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Žádný blesk není stejný
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Editorial 
Matka příroda a její vrtochy

MICHAL BOGÁŇ / šéfredaktor
Znáte to? Blíží se termín vaší dovo-
lené a vy stále častěji kontrolujete, 
jaká bude předpověď. Každý si 
přeje mít dokonalé počasí s před-
stavou krásných slunečních dní, 
ale občas nám něco udělá čáru přes 
plány. V mém případě se několik 
posledních dovolených ubíralo 
spíše outdoorovým směrem a tam 
musíte být připraveni na všech-
no. Přeci neexistuje špatné počasí, 
jen špatné oblečení. Když už se 
ale ocitnete v situaci, která zrovna 
nečekáte a není cesty zpět, o to větší 
zážitek z toho pak ale máte. Před 
rokem v červnu jsem v bulharském 
pohoří Rila poprvé chytil bouřku 
při putování po hřebeni a takhle 
blízko kolem mě blesky ještě neléta-
ly. Za pár dní zase budeme s par-
tou sjíždět Dunajec, tak snad letos 
nebudou zapotřebí termotrička  
a ponča jako loni na Černé Hanče. 
A víte, co mě na počasí ještě baví? 
Když už nevíte, o čem se bavit, tak 
na něj stočíte řeč.
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Jako skoro poloprofi sledovače počasí a pro-
vozovatele dvou meteostanic (jedna sbírá data 
pro ČHMÚ) by mě počasí nemělo překvapo-
vat, ale bouřka je velice zajímavý fenomén. 
Zvlášť při lezení v horách. Anebo když jedete 

na kole a najednou to práskne do země padesát metrů od vás. Ale 
to už bych lezl do zelí Lukáši Rongemu. Moc pěkné jsou zimní 
bouře, tam ten blesk taky překvapí.

Pár let zpátky v květnu jsme s přítelem Járou 
vyrazili v brzkých ranních hodinách z Žiarské 
chaty v Roháčích směrem na Smutné sedlo. 
Cestou začalo trochu chumelit. Na hřebeni 

se pak ozvala hrozivá rána, zablesklo se a smetlo mě to na zem. 
Blesk uhodil do vrcholku kousek nade mnou. Tento zážitek mě 
hodně překvapil hlavně z důvodu, že to byl první blesk oné bouř-
ky, v dopoledních hodinách za poměrně chladného počasí.

Asi před třemi lety, když jsem se v létě poprvé 
vyrazila ochladit za polární kruh a skoro týden 
v kuse bylo na túrách přes 25 stupňů. Ale tady 
doma tou dobou bylo kolo 35, takže se to vlast-
ně v kombinaci se Severním ledovým oceánem 

jako ochlazení dalo brát.

Prý na Madeiře je i v prosinci teplo, sucho a dá 
se koupat. Ostrov je nádherný a letenky za pár 
korun, přemlouvali mě kamarádi. Balíš a říkáš 
si: „Jedeš na lehko, bude teplo, tak nepromo-
kavé kalhoty nepotřebuješ, stačí letní spacák  

a hlavně opalovák a plavky. Realita? Vítr, déšť, mlha, takže všech-
no durch… V noci jeden stupeň nad nulou. To i ti zkušenější hora-
lové sáhli čtvrtý den po Airbnb a bytě s teplou vodou.

ANKETA

Kde a jak vás nejvíc
překvapilo počasí?
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PAVEL CAJTHAML, 
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Nejaktivnější lovec bouří u nás. Takové označení si 
vysloužil od specializovaného serveru Meteopress 
Online Lukáš Ronge (32) z Trutnova. „To mě překva-
pilo, věřím, že jsou i aktivnější. Loni u nás bylo zhruba 
třicet bouřkových dnů, a já jich fotil odhadem asi jen 
dvacet,“ říká místopředseda Amatérské meteorolo-
gické společnosti.

Kdy jste začal lovit bouřky?
Bouřky mě fascinovaly už od dětství. Od mala mě 
zajímala elektřina, vysoké napětí... no a blesky, to 
je vysoké napětí. Takže jsem začal pozorovat výboj 
v atmosféře, jak hezky vypadá. Intenzivně se bouř-
kám věnuju zhruba od roku 2005. Někdy v tom 
roce vznikla má první fotografie bouřky.

Povedl se vám hned první snímek?
No... šlo to spíš postupně. S bouřkami jsem se tepr-
ve seznamoval, nejsem vystudovaný profesionál. 
Nejdřív jsem fotografoval spíš jen mraky, když 
vypadaly hrozivě nebo zvláštně. Teprve časem, jak 
jsem získával zkušenosti, jsem se snažil fotit i bles-
ky a nebezpečnější jevy. Do roku 2008 jsem ale zas 
tak moc fotografovat nemohl, to jsem ještě ani ne-
řídil. Snímky jsem pořizoval spíš z okna domova.

LOVEC BOUŘEK

Co je základem pro zdařilý snímek?
Prvním předpokladem je kvalitní fotoaparát. Třeba 
v roce 2005 se kompaktem blesky moc fotit nedaly. 
Pak jsem si ale koupil digitální zrcadlovku Canon, 
časem přešel do full frame a pořád výbavu vylep-
šoval. Nyní mám fotoaparát Sony. Přikoupil jsem 
detektor blesků, ruční anemometr na měření větru 
a další nezbytnou výbavu. 

Předpokládám, že bez detektorů byste neměli šanci 
blesky vyfotografovat?
To je další důležitá věc. Když blýskne, nemáme 
jako lidé schopnost dostatečně rychle stisknout 
spoušť a blesk vyfotit. Proto používáme detektory, 
specializované krabičky, které se umístí na foťák 
a propojí se s ním. Jsou schopné v jednotkách mi-
lisekund reagovat na blesk a stisknout spoušť za 
nás. Pravděpodobnost vyfocení blesku za bílého 
dne je pak daleko vyšší. V noci je ta situace trochu 
jednodušší. Nastavíme dlouhou expozici, máme 
ruční drátěnou spoušť a můžeme exponovat minu-
tu nebo dvě, než blýskne. Šance, že blesk vyfotíme 
v noci, je velká.

Jak víte, kdy a kde fotit?
Snažíme se o vlastní analýzu veřejně dostupných 
numerických modelů, většina je na internetu. Udě-
láme si vlastní obrázek o situaci v den, kdy by měla 

bouřka nastat. Potom dojedeme do místa, kde má 
nastat a snažíme se o pozorování. Samozřejmě pří-
roda si to dělá podle sebe, ne vždy to vyjde podle 
předpovědi. 

S jak velkým předstihem musíte o bouřce vědět, 
abyste vám neutekla?
Přesná předpověď se dá odhadnout na hodiny do-
předu. Zpravidla ale už den dopředu víme, kde  
v Česku bouřky nastanou. Samozřejmě, informa-
ce o dnešní bouřce, která má nastat za tři hodiny, 
budou přesnější než ty, které někdo předpovídal 
včera. Moderní přístroje dokáží hezky zmapovat, 
jak bude atmosféra vypadat, a pomáhají nám se 
včas a správně rozhodnout.

Stalo se vám někdy, že vám bouřka utekla?
Mnohokrát! Příroda umí zaskočit. Jeli jsme za 
bouřkou na Moravu nebo do jižních Čech, podmín-
ky měly být pro focení skvělé a nakonec jsme tam 
jen koukali na jasnou oblohu. Žádné mraky, žádné 
blesky, žádný déšť, nic takového neproběhlo.

Poznáte, jestli stojí za to avizovanou bouřku fotit?
Numerické modely nám naznačí, jaký typ bouřky 
můžeme čekat, jestli bude hodně intenzivní. Já jsem 
rád za každou bouřku, tady v Česku si nemůžeme 
vybírat, na rozdíl od Spojených států jich je u nás 
poměrně málo. Takže fotím každou bouřku, která 
se vyskytne v okolí Trutnova a v blízkém okolí. Po-

kud se jedná o významnou situaci, tak za bouřkou 
jedeme i několik set kilometrů. Ale taková situace 
nastane jednou dvakrát za rok.

Pro laiky je pořádná bouřka mohutné hřmění, velké 
blesky, liják. Co si pod tím pojmem představujete vy?
Hezky vyvinutou bouřku, která nemá kolem sebe 
žádnou podružnou oblačnost, která by nám bráni-
la ve výhledu na ni. A ideálně taková, která nepá-
chá lidem škody. Nejsme tu od toho, abychom se 
radovali z cizího neštětí. Chceme zdokumentovat 
krásu přírody.

Kolik bouřek za rok v průměru ulovíte?
Loni jsem jich fotil odhadem asi dvacet. 

Jsou dvě bouřky stejné?
Žádná bouřka není stejná. Ani blesky nejsou nikdy 
stejné. Ale víte co, bouřková činnost je komplexní 
téma. Mohli bychom se o ní bavit dlouho a hodně 
ze široka.

Z jaké vzdálenosti bouřky fotografujete?
Tři až pět kilometrů. Ideální je, aby na nás nepr-
šelo, fotoaparátům nedělá voda dobře. Musíme 
před bouřkou ochránit přístroje a pochopitelně  
i sebe. Je potřeba bouřku číst. Někde padají sráž-
ky, v nějakém prostoru jsou blesky, jenže příroda 
umí překvapit. Ani těch pět kilometrů nemusí 
být bezpečných. Například když má bouřkový 

Jsem rád 
za každou bouřku
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V lékárně Na Horské,  
Horská 64, Trutnov

Po–Pá 7:30–18:00 hod. 
So 8:00–12:00 hod.

Bezplatné DERMOKOSMETICKÉ
poradenství v lékárně Dr.Max

Sleva 30 % platí na produkty značky Nuance  
pro držitele Karty výhod Dr.Max. Akce se nevztahuje na Nuance micelární vodu  
pro citlivou pleť, 100 ml. Nabídka platí od 1. 7. do 31. 8. 2020 nebo do vyprodání zásob.

NUANCE 
celá značka
•   všechny produkty Nuance obsahují unikátní 

rostlinné extrakty, které jsou k pleti šetrné 
a zároveň jí přinášejí maximální účinek

•   v nabídce najdete produkty  
pro péči o pleť i tělo

sleva
30    %

Trutnov-Nuance-06-2020-A6.indd   1 6/11/20   9:06 PM

mrak vrchol ve tvaru kovadliny, tak sice základ-
nu můžete mít od sebe klidně i třicet kilomet-
rů, nemusí u vás pršet, už ani neslyšíte hřmění,  
a stejně nad vámi může uhodit. A takové blesky 
mohou být smrtící.

Je lepší fotit na kopci nebo na rovině?
Určitě na rovině, tam máme nerušený výhled ši-
roko daleko. Kopce jsou taky řešením, ale tam se 
může stát, že by se bouřka mohla schovat.

Fotíte bouřky z okna svého bytu?
V dnešní době už ne. Minimálně si vyjedu pět, šest 
kilometrů za Trutnov na kopec, abych měl aspoň 
nějaký výhled. Bydlím na Šestidomí, kde není vý-
hled, takže nemá smysl fotit.

Lidé se běží před bouřkou schovat. Jak to máte vy?
Ideální je nedostat se do situace, že vás bouřka za-
stihne nepřipraveného. Ale strach mít nesmíme, 
protože strach přináší problémy a chyby. Máme 
ale respekt z bouřky. Snažíme se fotit z relativně 
bezpečné vzdálenosti. Vždycky ale máme připra-
venou nějako záložní variantu, kdyby se situace 
náhle vyvinula razantně jinak, než očekáváme. 

Často nad námi uhodí blesk, ale přesto neprší. Jak to?
Z bouřky vždycky prší, ale nemusí pršet v loka-
litě, kde jsme a kde ji slyšíme. Klidně může třeba 
v Trutnově být bouřka i s deštěm, ale nedaleko  
v Úpici bouřku jen slyší a vidí. Hromy jsme schop-
ní slyšet třeba na vzdálenost 15 až 20 kilometrů  
a blýskavici můžeme vidět klidně i na 100 kilome-
trů. My, lovci se snažíme být v té části, kde neprší, 
kde máme krásný výhled. Ideální je být k bouřce 
bokem, jak putuje, tak aby nás minula.

Co na vašeho koníčka říkají doma?
Nejsou moc rádi, mají strach. Je to nebezpečný ko-
níček. Ale mezi námi lovci bouřek jsou i ženy. 

Spoustu vašich snímků bych jako laik neoznačil slo-
vem bouřka, ale „nějaké mraky“. 
Ano, nefotíme totiž jen blesky a pro laiky typické 
bouřkové mraky, ale celkový vývoj oblačnosti. 
Takže asi správnější by bylo říkat, že fotíme mraky. 
V tom se schová všechno, včetně blesků. Čili sna-
žíme se o pozorování celé bouře. Chceme zachytit 
její vývoj od vzniku až po její konec. Samozřejmě  
k bouřce patří i blesky, ale fotím to jak celek. A fo-
tím i astrojevy, nebo noční svítící oblaka.

Takže občas určitě vyfotíte něco, co jste nečekali, ne?
Jasně! Například 11. července 2007 jsem v Trutno-
vě vyfotil tornádo. Byla to trochu náhoda, záběr 
jsem pořizoval ze Železničářské ulice, ale povedlo 
se. Raritou je také letošní video blesků do větrné 
elektrárny ve Vítězné. Bývají obvyklé spíš v zimě, 
povedlo se mi je zachytit v únoru. U běžné bouř-
ky uhodí blesk z mraku dolů, směrem k zemi.  
U větrných elektráren je to naopak, výboj vznik-
ne u elektrárny a šíří se do mraků. Důležitou roli  
v tom hraje statická elektřina na listech vrtule.

Storm chasing je označení pro koníček, kdy fo-
tografové jezdí za bouří.

Storm spotting znamená že fotograf čeká, kdy 
bouřka přijde za ním.

Blesky dělíme na:
· vnitrooblačné, které nastanou uvnitř 
jednoho mraku
· mezimračné, nastanou mezi dvěma mraky
· mrak - země, které se navíc dělí podle polarity 
výboje na kladné a záporné. 
· nadoblačné, výboje vznikají nad bouřkou, 
ve vesmíru

Weby pro lovce bouřek
www.blesky.bourky.cz | www.bourky.cz

VÍTE, ŽE...

Zaznamenali jste i únorový přechod bouře Sabine 
přes Trutnovsko. Je z toho patrné, že bylo zataženo, 
prudký déšť, vichr, možná padaly i kroupy, ale blesky 
jsem na záběrech neviděl.
Ty totiž skončily někde v okolí Jičínska. I tak se ale 
jednalo o větrnou bouři jako celek. Tady na Trut-
novsku napáchala značné škody na lesních poros-
tech. Podobně jako další rarita - derecho, které se 
přehnalo v srpnu 2017 u Libňatova. Silná bouřka 
doprovázená větrem poničila několik hektarů lesa. 
Uvnitř bouřky vznikly kapsle vzduchu, které se 
propadly velkou rychlostí k zemi a smrkové poros-
ty to nevydržely. Popadaly jako párátka. 

Jakou další raritu jste ještě fotil nebo natáčel?
Největší rarity jsou pro mě supercelární bouře, což 
je nejintenzivnější bouře, která může v atmosféře 
nastat. Fotil jsem je u Jičína, ale v roce 2017 i tady 
u Trutnova, kde během jednoho dne a pár hodin 
přešlo několik supercelárních bouří. To není časté. 

Máte vysněnou bouřku, kterou byste chtěl ulovit?
Nějakou supercelární. Ty jsou nejhezčí z hlediska 

fotografování, ale páchají bohužel největší škody. 
Jsou to nádherné bouřky, ale dokáží produkovat 
obrovské kroupy, sedm nebo osm centimetrů vel-
ké, a také dokáží produkovat tornáda.

Kolik času už jste investoval do lovení bouřek?
To je dobrá otázka! Budou to stovky, možná tisíce 
hodin. Není to jen o focení a pozorování, ale mým 
úkolem je i příprava aplikací pro pozorování bouří, 
zpracování radarových dat, družicových snímků, 
detekce blesků, čili připravit software, aby to čle-
nové našeho spolku, Amatérské meteorologické 
společnosti mohli využívat.

LOVEC BOUŘEK
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Měření počasí? Bez něj  
si život neumím představit

Začal v osmi letech, z povinnosti. Postupně se ale stalo měření počasí jeho životním koníčkem, a později i po-
voláním. Věnuje se mu v práci na meteostanici v Peci pod Sněžkou, i doma ve Velkých Svatoňovicích. „Důležité 
je, aby byl člověk srdcař, aby ho to bavilo,“ říká meteorolog Tomáš Prouza (38).

Co přesně dělá meteorolog?
Podle nejobecnější definice je to člověk, který se 
zajímá o atmosféru Země, o procesy a jevy, které  
v ní probíhají. Může se věnovat krátkodobým je-
vům, čili počasí, nebo dlouhodobým, tedy podnebí 
neboli klimatu. Meteorologů je několik druhů. Na-
příklad pozorovatelé, jako jsem já. Nebo prognos-
tici. Lidé je znají jako ty, kteří předpovídají počasí 
právě na základě informací a dat, které jim poskyt-
nou mimo jiné právě pozorovatelé.

Většina lidí zná spíš prognostiky...
Oni jsou nejvíc vidět. Každý si vybaví rosničky  
v televizi, třeba Alenu Zárybnickou. Ale výsle-

METEOROLOG

dek jejich práce je složený jak ze vstupních dat od 
prognostiků, tak i z informací od nás, pozorovate-
lů, nebo hydrologů. 

Jak vypadá vaše pracoviště meteorologa - pozoro-
vatele?
Část přístrojů máme na meteorologické zahrádce, 
mimo budovu stanice, a část na střeše. Data z pří-
strojů proudí do pozorovatelny, což je něco jako 
na letišti řídící věž. Vidíme z ní do všech stran. Na 
počítači v pozorovatelně pak můžeme sledovat 
měření v reálném čase. Speciální program posílá 
online data na ústředí do Prahy. Každou hodinu 
ale musíme napsat zprávu, kam kromě strojových 
měření doplňujeme ještě vlastní poznatky, napří-
klad pozorování oblačnosti nebo dohlednosti.

Automat nezvládá vše?
Zvládá toho hodně, ale například silničáři poptá-
vají v zimě informace, zda hrozí náledí nebo le-
dovka. A s tím si stroje zatím dokonale neporadí. 
Hlásí, že prší, ale už neupozorní, že déšť na zemi 
přimrzá, protože podklad má podnulovou teplotu. 
V tom je lidská obsluha ještě stále nezastupitelná. 
Stejně tak, když bouřka vyhodí na stanici pojistky, 
jsme schopni jako lidé provádět manuální měření. 
V Česku je podobných stanic s lidskou obsluhou 
37, v hradeckém kraji jsou dvě - jedna v obci Po-
lom v Orlických horách (kterou provozuje armáda)  
a druhá tady v Peci pod Sněžkou.

Jak přesně funguje?
Je poloautomatická. To znamená od osmi ráno do 
deseti večer zajišťuje její chod člověk s počítačem. 
Přes noc automat, čili počítač. Obsluha ale zůstá-
vá na stanici v pohotovosti. Můžeme jít spát, ale je 
možnost, že nás z ústředí v Praze uprostřed noci 
probudí, že došlo k chybě při přenosu dat, a že je 
potřeba to zkontrolovat nebo počítač restartovat. 
Není to moc časté, za sedm let se mě osobně něco 
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takového stalo čtyřikrát. Dalším důvodem k poho-
tovosti jsou mimořádné jevy, jako byl například 
orkán Kyrill.

Čím ráno začínáte službu?
Sednu k počítači a postupně projdu, zkontroluju 
a přepíšu do papírového deníku údaje, které přes 
noc zaznamenal automat. Přepnu ho na manuál, 
abych do měření mohl během dne zasahovat. Před 
osmou ráno, než se vygeneruje meteorologická 
zpráva o aktuálním stavu počasí, se ještě vytváří 
také klimatologická zpráva, která shrnuje dění za 
posledních 24 hodin. Třeba kolik spadlo srážek. 

Maximální teplota: +32,0°C 29. 7. 2005
Minimální teplota: -22,7°C 6. 2. 1991
Nejvyšší sněhová pokrývka: 198 cm 13. 3. 2005
Největší množství srážek za den: 133,3 mm 
6. 7. 1997 (povodně na Moravě)
Největší rychlost větru: 29,3 m/s (105,5 km/h) 
25. 6. 2013

REKORDY METEROLOGICKÉ 
STANICE V PECI POD SNĚŽKOU



Zajdu na meteorologickou zahrádku, zkon- 
troluju a případně nastavím přístroje, odečtu 
srážky. Během dne se meteorologická zpráva 
o počasí odesílá až do deseti večer každou ho-
dinu. V 15 a 22 hodin se přidává ještě i klima-
tologická zpráva.

Laická představa, že jako meteorolog jen sedíte 
před stanicí a kocháte se přírodou je mylná?
Možné by to teoreticky bylo za stabilního po-
časí. Jenže my sledujeme vývoj počasí neustá-
le. Pořád máme co dělat. V zimě navíc musí-
me pravidelně házet sníh, abychom se dostali  
k přístrojům na meteorologickou zahrádku.  
I v létě musíme udržovat pozemek stanice.

Co všechno v Peci pod Sněžkou měříte?
Suchou a vlhkou teplotu, přízemní teplotu, 
vlhkost a tlak vzduchu, rychlost a směr větru, 
délku slunečního svitu, pozaďovou radiaci 
prostředí, výpar, srážky a v zimě výšku sně-
hu,  přírůstek sněhu a vodní hodnotu sněhové 
vrstvy.

K čemu slouží údaje, které naměříte?
Pro běžného člověka zdánlivě nemají žádnou 
hodnotu, snad s výjimkou okamžitého mě-
ření, které je dostupné na webu. I laik se tak 
může podívat na aktuální počasí kdekoliv na 
světě. Jinak většina údajů, které měřením zís-
káme, vstupují do modelů a vzorců, a na zá-
kladě fyzikálních zákonitostí pomáhají vytvá-
řet předpovědi počasí. Dovolil bych si říct, že 
jsou jedním ze základních stavebních kamenů 
předpovědí společně s informacemi z družice, 
radarů, sondážních balónů a letadel.

Přesto se občas stane, že předpověď počasí úpl-
ně nevyjde. Zaskočí vás to? 
Kdo do toho oboru vidí, tak ví o proměn-
ných, které to všechno můžou změnit. Sta-
čí například, aby se změnil směr proudění 
vzduchu, a může nastat jiný vývoj. U před-
povědi počasí se navíc většinou neříká, jaká 
je pravděpodobnost, že vyjde. Zpravidla se 
uvádí ta nejpravděpodobnější varianta. Jen-
že někdy je spolehlivost předpovědi vyšší, 
někdy nižší. 

Jaké počasí vám osobně vyhovuje?
Mně postačí, když bude v létě 25 stupňů, aby 
jednou dvakrát za týden zapršelo. Ideální léto. 

Kdy a jak jste se dostal k měření počasí?
V osmi letech. V rámci školní prvouky jsme si 
povinně museli vést kalendář přírody, kde jsme 
zapisovali teplotu a počasí, jestli svítilo sluníč-
ko, pršelo nebo byla bouřka. Měli jsme zapisovat 
vlastní pozorování přírody, jestli kvetou stromy, 
zrají jablka nebo opadává listí. Tehdy jsem to ne-
snášel, byla to povinnost nad rámec školy. Časem 
mi to přestalo vadit, začalo mě to zajímat. Když 
jsem šel studovat úpické gymnázium, říkal jsem 
si, že by mohlo být zajímavé, zapisovat si každý 
den, jak bylo.

Jak dlouho si vedete záznamy?
Od 8. května 1993 mám nepřetržitou řadu měření 
a pozorování. Nevynechal jsem jediný den. Je to už 
27 let. Samozřejmě, že začátky byly na primitivní 
bázi. Teplotu jsem odečítal z teploměru na okně, 
takové hodnoty jsou z dnešního pohledu diskuta-
bilní. Ale jak jsem získával další informace, jak ve 
škole, nebo jsem si je hledal sám, rostly mé finanční 
možnosti a vyvíjely se technologie, tak se i má mě-
ření postupně lepšila. Od roku 2005 už jsem měl 
elektronická čidla, a od května 2010 jsem začal mě-
řit poloprofesionální stanicí. Výstup z ní jde přímo 
na internet.

Co jste měřil jako první?
Teplotu, pak jsem přidal tlak, později srážky a sníh. 
Od roku 1996 jsem začal měřit v klimatologických 
termínech, takže zaznamenaná data už jsou srov-
natelná s údaji z meteorologických ústavů. 

A co když nejste delší dobu doma?
Pokud nevypadne elektřina nebo internet, tak to 
poběží samo. Elektronická meteostanice je úplně 
bezobslužná. Akorát výšku sněhu a srážky mě-
řím ručně. Ale dřív, když jsem nebyl doma, tak mi  
s měřením pomáhali rodiče.

Naměřená data z vlastní stanice si schováváte pro 
sebe nebo je zveřejňujete?
Ze stanice míří data do počítače. Každé dvě a půl 
vteřiny. Z došlých dat pak počítám klimatologické 
statistiky a dávám je na internet. Všechna moje mě-
ření a výpočty jsou na webu meteosvatonovice.cz. 
Výstupy z mé domácí stanice jsou v některých 
ohledech srovnatelné s profesionálním měřením.

Jak přesná jsou měření obyčejných lidí? Například 
když hlásí rekordní mrazy, mívám někdy o těch čís-
lech pochybnosti...
Může se stát, že v jedné vesnici naměří lidé výrazně 
jinou teplotu. Stačí, aby byli v rozdílné nadmořské 
výšce. Dole naměříte silnější mráz, než na kopci. 
Například já bydlím ve Velkých Svatoňovicích 
na Valech. Podobná meteostanice, jako mám já, je  
i o kousek dál Na Kyselce, o 110 metrů výš. Já na-
měřil mínus deset, ve stejnou dobu přitom bylo Na 
Kyselce plus čtyři. Čtrnáct stupňů rozdíl. Teore-
ticky ty rozdíly možné jsou, ale spíš v zimě. Ne-
smyslem bývají spíš letní rekordy, nějaké čtyřicítky  
a výš. To zpravidla na měřidla svítí sluníčko, nebo 
jsou čidla na vyhřátých stěnách a podobně. 

Kolik v Česku může být nadšenců, kteří doma měří  
a sledují počasí tak jako vy?
Odhadl bych to tak na padesát, ale lidí, kteří mají 
nějaká čidla za oknem nebo malou meteostanici, 
můžou být stovky, možná tisíce. Jsou mezi nimi 
nejen radioamatéři nebo astronomové, ale třeba 
i zemědělci, kteří potřebují údaje o počasí pro 
svoji práci.

METEOROLOG
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ONDŘEJ VAŠATA, MUZEUM PODKRKONOŠÍ 
VLASTIMIL MÁLEK, MUZEUM PODKRKONOŠÍ

PROMĚNY TRUTNOVAZ MUZEJNÍCH SBÍREK

Předpověď počasí na rok 1927
Navečer 4. července 1929 se východními 
Čechami prohnala větrná smršť, která na 
mnoha místech napáchala velké škody. Ne-
vyhnula se ani Trutnovu, kde po ní mimo 
jiné zůstala vyvrácená mohutná stará lípa. 
Ta stávala v nynější Lužické ulici mezi budo-
vou německé obecné a měšťanské chlapecké 
školy (dnes čp. 9, kde sídlí Česká lesnická 
akademie) a Klugeho vilou (čp. 8), která je na 
snímku částečně vidět, podobně jako kupole 
nedaleké synagogy. Na fotografii pořízené 
Alfredem Hamannem jsou patrné na kmeni 
lípy upevněné směrovky ukazující k měst-
skému parku a k Janskému vrchu.

V archivní části sbírky trutnovského muzea se 
nachází drobná tiskovina vydaná odborem Ná-
rodní jednoty severočeské v Královci ve pro-
spěch postavení hraničářské chaty. Jedná se  
o předpověď počasí na rok 1927, kterou sestavil 
dlouholetý praktický a železniční lékař v Bernar-
ticích MUDr. Jakob Götz. Metodu předpovídání 
počasí tohoto lékaře židovského původu, jenž 

Vyvrácená lípa
v Lužické ulici

pod Vraními horami ordinoval od roku 1897, 
neznáme. Vycházel zřejmě ze svých třicetiletých 
zkušeností a místních pozorování. V dnešní době 
by taková tiskovina působila přinejmenším ne-
důvěryhodně, protože víme, že ani s využitím 
sofistikovaných způsobů měření a pozorování 
fyzikálních vlastností atmosféry, počítačově ge-
nerovaných numerických modelů a podobných 
vymožeností, nelze přesně určit ráz počasí na 
déle než několik nejbližších dní.
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Na vodě mě fascinuje všechno
Když se budete potřebovat dozvědět něco o vodě  
v našem regionu, nenajdete povolanější osobu, než je 
Petr Tichý. „I jednotlivec toho v boji proti suchu může  
v lokálním měřítku udělat dost,“ říká v rozhovoru o ži-
votodárné tekutině hydrogeolog z Trutnova.

Už je to pár let, co se mluví o tom, že naši republiku 
sužuje sucho. Trápí nás opravdu nedostatek vody? 
Jaká je podle vás realita?
Úbytek vody v naší krajině je objektivní a souvisí 
především s faktem, že uplynulých pět až šest let 
bylo ve srovnání s mnohaletým průměrem za před-
chozí období výrazně srážkově podprůměrných.  
K tomu se nově přidává efekt časově i prostorově 
spíše nepříznivého rozložení množství srážek bě-
hem roku, související zřejmě s oteplováním klima-
tu. V zimním období ubývá objem srážek spadlých 
ve formě sněhu a tím výrazně klesá - pro doplňová-
ní podzemních vod ideální - pozvolné zasakování 
tající vody v jarním období do země. V jarně-let-
ním období se naproti tomu srážky daleko častěji 
vyskytují v podobě krátkodobých, ale velmi inten-

HYDROGEOLOG

zivních přívalových dešťů, často na relativně malé 
ploše. Protože tak velké množství vody v krátkém 
čase není schopná půda pojmout, k dotaci pod-
zemních vod z těchto srážek dochází jen omezeně. 
Rychle povrchově odtékající voda z těchto srážek 
pak často vede k lokálním povodním a může tím 
paradoxně ohrozit i kvalitu vody ve zdrojích pro 
zásobování obyvatel pitnou vodou. Praktické do-
pady takových událostí bohužel zažívá v poslední 
době řada občanů na vlastní kůži. A to doslova. 
 
Jaké zásoby podzemní vody jsou na Trutnovsku?
Trutnovsko má s ohledem na poměrně velkou výš-
kovou i geologickou pestrost svého území oproti 
řadě jiných regionů v republice poměrně příznivé 
podmínky pro obnovu a udržení zásob podzemní 
vody v krajině. To ale neznamená, že by se zde ne-
příznivé dopady uplynulých srážkově deficitních 
let nebo oteplování klimatu obecně vůbec nepro-
jevovaly. Navíc se zde poměrně značné zásoby 
podzemních vod nacházejí v hustě osídlených 
oblastech s řadou průmyslových či zemědělských 
aktivit a s nemalým množstvím tzv. ekologických 
zátěží z minulosti, což se pochopitelně může v řadě 

míst projevit ohrožením či přímo znečištěním 
těchto zásob podzemní vody.

Jak často se na vás lidé obracejí s požadavky, že 
potřebují studnu?
V našem regionu je naštěstí potřeba pitné vody 
pro obyvatele z podstatné části zajišťována ve-
řejnými vodovody, takže těch požadavků není 
tolik. I tak se může takových požadavků někdy 
sejít klidně pět až deset do měsíce. To potom 
bohužel znamená, že takové zákazníky musím 
odmítat a posílat za dalšími kolegy.

Je nyní složitější objevit nový zdroj vody?
Složitější je to především v případech, kde 
jsou vyšší požadavky na vydatnost a kvalitu 
nového zdroje vody. A hraje zde pochopitelně 
velkou roli i skutečnost, že velké množství míst 
vhodných pro získání zdroje či zdrojů vody 
bylo již nalezeno a využito v uplynulých 50 až 
100 letech. Protože ne všechny zdroje v repub-
lice jsou však spolehlivě evidovány, může se 
občas stát i to, že v nějakém zajímavém místě 
ověřujete možnost vybudování nového zdroje 
vody a jaké je překvapení, když tam nalezne-
te už starší hotovou studnu. Přesněji řečeno, 
je tedy vždy složitější najít dobrý zdroj vody  
a dobrý zdroj vody nemusí být nutně nový. 

Využíváte k tomu „proutky“? Do jaké hloubky 
jste s nimi schopen odhalit zdroj vody?
Proutkaření má v hydrogeologii v zásadě stále 
své místo jako doplňková metoda k tradičním 
metodám, založeným na ryze odborném zákla-
dě. Jako u každé metody vyhledávání zdrojů 
vody musíte znát a respektovat její omezení. 
V případě proutku je to i jeho „hloubkový do-
sah“, kde si dokážu představit jeho reakci na 
výskyt podzemní vody či na porušení hornin 
v podloží do hloubek v řádu desítek metrů. 
Takže ano, proutek neboli virguli používám, 
ale spíš jen okrajově, někdy třeba i trochu jako 
malé „divadelní“ představení pro zákazníky. 
Společně pak spokojeně zíráme, jak ta v zása-
dě nepochopitelná a fyzikálně nevysvětlitelná 
metoda opravdu funguje.

Na jakém zajímavém místě jste našel vodu?
Z pohledu hydrogeologa jsou asi nejzajíma-
vější mohutné prameny či pramenní okrsky  
s velkými vydatnostmi, časté například v roz-
sáhlých krasových oblastech na Balkáně, kde 

Odpověď: Ošetřovné bylo z.č. 133/2020 Sb., pro období 
pandemie nejdéle do 30. 6. 2020, přiznáno při ošetřování, tedy 
spíše domácí výuce, dětí až do 13. narozenin dítěte (standardně 
pouze do 10 let), a to ve výši 80% mzdy (namísto standardních 
60%). Dávka je proplácena včetně sobot a nedělí, na dobu plat-
nosti mimořádných opatření (oproti standardním 9 dnům) - tedy 
po celou dobu, kdy budou školy z důvodu karantény uzavřeny. 
Pro I. stupeň ZŠ do 24. 5. 2020 (včetně), pro II. stupeň ZŠ do 7. 6. 
2020 (děti pouze do 13 let). 

Pokud žádáte o ošetřovné po výše uvedených termínech, musíte 
naplnit některý ze tří důvodů:

1. Zdravotní stav dítěte nebo jiného člena domácnosti
2. Nedostačující kapacita školy nebo školky, která nepojme 
všechny děti 
3. Neslučitelnost doby provozu zařízení s pracovní dobou rodiče

Příjemné je, že je možné dostat proplacenou dávku za celé 3 mě-
síce, a to včetně sobot a nedělí, ve výši deklarovaných 80% mzdy. 
Méně příjemné, že výpočet je poměrně složitý. 

Příslušné okresní správy (OSSZ) každý měsíc zveřejňují formuláře 
(okolo 11. dne následujícího měsíce po tom, za který uplatňujete 
nárok na čerpání ošetřovného). Tyto je třeba vyplnit, přiložit po-
tvrzení školy a prostřednictvím zaměstnavatele odeslat na ČSSZ, 
respektive příslušnou okresní správu.  V našem případě na OSSZ 
TRUTNOV, Faltisova 998. Pokud byl formulář vyplněn správně 
včetně přiložení potvrzení školy, měla by být dávka - dle §110 
z.č. 187/2006 v posledním znění - vyplacena do 30 dnů ode dne 
doručení vyplněné žádosti. 

V případě prodlení s výplatou dávky použijte formulář: žadost  
o prověření nevyplacené dávky na stránce www.cssz.cz.
Dále bych doporučila požádat účetní zaměstnavatele, většinou 
přesně ví, kde zaurgovat nebo osobně urgovat věc telefonicky.
Nezapomeňte, že úřad a úředníci jsou tu pro Vás. Nestyďte se 
ozvat např. i e-mailem - požádat o dodržení zákonných termínů 
třeba i ředitele/ku tady v Trutnově.

Dotaz: Dobrý den, poprosila bych vás o pomoc ve své sví-
zelné situaci. Jsem zaměstnána a máme s manželem dva syny, 
ten mladší chodí do 6. třídy, je velice aktivní - spíše hyperaktivní. 
Bez dozoru se učit nedokáže, proto jsem musela v květnu jít na 
ošetřovné. Ošetřovné jsem však prozatím vyplacené nedostala. 
Na úřadech mi vždy sdělují jiný termín. Jen z manželova platu 
nevyžijeme. Mohu se zeptat, jaké jsou přesné termíny, kde si po-
stěžovat, na koho nebo kam se obrátit, pokud ani další týden mi 
peníze nepřijdou? A do kdy je možné ošetřovné žádat?

Kdo může, pomůže
Právní poradna Kláry Sovové



18

se vám najednou skoro vyschlý potůček v údolí 
změní v řeku. U těchto pramenů si ale dnes těžko 
může našinec připsat roli objevitele, neboť u větši-
ny z nich lze při troše snahy nalézt tisíce let staré 
stopy pobytu našich předků. Zajímavý je vždy vý-
skyt vody na kopci, tedy na místě, z něhož by měla 
voda logicky odtékat do údolí. Dovolím si zde zne-
užít a zmínit takový objev mého kolegy a kamará-
da RNDr. Petra Chyby, dnes už bohužel nežijící-
ho, kterému se v Krkonoších poštěstilo vyhloubit 
přetokový vrt ve vrcholových partiích Černé hory. 
Jelikož jsem mu vypomáhal, zažili jsme společně 
krásný a dvojnásobný hydrogeologický úžas.

Co všechno obnáší práce hydrogeologa?
Hlavní náplní hydrogeologie je tradičně vyhledá-
vání a ochrana zdrojů podzemní vody, včetně ná-
vrhu způsobu a podmínek jejich následného využí-
vání a ochrany s ohledem na místní přírodní a jiné 
podmínky. Samozřejmě to zahrnuje i řadu dílčích 
činností, metod a specializací. Například sanační 
hydrogeologie se zabývá vyhledáváním a odstra-
ňováním znečištění podzemních vod škodlivými 
látkami. Významným vývojem u nás v uplynulém 
století prošla i tzv. důlní hydrogeologie, zabývají-
cí se podmínkami a riziky podzemního dobývání 
nerostných surovin. V období posledních desítek 
let je mimo jiné velký zájem i o posuzování mož-
nosti a podmínek zasakování dešťových a vyčiš-
těných odpadních vod z nemovitostí do půdního  
a horninového prostředí. Aktuálně může být velmi 
perspektivní oblastí zájmu hydrogeologů umělé 
zmnožování zásob podzemních vod ve vhodných 
geologických strukturách. Řešení každého hydro-
geologického úkolu pak zpravidla probíhá ve třech 
základních etapách. Zaprvé je to studium a ana-
lýza nových i archivních podkladů. Zadruhé je to 
terénní průzkum k ověření či získání potřebných 
informací k danému úkolu. A následuje konečné 
shrnutí a vyhodnocení řešeného úkolu formou pí-

semné zprávy. Ta v případě nového zdroje vody 
musí obsahovat zhodnocení jeho kvality a vydat-
nosti i návrh jeho optimálního využití a ochrany. 

Co vás na vodě fascinuje?
Úplně všechno.

Co si myslíte o kvalitě trutnovské kohoutkové vody?
Jako trutnovský rodák ji piju odmalička až dodnes 
a nikdy jsem neměl důvod si o ní myslet něco špat-
ného. Jako poučený hydrogeolog můžu samozřej-
mě dumat nad tím, že je v ní té vody podzemní 
spíše poskrovnu, ale to ji v mých očích nijak ne-
diskvalifikuje. Naopak! Za kvalitní pitnou vodou  
z kohoutku je vždycky neuvěřitelné množství prá-
ce a úsilí velkého množství lidí nyní i v minulosti. 
Málokdo si dnes například uvědomuje, jak rozsáh-
lé množství kvalitativních parametrů a jak často 
musíte u vody veřejného vodovodu z hlediska 
hygienických a dalších předpisů kontrolovat. Mi-
nimálně v této míře kontroly a zabezpečení kvality 
může u nás vodě z veřejného vodovodu málokterý 
soukromý zdroj vody konkurovat. 

Co je v silách jednotlivce udělat v boji proti suchu?
V lokálním měřítku je toho překvapivě dost. Vlast-
níte-li i sebemenší pozemek, můžete jej udržovat 
ve stavu přírodě blízkém (co nejméně „zabetono-
vaném“), aby na něm mohla dešťová voda snadno 
zasakovat. Můžete šetřit vodou z vlastního zdroje 
vody tím, že kde to jde, využijete vodu dešťovou. 
Můžete začít pečovat o nějakou studánku či mo-
křad nebo podpořit někoho, kdo se o tyto přírodní 
fenomény už stará. Podobně významná je výsadba 
a ochrana kvalitní zeleně, především ve městech. 
Můžete klást zvídavé otázky svým poslancům, 
jaké zákony na ochranu a udržení vody v krajině 
připravili či připravují. I zde platí to, že kdo hledá 
cestu, najde ji.

Jak hospodaříte s vodou vy? Chytáte dešťovku?
Jelikož máme u domu menší zahradu, záhony  
a skleník, tak dešťovou vodu samozřejmě za-
chytáváme a využíváme k zalévání. A jak si nyní 
uvědomuji, je tomu tak vlastně ještě od dob, kdy 
se o „dešťovce“ mluvilo pouze v souvislosti se ží-
žalou. Systém okapů, sudů a dalších záchytných 
prostředků jsme v uplynulých zhruba šesti sušších 
letech pochopitelně postupně zdokonalili. Finální 
závlahovou „technologií“ ale nadále zůstává ko-
nývka. Čili ušetříme nejen za vodu, ale i za vícemé-
ně nadbytečnou návštěvu posilovny.

HYDROGEOLOG

Hledáme zdravotní sestřičku nebo bratra, která/ý má velké srdce, úctu ke stáří 
a nebojí se zodpovědnosti a to jak na hlavní pracovní poměr, tak i na dohodu.
Alzheimer Care ve Svobodě nad Úpou provozuje sedmým rokem Centrum spokojeného stáří, téměř 350 
klientů tu prožilo nebo prožívá své stáří v důstojném prostředí, obklopeno péčí a láskou nejen svých blízkých. 

∙ Na každého člověka mám čas a prostor, žádné 
honění jako v nemocnici.

∙ Zdravotní sestra zde dělá hlavně sesterskou práci.

∙ Nikdy nejsem v zařízení jako sestra sama.

∙ Spolupracuji s pečovateli, kteří jsou všímaví  
a rádi pomohou, jsme dobrá parta.

∙ Mohu si organizovat práci s klienty a vést malý 
kolektiv spolupracovníků dle mých představ. 
Naučila jsem se být rozhodná a zodpovědná i díky 
tomu, že mám vždy k dispozici další sestry  
ke konzultaci.

∙ Mám možnost navázat trvalejší vztahy jak se 
spolupracovníky, tak i klienty.

Centrum spokojeného stáří Svoboda nad Úpou, 
E-mail: info@alzheimercare.cz  | Tel.: +420 606 067 067

www.alzheimercare.cz

HLEDÁ SESTRY A OŠETŘOVATELE
(HPP,DPP) ZN: TĚŠÍME SE NA VÁS

· Výhodné platové podmínky
· Příplatky dle zákoníku práce

e
  

 

· Stravenky
· Náborový příspěv k pro sestry
· Zvýhodněné lázeňské pobyty
· Zvýhodněné nákupy u partnerů
· Vitamíny
· Relaxace formou masáží

· Příjemné a moderní pracovní prostředí
· Fajn kolektiv

Pojďte s námi pomáhat. 
Více informací: 773 751 015

j.spulakova@llb.cz,www.alzheimercare.cz

Alzheimer Care - Svoboda nad Úpou

∙ Je radost pracovat s lidmi, se kterými máte stejný 
zájem a tím je klient.

 Klienti se moc nestřídají, je tu domácí prostředí.

∙ Je příjemné být pro někoho součástí jeho domo-
va, když v tom opravdovém to už nejde.

Z mého pohledu tato práce nové sestřičce přinese, 
smysluplnou práci, kterou bude věnovat potřeb-
ným lidem, které stáří připravilo o možnost dožití 
v láskyplném rodinném prostředí, neboť pokročilé 
stádium nemoci vyžaduje odborný dohled.

Těšíme se na Vás
Iva Rejlová, ředitelka úseku sociálních služeb

Zeptala jsem se našich sestřiček, 
aby jednou větou přiblížili práci  
v našem Centru. 
Zde jsou jejich odpovědi: 
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Volnočasový areál Na Nivách
Veřejná zóna areálu Na Nivách byla navržena tak, aby 
ji bylo možné spontánně využívat každý den. Letošní 
hlavní prázdniny zahájí první sezónu, kdy návštěvníci 
budou mít možnost využít jeho potenciálu. SVČ při-
pravuje půjčovnu herního vybavení a čtyři tematické 
týdny plné workshopů, kde bude možno v čase od 14 
do 18 hodin jednotlivé aktivity zdarma vyzkoušet.

Kreativní týden (29. 6. - 3. 7.)
Zkusili jste někdy vytvořit Land Art? Víte, co je to 
monotyp? Prázdninové tvoření není věkem ome-
zené. Materiál a odborné instruktory tu najdete, 
vy zapojte svou fantazii a tvořivost. V sobotu  
4. 7. bude slavnostní vernisáží zahájena výstava  
vašich děl s hudbou, tombolou a sochařskou per-
formance.

SVČ TRUTNOV

Týden deskových her  
(20. - 24. 7.)
Mezi nejznámější deskové hry se řadí šachy, 
dáma a Člověče, nezlob se!, ale existují jich stovky.  
V tomto týdnu nabízíme příležitost vyzkoušet si jak 
ty tradiční, tak i velké strategické a vědomostní hry. 
Věnovat se vám budou Žolíci rozehrávači, takže 
můžete přijít i jednotlivě. Honza Vodička vymýšlí 
deskové hry přes 15 let. Je například autorem her 
Hexeto, Empatia či Piráti. V pátek 24. 7. od 14 do 
18 hodin rozehraje turnaj o ceny a přiveze novinky  
ze světa her, které si budete moci také zakoupit.

Týden rekreačních her
(27. - 31. 7.)
Každý den v odpoledních hodinách během Týdne 
rekreačních her budou mít návštěvníci areálu mož-
nost vyzkoušet si kromě známých her i netradiční 
pohybové, rekreační a zahradní hry. Přijďte se  
o těchto hrách dozvědět více, vyzkoušet si, jak se 
které hrají. S sebou doporučujeme dobrou náladu  
a chuť hrát si! V sobotu 1. 8. proběhne Letní rodinný 
závod pro dvojice „rodič + dítě“ ve třech věkových 
kategoriích. Soutěžit se bude v disciplínách inspiro-
vaných aktivitami týdnem rekreačních her. Propo-
zice a přihlášky naleznete na www.svctrutnov.cz. 
Počet závodních týmů je limitován.

Týden hlavolamů 
a hádanek (10. - 14. 8.) 
Ježek v kleci je asi nejznámějším hlavolamem. Exi-
stuje však nepřeberné množství od klasických dře-
věných skládaček, tajemných skříněk až po logické 
hry. V areálu bude připraven pohádkový a detek-
tivní příběh a těšit se můžete i na kooperativní hru 
s využitím počítače. V neděli 16. 8. proběhne uza-
vření detektivního příběhu, na kterém by neměl 
chybět žádný vyšetřovatel. Podmínkou je účast na 
vyšetřování během týdne.

Pohádkový den  (29. 8.)
Ukončete prázdniny návštěvou našeho areálu, kte-
rý zaplníme pohádkovými postavami. Od 10 do 18 
hodin budou pro vás připraveny aktivity pro malé 
i velké. 

Půjčovna 
V letních měsících si budete v našem areálu moci 
zapůjčit velké množství her, např. mölkky, ruské 
kuželky, kubb, ping pong či vybrané deskové hry. 

Společně s nabídkou pro veřejnost budou v areálu pro-
bíhat příměstské tábory. Věříme, že díky rozrůstající 
se nabídce aktivit nalezne cestu do areálu stále více ná-
vštěvníků. Přejeme Vám zábavné prázdniny.

komerční sdělení
4



22

PAVEL CAJTHAML, FOTO: MILOŠ ŠÁLEK

Když znáte vesmír moc, 
už to není romantika

Moderní technika sice změnila také astronomii, přesto stále zůstává symbolem hvězdárny velký astronomický 
dalekohled v kopuli. „Pořád je to pro laika velké lákadlo, i když pohled do vesmíru může být velice atraktivní i 
mnohem menším dalekohledem,“ říká Marcel Bělík (54), ředitel úpické hvězdárny.

Co vás baví na pozorování hvězd?
Že můžu být pod oblohou a dívat se na ni. Pokud 
se ale bavíme o astronomii, tak ta je dnes už spíše 
technickou záležitostí. Lidským okem přes daleko-
hled na oblohu se mezi profesionálními astronomy 
už téměř nekouká. 

Takže už neplatí, že astronomové s rozvahou hledí 
na oblohu, bádají a filozofují?
Dnes už ne. Moderní technika to změnila. Ale kdo 
chce, může. Například jeden z kolegů má doma 
kromě robotizovaného dalekohledu také klasický 
dalekohled, kterým se může koukat přímo na ob-

HVĚZDÁŘ

Vyfoťte Vaše MĚSto, DŮM 
či ZaHRÁDKU Z VRtULNÍKU

tRUtNoV, 
18. 7. 2020
Předprodej letenek a bližší info na:
www.forfreedays.cz/trutnov

lohu. Tvrdí, že pokud při pozorování pod oblohou 
nezmrzne, tak to není vzrušující. A má pravdu!

Dnešní astronomové tedy hlavně sedí u počítače?
Ano, ale často ne při pozorování. To díky technice 
běží často automaticky. Počítač napojený na da-
lekohledy vše zaznamená a speciální program ty 
obrovské hromady dat zpracuje. Člověk na to spíš 
dohlíží, sám by takové množství práce nikdy ne-
zvládl.

Laik si všimne Měsíce, možná postřehne hvězdy na 
jasné noční obloze. Co tam ale vidí astronom?
Velké zklamání. Vidíme totiž čím dál méně hvězd, 
může za to stále větší světelné znečištění oblohy. 

Hvězdy tam jsou, ale my na ně prostě nevidíme. 
Ve velkých městech uvidíte méně hvězd, než tady 
v Úpici. A v Praze jich uvidíte ještě méně. Jinak na 
obloze vidíme to samé, co vy laici. Akorát jako od-
borníci máme tu smůlu, že to umíme pojmenovat.

Proč smůlu?
Návštěvníci hvězdárny většinou říkají, že by to 
chtěli také všechno znát. Já jim říkám, ať to radši 
znát nechtějí. Jakmile budou vědět, co to je, jak je 
to velké, proč to bouchá, tak už v tom není ta ro-
mantika. 

V čem se liší astronomové od laiků?
Právě tím, že vědí až moc. Uvedu příklad. Prole-
tí jasný meteor. Já se musím podívat na hodinky, 
abych věděl v kolik to bylo, zapsat si to, nakreslit 
si to, odhadnout jasnost meteoru a spoustu dal-
ších věcí. Když nám to ohlásíte vy jako laik, zpra-
vidla řeknete, že jste v Trutnově na západě viděl 
letět něco jasného. Ale my musíme dál vyzvídat, 
zjišťovat, a pracovat na tom. Odborníci na rozdíl 
od laiků vědí, co si mají o zpozorovaném jevu za-
pamatovat.

Jsou současní návštěvníci hvězdárny poučenější, než 
ti, kteří k vám chodili před dvaceti lety?
Hlavně děti nás mnohdy zaskočí, co vše o vesmíru 
vědí. 

Co vše může laik vidět na obloze? Měsíc, Severku, 
Velký a Malý vůz, asi zahlédl každý. Co třeba Mléč-
nou dráhu?

Krásně, pouhým okem, ale spíš tady u nás, než 
třeba ve městě. Na letní obloze je krásně vidět, jak 
se vine její stříbřitý pás. Na světě je dokonce něko-
lik míst, kde Mléčná dráha vrhá stín. Ale pouhým 
okem je viditelná například i galaxie v Andromedě.

Je na obloze něco nového? Přibývají nebo ubývají 
hvězdy?
Pořád vznikají nové hvězdy. Například za 4 mili-
ardy hvězd se spojí naše Galaxie s galaxií v Andro-
medě a začnou se vytvářet nové hvězdy. Podob-
ným způsobem vzniká většina hvězd. Jiné hvězdy 
zase zanikají, umírají. Ale jestli hvězd víc vzniká 
nebo zaniká, to vám neřeknu.

Co chtějí lidé nejčastěji pozorovat?
Pokud jde o návštěvníky naší hvězdárny, tak to zá-
leží na tom, jaká skupina lidí zrovna přijde. Pro děti 
je třeba ideální na pozorování Měsíc v první čtvrti. 
Měsíc obecně je asi nejkrásnější při pozorování da-
lekohledem, to oceňují i dospělí. A planety, Jupiter 
a Saturn. Ty jsou asi nejhezčí. Venuše má viditelný 
jen srpek, a Mars je maličký. Ale někomu stačí tře-
ba i to, že díky dalekohledu viděl na vlastní oči do 
vzdáleností 300 tisíc světelných let.

Je vůbec zájem o hvězdárnu? Dnes si přece lidé mo-
hou pouštět v televizi nejen dokumenty, ale i vesmír-
né záběry z NASA.
Zájem je asi větší než dřív. Lidé chodí na úpic-
kou hvězdárnu častěji, ale není to nic masivního. 
Přijdou k nám s podobným cílem, jako když jdou 
třeba na hrad či zámek. Stráví tu volný čas, mladí si 
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prohlédnou nebo vyzkouší přístroje, starší vyslech-
nou přednášku nebo prohlédnou fotografie. 

Má veřejnost větší zájem o astronomii?
Díky internetu se častěji ví o atraktivních jevech, 
které lidé mohou pozorovat. Takže díky tomu je 
občas o něco mimořádný zájem. Například když 
bylo poslední zatmění Měsíce, tak na úpické hvěz-
dárně bylo neuvěřitelných šest set lidí. To jsme 
předtím zažili naposledy v roce 1996, když prolé-
tala kolem Země kometa Hyakutake. Je také prav-
da, že v poslední době se celosvětově objevila „za-
tměňová turistika“. Když bylo v roce 2017 zatmění 
Slunce, tak se kvůli pozorování přesunula málem 
půlka Ameriky. Něco podobného se děje i u nás.

A téměř každý to fotografuje. Třeba na mobil, pak je 
internet plný velkého Měsíce před úplňkem.
Mnoho mých kolegů patří mezi odpůrce foto-
grafování astronomických objektů mobilem. Já 
ale už dvakrát zjistil, že je to úžasná věc. Když se  
v noci probudím, střešním oknem vidím na oblo-
ze krásné mraky, vedle nich Měsíc a Jupiter, a při-
tom u sebe nemám dalekohled nebo profesionální 
fotoaparát, tak prostě popadnu mobil, opřu ho  
o balkon a vyfotím to. Velmi často je taková fotka 
zdařilá. A mě se pak na Facebooku taková fotka 
od laika líbí víc, než kdejaké fotky z dovolených 
před pivem, za pivem, nad pivem... Navíc autoři 
snímků se na oblohu museli podívat, něco je tam 
muselo zaujmout, museli si pohrát s kompozicí 
snímku... To k tomu dobrodružství patří. Takže 
mě focení oblohy na mobily rozhodně nevadí. I já 
třeba fotil zatmění Měsíce mobilem a umístil jsem 
ho na Facebook. Mobilem dnes vyfotíte i už zmi-
ňovanou Mléčnou dráhu.

Také se objevují dodatečně upravené fotky. Poznal 
byste je jako odborník?
Mnohdy velmi těžko. Musel bych znát místo, od-
kud snímek měl vzniknout, a znát dobře hvězdy 
nebo jevy, které jsou na fotografii. Někdy je taková 
úprava však vidět na první pohled. Ale celá řada 
astrofotografií je upravená, některé mám ve své 
kanceláři a nevadí mi to. Jsou to hezké fotografie. 

Který mýty a omyly musíte vyvracet nejčastěji?
Pořád stejné, jako před padesáti lety. Někdo tvrdí, 
že Země obíhá v Saturnových prstencích.. Kolegovi 
nedávno přišla výzva, aby se přidal do spolku Za 
placatou Zemi. Stále se objevují zaručené zprávy, 
že Slunce obíhá kolem Země. Nebo že člověk nebyl 

na Měsíci a filmové záběry kosmonautů byly poří-
zené někde v Nevadě. Ale přibývají i nové. Napří-
klad před časem se objevila informace, že ve vesmí-
ru je obrovský diamant. Nebo v březnu se objevilo, 
že bude Mars vidět na obloze podobně jako Měsíc. 

Měsíc občas zaujme větší velikostí, hlavně když vy-
chází...
Dodnes se vedou spory, co způsobuje, že se nám 
Měsíc nad obzorem jeví větší, než když ho máte 
nad hlavou. Je samozřejmě pravda, že Měsíc je ně-
kdy Zemi blíž, pohybuje se totiž na eliptické dráze. 
Svoji roli ale také hraje lidská psychika. Když vám 
někdo řekne, že Měsíc bude víc zářit, tak prostě 
máme pocit, že září víc.

Jak jste se dostal k astronomií?
Začalo to asi v pěti letech. Jezdili jsme na podniko-
vou chatu v Krkonoších. Jako malého mě naši mu-
seli z autobusáku v Janských Lázních dotáhnout 
na saních k chatě. Aby mi tu cestu zpestřili, tak mi  
u toho táta vyprávěl o hvězdách. Zářily mi nad 
hlavou, tenkrát ještě nebylo takové světelné zne-
čištění. Astronomie sice byla od dětství mým ko-
níčkem, ale jsem vystudovaný chemik. Po vysoké 
škole jsem pracoval v různých odvětvích, v úpické 
hvězdárně jsem teprve od roku 1991. Ředitelem 
jsem se stal v roce 2011. 

Kolika objevy se můžete pochlubit?
Jestli máte na mysli hvězdy, tak to není moje spe-
cializace. Hodně se věnuju Slunci, zabývám se 
zejména výzkume sluneční koróny a sluneční fyzi-

kou vůbec. Například jsme studovali, jak se pohy-
buje plazma ve sluneční atmosféře. 

Jaké „nejzajímavější“ jevy jste pozoroval?
Stejně jako většina lidí řeknu zatmění Slunce. To 
je nejúžasnější a největší jev, který na obloze mů-
žete vidět. Je to něco netypického. Viděl jsem už 
spousty zatmění, ale každé nové je pro mě vždy 
něčím mimořádným.

Daří se hvězdárně plnit její hlavní poslání? 
Naším úkolem je z velké části popularizace astro-
nomie. Snažíme se o astronomickou osvětu mezi 
nejširší laickou veřejností se zaměřením na mládež. 
Na druhé straně zájem od veřejnosti je také sluš-
ný. Vliv na to mají určitě i internetová média, kde 
se téměř neustále objevují nějaké informace o ves-
míru. A také... přes den svítí Slunce, v noci Měsíc  
a hvězdy. To je docela slušná reklama.

Co vše na hvězdárně pozorujete?
Slunce, hvězdy, meteory, komety, planetky. Ale 
primární při pozorování je Slunce. Hvězdárna je 
odborným pracovištěm, vedeme i specifické úko-
ly. Například optická a radiová sledování sluneční 
činnosti či pozorování meziplanetární hmoty.

Úpická hvězdárna vznikla již v roce 1959. 
Už tehdy se zde pozoroval výskyt meteorů, 
komet, přelety umělých družic a proměnné 
hvězdy. Sledovala se zatmění Měsíce a Slunce. 
Dokonce se povedlo zachytit signály sovět-
ské kosmické rakety vyslané k Měsíci. Více na 
www.obsupice.cz 

VÍTE, ŽE...
HVĚZDÁŘ
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ty, přičemž ta nová by měla být vždy lepší. „Ta-
kové ty klasiky, jako burger nebo žebra, vždycky 
zůstanou, ale polévky, saláty či dezerty hodně 
obměňujeme a vnímáme i zpětnou vazbu od lidí,“ 
vypravuje Marek, jenž má pod palcem celý servis. 
Když se hosté často ptají po carpacciu, tak proč 
jim nevyhovět. Některá jídla jsou zařazována do 
poledního lístku jako test. Když pak sklízí úspěch 
a bývají vyprodaná, „povýší“ do hlavní nabídky. 
Teď od července najdete v „Irský“ opět nové menu.

A těšit se můžete i na další novinky. Jednou z nich 
budou nealkoholické koktejly, jimiž chce restaura-
ce jako první prorazit na trutnovskou scénu. „Tyto 
drinky jsou teď hodně moderní,“ poukazuje Marek 
Ciler na rostoucí trend oblíbenosti míchaných ná-
pojů z nealkoholických destilátů, které ale chutnají 
jako pravé drinky. „Jsou opravdu dobré i finančně 
zajímavé,“ upozorňuje na pití nejen pro abstinenty. 
Užít si letní pohodu při posezení v „Irský“ budete 
moci nově i při muzikantských večerech. „Chceme 
tady dát prostor hlavně mladým lidem, kteří různě 
cestují po světě, hrají na ulici a jsou fakt dobří,“ pro-
zrazuje Roman Ciler. Kdo vystoupí v trutnovské 
restauraci, o tom rozhoduje jejich „promotérka“. 
Tou je operní i metalová zpěvačka a zástupkyně ře-
ditelky úpické Zušky Iveta Aman. „Známe se, cho-
dí k nám, tak jsme se domluvili. Ona má kontakty  
a všechno ví. My se pak nemusíme o nic starat,“ 
cení si spolupráce Marek Ciler. 

Hudební program již v červnu zahájilo seskupení 
sedmi saxofonistů a trumpetistů, kteří se vydali se 
svými nástroji i mezi hosty a navodili příjemnou 
atmosféru. Večerům s kapelami by měly patřit 
soboty, přesný line-up zatím není znám. „Je ale 
super, že Trutnováci na nás mají hezkou vazbu. 
Dáme vědět týden dopředu, že se něco bude dít  
a hospoda se naplní, aniž bychom akci museli dělat 
větší reklamu,“ pochvaluje si Marek Ciler. Plánují 
se také různé tematické večery. „Nápadů máme 
více, ale někdy narážíme na to, že jsme v centru,“ 
pokrčí rameny jeho otec.

Nicméně sami už při přebírání podniku si nastavili 
trošku jiná pravidla a omezili provozní dobu. Dří-
ve v „Irský“ bývalo zvykem, že se tady klidně paři-
lo i do šesti do rána. Noví majitelé ale vzali na zře-
tel, že se nad restaurací rozkládá čtyřhvězdičkový 
hotel, a tak kvůli hostům i lidem z okolí zavíračku 
posunuli už na půl jednou. Co se jinak týká hotelu 
Nelly Kelly´s, ten nabízí 25 lůžek v deseti moder-

ních pokojích. Původní irští majitelé je vymysleli 
velmi nadčasově, navíc z nich prý srší pozitivní 
energie. V hotelu jsou posilovna i sauna a venku 
zahrada s dětským hřištěm. „Na Bookingu máme 
známku hodnocení přes devět. V roce 2017 získal 
hotel ocenění a my jsme si slíbili, že to budeme dr-
žet a spíš se blížit k desítce. Kvalita je pro nás velmi 
důležitá,“ podotkne Roman Ciler. Za zmínku stojí 
určitě pestré a vydatné snídaně. 

Jako všichni z pohostinské branže i Cilerovi mají za 
sebou díky koronavirové pandemii pár krušných 
měsíců. „Tímto bych chtěl poděkovat lidem, že nás 
nenechali úplně na holičkách. Kupovali vouchery, 
objednávali si obědy přes rozvoz. Když povolili če-
povat pivo přes okýnko, nejdřív si nosili petky, pak 
postávali s kelímky na chodníku. Byť jich bylo pár, 
byli jsme za ně rádi, protože jsme jako furt žili. Měli 
jsme proč ráno vstát a jít sem,“ vypravuje Roman 
Ciler. V restauraci se scházeli každý den, ale zůstali 
na to jako rodina sami. Nejistá situace způsobila, 
že někteří zaměstnanci potřebovali peníze a odešli. 
„Já jim to nemám za zlé, nikdo jsme nevěděli. Byla 
to zvláštní doba, ale na druhou stranu nám ukázala 
i charaktery některých lidí,“ konstatuje šéf. Perso-
nál Nelly Kelly´s tvoří 24 osob - čtrnáct v restauraci 
a deset na hotelu.

Zpět do starých kolejí se ale restaurační byznys 
podle vedení podniku stále nevrátil. „Z ekonomic-
kého hlediska je teď každý den nevyzpytatelný,“ 
vysvětluje Roman Ciler, že pokaždé přijde jiná 
skvadra lidí, která pije a jí jiné věci. Není se čeho 
chytit. Podle syna Marka se i obměnila klientela 
Nelly Kelly´s, což potvrzují čísla z výčepu. Dříve 
se tady pil hodně Kozel, nyní je na prvním místě 
Plzeň. „Je vidět, že kdo tomu rozumí, tak ocení 
kvalitu. Byť tady s tím máme trápení, protože sklep 
je zastaralý. Všechno se ale snažíme dělat srdcem  
a aby to bylo perfektní,“ uzavírá Roman Ciler.
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Snažíme se to dělat srdcem
Když se v Trutnově řekne „Irská,“ většina lidí si hned 
vybaví legendární podnik se spoustou bujaré zábavy 
po večerech. Už tolik lidí ale zase neví, že Nelly Kelly´s, 
jak zní oficiální název, je zároveň také čtyřhvězdičkový 
hotel. A co možná ví jen málokdo, je, že za poslední rok 
a půl se tento pohostinský svět, který se nachází pár 
metrů od Krakonošova náměstí, roztáčí jen díky pra-
covitosti jedné rodiny. O podnik se totiž starají man-
želé Roman a Leona Cilerovi se svými syny Markem 
a Ondřejem.

„Všichni jsme z byznysu a prahli jsme po tom, že 
jednou bychom chtěli hotel,“ říká Roman Ciler. Ten 
měl sice vizi, že to bude kdesi na horách, kde celou 
dobu svého profesního života fungoval. Jenže osud 
tomu chtěl, že skončil v centru druhého největšího 
města v kraji a tady od prosince 2018 šéfuje proslu-
lé „hospodě“. Manželka Leona pečuje o hotelové 
hosty. Tváří podniku je starší syn Marek, jelikož 
se pohybuje na place, zatímco království mladšího 
Ondřeje se rozkládá v kuchyni. Oba bratry vyslali 
rodiče na stejnou školu do Prahy. Oba zkušenosti 
nabírali například v Alcronu, aby si pak na „zkouš-
ku“ otevřeli burgrárnu ve Dvoře Králové. „Potře-
bovali jsme zjistit, jestli vedle sebe dovedeme fun-
govat,“ vykládá ten starší, k čemuž otec souhlasně 
přikyvuje hlavou. Další společná gastronomická 
zastávka už byla „Irská“. Tu přebírali Cilerovi od 
někdejšího provozovatele Jiřího Suka v momentě, 
kdy vyhrála sošku Trutnovského draka za Nejlepší 
restauraci, kavárnu, bar a cukrárnu.

Noví majitelé si tak museli záhy položit otázku, 
zda je potřeba něco měnit, když do rukou uchopili 
nejlepší podnik v Trutnově. „Irská má svou minu-
lost a lidé jsou na ni zvyklí. A třeba měnit interiér 
nás vůbec nenapadlo. To by byla zkáza,“ pouka-
zuje Roman Ciler. Právě zajímavé vnitřní prostory 
jsou předností Irish Pubu. Bar je přivezený z pravé 
irské hospody, kde bývalí vlastníci nakoupili staré 
vybavení a zrenovovali ho. „Co se týká sortimentu, 
někteří lidé nám vyčítají a píší recenze, že už nemá-
me nic irského, ale není to úplně pravda,“ ohrazuje 
se šéf proti tomuto tvrzení. „Máme spoustu irského 
alkoholu, podáváme irské steaky, ale abychom va-
řili Čechům v Trutnově irská jídla, tak to mi přijde 
jako nesmysl,“ tvrdí.

Kuchyně si však prochází neustálým vývojem  
a ubírá se mladým trendem, což hosté oceňují. „To 
nás těší. Na něco jsme se dali a snažíme se držet 
vlastní vlnu. Takže i ta nabídka poledního menu je 
oproti ostatním restauracím dražší, což je ale zapří-
činěno tím, že používáme kvalitní suroviny,“ zdů-
razňuje Roman Ciler. Jídelní karta v „Irský“ přes 
obědy nejsou vlastně hotovky, ale spíš jde o takové 
minutky. Proč prý dělat zapečené těstoviny, když 
v okolí jsou restaurace, kde vaří skvělou klasiku. 
„Je to tak, že chceme nechat vydělat i ostatní, proto 
jsme se snažili najít něco mezi,“ říká Roman Ciler.

Hodně přitom dbají i na sezonní nabídku pokrmů, 
s čím jde ruku v ruce také častá výměna jídelní kar-
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Jde o záchranu 
historického dědictví,
říkají Kasperovi
Slavětín je malá vesnice na severozápadě Jestřebích hor nedaleko 
Trutnova. Její pomyslnou dominantou je jednolodní kaple sv. Josefa, 
která však desítky let chátrala stejně, jako přilehlý hřbitov. Stav této 
historické stavby, jež byla v roce 1911 postavena zdejšími řemeslníky 
ze sbírky občanů, nedal spát úspěšnému trutnovskému podnikateli 
Rudolfu Kasperovi.

Ten se svou ženou Renatou totiž ve Slavětíně žije a není mu lho-
stejné, v jakém žalostném stavu se kaple dlouhá léta nacházela. 
Před časem se tedy společně rozhodli, že ji zachrání. „Myšlenka, 
že koupíme kapli sv. Josefa ve Slavětíně vznikla asi před pěti lety, 
když jsme zjistili, že byla obcí prodána za symbolickou jednu koru-
nu. Potom uplynul nějaký čas, s kaplí se nic nedělo a byla ve stále 
horším stavu. Proto jsme se o tuto stavbu začali zajímat a říkali si, 
že by pro ten objekt bylo lepší, kdyby se o něj začal někdo starat,“ 
přiblížila první kroky k záchraně kaple Renata Kasperová. Na-
konec se manželům Kasperovým kapli podařilo koupit v dražbě  
v letních měsících roku 2018. 

Ukázalo se, že rekonstrukce zahájená po projektové přípra-
vě v dubnu následujícího roku, byla velkou výzvou. Rozsáhlá 
přestavba rozpadající se ruiny s děravou střechou, bez oken, 
parapetů a vytrhanou podlahou přišla příslovečně za pět mi-
nut dvanáct. „Přestože jsem stavař, raději sázím na spoluprá-
ci s architekty a stavebními firmami. Hned na začátku jsme 
se rozhodli, že budeme spolupracovat s Atelierem Tsunami 
Náchod, který má velké zkušenosti s církevními stavbami,“ 
řekl Kasper. Autory přestavby jsou architekti Michal Ježek  
a stavař projektant Jan Řehák. Samotnou realizaci provádí společ-
nost Stavebně dopravní Trutnov.  

Kasperovi byli od začátku rozhodnuti, že nebudou dělat věrnou 
kopii kaple, ale zachovají pouze její základní obrysy a vznikne 
tak moderní stavba se soudobým interiérem. Kaple v právě pro-
bíhající rekonstrukci už má novou střechu s nerezovým křížem 
vyrobeným ve firmě Kasper Kovo, fasádu i okna. Provizorní dve-
ře budou nahrazeny moderními skleněnými a změní se i interiér 
objektu. Kolem je nově uděláno odvodnění, je upraven okolní 
terén a hotovo je rovněž přístupové schodiště od silnice, která 

KAPLE VE SLAVĚTÍNĚ



protíná obec. Součástí přestavby objektu byla  
i revitalizace hřbitova zarostlého trávou a náleto-
vými dřevinami, stromy byly přerostlé a musely 
být prořezány. „Plánujeme, že hroby a jejich okolí 
necháme v přírodním stavu,“ uvedla Kasperová. 

Rekonstrukce by měla být dokončena letos v srpnu 
a do září dotvořena umělecky. Kasperovi jsou totiž 
velkými milovníky umění, proto oslovili dva zná-
mé autory, kteří svými díly poměrně rozsáhlým 
symbolizujícím způsobem pojednají interiér a exte-
riér kaple. „Zatím v tomto směru ale nechceme nic 
prozrazovat, má to být překvapení pro veřejnost 
při otevření nanečisto, které se uskuteční na za-
čátku října,“ poznamenal Kasper. Kaple pak bude 

využívána pro koncerty komorní a třeba i jazzové 
hudby, k výstavám a setkávání obyvatel Slavětína. 

Zajímavostí nynější rekonstrukce byl nález v báni 
původního kříže, který donedávna zdobil věž 
kaple. „Ve staré báni byla objevena zaletovaná ple-
chovka z doby dokončení kaple s německy psaným 
vzkazem tehdejšího starosty, shodou okolností 
Josefa Kaspera, určeným budoucím generacím,“ 
prozradili noví majitelé objektu. Kasperovi vzkaz 
poskytli Státnímu okresnímu archivu v Trutnově, 
který jej nechal přeložit do češtiny. „S manželkou 
jsme se dohodli, že bychom do kaple umístili no-
vou schránku, kde by byly nejen kopie původního 
německy psaného vzkazu, ale také jeho český pře-
klad včetně našeho současného vzkazu pro genera-
ce, které přijdou po nás,“ vysvětlil Kasper.

Záslužné aktivity manželů Kasperových jsou 
součástí jejich snah pomáhat kultuře a památkám  
v regionu. „Nejsem jediná osoba, která podporuje 
kulturu, sport a školství. Angažuje se v tom celá 
skupina našich firem a naší rodiny. Záchrana této 
kaple a její další využití zapadá do této kulturní 
podpory,“ sdělil Rudolf Kasper, který tuto činnost 
považuje za zcela přirozenou a normální. „Každý 
to tak asi nemá, ale my ano,“ dodal. Jeho žena Re-
nata to považuje za povinnost. „Když tady něco 
předci vybudovali, je ostuda to nechat padesát let 
chátrat. Jde o záchranu historického dědictví.“

KAPLE VE SLAVĚTÍNĚ
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Chceme do kostela vrátit život, 
hlásí ze Starého Rokytníka

Starý Rokytník měl v dobách své největší slávy více než tisícovku obyvatel. A také kostel sv. Šimona a Judy. 
Jenže od poválečného odsunu sudetských Němců pozvolna chátral. Někdejší dominantu, dnes ale značně po-
škozený a opuštěný objekt, se nyní snaží zachránit Spolek přátel Starého Rokytníka. „Je to krásná památka, 
mohla by se znovu stát dominantou obce,“ věří předseda spolku Jaroslav Jirman. 

Původně gotický kostel stál ve Starém Rokytní-
ku už ve 14. století, nejstarší potvrzená zmínka  
o něm pochází z roku 1384. Během husitských vá-
lek v roce 1430 byl ale zbořený. Jezuité ho obnovili 
v barokním slohu (a rozšířili) v roce 1752. Poslední 
zásadní úpravy se na kostele prováděly před více 
než sto lety. Církev už kostel desítky let nevyužívá. 
Pravidelné bohoslužby se v něm nekonají. Kromě 
zubu času se na něm bohužel podepsali také van-
dalové a zloději. Zmizely starožitnosti i obrazy kří-
žové cesty. Vitrážová okna jsou rozbitá. Zničená je 
dlažba i elektroinstalace. Krovy jsou napadené čer-
votočem, jednu zeď napadla houba. Přesto kostel 
stojí a při detailní prohlídce se dá vytušit naděje, že 
záchrana kostela by mohla vyjít. 

ZÁCHRANA PAMÁTKY

„Je to zásluha čtyřiasedmdesátiletého Miroslava 
Mědílka, bez něj by kostel už dávno spadnul. Přes 
deset let provádí na kostele opravy. Když do něj 
teklo, střechu na nejhorších místech opravil. Opra-
vil také nároží, nyní pracuje na kostelní věži. Větši-
nu prací provádí sám, jen někdy mu pomáhají dal-
ší. Třeba před časem tu odvedla kus práce místní 
skupinka, která si říká Parta veselých kamarádů,“ 
oceňuje Jaroslav Jirman. 

Naděje na záchranu kostela stoupla loni, když par-
ta zdejších nadšenců založila spolek Přátel Starého 
Rokytníka. „Chceme obnovit funkci kostela a jeho 
kulturní úlohu. Mohly by se v něm konat církevní 
obřady jako svatby, křtiny a pohřby, ale také kon-
certy nebo výstavy,“ naznačuje Štěpánka Tryzno-
vá, místopředsedkyně spolku. 

Skupina patnácti dobrovolníků se ihned pustila 
do práce. Uklízí vnitřek chrámu, vymetli obrov-
ské nánosy pískovcového prachu, který se po léta 
v kostele usazoval. Sekají vysokou trávu na hřbi-
tově, který kostel obklopuje. A u toho začali plá-
novat klíčové opravy. Je potřeba například opra-
vit střechu a krovy, nebo zrestaurovat dřevěný 
strop se štukovými zrcadly a malbou. Vlhká zeď 
potřebuje odvodnit a vysušit. Obnovit potřebuje 
oltář a dřevěné sochy svatých. „Město Trutnov 
nám poskytlo dotaci 30 tisíc korun. Chceme za ně 
pořídit podrobnou studii, která určí co, kdy a jak 
se má opravit. Jakmile budeme vědět, co kostel 
ohrožuje nejvíc a kolik by stála oprava, můžeme 
nechat udělat projekt a začít shánět peníze,“ plá-
nuje Jaroslav Jirman.

Jako spolek můžou Rokytničtí žádat o dotace 
na záchranu kostela. „Nebudou to asi miliony  
z jedné velké dotace, ale spíš menší částky, o kte-
ré bychom žádali podle toho, jak by postupovala 
rekonstrukce,“ věří předseda Jirman. Při údržbě  
a obnově kostela se bude hodit doslova každá ko-
runa. Přispět penězi by mohli i někdejší obyvatelé 
Starého Rokytníku, žijící dnes v Německu. Někte-
ří už se dokonce ozvali, o snaze zachránit kostel 
vědí a plánují vlastní sbírku. 

Rokytnický kostel sice stojí na návrší, ale díky 
vzrostlým stromům a náletovým dřevinám té-
měř není vidět. „To je náš další úkol. Kostel má 
být ozdobou a dominantou obce, je to krásná pa-
mátka a zákonem chráněná stavba. Takže chceme 
okolí vyčistit od náletu, aby se otevřel pohled na 
kostel od silnice,“ odhaluje Jirman další plány. 
Zvláštností kostela je, že není orientován hlavním 
oltářem k východu, ale spíše k západu. Kdysi se 
do kostela ve Starém Rokytníku sjížděli farníci  
i z okolních obcí. O velké návštěvnosti svědčí  
i velké množství dřevěných lavic, které se dodnes 
uchovaly v lodi kostela i v mezipatře. Také sou-
časníci by rádi, aby se kostel stal středobodem 
místního života. Malou premiéru v podobě kon-
certu pro členy spolku a jejich příbuzné už má 
rokytnický chrám za sebou. „Přišlo osmdesát lidí,  
a líbilo se to. Bylo to bez elektřiny, bez mikrofonů, 
a při svíčkách. A už se hlásí další hudebníci, že si 
tady chtějí zahrát,“ potvrzuje Štěpánka Tryznová. 

Pokud se vyplní optimistické představy nadšen-
ců, mohla by se první velká oprava ve Starém Ro-
kytníku uskutečnit už příští rok. A nejen to. Na 

PRODEJ - SERVIS

vedlejším pozemku je torzo někdejšího jezuitského 
zámečku. Spolek má v plánu prořezat a vyčistit stro-
my a vytvořit parčík, který by sloužil k odpočinku. 
„Naši předci zdejší krajinu kultivovali, a my máme 
úctu k tomu, co udělali. Nedělil bych to, zda to byli 
Češi nebo Němci. Zaslouží si naší úctu za to, co tady 
udělali. My to chceme zachovat pro příští generace. 
Myslím, že nás to zas tak moc stát nebude,“ dodává 
předseda spolku Jaroslav Jirman.
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Pracovitý, schopný, zásadový. A především úspěšný. 
Takový je podnikatel, mecenáš i milovník sportu Petr 
Dědek. Během tří desítek let se svojí pílí i drajvem vy-
pracoval mezi nejbohatší české podnikatele. Ve vel-
kém a otevřeném rozhovoru Petr Dědek vzpomíná 
na svoje začátky, hovoří o svém sepětí s hokejovými 
týmy z Pardubic i Vrchlabí, ale i bez příkras popisuje 
svoje vztahy s vrchlabskou radnicí.

Sedíme u vás v kanceláři ve vašem nově vybudo-
vaném kancelářském objektu v Lánovské ulici. Kdy 
bude tato budova otevřena a kdo všechno v ní bude 
sídlit?
Budova skupiny DD již otevřena je. Dostali jsme 
zkušební provoz v březnu letošního roku. Teď 
jsme dokolaudovali a oficiálně otevíráme v čer-
venci malým openingem pro partnery a zaměst-
nance. Samozřejmě nám to trochu zkomplikovala 

Jestli mám o miliardu méně
nebo více, není podstatné

covid doba. Nicméně jsem rád, že po několika le-
tech příprav to dopadlo a nejsme na více místech 
po Vrchlabí. Celá naše skupina je nyní pod jednou 
střechou. 

Rozumím tomu správně, že zde budou sídlit jen vaše 
společnosti?
Ano. Je to budova jen pro management a zaměst-
nance skupiny DD.

Scházíme se k tomuto rozhovoru v neděli. Pro vět-
šinu lidí je neděle sváteční nebo odpočinkový den. 
Jak to máte vy co se týká rozdělení všedních a ví-
kendových dní z hlediska práce a odpočinku?
Já mám volno, když mám dovolenou. Včera jsme 
tu měli například představenstvo HC Dynamo 
Pardubice. Bylo nás tu dvanáct a jeli jsme od osmi 
hodin ráno do dvou odpoledne. Sobota nesobota. 
Když je potřeba, tak se pracuje. Jinak jsem samo-
zřejmě rád, když si najdu volnou neděli pro rodinu.

V kolik hodin začíná vás obvyklý pracovní den?
V šest hodin ráno.

Kolik času denně věnuje práci?
Jak který den. Do sedmi, do osmi večer. To 
ale neznamená, že končím s prací. Ale přijedu 
domů, dám si večeři a čeká na mě můj druhý 
malý syn, abychom se viděli. Takže si chvilku 
pohrajeme a po desáté hodině večer zasednu 
k e-mailům a pracuji.

Jak často se dostanete ve Vrchlabí do města, do 
restaurace nebo po okolí na výlet?
Je pravdou, že nyní je ta doba trošku jiná. Byli 
jsme zvyklí chodit s rodinou v sobotu do-
poledne na kávu do Botty. Měli jsme nějaké 
pravidelné návštěvy města. Já tu samozřejmě 
bydlím a Vrchlabím tudíž každý den několi-
krát projíždím. 

Změnil se během covidové doby nějak váš pra-
covní režim?
Začátkem pandemie jsem jezdil dříve z prá-
ce a chodili jsme na procházky. Naštěstí bylo 
hezky, svítilo sluníčko, tak jsme nebyli doma 
v nějakém útlumu. Ale jak ta doba pokračo-
vala, tak to bylo pracovně horší a náročnější. 
Mnoho věcí se řeší on-line. Režim home-office 
je sice efektivní, ale pro management náročný 
na zkoordinování. Žádná práce nám neubyla, 
spíš naopak. Musela se dělat různá opatření  
a tak dále. 

Podle aktuálního žebříčku časopisu Forbes jste 
65. nejbohatší Čech s odhadovaným majetkem 
ve výši 3,5 miliardy korun. Jaký to je pocit pro-
bouzet se ráno s vědomím tohoto čísla?
Ráno vstávám asi úplně stejně jako jiní lidé. 
Jestli mám o miliardu méně nebo více pro mne 
není podstatné. Jsou to jenom čísla. Čím více 
peněz nebo majetku člověk má, tím je s tím 
více starostí. Je to tak, že peníze dělají peníze. 
Když peníze vyděláte, tak je investujete a je to 
takový kolotoč. Je to zkrátka rychlík, do které-
ho nasednete, a ten jede a nezastavuje. A vy 
ho buď dobře řídíte, nebo ho někde rozbijete. 
Mně se to podařilo zatím řídit dobře. Je prav-
dou, že podnikám třicet let a za tu dobu jsme 
jako rodina nějaký majetek nadělali. Bylo tam  
i štěstí a hodně píle a pracovitosti a někam jsme 
to dotáhli. Věřím, že covidovou dobou prochá-
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zíme také dobře. Samozřejmě, že to některé naše aktivity zasáhlo 
či ještě zasáhne, ale není to nijak dramatické. I proto jsem ani v této 
době nezanevřel na společenskou odpovědnost. 

Co byste poradil někomu, který chce být úspěšný jako vy?
Je potřeba být ve správnou chvíli na správném místě. I štěstí  
k tomu patří a je to samozřejmě o pracovitosti. My jsme začali pod-
nikat na začátku 90. let a tam jsem se naučil hodně věcí. Nemám 
sice vysokou školu, ale za třicet let podnikání jsem získal draho-
cenné zkušenosti.

Pamatujete si, na čem jste vydělal váš první milion?
Ve svém podnikání v elektru. Já jsem vyučený elektrikář a začali 
jsme jako elektromontážní firma. Tento obor je pro nás jedním 
z největších, byť není úplně ze všech největší, a já ho mám rád  
a každým dnem se mu věnuji. Takže odpověď zní „na drátech“.

Nyní se přesuňme k hokeji. Na konci první červnové dekády vám za-
stupitelstvo Pardubic přikleplo majoritní podíl akcií v klubu HC Dyna-
mo Pardubice. Proč jste si vybral právě tento tým?
Není žádný jiný srovnatelný klub jako Dynamo. Jeho historie je 
neskutečná.

Ale tu má přece například takový Litvínov také…
Pardubice mají šest titulů, jsou tam jména a mají diváky. Na zápasy 
chodí 10 tisíc lidí a základna fanoušků v regionu je obrovská, ne-
skutečná. I ve chvíli, kdy byly poslední, tam chodilo i osm tisíc lidí 
na zápasy. Jména, která za Pardubice hrála, jsou neskutečné čes-
ké legendy. Nicméně byla to i trošku náhoda. Když jsem se vrátil  
z dovolené, tak mě následujícího dne - 30. prosince - vyzvedl Ond-
ra Heřman a jeli jsme se podívat do Pardubic na hokej a viděli jsme 
tu tragédii, ve které se tým právě nacházel. Ale i přesto tam bylo 
mnoho fanoušků, kteří tým stále podporovali.

Takže tam vás to zasáhlo?
Jo jo, tam mi jich bylo líto. Tak jsem řekl: „Dobře, 
jdu do toho.“ V tu dobu už bylo výběrové řízení 
vypsáno a oficiální přihlášky se měly posílat do  
3. ledna. Tak jsem ji 1. ledna poslal. Bylo to všechno 
takové emotivní. Napsal jsem e-mail náměstkovi 
primátora Janu Mazuchovi, že se také přihlašuji, 
a 7. ledna byla komise a rozeběhli jsme to. S se-
bou jsem vzal Ondru Heřmana a říkal jsem jim, 
že pokud chtějí Dynamo zachránit, je potřeba tam 
dosadit jako krizového manažera Ondřeje Heřma-
na, a že se musí udělat určité změny. Slíbil jsem, 
že jim pomůžu a dodal jsem klubu nějaké peníze. 
Koupili jsme posilu Michala Vondrku, z Vrch-
labí jsme stáhli Tomáše Rolinka, z Ruska jsme 
získali klíčového obránce Stěpana Zacharčuka. 
Úplně se změnila atmosféra v klubu a poslední 
čtvrtinu ligy jsme co do počtu bodů vyhráli. Vše 
jsme definitivně zachránili posledním zápasem  
v Brně. Zachránili jsme extraligu, ale mezitím už 
běželo výběrové řízení. Komise, dotazy a politika-
ření komunálních politiků, bylo to šílené a zdlou-
havé. Proto jsem jim také na zastupitelstvu řekl, že 
tu jsem teď, a pokud se nedohodneme, tak odejdu 
a už se nevrátím. Podpora mého vstupu je mezi fa-
noušky obrovská. Teď musíme dobře začít. 

Součástí změn ve vlastnické struktuře HC Dynamo 
Pardubice bylo i navázání spolupráce s HC Stadion 
Vrchlabí a vaše znovuangažmá v místním klubu. 
Jaká zde bude vaše role?
Historie mého působení u vrchlabského hokeje za-
čala před sedmnácti lety. Já jsem se stal sponzorem, 
když Vrchlabí hrálo v krajské lize. Po sezóně jsem 
říkal šéfovi klubu Pepovi Stránskému, že buď si ten 
klub koupím, anebo už sem dávat peníze nebudu. 
Můj sponzorský dar byl dost veliký, protože oni 
si tehdy na všechno museli vydělávat úplně sami 
provozováním kempu a tak dále. Měli jsme tu nově 
postavenou halu. Nakonec mi Pepa říkal, ať u toho 
zůstanu a abych si to koupil. Založil jsem společ-
nost, postavil tým a během první sezony jsme po-
stoupili do druhé ligy. Od začátku nás provázely 
velké problémy, co se týče zranění hráčů. Hned 
první rok ve druhé lize jsme měli velký malér, když 
kluci jeli z Mladé Boleslavi na trénink do Liberce, 
měli na dálnici nehodu a měli jsme tam smrťák. Se-
zonu jsme nějak dohráli, ale byla pro nás odepsaná. 

Co bylo dál?
Další rok jsme se z toho oklepali a postoupili do 
první ligy. Tam jsme byli čtyři roky a vždycky jsme 

Petr Dědek (46)

Vystudoval obor elektrikář na Střední průmys-
lové škole v Trutnově. Začínal společně s otcem 
s elektromontážemi v rodném Vrchlabí, nyní je 
šéfem celé společnosti DD Group. S ní napří-
klad staví pro Škodu Auto logistické parky. Silně 
se angažuje i v podpoře a financování sportu. 
Pořádá největší golfový turnaj v Česku a letos 
v červnu se stal majoritním akcionářem hoke-
jového klubu HC Dynamo Pardubice. Časopis 
Forbes jej označil za 65. nejbohatšího Čecha  
s majetkem 3,5 miliardy korun. Ve svém volném 
čase sportuje, hraje fotbal, běhá na lyžích a vě-
nuje se golfu. Má dvě děti.

BIO

hráli play-off. Ale v éře, kdy jsem to vlastnil, jsme 
se s městem Vrchlabí neustále dohadovali - a toho 
jsem se chtěl nyní v Pardubicích vyvarovat - jak má 
město hokej podporovat. Tady to bylo tak, že měs-
to ani neplatilo energie za halu. Všechno si musel 
platit klub. Tehdy to bylo neskutečné dohadování 
na radnici. Už jsem jim přinesl i klíče, ať si to dělají 
sami, když nechtěli ani pokrýt náklady na energie 
na veřejné bruslení. Provoz zimáku jsem platil já. 
Proto jsem dal radnici na vybranou, buď to budu 
dělat já, nebo si to dělejte sami.

Tento tlak zabral?
Ano, pak se to přenastavilo a radnice začala pla-
tit provoz zimáku, což je naprostým standardem  
v celé České republice. Tady si to vedení města 
pod starostou Sobotkou představuje tak, že do té 
doby, pokud to jede, to ždíme a zkouší, co kdo vy-
drží, a pak trošičku ustoupí. Pak jsem měl chvilku  
i podporu pro hokej, pro první ligu, kdy nám měs-
to přispívalo milion korun ročně. Nicméně tohle je 
samozřejmostí všude už jen za tu reklamu, kterou 
jsme tím městu dělali. Všude se o nás psalo, hrály 
se tu poháry, jezdily sem extraligové týmy a zápa-
sy byly vyprodané.

Pak jste ale s první ligou skončil. Proč?
My jsme se při osobním jednání dohodli na další 
podpoře pro následující období, ale na zastupitel-
stvu se to pak odhlasovalo jinak. Bylo to přesně to, 
co dělá Jan Sobotka neustále. Něco vám slíbí a pak 
to nedodrží. Vymluví se na ostatní zastupitele nebo 
radní. Přitom všichni víme, že on je ten, kdo když 
chce, tak si tu podporu domluví. Když má zájem. 
Ale on vždycky chce ukázat, že je to jinak. Kvůli 
tomu já jsem skončil a s tím skončila i první liga ve 
Vrchlabí. Místo toho, aby mi poděkovali za to, co 
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jsme pro Vrchlabí udělali, tak Sobotka napsal, že 
Dědek odešel dělat hokej do Hradce Králové. To 
je mu podobné, aby neukázal na sebe a své okolí, 
že něco podělali. Oni nás podrazili. Podporu nám 
zkrátili o nějakých 300 tisíc korun, ale tady šlo pře-
devším o princip. Nesnáším, když se na něčem do-
mluvím, ale ono je to pak jinak. I přesto já jsem tady 
u hokeje zůstal. Alešovi Cermanovi, který to tu pře-
vzal po mně, jsem hokej kontinuálně sponzoroval. 
Nikdo tu nedal hokeji větší finanční podporu kro-
mě mě. To, že se tu v poslední době hrála druhá liga  
a byli jsme na špici, se dělo díky tomu, že jsem to tu 
finančně podporoval. Jinak by tu hráči jako Bednář, 
Sýkora nebo Rolinek nebyli. Takže my jsme nikdy 
neodešli. Já jsem odešel jako majitel, ale vždy jsem 
tady hokej podporoval. 

Nicméně, aby tu mohla být od nadcházející sezony 
první liga, zřejmě budete muset sáhnout do svého 
měšce ještě hlouběji, že?
To, že tu bude první liga, byl zájem ze strany Dy-
nama Pardubice.

Ale zájem Dynama je přece i váš zájem, ne?
Samozřejmě. My jsme hledali partnerský klub,  
a samozřejmě kam jinam než na Vrchlabí bychom 
se měli obrátit? I tady jsme měli štěstí. Vrchlabí 
vyhrálo svoji skupinu, ale nemuselo do play-off  
a dostalo tu možnost  první ligu hrát. Na to jsme 
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Příběh tantry
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Trollové a kouzelný les
Lov
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Jít krást koně
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Rivalové
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Přes prsty
Tenkrát na Západě
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Když komedie byla králem
Tenkrát na Západě
Ikarie XB1
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Ukradená vzducholoď

Michal Tučný revival
Marta a Rasputin 
Tlupa tlap
Neodůvodnitelná lítost
Kasteláni
Blues Mystery
Sirius
Just Now
Mescalero
Pepa Lábus a spol.

1. 7.
2. 7.

3. a 4. 7.
5. 7.
6. 7.

7. a 8. 7.
9. 7.

10. 7.
11. 7.
12. 7.
13. 7.
14. 7.
15. 7.
16. 7.

17. a 18. 7.
19. 7.

3. 7.

8. 7.
10. 7.
15. 7.
17. 7.
22. 7.
24. 7.
29. 7.
31. 7.

4. 7.
11. 7.
18. 7.
25. 7.

1. 8.

1. 7.
3. 7.
8. 7.

10. 7.
15. 7.
17. 7.
22. 7.
24. 7.
29. 7.
31. 7.
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kývli. Rozpočet  první ligy je řádově 15 milionů 
korun a z toho více než polovinu platí Dynamo. 
Nejen, že sem bude dávat hráče, ale bude to stát  
i nemalé peníze. Proto byl pak docela zajímavý pří-
spěvek pana starosty na jeho sítích, kde napsal, že 
„to všechno dělá Aleš Cerman, nicméně já jsem rád, 
že tu  první liga bude, ale není to moje aktivita“. On 
se od toho takto neuvěřitelně distancoval, to určitě 
fanoušky „potěší“. I Aleš Cerman byl z toho pře-
kvapený. Pro upřesnění: Město tu nepodporovalo 
hokej, ale platí pouze provoz haly. Už v době, kdy 
jsem působil na vrchlabské radnici, jsem se kromě 
přímé finanční podpory hokeje zasazoval i o to, 
aby v rozpočtu města byla samostatná kapitola na 
podporu mládežnického sportu. To je věc, která po 
mně zůstala, i když každým rokem zastupitelé tuto 
kapitolu krátí. Takže moje stopa ve sportu tu je,  
a to nejen u hokeje. Ale na druhou stranu nepodpo-
ruji takové projekty, které mi nedávají smysl.

Co se týká sportu, tak vaše jméno je spojeno také  
s golfem...
Ano, moje společnost Relmost jako promotérská 
firma, která je jedna z největších Evropě, vrátila 
golfovou European Tour do České republiky. Je to 
jedna ze dvou největších golfových sérií na světě. 
Golf podporujeme již devátým rokem, koupil jsem 
televizní stanici Golf Channel pro Českou a Sloven-
skou republiku. Chtěli jsme tomuto sportu pomoci 
a propagovat ho. Protože on není jen sportem bo-
hatých lidí, ale sportem široké veřejnosti. Česká 
golfová federace má 56 tisíc členů.  Navíc golf je 
pro zdraví občana velmi prospěšný.

V jednom z rozhovorů jste řekl, že chcete z golfu 
udělat druhý biatlon.
Jo, je to tak. Mně se líbilo, jak šel biatlon hodně 
nahoru. Před deseti lety ho skoro nikdo neznal  
a nikdo na to nekoukal. Ale podařilo se vychovat 
talenty a tím se zájem o něj zvedl. A když potom 
vidíte závody Světového poháru v Novém Městě 
na Moravě, kam přijde 100 tisíc diváků, tak to je 
úžasný. V tom je český národ jedinečný, jak se do-
káže semknout a fandí svému sportovci či týmu. 
Biatlon je akční a totéž platí i o golfu. Byl bych rád, 
kdyby se nám podařilo v Česku vychovat druhého 
Tigera Woodse, ale bude to velmi náročné.

A skutečný Tiger Woods se někdy v Česku objeví? 
Třeba na některém z vašich turnajů?
Je to naším cílem. Kdyby nevypukl covid tak jsme 
byli velice blízko dohodě. Třeba napřesrok.

PODNIKATEL A MECENÁŠ




