
Litvínov

Most

Hory, doly, černý les. A k tomu 
chemička, měsíční krajina a suché 

stromy. Tak zhruba vypadá moje 
představa o severu Čech. Martin Bareš 

se živí tím, že to tady ukazuje turistům 
pěkně zblízka. Na první pohled to zní 

asi trochu šíleně, ale místo na Kokořín 
vyrazím na výlet do Litvínova a Mostu.

i n d u s t r i á l u
OFFROAD SAFARI
Martin Bareš se svojí offroad safari 
v Krušných horách jezdí a představuje 
krajinu severních Čech. Tematické okruhy 
zahrnují například hornictví, druhou 
světovou válku, mineralogii, vinařství, 
železniční archeologii nebo bunkrologii. 
Jezdí se a chodí nahoře i pod zemí. Jsou 
to procházky po dolech, výsypkách, mezi 
těžebními stroji, rekultivovanou krajinou, 
v protileteckém krytu či do podzemí 
Krušných hor, kde je možné navštívit třeba 
i středověkou stříbrnou štolu. Podívat se 
můžete i do chemičky v Záluží u Litvínova.

1 OtISk. Zkameněliny se dají najít 
v blízkém okolí. 2 gejzíR. Voda 

čerpaná z bývalého Dolu Kohinoor 
je cítit sirovodíkem. 3 chemIčkA. 
Trochu smrdí, ale má svoje kouzlo. 

4 hele, žílA! Bývalá štola je dlouhá 
70 metrů. 5 zámek jezeří. Za pár 

let možná opět nad jezerem. 
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Mostecko nastaví svoji 
potemnělou tvář už 
cestou. Kdesi nad 
horami se stahuje 

silný vítr, před kterým varovali 
už ráno meteorologové, obloha 
je ocelově šedá. Podzim to ale 
statečně vyvažuje barevným lis
tím. Projedeme kolem chemičky 
i administrativních budov až na 
konec Litvínova, kde se silnice 
začne klikatit mezi barevnými 
stráněmi úpatí Krušných hor. 
Tady stojí stará továrna, ve které 
má kancelář Martin Bareš a jeho 
offroad safari.

„Vidíte ty pancéřové okenice? 
Ty jsou původní.“

Dotknu se zrezlé desky, na 
které jsou stále dobře čitelné ori
ginální německé nápisy. Tady za 
těmi okenicemi totiž býval kryt. 
„Tak pojďte dál,“ usměje se Mar
tin Bareš a otevře protiplynové 
německé krytové dveře. Zde teď 
sídlí jeho kancelář.

Ovane mě chlad a  vlhko. 
Vstoupím do místnosti, kde se 
za války mačkalo tělo na tělo, 
zatímco nahoře kroužily bom
bardéry. Teď je tu až moc velké 
ticho.

Martin Bareš našel tenhle po
klad náhodou. Pátrat po bun
krech a zbytcích staveb z druhé 
světové války ho bavilo vždyc
ky. A do téhle staré továrny zašel 
před čtyřmi lety za kamarádem 
na kafe. Pancéřových okenic si 
nemohl nevšimnout.

Majitel, který po roce 1989 
opuštěnou továrnu koupil, do 
těchto prostor nikdy předtím 
nezavítal, takže po jeho svole
ní dostal Martin privile gium 
vstoupit do katakomb jako prv
ní po zhruba dvaadvaceti le
tech. A byla to láska na první 
pohled, i když se sem dlouho 
mohlo kvůli plísním a prachu 
jen v respirátorech.

Dneska stěny září bělobou. 
Zdobí je mapy, plynové masky, 
granáty, další válečné artefak
ty a  také třeba drahé kameny 
a zkameněliny. To všechno po
sbírané z okolích regionů. „To
hle je z období druhohor, 65 až 
100 milionů let staré...“

Dotknu se kamene s otiskem 
listí. Vypadá to jako dlaždička 
z designového obchodu, jen je to 
o pár desítek milionů let starší. 
Kalcit, schránka jakéhosi pra
věkého šnečka i otisk třetihorní 

piniové šišky s ještě zachovalým 
semínkem. To se ve zdejším re
gionu dá najít. Když víte kde, sa
mozřejmě. A to jsou Martinovy 
zájmy, které postupně proměnil 
ve své povolání.

„Máme spousty okruhů 
a všechno je možné. Jeden z ko
legů je vystudovaný geolog, tak
že pokud někoho zajímají kame
ny, všechno mu ukáže a nakonec 
si můžete odvézt třeba granát, 
který se těží kousek odtud.“

příSNĚ tAjNÉ
Posuneme se do další místnosti, 
kde se zastavil čas. Na stole po
ložené zaprášené lahvičky, hrn
ky, mapy... 

Všechno, co se tu nachází, 
jsou původní poklady nalezené 
po otevření bunkru. Může se to 
fotit, podívat se na to zblízka, ale 
žádné další prudké pohyby. Do
tknu se opatrně zaprášené mapy. 
V jejím rohu je čitelný rok 1964. 
„To jsou zřejmě úplně první plá
ny nového Mostu poté, co vlá
da rozhodla o  likvidaci toho 
starého,“ dozvídám se. Na co
koliv ukážete prstem, dostane
te k tomu maximální množství 
informací. A platí to i venku.

Mostecko je kraj s pohnutou 
minulostí. Chemičku tady zača
li stavět Němci hned na začátku 
druhé světové války. Dobře vě
děli, jaké bohatství zdejší kraji
na skýtá. Měla pomoci zajistit 
dostatek tekutých paliv na celou 
válku, protože před obsazením 
Sudet mělo Německo zásoby 
paliva sotva na tři týdny. A tak 
tu v roce 1939 provedl Konrád 
Henlein slavnostní výkop, a tím 
to všechno začalo. Kolem che
mičky vznikly ohromné pra
covní tábory, ve kterých se jen 
během války vystřídalo kolem 
osmdesáti tisíc lidí. Chemička 
byla mockrát bombardována, 
až ji na konci války 231 nočních 
bombardérů srovnalo se zemí. 
My teď stojíme v bývalém kry
tu v podzemí bývalé textilní to
várny, kde se schovávali při ná
letech její zaměstnanci.

Sloužit nepřestal ani po vál
ce. V padesátých letech se zde 
usídlil štáb civilní obrany. CO. 
Vzpomenu si na naše školní cvi
čení CO s pytlíky na nohou a na 
plynové masky s chobotem, kte
ré smrděly gumou. Ve skříních 
zůstalo logaritmické pravítko, 

které by posloužilo místo kal
kulačky. V další místnosti leží 
na stole originální tajné zprá
vy o  předpokládaných ztrá
tách v případě jaderného útoku 
a také praktická příručka, jak se 
při takovém útoku chránit. Na
příklad cihly přivázané k chodi
dlům jako těžké sněžnice omezí 
nános jaderného spadu. Prak
tické, že? 

Vše je psáno na starém psa
cím stroji. Stačí si jen představit 
třeba paní Marušku, jak píše po
dle diktátu. Ťuk, ťuk. Předpo
kládané ztráty osazenstva... ťuk 
ťuk... nenávratné ztráty... Neza
pomeňte tam dát razítko tajné!

Ale samozřejmě, pane řediteli.
Děkuju, Maruško! 
Chemička se pokládá za dob

rý cíl v jakékoli válce, tedy i v té 
možné jaderné. A tady dodnes 
zůstalo všechno pěkně zazna
menáno, složka vedle složky. 
EVA neboli evakuace. Složka 
z roku 1974. To mi byly tři roky.

geRDA A jOhN
Kancelář je plná dalších pokla
dů. Skleněné zátky od němec
kých protitankových min, ame
rická obinadla s logem Johnson 
and Johnson. Prohlížím si zblíz
ka pancrfaust. Zbraň, kterou 
jsem dosud viděla jen ve filmech. 
I když je všechno samozřejmě 
nefunkční, stejně je to zvlášt
ní pocit nebezpečí na dosah. Jo 
a tím velkým se míří vždycky 
dopředu.

„A támhle to v rohu je co?“
„To je nášlapná mina.“
„Aha.“
„Opatrně.“
„Cože?“
„Dělám si legraci. Tahle je jen 

cvičná.“
Opravdovou bych poznala po

dle toho, že by v ní nebyly dírky 
a neměla by bílý pruh. Iniciač
ní hmotnost téhle miny je na
víc 200 kg, takže bych to zvlád
la i tak. Tahle je protitanková, 
tou se na lidi neplýtvalo. Na ty 
stačily ty s nášlapnou hmotnos
tí 8 až 10 kg. Neměla zabít, ale 
zranit, protože vždycky je lepší 
vojáka v četě nepřítele vyřadit 

z provozu, ale nezabít, aby s ním 
byly ještě starosti a práce.

„Podívejte se na tohle.“
Dotknu se podepsaného ešu

su Gerdy Schenkové, která se tu 
kdysi ukrývala před náletem. 
Psala stejným písmem jako kdy
si moje babička.

„Nechcete si sednout?“
„Jo, ráda.“
Na stole leží pár pokrouce

ných plíšků.
„Co je pro vás za ty roky 

největší vzácnost, kterou jste 
objevil?“

„Asi tohle...“
„Ta hromádka šrotu?“
„To je z letadla kluka, který 

havaroval vedle Litvínova. Jme
noval se John H. Banks. Bylo 
mu jednadvacet. V dubnu 1944 
vyskočil z letadla předtím, než 
havarovalo, ale místní Něm
ci ho lynčovali a  nakonec byl 
zastřelen.“

Padne na mě tíseň. Na sto
le leží ještě tehdejší originální 
doklady, pas, pracovní knížka 
a taky soupis zabraného majet
ku Němců po válce. Ve složce 
z  roku 1946 je pečlivě zazna
menáno, kdo si co odnesl. Paní 
Emilia si třeba vzala dva noční 
stolky, konev na vodu a dva sto
jany na květiny.

Ze stropu tichého krytu se 
pomalu spouští pavouk. Určitě 
tady má ještě pár kamarádů, se 
kterými po večerech pozorují 
pohybující se stíny paní Gerdy, 
Emilie a mladého Johna.

„Půjdem už nahoru?“

výhleD z kOpečkU
Martin Bareš se nejdřív věno
val terénním autům a tady na 
severu založil offroadový klub. 
K tomu postupně připojil geoca
ching. Lovci se projížděli v off
roadech, hledali kešky a on jim 
k tomu vyprávěl o zdejším kraji. 
A ten znal dokonale.

Dovedu si představit, že pro 
kluka to tady musel být ráj. 
Opuštěné štoly, šachty, bunk
ry, později i  celé vesnice, ná
draží a  k  tomu všechna mož
ná naleziš tě zkamenělin, rudy 
i kamenů. A k tomu nebývale 

1 hObItíN? Krajina občas připomíná tu z Pána prstenů.  
2 NA výSypce. Takhle to tu vypadá dnes.  
3 SbíRkA. Artefakty nalezené v krytu i okolí.  
4 výhleD. I pohled na chemičku může mít svoje kouzlo.
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rozmanitá krajina na dosah. Vy
vrásněné Krušné hory, sopečné 
Středohoří, stratovulkán Dou
pova, dno bývalého mělkého 
moře na Džbánsku, Mostecká 
uhelná pánev. Prvohory, druho
hory, třetihory, od všeho něco.  

„Z  každého kopečku máte 
výhled do pěti různých kra
jin s různým biotopem, flórou 
i podnebím,“ mávne rukou k ob
zoru Martin Bareš. Suchá step, 
vlhké studené hory, když je v létě 
vedro, stačí popojet o kousek dál, 
kde je o deset stupňů méně.

K tomu bohatá historie z dob, 
kdy byl Most velmi bohaté měs
to. Tudy proudily peníze z Kruš
ných hor, ve kterých se těžilo 
železo, stříbro, cín, měď a mno
ho dalších nerostů. Z offroadů 
a lovení kešek přešel postupně 
k provázení po zdejších zajíma
vostech i krajině, to vše samo
zřejmě v offroadových vozech, 
díky nimž se lze dostat do málo 
dostupných míst. Někdo si vy
bere výlet Uhelným Mosteckem, 
někdo vyrazí po stopách druhé 
světové války nebo do podzemí 
Krušných hor,  někdo si rád pro
leze podzemní šachty, labyrinty 
a chodby, které mají 60 x 120 cm.

Aby mohl Martin Bareš za
svěceně mluvit o všem, šel do
konce dobrovolně fárat do dolu.

„Jaké to bylo?“
„Mazec.“
Vyzkoušel si práci pleniče, 

kolejáře, závozníka, prochodil 
kilometrové trasy pod zemí. 
Zajímavý zážitek je prý vylézt 
po dni stráveném v  podzemí 
a tmě a podívat se na bílý sníh. 
„To máte pocit, že přijdete o oči. 
Nicméně je havířina tvrdá, po
ctivá a dnes nedoceněná práce.“

Co mě na projížďce terénem 
zarazí jako první, je příroda. Je 
totiž všude kolem. Rekultivace 
krajiny postoupila víc, než by 
nezasvěcený laik čekal. Měsíční 
krajina se zúžila pouze na aktiv
ní doly. Výsypky zmizely.

„Kde jsou?“
„Třeba tady. Jsme dvacet třicet 

metrů nad původním terénem. 
Tady pod námi je zaniklý Dol
ní Litvínov a ta zelená step před 
námi, to je zaniklý Libětín.“

Drkotáme po výsypce offroa
dovým Mitsubishi L 300, dnes 
už kultovní dodávkou. Přes ri
goly a hluboké kaluže, skáče to 
a houpe, pěkně jako na atrakci. 

rozestoupí a dole před námi se 
v plném slunci rozsvítí zámek 
Jezeří. A aby to bylo dokona
lé, nad Mosteckou pánví se vy
klene duha. Ten pohled by byl 
ale úchvatný i bez ní. Navzdory 
minimální údržbě stale krásný 
zámek, hluboko pod ním roz
lehlá hnědá plocha se stužkami 
pásové dopravy a uhelnými vel
korypadly, vozíky, posuvkami 
jako obří stavebnice z lega. To 
vše pak v dálce lemované desít
kami kopců a kopečků. Místo 
té ohromné hnědé prolákliny 
bývalo kdysi Komořanské jeze
ro. Později vysušené a později 
nahrazené Dřínovským jeze
rem, které zachycovalo vodu 
před záplavami a sloužilo jako 
zdroj pro elektrárny v Komo
řanech a tehdejších Ervěnicích. 

Až se zastaví v  nejbližších 
letech těžba, vznikne tady zase 
jezero. Velké. Ještě větší než to 
Máchovo s Mosteckým dohro
mady. Opravdové moře, nad 
nímž se bude tyčit Jezeří, kde 
se kdysi procházeli Goethe, 
Beethoven i  Casanova. Tady 
všude totiž bývala úžasná re
kreační oblast a sjížděla se sem 
smetánka z celé Evropy. 

Z  protějšího kopce na to 
bude shlížet hrádek Hněvín, 
který stojí na místě bývalého, 
původně gotického hradu Lan
deswarte. Na něm míval kdysi 
magistr Kelley svoji laboratoř 
a na něm v roce 1597 spáchal 
sebevraždu. Cestou zpátky 
ještě odbočíme do lesa k ukry
té Čertově kapli, nedostavěné 
hrobce Lobkowitzů z 18. století. 
Déšť šumí mezi listím a sloupy, 
které sem kdysi kdosi přinesl 
a nikdy už stavbu nedokončil. 
Tady mě magie místního kraje 
zasáhne už v plné síle. Kdo by 
to byl řekl.

Večer se obloha zase na chvíli 
roztáhne a nad Mosteckem vy
koukne obrovský měsíc. Míří
me zpět k Praze. Kopečků ubý
vá, ubývá a najednou je krajina 
taková... nudná. Když si cestou 
v hlavě promítám, co všechno 
jsem za ten jeden den viděla, 
přijde mi to skoro neskuteč
né. A ta zvláštní krásně temná 
atmosféra se mě drží ještě teď. 
Nevěřila bych tomu, ale když to 
srovnám s tím výletem na Ko
kořín, tohle bylo lepší. n

marta.fenclova@mfdnes.cz

Kolem nás vysoká tráva a bře
zový les. A občas zaparkovaná 
auta.

„To jsou turisti?“
„Ne, houbaři. Roste tu spous

ta klouzků.“
„Aha.“
„Koukáte, co?“
„No, to jo.“
„Já už z legrace říkal, že by se 

měly zbytky té slavné měsíční 
krajiny chránit, aby se nějaká 
vůbec zachovala.“

Zmizely i černé nádrže plné 
chemického odpadu, romantic
ky zvané laguny. Něco se vsáklo, 
něco odpařilo, něco odčerpalo. 
Jediné, co kazí dokonalý dojem, 
je pach blízké chemičky.

„Chemička je cítit. Ale není to 
smrad, který by vám měl nějak 
zkrátit život.“

SkRytÉ kRyty
Pokračujeme v offroadové ex
kurzi. Míjíme bunkry, podzem
ní štoly, Mostecké jezero, které 
se dnes z jedné třetiny rozklá
dá na místě starého Mostu. 

Vypadá jako malé moře, 309 
hektarů a  hloubka 75 met
rů jsou slušné míry. Zatím se 
v něm koupat nesmí, probíhá 
rekultivace okolního terénu, 
ale brzy se otevře prvním ná
vštěvníkům. Tady se budou 
brouzdat po pláži, popíjet kok
tejly v  marině a  hledat kusy 
zkamenělého dřeva. 

Další zastávka – industriál
ní gejzír. Uprostřed zeleně vy
padá  jako zapomenutá kulisa 
ze scifi filmu. Voda čerpaná 
z bývalého dolu Kohinoor sem 
putuje z hloubky dvaceti me
trů pod úrovní moře. Je teplá 
a smrdí sirovodíkem. 

Pokra čujeme dále. Skryté 
kryty v zeleni,  těžní věž býva
lého dolu Julius 3, jezírko, kde 
se natáčel film Štěstí, zvlněná 
silnice, pod níž vede labyrint 
vytěžených štol, zadýmovací 
kamna podél chemičky, která 
ji měla za úkol zahalit do dýmu 
v případě bombardování. 

A  pak vyjedeme výš, ještě 
výš a najednou se černé nebe 

1 tO je ON. Ešus Gerdy Schenkové, která se tu kdysi  
skrývala před bombardováním. 2 pOklADy. Bývalý kryt CO 

vypadal před 22 lety přesně takhle.
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