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Matka měla o jejím ženichovi odlišné
představy. Jedním z nejvážnějších kandidátů byl asi šedesátiletý vrchnostenský
stavitel, kterého Magdalena z duše nenáviděla. Byl to surovec, sadista, který utýral vlastní matku, syna dohnal k útěku
z domu a Magdaleny se zvlášť dotklo, že
neváhal absolvovat dlouhou cestu, aby
mohl zhlédnout potrestání vojáka během uličkou. A když se ukázalo, že jen
shodou náhod unikla osudu dívek, které
předtím nalákal do opuštěného domu,
v němž je držel pod zámkem, dokud se
jich nenabažil, postupně zjišťovala, že
má k Rettigovi čím dál blíž.

Magdalena Dobromila Rettigová
Patrně nejslavnější česká kuchařka se narodila přesně před
140 lety. Ať už se názory na její osobnost jakkoli liší, to, že
byla pro řadu generací žen průvodkyní po jejich kuchyních,
jí nemůže odepřít nikdo. Ale Magdalena Dobromila není jen
proslulou a všeobecně známou autorkou české kuchařky.
ka. Ale matka, od které mateřskou něhu
nepoznala a která pro dětské radosti neměla pochopení, ji za hru s panenkou
vyhubovala, a tak Magdalena hedvábné
šatičky rozstříhala a dřevěnou panenku
spálila. Podle zásad matčiny výchovy
jedinou přípustnou činností byly užitečné domácí práce. Ne že by svou dceru
neměla ráda, ale zřejmě byla ovlivněna „posledním módním výkřikem“ pedagogiky té doby.

Co se v mládí naučíš…
M. D. Rettigová – rytina z roku 1831.

Když otec v roce 1793 zemřel, bylo
Magdaleně osm let a to už bydleli ve Sta-

Začátek 19. století. Doba, kdy bylo
nepředstavitelné, aby muž, důstojná a vážená hlava rodiny, se objevil se zástěrou
v kuchyni. Jiří Babica, Zdeněk Pohlreich
nebo „Kluci v akci“ byli ještě dávno na
houbách a vařečkou, hrnci a pokličkami českých domácností vládly výhradně
ženy. A nezaměnitelným symbolem se
stalo jméno Magdaleny Dobromily Rettigové. Její „vraz tam dvacet vajec“ se
stalo, dnešním slovníkem bychom mohli
říct – kultovní hláškou.

Dětství bez panenek
Narodila se 31. ledna 1875 ve Všeradicích na Berounsku jako Magdalena
Artmannová, dcera purkrabího na panství hraběte Kounice. Otec býval většinou celý den ve službě, matka byla přísná dáma, která dbala, aby se její dcerka
nestýkala s obyčejnými dětmi, a protože
Magdaleně všichni tři sourozenci zemřeli vždy brzy po narození, vyrůstala sama. Jedinou panenku, kterou kdy
měla, dostala až jako šestiletá od dědeč-
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Jan Alois Rettig – autoportrét z roku 1818.

Náměstí v Přelouči ve 20. letech 19. století.

Mariánské lázně v Chuchli, místo zasnoubení
Rettigových.

tenicích u Prahy. Protože matka neměla
dost peněz na drahé bydlení, stěhovali
se brzo do Prahy, později do Plzně, ale
nikde příliš dlouho nepobývali. O počáteční vzdělání se starala matka, k četbě
a katolické víře Magdalenu vedl rodinný
přítel piarista P. Eugenicus Frank, vychovatel v rodině hraběte Kounice. Do školy
Magdalena údajně podle vlastních vzpomínek chodila jen asi jeden rok ve věku
kolem deseti let. Četla ráda a prakticky
všechno, co jí přišlo pod ruku, Biblí počínaje a dobovými románky konče. Musela ale číst potají, protože četbu matka
také považovala za maření času.
V době svého dospívání velmi vážně
onemocněla žloutenkou, ale nakonec její
organismus nad nemocí zvítězil. Brzy po
uzdravení se zúčastnila svého prvního
plesu, ale v pamětech o tom píše, že tam
šla proti své vůli jako loutka na nátlak
své matky. V době rekonvalescence byly
spolu s matkou pozvány na zámeček hraběnky Bredovské v Kamenné u Příbrami, kde nějaký čas pobývaly. Kuchyně se
stala jejím nejoblíbenějším místem, po-

máhala kuchaři nejen s přípravou jídel,
ale i při úpravách stolu. Starý kuchař si
prý časem zvykl sedět v kuchyni v křesle a z něho dirigovat svou mladou, ale
učenlivou žákyni.

Kostěná dekorační lžíce (líc).

Mladá dívka a muži
Magdalena se mužů spíše stranila. Byla snad jen jednou zamilovaná
do strakonického berního kontrolora.
Byl to prý nemajetný, nevzhledný muž,
sice vzdělaný a uvážlivý, ale přehlížený
a odstrkovaný. Také ale výborný cellista. Korespondence mezi ním a Magda-

lenou trvala téměř půldruhého roku, až
ji Magdalena ukončila pro malicherné
nedorozumění. Při pobytu v Praze se do
Magdaleny zamiloval student práv, který

Lékař Fr. X. Lékoslav Koráb, přítel M. D.
Rettigové.

bydlel v zadním traktu domu, kde měly
s matkou byt. Hezky zpíval a dokázal jí
kreslit předlohy k vyšívání. Magdalena
ale Jana Aloise Rettiga spíš využívala
jako svého důvěrníka v srdečních záležitostech a vrbu, zpovědníka, případně
ochránce.

(10. 6. 1813 v Přelouči – 14. 9. 1854 v Mnichově)

Ukázka z připravované knihy Největší ženy našich dějin,
www.rubico.cz

Znali se už skoro deset let, když se
Rettig ocitl mezi kandidáty na ženicha
jedné svobodné matky, které nejmenovaný šlechtic kromě celého zaopatření dítěte daroval v té době obrovskou
částku 6 tisíc zlatých. Nepříliš bohatý
student by v tom případě za peníze své
budoucí ženy mohl nejen dostudovat,
ale navíc si udělat i doktorát. Jenže Rettig
takovýto obchod, možná také proto, že
mu ho tlumočila jeho láska Magdalena,
rázně odmítl a na jedné z procházek si
u Mariánské studánky vyznali lásku. Pak
už stačilo „pouze“ zlomit matčin odpor,
aby si směla vzít milovaného člověka
bez jmění a s hubeným příjmem. Došlo
k tomu až tehdy, když Magdalena onemocněla těžkým zápalem plic a ošetřující lékař matce oznámil, že nezmění-li
se radikálně Magdalenin duševní stav,
neodvratně zemře. A tak podle vzpomínek 1. listopadu 1807 řekla matka své
dceři, že se musí vzchopit a uzdravit, aby
se mohla provdat za svého vyvoleného.
V den svých třiadvacátých narozenin
pak Magdalena vstupuje s Rettigem do
svazku manželského.

Smrt dětí

Jindřiška Rettigová

Dcera Magdaleny D. Rettigové, operní pěvkyně,
sopranistka. Vystupovala ve Stavovském divadle
v Praze (1834–1839), ve Štýrském Hradci (1839–
1841) a v dvorní opeře v Mnichově (1841–1854).
V průběhu své kariéry hostovala také například ve
vídeňském Leopoldově a Stuttgartu. Zemřela ve věku
nedožitých 41 let, pravděpodobně na tuberkulózu.

Z důvěrníka manželem

Žena lékárníka Andresa, přítelkyně M. D.
Rettigové.

Jan Andres, ústecký lékárník a vlastenec,
přítel M. D. Rettigové.

Ukázka z připravované knihy Největší ženy našich dějin,
www.rubico.cz

Jan Alois Rettig nebo pozdější Jan
Sudiprav Rettig, jak už to jeho novější
jméno vypovídá, byl sice po otci Němec,
ale velký český vlastenec a obrozenecký
buditel. Po dostudování vykonával ještě
osm let právnickou praxi v různých advokátních kancelářích, až teprve v roce
1809 nastoupil jako magistrátní sekretář
v Táboře. Léta strávená v Táboře ale nebyla příliš šťastná. Pravděpodobně jim
nesvědčilo táborské klima, oba manže-
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otevřel a objevily se i úvahy o jeho odstranění. Tak radikálnímu řešení však
brání majetkoprávní překážky (budova
mnohokrát změnila majitele a samozřejmě ani dnes není majetkem města).
Podle některých odborníků je demolice
jeho železobetonové konstrukce i problémem technickým. Navíc historický
komplex na jeho místě je ztracen nenávratně a ani odstranění kontroverzní budovy by tuto ztrátu nenapravilo.
Objevila se proto méně radikální řešení. Různé návrhy nového oplášťování
směřují k tomu, aby budoucí tvář budovy sice nepředstírala stáří, ale připomínala alespoň členěním tvarosloví někdejšího historického bloku. Otázkou však
je, existují-li pro takové řešení potřebné
předpoklady, zejména vůle a shoda ve
vedení města. Zatím je omšelé betonové
monstrum i čtvrt století po změně režimu stále stejnou skvrnou na tváři jinak
krásného historického města Jihlavy. 

Výstavba obchodních domů Prior za normalizace je výmluvným příkladem zvůle komunistických funkcionářů a politického tlaku deformujícího odborná rozhodnutí. Priory měly
být vizitkou „úspěchů socialismu“. Hlediska urbanistická
a památková musela ustoupit.
Jihlavský blok historických, v jádru gotických
domů, zvaný Krecl na dalším dobovém
vyobrazení.

Budova obchodního domu Prior doslova „zabila“ jihlavské historické náměstí.

Zejména zásah do památkově chráněných center řady měst byl přímo děsivý. Priory totiž měly zakrýt dosavadní
dominanty, zejména kostely, a stát se
dominantami novými. Hodnota řady
náměstí v historických jádrech měst tak
byla nenávratně narušena. Ba co víc, při
tomto barbarském přístupu k historickému dědictví bylo mnoho cenných památek zcela zničeno.
Snad nejkřiklavějším případem je
jihlavské hlavní náměstí, kde se betonové monstrum Prioru arogantně usadilo

Zeleň a jihlavský špalíček – blok domů na
ploše náměstí – na staré pohlednici.
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v jeho středu, stavba vedla ke zničení
cenného bloku historických domů zvaného „Krecl“ a narušení historického
podzemí.

Krecl
Jihlavské náměstí, jedno z největších
ve střední Evropě, patřilo svým památkovým fondem také k nejkrásnějším.
Měšťané, kdysi bohatnoucí z těžby stříbra a později z obchodu, si zde vystavěli
luxusní pozdně gotické paláce s obchodními dvoranami a nádhernými portály. Když tu začala být nouze o stavební
místa, vznikl v ploše náměstí volně stojící blok středověkých domů, obvykle
označovaný termínem „špalíček“. Stalo
se tak už koncem 13. století. Konkurenci měl u nás pouze v proslulém špalíčku
chebském. Jeho název Krecl pocházel od
německy mluvících obyvatel Jihlavy.
Krecl později prošel renesančními
i barokními úpravami, nicméně původ-

ní jádro zůstalo zachováno. Blok tvořil
se svými obchody a dílnami zázemí jihlavského tržiště a jeho sklepy byly propojeny s podzemím.
Významná památka přežila i války
a mohla být ozdobou města. Kdyby…
Kdyby se soudruzi na komunistické radnici za normalizace nerozhodli, že staré
musí ustoupit novému, že dominantou
náměstí musí být nějaký ten výdobytek
socialismu.
I komunističtí funkcionáři se ovšem
báli veřejného mínění. K odstřelu nepohodlné památky přistoupili raději v půl
jedné v noci 23. 4. 1974. Zůstaly sice stát
dva nejvzácnější rohové domy, i ty však
byly demolovány následujícího roku. Za
skandální zničení historických památek byl odpovědný především tehdejší
předseda Městského národního výboru
Karel Prchal. Svévolně dokonce nařídil
i dodatečnou likvidaci dvou nejcennějších domů, které měly být zachovány.
I v této době občanské pasivity měl devastační čin tak silnou negativní odezvu,
že Karel Prchal byl „za trest“ odvolán
z funkce, potichu však uklizen jako místopředseda na Okresní národní výbor.

Chrám socialismu
Motivace stavby obchodních domů
Prior v 70. letech minulého století je
celkem jasná. V roce 1968 mělo mnoho
lidí možnost poznat na vlastní oči životní úroveň západní Evropy. Za normalizace už nebylo tak lehké přesvědčit lidi
o úspěších socialismu. A tak se soudruzi

Ukázka z připravované knihy Staré a nové,
www.rubico.cz

Stavba jihlavského Prioru.

rozhodli stavět ve všech větších městech
jakési výkladní skříně úspěšného budování – obchodní domy Prior, které se
měly vyrovnat Západu.
A když už se stavělo, tak hodně okázale, na nejexponovanějších místech náměstí, před kostely, které přece už nemají pro socialistického člověka význam,
nebo na místě historických budov – staré přece musí ustoupit novému.
A tak i v Jihlavě. Tři roky po demolici historického domovního bloku Krecl
byl položen základní kámen Prioru. Dodnes je na západní straně budovy k vidění a informuje, že stavbu realizoval
brněnský Ingstav. Obchodní dům byl
otevřen v roce 1983, ironií osudu krátce
po prohlášení historického jádra Jihlavy
městskou památkovou rezervací. Méně
se ví o tom, že hloubení základů vedlo
i k narušení další zdejší historické památky a turistické atrakce – rozsáhlého
jihlavského podzemí. Suterény domů
Kreclu byly totiž na jeho labyrint napojeny a značná jeho část leží pod náměstím.
Podzemní prostory pod novostavbou
byly vybagrovány a nahradil je betonový monolit protiatomového krytu. Další
části, jejichž statika byla stavbou narušena, byly zality betonem.
Přestože se média snažila stavbu propagandisticky využít, je dokonce i na dobových fotografiích a pohlednicích vidět
snahu zakrýt tvrdý kontrast s historickou zástavbou náměstí.

Perspektivy
Od svého dokončení je budova jihlavského Prioru kritizována. Na počátku i proto, že v architektonické soutěži
na obchodní dům zvítězil jiný, mnohem
kultivovanější návrh, který budovu zanořil z větší části pod povrch a počítal se
začleněním nejcennějších částí Kreclu.
K realizaci však byl vybrán jiný návrh
bez ohledu na výsledek soutěže.
Pád komunistického režimu v roce
1989 diskuse o jihlavském Prioru znovu

Ukázka z připravované knihy Staré a nové,
www.rubico.cz

Jedna z návrhů, jak polidštit betonovou obludu.

Další starý pohled na Krecl.
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historických elektráren
(a jedna zajímavost navíc)

V noci získává krása Labské elektrárny v Hradci Králové díky efektnímu nasvícení zcela jiný rozměr
než za denního světla.

V r. 1997 zde byla zpřístupněna muzejní expozice. Přestože v r. 2002 byla
budova poškozena ničivou povodní, podařilo se ji brzy znovu zprovoznit a dnes
je tato unikátní památka opět přístupná
veřejnosti. Podrobnější informace na
www.elektrarna.info.

Přehled historických elektráren
1.
2.
3.
4.

Křižíkova elektrárna v Písku
Labská elektrárna v Hradci Králové
Vodní elektrárna Spálov
Přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně

5.
6.
7.
8.

Vodní elektrárna Háj-Třeština
Vodní elektrárna Čeňkova pila
Vodní elektrárna Želina
Vodní elektrárna v Praze-Holešovicích

Křižíkova
elektrárna v Písku
Půvabné jihočeské město Písek nabízí návštěvníkům celou řadu historických
pamětihodností, ke kterým patří i významná památka technická – Elektrárna
královského města Písku, která je nejstarší veřejnou vodní elektrárnou v Čechách. Nachází se v místní části Podskalí, na pravém břehu Otavy na místě
bývalého Podskalského mlýna. První písemné zmínky o tomto mlýnu pocházejí
z r. 1511, kdy jej král Vladislav Jagellonský, spolu s přilehlou valchovnou, daroval městu. V r. 1836 byla v budově valchovny vybudována vodárna, kterou se
čerpala voda z řeky do městských kašen.
Kolem r. 1873 měl mlýn 5 kol na spodní
vodu, další dvě kola poháněla čerpadlo
vodárny a pohon pily.
Roku 1887 se písecký starosta Alois
Pakeš obrátil na Františka Křižíka ve
věci uvažované elektrifikace města a ten
vybral jako nejvhodnější místo pro výrobu elektřiny právě Podskalský mlýn. 23.
června 1887 se poprvé rozsvítily Křižíkovy obloukové lampy a Písek se tak stal

34

Perlou Křižíkovy elektrárny v Písku je mramorová rozvodná deska z roku 1926.

prvním českým městem trvale osvětleným elektřinou (v Jindřichově Hradci se
sice elektrické lampy rozsvítily dříve, ale
jenom na jeden den). Vzhledem k nad-

Labská elektrárna
v Hradci Králové
V interiéru písecké elektrárny se návštěvníci
kromě jiného mohou seznámit i s historií
elektrického osvětlení města.

šení, s jakým se nové osvětlení setkalo,
byly ve městě záhy instalovány další
lampy a dne 1. září 1888 město poprvé
rozzářil plný počet obloukových lamp.
K tomuto datu také začal Podolský mlýn
oficiálně fungovat jako elektrárna.
Zpočátku zajišťovalo pohon elektrárny se třemi dynamy mlýnské kolo,
vzhledem k narůstající poptávce po
elektřině však r. 1901 vodní kolo nahradily dvě Francisovy turbíny z karlínské
továrny J. C. Bernard o celkovém výkonu 74 kW. V r. 1926 byla elektrárna
přestavěna na dodávku střídavého proudu (namísto dosud vyráběného proudu
stejnosměrného). V r. 1946 byla elektrárna znárodněna a r. 1986 pro celkovou zchátralost odstavena z provozu. Po
r. 1989 byl objekt zapsán do seznamu
kulturních památek a následně opraven,
včetně technického zařízení. Od r. 1994
je elektrárna opět v provozu. Při citlivé
rekonstrukci byl zachován vzhled fasády
z r. 1901, zatímco strojovna odpovídá
stavu z r. 1926, včetně nádherné mramorové rozvodné desky.

Převzato z knihy Technické památky České republiky,
www.rubico.cz

Jednou z nejvýznamnějších technických památek Hradce Králové je vodní
elektrárna zvaná Hučák, ležící nedaleko historického centra. Je jedinou ze tří
hradeckých elektráren, jejíž turbíny roztáčejí vody Labe, zbylé dvě hydroelektrárny leží na Orlici. Její historie se začala
psát v okamžiku, kdy se královéhradečtí
radní rozhodli chránit město před častými povodněmi. Plánovaná výstavba
vyžadovala náročné regulační zásahy na
obou řekách, které byly zahájeny r. 1907.
O dva roky později byla zahájena stavba
vlastní elektrárny, jejíž projekt vypracoval prof. ing. Karel Novák, ředitel Elektrických podniků pražských.
Elektrárna je situována na 157. říčním km na místě starého „Hučavého“
jezu, podle kterého získala svůj název.
Autorem architektonického řešení stavby, která svou umírněnou krásou a elegancí nepřestává fascinovat ani po celém
století a je nazývána secesním unikátem
na Labi, je prof. arch. František Sander.
Ten se spolu s ing. Františkem Jiráskem
podílel i na projektu přilehlého betonového mostu se segmentovým jezem.
Napojení elektrárny do sítě proběhlo
12. února 1910, tentýž večer se rozsvítily
Křižíkovy obloukové lampy na Velkém

náměstí. Hydrocentrála vybavená třemi
vertikálními Francisovými turbínami
byla dokončena r. 1911 a o rok později
začala trvale dodávat do sítě elektrickou
energii.
V letech 1922–1926 proběhla rekonstrukce elektrárny, od té doby v ní dodnes pracují tři Francisovy turbíny o výkonu 270 kW a hltnosti 10 m³/s. Součástí
provozu jsou i tři rozvodny elektrického
napětí. V 90. letech proběhla rozsáhlá
a citlivá rekonstrukce budovy i mostu, od r. 1996 se obyvatelé i návštěvníci
Hradce Králové mohou těšit z nočního
pohledu na elektrárnu efektně nasvícenou 139 svítidly.
Labská elektrárna, představující jeden
z nejkrásnějších příkladů předválečné industriální architektury, je chráněna jako
kulturní památka a je jednou z výrazných
dominant Hradce Králové. V budově
dnes sídlí Informační centrum Obnovitelné zdroje společnosti ČEZ a návštěvníci si zde mohou nejen prohlédnout hydroelektrárnu, ale také si rozšířit obzory v
atraktivně zpracované expozici věnované
obnovitelným zdrojům energie. Bližší informace na www.cez.cz.

je napájeno nádrží o objemu 43 000 m³
ležící u obce Bítouchov, ze které je voda
vedena 1,32 km dlouhou štolou raženou
ve skále a 0,55 km dlouhým krytým kanálem do vyrovnávací komory. Tu tvoří
rozšířený kanál, ze kterého je voda odváděna 35 m dlouhou dvojicí ocelových
přivaděčů do elektrárny.
Původní agregáty složené z horizontálních Francisových turbín o výkonu
2 MW byly při modernizaci v r. 1998
nahrazeny dvěma vertikálními přímoproudými Kaplanovými turbínami s výkonem 2× 1,2 MW. Ojedinělá je výzdoba
strojovny – nad galerií, kde jsou umístěny manipulační pulty a signální tablo
schématu elektrárny, krášlí zeď alegorický obraz od Ferdinanda Rubeše, který
znázorňuje elektrickou energii vyrobenou vodními silami.

Vodní elektrárna ve Spálově u Semil patřila
v době svého vzniku k pozoruhodným hydroenergetickým projektům.

Vodní elektrárna
Háj-Třeština
Jedna z nejvýznamnějších památek
české moderní architektury, která je od
roku 2008 chráněna jako národní kulturní památka a aspiruje i na zápis do
seznamu kulturního dědictví UNESCO,
se nachází mezi Mohelnicí a Zábřehem.
Je jí malá vodní elektrárna s náhonem
a dvěma Francisovými turbínami situovaná na umělém vodním kanále na le;-

Vodní elektrárna Spálov
Nedaleko Semil vytváří řeka Jizera
hluboké údolí plné romantických zákoutí. A právě zde, na 104. říčním km,
leží u obce Spálov stejnojmenná vodní elektrárna. Byla vystavěna v letech
1921–1926 a její slavnostní kolaudace
se zúčastnil i prezident T. G. Masaryk.
Elektrické zařízení rozvodny pochází
od firmy F. Křižíka. Na svou dobu pozoruhodně řešené hydroenergetické dílo

Převzato z knihy Technické památky České republiky,
www.rubico.cz

Hydroelektrárna v Háji u Třeštiny je dílem
Bohuslava Fuchse a Josefa Štěpánka a patří
ke klenotům české moderní architektury.
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Windguru.cz Předpověď

hledají windsurfaři na českém webu

Když bylo Václavu Horníkovi patnáct let, propadl windsurfingu. Začal pečlivě sledovat předpovědi počasí a zejména to,
kde bude foukat. V devadesátých letech se na vysoké škole
v Praze dostal k internetu, který byl tehdy ještě v plenkách,
a hledal na něm informace o meteorologii. Byla jich spousta,
ale nebylo snadné se ve všem zorientovat.

Web pro celý svět

Windguru.cz

Tak ho napadlo vytvořit speciální
předpověď pro stejné šílence závislé na
větru, jako byl on sám. Nakonec vytvořil
web, kde se dá rychle, pohodlně a přehledně najít předpověď větru a mnoho
dalších informací o počasí pro kterékoliv místo na světě. Dnes si jeho stránku
windguru.cz otevře dvacet milionů lidí
měsíčně.

Patrně neexistuje jiný český web, který by zaznamenal takový raketový nástup. Mezi lidmi na celé zeměkouli, kteří
propadli kouzlu klouzání po vodě a po
vlnách s větrem v zádech, nenajdete nikoho, kdo by windguru.cz neznal. Stránky nabízejí předpověď víceméně pro
celý svět a naučit se s nimi zacházet není
nijak složité. Přehledně poskytují údaje nejen o větru, velikosti nebo periodě
vln na moři, ale i o teplotě, tlaku, oblačnosti či srážkách, a tak je může využívat
kdokoliv. Kromě toho nabízí mapy a archivní přehledy. Pro toho, kdo se zajímá
o počasí, je windguru.cz nevyčerpatelným zdrojem dat. Autor stránek Václav
Horník uvádí: „Většina přístupů je z Evropy, hlavně z tradičních surfařských
zemí, jako je Francie nebo Portugalsko.
Postupně se hodně rozjela Jižní Amerika
a nejvíc Argentina. Vtipné je, že to tam
používají třeba i farmáři, protože wind-
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Vítr
Vítr je horizontální proudění vzduchu v atmosféře. Je vyvolaný rozdíly v tlaku
vzduchu, proudí z míst s vyšším tlakem do míst s nižším tlakem a je ovlivněný rotací
Země. Rychlost a směr větru se měří pomocí anemometru. Směr větru znamená,
odkud vítr vane, severozápadní vítr jde tedy od severozápadu. Rychlost nebo síla
větru se měří v okamžitých hodnotách v kilometrech za hodinu, metrech za sekundu,
mílích za hodinu či uzlech. Rychlost větru se ovšem v každý okamžik mění, proto se
často udává průměrná rychlost větru za určité období a maximální nárazová rychlost
větru. Pro nejlepší orientaci slouží nicméně Beaufortova stupnice, kde třeba stupeň
číslo čtyři znamená, že rychlost větru je zhruba od pěti do sedmi metrů za sekundu.
Vítr, respektive vichřice spolu s povodněmi jsou ovšem největším zdrojem škod
v podmínkách střední Evropy. Vzpomeňme na velkou vichřici z listopadu roku 2004,
která poničila velkou část lesů ve Vysokých Tatrách. Vítr je také jedním z hlavních
činitelů, který přináší erozi a zvětrávání hornin. Lidé nicméně umí energii větru
využívat. Známe větrné mlýny a větrné stroje, kterými se například čerpala voda,
v současnosti se mechanická energie získaná turbínou z větru používá pro pohon
alternátoru ve větrných elektrárnách. Vítr pohání plachetnice a nadšenci ho využívají
při windsurfingu, kitingu nebo snowkitingu.

guru.cz jim dokáže udělat detailní předpověď pro jejich lokalitu, kde mají pole.
Pláž je vůbec nezajímá.“

Jak to vlastně funguje?
Když Václav Horník studoval na vysoké škole a bavil se hledáním informací
o počasí, zjistil, že existují předpovědní
modely a našel i prvotní zdroje dat. Internet a počítače ho na rozdíl od studia účetnictví a ekonomie bavily, uměl
programovat, a tak data přeformátoval
do tabulky, kterou zavěsil na internet.
Někdy koncem devadesátých let měl
pokryté celé Česko a začal pracovat na
zahraničních lokalitách. První byla mekka surfingu, Maui na Havaji, pomalu
přibývaly další. Celá věc se rozkřikla,
na stránku začali chodit surfaři z celého
světa a Horník nakonec zjistil, že už má
mnohem víc přístupů ze zahraničí než
z České republiky. Původní formát, tabulka s čísly, který kdysi vytvořil pouze
pro sebe, je přitom stále stejný.

Spolupráce s vědci
Meření rychlosti větru.
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Další zlomový okamžik přišel ve
chvíli, kdy se o windguru.cz dozvěděli

Ukázka z připravované knihy Lidé a firmy z naší země,
www.rubico.cz

v té době vycházel z amerického globálního modelu GFS Ústavu pro oceán a atmosféru, který je na webu volně k dispozici. Sice počítá počasí na kterémkoliv
místě na zeměkouli, ale je relativně hrubý – tehdy měl rozlišení sto kilometrů,
dnes už má méně.

Placený Medard
Naopak Medard byl daleko hustější,
pracoval ve dvou doménách s mřížkou
sedmadvacet a devět kilometrů a podle dat z United States Geological Servey
s rozlišením devět set metrů počítal i s reliéfem terénu. Předpověď je tak mnohem
detailnější a spolehlivější. Nápad spočíval v tom, že zkušenosti z provozu Medarda a windguru.cz se propojí a vytvoří
spolu placenou verzi předpovědi, aby se
celý projekt zaplatil. Verzi s předplatným
Horník spustil v roce 2004.
Společně s týmem lidí z Ústavu informatiky se nakoupily servery, které počítají data, a dohodl se provoz po stránce
organizace a peněz. Nejprve se pokryla
Evropa, postupně se začaly přidávat další surfařské oblasti, jako jsou Kanárské
ostrovy, Jižní Afrika nebo Jižní Amerika,
a vývoj i dnes pokračuje dál. To, co není
pokryto vlastním modelem, stále pokrývá původní americký model. Aktuální
rozlišení pro Evropu je nyní devět kilometrů, ale pro Česko tři kilometry, což
je asi sedmadvacetinásobně náročnější
na výpočet.

Předpověď pro každého
Model WRF 9 km.

Jak web rostl, Václav Horník odešel z internetové firmy, kde pracoval,

lidé z Ústavu informatiky AV ČR, kteří
pracují s numerickým modelem atmosféry nazvaným MM5. Ten od sedmdesátých let vyvíjí Pennsylvania State
University / National Center for Atmospheric Research (PSU/NCAR) v USA.
MM v názvu znamená Mesoscale and
Microscale, tedy střední a malá oblast
modelování, což odpovídá tomu, že model je navržen speciálně pro regionální
předpověď počasí. Jejich projekt využívající tento model se jmenuje Medard
jako akronym Meteorological and Environmental Data Assimilating system for
Regional Domains.
Vědci z Akademie věd spolu s Václavem Horníkem vymysleli, že by do windguru.cz šel Medard importovat. Horník

Ukázka z připravované knihy Lidé a firmy z naší země,
www.rubico.cz
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Vodopády aneb proč
nemáme Niagaru

Nejeden okouzlený český turista, který spatřil ony proslulé
Niagarské vodopády, si jistě povzdechl: „Kéž bychom něco takového měli u nás!“ Přemýšleli jste někdy o tom, proč se u nás
žádné mohutné vodopády nevyskytují? Naštěstí však neplatí,
že krásné jsou jen ty monumentální, obrovské a velkolepé.
I pohled na ty naše „malé“ vodopády nás zaručeně uchvátí.
Naše území je součástí evropského
rozvodí, řeky u nás tedy mají prameny
a horní toky. Ty sice leží v horách, takže
potřebný výškový rozdíl by tu byl, jsou
však příliš malé a nemají dostatečný
průtok, aby mohly vytvořit mohutnější
vodopády. Navíc naše pohoří jsou stará
a zaoblená dlouhým působením eroze,

takže jsou v nich ostré terénní zlomy
a strmé stěny na úbočích vzácné.
Přesto i tyto vodopády patří k nejkrásnějším přírodním sceneriím. Podíváme se aspoň na čtyři, které se v některém směru řadí na první příčky žebříčku.

Pančavský vodopád –
nejvyšší
Nejvyšší vodopád v České republice je Pančavský vodopád v Krkonoších.
Vodopád na potoce Pančava měří 148
metrů a nachází se na východním svahu
v horní závěrečné části Labského dolu
(Pančava je pravostranný přítok Labe).
Jeho výška je úctyhodná, není to však vodopád v pravém smyslu slova, spíš stupňovitý sled vodopádů a kaskád s celko-

Kaskádový Pančavský vodopád spadající do
Labského dolu v Krkonoších je se svými 148
metry nejvyšším vodopádem u nás. Z vyhlídkového stanoviště nad ním je viditelná pouze
jeho nejvyšší část.
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vým sklonem 44°. Čtyři největší stupně
jsou vysoké 36, 39, 23 a 20 m. Pančavský
vodopád je sice stálý, průtok však během
roku značně kolísá. Vzhledem k ochrannému režimu I. zóny národního parku
je přístup k němu omezený. Z vyhlídky
na okrajovém zlomu je vidět pouze nejhořejší část vodopádu, omezený výhled
poskytuje i Ambrožova vyhlídka. Celý
vodopád je možné pozorovat jen z dálky, z modré turistické značky v Labském
dolu.

Mumlavský vodopád –
největší
Náš největší vodopád (co do průtoku) vytváří řeka Mumlava nedaleko
Harrachova. Mohutné žulové bloky zde
tvoří stupně, z nichž přes ten, který tvoří hlavní Mumlavský vodopád, přepadá
vodní tok v šířce kolem deseti metrů do
hloubky až osm metrů. Za jarního tání
nebo po vydatnějších deštích působí
vodopád skutečně mohutným dojmem.
Přímo pod ním i jinde v řečišti jsou vidět zajímavé erozní útvary, takzvané
obří hrnce (zde nazývané Čertova oka)

Naším největším vodopádem (co do průtoku a šířky) je Mumlavský vodopád nedaleko Harrachova.

Převzato z knihy Podivuhodné Česko,
www.rubico.cz
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Voda se štěrkem vytvořila v korytě Mumlavy
charakteristické mísovité prohlubně, zde zvané
Čertova oka. Měkká modelace tvrdé žuly se
projevuje i pod vodopádem.

Jizerské hory mají totiž místo výrazných vrcholů zvlněnou náhorní plošinu
s rašeliništi. Potok Jedlová spadá přímo
z této plošiny přes skalní hranu právě tímto vodopádem. Žádné hluboké
a stinné údolí, naopak, jižní okraj vrcholové plošiny, místo plné slunce, které
mění vodu zbarvenou rašelinou v tekuté
zlato. Velký vodopád tvoří kaskáda tří
vodních stupňů s téměř svislými stěnami
o celkové výšce 12 metrů. Můžete ho obdivovat z vyhlídkové plošiny na modře
značené turistické stezce z Josefova Dolu
na Čihadla.

o průměru až 6 metrů. Tyto oblé mísovité prohlubně vytvořila postupným
vybrušováním vířící voda se štěrkem
a kameny. Mumlavský vodopád obvykle
v zimě zamrzá, i potom však tvoří nádhernou scenerii. Je dobře přístupný pro
všechny kategorie turistů po zpevněné
cestě z Harrachova.

Vodopád Jedlové –

Největším a asi i nejkrásnějším vodopádem na Moravě je desetimetrový Rešovský
vodopád v Nízkém Jeseníku. V soutěsce nad
vodopádem najdeme druhý, dvoustupňový,
o celkové výšce 3 metry.

nejkrásnější
Zatímco největší a nejvyšší vodopád
můžeme změřit, krása je věcí osobního
vkusu. Přesto vybíráme ten, který by
snad mohl být opravdu nejkrásnější. Je
to Velký vodopád Jedlové v Jizerských
horách. Co je na něm tak zvláštního?

Vodopády Jedlové mají několik stupňů, z nichž
tři největší mají dohromady výšku 12 metrů.

Naším patrně nejkrásnějším vodopádem je Velký vodopád Jedlové v Jizerských horách. Mimo jiné i proto, že rašelina od pramenů Jedlové a slunce na okraji náhorní plošiny barví tůně do zlatavé barvy.

Převzato z knihy Podivuhodné Česko,
www.rubico.cz

Rešovský vodopád –
moravský nej
Morava je na vodopády (stejně jako
na skály) chudší. Přesto zmiňme aspoň
jedny – Rešovské vodopády na říčce
Huntavě v Nízkém Jeseníku. Huntava
pramení ve Skalském rašeliništi a pod
Horním Městem v kaňonovitém údolí vytváří kaskády a vodopády. Nejvyšší
stupeň je 10 metrů vysoký a za vyššího
stavu vody docela impozantní. Nad vodopádem stojí vyhlídkový altán a kaňonem proti proudu vede stezka s můstky
a žebříky. Úzká a divoká soutěska není
sice dlouhá, zato však romantická a malebná. Nedaleko nad hlavním vodopádem najdeme menší s dvěma stupni
o celkové výšce asi 3 metry. K Rešovským
vodopádům se nejlépe dostaneme pěšky
z obce Tvrdkov nebo z Horního Města,
případně z trochu vzdálenější obce Ruda,
kde však můžeme obdivovat nádherný
výhled z Křížového vrchu a působivá sochařská díla křížové cesty. 
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Pozapomenutá místa
Po stopách války roku 1866
(Muzeum války 1866 na
Chlumu, Královéhradecký kraj)

Naše země leží v samém srdci Evropy.
Je to místo, kde se střetávaly nejen různé
kultury, ale také různá vojska, proto není
divu, že se na našem území nachází mnoho bojišť z různých období dějin. Jedno
z nich najdeme v blízkosti nenápadné
obce Chlum a stejnojmenného, dnes zalesněného kopce nedaleko Všestar (asi 10
km severozápadně od Hradce Králové).
Roku 1866 vyvrcholilo dlouhodobé
soupeření Rakouska a Pruska o to, kdo
ovládne a sjednotí Německo, otevřeným
konfliktem. Rakousko sice dokázalo
zvítězit na italské frontě nad spojencem Prusů Itálií, ale nedokázalo zastavit
pruský útok směrovaný do Čech. Rakouská armáda byla vyzbrojena přesnými a dalekonosnějšími předovkami, její
velení však postrádalo nejen přesnost,
ale i pružnost rozhodování. Proti ní stála pruská armáda vyzbrojená sice méně
přesnými zadovkami s menším dostřelem, které však byly schopny 3x rychlejší
palby. Navíc pruské velení bylo takticky
vyzrálejší, schopné rychleji a přesněji reagovat na vývoj situace na bojišti.
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Co můžete navštívit v okolí:
Smiřice – zámecká barokní kaple
přisuzovaná buď Kryštofu Dientzenhoferovi, nebo Janu Blažeji
Santinimu. Úžasné fresky zdobící
kapli jsou dílem Johanna Jakuba
Stevense ze Steinfelsu. Prohlídku
kaple je možné domluvit na městském úřadě ve Smiřicích.
Prusové postupovali od 21. 6. do
Čech v několika proudech, zabránit
v postupu jim měla severní armáda polního zbrojmistra Ludvíka Benedeka,
která však očekávala hlavní nápor přes
Moravu, a do pozic tak nastoupila pozdě. 30. 6. došlo k sešikování tří pruských
armád v prostoru Hradce Králové a 3.
7. vypukla jedna z největších bitev 19.
století vůbec, která rozhodla o výsledku
války. Hlavním omylem rakouské armády byl útok na bodáky, který proti pruským vojákům vyzbrojeným rychlopalným zadovkami neměl šanci na úspěch.
Krom toho, že výsledek války měl vliv na
pozdější rozdělení střední Evropy (vznik
Německa, rozpad Rakouska na Rakousko-Uhersko a odstoupení Benátska

a Lombardie Itálii), šlo o poslední válku,
ve které významnou roli sehrála jízda,
a první válku, kdy rozhodovaly technické vynálezy jako zezadu nabíjená pruská
puška – zadovka, telegraf a železnice. Šlo
i o první větší konflikt, ve kterém se angažoval Červený kříž.
K nejlítějším bojům došlo v prostoru
vesnice Chlum a stejnojmenného kopce. I když Rakušané dosahovali dílčích
úspěchů za cenu obrovských ztrát (zabito a raněno bylo asi 43 000 mužů, zatímco na pruské straně asi 9 000 mužů),
nakonec byli poraženi. Celé území je
poseto nesčetnými hřbitovy, hřbitůvky
i jednotlivými hroby. Pomníky a památníky na tuto nesmyslnou bitvu začaly
vznikat záhy po válce jako soubor jedinečné funerální architektury nemající
v Evropě obdoby.
Po bojištích nás provede několik naučných stezek, v těsné blízkosti Chlumu
se nachází dvě – naučná stezka Chlum
a naučná stezka Svíb. Stezky nás provedou po bojišti, seznámí nás s jednotlivými epizodami celé bitvy a zavedou
nás k nejzajímavějším pomníkům a památníkům celé bitvy. Na naučné stezce
Chlum mezi ně patří Baterie mrtvých,
dělostřelecký okop č. V, dělostřelecký
okop č. VI, mauzoleum nebo ossarium (kostnice). V Muzeu války 1866
na Chlumu, které je pobočkou Muzea
východních Čech v Hradci Králové, si
pak můžeme prohlédnout součásti výzbroje a výstroje obou armád a dozvědět
se další podrobnosti o bitvě u Hradce
Králové. Od roku 2012 je v něm instalována nová expozice. Přehled o celém
bojišti u Chlumu poskytuje vyhlídková
věž o výšce 55,6 m. Podrobnosti jsou na
www.chlum1866.cz.
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Za Gorilou
do skalního města

(Oldřichovské skály v Jizerských
horách, Liberecký kraj)
V naší zemi se nachází mnoho skalních měst. Některá, především pískovcová, jsou všeobecně známá a hojně navštěvovaná, jako např. Prachovské skály,
Adršpašsko-teplické skály nebo Tiské
stěny. Jiná skalní města jsou známá méně
a netěší se, možná naštěstí, takovému zájmu. Je tomu snad proto, že nedosahují
takové rozlehlosti, monumentality nebo
bohatosti skalních tvarů. Přesto i v nich
objevíme nejen řadu zajímavostí, ale především klid a místo pro odpočinek.
Jedním z takových míst je nenápadné
skalní město u Oldřichova v Hájích, které
je součástí národní přírodní rezervace Jizerskohorské bučiny. Jak název napovídá,
předmětem ochrany jsou především rozsáhlé bukové porosty. Nicméně na povrch
zde vystupují četné skalní útvary tvořené
jizerskohorskou žulou. Vodní eroze, zvětrávání a odnos zvětralin má za následek,
že se můžeme těšit z bizarních tvarů skalních věží s názvy jako Gorila, Sněhulák,
Skalní hrad nebo Uhlířova čapka.
Nejzajímavějšími partiemi prochází
10 km dlouhá okružní naučná stezka
začínající u malého parkoviště v Oldřichovském sedle. Kromě Gorily připomínající hlavu obrovského King-konga
navštívíme legendární „hnízdo loupežníků“ Skalní hrad s velkým skalním hrncem. Pokud pokračujeme z rozcestí
u Hřebenového buku po stezce dál na
vrchol Oldřichovského Špičáku, stezka
nás provede Skalní branou, která vypa-

dá, jako by byla dílem lidských rukou.
Část trasy kolem Špičáku je zabezpečena
žebříky a kovovými stupadly, takže cesta
je zvlášť pro děti vcelku dobrodružná.
K Hřebenovému buku se vrátíme
okolo dalších atraktivních útvarů, jako
je např. skalní hřib, jehož klobouk připomíná velké křeslo. Od Hřebenového
buku můžeme pokračovat do Oldřichova v Hájích okolo jámy, v níž se dříve těžil pegmatit. Předmětem zájmu je v něm
přítomný draselný živec, který je důležitou složkou při výrobě porcelánu, tavicí

komponentou do glazur nebo zdrojem
alkalií a hliníku do sklářského kmene.
Květena na kyselých půdách žulového podloží, chudých na živiny, není příliš bohatá, přesto se zde vyskytují vzácné
a chráněné rostliny jako čarovník alpský,
lilie zlatohlávek, mléčivec alpský, měsíčnice vytrvalá nebo půvabná plavuň vranec jedlový. Naproti tomu skladba hub
je zde velmi pestrá, objevit zde můžeme
i takové vzácnosti, jako kotrč Němcův,
houževnatec tygrovaný, pýchavku ježatou, ryzec játrohnědý nebo lištičku
černohuňatou. Z obrovského množství
hmyzu si nejsnáze povšimneme nápadných motýlů, jako je batolec dubový,
martináček bukový nebo bělopásek topolový. Z ptactva zde hnízdí vzácní čápi
černí, včelojedi lesní nebo výři velcí.
Savci jsou zastoupeni např. oběma druhy kun, lasicí hranostajem, plšíkem lískovým nebo myšicí křovinnou.
Oldřichovské skály můžeme navštívit v kteroukoliv roční dobu. Mezi nejkouzelnější období však patří jaro na
přelomu dubna a května, kdy se rozvíjí
něžně zelené bukové lístky, a nádherně barevný podzim. V Oldřichovském
sedle lze zaparkovat auto, staví zde autobus a v nedalekém Oldřichově je i zastávka vlaku.

Co můžete navštívit v okolí:
Přírodní památka Pod Dračí skálou – zajímavé území chránící lokalitu tisu červeného. Nachází se nad obcí Fojtka, kam lze dojet kolem stejnojmenné vodní nádrže
z Mníšku u Liberce. K lokalitě se dostaneme po zelené značce z dolního rozcestí
v obci Fojtka.
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