bude v budoucnu hrát
i drobné samozásobování lidí potravinami.
I proto, že potraviny budou stále dražší.

Oblasti, které jsou suché už dnes, například
jižní Morava, budou v budoucnosti ještě
sušší. Nedostatkem vody bude trpět ale třeba i Vysočina. Když se prodlouží vegetační
období rostlin, tak je vcelku jasné, že stromy
spotřebují daleko víc vody i živin.

Mám dojem, že se přesouváme pomalým, ale
chronickým tempem do dalšího typu společnosti, která bude chudší, protože porostou
ceny všech věcí a reálné mzdy budou stagnovat.
Vraťme se k počasí u nás. Jak bude vypadat
v příštích letech?
Zimy budou celkově teplejší, většinou bez
sněhu, přesto hrozí vysoké riziko velmi chladných a nejspíš suchých zimních epizod. Téměř zmizí tradiční chod ročních období.
Během pár dnů přejdeme ze zimy rovnou do
léta a stejně náhle bude končit teplý podzim.
Počítat se dá i s vlnami velkých a dlouhotrvajících veder. To už je ale záležitost prorokovaná před dvaceti lety. Studie, které byly ve
své době alarmující, tak dnes bychom vnímali
jako podhodnocené. Pro mě je to velkým varováním.
Jak to bude se srážkami a suchem?
Statistická data sice zachycují trend sušší první poloviny vegetačního období a vlhčí polovinu podzimního období, ale tahle závislost
není úplně jednoznačná.
Většina lidí si pamatuje, jak jsme v létě říkali,
ať nám neproprší dovolená. To už dávno neplatí. Nikdo si z posledních let nepamatuje, že
by během letní dovolené celý týden pršelo.
Schází nejen tak zvané zahradnické deště,
tedy mírné dlouhodobé mrholení, ale i část
vlhkosti z pomalu odtávajícího sněhu. Sníh
dnes buď není vůbec, nebo taje velmi rychle
a voda se nestačí vsáknout a odteče.
Předpokládá se, že další rok až dva budou
nadprůměrně suché. I když to není stoprocentní. To ale nevylučuje případné místní povodně.
Na některých místech, i když v posledních letech normálně pršelo, nedošlo k plnému obnovení zásoby podzemních vod. To znamená,
že se změnila prostupnost vody přes velké
póry v půdě do podloží. To je samo o sobě
varující, protože to potvrzuje vysokou slehlost
a utuženost půd.

Téměř dvě století jsme vodu z krajiny odváděli. Nejdříve odvodňovacími příkopy z lesů,
později melioracemi z půdy. Vznikla kultura
odvodu vody, zatímco dnes potřebujeme
vodu zadržet.
Žádné řešení ale není jednoznačné a nebude jednoduché. Čekají nás tisíce drobných úprav na každém hektaru půdy kolem
nás. I když jsou meliorační stavby někde
již zanesené, nejméně z poloviny stále fungují.
Ve velkém měřítku musí vybudovat zasakovací rýhy, v lesích snížit hustotu porostů, aby srážky přes koruny propršely až na
půdu. Vsakování brání ale třeba i vysoká
vrstva jehličí. Všechna tato opatření jsou
už prakticky zmapována. Základní princip
spočívá v tom, zachytávat vodu tam, kde
to jde.
A co výstavba dalších vodních nádrží?
Musíme se dostat k hydrologicky integrované krajině a vodu zachycovat plošně, aby se
vsákla v celé krajině a rychle neodtékala.
Velké přehrady jsou důležité, protože za
sucha vypouštějí vodu a tím zlepšují minimální průtoky v tocích. Jinak by se v nich
život neudržel. Důležité jsou i rybníky. Když
zachytíte vodu v rybníce, tak to má dopad
na zónu od rybníka tak 100 metrů širokou.
Z chovných rybníků ale vodu odebírat nemůžete, protože by rybí obsádka snížení
hladiny nepřežila.
Důležité jsou i malé vodní nádrže. Při velkém
suchu mohou být zdrojem vody třeba k zalévání veřejné zeleně. Pokud jsou na dobrých
místech, mohou dotovat průsaky i místní vodní zdroje. Pomůže ale i zachycování dešťové
vody ze střech a další opatření.
Otázkou není, zda budovat velké či malé nádrže, ale jak to všechno skloubit, aby to vytvořilo integrovaný hydrologický systém.
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Továrna v lese
NA SVÝCH TOULKÁCH JSEM ZAMÍŘIL I DO DRSNÉ KRAJINY KRUŠNÝCH HOR, BOŽÍHO DARU A HORNÍ
BLATNÉ. V POSLEDNÍ DOBĚ I DÍKY NATÁČENÍ KRIMISERIÁLU RAPL JE HOJNĚ NAVŠTĚVOVÁNO
NEJEN OKOLÍ JÁCHYMOVA, ALE I MÍSTO OPŘEDENÉ NĚKDY AŽ BIZARNÍMI MÝTY A POVĚSTMI –
BÝVALÝ DŮL A TOVÁRNA NA ZPRACOVÁNÍ CÍNOVÉ RUDY ROLAVA POBLÍŽ TŘEBUZE. V DOCHOVANÉ
ZAHUŠŤOVACÍ NÁDRŽI TOVÁRNY BYLA NALEZENA PRÁVĚ OBĚT VRAHA, PO KTERÉM SVÝMI
OSOBITÝM POSTUPY PÁTRAL MAJOR KUNEŠ, Z JIŽ ZMÍNĚNÉHO SERIÁLU. NUTNO ALE ŘÍCI, ŽE JE
TOTO POCHMURNÉ MÍSTO, OPUŠTĚNÉ PO SKONČENÍ DŮLNÍ ČINNOSTI V ROCE 1945, NAVZDORY
LEHCE MORBIDNÍ TELEVIZNÍ „OSVĚTĚ“ VELICE ZAJÍMAVÉ, STEJNĚ JAKO JEHO HISTORIE.
TEXT A FOTO: FRANTIŠEK DOČEKAL

Tato oblast Krušných hor bývala kdysi místem prosperity, kterou jí přinášela těžba rud,
což se však dramaticky změnilo po vytěžení
zásob. Jáchymov je dnes již stínem vzkvétajícího města, zaniklo i mnoho obcí a městeček, pro jejichž obyvatele bylo dolování
zajímavým a často jediným druhem obživy.
Hornické práce v okolí Rolavy se datují oficiálně do 15. století, i když rýžování cínu zde
zřejmě probíhalo již cca o tři sta let dříve
a těžila se zde i manganová a železná ruda.
Na útlumu či rozvoji těžby se podepsaly války, v prvním případě třicetiletá válka, v tom
druhém druhá světová válka, kdy byla těžba
obnovena nacisty.
Těžkou práci v novém a moderním důlním
provozu na zpracování cínu zvaném Sauersack od roku 1942 vykonávali obyvatelé z nedaleké obce Třebuzy. Za tvrdých podmínek
zde také pracovali váleční zajatci ze Sovětského svazu, Francie, Itálie, Řecka a totálně nasazení muži z Československa a dalších národností Evropy. Pro válečné zajatce byl postaven
zajatecký tábor v blízkosti továrny. V hloubce
bezmála 200 m se v chodbách o délce 14 kilometrů těžil cín, který byl pro výrobu zbraní a ostatní vojenské účely velice důležitý.
Po roce 1945, kdy oblast obsadili američtí
a posléze ruští vojáci, se již těžba neobnovila
a po následném odsunu obyvatel německé
národnosti zanikla i obec Rolava. Od té doby
celý areál továrny, z něhož se zachovala zajímavá několikapatrová torza budov, trafostanice, dílen, hal a nádrž, chátrá. Stejný osud potkal i stavby zajateckého tábora, ze kterého

zbyly už jen zbytky cihlových stěn a komínů.
Tento zajímavý industriální objekt, umístěný
v hlubokém lese poblíž úzké lesní silnice, je
volně přístupný a navštěvován turisty, zvědavci i místními obyvateli ze širokého okolí.

Pojedete-li se sem podívat, budete projíždět
osobitou a krásnou krajinou, připomínající
šumavské horské louky a pastviny, kraj s obcemi, kde se jakoby zastavil čas…
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OD BROUKOVIŠTĚ
K MODRÁSKOVI
SEVEROČESKÉ DOLY CHOMUTOV A. S. SE SVÝMI PROVOZY DOLY BÍLINA (DB) A DOLY NÁSTUP
TUŠIMICE (DNT) NEJEN ŽE TĚŽÍ KVALITNÍ HNĚDÉ UHLÍ PRO ČESKÉ DOMÁCNOSTI, TEPLÁRENSTVÍ
A ENERGETIKU, ALE TAKÉ SE PRŮBĚŽNĚ JIŽ NĚKOLIK DESETILETÍ STARAJÍ O REVITALIZACI KRAJINY
PO TĚŽBĚ, ÚDRŽBU OKRAJŮ TĚŽENÉHO PROSTORU A ZAJIŠTĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘEŽITÍ ZVLÁŠTĚ
CHRÁNĚNÝCH DRUHŮ ORGANISMŮ. PROVÁDĚJÍ ROZSÁHLÉ REKULTIVAČNÍ PRÁCE, KDY SE
SOUČASNĚ SNAŽÍ O DROBNÉ, ALE PROSPĚŠNÉ ČINNOSTI ZAMĚŘENÉ NA ZVÝŠENÍ ROZMANITOSTI
PROSTŘEDÍ (TZV. BIODIVERZITY). V RÁMCI NÁHRADY ZTRÁTY STANOVIŠŤ ZABRANÝCH TĚŽBOU
A PODPORY ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÝCH ORGANISMŮ V OCHRANNÉM PÁSU OKOLÍ DOLU PŘISTOUPILY
SEVEROČESKÉ DOLY A. S. K CÍLENÉMU HOSPODAŘENÍ NA LOUKÁCH S VÝSKYTEM VZÁCNÝCH
MODRÁSKŮ TAK, ABY OBA DRUHY ZŮSTALY V KRAJINĚ PŘÍTOMNY A MOHLY ZNOVU KOLONIZOVAT
KRAJINU VZNIKLOU PO UKONČENÍ TĚŽBY.
TEXT A FOTOGRAFIE: © VLADIMÍR VRABEC

Budování broukoviště na Dolech Bílina.

Vlhká louka se správným hospodařením pro podporu
modrásků, dobře patrná je seč v pruzích.

Hospodaření spočívá především ve speciálním způsobu kosení tzv. modrásčích luk a zamezení jejich degradaci a zárůstu náletovými
dřevinami či chrasticí. V rámci podpory populace modrásků (Phengaris) je nutné provádět
kosení luk s výskytem motýlů v dostatečném
předstihu před jejich letovým obdobím tak,
aby stačila obrazit a nakvést jejich živná rostlina. Veškeré seče je vhodné ukončit cca 3 týdny před zahájením letového období motýla,
proto seče probíhají relativně brzy a končí do
poloviny června. Podzimní seč (poté co housenky modrásků opustí živné rostliny a jsou
adoptovány mravenci) je prováděna pouze
tam, kde je pozorován zárůst nežádoucí vegetací (chrastice, kopřiva, apod.) nebo tam,
kde potřebujeme plochu vhodnou pro osíd-

lení modrásky vytvořit či zvětšit. V zájmu
populační dynamiky motýlů, akce na jednotlivých loukách systému nesmí být zcela synchronizovány. Kosení je nutno sjednotit s požadavkem maximální diverzifikace prostředí
v zájmu přežití i dalších lučních organismů
(požadavek Agentury ochrany přírody a krajiny) a hlavně hostitelských mravenců. Je tedy
nutno kosit mozaikovitě.
Na nejcennějších loukách z hlediska modrásků je použito kosení systémem rotace pruhů
s časovým posunem cca 14–21 dnů, přičemž
jeden z pruhů v dané sezóně vždy zůstává
nepokosený, aby se v něm nerušeně rozvíjela mraveniště. Šířka pruhů je optimalizována
z hlediska dosahu rozptylu mravenců z mra-

Budování jedné z mohyl pro ještěrky na Dolch Nástup Tušimice.

veniště. Vzhledem k tomu, že akční rádius
jednoho mraveniště Myrmica je dle literatury
asi 2 m, je kosení prováděno v užších pásech
o šířce cca 4–6 m.

Broukoviště
Jedním ze zajímavých způsobů, jak poskytnout vhodné životní prostředí hmyzu, který
se živí odumírající dřevní hmotou, nebo využívá starých kmenů k úkrytu (tzv. xylobiontní
hmyz) na rekultivacích, je budování staveb
s českým názvem „broukoviště“. Jde o vzpřímené kmeny stromů především s tvrdým dřevem zapuštěné pevně do země. Postupem
času se dřevo začne rozkládat nejen vlivem
klimatu, ale také činností hub a hmyzu, který mrtvé kmeny využije pro vývoj svých

Jedna z vybudovaných tůněk na Dolech Bílina.
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Samička modráska očkovaného je na rozdíl od
samečka tmavší s výrazným černým lemem při
předním okraji křídla.

Střevlík vrásčitý (Carabus intricatus) v zimovací
komůrce pařezu v broukovišti.

larev. Broukoviště nevyžadují žádnou
údržbu a vydrží fungovat i několik desítek let. Využívají je především brouci,
ploštice, blanokřídlí a někteří zástupci
jiných řádů. Vztyčené a rozkládající se
kmeny poskytují i útočiště a úkryty dalším živočichům, jako jsou např. plazi
a drobní savci. Na rekultivacích Dolů
Bílina a Dolů Nástup Tušimice je již vybudováno několik takových broukovišť.

Kamenné mohyly
Broukoviště ale není vše, co lze zvířatům na rekultivacích poskytnout pro
usnadnění jejich života. Dalším způsobem zvýšení rozmanitosti prostředí jsou
takzvané kamenné mohyly s tlejícím jádrem pro rozmnožování plazů. Na první pohled jsou to jen hromady kamenů,
ale uvnitř taková hromada obsahuje
jádro z dřevní štěpky, slámy, kompostu
či podobného snadno tlejícího materiálu. Tato hmota se pak zakryje silnějšími
poleny z měkkého dřeva a nakonec se
na ni nasype hrubé kamení. Celá stavba
funguje tak, že tlející jádro mohyly během rozkladu vytváří a akumuluje teplo,
které láká plazy k nakladení vajec. Takový přírodní inkubátor pak sám dokončí
vylíhnutí mláďat. Podobně jako broukoviště i kamenné mohyly mohou sloužit jako útočiště ostatním živočichům

a draví ptáci je mohou využívat i jako
rozhledny.

Tůně
Na území rekultivací bylo vyhloubeno i několik desítek umělých vodních
ploch pro rozmnožování obojživelníků.
Jsou to v podstatě malé tůňky 3×5 m
s různou hloubkou dna. Zásadní je, aby
v nejhlubším místě tůně (minimálně 1,5
m) byla nezámrzná zóna, kde mohou
obojživelníci přečkat zimu, a aby nebyly
vhodné k chovu ryb, které by požíraly
pulce. Mělčí části jsou v létě teplejší,
a to prospívá larvám žab a čolků. Tůně
se po vykopání na vhodném zamokřeném místě rychle naplní vodou, zarostou pobřežní vegetací a vodními rostlinami a začnou fungovat obvykle již ve
stejném roce svého vybudování. Časem
dochází k jejich zazemnění, a je proto
vhodné je vždy po několika letech periodicky obnovovat.

Modrásci
Modrásci rodu Phengaris (dříve Maculinea), konkrétně modrásek očkovaný
– Phengaris teleius (Bergsträsser, 1779)
a modrásek bahenní – Phengaris nausithous (Bergsträsser, 1779) jsou zvláště
chráněnými druhy se složitým způsobem života (bionomií). Vyskytují se

velmi lokálně na vlhkých loukách. Pro
jejich vývoj je nezbytná přítomnost živné rostliny krvavce totenu (Sanquisorba officinalis), poskytující jim potravu,
a mravenců rodu Myrmica, u kterých
parazitují. Samičky motýla nakladou vajíčka na živnou rostlinu a housenky vyžírají její květní strbouly. Po určitém čase,
nejčastěji počínaje druhou polovinou
prázdnin, vypadnou housenky z květů
a pomocí feromonu přilákají mravenčí
dělnice, aby je odnesly do mraveniště.
Zde o ně mravenci pečují, protože jim
housenky poskytují sladké výměšky,
nicméně ony samy se nechovají příliš přátelsky a požírají mravenčí plod.
V mraveništi dokončují vývoj, v jeho
povrchových vrstvách se následující rok
i kuklí. Motýl po vylíhnutí musí mraveniště rychle opustit, protože již není pro
mravence nijak atraktivní a ti jej považují za vetřelce.
Pokud dojde k jakémukoliv nežádoucímu zásahu do stanovišť modrásků
(Phengaris) a narušení složité vazby živná rostlina – mravenec – motýl, hrozí
jim vyhynutí. V okolí města Lom doposud přežívají populace obou uvedených
druhů na loukách v okolí bývalého Lomského potoka směrem k zaniklé obci
Libkovice.			
(PI)
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TAJEMNÁ
BRATRSTVA

ŽIJÍ MEZI NÁMI. NENOSÍ ODLIŠNÉ OBLEČENÍ, AMULETY, ÚČESY, ANI TETOVÁNÍ. CHOVAJÍ SE A MLUVÍ
STEJNĚ JAKO MY. JSOU JEN JINÍ TÍM, ŽE SI V DNEŠNÍ MODERNÍ, UNIFORMNÍ A USPĚCHANÉ DOBĚ
NAJDOU ČAS NA RECESI I NA SPOLEČNÉ SCHŮZKY JEN TAK PRO RADOST ZE SETKÁNÍ A BEZ
ZBYTEČNÝCH RITUÁLŮ. MAJÍ SVÉ ZÁKONY, PREZIDENTA, MINISTRY, VOLENÉ PŘI PRAVIDELNÝCH
VOLBÁCH I SVÉ HLAVNÍ MĚSTO KDESI V KRUŠNÝCH HORÁCH. MÁM KAMARÁDA, KTERÝ MEZI
TAKOVOU SKUPINU NAŠICH SPOLUOBČANŮ PATŘÍ. KDYŽ JSEM POBLÍŽ JEHO HORSKÉ CHALOUPKY,
PŘÍMO POD DOPRAVNÍ ZNAČKOU OZNAČUJÍCÍ MÍSTO, KDE SE NACHÁZÍ HLAVNÍ MĚSTO TAJNÉHO
BRATRSTVA DEGÉNŮ, UVIDĚL JEJICH ZVLÁŠTNÍ A TECHNICKY DOKONALÉ DÍLO VYTVOŘENÉ PRO
SPOLEČENSTVO VYKALENEJCH HŘEBÍKŮ, NEODOLAL JSEM A VŠE VYFOTOGRAFOVAL.
TEXT A FOTO: FRANTIŠEK DOČEKAL

Možná se tyto fotografie a myšlenka žít v trochu jiném uskupení než jsou dnešní spolky, prestižní kluby a politické strany budou
v předvánočním shonu plném nákupů v obchodních centrech, objednáváním dárků přes
internet a plněním ledniček pro vánoční svátky nezbytnými pochutinami líbit i vám. Když
se vám podaří toto místo objevit, můžete navštívit i skromnou místní botanickou zahradu
nebo si zatlouci svůj hřebík…
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PRVNÍ ROKY EXISTENCE
OCHOTNÍKŮ
V DOMOUŠICÍCH
MEZI NEJPOČETNĚJŠÍ SPOLKY V ČECHÁCH A NA MORAVĚ PATŘÍ OD POSLEDNÍ TŘETINY
19. STOLETÍ OCHOTNÍCI, TEDY AMATÉRŠTÍ DIVADELNÍ HERCI. BYLO TOMU TAK NAPŘÍKLAD I NA
LOUNSKU, KDE PO ROCE 1870 BYLO ZALOŽENO A EXISTOVALO NĚKOLIK OCHOTNICKÝCH SPOLKŮ.
JEDNÍM Z PRVNÍCH BYL OCHOTNICKO-DIVADELNÍ SPOLEK „PRAVDA“ ČINNÝ OD ROKU 1868
V DOMOUŠICÍCH. JEN O ROK MLADŠÍ BYL SPOLEK DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ „SLOVAN“ V HORNÍM
ROČOVĚ. OD ROKU 1870 PŮSOBILI OCHOTNÍCI VE VINAŘICÍCH, BLŠANECH NEBO CHOŽOVĚ A OD
ROKU 1871 V CÍTOLIBECH.
TEXT A FOTO: JAROMÍR TLUSTÝ

Vznik ochotnických spolků
po roce 1868

Založení ochotnického spolku
v Domoušicích

Za vznik mnoha ochotnických spolků mezi
lety 1868 až 1870 vděčili ti, co chtěli hrát
divadlo, novému spolkovému zákonu z roku
1867. Do té doby platný zákon z roku 1852
kladl těm, kdo chtěli v obcích založit ochotnický (nebo i jiný) spolek, mnoho překážek
a zákonných požadavků.

V Domoušicích k založení divadelního spolku
a k odeslání stanov příslušným úřadům došlo
na sklonku října roku 1868. Nově založený
spolek dostal jméno Ochotnicko-divadelní
spolek „Pravda“ a hned v prvních dnech své
existence přikročil ke zkoušení několika divadelních her. V říjnu roku 1868 okresnímu hejtmanství předložil ke schválení čtyři hry: klasickou komedii Lakomec od Moliéra. Tragédii
o pěti jednáních Ouklady a láska od Friedricha Schillera v překladu Josefa Jiřího Kolára.
Hru Vězení od Benerise a operetu o třech
jednáních Ďáblův podíl.

Zákon č. 134 z roku 1867 byl o poznání liberálnější. První a jedinou velkou
podmínkou založení spolku bylo schválení stanov. Po jejich sepsání přípravným
výborem nově rodícího se spolku byly
stanovy odeslány ke schválení zemským
úřadům. Pokud nebyly do zákonem
stanovené lhůty zamítnuty, či vráceny
k přepracování, byl spolek považován za
schválený a mohl existovat v intencích
stanov. Další existenci spolku, dohled
nad ním a vše, co bylo stanoveno tehdejší legislativou, měl nadále na starosti příslušný úřad – okresní hejtmanství.
Okresnímu hejtmanovi a jeho úředníkům
byli ochotníci povinni předkládat výroční zprávy, oznámení o konání schůzí,
a především žádosti o povolení každého
divadelního představení, když před tím
okresní hejtmanství schválilo text té které
divadelní hry.

Okresní hejtmanství povolilo odehrání všech
čtyř her s podmínkou, že domoušičtí ochotníci předloží hejtmanství jmenný seznam herců s tím, že každému z nich místní duchovní
potvrdí mravopočestnost. Stalo se tak a zdálo
se, že nic nestojí v cestě nazkoušení a odehrání prvního představení. Opak byl pravdou. Okresní hejtmanství na konci listopadu
roku 1868 domoušickým ochotníkům vrátilo
stanovy a vybídlo vedení spolku k jejich přepracování. Zemským úředníkům se v návrhu
stanov nelíbilo několik pasáží. Nejasně definovaný účel spolku. Nestanovení počtu členů
k tomu, aby schůze byla usnášení schopná.
Nepřijatelná byla i formulace, že spolek se

rozpadne poté, co zbydou jen dva jeho členové a nedefinování skutečnosti, co se stane
se spolkovým jměním, pokud spolek zanikne.
Nastalý problém s neschválením stanov byl,
byť se o tom nedochoval doklad, řešen. Dokládá to především další, úřady neomezená
činnost domoušických ochotníků.

Jan Pihert a jeho synové
V prvních letech existence domoušického
Ochotnicko-divadelního spolku „Pravda“ stál
v jeho čele Jan Pihert (starosta Domoušic).
Nejenže byl zakládajícím členem, ale i tím,
kdo jednal s úřady. Navíc, spolu s majitelem
domoušického hostince M. Křížem, financoval výrobu a postavení jeviště v Křížově
hostinci. Zajistil tak nově vznikajícímu ochotnickému spolku kvalitní zázemí a prostor pro
divadelní představení.
Jméno Jana Piherta se prvně objevuje
24. října 1868 mezi těmi, kteří podepsali žádost o schválení stanov spolku. Krom něho
jsou zde podepsáni i jeho tři synové: Alois,
Matyáš a Josef.
Dva z nich, Matyáš a Josef, nejen že zakládali ochotnický soubor v Domoušicích, oni
divadlu, z určitého pohledu i amatérskému,
věnovali velkou část svého života.
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Mladší z bratří, Matyáš, se narodil Janu Pihertovi a jeho ženě Anně 8. září 1848. Od roku
1885, až do své smrti v roce 1900, žil v Praze
a působil zde na pozici vrchního inženýra státních železnic. Mezi ochotníky byl však znám
skrze několik scénářů určených právě a především amatérským divadlům. Nejznámější
a nejhranější byla fraška o čtyřech obrazech
Fraška a basa. Premiéru měla v Domoušicích,
kde ji místní ochotníci sehráli 18. dubna 1870
(reprízována byla v září a prosinci 1870).
Ještě v roce svého prvního uvedení byl text
frašky vydán tiskem. V třicátém čísle Divadelního ochotníku, periodiku otiskujícím scénáře
divadelních her určených ochotnickým souborům, což velmi přispělo k rozšíření a oblibě
této frašky. Na jevištích ochotnických divadel
se hrála více jak dvacet let, přičemž naposledy byla vydána tiskem v roce 1913 (šesté vydání).
Fraška a basa nebyla jedinou divadelní hrou
M. Ladislava Piherta (jak zněl umělecký pseudonym Matyáše Piherta), již napsal a která
byla vydána tiskem. Již v roce 1868 to byla
komediální operetka o třech jednáních Ďáblův podíl a v roce 1873 operetka o jednom
jednání s názvem Šotek.
M. Ladislav Pihert byl u obou zmíněných operetek jen autor libreta. Tvůrcem hudby byl
jeho starší bratr Josef.
Josef Pihert se v Domoušicích narodil 27. srpna 1845 a už od mládí projevoval velké nadání pro hudbu. Zprvu zpíval v chlapeckém
chrámovém sboru v Týnském chrámu. Později, v letech 1870 až 1872, vystudoval Pavlisův
vojenský hudební ústav a varhanickou školu.

Poté v roce 1873 přijal místo ředitele kůru
v Hustopečích a dva roky později nastoupil
na stejné místo v Nymburce. Od roku 1877
až do roku 1883 působil v chorvatském přímořském městě Senj jako biskupský kapelník.
V roce 1883 se vrátil do Čech a v Praze založil
a do své smrti v roce 1911 vedl hudební ústav.
Josef J. Pihert (jak zněl jeho umělecký pseudonym, a nebo jen J. J. P.) zkomponoval 387
původních hudebních skladeb a 150 úprav
národních písní. Byl autorem, nebo spoluautorem scénářů a autorem hudby mnoha frašek a operetek, humoristických hudebních
výstupů, zpěvoher a melodramat. Při tvorbě
spolupracoval nejen s bratrem Matyášem, ale
například i s Josefem Švábem-Malostranským
(1860–1932), průkopníkem českého filmu.

Divadlo v Domoušicích
a okolních vsích
Domoušický Ochotnicko-divadelní spolek
„Pravda“ nazkoušel a v hostinci M. Kříže
v Domoušicích v prvních letech své existence odehrál několik dramat, zpěvoher a frašek.
Byly to jak frašky a operetky napsané bratry
Piherty (Fraška a Basa, Ďáblův podíl), tak například i Moliérův Lakomec, nebo tragédie
Ouklady a láska od Friedricha Schillera (překlad J. J. Kolár). Některá z představení měla
tak velký úspěch, že sousední obce žádaly
okresní hejtmanství o povolení, aby mohla
být sehrána i u nich. V prosinci 1868 obec
Horní Ročov žádala o povolení představení
dramatu Ouklady a láska. O měsíc později
obec Solopysky usilovala o reprízu komedie
Lakomec. V lednu roku 1870 obec Pnětluky
zaslala hejtmanství žádost hned o dvě představení. Jednoaktový žert Damoklův meč au-

tora G. Putlitze (překlad Gustav B. Miškovský)
a frašku o dvou jednáních Nepokradeš autora
Josefa Jiřího Stankovského.
Okresní hejtmanství v Lounech však neřešilo
v souvislosti s ochotnickým divadlem v Domoušicích jen žádosti o povolení představení, ale opakovaně i udání a stížnosti. Poprvé na počátku roku 1869 obec Domoušice
upozorňovala, že ochotníci nesplnili svou
povinnost a neodevzdali zisk ze vstupného do obecní pokladny. Stížnost se opírala
o nařízení okresního hejtmanství přikazující
ochotnickým spolkům veškerý zisk ze vstupného věnovat obci ve prospěch chudých
dětí. Ochotníci si směli ponechat ze vstupného jen částku rovnající se nákladům na
realizaci představení. Jelikož však vstupné
bylo jediným (vyjma členského příspěvku)
přínosem do spolkové pokladny, snažili se
divadelníci tuto povinnost opomíjet. I proto
jim byla opětovně okresním hejtmanstvím
připomínána, a dokonce musel být obcí,
nebo duchovním vystavován doklad o odevzdání příslušného obnosu a ten ochotníky
předkládán okresnímu hejtmanství.
První roky existence domoušického Ochotnicko-divadelního spolku „Pravda“ byly těmi
nejplodnějšími. Každoročně odehráli několik úspěšných představení jak v samotných
Domoušicích, tak i v okolních vesnicích. Do
jejich repertoáru patřily jak komedie, tak
i dramata, a operety. Sláva domoušického
ochotnického spolku však pomalu bledla. Jan
Pihert zestárl. Jeho dva synové odešli z rodné
vesnice. V okolních obcích milovníci divadla
zakládali ochotnické spolky. Dnes už jen několik zažloutlých plakátů upomíná na slavnou
dobu domoušických ochotníků.
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DVOJSMYSLNÝ
ŽALMANOV
„V KRÁMKU ŘEZNÍKA NEPOZNÁŠ VOLA OD BÝKA,“ ZNÍ JEDEN Z VERŠOVANÝCH AFORISMŮ
POLSKÉHO BÁSNÍKA A SATIRIKA STANISŁAWA JERZY LECE. JAK VELKÝ SMYSL PRO HUMOR MŮŽE
MÍT SAMOTNÝ ŘEZNÍK, SE LZE PŘESVĚDČIT PŘI PRŮJEZDU ŽALMANOVEM, MALOU OSADOU, KTERÁ
JE SOUČÁSTÍ OBCE STRUŽNÁ V OKRESE KARLOVY VARY.
TEXT A FOTO: LUCIE BARTOŠ

První písemná zmínka o ní je dochovaná
z roku 1283. Vesničkou, která se nachází na
území Doupovské krajiny, prochází silnice
I/6. Při průjezdu osadou nelze přehlédnout
kostel Nanebevzetí Panny Marie.
Čeho si však také nelze nevšimnout, jsou
informační směrovky zdejšího vyhlášeného
masaře (jak se také zastarale říká těm, co porcují krávy a voly). Slovní hříčky, na které přišel
a v souvislosti se svým podnikem je vystavil
do zorného úhlu všem projíždějícím, to je
teda maso!, dalo by se říci.
Nejen gurmáni dvojsmyslů a satiry se pousmějí u první cedule poblíž jeho teritoria:
„Nejezdi jako prase.“
U druhé je již dvojsmysl výraznější:
„…takový máme u nás na háku.“
Další poutač vysloveně potěší:
„Naše špeky, vaše radost.“
O padesát metrů se jaksi morálka z prvního
billboardu obrací naruby:
„Tady můžeš zahnout.“
(A opravdu tam můžete i odbočit.)

Jak řekl známý psychoanalytik Sigmund
Freud: „Humor obsahuje složku krutosti bezmyšlenkovitě rozdávané nebo zálibně přijímané.“ Pokud pojedete po I/6, tak určitě
zastavte nejen proto, abyste se u Pelantových
cedulí popadali za břicho o něco déle.
Uzenářství v Žalmanově na Karlovarsku vede
již druhá generace rodiny Pelantů. Začínali
přitom s produkcí brambor. Během pěstitelské výroby je napadlo, že z loupaných brambor je takové množství odpadu, že by to nakrmilo stádo vepřů. A od chovu selat je už jen
krůček k řezničině…
***
Milovníkům nemovitých kulturních památek
skýtá Žalmanov možnost prohlédnout si ještě
například kostel, původně gotický, který sice
v druhé polovině minulého století – za socialismu - dosti chátral jako řada jiných pamětihodností, ale na počátku devadesátých let se
dočkal renovace alespoň vnější fasády.
Ve výklenku v předsíni farního kostela Nanebevzetí Panny Marie na návsi lze nalézt pamětní desku obětem 1. světové války z roku
1919 od Josefa Seiferta z Doubí. Zřízena byla
na památku celkem čtrnácti padlých občanů
ze Žalmanova, Nové Vísky a Stružné během
bojů první světové války.

„Humor je sůl země a kdo je
jím dobře prosolen, uchová se
dlouho čerstvý.“
Karel Čapek
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PROROCKÉ
VÝROČÍ?
OHLÉDNUTÍ ZA STOLETÝM VÝROČÍM A POVÍDÁNÍ O ROCE 1918 VYPADÁ V PODÁNÍ LOUNSKÉHO
HISTORIKA MICHALA PEHRA NEKONVENČNĚ. BEZ NADBYTEČNÉ AUREOLY. PŘIPOMÍNÁ MIMO
JINÉ, ŽE TOTO DATUM NEBYLO KE VZNIKU STÁTU VŮBEC PLÁNOVÁNO, NEBÝT NEČEKANÉHO
VÝSTŘELKU, KTERÝM POLITIKY ZASKOČIL HORLIVÝ AGRÁRNÍK. ZMIŇUJE MIMO JINÉ, JAK „MNOZÍ
ZNEUŽÍVAJÍ DEMOKRACII A DĚLAJÍ SI Z NÍ HOLUBNÍK“. VÍTE, ŽE JSME KLIDNĚ MOHLI BÝT
MONARCHIÍ?
TEXT A FOTO: LUCIE BARTOŠ

řádky – hlavně osamostatnění českých zemí,“
připomíná historik a politolog v jedné osobě,
který působí v Masarykově ústavu Akademie
věd ČR.
Někteří se ale snažili zanícení trochu tlumit,
jak obratem dodává: „Připomeňme básníka
Viktora Dyka, který v písni 29. října zmiňuje
prorocká slova: ´Boj nám teprve nastává´.“
Jsou prý velmi výstižná, a to i kvůli prazvláštní situaci, kvůli které nám každoročně jako
státní svátek svítí v kalendáři právě datum
28. říjen… Stojí za tím impulzivnost agrárního
poslance Isidora Zahradníka - diplomata, knihovníka a politicky činného (v té době bývalého) kněze, který se později stal prvním československým ministrem železnic. Nečekaně
v tom lidovém zápalu na Václavském náměstí
u sochy svatého Václava vystoupil a pronesl
slova, která jsou považována za vyhlášení československého státu.
Během roku 2018 jsme si připomínali, kam
dospěl stát, který měl být vzorem pro celý
svět… Několik paralel se současností dokáže jako jinotaje nebo brouky do hlavy zasadit historik z Loun, Michal Pehr, přestože
mluví o dějinách, a to sto let starých. Z data
28. říjen 1918 snímá růžovou auru, když hovoří o českém nešvaru chtít vše, co je „cizí“
(třeba komunismus) nebo o náboženských
tahanicích o kříž a Buddhu ve školách, či dokonce o národnostních třenicích nebo české
holubičí povaze.
CO CHTĚL BÁSNÍK ŘÍCI…
„Osmadvacátý říjen byl před sto lety vlastně
vybrán jako datum vzniku státu naprosto neplánovaně. Ten proces probíhal v rámci dějin

konce 1. světové války vůbec poměrně velmi
živelně…“ podotýká pro začátek Pehr a připomíná jako start zveřejnění Andrássyho diplomatické nóty: Tu uherský ministr zahraničí
Andrássy směřoval americkému prezidentu
Woodrowi Wilsonovi. To ona stála za říjnovým vyhlášením nezávislosti Československa
a koncem rakousko-uherské monarchie.

Slova, která jsou považována za vyhlášení československého státu:
„Jsme svobodní. Zde u stupňů pomníku
českého knížete svatého Václava přísaháme, že chceme této svobody se státi hodnými, že ji chceme hájiti i svými životy.“

„Uherský ministr zahraničí Andrássy v nótě
oznamoval, že Rakousko-Uhersko není
schopno už bojovat a žádá o mírová jednání. To mnozí vnímali jako přiznání neúspěchu
a konec války. Lidé po čtyřech letech vojny
zprávu přijali s obrovským nadšením a úlevou. Oni byli těmi, kdo přežili strašlivý válečný konflikt a budou moci budovat nové po-

„Bylo to spontánní, nepřipravené, s nikým nekonzultované, ale způsobilo to vlnu nadšení.
Lidé to vzali za své. Jen Národní výbor byl
zaskočen a musel přemýšlet, jak na událost
zareagovat,“ zhodnotil historik Pehr zlomový
okamžik. Zhruba za hodinu tento akt na stejném místě zopakovali, už ve známém podání

„mužů 28. října“, kterými byli Antonín Švehla,
Alois Rašín, Jiří Stříbrný, Vavro Šrobár a František Soukup.
Izidor Zahradník se nechal přítomnými sokoly odnést na tehdejší nádraží císaře Františka
Josefa, nyní Hlavní nádraží. „Pamětníci tvrdili,
že na ramenou. Já si to moc neumím představit, vzhledem k tomu, že vážil dobrých
120 kilo. Ale budiž. Odtamtud rozesílal telegramy o ustavení Československa telegrafem
do světa,“ komentoval Michal Pehr pokračování neočekávaného momentu.
NADŠENÍ? REVOLUCE PŘINÁŠEJÍ
I ZMATEK A…
Revoluční nadšení nebylo možné a nebylo
by ani vhodné jakýmkoliv způsobem brzdit.
Jen bylo potřeba mu dát určité obrysy
a směr. Tím bylo provolání,
označované jako Zákon
číslo 1, který koncipoval
mladý politik Alois Rašín.
„Ten vyjádřil podstatu stavu. Byl pro další vývoj republiky opravdu zásadní.
Říkalo se v něm za prvé,
že český stát se stal skutkem,“ objasnil historik
a zdůraznil, že tehdy ještě
nebylo jasné, zda bude republikou nebo monarchií,
a dále: „Druhý odstavec
říkal, že všechny zákony
zůstávají v platnosti. To
bylo pro další klíčové,
protože
přiznejme
si – často revoluce
přináší
poměrně
značný
zmatek,
mnohdy i velké
neštěstí.“

28. října 2018 bylo vyhlášeno Československo, ale ještě ne Československá
republika. Ve hře byla možnost monarchie i republiky.

TA NAŠE POVAHA HOLUBIČÍ
Za to, že předání moci proběhlo hladce a nebyla prolita krev, podle experta na dějiny vděčíme hlavně rakouským úředníkům.
„Samozřejmě, nadšení bylo provázeno strháváním orlů, ničením symbolu monarchie, šlo
o časté projevy v primárních českých městech, a to i v dalších dnech. Ale ke krveprolití naštěstí nedošlo. Kdybych se měl pokusit
o nějaký bonmot, tak řeknu: naše revoluce či
předávání moci, až na výjimky, probíhá zvláštním způsobem a zpravidla ne krvavým. Tohle
pak mnozí měli tendenci vložit do ideje, že
jsme národ povahy holubičí. Že jsme humanisté a že není v naší povaze účastnit se nějakých velkých excesů,“ rozvinul Michal Pehr
myšlenku, která stojí za zamyšlení.
Republika sice navázala na historickou kontinuitu zemí Koruny české, kdy „po 300 letech
byly české země opět svobodné“, ale budovala se na mnohem širším principu. Připojovalo
se Slovensko a následně i Podkarpatská Rus.
VZOROVÝ STÁT? I S MOŘEM
„S tím nikdo z českých politiků nepočítal,“
hlesl a podotkl, že mnoho představ o obnovení zašlé slávy nebylo vyslyšeno:
„Mnoho se toho mohlo stát součástí nového
státu. Byly tu představy, že součástí bude Lužice, kterou jsme ztratili v 17. století. A celé
Slezsko, které jsme ztratili ve válkách o rakouské dědictví v 18. století. Mnozí doufali
i v to, že se naplní i ´šejkspírovská´ teze, že
´české země leží u moře´: Ano, i o přístupu
k moři mnozí uvažovali… Jenže tak jako my
jsme měli své zájmy, tak i ostatní státy…“
Michal Pehr připomněl, že i když jsme se nacházeli na území poražených, měli jsme – i díky
legionářské minulosti - to štěstí, že jsme stáli na
straně vítězů. „Architekti prvorepublikového
Československa věřili, že bude vzorovým, ukázkovým státem nejen pro střední Evropu, ale pro
celý svět. Jenže jedna věc jsou ideály, druhá věc
je realita,“ uvedl. Podle jeho slov nastal moment
oněch slov básníka Dyka: „Boj teprve nastává“.
Bylo prý až neuvěřitelné, jak naši lidé přijali československou republiku za svou. Ale obrovským
problémem bylo, že tuto realitu vzala na vědomí primárně česká veřejnost. Ale tehdejší společnost nebyla jen česká…
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NÁRODNOSTNÍ SKŘÍPOT UŽ TEHDY
„Československo se budovalo jako mnohonárodnostní stát, který byl složen z Čechů,
Slováků, ale i Němců, Rusínů, Židů, Poláků,
Maďarů… Dojít k jednotě, najít společnou
myšlenku, která spojí pokud možno všechny
obyvatele československého státu – to se stalo ohromným zádrhelem do budoucna,“ neopominul historik připomenout národnostní
skřípání, které má v určitém smyslu dozvuky
až dodneška.

lo… Nový stát měl mnohé nešvary: třeba to,
že jsme z Rakouska přejali všechno,“ zmiňuje odborník, podle kterého měla společnost
úžasný pojem „odrakouštit“, tedy vyrovnat se
se svou rakousko-uherskou minulostí. Slovo
se skloňovalo, kde se dalo, ale podle Pehra
u nás dědictví Rakouska do velké míry zůstalo: „Až do dnešních časů. Ať už v rovině
zvláštně vybudovaného smyslu pro byrokracii
a úřadování, nebo v radosti nad tituly a titulování, to je opravdu zvláštní rys.“

„Česká společnost se se vzniklým státem
identifikovala, byl to ´náš´ stát, ale potíž už
s tím trochu měli Slováci a úplně největší pak
Němci a Maďaři – přijmout skutečnost, že
Československo je tou novou alternativou.
Tady vznikl obrovský problém do budoucna!
Češi měli dojem, že musí využít ten pocit získané svobody – připomenout odvěkým konkurentům, že ´tady jsme páni´ a ti druzí už
ne. Proto po 1. světové válce dochází k tak
velkým národnostním třenicím, a to z obou
stran,“ vysvětluje Michal Pehr a pokračuje:

Další snahou bylo zbavení vlivu církve a její
odluka od státu – po Vídni měl padnout
i Řím, a to i přesto, že Masaryk propagoval
humanismus opřený o křesťanské zásady.
„Boje o to, co z minulosti zůstane zachováno, měly různou podobu – třeba o to,
zda ve školách zůstanou viset kříže. Národně-socialistický ministr školství se nechal
slyšet, že mají-li ve školních místnostech
viset kříže, tak on vedle nich pověsí obrazy Buddhy a jiných náboženských symbolů,
abychom byli vstřícní ke všem vyznáním,“
uvedl jeden z příkladů. O tom, jaké budeme slavit svátky, se rozhodlo až po sedmi
letech.

„Němci se těžko smiřovali s tím, že už nejsou
občany první kategorie, proto ty pokusy o vytváření samostatných sudetských provincií,
které se chtěly odtrhnout. A samozřejmě na
druhé straně příslušníci české společnosti
měli tendenci si vychutnat okamžik, kdy jim
konečně můžeme ukázat ´co proto´. Následkem toho docházelo zde v pohraničí k mnoha střetům. V obdobném gardu jako Češi
s Němci to měli Slováci vůči Maďarům…“
PRAZVLÁŠTNÍ ZÁLIBA
Není divu, že docházelo k problémům sociálním, ale také s komunistickým hnutím.
„Úspěch, kterého se dožilo bolševické hnutí v Rusku, byl počátek exportu bolševické
revoluce do dalších zemí. U nás komunisté,
ještě součástí sociální demokracie, organizují mnoho stávek a protestů. Na Slovensku
dochází k pokusu o vytvoření komunistického státu – Slovenská republika rad na jaře
1919 (dočasná Slovenská sovětská republika,
vedené mimochodem Čechem - Antonínem
Janouškem, pozn. red.) byla prvním pokusem
o komunistický stát, zlikvidovaná později na
bodácích československé armády, jejímž členem byl tehdy i Klement Gottwald jako voják,“ poukazuje historik Pehr, že budoucí komunistický prezident bojoval zpočátku proti
tomuto režimu.
Pachuť této akce jako dozvuk ve společnosti
podle Pehra zůstala. „V čase budování nového státu můžeme sledovat velké nadšení pro
socialismus, levicové ideály, a poměrně značné nadšení pro komunistické hnutí – to zůsta-

JAK DLOUHÉ JE „NAVĚKY“
Československo mělo být systémem, který je
budován navěky. „Po 20 letech budování bohužel došlo k jeho likvidaci kvůli nacistickému
barbarství a bestialitě. Dobré je si uvědomit,
že byl zlikvidován demokratický stát na základě zásahu zvenčí. Je dobré si uvědomit,
že se tak stalo na základě zrady spojenců,

kteří u tvorby české státnosti stáli,“ vypíchl
jako memento pro současnost a doplnil, že je
dobré se zamyslet nad tím, že společnost se
nedokázala sjednotit na myšlence, že demokracie je tím nejlepším politickým systémem
pro naši zemi.
„Lidé byli vábeni – jak krásně popsal Viktor
Dyk – vším, co přicházelo z ciziny. My jsme
byli vábeni myšlenkou komunismu, ale i myšlenkou nového spravedlivého systému. I za
cenu opuštění zásad demokracie, a to bylo
pro Československo osudným. Nebyla to jediná osudová prohra – během 100 let jsme si
jich prožili více. Největší a nejtvrdší byly dvě
prohry - nacistická a komunistická,“ vysvětlil
historik, podle něhož je neuvěřitelné, kolik
hlubokých a tragických zážitků naše společnost za 100 let prožila.
VLÁDA LIDU NENÍ HOLUBNÍK
A současnost? „Je zázrak, že jsme se zase dokázali vrátit k ideálům demokracie. Vím, že je
to s ní neobyčejně těžké. Když ji pozorujeme
v praxi, je až k neuvěření, co všechno je možné. A je k neuvěření, jak mnozí demokracii
zneužívají a dělají si z ní opravdu holubník.
Ale demokracie – není holubník!“ doslova
vykřikuje Michal Pehr. Přestože naše společnost bude do budoucna vábena nejrůznějšími podněty k reformě demokracie, měla by
se držet jejích základních podstat: „Masaryk
nám základní zásady definoval: humanismus,
vědomí vlastní odpovědnosti současně s citem pro solidaritu, obhajoba demokratických
tradic a principů.“

ZAMYŠLENÍ | OSOBNOSTI | 19

SMRT OBYČEJNOSTI 2018
TA V ONOM KONEČNÉM OKAMŽIKU VETCHÁ, NEPOHYBLIVÁ, INFEKCEMI A PROLEŽENINAMI
DLOUHODOBĚ LEŽÍCÍ PACIENTKY ČESKÉHO ZDRAVOTNICKÉHO SYSTÉMU OCHROMENÁ ŽENA
UMÍRALA NECELÉ TŘI MĚSÍCE V JEDNÉ OKRESNÍ ELDÉENCE. UMÍRALA NA ETAPY, VĚDOMĚ A S TAK
OPTIMISTICKY DĚTSKÝM, MILÝM ÚSMĚVEM VE TVÁŘI, ŽE AŽ MRAZILO. ODCHÁZELA Z TOHOTO
SVĚTA - PRO ZDRAVÉHO ČLOVĚKA S NEPOCHOPITELNÝM NADHLEDEM, INTELEKTEM A SMÍŘENÍM.
TEXT A TEXT: LUBOMÍR ŠLAPKA

Na první pohled nebyla ničím výjimečná.
Tuctová babička, prababička, máma, sestra, švagrová, tchýně, teta, kamarádka,
sousedka, paní z bytu č. 24 domu čp. 124
v podkrušnohorské obci Loučná, jakých
bylo, je a bude nespočítaně. Nezanechala
po sobě memoáry, ani cennou sbírku umění. Celý svůj život se živila manuální prací.
Do svých 77 let kouřila, občas si dala slivovičku a jedla ráda smažené jídlo na vlastnoručně vyškvařeném sádle. Prostě „stará
škola“. Umřela tři měsíce po dožití svých
devadesátin. Na nemocničním lůžku v den
improvizované oslavy svých narozenin, ke
svým kulatinám řekla: „Je to možné? To to
uteklo“.
Po sedmdesátce jí všichni začali jaksi automaticky říkat „babičko“. Nikoli pro její
sešlost a stařecké znaky – ve svém věku
byla neobyčejně vitální psychicky i fyzicky, ale pro její nadčasové komentování
přítomnosti i minula. Pro příběhy, které
předávala jako drahokamy, pro úchvatné
pohádky a pro její osobitou nevypočítavost a nezměrnou lásku k jsoucnu. Byla
vždy, když život nejen blízkých procházel
nějakou krizí, na dosah radou, sdílením
zážitků i smutku. Viděla v každém člově-

Katarína Šlapková
*27. 12. 1927
+14. 03. 2018

ku především to dobré a to špatné vnímala, chápala a omlouvala. Často stačilo
jen vědomí pouhopouhé její přítomnosti,
aby se rány „osudu“ zcelily. Ať už cíleně,
či nevědomě pomáhala překonávat životní karamboly lidem ze svého okolí. Byla
nositelkou odkazu předchozích generací.
Kronikou rodu. Almanachem minula, pří-

tomna i budoucna. Její sarkasmus a něžná ironie, ale také hluboký soucit byly
jedinečné. Ohromovala tím vším věděním
o lidech, o přírodě, o životě, o rodině.
Znala, chápala a využívala aritmetiku generačního cyklu. Věci složité zjednodušovala a věcem zdánlivě jednoduchým
dávala hlubší, srozumitelnější obsah. Nekradla, nelhala a nebyla chamtivá – nebyla voličkou ODS a KSČM. Upřímně se
radovala z úspěchů druhých. Přála všem
lidem jen to nejlepší a až na ojedinělé výjimky dokázala odpouštět. Milovala každou bytost s jejími přednostmi a chybami.
Nepomlouvala, nehanila, neodsuzovala
a měla ráda humor. Uměla svou tolerancí i životní moudrostí žít v míru se sebou
i s okolím. Naplnila tak své vlastní poslání
i kolemjdoucí příbuzné i nepříbuzné duše
v jejím okruhu. Byla čestnou, pracovitou
a přitom stále milou, leč nenápadnou
skromnou ženou. Církev ji nikdy nevysvětí za světici a Česká televize ji nikdy neuvede do síně slávy pořadu GEN, přesto
– anebo právě proto chci tímto vzdát úctu
a hold ženě, mámě a vědmě, která nejen
mě svými životními postoji tak významně
ovlivnila. Díky mami – a jednou na viděnou tam, kde jsi!

VÝBĚR REPLIK KATARÍNY Š.
„Neboj, já se neztratím!“ (několik hodin před svým skonem)
„Nejměkčí polštář na světě je čisté svědomí.“ (v debatě o morálce)
„Co na druhém vidíš, to na sobě čekej!“ (když se někdo posmíval jedné postižené dívce)
„V životě jsou situace, kdy ať uděláš, – co uděláš, obojí tě bude mrzet.“ (filozofická debata)
„Chlap má jednu z nejcennějších vlastností a hodnot – svoji čest.“ (síla a význam čestného slova)
„Každý tvor i ten nejmenší tvoreček na světě má stejnou důležitost jako ty.“ (debata o zabíjení vos)
„Dávej pozor, kam šlapeš! Všude je život!“ (na louce – dětství)
„Smrt je přirozená a spravedlivá redukce.“ (rozmluva o konci)
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RARITNÍ
BAROKNÍ KOSTEL
UNIKÁTNÍ BAROKNÍ KOSTEL – SÁM TÉMĚŘ ZANIKL, TEĎ PREZENTUJE ZANIKLÉ OBCE DOUPOVSKA.
AŽ POJEDETE DO KARLOVÝCH VARŮ, PŘES BOCHOV, TAK SE POD ANDĚLSKOU HOROU
POZASTAVTE. TOHLE MÍSTO POZNAMENAL I POCHOD SMRTI...
TEXT A FOTO: LUCIE BARTOŠ

Kostel Nejsvětější Trojice – jako stavební
solitér vystupuje z krajiny po levé straně silnice z Prahy do Karlových Varů (I/6, E48)
ještě před Bochovem, přesněji pod Andělskou Horou, k níž přináleží. Pokud jedete
z opačné strany, neunikne pozornosti poutač na této architektonické památce, který
zve na výstavu „Zaniklé obce Doupovska“.
Stálá expozice připomíná 64 obcí v Doupovských horách, tedy na území pohoří,
které se jmenuje po jedné rovněž již neexistující obci. Výstava zahrnuje fotografie,
ale také katastrální plány, rozmanité důležité dokumenty i archeologické vykopávky
míst, která „ustoupila“ v důsledku založení
vojenského výcvikového prostoru Hradiště
v této podkrušnohorské oblasti.
Turistické stezky proto tudy vedou vesměs
po okrajových částech hor, protože vojenský újezd je veřejnosti nepřístupný, byť pár
oblastí je od roku 2005 částečně otevřených.
RARITNÍ ARCHITEKTURA
Kostelík, který byl původně poutní a stály
kolem něj tři kapličky (dochovaly se dvě),
vznikal za hraběte Heřmana Jakuba Černína mezi lety 1696 až 1712, a to podle plánů
Giovaniho Baptisty Alliprandiho.
Je raritní tím, že je postaven na půdorysu
rovnostranného trojúhelníku. Trojboký kostel se hřbitovním ohrazením lemuje shluk
šesti památných lip se srdčitými listy. Nejmohutnější kmen má obvod 527 centimetrů. Ve stínu listnáčů je vybudován křížek
a nově upravená studánka.

3 - Číslo tři se objevuje i v počtu oken.
V nárožích byly prvotně tři obdélné vstupy s kamennými portály, dva
z nich jsou ale od poloviny 20. století
zazděné. Dodnes přetrval jen severní
vchod. Trojúhelník představuje i půdorys hřbitova, při jehož ohradní zdi
se dmou památné Andělské lípy.
Také studánka s léčebným pramenem
vyvěrala v trojbokém roubení.
Starý inventář z roku 1737 uvádí, že
ve zvoničce byly zavěšeny tři zvony.
Samotný kostelní areál stojí na místě někdejší poustevny a dřevěné mariánské
kaple ze 14. století, vypálené husity. Podle
legendy bylo po požáru kaple nalezeno
v popelu obdivuhodně zachované sousoší
Panny Marie.
Po skončení husitských válek se dřevěná
kaple, nově zasvěcená Nejsvětější Trojici,
dočkala repliky. Také v ní byl umístěn obraz
Panny Marie z bývalé hradní kaple.
Zachoval se nám zajímavý dokument - závěť ze dne 27. dubna 1514. V té nechal tehdejší vlastník panství Jindřich III. z Plavna
mimo jiné zapsat k oltáři kaple Nejsvětější
Trojice každoroční plat a faráři určil povinnost modlit se za něj, jeho potomky, rodiče
a celou rodinu.
Potomek hrál možná hlavní roli i pro rozhodnutí vůbec postavit tuto stavbu. Říká se,
že hrabě Heřman Jakub Černín poutní mís-

to založil proto, aby vzdal díky za mužského
dědice, Františka Josefa Černína, který se
narodil v roce 1698. Jiná pověst pro změnu
praví, že šlechtici se stala na projížďce vážná nehoda, kterou jako zázrakem přežil. Se
zraněním se bez jakékoliv pomoci dostal až
na místo staré kaple, kde z vděčnosti nechal
zbudovat svatostánek pro poutníky.
ŽENSKÝ ODKAZ
Koncem osmnáctého století zde začal působit řád trinitářů, jehož členové pocházeli
povětšinou z řad šlechty a vyššího duchovenstva. Z té doby pochází také stropní
freska Nejsvětější Trojice v podobě výjevu
Uctívání svatého Kříže, kterou vytvořil český malíř Josef Kramolín. Když byly ale v srpnu 1783 nařízením císaře Josefa II. zrušeny
řeholní řády na území Rakouska-Uherska,
trinitáři museli odejít. Od té doby zůstala
sakrální svatyně opuštěna a postupně chátrala.
Na památce a jejím okolí zanechala ale stopu i ženská ruka. Návrší se až do roku 1945
nazývalo „beim Frauenwalderl“ (U ženského lesíku) a sousední planina pak „Frauenwiese“, tedy Ženská louka. Podle báchorek
se totiž do již zmíněné poustevny v roce
1541 uchýlila řeholnice Ludmila, dcera Jindřicha III. z Plavna. Musela kvůli sporům
v období reformace utéci z Lipska.
Novodobá výklenková kaplička sv. Ludmily,
kterou lze rovněž najít nejen na turistické,
ale i běžné mapě, byla přesně zde vybudována jako občanská aktivita dobrovolníků
v srpnu roku 2006 u cesty v chatové oblasti
u Andělského rybníka.

Někdy před rokem 1842 byla plocha mezi
kostelem a obvodovou zdí areálu předělána
na obecní hřbitov, který sem byl přesídlen
od farního kostela sv. Michaela archanděla
na návsi.

Zhoubnou újmu v něm po sobě zanechala o Velikonocích roku 1963 banda opilých
mladíků a několik následných vloupání, kdy
byl ukraden či zničen inventář, včetně ojedinělého trojbokého oltáře.

Z finančních důvodů musela být posléze
snesena zchátralá křížová cesta, která stávala podél obvodové zdi areálu (takzvaný
ambit), jelikož hrozilo zřícení. Zbouraná
byla rovněž jižní postranní kaple, zbylé dvě
prošly renovací. V severozápadní bylo vytvořeno cenné sousoší Olivetské hory. Je
složené z vyřezávaných plastik z 16. století,
snesených z jednotlivých kaplí. V jihovýchodní kapli vznikla márnice.

Hřbitov byl v osmdesátých letech úplně zrušen. Ostatky obětí Pochodu smrti byly exhumovány a převezeny do Karlových Varů.

MÁRNICE A OBĚTI „POCHODU SMRTI“
V závěru druhé světové války pohřbil zdejší
hřbitov oběti Pochodu smrti. Na hřbitově
u kostela se pochovávalo až do roku 1946.
Po odsunu německého obyvatelstva veškerá údržba skončila.
Za výborný stav, v jakém je nakonec církevní – a vysvěcená - památka dnes, vděčíme
nadšencům, kterým nebylo lhostejné, co na
architektonickém díle napáchali vandalové
po druhé světové válce, ale i na konci minulého století:

SOUČASNOST
Od devadesátých let minulého století patří
objekt obci Andělská Hora.
Po rozsáhlé rekonstrukci je od roku 2006
kostel otevřen veřejnosti a slouží jako společenské centrum, výstavní prostor i obřadní
síň.
Památka je oficiálně otevřená od května do
září, o víkendech mezi 14. a 16. hodinou,
ale prohlídky mimo otevírací dobu lze individuálně dohodnout, a to na čísle obecního
úřadu 731 681 187.

*
Přes silnici, přímo v Andělské Hoře u centrálního kostela, připomíná socha a pamětní
kámen také jedno ze zaniklých míst:

Jde o dvoumetrovou barokní pískovcovou
sochu sv. Jana Nepomuckého, u něhož jsou
zřetelné typické atributy - pět hvězd a kříž.
Pravicí patron žehná, levou rukou svírá kříž
na prsou. Stojí na dvojici andělíčků z přední
strany a jednom ze zadní strany. Skulptura
světce je postavena na 1,25 metrů vysokém podstavci, na němž je vyryt letopočet
„1767“.
V popředí sochy je pamětní kámen, který
připomíná, že jde o relikvii z téměř zaniklé osady Svatobor. Na připevněné desce
se dozvíme, že rekonstrukci sochy provedl
umělecký řezbář Jan Pekař v roce 2008.
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MÍSTO PRO PRINCEZNU
Z RODU KRÁLE ARTUŠE
ANDĚLSKÁ HORA. TOHLE MÍSTO SE NETĚŠÍ JEN NEBESKÉMU NÁZVU, ALE I BEZPOČTU POVĚSTÍ NA
MOTIVY EVROPSKÝCH EPOSŮ ČI „ARTUŠOVSKÉ“ LEGENDĚ O PRINCEZNĚ ALVÍNĚ. TATO STORY JE
ZDEJŠÍMI OBYVATELI „ŽIVENA“ JEŠTĚ V DNEŠNÍCH DNECH, STEJNĚ JAKO PŘIPOMÍNKA NÁVŠTĚV
J. W. GOETHA, AUTORA TRAGÉDIE O FAUSTOVI A MEFISTOFELOVI.
TEXT A FOTO: LUCIE BARTOŠ

Je tu také údajně měřením prokázané vyzařování kladné energie, což pocítí zejména
senzitivní jedinci. Na úpatí vrchu kdysi prýštila studánka, jejíž voda díky tomu působila
léčivě. Proto tolik poutníků… Zřícenina hradu
v městečku, které už v předešlých stoletích lákalo k návštěvě známé osobnosti, je zcela volně přístupná. A tak je možné kdykoliv vyslyšet
doporučení a mezi zdmi, které mají bohatou
historii, o něco déle posedět a načerpat ezoterických sil. Nebo si představit, jak se tu točila Balada pro banditu…
MÍSTO PRO CITLIVÉ TVORY
I ALCHYMISTY
Důkazem pro vliv příznivého energetické-

ho potenciálu mají být zejména roky 1605
a 1608: Tehdy v celém okolí řádila morová
epidemie, jen Andělské Hoře se vyhnula.
Ale výročí, které si můžeme v obci kousek od
Karlových Varů připomenout letos, zas tak
radostné není: Přesně před 300 lety, v roce
1718, vyhořel gotický hrad Andělská Hora
i s celým městečkem. Bylo tak dokonáno dílo
zkázy, které započalo již v roce 1635 dobytím, vypleněním a vypálením švédskými dobyvateli během třicetileté války. Jeden jediný vymrštěný hořící šindel, který před třemi
stoletími zapálil střechu rozvinuté středověké
stavby, byl mezníkem, od něhož opuštěný
hrad postupně zchátral až v romantickou roz-

valinu, jejíž rekonstrukce do podoby původní
zástavby může být už jen přibližná.
Jeden z mnoha majetků známého rodu Černínů zůstal od té doby neobydlen, byť byl opravován a šlechtici držen až do roku 1945, kdy
byl zkonfiskován.
Sutiny dnešního zbořeniště bývaly mimochodem také „královstvím“ Jakoba Tentzela, který
zde měl v sedmnáctém století proslulou alchymistickou laboratoř. Zřejmě ho přilákaly ony
zvěsti o pozitivní energii a léčivé vodě. Od
tohoto mága můžete dnes nalézt pojednání
o alchymii v Národním muzeu v dochovaném
sborníku „De metallis diversi tractatus“.

Přes útrpnou historii zůstalo hradební zbořeniště lákavým místem i poté, co z něj zůstaly
v podstatě trosky: Do romantických ruin se
vydávali lázeňští hosté z Kalových Varů, do
kroniky lokace se mezi slavnými návštěvníky
zapsal zejména německý prozaik a dramatik Johann Wolfgang Goethe, autor tragédie
o Faustovi zaprodaném čertu. Právě zde spisovatel oslavil své 37. narozeniny.

•	Andělská Hora je název kopce, zříceniny i celé obce.
•	Hrad: v gotickém slohu, vystavěn
před rokem 1402
•	Stavebník/první majitel: český šlechtic Boreš z Rýzmburka (možná znáte
hrad Rýzmburk neboli Osek na Teplicku v Ústeckém kraji).
•	Zřícenina je dnes chráněna jako kulturní památka ČR. S plochou hradního areálu o rozloze 4 230 m2 patří
k nejrozsáhlejším zříceninám v Karlovarském kraji.
•	Objekt je přístupný na vlastní nebezpečí.
•	50°12‘20.542“N, 12°57‘50.530“E

BANDITI - RÁJ PRO FILMAŘE
Oblíbené výletní místo, v němž prý ještě
v 19. století řádili loupežníci, přilákalo před
lety i filmaře.
Trampský muzikál „Balada pro banditu“ natočený v roce 1978 - na motivy Nikoly Šuhaje
loupežníka, zbojníka z podkarpatské Koločavy - jistě není nutno sáhodlouze představovat.
Film, v hlavních rolích s Miroslavem Donutilem a Ivou Bittovou, se zrodil v přírodě kolem
zříceniny hradu Andělská Hora. Role statistů
se tehdy zhostili přímo tamní trampové. Jezírko, u něhož seděli, lze v ruinách nalézt i dnes.
Jen je potřeba vyšplhat po pár desítkách strmých schodů, zasekaných přímo do skály,
projít první hradní branou, pak druhou. Pak
prolézat štěrbiny a zákoutí dominanty, která
hrdě kraluje vrchu na vysoké skále v karlovarské krajině, viditelná zřetelně i od hlavního silničního tahu. Tak blízko karlovarskému letišti,
že spatříte zcela jasně přilétat a na zem dosedat letouny. Rozhled odsud skýtá možnost
dohlédnout na několik vrcholů Krušných hor,
Klínovec, Doupovské hory, na jihozápadě vrcholky Slavkovského lesa.
Co vše je na nádvoří či v okolí hradní trosky
možné a s jakým nebezpečím lze při procházení od nádvoří k věži typu donžon počítat,
lze odvodit i z doporučení návštěvního řádu:
„Nešplhejte po zdech – bydlí v nich hadi.“

„Uklízejte exkrementy po svých miláčcích –
podrážky ostatních návštěvníků to ocení.“
„Nekuřte v hradním areálu – několikrát vyhořel“…a podobně.
Místo se dostalo i do romantické báchorky,
zfilmované pod názvem Pohádka o Andělské
Hoře. Je z roku 1992 a vznikla na motivy pověsti o andělsky hodné anglické princezně.
Krátce se v roce 2010 dostala i do cyklu Historické minipříběhy a kuriozity. Oba pořady
lze nalézt na stránkách České televize.
CO DÁL? POVĚSTI I REALITA
Milovníkům tajuplností skýtá Andělská Hora
dostatek materiálu k pokochání. Odehrála se
zde spousta záhadných událostí, které se staly obsahem pověstí předávaných až dodnes
z generace na generaci. Ta o princezně je asi
nejznámější, předkládáme ji ve velmi zestručněné podobě:
Krásnou Alvínu, dceru Tristana, který byl potomkem slavného krále Artuše, unesl na Andělskou
Horu hradní pán Ursinus, o kterého se Tristan
jako pěstoun staral od dětství, když jej jako malého chlapce zachránil před roztrháním medvěděm. Manželský svazek dívky s únoscem se ale
nevyvíjel příznivě a usoužená Alvína, zklamaná
sprostotou a zlobou svého chotě, hledala oporu
ve výpomoci lidem v podhradí. Ti ji za to přijímali velmi vstřícně a nazývali ji andělem. Hrubián Ursinus omylem vypil jed, který přichystal
pro nebohou Alvínu. Ta poté vzala děti a vrátila
se k otci Tristanovi zpět za moře, do vlasti svých
předků, do kraje Anglů a Sasů.
Legendu obrazně s dialogy postav vypravuje
také jeden z informačních panelů v areálu,
nazvaný „Druhý život hradu“.
Existence této báje podporuje příznivce myšlenky, že hrad byl postaven pro někoho vysoce postaveného ze západní Evropy. Mezi historiky se mluví o ženě vznešeného postavení,
která byla nežádoucí v Anglii. Fantastické
teorie mluví dokonce o pokračování keltské
rodové linie z Čech přes Anglii nazpátek na
Andělskou Horu.
Jméno laskavé princezny nese nejen kopec,
ale také každoroční Slavnosti princezny Alvíny, které se zde konají.
Radnice nelení ani ve všech možnostech záchranných a konzervačních prací, jak dávají
vědět nejen upozorňující cedule, ale i ohrazení některých částí nebo pracovní náčiní dělníků. Otazníkem do budoucna jsou restituční
nároky Černínů – obecní vlastnictví tak není
jisté…
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Antibabiš –
proti všem!

NEBÝVALÝ MEDIÁLNÍ A POLITICKÝ TLAK NA SOUČASNÉHO PREMIÉRA ANDREJE BABIŠE PŮSOBÍ
U ČESKÝCH POVAH JAKO BUMERANG. ČÍM VÍCE SKANDÁLŮ, ÚTOKŮ, KAUZ, STŘETŮ ZÁJMŮ
A DEMONSTRACÍ, TÍM VĚTŠÍ POPULARITU A VOLIČSKOU ZÁKLADNU HNUTÍ ANO ZÍSKÁVÁ. NA PRVNÍ
POHLED PARADOX, ALE PŘI HLUBŠÍ ANALÝZE JE TO JEV NAŠEMU NÁRODU PŘIROZENÝ.
TEXT: PALUBA
FOTO: FACEBOOK

Češi nemají rádi, když se silnější vytahuje
na slabšího. Od pradávna. V případě Andreje Babiše mnozí cítí, že tím „slabším“
je Andrej Babiš. Není slabší – jenom to
tak společnost pocitově vnímá. Po kauze
Čapí hnízdo, kde měl před deseti lety tehdejší nepolitik a miliardář AB údajně skrze nastrčenou společnost čerpat dotace
EU ve výši 50 mil Kč, přišla další kauza,
dobrodružný domnělý únos syna premiéra na Krym. Skutečnost, že se zjevně duševně nemocný člověk žijící ve Švýcarsku
dostane pod drobnohled médií, fakticky
proti své vůli a je tak zatažen do marasmu politického boje, se běžného člověka
dotkla asi nejvíce. Protože skrytým natáčením nemocného syna a následným zveřejněním byl překročen práh jakési etické
lajny. Část voličské populace reportáž
TV Seznam zpracovala jako nechutnost.
Následná vyostřená debata, často hrubá
vyjádření a cynismus mezi politickými
konkurenty – zapůsobila tak, že se k premiérovi přidávají i lidé, kteří do té doby
volili jiné politické strany, zejména z řad
ČSSD, KSČM a SPD.

Morálka a mít se dobře

Oponenti Andreje Babiše, ale i Miloše Zemana odmítají vidět reálie naší silně polarizované společnosti natolik objektivně, aby
pochopili – že čím více budou AB ostrakizovat, tím více bude ANO luxovat voličský
elektorát z jiných stran. Zatímco tzv. městští intelektuálové trvají na morálních hodnotách i tradičních politických zvyklostech,
včetně tzv. presumpce viny, většímu zbytku národa jde o pragmatické s morálkou
občas kolidující „mít se dobře“. A za vlády
ANO se lidé skutečně dobře začínají mít,
přinejmenším v konkrétních oblastech. Nezaměstnanost, díky hospodářskému růstu
je na svém minimu, začínají se dokonce
i v parlamentu řešit skutečně ožehavé společenské a sociální otázky i témata, např.
exekuční mafie, obchod s chudobou, ale
i oblast důchodů a zdravotnictví. Což vytváří pocit, že zde je konečně někdo kompetentní, někdo, kdo se opravdu o tuto
zem a její lid stará. Tuto veskrze pozitivní
vlnu, využívá a reprezentuje premiér, který

má navíc mimikry obětního beránka, jímž
bezpochyby vědomě a dobrovolně tak trochu i je. Hnutí ANO jako celek ani z daleka
neprochází takovými skandály jako ODS či
ČSSD v minulých letech. Ani nemůže, je
příliš krátce na politickém výsluní.

Za všechno může Kalousek

Dalším faktorem, proč se kampaně proti AB míjí účinkem, jsou tváře těch, kteří
selhali či ztratili důvěru veřejnosti. U části
voličů je například Miroslav Kalousek zosobněním všeho toho špatného v době
ekonomické krize. Podobně je tomu
i v případě jeho nástupce Jiřího Pospíšila.
Ten pozici TOP 09 oslabuje svou servilitou k přehmatům vlád, ve kterých za
pravici seděl, ale i ne zcela jasnou sexuální orientací, kdy se v LGBTQ komunitě
o něm hovoří jako o pokrytci, neboť při
projednávání zákona o registrovaném
partnerství, tehdy v dresu ODS, tento zákon nepodpořil, ačkoli má údajně ke gay
komunitě blízko. Takoví lidé se pak nemohou stát tváří změny – protože většina jim
to prostě nedovolí. Silný a důvěryhodný
politický rival, který by sesadil AB z trůnu, však není ani v ostatních stranách.
ČSSD se dlouhodobě zmítá ve vysilující
bratrovražedné stranické bitvě konzervativní a progresivistické frakce. KSČM má
názorově blíže k ANO než k ČSSD a SPD
je pro všechny politické subjekty považováno za příliš rizikové pro jakoukoli
spolupráci. Piráti na svůj čas musí počkat
do dalších voleb a ODS se snaží změnit
svou nelichotivou pověst z dob kmotrů.

Mocenský duel
vs. kryptototalita

Snaha opozičních sil vyjádřit nedůvěru vládě ke všem těm předchozím atakům opět
AB pomohla. Nejen, že vláda nepadla, ale
celá ta nepřipravená, nepromyšlená blamáž ukázala, že babišobijci neměli plán
„B“. Tedy alternativu toho, kdyby se pád
vlády povedl. Ta nezodpovědnost, raději
bezhlavě uvrhnout ČR do politické krize se
všemi s tím spojenými důsledky, než připravit důstojnou alternativu současné vládě, stojí za zamyšlení. Hlasování o nedů-

věře vládě však legalizovalo v plném světle
ještě jeden aspekt současné politiky. Tím
je zásadní a dlouhodobá podpora Miloše
Zemana Andreji Babišovi. Právě to je „žolík“, se kterým opoziční strany nedokáží
pracovat. Mocenský duel premiéra a prezidenta je stejné dráždidlo pro opoziční síly
– jako červený hadr pro býka. Vzájemná
podpora obou vrcholných politiků je sice
stabilizátorem emočně vypjatých politických otřesů, včetně imunity ke skandálům
dotýkajících se samotného premiéra, ale
nese i jistá rizika. Riziko vládní kryptototality, to je takový druh vládnutí, který sice na
oko funguje jako svobodná, demokratická
politická soutěž, ovšem v praxi ji úspěšně
popírá. Kdysi se jí přiblížila tzv. opoziční
smlouva mezi ODS a ČSSD. Byla to doba
temna pro ČR. Mocenský pakt totiž systémově vyřazuje ze hry veškeré oponenty.
Podobná situace je nyní v Maďarsku, ale
také v Polsku a má velmi zhoubné dopady
na celou tamní společnost, včetně oslabování nezávislé soudní moci a svobody médií i svobody slova obecně.

Osobní rovina – nic osobního

Zásadním problémem současné opoziční scény je fakt, že je natolik nesourodá
– názorově polarizovaná a nestabilní, že
v případě pádu vlády a odstranění Andreje
Babiše není šance na sestavení vlády nové.
Mimořádné volby pak s největší pravděpodobností nahrají opět Hnutí ANO a A.
Babišovi, protože urážky, napadání, obviňování, plivání i nenávist proti premiérovi
jsou všudypřítomné a v obyčejném člověku vytváří pocit nespravedlnosti, pocit
veřejného lynčování. Že je to střet racionálního myšlení s iracionálnem je škoda
komentovat, protože nakonec i volby jsou
o emocích. Osobní rovinu by si politici
i novináři však měli odpustit, měli by s ní
zacházet jako se šafránem. Kritika chyb je
v pořádku. Odhalování korupce a závadové jednání je legitimní. Navrhování jiných
způsobů řízení státu je OK, ale řezat opakovaně a pořád dokola do živého a občas
prosypat solí je už za hranou i u stále více
obhroublejší české nátury.
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Šlechticovi Gerstnerovi
připíší i nábřeží
FRANTIŠEK JOSEF GERSTNER JE OSOBNOST, KTEROU SI MĚSTO CHOMUTOV HÝČKÁ.
TEDY AŽ NA TAMNÍ VANDALY, KTEŘÍ BEZOSTYŠNĚ NIČÍ INFOPANELY KRAŤOUČKÉ NAUČNÉ
STEZKY, POJMENOVANÉ PO TOMTO MATEMATIKOVI A PRŮKOPNÍKOVI ŽELEZNICE. JEDEN
Z NEJSLAVNĚJŠÍCH MÍSTNÍCH RODÁKŮ SE NYNÍ - IN MEMORIAM - PODEPÍŠE I POD
REGENERACI MÍSTA POBLÍŽ NECHVALNĚ ZNÁMÉ SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉ LOKALITY „DUKELSKÁ“
NA OKRAJI MĚSTA.
TEXT A FOTO: LUCIE BARTOŠ

českými názvy… Gerstnerovo příjmení znělo
možná někomu příliš německy.
František Josef toho přitom pro český národ,
ale nejen pro něj, udělal dost.
AUTORITA A TECHNICKÝ ARBITR
Studoval matematiku a hvězdářství na pražské univerzitě. Chvíli sice pokukoval po medicíně, ve Vídni, nakonec ale zakotvil u dvou
vášní, které si vybral jako první. Navrátil se do
Prahy, pracoval v hvězdárně a činil se i v textech na astronomická témata. Vysokoškolští
studenti jej znali také jako profesora matematiky a mechaniky a jeho přednášky údajně navštěvovali i lidé „z ulice“ nebo technici z mnoha průmyslových firem, kteří se s ním chodili
poradit. Díky této rádcovské pozici tak mohl
dospět například k návrhu a sestrojení stroje
pro železné hutě v Hořovicích a Křivoklátě či
postavení vysoké pece ve Zbirohu.

DALŠÍ POCTA IN MEMORIAM
Po jeho rodném domě už není v dnešní zpustlé Hálkově ulici ani památky, přesto zde poblíž řeky plánovaná relaxační oáza dostane
název po něm – Gerstnerovo nábřeží. Smysl to má, a to mnohem větší než skutečnost,
že „Gerstnerova ulice“ je dnes umístěna na
chomutovském sídlišti Horní Ves. Na tom svůj
podíl zanechala, jak už to tak bývá, někdejší
společenská situace:

Na místě jeho rodného domu byla roku 1863
umístěna pamětní deska a ulice, kde se narodil, přejmenována na Gerstnerovu. Míval i pomník před dnešní základní uměleckou školou,
na náměstí T. G. Masaryka. V roce 1945,
v době odsunu německého obyvatelstva,
byla odstraněna pamětní deska z domu, z pomníku zmizelo jméno Gerstner a Gerstnerova
ulice byla přejmenována na Hálkovu. Všechny ulice ve městě byly tehdy přejmenovány

Zprvu byl hvězdářem, nakonec se on sám stal
hvězdou technického rozvoje a technického
školství u nás. Známý je především také založením Českého vysokého učení technického.
Jeho angažovanost v technickém vzdělávání
připomíná jeho socha postavená u chomutovské průmyslové školy: Má auru z kolejnic,
která mimochodem znázorňuje, že stojí za vybudováním koněspřežné železnice z Českých
Budějovic do Lince.
Skulptura, kterou vysochal místní výtvarník
Kamil Sopko, nese mimochodem také znak
zednářů, k nimž patřil.

František Josef Gerstner
TŘI STANOVIŠTĚ
Gertsnerova naučná stezka sestává ze tří stanovišť přímo v centru města. První trojjazyčná
infocedule k ní byla umístěna přímo na budově bývalého jezuitského gymnázia (nyní Středisko knihovnických a kulturních služeb), kde
Gerstner studoval, je dočasně sejmuta kvůli
svému poničení.
Tabule číslo 2 stojí v místech, kudy od středověku procházel mlýnský náhon - v blízkosti budovy městského divadla: Seznamuje blíže s jeho
pedagogickou činností a nejvýznamnější odbornou prací nazvanou „Příručka mechaniky“.
Styčný bod číslo 3 se nachází v místech, kde
stávala železniční stanice Duchcovsko-podmokelské dráhy, tedy v Blatenské ulici. Dozvíme se z ní o vzniku první koněspřežné dráhy,
kterou Gerstner projektoval, a o Chomutovu
jako o významném železničním uzlu. Mimochodem stavitelem první železnice nejen
v Čechách, ale i v celé kontinentální Evropě,
se nestal on, ale jeho syn František Antonín.

městskou kulturně-rekreační plochu, která
naváže přímo na centrum s jeho památkovou
zónou.
Prvním krokem k vytvoření relaxační zóny
Gerstnerova nábřeží je zbourání nevyužívané
budovy v Riegrově ulici, která koncem roku
2018 probíhá. Demolice vyjde městskou kasu
na 1,9 milionu korun. Částkou skoro 1,6 milionu vypomohla dotace z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj z programu „Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách
2018“.
Na vzniklém volném terénu, zatravněném,
bychom v teplých měsících měli objevit lavičky. Plánované Gerstnerovo nábřeží si máme
představit jako zahradu a u ní možná i alternativní vodní hřiště. Rozhodně bude nástupním prostorem do území bývalých válcoven,
do kterého by se město v budoucnu mohlo
rozvíjet: Územní plán počítá s tím, že v této
části města by v horizontu několika desítek let
mohla vyrůst obytná čtvrť.

SOUČASNOST A ÚMYSLY
Plánované nábřeží, pojmenované po chomutovském rodákovi, bude zabírat území na
levém břehu Chomutovky za Hálkovou ulicí.
Jeho součástí bude pěší propojení podél řeky
přes Riegrovu ulici až do jezuitského areálu,
kde dnes sídlí knihovna a muzeum. Dominantou se stane barokní špitální kostel svatého
Ducha. „Na nábřeží je plánována především
parková úprava, která bude obohacena o upravený kultivovaný vstup z Riegrovy ulice, který
se uvolní probíhající demolicí nevhodného panelového objektu. Zde by bylo vhodné umístit
Gerstnerovu sochu, která by byla v dohledu
jeho bývalého rodného domu v Hálkově ulici,”
dodává architekt města Jaroslav Pachner.

Tenhle konec města by si důstojnější tvář zasloužil – právě tudy vedla nejstarší silnice do
Prahy. Středobodem této části, která se nazývala Dolním či Pražským předměstím, byl právě svatostánek svatého Ducha.

Chomutov realizací projektu Gerstnerova
nábřeží bude v budoucnu obohacen o další

Jméno Gerstner nese také planetka - objevená v roce 1985 Antonínem Mrkosem na Kleti.

MÍT TAK SVOU PLANETU…
Jméno F. J. Gerstnera má celkově smysl si
pamatovat – vždyť je jedno z dvaasedmdesáti, která jsou zlatým písmem napsána pod
okny Národního muzea v Praze, a to už něco
znamená; zejména v čase a kraji poznamenaném odlivem technických mozků, kde je
s otevřenou náručí vítán každý trochu podobný tomuto vizionáři moderního inženýrského myšlení.

(1756-1832)
český matematik, fyzik, astronom a průkopník železnice
Narodil se v Chomutově 22. února 1756
v rodině chudého řemenáře v domě číslo 75 v dnešní Hálkově ulici. Studoval
zde na jezuitském gymnáziu (dnes budova muzea s Hvězdářskou věží).
Zakladatel Vysokého učení technického
v Praze, ředitel Vodních toků v Čechách,
konstruktér první koněspřežné dráhy
z Českých Budějovic do Lince. Pomohl
s vynálezem a sestrojením barometru.
Za své zásluhy byl roku 1810 povýšen
do šlechtického stavu.
Zajímavosti:
•	Během studií si přivydělával hrou na
varhany. Za jídlo a ubytování doučoval chovance z kláštera sv. Bartoloměje.
•	Vydal astronomickou práci, ve které
opravil zeměpisnou délku mnoha významných měst Evropy.
•	Zemřel v Mladějově u Jičína ve věku
76 let, v matričním záznamu je ale
uveden chybný údaj – 78 let.
•	Pohřben byl dvakrát: Zemřel a byl
pochován v Mladějově. U příležitosti
100. výročí jeho úmrtí putovaly ostatky do Chomutova – hrob má tedy na
hřbitovech obou měst.
•	V roce 2006 vydala Česká národní
banka dvousetkorunovou pamětní minci k 250. výročí jeho narození a k 200. výročí zahájení výuky na
pražské polytechnice.
•	Barokní špitální kostel svatého Ducha,
který se stane dominantou Gerstnerova nábřeží, je chráněnou kulturní památkou. Využívá jej pro bohoslužby
pravoslavná církev. Je zvláštní tím, že
vpředu sice svítí růžová fasáda, boky
a zadní trakt ale zdobí jen hnědošedá omítka. Se svatostánkem, poblíž
kamenného koryta Chomutovky, sousedí nevábná planina, kterou hyzdí
horkovodní trubky podél řeky. A pak
už jen industriální periferie a areál bývalých válcoven. To se snad již brzy
změní.
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Zapomenuté Podbořansko
odkrývá příběhy
„VŠELIKÁ PAMĚŤ LIDSKÁ LIDEM Z PAMĚTI VODCHÁZÍ, ALE PAMĚŤ, KTERÁŽ JEST ZÁPISEM
UČINĚNA, TA LIDI KU PAMĚTI PŘIVOZUJE.” TO JSOU SLOVA PÍSAŘE JANA HOUSKY Z TITULNÍHO
LISTU NEJSTARŠÍ PODBOŘANSKÉ MĚSTSKÉ KNIHY Z ROKU 1553. JAKO MOTTO SVÉHO
AUTORSKÉHO PROJEKTU SI JE VZALA ČTVEŘICE NADŠENCŮ: WEBOVOU PODOBU JEJICH TVORBY
NAJDETE NA PORTÁLU PODBORANSKO.INFO, NĚKOLIK MĚSÍCŮ UŽ JE ALE SLEDUJÍ ZÁJEMCI NA
INSTAGRAMOVÉM ÚČTU.
TEXT: LUCIE BARTOŠ
FOTO: LUCIE BARTOŠ A ARCHIV PROJEKTU

Autorský tým tvoří tři muži a jedna žena.
Zakladatel Tomáš Hásl bude podepsán
pod některými články, fotografiemi
a videi. Autorem textů je rovněž Petr
Ouhrabka, foto a video je také v rukou
Karolíny Dandové. O web pečuje Dmitrij Špenik.
spěvky dále rozvíjet. Ať už o historická fakta
a jejich srovnání se současností, nebo o další
pozoruhodné příběhy.

Na Podbořansku vzniká poutavý autorský
projekt, který bude postupně připomínat zapomenuté příběhy míst, jež jsou dnes opuštěná, a přesto je máme méně či více na očích.
Nápad vysokoškoláka Tomáše Hásla vůbec
není zaměřen (jen) na badatele, milovníky
historie a čtenáře dokumentární literatury.
Z toho, na jaké platformě začal, je zřejmě jasné, jaké cílové skupině chce otevřít oči o jejich rodišti, do kterého není ostuda se vracet.
Na portálu jste „vystřelili“ první tři příspěvky a avizujete, že budete přidávat jeden materiál každé dva týdny. Ale až od 8. března.
Proč právě toto datum?
Jde o datum, kdy oslavíme první výročí od
zahájení našeho projektu. Tehdy vznikla ta

počáteční myšlenka a začali jsme přidávat
na Instagram fotografie a texty – v českém
a anglickém jazyce. Web byl zatím spíše vedlejší záležitostí, ale nyní tedy po jednom
roce od vzniku bychom jej chtěli naplno
rozjet.
Projekt jsme spustili konkrétně letos 6. března, a to prvním příspěvkem na sociální síti
Instagram, kde jsme představili budovu vlakového nádraží v Podbořanech. Postupně
chceme naše čtenáře seznámit s různými
zajímavostmi, které se k našemu krásnému
kraji vážou. Zatímco na Instagramu se v trojkombinaci fotek dozvídá vždy jen pár základních informací o dané lokalitě, na tomto webu
budeme postupně všechny publikované pří-

Jste celkem mladý tým. Kde se ve vás vzala myšlenka oživovat stará, někdy dokonce
„mrtvá“ místa?
Myšlenka vznikala plynule. Postupně se ve
mně utvářela. Nějakou dobu jsem na Instagramu sledoval různá okolní města, jejich oficiální stránky, a tak nějak mě mrzelo, že o propagaci našeho regionu se nikdo příliš nestará.
Přitom mě samotného vždy zajímala historie
a konkrétně i pozoruhodná místa přímo na
Podbořansku.
Vy sám pocházíte přímo z města Podbořany?
Ano, já jsem se narodil v Podbořanech, mám
zde celou rodinu včetně rodičů a prarodičů,
i když já osobně nyní žiju v Praze. Studuji tam,
ale Podbořansko stále navštěvuji a jsem s ním
a s mými příbuznými v kontaktu.
Vaše iniciativa tedy zřejmě nepramení
z toho, čím se chcete živit. Zabývá se někdo
z vašeho týmu historií, novinařinou a podobně, nebo jde skutečně čistě o zájem
o region a dějiny nad rámec toho, čemu se
věnujete či chcete věnovat profesně?

První z triády startovních textů představuje budovu, která je podle pisatele
Petra zřejmě nejzajímavější stavbou
v Podbořanech – vlakové nádraží. To se
má mimochodem v roce 2019 dočkat
rekonstrukce objektů za zhruba 15 milionů korun. Nádražní celek tvoří starší
budova a vodárna z roku 1872, a novější
z roku 1902. Text odkrývá to, jak právě
nádraží pomohlo z nepříliš růžové dopravní situace na Podbořansku, když jej
konečně spojilo s okolním světem. Autoři popisují, jak to s dálkovou přepravou
bylo v historii, například když cestování
zajišťovaly dva dostavníky, které pojmuly
jen 8 lidí, anebo proč cesta do Prahy
a zpět někdy trvala i přes 76 hodin. Za
postavení trati vděčíme mimochodem
pěstitelům chmele a cukru na Lounsku
a Žatecku a zřejmě i těžařům hnědého
uhlí z Podkrušnohoří.
Jde o neprofesionální, osobní zájem. Já jsem
vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze. Druhý autor textů, Petr
Ouhrabka, sice v minulosti pracoval jako redaktor, takže by k tomu měl asi trošku blíž,
myšleno profesně. Já v současné době pracuji, konkrétně ve filmovém studiu Stillking
Films, kde se také věnuji vyhledávání lokalit.
Nesouvisí to sice s tím, že bych studoval historii či podobný obor, ale už působím v oblasti,
která k tomu má blíže. S Petrem jsme spolu
studovali na gymnáziu, já pak tedy zmíněnou
chemii, on dále v odborném vzdělávání nepokračoval.
Mezigenerační vztahy se změnily, spousta
mladých nemá tak blízká pouta ke svým babičkám a jejich osudům v rámci dějinného
vývoje. Setkáváte se s tím, že je pro lidi vaše
aktivita vzhledem k věku nečekaná? Jaké
máte v tomto smyslu reakce? Nepramení
vstřícné ohlasy spíše od starší generace,
než od vašich vrstevníků?
My se snažíme dělat osvětu, takže lidé, kterým je to blízké a zajímá je to, tak ti samozřejmě náš projekt vítají s otevřenou náručí.
Ale my tady na Podbořansku právě trochu
bojujeme s jistou ignorancí vůči okolí, patriotismu. Je pravda, že většinový zájem úplně
necítíme, spíše i chladnější… Dobré reakce
jsou asi opravdu zejména od starších ročníků,
ty to vítají více než mladší generace.
Naším posláním proto je právě přiblížit krásu
tohoto kraje především nejmladší generaci.
Rádi bychom, aby o Podbořansku dnešní mládež něco věděla, aby k němu měla úctu a aby
se do svého rodného kraje vždy ráda vracela.

Řekl jste „patriotismus“. Dnes když o sobě
člověk řekne, že je patriot, vlastenec, Čech,
je někdy nařknut z toho, že nemá dost otevřenou náruč pro multikulturalismus, evropanství. Jako by ta regionální paměť nebyla
tolik důležitá…
To ano. Já konkrétně jsem ale zrovna totálně
založený proevropsky, takže v mém případě
tohle samozřejmě vůbec neplatí. Vidím to
jako dvě různé věci - jestli chce být někdo
otevřený Evropě a zároveň vážit si místa, kde
vyrůstal, a chránit ho.
Jedním z prvních témat, která jste pro web
rozšířili a již zveřejnili, je obec Valov – místo, kde stávalo popraviště a střílelo se zde
hromadně také v celkem nedávné historii,
před 73 lety. Připomíná tak dozvuky česko-německých osudů zde v Sudetech, na které
je zde pamatováno možná více než v kdekterých větších městech - když si třeba vybavím, jak hodně slýchám z Podbořanska
o péči o židovské hřbitovy… I této tématice
se možná budete dál věnovat?
Ano, ano, určitě, my jsme byli i překvapeni
- když jsme se začali angažovat že v našem
regionu už řada spolků pracuje. Jak jste zmínila židovské téma, tak například spolek „Místa zblízka“ je celkem činný v ochraně židovských hřbitovů. Aktivní jsou i další organizace
jako například Budíček z Vroutku a skoro každá vesnice v okolí má nějakou vlastní iniciativu. Z tohoto pohledu musím říci, že se to
v regionu tak nějak probouzí… Jsem za to rád.
Na co byste ještě čtenáře nalákal, proč by
měli od března 2019 občas „kliknout“ na
portál Podboransko.Info?

Můžete se do budoucna těšit také na zajímavé záběry z dronů nebo třeba i rozhovory s místními rodáky. Zkrátka budete s námi
poznávat Podbořansko. Po našem putování
čerpáme informace z veřejně dostupných
zdrojů a velkou studnicí informací je nám kniha „Podbořany, dějiny města a okolních obcí“
od Jana Smetany. Určitě naši tvorbu sledujte
na sociálních sítích a nepřijdete o žádný nový
článek, fotografii či video. Budeme rádi, když
o nás řeknete dalším lidem v okolí Podbořanska, aby se i oni dozvěděli něco nového
o místě, kde žijí.

Druhý článek, který autoři zatím odemkli
na webu, potvrzuje, že kromě architektury a přírody přijde čas i na sportovní
tématiku. Nese název „Předchůdcem
Tatranu byl Sokol a založili ho němečtí
sportovci“.
Třetí zapomenuté či zapadlé, přesto
existující místo, které autoři připomínají,
je Valov, kde podle Petra Ouhrabka „lišky dávají dobrou noc“. Přitom se tu stala
tragická historická událost, na kterou by
se zapomenout nemělo. Chystáme se
jí na stránkách Pohledů věnovat v roce
2019 v samostatné reportáži z místa.
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PŘEHLÍDKA NÁPADŮ,
ŘEMESEL, ZRUČNOSTI A VTIPU
ZÁMEK VALDŠTEJNŮ LITVÍNOV ZVE NA TRADIČNÍ VÝSTAVU
V ROCE 2001 BYLA V GALERII RADNIČNÍ SKLÍPEK ZAHÁJENA TRADICE, A TO KAŽDOROČNÍ VÝSTAVA
VÁNOČNÍCH STROMKŮ V OBDOBÍ ADVENTU. PO ZRUŠENÍ GALERIE BYLA VÝSTAVA PŘEMÍSTĚNA DO
ZÁMKU. VÝSTAVA NABÍZÍ CELOROČNÍ INSPIRACI NA VÝZDOBU VÁNOČNÍCH STROMKŮ I PŘEHLÍDKU
NÁPADŮ, ŘEMESEL A ZRUČNOSTI. PO ROCE JSOU VÁNOČNÍ OZDOBY NAHRAZENY NOVÝMI.
TEXT: MARTA NOVOTNÁ
FOTO: MĚSTSKÝ ÚŘAD LITVÍNOV

Výtvarníci je vyrábí ze zcela netradičních materiálů. Použity už byly střepy, knihy, těstoviny,
laboratorní sklo, pingpongové i badmintonové míčky, součástky z hodin. Na výstavě nechybí ani vánoční klasika, zdobené perníky,
skleněné koule, paličkovaná krajka...
Letos se můžete těšit na ozdoby z flakonů od
parfémů, z korku, ze sirek a jiných.
Vystavující: Věra a Lenka Drengubákovy,
Anna a Eva Šiškovy, Lenka a Ivana Paulovičovy, Klub paličkářek Herdulky, D. Wohanková,
R. Kubec, Patchwork klub Litvínov, M. Tvrzníková, K. Rybová, A. Kropáčková, P. Hanáková,
A. Hájková, Dekor.Perník, Waldorfská školka
Jeřabinka, RAUTIS, a. s. Poniklá, Andrea Traganová, Lenka Fílová.

Ozdobené vánoční stromečky lze zhlédnout
od středy do neděle v čase od 9.00 do 17.00
hodin (vždy v celou hodinu, poslední prohlídka v 16.00 hodin).
Tel.: 603 151 600.
Adresa: UL. MOSTECKÁ ČP. 1, LITVÍNOV
www.litvinov.cz
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VÁNOČNÍ VŮNĚ
KOŘENÍ
SNAD KAŽDÝ MÁ VÁNOCE SPOJENÉ HLAVNĚ S VŮNÍ KOŘENÍ, VANILKY A DALŠÍCH OPOJNÝCH
VŮNÍ. VANILKOVÉ ROHLÍČKY, PERNÍČKY, VÁNOČNÍ PUNČ, SVAŘENÉ VÍNO, SKOŘICOVÁ SVÍČKA,
HŘEBÍČEK ZAPÍCHANÝ V POMERANČI, TO VŠE K VÁNOCŮM NEODMYSLITELNĚ PATŘÍ. PŘEMÝŠLELI
JSTE NĚKDY, PROČ PRÁVĚ TATO KOŘENÍ? A PRÁVĚ PROTO JSME SE ROZHODLI, ŽE VÁM NĚKTERÁ
KOŘENÍ TROCHU PŘIBLÍŽÍME.
TEXT A FOTO: ARCHIV POHLEDY AMB

Jalovec je rod stálezelených jehličnatých
keřů či stromů z čeledi cypřišovitých. Je
ochránce proti zlodějům, čárám a nemocem.

Vanilka je aromatické koření původem
z Mexika používané zejména při přípravě
některých sladkých jídel, pochutin a nápojů. Jedná se o fermentovanou tobolku
(nesprávně lusk) některých druhů orchidejí rodu vanilkovník. Navozuje kladné vibrace, posiluje mysl, obnovuje naši ztracenou
energii a přivolává lásku.

Skořice je aromatická kůra skořicovníků,
stále zelených tropických stromů. Je i léčivá, vyrábí se z ní silice, tinktury, olej. Má
kořenně nasládlou chuť a příjemnou vůni.
Působí na chuť k jídlu, celkově osvěžuje
a podporuje trávení. Posiluje duševní sílu,
vyvolává ochranné vibrace, pomáhá při
uzdravování a přivolává hojnost. Ne nadarmo byl součástí posvátných olejů starých
Egypťanů.

Hřebíček je sušený kalich s poupětem hřebíčkovce kořenného. Pochází z Moluckých

ostrovů. Používá se ke kořenění sladkých
potravin, rýže a masa. Pro své výrazné
aroma je i součástí mnoha aromatických
směsí. Hlavní složkou hřebíčkové silice je
fenolická sloučenina eugenol, která má
lokálně-anestetické a antiseptické účinky,
používá se často v zubním lékařství. Má
nasládlou chuť, která často přechází do
chutě hořké. Hřebíček s tmavě hnědou
či dokonce černou hlavičkou je závadný
nebo příliš starý. Hřebíček odráží veškeré
záporné síly, přináší truchlícím útěchu, vyvolává pozitivní duchovní vibrace.

Bobkový list je sušený list vavřínu ušlechtilého používaný zejména jako koření. Původem je pravděpodobně z Malé Asie. Odráží veškeré zlo a povzbuzuje mysl. Chrání
před kletbami a zlými kouzly.

Kardamom (též nesprávně kardamon) je
statná bylina z čeledi zázvorníkovitých. Její
plody a oddenky se používají jako koření.
Vzbuzuje lásku a vášeň.

A ještě něco nakonec: KDYŽ SE PRÝ JAKÉKOLIV TAJNÉ PŘÁNÍ NAPÍŠE NA LIST
VAVŘÍNU A POTÉ SPÁLÍ, PŘÁNÍ SE VYPLNÍ!
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„Čumkarty“

jako svědek doby

TIŠTĚNOU POHLEDNICI, TO ABY DNES ČLOVĚK VE SCHRÁNCE POHLEDAL. JE TO SKORO MALÝ
ZÁZRAK. TATO ZASTARÁVAJÍCÍ FORMA POŠTOVNÍCH KARET, KTERÉ MÍVAJÍ NA JEDNÉ STRANĚ
FOTOGRAFII ČI OBRÁZEK, SE STÁVÁ KURIOZITOU ´Z DOBY KRÁLE KLACKA´. PŘESTO JEŠTĚ UMÍ
UPOUTAT – TŘEBA KDYŽ JDE O KOUSEK, KTERÝ JEŠTĚ NIKDY NEBYL PUBLIKOVÁN.
TEXT: LUCIE BARTOŠ
FOTO: ARCHIV NAKLADATELSTVÍ

archivních papírových exponátů, ze svého
rodného okresu pak kolem šesti tisíc, ale nechybí mu vzorky z celého světa.
Společně se dvěma pracovníky lounského muzea, Slávkem Havrlantem a Martinem Vostřelem, stojí za čerstvě vydaným počinem – publikací „Louny na dobových pohlednicích“, která
je kolekcí celkem 470 starých podob tohoto
kdysi královského města. Původně se přitom
vybíralo se ze sedmi set naskenovaných pohlednic. Mnohé z těch, které se do publikace
dostaly, nebyly ještě nikdy publikovány.
V listopadu vydaná kniha je rozdělena do pěti
hlavních kapitol. První představuje nejstarší
pohlednice, druhá okénkové pohledy a koláže, další pak celková panoramata Loun.

Pohlednice ani dříve nebývaly jen komunikačním prostředkem mezi lidmi, kteří jsou od
sebe vzdáleni. Vždy byly sběratelskou relikvií,
výtvarným dílem a také pamětníkem doby tedy ať kvůli zadní straně s informacemi, které
dnes dávají vědět něco málo o mezilidských
vztazích i společenské náladě, ale i přední
straně se svou obrazově dokumentaristickou
hodnotou. Svědkem, který ilustruje aktuální

vzhled místa, stav architektury či ukazuje,
jaké budovy nám již v obci nezůstaly dochovány a podobně. Často bývá pro badatele
dokonce jediným zdrojem zjištění, jak to na
určitém místě kdysi vypadalo.
Jedním z významných českých sběratelů je
mimo jiné Jaroslav Rychtařík, člen Klubu sběratelů kuriozit. Vlastní kolem 90 tisíc těchto

Do dílčích 11 částí je pak rozčleněn předposlední oddíl. Podle názvu „Procházka po Lounech“ je zjevné, že se tematicky věnuje vždy
určité lokalitě, bez ohledu na stáří či kompozici pohlednice. První soubor prezentuje snímky nádraží, průmyslových podniků a Husovy
ulice. Následující pak Komenského náměstí
a Pražskou ulici. Nechybí záběry Mírového
náměstí a Hilbertovy ulice. Porovnávat lze
v různých časech i zpodobení Pivovarské
a Žatecké ulice včetně Žatecké brány, také
plovárnu, výstaviště, nemocnici a mnohá další
místa, ať ulice či náměstí.
Poslední, závěrečná sada obrázků se věnuje
událostem na území Loun, kdysi nazývaných
„Perlou nad řekou Ohří“ či „Branou do Českého středohoří“. Knihu vydalo nakladatelství
„Baron“ Petra Prášila a k mání by měla být ve
většině českých knihkupectvích.

VÍTE, ŽE…
Podobná kniha vyšla již v roce 2011.
Jmenovala se „Zmizelé Louny“, respektive
Zmizelé Čechy – Louny, a podepsán je pod ní
Martin Vostřel. Seznamuje slovem i obrazem
s historií, proměnami a geniem loci malebného
českého města v Ústeckém kraji. Úvodní text
doprovází 176 unikátních archivních fotografií.
K dostání je publikace, která spadala do
rozsáhlé edice Zmizelé Čechy od nakladatelství
Paseka, již spíše v antikvariátech.
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Co? Kdy? Kde?
ELÁN: 50 LET TOUR 2018
12. říjen 2018 až 20. prosinec 2018. Slovenská
kapela Elán slaví neuvěřitelných 50 let na scéně.
Přiřadila se tak k legendám české a slovenské
pop music, které poslouchají lidé napříč generacemi od nejmenších až po babičky.

VÁNOCE V MUZEU CHOMUTOV TENTOKRÁT AFRICKÉ
24. listopad 2018 až 6. leden 2019. Rádi vás přivítáme na naší africké vánoční výstavě. K obdivování budou autentické betlémy ze Zimbabwe,
Etiopie, Nairobi, Botswany atd..

VÝSTAVA MARIONET
17. listopad 2018 až 24. únor 2019. Výstavy pro
rodiny s dětmi patří k dobrým tradicím děčínského zámku. Výstava marionet byla zahájena vernisáží 17. listopadu a potrvá do 24. února. Vedle
části své sbírky, kterou letos vystaví na zámku
v Děčíně, přichystal Sváťa i dvě divadelní loutková představení.

TEPLICE ZA PRVNÍ REPUBLIKY

18. říjen 2018 až 25. únor 2019. Výstava v Jízdárně teplického zámku prostřednictvím tematických celků seznamuje s každodenním životem
obyvatel Teplic mezi lety 1918 - 1938.

CHOMUTOVSKÉ VÁNOCE 2018
2. prosinec 2018 až 23. prosinec 2018. Adventní trhy se konají na náměstí 1. máje od 2. do 24.
prosince 2018. Každý den je otevřeno od 10.00
do 18.00 hodin. Výzdoba ve městě bude rozsvícena 2. prosince, stejně jako bude rozsvícena
vánoční dominanta města, a to vánoční strom.

SKLO VE SLUŽBÁCH POLITIKY

VÁNOČNÍ TURNÉ PAVLA ŠPORCLA
V KOSTELE NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
V MOSTĚ
25. říjen 2018 až 24. březen 2019. Výstava představí sbírku skla ze Sklářského muzea v Novém
Boru. Každý z vystavených předmětů má svůj
příběh a svůj účel, ať už vznikl na objednávku
šlechtického dvora, politickou zakázku nebo
jako studentská ročníková práce.
BOŽÍ MUKA V KRAJINĚ
1. listopad 2018 až 1. leden 2019. Podnětem pro
vznik této výstavy se stal nález torza renesančních božích muk v Zahořanech a jeho následné
restaurování akademickým sochařem Liborem
Pisklákem. Na výstavě bude prezentováno jak
samotné záhořanské torzo, tak fotografie dalších
božích muk ze severočeského regionu.

12. prosinec 2018 23.59 hodin. Vánoční turné
Pavla Šporcla.

CHRÁM
Z POPELA
ZDVIŽENÝ
Zakoupit si jej v Mostě
můžete na těchto místech:
Ponte Records s.r.o.
Moskevská 12, 434 01 Most
Pondělí – pátek 9.30 – 12.00,
13.00 – 15.30 hod.
Tel.: 602 467 736, 777 670 712

U příležitosti 500 let od položení základního
kamene kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě
bylo vydáno DVD s filmem Chrám z popela zdvižený.

Reklamní agentura Daniel s.r.o.
Bělehradská 360, 434 01 Most
Pondělí – pátek 8.00 – 15.30 hod.
Tel.: 476 441 857

Oblastní muzeum v Mostě
Čsl. armády 1360/35
434 01 Most, okres Most
Tel.: 476 442 111

Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Kostelní 289, 434 01 Most
Sezónní otevírací doba,
informace na telefonu.
Tel.: 724 663 546, 777 478 373

Turistické informační centrum
Radniční 1/2, 434 01 Most
Pondělí – pátek 9.00 – 17.00 hod.
Sobota (1. 5. – 30. 9.) 9.00 – 14.00 hod.
Tel.: 476 448 220, 774 105 314

Informace na tel.: 777 109 099
Generální partner projektu:

Hlavní partner projektu:

Partner projektu:

www.chramzpopelazdvizeny.cz
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