
„Úrodná zemina tvoří výplň 
příkopu, obilí zde bylo vyšší. Ob-
jevili jsme kůlové jamky, palisádu 
vně příkopu, vše zapuštěné do 
podložích štěrkopísků staré aku-
mulační terasy řeky Ohře. Výzkum 
potvrdil, že co jsme viděli z letadla, 
je pravda,“ říká Zdeněk Smrž. Le-
tecké archeologii se věnuje od roku 
1992. Pomocí této metody objevil 
již 565 objektů, z toho dobrou po-
lovinu právě na území Lounska.

Letecká archeologie je nyní 
i v Čechách uznávanou metodou 
nedestruktivního archeologické-
ho výzkumu. Za socialismu byl 
podobný výzkum pustou utopií. 
Vznášet se nad krajinou bylo ze 
strategických důvodů nemysli-
telné. „Jak jsme záviděli kolegům 
ze západu, že se mohou tomuto 
svrchovaně zajímavému oboru 

beztrestně věnovat,“ líčí Dr. Smrž. 
Nejvíce ho fascinuje evropská 
kapacita v letecké archeologii, 
bývalý plukovník Bundeswehru 
Otto Braasch. „Když ukončil vo-
jenskou kariéru, zakoupil letadlo 
a začal pořizovat letecké snímky 
krajiny. Je to velký machr. Létá 
sám, knipl drží nohama a přitom 
fotografuje. Snímky se pak loka-
lizují pomocí GPS,“ vysvětluje 
mostecký archeolog. Sám za ta 
léta nalétal 250 hodin a důkladně 
prozkoumal oblast Chomutovska, 
Lounska a Litoměřicka. 

Letecká archeologie sleduje pří-
rodu – přesněji vegetační příznaky 
na obdělávaných plochách. Nejpří-
znivější je období od konce dubna 
zhruba do sklizně. Půdorysy budov 
nebo jiných objektů bývají zahlou-
beny do podloží a usazuje se nad 

nimi vyšší vrstva 
úrodné zeminy. 
Obilí je v těchto 
místech hlav-
ně v suchých 
letech výrazně 
vyšší, rozdíl 
může činit až 
jeden metr. 

V obilí jsou 
věrně vykresle-
ny obrysy veške-
rých zahloubení 
– zvláště v pís-
cích, štěrkopís-
cích a spraších, 
jež se nacházejí 
v naší oblasti. 
Čím větší sucho 
a vedro, tím lépe 
se daří objekty 
l o k a l i z o v a t . 
Vedle vegetač-
ních existují 
i příznaky sně-
hové či stínové, 

pozorovatelné na zralém obilí 
pozdě večer a ráno; známe také 
příznaky půdní, to když je čerstvě 
zoráno a ve světlém poli se táhne 
pás tmavší země.

„Příznaky jsem se naučil roz-
poznávat pomocí knih a na zá-
kladě vlastních zkušeností,“ líčí 
Dr. Smrž metodu, které se v ČR 
věnuje ještě asi pět jeho kolegů. 
„Po listopadu 1989 se chtěl letec-
ké archeologii věnovat kdekdo, 
ale většinou chyběly finance a své 
sehrál i strach – létáte ve výšce 
pouhých 200 až 400 metrů nad 
terénem a nad zkoumaným úze-
mím se musí několikrát kroužit. 
Samozřejmě, že podobný výzkum 
není bez rizika. Ale zastávám ná-
zor, že se spíš zabijete v autě než 
v letadle,“ usmívá se nadšenec. 
Vlastní letadlo prý se nevyplácí, 
proto si je pronajímá, zvláště 
ultralighty. „Dá se létat na všech 
druzích hornoplošníků, aby dole 
výhledu nepřekážela křídla. 
Ideální je svobodně se vznášet 
nad krajinou, volný lov je nej-
lepší,“ přibližuje Zdeněk Smrž. 
K přeletům startuje zpravidla 
z Panenského Týnce a za deset 
minut se ocitá nad zkoumaným 
územím Lounska. Právě Poohří, 
Chomutovsko a část Litoměřicka 
až po tok Labe patří díky němu 
k nejlépe prozkoumaným územím 
v Čechách. Každý rok znova a zno-
va nalétává nad toto území, aby si 
ověřil dříve zjištěné nebo dosud 
neobjevené stopy lidské činnosti. 

Pro pozorování jsou ideální kultury 
hluboko kořenícího ječmene i ně-
kterých dalších obilovin, přičemž 
například na řepce se příznaky 
objeví pouze za velkého sucha. 

„Jako archeolog dokážu přes-
ně popsat, co jsem nalezl. Ale 
archeologům chybí příběh. Když 
spolupracuje archeolog a historik, 
doplňují se a celek dává hluboký 
smysl. Antonín Hluštík dokáže 
zjistit neuvěřitelné podrobnosti 
a najednou je před vámi opevnění, 
které pracně vznikalo díky stovkám 
sedláků, přinucených pracovat na 
obranných zařízeních. Rozkazy ke 
stavbě polních opevnění vydávali 
podmaršálek Radecký, maršál 
Schwarzenberg nebo i sám císař 
František II. Oni a mnozí další 
významní představitelé tehdejší 
evropské politiky se na Lounsku 
v roce 1813 pohybovali po celé 
léto a velkou část podzimu,“ vy-
praví pan Smrž.

Letecká archeologie je metoda 
spolehlivá, avšak drahá. Jedna 
letová hodina přijde na 4 tisíce 
korun. Dr. Smrž prolétal již 
milion korun. Výzkum je hrazen 
z několika grantů nebo firmami, 
které potřebují dokumentovat te-
rén z ptačí perspektivy – například 
uhelné společnosti, u nichž těžbě 
předchází podrobný výzkum. Fo-
todokumentace terénu poté slou-
ží nejen k řešení ekonomických 
otázek, ale také k rekonstrukci 
událostí blízké i velmi vzdálené 
minulosti.
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stručně z obcí stručně z měst
n NA PRŮHLEDNĚJŠÍ sys-

tém hlasování přešli zastupitelé 
v Postoloprtech. Na zasedání 14. 
března hlasovali již pomocí při-
dělených čísel. „Zatímco dříve 
zastupitelé na jednáních seděli 
podle pevně určeného zaseda-
cího pořádku, teď mohou sedět, 
kdo vedle koho chce. Hlasují 
zvedáním kartiček, a podle toho 
se sčítají i zaznamenávají hlasy,“ 
vysvětlila tajemnice radnice Jana 
Fišerová. 
n MÍSTO ZPOMALOVACÍ-

HO prahu u domu v Podměstí 
č.p. 2176 v Žatci by se měla 
objevit dopravní značka „Zákaz 
vjezdu aut nad 3,5 t“. Technické 
služby města Žatec odstraní zpo-
malovací práh a spolu s odborem 
dopravy a silničního hospodářství 
zjistí možnosti umístění i osazení 
značky. Tato změna je nutná podle 
závěrů komise bezpečnosti silnič-
ního provozu a dopravy.
n LOUNŠTÍ RADNÍ odsouhla-

sili městskou vyhlášku o poplatku 
za psy. Stále platí, že kdo nezaplatí 
za svého psa včas, bude platit troj-
násobek částky. V roce 2006 se vy-
bralo za psy celkem 138.641 Kč, 
což je o 23.585 Kč více než roku 
2005. V 84 případech nebyl po-
platek uhrazen včas.
n ODBOR DOPRAVY měst-

ského úřadu v Žatci rozhodl, že 
ve městě nesmí přes noc parkovat 
auta nad 6 tun. Obyvatelům vadí 
především parkování těžkých ná-
klaďáků za zastávkou na Červeném 
hrádku, u Normy. V příštích dnech 
se objeví příslušné tabule u vjezdů 
do města. Nákladní auta mohou 
parkovat na zpevněných oploce-
ných a hlídaných plochách, např. 
v areálech firem. 
n  PROGRAM POHÁDEK 

ve Stálém loutkovém divadle 
v Lounech bude pokračovat na 
podzim. 1. dubna totiž začaly di-
vadelní prázdniny, které potrvají 
do 1. října. 

n  V BŘEZNU schválili 
chlumčanští zastupitelé 
Smlouvu o dílo s architektem 
Oldřichem Fárou z Plzně. Ten 
bude letos provádět poraden-
skou a konzultační činnosti 
v oboru územního plánování 
urbanismus a architektura pro 
obec Chlumčany.
n  OBEC STAŇKOVICE 

podala žádost o dotaci na Mi-
nisterstvo pro místní rozvoj 
ČR z dotačního titulu Podpora 
cestovního ruchu na dostavbu 
ubytovny v č.p. 8, Staňkovice ve 
výši 680 tisíc korun. Spoluúčast 
obce by činila 200 tisíc korun.
n ROZPOČET OBCE Smol-

nice na rok 2007 byl schválen 
schodkový. „Příjem činí 3,037 
milionu korun, výdaje 3,458 mi-
lionu. Schodek je kryt zůstatkem 
roku 2006,“ uvedl starosta obce 
Petr Šíma.
n DNE 20. března bylo zahá-

jeno zjišťování průběhu hranic 
vnějšího a vnitřního obvodu jed-
noduchých pozemkových úprav 
katastrálního území Ležky. Zjiš-
ťování průběhu hranic pro účely 
pozemkových úprav provádí 
komise složená z pracovníků 
pozemkového a katastrálního 
úřadů, zástupce Lubence a zá-
stupců sousedních obcí. Pokud 
tvoří obvod pozemkové úpravy 
zastavěné nebo zastavitelné 
území obce, jsou zváni všichni 
dotčení vlastníci.  
n  LETEČTÍ MODELÁŘI 

budou soutěžit 8. dubna na 
Rané o Český pohár ve volných 
modelech. Jedná se o kluzáky 
s automatickým řízením. 
n LIBOŘIČTÍ ZASTUPITE-

LÉ na svém březnovém jednání 
schválili pro obec částku 50 
tisíc  korun na kácení stromů 
v roce 2007 a příspěvek ve výši 
30 tisíc korun pro Mikroregion 
Žatecko. 

Lidem není osud kostela 
sv. Petra a Pavla lhostejný 

PODBOŘANY (sih) - Lidem v Podbořanech a okolí není lhostej-
ný osud kostela sv. Petra a Pavla v Podbořanech. Již několik týdnů 
dobrovolně přispívají na jeho opravu. Rekonstrukce kostela pro-
bíhá již několik měsíců. Do podvědomí širší veřejnosti se dostal 
vzácným nálezem ostatků kněžích, které byly objeveny právě při 
probíhajících opravách.

Děti se těší, že se dosyta 
vyhoupnou

Habrový živý plot už koření, trávník klíčí, terén je připraven
ŽELEČ (bal) - Kdo si hraje, nezlobí je název projektu, díky kterému 
na návsi v Želči vzniká nové dětské hřiště. Na ploše zhruba 600m2 
se objeví prolézačka, pískoviště, houpačky či věž se skluzavkou. 
Finanční prostředky na stavbu dětského hřiště získala obec z Fon-
du T-Mobile, v rámci programu Peníze pro dobrou věc. Nadační 
příspěvek činí bezmála 120 tisíc korun, ostatní náklady na projekt 
hradí Obec Měcholupy a sponzoři.

Zpěváci sboru Schola Gregoriana Pragensis přivábili do smol-
nického kostela více než stovku nadšených posluchačů.

Panně Marii Zvěstovatelce 
a k větší slávě kostela

SMOLNICE (toš) - Spolek na záchranu  a obnovu kostela sv. 
Bartoloměje ve Smolnici se všemožně snaží, aby se opět stal dů-
stojným a kulturním místem. Inicioval rekonstrukci kostela, zatím 
se podařilo zhotovit nové vstupní dveře, byly zakoupeny svícnové 
lustry. Uskutečnily se výstava k historii Smolnice a výstava betlémů. 
Nedávno proběhl náročný úklid chrámové půdy. 

O archeologovi, který prolétal milion
Lounsko je díky letecké archeologii důkladně zpracováno

Pozemky tábora převzala 
odborová organizace

LOUNY -  Dne 26.  března Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových bezúplatně předal pozemky v celkové hodnotě téměř 
233 tisíc korun odborové organizaci EQUI Bořeň-Svinčice. Jedná se 
o pozemky, které jsou součástí letního dětského tábora Lubenec.
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Nyní Spolek hledá prostředky 
na odvlhčení obvodové zdi, na 
elektroinstalaci a omítky. Usi-
luje o opravu věžních hodin. 
„Oslovujeme sponzory a dárce. 
Letos bude dokončena publikace 
o historii obce. Pořádáme kultur-
ní akce,“ přiblížil před koncertem 
činnost spolku někdejší starosta 
a smolnický rodák Václav Hilbert, 
když vítal návštěvníky a těm ne-
znalým se omlouval za fakt, že 
interiér kostela sv. Bartoloměje 
po opakovaných nájezdech zlo-
dějů a vandalů dosud důstojný 
svatostánek nepřipomíná. 

Slyšet se nechal také lounský vi-
kář Verner Horák. Připomněl, že 
25. března slaví katoličtí křesťané 

Panny Marie Annunciaty – zvěsto-
vatelky. Poprosil za všechny ženy, 
které očekávají příchod dítěte, aby 
zpráva o narození byla radostná 
– pro nositelku života i pro její 
blízké. Pak už přicházeli zpěvá-
ci souboru Schola Gregoriana 
Pragensis, aby přednesli koncert 
Rosa mystica, zdůrazňující Ma-
riánskou úctu ve středověkých 
Čechách. 

„Výtěžek, který byl jedenáct tisíc 
pět set korun, pokryl právě jen ná-
klady na koncert. Ale nepovažuji 
to za prodělek. Přišla spousta lidí. 
Důležité je, aby se o smolnickém 
kostelu a činnosti našeho spolku 
vědělo,“ uvedl starosta Smolnice 
Petr Šíma.

Nemalá část nákladů je však 
zprostředkována dobrovolnickou 
prací členů projektového týmu, 
ale také tamních občanů. Tím se 
ušetřila značná část finančních vý-
loh. „Terénní úpravy po demolici 
původní stavby, výsadbu živého 
plotu, stavbu dřevěného oplocení 
a vysetí travního semene máme již 
hotové,“ referuje Lenka Vlčková, 
obyvatelka Želče, jež se aktivně 
zapojila do projektu. Ruku k dílu 
přidají nejen obyvatelé obce Želeč, 
ale také děti, které se na své hřiště 
již velice těší.

V polovině května budou na 
vznikajícím hřišti instalovány 

herní prvky, které zhotovila firma 
Tomovy parky. Jedná se o věž se 
skluzavkou, dvojhoupačku, pro-
lézačku a houpačku - kládovku. 
Všechny prvky podléhají pře-
depsaným normám. „Součástí 
dětského hřiště bude také pís-
koviště, na jehož výstavbu jsme 
získali sponzorský dar ve formě 
stavebního materiálu. Pískoviště 
postavíme v rámci dobrovolné 
práce,“ shrnuje výčet úspor díky 
obětavosti zdejších lidí paní 
Vlčková. 

Slavnostní otevření hřiště je 
plánováno na sobotu 2. června. 
Děti čeká bohatý program.

V závěru roku 2006 požádala 
Odborová organizace ÚZSVM 
o převod pozemků letního dětské-
ho tábora v Lubenci, které měla ve 
výpůjčce, do svého vlastnictví. Jde 
o 56 pozemků o výměře téměř 23 
tisíc m2. Na většině se nacházejí 
chatky a budovy, které jsou ve 
vlastnictví odborové organizace. 
Největší parcela o výměře více 
než 20 tisíc m2 je využívána 
k rekreačním účelům. „Všechny 
zmíněné pozemky byly předány 

zápisem do katastru nemovitos-
tí,“ uvedla mluvčí ÚZSVM Izabela 
Noveská.       

Dne 30. 6. 2006 vstoupila 
v platnost novela zákona, která 
dovoluje odborovým organizacím, 
v postavení právnické osoby, bezú-
platně nabýt pozemky tvořící jeden 
funkční celek se stavbou ve svém 
vlastnictví. O změnu vlastnic-
kého práva bylo možno požádat 
nejpozději do šesti měsíců ode 
dne účinnosti novely.

Místo po odkrytí vegetace. Tmavé skvrny uka-
zují, kde byly pravidelné jamky po kůlech.

LOUNY (toš) –  Směrem na Mělce za firmou Elops se na poli paní 
Schöngutové z Horního Litvínova, které obhospodařuje Agrospol 
Březno, objevila rozměrná jáma. Archeologický ústav zde na 
základě povolení majitelů a nájemce zkoumal stopy vojenského 
objektu z napoleonských válek, který z letadla zachytil archeolog 
PhDr. Zdeněk Smrž. Nyní spolu s Antonínem Hluštíkem z Ob-
lastního muzea Louny konzultovali, co vlastně odkryli. V půdním 
horizontu byla patrná vrstva úrodné zeminy a vrstva štěrkopísku. 
Dále se zde objevily tmavé skvrny po kůlech.

„Požádal jsem lidi o příspěvky 
na opravu a byl jsem překvapen 
jejich zájmem. Jsou to většinou 
věřící, ale přicházejí i nevěřící 
a přispívají. Přijdou buď na faru 
nebo do kostela, kde je v jejich 
přítomnosti každá částka zapsá-
na a zaevidována. Zatím jsou to 
většinou jednotlivci, uvítal bych 
i třeba firmy či podnikatele. Možná 
si ani neuvědomují, že si to mohou 
odečíst z daní. Vybraná částka je 

zatím přes 25 tisíc korun,“ uvádí 
otec Alexander Siudzik.

„Právě jsme dokončili elektroin-
stalaci, teď čekáme, až svou práci 
dodělají zedníci a malíři. My do-
končíme kompletaci a máme ho-
tovo,“ doplňuje elektroinstalatér 
Pavel Klein. „Peníze budou použity 
na novou dlažbu, opravu liturgic-
kého prostoru a rádi bychom 
nakoupili židle pro ministranty,“ 
upřesnil otec Alexander.
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Takto vypadá letecký snímek. Vlevo od budovy je zřetelná část 
pětiúhelníka - vojenského objektu z napoleonských válek.
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Více uklízečů nasbíralo méně odpadků… 
V neděli popoledni se pracovalo v postoloprtské Bažantnici. 
Občanské sdružení Oharka za pomoci Ekocentra Dymnivka 
uspořádalo druhý ročník jarního úklidu. „Nasbírali jsme méně 
odpadků než loni, ale lidí přišlo celkově více – zhruba pět desítek. 
Prarodiče se svými vnoučaty, dospělí i mladiství,“ pochvaluje Marie 
Bidovská z Dymnivky. Starší a objemnější odpad byl vyčištěn již 
loni, za rok přibylo především drobného smetí. „Přijeli nás pod-
pořit i přátelé z Mostecka, jedna slečna z Chomutova a jedna až 
z Brna,“ prozradil Václav Mach ml. z občanského sdružení Oharka. 
V bažantnici kvetly už sasanky, dymnivky, orseje a křivatce, což 
vyžadovalo šetrnější přístup od uklízejících aktivistů a aktivistek 
k rostlinám. Celkem naplnili více než 60 pytlů na odpad, které 
používali i opakovaně. „Akci hodnotím jako velmi zdařilou. Rád 
bych tímto všem zúčastněným poděkoval za jejich vykonanou prá-
ci. V příštích letech hodláme v úklidech pokračovat, zvažujeme 
i novou lokalitu,“ slíbil koordinátor akce V. Mach ml.             (bal)
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