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Cestička k Mairovce

l

omy jsou umě!é díry' haldy jsou umělé kopce

l r rllCe fl roku 2004 jsem byl ornítologem a b1val1im dentistou Vítem Zavadilem
1rrr''ván k ešenípro1ektu, kter ešil budoucnost kladensk ch hald. Funguje zde
rr,'lr;lik tlakťt a činitel . Některé haldy ho í nebo ho ely a tím si p ímo íkají
rrIrt)ZoÍl1oSt (i kdyŽ na druhou stranu haldy ho ely vŽdycky, pak vyho ely a byl
1rrrkoj

-

není d vod, proč by si halda někde mimo osídlenínemohla jen tak

rlyrrlat). Druh činitel jsou obyčejnílidé nebo malé firmy, kte íse snaŽízbavit
,',l1ladu a vytvá ejítak nová, velkoplošná smetiště. Dalšímaktérem jsou podrrrl ,ltelé - mají záměry, které se pohybují v širokémrámci od rozumného využití
rrrr1ustriálních areál , jako nap íklad skladišť,až
vahám o těŽbě špatnéhokatrrr'niva anebo uhelnyich prádel, které p ecijen obsahujínějakévyuŽitelné uhlí'

k

|',ldnikatelské záměry b vají dost smělé - nap íklad vybudovat na haldě dolu

lJ,rsek (Tuchlovice) lyŽa skou sjezdovku. Velmi zajímavou roli hrají rekultiváto i'
l lltldají si práci a upozor ují na lzv. staré ekologické zátěŽe. Mnoh1 m haldám
'r lom m by bylo o mnoho lépe, kdyby si jich nikdo nevšímal,to by ale p išli
l

l 1lÍáCi'

t'ul Mayrau neboli Majrovka u Kladna sice pro turisty funguje jako hornickli skanzen strt,rl<x,vntpl,\ho v,j,znamu, ale pro místnÍ je něčímještě dťlležitějším- kusem nádherného rx,llalpc<'tt<ilxl
t, tnesla, které se již nevrátÍ, pospolitostÍ práce, chytrostÍ česk ch inŽentrťl, zkrátka kusottt1 llr l/r'l,ti.,(ti
lt ŠeKladna' o jinou stejně nikdy nestálo'
'

-l.)l
'1\

Rekultiváto i mívajídobrévazby na místnísamosprávu. Boj proti rekultiv
mťrŽe skončit odvoláním príslušnch referentťr odboru Životního prost edí.
lím si, že správn (ne íkám, Že etickli) postojje Íď těmto firmám

-

ukáŽeme

vl

industriá!ní krajiny Kladenska. Z praktlckého hlediska se jedná o to, zda je
máme v krajině opticky eIiminovat, anebo p iznat.

takové zprJsobyrekultivace, že se jimi budou pyšnit i ekologové a konkurenct
bude rvátvlasy. Pokud nejste uplně hloupí, tak nás alespon vyslechněte. Mysl
Že to celé ie běh na dlouhou trasu. Teprve dnes po asi tak deseti letech n
stálého opakování se zaČína1ívŽívat ty postoje k Iomťtm, které jsme navrh
někdy V polovině 90. let.

/'

Pri zpracovávání problému jak p istupovat k haldám uheln ch dol na
densku jsem Si uvědomil, Že na rozdíI od opuštěnyich lomťt, kde se jiŽ

]. Surovina a kontaminace. Haldy následkem svého složení p edstavují jak
potenciální loŽiska stavebních materiálrj a v některyich p ípad i uhlí, tak
i moŽná ohniska geochemického znečištěníči zaho ování. Jin;im velk m
problémem je vznik divok1ich skládek, které p ijatelnému či zajímavému

moderní zptisob revitalizace zaloŽen na ponechání maxima skalních u.c
estetického zaČleněnído krajiny a ponech ání Území spontánnímu v1ivoji, n
tuje podobná metodika pro opuštěné haldy. P itom právě v této době po tlu
hornictví je moŽné p i danyich zásazích do krajiny hodně získat, ale i ztri
Uvedené zkušenosti se sice t kají Kladenska, ale některá pozorovánÍ a n
revitallzačních opat eníjsou pouŽitelná i v jin ch uheln ch a do jlsté míry i
n ch revírech ČR jako napríklad na ostravsku či P íbramsku.

Biodiverzita. Z hlediska počtu rostlinn1ich a Živočišnyichdruhrj a početnosti
populací se haldy jako ,,Území nikoho" (kde je omezen pohyb lidí, lidské

aktivity se odehrávají jenom na malé ploše, nepo ádají se zde honitby apod.)
stávají jednoznačn1imi refugii nebo náhradními stanovišti, takŽe z hlediska
biodiverzity se ve většině p ípad jedná o nejbohatší místa krajiny.

prost edí opuštěn ch hald vtiskují silně neŽádoucí smetištní charakter.

4. VyuŽití. Některé haldy je moŽné dál vyuŽít jak ke skládkování, tak nap íklad
k v stavbě sportovních areálrj. Vyvstává rovněž futuristická otázka, zda někdy
po očekávaném ropném propadu nedojde znovu k těŽbě uhlí ve slánské oblasti a zda některé odvaly (nebo jejich okolfl nebudou opět slouŽit k ukládánÍ
hlušiny.

Dominantou a9rární krajiny je kostel, dominantou industriální kraiiny
halda, komín nebo těžnívěž
Kladensko p edstavovalo zejména po roce 1870 explozivně Se Vyvíjejícíind
trializovan region, kten během krátké doby ztratil zemědělsk ráz. V ol
asi 2Oo rťrzn ch uheln ch šachet a štol vzniklo kolem 150 hald. Většana z n
byla rozvezena, Zarovnána s terénem nebo témě zcela zmizela pod městsk
a Venkovskou zástavbou. V souČasnédobě je zde moŽné dohledat haldy
častějijenom relikty p vodních hald asi na 40 lokalitách , dZtohoto poČtu se j
zhruba v polovině prípad jedná o nějaké u_iraznější terénníÚtvary.
Rozhodování o budoucnosti hald se tak stává poměrně sloŽit m proc
Ve kterém je nutné zvaŽovat Často antagonistické argumenty, a to zejm
v těchto bodech:
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je
1. Pohledové zneČištěníkrajiny. Haldy predstavujínor,ni prvek v krajině a n
ráz,
anel
krajinn
zvaŽovat, zda sniŽují estetiku krajiny a znehodnocujíjejí
jako
jiŽ
(stejně
industriál
naopak obohacují geodiverzitu krajiny a dnes Se
památky Či hornické kolonie) stávají nedílnou souČástí industriáIní Či

Život je víc neŽ laciné spodnÍ prádlo

Z hlediska'vnímání hald odbornou a částečně i laickou ve ejností je teba
rozhovor s místními lidmi se zdá, Že spíšlitují, Že nap íklad
došlo k zarovnání haldy dolu Československé armády u Rynholce, takŽe poslednídominantní halda celého Kladenska je komol1i kuŽel dolu Tuchlovice. Ta
se stává symbolem hornické a dělnické historie celého kraje a ozvlášti1ujícím
prvkem krajiny, kten v této době zaČínánab1vat podobného u. znamu jako
trvést, Že podle

t eba ruina st edověkého hradu pro romantiky 19. století.

lndustriální estetika
Kladensko pat ído staré sídelníoblasti, která byla pravděpodobně kontinuálně
od neolitu či dokonce mezolitu. Jedná se o oblast, která od konce
r;laciálu nikdy nebyla zcela zarostlá lesem, ale po dobu posledních 12 tisíc let
vytvá ela mozaiku travnatch a kovištních ploch, jeŽ se st ídaly se smíšenyimi
zejména habrou. mi doubravami na zarovnan1ich površích a buČinami Či
květnat mi bučinami na hlubších, často sprašov ch p dách v bocích tjdolí.
tJrodné Černozemní p dy byly vyuŽívány adou kultul jejichŽ sled - tak

<lsídlena jiŽ

jak
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byIy naprík|ad odkryty pri stavbě silnice Praha-Slanyi - patrí mezi nejuplnějšÍ
uzemí ČR. Na samotném Kladensku a Slánsku tak byly nalezeny 2-3 paleollti
kultury, mezolit a soubor p ibliŽně 22 (p esny počet závisí na definici) mladš
kultur od neolitu aŽ po dobu hradištní.

hald, polí a lesnat ch pásri vystupujícíchzejména v bocích mělk ch r llnlfth
udolí' Podle vzpomínek horníkr] i svědectvífotografií byla krajina pokrylr rlrc.
jem d1imu a uhelného mouru. Rudá zá e nad Kladnem neníbásnická mOtďoÍa,
ale skutečn jev kdy horká struska v noci rudě Žhne na nízkémsmogu,

Kladensko patrí mezi oblastr, kde se jiŽ ve!mi záhy usídlily slovanské km
Vybudována síťslovanskyich hradišťvČetně památného Libuší
jako jednoho ze základních (pohraničních)center moci premyslovské dyn
tie. RovněŽ st edověká kolonizace spjatá S d rslednym odlesněním krajiny
starého data. Zemědělsk charakter si Kladensko udrŽovalo aŽ do poloviny 1
století,kdy by! zejména po roce 1870 nahrazen náhlou velkoplošnou ind
trializací. l p es tento proces zrlstaly na Kladensku zachovány drobné p írod
enklávy v podobě vzrostl ch bučin na svazích ÚdoIí a v závěrech pramenn
míst, dále zpustlé sady a systémy staryÍch mezí, anebo mokradní společen
šíícíse do poklesov ch depresí. Pokud na biologick potenciál haId nahlíŽÍ
z hlediska vzdálenější budoucnosti (dejme tomu V měrítku 20-50 !et),
podstatně hodnotnějšív1ivoj lze oČekávat právě u ha!d, které se dotykajítěch
ostr vkovit ch biotop t.

Tuto stručnou charakteristiku (kterou by bylo možnédále rozvÓrt) rdr
uvádím z toho dt]vodu, abychom mohli lépe stanovit roli hald v souČasnÓ klr|lnl
a zpr1sob, jak s nimi zacházet z krajinně-estetického hlediska. U většlny hrld
jsme schopni odhadnout či poznat, jak s nimi zacházet z materiálového hlrdltkr
či z hlediska p írodní enklávy, ale jak se máme stavět k industriálníestetlcc klr.
densk1ich hald jako k svědk m určitéhosocio-ekonomického prost edÍ7

a byla zde

P edevším je nutné si uvědomit určitou setrvačnost lidsk ch

Kladenská aglomerace, zahrnujícídnes Kladno, Kročehlavy, Rozdělov'
Ú1ezd, Dubí, Vrapice a Švermov, prodělala složit urbanistick r,nvoJ,
Až do poloviny 19. století b1ivá Kladensko povaŽováno za charakteristickou
zemědělskou oblast tvo enou městečkem Kladnem a několika vesniceml,
Zárove s industrializací probíhal proces, kten známe spíšz poslední doby
a kten mr]Žeme popsat jako suburbanizace. Pr]vodně malé, historické Kladno
a ada okolních nevelk1ich obcí se v prriběhu několika mála desetiletízměnilo
v letech 1870-1920 na jakousi ,,velkou vesnici" hornick ch kolonií s obvyklc
sm íšenm hospodá stvím. nd ustriá ně-ven kovsk áz uzemí byl dá n zprisobem
D

í,

obŽivy, kdy rodina sice spoléhala na muŽe-Živitele pracujícího v dolech či hutích,

velkoplošn1im lesním celkem.

Mentální rozhraní vztahu k industriální mlnulosti

Do druhé poloviny 19. století a první tetiny 20. století spadá proud velk ch
sociálních a politick ch změn spjat1ich s rozvojem dělnického hnutí a sekular'
izací života. V adě obcí byly sice budovány kostely v historizujícímstylu, ale na
rozdíl od většiny krajin ČR se nikdy nestaly dominantami krajiny. Linii horizontu
ovládaly šachetnívěŽe, komíny hutí, haldy a několik vodojemr]. Podobně se i kra'
jina Kladenska změnila v jakousi chaotickou plochu sídel, industriálních objekt

Právě v tomto období se ocitáme na jakémsi mentálním rozhraní, kdy jak in_
dustriální památky, tak i haldy mohou b t povaŽovány za obojí - za p ipomÍnku
minulosti, které je nutné se zbavit, ale iza budoucí hodnotu, na kterou Kladensko bude jednou pyšné. Podle u.voje, kten proběhl nejenom v Anglii, ale také
nap íklad na bauxitornch ložiscíchMad'arska, v nedaleké P íbrami i vzdálenějšÍ

l

r

ale zárove vlastnila malé pole a často kozu, které slouŽily k p ilepšeníanebo
v době nezaměstnanosti k p eklenutí období nouze. Krajina v okolí hornic'
k ch vesnic byla silně odlesněna, ale asi 10 km vzdálené K ivoklátsko zr]stalo

Život

'

je

a emocí,

Po roce 1990 a zejména po zastavení těŽby uhlí se vztah k pr myslov m budovám změnil. Životní prost edí se v mnoha aspektech vyčistilo, haldy zarostly
a lidé začínajína pr myslové komplexy včetně odvalr] nahlížet spíšs určitou sentimentalitou. Zároveti se ukazuje kvalita industriálníarchitektury a s ní i poteba
ji památkově chránit' Paralelní proces probíhá ve vztahu k haldám. Stávají se
z nich víceméněmalebné zarostlé kopečky porostlé specifick1im, často poměrně
atraktivním b ezou. m porostem, které se pomalu zaČína1íblížitlesu.

l
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postoj

Špinavé.kou ícíhaldy p edstavovaly ještě v 80. letech 20. století viditeln sym.
bol zničenía pošpinění krajiny. Doslova: člověk si na něco sáhl - na strom, na
d m - a měl špinavou dla . Společně s d lními a hutními provozy narušovaly
Životní prost edí Kladenska abyly z tohoto d vodu povaŽovány za něco, čeho je
zapot ebíse zbavit. Podobn vztah p evládal u širšíveejnosti (ale ne u horníkŮ,
kte í z dr]vodu těŽké práce a p estálého nebezpečí měli vŽdy k šachtám siln
citov vztah) k pr myslou m budovám. Byly vnímány jako něco špinavého a zastaralého, co by mělo bi/t zbouráno či alespo modernizováno.

Víc neŽ laciné spodní prádlo

ostravě, se dá očekávat u1ivoj smě ujícíspíšk ochraně obojího -

hutnÍch

T7
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a šachetních budov i hald. Vztah k haldám zde do určitémíry kopíruje vztah,
jak máme k lomrjm, které se z pohledu ochrany p írody poměrně rychle stalt
z ,,jizev krajiny" driležit1imi biocentry, na jejichž skalnat1ich stanovištích s bloko
Vanou sukcesí pežívajídruhy vytěsněné ze zemědělské krajiny.

konstruovali jej ,,praŽáci"

snadno.

),

ale do opuštěné továrny se člověk dostane poměrně

Navrhujeme proto - jako základní strategii p ístupu ke kladensk m haldám
ponechat je samovolnému vivoji. To znamená v krajině je ,,p iznat" a chovlt
se k nim - či alespo k vybran m objektrim - jako k p írodnípamátce a urČita
specifické kladenské hodnotě či dokonce jako k objektu, jehoŽ cílou. m stavem
je chráněné Území. Dobn m p íkladem změny hodnot je nap íklad tuchlovickl
halda, která dlouhou dobu p edstavovala ,,v ed" krajiny vyčnívající
z okolní
paroviny, ale po skončenítěžby a pozvolném zar stáníje vnímána jako prvek,
kten krajinu obohacuje. Myslíme si, Že haldy by neměly b t dále morfologicky
zásadně upravovány ve smyslu jejich zarovnávání nebo p izpr3sobování okolní
kraj ině, ale naopa k ponechány jako oŽivující,, kraj inn1i kontrapun kt"

Smě uji k jedné podstatné věci - k návrhu, jak zacházet s některyÍmi staryimi
industriálními památkami, ktench je p ílišmnoho a všechny nemohou b t alternativní 9alerií nebo nějak1im kreativním centrem. Zničit je je škoda a navíc
to něco stojí. Nechme je stát a rozpadat podle svého. Jsou místa, kde to jde.
Návštěvník m nemá cenu alibisticky bránit, aby se nezabili nebo nezranili.Žádnl!
plot dlouho nevydrŽí. Dr]leŽité je někde nechat viditelnou ceduli, že návštěva
objektu je nebezpečná. Asijako když je na australské pláŽi nápis, Že v mo ijsou
žraloci, ale nikdo se nesnažívybudovat plot kolem pob eŽí, i když je to mo e tak
riskantní. Myslím si, že je lepší, aby se dobrodruŽství chtiví mladíci v obtíŽn ch
letech raději zabili v opuštěném lomu nebo prrJmyslové ruině neŽ na silnici, kde
ohrožujíostatní.

Romantické ruiny hradri versus současnéruiny pr myslov ch budov

Halda jako naleziště fosi!ií a minerálrl

V pr běhu posledních asi pěti let pozoruji, Že ,,moje"

Kladensko vŽdy pat ilo mezi r4iznamná naleziště zejména rostlinn]ch fosilií
z karbonsk1ich slojí a někter}ich minerálr], jako je organick] whewellit či vláskovit1i millerit v pelosideritou. ch konkrecích. Na haldách se rovněŽ objevují materiály, které na povrch nevystupují - nap íklad bazální karbonské slepence na
odvalu dolu Nosek.

-

.

nejpopulárnější stu.
dentská exkurze vede na Kladno do areálu b1ivalé Vojtěšskéhuti, později hutního závodu Koněv. Někte í studenti se na Kladno opakovaně a sami vracejÍ,
p espávají v ruinách betonou. ch monste1 kreslí je a fotografují. Vyprávějí sl
o nich po hospodách, takže i po několika letech se mi stává, Že dostanu otázku,
kdy pojedeme do hutí. Toto nadšeníje - mohu-li podle dobou. ch materiáltl
19. století soudit - velice podobné u. let m romantikrl na ,,hrady spatené",
V 19. stoletízde byla pot eba národního m1/tu, kontaktu s velkolepou historiÍ
Čech a hrady se nadšeně stávaly součástínárodní identity. Kolik jenom o nich
bylo napsáno básní!

V

současnédobě jsou hrady součástídějepisu, ale ne národní identity,
Možná, že i národní identita se stává do určitémíry identitou mezinárodní.
Ruiny hospodá sk ch komplexri mrjŽeme nap íklad v televizi spat it poměrně
často a to v hrdinsk ch eposech našídoby - v akčnícha kriminálních filmech

r zn

ch druzích moderních sci-fi. K jednomu z moŽná okrajouich, ale
poměrně Živ1ich aspekt identity mladé generace pat í vztah k industriálním
ruinám. V. Zavadil ukázal, jak nap íklad v opuštěn1ich šachetníchbudovách
u Libušínasídlísovy. Umím si p edstavit situaci analogickou nap íklad klasické
strašidelné pohádce, kdy hrdina vstoupído starého ml1ina, odkud vylétnou sovy

anebo v
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a netop1i i. Dnes je skoro nemoŽné vstoupit do rozpadlého starého mlyÍna (re-

život je víc než |aciné spodnÍ prádlo

V. Žáček uvádí, že v souvislosti se zvětráváním kladensk1ich hald bylo popsáno
p es 50 minerálrj idosud nepojmenovanyich chemick ch sloučenin; dva minerály, kladnoit - p írodníkrystalickyi ftalid a kratochvílit - uhlovodík fluoren (podle
nou. ch u. zkumrl však antracen), jsou nové pro mineralogick systém, popsané
právě z Kladna. P i proho íváníhald dochází jednak k vypálení haldového materiálu, jednak v povrchou.ch partiích hald k alteracím pbsobením agresívních
plyn . Většina těchto látek byla nalezena na odvalech dolu Schoeller, méně
(hlavně v 80.-90. letech 20. století) Max, Ronna, Prago, Tuchlovice. V místech,
kde se u. rony plynri unikajícíchz ho ícíchhald koncentrují dostatečně dlouhou
dobu (obvykle několik let aŽ desetiletí), došlo k rozkladu hlušinového materiálu
na směs sulfátr]. Vzniklá krusta ,,sulfátou. klobouk" brjvá i několik decimetr
mocná o rozloze aŽ několik desítek m2. Některé ,,sulfátové klobouky" jsou koncentricky lemovány zonálníaureolou sublimátrj síry, salmiaku, kovového selenu,
sulfátrj amonn1ich a organick ch sloučenin - hoelitu, kratochvílitu, kladnoitu,

T9
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někdy i naftalenu. Sulfátové krusty jsou nejprve tvoreny špatně rozpustn
bezvodymi sulfáty hIinlt mi a hlinito-amonnymi; pri poklesu teploty pak doch
k jejich postupné hydrataci . ,,Vyzrálé" krusty s teplotou nabázl pod cca 100
jsou tvo eny stabiIními hydratovanyimi (a ve vodě rozpustnyimi) sulfáty, hI
tschermigitem a alunogenem, a menšímmnoŽstvím dalšíchminerálrj, jako j
khademit (rostit), magnesiocopiapit, boussingaultit, pickeringit a jin mi.

Z těchto pozorování vyp|Wá jeden d leŽityi dílČízávěr - pokud hork
pouch" tepl ch plyntj neohroŽuje okolní Životní prost edí, měI by z statz

,t

ván pro dalšímineralogické studium. Některé z u. še uveden1ich minerál11 ma
jen několik lokaIit na světě! Na těchto sopouších dochází k jevu, kteni má
vědách o Zemi (na rozdíl nap íklad od botaniky) jen velmi málo analogií- je to
sukcese minerálr], jeŽ se v mě ítku lidského Života promě uje podle toho, jak
halda chladne a vyho Íváním se mění její materiální podstata' V podstatě sO
jedná o podobn ,,div p írody" jako jsou mofety v Soosu. Problém je jin1i - nej.
prve je nutné prohlásit haldy za p írodu, jinak se ,,div" změní na ,,industriální
je
y neškodil
bordel " , kter
n utné eI im inovat, a by
neškod i - snad ani ne tak p írodě
..,
í
nebo
J
prostredí, ale našemu pohledu na to, jak má svět Vypadat.

Dvojí p ístup k rekultivaci
kladensk1ich haldách, zejména v oblasti dolu Schoeller, již probíhají
rekultivačnípráce a dalšíaktivity jsou plánovány na dole Tuchlovice a dalších
odvalech. Domníváme se, Že část prováděn1ich rekultivací vychází z chybné

Na

reku ltivačnífi losof ie.

Ta se dá dob e ilustrovat na p ístupu k lomrjm. V p ípadě lomr1 se jedná
problematiku
intenzivně rozváděnou v cizině a v posledním desetiletí široce
o
diskutovanou i v našíliteratu e' Tento u.zkum p itom není nějaké českéspeci.
fikum, ale vychází z celé ady zahraničních zkušeností firem, které jako Heidelberger Zement celá desetiletí prlsobí v environmentálně citlivém prostedí
v okolí univerzitního Heidelbergu a v dalších částech Německa.

Technická rekultivace: vychází z myšlenkovézákladny 60. let, která vnímala
krajinu hlavně ve světle jejích produkčníchvlastností. Pr]da, která leŽela ladem

a neslouŽila ani lesu nebo poli, byla považována za ztracenou. Rekultiváto

mové jámy, zešikmit jejich stěny a prostor rychle osázet většinou smrky či boro-

vicemi. Analogick1i p ístup se uplat uje i v prostorech

-
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u.

sypek severočeskyich

hnědouheln;ich dolt]
z u.sypek je nutné vytvarovat nějakou falešnou,
nev raznou krajinu zbavenou všech ozvlášt ujících rysr1.

P írodnírekultivace: v zahraničíse uplat uje v posledních asi 20 letech, u nás
zejména v posledním desetiletí. Jejím principem je, že lomy či haldy jsou p iznány
jako nou. prvek krajinya je na ně pohlíŽeno nikolijako na zničenéÚzemí,ale právě

naopak jako na budoucí p írodníoázu. V lomech jsou ponechávány vertikální

stěny. Lomy jsou již v pr běhu těŽby tvarovány do cílovéhostavu. Skoro se dá
íct, Že na tvaru p ílišnezáleŽí, pokud je sloŽit a není p ílišgeometrick1. P írodě
je ponechána volná ruka, ale oblast je zbavena odpadk . Rekultivace probíhá
ve dvou Íázích:1 - morfologická rekultivace: d raz je kladen na složitost tvarr],
p ítomnost vodních nádrŽí, čistotu prost edí; 2 - biologická rekultivace: většina
rizemíje ponechána p irozené sukcesi, k p ípadné lnsadbě jsou pouŽÍvány místníd eviny zhruba v podmínkách danyich rekonstrukčnímapou p irozené vege_
tace. Zavážení a planace jsou vnímány jako proti-p irozené zásahy.

Deset zásad revitalizace hald
Na základě ady geologick1ich, biologick1ich a krajiná skyich lnzkumrl a prací
prostoru kladensk1ich hald jsme shromáŽdili poměrně obsáhl1i materiál, kten
má obecnější platnost pro p ístup a dalšízacházení s haldami. M žeme je shrnout těmito body:

V

1

To, co je pro česképrost edí relativně nové - ale ve skutečnosti celé poslední
desetiletídiskutované mezi p írodovědci -, je dÍvat se na haldy, které p edstavují
umělé kopce, podobně jako na lomy, jeŽ p edstavují umělé jámy. Rozdíl mezi
oběma pojetími rekultivace je shrnut v následujícím p ehledu:

i

této doby však byli ochotni p istoupit na kompromis, kten_ se t1ikal vytvo ení
rekreačníchoblastí pro pracujícílid. Reliktem tohoto typu uvažováníje tvorba
sportovních areál . Základní myšlenka V tomto p ístupu je, Že pozemek musí
b;it nějak vyuŽit. Cílem rekultivace je zahladit ,,iizvy" , zahrnout či zasypat lo-

V prostoru krajiny doporučujeme haldy ,,piznat" jako její novou estetickou
složku. Podobně dnes p iznáváme ijiné krajinné zásahy
cové lomy v Českémkrasu nebo rybníky na l eboiisku.

2

-

nap íklad vápen-

U hald je cenná morfologická a substrátová diverzita. Doporučujeme proto
ponechat haldy většinou ve stavu, vjakém byly nasypány, neprovádět Žádné
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planace, neměnit je na rovné, jednolité plochy a neprevrstvovat 1e Žádnou
Zeminou. Vítány jsou charakteristické kopečky, občasnénezarristající odkryVy na šikm ch svazích či drobn1ich vertikálních stupních. RovněŽ substrátová
diverzita, kdy se na haIdě strídajíplošky s prevahou kysele reagujícíuhelné hmoty (obsah pyritu), slabě vápnité opukové polohy, vys chavé škváry
anebo naopak nepropustné jíIovce vytvárející podmáČená místa, je vítána.
3

HaIdy je nejvhodnějšíponechat na většině plochy prrrozené retrodukci. Po
skončenítěŽby uhlí napríklad na Kladensku či ostravsku docházeIo na rozsáhl ch , nezarost! ch plochách pri siInějším větru kvyraznému prachovému
znečištěnílidskyÍch sídel. Dnešní situace je diametrálně od!išná, protoŽe
víc neŽ B0 % většiny haId je zcela zarostlych a odkryté zťrstávají jen nové
skladové plochy, cesty, drobné vertikální stupně anebo místa, kde právě
probíhajírekultivace. ! pri lesnické rekultivaci Se ukazuje, Že na haldách se
darí nejlépe tomu, Co zde 1iŽ roste _ Zejména brízám. Zvláštní ochranu je

nutné věnovat vybran m hork m v1ironŮrm a nově vznikajícím mineralizacím,

4

Na haldách se často objevujídivoké skládky zejména komunálního odpadu.
Doporučujeme povrch haldy vyčistit. Pokud je komunáIní odpad navezen
napríklad do jam po těŽbě škváry,doporučujeme jej na místě prehrnout.

5

Haldy mají určitou ,,Samočisticíschopnost". Podle v1isledk analyz pramenŮ
napríklad v okolí Buštěhradské haldy se zdá, Že i obrovská mnoŽství těŽkych
kovťr a kontaminantr]r mohou b t zachycena v porézníchhmotách (popílky,
škvára, Vyhorelé lupky apod.) a hydroxidech Železa. Proto doporučujeme
s haldami radějr neh bat. Pri otevreníhaldy mťrŽe dojít kzahorenía vym1ivánÍ

B

DťtleŽité je Zneprístupnit cesty na ha|du. BěŽně Se stává, Že haldy slouŽí
jako divoké sk!ádky U pouŽívan ch cest je vhodné osazen i závorami,
u nepouŽívan ch cest doporučujeme Vybudování val , aby nebylo moŽné

projet nákladním ani osobním automobilem.

9

Prvkem, kter1i na haldách téměr uplně sch áz(, jsou maIé vodní plochy. Pri
Se ukázalo, Že v okolí maI ch vodních nádrŽí
zejména V opuštěn ch lomech dochází k v razné koncentraci pták , hmyzu
a dalšíchŽivočich včetně pavouk a obojŽivelník právě u drobn ch 1ezírek. Vybrané haldy, u kter ch počítáme s jejich ponecháním prirozenému
v voji, by měly byt zpestreny vybudováním jedné větší(ca BxB m, čivíce
podle velikosti haIdy) a několika menších(ca 3x3 m) vodních ploch.

10.

Monot nníplochá temena hald doporučujeme morfologicky zvyraznitdosypáním nap íklad ve formě jeden větší,,kopec" a několik doprovodn ch
menšíchkuŽel . P ed dosypáním je vhodné zárove vybudovat malou vodní
plochu.

v zkumu koněpruské oblasti

škod livin.
6

7

Na větších haldách doporučujeme místně provádět ostrŮrvkovitou rekultivaci napríklad formou VySaZení skupiny dub či lip nebo jin ch místních,
ušlechtilejšíchdrevin. Podobně jako u lom je snad oprávněné provádět
pod dozorem botanika v sev Semen místníchhodnotn ch druhŮr, které by
jinak na hald U Ze sv ch stanovišťobtíŽně pronikaly.
Haldy se většinou vyskytujív zázemí dosud existujících šachetnícha dalších

pr myslovych budov. Doporučujeme věnovat zv šenou pozornost tvorbě
a ochraně kombinovan ch objekt , Ve kter ch je památkově chráněná
vyznamná budova obklopena ,, p írodnímparkem " Spontánně zarťrstající
haldy.
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Ch iby nad Buchlovicemi. Prošel jsem celé poho í i jeho proslavené bučiny. Nejvíc ze všeho mne
zaujaly zaŠlévinohrady plné zpěvn ch ptákŮ a nočnÍchmťtr.
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Ve znamení Stalkera

k

Proměnu p ístupu industriálním památkám mr]žeme popsat nějak1im
víceméněvědeck m jazykem nebo alespo ve fenomenologickém diskurzu' Ve
skutečnosti je tento vztah dlouhodobě p ipravován filmy jako Blade Runner
nebo Stalker, industriálníhudbou počínajeKraftwerkem, EinstŮrzende Neubauten, Částíhip hopu, metalu, industriálních tendencí moderní hudby i nap íklad
uměním ve volném prostoru. Nechci prodlužovat jiŽ tak dlouhou kapitolu, ale
upozornit, že to, co se zde tvá íjako (dejme tomu) moderní ochrana p írody,
je spíšjev v prrjsečíkujedné části moderního umění, aplikované sociologie,
netradičníp írodovědy (p írodnívědy mají p ece zkoumat p írodu, ne haldy!!)
a aplikované filosofie konečně se prolamujícído dělnického prost edí b1ivalého
rudého Kladna.

Rozváté tradice, zmizelé město, ztracená duše Kladno po deseti letech sociálního rabování
Nikdy jsem nepsal ani nehovo il o ,,duši města". Takové psaní je chytlavé,
neurčitéa podobá se novinovému titulku' Každéčeskéměsto hledá v proudu
pozdní moderny své ko eny, tvá a vyznam. Skoro všechna i docela malá

města mají na co navázat - na místníuniverzitu, biskupství, feudální rod nebo
umělecké tradice. Témě vše, na čem byla duše Kladna postavena, současnost
zavrhla či zpochybnila' DnešníKladno je jako krabička, kterou otevete a není
v ní skoro nic.
Na to, že je Kladno druhé největší město stedních Čech (70 tisíc obyvatel),
je pozoruhodně ner,n razné, jakoby bylo spíšedalšímpraŽsk m sídlištěm, něčím
jako Prosek nebo opatov neŽ samostatn1im městem. TŤetina práceschopn ch
obyvatel dojíŽdído Prahy. Slyšel jsem horníky chlubit se, že jsou horníky, ale
dlouho jsem nikoho neslyšel, aby o sobě hrdě prohlašoval, Že je z Kladna. Kladno je město sraŽené na kolena zavením šachet V roce 2002 aještě p ed tím
zhoubnou privatizací hutí. P i dnešních cenách oceli vydělávají nesrovnatelně
zaostalejšíhutě daleko na u. chodě' Škoda,pražáci mohli za pracíjezdit na Kladno a duše města se mohla h át za konvertorem. Kladno se stalo nikoli suburbií
Prahy, ale její ex-urbií.
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Znám tu oblast od sv ch dětsk ch let. Mrjj otec pracoval v Tuchlovicích. Železo,
olej a bláto. V MotyČínějsem v pesideritornch konkrecích hledal zlaté vlasy
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milleritu, v hlubinách dolu Nosek jsem s p ítelem Daněčkem ryŽoval tajemné
kosmické kuličky. Jako vyučen štajgr se pamatuji na moul šedavou barvu ulic
a domr] a nízkémraky rudě zrcadlícíŽhnoucí strusku z hutí. V nejasné paměti
pak drŽím zvláštní drsné bratrstvo práce, směsici mal ch závistí, pevné pospolitosti a nízkostup ového piva. Schází mi ztracen sociální svět lidíz šachty. Blvaly doby, kdy i nadaní lidé z něktench měst, jako bylo právě Kladno, nechodili
na vysoké školy, ale do dol11 a hutí. Mezi dělníky ve špinav1ch montérkách bylo
p ekvapivé mnoŽství samoukt], kte í sbírali brouky, lepili modely lodí nebo se
zajímali o husitství.

V letech 1990-2000 se Kladno stalo vyrabovan m městem. Nejprve p išlo
o majetky a s nimi o hrdost a pak začalo sociální rabování. Mnozí z nejlepších
Klade ákt] jezdídomri jenom spát, ale svoji energii a Život věnujíjin m místr]m.
Duše nikdy nebyla silnou stránkou Kladna, ale p eci jenom tu stála jakási sice
problematická, ale pevná osobnost města složená z kusu syrového kapitalismu, technologií, pr myslu, anarchismu a brigád práce. KdyŽ město nedáVno
p išlo i o tuto duši, nezrjstalo skoro nic. Pozoruji Kladno a mám pocit, že se
vyprazd uje - skoro všechny tradice a témě celá historie města je rozváta jako
d' m z hutí. Minulost je každou chvíli jiná a to, čímse město ještě nedávno
pyšnilo, za to se stydí, anebo na to chce zapomenout.

Jak zaplnit,vakuum? P eci nijak. 7aplní se samo, pokud tomu mocí neza-

bráníme.

P edválečnéKladno

Žilo prací, dělnick1imi spolky a hornick mi prrlvody.

Poválečné Kladno žilo nejprve nadšením, pak deformovan mi revolučními tradi-

cemi, plněním plánu a rozdělování prémií,společn;im budováním that, zotavovnami RoH i kolektivními cestami do Bulharska. Dnešní Kladno nežije. jenom
někam jezdí za prací a bojí se nezaměstnanosti. lmpulz k oživení sídla p išel
v mnoha česk1ich městech od místníchiniciativ, které začaly drobn mi akcemi

- obnovily park, dětské h iště, pak si zaČaly zvát lidi odjinud, po ádat p ednášky,
koncerty na schodech, u stavy místních fotografrl. Postupně na sebe nabalovaly
místní lidi a navázaly spolupráci s radnicí' obnova duše města se neda í bez
kontaktu s jeho historií' Umím si p edstavit, Že budoucím centrem by se mohla
stát Majrovka nebo nějak1i podobn1i objekt. Majrovka ne jako pouh1i skanzen,
ale místo, kde se něco děje - nějaké divadlo, koncert, r'nstava, p ednáška, svatba, pivnítábor lidu, post-hornick bál.

Pan Uldrych, b1val d11lní mě ič a geolog,

mi

íká: ,,Nevím, kam to povede.

Lidé jezdízaprací a domr] se dostanou až večer. l u nás v Řevničově se p

está-

245

cestička k MajroVce

váme znát. D ív lidi dorazili domr] ve dvě, ve t i. Pokecali se sousedy, dali si
fotbálek a jedno, dvě piva. Dnes na sebe nemáme čas, a co je horší, i naše děti
jezdí do města za zábavou. Tady uŽ není vr]bec nic. "

A p ece - čímdál víc lidí navštěvuje a fotografuje industriální památky. Moderní hudba stojí rozhodně blíŽ světu kovohutí neŽ ope e.
Kdybych měl pátrat po duši kraje, prolezl bych staré lomy Vina ické hory a
ouporsk1i luh na K ivoklátsku. Vystoupal bych na haldu dolu Nosek a prošel
bych dělnické kolonie. Vrátil bych se do pravěku v astronomicky orientované
svatyni u Makot as, jež je starší neŽ egyptské pyramidy, a ve zbytcích květnaté
bučiny bych myslel na slunečnírytiny z Libušína. Pozoroval bych orla mo ského,
kten zahnízdil na haldě na okraji Kladna, a bystré kulíky na odkališti dolu Ronna.7ajasn;ich podvečerri bych z buštěhradské haldy máchovsky hleděl na linii Českéhost edoho í. Vítek mi íkal, Že za jasn ch dníje odtud vidět aŽ na
Klínovec. Za zvukrj hornické dechovky bych pátral v Hrabalouch textech, Boudníkouch aktivních grafikách a obrazech sester Válov1.ch. A pak bychom šli do
hospody a snili - jako onehdá - o tom, že bychom koupili haldu dolu Nosek,
obehnali ji plotem a dalšíchnejméně sto let ji nechali jí samotné jako tabulovou
horu Roraimu ve Venezuele. Ano, o tom snímuŽi.
Věděl bych, Že tento kraj má své kouzlo a město svrlj potenciál. Nep ekročí
svrij stín, ale také nenídr]vod, proč by to dělalo. Nemr]Že se stát chudou kopiÍ
Prahy, ale rozvinout to, co nosív sobě a čímuŽ jednou bylo.

Postskriptum: mé město,

m j h bitov

Koncem záí2005 se v areálu b1valé hutě Koněv stalo něco zvláštního. V noci
jsme nasedli do starého malebného autobusu, projeli jsme jakousi oponou
z padákoviny a zastavili p ed kant nou Koněv. Vzpomněl jsem si, jak jsem sem
vzal kanadské studenty na oběd (milují rázovité hospt1dky, ale tohle nečekali).
Vyšli ven a tančili na betonu. Tohohle kdyby se Hrabal doŽil! Kant1ina byla mod e
osvícená jako podivné akvárium. o kus dál p ed Stan m uheln m prádlem za
noci hrála Agnes na housle tesknou hudbu. Dělník v montérkách a p ilbě zjednan jen pro tuto p íležitostp ed nívalil rachotícíbarel, oba zvuky se mísily, noc
byla tmavomodrá a na nebi zá il kulat;i měsíc.
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Nad tím všímčněly obratně nasvícenévápenné věŽe jako svébytné umělecké
dílo, světlo víc neŽ pouhyi efekt, Že ano, Stalke e? Zelené světlo prokmitávalo
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rozkvetl1 m sachalinsk1 m rdesnem, které jako liána pohlcuje Železné konstrukce.

Na chladicívěŽi, kde jsme ještě odpoledne pozorovali chvějící se stíny stromrj,
byl promítán historick1i film o Kladně. Lokomotivy, ingoty, ruch a kou ícíkomíny.
Páry z nedaleké hutě byly červeně zabarveny ochrann1imi světly letecké dopravy.

U severní vrátnice byl p istaven vlak o jednom Vagonu, scéna jako z nějaké
sci-fi. NádraŽí Perdido. Uvnit hraje jak1isi klesmer; asistent reflektorem osvětluje
okolní stavby, vlak se trhaně rolíŽdí,improvizovan1 prr1vodčí vede nahlas diskusi, zda dálještě vedou koleje. Trhan pohyb, někdo hraje Gershwina, vlak do
pozítíse zasekl mezi šlahouny plaménku. Atmosféra kolísá mezivtipem a strachem. Konec civilizace je zde jasně patrn1, brzyzde bude uŽ jenom ten plamének
a zlatob l' l beton se drolí a odknvá prr3hledy do podzemních zásobníkrj. Pocit,
Že na zemi jsme z stali už jen my sami a vyššímoc vlaku nás vláčído neznáma.

ocelov osud.

Vracíme se do haly, kde visí studentské projekty. Tomáš ŽiŽka ze sdruŽení
,,mamapapa", které zde p ipravilo tesknou hudebně světelnou performanci, se
radostně usmívá. Povedlo se. Říkám, Že tato akce nenío umění, je o vizi města.
Sta í Klade áci pokyvují hlavami, uviděli své město, svr1j h bitov (ak ekla jedna
z místníchčastnic)jin1ima, a to okouzlen ma očima . Cítí,že právě tyto rezavé
ruiny pohlcované industriálnídŽunglí začínajížítsvrij druh život' Pomyslím si,
Že je zvláštní, Že to vždycky musí b1it cizinci nebo nedávní p istěhovalci, kte í
místním ukáŽí, jak dťtleŽité je místo, kde Žijí. Na zdi čtu jeden z mnoha citátrj
- neníod B. Hrabala, sester Válov1ch nebo z pamětí K. Wittgensteina. Říká:
,,Privatizačníprocesy Poldiv 90. letech zprirsobily, Že česk1i prrimyslztratil historicky a obchodně nejcennější ocelárnu, která ještě p ed patnácti lety produkovala ročně okolo jednoho milionu tun Vysoce ušlechtil ch ocelí a zaměstnávala
témě dvacet tisíc lidí." (HN.lHNED.CZ2' 6.2005 00:00)
Mohli jsme b1it v jiné situaci. Tohle město nemuselo tak klesnout. Radši uŽ nic
ne íkám a jdu si pro osamělé pivo.

