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Vážení horalé a přátelé Krušných hor,

naše, jak doufáme prospěšná společnost, připravena řádně nakládat
v novém pololetí se na vás obracíme s případnými dary, granty, příspěvky
v posíleném složení a v silnějším orga- či s jakoukoliv jinou podporou své činnizačním uspořádání. Jako staronoví nosti od osob fyzických, právnických
otcové zakladatelé jsme vydávání Luf- a institucí či úřadů, abychom mohli
tu přenesli z beder jediného vydavate- nadále usilovat o přízeň čtenářů, aniž
le Jirky Kupilíka na obecně prospěš- bychom byli nuceni zvyšovat původní
nou společnost KRUŠNOHORSKÝ „zaváděcí“ cenu Luftu.
LUFT o.p.s.
Všichni tvoříme redakční radu a spoVe společnosti ovšem nadále Jirka lu s našimi vedoucími kulturní a sporkraluje jako ředitel a statutární orgán, tovní rubriky, s našimi obětavými
posily týmu nám umožnily vytvořit distributory a internetovým správcem
další předepsané orgány společnos- a se stále rostoucím počtem dopisoti – správní a dozorčí radu. Takže je vatelů a čtenářů se chceme stát sou-

částí veřejného prostoru, otevřeného
společenství hrdých obyvatel a přátel
Krušných hor / (H)Erzgebirge, obdivovatelů jejich přírodních krás a ctitelů jejich kulturní tradice. Sdílenými
úspěchy, zkušenostmi i diskusí chceme nadále přispívat ke správnému
rozvoji regionu a místní kvality života.
Věříme, že nám zachováte svou přízeň
a měsíčník LUFT budete doporučovat
svým přátelům.
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KRUŠNOHORSKÝ LUFT o.p.s.

MĚSÍČNÍK KRUŠNÉ
HORY – ZÁPAD
červenec 2012
Registrace MK ČR E 20467
Vydavatel KRUŠNOHORSKÝ
LUFT, o.p.s.
Ředitel Jiří Kupilík
Sídlo - Adresa redakce
Komenského 299, 362 37 Horní Blatná
Bankovní účet 253184266 / 0300
IBAN: CZ53 0300 0000 0002 5318 4266
BIC: CEKOCZPP
Cena výtisku 20 Kč/1 ks
Předplatné pololetní/2012
V místě distributora 100 Kč/6 ks
Poštou na doruč. adresu 200 Kč/6 ks
Do zahraničí poštou: 12 EUR/6 ks
Inzerce cena podle velikosti
a opakování tisku po dohodě
s vydavatelem 602 415 187
E-mail jirikupilik@volny.cz
E-mail herzgebirgeluft@seznam.cz

Otcové zakladatelé bez dětí. Zleva Ulrich, Lenka, Michal, Jirka, Karel, Jana, Petr (foto PM)

Z obsahu / Aus dem Inhalt
Jedinečné podzemí Zlatého Kopce
Das einzigartige Untertagewelt von Goldenhöhe................. 4

Tip na výlet: na skok do saského Waschleithe
Ausflugstipp: Auf einen Sprung ins Sächsische Waschleithe.......19

Vydařený křest vinařské stezky v Horní Blatné
Die erfolgreiche Taufe des Weinpfades in Platten................ 6

Krušnohorci uspěli v ostrovském triatlonu
Erfolg der Erzgebirgler im Schlackenwerther Triathlon.....20

Kulturní program
Das Kulturprogramm..........................................................7

Globální oteplování v Krušných horách?
Globale Klimaerwärmung im Erzgebirge?.........................20

Rozhovor s Vladimírem Králem, kronikářem Božího Daru
Interview mit Vladimír Král, dem Chronisten von Gottesgab....8

Vážně nevážně? Co Čech, to fotbalista
Ernsthaft / Unernsthaft? Jeder Tscheche, ein Fußballspieler...21

Literatura v krmelci
Literatur am Futterplatz....................................................11

Blatenský vodní příkop

Dějiny Nejdecka (4. díl)
Geschichte der Neudecker Gegend (4. Teil)........................12
Krušnohorské pověsti
Sagen vom Erzgebirge.......................................................13
Blatenský vodní příkop dříve a dnes
Plattner Erbwassergraben gestern und heute....................14
Diskuse: Úprava koryta Blatenského příkopu
Diskussion: Regulation des Bettes des Plattner Erbwassergrabens...16
Děti tavily rudu v Antonsthalu
Kinder bereiteten das Erz in Antonsthal auf......................17
Landart setkání v Königsmühle
Landart Treffen in Königsmühle........................................18
KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE

Ostrovská XTERRA

Redakční rada
Petr Maglia, tel. 602 381 286
E-mail maglia@volny.cz
Jiří Kupilík, Lenka Löfflerová,
Michal Urban, Karel Picura
Ulrich Möckel, Eva Skalníková,
Václav Kupilík, Jana Magliová
Logo Lenka Michaluková
Kulturní programy Jana Picurová
E-mail: picu.japicu@gmail.com
Sportovní programy
Eva Hejtmánková
E-mail: hejtmankova.eva@seznam.cz
Internetová správa Jan Maglia
E-mail: maglia.jan@volny.cz
Web www.herzgebirge.cz
Facebook herzgebirge
Distributoři
Potůčky – Lenka Štrauchová
Horní Blatná – Eva Chlumská; U Gity
Pernink – U Patrika, Květinářství
Abertamy – Lenka Löfflerová; U Březiny
Boží Dar – Jitka Peřina; konzum Čáda
Pstruží – Anna Heranová
Merklín – Hedvika Roznerová
Nové Hamry – hotel Schwarz
Rudné – Barbora Kosíková
Vysoká Pec – Iva Hüttnerová
Nejdek – Alena Veselá
Myslivci aj. – Ivana Pečimúthová
Lesná – Mgr. Dana Waldsteinová
Mariánská – hospůdka Krmelec
Další distributoři jsou vítáni!
Prodej – Infocentra v obcích
Náklad 650 kusů
Uzávěrka příspěvků do příštího
vydání měsíčníku je 3. 8. 2012.

ročník 1 / číslo 7 červenec 2012 / Strana 2

Já, Maxův klen z Potůčků
jak já, tak i lidé v celém kraji pro jeho
srdečnost a ochotu vždy nezištně
poradit a pomoci. Moc rád vzpomínám na radostné chvilky, které jsem
prožíval, když se v domě, který jsem
chránil svými silnými větvemi, ozýval
křik právě narozeného človíčka. Rád
jsem šuměním svých listů doprovázel
družná setkání, která se pravidelně
odehrávala pod mou rozvětvenou korunou mezi místními sousedy. A moc
se mi líbilo, že se tu běžně ozývala čeština společně s němčinou, nikdo s tím
neměl problém, protože lidé se tu vzájemně respektovali.

jsem Rakousko-Uhersko, přežil jsem
obě světové války, přežil jsem totalitu,
uvítal jsem svobodu, ale pak se stala
ta hrozná věc: psychicky nemocný
člověk založil požár v domě, který celý
život chráním. Ten žár byl hrozný, část
větví mi hořela, ptačí hnízda vzplála,
strašně mě to bolelo. Dělal jsem, co
jsem mohl, abych byl po požáru znovu
tak silný jako dřív. Ale jsem starý…

Dovolte, abych se vám představil:
jsem Maxův javor u Kozího potoka.
Kryl jsem svým stínem drobné dětJsem starý, stařičký javor, který toho ské lumpárny, poskytoval jsem útouž hodně pamatuje…
čiště mnoha generacím ptáčků a víte,
co se mi líbilo nejvíc? No přece, když
Jsem pyšný na to, že nesu jméno mě slepičky šimraly svými drápky
po člověku, kterého jsem si moc vážil na mých vrchních kořenech. Šumě-

ním svých listů jsem poskytoval útěchu lidem, když nastaly nejsmutnější
chvíle života a někdo blízký odešel
navždy… Víte, ve stínu mé koruny se
odehrálo mnoho pohnutých příběhů,
já jen přihlížel, košatěl a stárnul. Přežil

Prázdniny, konečně

Čas na jiné věci

Na ten den, 30. 6., na Šárku, už jsem
se dlouhou dobu těšila. Proč? Nám, dětem školou povinným, konečně začalo
to dlouho očekávané dvouměsíční volno.
Prázdniny, to je ten čas, kdy je
ve školách ticho a klid, kdy si děti běhají venku anebo jsou někde s rodiči,
kteří si za tímto účelem vzali dovolenou. To je ta doba, kdy by se měl každý
zastavit, užít si to volno, žádný stres,
ne jako ten celoroční kolotoč domov –
práce – domov – práce. Teď, o prázd-

ninách, je čas i na jiné věci než jen
chodit do práce a z práce, ba dokonce
i z práce do práce (školy). Máme čas
na sebe, na své okolí a na věci, co nás
baví, tak proč toho nevyužít.

Vedle uvedená oslava prázdnin je
výzvou k porozhlédnutí, k času na jiné
věci. Také proto, abychom dětem
nebyli špatným příkladem zajatců
rozběhnutého kolotoče. O příslušný
nadhled se v této rubrice našeho měV dnešní rychlé době se vyplatí tro- síčníku snažíme i díky příspěvkům
chu zpomalit a porozhlédnout se ko- od farářů. Věci duchovní, čili transcenlem sebe, užít si klid. Od toho tu přece dentální, mají faráři takříkajíc v popiprázdniny jsou.
su práce. V tomto prázdninovém čase
si dovolím upozornit, že o uchopení
Jana Picurová, Horní Blatná, světa jako celku se snaží také filosofie.
studentka Gymnázia Ostrov Někdy mají faráři a filosofové podobná
východiska. Ne náhodou velký německý filosof 20. století Karl Jaspers uzavřel své dílo přednáškami o „šifrách
transcendence“. V Horní Blatné mohu

A dnes potřebuji i vaši pomoc: Dejte
mi svůj hlas, aby se mi dostalo odborné
pomoci a já mohl ještě po mnoho let poskytovat stín, odpočinek, útěchu a domov… Děkuji vám od mízy (jak vy lidi
říkáte: od srdce). Těším se, že vás všechny jednou přivítám pod svou korunou.
(anonymus)
převzato z webových stránek
programu Strom života

nabídnout filosofii „stolní“ – Stolní filosofická společnost se sejde již
popatnácté na semináři o posledním
víkendu v srpnu (24.–26. 8. 2012)
k stolně filosofické práci na téma „Šifry transcendence a praktická filosofie
/ Filosofie pro moderního člověka“.
První seminář se v Horní Blatné konal v roce 1998 v sále hotelu Modrá
hvězda, poslední roky se scházíme komorněji v salonku penzionu Bohemia.
Pozvánka a informace z předešlých
seminářů jsou na www.blatna-cz.com
– léto budiž pochváleno.
Petr Maglia
garant 15. semináře SFS-HB

POZVÁNKA do Horní Blatné, 15. 7. 2012

Slavnostní vysvěcení opravené kapličky
Třetím
zastavením
poutníků
na krušnohorské vinařské stezce byla
23. června 2012 kaplička svaté Anny
v Horní Blatné (více na str. 6). Na slavnostní vysvěcení této zcela nově opravené kapličky zveme všechny zájemce,
přátele Krušných hor a příznivce kulturní kontinuity na neděli 15. července 2012 v 16 hodin. Drobné finanční
příspěvky na provedenou opravu jsou
vítány.
(red, foto PM)
WWW.herzgebirge.cz + facebook herzgebirge
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V podzemí Zlatého Kopce
se skrývají jedinečné prostory

Unikátní podzemí dolu Kohlreuter na Zlatém Kopci

Když se krátce po první světové válce
znovu rozběhl průzkum opuštěných
starých dolů na Zlatém Kopci u Božího Daru, napsal tehdy, v roce 1922,
báňský inženýr Moučka ve svém posudku: „Ve svém životě jsem viděl již
stovky dolů, ale dosud nikde tak imponující otvírky jako zde.“ Měl pravdu.
Po dolování na Zlatém Kopci, které
probíhalo s přestávkami od 16. do 20.
století, se dochovaly zcela mimořádné

Ve štole Johannes lze nalézt i staré
důlní žebříky a zbytky mohutné výdřevy

podzemní prostory, z nichž část snad
bude v blízké budoucnosti moci obdivovat i široká veřejnost. Město Boží

Dar už totiž zahájilo práce na jejich
zpřístupnění.
O tom, kdy dolování na Zlatém Kopci začalo, historické prameny mlčí,
v rozkvětu však muselo být již před
polovinou 16. století. Báňský řád krále
Ferdinanda I. pro tzv. lesní cínové doly,
vydaný 1. ledna 1548, totiž ve svém názvu – kromě dalších lokalit, jako jsou
Hřebečná, Pernink, Hroznětín, Horní
Blatná a Boží Dar – nese i jména Kaff
a Mückenberg. Obě tato místa leží
na Zlatém Kopci – Kaff je pradávné
pojmenování horského hřebene a vrcholu (Kaffenberg, 923 m n. m.) severně od vlastní osady na hranici mezi
Čechami a Saskem (po úbočí tohoto
hřebene probíhá známá kaffenberská
cyklostezka), Mückenberg, dnes Komáří vrch (965 m n. m.), je pak kopec
vypínající se západně od osady, v jehož blízkosti se nacházejí malebné
Holubí skalky.

tého Kopce byl úplný, je třeba doplnit,
že v náplavech zdejších toků se v 16.
století našla i drobná zrnka ryzího zlata. Právě po nich je zřejmě Zlatý Kopec, resp. zdejší hlavní vodní tok Zlatý
potok pojmenován.
Zatímco po dolování na Komářím vrchu nezůstaly prakticky žádné
pozůstatky (o tom, jak asi vypadaly
zdejší doly, si ale lze učinit alespoň
rámcovou představu podle četných
zabořených štol a šachet v údolí Hrazeného potoka jižně od Zlatého Kopce), na druhé straně údolí na Kaffu
je situace zcela jiná. Po rozsáhlém,
několik set let trvajícím dolování se
zde dochovalo nesčetné množství
nadzemních i podzemních důlních
památek, které jsou svým rozsahem
a zachováním jedinečné nejen v kontextu Krušnohoří. I proto je Zlatý
Kopec jednou z lokalit, jež budou repaleta dobývaných rud podstatně šir- prezentovat českou část pohoří v přiší – kromě převládajícího cínu se zde pravované německo-české nominaci
těžilo i železo, trochu mědi a stříbra, Krušných hor na Seznam světového
v 19. století také zinek a po druhé svě- kulturního dědictví UNESCO. Hlavní
tové válce bez velkých úspěchů uran. zdejší důlní díla, zejména doly JohanUž krušnohorský kronikář Petrus Al- nes a Kohlreuter, získají ještě předtím
binus ve své Míšeňské kronice z roku statut kulturní památky.
1589 uvádí, že se na Kaffu dobývají
kvalitní magnety (tedy dnešními slovy
Rudy jsou na Kaffu vázány na ploše
magnetit – nejbohatší ruda železa). uložené polohy velmi tvrdých šedoPoválečný geologický průzkum navíc zelených hornin označovaných jako
odhalil v rudách z Kaffu i zajímavé ob- skarny, přičemž některá rudní tělesa
sahy vzácného kadmia, india či thalia, dosahují i mnohametrových mocnosa aby výčet nerostného bohatství Zla- tí. Výsledkem dobývání těchto poloh

Na Komářím vrchu se těžil výhradně
cínovec (jáchymovský farář Mathesius ve své kronice Jáchymova z roku
1564 zmiňuje, že odtud viděl kroupy
cínovce velké až jako lidská hlava – což
by byl světový unikát), na Kaffu byla Velká podzemní komora na dole Kohlreuter

KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE
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Po dolování cínu, železa a dalších kovů se dochovaly obrovské podzemní prostory

jsou velkolepé podzemní komory. Štola Johannes na Předním Kaffu (blíže
Božímu Daru) má délku asi 180 m,
přičemž zhruba 75 m od ústí jsou
na ní vyraženy obrovské poruby zvané
kostel a kaple o délce 60 m, šířce 30 m
a výšce až 15 m – jde o nejrozsáhlejší
historické dobývky na Zlatém Kopci
a jedny z největších v Krušných horách vůbec. Právě tyto podzemní prostory by měly být v budoucnu přístupné pro veřejnost. V současnosti si lze
prohlédnout alespoň dobře dochované ústí štoly, které je z bezpečnostních
důvodů osazeno mříží.
Na Zadním Kaffu byl nejdůležitější
důl Kohlreuter se stejnojmennou štolou dlouhou 170 m. Také v této štole
vyrazili staří horníci grandiózní poruby – zhruba 110 m od ústí vede překop
do komory 40 m dlouhé a 25 m široké.
K odvodnění tohoto dolu a zastižení
vzdálenějších zrudnělých poloh sloužily níže položené štoly Segen Gottes
a Dreikönig, jejichž ústí jsou dosud
na rozdíl od štoly Kohlreuter dobře
dochovaná a osazená mřížemi, u ústí
štoly Dreikönig se dosud zachovaly
i důlní kolejnice. Štola Segen Gottes
byla dlouhá asi 210 m a jsou z ní popisovány vyrubané komory o šířce 30 m
a výšce 6 m, štola Dreikönig měřila
původně asi 285 m, při báňském průzkumu po první světové válce byla
prodloužena na 440 m. Před ústím

těchto štol se nacházejí velké haldy,
na nichž lze běžně nalézt ukázky hlavních rudních minerálů, především
magnetitu, sfaleritu a pyrhotinu, ale
i řady vzácných minerálů, jimiž Zlatý
Kopec proslul (například minerálů
helvinu, ludwigitu či hulsitu, obsahujících bór, nebo extrémně vzácných
hydroxidů cínu schoenfliesitu a wickmannitu, známých jinak jen z několika málo míst na světě.
Michal Urban
foto Jan Albrecht

WWW.herzgebirge.cz + facebook herzgebirge

Průzkum starých důlních děl nebývá pohodlnou procházkou
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Otevření krušnohorské
vinařské stezky v Horní Blatné
Dlouho připravovaná vycházka
po stopách kdysi slavného hornoblatenského vinařství proběhla plně v režii zúčastněných odvážlivců, kteří neváhali obětovat svůj volný sobotní čas
ve prospěch nejistého dobrodružství.

Po tradičním hornoblatenském vinném pečivu „Pfaffernüss“ se na zastávce v „Babiččině údolí“ jen zaprášilo. Také ochutnávka posledních
zásob vína z historických městských
sklepů „Wolfgangspinke“, poté, co
tekutina prošla několikanásobným
recyklačním procesem, se vydařila
a těch zbývajících asi deset litrů „Welfligergrüne“ definitivně vzalo za své. Dozrávající hrozny na dnes již zplanělých
Všechny potěšily dozrávající hrozny jedincích místního druhu vinné révy
na dnes již zplanělých jedincích míst- ního druhu vinné révy. Na Moravě
kvete, u nás dozrává.

Poslední dvě občerstvovací stanice (zastávky) na Blatenském vrchu
a na „Šancích“ daly putování již jen
závěrečnou tečku. Skupinu příjemně unavených poutníků na poslední
úsek cesty do Horní Blatné doprovodil
svým zpěvem a hrou pravý dudák. A ti,
co všech šest hornoblatenských kilometrů ve zdraví absolvovali, mohou
hrdě prohlásit: „Veni, vidi, vici.“
Jiří Kupilík
foto Petr Maglia

Hornoblatenské vinaře doplnil svým zpěvem a hrou pravý dudák

Brtník krušnohorský pasoucí se na dozrávajících borůvkách poblíž vinostezky

V Babiččině údolí poutníci ochutnali hornoblatenské vinné pečivo „Pfaffernüss“

Po několika zastávkách v centru
městečka upoutal pozornost všech
medvěd pasoucí se na dozrávajících
borůvkách pod Jindřišskými skalami.
Vylekal sice několik horolezců, ale výkřiky skupiny poutníků „zažeňme tu
potvoru kameny“ zůstaly bohudík bez
odezvy a chráněný přírodní druh „brtník krušnohorský“ zmizel v nedaleké
houštině bez újmy na zdraví.

Ochutnávka posledních zásob vína
z historických městských sklepů
„Wolfgangspinke“

Akce slovy poutníka z dalekého Pstruží
V sobotu to byl úžasně příjemný zážitek. Perfektně zorganizované, vtipný průvodce,
báječná nálada, „medvěd“, výborné „medovníčky“, vínečko i gulášek... a navrch nefalšovaný dudák. Nemělo to chybu. Překvapil i velký zájem veřejnosti. Moc a moc díky za
celou naši rodinu i další „Pstružáky“			
Dopisovatel AHA

O otevření hornoblatenské vinařské stezky referoval
2. července i německý deník Freie Presse, jehož redaktorka Eva-Maria Simon se na pozvání Luftu akce zúčastnila
14 Freie Presse

BLICK NACH BÖHMEN

Weinliebhaber flunkert zu Werbezwecken

NACHRICHTEN

Pfaffernüss – hornoblatenské vinné pečivo
Pro ty, kdo by snad nevěděli, co jsou to
Pfaffernüss, přinášíme recept na přípravu tohoto chutného pečiva od věhlasné
hornoblatenské kuchařky Geroldy Předotové z hotelu Modrá hvězda.

1 kg hladké mouky, 20 dkg másla,
40 dkg cukru, 1 sklenice medu (900 g),
1 prášek do perníku, 2 balíčky mletého fenyklu, 1 balíček mletého anýzu, 2 balíčky
mletého pepře, mléko podle potřeby – těsto musí být tužší, ne řídké.
Postup: Vše smíchat dohromady, poté
z těsta vytvořit malé válečky o průměru
1,5 cm a krájet na zhruba 1,5 cm velké
kousky. Naskládat na plech, který nemusí být vymazaný, a péct při teplotě
180 stupňů (spíše sušit). Dát do krabičky a nechat odležet cca 14 dní, aby pečivo změklo.

FORSCHUNG

Experten arbeiten
Stadtgeschichte auf
PILSEN/PLZEN — Rund 30 Experten
aus verschiedenen Fachbereichen
haben begonnen, eine umfassende
Geschichte von Pilsen/Plzeň auszuarbeiten. Es ist die letzte tschechische Großstadt, zu der noch keine
zusammenhängende Darstellung
der Historie vorliegt. Die Autoren
wollen eine Publikation über die
Spanne von der Urzeit bis 1990 erstellen. Der erste Teil, der bis ins Jahr
1788 reicht, soll Ende nächsten Jahres vorliegen. (tm)

ERMITTLUNGE N

Polizei nimmt
Manager ins Visier
BRÜX/MOST — Die tschechische Polizei hat gegen sechs ehemalige Manager der Braunkohlegesellschaft
Mostecká uhelná společnost (MUS)
in Brüx/Most Ermittlungen wegen
des Missbrauchs von internen Firmeninformationen eingeleitet. Das
steht in Zusammenhang mit der Privatisierung des Unternehmens Ende der 1990er-Jahre. Laut einem
Sprecher der Anti-Korruptionseinheit der Polizei sollen die besagten
Führungskräfte damals 150 Millionen Dollar aus dem Betrieb abgezweigt und für den Kauf von
MUS-Aktien genutzt haben. (tm)

WALDBESITZ

Kommune will eine
Stiftung gründen
EGER/CHEB — Für ihren städtischen

Waldbesitz in Bayern will die westböhmische Stadt Eger/Cheb eine
Stiftung gründen. Die Kommune
könnte somit erstmals seit Jahrzehnten wieder an den Einnahmen
aus der forstwirtschaftlichen Nutzung profitieren, so Bürgermeister
Pavel Vanoušek gegenüber Radio
Prag. In diese Stiftung sollen nach
seinen Worten alle Erträge aus der
Bewirtschaftung des Waldes fließen.
Der 647 Hektar große Besitz wird
seit 47 Jahren treuhänderisch vom
deutschen Staat verwaltet. (tm)
ANZEIGE

Reiseführer
Böhmen
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Reisebilder und
Sehenswürdigkeiten auf der
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Für das Weltkulturerbe
Montanregion Erzgebirge
bewerben sich sechs
böhmische Orte. „Freie
Presse“ stellt sie vor –
mit ihren Schätzen und
ihren Wunden aus der
Geschichte. Teil 4: Platten/
Horní Blatná.
VON EVA-MARIA SIMON
PLATTEN/HORNÍ BLATNÁ — Das Erzgebirge ist stets für eine Überraschung
gut. Bei Platten/Horní Blatná zum
Beispiel hängen nicht Vogelbeeren
an den Bäumen, sondern dicke, süße
Weintrauben. Aber nur, wenn Jiří
Kupilík eine Gruppe auf den Weinbaupfad um die Stadt führt.
„Hier sind die Weinterrassen“,
ruft er durchs Megafon und lässt die
Blicke über die Hügel schweifen.
Tatsächlich: Die Landschaft mit offenen Wiesen, gegliedert durch einzelne Bäume, erinnert an die Toskana. Nur das Klima passt nicht ganz:
Am Erzgebirgskamm auf mehr als
800 Metern weht ein kühler Juniwind. Kaum zu glauben, dass dort
Wein gewachsen sein soll. Kaum zu
glauben – und auch nicht wahr.

„Die Hügel sind
Überreste der
Zinnseifen.“
Michal Urban Geologe aus Prag

Es stimmt zwar, dass im Mittelalter
eine Klimaerwärmung Reben sprießen ließ. Selbst an sonnigen Hängen
des Erzgebirges. Aber nicht dort
oben. „Die Hügel sind Überreste der
Zinnseifen“, erklärt Michal Urban,
Geologe aus Prag, Wahl-Erzgebirger
und Unterstützer der Weltkulturerbe-Bewerbung. Der Weinpfad ist
in Wirklichkeit ein Bergbaulehrpfad, der von der Stadt bis zum Plattenberg/Blatenský vrch führt.
Aber Weinliebhaber Kupilík ist
jedes Mittel recht, um sein (H)Erzgebirge mit der besonderen Luft ande-

ren näher zu bringen. „Krušnohorský Herzgebirge LUFT“ heißt eine Monatszeitschrift, die er und seine Mitstreiter seit Dezember herausgeben. „Wir machen Werbung für
die Region“, so Redakteur Petr Maglia. 650 Exemplare verteilen sie pro
Monat, bald könnten es 850 werden.
Die Zeitungsmacher sind nicht
um Worte verlegen. Jiří Kupilík hält
mit der Gruppe an einem Graben an:
„Das Wasser mussten wir rausnehmen, um den Wein zu strecken.“
Gut, dass Geologe Urban weiß, was
das wirklich ist: Der Plattener Kunstgraben von 1540. Auf knapp 13 Kilometern transportierte er Wasser von
Gottesgab/Boží Dar nach Horní Blatná. So kanalisierten die Bergleute
das Schwarzwasser und andere Bäche. Gaben ihnen Kraft, trotz des geringen Gefälles. Genug für mehr als
zehn Hütten und Pochwerke. „Der
Kunstgraben ist einer der größten
und besterhaltenen“, so Urban.

Jirí Kupilík
Herausgeber der
Monatszeitschrift
„(H)Erzgebirge LUFT“

Die Pfarrkirche St. Laurentius auf dem Markt wurde im 15. oder 16. Jahrhundert gebaut und erhielt um 1740 baroFOTOS: EVA-MARIA SIMON (2)
cken Stil. Der Putz bröckelt, aber die Menschen wissen um die Schönheiten ihrer Bergstadt.

95
Kurort
Oberwiesenthal

FOTO: EVA-MARIA SIMON

Johanngeorgenstadt

Schneeberger Bergleute besiedelten ab 1532 die 199 Parzellen der Renaissance-Stadt. 1546 wurde sie böhmisch. Nach der Gegenreformation
im 17. Jahrhundert wanderten Protestanten aus – und gründeten Johanngeorgenstadt. Heute stehen in
Horní Blatná Häuser leer. Immerhin
lockt die Landschaft Wochenendurlauber an. Kupilík präsentiert die
Weinkeller: „Sie mussten groß sein.
Man hat den Wein lange gelagert,
weil er ungenießbar war.“ Groß sind
die „Keller“. Etwa die tiefe Eispinge,
wo das ganze Jahr das Eis liegen
bleibt. Und die 20 Meter breite
Wolfspinge. Dort gruben Bergleute
nach Zinn. Zurück blieben groteske
Granitformationen. Mit Wölfen hat
das so wenig zu tun wie der Wanderweg mit Wein: Ursprünglich war die
Pinge nach St. Wolfgang benannt,
Patron der Bergleute.
So genau nimmt man es in der
Stadt nicht. Hauptsache, der Wein
schmeckt, der zum Schluss ausgeschenkt wird. Das Etikett verbirgt
Kupilík. Vielleicht kommt der Tropfen ja doch aus dem Erzgebirge. In
Horní Blatná kann man nie wissen.
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219

Klášterec nad Ohří
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Jáchymov
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TSCHECHIEN

Steffen Heil

Geologe Michal Urban in der Wolfspinge, Überrest des Zinnbergbaus.

Die sechs Orte der Serie: Horní Blatná, Abertamy, Boží Dar, Jáchymov, Medenec und – nicht im Bild – Krupka nahe Teplice.

Besucht: Bergstadt Platten/Horní Blatná
Die Bergstadt Platten wurde 1532
mit Erlaubnis des sächsischen Kurfürsten Johann Friedrich gegründet.
Der Bergbau konzentrierte sich zunächst auf Zinn, ab 1544 wurde auch
Eisenerz abgebaut. In den 1560erJahren gehörten etwa 40 Gruben zur
Stadt. Sie lieferten auch Kobalt für
die Farbherstellung. Silber spielte
ebenfalls eine Rolle. Ab dem späten
18. Jahrhundert war die Stadt für die
Herstellung von verzinnten Blechlöf-

feln bekannt. 1880 hatte sie
2340 Einwohner. Heute sind es noch
etwas über 400. Erst seit 1999 gibt es
im ganzen Ort Telefonanschlüsse.
Die wichtigsten Sehenswürdigkeiten liegen am Bergbaulehrpfad, der
vor der Kirche beginnt: das Naturdenkmal Heinrichfelsen, der Plattener
Kunstgraben/Blatenský Príkop, die
Eis- und die Wolfspinge sowie der
Plattenberg mit Aussichtsturm. Nach
dem Krieg herrschte dort der Grenz-

Camps entpuppen sich als Dauerbrenner

schutz. Das Hotel verfiel und musste
abgerissen werden.
In der Stadt bietet das Museum Informationen zur Bergbaugeschichte.
Auch die Sankt-Annen-Kapelle erinnert daran. Mehrere Fachwerkhäuser
sind erhalten. Das „Faustuv dvur“ am
Markt gehörte einst einem Grubenbesitzer. Interessant ist im Inneren eine
historische Toilette mit Holzskulptur.
» www.horni-blatna.cz/de
» www.herzgebirge.cz

Brücke soll
Feldweg
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„Vision 2016 – für eine
gemeinsame Zukunft“
lautet der Titel eines
Projekts, der nicht zu viel
verspricht. Im Kloster
Ossegg/Osek gibt es den

teressieren – und sie miteinander in
Kontakt bringen.
Dass sich das Projekt in nur drei
Jahren so gut entwickeln würde,
war nicht absehbar. So finden über
das Förderprogramm Xenos längst
regelmäßig Freizeitcamps im Kloster Ossegg/Osek statt. Neben Gartenarbeit, Obsternte, Saftherstellung

tion, Toleranz und kulturelle Vielfalt stärken. Im mittleren Erzgebirge
läuft das Ganze seit 2009.“ Dazu gehörten Jugendcamps im Kloster, verschiedene Kurse, Feste, Berufs- und
Studienorientierung sowie gemeinsame Freizeitaktivitäten.
Seit Januar geht es nahtlos weiter.
„Wir wurden mit 104 weiteren Pro-

deln. „Auch der grenzüberschreitende Wirtschaftsraum soll einbezogen
werden.“ Dafür konnte man laut Vogel die Handwerkskammer Chemnitz als Partner gewinnen – speziell
für Bildungscamps.
Auch erhalten bleiben die zwischenmenschlichen Töne. „Der Begegnungscharakter – also gemeinsa-

Wiederaufbau in
Liebenstein/Libá geplant

LIEBENSTEIN/LIBÁ — Zwischen dem
westböhmischen Ort Liebenstein/

Koncerty
19.7. - Some Handsome Hands – Poněkud jiné klavírní trio
(Galerie umění K. Vary; 19:30)
21.7. - Festiválek na konci světa, 5. ročník folk, tramp a bluegrass (Kraslice; 13:00)
27.7. - Tomáš Klus (Zámecký park, Ostrov; vstup od 17:30, začátek v 19:00)
30.7. - skupina Tuláci (kostel na Suché u Jáchymova; 19:00)
30.7. - London schools symphony orchestra, 80členný hudební soubor
z Anglie (Kostel Zvěstování Panny Marie, Ostrov; 19:00)
2.8. - Markéta Irglová (Galerie umění Karlovy Vary; 20:00)
3. - 4.8. - Summer Rock Fest ZOO Lesík (Nejdek – kemp Lesík; 18:00)
3. - 15.8. - Festival Beethovenovy dny (Karlovy Vary)
18.8. - Letní rocková noc Pot-Rock III (Potůčky, rockový sál; 14:30)
Výstavy
do 26.7. - Krásný svět na zápalkových nálepkách
(Kostel Zvěstování Panny Marie, Ostrov)
do 26.8. - Irena Jůzová – Holý opis / Benátské plátno (Letohrádek Ostrov)
28.6. - 26.8. - Hastroši, plašiči a animisté (Muzeum Nejdek)
do 2.9. - Rukavičkářství v Abertamech (MÚ Abertamy; každý víkend 13:00 – 17:00)
23.6. - 30.9. - V
 ýstava Svatováclavské Bible (Muzeum Královská mincovna Jáchymov)
Kina
7.7. - Probudím se včera (Kino Horní Blatná; 18:00)
21.7. - Lorax (Kino Pernink; 18:00)

Sport
14.7. - Horský výběh Perštejn / Klínovec, 17,6 km, 904 m stoupání (Perštejn, 10:00)
2.6. - 30.9. - Putování Maxipsa Fíka, zábavné putování turistickými místy s kartičkou Maxipsa Fíka (kartičku vyzvednout v infocentru Boží Dar)
28.7. - Fotbalový turnaj, mužská družstva, možná přátelské utkání žen se
starými pány (Abertamy, hřiště; 9:00)
4.8. - 5.8. - Mistrovství ČR v motokrosu, Loket

VÝSTAVA
AUSSTELLUNG

Městský úřad Abertamy / Gemeindeamt Abertham

Sympozia
22. - 28.7. - 1. sochařské sympozium a Krušnohorské viktoriánské slavnosti
na Lesné, zakončení vernisáží v 15:00 a přehlídkou folklorních
souborů z Čech a Moravy

21.7. - Pařba v Bangkoku (Kino Horní Blatná; 18:00)
28.7. - Líbáš jako ďábel (Kino Pernink; 18:00)

Znovuotevřená / Neueröffnet

Kulturní akce
20.7. - Noční prohlídka hradu Loket (Hrad Loket; 21:00)
20. - 21.7. - Loketské léto, 11. ročník (Amfiteátr, Loket)
28.7. - Klára Hůrková, vernisáž obrazů a autorské čtení česko-německé
poezie (Abertamy, Zenkerova vila; 16:00)
28.7. - Chvála medu – ukázky řemesel (Horní hrad; 10:00 – 17:00)
4.8. - Svatovavřinecká pouť spojená s oslavami 480 let založení města
Horní Blatná (Horní Blatná, náměstí sv. Vavřince; 10:00)
11.8. - Námořnická zábava (Nejdek – kemp Lesík)

Abertamské rukavičkářství
Aberthamer Handschuhmacherei
Nové exponáty / neue Exponate, Audioprůvodce / Audio-Führer

23.06. - 02.09.2012

so+ne/Sa+So 13:00 - 17:00

Skupiny v pracovních dnech po předchozí dohodě na MU.
Gruppen an Werktagen nach vorheriger Absprache mit GA.

Bublavské artefakty v Sokolově
ních, z tehdejších pivovarů našeho a při začtení se do historie se vráregionu. Pivní lahve doplňují další títe do dob života našich předků.
skleněné a porcelánové exponáty. Více na www.muzeum-sokolov.cz.
Na panelech ve výstavním prostoru se návštěvníci mohou seznámit
s historií Bublavy a tehdy fungujících zdejších restaurací a hotelů. Při
Michael Rund
prohlídce historických předmětů
Muzeum Sokolov

Od 8. června až do 19. srpna 2012
probíhá ve výstavní síni v prvním
patře sokolovského zámku výstava
představující další ze sběratelských
oborů. Tentokrát jde o artefakty z 30.

a 40. let minulého století, které byly
nalezeny v místech bývalého osídlení
obce Bublava. Asi k nejzajímavější
části výstavy patří kolekce různých
nápojových lahví, především piv-

WWW.herzgebirge.cz + facebook herzgebirge
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Vladimír Král
– kronikář města Boží Dar

O životě v totalitách a dnes – v demokracii (?)

Původně přijel do Horní Blatné
ukázat kroniky a fotky, aby se s jeho
pohledem na minulost Božího
Daru a okolí mohli seznámit také
čtenáři Luftu. Zmínil se přitom jen
tak mimochodem, že jej doktoři
nedávno vrátili do života po dopravní nehodě v Německu. Když
se po střetu probral, jen gejzír krve
odrážející se od skla ho upozornil,
že mu bezpečnostní pás přeříznul
krční tepnu. Než upadl do bezvědomí, našel si tepnu a vrazil do ní malíček. Doktoři jej probudili za dva
měsíce s tím, že jen díky své pohotovosti nevykrvácel. Z našeho prvního setkání se tak vyvinul rozhovor, ve kterém božídarský kronikář
Vladimír Král bilancuje osmdesát
let své životní pouti, během níž se
nezastavil a která vydá za jiné dva
lidské životy. Vladimír Král je pamětník jako málokdo jiný.

Na co jste navazoval, když jste
s kronikou Božího Daru začal?
Byl jsem v archivu, kde je uložena
stará německá kronika, která byla vedena do roku 1942. Sestra mi pomohla s překladem a napsal jsem o historii
Božího Daru.
Jaký je váš vztah k německému
kronikáři, po kterém jste pomyslně
převzal štafetu?
Víte, kronikář je člověk, který se
musí dívat jinak než jako občan,
musí se podívat člověku do duše, aby
poznal, co je zač. Ten můj kolega, co
kroniku vedl přede mnou, musel mít
odvahu psát o vztahu lidí v Krušných
horách. Celé rodiny se rozpadaly, Češi
museli pryč a smíšená manželství
měla problémy s fanatickými fašisty.

Pomohly vám vaše válečné zážitky při
návštěvách otce v Karlových Varech?
Válku nepřeji nikomu, to, co jsme zažili, nálety a strach, bylo hrozné, že si to
nedovedete ani představit. Na návštěvě
za války v Karlových Varech jsem byl
s tátou ve společnosti řidičů autobusů,
to byli Češi, Holanďané a také Němci,
kteří nebyli fašisté, ale obyčejní prostí
lidé. Se zdejšími Němci si z války vybavuji dvě příhody. V roce 1943 jsem byl
v zimě u táty a jeli jsme velkým autobusem Man na Boží Dar. Byl sníh a u kostela v Jáchymově to začalo klouzat, otec
mi řekl, abych vzal klín a podložil jej pod
zadní kola. Tak jsem to vykonal a táta
se rozjel. Já za ním běžel a brečel jsem,
myslel jsem, že na mě zapomněl. Běžel
jsem za ním s klínem až na abertamskou křižovatku, tam čekal a všichni se
mi smáli. Potom jsem ještě přijel sám
v roce 1944, spali jsme na Božím Daru
u německé rodiny a pamatuji si, jak mi
ta paní udělala kávu s mlékem od krávy,
kterou měli doma. Byl tam škraloup,
který jsem nemohl vypít, a všichni se mi
zase smáli. Za války obyčejní lidé drželi
při sobě a pomáhali si.
Jak jste prožil konec války?
Neměli jsme rádio, tak jsem si udělal
krystalku a poslouchal německá hlášení
o bombardování, zda letí na Plzeň. Měli
jsme připravené kufříky s nejnutnějšími
potřebami, a když jsem vyslechl hlášení,
tak jsme už běželi do krytu ve sklepě.
Po náletu jsme sbírali střepiny. V domě
v Plzni, kde jsme bydleli, bydlela i německá rodina, takže v krytu jsme seděli
společně a společně jsme se báli. Měli
syna, jmenoval se Sigi, mluvil česky
a byli jsme kamarádi, avšak potom nám
jeho matka kamarádění zakázala. I on se
bál, protože mu vyčítali v Hitlerjugend,
že kamarádí s českým klukem. Když šli
do odsunu, tak jsme oba plakali. Pak
nám už jen jednou napsali a přátelství
skončilo. Vzpomínám také, jak jsme
na konci války museli odjet na vesnici
k tetě do Horní Lukavice, protože při
náletu na Plzeň nám americká letadla rozbila dům. 27. dubna 1945 jsme
odešli pěšky do Lukavice, kde jsme byli
až do 6. května. Během té doby prošli
vesnicí vězni z koncentračního tábora

KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE

V. Král s největšími trofejemi vylovenými z moře

a my děti jsme jim házely chleba, němečtí vojáci nás odháněli. Potom přijeli
od Klatov američtí vojáci a dávali nám
čokoládu, kterou jsme neznali. V neděli
jsme opět odešli pěšky do Plzně a radovali se ze svobody. Chodili jsme k americkým vojákům na letiště (bydlel jsem
na Borech) a žadonili jsme, aby nás
svezli letadlem. Přišel den D, pilot černoch nám dal doutník, zapálil a my jsme
ho vykouřili, pak jsme nasedli do letadla a obletěli Plzeň. Když jsme přistáli,
bylo nám špatně a šlo to horem dolem.
Za války jsem začal plavat, ale při náletu
na Plzeň rozbili bazén.
Prezident ČR v letošním projevu v nacisty vyhlazené obci Ležáky
řekl, že vyhnání Němců bylo logickým vyústěním války, přitom v mnoha jiných zemích Evropy taková logika uplatněna nebyla. Co si o tom
nyní myslíte, když znáte v Sudetech
mnoho zmizelých obcí?

To, co prohlásil prezident, je výsledek mocností, které o vysídlení
rozhodly. Němci, kteří bydleli v Sudetech, veřejně prohlašovali, že chtějí
k Německu. Je pravda, že jich bylo víc
než Čechů, ale území bylo české. My
bydleli v Liticích u Plzně a také jsme
museli utéct před fanatiky. Nutili nás,
abychom chodili do německé školy,
a tak se otec s matkou rozhodli, že
odejdeme. Naložili jsme kočárek s peřinami a drobnosti a utekli, dva dny
jsme spali v parku, než naši sehnali
ubytování. Obce zanikly, protože bylo
málo Čechů, kteří by chtěli do pohraničí, báli se. Potom když se otevřely
doly, tak byl zákaz. Slovenští horníci
si rozebírali opuštěné domy, cihly
a dřevo posílali na Slovensko a tam si
z toho stavěli domy.
Následně po otevřeném uchopení moci komunisty v Československu v roce 1948 jste byl v učení ve

Zéva obrovská, Egypt 2010. Tento největší žijící mlž (dorůstá velikosti až
1,2 m) dokáže člověku uskřípnout nohu, takže osamělý potápěč se utopí
(foto archiv V. Krále)

ročník 1 / číslo 7 červenec 2012 / Strana 10

Pestrý život Vladimíra Krále
Pan Král se narodil 20. 11. 1932, v roce 1938 zažil odsun z domova ze Sudet do Plzně, za války nasazení svého otce, řidiče náklaďáku,
do Německa a v roce 1941 do Karlových Varů, po konci války v roce 1945 přesun rodiny z vybombardovaného domu v Plzni do Karlových Varů. Změnu režimu v roce 1948 prožil v učení soustružníkem a jako začínající sportovec, vojnu ukončil v roce 1955 zotavením po
průstřelu břicha a věnoval se dál závodnímu plavání a od roku 1955 potápění jako úplné novince ve Svazarmu. Po mezinárodním úspěchu na závodech v Berlíně v roce 1963 se stal kromě reprezentačního sportovce a vedoucího oddílu také amatérským státním trenérem,
který vedl československou reprezentaci v mnoha zahraničních závodech v rámci uvolnění poměrů v druhé polovině 60. let. Po okupaci
Československa armádou Sovětského svazu v roce 1968 byl zbaven funkce státního trenéra za bojkot účasti reprezentace ČR na následujícím mistrovství Evropy v SSSR, zanedlouho však důvěru od Svazarmu opět dostal, ovšem v 70. letech byly výjezdy do zahraničí
velmi omezené. Funkci státního trenéra předal po 16 letech v roce 1979 ve svých 47 letech. To už měl dvě dospělé děti z prvního manželství, syna narozeného roku
1959 a dceru z roku 1961. V roce 1980 se oženil znovu, vyženil a osvojil dalšího syna a jeho zatím poslední syn se narodil v roce 1981.
Politické změny na konci roku 1989 jej zastihly ve funkcích vedoucího klubu vodních sportů Karlovy Vary a vedoucího instruktorů potápěčů – záchranářů
(o. s. Modrá hvězda života – záchranná vodní stanice potápěčů). Ovšem v hektické době se Svazarm rozpadl, a tak přišly o peníze na činnost i sportovní oddíly
a přidružené organizace. Teprve s přispěním soukromých sponzorů se mu v roce 1993 podařilo obnovit na Jesenické přehradě potápěčskou záchrannou stanici, nyní integrovanou do Vodní záchranné služby ČČK v rámci IZS.
Od války, kdy jeho otec byl od roku 1941 nasazen jako řidič autobusu hlavně na tratě do Božího Daru, na Zlatý Kopec a do Vejprt, po celou dobu svého života
aktivního sportovce a organizátora sportu až do současnosti jezdí pan Král v zimě lyžovat do Krušných hor. Svazarmovské zázemí měl vždy spojené s Božím
Darem, takže když se zastupitelstvo města Boží Dar v roce 2008 rozhodlo obnovit kroniku, nevedenou od roku 1945, byl po ruce. A protože k tomu všemu také
rád fotografuje, vede kromě kroniky psané také kroniku fotografickou.

Focení pod vodou (foto archiv V. Krále)

strojovně ve Dvorech, účastnil jste
se sportovních her mládeže po celých Čechách a budování sportovišť
v Karlových Varech, přitom vznikaly
pracovní tábory a političtí vězni těžili uran v dolech kolem Jáchymova.
Jak to šlo dohromady?
Zpočátku jsme věřili, že jsou tam
vězni, ale když tam začali pracovat
kamarádi, tak jsme se vše dozvěděli.
Celá oblast byla uzavřena, nikdo tam
nemohl a ani ti, co tam pracovali, nemohli být s politickými v kontaktu.
Chápali jsme to tak, že jsou vězněni
za něco těžkého. Potom se už vědělo
o Jáchymově, ale my obyčejní lidé
jsme nic nezmohli. Jako i teď se dělají lumpárny a kde je spravedlnost
a demokracie? Byli propuštěni hokejisté, kteří byli v jáchymovských
dolech, a začali hrát hokej za Karlovy Vary, tehdy měly Vary dobrý
a silný hokejový klub. Z iniciativy
známého fotografa pana Houfa, zvaného FOFIFO, vznikl první hokejový

stadion v ČSR. Mnoho nás mladých
šlo dobrovolně makat na výstavbu
tribun a ledové plochy zadarmo, dělali jsme to rádi, stejným způsobem
se pak postavil atletický stadion
v Tuhnicích.
Jako voják základní vojenské služby u pohraniční stráže jste hlídal
na hranici s Německem. Byli všichni
branci kolem vás ochotní sloužit komunistickému Československu?
Byli jsme vybráni již ve fabrice pro
vojenskou správu jako pohraničníci, to
nešlo odmítnout. Nikomu se nechtělo
na vojnu, ale byla to povinnost, jíž nešlo uhnout. Někteří utekli přes hranice,
já jsem neměl důvod, abych utekl.

Jak se díváte na vojenskou službu
dnes, když byla zrušena?
Narukoval jsem k pohraniční stráži do Chodové Plané na výcvik, pak
na rotu Zlatý Potok jako spojař. Byla to
náročná služba, není pravda to, co se
nyní píše o hraničářích. Sloužili jsme
na hranici, v zimě jsme mrzli, v létě
s hejny komárů, stále hlídat, pozorovat
terén, v noci, v dešti. Agenti ze západu
chodili, to není výmysl, ale holý fakt.
Chodili i naši agenti, přes naši rotu
chodil agent z Karlových Varů, vždy
na Vánoce. Nechal se odsunout již
v roce 1947 a pouze na Vánoce se přišel
podívat na rodinu. Na vojně byly hezké
chvíle, ale také velmi smutné, jako třeba když se prostříleli agenti vracející se
z Německa. Zahynul mi tehdy kamarád, se kterým jsem byl na hlídce, já měl
štěstí. Ale v roce 1954 na svatou Annu
jsme se vraceli z hlídky, a protože bylo
hodně hub, tak jsme do nich kopali, aby
jich bylo víc ze semen. Tu přiskočil můj

člen hlídky a řekl, jestli do toho kopneš, tak tě střelím. A střelil mě třikrát
do břicha. Sundal jsem samopal a chtěl
také střílet, on však omdlel a upadl. Tak
jsem se ovázal, rozmyslel, třetí člen
hlídky zatelefonoval. Jinak vzpomínám
na krásnou dobu vojenské prezenční
služby, kdy jsem plaval za Rudou hvězdu, na mistrovství v Bratislavě jsem byl
dvakrát mistrem v plavání na 200 metrů prsa. Vyhráli jsme také v polohové
štafetě 4 x 100 metrů, složení bylo přitom legrační: Kníže znak, já, Král, prsa,
Hrabě motýlek a Císař kraul.
To, že byla povinná vojenská služba, bylo správné, ale nemusela být tak
dlouhá. Myslím si, že by měla být i dnes,
dnešní mladí chlapci nevědí, o co přicházejí. Byla tam zbytečná buzerace,
ale i dobré věci, naučili jsme se kázni
a disciplíně, získali jsme fyzickou kondici, poznali jsme Maďary, Slováky, Ostravaky s kratkymi zobaky. Říkalo se, že
vojna udělá z mlaďocha chlapa, a je to

V potápěčské výstroji, V. Král vpravo (foto archiv V. Krále)

Armáda vám umožnila dělat vrcholový sport, stal jste se mistrem
republiky v plaveckých disciplínách.
Došlo však také ke střelbě, kolega
na hlídce vás střelil do břicha, a kdyby neomdlel, asi byste také střílel.

WWW.herzgebirge.cz + facebook herzgebirge
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„Tato část amfory je stará přes 2 000 let,“ říká V. Král

pravda. Vzroste mu sebevědomí, zesílí
a už má svůj názor na život. Musí si zajistit dobrou práci, pomýšlet na zajištění
rodičů, pro sebe byt a hledat spřízněnou
duši, svoji budoucí manželku. Nyní je
jiná doba a mladíci se žení až v pozdním
věku, nebo žijí jen tak. Pro nás bylo směrodatné založit rodinu.
I po incidentu se střelbou jste si
asi k armádě zachoval kladný vztah,
protože po zotavení a návratu z vojny jste se v rámci sportování zapojil
do činnosti ve Svazarmu (Svaz spolupráce s armádou). Nebo prostě
Svazarm sportovcům i funkcionářům poskytoval výhody, kvůli kterým byli ochotni legitimizovat komunistickou ideologii?
To si špatně vykládáte, byly sporty,
které se provozovaly v tělovýchovných
jednotách, ale Svazarm měl na starosti
branné sporty jako vodáctví, potápění,
parašutismus, létání a střelbu. My jsme
sportovali a chtěli jsme naučit sportovat
i dorost. Mezi námi bylo málo straníků-fanatiků, ponejvíc jsme byli mimo.
Čím jste si, kromě sportovních výkonů, zasloužil důvěru pražského
ústředního výboru Svazarmu, že
vás v roce 1963 jmenovali amatérským státním trenérem? A když jste
důvěru ztratil kvůli bojkotu účasti
reprezentačního týmu na závodech
v SSSR po okupaci v srpnu roku
1968, proč vám ji opět dali?

Mám dojem, že jmenování státním
trenérem bylo podpořeno mou zkušeností a velkým zájmem a také dobrovolnou prací při organizování a výcviku branců – potápěčů. I když jsem
byl rebel, nebyl nikdo, kdo by to dělal
zadarmo jako já.
Jak hodnotíte život v normalizovaném Československu v 70. a 80. letech,
tedy konkrétně v Karlových Varech,
na Jesenici a v Krušných horách?
V době po okupaci se lidé, ani já, nechtěli přizpůsobit situaci. Ti, kteří na počátku
roku 1968 věřili, že se politická situace
zlepší, byli na pochybách, ostatní se tázali
sami sebe, co bude dál. Bylo málo těch,
kteří považovali „vstup vojsk“ za správný.
Potom se začalo opět sportovat, na Jesenici, v Karlových Varech, začaly se budovat vleky na Neklidu u Božího Daru. Opět
se uzavřely hranice, tak jsme se potápěli
po republice, Ejpovice, přehrady, lomy,
Jesenice se stala naší základnou. Měli
jsme autobus RTO a jezdili jsme s dětmi i s rodinami, protože aut bylo málo
a bylo to laciné. Moje děti se začaly potápět, kamarád Sláva Strejček udělal malý
přístroj. Začali jsme jezdit se potápět
do Bulharska, na klubový autobus jsme
přidělali nádrže a celkový obsah byl 800
litrů nafty. Do Bulharska jsem jezdíval
i třikrát za sezonu. Na ten autobus jsme si
jako oddíl vydělali zajímavým způsobem.
Když místo na závody do SSSR jsem při
okupaci pustil reprezentanty ze soustředění domů, jel jsem domů také. Bydlel

KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE

jsem v Karlových Varech, ve Dvorech,
a tam jely ruské tanky přes most na Ohři
do Tuhnic. Most se prolomil a tanky
spadly do vody. Nikdo se neutopil, ale
policii se Rusové vymlouvali, že na mostě
bylo označení 5 T, to je pro pět tanků, a oni
jeli jen se třemi, nepochopili, že označení
znamená nosnost mostu 5 tun. Město
nás požádalo, abychom most rozřezali
a uklidili před zimou, aby kry nezatarasily
Ohři. Byla to náročná práce v zimě, bylo
i šestnáct pod nulou, a my měli jen slabé
neopreny. Ale zvládli jsme to, a tak jsme si
vydělali na autobus.

Čeho si nejvíce ceníte, na které
úspěchy v soukromém, pracovním
či sportovním životě vzpomínáte
nejraději?
Že jsem byl u toho, když jsme v roce
1947 zakládali plavecký sport, dále
v roce 1955 jsem byl jedním z těch, co
otevřeli oči pod vodou a ukázali krásu pod vodní hladinou. Jsem rád, že
jsem založil v Karlových Varech vodní
záchrannou službu, že mám dobré
přátele, kteří mě podrželi, že mohu
ukázat mladším lidem, jaké to bylo dříve na Božáku. Cením si toho, že mám
krásné zdravé děti, že jsem prožil s oběma manželkami hezký kus života a že
jsem tady teď. Že ještě mohu pomáhat
lidem a dobrým věcem. Jsem hrdý
na své děti, dceru Janu a syna Pavla,
kteří mi pomohli po těžké autonehodě.

U jakých změn jste byl po listopadu 1989 a jak tyto změny hodnotíte
z dnešního pohledu obecně i v Krušných horách konkrétně?
Politické změny jsem zažil v Karlových Varech. U pošty se setkávali lidé
a radovali se, hlavní slovo měli pan
Ing. Horník, Kotek a další. Za starostu
byl navržen pan Lokvenc, kterého jsem
velmi dobře znal, tak jsem byl pro. V této
době jsem pracoval ve výkupu ve Staré
Roli, kde se milicionáři připravovali, že
pojedou do Prahy, ale sešlo z toho.
Očekávali jsme změny, ale nic se nestalo, pár lidí-funkcionářů změnilo pracovní místa. Rozprodával se státní i jiný
majetek za pakatel, braly se v bankách
půjčky, které se nevracely. Rozkrádalo
se ve velkém. Na Kladně ocelárna, která
byla jedna z nejlepších v Evropě, ve Vít- Novou kroniku otevírá V. Král básní
kovicích. V Karlových Varech zmizely Viktora Dyka, věnovanou Božímu Daru
porcelánky a naše zakázky převzaly FranMáte nějakou radu do života pro
cie a Německo. Zrušilo se zemědělství, nás později narozené?
které bylo na úrovni, zrušily se cukrovary,
Můj názor je, aby si lidé neubližovašvindlovalo se s pozemky, a nikomu se li, byli na sebe příjemní, vážili si jeden
nic nestalo. Můj názor obyčejného člo- druhého. Žil jsem za první republiky,
věka je, že tito politici to vedou od deseti byla bída a nezaměstnanost, za války
k pěti. Komunisté předávali státní kasu byl strach a nouze, po válce nic moc,
bez dluhů, nyní jsme zadluženi, rozpro- ale zlepšovalo se to, lidé měli prádalo se všechno, a peníze nejsou. Na bez- ci, všichni mohli a museli pracovat.
branné nemocné děti se skládají chudí A dnes? Manažeři mají vysoké platy
lidé, ale zbohatlíci dávají na hokej, je to a dělníci, kteří vyrábí hodnoty pro
ostuda. Co se sleduje tím, že finančně republiku, jsou nespravedlivě hodnonadhodnoceni jsou manažeři, hokejisté ceni, Cikáni nemusí pracovat a mají
a fotbalisté, a na postižené stát nemá? Je vysoké důchody. To je demokracie?
něco shnilého ve státě českém, musí přijít
změna v pořádku na ulicích a v organizaDěkuji vám za rozhovor, mám pocit,
ci hospodářství.
že jsem o vaše zkušenosti moudřejší.
Co byste ze svého života nejraději
vyškrtnul?
Válku a úmrtí svého prvorozeného
syna, který umřel ve 33 letech, a svou
loňskou autonehodu v Německu.

rozhovor vedl Petr Maglia
foto Petr Maglia
a archiv pana Krále
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11. ročník řezbářského sympozia na Mariánské

Vše probíhalo s aktivní asistencí klientek ústavu

Ve dnech 10. až 15. června 2012 se
uskutečnil již 11. ročník společného
řezbářského sympozia v areálu Ústavu
sociální péče na Mariánské. O mnohaleté spolupráci umělců s klientkami
ústavu jsme informovali v dubnovém
vydání Luftu v rámci rozhovoru mě-

síce s abertamským sochařem a řezbářem Jiřím Lainem, včetně ukázek
jeho prací. Při naší návštěvě ve středu
13. 6., na den otevřených dveří, jsme
zastihli v plné práci kromě Jiřího Laina také jeho kamarády, řezbáře Slávka
Jirana a Davida Fialu, zúčastnili se i zá-

Jiří Lain z Abertam vede spolupráci
s klientkami ústavu již jedenáctý rok

stupci obce malířské paní Lucie Pasco
a Vladimír Kafka. O hudbu k poslechu
i tanci se starala country kapela Tuláci. Vše probíhalo s aktivní asistencí
klientek ústavu. Příjemnou atmosféru
a dobrou náladu všech zúčastněných
nemohlo pokazit ani pošmourné poča-

Sochař a řezbář Slávek Jiran při
letošní účasti na Mariánské

sí. Vydařený jedenáctý ročník sympozia se stal minulostí a nám nezbývá než
držet palce, aby tradice zdárně pokračovala i v dalších letech.
Jiří Kupilík
foto Václav Kupilík

Dámský literární večer – aneb klasiky čteme v krmelci
by je čekal třeba ve slavnostním sále
Grandhotelu Pupp, zmýlil by se. Tři
desítky příznivkyň dobrého čtení se
sešly v krmelci uprostřed božídarských lesů. Dámy překonaly zhruba
kilometrovou vzdálenost z centra Božího Daru různě, některé pěšky, jiné
na kole, ale vždy ve střevíčcích.
A. C. Clark, Lev Tolstoj či Jiří Žáček
a jejich díla a desítka božídarských
dam v noblesních šatech a v botách
na podpatcích si dali podvečerní dostaveníčko ve čtvrtek 21. června. Kdo

ní knihy poputují? Dámy se dohodly,
že za měsíc se opět sejdou a z krmelce
knihy pošlou přímo do knihovny.

Místní i přespolní jsou vítáni v božídarské knihovně každou středu od
17 hodin. Knihovna disponuje nejen českou literaturou, ale čtenářům
nabízí také anglickou a německou liOd 17 hodiny se knihy nejen před- teraturu pro začátečníky i pokročilé.
čítaly a diskutovaly, ale také úspěš- Knihám vzdáváme hold.
ně vyměňovaly. Největší zájem byl
o klasiku! V Krušných horách tedy
Martina Poštová,
o utopence s cibulí. A kam po přečteBoží Dar

Při zábavě věk nerozhoduje
V úterý 19. 6. 2012 se v hotelu Modrá hvězda v Horní Blatné sešli důchodci

WWW.herzgebirge.cz + facebook herzgebirge

V úterý 19. června se v hotelu Modrá
hvězda v Horní Blatné sešli důchodci
sdružení pod Svazem postižených civilizačními chorobami. Důchodcům
z Abertam, Perninku, Horní Blatné
a Potůčků zahrál k tanci i poslechu pan
Nedvěd z Karlových Varů. O pohoštění se kromě hotelu postarala také paní
Borovcová, která dobře zorganizovala
hornoblatenské účastníky. Účast byla
velká, sešlo se nás přibližně pětačtyřicet,
všichni se dobře bavili a ukázali, že mají
ještě chuť do života. Za možnost scházet
se v takovém počtu vděčíme už po léta
paní Předotové a jejímu hotelu s dostatečně velkou a útulnou restaurací. Příště
se těšíme, že si zatančíme také s pány.

O pohoštění se kromě hotelu
postarala také paní Borovcová

text a foto Eva Chlumská,
Horní Blatná
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Historie Nejdecka
a západního Krušnohoří. 4. část
Nejdecké přádelny na snímku Ruperta Fuchse z r. 1925

Určité zlepšení výdělečných možností na Nejdecku nastalo po roce
1775, kdy Clara Angermannová v saském Eibenstocku a okolí zavedla tzv.
tamburírování, tj. vyšívání v rámu. Vyšívání se stalo rozšířenou domácí živností i v Porolaví. Práci přinesla lidem
také přádelna česané příze v Nejdku,
založená roku 1843 Antonem Schmiegerem. Místní železářství bylo oživeno
zavedením modernějšího způsobu výroby plechů v roce 1836, kdy Heinrich
Kleist začal v Nejdku po anglickém
vzoru s válcováním plechu.
V nejdeckých železárnách a v přádelně našly zaměstnání tisíce dělníků.
Docházeli do továren i z velmi vzdálených obcí, například až z Přebuze,
Chaloupek a Jelení. Prudký hospodářský rozvoj zmíněných provozů ve 2.
polovině 19. století významnou měrou
ovlivnil celkový sociálně-ekonomický
charakter Nejdecka. V úzké souvislosti
s postupnou industrializací (ve 2. polovině 19. století zde vznikly i četné pily,
mlýny, papírna, malé továrny s nejrůznější produkcí aj.) došlo k nebývalému
stavebnímu rozmachu a k výstavbě
důležitých dopravních tepen. V roce
1881 byla postavena železnice z Chodova přes Novou Roli do Nejdku a roku
1899 pak byla dokončena trať z Karlových Varů do Potůčků a Johanngeorgenstadtu v Německu, jež měla
pro Nejdecko a západní Krušnohoří
kardinální význam. Nové komunikace
znamenaly spojení oblasti s vnitrozemským a zahraničním trhem, zlepšení
odbytových možností pro domácí výrobky a také zlevnění dovozu surovin.

Hospodářská stabilizace a komunikační spojení Nejdecka koncem
minulého století vedly i k oživení celoročního turistického ruchu, jenž v té
době začal být módou. Jeho projevem
byly mimo jiné například stavby vyhlídkových věží a restaurací na Klínovci
(1884), Plešivci (1895) a na Tisovském
vrchu nad Nejdkem v roce 1897. Přírodní krásy Krušných hor začaly být
objevovány a vyhledávány návštěvníky
z Čech i z ciziny. Svědčí o tom četné dobové turistické průvodce.

cii Deutschböhmen a odmítalo vznik
Československé republiky. Posléze
byli i oni nuceni akceptovat politický
status quo v ČSR, v níž tvořili Němci
početně silnou národnostní menšinu.
V roce 1930 zasáhla Nejdecko a okolí svými nepříznivými projevy světová
hospodářská krize. Došlo k omezení
a pak k zastavení výroby v železárně,
řada firem zbankrotovala, dělníci byli
propouštěni z práce. Nezaměstnanost prudce rostla a v přímé úměře se
zhoršovaly životní podmínky obyvatel
Krušnohoří. V rezoluci nezaměstnaných soudního okresu Nejdek z 26.
října 1932 se uvádí: „Padesát procent
obyvatelstva je bez práce a trpí bídou,
mládež trpí podvýživou a ženy v továrnách a domácké dělnice se nemohou
nikde domoci svých práv.“

mi do ČSR přecházeli antifašisté z Německa a jimiž byly pašovány tiskoviny.
Po připojení Sudet k hitlerovskému
Německu v říjnu 1938 proběhla i v západním Krušnohoří vlna nacistického
zatýkání, jež bylo zaměřeno proti antifašistům jakékoliv politické orientace.
Během druhé světové války sloužili
odvedení muži z Krušnohoří v německém Wehrmachtu. Mnoho tisíců jich
padlo, ponejvíce na ruské frontě. Pro
posílení surovinové základny německé
zbrojní výroby došlo za války k částečnému oživení rudného dolování v západním Krušnohoří. Pro válečné účely
se exploatovala zejména uranová,
wolframová a cínová ruda. V roce 1942
byl mezi Rolavou a Jelení otevřen moderní a technicky dokonale vybavený
důl těžařské firmy Zinnbergbau Sudetenland G.m.b.H. Těžba cínových rud
probíhala také v Přebuzi, uranových
rud pak zejména v Jáchymově.

Hospodářská krize vedla v českém
pohraničí k zostření národnostních
rozporů mezi Čechy a Němci. Obě straKoncem války prošlo západním Krušny se navzájem vinily za hospodářskou
mizérii. V rámci rozjitřeného nacio- nohořím ve směru od Johanngeorgen-

Rozmach průmyslové velkovýroby
v Nejdku na konci 19. století podnítil
mezi dělnictvem zakládání rozličných
osvětových, odborářských a politických sdružení. Pracující nejdeckých závodů byli kolem roku 1900 orientováni
vesměs sociálně-demokraticky. V regionu Perninku, Abertam, Božího Daru
a Horní Blatné k tomuto sociálně-politickému trendu ve větší míře nedošlo,
neboť zdejší průmyslová struktura se
po definitivním zániku dolování kolem
roku 1850 nikdy příliš nerozvinula
a zachovala si ráz malovýroby, jež zaměstnávala jen omezený počet lidí.
První světová válka přinesla Kruš- Dvě dominanty horního Krušnohoří: rozhledny na Peindlu a na Plešivci kolem roku 1910
nohoří opět již tolikrát zažitou bídu nalismu byla roku 1935 založena Su- stadtu do vnitrozemí Čech několik transa žal nad smrtí svých drahých. Pohoří detoněmecká strana, jež hájila zájmy portů vězňů německých koncentračních
se zase stalo dějištěm smutných scén Němců v Čechách s cílem získat pro táborů. Během tzv. pochodů smrti mnoho
hladu a utrpení. Mnoho mužů padlo ně úplnou autonomii. Krušnohoří svou vězňů na Nejdecku zahynulo. Během
na válečných bojištích po celé Evropě. hraniční polohou sehrálo ve 2. půli války byli v některých obcích západního
Po skončení války v roce 1918 ně- 30. let důležitou roli v aktivitách jak Krušnohoří pracovně nasazeni váleční zamecké obyvatelstvo Krušnohoří sym- henleinovského, tj. fašistického, tak jatci, hlavně Rusové, Poláci a Francouzi.
patizovalo s neúspěšnými snahami protifašistického hnutí. Na Nejdecku
(dokončení příště)
Němců v Čechách ustanovit v pohra- a v horním Krušnohoří bylo několik
Stanislav Burachovič
ničních oblastech autonomní provin- ilegálních hraničních přechodů, který-
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Krušnohorské pověsti
Krušné hory, jejich krajina i historie
jako by byly stvořeny pro nepřeberné
množství pověstí. Spoře osídlené neprostupné hvozdy, zrádné bažiny a rašeliniště s temnými potoky a tůněmi,
bizarní skalní útvary, opuštěné šachty
a zříceniny hradů, obestřené tajemstvím
skrytých pokladů, občasné otřesy země
– to vše spolu s tvrdými životními podmínkami obyvatel určovalo charakter
krušnohorských pověstí. Nevysvětlitelné jevy, se kterými se lidé setkávali, jitřily
fantazii vypravěčů, která jim přidávala
na dramatičnosti a také často na morálním poslání. Tresty za chamtivost, zločiny, lži, nedodržení daného slibu či jen
za zvědavost a povídavost byly často neúměrně tvrdé. Dobrým činům se dostávalo odměny. Příběhy jsou obvykle strašidelné, ale někdy i humorné a poetické.

často následky geologických procesů. Na racionální jádro řady z těchto
až pohádkových variací upozorňuje
ve svých přednáškách a úvahách geolog Petr Rojík.

vyprávění“ poeticky a s velkým porozuměním: „ Pokolení se střídají, pověsti
však věrně zůstávají… Jsou stříbrnou
páskou, která neustále obepíná svou
půvabnou září ducha lidu, zřídlo poezie, která tryská bez konce!“ Stejně
Odloučeni od okolního světa za dlou- jako Hermann Brandl vyslechl a zapsal
hých horských zim si sousedé předávali soubor pověstí, nazvaný „Pověsti a povyslechnuté nebo vlastní příběhy, které hádky z kraje mezi Klínovcem a Douse postupně stávaly společným majet- povskými horami“, hroznětínský učitel
kem a vytvářely živoucí vztah ke vše- Hans Nürnberger (vyšly v překladu
mu, co tehdejšího člověka obklopovalo. v nakladatelství Fornica v roce 2010).

Pověsti se většinou týkaly určitých
míst, často i určitých osob, zvyků
a kromě samých Krušných hor také
Krajina pod Klínovcem v podzimní mlze
romantického Poohří. Souvisely někdy i s konkrétními historickými udá- Jeden ze sběratelů krušnohorských po- Zaujatým sběratelem a národopiscem
lostmi, válkami, morovými ranami, věstí, učitel Hermann Brandl z Rotavy, byl především karlovarský učitel Josef
lety hladu. Pestrý šat pověsti dostávaly uvedl svou knížku „Pověsti a historická Hofmann a řada dalších, obvykle opět

učitelů, tehdy hlavních představitelů
kulturního života (B. Grohmann, kraslický O. Mühlstein, J. Böhm, A. Böhm,
E. Wenisch, J. Hahn, J. V. Heinzl,
A. P. Schmitt a další). Krušnohorské
pověsti se dočkaly mnoha překladů
a také úprav. Nejpřesvědčivější jsou
ovšem, jak se domnívám, původní záznamy vyslechnutých příběhů. Vypovídají totiž také o jejich vypravěčích.
Za poslední půlstoletí se v tomto regionu mnoho změnilo – především národnostní složení obyvatelstva. Krajina si
nicméně zachovala svůj takřka původní
charakter a pověsti, které s ní a s životem
tehdejších obyvatel nerozlučně souvisejí,
představují hodnoty, jejichž místo v historii našeho regionu je nezastupitelné.
Nepochybně pomáhají oživovat i náš
současný vztah ke krajině, v níž žijeme.
Připomeňme si alespoň dvě pověsti, které se týkají Vlčince (Wölfling) u Perninku
a zaznamenal je Hans Nürnberger.
Zdenka Čepeláková
foto archiv Luftu Luftu,
Michal Urban a Uli Möckel

O přimražení
Kdysi žil na Vlčinci muž, který uměl člověka přimrazit. Všechny dveře svého
domu nechával ve dne v noci otevřené. „Mě nikdo nemůže okrást,“ říkával
vždycky. Jednou však přece jen přišli zloději – čtyři muži – a začali brát, co
se jim hodilo. Hospodář se probudil a hned věděl, co se děje. Slezl s půdy, kde
spal, otevřel dveře do světnice a zvolal: „Pěkně vítám, pánové! Posaďte se
u nás, moje žena vám hned přinese chléb a mléko.“ Zloděje to sice překvapilo, ale sedli si ke stolu. Žena přinesla misky s mlékem, lžíce a chléb. Pak hospodář řekl: „Já teď jdu spát, přeji vám dobrou chuť.“ Zloději se chopili lžící,
ale když chtěli začít jíst, poznali, že se nemohou ani hnout. A tak tam seděli
až do východu slunce. Ráno hospodář přišel a vybídl je: „Tak si přece vypijte
to mléko! “Teprve pak se mohli zloději pohnout a jíst. Když dojedli, řekl pán
domu: „Tak, teď můžete jít domů, ale už se tu neukazujte, jinak tu budete muset sedět tak dlouho, dokud nepadnete hlady.“

Samota Vlčinec, kde byl v provozu i hostinec, bývala v minulosti oblíbeným
výletním cílem

Zlatá štola na Vlčinci
Před staletími se horníci, kteří přicházeli z hornické oblasti Německa, pustili na
několika místech i do prastarého Vlčince. Horlivě tu zakládali štoly a jámy a dolovali rudu. Za velké války však všichni zmizeli. Zda je pobili Švédové, či zda je
zahubil hlad nebo mor, to už se nikdo nedozví. Zůstaly tu ale jejich štoly. O jedné
z nich se vypráví, že se v ní podnes skrývá čisté zlato. Štola je však už propadlá
a zcela nepřístupná.
Kdysi se tu každý rok na Velký pátek objevil cizí malý mužík, který sešplhával
do úzké trhliny zasypané štoly a přinášel odtud pokaždé váček zlata. Pak zmizel,
stejně tajemně jako přišel, a celý rok se neobjevil. Jednou však lidé nalezli před
zlatou štolou jeho mrtvé tělo. Věděli hned, co se stalo. Mužík se upsal ďáblu, aby
získal zlato, a zaplatil teď za ně vládci pekla svou duší.

WWW.herzgebirge.cz + facebook herzgebirge

Současný pohled na Vlčinec
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Blatenský vodní příkop
– tichý svědek dávných časů

Průběh Blatenského vodního příkopu

…účelem dědičného vodního
družstva jest udržování výsadních
dědičných vodotečí v Horní Blatné,
aby ve všech časech vedly co možná
největší množství vod pro chod podniků členů spolku. Cílem jest také
udržovat tyto příkopy po stránce
vnější i vnitřní a město Horní Blatná
užitkovou vodou zásobovati…

Trasa příkopu v loukách na Ryžovně

Tak začínají stanovy Vodního družstva Blatenského příkopu z roku 1872,
historie příkopu je ale ještě starší. Sahá
až před polovinu 16. století, do doby
osídlování Krušnohoří, do doby zakládání horních měst Božího Daru
a Horní Blatné a bouřlivého rozvoje
těžby rud v oblasti, zvláště cínu a stříbra. Voda byla tehdy nenahraditelným
zdrojem energie, a proto byl nákladem
blatenských těžebních společností v letech 1540 až 1544 vybudován vodní
příkop v délce 13 km, který přiváděl
vodu z rašelinišť a z říčky Černé v blízkosti Božího Daru do blatenských
horních revírů. Stavitelem byl podle

dochovaných pramenů Stephan Lenk,
bezprostředně po dokončení bylo
na příkopu vystavěno 12 nových stoup
a řada hutí.

šem. V průběhu 17. a 18. století těžba
rud postupně upadala, definitivní zánik posledních dolů nastal před koncem 19. století.

O vodu a práva užívání příkopu
vedli Blatenští četné spory s těžaři
a rýžovníky z Božího Daru a Ryžovny (největší v letech 1564 a 1615).
Blatenská městská rada si na rušivé
zásahy sousedů několikrát stěžovala
až v Praze a ve Vídni a v roce 1570 získala od Maxmiliána II. zvláštní výnos,
kterým panovník prohlásil ochranu
vodního příkopu a potvrdil Horní
Blatné právo na svobodné užívání
vody z příkopu. Toto privilegium bylo
roku 1613 potvrzeno králem Matyá-

Blatenský příkop si přesto zachoval
význam pro hornoblatenské průmyslové provozy a pro požární ochranu
města. Již zmíněné vodní družstvo se
o příkop staralo a v letech 1924–1931
připravilo celkovou rekonstrukci díla.
Vlastní stavební práce byly provedeny
v letech 1926–1929 firmou Kunert
a spol. z Teplic, která zvítězila ve veřejném vypsání prací. Konečný náklad
při technicko-ekonomické kolaudaci
díla byl uznán ve výši 530 tisíc Kč a byl
hrazen ze 40 % ze státního fondu melioračního, z 30 % subvencí z fondu
zemského úřadu v Praze a stejnou část
hradilo vodní družstvo. Zároveň byla
schválena a stejným podílem založena
udržovací jistina ve výši 40 tisíc Kč,
uložená v Zemské bance, jejíž pravidelné výnosy byly používány na běžnou údržbu vodního díla a kterou bylo
možné v mimořádných situacích použít na rozsáhlejší opravy.

v 70. letech do správy Státní meliorační správy, pouze jen jako neupravený
umělý tok bez vodního díla.

Rozdělovací objekt
z Božídarského potoka

Koncem 20. století byl Blatenský
příkop zapomenutou technickou památkou. Již dlouhá desetiletí nesloužil
svým někdejším účelům, kdysi důležité vodní dílo se stále více zanášelo,
zarůstalo lesem, trávou a místy je pohltilo rašeliniště. V řadě míst bylo koryto poškozeno činností vody i člověka
a v důsledku extrémních povětrnostních vlivů. Také vybudované objekty se
nedochovaly, částečně zachovány zůstaly pouze zbytky kamenných dlažeb
a železobetonových konstrukcí. V roce
1980 byl Blatenský příkop zařazen
do státního seznamu nemovitých kulVodní družstvo o příkop svědomitě turních památek. Díky tomu, že se v arpečovalo až do doby poválečného od- chivu Státní meliorační správy dochosunu a vysídlení pohraničí, přes ná- vala dokumentace Vodního družstva
rodní správu a různé státní organizace i kolaudační projekt rekonstrukce z let
se pak příkop delimitací spolu s dal- 1926–29, bylo možné připravit a proStanovy Vodního družstva z roku 1872 šími drobnými vodními toky dostal vést na konci 20. století jeho obnovu.
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Obnova vodního díla na
konci 20. století
Počátkem 90. let byla otázka Blatenského příkopu znovu otevřena. Hlavním důvodem byla skutečnost, že vody
z Božídarských rašelinišť, které původně
Blatenský příkop zachycoval a odváděl
z povodí vodárenského toku Černá, dlouhodobě a výrazně snižovaly kvalitu vody
ve vodárenské nádrži Myslivny, ta se dostávala na hranici upravitelnosti. Voda
z nádrže Myslivny je v současné době
hlavním zdrojem pitné vody pro krušnohorské příhraniční obce. Obnova příkopu navíc umožňuje v případě havárie
čistírny odpadních vod na Božím Daru
nebo jiné havárie v území města krátkodobé převedení znečištěných vod až
mimo povodí vodárenské nádrže. Průsaky vod z poškozeného příkopu docházelo
k trvalému podmáčení ploch, na nichž
byly vysazovány lesní porosty. Dalším
důvodem, spíše morálním, byla obnova
technické kulturní památky a snaha nedopustit další úpadek jedinečného dokladu stavitelského umění našich předků.
Studie zpracovaná na konci roku 1994
prokázala možnost obnovy příkopu jako
plnohodnotného vodohospodářského
díla v podobě, jakou měl po rekonstrukci v roce 1929. Tento postup schválili
i zástupci Památkového ústavu, který
vykonával odborný dozor nad průběhem díla. Bylo dohodnuto rekonstruovat příkop postupně ve třech etapách
z prostředků Programu revitalizace
říčních systémů Ministerstva životního
prostředí ČR, pro každou etapu byla
vypracována a stavebně projednána

Odlehčovací objekt při velké vodě

projektová dokumentace, stavba provedena a zkolaudována. Stavební práce
byly zahájeny v roce 1995, poslední etapa byla dokončena v závěru roku 2001.
Technická dokumentace byla připravena podle původní kolaudační dokumentace z roku 1929, ale vzhledem
ke změnám ve využití území bylo nutné provést nové hydrologické posou-

zení a úpravy. Zpracovatelem projektu byl Hydroprojekt Praha, a.s., který
také vykonával autorský dozor. Dodavatelem rekonstrukce celého vodního
díla se stala na základě výběrového
řízení firma AQUA&NATURA, ekologické stavby, Pila.
Délka úpravy je shodná s původním
dílem a činí 11,665 km. Celkové převýšení je pouze 32 m, což značí v prů-

Stezka v rašeliništi u Mysliven

měru podélný sklon 3 ‰. Stavebně
bylo koryto příkopu v téměř celé trase
zpevněno z obou boků dřevěným bedněním (dubová prkna, kolíky a překrytí
ze smrkové kulatiny), stavební objekty – odlehčovací přepady, propustky
– byly zhotoveny s využitím dochovaných konstrukcí ze stavebního kamene a železobetonu. V původním místě
byl obnoven i dřevěný akvadukt, který
převádí vody Blatenského příkopu nad
korytem lesního vodního toku. Celkový
počet objektů zhruba odpovídá původní podobě, na příkopu se nyní nachází:
• napouštěcí objekt z potoka od Božího
Daru, úprava napouštění zajišťuje dodržení minimálního zůstatkového průtoku 9 l/s při odběru z vodního toku,
• 10 zděných odlehčovacích přepadů
v místech křížení s vodními toky pro regulaci množství vody v příkopu, hrazení
objektů je dubovými dlužemi, přepad
vody je automatický bez manipulace,
•d
 řevěný akvadukt pro mimoúrovňové křížení s lesním vodním tokem,
• z děné mostky a propustky – nově
vybudováno bylo 21 objektů, 4 byly
opraveny,
• lapače písku a štěrku – v korytě příkopu je 22 lapačů splavenin, na přítocích
17 lapačů (většina zděných, některé ze
dřeva), usnadňují čištění příkopu,
• lávky pro usnadnění pohybu podél
příkopu – celkem 3 ks.
Vysoká náročnost stavby byla dána
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jednak klimatickými podmínkamina hřebeni Krušných hor v nadmořské výšce 1 000 m, jednak umístěním
stavby, neboť část se nachází v národní přírodní rezervaci a 1. ochranném
pásmu vodního zdroje, z čehož vyplynula řada omezení, mj. i velmi vysoký
podíl ruční práce.
Vzhledem k zániku osídlení v oblasti
podél Blatenského příkopu se neobnovovaly žádné přechody domovních
vodovodů, ale pro zvýšení ochrany
nádrže Myslivny byla po několikerém
poškození dodatečně zvýšena ochranná zemní hrázka a zpevněna srubovou
stěnou a palisádou. Navíc byl před vodárenskou nádrží vystavěn odlehčovací objekt s pevnou přelivnou hranou.
Před Horní Blatnou je příkop ukončen
a vody z příkopu jsou svedeny do požární vodní nádrže nad obcí.
Podél příkopu je z pravé strany vybudována ochranná zemní hrázka s obslužnou cestou v koruně hrázky. Cesta
sloužící správci pro kontrolní prohlídky
a údržbu díla je využita i pro částečně
dokončenou naučnou stezku Blatenského příkopu, která propojuje dvě zajímavá místa Krušných hor – národní přírodní rezervaci Božídarská rašeliniště
a památky na těžby rud u Horní Blatné.

Zkušenosti s provozem
vodního díla
Po dokončení revitalizace postupně probíhaly úpravy a změny, které
si vynutily přírodní podmínky provozu. Bylo nutné nejprve posílit úsek
ochranné hrázky nad vodárenskou
nádrží Myslivny, kde došlo při povodních dvakrát k protržení hrázky
a následnému výplachu sedimentů
z usazovacích prostorů do nádrže.
Poté byla zvýšena kapacita propustku
v lesní cestě dalším trubním propustkem a 300 m před toto krizové místo

Trasa příkopu v lesích u Ryžovny

doby již místo poškozeno nebylo.
Na základě pravidelného hodnocení
hospodaření a kvality vod v ochranném
pásmu VN Myslivny lze soudit, že hlavní účel obnovy – ochrana nádrže – byl
splněn. Také byl již třikrát příkop využit
pro převedení vod při haváriích v povodí na území města Boží Dar.
V prvních letech se údržba díla omezila pouze na odstranění splavenin z usazovacích prostorů a kosení travních
porostů z koryta a ochranné hrázky,
postupně se začíná projevovat vliv extrémních klimatických podmínek, přírodních katastrof (zejména polomy při
větrných smrštích) a také devastující
vliv lidí pohybujících se okolo příkopu.
Po deseti letech od rekonstrukce začínají znovu opravy zděných konstrukcí
i postupné výměny smrkových kulatin
v opevnění koryta. Jen za cenu zvýšených nákladů se daří udržet dostatečné
množství vody v příkopu, úseky bez
vody již zarůstají drnem a je nutné je
čistit. Velké nepříjemnosti způsobuje
opakované úmyslné poškozování odlehčovacích objektů, nejprve na Ryžovně a v posledních letech na Bludné.
V současné době, po zrušení Zemědělské vodohospodářské správy, se
od konce roku 2011 o Blatenský příkop stará státní podnik Povodí Ohře,
nyní ale probíhá převod na obecně
prospěšnou společnost Montanregion
Krušné hory – Erzgebirge. Vodní dílo
se tak po více než 60 letech vrací zpět
krušnohorským obcím.
Říká se po pravdě, že lépe je jednou
vidět než stokrát slyšet. Proto berte
tento článek jako pozvánku k návštěvě
Krušných hor, Božího Daru a zejména
Blatenského příkopu.

Akvadukt u Mysliven

byl umístěn další odlehčovací objekt
s pevnou přelivnou hranou; od té

text a foto Oldřich Motyčka,
Boží Dar
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Diskuse – Stmelování a fragmentace 5

Obnova koryta Blatenského příkopu přes
zastavěné území města Horní Blatná
Protože město Horní Blatná v roce
2011 objednalo zpracování projektové
dokumentace pro obnovu koryta Blatenského příkopu přes zastavěné území města Horní Blatná a v současnosti probíhá
diskuse na toto téma, požádala redakce
Luftu o názor k této problematice pana
Ing. Oldřicha Motyčku, autora článku
„Blatenský vodní příkop – tichý svědek
dávných časů“ (viz str. 14–15), který
obnovu Blatenského příkopu koncem 20.
století prosadil, podílel se na její realizaci a do konce roku 2010 byl správcem
tohoto vodního díla. Pan Motyčka zaslal
redakci následující vyjádření.

Dne 7. 7. 2012 byl projekt obnovy koryta Blatenského příkopu projednáván
na radnici v Horní Blatné s majiteli
dotčených pozemků (foto PM)

Obnovu koryta Blatenského příkopu přes zastavěné území města Horní
Blatná nepovažuji za vhodnou z těchto důvodů:

1. Značný výškový rozdíl mezi
místem současného ukončení
vodního díla a vyústěním koryta
vodního toku do Blatenského potoka znamená nutnost „těžkého“
opevnění koryta, což celou stavbu
velmi prodraží a také bude znamenat trvalé náklady na její údržbu
a opravy. To byl také hlavní důvod,
proč v roce 1998, kdy se připravovala a projektovala poslední etapa
rekonstrukce, byla zvolena varianta s ukončením v současném
místě (podle odhadu projektantů
byl úsek cca 1 km přes město ještě dražší než tehdy řešená etapa
4 km ve volném terénu včetně objektů a opravy požární nádrže).
2. Historicky – a tím myslím podle
dochované dokumentace rekonstrukce příkopu z let 1926-29
– byl příkop ukončen přibližně
ve stejných místech jako nyní.
Má to svou logiku, neboť hlavním účelem Blatenského příkopu
bylo dovést vodu pro průmyslové
a požární využití do míst, kam
nebylo možné dopravit vodu
z Blatenského potoka. Podle našich poznatků byla voda od konce příkopu rozvedena gravitačně

podzemním potrubím do míst
Pokud převládá názor, že je nutné
určení.
Blatenský příkop ve městě fyzic3. Třetím důvodem je obtížné tra- ky mít, navrhuji vybrat úsek o délsování koryta přes zastavěné ce 100–200 m s menším spádem,
území. Příkop má sice katastro- vhodným přístupem z centra města
vaný vlastní pozemek, ale ten je a možností zřídit podél cestu nebo
v řadě případů využíván jiným vést přímo podél cesty a tento úsek
způsobem a někde dokonce za- vhodným způsobem upravit tak, aby
stavěn. Prosazení původního ko- vycházel z dochovaných dokumentaryta bude znamenat řadu střetů cí a respektoval hydrologické poměs vlastníky okolních pozemků ry. Za podstatně důležitější, než je
a u takto problematické stavby přesné umístění v katastrované tras nejasným výsledkem se mi riziko se, považuji zajištění dostatečného
zdá neúměrné.
a hlavně trvalého množství vody, ať
4. Poslední důvod vychází z mých již z pramenů nebo z dešťové kanalidlouholetých zkušeností se sprá- zace. Předpokládám, že financování
vou Blatenského příkopu. Toto proběhne z dotačních prostředků
vodní dílo je tak složité a závislé a nutnost zajištění trvalého průtoku
na okolním prostředí, že vyža- bude součástí udržitelnosti projektu,
duje stálou (tzn. denní) obslu- které bude muset žadatel garantovat.
hu. To také v době, kdy se mezi
válkami o příkop staralo vodní
Nyní probíhá převod vodního díla
družstvo, bylo zajištěno. Bez ze státního podniku Povodí Ohře
toho nebude možné zaručit, aby na o.p.s. Montanregion Krušné hory
draze vybudovaná úprava nebyla - Erzgebirge, a doporučuji proto celou
po převážnou část roku bez vody. věc projednat s ostatními členy o.p.s.,
V současné době řešíme opako- neboť na zvýšených nákladech na prované poškozování odlehčovacích voz díla se budou zřejmě také podílet.
objektů na Bludné (již od roku
2010), jehož výsledkem je poOldřich Motyčka,
slední část příkopu suchá.
Boží Dar

Pohádkový les – osmiletá tradice dětského dne v Merklíně
V Merklíně se díky učitelce zdejší mateřské školy Jolaně Nečové konají již poosmé, za finanční podpory obce Merklín
a dalších donátorů. Mnozí Merklíňáci si
myslí, že ten náš les je široko daleko nejlepší. Už na počátku získala Jolana početný zástup spolupracovníků, kteří se
ochotně převlékli za postavy z večerníčků a dětských filmů. Cennými radami
přispěla nepřekonatelná organizátorka
kulturního života v Merklíně paní Hana
Ouhelová. Dnes se Jolana společně
s Monikou Šebestovou a Luckou Růžičkovou stará převážně o shánění sponzoPořádat veselé oslavy Dne dětí se sou- rů, nákup odměn a občerstvení. Kulisy
těžemi a hrami patří k dobrému tónu a masky vymýšlí obdivuhodně nápaditá
v každé obci, kde funguje sbor hasičů, paní Hana Vorlíčková.
fotbalový oddíl nebo jiný podobný spolek. V posledních letech se staly oblíbeLetos 2. června prošlo trasu od nánými zvláště pohádkové lesy.
draží ke koupališti 450 dětí s hojným
Obelix
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dospělým doprovodem. Nebylo výjimkou, že jedno dítko doprovázeli rodiče, prarodiče, tety i strýcové. Malé děti
přistupují k některým oživlým pohádkovým postavám s obavou, ale dospělí
se dobře baví nad vousatou Šípkovou
Růženkou, skutečnými neandrtálci lovícími mamuta nebo u sudiček s mužskými hlasy.

Zlá královna

Na konci nesmí chybět občerstvení
a děti si mohou s bytostmi i zatancovat, dospělí se mohou posilnit dobrými moky. Vzniká tak nový fenomén, tradice, při které si lidé dělají
vlastní zábavu.

Ivana Matuštíková
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V Antonsthalu
tavily děti cínovou rudu

Účastníci experimentální tavby před stoupou v Antonsthalu

Ve dnech 4. a 5. července 2012 se
v saském Antonsthalu, nedaleko
Potůčků, uskutečnil jeden z vrcholů
celoročního školního projektu pro
děti z obou stran hranice nazvaného „Po stopách hornické minulosti
v údolí říčky Černá“.

předchozích expedicích získali skutečně mnoho.

Již samotné muzeum či spíše skanzen Silberwäsche v Antonsthalu stojí
za zhlédnutí. Vždyť kdo z nás někdy
viděl opravdovou stoupovnu? A ruku
na srdce, kdo tuší, co taková stoupovVrchol sedm měsíců trvajícího sna- na či puchýrna vůbec je? Jde o místo,
žení žáků škol v Perninku a saském ve kterém se za pomoci vodní síly drtiSchwarzenbergu to byl nejen proto, la ruda získaná v hlubinách země, aby
že šlo o expedici nejdelší (dvoudenní), se později mohla vytavit na čistý kov.
ale také proto, že jsme měli zúročit
všechny své doposud nabyté zkušeNáš expediční tým měl za úkol
nosti. A zážitků a zkušeností jsme při zpracovat cínovou rudu z české části

Krušných hor. Nejdříve jsme tvrdé
křemenné kameny s vtroušeným cínovcem nasypali pod buchary s ocelovým koncem, které za pomoci vodní síly tuto rudní surovinu podrtily.
Monotónní zvuk dopadajících želez
nám moc klidu nedopřával, neboť
jsme museli surovinu stále znovu
a znovu přemisťovat zpět pod čelisti
drtiče. Konečným produktem tohoto
kroku byla prášku či písku podobná drť, kterou jsme z drtiče vyndali
a dopravili k nejbližšímu potoku. Zde
nastoupil další krok úpravy, a to rýžování cínovce. Z této činnosti jsme
byli opravdu velmi rozlámaní. Zkuste si dřepnout na deset minut k vodě
na břeh a točit pánví. Myšleno rýžovnickou, samozřejmě. My jsme to vydrželi téměř čtyři hodiny. Na dně každé pánve se objevilo malé množství
černého cínovcového koncentrátu,
naše odměna.
Souběžně s rýžováním probíhala
stavba repliky středověké „vysoké“
pece. Ta naše zas tak vysoká nebyla,
měla výšku asi jen 1,20 m. Přesto to byl
technický výkon, postavit z cihel a jílu
opravdovou pec. Tu jsme pak museli
celou noc sušit rozdělaným ohněm.

Hlídat pec bylo třeba i v noci

Brzy ráno jsme pak do pece pořádně
přiložili, a když se pořádně nažhavila,
vložili jsme do ní keramickou nádobu
plnou těžkého černého cínovcového
koncentrátu. Tavba začala. Po několika hodinách jsme keramický tyglík
z pece vyndali a hle – na dně se skutečně objevilo pár cínových kapek. Expedice se opět vydařila, i když jsme se při
ní opravdu zapotili.
I tentokrát musíme poděkovat všem
účastníkům za perfektní organizaci
a všem zúčastněným dětem z Perninku, Abertam a saského Schwarzenbergu za lví podíl na úspěchu celé akce.
Marek Nesrsta
foto Jan Albrecht

Průzkum zaniklé osady Háje
podařilo až později na Přebuzi), na- a železné rudy. Po úpadku těžby se lidé
šli jsme jedno z nejkrásnějších údolí zaměřili na domácí práce. V roce 1850
v Krušných horách.
zde byla postavena i škola.

Háje a jejich krásné okolí

Úspěšné tavbě v Antonsthalu předcházela 9. května 2012 expedice
do okolí zaniklé osady Háje, kdysi
největší z osad na říčce Černá mezi
Božím Darem a Potůčky. Šlo o první
expedici na českém území v rámci
přeshraničního projektu „Po stopách
hornické minulosti v údolí říčky Černá“ a úkolem dětí bylo nalézt cínovou
rudu pro experimentální tavbu (viz
výše). I když v hledání cínovce jsme
tentokrát úspěšní nebyli (to se nám

Osada se kdysi jmenovala Zwittermühl, dnes se jí říká Háje, ale tento
název už na většině map nenajdete.
Toto krásné místo se nachází ve výšce
890–940 m n. m. a v roce 1930 zde žilo
239 obyvatel v 37 domech na výměře
99 hektarů. Háje tehdy představovaly klasický typ rozptýlené zástavby
s velikými pozemky, na kterých jejich
majitelé dříve těžili či rýžovali rudu,
případně pěstovali zemědělské plodiny. Už v 16. století fungovala v Hájích
stoupovna na drcení cínové rudy, podle níž osada dostala své německé jméno (cvitr je staré hornické označení
pro cínovou rudu). Později se přidalo
i zpracování stříbra, kobaltu, vizmutu
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Po roce 1945 byla celá obec vysídlena. Už koncem 40. let, kdy se v celém
okolí hledal uran, zde byl zprovozněn
těžební závod. Lidé, kteří se sem nastěhovali, postupně rozebrali domy,
vytrhali podlahy a použili je jako topivo. Po zastavení těžby v polovině
50. let byly všechny domy srovnány
se zemí a dnes již po nich nezbyly téměř žádné stopy. Pouze polozasypané
sklepy, tu a tam se objevující hromádky zdiva či podstavce pod Boží muka
dávají tušit, kde domy stály.

tastickou podívanou na divoký horský
tok nedotčený moderní civilizací. Tato
část hor je zcela srovnatelná se Šumavou v oblasti Povydří. Cestu podél Černé dolů do Potůčků doporučujeme pro
ty, kteří chtějí poznat ducha Krušných
hor. Je to nejkrásnější trasa po zádumčivém Krušnohoří.
Eva Hejtmánková, ZŠ Pernink
s přispěním Marka Nesrsty
foto Jan Albrecht

Dnes je území někdejší osady rájem
klidu s malebnou přírodou. Rychle
klesající říčka Černá zde vytváří fan- Průzkum jednoho z bývalých domů
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Landart setkání Königsmühle 5
Pozvánka na akci

Na přelomu srpna a září se v lokalitě
Königův Mlýn (Königsmühle) u Loučné
pod Klínovcem uskuteční již dříve v Luftu avizované Landart setkání. Celou akci
lze rozdělit do dvou částí. Od pátku 24.
8. do středy 29. 8. budou probíhat práce
na jednotlivých instalacích, pátek 31. 8.

dne (31. 8.), kdy se dozvíme z oficiálních
kruhů, jakou ochranu si Königův Mlýn
zaslouží z hlediska přírody i kultury.
Je-li naším záměrem vyhlásit Königův
Mlýn za kulturní památku, bude diskuse
na toto téma velmi zajímavá. Celý program navazující na tento odpolední blok
jistě stojí za vaši pozornost.

Na celou akci se nám podařilo získat
pouze 50 000 Kč. Umělci dostanou příspěvek na dopravu a bydlení. I z těchto
důvodů připravíme pro návštěvníky
vzpomínkovou pohlednici, jejímž zakoupením můžete přispět na tvorbu jednotlivých autorů, a pomoci tak uhradit náklady organizátorů.

Místa konání básnických recitálů, tanečních, hudebních a divadelních představení
odpoledne pak začne oficiální program se mohou měnit v závislosti na počasí.
setkání pro veřejnost, který bude pokra- Rádi bychom je prezentovali přímo na úzečovat až do nedělních odpoledních hodin. mí někdejší osady, ale pokud to počasí neumožní, proběhnou v sále penzionu Kodera
Pokud mohu z bohatého programu vy- v nedalekém Háji. V bývalém statku osady
brat něco, co byste si neměli nechat ujít, Königův Mlýn bude návštěvníkům k disje to jistě odpolední program pátečního pozici improvizovaná hospůdka.

Myslíme, že účasti rozhodně nebudete
litovat a že procházka po území dočasně
oživené zaniklé osady Königův Mlýn zbystří vaše smysly a inspiruje vás třeba k podobnému přístupu i jinde.
Budeme se moc těšit na setkání.
Petr Mikšíček

Program Landart setkání v Königově Mlýně
Pátek 24. 8.

Večer v penzionu Kodera v Háji přednáška dr. Miloslava Lapky a Ivany Červinkové „Filosofie
a techniky landartu“

Sobota 25. 8.

Úprava prostor na území osady, zajištění biomasy a dalších materiálů pro landart, označení
prostor pro povolený a zakázaný pohyb, zahájení tvorby děl

Neděle 26. 8.

Tvorba landart objektů a instalací. Vytvoření prozatímní hospůdky v prostorách bývalého
statku v Königově Mlýně

Pondělí 27. 8. – středa 29. 8.

Tvorba instalací, divadelní zkoušky v penzionu Kodera, ve středu od 16:00 výlet po okolí s Petrem Mikšíčkem (Drahtmühle, Vápenka, Meluzína, Klínovec, Háj)

Čtvrtek 30. 8.

Tvorba uměleckých děl, divadelní zkoušky. Od 17:00 povídání paní Rosemarie Ernst o dětství
v Königsmühle. Od 18:30 filmové vzpomínky a příběhy: v penzionu Kodera v Háji se budou
promítat filmy a dokumenty Ať žije Pepa Beer, Sudetská pouť aneb Waldgang, Babička je
Oma. V noci se uskuteční v Königově Mlýně světelná instalace (autor: Jakub Hybler)

Pátek 31. 8.

Dopoledne: tvorba uměleckých děl, divadelní zkoušky v penzionu, přivezení rekvizit do ruin
13: 00 – Zahájení Landart setkání pro veřejnost

Historické uvedení do kontextu místa a doby (přednáška Petra Mikšíčka a Matěje Spurného
z o.s. Antikomplex), posudek lokality Königův Mlýn z hlediska památkové péče (prezentace
Alžběty Kratochvílové z NPÚ v Lokti), představení ekologických limitů a hodnoty území
(přednáška pana Čestmíra Ondráčka z muzea v Chomutově)
16:30 – 18:30 – Poetická vycházka Königovým Mlýnem
Každý básník si vybere místo v okolí bývalé osady či v ní a vy si můžete projít svůj poetický
okruh s recitály těchto umělců. Své básně představí Petr Maděra (*Ostrov nad Ohří, žije
v Praze), Tomáš Samek (*Ostrov nad Ohří, žije v Praze), Iva Košatková (*České Budějovice,
žije v Praze), Zbyňek Ludvík Gordon (Brandýs nad Labem), Pavel Pavlík z Pacova a Renata
Bulvová (*Chomutov, žije v Praze). Zajišťuje Literární a kulturní klub 8
19:00 – 22:00 – Hudební večer v ruinách Königova Mlýna (Petr Linhart, Jiří Smrž, Frank Mäder)

Sobota 1. 9.

Prezentace uměleckých děl pro veřejnost, provoz hospůdky ve statku
14:00 – 16:00 – Poetická vycházka Königovým Mlýnem
Své básně představí Petr Maděra, Tomáš Samek, Iva Košatková, Zbyňek Ludvík Gordon,
Pavel Pavlík a Renata Bulvová. Zajišťuje Literární a kulturní klub 8
16:00 – 18:30 – Hudební odpoledne v ruinách Königova Mlýna (Petr Linhart, Jiří Smrž,
Frank Mäder)
19:00 – Divadelní večer Divadelní představení sestavené z fragmentů příběhů týkajících se
zaniklé osady (historické dokumenty, svědectví starousedlíků, především paní Ernst)

Neděle 2. 9. – dozvuky
11:00 – Taneční vystoupení Pedro Praderaze v ruinách
Zvukové instalace, prohlídky landart objektů
Odpoledne: bourání, konzervace, úklid

Landart setkání v Königově Mlýně podporují
Město Loučná pod Klínovcem

Sportareál Klíny

KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE

Destinační agentura Krušné hory o.p.s

Horská chata Apolena v obci Háj, v těsné blízkosti
skiareálu na Klínovci. Luxusně vybavenou chalupu
si lze pronajmout na http://www.chata-apolenaloucna.az-ubytovani.info/
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Saské Waschleithe nabízí
mnoho zajímavostí pro děti i dospělé

Vstup do prohlídkového dolu Herkules-Frisch-Glück

Začínají nám prázdniny, děti školou povinné mají volno, a abychom
jim ukrátili dlouhou chvíli, vydejme
se na rodinný výlet do saské obce
Waschleithe. Městečko se zhruba třemi stovkami obyvatel, ležící nedaleko
česko-německých hranic, má opravdu
co nabídnout.

k viaduktu, pod kterým je kruhový
objezd. Tady se po silnici B 101 vydáme směrem na Annaberg, na první
světelné křižovatce odbočíme doleva
a po zhruba 4 km dorazíme do cíle.
Na kraji obce se nachází ruiny bývalého kostela opředeného mnoha pověst-

Prohlídka miniaturparku se může stát tipem na další výlety

V Potůčkách přejedeme hraniční
přechod a vydáme se po silnici S 272
do Schwarzenbergu, zde se držíme
stále na hlavní silnici, až dojedeme

mi. Naproti můžeme zaparkovat auto
na neplaceném parkovišti. A nyní se už
vydáme směrem do kopce ke štole „Herkules-Frisch-Glück“. Tato štola, ve které

Zejména děti jistě potěší i návštěva zoo

se získával mramor, byla úplně prvním
veřejnosti zpřístupněným důlním dílem
v Sasku. Sestoupíme-li po zhruba 250
schodech do 80metrové hloubky, bude
nám odměnou zvláštní atmosféra dvou
rozlehlých mramorových sálů, uvidíme
podzemní jezera a budeme si moci vyzkoušet těžkou práci dávných horníků.
To vše se zajímavým výkladem, bohužel
pouze v němčině. Otevřeno je od úterý
do neděle, prohlídky začínají vždy ve 13,
14 a 15 hodin. Vstupné pro děti je 2,50
a pro dospělé 6 eur.
Z hlubin země se vydáme dále malebnou obcí, buď pěšky, či autem
(zhruba 2 km) do miniaturparku. Zde
se nachází 90 věrných zmenšenin
okolních památek a výjevů ze života
obyčejných lidí v Krušných horách,
jejichž prohlídka může být pro nás
dospělé zdrojem tipů na další výlety.
Díky využití potůčku, který parkem
protéká, je mnoho modelů, postav

a scén pohyblivých, což vše činí „živým“ a zvláště pro děti zajímavějším.
Otevřeno mají denně od dubna do října, vstupné pro děti od 6 do 16 let jsou
dvě a pro dospělé tři eura.
Pokud nás zmůže únava, hlad a žízeň, můžeme hned proti parčíku navštívit hospůdku a posílit se k návštěvě malé zoo. Do zahrady se dostaneme
asi po 500 metrech chůze. Zaplatíme-li vstupné, které pro děti činí 1,50
a pro dospělé 3 eura, uvidíme naše
i cizokrajné ptactvo, muflony, koně,
divoká prasata nebo třeba opice. V zoo
je pro děti připraveno i mnoho jiných
atrakcí, ale tou největší bude jistě to,
že mohou vstoupit do výběhu vysoké
zvěře. Otevřeno zde mají po celý rok.
Zkrátka a dobře, ve Waschleithe
můžeme strávit příjemný letní den.
Lenka Löfflerová
foto Uli Möckel

V miniaturparku si lze prohlédnout například zmenšeninu rozhledny na
Auersbergu nebo někdejšího sídla saských kurfiřtů, zámku Augustusburg

WWW.herzgebirge.cz + facebook herzgebirge
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Ostrovská Xterra 2012:
Velký úspěch Krušnohorců
Šestnáctého června se uskutečnil
již 6. ročník ostrovské Xterry, která
patří mezi dva nejvýznamnější podniky terénního triatlonu v ČR. Závod se jel na klasických tratích jako
mistrovství ČR v terénním triatlonu
a byl vypsán pro čtyři kategorie.

tích 1,2 km (plavání), 32 km (MTB)
a 10 km (běh). V další kategorii se utkali hobby sportovci na kratších tratích
0,4 km, 14 km a 5 km. A na stejných
tratích závodila i poslední kategorie –
štafety. Všichni závodníci zahajovali
svůj závod plaveckou částí na Velkém
rybníku. Cyklistickou část jeli terénem
V té první, která byla letošní novinkou, mezi Velkým rybníkem a Ostrovem
a byl o ni veliký zájem, soutěžily děti. a závěrečný běh pak absolvovali přePro ně byl připraven duatlon (běh, kolo, vážně v ostrovském zámeckém parběh). Tratě vedly ostrovským zámeckým ku a přilehlých zahrádkách. Cíl čekal
parkem a závěrečný běh přivedl děti všechny na Starém náměstí.
do centra závodu na Staré náměstí.
Za tropického vedra se na start osDalší tři kategorie byly určeny pro trovské Xterry postavilo celkem 303
dospělé. V hlavní, elitní kategorii se borců, čímž byl překonán dosavadní
bojovalo o mistrovské tituly na tra- účastnický rekord. My musíme mít
Vítěz mistrovství ČR Honza Kubíček v rozhovoru se Stanislavem Bartůškem pro ČT 4

velikou radost z toho, že Krušnohorci
byli u mnoha nej- tohoto závodu. Nejúspěšnějším závodníkem elitního závodu se stal Jan Kubíček (loni 9. na MS
na Havaji), který se stal i letošním mistrem ČR. Honza žije a trénuje v Horní
Blatné. Úspěch Krušnohorců doplnil
i božídarský lyžař Petr Novák, který si
doběhl pro bronzovou medaili. Závodníkem, který na sebe poutal největší
pozornost médií a diváků, byl světový
elitní běžec na lyžích Lukáš Bauer. Ten
letos startoval ve štafetě s manželkou
Kateřinou a božídarským sousedem
Jakubem Vernerem. Pokud je nám
známo, tak jediným starostou, který se
letos postavil na startovní čáru a celý
závod i úspěšně dokončil, byl abertamský starosta Zdeněk Lakatoš.
Celý závod připravili a řídili další
horalové Honza Novák z Božího Daru
jakožto ředitel závodu a Martin Müller
z Perninku, který je ředitelem reklamní agentury M-produkcion, jež byla
spolupořadatelem závodu. Na startu i mezi pořadateli se objevilo ještě
mnoho dalších horalů, jimž patří veliký dík za úspěšnou propagaci závodu.

Spokojenost Lukáše Bauera a Martina
Müllera v cíli závodu byla oprávněná

dobých sponzorů otevřelo další reálnou možnost: ostrovská Xterra může
být brzy zařazena do seriálu Světového poháru. A to by byla nejen pro
Krušné hory, ale pro celý Karlovarský
kraj skutečně velká sportovní událost.
Za pořadatele ale můžu slíbit, že i nadále budeme kromě přípravy elitní
kategorie věnovat stejný čas i přípravě
hobby závodu a závodu štafet.
Honza Novák

Vynikající hodnocení české asociace triatlonových sportů, spokojenost
ostrovského starosty pana Bc. Pavla
Čekana, stejně jako nadšení dlouho- O duatlon dětí byl veliký zájem

Krušné hory
a globální oteplení
Čtenářka Luftu z Horní Blatné mi
položila otázku, jestli je i v Krušných
horách patrné globální oteplování.
Na základě svých záznamů za 36 let
k tomu mohu uvést následující.
Na začátku mých měření bylo
v zimě zaznamenáváno 3–6 arktických dní, kdy přes den nebylo víc než
–10° C). Naproti tomu v letech 2000
až 2008 nebyl zaznamenán ani jeden
takovýto arktický den (a v posledních

třech letech jen jeden!). V 70. letech
bývaly 1–3 dny tropické s teplotami
přes den +30 °C a výš, zatímco v roce
2005 bylo takových dní patnáct.
Po roce 2000 bývá do roka běžně
2–6 tropických dnů. Jestliže v 70.
letech bývaly srážky v průběhu roku
rovnoměrně rozložené, po roce 2004
pozorujeme období, kdy je 30 dní či
víc beze srážek a poté během několika
málo dnů spadne 100 až 250 mm
vody na m2.

KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE

Globální oteplování neznamená,
že bude postupně stále tepleji, ale
spíše, že bude přibývat výkyvů nejen
teplotních, ale i srážkových. Dojde
a už dochází k menším změnám
v rozložení ročních období. To vše narušuje i vegetační rovnováhu zažitou
v různých nadmořských výškách našich hor. Jako příklad lze uvést loňský
souběh kvetení smrků a borovic, a to
navíc bez rozdílu nadmořských výšek,
nebo odkvět travnatých porostů bez

dosažení běžné výšky a hmotnosti
travin. Loni i letos kvetly louky s polovičním vzrůstem. Změny nastávají
i v rozšíření škůdců – například klíště
žilo v 70. letech jen do nadmořské
výšky 600 m, dnes ho nalezneme
i v nadmořské výšce 1 000 m a navíc
ve větším počtu.

Rudolf Kovařík,
Šindelová
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Co Čech, to fotbalista
brance. Někteří členové mužstva předvádí za asistence televizních kamer
přímo spící kopanou. Výsledky hry se
zákonitě odrážejí v klesající podpoře
příznivců a počtu členů „fanklubu“.

Celoevropský fotbalový svátek,
i s naší účastí, definitivně skončil. Ano,
jsme národ fotbalistů a do nejužšího jádra EU alespoň, co do úspěšnosti v této
kolektivní hře, bezesporu patříme. Kopeme všichni, bez rozdílu věku, pohlaví, majetku, postavení, náboženského
přesvědčení i politické příslušnosti.
Například pan prezident. Dlouhodobě si udržuje dobrou výkonnost,
útočí promyšleně, nestřílí od boku,
věnuje se taktické přípravě, je skvělý

teoretik a jeho práce s elektronickou
tužkou (perem) v přímém televizním
přenosu byla toho nezapomenutelnou
ukázkou. Také již dlouhou řadu let
úspěšně okopává kotníky svým spoluhráčům z EU.
A naše vláda. Nesourodý, nevyzrálý
mančaft s častým střídáním náhradníků, kteří nejsou vždy přínosem pro
celkový výkon mužstva. Chybí rozhodující tah na bránu a balon místo v síti
soupeřů končí v outu nebo ve vlastní

Opozice. Skupina fotbalových teoretiků, která si kupuje příznivce ještě předtím, než si přičichla k balonu a na hřišti
předvedla nějaký povedený výkon. „Ultras“ KSČM žije zatím pouze ze vzpomínek na nechutné výkony svých ostrých hochů v minulosti. Nesmíme také
zapomenout na odborové profesionály,
dobře placené z příspěvků odborových
amatérů. Útočí často i dosti nevybíravými způsoby, ale při svých zápasech dovedou zaplnit náměstí měst minimálně
stejně tak jako přímé přenosy z velkoplošných obrazovek.
Na vzestupu je v současnosti jedenáctka policejních sborů, která začíná
své soupeře přímo válcovat a v našem
malém fotbalovém rybníku obchází
strach, koho tito hoši převálcují příště.
A co naše hvězdy? Tvrdý player
David Rath. Tak dlouho kolem sebe
kopal, až dokopal, dostal červenou
a následnou krabici kapříků řeší nej-

vyšší rozhodcovská komise. Vypadá
to, že vyloučený útočník si delší dobu
nezahraje a je jen otázkou času, než
rozhodčí v talárech vyřadí ze hry
i další vybrané (nevybrané) fotbalisty.
Mančafty nižších fotbalových soutěží. Hřiště přeplněná neproduktivními hráči od okresního přes krajský
přebor až do extraligy. Náklady veliké, výkonnost slabá. Borci tak často
mění dresy, že nakonec oni ani jejich
příznivci neví, za koho vlastně kopou
a komu se má fandit. Rozhodující je
pouze schopnost předklonu při zavazování tkaniček u kopaček.
A nakonec my obyčejní „čutálisté“.
Hodně kliček na malém prostoru, občas nějaký ten „faulík“. Málo atraktivní fotbal, většinou ze zabezpečené
obrany, s pocitem křivdy za špatné
ocenění předvedeného výkonu, se
strachem z vyloučení ze hry. A na závěr, hop, hop, hop, kdo neskáče, není
Čech. A tak všichni skáčeme spořádaně, i když na žádné velké vyskakování
to není. Navíc, kdo si vyskakuje moc,
často tvrdě dopadne. Jo, prostě, jsme
národ fotbalistů.
Jiří Kupilík

FOTO MĚSÍCE – Vyhlášení soutěže
KRUŠNÉ HORY – HOUBA 2012
Redakce Luftu vyhlašuje soutěž
o nejkrásnější foto houby ze sklizně
2012. Své fotopříspěvky nám posílejte na e-mailovou adresu redakce
herzgebirgeluft@seznam.cz.
Vyhodnocení bude provedeno odborníkem Martinem Chochelem při jeho
přednášce v Komunitním centru Pernink na konci léta (vrchol houbařské
sezóny roku 2012).

Tento hřib je ze soutěže diskvalifikován, protože měřítko velikosti je
nedostatečné (foto PM)

WWW.herzgebirge.cz + facebook herzgebirge

TRUHLÁRNA KAŠPAR.CZ
– nejsme plátci DPH
Vyrábí: Okna, dveře, zárubně, schody, nábytek aj.
Možnost pořezu
vlastní kulatiny
MEINLOVA 188, PERNINK
T-353 892 383 • M-723 331 711
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Antonín Dorazin
Sokolská 406, Abertamy
Tel.: 725891545
e-mail: dorazin.truhlarstvi@seznam.cz

KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE
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Waldorfská základní škola Wlaštovka
Karlovy Vary, o.p.s.

www.wlastovka.cz

info@wlastovka.cz, tel. 723 216 621

pro školní rok 2012/2013
Waldorfská základní škola Wlaštovka
Karlovy Vary, o.p.s.

ještì pøijímá
žáky do první tøídy

www.wlastovka.cz

Komfortní, plně vybavené apartmány
v centru obce Boží Dar.
wifi zdarma v celém objektu, sauna
dětský koutek, stolní fotbálek
kamerově hlídané parkoviště, garáž
Tel. +420 774 701 505
info@apartmanyengadin.cz
www.apartmanyengadin.cz

WWW.herzgebirge.cz + facebook herzgebirge
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PRODÁVÁME ČESKÝ MLÝN
restaurační a ubytovací areál
Pozemky Cena LV 177: 3.200.000,- Kč
(pouze pro čtenáře Luftu)
3056 m2 - stavební parcely 1 budova 484 m2
8861 m2 - ostatní (louky) 5 chatek – 5x 52 m2
Rekreační areál v Krušných horách
cca 20 minut jízdy od Božího Daru
na hranicích s německým Breitenbrunem
Mrzí nás, že nemáme dostatek finančních prostředků pro realizaci našich snů, ale nemá cenu, aby takto krásný objekt nebyl využíván.
Kontakt na majitele: krivanecm@seznam.cz - 724938905
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HORNÍ BLATNÁ

sáčky • přířezy • kelímky
papír • tašky • folie • tácky
602 130 841
606 893 445

www.obalyzeleny.cz
KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE
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