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Nadšenci navracejí
řopíku původní vzhled
Z lounského bunkru
odstraní 20 tun kamenů
a betonu.

CHMELAŘI SE RADUJÍ

Úroda chmele byla i přes
výkyvy počasí skvělá ... str. 2

5plus2

■ DOBRÁ ZPRÁVA
MIROSLAVA STRNADOVÁ
LOUNY | Mnoho tun kamenů a betonu
budou muset vybourat nadšenci z bunkru, který se nachází na výstavišti v Lounech a byl součástí obranné linie první
republiky.
V budoucnu tam má vzniknout expozice, která návštěvníky vrátí do doby
před mnichovskou dohodou v roce
1938, kdy opevnění vzniklo. „Cílem je
vybourat vnitřní prostor pevnůstky, která byla v roce 1939 zabetonována. Odhadujeme, že je tam kolem 15 až 20 tun
materiálu včetně kamenů, které byly původně součástí kamenného valu před objektem,“ popsal Jiří Piramovský, šéf
Muzea československého opevnění
z let 1936–1938 Na Kočičáku, které
lounský řopík postupně obnovuje.
S bouracími pracemi začali před několika dny a potrvají několik týdnů.
„Dali jsme si to jako úkol do letošního
jara,“ dodal Piramovský.
Nadšenci se sem vrátili po dvou letech, kdy se do renovace řopíku pustili.
Očistili střílny, instalovali chybějící
háky na maskovací sítě a celý ho natřeli
kamuflážní barvou. Vybourali také
vstup do bunkru. Tím ale práce na nějakou dobu ustaly.
Loni pak pracovali na řopíku v lounské ulici Pod Šancemi, kde v jeho okolí
odstranili náletové křoviny, uklidili nepořádek, objekt zvenčí opravili a natřeli.
Právě v bunkru, který se nachází na
výstavišti, chce město v budoucnu nechat vybudovat malé muzeum. Kdy to
bude, ale není jasné.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 2

TRAGÉDIE ČESKÉ KRÁSKY

Miroslava Šternová uchvátila
filmaře, vzala si ale život ... str. 6

BIZARNÍ ZVÍŘECÍ SPORTY

Šneci sprintují, velbloudi
zápasí jako wrestleři ... str. 8

Člen muzea Na Kočičáku Jan Kohout vynáší z lounského bunkru jeden z velkých kamenů, který tam Němci společně s dalšími umístili. Pevnůstku navíc
zabetonovali.
FOTO | ARCHIV MUZEA NA KOČIČÁKU

COSMOS DISCOVERY

Poklady kosmonautiky
poprvé v Praze
... str. 10
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Chomutovsko, Lounsko a Žatecko

Úroda chmele byla výborná
Některým pěstitelům
pomohly závlahové
systémy.
MIROSLAVA STRNADOVÁ
LOUNSKO | I přes výkyvy počasí jsou
pěstitelé chmele v České republice s loňskou úrodou velmi spokojeni. Sklidili
7145 tun, což je meziroční nárůst o 39,4
procenta. „Sklizňový ročník 2019 můžeme hodnotit jako jeden z nejvyšších,“
uvedla mluvčí Ústředního kontrolního
a zkušebního ústavu zemědělského
(ÚKZÚZ) Ivana Kršková.
Nejvíce chmele – 5276,5 tuny – se
sklidilo v Žatecké oblasti, kde nárůst
činil 32,26 procenta. Chmel se tam pěstuje na téměř 3900 hektarech a jde o největší oblast v zemi. V dalších dvou tradičních chmelařských regionech, které
mají celkový výměr zhruba 1100 hektarů, dosáhla sklizeň na hodnoty v Úštěcké oblasti 934 tun (13 % z celkové produkce) a v Tršické oblasti 935 tun
(13,1 % z celkové produkce).
Historicky nejvyššího výnosu dosáhli pěstitelé ve Stekníku nedaleko Žatce.
„Sklizeň byla perfektní, jsme velmi spokojeni. Ze 130 hektarů jsme sklidili
355,5 tuny čistého chmele, to je zhruba
v průměru 2,7 tuny suchých hlávek
z hektaru,“ řekl Jaroslav Pokorný, vedoucí Účelového hospodářství Stekník.
Hektarový průměr je tam tak vyšší
než republikový, který dosáhl hodnoty
1,43 tuny. „Je to i tím, že všude máme
závlahy, a když je suché počasí, tak si
můžeme „nakapat“, kolik potřebuje-

Nejvíce chmele – 5276,5 tuny – se sklidilo v Žatecké oblasti, kde nárůst činil 32,26 procenta.
me,“ doplnil Pokorný.
Naopak nízké lokální srážky a nízká
hladina spodních vod ovlivnily výnosy z regionů Zlonicka, Třebocka, Tuchořicka a Ročovska. „Bohužel jsme
ve srážkovém stínu a loňský výnos je
podprůměrný – 1,15 tuny na hektar.
Neměli jsme ani dostatek vody na
ochranné postřiky proti škůdcům, protože druhým rokem vyschl místní po-

tok. Loni to bylo ale horší, protože
chybí i spodní voda,“ popsal potíže
předseda zemědělského družstva Podlesí Ročov Josef Fric.
Investice do závlahových systémů
není podle něj možná. Oblast se nachází
zhruba 440 metrů nad mořem. „Nemáme tu zdroj vody, odkud bychom ji mohli čerpat,“ poznamenal Fric.
Podle Svazu pěstitelů chmele Česká
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republika nadále zastává pozici třetí největší pěstitelské země světa a je největším producentem jemně aromatického
chmele na světě.
Žatecký poloraný červeňák je s výměrou 4262 hektarů nejrozšířenější jemně
aromatickou odrůdou na světě. „Zaujímá 76,6 procenta z celkové produkce,
tedy 5474 tun,“ dodali ze Svazu pěstitelů chmele.

Nadšenci navracejí řopíku původní vzhled
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

„Věřím, že se podaří řopík vrátit do
stavu, v jakém byl v roce 1938, a budete
tu mít zajímavou atrakci pro návštěvníky,“ uvedl radní Radovan Šabata (Unie
pro sport a zdraví).
„Kočičáci“ plánují, že letos také začnou s pracemi na třetím lounském řopíku, který se nachází v areálu koupaliště.
„Letošní plán je očistit ho, vybourat
střílny a natřít,“ přiblížil Piramovský.
Muzeum má lounské pevnůstky od
loňského roku pronajaty od města
s cílem postupně jim navrátit takový
vzhled, jaký měly v době výstavby

Prvorepublikový bunkr dostal před časem původní maskování.
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před více než 80 lety. Všechny tři řopíky mají být součástí chystané naučné stezky.
V době svého vzniku byly součástí
tzv. druhé obranné linie Československé republiky. Lounský úsek zahrnuje
opevnění od obce Pátek k západnímu
okraji Loun a čítal 74 staveb. Úkolem tohoto úseku bylo bránit v útoku nepřítele
ve směru Most–Slaný, jeho obrana se
mohla opřít o vodní tok řeky Ohře, která tvořila dokonalou přírodní protitankovou překážku. Armáda tento úsek zkolaudovala na jaře 1938. Řadu bunkrů
Němci po zabrání československého pohraničí odstřelili nebo zabetonovali.
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