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10. výročí založení spolku Přeskopec 

Založením Občanského sdružení Přeskopec (nyní spolek) si členové sdružení dali za úkol 

nejen obnovit tradice a lidové zvyky, ale i seznámit širokou veřejnost se životem konstruktéra 

a vědce Ludvíka Očenáška. Pořádali přednášky, které byly doplněny dobovými fotografiemi 

ze života Ludvíka Očenáška. 

Velké úsilí vynaložila předsedkyně sdružení paní Jana Čiháková, která sháněla sponzory a 

dobrovolníky s kterými se ji podařilo v roce 2009 otevřít naučnou stezku nesoucí jméno 

Ludvíka Očenáška. Stezka, která vede z Plas do Dolní Bělé, seznamuje nejen se životem a 

vynálezy Ludvíka Očenáška, ale také s florou, faunou, přírodními i geologickými 

zvláštnostmi okolí a historií konkrétního místa. Informační prvky jsou upraveny pro slepce 

Braillovým písmem. Tato stezka byla otevřena na cestě, kterou v roce 1936 prošel Ludvík 

Očenášek z Dolní Bělé do Plas. Zde se zapsal do místní kroniky. 

K 60. výročí úmrtí L. Očenáška uspořádalo 9. srpna 2009 Občanské sdružení Přeskopec 

vzpomínkovou akci v Dolní Bělé na hradě Bělá. 

Dne 17. června 2012 se uskutečnilo přejmenování školy v Dolné Bělé na Základní školu 

Ludvíka Očenáška. Této akce se zúčastnili i potomci Ludvíka Očenáška. Školu zdobí 

výtvarné práce žáků vycházející ze života L. Očenáška. 

V Dolní Bělé je pohřben otec Ludvíka Očenáška Vojtěch Očenášek. O tento hrob se členové 

spolku Přeskopec starají. V tomto roce jsme nechali opravit náhrobek. 

Spolek vykonává svou působnost především v regionu severního Plzeňska a na území České 

republiky. Účelem spolku je: 

 Ochrana přírodních a historických památek 

 Vyhledávání lokalit, porostů, výskyt chráněných rostlin, zvířat, ptáků, stromů. 

 Obnova zaniklých památek – kříže, boží muka, smírčí kříže. 

 Organizování přednášek, konferencí a seminářů. 

 Pořádání výstav, workshopů a kulturních akcí zaměřených k podpoře činnosti spolku a 

k zachování místních tradic.  

 Vyhledávání osobností regionu a připomenutí jejich odkazu  

Paní Jana Čiháková, zakladatelka spolku, byla spolkem navržena na „Osobnost roku 

města Plasy“ Návrh byl radou města schválen. 

Za svůj přínos v kulturní oblasti v plzeňském kraji obdržela paní Jana Čiháková v roce 

2012 cenu Křesadla a v roce 2013 Čestné uznání náměstka ministra kultury. 
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Zahájení „Roku Ludvíka Očenáška“ 
V tomto roce by Ludvík Očenášek oslavil 145. výročí narození  

V sobotu 18. března 2017 se sešli příznivci spolku Přeskopec, aby společně zahájili „Rok 

Ludvíka Očenáška“ a prošli společně prvních šest zastavení stezky L. Očenáška. 

Na stezce jsme měli tři zajímavá setkání. Na zastavení č. 1 „U 

Viaduktu“ nás přivítala paní Sebránková. Její rodina v roce 2008 

toto zastavení postavila a stále se stará o čistotu kolem zastavení. Na 

zastavení č. 2 „U Mozolína“ nás očekával pan Domabyl. I jeho 

rodina se postarala o zbudování tohoto zastavení a nadále se o něj 

stará. Na zastavení č. 4 „U rybníka“ nás přivítal pan Palma. 

Zavzpomínal na pomoc šesti rybářských brigádníků, kteří pomohli 

panel postavit. Pan Palma nám přečetl báseň, kterou složil. 

Zajímavostí je, že některá zastavení ukrývají schránky a v nich 

symboly doby, drobné předměty rodin, které je stavěly, znaky 

rybářů, ale i báseň, kterou složil pan Palma. 

 

Den Ludvíka Očenáška – sobota 13. 5. 2017 Plasy 

Oslavu dne 145. výročí narození Ludvíka Očenáška jsme zahájili pochodem po naučné stezce 

Ludva Očenáška z Dolní Bělé do Plas. Turisty čekalo na trase překvapení. V Dolní Bělé, 

Dražni a v Malenicích na ně čekal Ludvík Očenášek. 

Na zastavení č.9 u obce Dražeň postavil p. Bican prodloužený „rybářský prut“ vysoký 12 

metrů. Připomíná tak tajnou činnost několika českých vlastenců za1.světové války podle 

vyprávění Ludvíka Očenáška. 

„Místo metody se závažím a motouzem jsem 

se rozhodl, že použiji skládacího rybářského 

prutu. V celé Praze sehnal jsem pouze jeden 

rybářský prut 9 metrů dlouhý a bambusovou 

tyč 4 metry dlouhou. Ve svém závodě jsem 

nechal prut seřídit. Na špici přizpůsobil jsem 

si několik lehce nasaditelných háčků s očky 

pro drát. Konečně jsem zavěsil háček na drát. 

Zapojil jsem rychle dva dráty na konci vodičů, 

připojil telefonní aparátek a čekal. 

Hlavní program oslav byl zahájen na 

klášterním nádvoří koncertem Orchestru ZUŠ 

Plasy. Po přivítání hostů – ředitele NTM Mgr. Ksandra, starosty p. Hanzlíčka a p. Čihákové, 

byli přivítáni i potomci a příbuzní Ludvíka Očenáška a vnuci Augusta Očenáška: 

Milena Ticháčková (Očenášková)  

Ing. Vladivoj Očenášek   

Silvia Samková (Očenášková)  

(děti synovce LO Ing. Vladivoje Očenáška) 

MUDr. Jaromír Kotyza 

akademický malíř Vladivoj Kotyza 

(děti neteře LO Drahomíry Kotyzové - rozená Očenáškové) 
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Věra Černíková / Očenášková/ vnučka 

Pavel Černík pravnuk s manželkou Soňou  

Ing. architekt Jarmila Očenášková praneteř 

Přivítáni byli i zástupci obcí, ve kterých otec L. Očenáška pracoval a žil se svou rodinou: 

Kříše, Břasy, Hromnice, Dolní Bělá osada Berk, Dražeň a samota Malenice.  

Zástupce ředitelky základní a mateřské školy v Dolní Bělé, která nese jméno Ludvíka 

Očenáška Mgr. Jaroslav Bican a starosta sokolské župy plzeňské Ing. Jiří Sobota. 

Program pokračoval příjezdem Ludvíka Očenáška. Povoz s bryčkou obstaral pan Pavel 

Vorlík. Ludvík Očenášek se přivítal s přítomnými a otevřel výstavu „Vynálezce a vlastenec 

Ludvík Očenášek – Od jízdních kol ke kosmickým raketám“. Zároveň proběhl křest 

stejnojmenné knihy Michala Plavce, autora a kurátora letecké sbírky NTM. Pak následovala 

komentovaná prohlídka výstavy. 

V průběhu celého odpoledne si návštěvníci mohli vyrobit raketu v raketové dílně, mohli si 

prohlédnout hvězdářské dalekohledy, mohli shlédnout předvádění parního motocyklu a 

funkčních monocyklů inspirovaných plány Ludvíka Očenáška. Tyto stroje představil pan 

Antonín Pavelka z Napajedel. Příjezd Ludvíka Očenáška v autě značky Walter, který je 

v majetku pana Jiřího Podroušky, pomalu zakončoval příjemné odpoledne. Otevřením nového 

výchozího místa stezky Ludvíka Očenáška a odpálením replik raket, byla oslava ukončena. 

 

 

 

Co předcházelo oslavě „Dne Ludvíka Očenáška“ 

Rok L. Očenáška jsme zahájili 18. března2017. Prošli jsme prvních šest zastavení stezky L. 

Očenáška z Plas do Loman. Na naučné stezce u zastavení č. 9, obec Dražeň, byl instalován 

rybářský prut v délce 12 m, připomínající odvahu vlastence Ludvíka Očenáška v první 

světové válce. 

Paní Čiháková se neustále snažila o vytvoření důstojného stánku pro prezentaci díla a 

vynálezů Ludvíka Očenáška. Velmi nás potěšila chystaná akce k oslavě 145. výročí narození 

L. Očenáška. Národní technické muzeum a Centrum stavitelského dědictví se podílely na 

otevření výstavy „Vynálezce a vlastenec Ludvík Očenášek“ dne 13. 5. 2017 v Plasích. Autor 

výstavy a kurátor letecké sbírky Michal Plavec křtil knihu o L. Očenáškovi“ Od jízdních kol 
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ke kosmickým raketám“. Náš spolek měl za úkol doprovodné akce. Paní Čiháková zajistila 

tisk Pamětních listů a brožury naučné stezky L. Očenáška. Pozvání přijal pan Pavelka – 

konstruktér monocyklů.  

Pan Pavelka předváděl monocykly na všech akcích pořádaných spolkem Přeskopec. Velkou 

atrakcí byl sám Ludvík Očenášek, kterého velmi zdařile zastoupil člen spolku pan Bican. 

Sokolský kroj nám zapůjčila Župa sokolská z Plzně, povoz s bryčkou poskytl pan Pavel 

Vorlík a auto Walter Junior řídil pan Jiří Podroužek. Také jsme se postarali o pozvání všech 

žijících potomků L. Očenáška. Zabezpečili jsme pro turisty dopravu z Plas do Dolní Bělé, kde 

na hradě Bělá je očekával L. Očenášek. Ten, kdo prošel stezku z Dolní Bělé do Plas, obdržel 

Pamětní list, brožuru a placku s portrétem L. Očenáška. 

 Naše dlouholeté úsilí bylo odměněno velmi vydařenou akcí a kladným ohlasem. 

Poděkování za krásnou sobotu od vnučky Ludvíka Očenáška: (e-mail z 21. 5. 2017) 

Milá paní Čiháková. Hrozně ráda bych Vám a Vašim prostřednictvím i ostatním 

organizátorům sobotních oslav poděkovala za to, co jste nám účastníkům připravili. Panu 

starostovi Plas, panu generálnímu řediteli Národního technického muzea a všem jeho 

spolupracovníkům, panu Bicanovi i muzikantům, ti byli také výborní. Nesmím zapomenout 

na pořadatele. Byla jsem až dojata tou péčí, ale plakat se jaksi nehodilo, když nálada byla tak 

radostná. Závěrečný koncert v kostele byl krásný závěr krásného dne. 

Byli jsme se poklonit památce pradědečka – hrob Vojtěcha Očenáška v Dolní Bělé. Opraveny 

nápis svítí do daleka, hodně to prokouklo, a o hrob pečujete k naši radosti. 

Ještě jednou za celou rodinu i za sebe – děkujeme, děkujeme, děkujeme, bylo to krásné. 

Hodně dalších úspěchů ve vaši činnosti. 

Vaše Věra Černíková  

Podzimní cesta L. Očenáška 
Trasa: Plasy – Lomany 7.10.2017 

Před pochodem jsme navštívili výstavu Ludvíka Očenáška 

v Centru stavitelského dědictví Plasy. Od vedení muzea jsme 

získali vstup zdarma. Za toto vstřícné gesto moc děkujeme. 

Mohli jsme si prohlédnout vystavené exponáty. Všechny nás 

velmi zaujala výstava L. Očenáška. Celou výstavou nás 

provázela a podala vyčerpávající výklad paní Čiháková. 

Po výstavě jsme po naučné stezce L. Očenáška došli až do 

Loman na hájovnu Lipovka. Zde jsme popili čaj a 

v příjemném prostředí si ještě popovídali. 



 

Strana 7 z 11 

Slavnostní ukončení roku Ludvíka Očenáška 

Celý rok se členové spolku Přeskopec snažili připomínat 

osobnost Ludvíka Očenáška při všech svých akcích. Poslední 

akce se konala 30. prosince.  

Pochod z Plas do Loman a posezení s přáteli v hájovně 

Lipovka, byly důstojnou tečkou roku Ludvíka Očenáška. 

V objektu hájovny si návštěvníci mohli prohlédnout výstavu 

dokumentů o životě a díle Ludvíka Očenáška. Výstava také 

upozornila na velkou akci, která se konala dne 13. května. 

„Den Ludvíka Očenáška“ -  oslava 145. výročí narození L. Očenáška. Milé bylo vyprávění 

pana Palmy z Plas. Všichni společně zavzpomínali na začátky budování naučné stezky 

Ludvíka Očenáška. 

 

Realizované akce v roce 2017  

Vítání jara: 18. března 2017 

Po příchodu na hájovnu Lipovka, jsme společně přivítali jaro. Letos jsme Moranu nevynášeli 

a nezapalovali. Zabránil nám v tom velký vítr. „Líto“ jsme ale ozdobili a umístili na jeho 

určené místo. Někteří z nás si prohlédli muzeum smoly. 

Velikonoční výstava na hájovně Lipovka v Lomanech 

Dne 10. 4. 2017 byla zahájena velikonoční výstava. 

Návštěvníci mohli obdivovat vajíčka zdobená různou 

technikou. Paní Šmídlová předvedla zdobení vajíček korálky. 

Její zručnost musí každý obdivovat. Pro malé návštěvníky byl 

připravený tvůrčí koutek. Zde si mohly děti vyzdobit své 

papírové vajíčko a seznámit se zvyky Velikonoc. 

Vystaveny byly i nejrůznější dřevěné hrkací nástroje od 

malých po velké řehtačky a pojízdné trakářky. Ani staré 

hudební nástroje nechyběly. 

Procházky uměním s Jitkou Hosprovou 

Violistka Jitka Hosprová vystoupila 19.8.2017 se svým programem 

Procházky uměním v kostele Povýšení sv. Kříže v Dolní Bělé. Od 18 

hodin byl připraven komponovaný pořad na téma Ludvík Očenášek. 

Přítomní si mohli prohlédnout jak fotografie, tak malované obrázky 

od dětí ZŠ dolní Bělá. Pořadem o L. Očenáškovi provázela p. 

Čiháková.  

Kromě plzeňské virtuosky zahrál kytarista Lubomír Brabec a 

zazpívala mezzosopranistka Martina Kociánová. Výtěžek koncertu 

šel na opravu varhan v kostele Panny Marie Sedmibolestné 

v Rabštejně nad střelou. 
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Pozdní babí léto v Lomanech „Kloboukovo – šátečkové“ 

Opět jsme se sešli na hájovně Lipovka v Lomanech dne 9. 9. 

2017. K dobré náladě přispělo nejen pěkné počasí, ale hlavně 

pozvaní hosté. V hojném počtu vystoupily děti z folklórního 

souboru „Střelička“ ZUŠ Plasy. Vystoupení se jim moc 

povedlo. Děkujeme panu řediteli ZUŠ Milanu Kůsovi za 

zajištění opravdu kvalitního vystoupení. Účast souboru na 

naši akci se stává již pravidlem k naší velké radosti. 

Vystoupení mužského souboru „KOZEL“ z Kozojed, mělo 

také velký ohlas u návštěvníků, kteří si mohli společně s nimi zazpívat známé písně. Dobrá 

nálada nás provázela až do ukončení akce. I tentokrát se přišlo podívat, pobavit, zavzpomínat 

i zazpívat na 150 diváků.  

Svatováclavská pouť v Lomanech 

Dne 28. září 2017 slunce nesvítilo, a přesto se v tento den 

sešlo 200 lidí, kteří společně oslavili tento krásný svátek. 

K dobré náladě hrála Koukolíkova dechovka a tanečnice ze 

skupiny ALTHEA předvedly pohybově náročné tance. 

Všichni očekávali příjezd sv. Václava se svým doprovodem. 

Během odpoledne si návštěvníci prohlédli výstavu fotografií 

L. Očenáška, obrazů p. Čihákové, na stáncích si mohli 

zakoupit dárkové předměty, perníčky, květiny, vyřezané 

předměty ze dřeva a sladké koláčky i kobližky.  

Celé odpoledne mohli návštěvníci obdivovat auto veterán Walter Junior, které přivezl pan 

Podroužek. Ten pak k velkému překvapení přivezl Ludvíka Očenáška. Ludvík Očenášek 

pozdravil přítomné a rád se podělil s příhodami ze svého života. 

Sluníčko se ke konci slavnosti ukázalo a mezi nás přišel vedoucí mužského pěveckého 

souboru pan Ondřich a zazpíval chorál „Svatý Václave“.  

Všichni se bavili až do ukončení akce. 

Státní svátek v Lomničce. 

28. října 2017 proběhla v Lomničce komentovaná výstava o legionářích z našeho kraje. Pak 

následoval lampionový průvod. 
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Betlémy v Lomanech 2017 

Již v době adventní se desátým rokem na hájovně v Lomanech 

otevírá výstava betlémů. Betlémy jsou keramické, ze slámy, z 

papíru, vosku, nebo z překližky. Nejvyšší figury dosahují 

téměř jednoho metru. Co do šířky i 4 metry. Kostelní betlém z 

Brna – Husovic zachránil Jan Doležel   

z Tatiné. Betlém je starý téměř 90 let. Ručně malovaný na 

překližce, zachovalo se jen torzo, přesto čítá 50 figur. Autor 

není znám.  

Na karton namaloval a zapůjčil betlém sběratel z Rakovníka 

Tomáš Kapsa, figury dosahují výšky 80 cm. Na výstavu celkem zapůjčil 15 betlémů. 

Železničářský betlém maloval malíř Josef Ladislav Jícha z Plzně. Největší atrakcí pro děti je 

vláček, který betlémem projíždí. Nechybí betlém od Mikuláše Alše, Josefa Lady, 

východočeský betlém od Zdeňka Petíry, Karla Franty. Josef Wenig zhotovil Pražské jesličky. 

Velmi si vážíme a již několik let uchováváme 2 vystřihované betlémy od paní Plachetkové 

z Babiné. Pod hodinami najdete skládací myslivecký betlém. Celkem na výstavě shlédnete na 

50 betlémů. Každou adventní neděli jsme měli hosty. Třetího prosince jsme zdobili perníčky. 

Další adventní neděli 10. prosince paní Johanka Müllerová vyprávěla o zvycích a betlémech 

na Vysočině. 

Poslední adventní setkání s přáteli z Kaznějova (rodina Bartáskova) proběhlo 17. prosince. 

Velmi milou atmosféru dokreslila paní Šťastná hrou na varhany. O výstavu betlémů byl a je 

stále velký zájem. 

Svatoštěpánský koncert 

V kostele Nanebevzetí Panny Marie v Plasích 26. 

prosince vystoupil smíšený sbor Saggita z Plas. 

Kostelem se rozezněly vánoční písně i koledy. Ti, 

kteří si přišli poslechnout ale i zazpívat písně i 

koledy bylo mnoho. Velký zážitek jsme všichni 

měli z ukončení koncertu, a to před kostelem u 

vánočního stromku. Zde jsme si všichni zazpívali 

dvě koledy, popřáli si vše pěkné v novém roce a 

rozešli se do svých domovů. Společné zpívání u 

stromečku by se mohlo stát tradicí, která aspoň na chvíli spojí přítomné v dobré pohodě. 

 

Hodnocení akcí roku 2017 

Všechny plánované akce se nám povedly a jsou velmi kladně hodnoceny Na akce, které jsou 

organizačně a finančně náročné, spolek získal dotace od MěÚ Plasy. 

Po celý rok členové spolku Přeskopec přibližovali na všech akcích osobnost Ludvíka 

Očenáška.  

Nepovedla se zajistit oprava a nátěr zastavení na naučné stezce. 

Jaké jsou plánované akce, ale i jejich průběh, je zaznamenán na webových stránkách spolku 

www.ospreskopec.cz nebo ve vitríně umístěné v Plasích u parkoviště vedle nové prodejny 

COOP.  

Pravidelně přispíváme do Plaského Zpravodaje 

http://www.ospreskopec.cz/
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Plánované akce v roce 2018 

Rok 2018 bude zaměřen na sté výročí vzniku republiky, hledání informací, vzpomínky 

pamětníků a besedy. 

 

 Výstava Betlémů 

Končí 6. ledna 2018 na hájovně 

v Lomanech 

 

VÍTÁNÍ JARA 

25. března 2018 

Vynášení Morany na hájovně v Lomanech 

 

 

  

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA  
na hájovně v Lomanech 
Začíná 25. března 2018  

Končí 15. dubna 2018 

 

 

BESEDA O VÝZNAMNÝCH LIDECH Z 
REGIONU 

Červenec: místo konání Horní Bříza 

 



 

Strana 11 z 11 

 

 

 

POZDNÍ BABÍ LÉTO 

„korálkové“ 

Pozvání 8. 9. 2018 na hájovně v Lomanech 

 

SVATOVÁCLAVSKÁ POUŤ na hájovně v 
Lomanech 

Datum konání: 28. 9. 201 

na hájovně v Lomanech 

 

  

STÁTNÍ SVÁTEK 28.10.2018 
Lampionový průvod v Lomničce 

 

 

VÝSTAVA BETLÉMŮ na hájovně 
v Lomanech 

Začíná 25. 11. 2018 

a končí 6. 1. 2019 na Tři krále 

 

 

  

VÁNOČNÍ KONCERT 

Datum konání 26. 12. 2018 v 17 hod. 

kostel Plasy 

 

 


