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Zelená je tráva…

Góóól! Mistrovství světa ve fotbale skončilo. Sláva vítězům, čest
poraženým. Fotbal se stal celosvětovým fenoménem a alespoň
na krátkou dobu se mezinárodní
souboje přenesly do arén pod dohled
fanoušků a sudích. A ejhle, zapálení
profesionální gladiátoři v národních
barvách sváděli nekrvavé souboje
snad jen s trochou modřin a dalších

drobných odřenin v duchu fair play,
bez ohledu na barvu pleti, náboženské vyznání, nevyznání, státní zřízení, politiku, ekonomiku atd. Utkání
končila a borci plni emocí z vítězství
či porážky se smírně rozcházeli s podáním ruky, poplácáním, objetím,
smířlivými slovy, výměnou dresů
a myšlenkou „dneska já, příště ty“.
Idealistické? Možná ano, ale zajímavé v tom, jak může taková zdánlivě „nesmyslná zábava bez tvorby
hodnot“ ovlivnit na určitý čas myšlení a chování většiny lidské společnosti. Dojemné bylo i nasazení
internacionálů v barvách zemí, kde
se snad pouze narodili. Jak by asi vypadaly souboje těch, kteří svoje státy
prezentují a řídí na nejvyšších místech? Nasadili by svoji kůži v těchto
utkáních za zemi, kde se narodili,
která je vychovala a nakonec přivedla do pozic, které zastávají? Také by
si potřásli rukou a rozešli v pokoji
bez ohledu na vítězství nebo porážku, dneska já, příště ty? Naivní. Jen
si to zkuste ve své fantazii předsta-

vit. Asi trochu „blbá“ úvaha. Fotbal
je prostě jen fotbal a kabaret svět
kráčí jinými kroky. Nevadí, ale i tak
těch pár týdnů stálo za to.
A na závěr jedna technická informace pro naše přispěvatele. Abychom mohli vaše příspěvky bezproblémově zpracovat a zveřejnit,
zasílejte nám je e-mailem na adresu
herzgebirgeluft@seznam.cz. Měly by
být napsány v některém z formátů
programu MS Word, optimálně tedy
s příponou .doc nebo .docx. Obrázky zasílejte zvlášť jako soubory
.jpg v rozlišení alespoň 2000x1500
bodů, což odpovídá snímku o velikosti zhruba 500 kB a vyšší. Prosíme neposílejte příspěvky s obrázky
vloženými do textu, ani příspěvky
ve formátu pdf.
Jak známo, jedním z hlavních důvodů vzniku Luftu je vytvoření prostoru pro předávání a šíření příběhů,
zkušeností, názorů a zážitků. Proto
překonejte případný ostych a pište.
Za příspěvky předem děkujeme.
Vaše redakční rada
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Světová válka 1914–1918
Letos v létě uplyne rovných
sto let od vypuknutí války, která
do dějin vstoupila nejen s přívlastkem „světová“, ale také
„první“. Byla to válka v rozsahu
dosud nevídaném, jaká tu ještě
nikdy nebyla. Válka, jež byla
v mnoha ohledech vskutku „první“. Byla to „první“ industriální
válka, „první“ mechanizovaná
válka, šlo o „první“ souboj technologií. Bylo to také poprvé, kdy
byl válkou citelně dotčen život
obyvatel v hlubokém týlu bojujících armád, daleko od ohnivé
frontové linie. Poprvé v historii
si lidé žijící daleko od bitevního
pole nemohli už být jisti svým
bezpečím.

Nás učili zabíjet,
jen nikdo neřek’ nám,
jak vyrovnat se s tím,
když kamarád mrtvý
k zemi pad’.
My učili se zabíjet!
A tak mladí jsme!
(Stanislav Háva,
V tom roce čtrnáctém,
úryvek z básně)
Snad žádná jiná část českých
a moravskoslezských zemí neprošla během první poloviny 20. století tak pohnutými osudy jako
jejich pohraniční oblasti. Období
poklidu byla střídána časy nepokojů a násilností, jež neměly v dosavadní historii obdobu. Tragédie,
které se tu odehrávaly, sice už dávno překryl prach času, jsou však
stále živé, možná více, než jsme
ochotni si připustit. V krajině jsou
dodnes patrné jizvy z oněch dob.
Vraťme se o sto let zpět a zkusme
si představit život lidí, žijících daleko od svištících dělostřeleckých
granátů a kulometů štěkajících
z bahna studených zákopů Velké
války, pro níž se vžilo označení
„první“. Její poznání nám snad
přiblíží atmosféru minulých dob,
které tolik ovlivnily naše dnešní
časy, ač si to většina z nás ani neuvědomuje.

chu a ve vzduchu bylo cítit napětí.
Válka byla na spadnutí. Že se schyluje k bouři, bylo možné poznat
i z tisku. Tehdejší deníky přinášely
ze světa nejen zprávy o nových objevech, technických úspěších a vynálezech, ale v posledních mírových měsících roku 1914 se v nich
počaly objevovat stále častěji také
obrázky jednajících politiků, státníků, portréty generálů, nových
vojenských zařízení a aparátů,
válečných lodí… Po čtyřech desetiletích míru a relativního klidu
se Evropa chystala k válce, při níž
všechny ty báječné vynálezy, nad
nimiž se lidem z konce 19. a počátku 20. století tajil dech, budou
do důsledku zneužity a obráceny
proti člověku. Mocnosti se rozhodly soupeřit o své místo na slunci a bojovně řinčely zbraněmi. Kdo
vystřelí jako první?
Známou záminkou ke konﬂiktu
se stal čin mladého srbského studenta Gavrila Principa, který 28.
června 1914 v bosenském Sarajevu sedmi výstřely na následníka habsburského trůnu Františka
Ferdinanda d’Este předurčil směr
dějin. Spustil se sled událostí, jež
vyústily ve válečný střet dosud nevídaných rozměrů a zásadně změnily svět.
S prvními výstřely války se nezadržitelně začal drolit starý řád –

Branci z Abertam na nádraží v Perninku 27. července 1914 (foto Alexander
Wüst)

svět v roce 1918 bude úplně jiný
než ten z roku 1914. Dosud neochvějné trůny se skácí a s nimi se
zhroutí i staleté říše. Přijdou nové
společenské řády a politické systémy. Revoluční neklid otevře dveře
neznámým diktaturám a novým
samovládcům. To ovšem zatím
ještě nikdo netuší…

Na Bělehrad!
Onoho horkého dne 31. července roku 1914 se před radnicemi
mnohých měst srocovalo nadšené
obyvatelstvo, aby provolávalo hesla na podporu právě vypuknuvší

války a městští purkmistři nadšeně
řečnili. Všichni věřili, že na Vánoce už budou zase doma. To ještě
nikdo netušil, kam je válka přivede. Ženy a děti do neskutečné nouze a muže do blátivých zákopů,
z nichž se mnozí domů už nikdy
nevrátí…
Oproti počátečnímu váhání
a vleklým jednáním v týdnech
po sarajevském atentátu nabraly
nyní události rychlý spád. Během
prvních dnů bylo po celé Evropě
zmobilizováno na deset milionů
mužů. Všude vyhrávala hudba,
všude se pronášely projevy…

Mračna se stahují

Na počátku dvacátého století se
svět podobal sudu střelného praWWW.KRUSNOHORSKYLUFT.CZ

Odjezd mobilizovaných vojáků na frontu z Nejdku v roce 1914
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Nástup 73. pěší divize Eger

Zpočátku se válka jevila jako
cosi vzdáleného, šarvátka, která
se odehrává kdesi daleko. Dokonce i zprávy z bojiště se v počátečním období objevovaly v lokálním
tisku často až na třetí nebo čtvrté
straně, jakoby téměř okrajově.
První důsledky války se však
projevily už po několika týdnech
a nadšení postupně opadávalo. Začaly scházet především potraviny
a jejich ceny rostly závratnou rychlostí. Zásobování počalo váznout,
k mání pak nebylo i mnoho dalšího
zboží. Záhy proto bude vydáno nařízení o šetření moukou a chlebem.
Bude zaveden přídělový systém
takřka na všechno; který ani zdaleka nebude postačovat k pokrytí
denních potřeb. V zimě bude chybět rovněž uhlí, což leckde povede
k uzavírání veřejných budov a také
některých nemocnic. Nedostatku
využijí překupníci, kteří zavčas
skoupí veškeré dostupné zboží
a vytvoří černý trh. Nakupovat
za přemrštěné ceny si však může
dovolit jen málokdo. Zvlášť kruté
budou zimy, kdy nedostatek základních potravin prohloubí kromě
spojenecké blokády také neúroda.
Každým válečným rokem se bude
situace zhoršovat, a nebude proto
divu, že ze strany obyvatelstva začne docházet k prvním projevům
nespokojenosti. V posledních válečných letech už budou hladové
demonstrace patřit k takřka běžnému koloritu doby. To už se situace
v zásobování potravinami zhorší

natolik, že bude zastaven příděl
brambor, cukru a dokonce i soli.

Do zákopů!
Po vyhlášení války a mobilizace
nastupovali branci z celého regionu především ke 4. praporu 73.
pěšího pluku „Eger“, jemuž velel
plukovník Karl Wild a který byl
součástí 18. pěší brigády s podřízeností velení 9. pěší divize, a k 6.
zeměbraneckému pěšímu pluku
pod velením plukovníka Adolfa
Hansmanna. Jednotky obou těchto
pluků umístěných v Chebu byly

určeny pro zásah na frontě v Bosně
a Hercegovině proti Srbsku. Svým
bojovým křtem prošli vojáci 73.
i 6. zeměbraneckého pluku v srpnu 1914 během bojů na Drině při
tažení na Bělehrad.
Jak se vyvíjela mezinárodní
politická situace i válečná situace
na frontách, měnil se také prostor působení jednotek, v nichž
byli zařazeni krajané. Válka je
tak dovede na srbské bojiště, ale
i na východní frontu v Haliči proti
Rusům. A když doposud neutrální
Itálie nejprve vystoupí 3. května
1915 z Trojspolku a několik dnů
poté, 23. května, vyhlásí Rakousku-Uhersku válku, a otevře se tak
další evropské bojiště, přivedou
válečné události muže z Krušných
hor také do bitev na řece Isonze či
bojů v Tyrolských Alpách i na řece
Piavě u Caporetta.
Domů se vojáci 6. střeleckého a 73. pěšíhu pluku vrátí až
po skončení bojů za více než čtyři
roky. Do Chebu dorazí společně
pozdě v noci 14. listopadu roku
1918. Hned poté budou demobilizováni a rozejdou se do svých
zbídačených domovů. Oba pluky
ztratí během válečných let celkem
5 400 mužů – padlých a pohřešovaných. Mnoho mužů bude
zraněných. Například do Horní

Blatné se z války již nikdy nevrátí
131 mužů, jejichž památník bude
slavnostně vysvěcen o osm let
později.
Když bude konečně 11. listopadu 1918 podepsáno příměří, Velká
válka skončí a přijde mír. Bude to
ale neklidný mír a zdaleka ne všude zbraně utichnou. Také všechny
rány války se nezacelí, všechna
zranění se nevyhojí. Všichni se
z válečných polí nevrátí zpět domů
ke svým rodinám a ti, kteří budou
mít to štěstí, stanou se „ztracenou
generací“ a ponesou si prožité hrůzy uvnitř duše až do konce svého
života. Bitevní pole opět zarostou
trávou a hroby jejich kamarádů
překryjí rudé květy vlčích máků.
Nadlouho budou vidět jizvy v krajině, navždy zůstanou jizvy na duších těch, co přežijí. Život v míru
bude pro mnoho z nich novým
těžkým a leckdy i marným bojem.
Obrazy války zůstanou hluboko
zaryté v paměti a válečné medaile vykoupené krví se stanou jen
bezcennými plechovými cetkami,
připomínajícími léta zkázy a naděje…
Ale to zatím ještě nikdo netuší… Vždyť je léto 1914…
Roman Kotilínek
foto: archiv autora,
P. Andrše a M. Urbana

Poměr padlých vojaků 1. světové války k počtu obyvatel – nejtmavší oblasti ztratily nejvíce vojáků
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Prožitky a následky 1. světové války
v Krušných horách

Ani návštěva císaře Karla I. v Nejdku v březnu 1918 nemohla zmírnit bídu obyvatelstva

Jednou z rozhodujících záležitostí, s níž se Rakousko-Uhersko
nedokázalo během válečného kon-

tým drátem nebo zátarasem, poněvadž chuť byla tím posledním, čím
se jídlo mohlo pochlubit. V létě
1918 se mezi poživatiny zařadilo
kyselé zelí, mrkev či tuřín.
Nesnesitelnou bídu obyvatel
mnohdy umocňovalo počasí – například na jaře 1918 způsobilo
dlouhotrvající sucho nesmírné škody a ráno 5. června uhodily mrazy takovým způsobem, že zmrzly
brambory v zemi. V letních měsících roku 1918 byl hlad v Nejdku
a celém regionu všudypřítomný
a ani tak nezáleželo na tom, zda
byl dotyčný chudý či bohatý. Bída
se projevovala ve všech sociálních
skupinách obyvatel. Situaci nešlo
nazvat jinak než katastrofální a též

Vyvařovaly se v nich obědy (později i večeře), skládající se z polévky a příkrmu za obvyklou cenu 70
haléřů. V červnu 1918 byly v Nejdku připravovány obědy a večeře už
pro 4 tisíce osob (město tehdy mělo
přibližně 6 700 obyvatel). Přibližně
stejný poměr (dvě třetiny) převládal v celém okrese – na stravování
ve válečných kuchyních bylo tehdy
odkázáno 20 000 osob. Tyto kuchyně byly zásobovány dvěma kilogramy potravin na osobu a měsíc
a byly nuceny s tímto množstvím
vyjít. Před novou sklizní v roce
1918 jim však zásoby docházely.
Nezbývalo než den za dnem podávat řepu s trochou zápražky. Tento
pokrm lidé trefně nazývali ostna-

otoky po hladu
Z
e

nejdecký kronikář Pilz se v zápise
z 16. července 1918 ptá, kdy už
konečně to stálé hladovění skončí.
Drahota neznala hranic – už
v roce 1916 byly potraviny a předměty denní potřeby o 200 až 300
procent dražší než před válkou.
V roce 1920 byly oproti předválečnému stavu o 1 200 až 1 500
procent vyšší. Jak uvedl nejdecký
kronikář, ceny se od dubna 1914
do prosince 1919 vyšplhaly až
dvacetinásobně. Mezi potravinami vedly vejce a masné výrobky
jako párky (nárůst až o 2 000 %).
Podobné zvýšení cen doznalo uhlí
(1 920 %), až o 2 460 % podražily
výrobky z textilu (například ponožky).
Dalším problémem se stala nezaměstnanost. V únoru 1919 bylo
na Nejdecku přibližně 2 800 nezaměstnaných. Denně dostávali
podporu podle pohlaví a věku –
u žen šlo o 4 koruny, muži obdrželi 5 K a každý další člen rodiny
1 K, přičemž denní mzda u mužů
tehdy činila 8 až 12 K, u žen 5–6
K. Nejdecký kronikář při výčtu poválečné bídy pro úplnost uvedl, že
v místní textilce je zaměstnáno 600
osob oproti 2 000 před válkou. Též
válcovny výrazně redukovaly svoji
produkci a osazenstvo, stavebnictví se zcela zastavilo.
O tom, jak se válečné útrapy podepsaly na počtu narozených a zemřelých v Abertamech, dokládá
následující tabulka.
Pokud se podíváme na válečné
ztráty (padlé a pohřešované vojáky), přepočtené na počet obyvatel,
oblasti Chebska a příslušné části

1914

1915

1916

1917

1918

1919

Celkem

-

3

6

36

39

25

109
52

vodnatelnost

5

3

5

27

10

2

nemoci střeva

20

17

15

25

12

7

96

TBC

10

21

16

21

18

15

101

-

-

10

m

zánět v krku

4

6

-

-

Válečný pomník ve Fojtově

ř

zápal plic

5

14

7

5

11

5

47

ﬂiktu vypořádat, bylo zásobování.
Lístkový systém, zavedený během války na základní komodity,
jako byly chléb, cukr, káva, maso,
brambory, uhlí, mýdlo a tabák, byl
v letech 1917 a 1918 doprovázen
zakládáním válečných kuchyní.

e

chřipka

-

-

-

-

35

5

40

n

rakovina

2

4

-

2

4

3

15

infekční choroby

-

4

2

-

-

1

7
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í

ostatní nemoci

51

31

17

27

12

9

147

celkem

97

103

68

143

141

72

624

149

97

49

55

20

55

425

Narození
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Součástí pomníku na starém perninském hřbitově byla socha vojáka
a po obou stranách tři řady desek se 114 jmény padlých a nezvěstných
vojáků

Krušných hor jasně vévodí soudní
okres Horní Blatná, v němž ztráty
obyvatelstva dosáhly 4,63 % (absolutně 563 osob). Z celého politického okresu Nejdek bylo nejvíce
padlých na počet obyvatel zaznamenáno v Lužci (9,47 %) a v horní části Nejdecka v Abertamech
(6,01 %). Na Chebsku činily ztráty
celkem 3,75 %, zatímco v rámci
celé habsburské monarchie to bylo
„jen“ 2,50 %.
Silný válečný prožitek, trauma,
kdy na frontách umírali členové
rodin, známí a blízcí, případně se
z válečného konﬂiktu vrátili domů
s různými zdravotními následky,
se podepisoval na celé společnosti.
Od počátku 20. let byly v jednotlivých obcích postupně zřizovány

válečné pomníky, jež rozšiřovaly
síť již těch existujících. O zřizování válečných pomníků se zasloužily především Svazy válečných
poškozenců, vdov a sirotků (Bund
der Kriegsverletzten, Witwen
und Waisen). Existence pomníků obětem první světové války je
prokázána v těchto obcích a městech bývalého nejdeckého okresu
(v závorkách je uvedeno datum
jejich odhalení): Nejdek (duben
1925), Horní Blatná a Chaloupky
(červen 1926), Hřebečná (říjen
1930), Fojtov (červenec 1932),
Pernink (1937), Rudné (květen
1938) a Abertamy (červen 1938).
První zřízené pomníky se od těch
pozdějších významně odlišovaly,
a to nejen v nákladnějším prove-

Na Hřebečné, která byla tehdy samostatnou obcí, byl pomník obětem první světové války odhalen 19. října 1930. Stával pod budovou bývalé školy
a nesl jména 65 místních padlých a pohřešovaných

dení, ale i v symbolice, kdy vedle
desek se jmény padlých ﬁgurovala
i postava vojáka, případně byl celý
prostor stylově upraven do podoby kamenných kvádrů (například
v Rudném). Padlí vojáci z Lužce byli připomenuti svými jmény
na děpoltovickém válečném pomníku. V Přebuzi byl využit stávající pomník z války v roce 1866,
na němž po skončení prvního světového konﬂiktu přibyla další jména padlých.

Válečné pomníky byly až
na malé výjimky zničeny hned
po konci druhé světové války
ve stejném poválečném šílenství,
jako byly po první světové válce
ničeny pomníky císaře Františka
Josefa I. Přečkal například pomník
v Přebuzi nebo na Božím Daru, pomník ve Fojtově byl rekonstruován
a znovu odhalen roku 1995.
Pavel Andrš
foto: archiv autora
a Michala Urbana

Odhady počtu padlých a pohřešovaných z 1. světové války
(absolutní počty a v procentech z celkového počtu obyvatel obce)
Abertamy: 137 (6,01 %)

Lužec: 11 (9,47 %)

Bernov: 43 (3,87 %)

Oldřichov: 20 (4,59 %)

Fojtov: 48 (5,33 %)

Pernink: 114 (4,59 %)

Horní Blatná: 92 (4,30 %)

Potůčky: 42 (3,00 %)

Hřebečná: 65 (5,90 %)

Přebuz: 39 nebo 43 (2,72 % nebo 3,00 %)

Chaloupky: 17 (3,95 %

Rolava 16 (1,70 %)

Jelení: 39 (4,43 %)

Rudné: 32 (2,18 %)

Lesík: 15 (4,16 %)

Suchá: 25 (4,80 %)

KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE

Jako poslední byl na Nejdecku zřízen pomník na náměstí v Abertamech.
Toto místo dobře dokládá dějinné zvraty posledních sta let. Dříve zde stála
kašna, poté pomník padlým v první světové válce, který byl po druhé světové válce nahrazen pomníkem Rudoarmějce. Dnes je zde opět kašna
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Rozšíření expozice
ve Štole č. 1 v Jáchymově
V úvodní části štoly jsou k vidění i historické objekty sloužící
k zabezpečení štoly proti útěku
politických vězňů, kteří zde v 50.
letech minulého století pracovali: dvojice ocelových uzavíracích
mříží, tzv. katrů. Je zde nainstalována nová kolejová důlní dráha
o rozchodu 600 mm, ukázka důlní
dopravy (důlní elektrický vrátek,

výklopný vůz pro převoz vytěženého materiálu, osobní vůz pro
přepravu pracovníků zvaný „Pullman“ pro 12 horníků a klanicový
vůz pro přepravu delších předmětů). K vidění jsou rovněž ukázky
různých typů důlní výztuže, které
slouží pro zabezpečení pracoviště
v nezpevněné hornině nebo v kritických místech.

Pohled k čelbě (foto Muzeum Sokolov)

Od dubna letošního roku byla
zpřístupněna další část Štoly č. 1
v Jáchymově. Specializovaná ﬁrma zde zabezpečila třicetimetrový
úsek chodby, a návštěvníci si tak
mohou nyní prohlédnout nejen
štolu z éry těžby uranové rudy, ale
i část raně novověkého důlního
díla, jež pochází z doby jáchymovské stříbrné horečky.
Štola č. 1 byla ražena v rámci
rozsáhlých průzkumných prací
bývalým n. p. Jáchymovské doly.
Ražba byla zahájena 1. července

1952, čelby štoly ve vzdálenosti
230 m od portálu bylo dosaženo
1. září téhož roku. Ve vzdálenosti
178 m od portálu byla jižním směrem vyražena rozrážka v délce asi
50 m, která zastihla vydobytý prostor na žíle Jan Evangelista vzniklý
v době dobývání barevných kovů.
Ve vzdálenosti asi 190 m od portálu prochází štola žilou Jan Evangelista. Čelby jižní sledné chodby
bylo dosaženo 1. prosince 1953,
čímž zde pravděpodobně skončily
razicí práce.

Důlní klanicový vůz (foto Muzeum Sokolov)

Štola č. 1. se nachází nedaleko jáchymovského dolu Svornost (ulice
U Svornosti). Prohlídky v ní jsou možné od července do října ve středu až
neděli v 10, 11, 13, 14, 15 a 16 hodin.

Důl Jeroným v Čisté byl zpřístupněn
sázení ohněm a také stopy ručního
dobývání želízkem a mlátkem. Pokud lidem ze sokolovského muzea
plány vyjdou, rádi by v budoucnu zpřístupnili i další část dolu.
V květnu 2014 také začala stavba
vstupního objektu a parkoviště
ﬁnancovaného z dotačního programu ROP Severozápad. Zázemí
začne fungovat od května příštího
roku.

V osmi kilometru vzdáleném
Krásně provozuje Muzeum Sokolov Hornické muzeum, v němž
je možné spatřit mnoho exponátů
souvisejících s rudným a uhelným
hornictvím. Při příznivém počasí
je zde také možné se od května
do října svézt pravým důlním vláčkem.
Michael Rund,
ředitel Muzea Sokolov

Podzemí dolu Jeroným (foto Ivan Kletečka)

Od května 2014 začaly pravidelné prohlídky v historickém cínovém dole Jeroným v Čisté u Rovné
– národní kulturní památce, kterou
provozuje příspěvková organizace Karlovarského kraje Muzeum
Sokolov. Organizaci se podařilo
WWW.KRUSNOHORSKYLUFT.CZ

získat několik dotací, a to 120 tisíc Kč z Nadace Georgia Agricoly,
dalších 400 tisíc Kč přidal na zpřístupnění Karlovarský kraj.
Návštěvníci si ve zpřístupněném
podzemí dolu prohlédnou techniky
dobývání cínu, zejména takzvané

Vstup do dolu Jeroným – vize budoucnosti (archiv ateliér WIK Brno)
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Doporučujeme kulturní, společenské
a sportovní akce
Kulturní akce
19. 7. - 3. Hřebečenský montánní výšlap (start Hřebečná – „U Jirky“; 10:00)
19. 7. - Country sešlost (Vysoká Pec; 19:19 – 02.00; možnost dopravy autobusem z/do Nejdku, vstupné 50 Kč)
26. 7. - Annenská pouť na Božím Daru (Boží Dar; 10:00)
26. 7. - 2. Měděnecké krušení (Měděnec; 13:00)
26. 7. - Pivní slavnosti; 3. ročník Trampské letní scény (Mírové náměstí,
Ostrov; 13:00)
15. 8. – 17. 8. - Landart setkání Königsmühle 2014 (Königsmühle, Popov)
17. 8. - 4. Krušnohorská Liedertour (písničková túra, 15 zastávek s živou
hudbou na krušnohorské hřebenovce Kammweg Erzgebirge-Vogtland
mezi obcemi Satzung, Reitzenhain, Kühnhaide, Rübenau a Načetín;
10:00–16:30, v 17:00 společné vystoupení všech hudebníků na hoře
Hirtstein u Satzungu)
18. 8. – 22. 8. - Řezbářské sympózium (Areál technických služeb, Abertamy)

Hřebečenský montánní výšlap
Spolek přátel dolu sv. Mauritius si vás dovoluje pozvat na již třetí ročník Hřebečenského
montánního výšlapu po hornických zajímavostech v okolí Hřebečné s osmi plánovanými zastaveními s odborným výkladem a blíže
neurčeným počtem neplánovaných zastávek.
Akce proběhne 19. července, start je v 10:00
„U Jirky“ (Hřebečná 192), cíl s velkou pravděpodobností tamtéž kolem 17:00. Zájemcům,
na které se těšíme, doporučujeme dobrou obuv.
(MN, MU)

Landart setkání Königsmühle 2014

Pátek 15. 8. - česká i německá hudební produkce, občerstvení a od 21:00
premiéra dokumentu Jako konipas o řezbáři Josefu Beerovi.
Režie: Petr Mikšíček.
Sobota 16. 8. - umělci v akci, landartové malování a procházka, básně, hudba,
od 23:00 premiéra divadelního představení spolku DoNepaměti.
Neděle 17. 8. - program v zaniklé obci Popov od 12:00. Oživení místa, recitál
a koncert Petra Linharta.
Více na www.konigsmuhle.cz.

Annenská pouť na Božím Daru
Dne 26. července se bude po celý den od 10:00 hodin na Božím Daru
konat Annenská pouť. Krušnohorské tržiště bude opět v parku v centru
obce a opět plné originálních výrobků Krušnohorců. Dvě divadelní pohádky zahrají divadla Kapsa z Andělské Hory a rodinné divadlo Habakuk
z Ostrova. Nejen děti si pohrají a zasportují na improvizovaném hřišti.
Nedaleko všichni můžeme muzicírovat s Janan při jejím muzikohraní.
Velké i malé určitě potěší prodejní výstava historických modelů ﬁrmy
Škoda. Občerstvení zajistí i regionální pivovar Chalupník, který přiveze
svá oceňovaná pivka. Užijete si ještě mnoho dalších překvapení a radostí! Těšíme se, že spolu prožijeme hezký den!
za organizátory města Boží Dar a Local parks o.s.
Karolína Pomplová

KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE

Koncerty
12. 7. - Hudební festival Šlikovka (Šlikova věž, Jáchymov; 17:00)
20. 7. - KSO: Slavnostní koncert ke 120. výročí kontinentální premiéry Novosvětské symfonie v Karlových Varech (Sál GH Pupp, Karlovy Vary;
19:30)
22. 7. - Španělská a italská barokní hudba – Nils Mönkemeyer (viola) a přátelé (Galerie umění Karlovy Vary; 19:30)
26. 7. - Rock’in’Roll (Nová Role; 15:00)
16. 8. - PotRock (Potůčky, Stará slévárna; 15:00)

Kolonádní koncerty KSO
Mlýnská kolonáda
Od 10:00: 27. 7.
Od 14:00: 16. 7. (Leicestershire Schools Symphony Orchestra)
Od 16:30: 15. 7., 16. 7., 17. 7., 23. 7., 25. 7., 26. 7. (Kentomania Jazz
Bridge), 28. 7., 29. 7.
Tržní kolonáda
Od 10:00: 23. 7. (A Quatro Voci), 24. 7. (Duo Arpeggio), 25. 7. (Quarteto
Cantabile), 26. 7. (Family Concert), 28. 7. (A Quatro Voci), 29. 7. (Quarteto Cantabile)
Od 16:30: 24. 7. (Prima Vista Quintet), 27. 7. (Salonní quartet „Johann“)
Výstavy
26. 7 - Muzeum rukavičkářství
(MÚ Abertamy; 13:00–
Muzeum Karlovy Vary a Muzeum obchodu Bratislava
Vás srdeènì zvou
17:00)
na vernisáž ze sbírek Muzea obchodu
09. 8. - Muzeum rukavičkářství
s ukázkami výroby (MÚ
Abertamy; 13:00–17:00)
do 03. 8. - Kubánský
ﬁlmový
plakát (Galerie umění,
Karlovy Vary)
do 03. 8. - Film poster is not dead
(Letohrádek Ostrov)
do 24. 8. - Jitka Kůsová – Kresby, objekty (Letohrádek Ostrov)
do 24. 8. - Obhajoba
pastelky
Marie Brožové (Kostel Zvěstování Panny
Marie, Ostrov)
do 31. 8. - Karlovy Vary ve ﬁlmu
(Interaktivní galerie
Becherova vila)
do 31. 8. - Jaroslav Róna – Srdce temnoty (Galerie
umění, Karlovy Vary)
do 31. 8. - První světová válka
(Zámek Sokolov, 1.
patro)
do 07. 9. - Reklama a děti (Muzeum Nejdek)
Muzeum Nejdek, námìstí Karla IV. 238
Vernisáž se koná ve ètvrtek 3. 7. 2014
do
28.
9.
Mladí
lvi v kleci –
17.00
Tvorba
německých
www.kvmuz.cz
autorů žijících v Čechách
(1918–1938)
(Letohrádek Ostrov)
do 28. 9. - Olbram Zoubek: Sochy (Muzeum Karlovy Vary)
do 28. 9. - Stříbrná horečka a Volání hor (Muzeum Královská mincovna Jáchymov)
Kina
26. 7. - Něžné vlny (Kino Pernink; 18:00)
Sport
19. 7. - Horský výběh Perštejn – Klínovec (17,8 km, převýšení 902 m
(Perštejn; 11:00)
26. 7. - Fotbalový turnaj (Abertamy)
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Pozvánka na výstavu v jáchymovském muzeu

Stříbrná horečka a volání hor
která znamenala přírodní katastrofu, ale přinesla také senzační objev
dosud neznámých stříbrných důlních děl pod městem Dippoldiswalde. Tento objev dal v roce 2012
podnět ke vzniku přeshraničního
projektu ArchaeoMontan, jehož
nositelem je Saský archeologický
ústav v Drážďanech, avšak účastní
se ho i dalších šest partnerů, mezi
nimiž je také Muzeum Karlovy
Vary.
Na výstavě v Královské mincovně můžete nyní podniknout

virtuální cestu do podzemí v Dippoldiswalde, seznámit se se způsoby hledání pozůstatků středověkého hornictví, používanými
metodami terénních prospekcí
a vyhodnocováním povrchových
stop po důlní činnosti. Na výstavě
je také představena práce konzervátorů a restaurátorů, kteří pomocí
speciálních metod zachraňují dřevěné fragmenty předmětů ze štol.
Pro zpestření prohlídky si můžete
s dětmi zábavnou formou vypracovat pracovní listy.
Figurína hutníka ve sklepení Královské mincovny

Vedoucí projektu Dr. Christiane
Hemker představuje rozsáhlý katalog k výstavě, který je možné si zakoupit v mincovně za 550 Kč

V Královské mincovně v Jáchymově se 20. června otevřela
zajímavá multimediální výstava,
která prezentuje výsledky nových
výzkumů vrcholně středověkých
důlních děl v saském i českém
Krušnohoří. Výstava potrvá až
do 28. září.
Impulzem k zahájení výzkumů
byla ničivá povodeň v roce 2002,

Zahájení výstavy

Díky projektu ArchaeoMontan
a evropským ﬁnancím mohlo muzeum v Jáchymově také rozšířit
a zatraktivnit stálou expozici hornictví umístěnou v historickém
podzemí Královské mincovny.
Spatříte zde ﬁgury inspirované
kresbami Georgia Agricoly z knihy
Dvanáct knih o hornictví a hutnictví, které představují různé hornické činnosti. V loňském roce pořídilo muzeum ze stejného projektu
unikátní model mincovny.
Lenka Zubačová, ředitelka
Muzea Karlovy Vary
foto: archiv muzea

Knižní bazar
na vysoké nožce
Už potřetí se rozrůstající skupina intelektuálně založených slečen
a dam sešla v zeleném příšeří letitých velikánů, aby si zde tříbily literární
vkus a hlavně provětraly společenské róby.
Perfektně nalíčené, oblečené do nejkrásnějších šatů a v botkách s co
nejvyšším podpatkem, jež ustály. Tak jsme se sešly v Krmelci na Ježíškově stezce, abychom zde pojedly koperníkovou polévku a buřty na pivu.
A takto posilněny jsme podiskutovaly o kvalitní literatuře. Tituly byly
opět pestré – například dětský Tajemný hvozd, pubertální Superpérák, dospělejší Kámasútra po francouzsku až zralý Já, Einstein.
O vysoké kvalitě akce svědčí i rostoucí počet dam a vzdálenost, kterou
byly ochotny v předepsaném dress codu urazit. K božídarským inteligentkám se přidaly i krasavice z Perninku, Horní Blatné a ze vzdáleného Velkého rybníka.
Až příště potkáte na lesní pěšině dámu v dlouhých šatech a v botkách
na vysokých podpatkách, už budete vědět, že se někde na palouku koná
literární večírek.
Karolína Pomplová
WWW.KRUSNOHORSKYLUFT.CZ
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Nejstarší abertamské památky
pocházejí z let 1680 a 1706
Abertamy vznikly v roce 1529 jako hornická osada. Již v roce 1534 zde byl postaven první dřevěný kostelík. Současný kostel pochází z let
1735 až 1738 a dosud byl považován za jedinou zachovanou, veřejně přístupnou památku z tehdejší doby. Nejstarší památka se však nachází
na abertamském hřbitově ležícím přibližně 300 metrů jihozápadně od kostela.

Historický náhrobník abertamského horního
přísežného Johanna Preiße (1609–1680)

Původní hřbitov ležel přibližně 300 metrů
severně od kostela. Nový hřbitov byl zřízen
mezi lety 1902 a 1903, o čemž svědčí letopočet
na podstavci velkého hřbitovního kříže. Za tímto křížem je do západní hřbitovní zdi vsazená
litinová deska, nad níž už jistě hloubal nejeden
návštěvník. Ne vše je na ní čitelné, něco je zkráceno a text je navíc psán dnes již nepoužívanou
němčinou. S trochou trpělivosti a studiem různých pramenů však lze jak nápis, tak i tajemství této desky rozluštit. Jde zjevně o náhrobek,
který sem byl přenesen z původního hřbitova.
Osobní údaje jsou uvedeny po obvodu desky
ve směru hodinových ručiček. Ve středu jsou
pak uvedeny dva citáty z Bible.
Zde leží v Pánu pan Johann ... (nečitelné).
Narodil se 15. února 1609, žil 50 let v manželství, zplodil 8 dětí, zemřel 20. července 1680
ve věku 71 let, 22 týdnů a 2 dnů. Byl 23 let přísežným horního úřadu.
KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE

Ježíš jí řekl: „Já jsem vzkříšení a život. Kdo
věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A každý,
kdo žije a věří ve mne, neumře navěky.“ Jan
11, 25
„Já vím, že můj Vykupitel je živ a jako poslední se postaví nad prachem. A kdyby mi
i kůži sedřeli, ač zbaven masa, uzřím Boha.“
Job 19, 25–26
Nečitelné tedy zůstalo jen příjmení. Tady
ovšem v dalším pátrání pomohla kronika farnosti Abertamy monsignora Johanna Endta
(1858–1943). Endt byl předposledním abertamským farářem před odsunem německého
obyvatelstva. Kurentem sestavil kroniku let
1525–1884. Tato kronika byla přepsána Ulrichem Möcklem a jeho otcem ze saského
Schönheide do latinky a zájemci si ji u nich
mohou zakoupit jako tištěnou brožuru. K roku
1680 je zde uvedeno, že místo zemřelého
Johanna Preiße (Endt zde sám poukazuje
na jeho náhrobek ve hřbitovní zdi) byl za služné 41 zlatých za kvartál zaměstnán jako horní
přísežný pro revíry Abertamy a Hřebečná Mathes Schreiber. Takže náhrobek s nečitelným
příjmením patří Johannu Preißovi, který byl
23 let vysokým úředníkem (přísežným) horního úřadu a vykonával dohled nad důlními
díly. Záznam týkající se 24. dubna 1676 říká,
že byl nově obsazen abertamský soud. Soudcem se stal Johann Hardtmann a přísedícím
vedle dalších jedenácti osob také horní přísežný Johann Preiß. Litinový náhrobek Johanna
Preiße z roku 1680 je tedy nejstarší abertamskou památkou.
Ne o mnoho mladší, totiž z 12. června 1706,
je votivní tabule informující o místním faráři
Samuelu Franzisku Reichmannovi. V Endtově kronice nacházíme zmínku, že páter Reichmann nechal právě v tento den vystavět
v kostele kazatelnu. Datum na votivní tabuli
a zmínka v Endtově kronice dávají podnět
k domněnce, že je votivní tabule pravá. Vzhledem k tomu, že abertamský kostel byl postaven až v letech 1735–1738, musela by tato
památka pocházet ještě z původního kostela.
Dnes je umístěna ve zvonici kostelní věže. Ze
stejného období patrně pochází i olejomalba,

na níž je vyobrazen duchovní. Možná jde právě
o pátera Reichmanna.
text a foto: Josef Grimm
překlad: Lenka Löfﬂerová

Nově restaurovaný kříž na abertamském hřbitově s náhrobníkem v pozadí

Náhrobník abertamského horního přísežného Johanna Preiße je historickou památkou prvního
řádu. Obecně prospěšná společnost Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, jejímž předsedou je starosta Abertam, proto hodlá ve spolupráci s Krajským úřadem Karlovarského kraje
a Národním památkovým ústavem připravit návrh na prohlášení tohoto náhrobníku za kulturní
památku ČR. Nejstarší abertamská památka by se tak dočkala ochrany, jež jí právem náleží.
(red)
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Älteste Denkmäler Aberthams
stammen von 1680 und 1706
Abertham entstand 1529 als Bergarbeitersiedlung. Schon 1534 wurde die erste Kirche aus Holz errichtet. Die heutige Kirche wurde von
1735–1738 erbaut und galt bisher als einziges erhaltenes und öffentlich zugängliches Denkmal aus der damaligen Zeit. Das älteste Denkmal
beﬁndet sich jedoch auf dem Aberthamer Friedhof, der ca. 300 m südwestlich der Kirche liegt.
den 20. (J)uli A(nn)
o 1680, seines Alters
71 Jahr, 22 W(ochen)
2 Tag, ward Berggeschworener 23 Jahr.
Ich bin die Auferstehung und das
Leben. Wer an mich
glaubet, der wird
leben, ob er gleich
stürbt und wer da lebet und glaubet an
mich, der wird nimmermehr
sterben.
Joh(annes) 11
Job (?) 19 (Hiob
19, Vers 25 u. 26) Ich
weiß, daß mein Erlöser lebet und er wird
mich hernach aus der
Erden auferwecken
und werde darnach
mit dieser Haut umgeben werden und
werde in meinen(m)
Fleisch Gott sehen.
Einzig der Nachname bleibt unlesbar. Hier hilft die
„Chronik der Pfarre
Abertham“ von Monsignore Johann Endt
(1858–1943) weiter.
Votivní tabule informující o tom, že farář Samuel Franziscus Reichmann ne- Er war der vorletzte
Pfarrer von Abertham
chal postavit kostelní kazatelnu
vor der Vertreibung
und hat minutiös in Sütterlinschrift die Chronik
Der frühere Friedhof lag ca. 300 m nördüber die Zeit von 1525–1884 geschrieben. Die
lich der Kirche. Der neue Friedhof wurde
Chronik wurde mit großem Fleiß von unserem
1902/1903 angelegt, davon kündet die JahresHeimatfreund Ulrich Möckel und seinem Vater,
zahl 1903 auf dem Sockel des großen Friedbeide aus Schönheide im sächsischen Erzgehofskreuzes. Hinter dem Kreuz ist in der westbirge, in die lateinische Schrift übertragen. Sie
lichen Friedhofsmauer eine gusseiserne Tafel
kann dort als gedruckte Broschüre erworben
eingelassen, über die schon mancher Besucher
werden. Im Jahr 1680 ist darin vermerkt, dass
rätselte. Nicht alles ist lesbar, manches ist abgeMathes Schreiber anstatt des abgele(i)bten [verkürzt und der Text ist noch dazu in einem alten
storbenen] Johann Preiß (vide [siehe] Tafel in
Deutsch verfasst. Es handelt sich offensichtlich
der Gottesackermauer) zum Berggeschworenen
um eine Grabtafel, die aus dem alten Friedhof
im Aberthamer und Hengster Revier gegen eine
übernommen wurde. Mit etwas Geduld und
Besoldung von 41 Gulden im Quartal angestellt
Quellenstudium kann man die Inschrift entzifwurde. Also ist die Grabtafel mit dem unleserlifern, wobei die persönlichen Angaben außen im
chen Nachnamen dem Johann Preiß gewidmet.
Uhrzeigersinn angeordnet sind und in der Mitte
Er war 23 Jahre Berggeschworener, das heißt
zwei Bibelzitate stehen.
vereidigter Bediensteter des Bergamtes, der
Alhier (Allhier) ruhet in Gott Hr. (Herr) Jodie Aufsicht über die Bergwerke führte. Für
hann ……… (unlesbar). Er ward gebohrn (wurden 24.4.1676 schreibt die Chronik, dass das
de geboren) den 15. Februar A(nn)o 1609, lebeAberthamer Gericht neu besetzt wurde. Johann
te in Ehestandt 50 Jahr, zeugete 8 Kinder, starb
WWW.KRUSNOHORSKYLUFT.CZ

Hardtmann wurde Richter und zu assessores
[Beisitzern] wurden der Berggeschworene Johann Preiß und 11 weitere Personen bestimmt.
Somit ist die gusseiserne Grabtafel von Johann
Preiß aus dem Jahr 1680 das derzeit älteste bekannte Denkmal in Abertham.
Nicht viel jünger, nämlich vom 12. Juni 1706
ist eine Votivtafel, die über den Pfarrer Samuel
Franziscus Reichmann berichtet. In der EndtChronik steht, dass ebendieser Pfarrer an diesem Tag in der Kirche eine Kanzel errichtet hat.
Das Datum auf der Votivtafel und die Erwähnung in der Endt-Chronik geben Anlaß zur Annahme, dass die Tafel echt ist. Da die heutige
Aberthamer Kirche auf die Jahre 1735-1738
zurückgeht, muss die Tafel aus der vorhergehenden Kirche stammen. Sie hängt heute in der
Glockenstube im Turm der Aberthamer Kirche. Aus der gleichen Zeit dürfte ein daneben
hängendes Ölbild stammen, das einen Priester
zeigt. Vielleicht ist es der Pfarrer Reichmann.
Leider kann man das Bild nicht besser fotograﬁeren, da das Bild hinter Glas liegt.
Josef Grimm

Olejomalba neznámého faráře, snad pátera
Reichmanna
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Ralf Fischer – starosta obce
báňské horečky v období uranového hornictví určují dodnes vzhled
obce. Mezi jiným je to největší zařízení naší obce, klinika v Erlabrunnu, která vznikla z původně hornické nemocnice. Ze školy pro důlní
inženýry vznikla státní studijní akademie, dnes je to vzdělávací zařízení pro turismus a sociální oblast se
zhruba 700 studenty. Z původního
hornického sídliště vznikl Sportpark Rabenberg, největší sportovní
zařízení v Sasku, jež je po desetiletí
přestavováno a modernizováno.

siluje také vliv obyvatel na místní komunální politiku. Sedmileté
funkční období starosty zaručuje určitou kontinuitu veřejné správy, při
respektování demokratických principů vlivu občanů jsou v přiměřených časových obdobích prováděny
komunálně-politické změny a doplnění. Zastupitelstvo města je voleno
na pět let poměrným systémem, při
němž kandidáti předstupují před
voliče s otevřenými kandidátními
listinami. Systém překrývajících
se volebních období zastupitelstva

Starosta Ralf Fischer se starostkou Nové Role Jitkou Pokornou při otevření výstavy porcelánu v rámci městských slavností v Nové Roli v červnu 2012

Ralf Fischer, starosta saské obce
Breitenbrunn, je na české straně
Krušných hor znám především
jako partner mnoha přeshraničních projektů. Po ukončení studia
Technické univerzity v Drážďanech pracoval jako inženýr a vedoucí v podniku na výrobu kartonových obalů. Starostou obce
Breitenbrunn je od roku 1990.
Jak jste se dostal do Krušných
hor, pochází vaše rodina odtud,
nebo sem přišla až v poválečném
období?
Narodil jsem se před 59 lety
v Breitenbrunnu. Moje rodina zde
žije již po generace. Bydlíme ve 150
let starém domě na okraji malebné vesničky Breitenbrunn, který
je vzdálen necelé dva kilometry
od dnes v praxi již neexistující státní
hranice.
Co vás vedlo k tomu ucházet se
o funkci starosty?
Po politické změně v letech
1989/1990 jsem byl předsedajícím
„kulatého stolu“ obce Breitenbrunn,
z čehož v květnu 1990 nakonec vzešlo převzetí úřadu starosty v mé rodné obci. Tento úřad zastávám od té
doby nepřetržitě.

Obec Breitenbrunn má v logu
slova „Krystal Krušných hor“.
V čem leží tato jedinečnost, můžete vaši obec krátce představit?
Z Breitenbrunnu se v posledních
letech vyvinulo významné centrum
Krušnohoří, které čítá 6 000 obyvatel a skládá se z místních částí Antonsthal, Breitenbrunn, Erlabrunn,
Rittersgrün a Tellerhäuser. Díky přírodním podmínkám zde rozhodující
roli hraje turismus i drobné a střední podnikání. Jednotlivé části obce
mají historický původ v hornictví.
I v této části našeho společného pohoří se těžily cenné nerosty a rudy,
zařízení vybudovaná za poslední

Klinika v Erlabrunnu

KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE

Sportpark Rabenberg

V Německu existuje pro nás Čechy nezvyklá přímá volba starosty, funkční období starosty je
navíc jiné než zastupitelstva obce.
Můžete nám tento systém blíže
představit, jaké jsou jeho klady
a zápory?
Starosta je volen většinově přímou volbou, tento systém propůjčuje starostovi vlastní politickou
legitimaci, posiluje jeho pozici v zastupitelstvu obce a současně přispívá k jeho nezávislosti při stranicky
problematických situacích. Přímá
volba starosty obyvatelstvem po-

obce a starosty přispívá k udržitelnému a průběžnému plnění
úkolů, ale je současně výrazem
politické legitimace volených občanů. Můj subjektivní pocit je, že jsme
v minulých letech v Breitenbrunnu
ani jinde v regionu nezaznamenali významnější kritiku stávajícího volebního systému, ani nebyly vzneseny požadavky na jeho
změnu.
Ve většině přeshraničních projektů krušnohorských obcí nacházíme stále stejné partnery,
Breitenbrunn, Boží Dar, Ostrov.
Kde vidíte příčinu toho, že se jich
neúčastní více obcí?
Breitenbrunn v posledních letech
úspěšně spolupracoval s mnoha českými partnery na společném zlepšování a rozvoji Krušnohoří jako
společného životního, pracovního
a kulturního prostoru. Samozřejmě
výsostným a samostatným komunálně-politickým úkolem každého
zodpovědného zástupce jednotlivé
obce či města je, aby rozhodl, které rozvojové aktivity zvládne obec
vlastními silami a při kterých se zúčastní regionálních procesů. Jedno
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Breitenbrunn
stickou infrastrukturou leží jedineč- omezení navazují kontakty přes hranice. Společně musíme naše obynost Krušných hor.
vatele přesvědčit o tom, že osobní
Kde vidíte šance Krušných hor přání jednotlivců se dají uskutečnit
a co byste naší krušnohorské vlas- udržitelněji, pokud budou zasazena
do rámce přeshraničního obecnéti popřál do budoucna?
Jedinečná šance našeho zdárného ho blaha. Na závěr bych vám chtěl
soužití v Krušných horách spočívá srdečně poděkovat za možnost prev dennodenní práci zodpovědných zentovat v časopise Luft obec Breikomunálních politiků i mnoha dob- tenbrunn jako dlouholetého partnera
rovolníků pracujících ve spolcích rozsáhlé přeshraniční spolupráce.
Karel Picura
nebo sociálních či církevních strukfoto: archiv Ralfa Fischera
turách, kteří stále bez jakýchkoli

Státní studijní akademie Breitenbrunn

je ovšem znatelné – v posledních
letech enormně vzrostla komunálně-politická vůle podílet se vlastními
nápady na budoucnosti a budování
společného Krušnohoří. Další subjektivní věcí v každodenním konstruktivním soužití je postupně
budovaná důvěra a přátelství jednotlivých aktérů komunální politiky. Vzniklá důvěra na naší úrovni je i v dnešní době neměřitelná
penězi.

Často vás potkávám na české
straně Krušných hor na kole nebo
na lyžích. Kterou část Krušných
hor považujete za hezčí a proč?
Pro mě osobně je to duševní odreagování, když se mohu aktivně jako
cyklista či běžkař pohybovat sám
na jedinečném hřebeni Krušných
hor. V této pospolitosti našeho centrálního Krušnohoří obklopeného
tisícovkami na české i německé
straně a se stále se zlepšující turi-

Starosta Ralf Fischer a Petr Hejský z Hornického spolku Jáchymov při oslavách 300. výročí hornického spolku Rittersgrün e.V. v roce 2013

Boží Dar, 7. 6. 2014

Tradiční zpívání písní Antona Günthera
s písněmi a příběhy ze života Antona Günthera provázel jeho dnes již
sedmdesátiletý vnuk Anton Günther
Lehmann. Vedle sólistů, hudebních
skupin a dvou sborů ze sousedního
Saska tady vystupoval letos poprvé
také muzikant z Čech – František
Severa z Rudného.

Mnoho návštěvníků využilo slunečného počasí a po představení se
šlo projít na místní hřbitov ke Güntherovu hrobu. Nezbývá než věřit,
že se zpívání písní Antona Günthera
uskuteční i příští rok.
text a foto: Ulrich Möckel
překlad: Lenka Löfﬂerová

Pěvecký soubor Auetal

Jméno Antona Günthera je spojeno s Krušnými horami jako málokteré jiné. Tento básník, skladatel
a zpěvák se narodil 5. června 1876
na Božím Daru. Proslavil se díky
svým písním a básním, které skládal v krušnohorském dialektu. Jeho
texty svědčí o lásce k domovu a jsou
aktuální dodnes. Proto také Krušnohorci uctívají Antona Günthera i 77
let po jeho smrti.
WWW.KRUSNOHORSKYLUFT.CZ

Již tradiční poctou Antonu Güntherovi je každoroční zpívání jeho
písní, jež se letos konalo 7. června
v božídarském kostele sv. Anny
a bylo organizováno jeho vnoučaty. Přibližně 400 převážně starších hostů zaplnilo lavice v kostele
do posledního místa. Po zkušenosti
z let minulých si mnozí přinesli vlastní židle, aby nemuseli stát.
Téměř dvouhodinovým programem

Jednou do roka se zaplní i božídarský kostel
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Třetí závod seriálu Rock Point
na Božím Daru

Absolutní vítězové závodu

O víkendu 14. a 15. června proběhl v Krušných horách třetí závod
seriálu Rock Point – Horská výzva.
Zúčastnilo se jej přes 600 závodníků, kteří bojovali na třech trasách
(63, 37 a 16 km) ve čtyřech kategoriích – muži, ženy, mix a dogtreking.

Na běžce „Longu“ čekala třiašedesátikilometrová trasa z centra
Božího Daru kolem Božídarského
Špičáku a Mrtvého rybníku na Hřebečnou, přes Abertamy na Plešivec
a dále do Jáchymova a přes Krásný
Les, Stráž nad Ohří, Srní, kolem
Vysoké Seče přes Klínovec zpátky
do cílového Božího Daru. Na trati
pro ně byl připraven kvartet občerstvovacích stanic na Hřebečné, v Jáchymově, ve Stráži a na vrcholu Klínovce. Zlaté duo Marek Causidis/
Pavel Blabla závod zvládlo v čase
6:11:53 hod.
„Jsme hrozně šťastní, konečně se
nám podařilo triumfovat. Byl to boj,
ale hrozně jsme chtěli vyhrát. S tím
cílem jsme na závod také přijeli. Věřili jsme, že na to máme,“ usmál se
v cíli vítězný Marek Causidis. Druzí
v pořadí (Tomáš Bystřický a Marek
Kittel) doběhli se ztrátou necelých
čtyř minut. Bronz brali krušnoborci

Tošner/Kamaryt, kteří za vítězi zaostali půl hodiny. Ženské kategorii
na dlouhé trati kralovala dvojice
Jana Novotná a Eliška Priharová.
Děvčata trasu dala za 9,5 hodiny
s hodinovým náskokem na dvojku Hnyková/Kovářová. V soutěži
mix týmů byl na dlouhé trase suverénní pár Hana Krajníková a Ondřej
Kutiš. Na závod jim stačilo 7,5 hodiny.
Běžci se poměřili i na poloviční
trati Half, která měřila sedmatřicet
kilometrů. I v Krušných horách letos
poprvé dostali možnost méně zdatní
běžci, pro něž pořadatelé připravili
krátkou trasu Short. Šestnáctikilometrový okruh šly mnohdy i celé rodiny. Na všech trasách soupeřili také
milovníci psů.
„Na Božím Daru se po vedrech,
která v předchozích dnech panovala,
poměrně silně ochladilo. Pro běžce
to ale bylo mnohem příjemnější než

se koupat ve vlastní šťávě. Třetí zastávka se velmi vydařila a věřím, že
se s většinou účinkujících uvidíme
i při posledním závodě v Krkonoších,“ zve ředitel závodu Rock Point – Horská výzva Pavel Zitta k závěrečnému dílu celé „tour“, který se
běží 8. a 9. srpna 2014 v Krkonoších.
text a foto: Iva Králová,
Infocentrum Boží Dar

nápadně, ubytovávali se do pronajatých pokojíčků a ti drsnější
do stanů, jež si postavili na trávě
v parku. Snad aby to měli ke startu blíž. Ten půlnoční byl opravdu
efektní.
Desítky světlušek (nutné byly
čelovky) se hemžily po městě
a s napětím čekaly, zda začne,
nebo nezačne pršet. Déšť by nikoho neodradil, ale suchý start byl
pro všechny příjemnější. V hodině
duchů se světlušky rozdusaly do
tmy. Na každou startovací čáru je

hezký pohled, ovšem pro mě nejhezčí byl, když startovaly dvojice
(člověk a pes). Byla vidět spousta
opravdu krásných psíků – lepších
než na výstavě kynologického
kroužku.
Díky skvělé organizaci pana organizátora, sportovnímu chování
sportovců a hygienickým návykům
pejsků byl celý víkend velmi příjemným zpestřením sportovního
žití v Krušných horách.
Karolína Pomplová
foto: Patrik Pátek

Závod očima divačky-pozorovatelky
Pátek 13. června se na Božím
Daru nesl v duchu nervózního
očekávání. O půlnoci měl v obci
poprvé odstartovat ambiciózní závod Horská výzva a registrovaný
počet závodníků vzbuzoval nadšení u hospodských a ubytovatelů
a lehkou zvědavost u chatařů, jimž
byl narušen klidný víkend.
Celý páteční den jsem čekala,
kdy zem zaduní pod stovkami trénovaných nohou a dav běžců zalije Boží Dar. Marně. Závodníci se
do obce inﬁltrovali v poklidu a ne-

Volá Melbourne
V pátek 30. května se uskutečnila
v hotelu Seifert v Nových Hamrech
premiéra frašky anglického dramatika Artura Watkyna (1907–1965)
s názvem Volá Melbourne. Hru nastudoval divadelní soubor Jirásek
Nejdek pod režisérskou taktovkou
Karla Uzla.
Děj Watkinovy frašky se odehrává v domě rodiny Wyndhamových
v malém městečku jižně od Londýna od jednoho listopadového večera až po Boží hod vánoční. Příběh

je založen na životních situacích
v období blížících se Vánoc a zdůrazňuje potřebu toho nejzákladnějšího lidského citu, který je určující
ve vztazích mezi lidmi a národy.
Repríza hry se uskutečnila po dva
pátky (13. a 20. června) v naplněném sále nejdeckého kulturního
domu. Spokojení diváci odměnili
účinkující za předvedené výkony
bouřlivým potleskem.
Pavel Andrš
foto: Karel Hlávka
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Režisér Karel Uzel (zády) dává hercům pokyny při generální zkoušce
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Mistrovství světa v Brazílii svedlo
partnerské školy opět dohromady

Žáci z Perninku

U příležitosti světového fotbalového klání v Brazílii uspořádala
ve středu 18. června základní škola v Eibenstocku projektový den,
který byl věnován právě tomuto
nejoblíbenějšímu sportu. Zúčastnili se jej i žáci prvního stupně ze
ZŠ a MŠ Pernink.
Sportovní úspěch našich žáčků
však provázelo další velmi podstatné vítězství, a to oživení partnerského vztahu obou škol, jenž byl stvrzen jejich řediteli, pány J. Svobodou
a G. Fahselem, před deseti lety – 8.
června 2004. Podpisem smlouvy se
rozběhla šňůra činorodých aktivit
od výměny zkušeností pedagogů
se vzájemnými hospitacemi na hodinách a konzultacemi přes výměnu žáků, kteří se mohli zúčastnit
vyučování v partnerské škole, až

po poznávání nejbližšího okolí. Naši
žáci kromě jiného vyzkoušeli eibenstockou bobovou dráhu a nahlédli
do místních domácností. Němečtí
žáci poznali zajímavosti Karlových
Varů s návštěvou muzeí a ochutnali
dobroty školní kuchyně. Pod taktovkou Euregio Egrensis se eibenstočtí
žáci zapojili do jazykových animací,
na nichž se seznamovali s taji českého jazyka, perninští žáci zas naopak
pilovali cizí jazyk na pravidelných
hodinách němčiny. Nelze však zapomenout na ty, kteří stáli za organizací všech aktivit na ZŠ a MŠ Pernink,
a zasloužili se tak o jejich hladký
a příjemný průběh. Kromě vedení
školy (J. Svoboda a M. Vojíř) stály

Naši reprezentanti

za partnerskými aktivitami i paní
M. Čapková, L. Čabráková, D. Klasová a E. Hejtmánková. Nepostradatelná svými jazykovými zkušenostmi byla a doposud je hospodářka
školy paní K. Chlupáčová.
Je potěšující, že v řadách učitelů
ZŠ a MŠ a přátel školy nacházíme pokračovatele sdílející potřebu
a nutnost rozvíjet česko-německé
vztahy a podporovat s tím související aktivity. Mezi ně patří paní učitelka D. Nováková, zastupitelstvo obce
Pernink pod vedením paní starostky
J. Tůmové a v neposlední řadě i pan
R. Löfﬂer, jemuž touto cestou srdečně děkujeme za sponzorský dar a pomoc při realizaci našeho výjezdu.

Partnerství obou škol zapadá
i do komunální spolupráce Svazku
obcí Bystřice a města Eibenstock,
jak zmínil na slavnostním zaháje-

Slavnostní zakončení

ní minimistrovství světa ve fotbale eibenstocký starosta pan Uwe
Staab, který také připomněl budování tzv. Karlovy cyklostezky a její
části mezi obcemi Abertamy a Pernink. Obě strany, ZŠ a MŠ Pernink
a Grundschule Eibenstock, věří, že
se budou nadále setkávat při společných akcích a že nalákají i další
zájemce z řad rodičů a občanů Perninku i blízkého okolí. Tou nejbližší
akcí bude říjnové sportovní setkání
žáčků a jejich učitelů při příležitosti
80. výročí ZŠ a MŠ Pernink.
text: Dana Osičková
foto: Drahuše Nováková

Výstava v Nejdku
Ve čtvrtek 26. června se v nejdecké fotogalerii Zelená sedma
(v předsálí kina) uskutečnila vernisáž výstavy „Goethe chodil po kraji
a kreslil“. Sešlo se na ní více než
150 kreseb a maleb místních motivů (mj. nejdecká skála, tzv. Myší
hrádek na Křížovém vrchu, katolický a evangelický kostel, zákoutí města apod.) z obou nejdeckých
základních škol a ze základní
a umělecké školy. Autoři nejlepších šesti prací byli odměněni pamětními listy, plaketami a sadou
WWW.KRUSNOHORSKYLUFT.CZ

pastelek. Ani ostatní účastníci nepřišli zkrátka – také oni obdrželi
pastelky. Nutno podotknout, že
výběr nejzdařilejších děl byl velmi
obtížný.
Výstava, která potrvá do 20. září
2014, je součástí projektu obnovy
pamětních desek v Nejdku, na Andělské Hoře a ve Svatošských skalách. Ta v Nejdku bude slavnostně
odhalena v sobotu 30. srpna (více
informací v srpnovém Luftu).
Pavel Andrš
foto: Petr Janků

Jedna z organizátorek výstavy Jarmila Janků (vpravo), učitelka ZUŠ Nejdek, při
vernisáži

ročník 3 / číslo 7 ČERVENEC 2014 / Strana 15

Centrální kompresorová
Ze silnice vedoucí z Eliášského údolí nad Jáchymovem k chatové osadě u bývalé šachty Rovnost odbočuje nenápadná lesní cesta. Výletník, který se po ní
vydá, se asi po 200 m ocitne na mýtině, jíž dominuje rozsáhlá šedivá ruina. Občas ji lidé považují za důl, občas za uranový lágr či prostě za „cosi technického“.
Ti znalejší ovšem vědí, že jde o zbytky centrální kompresorové stanice Eliáš, jež pamatuje dobu zdejší intenzivní těžby uranové rudy v 50. letech minulého
století a představuje nejvýraznější dochovanou důlní stavbu v této oblasti.

Pohled na kompresorovnu Eliáš od severovýchodu

V tichu horského lesa působí
tato stavba pochmurně a poněkud
nemístně. Kdo vstoupí dovnitř
a zvykne si na místní šero, uvidí
změť betonových sloupů, různých
kanálů, místností a komůrek propojených vertikálními i horizontálními průchody. Celý vnitřek je
pokryt vrstvou suti a v chladných
koutech je cítit pach strojního oleje. A kdo vystoupá po polozbořených schodech do horního patra,
ocitne se v obrovské prázdné hale
pod širým nebem. Zde se člověk

musí „brodit“ skrze zbytky spadlé
střešní krytiny a být velmi opatrný, aby se jedním z mnoha otvorů
v podlaze nezřítil zpět do přízemí.
Tato ruina může na někoho působit odpudivě, jinému se může
líbit, ale určité pocity vzbudí snad
v každém. Je velmi zajímavé si
představovat, co se zde asi dělo
a jak to tu vypadalo v době činnosti.
Centrální kompresorová stanice
Eliáš byla vybudována v polovině
50. let 20. století v západní části

Poloha kompresorovny Eliáš vůči šachtám západní části jáchymovského uranového
revíru (mapový podklad www.mapy.cz)
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Celková situace kompresorovny: (odshora) na mapě důlního komplexu Eliáš z roku
1955 (archiv DIAMO Příbram), na leteckém snímku z 2. poloviny 50. let (VGHMÚř
Dobruška), na leteckém snímku ze současnosti (www.mapy.cz)
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stanice Eliáš

Strojovna turbokompresorů: (zleva) na Eliáši v současnosti, na Eliáši v roce 1991, na Bytízu v současnosti

jáchymovského uranového revíru,
kde v té době vrcholila těžební činnost podniku Jáchymovské doly.
Leží ve středu oblasti vymezené
šachtami Eva, Adam, Jáma 12,
Rovnost, Jáma 14, Eduard, Jiřina
a Barbora a do těchto dolů (nebo
do většiny z nich) dodávala stlačený vzduch o tlaku 8 atmosfér
sloužící k pohonu pneumatických
strojů, především sbíječek a vrtacích kladiv.
Jde o cihlovou budovu o půdorysu 47 x 30 m a výšce 16 m,
která je podélně rozdělena na dvě
části. V jižní části je podsklepená
strojovna, kde v horním patře bylo
umístěno šest odstředivých turbokompresorů, jež tvořily „srdce“
celé stanice a podle nichž se budově dodnes přezdívá „Turbo“. Kapacita každého turbokompresoru
byla 10 000 m3 vzduchu za hodinu
při 7 400 otáčkách za minutu. Poháněn byl přes převodovku elektromotorem o výkonu 1 200 kW
a stlačovaný vzduch byl během
komprese chlazen ve vodních
chladičích. Každé soustrojí o délce 7,5 m a váze přes 20 tun bylo
umístěno na samostatném masivním železobetonovém základu
a bylo orientováno kolmo k ose
strojovny. Výrobcem byl podnik
Škoda Plzeň fungující v té době
pod názvem Závody V. I. Lenina.
Pod stropem strojovny byl instalován pojízdný mostový jeřáb sloužící k montáži a opravám soustrojí.
V podsklepení strojovny se nacházelo veškeré pomocné zařízení:
vzduchové ﬁltry, sací a výtlačné
vzduchové potrubí s příslušnými armaturami, čerpadla chladicí
vody, olejové hospodářství (nádrž,
čerpadlo, chladiče, ﬁltry), chlazení
WWW.KRUSNOHORSKYLUFT.CZ

elektromotorů a rozběhové transformátory – to vše šestkrát, protože každý turbokompresor měl
vlastní pomocné zařízení a tvořil
samostatnou provozní jednotku.
Ohřátá chladicí voda se zpětně
chladila ve vnější nádrži o rozměrech 33 x 8 m nacházející se východně od strojovny. Nad nádrží
byla vztyčena uzavřená dřevěná
konstrukce s ventilátory, které v ní
vytvářely umělý proud vzduchu,
a tím vodu chladily.
Severní část budovy sloužila
celá k zásobování objektu elektrickou energií. V přízemí byla
transformovna s celkem jedenácti
transformátory. Část z nich měnila příchozí vysoké napětí 22 kV

na vyteklý transformátorový olej
pro případ havárie. Kobky jsou
ve dvou řadách proti sobě a mezi
nimi je průjezd pro nákladní automobil, z něhož se transformátory
osazovaly. Průjezd sloužil současně k větrání a chlazení transformátorů za chodu.
V horním patře této části budovy
byla elektrická rozvodna vysokého
i nízkého napětí. Mezi ní a transformovnou se nachází ještě jedno
nízké patro sloužící jako kabelový
prostor. Kromě toho je zde několik dalších místností, používaných
jako sklady, dílny, strojovna pístového kompresoru (vysokotlaký
vzduch sloužil k ovládání elektrické rozvodny) a dále prostory pro

Vnitřek kompresorovny Eliáš: betonové sloupy pod strojovnou, které nesly
turbokompresory v horním patře

na 3 kV k pohonu turbokompresorů, zbytek na 380 V k pokrytí
veškeré vlastní spotřeby (čerpadla, ventilátory, osvětlení atd.).
Každý transformátor byl umístěn
ve vlastní kobce, pod níž je jímka

obsluhu stanice. V rozích budovy
jsou dvě schodišťové šachty.
Za zmínku stojí i menší zřícenina před kompresorovnou hned
u příjezdové cesty. Původně, asi už
od poloviny 19. století, zde stály

domky dva, které tvořily povrchové zázemí štoly Wassereinlass Stollen. Voda přitékající sem vodním
příkopem z Heinzova rybníka pod
pozdějším dolem Eduard proudila touto štolou do jámy Rovnost
(v té době nazývané Werner), kde
poháněla vodní turbínu. Po štole
a druhém domku dnes není v terénu již ani stopy, zbyvší domek
byl v době provozu kompresorovny využíván jako administrativní
objekt. Je na něm pěkně vidět, jak
původní přízemní kamenná stavba
byla v době „uraňáků“ vyhnána
do patra betonovými tvárnicemi.
Počátkem 60. let těžba v okolních šachtách končila, všechny
stavby důlního komplexu Eliáš
byly postupně zbourány a jejich
okolí aplanováno. Všechny – až
na kompresorovnu. Ale ani ta už
neměla žádné využití, takže její
technologické vybavení, které
bylo v provozu pouhých několik
let, bylo demontováno a pravděpodobně znovu instalováno v jiné
stanici spadající pod československý uranový průmysl. Není známo,
zda byla budova od té doby ještě
nějak využívána, ale tato možnost
je spíše nepravděpodobná, protože
zde nejsou žádné známky dodatečných úprav. Pouze byla z bezpečnostních důvodů zabetonována
většina technologických otvorů
mezi jednotlivými patry.
V polovině 90. let zloději kovů
demontovali ocelovou střešní konstrukci budovy, jež od té doby poměrně rychle chátrá. Cihlové zdivo
se vlivem mrazů drolí a v horním
patře bují náletové dřeviny. Přesto
patří kompresorová stanice Eliáš
stále k nejvýraznějším povrchovým pozůstatkům po těžbě uranu
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Jak pracuje odstředivý
turbokompresor

Půdorys v úrovni podsklepení strojovny a příčný řez kompresorovnou

na Jáchymovsku. V současné době
je v řízení návrh na prohlášení
Eliášského údolí včetně kompresorovny za kulturní památku.
Dodnes se bohužel nepodařilo
v žádném archivu dohledat původní výkresovou dokumentaci objektu. Výše uvedený popis budovy
a použitých technologií proto vychází z vlastního průzkumu a proměření interiéru stanice, dobové
odborné literatury o konstrukci
turbokompresorů a výstavbě kompresorových stanic a návštěvy „sesterské“ kompresorovny u uranového dolu Bytíz v Příbrami. Tato
stanice jako celek sice není úplně
shodná, ale analogie jednotlivých
komponent je evidentní. Obě stanice totiž vznikly ve stejné době
a velmi pravděpodobně ve stejné
projekční kanceláři (Uranové doly
Příbram byly do 60. let součástí

Kompresorovna na Bytízu umožňuje pochopit, jak vypadala kompresorovna na Eliáši – konstrukce jsou často naprosto identické

podniku Jáchymovské doly). Důl
Bytíz byl v provozu až do 90.
let a část jeho provozů včetně

Identická soustrojí jako na této fotografii pořízené na Bytízu byla instalována v kompresorovně Eliáš: pískový – elektromotor, zelená – převodovka,
šedý – turbokompresor s chladičem
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kompresorové stanice je dodnes
dochována. Po porovnání tvaru
a rozměrů železobetonového základu turbokompresoru je zcela
mimo pochybnost, že tato klíčová
část technologie byla v Příbrami
i v Jáchymově na Eliáši identická.
Na tomto místě si autor dovoluje požádat čtenáře, kteří by doma
našli nějaké starší fotograﬁe tohoto
objektu (80. léta a dříve) o laskavé
poskytnutí kopií. A dále pokud by
někdo měl jakékoliv zajímavé informace či dokonce osobní vzpomínky na výstavbu, provoz nebo
likvidaci stanice, nechť kontaktuje
prostřednictvím redakce autora:
i malý detail může být přínosný pro
lepší poznání historie této pozoruhodné stavby.
Norbert Weber
foto autor a archiv autora

Odstředivý turbokompresor je
zvláštní druh kompresoru, který
je vhodný pro vysoké množství
stlačovaného vzduchu při poměrně nízké kompresi. Princip
je podobný jako u odstředivého
vodního čerpadla – vzduch nacházející se v lopatkových kanálcích rotoru je vlivem odstředivé síly při vysokých otáčkách
stlačován k vnějšímu obvodu.
Odtud přetéká ve statorových
kanálcích zpět k ose stroje, vstupuje do dalšího stupně a proces
se opakuje. Stlačení v jednom
stupni je malé, proto je na rotoru
umístěn za sebou potřebný počet
stupňů odpovídající požadovanému stlačení – v našem případě
deset stupňů.
Vzduch se během stlačování
zahřívá a pro stlačení horkého
plynu je zapotřebí větší kompresní práce než pro studený plyn.
Proto se vzduch kvůli zvýšení
hospodárnosti provozu (vlivem
menšího potřebného výkonu
poháněcího motoru, a tím nižší
spotřeby energie) během komprese chladí. Vždy po několika
stupních je zaveden do vodního
chladiče a po vychlazení se vrací
zpět do turbokompresoru. Tento
děj probíhá několikrát – v našem
případě třikrát. Chladiče jsou
integrální součástí stroje, k jehož pohonu se používá nejčastěji
synchronní nebo asynchronní
elektromotor, méně často parní
turbína. Turbokompresory o kapacitě 10 000 m3/hod. osazené
ve stanicích Eliáš a Bytíz patřily spíše k těm menším – již v té
době se běžně stavěly jednotky
o výkonu několikrát vyšším.

Turbokompresor při zkušební
montáži ve výrobním závodě
(SOA v Plzni, dříve Archiv Škoda
Plzeň)
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Hornická strava
Krušné hory jsou od západu
na východ a od jihu na sever
jedním obrovským kutištěm –
všude se kutalo, dolovalo. Jak
ale horníci žili? Jaká byla jejich strava?
Nejprve se podíváme do prostředí, v němž horníci pracovali.
Sjíždíme klecí do podzemí. Kde?
V Jáchymově na dole Svornost.
Šest osob je namačkáno jako příslovečné sardinky v kleci, která
padá někam dolů. V záři hornických lampiček se míhají kameny ve stěnách jámy vylámané
do hloubky několika stovek metrů.
Klec však zastavuje na úrovni
štoly Daniel, staré dědičné odvodňovací štoly, vyražené již krátce
po vzniku jáchymovských dolů
v 16. století. Tehdy byly ve skále
vyraženy dvě hlavní dědičné (odvodňovací) štoly, jež se musely
udržovat průchozí pro odvod důlních vod. Byly to štoly Barbora
a o něco hlouběji štola Daniel.
Kousek této štoly si můžeme prohlédnout a představit si tvrdou
práci horníků, kteří ve stísněném

prostoru pálili dřevo a ohřátou
skálu prudce zchlazovali všudypřítomnou vodou. Do puklin vkládali želízko, jež zatloukali mlátkem, a odlamovali tak horninu.
To vše za svitu lojových a o něco
později olejových kahanů. Vylámanou horninu pak dopravovali
na povrch. To museli být chlapi,
siláci! Ti toho asi snědli.
Ovšem tak tomu nebylo. V Jáchymově již ve 20. letech 16.
století byly dvě hornické bouře
na protest proti špatným životním podmínkám. V Tereziánském
katastru českém pro období 1713
až 1745 je napsáno: „Horníkům
škodí otrava olovem, poněvadž

mají jen málo mléka a sýrů. Jejich
potrava je většinou pivo a chléb.“
Tomu odpovídají i dva jejich tradiční pokrmy.
Hornická slepice = nezahuštěná polévka, chléb a sýr
Hornické kuře = vodová polévka a ovesný chléb
Je zbytečné rozepisovat recept,
neboť příprava těchto pochutin je
tak jednoduchá jako jejich název
a kalorická hodnota vhodná spíš
pro držení diety než pro těžce pracující hornický stav.
Proto vám nabízím návod
na přípravu kuřete tak, jak ho děláme v Jáchymově dnes.

Krušnohorské kuře
s vůní daleké Indie
Do malého šálku si připravíme
směs koření: 1 kávová lžička mletého koriandru, 1 kávová lžička
tlučeného kmínu, 1 kávová lžička
mletého zázvoru, 1 kávová lžička
mleté skořice, 1/2 kávové lžičky
chilli koření.
Jemně nakrájíme 1–2 větší cibule, zpěníme do růžova, přidáme
1 až 2 stroužky utřeného česneku, nasypeme připravenou směs
koření a zastříkneme octem (1–2
polévkové lžíce). Na takto připravený základ položíme na větší kousky nakrájené kuře, mírně
podlijeme vodou, osolíme a zvolna pod pokličkou dusíme do měkka. Podle potřeby podléváme
vodou nebo vývarem, ale šťávu
podáváme hustou. Vhodnou přílohou je rýže ozdobená čerstvou
petrželkou z domácí zahrádky.
Stejným způsobem můžeme upravit i kachnu. O těchto pokrmech se
mohlo krušnohorským horníkům
v minulosti jen zdát. Dobrou chuť!
Jaroslav Ochec

Dětský duatlon s Petrou
TJ Jiskra Nejdek, oddíl alpského a běžeckého lyžování, uspořádal v sobotu 7. června pod
sjezdovkou U smrku v Nových Hamrech první ročník Hamerského duatlonu. Závod se skládal z plynule navazujících částí: běhu, suchého slalomu, jízdy na kole a závěrečného terénního běhu. Zúčastnilo se jej celkem 58 závodníků do 12 let.
Patronkou sportovní akce byla rodačka z Nových Hamrů a olympionička ze Soči 2014
Petra Nováková, která se svým sportovním kolegou Lukášem Bauerem předala dětem medaile, ceny a diplomy, jež si mladí závodníci
nechali samozřejmě podepsat.
Po ukončení závodu byly připraveny
různé dovednostní soutěže a nutno říci, že
i po náročných disciplínách byl hamerský
potok za tropického počasí neustále plný
dětí i dospělých. Komu to nestačilo, přemístil se z areálu pod sjezdovkou U smrku
na fotbalové hřiště, kde dětský den pokraNejlepší závodníci s olympioniky Petrou Novákovou
čoval. Vyvrcholením celého odpoledne bylo
a Lukášem Bauerem
kácení máje.
Nakonec vyhráli všichni – jak účastníci, tak organizátoři, pomocníci a samozřejmě sponzoři, bez
nichž by to nešlo. Poděkování patří všem.
Fotograﬁe a kompletní výsledky z celé akce najdete na www.lknh.cz.
Markéta Štěříková
Terénní běh
foto: Martin Louda
WWW.KRUSNOHORSKYLUFT.CZ
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Háje (Zwittermühl) – zaniklá
Búhvíkoho tehdy v názvoslovné komisi koncem čtyřicátých let minulého století napadlo překřít krušnohorskou osadu Zwittermühl na Háje
a sousední Jungenhengst na Luhy. Snad nějakého milovníka Smetanovy symfonické básně Z českých luhů a hájů. To již dnes nezjistíme,
každopádně se tím ale zcela setřel původní význam názvů obou dnes již zcela zaniklých osad obce Potůčky, z nichž se v tomto čísle Luftu
soustředíme na tu první – Háje.

Pohled na Háje od jihu, od cesty na Bludnou (kolem roku 1930) a dnes (foto Michal Urban)

Jméno Zwittermühl jednoznačně
dokládá, že ke zrodu osídlení v tomto idylickém prostoru, ležícím při říčce Černá v nadmořské výšce 865 až
950 metrů, došlo v souvislosti s hornickou činností, což je ostatně běžné
pro celé horní Krušnohoří. Původní
německý název lze do češtiny přeložit jako cvitrový mlýn, přičemž slovo
cvitr (Zwitter) je staré krušnohorské
hornické pojmenování pro cínovou
rudu. Původní název je zároveň dokladem stáří zdejšího osídlení, protože cvitrové mlýny, sloužící k ručnímu drcení rudy, byly v Krušných
horách už od 20. let 16. století rychle
nahrazovány mokrými stoupami,
které využívaly vodní energii a podrcená hornina se v nich promývala
ve žlabu, čímž se podstatně snížily
ztráty při úpravě rudy.
Počátek hornických aktivit, a tedy
i osídlení v Hájích je proto třeba

klást minimálně do první třetiny
16. století, čemuž odpovídá i nejstarší písemná zmínka o prvním
domu v „Zwitter-Muhel“, pocházející z roku 1536. Nelze však vyloučit,
že rudní prospektoři brázdili zdejší
hvozdy už mnohem dříve, neboť
z nedalekého Pískovce (Schwimmiger) je písemně doložena těžba cínovce už k roku 1380.
V době svého vzniku ležely Háje
na území schwarzenberského panství
při významné středověké komunikaci, která spojovala saská města
Schwarzenberg a Breitenbrunn s Čechami. Od roku 1212 bylo schwarzenberské panství lénem Českého
království, jeho část pak v roce 1459
připadla Sasku jako věno při svatbě
dcery krále Jiřího z Poděbrad Zdenky se saským vévodou Albrechtem III. Faktickými správci panství
byli po většinu 15. a na počátku

16. století páni z Tetova (von Tettau).
Avšak poté, co byla v hraničním
prostoru nalezena ložiska cínových,
železných a stříbrných rud, se o tuto
oblast začal živě zajímat saský kurﬁřt Johann Friedrich, který v roce
1533 po vleklých jednáních s dědici
pánů z Tetova panství vykoupil. To
mu umožnilo založit zde i dvě nová
horní města – Horní Blatnou a Boží
Dar, jež se zároveň v roce 1537 stala
centry nově vymezených báňských
revírů. Háje přitom ležely přímo
na jejich hranici, jejich území spadalo pod horní úřad v Horní Blatné.
Tato prastará hranice se do dnešní
doby shoduje s hranicí katastrálních
území Potůčky a Ryžovna. Už v roce
1546, během šmalkaldských válek
mezi katolíky a protestanty, však český král Ferdinand I. přiměl saského
vévodu a pozdějšího kurﬁřta Moritze, aby mu jižní část schwarzenber-

Patník na hranici katastru obcí Potůčky (Breitenbach) a Ryžovna stojící
v místech, kudy probíhala stará hranice mezi božídarským a hornoblatenským důlním revírem a od roku 1910
také hranice mezi okresy Jáchymov
a Nejdek (foto Michal Urban)

Střední část Hájů – pohled od severozápadu směrem k Ryžovně kolem roku 1930 a dnes (foto Michal Urban)
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hornická osada v údolí Černé

Podobně jako v Ledové jámě na Blatenském vrchu zůstává v dobývce dolu Zuzana po většinu roku ležet sníh (foto Jan Albrecht), uvnitř je dosud patrná stará
výdřeva (foto Petr Mikšíček)

ského panství s městy Horní Blatnou
a Božím Darem postoupil zpět. Hranice mezi Čechami a Saskem se tím
posunula dále na sever do míst, kde
probíhá dosud, a z jižní části schwarzenberského panství se pak na tři
další století stalo jáchymovské lesní
panství.
Jak Háje vypadaly v době svého
zrodu, se lze dnes jen dohadovat.
Střed osady patrně ležel ve stejných místech jako v pozdější době,
tedy na levém břehu Černé nedaleko od mostku přes říčku při cestě na Bludnou. Další stavení stála
roztroušena na značném prostoru
v blízkosti důlních děl nebo úpraven
rudy. Háje přitom nebyly jen střediskem těžby cínových rud, ale díky
zdejším geologickým podmínkám se
zde nacházely i obdobné rudy jako
v Jáchymově – tedy rudy stříbra, kobaltu a vizmutu, ale také uranu. O ty
se ovšem těžaři začali zajímat až
mnohem později, koncem 19. a pře-

devším ve 20. století. Zatímco svah
na levém břehu Černé je budován
převážně žulami obsahujícími četné
žíly cínových rud, na pravém břehu
se vyskytují slídou bohaté svory, jež
jsou protínány žilami se stříbrným
zrudněním.
Doly na cínovec byly proto zejména na jih od osady směrem na Bludnou, kde jsou na Sněžné hůrce dodnes patrné úzké, až 10 m hluboké
průrvy, představující pozůstatky
po povrchovém dolování na žíle Zuzana v 16. až 18. století. Tyto pinky
jsou podobné Ledové jámě na Blatenském vrchu, jsou však rozsáhlejší.
Spolu s dalšími hornickými památkami v prostoru mezi Bludnou a Háji
byly turisticky atraktivní pinky dolu
Zuzana na počátku června letošního
roku prohlášeny Ministerstvem kultury za kulturní památku ČR.
Cínovec se v Hájích kromě hlubinné těžby získával i rýžováním,
a to především v údolí Kravího po-

Úřední dům dolu Boží požehnání (vlevo) a stoupovna dolu v roce 1913

WWW.KRUSNOHORSKYLUFT.CZ

toka, tvořícího pravý přítok Černé.
Zdejší rýžovnické práce musely být
významné, protože jméno tohoto
potůčku (Kühbachl) se objevuje již
na nejstarší, tzv. Oederově mapě
oblasti mezi Božím Darem a Horní
Blatnou z roku 1551 i na Müllerově
mapě Čech z roku 1720. Turisticky
zatím opomíjené údolí Kravího potoka tvoří krásnou přírodní enklávu,
v níž se dosud zachovalo množství
rýžovnických kopečků podobných
těm známějším od Božího Daru.
K nejvýznamnějším stříbrorudným dolům patřily doly Boží požehnání (Segen Gottes) na severozápadním okraji Hájů na svahu vrchu
Čupřina (Zottenberg) a přímo v Hájích ležící důl Svatá Trojice (Heilige
Dreifaltigkeit), oba známé již z konce 16. století. Důl Svatá Trojice dodnes připomíná poměrně velká halda

dova dolu a v plném provozu byla
i mohutná stoupovna a úpravna
na levém břehu Černé, považovaná
někdy mylně za kobaltový mlýn.
V roce 1908 koupil důl hrabě Ernst
Sylva-Taroucca, jenž zde kromě rud
kobaltu a vizmutu začal těžit i uranové rudy. Po něm se o jejich těžbu pokoušela až do roku 1925 ještě
Akciová společnosti pro výrobu
radia a jiných kovů v Praze, jejímž
majoritním vlastníkem byla Živnobanka.
Téměř pětisetletou hornickou historii Hájů pak těsně po druhé světové
válce dovršil národní podnik Jáchymovské doly, který zde stejně jako
v celém širokém okolí hledal uran.
Počínaje rokem 1946 obnovily Jáchymovské doly většinu historických
důlních děl a vyrazily zde i několik
nových štol a šachet, ovšem s prama-

Důl Boží požehnání v roce 1917

na louce při cestě z Hájů na Rozhraní
(Mílov) a patrné ústí štoly při silnici
směrem na Potůčky. Velmi dobře je
dosud znatelný i vodní příkop svedený z Kravího potoka, který probíhá po celém severním svahu Hájů
a stáčí se pak k dolu Svatá Trojice,
kde bylo umístěno vodní kolo drtírny
rudy.
Důl Boží požehnání pracoval
na návrší nad Háji směrem na Pískovec a patřila k němu i důležitá štola
Gotthold, která byla ražena z údolí
Černé pod Háji od roku 1758, a šachta William v lese směrem na Podlesí.
Koncem 19. století byl důl rozšířen
a pracovalo v něm téměř 60 horníků,
v některých pramenech jsou uváděny
i podstatně vyšší počty. Tehdy (1886)
byla postavena také velká úřední bu-

lým úspěchem. Nejpozději v březnu
1947 byl v Hájích v areálu staré školy vybudován pracovní tábor, v němž
byli umístěni němečtí váleční zajatci.
Důlní práce, jdoucí do hloubky téměř
200 metrů, probíhaly až do poloviny
50. let. Pozůstatkem této krátké báňské epizody jsou dvě poměrně velké
haldy hlušiny poblíž štoly Svaté Trojice a další halda přímo u šachty Boží
požehnání.
Kobaltový mlýn, tedy mlýn na drcení kobaltové rudy a výrobu modré kobaltové barvy, však v Hájích
skutečně stál, a to přímo ve středu
osady označovaném jako Tampl.
Pravděpodobně právě v tomto místě
byla již v roce 1575 zřízena papírna
a v roce 1622 obilný mlýn, jehož
vlastník však v roce 1653 raději
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byla postavena samostatná budova školy nedaleko Tamplu při cestě
na Bludnou. Původně jednopatrový
objekt byl v roce 1879 přestavěn
na dvoupatrový, do jeho dvou tříd
chodily zpočátku i děti z Rozhraní
a Bludné, než i zde vznikly školní

Po odsunu německého obyvatelstva se osada prakticky vylidnila.
V roce 1950 v ní žilo už jen 36 lidí
a v 60. letech, po skončení těžby uranových rud, přestaly Háje existovat
úplně. V současnosti zde stojí pouze
jedna chatka v prostoru bývalé školy

Střední část Hájů, tzv. Tampl (kolem roku 1925)

emigroval do Saska, než aby se vzdal
protestantské víry. V roce 1700 pak
na tomto místě vybudoval Johann
Hanikl kobaltový mlýn, který byl
v provozu až do poloviny 19. století. Kromě vlastního mlýna s vedlejší
hospodářskou budovou byl součástí
dvora i panský dům. Po ukončení výroby šmolky se z budov mlýna staly
obytné domy, v jednom z nich pracovala až do konce druhé světové války
truhlárna Antona Kolitsche. Všechny
domu Tamplu, stejně jako i ostatní
budovy v Hájích, byly po vysídlení
německého obyvatelstva po druhé světové válce srovnány se zemí.
Do dnešní doby se však dochovaly
zbytky náhonu, který ke kobaltovému mlýnu přiváděl pohonnou vodu
odkloněnou z Černé. Existence tohoto starého náhonu je i důvodem křivolakého průběhu katastrální hranice
mez Potůčky a Ryžovnou v těchto
místech.
Háje byly téměř po celou dobu své
existence hornickou osadou, většina
mužů pracovala ve zdejších dolech.
Jiné možnosti výdělku, kromě práce
v lese a domácích prací (paličkování krajek, později i šití rukavic),
byly jen mizivé. Poloha osady navíc
s výjimkou skromného pastevectví
neumožňovala ani rozvoj zemědělství. Háje proto byly vždy jen malým
sídlem. Koncem 18. století zde podle
Schallerovy Topograﬁe Království
českého bylo 19 stavení, o sto let
později to bylo 29 domů s 302 obyvateli. Už na počátku 20. století však
počet obyvatel začal klesat. Po dalším úbytku ovlivněném první světovou válkou zde v roce 1921 žilo 265

lidí v 35 domech a před druhou světovou válkou se počet obyvatel v 37
domech pohyboval už jen kolem 240.
Podle adresáře Československé republiky z roku 1934 působili
v Hájích, které se po reformě státní správy z roku 1850 staly osadou
Potůčků, dva hostinští, jeden řezník
a jeden truhlář. Už od roku 1820 probíhala v Hájích školní výuka (do té
doby musely děti chodit do školy až
do Horní Blatné), Kolem roku 1850

Hostinec Josefa Hahna a škola v Hájích v roce 1898

expozitury. Ještě v roce 1945 navštěvovalo školu v Hájích téměř 80 dětí.
V letech 1910 až 1925 působila při
zdejší obecné škole také krajkářská
škola. V roce 1921 byla v Hájích zřízena i česká menšinová škola, která
však byla již v roce 1925 přeložena
do Potůčků.

a místo, kde se osada nacházela, již
není uváděno ani na některých podrobných mapách. Milovníci Krušných hor však i přesto tento krásný
kout dobře znají a dokážou i dnes
jeho kouzlo ocenit.
Michal Urban
historické foto: archiv autora

Katastrální mapa Hájů z roku 1842 (www.cuzk.cz)
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Drsná akce v drsných horách

Děti ve tmě

Ráda bych vám ve zkratce popsala akci, která proběhla o víkendu 13. až 15. června v Horní Blatné. Už v pátek se sjelo
do chaty pod Vlčí jámou zhruba
40 účastníků, kteří se těšili na nevšední zážitky. V prostředí „drsných“ Krušných hor zažívali společné stmelování „týmů“ nejen
pobytem v přírodě, ale také intenzivním duchovním programem.
Hned v pátek, když se setmělo,
čekal první úkol inspirovaný biblickým příběhem o Noemovi a jeho
arše. Svěřen byl nováčkům, dětem.
Po tmě museli v lese chytat zvířata,
která Noemovi v nestřeženém okamžiku z lodi utekla. To se podařilo.
Všechna ztracená zvířata se našla
a vrátila v pořádku do archy.
Aktéři ovšem ani po dlouhé noční výpravě nemohli ráno vyspávat.
V sobotu v brzkých ranních hodinách je probudili organizátoři a čekala je rozcvička. Pak už jenom
snídaní nabrat energii a vyrazit
do terénu. Šli jsme kolem propastí, kde i v parném létě bývá sníh,
na horu s rozhledem do dalekého okolí. Ani potom cesta nebyla
snadná. Před bombami bylo nutné
se pečlivě schovávat, před vysokou
vodou vylézt na stromy.
Putování končilo na Jindřišských
skalách. Po námaze potěšil nádherný výhled a posezení v táboře. K nevšedním zážitkům se přidalo i lezení
po skalách. Poté už cesta probíhala
lehce. Díky Bohu se nikomu nic nestalo.
Večer byl už v klidnějším duchu.
Po přednášce následoval koncert
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s kytarou, bicími a vokály ve vojenském stanu vedle chaty. I v chladném počasí se sešlo několik desítek
lidí ke společnému duchovnímu
rozjímání s chválami a zpěvem.
Chvály a zpěv patřily Bohu, byli to
totiž křesťané. Místo kostela stáli
ve vojenském stanu, nedrželi tlusté
zpěvníky a nezpívali za doprovodu
varhan unylé písně. Doprovod byl

Účastníci akce

v poněkud rockovějším podání, neboť i tak lze Boha uctít. Možná se
vám to může zdát nepatřičné, ale
Bůh se neskrývá jenom v kostelech,
je všude kolem nás a dokonce se stal
člověkem pro nás, skrze Ježíše Krista. Tak proč by s námi nebyl i v tom
vojenském stanu?
V sobotu v deset hodin večer dorazila poněkud nevšední osoba, která
měla být stěžejní pro nedělní dopoledne. Měla na sobě propocený šusťákový obleček a vypadala zvláštně.
Červené oči prozradily probdělou
noc a kymácivá chůze říkala něco
o tom, že má nejméně sedm desítek kilometrů v nohách. Pohrdla
měkkou postelí a ulehla na karimatku do spacáku pod stůl. Byla totiž
na závodech se psíkem Ňufíkem.
Pokud si myslíte, že Ňufík je pudlík,
kterého byste snadno sbalili do příruční kabelky, vězte, že tento obrovský sedmdesátikilový hafan se vám
do batohu opravdu nevejde. Ta podivná osoba se psem baskervillským
byla naše paní farářka, jež v neděli

dopoledne vedla rodinné bohoslužby
pro naše rodiny s dětmi.
Celá akce, Dny křesťanské rodiny, totiž byla určena všem rodinám,
a to nejen těm křesťanským. Úplná,

Paní farářka na koloběžce

spokojená a fungující rodina je totiž
tomu zlému trnem v oku. Útoky přicházejí nejen na jednotu manželů,
ale i na důležitost rodiny jako celku.
Rodina s otcem a matkou, jak byly
Bohem stvořeny, jsou plíživě nahrazovány útvary, kde se o děti stará
rodič 1 a rodič 2. Je pak už jenom
otázkou času, kdy se rodičem 1 bude
moci stát třeba medvěd a rodičem 2
veverka. Ani rodiny v církvi (nejen
v té Českobratrské evangelické,
která akci pořádala) nejsou uchráněny. I zde se rodiče rozvádějí, děti
odcházejí z církve, opouštějí hodnoty svých rodičů a žijí neukotveni
v tempu dnešního světa. A protože si
uvědomujeme důležitost rodiny, jež
není pouze základem státu, ale též
základní jednotkou pro předávání
Boží lásky nám lidem, sešli jsme se
k vzájemnému povzbuzení a načerpání sil k budování našich vlastních
rodin. Křesťanský teambuilding, jak
se sluší a patří.
Jestli se vám zdají ti křesťané trochu podivní, asi máte pravdu. Ale
nuda na této akci rozhodně nebyla.
A když už jsme se všichni rozjížděli
do svých domovů, paní farářka nasedla na oranžovou koloběžku, ladným pohybem se odstrkávala nohou
a odjela pryč. V Jáchymově ji čekaly další bohoslužby.
text: Bára Sterziková
foto: Marek Sterzik
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S dědou na

Já a děda

Trasa výletu

V sobotu jsme dělali s dědou výlet na kolech. Vyrazili jsme z Horní Blatné okolo rybníčku směrem ke Kolitschovi.
Cestou jsem musela několikrát zastavit
a odpočívat, protože to bylo moc do kopce

U Kolitsche
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a bolely mě nohy. Když jsme konečně vyjeli nahoru, tak jsme jeli chvilku po rovince a pak už jenom dolů do Potůčků.
V Potůčkách jsme si dali výbornou točenou
zmrzlinu.

Děda mi koupil čokoládovou, tu mám nejradši. Z Potůčků jsme jeli lesem zase do kopce, děda si mě uvázal řemenem za kolo, a tak
mi pomohl vyjet až k hřišti v Horní Blatné.
Natálka z MŠ v Horní Blatné

Tady mají tu zmrzlinu
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zmrzlinu

Na Železné cestě

Pohled druhého účastníka výletu
Po kratších jarních vyjížďkách jsem se rozhodl přitvrdit a trochu potýrat vnučku metodou
cukru a biče. Cukrem byla slíbená zmrzlina
v Potůčkách a bičem – jak jinak než kopce.
Start byl na náměstí Sv. Vavřince v Horní
Blatné. Po krátkém sjezdu k rybníčku jsme statečně vystoupali ke Kolitschům a pokračovali
k odbočce na Jelení.

Čekal nás krásný sešup po Máslové cestě
k Potůčkům a slíbená sladká odměna. Po posilnění a doplnění sil jsme projeli Potůčky a za železničním přejezdem odbočili doprava.
Následovaly smutné vzdechy a zbědované
pohledy. Dědek vyměkl a jeho kruté srdce
roztálo. Spojil jsem obě kola popruhem
a svižně jsme pokračovali k Lužskému vrchu

Na odbočce k Železné cestě nás posilnila tatranka.
Následoval trochu drsný výjezd k fotbalovému hřišti a „sláva vlasti, výletu, už jsme doma,
už jsme tu“.
Délka trasy je 16 km a je vhodná pro děti
a dědy středně trénované. Ti, jimž dojdou síly
v Potůčkách, mohou přijet vláčkem.
text a foto: Jiří Dimitrov

Oprava náměstí v Horní Blatné

Ve vydání Luftu z října 2013 jsme komentovali špatný stav komunikací na náměstí v Horní
Blatné s tím, že překročil únosnou mez. Zveřejněná rekapitulace celé záležitosti prezentovaná
panem starostou byla sice obsáhlá, ale chyběl jí
optimistický výhled do budoucnosti. V červnu
letošního roku jsme se konečně dočkali změny a výsledek necháváme na posouzení našich
čtenářů.
redakce
Koncem roku 2013 přijalo zastupitelstvo
města Horní Blatná jednohlasné usnesení
o opravě náměstí Sv. Vavřince, a to i za cenu,
že oprava bude ﬁnancována z vlastních zdrojů.
WWW.KRUSNOHORSKYLUFT.CZ

Toto usnesení bylo přijato hlavně na základě
připomínek jak místních občanů, tak i návštěvníků města.
Rozsah oprav byl zadán jako neinvestiční,
tedy jako oprava stávajícího vzhledu, a to hlavně kvůli administrativě, která by byla zapotřebí
například při změně stavu chodníků – záměna
asfaltového povrchu za zámkovou dlažbu by
byla již akcí investiční podléhající projektové
dokumentaci.
Do výběrového řízení se přihlásilo pět renomovaných ﬁrem, vyhrála ﬁrma EUROVIA
CS, a.s. Souběžně s jednáním o opravách byla
podána žádost Karlovarskému kraji o ﬁnanční
příspěvek z Programu obnovy venkova a naše

město získalo příspěvek odpovídající asi
10 procent celkových nákladů. Staveniště bylo
předáno 11. dubna 2014, následovala oprava
vodovodního řadu, tedy jednotlivých přípojek,
a 16. června byla akce předáním ukončena. Záruka je tři roky. Domnívám se, že efekt je více
jak patrný.
Co se týče dopravy na místních komunikacích území Horní Blatné, brzy vejde v platnost
omezení zakazující dopravu vozidel těžších
než 7,5 tuny. Náš úřad bude zvažovat, komu
bude vystavena výjimka, a komu nikoliv.
Robert Petro,
starosta Horní Blatné
foto: Jiří Kupilík
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V Krušných horách se opět chvěla země
Slyšíte dunění, jako by se blížil vlak, jenže široko daleko
nejsou žádné koleje. Co jen ty
zvuky mohou znamenat? Seismologové by odpověděli, že podobné dunění může být jedním
z akustických projevů zemětřesení. A že právě v Krušných
horách nebo aspoň v jejich západní a střední části to není až
tak neobvyklý jev. Na své uši se
o tom mohla přesvědčit řada lidí
při zemětřeseních, která postihla západní Čechy letos koncem
května.
Země se v této oblasti citelně
zatřásla nejdříve 24. května, kdy
byl zaznamenán otřes o síle 3,5°
Richterovy stupnice. Další, ještě
silnější otřesy s magnitudem až
4,5–4,6 pak postihly širší region
západních Čech 31. května. Podle seismologů z Geofyzikálního
ústavu Akademie věd ČR patřilo
toto zemětřesení mezi dva nejsilnější otřesy zaregistrované v této
oblasti za posledních 100 let
a bylo srovnatelné se zemětřesením z konce roku 1985, nebylo-li
dokonce silnější.
„Třásly se sklenice a i kocour
vyběhl ven se zježenými chlupy
a ptáci v hejnech vzlétli ze stromů,“ popsal okamžik záchvěvů
Rudolf Kovařík z Šindelové, stálý přispěvatel této rubriky Luftu,

a dodal: „Otvírala se i magnety
zajištěná dvířka od kuchyňských
linek.“ Ve Stříbrné u Kraslic se
na dvou domech zřítily komíny
a další čtyři popraskaly, celkově
však škody byly jen malé, spíše
kuriózní: třeba v Kraslicích spadla u jednoho domu forota dříví
naskládaná u plotu. Silný akustický efekt (hučení a následnou
silnou ránu) však lidé slyšeli nejen v okolí epicentra zemětřesení,
které – jak je v našem regionu obvyklé – leželo u obce Nový Kostel u Lubů, ale i desítky kilometrů
daleko, například i v Abertamech.
A slabé otřesy zaznamenali lidé
dokonce až v Praze.
V severozápadních Čechách
jsou zemětřesení poměrně častá,
jejich frekvence je zde nejvyšší
v celé České republice. Vyskytují
se zpravidla v sériích, tzv. rojích
– během několika dnů až měsíců
dojde ke stovkám až tisícům otřesů. Naprostou většinu z nich však
zaznamenají jen citlivé měřicí
přístroje, zemětřesení pociťovaných i lidmi je daleko méně. A i ta
patří v mezinárodním srovnání
jen k malým nebo velmi slabým.
Česká republika má totiž to štěstí,
že leží v geologicky stabilní oblasti, v níž jsou větší zemětřesení
nepravděpodobná. Za dobu přístrojového měření od počátku 20.
století byly největší otřesy regist-

Ohniska západočeských zemětřesení z posledních let – většina se jich koncentruje do oblasti mezi Novým Kostelem a Luby (zdroj: Geofyzikální ústav
Akademie věd ČR)
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Historické zemětřesení v Basileji v roce 1356

rovány v roce 1908, kdy dosáhly
až 5. stupně na Richterově stupnici. Geofyzici přitom nepředpokládají, že by Krušné hory mohlo
postihnout zemětřesení silnější.
To ostatně potvrzují i historické záznamy. Zemětřesení se
sice v Krušných horách vyskytla
i mnohokrát v minulosti, ale bez
zvlášť ničivých následků. Nejstarší informace o nich pocházejí
ze 16. století. Například v roce
1540 hornoblatenský kronikář
poznamenal: „Zemětřesení, velká horka, hodně studní vyschlo.“
Mnoho otřesů bylo také v letech
1551–1552, na Velikonoce 1552
byly přitom tak silné, že se až vysypala okna. Jedno z nejsilnějších
zemětřesení postihlo region v roce
1590. Tento rok byl na katastrofy
obzvlášť bohatý: nejdříve panovala tuhá zima, po níž se dostavilo
velice suché léto, kdy všude řádily lesní požáry, vyschly prameny
a potoky. Korunu tomu pak nasadilo zemětřesení z 15. září, při
němž lidé „až k zemi padali“ a někteří byli dokonce zraněni padajícím zdivem.
To, že se v západních Čechách
a přilehlých částech Bavorska
a Vogtlandu zem tu a tam otřese,
souvisí se zdejší geologickou stavbou, v níž se spojují dva významné fenomény. Prvním z nich je tzv.
ohárecký rift – oslabená zóna mezi
Krušnými horami na jedné straně
a Slavkovským lesem a Doupovskými horami na straně druhé. Ztenčení zemské kůry se zde
od třetihor projevovalo intenzivní

sopečnou činností, která skončila
až „poměrně nedávno“ ve čtvrtohorách (dokladem je například
200 000 let stará Komorní hůrka
u Chebu). Dozvuky vulkanismu
můžeme dodnes pozorovat na bahenních sopkách v rezervaci Soos
u Františkových Lázní a sopečné
činnosti vděčíme i za četný výskyt
minerálních pramenů na Karlovarsku. Druhým význačným fenoménem je tzv. mariánskolázeňský
zlom, probíhající od Mariánských
Lázní k Lubům a dále do Německa. Právě do okolí této zlomové linie, poblíž jejího průsečíku
s oháreckým riftem, se koncentruje nejvíc krušnohorských zemětřesení. Seismická měření přitom
ukázala, že v okolí Nového Kostela dochází k posunu horninových
bloků podél severojižně orientované, strmě ukloněné zlomové
plochy v hloubkách 6 až 11 km.
Při každém zemětřesení dojde
na zlomu k drobnému posunu.
Podobným způsobem vzniká naprostá většina zemětřesení všude po světě – v důsledku
vzájemného pohybu obrovských
zemských desek nebo podél zlomových linií. Velmi zjednodušeně
si to lze představit, jako kdybychom táhli auto na laně. Lano se
nejdříve napíná, ale vlečené auto
kvůli tření ještě chvilku stojí; teprve pak se se škubnutím rozjede.
Obdobně v zemské kůře nejdříve
narůstá napětí, které se pak rázem
vybije pohybem desek vůči sobě –
a na povrchu se třese země.
Michal Urban
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Seismologický minislovníček
Hypocentrum – ohnisko zemětřesení, místo
v hlubinách Země, kde došlo k uvolnění energie. Hypocentra západočeských zemětřesení jsou
poměrně mělká, leží zpravidla kolem 10 km pod
povrchem. Hypocentra velkých paciﬁckých zemětřesení jsou umístěna až stovky kilometrů hluboko.
Epicentrum – kolmý průmět hypocentra na zemský povrch, místo ležící nad ohniskem zemětřesení

Magnitudo – číslo, které je úměrné velikosti energie uvolněné při zemětřesení v ohnisku. Vyjadřuje
se pomocí devítistupňové logaritmické Richterovy
stupnice. Zatím nejsilnější zemětřesení, zaznamenané 22. května 1960 v Chile, mělo sílu 9,5°
Richterovy škály. Magnituda západočeských zemětřesení měří Geofyzikální ústav AV ČR pomocí
sítě 13 seismických stanic (například v Kraslicích,
Studenci, Novém Kostele, Lubech, Počátkách)

sdružených do sítě WEBNET (více na webových
stránkách http://ig.cas.cz/).
Intenzita zemětřesení – deﬁnuje míru otřesů,
jež zasáhly zemský povrch, mění se v závislosti
na vzdálenosti od ohniska, ale i místních geologických poměrech a dalších faktorech. V Evropě se
vyčísluje pomocí dvanáctistupňové škály, pro každý stupeň existuje výčet charakteristických účinků
zemětřesení na osoby, budovy a krajinu.

Arnika – bylinka chráněná zákonem
Arnika
český název:
latinský název:
čeleď:
lidový název:

Prha arnika

Arnika je voňavá trvalka rostoucí převážně ve vyšších polohách na kyselých půdách, často
na pastvinách. Nejhojněji se
vyskytuje na Šumavě, ale naše
Krušné hory jí také nejsou cizí.
Je to prastará bylinka, jejíž léčivé účinky můžeme považovat
za zázračné. Bohužel její sběr
měl na mnoha místech za následek zničení jejích původních stanovišť. Například v Jeseníkách
byla rukou člověčí vyhubena téměř dokonale. Proto u nás právem patří mezi ohrožené druhy
chráněné zákonem.
V různých knihách se můžeme
dočíst, že například na Slovensku
arnika neroste vůbec. V Čechách
je přísně chráněná a na alpských
lukách je považována za plevel,
který s chutí spásají krávy.
WWW.KRUSNOHORSKYLUFT.CZ

prha arnika, arnika horská, prha chlumní
Arnica montana
hvězdnicovité
andělský traňk, bylina pádů, hamika, chlupáček,
kamzíkové koření, konilék, kořen kamzíkový,
květ matonice, matonice, prha horská, prhonina,
prhovice, smetanice, arnyka, šlakové koření

Jako léčivou rostlinu připomíná
arniku již ve 12. století sv. Hildegarda. Ve větší míře se ovšem začala používat až ve 14. století, a to
zásluhou Petra Ondřeje Mattioliho,
jenž ji popsal a nakreslil.
Bylinka je velmi podobná kopretině. Však ji také mnoho neznalců
nazývá žlutou kopretinou. Její zářivě žlutý květ nás provází celé léto,
od června do srpna. Má velmi ráda
slunná stanoviště, a tak ji najdeme
všude tam, kam slunce dosáhne
svými hřejivými paprsky.
Léčivá je celá rostlina. Nejčastěji se však používá květ, z něhož
se připravuje nálev nebo tinktura
určená k léčbě cévních chorob, při
trombóze, krevních podlitinách,
vymknutích a zhmožděninách, zánětech sliznice ústní a kožních onemocněních.
Vnitřní používání arniky se často
nedoporučuje, neboť rostlina je považována za jedovatou. Může vyvolat zánět žaludku, bušení srdce
a kolapsové stavy. Avšak při mírném dávkování (10–20 kapek tinktury na kostku cukru nebo v trošce
vody) má mimořádně dobré účin-

ky. Zlepšuje krevní oběh, pomáhá
při křečových žilách, kornatění cév
a revmatických nemocech, bolestech srdečního svalu, používáme ji
též na uvolnění žaludečních křečí
při svalové bolesti a slabosti a tehdy, když se člověk celkově cítí jako
„polámaný“. Užívá se také v kardiologii na prokrvení věnčitých
cév, dále prokrvuje obě hemisféry
mozku. Byla oblíbenou bylinkou

Lihová tinktura má velmi silné působení a musí se ředit

J. W. Goetha, který si jí léčil anginu
pectoris.
Pro své vynikající hojivé účinky
se však arnika nejčastěji používá
vně. Tinktura má leptavé účinky,

proto se ředí převařenou nebo destilovanou vodou, v níž namáčíme
látkový hadřík a teprve ten přikládáme na ošetřované místo.
Její největší hodnotou je mimořádná schopnost uvolňovat krevní
sraženiny. Na těžké odřeniny, pohmožděniny, zmodralé krevní podlitiny a zčernalé nehty není lepšího
léku než obklad z arniky. Čím dříve
ji po úrazu přiložíme, tím lépe pomáhá, ale dokáže uvolnit i starší
krevní sraženiny. Velmi dobře pomáhá při svalových bolestech, kdy
ji přikládáme na natržené svaly
a vykloubeniny, otoky, záněty kostí
a končetiny ochrnuté po „mrtvičce“.
Arnika má také prvotřídní dezinfekční účinky. Je vhodná pro omývání hnisavých ran, ale je možné ji
i kloktat (1 kávová lžička tinktury
na sklenici vody).
Na závěr ještě pár negativ, která
má ale většina bylin, pokud nedodržíme správné dávkování. Neobyčejná síla arniky se může při překročení dávkování projevit velmi
nepříznivě. Příliš koncentrovaný
roztok při vnějším použití dráždí
a pálí pokožku. Při vnitřním použití mohou vyšší dávky způsobit také
závratě až bezvědomí a u zvlášť
citlivých jedinců i alergické reakce. Proto na závěr použiji jeden
z mých oblíbených citátů faráře
Kneippa: „Všeho s mírou a dobrého pramálo.“ To platí u této bylinky
dvakrát více než u jiných.
text: Kateřina Bílková
foto: Kateřina Bílková
a archiv Luftu
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Wogastisburg

Kamenná hradba

Červnovou procházku lesními porosty okolo Pekelské skály
u Stráže nad Ohří doporučuji všem
milovníkům panenské přírody.
Květnaté bučiny, to je nádherný
chrám, zdobený hladkými sloupy
buků se šťavnatým světle zeleným
olistěním. Přestože slunce připaluje, les dává poutníkovi příjemný
stín a vzduch plný vůní. Pomalu
kráčím a všemi smysly vychutnávám. Najednou moji pozornost
upoutá malé lesní jezírko. Přicházím blíž, a kde se vzaly, tu se vzaly,
vystupují ze stínu zdánlivě neuspořádané kamenné valy s mnoha hromadami kamenů mezi nimi.

Pozorně se rozhlížím a přemýšlím. To určitě nemůže být dílo přírody, nýbrž lidí. Co tady asi v tak
nepřístupném místě dělali? Jistě
zde nesbírali kámen z políček a luk
a navíc ho neukládali tak nezvyklým způsobem. Přicházím na samý
okraj kamenné hradby, ukončené
dlouhým nepřístupným skalnatým
srázem. Dole, hluboko pode mnou,
se vine řeka Ohře a spolu se státní silnicí mizí mezi domy vesnice
Boč.
Najednou cítím, že tu nejsem
sám. Ze stínu staletého buku vystupuje podivně oděný muž, bosý,
ale zahalený v nějaké kůži, se se-

kyrou a oštěpem v ruce. Chvilku
se vzájemně pozorujeme, pak individuum odkládá výzbroj a usedá
na kamennou zídku. Pokyne mi
a já přistupuji blíž.
„Jsem Namez,“ začíná své vyprávění. „Ten den válečné voje
krále Dagoberta putovaly mlžným
ránem po prastaré kupecké cestě
údolím řeky Ohře v domnění, že
mocí ztrestají drzou rozpínavost
a chování svého souseda, našeho vládce Sáma. Ještě pár hodin
cesty, hluboká soutěska se rozevře do rovin a tam s konečnou
platností budeme smeteni my, ta
‚divoká, primitivní horda‘. Pod
hradbami mého hradu, v místě zvaném Hvozd (Wotsch), se vojsko
rozložilo táborem. Po třech dnech
se Dagobert rozhodl zaútočit tam,
kde cesta opouští břehy řeky a začíná stoupat. V cestě mu stála hráz
z kmenů a kamení, ježící se našimi
slovanskými bojovníky. Bitva začala. Mračna šípů, oštěpů a kamení
z praků zastínila oblohu, meče se
zbarvily do ruda. Vlny franckých
válečníků se rozbíjely o obranný
val. Vřava trvala několik hodin,
než Dagobert dal pokyn velitelům
k ústupu a novému zformování
k další zteči. V tu chvíli jsem ze
strážní věže Wogastisburgu zadul
signál na volský roh a během chvíle divoký řev a rachot padajícího
kamení z okolních kopců začaly
dávat bitvě nový, nečekaný scénář.
Zprvu organizovaný ústup a formování k nové zteči rychle vyústily
ve zmatečný útěk. Naši bojovníci,
zpočátku skryti v zalesněných stráních, se vrhali na prchající Franky.
Boj muže proti muži se brzy změnil v krvavá jatka, dobíjení a obírá-

Prezident spřátelených slovanských
kmenů Namez

ní padlých. Dílo zkázy pak dokončily divoká zvěř a hejna krkavců
slétajících se k nečekané hostině.
Přicházející noc už jen rušily ohně
vítězů, oběti bohům a halasné dělení kořisti.“ Muž končí své trochu
nesrozumitelné vyprávění, zvedá
se, bere svoji zbroj a bez dalšího
slova mizí.
Přátelé, tento příběh je pravdivý,
vyprávěl mi ho totiž sám prezident
spřátelených slovanských kmenů
Namez, sídelní pán hradu Wogastisburg.
text: Jiří Kupilík
foto: Ulrich Möckel

Z historie
Bitva u Wogastisburgu proběhla v roce 631 nebo 632 mezi slovanskými
kmeny Sámovy říše a franckými vojsky krále Dagoberta I. u slovanského
hradiště jménem Wogastisburg. Podle Fredegarovy kroniky, jediného věrohodného písemného zdroje, byl pobit velký počet franckých obléhatelů,
zbytek se dal na útěk a ponechal na místě výzbroj a výstroj. V této bitvě
dosáhlo slovanské vojsko významného vítězství.
Přesná lokalizace hradiště je dnes zřejmě nemožná. Z Fredegarovy kroniky se dozvídáme pouze jeho jméno, funkci a umístění kdesi ve střední
Evropě. Hledání místa bitvy pokračuje již od 18. století dodnes. Na území
České republiky jsou zmiňovány: Tuhošť (u Domažlic), Úhošť u Kadaně,
Loket, Rubín u Podbořan, Znojmo, Ptačí vrch u Vranova nad Dyjí.
redakce
Boč

KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE
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Truhlářství Dorazín Abertamy
Vám nabízí
srubový nábytek a dřevostavby z kulatiny

LESY JÁCHYMOV

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

SPRÁVA LESŮ
MĚSTA JÁCHYMOVA
Myslivost

Nákup a prodej dřeva
pilařská výroba

Přijďte se k nám podívat, některé kusy máme skladem

www.truhlarstvi-dorazin.cz
Kontakt:
Sokolská 406, 362 35 Abertamy
Tel.: +420 725 891 545
email: dorazin.truhlarstvi@seznam.cz

KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE

k03050

 poplatkový lov jelení zvěře

 certifikované stavební řezivo
 paletové přílezy
 řezání střešních krovů na zakázku
do délky 10,5 m
 pořez na zakázku
MĚSTSKÉ LESY, Mathesiova 209, 362 51 JÁCHYMOV
tel.: 353 811 211, fax: 353 811 221
STŘEDISKO PILAŘSKÉHO PROVOZU
Dvořákova 999, tel.: 731 111 784
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CAFÉ
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BAR
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HØEBEÈNÁ

www.cafe-mauritius.cz

Firma
FIDRMUC & MODES GbR

+420 606 103 703

www.pendler.cz

POMOC ČESKÝM ZAMĚSTNANCŮM V NĚMECKU
při neznalosti zákona a jazyka
• Daňové poradenství
• Dávky sociálního zabezpečení
• Zdravotní pojištění
• Rodinné dávky
• Přídavky na dítě

Marcela Fidrmucová
+4915775142517
Barbora Modesová
+420607165665
info@pendler.cz
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WWW.KRUSNOHORSKYLUFT.CZ
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Darujte pololetní předplatné
MĚSÍČNÍK KRUŠNÉ HORY - ZÁPAD
Za 300 Kč každý měsíc
SRPEN až LEDEN
barevné svědectví z Krušných hor a okolí
poštou na doručovací adresu v ČR
Objednávky pro Vaše blízké zašlete:
herzgebirgeluft@seznam.cz

KRUŠNOHORSKÝ LUFT o.p.s.
Komenského 299, 362 37 Horní Blatná

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
KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE
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