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Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Místní akční skupina Opavsko a Místní akční skupina Nízký Jeseník ve spolupráci
s ARVEN – Akademií rozvoje venkova vydávají sborník příspěvků prezentovaných na
konferenci s názvem:
„Oživlý svět technických památek“
Konference se uskutečnila dne 21.6. 2012 v Háji ve Slezsku, místní části Lhota v areálu
Mlýna U vodníka Slámy, Mlýnská ulice č.1. Byla koncipována jako vzdělávací aktivita
s mezioborovým předáváním znalostí a zkušeností v oblasti ochrany, péče a rozvoje
technických památek.
Konference se sborníkem příspěvků patří mezi výstupy projektu spolupráce MAS
Opavsko a MAS Nízký Jeseník „Oživlý svět technických památek“ realizovaného v
rámci opatření IV.2.1 Realizace projektu spolupráce Programu rozvoje venkova ČR
na období 2007 – 2013, číslo projektu: 10/010/4210a/780/000030.
Technické památky jsou nedílnou součástí naší minulosti. Na území MAS Opavsko a
MAS Nízký Jeseník existuje i přes nepřízeň osudu stále celá řada nesmírně zajímavých
staveb, které byly ve své době na špici technického vývoje. Uvedená konference se
stala inspirativním místem pro lidi, kteří v rámci své profese nebo ve svém volném
čase pečují o technické památky, zpřístupňují je a propagují je a to často velmi
originálním a neotřelým způsobem.
Příspěvky publikované ve sborníku jsou ochutnávkou bohaté práce amatérských a
profesionálních badatelů, správců, vlastníků a návštěvníků technických památek,
jimž není lhostejný stav a úroveň povědomí o nedílné součásti historie naší
společnosti. Nalezneme zde příklady dobré praxe, přednášky o záchraně, propagaci
a nalezení vhodných způsobů využití pro objekty a lokality vybraných venkovských
technických památek.
Technická poznámka k definici technických památek pro účely projektu:
Technickou památkou se pro účely tohoto projektu rozumí konkrétní hmotný (i když
třeba již v krajině méně zřetelný) pozůstatek lidské činnosti, tzn. lokality, objekty nebo
zařízení, které svou existencí a příběhem vypovídají o vývoji vědy, výroby a techniky v
jakýchkoli historických, kulturních, ekonomických a společenských souvislostech.
Podmínkou tedy není zápis do seznamu kulturních památek dle zákona č. 20/1987
Sb., o státní památkové péči.
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TECHNICKÉ PAMÁTKY MAS OPAVSKO A MAS NÍZKÝ JESENÍK NA
HISTORICKÝCH POHLEDNICÍCH A FOTOGRAFIÍCH
Mgr. Petr Havrlant
Národní památkový ústav – Správa státního zámku Hradec nad Moravicí
petr.havrlant@seznam.cz
Důležitým poznávacím historickým pramenem k poznání historických stavebních a technických
památek, kulturních artefaktů jsou nejen archivní prameny písemné povahy (listiny, dokumenty,
plakáty, dobový tisk, dopisy) ale také materiály ikonografické). Ty mohou mít v menší míře povahu
autorských obrazů, skic, nákresů, plánů či map, ale k nejčastějším patří především fotografie a
pohlednice. Za pomocí těchto nedoceněných opravdových „svědků minulosti“ můžeme vizuálně a
nezprostředkovaně nahlédnout do exteriéru či interiérů staveb dnes již dávno neexistujících, nebo tu
ve větší či menší míře dochovaných. I sebemenší snímek, útržek pohlednice může odborníkovi
prokázat neocenitelnou službu na cestě při pátraní po původním vzhledu památky.
Fotografie a pohlednice jsou navíc vynikajícími pomocníky nejen po stránce vizualizace objektů a
památek, ale navíc neocenitelným pomocníkem pro dataci zobrazeného, a to i v případě, že není
datace původcem snímku či vydavatelem pohlednice vepsána, resp. natištěna.
S nejstaršími fotografickými snímky technických památek opavského regionu se můžeme setkat
přibližně od 60. let 19. století. Jedná se výjimečně o několik unikátů dnes uložených ve sbírce
fotografického oddělení Slezského zemského muzea. Zobrazování staveb, událostí, památek tehdy
rozhodně nebylo tak obvyklé jako např. portrétní fotografie a zejména pak tzv. carte visite.
Přesto i tyto kabinetní fotografie jsou pro nás velmi cenné, neboť jsou pro nás důležitou oporou pro
stanovení datování.
Téměř pro celou 2. polovinu 19. století byl používán jako světlocitlivý materiál pro zhotovování
fotografií tzv. albuminový (bílkový) papír, který byl velmi tenký. Tento papír se proto (pro
zhotovování pozitivů z negativů) musel lepit na tužší kartóny, které jsou právě tou užitečnou
pomůckou pro datování těchto fotografií a zejména pak objektů a události na nich zobrazených.
Počátkem 60. let bývaly tyto kartony čistě bílé s ostrými rohy. Na konci 60. let už bylo velmi běžné
používat tlustší kartóny s kulatými rohy a na jejich zadních stranách se začaly poprvé objevovat jména
fotografů, loga ateliérů a jemné rytiny tištěné jednobarevným litografickým tiskem. Od 70. let 19.
století se započaly užívat okolo fotografií barevné rámečky a během 80. let 19. století se velmi často
začalo používat černých kartónů se zlatou ořízkou a zlatým potiskem. Na přelomu 19. a 20. století
s nástupem nového uměleckého stylu – secese se začaly užívat kartóny ve světlých barevných
valérách, ostré rohy a litografický tisk fotografů již je téměř vždy uveden nejen na zadní, ale také na
přední straně kartónu pod fotografií.
Počátek 90. let a konec 19. století je zároveň tzv. zlatým věkem pohlednic. Je to období, kdy se
různými tiskařskými technikami začíná tisknout neuvěřitelné množství pohlednic s nejrůznějšími
náměty, kdy opravdu každá vesnice, město i samostatně stojící letovisko, hájenka, samota je
vyobrazena na samostatné pohlednici.
Nejinak tomu bylo i na území Opavska. Zatímco prokazatelně nejstarší (razítkem poštovny ověřené)
pohlednice na našem území pochází z roku 1873 (Sněžka), první litografické pohlednice m.j.
technických památek Opavska (mlýny, pivovary, lihovary, mosty, cukrovary, doly, lomy, elektrárny
atd.) pocházejí až z roku 1893. Není to zase až tak pozdě, když si uvědomíme, že teprve 12. 12. 1884
bylo úředně povoleno vydávat pohlednice soukromě na území Rakouska – Uherska i v oblasti tzv.
Rakouského Slezska.
Za pohlednici můžeme považovat jakoukoliv otevřenou listovní zásilku, která nese alespoň na jedné
své straně vyobrazení a zároveň ať už na stránce lícní či rubové má předtisk pro adresu a místo pro
krátké sdělení. Nejstarší pohlednice opavského okresu byly vytištěny na počátku 90. let 19. století a
bez výjimky se jedná o pohlednice zhotovené litografickou technikou. Barevné litografické
pohlednice patří k nejkrásnějším a nejkultivovanějším výtvorům ve svém oboru a právem se řadí mezi

-7-

skvosty každé sbírky. Je to dáno tím, že k jejich zhotovení bylo zapotřebí vysoce kvalifikovaných
kresličů, kteří museli projít dlouhou praxí. Je třeba si uvědomit, že takovýto malíř – umělec musel
umět ručně překreslit jakýkoliv obrázek a ještě jej rozvést minimálně do 4 – maximálně do 12 barev.
Přesně tolikrát pak musel na litografické kameny nanést jedinou černou barvou puntík po puntíku,
tón za tónem celou kresbu a přitom velmi přesně odhadnout, jak bude vypadat výsledný barevný
soutisk.
Z výše uvedeného popisu však vyplývá, že právě litografické pohlednice nemůžeme po všech
stránkách považovat za plně průkazné. Litografické pohlednice nám mohou pomoci zjistit, kdy se již
daná stavba, objekt, památka vyskytovala – jakou měla přibližně podobu, ale za zcela průkaznou
z hlediska vzhledu a zejména např. barevnosti fasád staveb ji nemůžeme považovat.
V polovině 90. let se začínají objevovat na Opavsku pohlednice tištěné technikou světlotisku
(fototypie). Princip je podobný jako u litografií (odpuzování matné barvy vodou), ale jako matrice již
není využíván litografický kámen, ale skleněná deska s želatinou a chromovou solí, která je citlivá na
osvícení. Díky své jednoduchosti, nízké ceně se světlotisk stal na konci 19. století tiskařskou technikou
pro výrobu pohlednic nejpoužívanější. Z důvodu malé životnosti tiskové formy byl tento tisk ideální
pro tisk malých nákladů a prosadil se proto nejvíce v produkci místopisných pohlednic.
Právě u těchto světlotiskových a v menší míře se vyskytujících pohlednic knihtiskových (tisk
z hloubky) je vyobrazení zcela průkazné (mající charakter dokumentární fotografie) pro vzhled
staveb, kulturních a technických památek a jejich detailů: krytin užívaných na střechách, tvary říms,
dělení oken, profilace fasád apod.
Všechny litografické a převážná část nejstarších světlotiskových a knihtiskových pohlednic jsou dobře
rozpoznatelné i pro laickou veřejnost. Tyto pohlednice mají totiž charakter tzv. dlouhých adres. To
v praxi znamená, že jejich celá zadní strana má místo pouze pro adresu a známku a sdělení adresátovi
je možné psát pouze na čelní (obrázkovou) stranu. Toto uspořádání pohlednic bylo platné až do
25.11.1904, kdy bylo rozhodnuto o zavedení tzv. krátkých adres, kdy adresa zabírala (a de facto
dodnes zabírá) pouze polovinu zadní strany pohlednice.
O pohlednicích (aneb umění z nejmenších) by se dalo napsat jistě mnohé další. Vývoj šel
v následujících letech mílovými kroky dopředu avšak období let 1893 – 1904 „zlaté éry“ pohlednic,
kdy byly pohlednice tištěny po celém světě v miliónech variant, již další léta nepřekonala.
Ottův slovník naučný tuto éru popisuje těmito nezaměnitelnými slovy: „…neobyčejného významu
nabyla pohlednice, dost způsobilá k šíření vědomostí zeměpisných zvláště tím, že se vyvinul po celé
zemi rozvětvený sport sběratelský“. A dobový tisk se přidává „ Poletující obchodníci s pohlednicemi
utiskují turisty na vrcholcích hor, pod zříceninami, na ploché zemi, v hotelech, hospodách, kavárnách
a dokonce i ve vlaku…“
Važme si proto těchto někdy opomíjených svědků minulosti nabízejících nám nejen neocenitelné
informační hodnoty, ale také unikátní možnost nezaměnitelného nahlédnutí do historie již dávno
minulé.

Použitá literatura :
Beneš, F. (2004): Příručka pro sběratele pohlednic, POFIS.
Karpaš, R. (2005): Pohlednice – historie lístků, které zmenšily svět, Praha.
Soukromý archiv autora
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Litografická pohlednice Velké Polomi z r. 1899, m. j. pivovar, pošta
Vydavatel: A. Swidernoch, Vídeň (soukromá sbírka P. Havrlant)

Litografická pohlednice Hradce nad Moravicí z r. 1904, m.j. budovy koníren a kočárovny tzv.
Červeného zámku
Vydavatel: A. Strassila, Opava, soukromá sbírka P. Havrlant
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Detail rubové strany výše uvedené pohlednice z Hradce nad Moravicí. Patrné provedení tzv.
dlouhé adresy, která je napsána dle tehdejších zvyklostí přes celou zadní stranu pohlednice.
Pohlednice byla odeslána z Hradce nad Moravicí (Grätz in Schlesien) dne 13. 5. 1904 a již 14.
5. 1904 byla orazítkována na místě určení razítkem poštovny v Liberci (Reichenberg).

Světlotisková pohlednice Jakartovic (Eckersdorf) z r. 1901, m. j. břidlicový důl, mlýn apod.
Vydavatel: Hugo Klos, Horní Benešov, soukromá sbírka P.Havrlant
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Detail výše uvedené pohlednice břidlicového dolu (Schieferbruch) v Jakartovicích fascinuje
zejména kvalitou světlotisku při zvětšení, která dokazuje tiskařský a technický um našich
předků na přelomu 19. a 20. století.
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CELKOVÁ REKONSTRUKCE VOŠÁRNY V RADUNI
Mgr. Michaela Pflegrová
Národní památkový ústav ú.o.p. v Ostravě
pflegrova@ostrava.npu.cz
Dům č.p. 50, zvaný vošárna (název je odvozen od německého Waschhaus – prádelna), je hmotově
výraznou stavbu s autentickým dochováním dokladů výrobních postupů. Objekt sloužil jako obecní,
později jako zámecká prádelna a sušárna.
Objekt je od roku 1958 nemovitou kulturní památkou a už tehdy sloužil pouze k obytným účelům.
Postupně však chátral a snahy o jeho záchranu, včetně snahy po využití ke komerčně kulturním
účelům selhávaly, především díky majetkoprávním problémům. Obrat nastal po získání objektu
Občanským sdružením VOŠÁRNA, kterému se podařilo realizovat v letech 2008-2011 celkovou
rekonstrukcí v hodnotě několika miliónů korun, prostředky byly získány především z evropských
dotačních prostředků a částečné také ze státních dotací.
Velmi složitá situace, kterou prošel tento jedinečný objekt na přelomu 21. století, vyvolala snahu po
jeho záchraně. Té předcházelo zpracování několika průzkumů, na kterých se podílela především PhDr.
Kouřilová z NPÚ. Průzkumy zdokumentovaly původní historické konstrukce a zbytky dochovaných
výrobních funkcí. Potvrzeno bylo, že zámecké prádelně z let 1823-1826, předcházela starší stavba
shodné funkce. Nejnápadnějším prvkem pro tento objekt je výrazná valbová střecha s průběžnými
větracími a prosvětlovacími vikýři po celém obvodě, ve dvou řadách nad sebou. Celý střešní plášť je
dnes nový, krytý břidlicí.
Interiérová dispozice se odvíjela oboustranně od vstupní síně uprostřed půdorysu; v její střední části
bylo srdce objektu – dvě protilehlá velká niková topeniště s obslužnou cihelnou podestou a
samostatnými komíny, které v půdním prostoru ústily do jednoho masivního komínového tělesa. Obě
místnosti v jihozápadní části objektu jsou klenuté po dvou polích pruských placek na pasech. Na
severovýchodní straně byl klenut pouze jeden prostor, opět pruskou plackou, po níž zůstaly viditelné
kontury na stěnách, ostatní místnosti byly plochostropé, podbité a omítnuté, v době zahájení
rekonstrukce již stropy nebyly dochovány. V klenbě se v rohové pozici k topeništi zachovalo
autentické zařízení prádelny – rám konstrukce železného poklopu s ovládacím táhlem, sloužící jednak
k odvádění par, jednak k vyhřívání podkrovních částí teplým vzduchem. Dalším originálním dokladem
výrobní funkce byly dubové parapety, s otvorem uprostřed, pod kterým byla ve zdi umístěná
kondenzační nádobka. Při archeologickém průzkumu, pak byl odkryt cihelný kanálek pro odvod
odpadových vod, vedoucí uprostřed místnosti, který vyúsťoval obvodovou zdí k potoku. Dle jiných
analogií by zadní trakt mohl sloužit jako sušárna prádla s kamny, na kterou navazovala velká sušárna
v podkroví, o čemž by svědčily dvě úrovně pásových vikýřů.
Vraťme se ale k systému vytápění. Podle způsobu obsluhy jde o nepřímé vytápění, tj. s obsluhou
topeniště z vedlejšího prostoru, s odvodem dýmu dymníkem do komína. Kotle nebo kamna
v navazujících místnostech produkovaly již pouze teplo. Došlo tak k oddělení špinavého provozu od
čistého.
Cílem obnovy bylo vytvořit z objektu Společenské centrum. Vzhledem k jeho charakteru bylo nutné
dát do souladu současné technické požadavky, které jsou kladené na stavby občanské vybavenosti
s požadavky památkové péče. Cílem rekonstrukce bylo zachovat a prezentovat maximum
autentických prvků, nejen vnější vzhled objektu, a to i přes havarijní stav. Při rekonstrukci proto bylo
upřednostňováno používání tradičních materiálů a technologií. Většinu prvků interiéru bylo
nezbytné, vzhledem k poškození, provést nově jako repliky. Vzhledem k tomu, že objekt byl totálně
zdevastován a interiér byl dochován jen ve fragmentech, byla tato poslední etapa záchrany velmi
obtížná.
Mezi nejvýznamnější dochované prvky interiéru patří kromě kleneb střední část síně se zbytky
dochovaných topenišť. Celý prostor je zaklenut a v horní části ústí do dymníku procházejícího ve
zkráceném objemu do podkroví, kde je uzavřen skleněnou deskou, jež umožňuje průhled. Tento
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prostor je odlišen strukturou omítek – nataženou vnitřní omazávkou. Rozměr obslužných podest
topenišť byl vyznačen v zadláždění z ostře pálených cihel klasického formátu.
Vzhledem ke stupni poškození bylo nezbytné další prvky interiéru vytvořit nově jako repliky. Tak
tomu bylo u venkovních oken, včetně kování a barevnosti. Vnitřní okenní křídla však byla již
zjednodušena a zasklena vakuovým dvojsklem. Součástí oken jsou kované mříže, jež byly opraveny a
doplněny do všech oken a nové masivní dubové parapety, doplněné o kovové kondenzační nádobky,
umístěné přímo pod parapety, v původních nikách. Také všechny dveře jsou nové z masívu, včetně
dřevěných zárubní a kování, vyrobeny dle typologie a vzhledu jediných dochovaných původních dveří.
Nové omítky jsou vápenné. Vnitřní jsou obílené, vnější jsou opatřeny silikátovým nátěrem,
v okrovém odstínu.
Hlavním problémem objektu zůstává odvodnění a to především z důvodu téměř metrového navýšení
bezprostředně přiléhající místní komunikace a vzhledem ke konfiguraci terénu, způsobujícího, že
dešťové vody z okolí stékají kolem vošárny do sousední vodoteče. Značný díl srážkových vod přináší i
samotná trojstupňová střecha. Tomuto problému byla věnována značná pozornost. Před realizaci
nových podlah, bylo ve všech místnostech jílové podloží vyspádováno doprostřed, do průběžného
kanálku zajišťujícího odvod vody mimo objekt. Dešťové vody ze střechy budou odvádět dřevěné žlaby
svedené do rohových jímek, navazující na drenáž, svedenou do kanalizace.
Součástí rekonstrukce bude i pořízení vybavení, techniky, osvětlení, realizace venkovního posezení a
obnova stávající kamenné zídky.
Celkově lze rekonstrukci hodnotit pozitivně. Obnova probíhala v souladu s podmínkami a požadavky
státní památkové péče, jejichž dodržování bylo kontrolováno v průběhu stavby na pravidelných
kontrolních dnech.
Použitá literatura:
Kouřilová, Dana: Dům čp. 50 zvaný „vošárna“ – Raduň okr. Opava. Průzkum objektu před a v průběhu
rekonstrukce. Nálezová zpráva, zpracována v rámci výzkumného úkolu IP 301. NPÚ ú.o.p. v Ostravě
2009.
Kouřilová, Dana – Skalická, Pavla: Dům čp. 50 zvaný „vošárna“ – Raduň okr. Opava. Identifikace
původních detailů stavby v úrovni podlahových vrstev. Nálezová zpráva, zpracována. NPÚ ú.o.p.
v Ostravě 2010.
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Stav v roce 1974

Stav v roce 2000

Interiér před rekonstrukcí

Interiér po rekonstrukci

Objekt po rekonstrukci

Okno s dubovým parapetem a kanálkem
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CELKOVÁ REKONSTRUKCE ZÁMECKÉ SÝPKY V RADUNI
Mgr. Michaela Pflegrová
Národní památkový ústav ú.o.p. v Ostravě
pflegrova@ostrava.npu.cz
Obdobnou konverzí prochází v současnosti také zámecká sýpka v Raduni, která nebyla kvůli svému
havarijnímu stavu již dlouho využívána, a nedostávalo se financí na její obnovu. Vzhledem k tomu, že
Raduňskému zámku chybí adekvátní zázemí pro návštěvníky, bude zde umístěna pokladna se
servisním a sociálním zázemím, ztvárněna formou omítaných volných vestaveb. V patrech pak bude
prostor pro historickou expozici a příležitostné výstavy.
Objekt sýpky představuje historicky nejstarší subjekt hospodářského zázemí zámeckého areálu
z doby, kdy se stavby provozního a hospodářského zázemí zámku soustředily ještě v jeho
bezprostředním okolí. V průběhu první poloviny 19. století došlo k zásadní transformaci, kdy přízemní
sýpka byla zvýšena na čtyřpodlažní.
Sýpka má vnitřní nosný systém, podlahy a schodiště jsou řešené jako dřevěné, ručně tesané.
Jednotlivé úrovně jsou propojeny žebříkovými schody. Nosné trámy obou zděných podlaží jsou
kladené příčně se zazděným zhlavím, podélně probíhá středem konstrukce průvlak vynášený
podpůrnými sloupky s pásky, podstavenými prahovým trámem. Pásky jsou na sloupky zapracovány
na rybinový plátový spoj s kolíkovým spojením. Vlastní krov sýpky je tvořen 23 příčnými vazbami
s nepravidelnými rozestupy od 0,8 do 1,2 m, na štítových stranách jsou polovalby.
S ohledem na funkční určení objektu je podstatným identifikačním prvkem technického potenciálu
objektu vytahovací zařízení s kladkou, procházející všemi podlažími. Konstrukce je dochovaná mimo
pravý sloupek v přízemí, který byl odříznut. Z vnitřní strany je patrná drážka pro zasunutí nasouvacích
tyčí a v podlahách všech pater je snadno vizuálně registrovatelná dodatečně vložená výplň v místě
původního otvoru, kterou se protahovaly skladované produkty, projevující se užšími prkny. Pohon
obstarávalo navíjení lana na buben přes kladku a vertikální dřík, v jehož spodní části jsou otvory pro
zasunutí tyčí k ručnímu otáčení. Dalším významným prvkem jsou větrací dřevěné okenice, které jsou
umístěné mezi dvěmi kovovými tyčemi. Zajišťovaly dostatečné větrání a pocházejí z přestavby
datované kolem roku 1908.
Rekonstrukce, která právě vrcholí, spočívala v sanaci dřevěných prvků. Problematická byla především
výměna zazděného dřevěného obvodového věnce, výměna napadených zhlaví trámů a odstranění
statických poruch. Stávající azbesto-cementovou krytinu, nahradila dřevěná šindel.
Zrekonstruována bude také fasáda, včetně dvou nik s barokní výmalbou, dojde též k úpravě okolí
stavby.

Použitá literatura:
Kouřilová, Dana: Objekt sýpky v zámeckém areálu v Raduni okr. Opava. Průzkum krovové konstrukce.
Nálezová zpráva,. NPÚ ú.o.p. v Ostravě 2010.
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Zámecká sýpka před rekonstrukcí

Rekonstrukce střechy, štítu

Rekonstrukce interiéru sýpky
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RELIKTY NEDOKONČENÉ ŽELEZNIČNÍ TRATI NA ÚSEKU OPAVA –
FULNEK
Ing. Miroslav Pösel
Opavský železniční klub
lokocislo@seznam.cz
Počátkem 70. let 19. století přišla společnost Moravskoslezská centrální dráha (MSCB) s poměrně
velkolepým plánem na rozvoj železnic na Moravě a ve Slezsku. Vedle své páteřní trati z Olomouce do
Krnova a odboček do Głubczyc, Opavy, Głuchołaz a Nysy měla vzniknout spojnice tehdejšího Pruska a
Uher. Společnost plánovala vytvořit „nejkratší spojnici mezi Černým a Baltským mořem“ a konkurovat
tak Severní dráze císaře Ferdinanda (KFNB) zejména v přepravě uhlí ze Slezska na jih.
Z nádraží MSCB (dnešní stanice Opava západ) měla trať vycházet obloukem směrem na jihovýchod a
posléze jižním směrem kolem východního okraje Otic sledovat silnici Opava – Hradec. Tato podoba
se částečně shoduje s linií současné místní dráhy Opava – Hradec. Pro oblast Branky u Opavy a
Hradce bylo na katastru obce Branky navrženo spojené nádraží Hradec-Branka se třemi kolejemi.
Stanice měla vzniknout v místech dnešního ředitelství firmy Brano.
V dalším úseku mezi Brankou a Hradcem měla trať na vysokém náspu překročit řeku Moravici a poté
stoupat pod hřbitovem, úbočím Braneckého kopce a dalším obloukem ho pak severně obejít.
Následně měla trať vystoupat kolem Vršovic do Bohučovic, kde byla projektována dvoukolejná
výhybna. Pod bohučovickým lomem měla trať přejít údolí Záviliší a pokračovat kolem Jakubčovic ke
Skřipovu, kde se nacházel vrcholový bod trati a stejnojmenná stanice. Poté byla trasována v okolí
Březové a do údolí Gručovického potoka. Následovat měla výhybna Lukavec a stanice Fulnek, Suchdol
nad Odrou, Nový Jičín, Valašské Meziříčí a Vsetín. Následně měla železnice vystoupat až k Vlárskému
průsmyku a posléze klesat k Trenčínu. Tam měla navázat na Povážskou dráhu.
Celková délka trati na našem území byla koncesována v délce 129 km. Největší stoupání pouze 16
promile, což bylo vzhledem k trasování poměrně náročným terénem obdivuhodné.
Začátkem roku 1873 byly nasmlouvány dodávky kolejiva, vozů i lokomotiv. V květnu 1873 přišli
do Opavy italští stavitelé železnic – barabové. Stavba pokračovala velmi rychle. V době maximálního rozsahu výstavby pracovalo mezi Opavou a Fulnekem na 1 600 mužů a 200 koní.
Koncem roku 1873 byly v úseku Opava – Suchdol nad Odrou již z jedné třetiny hotovy zemní práce,
postavena byla čtvrtina mostů a propustků. Byla položena asi třetina pražců. Na území Slezska (tedy
v úseku Opava – Fulnek) bylo postaveno skoro celé těleso trati a ve Fulneku se začala stavět staniční
budova. Vytěženo a přemístěno bylo cca 500 000 m3 zeminy.
Počátek konce stavby znamenal květnový krach na vídeňské burze v roce 1873. Jeho důsledky se plně
projevily až po zahájení stavby, kdy se nepodařilo prodat ani zbývající akcie společnosti. Ke dni
15.1.1874 byly všechny stavební činnosti zastaveny.
Rakouský stát přikládal stavbě velký význam, proto se opakovaně snažil najít nového koncesionáře,
neboť MSCB svou koncesi vrátila. I přes snahu města Opavy, které na stavbě hodně záleželo,
se nepodařilo projekt obnovit. Stavba trati byla jednou z největších zkažených investic té doby, byl
ztracen kapitál více než 4,7 milionu zlatých. Vedle finančních závazků bylo třeba řešit i problémy se
čtrnácti novými lokomotivami, který byly pro nikdy nedokončenou trať vyrobeny. Některé lokomotivy
převzaly po r. 1918 ČSD, poslední byla vyřazena r. 1948 v Brně.
Společnost MSCB se ekonomicky nikdy zcela nevzpamatovala a pro špatné hospodářské výsledky byla
roku 1895 zestátněna.
Díky novému zákonu z roku 1880, který podporoval výstavbu lokálních drah, byly v trase
nedokončené trati vybudovány místní dráhy Suchdol nad Odrou – Nový Jičín (1880), Suchdol nad
Odrou – Fulnek (1891), Opava – Hradec (1905) a Valašské Meziříčí – Vsetín – Vlárský průsmyk (1928).
Jednání o dokončení spojnice Hradce a Fulneka probíhala od roku 1906 až do roku 1914, kdy
zdlouhavá jednání zhatila 1. světová válka. V meziválečném období se o možnostech spojit Opavu s
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Fulnekem opakovaně jednalo i v československém senátu (1922, 1928, 1937). Město Fulnek se
připomnělo s požadavkem na obnovení stavby ještě v roce 1946.
Z nedokončeného úseku trati Hradec – Fulnek je do dnešních dní zřetelný násep nad silnicí z Branky
do Chvalíkovic a dále od Skřipova skoro až do Fulneka. Dochovalo se několik propustků a v lesích mezi
Leskovcem a Fulnekem se má skrývat nedokončený tunel, který byl projektován na délku 135 metrů.
V Bohučovicích byl zarovnaný terén, určený původně pro výhybnu, využit jako malé hřiště. Drážní
těleso je místy velmi výrazné, a proto se dodnes objevuje v podrobnějších turistických a katastrálních
mapách.
Jelikož máme k dispozici stavební dokumentaci trati včetně jejích technických parametrů, jsme
schopni celkem přesně říci, jaké uplatnění by měla tato železnice dnes. Vzhledem ke směrovým a
sklonovým poměrům bychom na ní mohli dosahovat traťové rychlosti nanejvýš 70 až 85 km/h.
Z hlediska provozního by trať nalézala uplatnění jako dráha mezikrajského významu. Proto by nebyla
pravděpodobně elektrizována a provoz by zajišťovaly motorové lokomotivy a vozy. Obtížné směrové
a sklonové poměry by neumožňovaly jízdu těžkých nákladních vlaků. Převládala by místní obsluha a
přeprava dřeva.
V osobní dopravě by převažovala regionální a mezikrajské doprava. Příměstská doprava by byla
provozována hlavně ve vztahu k městům Opavě, Novému Jičínu, Valašskému Meziříčí a Vsetínu.
Dobré přípojné vazby na II. dopravní koridor v Suchdole nad Odrou by umožnily zajistit výhodné
přestupní vazby na hlavní trať ve směru do Čech a na jižní Moravu.
Trať Hradec – Fulnek by fungovala jako spojnice opavského Slezska a Moravy, kde by umožnila
výrazné zkrácení jízdních dob. Například mezi Hradcem a Brnem cestujeme vlakem za 3 hodiny a 49
minut se dvěma přestupy. Přes Fulnek s jedním přestupem v Suchdole nad Odrou bychom mohli
cestovat za 2 hodiny a 28 minut.
Ještě markantnější by byla časová úspora mezi Hradcem a Valašským Meziříčím. Ze současných 2
hodin a 39 minut se 3 přestupy by cesta přes Fulnek trvala 1 hodinu a 17 minut, a to bez nutnosti
přestupu.
Jak je patrné, tak své opodstatnění a pravidelné cestující by tato železnice měla i v současnosti.

Výškové řešení trati – podélný profil
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Trasování železnice v úseku Hradec – Fulnek

Drážní těleso nad Brankou

Pláň pro výhybnu Bohučovice

Lokomotivy určené pro trať – rychlíková a univerzální (určená pro osobní i nákladní vlaky)
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Násep u hájovny Mostky

Zářez u hájovny Bleška

Nedokončený tunel v údolí Gručovky

Propustek zvaný „tunel“ u Lukavce

Rychlíková lokomotiva č. 26 v krnovských dílnách
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POKRÝVAČSKÁ BŘIDLICE V NÍZKÉM JESENÍKU
Ing. Petr Strohalm, Ph.D.
strohalm@strohalm.cz
Břidlice v širším slova smyslu jsou nejrozšířenějšími horninami na zemském povrchu. Zastoupeny jsou
prakticky na všech stratigrafických úrovních od proterozoika až po terciér a jejich podíl na celkovém
objemu sedimentárních hornin je odhadován na 70 – 80 %. Přes toto rozšíření se břidlice na
zemském povrchu uplatňují mnohem méně výrazně, než odolnější sedimenty, jako např. vápence
nebo pískovce a navzdory jejich širokému rozšíření na zemském povrchu je také výskyt ložisek
štípatelných břidlic poměrně vzácný. To je zapříčiněno skutečností, že štípatelná břidlice jako
surovina je definována zejména schopností dělit se štípáním na tenké desky a dle konečného
způsobu použití dalšími vlastnostmi, jako například odolností vůči zvětrávání a vlivům povětrnosti,
odolností proti skluzu, stálobarevností apod.
Petrografická a mineralogická charakteristika jílovitých břidlic
Jílové břidlice jsou diageneticky silně zpevněné, až slabě metamorfované (anchimetamorfované),
původně měkké, slabě bituminozní pelitické sedimenty, tvořené převážně jílovými minerály s
variabilním, zpravidla však významným podílem prachové složky.
Barva břidlic je zpravidla šedá, až tmavě šedá, výjimkou však nejsou ani břidlice barvy zelené, červené
nebo fialové. Na štěpných plochách vykazují břidlice výrazný hedvábný lesk.
Barva horniny je do značné míry ovlivněna charakterem pigmentu a jeho distribucí v hornině. Zásadní
význam má přítomnost množství organické složky, množství a charakter karbonátových minerálů a
složení oxidů železa. Se vzrůstajícím podílem organické složky, která může být přeměněna na
grafitickou substanci, je barva břidlic tmavší, břidlice bohaté na obsah karbonátů jsou zpravidla
světlejší, v případě významného obsahu sideritu jsou břidlice na čerstvém lomu namodralé. Celkový
obsah železa, resp. oxidů železa nemá na barvu horniny zásadní význam, rozhodující je však vzájemný
poměr Fe II+ : Fe III+ . Převládají-li v pigmentu oxidy dvojmocného železa, je barva břidlice šedá až
černá, se vzrůstajícím podílem trojmocného železa se barva horniny mění na zelenou (1:1), fialovou
(1:2) až červenou (1:5).
Textura jílových břidlic je zpravidla plošně paralelní, struktura pelitická až aleuro - pelitická. Výrazným
texturním znakem břidlic je laminace, jejíž nepřítomnost je jen výjimečná. Pravidlené, cyklické, nebo
nepravidelné střídání světlejších a tmavších vrstev je obecně považováno za odraz změn podmínek
sedimentace vyvolaných např. cyklickými změnami klimatu (např. změny obsahu organické hmoty),
změnami rychlosti sedimentace nebo změnami transportu ukládaného materiálu (světlejší vrstvy s
převahou hrubozrnějšího materiálu, tmavší s převahou materiálu jemnozrnného).
Minerální složení jílových břidlic není optickými metodami spolehlivě stanovitelné s ohledem na
velmi jemnozrnnou strukturu horniny, spolehlivě lze optickými metodami identifikovat zpravidla
pouze 10 – 20 % větších zrn nebo porfyroblastů. Na minerální složení lze tak usuzovat pouze na
základě kombinace optických metod a výsledků rozborů chemického složení nebo rentgenografických
metod.
Hlavními horninotvornými minerály jsou: křemen (cca 30 %), sericit (muskovit) (cca 40 %), chlorit (cca
20 %) a další minerály (živce, chloritoid, karbonáty, rudní minerály, apatit, rutil, grafitizovaná
organická hmota, ap.).
Závislost minerálního složení, resp. zastoupení hlavních stavebních složek jílových břidlic a hodnocení
jejich odlučnosti je znázorněna na následujícím obrázku.
Interpretace chemického složení břidlic také není vždy zcela jednoznačná a její reprezentativnost
závisí vedle zvolené přepočtové metody, také na velikosti zrn, zralosti sedimentu a působení
chemických a biologických procesů.
Obecně lze konstatovat, že hrubozrnnější břidlice vykazují vyšší obsahy SiO2 , zatímco jemnozrnnější
vykazují vyšší obsahy Al, Fe, K a H2O (Pettijohn, 1956). Vzájemný poměr SiO2 : Al2O3 lze považovat
za indikátor pro posouzení zrnitosti břidlic. Zralost sedimentu dle výše uvedeného autora lze
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posuzovat na základě poměru Al a Na, což vychází ze skutečnosti, že jíly a jílovce mají nižší obsah Na
než jílové břidlice.
Přítomnost minerálů snadno podléhajících zvětrávání nebo minerálů dlouhodobě nestabilních
významnou měrou snižuje odolnost břidlice vůči zvětrání a vlivům povětrnosti. Z nestabilních, ve
štípatelných břidlicích běžně se vyskytujících minerálů lze uvést zejména minerály karbonátové
skupiny, například kalcit, dolomit nebo siderit, některé sulfidy, jako např. pyrhotin, markazit nebo
pyrit, méně často pak oxidy jako např. ilmenit. Břidlice obsahující uvedené minerály ve větším
množství nebo ve formě zrn a shluků větších rozměrů poměrně rychle zvětrávají a pro výrobu
břidlicové střešní krytiny jsou nevhodné.

Vztah složení sedimentů a jejich odlučnost (Alling in Pettijohn, 1956)

Oblast moravskoslezského kulmu
Sedimenty moravskoslezského kulmu vystupují na povrch na území trojúhelníkovitého tvaru v
prostoru přibližně vymezeném obcemi Zlaté Hory – Uničov – Olomouc – Lipník nad Bečvou – Fulnek a
Hlučín. Geologicky je oblast moravskoslezského kulmu omezena metamorfity Hrubého Jeseníku na Z
a téměř přímočarým, na SV tektonickým stykem s neogénem karpatské předhlubně. Severní i jižní
omezení oblasti tvoří transgresní linie třetihorních sedimentů. Sedimenty kulmu představují
synorogenní klastickou formaci ukládanou v předpolí variského orogénu, v miogeosynklinále sv.
směru, otevřené směrem k S, jejíž jižní okraj zasahoval až k Brnu. Během vývoje se zóna maximální
subsidence geosynklinály postupně přesouvala směrem k V. Podle různých autorů je mnohonásobné
cyklické střídání drob, prachovců a břidlic v kulmu je připisováno gradační sedimentaci kalných
proudů směřujících od Brna k SV (Kumpera, 1966) nebo tektonofaciálním změnám sedimentace v
mělkém moři podmíněným geotektonickým režimem dílčích bloků jeho dna (Dvořák, 1988).
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Přehledná geologická mapa Nízkého Jeseníku (J. Dvořák, 1988) s vyznačením hlavních ložisek
štípatelných břidlic.
Legenda: 1 – předflyšová souvrství s vulkanity vrbenské a štěrnbersko-hornobenešovské zóny, 2 – vápencová
souvrství devonu a spodního karbonu u Hranic a v okolí, 3 – andělskohorské souvrství, 4 – hornobenešovské
souvrství, 5 – moravické souvrství, 6 - hradecko-kyjovické souvrství - převážně droby, 7 – hradecko - kyjovické
souvrství - převážně břidlice, 8 – ostravské souvrství, 9 – neovulkanity, 10 – neogén, x – ložiska historické
těžby, o – ložiska netěžená, o – ložiska těžená)
Seznam ložisek štípatelných břidlic : 1–okolí Třemešné, 2–Dětřichovice, 3–M. Véska, 4–Václavov u Bruntálu, 5–
M. Štáhle, 6–Břidličná, 7–Ondřejov, 8–Pastviny, 9–Jiříkov, 10–Chabičov, 11–Řideč, 12–Svobodné Heřmanice,
13–Jakartovice, 14–Bohdanovice, 15–Sl. Harta, 16–Domašov nad Bystřicí, 17–Jívové, 18–Bělkovice 19–Nové
Těchanovice, 20–Svatoňovice- Důl Radim, 21–Nové Oldřůvky, 22-Čermná, 23–Klokočov, 24–Smilov, 25–Velká
Střelná, 26-Hrubá Voda, 27–Boňkov, 28–okolí Budišovic, 29–Jestřábí u Fulneku
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Charakteristika litostratigrafických jednotek kulmu
• andělskohorské souvrství
- rychlé střídání jemno až hrubozrnných drobových poloh mocných až 100 m s výrazně gradačně
zvrstvenými rytmity a laminity, v nichž se střídají jemnozrnné droby, prachovce a břidlice v
poměru 3 : 1 : 2 (celková mocnost neznámá)
- v rámci andělskohorského souvrství byla těžena řada ložisek v pásu od Dětřichovic až po
severní okolí Šternberka, např.: Dětřichovice, Malá Véska, Václavov u Bruntálu, Malá Štáhle,
Břidličná, Jiříkov, Huzová
• hornobenešovské souvrství
- převaha drob s přibýváním břidlic směrem do nadloží (mocnost 1000 m)
- vzhledem k naprosté převaze drob nebyla v rámci hornobenešovského souvrství těžena žádná
ložiska štípatelných břidlic
• moravické souvrství
- moravické souvrství je z hlediska výskytu a kvality ložisek štípatelných břidlic nejvýznamnější
souvrství v rámci celé oblasti moravskoslezského kulmu.
- moravické souvrství se plynule vyvíjí z hornobenešovského souvrství a reprezentuje litologicky
složitý a velmi mocný komplex sedimentů, v němž se střídají břidlice, prachovce, droby a
slepence v různě mocných rytmech a různém poměru hornin, přičemž generelně břidlice
jednoznačně převažují. Maximální mocnost souvrství je odhadována na 2500 m.
- Komplex moravického souvrství je zvrásněn do systému antiklinorií a synklinorií, jejichž hladiny
vrás poklesávají směrem k východu, tak že na povrch vystupují stále mladší horniny souvrství.
Stáří souvrství je bezpečně paleontologicky datovíno - svrchní visé (spodní karbon).
Metamorfóza souvrství je malá.
- Výskyt ložisek štípatelných břidlic je soustředěna do třech pásem, západní pás táhnoucí se od
Svobodných Heřmanic přes Bohdanovice, Hořejší Kunčice, Svatoňovice až po Hrubou Vodu,
střední pásmo představované ložisky Deštné, Staré Oldřůvky a Velká Střelná a východní pásmo
představované ložisky v údolí Moravice, Zálužné, Hanzlův Mlýn, Nové Těchanovice, Lhotka u
Vítkova, Čermná, Klokočov, Nové Oldřůvky a Boňkov
• hradecko-kyjovické souvrství
- spodní část tvoří droby, místy se slepenci, které tvoří ostrou hranici vůči podloží, ve svrchní
části vrstevního sledu přibývá břidlic, nevyšším obzorem je tzv. mořské patro Štúra na které
nasedá paralická úhlonosná molasa (ostravské souvrství) svrchního karbonu (celková mocnost
1500 m)
- v rámci hradecko-kyjovického souvrství byly štípatelné břidlice těženy pouze na několika
lokalitách jako např.: Jestřábí u Fulneku, Wondruškův mlýn u Budišovic ap.

Literatura :
Kumpera, P.; Strohalm, P. (1995): Ložiska pokrývačských břidlic v Nízkém Jeseníku a renesance jejich
využití, (konference 50 let VŠB – TÚ Ostrava 12.-17.9. 1995)
Strohalm, P. (2002): Těžba, zpracování a kvalita štípatelné břidlice. Sborník Mezinárodní konference
Současnost a perspektiva těžby a úpravy nerudních surovin II., VŠB-TU Ostrava
Strohalm, P. (2003): Komplexní výzkum kvality štípatelných břidlic. Doktorská disertační práce, MS,
VŠB TU Ostrava
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Pokrývačská břidlice – vyráběné formáty

Ruční výroba břidlicové krytiny ve Starých Těchanovicích
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Břidlicová střecha katedrály Sv. Víta

Břidlicová střecha Národního divadla

Jednoduché krytí ve stoupajících řadách

Divoké krytí

Štítová stěna obložená břidlicí

Detail střechy a vikýře
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TĚŽBA TUFITU V RAZOVÉ A KARLOVCI A JEHO UŽITÍ
Pavel Rapušák
Klub Za starý Bruntál
rapusak.pavel@seznam.cz
Vydejme se do krajiny Nízkého Jeseníku. V rozmezí před jedním až jedním a půl milionem let až asi do
doby před 700 tisíci lety v tomto kraji vedle sebe soptily a vylévaly žhavou lávu vulkány, dnes
nazývané Uhlířský vrch, Venušina sopka, Velký a Malý Roudný a v dáli Červená hora. Pět vulkánů
vychrlilo do širokého okolí za dobu, možná až 800 tisíc let, ohromné množství tzv. pyroklastického
materiálu (pyros – starořecky oheň, klastický – skládající se z úlomků z prašných částic až po tzv.
sopečné pumy). Pyroklastický materiál spadlý na zem se souborně nazývá TUFA. Tufa spadlá nebo
splavená do vodního prostředí se nazývá TUFIT. Geologové usuzují, že množství pyroklastického
materiálu a tuhnoucí láva utvořily na dnešní Moravici a Černém potoku přehradu, a tak vzniklo
mohutné jezero místy až 40 m hluboké, vedoucí údolím Černého potoku až po dnešní Bruntál. Zde se
při opakujících se erupcích ukládal po vrstvách tufit, byl do vody splavován a není vyloučeno, že sypký
pyroklastický materiál se do vody sesouval jako laviny za otřesů půdy při výbuších sopek.
Obecně je tufit charakterizován jako sedimentární nerost, který se ukládal po vrstvách, kterých je
někde až sto. V tufitech je 50-90% vulkanického materiálu, zbytek jsou úlomky jiných hornin. Částice
sopečného původu jsou od velikosti sopečných bomb (přes 30mm), lapili (2-30mm), sopečný písek
(0,05-2mm) a sopečný prach (menší než 0,05mm). Barva tufitu je celkově opticky šedá nebo
šedočerná, ale ve výbrusu nerostu jsou patrné lapily sopečného skla tmavě hnědé, zelenavé či
hnědošedé barvy, také drahokamu olivínu, od barvy olivově hnědé, zelené, až po žlutou barvu, nebo
zelenohnědého augitu.
Tufit je jedinečným vulkanickým nerostem, který nemá v naší republice obdoby. Na pobřeží
Středozemního moře se nachází množství tufitu pocházející např. ze sopečné aktivity Vesuvu nad
Neapolí nebo sopky Etny na Sicílii, ale tam padal pyroklastický materiál do slané mořské vody, kdežto
u Razové do sladkovodního jezera.
V okolí Velkého Roudného se v minulosti nacházelo několik lomů, kde se unikátní vulkanická hornina
těžila. Na levobřežní části přehradní nádrže Slezská Harta jsou dodnes zachovány dvě lokality
dokládající bývalou těžbu – lomy v Razové a dnes zaniklém Karlovci. Převážně menších lomů bylo
v razovském katastru a okolí v minulosti více. V místech drobné těžby dnes často najdeme remízky.
Ve starých německých materiálech jsou popisovány tufitové lomy i na protějším svahu ve Volárně,
které však již zřejmě byly dotěženy. Dnes po nich není ani památky.
Razovský lom
Nad spodní částí obce Razová je chráněná přírodní památka Razovské tufity. Razovský pyroklastický
komplex má zhruba trojúhelníkový až podkovovitý tvar a rozkládá se na ploše cca 21 ha. Skládá se z
čedičového tufitu, tufitických slepenců, slepenců s tifitickou příměsí a ze slepenců. Je odkryto osm
lomových stěn s výškou až 5m, a vrstva komplexu má mocnost až po prvohorní nebo druhohorní
(křída) podloží 12 m.
Karlovecký lom
Karlovecký pyroklastický komplex se nachází v lesíku naproti karloveckému kostelu přes nádrž. Má
rozlohu jen cca 1,5 ha a dosahuje mocnosti okolo osmi metrů. Odkrytá lomová stěna vytváří
komplexní amfiteátr. Sopečný materiál má menší velikost zrn, jeho skladba je tedy jemnější nežli je
nerost v přírodní památce Razovské tufity. Střídají se zde vrstvy s převahou pískových, pískovo
lapilových tufů a tufitů, místy přecházejí až do hrubě deskovitých pískovo lapilových tufů.
Způsob těžby
Záznamů k samotné těžbě je poskrovnu, což badatelům znesnadňuje rekonstrukci způsobů těžby.
Protože se tufit tvořil sedimentací, musely být i metody jeho dobývání odlišné od těžby čediče či
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kamene. Dynamit i jiné trhaviny by tento relativně křehký materiál velmi poškodily. Skromná
dokumentace dává svědectví o tom, že se jednotlivé segmenty oddělovaly. Původně byla hornina
vylamována ručně. Do kamene se vysekaly drážky, později se do něj vrtaly díry. Do takto
připravených otvorů se vrážely klíny z tvrdého dřeva, které se polévaly vodou, aby se roztáhly.
Později používané ocelové klíny se obkládaly plechem, aby se dosáhlo většího třecího efektu a
hornina nepopraskala sama. Postupným zarážením za sebe seřazených klínů dosáhli kameníci
odlomení celého bloku tufitu.
V pozdějším období se bloky řezaly pomocí ocelového lana nebo svazků drátů. Klikami se roztočil
pohonný buben, který rozpohyboval lano vedené přes 4 kladky (dvě horní a dvě spodní). Kvůli
spodním kladkám se musely nejprve do horniny zahloubit šachtice. Aby se lano při řezu nepřehřálo,
polévalo se vodou, pro snadnější řezání se používal křemenný písek. Tímto způsobem dokázali zdejší
lamači odřezat takřka rovné bloky – stěny lomu jsou kolmé.
Po oddělení a vytažení bloku o velikosti 1 x 1 x 2 metry velký, mohli kámen odsekat na menší po
vrstvách, ve kterých se sopečný prach ukládal. Přímo v lomu se pak sekaly desky, patníky, překlady,
koryta a další výrobky. I při použití lana k oddělování tufitových bloků muselo být dobývání a
zpracování kamene úmornou dřinou.
Ve vytěžené části lomu stojí sloup z tufitu, který zdejší mistři nechali patrně na památku původní
výšky a aby viděli, kolik kamene vytěžili. Z odpadního materiálu byly vyskládány zídky.
To, co můžeme v razovském lomu vidět dnes, je jeho poslední stěna. Kdyby se vytěžila, vrátilo by se
lámání na začátek a začala by se těžit další vrstva tufitu (do hloubky).
Nákres těžby tufitů pomocí lan a kladek
Užití tufitu
Tufitický nerost v lokalitách u Slezské Harty byl intenzívně těžen po dobu asi osmi set let. Důvodem
bylo, že tufit má zajímavý vzhled, výrobky z něho nebyly těžké oproti intruzivním horninám (např.
žula), dobře se s ním manipulovalo a relativně snadno se opracovával. Proto byl i levný. Byl velice
oblíbený ve stavebnictví, ale vyráběly se z něho i užitné předměty (koryta, žlaby, truhlíky na květiny,
mlýnské kameny, patníky a nárožní odrazníky). Z tufitu se tesaly i podstavce pro hřbitovní pomníky,
kříže a boží muka.
Během více než 10 let zmapovali členové klubu okruh 40 km od Razové a zaznamenali v 90 obcích
176 lokalit využití tufitu. Pozorným pohledům neuniknou tufitové stavební prvky na některých
památkách. Velké množství jich nalezneme v Bruntále, například v nádvoří bruntálského zámku jsou
skvostem sloupovité arkády (okolo r. 1850). Kvádry byly použity i v nadzemní části stupňovité věže
zámku, ve městě samotném je řada kuželových patníků a nárožních odrazníků např. v Zámecké
uličce. Na Zámeckém náměstí v Krnově nalézáme například tufitové patníky, portál v obvodové zdi na
JZ straně nádvoří, u některých domů jsou z tufitu kulaté a hranaté základy sloupů podloubí. Tufitové
prvky jsou zaznamenány také na kostele v Krnově – Kostelci, v základech strážní věže hradu Cvilínu –
Šelenburku, při kostelích a hřbitovech v Křišťanovicích, Leskovci nad Moravicí, v Mezině,
pochopitelně v Razové, na kapli na vrcholu sopky Velký Roudný a na mnoha dalších místech. Snahu o
umělecké ztvárnění tufitu pak najdeme na domě restaurace U Bílého koníčka na Dolním náměstí v
Opavě.
Literatura a prameny:
Klub Za starý Bruntál, ústní podání pan Pavel Rapušák.
Razová obec tufitů. Vydal KZSB a obec Razová v roce 2007
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Mapa naučné stezky po vulkanitech, Velký Roudný (zastavení číslo 5), Razovský lom (6), Karlovecký
lom (7)

Razovský lom

Karlovecký lom
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Doklad o těžbě tufitů v Razové v levém horním rohu pohlednice

V Razové najdeme mnoho způsobů využití tufitu

Tufitový podstavec kříže v Razové

Tufitové arkády na nádvoří zámku v Bruntále

Tufitová žebra v kostele sv. Benedikta v KrnověKostelci
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Pomník v Rudné pod Pradědem

Patníky u vjezdu do obce Roudno od Nových
Valteřic

Kaple na Velkém Roudném

Ostění bočního vchodu kostela sv. Václava
v Opavě

- 31 -

OBNOVA VÁPENKY V RAZOVÉ
Pavel Rapušák
Klub Za starý Bruntál
rapusak.pavel@seznam.cz
Razovská vápenka patří k ojedinělým zachovalým dokladům lidské činnosti. Jde o šachtovou pec na
pálení vápence, tzv. malá selská vápenná pec. Je zřejmě v naší republice raritou, protože účelové
stavby tohoto typu byly s největší pravděpodobností po skončení činnosti zbourány. Razovská
vápenka měla štěstí, že se na ni zapomnělo nebo prostě nikomu nepřekážela. Válcovitá stavba,
připomínající miniaturní hradní věž, je z hrubého lomového kamene různého materiálu, od žulových a
znělcových balvanů, až po tufové a tufitové balvany. Vnitřní stěna byla vyzděna vysoce pálenými
cihlami. Horní část stavby obepíná mohutná ocelová obruč, která může pocházet z bývalé huti pod
Roudnem (Niederhütte).
Vápenec se těžil v lomech vpravo i vlevo od pece. Podle velikosti vápencových čoček lze předpokládat
těžbu po několik staletí. Takže takových pecí zde muselo postupně stát několik. Doba vzniku poslední
z vápenek je doložena úředním povolením k otevření vápenného lomu a pálenice (pec na pálení
vápence) z roku 1912.
Výška vápenné pece je 260-270 cm, vnitřní průměr pece je cca 200cm, stěny z obkladového kamene
mají tloušťku 106 cm, šířka stavby je 412 cm.
Nístěj, kde se pec zapalovala, a kudy se vyhrabávalo vypálené vápno, má šířku a výšku 75 cm.
Vápenec se do pece vkládal shora, kam na korunu pece vedla lávka. Kusy vápence o velikosti asi 30
cm se skládaly tak, aby celým prostorem mohl pronikat žár z topeniště. Pec měla rošt na oddělení
topeniště od nákladu vápence. V našem případě se zřejmě pálilo dřevem, (jinde i kamenným uhlím
nebo rašelinou), nejdříve vysoce výhřevným bukem, pak se přidávalo i měkké palivo.
Zpočátku se rozdělal menší oheň na vysušení vápence, aby hornina nepukala, pak se zvyšoval žár a
pálilo se tak dlouho (od rána do večera), až ustal hustý dým a začaly vyletovat jiskry. Kusové vápno
se rozbíjelo špičáky a nabíralo do dřevěných, později plechových nádob (kastlů) a sypalo se do
povozů.
Pec byla renovována a okolí upraveno v roce 2000 péčí Klubu Za starý Bruntál.

Plán stavby vápenné pece v Razové
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Vápenka v Razové

Pec před opravou…

… po opravě
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Povolení ke stavbě vápenky z roku 1912
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OTISKY NEOBYČEJNÉ OSOBNOSTI CARLA WEISSHUHNA V ÚDOLÍ
MORAVICE
Antonín Tichý, Mgr. Petr Zahnaš
O.S. ZÁLUŽNÉ
pzahnas@gmail.com
Carl Weisshuhn se narodil 27. 2. 1837 do rodiny nadlesního Karla Wilhelma Weisshuhna a jeho ženy
Idy rozené Engerové v myslivně Jeruzalém mezi Rybnikem a Ratiboří v tehdejším Prusku. Poté, co se
bratři Carl a Paul Weisshuhnovi natrvalo usadili na Opavsku, následovali je také jejich rodiče. Jejich
matka se sem často jezdila léčit do Janských Koupelí. Otec, potomek pruských důstojníků, se jako
69letý vdovec (manželka Ida zemřela v roce 1873 v Zálužném a je pohřbena na hřbitově v Nových
Těchanovicích), přiženil ještě téhož roku do Lesních Albrechtic, kde pojal za ženu sedmadvacetiletou
Antonii Sochovou. Mnohem dříve se v tomto koutě Opavska, nad řekou Moravicí, zabydleli jeho
synové Carl a Paul.
Nejprve, s příslovečnou pílí, přivedli k prosperitě
pronajatý Nový mlýn v Brance u Hradce nad
Moravicí (dnes provoz Braneckých železáren).
Poté si, v roce 1862, pronajali v údolí Moravice
stojící mlýn v Lesních Albrechticích č. p. 29 a oba
se zde záhy oženili. Paul si vzal mlynářovu dceru
Marii Theimerovou a Carl pak Frideriku
Breyerovou, pocházející z dědičné rychty v
nedalekých Větřkovicích. S ní měl celkem třináct
dětí. Ke mlýnu brzy přistavěli pilu a kromě
obchodování s dřívím se později věnovali
zejména stavitelské činnosti. Především šlo o
budování silnic a železničních tratí po celém
území monarchie i Pruska. Prvním sídlem firmy
Carl Weisshuhn, stavební podnikatel a obchodník
dřívím, byl dům č. 11 v Zálužném. V roce 1870
pak firma, profitující také na výrobě dřevěných
železničních pražců, přesídlila do Opavy. Rodinná
firma, v níž byl starší bratr majitele, Paul
Weisshuhn (1835 - 1907) prokuristou, vlastnila
později, vedle několika domů ve městě i rozsáhlé
lesy a souvislou řadu mlýnů a pil v údolí
Morevice, v úseku od dnešní Kružberské
přehrady až po Opavu. Weisshuhnové provozovali také lomy na břidlici a od roku 1884 drželi i statek
Melč a lázně Janské Koupele, zakoupené od Felixe Arze hraběte z Vassegu.
Podnikavý a vzdělaný Carl Weisshuhn, řídící se celý život zásadou: „Co můžeš udělat dnes, neodkládej
na zítra", byl v Opavě významnou osobností. Mimo jiné byl i členem sboru evangelické církve, stejně
jako řada dospělých příslušníků jeho rozvětvené rodiny. Posedlý myšlenkou na těžbu zlata navštívil, v
doprovodu některých synů, celkem čtyřikrát studijně Spojené státy Americké. Zde navázal úzké
přátelství s Thomasem A. Edisonem a prohloubil svůj přirozený vztah k technickému pokroku. Již v
roce 1911 vyprojektoval přehradu na řece Moravici, shodou okolností téměř přesně v místech, kde
mnohem později v letech 1948 - 1955, vyrostla vodní nádrž Kružberk, známá z televizního seriálu
Velké Sedlo. Již v roce 1910 byl prokazatelně prvním majitelem osobního automobilu v Opavě.
Po zkušenostech s výstavbou vodního náhonu pro lepenkárnu hraběte Camilla Razumovského (1852 1917) v Anenském údolí u Vítkova a s přestavbou bývalé prachárny v Kylešovicích u Opavy na
brusírnu dřeva, se ve svých 54 letech pustil do zcela nového typu podnikání. U okresního hejtmanství
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v Opavě si 18. 12. 1891 nechal zaregistrovat továrnu na balicí papír v Žimrovicích, jejíž výstavbu,
včetně náročného vodního náhonu, provedl v letech 1888-91 i za cenu značných nákladů. Ty si
vynutily prodej části pozemkového majetku velkostatku Melč s Janskými Koupelemi, zmíněnému
hraběti Razumovskému. Ještě dnes stále existuje firma Escher Wyss z Leesdorfu, jedna ze dvou
projekčních kanceláří, pověřená vypracováním stavebních plánů. Dodnes činná papírna, kde byl první
papír vyroben 29. 8. 1891, si místo na trhu obalových materiálů vydobyla mimo jiné kvalitním balicím
papírem zn. Lignocel. Jako jedna z mála odolala ekonomickým tlakům v minulosti i současnosti a od
roku 2006 je součástí nadnárodní firmy Smurfit Kappa, držící se, byť s pozměněným sortimentem, v
první desítce největších světových výrobců papíru.
Hlavní podmínkou pro zřízení papírny bylo právě vybudování unikátního vodohospodářského díla,
jako základního zařízení pro dopravu dřevní hmoty a zároveň levného zdroje energie. Weisshuhnův
kanál, mladší bratr známějšího Schwarzenbergského plavebního kanálu na Šumavě, je dnes
chráněnou technickou památkou. Tento, dosud funkční papírenský náhon, po němž bylo až do roku
1966 do papírny plaveno dřevo (až z 60 kilometrové vzdálenosti proti proudu Moravice, včetně 45 m
dlouhého tunelu za splavem, ve skále pod Kozím hřbetem), razila, podle Weisshuhnova vlastního
projektu, opavská firma Angello Migliarina. Za příznivého stavu vody dokázal nevelký počet dělníků
dopravit na papírenský manipulační dvůr denně až 2000 metrových dřevěných špalků – tzv.
Weisshuhnek. Celkem 3 600 m dlouhý a 4-5 m široký umělý náhon, jehož stavba byla zahájena 24. 5.
1890, vedený v členitém skalnatém terénu se třemi svahovými tunely, dvěma akvadukty a několika
přepady pro regulaci výšky hladiny, dosahuje u ústí do továrny převýšení 24 m nad řekou. Získaný
spád vodního proudu bez problémů poháněl devět Girardových turbín o celkovém výkonu 750 kW. V
roce 1926 je nahradily Francisovy turbíny, které zde fungují až do současnosti. Veškerá produkce
žimrovické papírny (koncem 19. stol. to bylo až 8 000 kg hnědého dřevitého neboli tzv. patentního
papíru denně) byla do roku 1906 dodávána smluvně opavskému velkoobchodníku Raymundu
Habelovi.
Od roku 1907, po smrti bratra Paula, zřídil Weisshuhn vlastní obchodní oddělení. Hned v následujícím
roce, 23. 9. 1908, uzavřel společenskou smlouvu se svými syny Karlem jun. (* 6. 11. 1867 Lesní
Albrechtice) a Ernstem (*12. 11. 1879 Opava) na veřejnou obchodní společnost Carl Weisshuhn und
Söhne se sídlem v Opavě, kterýžto název byl rodinou zachován i po jeho smrti. Po zahájení provozu
na železniční trati z Opavy do Hradce nad Moravicí v červnu 1909 vybudoval Weisshuhn roku 1914
úzkokolejnou, 3 km dlouhou, koňskou železniční vlečku z papírny v Žimrovicích na hradecké nádraží.
Koňská síla byla v roce 1938 nahrazena motorovou trakcí. Ta sloužila až do 60. let minulého století,
kdy ji vystřídala automobilová doprava. Výroba papírových pytlů, původně ručně lepených za pomoci
domáckých dělníků, kterou si vyžádal nedostatek bavlny a juty běhen první světové války, okoukaná v
Americe, chrlila v době největšího rozmachu až 25 milionů kusů ročně a přinesla firmě značné zisky.
Díky jim mohla rozšířit své podnikání i do jiných oblastí českých zemí. Již během 1. světové války
firma expandovala také do Krkonoš, kde zakoupila papírnu ve Svobodě nad Úpou.
V průběhu první světové války dal jako vlastenec, k dispozici státu své auto i koně, poskytoval válečné
půjčky ve výši statisíců korun; synové Karl, Felix, Fritz a vnuk Siegfried museli narukovat na ruskou
frontu, kde posledně jmenovaný na podzim r. 1914 padl.
Carl Weisshuhn havaroval na saních při kontrole lesa dne 4. ledna 1919, a ještě téhož dne svým
zraněním, v oblíbeném rodinném sídle Na stoupách (Seifenmühle, dnes na dně Kružberské přehrady),
podlehl. Zanechal po sobě majoritní podíl na celkové hodnotě rodinného majetku, oceněného na 1
672 354 rakouských korun, čímž se zařadil k nejbohatším podnikatelům v Rakouském Slezsku.
Weisshuhnovo jméno se na dlouhou dobu stalo synonymem nadmíru schopného podnikatele,
úspěšného selfmademana, ale také štědrého mecenáše a muže širokého srdce. Ve velkém
obdarovával dobročinné spolky, pro děti dělníků a úředníků žimrovické továrny postavil v Žimrovicích
novou školní budovu. Byl horlivým návštěvníkem opavských kin a se stejným zájmem navštěvoval
také divadlo nebo cirkusová představení. S jeho dílem, reprezentovaným zejména tím co nyní
nazýváme technickými památkami, se na mnoha místech, nejen v údolí Moravice, setkáváme dodnes.
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Dům č. 11 v Zálužném, kde bylo v letech 1866 – 1870 sídlo Weisshuhnovy firmy a kde bydleli také
jeho rodiče

Janské Koupele v době, kdy je Carl Weisshuhn prodával Razumovským. Na kopci je vidět rozhledna
Karlova vyhlídka
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Weisshuhnova parní pila v Zálužném

Mlýn a papírna v Annině Dolině (Annatalu) u Vítkova
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Železniční most přes Moravici ve Valšově

Inzerát Weisshuhnovy firmy v opavském adresáři
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JAKUBČOVICKÉ ŠANCE A OŽIVLÁ HISTORIE VOJENSTVÍ 18. A 19.
STOLETÍ
Ing.Jindřich Skařupa
j.skarupa@seznam.cz
Po rozdělení Slezska v roce 1742 se stalo Opavsko pohraničím, v němž stále hrozil vojenský útok ze
strany Pruska. Rakousko - Pruské vztahy se navíc opakovaně vyhrocovaly, proto vedení rakouské
armády rozhodlo vybudovat v pásmu podél hranice soustavu zemních opevnění, tzv. šancí.
Několik obcí (zejména Jakubčovice) bylo pro svou exponovanou polohu na důležité cestě z Opavy do
Nového Jičína často svědkem průchodů nejrůznějších cizích vojsk již od 17. století.
Ve strategických směrech, v místech možného průniku pruských vojsk, podél dálkových cest a kolem
významných sídel, byla proto v průběhu prusko-slezských válek na sklonku 18. století stávající drobná
opevnění dále rozšířena a zdokonalena. Po zklidnění politických poměrů byly pevnosti opuštěny a
dále již nebyly využívány.
Jakubčovické šance tvořily pravé křídlo pevností v okolí Hradce nad Moravicí. Dodnes jsou zdejší
šance "Pod Příletem" (u rozhledny) jsou nejzachovalejší a nejpřístupnější ze soustavy opevnění v
Jakubčovicích.
Dochovaná pevnůstka má lichoběžníkový, téměř kosočtvercový tvar, mírně protažený v ose východ západ. Je umístěna ve svahu tak, že západní konec je o výrazný kus níže než východní. Celé těleso je
tvořeno kamenným náspem, na jihozápadě, jihu a severozápadě je dále doplněno o příkop a
předsunutý val. Násep je přerušen na jihovýchodní straně zřejmě původním vchodem, čemuž
nasvědčuje náznak valu ve tvaru L bránící přímému vstupu do pevnůstky. V severním, východním a
jižním cípu byly plošiny pro děla i s náznaky nájezdů pro jejich umístění. Přímo v jižním rohu je val i
příkop přerušen širokým, pravděpodobně moderním vstupem. Valy mohly být osazeny zahrocenými
dřevěnými palisádami, příkopy pak překlenuty dřevěnými (možná i padacími) můstky. Ve vnitřním
prostoru mezi valy mohly stát drobné roubené přístřešky, sklady, možná i stáje pro koně.
Soustavu opevnění dále tvořily šance u nedalekých Benkovic, na Hanuši, na Kalvárii, využit mohl být i
areál dnešního zámku v Hradci nad Moravicí.
O celé soustavě i poloze jednotlivých šancí nám dávají svědectví mapy stabilního katastru (mapování
Slezska počínaje rokem 1836).
Tyto mimořádně cenné technické památky vojenské historie dokládají úroveň vojenství v 18. století a
dokreslují nejen historii lokality, ale i Opavska a celého Slezska vůbec.

Oživlá historie vojenství 18. a 19. století
Oživení vojenské historie se zaměřením na napoleonské války se u nás věnuje několik klubů vojenské
historie. Jedním z takových sdružení je Klub vojenské historie Ostrava. Skládá se z rakouských
granátníků a hulánů (jízda) a francouzských granátníků, důstojníků a poddůstojníků, praporečníků,
bubeníků, markytánek. Aktivity klubu jsou bohaté – účastnili se bezpočtu akcí u nás i v zahraničí, mají
mnohaleté zkušenosti se zajištěním kompletní realizace bitevních ukázek, bojových střetů, salvové
střelby, ceremoniály u příležitosti návštěv významných osobností a ukázky táborového života s
vlastními stany a dobovými doplňky. Dokáže také vytvořit pořady od krátkých vstupů v rámci
půldenního programu až po víkendové akce.
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Členové Klubu vojenské historie Ostrava

Benkovická šance, Šance na Kalvárii a Jakubčovické šance
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Jakubčovická šance v současnosti
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PERLIČKY POD BETONEM
Ing. Jiří Krist
jiri.krist@ekotoxa.cz
V reakci na vojenské ohrožení ze strany nacistického Německa v polovině 30. let minulého století
rozhodla vláda republiky a velení armády o koncepci obrany území tehdejšího Československa.
Převaha Německa v lidské síle i v kapacitě zbrojního průmyslu, protáhlý tvar území nevhodný pro
obranu, povaha smluv s hlavními spojenci i jejich vojenská doktrína, vedla k volbě koncepce, která
spočívala v kombinaci odolného a promyšleného opevnění v pohraničí a mobilní, dobře vycvičené a
vyzbrojené armády, založené na pěších divizích se silným dělostřelectvem, podporovaným tanky a
letectvem. Plány počítaly se zdržením útoku nepřítele alespoň o 14 dní, což mělo vytvořit podmínky
pro mobilizaci vlastní armády i spojenců a přechod do protiútoku.
Opevnění v prostoru dnešního Opavska a Bruntálska se budovalo ve dvou na sebe navazujících
etapách. Nejprve byla zahájena výstavba objektů tzv. Ostravského úseku, v linii od Bohumína přes
Antošovice, Darkovičky a Kozmice až k Háji ve Slezsku. Jednalo se o linii vzájemně se podporujících
těžkých objektů, chránících důležitou průmyslovou oblast a dopravní uzel Ostravska, ale také
bránících průlomu z blízkého německého Slezska do prostoru Moravské brány, který by při koordinaci
s útokem Wehrmachtu z Rakouska na sever vedl k rozdělení území Československa vedví.
V ostravském úseku bylo vybudováno celkem 40 těžkých objektů, včetně těch, které tvoří sestavu
tvrze Smolkov. Západně od tvrze Smolkov pokračovala linie těžkých opevnění objekty Opavského
úseku. Z celkem plánovaných 86 těžkých objektů bylo do září 1938 vybetonováno 26 pěchotních
srubů.

Výstavba opevnění – na příkladu tvrze Smolkov
Vlastnímu zahájení projekčních a stavebních prací předcházely průzkumné práce, ověřující stavební
geologii staveniště pomocí mělkých a alespoň jedné hluboké kopané sondy. Poté následovala
výstavba komunikací, odstranění porostů, příprava ubytovacích objektů a zařízení staveniště. V té
době už probíhal na základě dohotovené dokumentace výběr firem. V době zahájení prací v r. 1936
bylo u nás málo firem se zkušenostmi s tak rozsáhlými stavebními zakázkami v podzemních a
betonových stavbách, zvláště při tak krátkých požadovaných termínech (dělostřelecká tvrz velikosti
Smolkova se měla stavět 20 měsíců) a vysokých požadavcích na kvalitu, často pak docházelo ke
sporům mezi firmou, která podcenila náročnost stavby nebo vyhrála s cenou pod skutečnými náklady
stavby.
Firmy musely zaměstnávat na citlivé práce (montáž střílen, zbraní, dokončovací práce uvnitř objektů
a v podzemí tvrzí) pouze tzv. státně prověřené zaměstnance. Ostatní, tzn. osoby německé národnosti,
ale také komunisté, alkoholici či trestaní, mohli pracovat pouze při pomocných pracech, u míchaček a
při dopravě. Členové Henleinovy Sudetodeutche Partei nesměli na stavbě opevnění pracovat vůbec.
Řada problémů na stavbě tvrze Smolkov souvisela s výběrem realizační firmy. Tou se stala stavební
společnost Ing. Alois Beneš a spol z Přerova, která uspěla s nejnižší cenou mezi osmi podanými
nabídkami. Právě cena zakázky (11 100 tis. Kč), která se ukázala příliš nízkou s ohledem na složitost
stavby, byla jádrem sporů mezi stavitelem a armádou, jež probíhaly po celou dobu výstavby. Nedá se
říci, že by stavitel Beneš nebyl schopen plnit vysoké nároky na technickou úroveň a kvalitu prací,
všechny zaznamenané problémy vyplývaly jen a jen z jeho snahy ušetřit na materiálech i počtu
zaměstnanců. O poměrech na stavbě svědčí i vysoký počet smrtelných úrazů zaměstnanců.
Celková koncepce Smolkova vychází z úkolů, které měla tvrz plnit v sestavě objektů Ostravského
úseku. Pěchotní sruby tvořily čelní záštitu tvrze, ve směru předpokládaného útoku, v součinnosti
s předsunutými objekty hlavní linie chránily srdce pevnosti – dělostřelecké objekty věže a
dělostřeleckého srubu. Všechny objekty tvrze byly spojeny podzemními chodbami. Vchodový objekt
byl umístěn vždy co nejhlouběji týlu pevnosti – kolmo na linii opevnění z něj vedla hlavní podzemní
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galerie, po několika desítkách metrů opatřená minovacím zařízením, které umožňovalo zatarasit
mohutným výbuchem vstup do pevnosti, pokud nepřítel dobyl vchodový objekt. V takovém případě
zbyly posádce jen nouzové výstupy – jeden v diamantovém příkopu dělostřeleckého srubu, druhý
tajný, využívající pracovní šachtu. Tento nouzový východ byl vtipně zabezpečen proti nechtěnému
vstupu – 40 m šachta opatřená stupačkami vedoucími k povrchu byla zdola opatřena silným
poklopem se vzpěrami a zasypána drobným štěrkem. Ten by se v případě nutnosti po podtržení vzpěr
poklopu vysypal během několika sekund do vyhloubené protišachty v podloží galerie a cesta vzhůru
by byla volná. Naopak, odtěžit shora drobný kačírek ze 40 m šachty bylo pro protivníka v boji téměř
nemožné. Podle některých pramenů ústila šachta nouzového východu do kabelové komory, na
povrchu pečlivě maskované.
Za prostorem minovacích komor byly vlevo vyraženy sály postupně pro filtrovnu a ventilační zařízení,
2 sály pro elektrárnu délky 30 m a menší místnost pro sklad pohonných hmot, všechny v profilu
4x4m. Dalšími prostorami, vyraženými kolmo na hlavní galerii, byly dva hlavní muniční sklady určené
pro uskladnění munice 10 cm houfnic, a další sklad pro munici 4 cm protitankového kanónu,
pěchotního střeliva a ručních granátů. Až k muničním skladům měla hlavní galerie širší profil, pro
vedení dvojkolejné úzkorozchodná dráha od vchodového objektu. Dále do nitra tvrze byla štola
galerie užší, s jedinou kolejí. Půdorys podzemí připomíná písmeno „Y“, v místě dělení ramen byly
vybudována podzemní kasárna s celkem pěti velkými sály, cihlovými příčkami rozdělenými na ubikace
důstojníků i mužstva, sociální zařízení, kanceláře, kuchyně a sklady potravin a výstroje.
Betonování štol – galérií a sálů
Smolkov byl první budovanou tvrzí v systému čs. opevnění, projekt tedy logicky trpěl řadou
nedostatků. Ověřovaly se postupy, tápalo se, změny probíhaly za pochodu. Příkladem je návrh
vyzdívat ostění podzemních prostor ze speciálních lisovaných cihel. Po vyzdění dvou 10 metrových
úseků musel vojenský dozor další práce zastavit, neboť kvalita prací byla nízká, zdilo se z normálních
cihel nepravidelného tvaru a stěna nebyla hladká. Ing. Beneš se vymlouval, že cihly v požadované
kvalitě není schopen zajistit, oznámil, že při změně technologie ze zdění na betonáž nedodrží termín
vyzdívání a betonáží podzemí, v dubnu 1937 pak dokonce stavitel požádal o zrušení své smlouvy.
Vojenská správa se zalekla zpoždění stavby při předání zakázky jiné firmě, ustoupila některým
Benešovým požadavkům, především při proplácení víceprací a tak se dělníci vrátili do práce.
Podzemní prostory se poté vystrojovaly tímto způsobem: na dno vyčištěného výlomu se položilo
drenážní potrubí pro podchycení pramenů a výtoků vody ze stěn. Betonáž stěn do bednění (v
soudržné hornině jednostranného,vnitřního) se zahajovala nízkou patkou, poté se pokračovalo po
záběrech výšky 1 metr, tloušťka stěn byla standardně 200 mm plus 100 mm izolační betonové vrstvy.
Délka záběru byla 2,5 až 5 metrů, vodotěsnost svislých i vodorovných spár zajišťovaly zabetonované
plechy a ozub v čele zdi. Zvenčí se hotová stěna obkládala fošnami nebo betonovými deskami tl. 50
mm, pak se prostor za stěnou pečlivě vyskládal kamenem. Na závěr se profil ostění dokončil betonáží
klenby, bedněné jen zdola, shora se klenba vytvarovala do stříšky, opatřila se vrstvou asfaltové
izolační lepenky, chráněné krycím plechem (později vrstvou izolačního betonu) a nakonec se prostor
nad klenbou opět pečlivě zaplnil lomovým kamenem. Posledním krokem byla betonáž podlahy,
položení kolejí a jejich zalití kvalitním potěrem pochůzí vrstvy se žlábky pro svádění vody. Nakonec se
galerie a štoly vystrojily světly, rozvody vody a elektřiny… Takový postup byl posléze uplatněn i na
ostatních tvrzích čs. opevnění. O kvalitě řešení svědčí to, že takto zajištěné podzemní prostory jsou
často využívány dodnes (viz tvrze Smolkov, Adam, Hůrka, Dobrošov, Bouda).
Beton a betonáž objektů
O kvalitě betonu, použitého k stavbě čs. opevnění, dodnes kolují různé zkazky a dohady, zdá se
ovšem, že hlavním tajemstvím bylo pečlivé dodržování receptury (stanovené odborníky z VUT Praha),
používání kvalitních surovin a důsledná kontrola ze strany Ředitelství opevňovacích prací. Bohužel,
právě objekty tvrze Smolkov se žádnou špičkovou pevností vyrobeného betonu nevyznačují, což je
zaznamenáno v řadě stížností vojenského dozoru na adresu firmy Ing. Beneše. Postupem času však
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přece jen zkušenost pracovníků rostla a u posledního betonovaného objektu S 38 v r. 1938 už
pevnost zkušebních kostek překračovala vojenskou normu.
Příprava na betonáž začínala postavením provizorních stříšek nad bedněním (aby se čerstvá betonová
směs chránila před deštěm – betonáž trvala až 11 dní), pracovní plošiny pro vodorovnou dopravu
betonu dvojkolovými japonkami na nejvyšší kótě bednění (až 9 m nad terénem), šikmých výtahů od
každé z míchaček na pracovní plošinu – dopravovaly beton nahoru na plošinu (tam se přesypal do
japonky), přípravou míchaček (poháněné elektrickým nebo benzínovým motorem, s bubny
s obsahem 250 až 600 l), příložných vibrátorů a pěchů (pro zhutnění velmi hustého betonu) a
dostatečná zásoba cementu, vody a kameniva.
Po zahájení betonáže musely práce probíhat nepřetržitě, což u největšího objektu, dělostřeleckého
srubu S 39, znamenalo 7 dní u prvního a 11 dní u druhého dilatačního úseku (z důvodu velké délky
kasemat byl srub rozdělen na dva dilatační úseky).
Betonová směs se míchala z 250 l štěrku zrnitosti 20-40 mm, 500 l hrubšího štěrku zrnitosti 40-60
mm, 325 l písku, 400 kg speciálního „vojenského“ cementu (označení A) a takového množství vody,
aby vznikla pouze tzv. zavlhlá směs. To spolu s kvalitou cementu a kameniva i malým množstvím
písku mělo pozitivní vliv na pevnost výsledného betonu. Kamenivo pro stavby Ostravského úseku se
používalo místní, kopané (snad ze štěrkovny v Hlučíně), a Ing. Beneš si vojenské správě stěžoval na
jeho kvalitu – bylo nutné ho čistit a propírat - s tím spojené vícenáklady chtěla firma doplatit. Cement
se dovážel v jutových pytlích z cementárny Štramberk.
Písek a štěrk se do bubnu míchačky odměřoval v dřevěných kolečkách, voda se dávkovala z cisterny
nad míchačkou. Po namíchání se obsah bubnu vysypal do koše výtahu, ten beton dopravil na úroveň
pracovní plošiny, po které ho dělníci japonkami dováželi k jednotlivým sypákům. To byly plechové
roury průměru 250-300 mm, délkou sahající z úrovně pracovní plošiny až k právě betonované vrstvě,
směs padající sypákem nenarážela na armaturu a zůstávala homogenní. U ústí sypáku dole pracovali
betonáři, rozhrnovali beton po ploše a pěchovali ho pěchy. Potřebu dalšího betonu signalizovali
betonáři nahoru na plošinu jednoduchým plechovým „semaforem“ – dělník s japonkou uviděl
znamení a vysypal do sypáku dávku betonu.
Celkově jedna míchačka, výtah, dělníci s japonkami a několik sypáků tvořilo linku. Míchaček pracovalo
např. při betonáži S 41 (vstupní objekt, s druhým největším objemem betonu – 4 715 m3) celkem 7,
přesto to nestačilo, doba betonáže 1 vrstvy se prodloužila až na 6 hodin – standardně max. 4 hod, což
podnítilo reakci vojenského dohledu, který přinutil Ing. Beneše spustit i 8. míchačku. I tak probíhala
betonáž tohoto objektu dlouhých 13 dní, což však znamená průměrné tempo betonáže 15 m3 za
hodinu. To by byl i dnes velmi dobrý výkon. Po odbednění se povrch betonu opatřil cementovou
omítkou, kterou můžeme na srubech vidět dodnes, po 75 letech.
Vnitřní vybavení objektů tvrze
Jednalo se o zařízení potřebná nejen k vlastnímu vedení bojové činnosti tvrze, ale i k zabezpečení
potřeb posádky – vytápění, hygienické potřeby, vaření apod. Spolu s mužstvem podpůrných
jednotek, bránících polní opevnění a překážky v okolí, zajišťovala tvrz potřeby 450 mužů. Většina
vybavení se soustřeďovala v tzv. sálech – strojovny/elektrárny, kasáren a muničních skladů. Hlavních
sálů kasáren bylo 5, měly profil 5x4 m a byly stejně jako sruby rozděleny cihlovými příčkami na
jednotlivé místnosti – ubytovací, kancelářské, spojovací, skladové, kuchyňské a pro koupelny i
toalety. Zajímavostí je, že u srubů poslední vrstvu cihel u stropu nahrazoval korek, lepený asfaltem,
aby se otřesy při dělostřelbě nepřenášely na příčky. Stěny srubů byly opatřovány plechovým
obkladem, který měl zachycovat odštěpky betonu při dopadu těžkých granátů, aby nepoškozovaly
zbraně a nezraňovaly osádku. Po dokončení stavebních prací byly interiéry objektů opatřeny bílou
vápennou výmalbou, pak mohlo být zahájeno vystrojování objektů zařízením.
Problémem Smolkova byla voda. Její potřeba pro posádku, chlazení zbraní a dieselagregátů
elektrárny byla stanovena na 35 600 litrů denně, přitom na jednoho muže připadaly pouze 63 litry
vody denně (3 l k pití, 25 l pro umývání, 30 l na WC a pouze 5 l na sprchování).
K zajištění takového množství vody bylo nutné najít dostatečně kapacitní zdroj. Po hledání různých
řešení se nakonec přistoupilo k hloubení studně profilu 190x190 cm, hloubky 40m, při levé stěně
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hlavní galerie. Studna byla v dolní části rozšířena do zásobní nádrže, nad hladinou byla na plošině
instalována čerpací stanice a vodovodem byla voda rozváděna po tvrzi.
Dalším důležitým úkolem v tvrzi vybavené množstvím moderních zbraní je skladování a doprava
množství střeliva k plnění palebných úkolů. S ohledem na výši spotřeby munice (100 tun na dva dny
maximální činnosti) se Smolkov řadil mezi tzv. malé tvrze. Toto množství, převážně dělostřeleckých
nábojů ráže 100 mm) bylo nutné odvézt do manipulačních muničních skladišť, poté k jednotlivým
výtahům a s jejich pomocí munici vyvést až ke zbraním v bojových patrech. Pro dělovou věž se
počítalo s dotací 12 000 ran. Maximální spotřeba věže při rychlopalbě 60 granátů o hmotnosti 14,4 kg
činila téměř 1 tunu munice za minutu! Tuto kadenci bylo ovšem možnéo udržovat jen krátkou dobu.
Pro vodorovnou dopravu od vchodového objektu S 41 sloužila kolejová dráha s ručně tlačenými
plošinovými vozíky nosnosti 1 500 kg, dvojkolejná k hlavním skladům M1 a dále k skladům M2
jednokolejná. Úroveň podlah muničních skladů byla o 34 cm navýšena oproti hlavní galerii, takže byla
ve stejné rovině s plošinou vozíků. To usnadňovalo překládání, palety s dřevěnými truhlíky s municí
byly obsluhou přímo nakládány na manipulační vozíky o nosnosti 500 kg s gumovými koly a zaváženy
do skladů nebo do výtahů srubů. Do těžkých výtahů se vešly 4 speciální vozíky, každý s jednou
paletou a 500 kg munice.
Úzkorozchodná dráha v podzemí Smolkova měla téměř 800 m kolejí, 6 výhybek a disponovala i
světelnou signalizací pro řízení provozu na jednokolejných úsecích a nastavování výhybek. Řízení
provozu se dělo z dopravní kanceláře, umístěné hned za vchodovým objektem. Všechna tato zařízení
byla do září 1938 hotova, chybělo pouze vyzkoušet motorové pohony výtahů a nebyly dodány
kolejové ani ruční vozíky.
Podzemní elektrárna
Sloužila k zásobování všech zařízení elektrickou energií a zajišťovala tak autonomní provoz tvrze.
Tvořily ji 4 generátory (jeden byl záložní) s výkonem po 80 kW, každý poháněný dieselovým motorem
s výkonem 145 kW, umístěné spolu s kompresorem dodávajícím hodinově 12 m3 vzduchu s tlakem
200 atm. k startování motorů a plnění tlakových lahví v první štole 30 m dlouhé. Ve druhé štole
stejné délky bylo ve dvou nádržích skladováno celkem 40 tisíc litrů nafty a ve třetí nádrži 40 tisíc litrů
chladící vody.
Filtroventilační zařízení
Tvořilo důležitou součást vybavení tvrze. Ve 30. letech minulého století byly ještě velmi živé zážitky
účastníků 1. světové války, kdy byly jedovaté plyny používány ve velkém množství. Ochrana pevnosti
před plynovým útokem a také odvedení zplodin, vznikajících při intenzivní palbě velkého množství
zbraní byly naprostou nutností. U tvrzí byly filtry a ventilátory umístěny jednak centrálně, v prvním
sálu hned za vchodovým objektem, a taky v každém objektu bylo nezávislé zařízení, s elektrickým a
nouzově ručním pohonem. Kolektivní filtry byly schopny zbavit přiváděný čerstvý vzduch všech tehdy
známých bojových otravných plynů, vyfiltrovaný vzduch se pak rozváděl potrubím do všech částí
pevnosti, čímž vytvářel v jejích prostorách přetlak, jenž bránil vniknutí jedovatých plynů zvenčí přes
škvíry ve střílnách apod.
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Pěchotní srub MO-S-40 Nad silnicí

Dělostřelecký srub MO-S-39 U trigonometru
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Dělostřelecká otočná a výsuvná věž MO-S-38 V lese – poválečná úprava nadezděním, v popředí
originální ventilační zvon

Dělostřelecká pozorovatelna MO-S-42 Nad Hájem s nepůvodním nadezděním.
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REKONSTRUKCE PĚCHOTNÍHO SRUBU OP-S 25 "U TRIGONOMETRU“
V MILOSTOVICÍCH
Mgr. Pavel Chráska, Václav Zavadil
Klub vojenské historie Opava
takjeto@seznam.cz
Motto:
Brasidas chytil myšku.
Když ho kousla, pustil ji se slovy:
„Nic není tak ubohé, aby se nemohlo bránit,
má-li to dost zmužilosti.“
Plútarchos

Historie OP-S 25 „Trigonometr“
1935 - 1938
3. stavební podúsek – Milostovice (Ing. B. Krýsa a spol., Moravská Ostrava)
Navazoval na 2. podúsek východně od Milostovic, pokračoval západním směrem k Jamnici, kde byl
přerušen tvrzí "Šibenice" a pokračoval sruby OP-S 37 a 38 severně od osady Sádek. Linie měla dále
pokračovat přes Židovský vrch ke kótě Gudrich (Skalka), kde měl srubem OP-S 45b celý podúsek
končit. Od května do září 1938 se firmě Ing. Krýsa podařilo vybetonovat objekty OP-S 25 Trigonometr,
OP-S 26 Milostovice, OP-S 27 Paletovo pole, OP-S 28 Mezicestí, OP-S 29 Rozcestí, OP-S 37 Pařížský
vrch a OP-S 38 U Sádku. Opět byly ve II. a III. odolnosti, vyzbrojeny zbraněmi L1 a M, v případě OP-S
29 vpravo i minometem (zbraň G), na OP-S 27 a 37 byly použity těžké kulomety ve zvonech, na OP-S
28 a 38 měly být dělostřelecké zvony. Do konce září 1938 se nepodařilo osadit zvony na OP-S 25, 29,
27 a 38 a pozorovací zvon na OP-S 28.
Období 1939 - 1945
Za německé okupace
V prvních týdnech po odstoupení pohraničí se linie TO (zejména tvrz "Smolkov") stala cílem masových
návštěv německého obyvatelstva.
Zároveň prováděli vojenští odborníci rozsáhlý průzkum celého obranného systému a označovali čísly
objekty a zvony. Ale ještě na podzim 1938 začali Němci systematicky vytrhávat zvony a střílny
hlavních zbraní těžkých objektů a odvážet je částečně na svá opevnění a částečně do hutí. Tohoto
řádění bylo ušetřeno pouze několik srubů u Milostovic. Němci měli s milostovickým úsekem speciální
záměr – vybudovat zde ženijní cvičiště pro nácvik zdolávání opevnění. Proto zde nebyly pancéřové
prvky trhány, ale naopak doplňovány. Na objekty III. odolnosti OP-S 25 Trigonometr a OP-S 29
Rozcestí tak byly osazeny zvony přivezené z ostravského úseku - ze srubů MO-S 9, 10, 14 a 17.
Dělostřelecký pozorovací zvon na OP-S 28 Mezicestí nahradil obyčejný zvon z MO-S 11. Okolí
Milostovic se stalo i cílem zkoušek bombardování objektů. Některé z nich (údajně OP-S 28) byly pro
lepší viditelnost natřeny na bílo a piloti střemhlavých bombardérů se je snažili na konci roku 1938
zasáhnout svými bombami. Úspěchu však nebylo dosaženo. Jak se ale postupně válečná karta začala
obracet v neprospěch Němců, význam cvičiště upadl.
Duben 1945
Jak se na začátku roku 1945 začala z východu přibližovat fronta, vzrostla důležitost pevnostní linie, a
proto se i přes své zmrzačení stala důležitou součástí německého obranného pásma. V otvorech po
vytržených střílnách byly z nearmovaného betonu vytvořeny nové střílny (za nimi byly umístěny
kulomety na střeleckých stolech nebo polních lafetách), šachty po zvonech byly zasypány kamením,
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zality betonem a byla zde vybudována kulometná hnízda. Okolí bylo protkáno složitým systémem
zákopů, střeleckých stanovišť, zátarasů, minových polí a tankových pastí, takže celé obranné pásmo
dosahovalo hloubky 2 až 3 km. Němci v obraně preferovali boj v otevřeném prostoru a do bunkrů se
uchylovali při dělostřelecké palbě či bombardování.
Milostovický úsek (stejně jako i zbytek linie Ostrava – Opava) byl připravován k obraně před
postupující ruskou armádou. Výhodou bylo, že pancéřové prvky zde nebyly vytrhány jako jinde, proto
bylo dokonce možné instalovat i původní čs. protitankové kanóny vz. 36 (snad v sólo provedení bez
spřaženého kulometu) přivezené ze skladu v Dubnici nad Váhom.
Jak známo, o německé obranné pásmo využívající předválečných čs. opevnění se během dubna 1945
tvrdě bojovalo a tyto boje částečně zasáhly i milostovický úsek, o čemž svědčí některé nálezy. Podle
informací z německých zdrojů se po obsazení Opavy fronta na několik dní zastavila právě před
Milostovicemi, přičemž srub OP-S 24 drželi Rusové a OP-S 25 Němci. Ti byli nuceni ustoupit až pod
hrozbou obklíčení.
Novodobá historie milostovického úseku
Začala se psát (v počátcích bohužel negativně) v 80. letech, kdy se staly objekty Milostovického úseku
zdrojem pancéřových prvků pro tehdy rekonstruované objekty v Darkovičkách a OP-S 10 Křižovatka.
Zvon volně položený na OP-S 28 byl instalován na OP-S 10, zbývající zvony z tohoto srubu a výbuchem
vyražený zvon z OP-S 29 byly převezeny do Darkoviček. Pro muzeum v Darkovičkách byly rovněž
vytrženy střílny hlavních zbraní z OP-S 28. Jelikož však byly před převozem jejich části ukradeny, byly
bohužel vytrženy i střílny L1 z OP-S 25.
O mimořádné zachovalosti úseku před touto těžební činností svědčí i fakt, že Milostovice byly na
začátku 80. let spolu s Darkovičkami kandidátem na vznik muzea čs. opevnění. Přednost však byla
dána Darkovičkám.
Otcem myšlenky vybudovat naučnou stezku milostovickým úsekem byl na počátku 90. let Libor
Baraňák, který začal s vyklízením objektu OP-S 27. Tuto činnost ukončil vzhledem k malé vstřícnosti
české armády. Na jeho práci navázal Klub vojenské historie Opava.
Klub vojenské historie Opava
V devadesátých letech minulého století se několik přátel
setkávalo na společných trénincích bojových sportů. Společný
zájem o bojové sporty, které byly využívány i při výcviku
speciálních vojenských jednotek různých států včetně
metodiky výcviku je přivedl k rozhodnutí založit klub, kde by
se mohli scházet.
V roce 1995 bylo založeno občanské sdružení Klub Vojenské
Historie Opava, klub zahájil vydávání vlastního časopisu s
názvem Univerzální voják na jehož stránkách byly
prezentovány poznatky z nejrůznějších směrům vojenských a
branných aktivit.
Kolem roku 1998 po obměně členské základny se těžiště
činnosti klubu začalo klonit směrem k historii vojenství nejen
ČSR. Základem činnosti bylo poznávání historie našich pradědů – československých legionářů. Přes
osudy legionářů, kteří v mnoha případech pokračovali aktivně při budování nejen československé
armády po roce 1918, ale i při budování objektů čs. opevnění. Objekty čs. opevnění se staly pro členy
KVH Opava symbolem odhodlanosti, pevnosti, zručnosti a vojenského umu. Ne jako prvek útočný, ale
obranný, technicky téměř dokonalý. Zároveň v sobě objekty shrnovaly kouzlo klukovského tajemství
– BUNKR to byl vždy pojem, stavebnictví, strojírenství, zbrojního vybavení, zdroj neznámého a tedy
neodolateného...
Po nejednoduchých jednáních získal KVH Opava na sklonku roku 1998 písemné svolení tehdejšího
Ministerstva obrany k užívání pěchotního srubu československého opevnění v prostoru Opava –
Milostovice. Obrovské odhodlání a nadšením, zakládajících členů, udržet do budoucna v co nejlepší
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kondici soubor objektů čs. opevnění a rekonstruovat tyto objekty tak aby v maximální míře
zachovávaly originální vzhled objektů přilákalo do řad KVH Opava další skvělé ortodoxní bunkrology
nejen z Opavy, ale i Bohumína, Ostravy, Kroměříže a dalších míst. Jeden z lehkých objektů dokonce
začali rekonstruovat externisté ze Zlína.
V rámci klubových aktivit jsou pořádány tématické expedice za vojenskými zajímavostmi po celé
Evropě. Namátkou lze zmínit návštěvy Maginotovy linie, opevnění v Polsku, Atlantického valu ve
Francii, návštěva vojenských pevností ve Švýcarsku.
Na počátku roku 2000 se začala vytvářet historická jednotka KVH Opava, která nejprve představovala
pouze vojáky tzv. první republiky, v současné době se rozrostla i o příslušníky četnictva či tzv.
Svobodovce nebo Rudoarmějce.
Rok 2001 je rokem vzniku pořádání bojových ukázek v úseku objektů OP-S 25 Trigonometr OP-S 26
Milostovice a OP-S 27 Paletovo pole. Vzorem našich ukázek se stala akce Cihelna v Králíkách. Snažili
jsme se však jít vlastní cestou a nekopírovat. V první skutečně velké představení se rozrostla ukázka v
roce 2003 uspořádaná jako Cvičení armády Republiky československé. Nezapomenutelným se stal
nálet skutečného letounu na objekt OP-S 25 doprovázený efekty pozemních explozí, což se do té
doby jinde nerealizovalo. V každém dalším roce se pak organizátoři KVH Opava snažili něčím novým
upoutat příchozí návštěvníky.
Členové klubu jsou držiteli zbrojních průkazů a tak byl vznik střeleckého oddílu v rámci KVH nasnadě.
V roce 2008 vstoupila většina členů KVH Opava do Československé obce legionářské, a přihlásili se
tak k základní myšlence odkazu československých legionářů.
V současné době se po dlouhých jednáních podařilo obměkčit příslušné instituce a dosáhnout stavu,
kdy ve správě KVH Opava jsou objekty: OP-S 25 Trigonometr, OP-S 26 Milostovice, OP-S 27 Paletovo
pole a dva řopíky.
Práce jsou v pokročilém stádiu, zejména na OP-S 25, ostatní sruby jsou vyklizeny a vymeteny, pracuje
se na vyčištění jejich zasypaných diamantových příkopů, provádějí se nátěry. Rekonstrukční práce
byly zahájeny na obou řopících.
Pro tvořící se expozici OP-S 25 sháníme vybavení a exponáty ze všech možných zdrojů, což je
samozřejmě v dnešní době problém. Podařilo se zajistit některé originály, vyrábějí se repliky určitých
zařízení (např. obojí pancéřové dveře), pracuje se na chybějících prvcích filtroventilace). Cílem našeho
snažení je přetvořit OP-S 25 Trigonometr v plně funkční objekt s využitím originálních prvků,
doplněný replikami vytvořenými podle dobové dokumentace, předvést tak návštěvníkům čistě
vybavený pěchotní srub.
KVH Opava v čele s předsedou občanského sdružení Mgr. Pavlem Chráskou má v současné době 18
aktivních členů. Je otevřeným klubem všem opravdovým zájemcům o vojenskou historii, opevnění,
tradice našeho státu a armády. Neslibuje novým členům jen zábavu, ale zejména tvrdou práci, jejíž
výsledky je ovšem radost vidět.
Pokud má kdokoli zájem se přidat a vstoupit do našich řad neváhejte. Je mnohem hodnotnější
udržovat a rozvíjet vojenskohistorické hodnoty než být pivním či internetovým kritikem.
Na vše co KVH Opava doposud vykonal k záchraně výseče pevnostního systému v úseku Opava Milostovice, ať bylo vykonáno jakoukoliv formou, jsme hrdí a budeme se snažit dál, co
nejprofesionálněji s využitím ponaučení z našich chyb, co nejlépe pokračovat v rekonstrukci areálu a v
maximální míře ho představovat veřejnosti.
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"Exkurze" německého obyvatelstva po záboru pohraničí

OP–S 25 U trigonometru
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„Bombardování“ OP-S během vojenské ukázky

Vybavení bunkru

Rekonstrukce střílny pro kanon
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VARHANY V KOSTELE SVATÉHO PETRA A PAVLA V KRUŽBERKU
Mgr. Jiří Krátký
Biskupství Ostravsko-Opavské
jiri.krat@post.cz
Na královský nástroj – varhany – je možno nahlížet z několika úhlů pohledu. Bývá to největší,
nejdražší, nejtěžší i nejsložitější ze všech klasických hudebních nástrojů. Varhany jsou však i
výtvarným dílem, neboť jejich skříň dotváří podstatným způsobem prostor, ve kterém se varhany
nacházejí; zejména jsou však varhany hudebním nástrojem a zvuk je ta nejcennější, ale zároveň i
nejzranitelnější stránka historických varhan. V neposlední řadě jsou však varhany i strojem –
technickým dílem a památkou, neboť je zapotřebí značných zkušeností a umu postavit tak složitý
hudební nástroj.
Spojnice mezi hracím stolem varhan a vzdušnicemi, na kterých stojí píšťaly, se nazývá traktura. Až do
19. století byla výhradně mechanická – tedy zapínání a vypínání tónů či rejstříků se dělo pomocí
pohybu pák, táhel, trček a hřídelí. Za éry průmyslové revoluce se technický pokrok nevyhnul
samozřejmě ani varhanám a tak byly vynalezeny různé druhy pneumatické a elektrické traktury. U
pneumatické traktury je povel realizován změnou tlaku v soustavě trubiček a tuto trakturu dělíme na
dva typy – tlakovou (zapnutím vpustím do systému vzduch) a výpustnou (při zapnutí tónu se vzduch
vypustí). Dalším druhem traktury, která se ve varhanách začíná používat již v druhé polovině 19.
století, je traktura elektrická. Během 20. století, v souvislosti s objevováním starší hudby se znovu
začíná stavět mechanická traktura a nyní je to jednoznačně nejčastější systém. Hlavní výhodou je pro
varhaníka nejcitlivější možnost ovládání tónů a zároveň se ukázalo, že kvalitně postavené mechanické
varhany jsou z dlouhodobého hlediska nejspolehlivější a nejlevnější systém. A právě dlouhodobá
perspektiva – horizont staletí – je mimo jiné to, co varhany odlišuje od předmětů běžné denní
potřeby, u kterých se již sami výrobci snaží omezit životnost. Varhany v Kružberku jsou pravým
opakem: byť nyní hrají s velkými obtížemi, vyplatí se je opravit a zachránit tak cenný nástroj.
Varhany byly postaveny na začátku 19. století. Dle slohových znaků lze s velkou pravděpodobností
jako zhotovitele určit andělskohorského varhanáře Fabiana Sebastiana Staudingera (1766-1839),
případně jeho bratra Johanna Nep. Ignaze Staudingera (1780-1843), který měl dílnu v Olomouci.
Andělská Hora je městečko mezi Bruntálem a Vrbnem pod Pradědem a v druhé polovině 18. století až
do 30. let 19. století byla centrem výroby varhan v rakouském Slezsku. Z tvorby rodiny Staudingerů se
toho zachovalo poměrně málo – několik krásných varhanních skříní (Frýdek – bazilika, Bruntál – farní
kostel) a dále menší nástroje rozeseté po Slezsku – Nové Lublice z r. 1794, Staré Těchanovice, které
byly postaveny v r. 1795 pro Herzogswald/Herčivald u Dvorců a v roce 1861 byly prodány do blízkých
Těchanovic, positiv se vzdušnicí v Malé Morávce z r. 1804, velmi pravděpodobně i rokokové varhany
v malé kapli ve Stříbrných Horách u Rýmařova a varhany v zámecké kapli v Hošťálkovech – obé
z konce 18 století).
Nejpravděpodobnější dobou vzniku kružberských varhan jsou dvacátá léta 19. století – toto datování
vychází z tvaru skříně a ornamentální výzdoby. V případě opravy se počítá s archivním průzkumem,
který snad s určitostí osvětlí vznik nástroje. V roce 1844 se v nástroji podepsal Franz Rieger, který je
naladil, což je jedna z nejstarších zmínek o varhanářské činnosti otce krnovského varhanářství, které
trvá až dodnes a krom toho si v letošním roce připomínáme dvousetleté výročí narození tohoto
varhanáře (*1812 v Sosnové nedaleko Horního Benešova). Nejspíše na sklonku I. světové války byly
zrekvírovány pro válečné účely rakousko-uherské monarchie prospektové (viditelné) píšťaly, které
byly zanedlouho nahrazeny. Zatímco ve většině kostelů byly původní drahé, cínové, odcizené píšťaly
nahrazeny novými z daleko levnějšího zinku, zde byl u velké části prospektu opět použit cín, byť
později dodané píšťaly nezapadají zvukem příliš do těch starých. Lze se domnívat, že uvedené
doplnění bylo realizováno v rámci opravy v r. 1921, na kterou se složila místní mládež, jak čteme na
vnitřním nápisu. Po vyhnání německého obyvatelstva varhany již nesloužily svému účelu tak často, až
postupem doby téměř oněměly. Mnoho cínových a některé dřevěné píšťaly bylo z neznámého
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důvodů vytaženy z varhan – naštěstí však nebyly všechny zničeny, ale mnohé byly uschovány v bedně
v sakristii.
Skříň varhan je pětiosá s věžemi po stranách. Zvláště působivé je starobylé mramorování v zeleném a
nafialovělém odstínu. Zlacené rostlinné ornamenty nad prospektovými píšťalami odkazují k počátku
19. století. Polychromie i skříň se nacházejí v relativně dobrém stavu. Hrací stůl ze zadní strany
varhan je bez lavice – sedí se na špalku kmene. Rejstříková manubria poměrně hmotná, umístěná po
obou stranách klaviatury. Manuálová klaviatura má obložení spodních kláves z červenohnědého
dřeva – nejspíše švestky, horní klávesy obloženy kostí. Spodní klávesy zdobeny čtyřmi příčnými rytými
linkami. Stupněm zachování originálních dílů se jedná o jednu z nejpamátnějších klaviatur regionu.
Rejstříkové štítky chybí, resp. jsou dochovány pouze nečitelné zbytky.
Vzduchové hospodářství je tvořeno dvojicí klínových měchů, které jsou umístěny za nástrojem u čelní
zdi na epištolní straně. Čerpání vzduchu je možné pouze pomocí dvou šlapadel. Stav měchů je
katastrofální – jsou velmi napadeny dřevokazným hmyzem a zcela netěsné. Konstrukce, měchy i
vzduchovody jsou nejspíše původní.
Vzdušnice je zásuvková, traktura mechanická s trčkami. Vzdušnice je kvalitně řemeslně zhotovena,
nicméně se zjevnými problémy spočívajícími v proznívání a přiznívání tónů, netěsnostech apod.
Rejstříková dispozice:
Copula maior (dřevo kryté)
Copula minor (dřevo kryté)
Principal 4‘ (C, D, E, F dřevo otevřené, G-d2 prospekt, ds2-c3 uvnitř)
Octava 2‘
Quinta 1 ½‘ repetuje na c2
Mixtura 3x 1‘ repetuje na c1 a c2 oktávově
Rozsah manuálu: C – c3 s krátkou velkou oktávou, 45 kláves, krátká oktáva zchromatizována
Jak již vyplývá z výše uvedeného, stav varhan je havarijní. Je plánováno kompletní restaurování do
původního stavu, což je usnadněno skutečností, že varhany jsou kvalitně postavené, je zachováno
mnoho původních dílů a hypotetické rekonstrukce tak mohou být omezeny na minimum.
Varhany se řadí díky stupni zachování mnohých dílců jako měchy, vzdušnice, dřevěné píšťaly,
klávesnice, skříň mezi skutečně nejvzácnější hudební památky moravskoslezského kraje. Řemeslné
provedení je pro danou dobu a region spíše nadprůměrné. I když jsou varhany nyní téměř
nehratelné, zvukové zkoušky na dřevěných rejstřících dávají tušit velmi jemný a vznešený zvuk.
Hodnota hudebního nástroje je ještě umocněna skutečností, že se varhany nacházejí v intaktně
zachovaném starobylém kostele a na kůru, kde zjevně neproběhly necitlivé modernisace a rádoby
vylepšení, které ochudily mnohé interiéry o řadu památek a i o ducha historie a minulých generací.
Vzhledem ke skutečnosti, že kostel je využíván i ke kulturním akcím a i v případě bohoslužeb je
návštěvnost poměrně vysoká, lze právem očekávat, že tak žádoucí a nutná rekonstrukce varhan bude
znamenat nejen potřebnou záchranu jednoho z nejhodnotnějších nástrojů severní Moravy a českého
Slezska, ale zároveň i ještě větší oživení kostela a obce zasazené v malebném prostředí.

- 55 -

Pětiosá skříň varhan s věžemi po stranách

Klaviatura

Zadní strana varhan s hracím stolem
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INTERPRETACE MÍSTNÍHO DĚDICTVÍ V PRAXI – AREÁL BÝVALÉHO
MLÝNA VE LHOTĚ
Mgr. Radim Lokoč, Ph.D., Bc. Petr Chroust
VITAREGIO o.s.
radim.lokoc@centrum.cz, petr.chroust@vitaregio.cz
„Interpretace je cesta, jak pomoci ostatním lidem ocenit něco, o čem jste přesvědčeni, že si zaslouží
jejich pozornost. …dobrá interpretace musí být založena na nadšení a lásce k místu a na touze podělit
se o ně s druhými…“
Procesu interpretace místního dědictví metodami komunitního rozvoje se věnuje Interpretace
místního dědictví vydaná Nadací Partnerství. Metodika je překladem věhlasné publikace Sence of
Place anglického odborníka na interpretaci Jamese Cartera. Publikace zprostředkovává řadu
hodnotných příkladů procesů i výsledků interpretace. Pokusme se o přiblížení takového procesu na
příkladu bývalého vodního mlýna ve Lhotě u Opavy.
Přibližme si nejprve vývoj zdejšího mlýna:
Areál bývalého mlýna ve Lhotě v průběhu staletí
1460
Nejstarší písemná zmínka o existenci lhoteckého mlýna ve štítinském urbáři.
1606
Lhota je malou osadou s 5 domy, která patří ke statku Smolkovu.
1721
V karolinském katastru při statku hraběte Viléma Lichnovského z Voštic zapsány vodní
mlýny o dvou složeních – Lhota a Smolkov.
1822
Mlýn ve Lhotě na základě svatební smlouvy z 20. 1. 1822 vlastní mlynářský mistr Franz
Hrnčíř se svou ženou Mechtildou Annou, dcerou mlynáře Franze Wallera.
1890
Přízemní roubenou budovu s doškovou střechou mlýna s pilou kupují manželé Franz a
Marie Jurečkovi.
1890
Mlýn si pronajímají Jan a Magdalena Havlíčkovi, o čtyři roky později jej odkupují.
1906
Nechávají doškový mlýn i s pilou zbourat a staví zděnou přízemní budovu.
1913
Jan Havlíček nahrazuje mlýnské kolo turbínou.
1914
V obchodním rejstříku je zapsána živnost J. Havlíček, umělý válcový mlýn, Lhota.
1934
Provoz mlýna se rozrůstá o silo a čistírnu obilí.
1939
Nacistická správa Hlučínska připojeného k Německé říši povoluje v Hlučíně vznik firmy
Hultschiner Mühlenwerke Josef Scholz, Kommanditgesellschaft (K.G.) in Hultschin.
1946-48
Mlýn je opravován a rozšířen do dnešní podoby, následně zestátněn, začleněn do
Slezských mlýnů, n.p. Opava.
1987
17. dubna zachvacuje budovu mlýna požár, provoz je omezen, mlýn nadále slouží pouze
jako míchárna krmiv.
90. léta
Areál mlýna chátrá a slouží jako skládka.
2007
Celý rozsáhlý areál kupuje firma MERKO CZ, a.s. a začíná s rekonstrukcí mlýna s úpravami
okolních dlouhodobě zanedbaných pozemků.
2008
Vzniká sdružení Mlýn u vodníka Slámy, které „křtí vodníka Slámu“ a pořádá první
společenské akce v areálu.
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Použijeme následující interpretační rámec:

-

hlavní otázky:
Proč chceme interpretovat?
Co chceme interpretovat?
Komu je interpretace určena?
Jak to provedeme?

-

o
o
o
o

další důležité otázky:
o Jak to bude spravováno?
o Co dalšího se v okolí děje?
o Monitoring a hodnocení
 Funguje navrhované řešení?
 Splňuje to naše cíle?
 Jak by to šlo vylepšit?

Interpretace začíná …
Cíle: vytvořit areál reál pro relaxaci, rekreaci, vzdělávání a sportovní vyžití
Vítací slogan: Vítejte na ostrově rozkládajícím se mezi řekou Opavou a mlýnským náhonem,
střeženém vodníkem Slámou. Ze zpustošeného kusu země roste atraktivní areál pro všechny, kteří rádi
relaxují, slaví, připravují svatbu, rodinnou oslavu, večírek či workshop, vyhledávají zážitkovou
gastronomii, procházky přírodou, projížďky na koních, rádi loví ryby nebo provozují adrenalinové
sporty.
Co interpretovat?
Inventura místních témat:
 historie mlynářství
 mlynářská budova a zbytky technologie
 zachovalý náhon
 fungující turbína
 přírodní hodnoty
o meandry řeky Opavy
o slepé rameno
o fauna a flóra v řece
o zbytky sadu starých odrůd
o park
 plochy zemědělské půdy – luk
 sbírka zemědělského nářadí a zemědělských strojů
 chov jezdeckých koní a ovcí
 výhled na nivu řeky ze sila mlýna
 legenda o vodníku Slámovi
 Jan Havlíček – mlynář ve Lhotě
 bunkr – součást prvorepublikového opevnění
Témata a lokality v okolí:
 vodní mlýny v Leskovci, Kozmicích …
 Památník 2. sv. války v Hrabyni
 Muzeum Hlučínska v Hlučíně
 Skanzen v Bolaticích
 Slezské zemské muzeum
 Ostrá Hůrka v Háji ve Slezsku
 zámek v Hradci nad Moravicí
 Weisshuhnův náhon
 Zábřežské louky

- 58 -





Rybníky v Dolním Benešově
Ovocná stezka (Háj ve Slezsku, Budišovice…)
…

Proč interpretovat?
K čemu může naše interpretace přispět?
 Ke zvýšení povědomí o mlynářství na Opavsku a o historii mlýna ve Lhotě
 K seznámení s přírodními hodnotami areálu
 K obnově pěstování a propagaci starých a krajových odrůd ovoce
 K rekreaci a volnočasovým aktivitám v přírodním prostředí ostrova mezi řekou Opavou a
mlýnským náhonem
 Ke vzdělávání a informování o hospodaření v minulosti
Co interpretovat?
Témata:
1. Mlýn ve Lhotě jako součást bohaté historie mlynářství na Opavsku
2. Mlynáři jako významná společenská vrstva společnosti před 2. světovou válkou
3. Meandry řeky Opavy, slepé rameno a lužní louky – příklad říční krajiny
4. Extenzivní sad a staré a krajové odrůdy ovoce – ukázka genofondu Opavska
5. Cesta obilí do mlýna – co vše se musí udělat, než se zrno doveze do mlýna
6. Legendy a pohádky od mlýnů – vodník Sláma a další
7. Rozhledna na bývalém silu mlýna jako místo rozhledu do krajiny
Komu interpretovat?
Publikum:
 školní děti (1,3,6,7)
 středoškolští studenti (1-7)
 rodiny s dětmi (1-7)
 skupiny – cyklisté, pěší (1-7)
 účastníci seminářů, jiných vzdělávacích akcí (1,2,6,7)
 zájemci o technické památky historii zemědělství (1-7)
Jak interpretovat?
Způsob interpretace a média
 Muzeum vodníka Slámy
o expozice
o exkurze
o brožura


Naučné stezky Vodníka Slámy
Okruh I. Cesta obilí do mlýna
1. Pěstování obilí
2. Sklizeň obilí
3. Míry a váhy
4. Zpracování úrody
5. Cesta zrna do mlýna
Okruh II. Stezka kolem vody
1. Náhon a splav
2. Řeka Opava
3. Ekosystémy řeky Opavy – „říční krajina“
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4. Živočichové a rostliny v „říční krajině“
5. Ovocný sad
6. Bylinková zahrádka
7. Bezobratlí
8. Soutok – návrat půjčené vody a její další cesta do moře
Okruh III. Pohádková cesta
1. Pověst o vodníku Slámovi
2. Pohádky a pověsti z prostředí mlýnů a vody
o
o
o

tabule naučné stezky včetně speciálních tabulí (míry a váhy, hmyzí domeček) a
doplňkové výsadby (genofond)
exkurze
brožura



Genofondový sad
o výsadba starých a krajových odrůd ovocných stromů (vysokokmeny)
o tabule součástí naučné stezky, tabulky u stromů
o exkurze
o brožura



Dětské hřiště
o součást naučné stezky III. okruh



Rozhledna v bývalém sile
o rozhled do krajiny s mapkami pozorované krajiny
o výstavy fotografií, koncerty v rozhledně
o audio komentář o zajímavostech viděného



Akce pro veřejnost
o svatby, oslavy a školení v bývalé balírně mlýna
o divadelní festival
o jarmark
o ukázky řemesel
o parkurové závody
o gulášový festival
o neckyáda
…
mohou přilákat k dalším atraktivitám areálu (muzeum, stezka…)

Použitá literatura a prameny:
Barták, R. a kol.: Interpretace místního dědictví : příručka pro plánování a tvorbu prezentací místních
zajímavostí. Z angl. originálu Jamese Cartera, překlad a redakce českého vydání Ladislav Ptáček. ZO
SOP Veronica, 2004, 88 str a 1 CD.
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Historická fotografie lhoteckého mlýna z období první republiky.

Potenciál areálu mlýna je nejen spojen s mlynářstvím, ale má i svou přírodní hodnotu.
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Muzeum u vodníka Slámy přibližuje nejen místní historii mlynářství, ale seznamuje i s mlynářstvím na
Opavsku.

Jeden z budoucích projektů v areálu bývalého mlýna ve Lhotě?
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JAK PŘIBLÍŽIT TECHNICKOU PAMÁTKU DĚTEM - VODNÍ MLÝN „WESSELSKY“
Mgr. Jan Myška
NPÚ Ostrava
myska@ostrava.npu.cz
Současná ochrana průmyslového dědictví je na velice pokročilé úrovni, avšak není tomu tak dávno,
kdy při vytváření oboru památkové péče v našich zemích, byly předmětem zájmu uměleckých
historiků především oblasti světské a církevní architektury. Technický pokrok, jako jeden z hlavních
činitelů společenského vývoje, byl na pokraji historického bádání. První známá výzva k záchraně
technických památek, autora Fr. Zumana, je zaznamenána v příloze Národních listů z roku 1924 a
spolu s publikací, vydané Spolkem českých inženýrů k 75. výročí založení tohoto spolku, a ještě s
dílem středověkého autora, Georg. Agricoly, jež nemá ve světě obdoby, tvoří spíše ostrůvky v moři.
Zlomovým momentem, který odstartoval větší zájem o průmyslové dědictví, byla až demolice
nádražní budovy v Praze – Těšnově v roce 1985 z důvodu výstavby tzv. Severojižní magistrály.
Nádraží, dlouhou dobu zvané také Denisovo, po slavném francouzském historikovi Ernstu Denisovi,
stávalo na pomezí Karlína a Nového Města a patřilo k nejkrásnějším v Evropě. Bohužel ani fakt, že byl
v roce 1978 hlavní objekt nádraží prohlášen za kulturní památku, k jeho záchraně nepomohl. „Odstřel
nádraží byl nezapomenutelným šokem pro českou veřejnost a stal se symbolem zvůle komunistického
režimu k památkám. Znechucení lidí, ať už laiků či odborníků, bylo obrovské! Jako reakce na tuto
náladu veřejnosti, se v komunistickém tisku objevily články i ironické (vyhrožující) glosy, že podél
Severojižní magistrály stojí ještě Muzeum hlavního města Prahy, Smetanovo divadlo a Národní
muzeum, a že i tyto stavby by podle ‚kompetentních orgánů mohly být odstřeleny‘.“ (Dudák 2009)
Tato událost se stala impulsem k řešení problematiky technických památek a v časopisech i některých
novinách začaly vycházet jednotlivé články i odborné publikace, vydávané zejména technickými
muzei.
Na neutěšený stav technických památek upozornila také v roce 1997 výstava 12 let poté…,
uspořádaná dobrovolnou organizací při NTM v Praze. Avšak širší popularizaci průmyslového dědictví
nebyla nadále věnována příliš velká pozornost. Této činnosti se nyní chopily Národní památkový
ústav, muzea, Výzkumné centrum průmyslového dědictví při ČVUT v Praze, různá sdružení a
dobrovolníci. „Na vědeckém základě vytvářejí, odborně spravují, vědecky zpracovávají, ošetřují,
uchovávají a zveřejňují sbírky hmotných dokladů vývoje důležitých oblastí vědy, techniky a výroby
minulosti i současnosti.“ (Borovcová 2009:10) Dosažené výsledky potom prezentují a popularizují
nejen na odborných konferencích a výstavách, ale i v rámci edukačních a pedagogickým programů,
které jsou následně koncipovány pro jednotlivé věkové skupiny. Návštěvníci, přicházející do
zpřístupněného průmyslového objektu, si tak zábavnou formou vyzkoušejí, jak věci fungují.
Do této kategorie zpřístupněných technický památek patří i vodní mlýn Wesselsky v obci Loučky u
Oder. Stal se dnes hmotným dokladem využití vody, jako pohonu v jednom z průmyslových odvětví.
To, co činí mlýn kulturní památkou je především autenticita prostředí mlýna a jeho historie.
První zmínky o mlýně jsou již z roku 1571, kdy byl mlýn předán Janem Tomášem ze Zvole a Golštejna
do vlastnictví Paulu Schwarzovi. „Mlýn měl tehdy tři vodní kola a ke mlýnu přináležela také panská
pila.“ (Králová 2010) Potom ve mlýně hospodařila rodina Kutscherů, kterou však později vystřídali
Weigelovi. Ti vlastnili mlýn do roku 1762, kdy jej prodali rodině Wesselských, a ta vlastnila mlýn až do
roku 1945. Majetek mlýna se během doby postupně rozšiřoval, zejména pak za vlastnictví rodiny
Wesselských. Ve 30. letech se ve mlýně začala vyrábět i elektřina, která byla dodávána do horní části
obce. Po válce převzal mlýn Hubert Pazdera, syn po vdově Wesselské, protože její muž, Ferdinand
František Wesselsky, tragicky zahynul ke konci 2. světové války. Po roce 1945 se vyráběla elektřina
dál až do roku 1947, ale mlelo se už jen příležitostně. Počátkem 50. let pak bylo mletí, vlivem
celospolečenských událostí, nátlakem ukončeno.
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Mlýn spolu s ostatními budovami začal chátrat. Nepoužíváním a nedostatečnou údržbou utrpěla
zejména mlýnská technologie a vodní kolo. Pila byla časem zdemolována. Po smrti Huberta Pazdery
převzala mlýn dcera, Věra Králová, která je majitelkou dodnes a snaží se společně s manželem mlýn
zachránit. Po prohlášení mlýna za kulturní památku v roce 1999, přistoupili majitelé k obnově střechy
mlýna, sýpky a chlévů. Následovala rekonstrukce jalového kanálu, vodního náhonu s lednicí a výroba
nového vodního kola s vantroky, které navrhl sekerník Mikyška podle starých dokumentů z 30. let
minulého století. Současně probíhala i obnova technologie mlýna, kdy bylo nutné zařízení nejprve
vyčistit, zrestaurovat a sekerníci vše následně museli zkompletovat. Opravy se dočkalo i palečné kolo
a byly seřízeny mlýnské kameny (vyrobené ve Vídni ještě za Rakouska-Uherska), jednoho ze složení,
které se podařilo na vodní pohon roztočit. Korečkový výtah, transmise, loupačka, vysévače a další
součásti, bez nichž by mlýn nemohl fungovat, tak opět pod rukama zkušených řemeslníků ožily.
Zachovalost původních konstrukcí a zařízení se tak stává pro pozorovatele historickým artefaktem,
který prostřednictvím prohlídkové trasy umožňuje návštěvníkovi zažít skutečně autentické prostředí
vodního mlýna, včetně zázemí, skladů a stodoly. Hukot vody, otáčející se vodní kolo, vrzání hřídele
nemohou nechat v klidu snad žádné smysly vnímavého člověka, jenž si navíc může na vše sáhnout a
sem tam něco i otevřít. Nevšední zážitek z prohlídky ještě umocňuje průvodce, který svým výkladem
o každodenním životě mlynáře, jeho rodiny a čeládky, vstupuje mezi artefakty a návštěvníky. Drobné
střípky v podobě ukázek konstrukcí a zařízení, které si tak návštěvník postupně skládá, výsledně
prezentují funkci mlýna jako celku a pomáhají mu pochopit jednotlivé technologické postupy a toky.
Jednou z možností, jak si tento nevšední zážitek odnést ze mlýna s sebou, je prostřednictvím
artefaktu, který by, při pohledu na něj, měl návštěvníkovi zpětně navodit emoční podtext z živé
prohlídky. Protože však ze mlýna nelze brát jeho původní části, nezbývá než artefakt nahradit. Touto
náhražkou se tak může stát například i dětské leporelo, které si nejmenší návštěvníci mohou zakoupit
a odnést si ho domů. Před vydáním takové knížky je třeba si stanovit kritéria na základě vývojové
psychologie, didaktiky a pedagogiky.
Hlavní úkol zprostředkování informací dětem spočívá především ve formě poznávání. Na rozdíl od
školy, pracují ve mlýně odborníci, kteří si hlouběji osvojili konkrétní část světa až do zajímavých
detailů a proto je důležité, jak se ke vzdělávání přistupuje, jakou formou se mají informace dítěti
předat. Je nutné vzít také v potaz obecné zákonitosti dětského myšlení v tom či onom vývojovém
období, protože v každém věku dítě vnímá entity zcela jinak. Je třeba si uvědomit, že myšlení
odborníků si dítě nemůže automaticky osvojit samo, protože odborníci nejsou úplně citliví a pozorní
ke způsobu dětského myšlení. Pro pochopení výkladu dětským myšlením jsou však tyto dovednosti
klíčové.
Památky a expozice jsou, na rozdíl od školních učebnic, smyslově živějším vyjádřením skutečnosti, na
niž odkazují. Ale z velké většiny jsou popisovány odborně, s použitím nových výrazů, kterým spousta
dospělých lidí někdy ani sama nerozumí, natož potom děti, které takové památky navštíví. Děti si
navíc rády věci přejímají a osvojují po svém a implementují je do vlastního světa. Proto musí výklad
respektovat tzv. princip blízké zkušenosti dítěte. Blízkou zkušeností je v tomto případě to, na co může
dítě materiálně dosáhnout, co si může osahat vlastníma rukama, nebo co může fyzicky vidět. „Pak se
ale ruce prodlužují a dítě může pomocí slov, představ a symbolů dosáhnout na předměty fyzicky
nepřítomné.“ (Brabcová 2003:72) Z toho jasně vyplývá, že děti potřebují specifický přístup, protože v
každém vývojovém období mají odlišný způsob chápání, používají jiné metody, jinak využívají svoje
smysly.
Právě takto je koncipováno i leporelo s názvem Na návštěvě ve Wesselském mlýně. Oslovuje mladší
školní věk a počítá už s určitou úrovní chápání, kterou děti doposud získaly svými zkušenostmi. Kniha
se snaží svojí koncepcí navodit skutečnost navštíveného prostředí vodního mlýna. Dítě je do dění ve
mlýně zapojeno nejen myšlenkově, ale také fyzicky. Zažitá realita je opět vyvolána pohyblivým
vodním kolem s vantroky a malý čtenář si může hmatem připomenout i zuby palečného kola.
Přestože není ve mlýně reálně prezentována cesta obilí do mlýna, pro celkové pochopení
technologického toku je její uvedení nezbytné. Proto se děj knihy dle technologie řadí od cesty kosení
obilí, přes jeho vázání a mlácení, až po odvoz do mlýna. Potom následuje roztočení vodního kola,
které uvede do pohybu kolo palečné, a to převádí pohon pomocí transmisí do dalších pater mlýna k
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jednotlivým strojům. Aby se dítě ve mlýně vyznalo, je na dvojstraně zhotovený výklopný řez mlýnem,
kde jsou jednotlivé stroje znázorněny podle reálného rozmístění v patrech mlýna. Každý stroj je
potom jednotlivě nakreslený a po odklopení krycí části může dítě nahlédnout do jeho útrob. To opět
navozuje zažitou zkušenost z prohlídky. Kdyby se dítě i přesto ztrácelo ve správném rozmístění strojů,
je u každého z nich zobrazena ještě pomocná značka z geometrických útvarů, které už dítě zná z
mateřské školky a může stroj podle ní identifikovat. Máme-li na mysli, že se stále jedná o malé děti, je
snahou autora odlehčit děj a navodit pohádkovou atmosféru jednotlivých stran knihy nejen formou
kresby, ale i námětem pohádkových bytostí nebo zvířat, která se na poli při sklizni vyskytují. Ale
nezapomíná ani na sekerníka či čeládku, bez níž by si mlynář a jeho rodina jen těžko poradila. Statické
či mechanické obrázky v knize doplňuje, dětem blízký, rýmovaný text, který je provází po celou dobu
četby.
Smyslem tohoto dílka je tak navodit dětem pocit reality, kdy na chvilku opět stanou ve mlýně a
umožní jim zažít obdobné emoce, které už ve skutečnosti při návštěvě prožily. Dovolí jim opakovaně
nahlédnout do prostředí i života lidí, pro které byl mlýn běžnou věcí, jako je dnes pro nás
samozřejmostí vlastnit třeba mobil nebo si točit z kohoutku u umyvadla teplou vodu. Díky tomu
mohou nejen děti, ale i dospělí, pochopit význam věci – památky ve společnosti. Uvědomí si, proč tu
mlýn Wesselsky byl, jakou úlohu ve svém vývoji a době plnil, proč tu existuje i nadále a proč je naší
povinností jej chránit a uchovávat pro další generace.
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Mlýn Wesselsky

Stav z roku 2012

Opravený interiér s kompletním strojovým vybavením
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Cesta obilí do mlýna

Leporelo mlýnských strojů a zařízení
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MUZEUM VIDLÍ V LICHNOVĚ - ALTERNATIVNÍ MUZEJNICTVÍ
Ing. Jan Gemela
Muzeum vidlí
gemela@muzeumvidli.cz
Nosným tématem Muzea vidlí jsou vidle, vidláci, vidláctví a vše, co s tím souvisí. Víte, že vidle mají
punc? Kolik znáte druhů vidlí? My jich máme více než 15 a práci s některými si můžete vyzkoušet i
prakticky. Víte, že existují mechanické vidle? Máme i vypreparované vidláky. Aktuálně se v Muzeu
vidlí nachází přes 300 exponátů. Vidle pochází od dobrovolných dárců. Kdo nedaruje vidle, není
Čech! Vystaveny jsou v několika tematických expozicích - Vidlákova chýše, Týrané vidle, Puncované
vidle, Mechanické vidle, Preparovaní vidláci a náš přírodní zázrak Vidlovník. Expozice jsou pod
střechou i v zahradě. Zaházíte si u nás vidlemi do terče nebo zkusíte znalostní Qíz s našimi vidlemi
"speciály" v ruce. Také se můžete projet na koni nebo se jen občerstvit, načerpat síly a relaxovat
třeba ve Vidlákově chýši. Vaši návštěvu vám potvrdíme razítkem.
Pokud přivezete s sebou vidle pro muzeum, získáte za to titul vidláka, zdokumentujeme historii vašich
vidlí (sbíráme totiž i jejich příběhy), vyfotíme vás s nimi na památku a fotku umístíme do naší Galerie
vidláků dárců. Každé vidle tak mají u nás svůj rodný list.

Druhy a typy vidlí
Vidle jsou nejen symbolem vidláctví, ale hlavně ruční nářadí, sloužící k různým účelům. Začal jsem
sestavovat základní typologii vidlí (opravdu jen a pouze první krůček):
Podávky
Jsou to ty vidle, jak je známe asi nejčastěji. Zpravidla 3hroté, ale i 2hroté, s tenkými, dlouhými a
špičatými hroty. Dříve celodřevěné, dnes již převážně kovové na dřevěné násadě.
Nejčastěji používané při sušení sena a jeho následném zkrmování, dříve nakládání a skládání snopů,
malých balíků sena a slámy. Zahrádkáři 3hroté vidle dnes používají při pálení listí a nebo u kompostu.
Jinak si s nimi zpravidla neví rady a rádi je darují muzeu.
Hnojné
Vidle jsou 4hroté s tenkými, dlouhými a špičatými hroty. Dříve celodřevěné, popřípadě s okovanými
hroty. Dnes již kovové na dřevěné násadě. Původně používané k nakládání chlévské mrvy = hnoje.
Vidle "lopaty"
Tady řadím všechny vidle, kterými se nabírá něco, co se má oddělit od něčeho, co propadne mezi
hroty. Jsou to vidle na brambory a na řepu, vidle na štěrk, na koks (ten do kotle). Patří sem i speciální
místovací vidle na kobylince (kdo má koně, ten ví) zpravidla plastové, ojediněle kovové. Někdo pro
tento účel používá i původní "bramboráky".
Vidle "rýče"
Nejznámější a stále zahrádkáři využívané jsou klasické rycí vidle. Méně známé jsou aerifikační vidle k
provzdušňování trávníku (třeba domácího golfového greenu).
Vidle "hrábě"
Obecně označované jako kopáče s hroty zahnutými do pravého úhlu. Pokud mají 3-4 tenčí hroty,
zpravidla nasazené na přiměřeně dlouhou násadu, používaly se ke stahování sena nebo slámy ze
stohu. Pokud jsou hroty masivnější a klidně i jenom dva, jedná se o vidle k vyhrabávání hnoje ze stáje.
Další "speciály"
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Máme v muzeu speciální vidle fy. Szalatnay et Co. určené k hrsťování a sbírání posečeného obilí
(takto nahrnuté obilí na hromádky se pak vázalo do snopů). Vidle k přibližování ledu při "ledování"
(navážení ledu do sklepů, když ještě nebyly ledničky).
"Mechanické" vidle
Tak to už jsou vidle, které byly původně poháněny koňskou silou a později (do dnes) traktorem. Patří
zde zemědělské stroje na "čechrání" a zkulování sena nebo vyorávání brambor (tzv. čert).

Zkušenosti a doporučení při tvorbě interpretace místního dědictví














Všechny rituály, příručky, metodiky byly napsány podle skutečných, již realizovaných záměrů, ale
jejich interpretace je často zatíženě posedlostí autora metodologií a bagatelizováním samotné
podstaty života.
Zanechejme i my stopu svým nástupcům a podílejme se na tvorbě historie. Umožněte tvůrcům
nových metodik, aby díky vám napsali něco nového.
Nenechme se lapit do systému vlastních pravidel.
Nesnažme se zavděčit na úkor vlastní vize.
Originalita se nedá vymyslet, dá se jedině objevit.
Hybným motivem je posedlost. Ne aktuální pobídka dotačních titulů.
Naslouchejte interpretacím.
Nepředjímejte. Experimentujte. Nekonzervujte. A sami poznáte, když to bude dobré. Nebo si
toho všimne někdo jiný.
Nevymýšlejte věci, které nedokážete sami realizovat… úkolujme druhé, až si o to řeknou.
I legrace nebo nadsázka musí být postavena na opravdových skutečnostech.
Nezahlcujme posluchače odpověďmi, aniž byla vyřčena jediná otázka. Navozujme otázky.
Servírujme s citem a po částech. Každý z nás je Kolumbus, Zikmund nebo Hanzelka. Naši
přirozenou touhou je objevovat a to co sami objevíme, toužíme i sdělit ostatním.
Nikdo nechce být poučovaný.
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