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1. Úvod
Všetkých Vás srdečne vítam na pracovnej ceste do Anglicka a Škótska. Po dlhšej dobe sa
nám opäť podarilo zorganizovať pre našu priehradársku komunitu exkurziu na významné
vodné diela v zahraničí.
Exkurzia sa pripravovala v čase mimoriadnych bezpečnostných opatrení po atentátoch 7.
a 21. júla v Londýne. To je aj dôvod, prečo nebudeme môcť vidieť všetky tie objekty, ktoré
sme mali pôvodne v pláne navštíviť, resp. budeme sa v niektorých prípadoch musieť
uspokojiť len s dosť povrchnou prehliadkou objektov; skôr ako turisti než ako vodohospodári
- priehradári. Ak sa pravdaže do začiatku našej exkurzie bezpečnostné opatrenia nezmiernia.
Uvidíme hať na Temži (Thames Barrier), ktorá bola postavená aby sa zabránilo stratám na
ľudských životoch, ako sa to občas stávalo, keď sa vzácne stretli povodňový prietok Temže a
vysoký príliv od mora.
Na ceste medzi Cambridge a Yorkom sa krátko zastavíme na staršom VD Empingham Dam,
ležiacom pri meste Stamford.
Navštívime svojho času najväčšiu vodohospodársku investíciu v U.K. vôbec – hať na rieke
Tees (Tees Barrage). Uvidíme nie iba hať ale aj plavebnú komoru, športový areál divokej
vody, rybochod, trubkový oceľový most a pod.
Budeme vidieť tiež VE Pitlochry ako jednu z kaskády deviatich starších elektrární
v severnom Škótsku.
„Bonbónikom“ bude Falkirk Wheel (Falkirkské koleso).
Nevynecháme samozrejme prehliadku významných miest – Bruselu, Londýna, Cambridge,
Edinburghu, Birminghamu, Windsoru. A pokiaľ nás nebude tlačiť čas, tak zájdeme, ale to
skôr len individuálne, do niektorej pamätihodnosti v uvedených mestách. Celkom iste
uvidíme Hadriánov múr, ktorý mal odizolovať Rimanov od Barbarov pred asi 2000 rokmi.
Toto číslo mimoriadneho bulletinu som zostavil s disponibilných materiálov, aby ste, milé
kolegyne a vážení kolegovia, mali možnosť počas cesty získať už vopred informácie o tom,
čo uvidíme. Nepochybujem, že kolegovia – priehradári nám poskytnú ďalšie informácie a tak
získame ucelenejší pohľad na priehradné staviteľstvo v Anglicku a Škótsku. Tento bulletin
v žiadnom prípade nechce a nemôže byť vyčerpávajúci. Za jeho zostavenie a vydanie patrí
vďaka aj pracovníkom TBD, najmä Ing. Panenkovi.
Prajem Vám čo najpríjemnejšiu cestu, (bude únavná, ale verím, že tých asi 5 000 km
zvládneme bez problémov), zážitky z navštívených objektov a šťastný návrat na Slovensko.
Za Slovenský priehradný výbor,

Ing. Vladimír Holčík
Predseda

3

2. Program pracovnej cesty
Program je veľmi náročný a bude od účastníkov vyžadovať istý stupeň disciplíny, teda
dochvíľnosť ale súčasne aj porozumenie pre zdržania vzhľadom na možné policajné kontroly.
Pokiaľ sa situácia po teroristických útokoch neustáli.

PRELIMINARY PROGRAMME OF THE EXCURSION OF SkCOLD MEMBERS
TO U.K. and SCOTLAND

Day
FRIDAY
2.9.
SATURDAY
3.9.

SUNDAY
4.9.
MONDAY
5.9.

TUESDAY
6.9.

km (cca)

Route

Programme

Bratislava

Start at 9.00 h.

1200

Brussels

190
110
50

Calais
London
London

300

London
London
Cambridge

Break 8h. app. 7.00-15.00, visit of
historical centre of UNESCO
Ferry to Dover
Arrival at 20.00, 1st accomodation
Visit of the Thames Barrier
sightseeing, UNESCO-monuments
2nd accomodation in London
sightseeing
Empingham Dam
3rd accom. in York, cathedral and city
fortification
Tees Barrage
Hadrian‘s fortification - UNESCO, sightseeing
4th accomod. in Newcastle - Washington
Falkirk Wheel
sightseeing,
5th accomodation
Pitlochry Dam
visit in whisky factory, Urquhart Castle
before Loch Ness
6th accomodation
Falls of Dochart and water-manag.
structure, if time
7th accom. in Birmingham - Redditch

200

WEDNESDAY
7.9.

250

THURSDAY
8.9.

350

FRIDAY
9.9.

600

SATURDAY
10.9.

SUNDAY
11.9.

300
800
500

York
York
Newcastle
Newcastle
Edinburgh
Blairgowrie
Blairgowrie
Inverness
Fort William
Blairgowrie
Blairgowrie
Glasgow
Birmingham
Birmingham
Stratford upon Avon
Windsor
Dover
Norimberg
Bratislava

Shakespear‘s birthplace - sightseeing
Castle in Windsor
ferry to Calais
Break 8h. App. 6.00-14.00 h.
Arrival evening at app. 21.00 h.

Cca 5000 km
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3. Základné údaje o energetike a vodných zdrojoch Spojeného kráľovstva
Veľkej Británie a Severného Írska
Spojené kráľovstvo (U.K.) pokrýva plochu 243300 km² a má 60,2 milióna obyvateľov.
Vodné zdroje
Vodárenské zariadenia (water utilities) v Anglicku a Walesi sú sprivatizované. Najprv
boli rozdelené do nezávislých regionálnych spoločností, ale vlastníctvo sa postupne vyvíjalo
a menilo aj zlučovaním.
Škótske vodné hospodárstvo zostalo pod štátnou kontrolou, patrí pod štátneho
tajomníka (ministra) pre Škótsko. V Severnom Írsku patrí voda do Ministerstva životného
prostredia.
V U.K. je v prevádzke 517 veľkých priehrad
Odvetvie energetiky
Podľa Ministerstva obchodu a priemyslu, počet spoločností vyrábajúcich elektrickú
energiu vzrástol zo šiestich pred privatizáciou na 34 veľkovýrobcov v roku 2003. Toto
odvetvie je plne konkurencie schopné od roku 1999, kedy sa zaviedol voľný trh pre malých
spotrebiteľov (<100 kW). Toto bola posledná etapa privatizačného procesu. Celková
inštalovaná kapacita všetkých druhov elektrární je 78544 MW.
Celková konečná spotreba energií v roku 2003 bola 170,4 Mtoe, z toho hlavné zdroje
boli: plyn (34 %), nafta (46,5 %) a elektrina (17 %).
Ak vezmeme uvedených 17 % za základ (100 %), potom z tohto množstva hlavné
zdroje výroby elektrickej energie v roku 2003 boli: uhlie (38 %), plyn (32 %), jadrové palivo
(23 %), obnoviteľné zdroje (3,3 %) a olej (1,45 %). V roku 2003 sa vo vodných elektrárňach
v U.K. vyrobilo 3228 GWh elektrickej energie.
Celková spotreba elektrickej energie v U.K. v roku 2003 bola 337,4 TWh, z toho pre
priemysel 33 %, domácnosti 34 %, poľnohospodárstvo 1 % a pre ostatných 32 %. Priemerne
na obyvateľa sa spotrebovalo 5662 kWh/ob., importovalo sa 4652 GWh z Francúzska
a z Írskej republiky.
Národná sieťová spoločnosť (National Grid Company), teraz je súčasťou firmy Grid
Transco, prevádzkuje vysokonapäťové prenosné siete, ktoré spájajú výrobcov s distribučnými
spoločnosťami a niektorými väčšími spotrebiteľmi. Systém sietí v Anglicku a Walesi je
spojený so systémom v Škótsku dvoma linkami a európska kontinentálna sieť je napojená pod
kanálom (English Channel = kanál La Manche).
V Škótsku sú dve hlavné spoločnosti Scottish Power (SP) a Scottish and Southern
Energy (SSE), ktoré pokrývajú celé územie. Vyrábajú, prenášajú aj distribuujú elektrickú
energiu až ku spotrebiteľovi. Celá výroba dvoch nukleárnuch elektrární, ktoré patria firme
British Energy, je predávaná uvedeným dvom spoločnostiam. Okrem toho je aj 25
nezávislých výrobcov, ktorí sú napojení na sieť. A niekoľko tepelných elektrární, ktoré tiež
predávajú nimi vyrobenú energiu uvedeným dvom spoločnostiam.
V Severnom Írsku je dodávka elektrickej energie tiež v súkromných rukách Firma
Northern Ireland Electricity plc. (súčasť Viridian Group) je zodpovedná za výrobu, prenos,
distribúciu a dodávku v celej provincii. Výroba je v rukách troch súkromných spoločností,
ktoré vlastnia štyri najväčšie elektrárne. V roku 1996 sa vybudovalo spojenie s Írskou
republikou, ktoré umožňuje import a export.
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Rozvoj vodných zdrojov
Celkový hydroenergetický potenciál (HEP) UK nie je známy. Technicky využiteľný
HEP v malých elektrárňach do 5 MW sa odhaduje na 4577 GWh/r, využíva sa z toho len 3 %.
Ekonomický využiteľný HEP tejto kategórie MVE je 1100 GWh/r.
V prevádzke sú štyri prečerpávacie vodné elektrárne – dve v Škótsku a dve
v Severnom Walesi. Ich celkový inštalovaný výkon je 2788 MW.
Hydroenergetika v Škótsku
Celkový inštalovaný výkon vo VE je 1206,9 MW v 87 elektrárňach, z čoho 70,3 MW
je v 41 MVE. Väčšina bola vybudovaná v 50-tych rokoch.
Firma SSE má rozbehnutý rozsiahly program rekonštrukcie. V roku 2004 boli
rekonštruované VE Cashlie, Lubreoch, Dalchonzie, Cassley a Livgishie. VE Striven
a Culigran budú dokončené v auguste 2005.
Rekonštrukcia dvoch priehrad na Loch Ericht (objem 230 mil m3) sa plánuje v roku
2005. Rekonštrukčné práce zahrňujú zvýšenie, opravu návodného aj vzdušného svahu
a vybudovanie vlnolamu na zemnej priehrade Dalwhinnie a opravu sklzu kombinovanej
priehrady Ericht.
Výstavba VE Kingairloch (3,5 MW) firmy SSE je skoro hotová. Priehrada o výške 6
m vytvára nádrž s objemom 0,7 mil.m3. Ročná výroba sa odhaduje na 14,5 GWh.
Vo výstavbe je rozšírenie 66 MW VE Fasnakyle pri Cannichu. Zahrňuje inštalovanie
ďalšej 7,5 MW Francisovej turbíny, určenej na nadlepšovanie prietokov. Rozšírená časť
budovy je prispôsobená pôvodnej, obloženie pieskovcom je z rovnakého lomu. Rozšírenie
poskytne značné zvýšenie účinnosti a spoľahlivosti nadlepšených prietokov, Ročná výroba sa
odhaduje na 62 GWh/r.
SSE pripravuje aj výstavbu 100 MW VE na Glendoe, blízko Fort Augustus. Tendre
boli podané, výstavba by mala začať v roku 2005. Zahrňuje 38 m vysokú rockfillovú
priehradu a 100 MW Peltonovu turbínu umiestnenú v podzemnej elektrárni.
Zmluva bola uzavretá aj na výstavbu VE Inverbain (900 kW) vo Westwr Ross.
Kaplanova turbína o výkone 287 kW sa dodáva do MVE Cleghorn Bridge na rieke Mouse
Water v rámci zmluvy na 160 tis. €.
Firma Scottish Power prevádzkuje dve VE o celkovom výkone 125 MW
a prevádzkuje aj PVE Cruachan.
Aj niekoľko ďalších spoločností pripravuje výstavbu VE v Škótsku. Jednou je firma
RWE Innogy, ktorá teraz prevádzkuje 5 MVE a tri ďalšie MVE má vo výstavbe.
Hydroenergetika v Anglicku, Walesi a v Severnom Írsku
Vo Walesi a Anglicku sú v prevádzke VE o výkone 157,5 MW, z toho len 17,5 MW
v Anglicku. Väčšinu VE vo Walesi vlastnia firmy PowerGen a RWE Innogy.
V Severnom Írsku sú v prevádzke MVE o výkone 3,6 MW.
Malé vodné elektrárne (MVE)
Sú definované ako VE s výkonom menším, ako 5 MW. V U.K. je v prevádzke asi 117
takýchto MVE s celkovým výkonom 67,9 MW a výrobou 210 GWh/r. Okrem toho sa
odhaduje, že je v prevádzke ďalších 200 mini- a mikro-VE, ktoré sú prevádzkované
nezávislými výrobcami.
Výhľad do budúcnosti
Obnoviteľné zdroje v UK by sa mali rozširovať. Cieľom je, aby ich podiel vzrástol
z 5,5 % v roku 2005 na 15,4 % v roku 2015. Obligácie obnoviteľných zdrojov budú mať
v roku 2005 hodnotu viac ako 1 mld. £. Vláda podporuje aj výstavbu technológií pre veterné,
bioplynové a morské elektrárne. Sú to granty v hodnote asi 300 mil. £. Ministerstvo obchodu
a priemyslu rezervovalo 50 mil. £ na investície na využívanie energie prílivu a vĺn.
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4. Pohľad do histórie priehradného staviteľstva Veľkej Británie
Veľká Británia má bohatú históriu aj z pohľadu priehradného staviteľstva. V krajine je 517
veľkých priehrad (podľa Registra ICOLD) a viac ako 1500 malých. Ak za historickú
priehradu považujeme aj priehradu staršiu ako 100 rokov, potom sa v literatúre uvádza, že tu
existuje 19 historických zemných priehrad a 9 priehrad s telesom murovaným, resp.
betónovým. Tabuľky A a B dávajú prehľad o ich základných parametroch – názve, začiatku
a ukončení stavby, najbližšie mesto, výška nad základom, dĺžka koruny, objem materiálu
priehradného telesa, objem nádrže, vlastník, staviteľ a účel využitia po ukončení stavby a v
súčasnosti. K v tabuľke znamená, že dielo slúžilo na výrobu energie, S na plavbu, W na
zásobovanie vodou a Z na rekreačné účely, resp. „na okrasu“.
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Z iných materiálov máme aj ďalšie informácie. Register britských priehrad obsahuje 2.596
priehrad, veľkých aj malých. Podľa tohto registra najstaršia priehrada bola ukončená v roku
1575, avšak sú indície o priehradách z XII. storočia. Zákon o nádržiach (The Reservoir Act,
1975) sa týka nádrží o objeme viac ako 25.000 m³ a obsahuje ich úplný zoznam. Ich „vekový
profil“ ukazuje nasledovná tabuľka.
Obdobie
do roku 1800
1801 - 1850
1851 - 1875
1876 - 1900
1901 - 1925
1926 - 1950
1951 - 1975
1975 - 1999
SPOLU

%
8
7
15
18
12
15
15
10
100 %

Počet
208
182
389
468
311
389
389
260
2.596

Asi 80 % z priehrad sú zemné a asi 10 % sú priehrady betónové a murované. Zvyšok sú iné
typy konštrukcií, zvyčajne kombinované. Do roku 1880 všetky priehradné telesá boli
budované ako sypané zemné.
Technicko – bezpečnostný dohľad funguje od roku 1930, kedy bol schválený Zákon o zaistení
bezpečnosti nádrží (Reservoirs Safety Provisions Act). Tento zákon bol ďalej inovovaný
v roku 1975 (Reservoir Act, 1975). Týmto zákonom však predchádzali katastrofy. Najhoršia
bola v roku 1864, keď sa pretrhla Dale Dyke Dam a o život prišlo 244 ľudí. V roku 1925 sa
pretrhla Skelmorlie Dam (päť mŕtvych), nasledovali pohromy na Eigiau Dam a Coedry Dam
(16 obetí).
Pod platný zákon spadajú všetky priehrady s nádržami väčšími ako 25.000 m³ a musia
podliehať inšpekcii minimálne raz za 10 rokov. Inšpekciu robí inžinier – inšpektor, ktorý je na
zozname inšpektorov Departmentu životného prostredia, dopravy a regiónov (DETR). Tieto
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nádrže však musia byť pod dohľadom kvalifikovaného inžiniera aj v medziobdobí. Sleduje sa
hlavne starnutie priehrad, priesaky, vnútorná erózia a ďalšie deje. DETR je zodpovedný za
vykonanie Zákona spolu s inými inžinierskymi organizáciami, pričom berie do úvahy aj
najnovšie poznatky odporúčané ICOLD-om.
Britské priehrady a nádrže sa stavali z najrôznejších dôvodov. Tu je prehľad, ako sa
v prevažnej miere menil dôvod výstavby v jednotlivých obdobiach:
OBDOBIE
XII. stor. do asi 1700
1700 do 1800
1550 do 1900
1772 do 1870
1800 dosiaľ
1935 do 1965
1975 do 1980
1959 dosiaľ
1995 dosiaľ

DÔVOD
chov rýb a závlahy
okrasné nádrže, rekreácia
mlyny (vodné kolesá), rekreácia
kanály (plavebné)
dodávka vody pre priemysel a domácnosti
vodné elektrárne
prečerpávacie vodné elektrárne
protipovodňová ochrana
farmárske priehrady

Najstaršie priehrady sa stavali pre chov rýb pri kláštoroch. Voda z nádrží sa používala tiež na
závlahy, aj pred zimným obdobím, aby sa predĺžilo obdobie vegetácie niektorých
poľnohospodárskych rastlín.
Vie sa tiež, že už dlho pred rokom 1374 sa voda používala na pohon mlynských kolies.
V Doomsday Book (kronika), zostavenej v roku 1086 sa spomína asi 7.000 mlynov v Británii.
Podľa toho sa zdá, že skoro každá dedina, ktorá mala vodu, mala aj mlyn na obilie. Najstaršia
zachovaná nádrž a priehrada z registra je Beaulieu Mill Dam v Leamingtone v Hampshire.
Vodná energia hrala významnú úlohu aj v oceliarskom priemysle už v období 1540 až 1640
vo Leamingtone, kde sa energia využívala na formovanie železa kladivom. Nádrž a teda aj
priehrada v tejto oblasti bola samozrejmosťou.
Len v rokoch 1770 – 1830 sa vybudovali plavebné kanály v dĺžke viac ako 2.000 km. Aby sa
voda do najvyšších miest kanálovej siete mohla vôbec dostať, stavali sa vo vhodných vysoko
položených povodiach nádrže. Najstaršia nádrž pre takýto účel je podľa BRE Registra
Townhead, pri Stirling v Škótsku, ktorá bola postavená v roku 1772. Plavebné kanály z tých
čias sa v súčasnosti využívajú hlavne na rekreačné plavby. Mnohé sa však rekonštruovali, aby
vyhovovali aj súčasným požiadavkám. Príkladom môže byť sieť kanálov v Birmingham,
Leeds, v Manchester a v Malých Benátkach v Londýne. Nádrže, ktoré zásobujú vodou tieto
siete tak slúžia aj 200 rokov po uvedení do prevádzky.
Celkom zvláštna kategória sú okrasné historické nádrže a priehrady. Priemyselná revolúcia
spôsobila, že mnohé údolia boli zničené a majetná vrstva si stavala záhrady s umelými
jazerami. Najznámejší „priehradár“ z XVIII. storočia bol Lancelot C. Brown a najkrajšie jeho
dielo je dnes v parku Sheffield v Sussexe. Iný, Henry Hoare postavil priehradu a nádrž
v Stourhead vo Wiltshire v roku 1754. Teraz sú tieto diela národným bohatstvom a záhrady
v ich okolí robia radosť stovkám tisíc návštevníkom ročne.
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5. Hať na Temži (Thames Barrier)
V Anglicku tvrdia, že rok 1984 je významný z mnohých dôvodov – že bol natočený prvý
Terminátor, že Tessa Sanderson získala olympijské zlato, že .... a že bola daná do prevádzky
hať na Temži. Stalo sa to 8. mája a tak tento rok je hať v prevádzke už 22. rok, teda ako hať
žiadna mladica. Uvedením hate do prevádzky sa Londýn stal z pohľadu protipovodňovej
ochrany mestom bezpečným, čím sa vlastne zachránili tisíce životov a milióny libier. To
tvrdia odborníci.
Hať a ďalšie príslušné objekty, vrátane hate Barking a hate Kráľ Juraj V. ochraňujú mesto na
špičkovej úrovni. Od času, keď Jej Majestát Kráľovná doprevádzaná vojvodom z Edinburgu
hať slávnostne uviedla do prevádzky, hať ochránila Londýn pred väčším či menším
zatopením už 91 krát. Je to najväčšia riečna hať na svete. Najčastejšie sa ňou manipuluje
v mesiacoch december, január, február, čo súvisí s výškou prílivu. V máji, júni, júli
a v auguste sa haťou za jej viac ako 21 ročnej prevádzky ešte nemanipulovalo.
Agentúra ŽP ostražito sleduje (to je jej najdôležitejšia funkcia) všetky lode prechádzajúce
haťou, aby sa tieto plavili bez problémov a aby úzko spolupracovali so Správou londýnskeho
prístavu, ktorá je zodpovedná za plavbu v ústí Temže. Napriek všetkým bezpečnostným
opatreniam sa udiali pri hati aj havárie.
Londýnčania sú na konštrukciu hate právom hrdí, stala sa tiež miestom, kde sa natáčali
celovečerné aj televízne filmy.
Najstaršie písomné záznamy o povodniach v Londýne sú z roku 1236, keď vo „veľkom
Westminsterskom paláci muži veslovali na pramiciach“. Istý Samuel Pepys si zapísal do
svojho denníka 7. decembra 1663, že „ minulú noc bol príliv aký si nikto v Anglicku
nepamätal“. V dobe modernej je dokumentovaný rok 1928, kedy prišlo o život 14 ľudí a rok
1953, kedy v ústí Temže zahynulo viac ako 300 ľudí.
Výška prílivu je závislá od viacerých faktorov a od ich kombinácie. Sú to vyššie priemerné
hladiny mora, väčší výskyt búrok, väčšia amplitúda prílivu – odlivu a konečne „sadanie“
celého Londýna o asi 60 cm/100 rokov do ílového podložia.
A ako sa rozhodovalo o postavení hate? Vo viacerých etapách:
1. Po detailných výskumoch sa zistilo, že protipovodňová ochrana vyústenia Temže, teda
prílivom ovplyvneného úseku toku, je absolútne potrebná.
2. Nasledovala správa Sira Hermana Bondyho, že najlepším riešením je zvýšenie brehov
Temže spolu s výstavbou hate s pohyblivými uzávermi.
3. Bola potrebná nová legislatíva – schválenie Zákona o hati na Temži a protipovodňovej
ochrane, 1972.
4. Okamžité zlepšenie stavu – do času ukončenia výstavby hate sa začali v apríli 1971
zvyšovať brehy. Práce boli ukončené v decembri 1972.
5. Podobné aktivity v ústí Temže vykonávali aj Essex River Authority a Lee Conservancy
Catchment Board.
6. Výstavba hate začala koncom roka 1974, do prevádzky bola daná v októbri 1982 a prvý
raz sa použila už vo februári 1983.
7. Oficiálne dala hať do prevádzky Jej Majestát Kráľovná dňa 8. mája 1984.
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Konštrukcia
Hať má desať polí à 61 m, celkovo je 620 m dlhá. Každé haťové pole je ovládané z priľahlých
pilierov, ktoré sú vybavené strojným zariadením. Štyri hlavné haťové konštrukcie hradia 20 m
výšku a vážia, aj s protizávažiami, 3700 ton. Ďalej sú tam dve menšie polia, menšie v tom
zmysle, že ich hradená šírka je 31 m a vedie cez ne plavebná dráha. Ostatné štyri polia sú
vybavené segmentovými uzávermi.
Som presvedčený, že sa nám v informačnom centre podarí získať aj podrobnejšie údaje o tejto
výnimočnej hati. Viac ako údaje určené pre turistov by nás zaujímali vzorové priečne profily
a prevádzkové podmienky.

Ochrana územia
Územie pod haťou je chránené hrádzami, ktoré boli zvýšené oproti pôvodným o asi 2 m a sú
32 km dlhé. Do tejto ochrany sa počítajú aj konštrukcie plavebných polí.
Oblasť samotného Londýna je chránená 80 km dlhými hrádzami medzi Putney a Purfleet,
ktoré boli budované v rokoch 1971- 72.
Hrádze nad mestom, nad Putney na južnom brehu a nad Hammersmith na severnom brehu
boli tiež zvyšované tak, aby dávali rovnaký stupeň ochrany ako hrádze v Londýne.
Ako súčasť ochranných hrádzí boli zriadené aj atraktívne parkové úpravy s chodníkmi.
Prevádzka
Viac ako 80 zamestnancov sa stará o prevádzku a údržbu hate a prináležiace hrádze.
Nebezpečné situácie sa predpovedajú 36 hodín vopred. Rozhodnutie hať uzavrieť je na
Kontrolórovi hate (Barrier Controller). Jeho rozhodnutie je podporené predpoveďou výšky
prílivu, ktorú odhaduje Prílivová predpovedná služba STFS (je súčasťou Meteorologického
úradu) a súčasne sa riadi vlastnou sofistikovanou počítačovou analýzou. STFS monitoruje
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príliv pozdĺž východného pobrežia a dostáva varovania o nebezpečne vysokej vode. Ich
odhady sa zakladajú na meteorologických informáciách zo satelitov, z vrtných veží
v Severnom mori a z pobrežných meteorologických staníc. Dostávajú údaje aj zo
vzdialenejších miest, ako z mesta Stornoway na Western Isles a z mesta Wick zo severného
Škótska.
Hať sa uzatvára zvyčajne 1 až 3 hodiny po nízkej vode a asi 3 až 4 hodiny predtým, ako
prílivová špička dostihne hať. Pred uzavretím hate služba informuje Správu londýnskeho
prístavu, teda organizáciu, ktorá kontroluje plavbu po Temži. Správa obratom informuje lode
a zažne informačné tabule (plavebné znaky) nad a pod haťou. Plavebné znaky aj na samotnej
hati indikujú jej uzavretie.
Náklady na prevádzku a údržbu hate a príslušných ochranných zariadení sú asi 6 mil. £ za
rok, pripočítať treba aj 5 mil. £ ročne za údržbu a prevádzku prístavných múrov a nakládky
(údaj z roku 2001).
Projektanti a dodávatelia
Projektant: GLC Department of Public Health Eng. s konzultantom Rendel Palmer a Tritton.
Hlavný dodávateľ stavebných prác: Costain, Tarmac, Hollandsche Maatchappiji joint venture.
Dodávateľ oceľovej konštr. a strojov: Davy Cleveland Barrier Consortium
Stavebné práce na brehoch: Sindall Construction Ltd.

6. VD Empingham
Toto vodné dielo je údajne z mesta Stamford dobre prístupné pre verejnosť a sprievodca
vraj nie je potrebný. Medzičasom sa ešte napriek všetkým ubezpečeniam pokúsime
sprievodcu – prevádzkového inžiniera získať.
Z dostupných materiálov je zrejmé, že hrádzové teleso je súčasťou projektu Empingham
a že bolo stavané v rokoch 1970 – 76. Výstavbou hrádze vznikla jedna z najobjemnejších
nádrží v Británii – Rutland Water. Hrádza je 37 m vysoká, earthfillová, dĺžka koruny je 1200
m. Zakladanie bolo obtiažne, pretože z podzákladia bolo treba vyťažiť 5 mil. m³ ílovitého
materiálu, čo trvalo tri letné obdobia. Účel VD je nám v súčasnosti neznámy. Viac sa
dozvieme pri návšteve.
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7. Hať na rieke Tees (Tees Barrage)
Trvalo štyri roky, kým sa „poviazalo“ 650 ton ocele a kým bola hať daná v roku 1995 do
prevádzky. Na tú dobu to bol najvýznamnejší inžiniersky čin v U.K. Most nad haťou je
unikátne dielo mostného staviteľstva. Projektanti hate museli brať do úvahy, že cestári chceli
mať nad haťou cestu, že strojári chceli mať oceľovú konštrukciu uloženú medzi piliermi, že
mostári hať vnímali ako premostenie, ktoré vyžaduje iné základy ako by vyžadovala iba hať
samotná. Projektanti preto všetky hľadiská museli brať do úvahy.
Hať bola stavaná z dôvodu stabilizovania výustneho úseku rieky, aby bolo možné ovládať
príliv – odlivové vlny, ktoré zaplavovali veľké plochy. Hať pozostáva zo štyroch haťových
polí, oceľová klapková konštrukcia váži 4 x 50 ton a je ovládaná dvomi hydraulickými
valcami každá. Každý valec má vŕtanie 560 mm, hydraulická vodiaca tyč má priemer 250 mm
a zdvih 7950 mm. Tlaky sa pohybujú od 175 do 90 barov podľa polohy klapky. Klapka sa
uzavrie alebo otvorí za asi 30 minút. Hať udržiava hornú hladinu na konštantnej úrovni. Pri
hati je plavebná komora a tiež rybochod. Okolie hate, predtým denne zaplavované, je
rekultivované. V blízkosti je areál vodných športov, ktorý bol daný do prevádzky v novembri
2001. Areál bol vybudovaný nákladom 1,5 mil. £, pričom 65% z tejto sumy bolo pokryté
z lotérie. Areál je využívaný celoročne, má aj svoju krytú časť. Môžu ho využívať kanoisti,
rafteri, vodní lyžiari, kajakári, veslári, .... V roku 2001 sa tu uskutočnili majstrovstvá sveta
v kanoistike. V blízkom okolí je kemping a miesto pre karavany. Areál sa stal magnetom pre
športovcov.
V apríli 2000 prešlo vlastníctvo hate a 14 míľovej plavebnej dráhy od English Partnerships
k British Waterways a je to ich najsevernejšie položené vlastníctvo. Firma neustále predlžuje
na rieke Tees plavebnú dráhu a má do budúcnosti aj iné rozvojové plány.
Celkom mimoriadnou konštrukciou je cestný most z trubkovej oceľovej konštrukcie. Je 160
m dlhý, má osem 17,5 m polí. Oblúky mosta majú prevýšenie 5 m, čo lodiam dáva dostatočnú
podjazdnú výšku. Viac ako polovica oceľovej konštrukcie bola upravovaná (ohýbaná) pred
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premiestnením na stavenisko, teda v dielňach oceliarne. Konštrukcia je protikorózne chránená
kovovým nástrekom a 2,5 mm akrylovým náterom. Podobne sú chránené aj vnútorné dutiny
konštrukcie. Na konštrukcii spolupracoval mostný inžinier (ktorý vedel čo si môže dovoliť po
stránke technickej) s architektom, ktorý bol len málo obmedzovaný vo svojich víziách.
Realizácia konštrukcie bola výzvou pre dodávateľa Westbury Tubular Structures. Konštrukcia
musí vyhovovať nie len z hľadiska statického, čo je samozrejmé, ale aj z hľadiska veľmi
komplikovaných vnútorných pnutí pri ohrievaní a ochladzovaní konštrukcie, čo kládlo vysoké
nároky na kvalitu zváračských prác. Aj uloženie konštrukcií oblúkov do lôžok nebolo celkom
štandardné – prefabrikované oblúky boli prevezené na zvlášť upravených traileroch a boli
uložené na svoje miesta mobilným žeriavom o nosnosti až 310 ton, ktorý stál na dne
presmerovanej rieky.
Treba si tiež všimnúť konštrukciu mostíka pre chodcov a cyklistov a celkovú úpravu okolia,
kde bolo nasadených asi 120 000 stromov.
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8. VD Falkirk Wheel
Falkirkské koleso je názov celkom ojedinelého lodného výťahu či plavebnej komory, ťažko
túto konštrukciu vôbec pomenovať. Najvhodnejší názov by asi bol „Ringlšpíl“, alebo aj
„Ruské kolo“.
Systém kanálov umožňuje športovým a malým plavidlám preplavovať sa zo Severného mora
do Atlantiku a späť. Spomenuté dva kanálové systémy sa stretávajú práve vo Falkirk, kde je
výškový rozdiel systému kanálov 115 feet (asi 35 m).
Keď sa rozhodovalo o rekonštrukcii kanálových systémov Firth of Forth a Firth of Clyde
medzi Edinburghom a Glasgowom, tak bolo rozhodnuté, že 11 plavebných komôr sa
rekonštruovať nebude, ale že ich nahradí práve Falkirk Wheel, Falkirkské koleso, ktoré môže
do svojich dvoch „kolísok“ zobrať jednotlivé plavidlá rozmerov 4 x 20m. Ak je jedno
plavidlo vyťahované, druhé môže byť súčasne spúšťané. Od vplávania plavidla do „kolísky“
po jeho vyplávanie prejde iba 15 minút. Voči pôvodnému riešeniu s plavebnými komorami sa
ušetrí čas, energia a pohonné hmoty.

15

9. VE Pitlochry
Je len jednou z kaskády deviatich vodných elektrární, ktoré sú napájané vodou z jazier Loch
Rannoch a Loch Tummel a iných menších zdrojov. Boli dané kompletne do prevádzky v roku
1962 po viac ako 30 ročnej výstavbe celej kaskády. Kaskáda má maximálny výkon 239,2
MW, ročná výroba je v priemere 715,36 GWh. Kaskáda zbiera vodu z povodia s plochou
1 839 km².
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Údaje o elektrárňach a im príslušných nádržiach a priehradách nájdete v nasledovných tabuľkách.
Vodné elektrárne
Station
Počet strojov
Max. výkon (MW)
Nominal. výroba (Gwh)
Faktor výk. (%)
Typ turbíny
Spád (m)
Zač. prevádz.
Rekonštr.

Cuaich
1
2.5
7.1
32
Horiz.
Francis
26.5
1959

Ericht
1
2.2
11.7
61
Vertical
Francis
55
1962

Rannoch
Gaur
3
1 + comp
42
6 + 0.4
187
21 + 1.1
51
40 + 31
Vertical Francis Vertical & horiz.
Francis
156
30
1930
1953
1999
2000

Errochty
3
75
103
16
Vertical
Francis
186
1955
2000

Tummel
2
34
132.51
45
Horiz. Francis
53
1933

Clunie
3 + comp
61.2 + 0.3
186 + 1.4
32 + 90
Vertical
Francis
53
1950

Pitlochry
2 + comp
15 + 0.05
60 + 0.35
46 + 80
Kaplan

Trinafour
1
0.55
4.2
87

15
1950
2000/01

91
1956
2000

Priehrady
Dam

Tromie

Cuaich

Loch an t
Cuaich
Seilich
Rockfill
Concrete
Typ
with central gravity weir
core,
concrete
slab
membrane
u/s & d/s
9.59
2.9
Výška (m)
99
42
Dľžka(m)
4.5
1.68
Objem(M
m3)
Nádrž

??

Garry
Alt
Weir
Dubhaig
Loch Garry
Concrete
weir
gravity

Dalwhinnie

Ericht

Loch Ericht

Concrete
Earthfill
Concrete
gravity
with central gravity,
weir and
core,
earthfill
earthfill
upstream
with
with central membrane
central
core
core

2.82
48

3.73
42/420
1.88

4.27
343

14.33
405
230

Gaur

Rannoch Weir Dunalastair

Clunie

Errochty

Pitlochry

Eigheach Loch Rannoch Dunalastair

Errochty

Concrete
gravity

Barrage four
floodgates,
concrete
gravity,
earthfill with
core

Concrete
buttress

13.42
110
10.2

5.94
152
64

Loch
Faskally
Concrete
gravity,
two drum
gates,
earthfill
with
corewall
17.37
510
4.6

Loch
Tummel
Concrete
Concrete
gravity, two gravity,
free roller two drum
floodgates
gates

10.74
88
2.3

21.03
141
36.4

41.5
500
32.5
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VE Pitlochry
Bola daná do prevádzky v roku 1950, kompletne rekonštruovaná v rokoch 2000 až 2001. Má
dve 15 MW vertikálne Francisove turbíny, voda prichádza z jazera Loch Faskally. Spád 15 m,
historická ročná výroba 60 GWh.
Priehrada je gravitačná betónová, 162 m dlhá, s časťou earthfillovou s tesniacim jadrom
a výpustami, celková dĺžka je potom 510 m. Výška od základu je 41,5 m. Objem nádrže 4,6
mil. m³. Povodňové prietoky sa prepúšťajú dvomi uzávermi dĺžky 27,4 m, hradená výška je
4,8 m. Celková kapacita výpustov je 1230 m³/s. Dnový výpust 3,05 x 4,1 m sa dokáže
uzavrieť pod plným tlakom. Maximálny prietok je 151,5 m³/s. Rybochod je 310 m dlhý s 34
bazénikmi vrátane troch väčších „odpočívadiel“ a so 450 mm schodmi medzi bazénikmi.
Rybochod má tri výpustné miesta.
Kotvenie betónovej časti priehradného telesa kotvami v severnej a južnej sekcii 31 kotvami
s tiahlami dĺžky približne 35 m, pracovné zaťaženie 1760 – 2841 kN na kotvu.
V priehradnom múre sa monitorujú trhliny spôsobované rozdielom teplôt a vekom
priehradného telesa. Trhliny v ktorých sa zjavujú priesaky sa prioritne sanujú.

10. Informácie o Anglicku a navštívených mestách
V jednom období dejín vládol tento ostrovček polovici všetkých obyvateľov sveta a na
mnohých ďalších obyvateľov mal veľký vplyv. Pre tých, ktorých krajiny kedysi ležali v tieni
impéria, môže byť návšteva Británie určitým klišé, ale tiež niečím základným: zvláštnou
zmesou návratov domov a konfrontáciou zároveň. To sa nás, obyvateľov Slovenska veľmi
netýka, ale faktom je, že Británia ostáva jedným z najkrajších ostrovov sveta. Všetky slová,
maľby i obrazy, ktoré kedy boli o Británii vytvorené, nie sú iba romantickou či vlasteneckou
nadsádzkou.
Čo do rozlohy, Británia je malá, ale čím viac ju poznávate, tým väčšia sa vám javí. Hostia
z Nového sveta sú často pobláznení touto kúzelnou krajinou a snažia sa toho stihnúť až príliš
veľa v krátkom čase. Vidieť všetko pri jednej návšteve je nemožné – a to ešte neuvažujeme o
Walese.
Spojené kráľovstvo (U.K.) zahŕňa Britániu (Anglicko, Wales a Škótsko) a Severné Írsko.
Plný názov je Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska. Táto kapitola sa
obmedzuje na ostrov Britániu, najväčší z Britských ostrovov.
Niekedy to v lete vyzerá tak, ako by sa do Británie zišiel celý svet, ale samozrejme je
možné predísť takému návalu. „Netrávte všetok svoj čas vo veľkých mestách, ktoré priťahujú
turistov, ale radšej si zvoľte malú oblasť a aspoň týždeň si tam užívajte dedinských uličiek
a dedín samotných“. To odporúča oficiálny sprievodca, my sa ale budeme venovať hlavne
vodným dielam a len ak zostane čas môžeme sa riadiť týmito radami.

Fakty o Británii
Dejiny
Kelti a Rimania
Anglicko bolo dlho osídlené malými skupinami lovcov, až okolo roku 4000 pred n.l.
prišla z Európy nová skupina prisťahovalcov. Noví prichádzajúci používali kamenné nástroje
a boli prvými, ktorí na ostrove po sebe zanechali stopy. Obrábali pôdu na kriedových kopcoch
??
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v oblasti okolo Salisburskej nížiny, začali stavať kamenné náhrobky a okolo roku 3000 pred
n.l. veľké obradné komplexy v Avebury a Stonehenge.
Ďalším veľkým prílivom ľudí bol príchod Keltov, stredoeurópskeho národa, ktorý ovládal
výrobu bronzu a neskôr i železa. Priniesli si so sebou dve podoby keltského jazyka: gaelštinu,
ktorou sa ešte stále hovorí v niektorých oblastiach Írska a Škótska a brythónštinu, ktorou sa
hovorilo v Anglicku a do dnešnej doby prežíva v niektorých častiach Walesu.
Rimania pritiahli v zbroji v roku 43 n.l. a napriek tvrdému odporu sa v Anglicku usadili.
Velšské a škótske hory zostali dŕžavami Keltov, ale Anglicko bolo súčasťou rímskej ríše
počas 350 rokov. Dláždené cesty spájali Londýn so všetkými významnými miestnymi
strediskami: Ermine smerovala na sever do Lincolnu, Yorku, až k Hadrianovmu múru.
Watling zase pokračovala do Chesteru na severozápade. Kresťanstvo prišlo v treťom storočí.
Angličania
Ku koncu štvrtého storočia začala byť rímska ríša na ústupe a roku 410 odtiahli posledné
rímske jednotky. Briti boli ponechaní na milosť pohanským teutonským kmeňom
pochádzajúcim zo severu Rýna. Boli to Anglovia, Jutovia a Sasovia. Počas piateho storočia
pokročili až za hranice bývalého rímskeho Anglicka a do konca siedmeho storočia sa už
pokladali spoločne za Angličanov. Latinská a rímsko-kresťanská kultúra bola udržiavaná
hlavne Keltmi žijúcimi v Írsku.
Vikingovia a Normanďania
Angličania boli zle pripravení čeliť najbližšej vlne nájazdníkov. Norskí Vikingovia
obsadili severné Škótsko, oblasti Cumbria a Lancasthire a Dánovia zasa východné Anglicko,
kde za svoje hlavné mesto vyhlásili York. Východné Anglicko (na sever od rímskej cestyWatling) sa nazývalo Danelaw (Dánsky zákon). Nakoniec boli zastavení Alfrédom Veľkým
a on so svojimi následníkmi vytvoril zjednotenú krajinu. Dánske nájazdy pokračovali aj
naďalej a v roku 1016 prevzal korunu Knut Veľký, ktorý bol súčasne i kráľom nórskym
a dánskym.
Po krátkom trvaní dánskej nadvlády bol za kráľa prehlásený Eduard Vyznavač. Bol
vychovaný v Normandii – vikingskom vojvodstve vo Francúzsku – spoločne so svojím
bratrancom Vilhelmom, neskorším Dobyvateľom. Po smrti Eduarda zostali dvaja sokovia
o trón: Harold Godwin, jeho švagor a bratranec Viliam. Roku 1060 sa Viliam vylodil s 12
tisíckami mužov a porazil Harolda v bitke pri Hastingse.
Dobytie Anglicka Normanmi bolo rýchle dokončené: anglická aristokracia bola nahradená
francúzsky hovoriacimi Normanmi, boli postavené vládne hrady a na Britániu bol uvalený
feudálny systém.
Stredovek
V 12. storočí, po strašnej občianskej vojne o následníctvo na trón, bol za kráľa
ustanovený Henrich II., vojvoda z Anjou. Ešte predtým zdedil viac ako polovicu súčasného
Francúzska a svojou mocou jasne predčil francúzskeho kráľa.
Boj o udržanie si tejto ríše bolo hlavnou starosťou oboch kráľovských rodov
(Plantagenetov i Lancasterov) a všetko vyvrcholilo do storočnej vojny, ktorá skončila
porážkou Angličanov. Aby mohli financovať tieto dobrodružstvá, udelili králi Plantageneti
pomerne veľkú moc parlamentu, ktorý si potom žiarlivo strážil svoje tradičné právo vyberať
a spravovať dane.
Ďalšie hádky o nástupníctvo na trón umožnili parlamentu upevniť si svoju moc. Vojna
ruží, boj medzi dynastiami z Yorku a z Lancasteru, trvala 30 rokov. Konečným víťazom sa
stal v roku 1485 Henrich VII., prvý Tudorovec na tróne.

??
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Tudorovci a Stuartovci
Za Henricha VIII. sa vyostril dlhotrvajúci boj anglických kráľov proti moci pápeža.
Parlament vyhlásil Henricha za hlavu anglikánskej cirkvi a biblia bola preložená do
angličtiny. V roku 1536 boli zrušené kláštory – bol to pomerne populárny krok, pretože
bohaté a často skorumpované cirkevné rády neboli medzi ľuďmi v obľube.
Šestnáste storočie bolo zlatým vekom. Bola znovu „nájdená“ grécka kultúra, Európania
objavovali svet, obchod prekvital, Shakespeare písal svoje hry a Francis Bacon položil
základy modernej vedy.
Napriek tomu začínalo obdobie náboženského prenasledovania a po vláde Alžbety I. sa
zhoršil vzťah medzi parlamentom a autokratickými kráľmi z rodu Stuartov. V roku 1642
konflikt vyústil do občianskej vojny. Katolíci, tradiční členovia anglikánskej cirkvi a stará
dedinská šľachta podporovali Karola I., mocenská základňa bola na severe a na západe.
Protestantskí puritáni a novo vznikajúca vrstva obchodníkov, sídliacich hlavne v Londýne
a v mestách na juhovýchode, podporovali parlament.
Parlament našiel skvelého vodcu vo Williamovi Cromwellovi: roajalisti boli porazení
a neskôr, v roku 1649, bol Karol I. popravený. Cromwell si osvojil diktátorskú moc, ale tiež
položil základy britského impéria modernizáciou armády a námorníctva. V roku 1658, dva
roky po Cromwellovej smrti, znovu ustanovený parlament povolal Karola II. späť z exilu.
Nastalo obdobie výbojov – kolónie sa rozprestierali po americkom pobreží
a Východoindická spoločnosť umiestnila svoje ústredie do Bombaja.
Impérium a priemysel
V 18. storočí sa hanoverskí králi stále viac spoliehali na schopnosti parlamentu vládnuť
kráľovstvu a Sir Robert Walpole sa stal prvým ministerským predsedom, aj keď tak nebol
označovaný.
Roku 1770 si Francúzsko podmanilo celú Kanadu a vzdalo sa všetkého až na dve
obchodné stanice v Indii, a kapitán Cook prehlásil v roku 1778 Austráliu za britskú dŕžavu.
Prvým veľkým zlomom impéria bol rok 1783, kedy americké kolónie získali nezávislosť.
V 80-tych rokoch 18. storočia sa uskutočnili prvé objavy, ktoré viedli k priemyslovej
revolúcii, ktorej kolískou bola práve Británia. Prielivy, vlaky, uhlie, vodná a parná energia
premenená na prostriedky výroby a dopravy, a rýchlo rastúce mestá stredného Anglicka sa
stali prvými priemyselnými veľkomestami.
V dobe, kedy kráľovná Viktória nastupovala na trón, roku 1837, bola Británia najväčšou
mocnosťou sveta. Jej flotila spojujúca obrovskú ríšu vládla moriam a jej továrne dominovali
svetovému trhu.
Za ministerských predsedov Disrealiho a Gladstonea boli už prekonané mnohé nedostatky
sprevádzajúce explóziu priemyselnej revolúcie, vzdelanie bolo všeobecné a právo voliť bolo
rozšírené na väčšinu mužov (ženy získali rovnaké volebné práva až v roku 1928).
20. storočie
Viktória zomrela na úplnom začiatku nového storočia a starým poriadkom otriasla prvá
svetová vojna. Do konca vojny roku 1918 padol 1 milión britských vojakov a minulo sa 15 %
nazhromaždeného kapitálu krajiny.
Eufória z víťazstva netrvala dlho. V neskorších 20-tych rokoch sa svetová ekonomika
prepadla a tým už 10 rokov v predstihu bola predzvesťou biedy a politických revolučných
zmien. Strana labouristov sa po prvý krát ujala vlády v roku 1924, ale tá netrvala ani rok.
1. septembra 1939 vyprovokoval Hitler novú vojnu napadnutím Poľska. Do polovice roka
1940 bola väčšina Európy buď priamo ovládaná alebo ovplyvňovaná nacistami. Stalin si
vyjednal s Hitlerom mier. USA zostali neutrálne a Británia bola pod výnimočným vedením
Winstona Churchilla doslova v izolácii. Medzi augustom a septembrom 1940 Kráľovské
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letectvo bojovalo a zvíťazilo v bitke o Britániu a tým boli Hitlerove dobyvačné plány
zastavené (43 tisíc Britov zahynulo v leteckých náletoch v rokoch 1940-41).
V povojnovom období získali nezávislosť posledné časti Britského impéria (India v 1947,
Malajzia v 1957, Keňa v 1963), veľká časť tradičného priemyslu sa zrútila a národ musel
prijať novú úlohu ako partner Európskej únie. Británia je naďalej bohatá a vplyvná krajina,
ale už nie je superveľmocou a už tiež nemôže tvrdiť, že je niečo viac než iba ostrov blízko
hlavnej európskej pevniny.
Podnebie
Každý, kto strávil v Británii trocha dlhší čas, pochopí posadnutosť miestnych ľudí baviť
sa na tému „počasie“. Napriek tomu že v priemere je tu podnebie mierne (Londýn má niekedy
zimy skoro bez snehu) a ani ročné zrážky nie sú nijako závratné (912 mm), šedivá obloha
dokáže vytvoriť celkom depresívnu atmosféru. Obdobia s trvale slnečným počasím sú iba
zriedkakedy.
Dokonca aj v polovici leta môžete zažiť dni bez slnka, počas ktorých môžete očakávať
prehánky alebo aj búrky. Aby sa vám Británia naozaj páčila, musíte sa nechať presvedčiť, že
máte dážď radi – vlastne preto je Británia tak neuveriteľne zelená! Priemerná augustová
teplota v Londýne je 17,6°C, priemerná januárová je 4 °C a všeobecne platí: čím viac na
sever, tým je chladnejšie.
Vláda a politika
Británia doteraz nemá písanú ústavu. Funguje prostredníctvom parlamentných zákonov,
všeobecného práva (súbor legálnych zásad založených na precedensoch, ktoré sa datujú až do
doby anglosaských zvyklostí) a zmlúv.
Monarcha je hlavou štátu, ale skutočná moc mu bola odobratá do takej miery, že súčasná
kráľovná je figúrka, ktorá jedná takmer výhradne na radu „svojich“ ministrov a parlamentu.
Parlament má tri samostatné časti: kráľovnú, dolnú a hornú snemovňu, ktorá je volená
priamo každý päť rokov. Účasť na voľbách nie je povinná a kandidáti sú zvolení, pokiaľ majú
vo svojich volebných okresoch jednoduchú väčšinu. Dolná snemovňa má celkom 659
mandátov (kresiel) – 529 pre Anglicko, 40 pre Wales, 72 pre Škótsko a 18 pre Severné Írsko.
Horná snemovňa pozostáva z lordov duchovných (26 starších biskupov anglikánskej
cirkvi), svetských lordov (všetci dedičskí a doživotní peerovia) a lordov odvolacích. Žiadny
z nich nie je volený bežnými obyvateľmi a labouristická vláda sa zaviazala, že behom
niekoľkých rokov odstráni dedičných lordov.
Pokiaľ horná snemovňa odmietne návrh zákona, ale ten dvakrát prejde v dolnej snemovni,
je návrh odovzdaný kráľovnej k jej automatickému schváleniu.
Kráľovná vymenováva vodcov majoritnej strany v dolnej snemovni za ministerských
predsedov, všetci ostatní ministri sú menovaní na jeho odporučenie, a to väčšinou dolnej
snemovne. Ministri sú zodpovední za jednotlivé odvetvia vlády. Starší ministri tvoria kabinet,
ktorý, síce podriadený parlamentu, sa schádza uzatvorene a vo svojom dôsledku vedie vládu
i jej politiku.
Za posledných 150 rokov prevažuje systém dvoch strán. Od roku 1945 bola pri moci buď
strana konzervatívna alebo labouristická. Konzervatívci tradične získavajú podporu
v predmestských oblastiach a na vidieku, labouristi zase v mestských priemyselných zónach.
Zhruba povedané, konzervatívci tvoria skôr pravicu, podporujú voľné podnikanie, zatiaľ
čo labouristi ľavicu v duchu sociálno-demokratickej tradície. V posledných rokoch ale
labouristi upúšťajú od svojich socialistických zásad a konzervatívci zasa uhladili svoj krajne
pravicový prístup. Vo voľbách v roku 1997 viedol Tony Blair Labouristickú stranu
k ohromujúcemu víťazstvu. Od tej doby získalo Škótsko i Wales svoje vlastné volené
parlamenty a Londýn volil svojho prvého voleného starostu, nedotklivého Kena Livingstonea.
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Sľubované zmeny volebného systému sa neuskutočnili (v súčasnosti vyhráva ten, kto má
najviac hlasov, čo napomáha „húpačkovému“ stavu politiky behom posledného polstoročia).
Obyvateľstvo
Británia má takmer 57 miliónov obyvateľov, v priemere 236 ľudí na 1 km2 a tým sa radí
k najhustejšie osídleným miestam našej planéty. Väčšina obyvateľov je sústredená v Londýne
a jeho okolí, v mestách Birmingham, Manchester, Liverpool, Sheffield a Nottingham.
Po druhej svetovej vojne bola zaznamenaná veľká vlna prisťahovalcov z bývalých kolónií,
obzvlášť z Veľkých Antíl, Bangladéša, Pakistanu a Indie. Po roku 1990 bol tiež značný príliv
utečencov z rôznych postihnutých miest sveta ako napr. zo Somálska a východného Turecka.
Okrem Londýna a veľkých miest, na severe zeme prevažuje biele obyvateľstvo (ale i malé
mestá majú svoje čínske a indické obyvateľstvo).

LONDÝN
Londýn bol kedysi hlavným mestom vôbec najväčšej ríše sveta a Londýn je i teraz
najväčším mestom Európy a je zasadený do kultúry, slovnej zásoby i snov všetkých anglicky
hovoriacich ľudí na celom svete.
Je to kosmopolitná zmiešanina rozvinutého a rozvíjajúceho sa sveta, šoférov a žobrákov,
vecí etablovaných a avantgardných, so 7 až 12 miliónmi obyvateľov (podľa toho, kde
prestanete počítať) a s viac než 26 miliónmi návštevníkov ročne. Londýn bol hlavnou adresou
na ktorú išli obrovské sumy peňazí na rozvoj kultúry zo ziskov Národnej lotérie. Takých
projektov, ako obrovská nová Modern Tate Gallery, otvorená v roku 2000, a množstvo
návštevníkov mesta bude pravdepodobne ešte narastať.
Londýn je skutočnou výzvou pre úsporného cestovateľa. Peniaze ako by sa s každým
pohybom tajomne vyparovali. S obmedzeným rozpočtom na všetky výdaje je treba plánovať,
kupovať v predstihu a určiť si priority. Nemá veľmi zmysel sa pchať v dave ľudí v metre (a
už vôbec nie po 7. a 21. júli), radšej si zájdite do divadla alebo na výstavu, do obchodu, do
krčmy, klubu, reštaurácie alebo kaviarne. Pri miernom šetrení sa dá niečo také určite
podniknúť. A niektoré miesta – vrátane hlavných múzeí – sú zadarmo alebo za minimálne
vstupné.
Dejiny
Keltská komunita sa usadila pri brode cez rieku Temžu, a napriek tomu to boli Rimania,
ktorí založili míľový štvorec, ktorý sa dnes nazýva the City of London. Postavili most
a pôsobivé hradby okolo mesta, ktoré sa stalo dôležitým prístavom a križovatkou celého
cestného systému.
Rimania odtiahli, ale obchod tu pokračoval. Nájdete iba málo stôp po temnej ére Londýna,
napriek tomu muselo mesto prežiť nájazdy Sasov a Vikingov. Päťdesiat rokov pred príjazdom
Normanďanov nechal Edward Vyznavač postaviť opátstvo a sídlo vo Westminsteri.
Viliam Dobyvateľ prišiel do mesta, ktoré bolo v celom kráľovstve najväčšie a najbohatšie.
Nechal postaviť Bielu vežu (White Tower), ktorá je súčasťou londýnskeho Toweru, a potvrdil
nezávislosť mesta a jeho právo na samosprávu.
Za vlády Alžbety I. sa začalo mesto veľmi rýchle rozrastať. Bohužiaľ bol tudorovský
a jakubovský Londýn doslova zničený počas Veľkého požiaru v roku 1666. Požiar dal ale
šancu Christopherovi Wrenovi postaviť svoje slávne kostoly, ale neurobil nič pre urbanizmus
mesta.
V roku 1720 žilo v Londýne 750 tisíc ľudí a mesto, ako sídlo parlamentu a ohnisko
rastúcej ríše, bolo stále bohatšie a významnejšie. Georgiánski architekti nahradili posledné
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zvyšky stredovekého Londýna impozantnými symetrickými stavbami a rezidenčnými
námestiami.
V dôsledku priemyselnej revolúcie a rýchle narastajúceho obchodovania sa počet
obyvateľov mesta dostal na 2,7 milióna a to v roku 1851, v roku 1901 dokonca 6,6 milióna
a rastúce predmestské časti začali slúžiť ďalším a ďalším prichádzajúcim.
Georgiánsky i viktoriánsky Londýn bol zničený fašistickou Luftwaffe počas 2. svetovej
vojny – obrovské prieseky v centre a v oblasti East Endu boli doslova zrovnané so zemou. Po
vojne sa v zničených častiach stavali dosť škaredé a hlavne lacné domy. Lodenice sa už nikdy
nespamätali a boli presunuté do Tillbury: samotné územie Docklands bolo dlho ponechané
svojmu osudu bez nejakého zásahu, až v 80-tych rokoch sa doky znovu obnovili.
Londýn sa v 80-tych rokoch viezol na vlne thatcherovskej „dôvery“ a doslova rozkvital.
Stagnácia v 90-tych rokoch bola našťastie iba krátkodobá a ku koncu storočia bolo mesto
opäť vo svojej rastúcej fáze. V roku 2000 zvolilo mesto prvý krát svojho (celomestského)
primátora, Kena Livingstonea. Livingstone je populista hlboko liberálneho založenia, a hneď
na začiatku svojho nástupu začal rýpať do etablovaných inštitúcií a aj do Tony Blaira.
Orientácia
Hlavným zemepisným rysom Londýna je rieka Temža, ktorá umožnila postaviť dobre
chránený prístav ďaleko od nebezpečného prílivu. Temža sa stáča v širokých ohyboch od
západu na východ a rozdeľuje tak mesto na severnú a južnú polovicu.
Londýn sa rozkladaná na neuveriteľne obrovskej ploche. Našťastie londýnske metro (the
tube) jednoducho sprístupňuje väčšinu častí veľkomesta a všadeprítomné mapy metra sa
ľahko používajú. Akákoľvek súprava metra, ktorá ide podľa mapy zľava doprava, je označená
ako „na východ“ (eastbound), vlaky idúce podľa mapy zhora dolu sú označené ako „na juh“
(southbound). Každá trasa má svoju farbu.
Väčšina dôležitých pamätihodností, divadiel, reštaurácií i niektorých lacnejších miest na
ubytovanie sa nachádza v akomsi kompaktnom obdĺžniku, tvoriacim okružnú trasu metra
(Circle line), hneď na sever od rieky. Všetky medzinárodné letiská ležia ďalej od tohto centra,
ale doprava na letisko (a z neho) je jednoduchá.
Kopce v Londýne sú nevysoké, ale z niektorých miest je veľmi dobrý výhľad na mesto:
Primrose Hill (v blízkosti Regent's Parku), Hampstead Heath (severne od Camdenu)
a Greenwich Park (po rieke na východ z centra).
Miestne zaujímavosti
Začnite v St Paul's Cathedral (katedrála sv. Pavla) majstrovským dielom Christophera
Wrena, ktoré bolo dokončené v roku 1710 (metrom na St Paul's). Vstupné je 5 GBP a umožní
Vám prístup do katedrály, jej kopule a krypty.
Od katedrály choďte dolu, smerom k rieke. Tam by ste mali nájsť nový most, Millennium
Bridge, ktorý vás privedie až pred Tate Modern Gallery. Tá je umiestnená v budove bývalej
elektrárne, Bankside Power Station, kde si môžete prezrieť expozíciu moderného umenia.
Ďalej na západ pozdĺž rieky okolo mnohých atrakcií v blízkosti South Bank Centre sa
zastavte až keď prídete k vyhliadkovému kolesu British Airways London Eye. So svojími 135
metrami je to najväčšie koleso na svete a za jasného počasia (iba zriedkakedy) môžete vidieť
až na vzdialenosť 60 km. Koleso je veľmi populárne bez ohľadu na počasie, takže si
vstupenku rezervujte včas. Lístok stojí 7,45 GBP.
Prejdite cez Hungerford Bridge, skráťte si cestu cez Charing Cross Station a choďte
pozdĺž Strandu až k Southampton St a potom na sever na trhovisko Covent Garden Piazza.
Tento kedysi ovocný a zeleninový trh bol premenený na bzučiacu turistickú atrakciu. Je to
jedno z mála miest v Londýne, kde naozaj vládnu chodci a kde za pár mincí môžete čosi
kúpiť, ale hlavne počúvať a pozorovať kšeftárov.
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Z trhoviska choďte na západ, na Long Acre (hľadajte kníhkupectvo Stanfords naľavo).
Pokračujte ďalej cez Charing Cross Rd na Leiceste Wquare, kde sú kiná a obchodíky
s jedlom. Na námestí si všimnite predajný stánok Half-Price Ticket Booth, kde je možné
dostať lístky do divadiel na dnešný večer za polovičnú cenu.
Pokračujte ďalej po Coventry St až na námestie Piccadilly Circus, s údajne najlepším
hudobným obchodom v meste – Tower Records. V severovýchodnom cípe námestia je zhluk
lacných stánkov s pizzou a kebabom, ktorý ohlasuje križovatku s uličkou Shal-tesbury Ave.
Táto divadlami lemovaná ulica zabieha do štvrti Soho, s jej početnými reštauráciami. Zo
severozápadného cípu kľučkuje Regent St.
Pokračujte ďalej na západ pozdĺž Piccadilly až k Royal Academy of Arts, ktorá má vždy
zvláštnu výstavu, a k Wrenovu St James's Piccadilly. Hneď za akadémiou odbočte do
nadčasovej Burlington Arcade a pozrite sa na príjemné obchody.
Vráťte sa na Piccadilly a choďte až do chvíle, keď budete mať po svojej ľavej ruke St
James's Street. Tá vedie do St James's Palace, ktorý býval kráľovským sídlom v rokoch 16601837, kedy bolo vyhlásené za málo reprezentatívne. Dnes tu žije princ Charles. Choďte po
okraji východnej strany paláca a dôjdete na triedu Mall.
Smerom na východ je Trafalgar Square, na západ Buckingham Palace. Je otvorený od
9.30 do 16.15 hod. denne, od začiatku augusta do začiatku októbra. Vstupné je 10.50 GBP.
Nenechajte sa prekvapiť tým, že vám bude interiér svojou vyumelkovanosťou pripomínať
hotelové haly.
Od polovice apríla do konca augusta sa pred palácom denne koná striedanie stráží vždy
o 11.30, počas ostatných mesiacov sa táto atrakcia koná tiež o 11.30 ale iba v niektoré dni.
Najlepšie sa pozoruje pri bráne Buckinghamského paláca, ale davy návštevníkov sú hrozivé.
Choďte naspäť do St James's Park, najkrajšieho parku v meste a pokračujte pozdĺž brehu
jazera na jeho východný koniec. Zahnite doprava do Horse Guards Rd. Tá vás povedie až
k Cabinet War Rooms (4,80 GBP), kde máte možnosť výnimočným spôsobom nahliadnuť do
temných dní 2. svetovej vojny. Otvorené je denne od 10 do 18 hod.
Pokračujte ďalej ulicou Horse Guards Rd a potom zabočte doľava, do Great George St,
ktorá vás prevedie až k prekrásnemu Westministerskému opátstvu, parlamentným budovám
a Westministerskému mostu. Westministerské opátstvo má tak bohatú históriu, že k dôkladnej
prehliadke je potrebných niekoľko hodín. Korunovačné kreslo, na ktorom boli korunovaní
(okrem dvoch) všetci monarchovia od roku 1066, sa nachádza za oltárom a v opátstve je
pochovaných veľa slávnych ľudí (od Chaucera po Darwina). Bohužiaľ sú davy návštevníkov
tak husté, že bolo zavedené vstupné 5 GBP do akejkoľvek časti katedrály. Najlepší spôsob
ako nasiaknuť atmosféru miesta, je vmiesiť sa do večerných spevov, ktoré sú vo všedné dni
od 17 hodiny a cez víkendy o 15 hodine.
Houses of Parliament (parlamentné budovy) a veža s hodinami (vlastne je to zvon) Big
Ben boli postavené v 19. storočí v neogotickej podobe. Najlepší spôsob ako sa dostať
dovnútra, je zájsť do návštevníckej galérie Dolnej snemovne v deň, keď sú zasadania
otvorené pre verejnosť.
Dajte sa smerom od mostu a zahnite vpravo na Parliament St, ktorá sa tiahne ulicou
Whitehall. Po vašej ľavici je zle viditeľný, obyčajne vyzerajúci dom No. 10 Downing St., kde
zväčša býva ministerský predseda. Ešte o niečo ďalej, na pravej strane, sa nachádza
Banqueting House (podľa návrhu Inigo Jonesa, vstupné 3.60 GBP), pred ktorým bol
popravený kráľ Charles I. Pokračujte okolo Horse Guards, kde môžete zahliadnuť menej
sledované striedanie stráží o 11 hodine od pondelka do soboty a v nedeľu o 10 hodine.
A nakoniec dôjdete na Trafalgar Square, so stĺpom admirála Nelsona (Nelson's Column).
Na severnej strane sa nachádzajú dve vynikajúce galérie: National Gallery a National Portrait
Gallery (obe vstup zdarma).
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Tower of London je jednou z najväčších londýnskych atrakcií, ktorej história siaha až do
roku 1078, kedy Viliam Dobyvateľ začal stavať vežu White Tower. Za Henricha III. bol
Tower premenený na obrovskú centrálnu pevnosť a neskôr sa toto miesto stalo ešte
kráľovskou rezidenciou i väznicou. Je tu miesto, kde z posuvného chodníka zahliadnete
korunovačné klenoty. Davy sa tu zbiehajú i vo všedné dni. Obvykle je otvorené od 9 do 17
hod. každý deň a vstupné je 10.50 GBP.
Tower Bridge, ktorý bol postavený v roku 1894, je niekedy nesprávne označovaný za
Londýnsky most. Prehliadka s výkladom o histórii mostu vyjde na 6.25 GBP. Prípadne,
v nedeľu, navštívte trh na Petticoat Lane, ktorý je len trocha ďalej peši severne smerom na
Minories.
Windsor
Windsor Castle, je viac ako 900 rokov domovom britského kráľovského rodu, je jedným
z najväčších zachovalých stredovekých hradov. Bol vystavaný na kriedovom podloží
s výhľadom až cez Temžu v niekoľkých etapách v dobe od 1165 do 16. storočia.
Strategická úloha hradu skončila už dávno, ale jeho symbolický význam nikdy nevymizol.
Súčasná kráľovská rodina na to upozornila vtedy, keď pradedko kráľovnej, Juraj V., zmenil
meno rodu z príliš germánskeho Saxe-Coburg-Gotha na Windsor.
Vnútri hradu sa nachádza kaplnka St George's Chapel, ktorá je majstrovskou ukážkou
vrcholnej gotickej architektúry. Môžete taktiež uvidieť zbierku bábik Queen's Mary Doll's
House a opravené State Apartments. Hrad je otvorený denne od 10 hodiny, ale môže byť
uzatvorený po predchádzajúcom upozornení, pokiaľ sú prítomní členovia kráľovskej rodiny.
V lete sa koná striedanie stráží (pokiaľ to dovoľuje počasie) od pondelka do soboty vždy o 11
hodine. Vstupné do hradu je 10 GBP, okrem nedele, kedy je vstupné, vzhľadom k uzavretiu
spomenutej kaplnky iba 8,50 GBP.
Krátkou prechádzkou ulicou Thames St a potom cez rieku sa dostanete na miesto, ktoré
vytrvale symbolizuje britskú triednu spoločnosť – Eton College. Táto slávna súkromná
stredná škola internátneho typu „odchovala“ za svojimi múrmi celkom 18 ministerských
predsedov.

DOVER
Dover by mohol byť anglickou „bránou do Európy“, ale to iba pre dve veci: známe biele
útesy a pozoruhodný stredoveký hrad na vrchole kopca. Pobrežie mesta Dover nie je nič iné
než obrovská, komplikovaná (ale dobre označená), nepekná nájazdová rampa áut na trajekty.
Každý tadiaľto iba prechádza, málokto zostáva. Nás by mal zaujať prístav so svojimi
prístavnými polohami a dokmi. V prípade časovej možnosti si prístav prezrieme.
Orientácia a informácie
Dominantou Doveru je už z diaľky sa ukazujúci profil hradu. Mesto samotné sa od mora
stáča smerom do údolia pozdĺž nijako zaujímavej rieky Dour.
Odjazdy trajektov sú z východných dokov pod hradom. Stanica Dover Priory je kúsok za
Folkestone Rd., kúsok pešo západným smerom od centra mesta. Autobusová stanica je na
Pencester Rd.
TIC (Turistické Informačné Centrum) je na Townwall St blízko mora a je otvorený denne
od 9 do 18 hod. Robia sa tu rezervácie na ubytovanie a raňajky.
Miestne zaujímavosti
Hlavná atrakcia mesta, hrad Dover Castle je veľmi dobre zachovaná stredoveká pevnosť
s pozoruhodným výhľadom.
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STRADFORD-UPON-AVON
Stradford je milé mestečko s trhoviskom, ktoré sa náhodou stalo rodiskom Williama
Shakespeara. Vďaka bystrému managementu, je toto mestečko jednou z turisticky najnavš tevovanejšou atrakciou. Priaznivci Shakespeara môžu navštíviť niekoľko domov spojených
s jeho životom: rodisko klasika, New Place, Nash's House, Hall's Croft, Anne Hathaway's
Cottage a Mary Arden's House. Súhrnná vstupenka do všetkých objektov stojí 12 GBP.

BIRMINGHAM
Birmingham je druhé najväčšie mesto Británie. Tradične sa považuje za dosť hrozné
mesto, bez dôležitých pamätihodností, a tým pre krátkodobého návštevníka miesto úplne
neprístupné. Nedávno sa predsa len trocha vyjasnilo, po obnovení starej siete prieplavov a po
otvorení veľkého množstva reštaurácií a barov v oblasti Brindleyplace. Museum & Art
Gallery má peknú zbierku prerafaelistických maliarov a naviac je odtiaľ výhľad na Victoria
Square a Chamberian Quarter (zlatnícka štvrť), kde sa – napodiv – vyrábali klenoty, už tiež
vyzerá lepšie a nájdete v nej aj niekoľko malých, zaujímavých múzeí. I dnes je veľmi
nepravdepodobné, že by sme chceli zostať v Birminghame dlhšie.

CAMBRIDGE
O meste Cambridge sa dá len ťažko hovoriť, aby ste ho pri tom neporovnávali
s Oxfordom, takže sa používa termín Oxbridge a myslia sa tým obe mestá súčasne. Tieto
mestá nie sú iba pekné, historické miesta s univerzitou, tiež zosobňujú apriorné predstavy
a predsudky, ktoré dosahujú až mýtických dimenzií.
Absolvent Oxbridge je podľa všeobecnej predstavy muž so vzdelaním zo súkromnej
strednej školy, inteligentný a patriaci k hornej vrstve. Hodnotenie môže byť myslené aj ako
hanlivé, tak aj obdivné: pre niektorých je vzdelanie z Oxbridge známkou akademickej
vzdelanosti a pre iných to môže znamenať elitný klub, ktorého členovia neprávom dominujú
v mnohých oblastiach britského života.
Univerzita v Cambridge je mladšieho dáta (z tých dvoch), pravdepodobne začala
fungovať začiatkom 13. storočia, asi o storočie neskôr než oxfordská. Medzi oboma mestami
i univerzitami je tvrdá rivalita a neustále sa vedie márna diskusia o tom, ktoré mesto je lepšie
a krajšie. Oxford priťahuje ďaleko viac turistov, takže možno tak trocha z tohto dôvodu,
pokiaľ budeme mať čas iba na jedno z týchto dvoch miest a pokiaľ sú internáty otvorené,
vyberte si Cambridge. Miestnym triumfom je zbor a kapela King's College, ktorú by žiadny
návštevník Británie nemal vynechať.
Miestne zaujímavosti
Cambridge je pokladnica architektúry: pokiaľ sa o ňu zaujímate vážnejšie, budete
potrebovať na prehliadku mesta viac než jeden deň a tiež odborného sprievodcu.
Prehliadku začnite pri Magdalene Bridge, pokračujte južným smerom pozdĺž Bridge St, až
sa dostanete k nezameniteľnému Round Church (kruhový kostol), ktorý je jedným zo štyroch
zachovalých stredovekých kostolov tohto tvaru a ktorý je z 12. storočia. Zahnite vpravo do St
John's St (hneď cez ulicu), ktorá má svoje meno na počesť St John's College (vpravo). Dom
s bránou je z roku 1510 a naproti sú krásne tri nádvoria (druhé a tretie sú zo 17. storočia).
Z tretieho nádvoria vedie malebný most Bridge of Sighs cez rieku (verejnosti neprístupný).
Hneď vedľa sa nachádza Trinity College, jeden z najväčších a najlákavejších miestnych
internátov. Bol založený v roku 1546 Henrichom VIII. Great Court (Veľký dvor),
v Cambridge najväčší uzavretý dvor, je ohraničený budovami z 15. storočia. Za Great Court je
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Nevile’s Court, v ktorého západnej časti sa nachádza jedna z najdôležitejších budov
v Cambridge – knižnica Christophera Wrena, postavená okolo roku 1680.
Ďalší v poradí sú Caius College (výslovnosť kíz) a King’s College a jeho slávna kaplnka,
ktorá patrí medzi najvýznamnejšie budovy Európy. Z pohľadu je zrejmý aj dôvod, prečo sa
neskorému gotickému štýlu, v ktorom je postavená, hovorí kolmý. Kaplnka sa začala stavať
v roku 1446 za Henricha VI., ale dokončená bola až v roku 1545. Rovnako majestátne, ako
vyzerá kaplnka zvonku, pôsobí aj zvnútra, so svojou dômyselnou vejárovitou klenbou, ktorá
vyráža dych a vzbudzuje rešpekt. Keď začne spievať miestny zbor, aj ten najväčší pohan,
ktorý počúva iba heavy metal, bude mať mimoriadny zážitok z počúvania večerného chorálu.

YORK
Po dobu takmer 2000 rokov bol York hlavným mestom severu. Mesto existovalo už pred
príchodom Rimanov, ale až za ich vlády vstúpilo na javisko sveta. Roku 306 n.l. bol York na
mieste dnešnej katedrály pravdepodobne vyhlásený cisárom Konštantínom, prvý kresťanský
vládca, ktorý založil Konštantínopolis (dnešný Istanbul).
V dobách saských vládcov bol York dôležitým strediskom kresťanstva a vzdelanosti –
prvý kostol na mieste súčasnej katedrály bol postavený v roku 627. Dánski okupanti obsadili
mesto v roku 867 a premenili ho na dôležité obchodné stredisko a prístav, pripojenie k moru
poskytovala rieka Ouse.
York prosperoval ako politické a obchodné centrum aj po nástupe Viliama Dobyvateľa.
Neskôr, v 15. a 16. storočí, si mesto po hospodárskej stránke pohoršilo. Napriek tomu zostalo
aj naďalej centrom spoločenského a kultúrneho života, ale až privedenie železnice v roku
1839 dalo mestu čerstvý vietor do plachiet v jeho hospodárskom rozvoji (cukrárske továrne
Rowntree a Terry a turistika).
Hradby mesta boli postavené v 13. storočí a patria medzi najpôsobivejšie a najzachovalejšie stredoveké opevnenie v Európe. Vo svojom strede uchovávajú fascinujúce
a prosperujúce jadro mesta, ktoré má stredoveké uličky, gregoriánske domy a pririečne
krčmy. Toto všetko je korunované najväčšou gotickou katedrálou v Anglicku, ktorá sa volá
Minster. Milióny návštevníkov vás od návštevy ľahko odradia, hlavne v auguste a septembri.
Ale mesto je príliš staré, pôsobivé, príliš skutočné a príliš presvedčené a svojej dôležitosti, že
ho turisti v žiadnom prípade nemôžu obísť.
Pokiaľ chcete ísť peši, začnite pri hlavnom stredisku TIC, na Exhibition Square.
Vyšplhajte sa na hradby pri bráne Bootham Bar (na mieste rímskej brány) a choďte po nich
severovýchodným smerom až k bráne Monk Bar, odkiaľ je prekrásny výhľad na katedrálu
Minster.
Katedrálu York Minster stavali viac ako 250 rokov, a tak je na nej viditeľné viacero
architektonických slohov. Od hradieb vidíte hlavnú loď, ktorá bola vystavaná v dekoratívnom
štýle v rokoch 1291 až 1350, ústredná (lampová) veža je v inom štýle a bola dostavaná ako
posledná (z jej vrcholku je vynikajúci výhľad), severné priečelie (rannoanglické, 1241 až
1260) a z neho vychádzajúca oktogonálna kapitula, ktorá je majstrovským dielom
v dekoratívnom štýle (1260-1300). Katedrála je známa svojimi veľkými stredovekými
vitrážami, obzvlášť je známe obrovské okno na východ (Great Eastern Window 1405-08),
ktoré znázorňuje začiatok a koniec sveta.

NEWCASTLE UPON TYNE
Newcastle je najväčšie mesto na severovýchode Anglicka. Mesto vošlo do povedomia
ľudí ako prístav vyvážajúci uhlie a v 19. storočí sa stalo dôležitým priemyselným strediskom,
neskôr však, po 2. svetovej vojne, začalo upadať. Stred mesta si aspoň trocha udržal
vznešenosť 19. storočia a dostal nový podnet v podobe renovácie brehov rieky Quay.
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Naplánovali sme si zostať aspoň jednu noc, pretože vidieť, ako sa miestni dokážu odviazať,
stojí naozaj za to.
Výstava Life Interactive World je novým zážitkom, kde si na exponáty môžete siahnuť:
výstava sa dotýka všetkých aspektov života. Za zhliadnutie stojí tiež St Nicholas Cathedral
a Castle Garth Keep. Po rieke sa dá plaviť na lodiach a v neďalekom Jarrow je park
s mnohými zrekonštruovanými budovami, ktorý sa volá Bede’s World. Segedunum vo
Wallsende je novo opravený predsunutý Hadriánov múr.
Hadriánov múr sleduje prírodnú ochrannú líniu a vyčnieva na ponurom, veternom mieste
Winshields Crags. Najpôsobivejšia časť celého múru je medzi Hexhameom a Bramptonom. Je
možné prejsť si celý val (alebo pozdĺž neho) – na to treba aspoň 5 dní a na to niet času. Tá
prvá časť naprieč Newcastle je dosť nezaujímavá (informácie poskytuje TIC). Inak je možné
v krajine vidieť mnohé miesta bývalého rímskeho osídlenia.
Chesters Roman Fort je pôsobivá zrúcanina, ktorej zachovalé základy obsahujú slávnu
latrínu a sú zasadené na hrebeni s výhľadom do kraja.
Vindolanda Fort & Museum, 4 km na juh, je z veľkej miery odkrytá pevnosť (odkrývanie
pokračuje) a civilná usadlosť s múzeom, v ktorom možno vidieť niektoré zaujímavé exponáty,
vrátane topánok.

11. Informácie o Škótsku a navštívených mestách
Žiadny návštevník Británie by si nemal nechať ujsť príležitosť pozrieť sa do Škótska.
Navzdory svojej formálnej únii s Anglickom z roku 1707 si Škótsko ponechalo svoju národnú
identitu, ktorá sa netýka iba príležitostne videných škótskych gájd. Sú tu mnohé podobnosti
a blízke kontakty, ale sú tu aj veľké rozdiely.
Škótsko je prekrásne a oveľa menej ako Anglicko trpí zlým plánovaním miest. Highlands
(Vysočina) je mimoriadna oblasť. Nie je žiadnym tajomstvom, že zem s tak i vo svete
neobvyklou krajinou je paradoxne podceňovaná, a to hlavne Angličanmi, z ktorých mnohí ani
nevedia, akých majú skvelých susedov.
Škótska urbanizácia je veľmi odlišná od Anglickej. Edinburgh je jedným z najkrajších
miest na svete, Glasgow je živým kultúrnym centrom, St Andrews je krásne univerzitné mesto
na pobreží a kvitnúci Aberdeen hľadí do Severného mora „pohľadom jeho vlastníka“.
Dejiny
Kelti
Predpokladá sa, že prvé osídlenie Škótska prebehlo pred 6000 rokmi, kedy sa na jeho
území usadili lovci a rybári. Po nich nasledovali keltský Piktovia, ktorých voľná kmeňová
štruktúra prežila až do 18. storočia v podobe klanov v oblasti Highlands. Nikdy sa nesklonili
pred Rimanmi, ktorí ustúpili, vybudovali Hadrianov a Antonínov val, a tak bol sever celkom
oddelená krajina.
Iný keltský kmeň, Gaelovia (Scotti), dorazili do severného Írska (Scotia) v 6. storočí n.l.
Nakoniec sa zjednotili s Piktmi v 9. storočí ako odpoveď na hrozbu zo strany Škandinávcov,
ktorí ovládali severné ostrovy a západné pobrežie. V dobe, keď prišli Normani, bola väčšina
Škótska kresťanská a voľne zjednotená pod dynastiou Canmorov.
Normani
Normani nikdy Škótsko nedobili, napriek tomu, že mali veľký vplyv na niekoľko slabých
kráľov, a škótska nížina (so strategickou obrábanou pôdou) bola pod kontrolou francúzsky
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hovoriacej aristokracie zo severu Anglicka. Klany z Highlands zostali gaelské, ostrovy zostali
v úzkej väzbe na Nórsko a nikto sa veľmi nestaral o centrálnu autoritu.
Napriek nepretržitému vojnovému stavu v pohraničí až pri diskusiách o nástupníckom
práve Canmorov sa Edward I. pokúsil dobyť Škótsko. Začalo to obsadením Berwicku v roku
1296 a skončilo to podpísaním zmluvy v Northamptone v roku 1328, kedy bol Robert I. Bruce
uznaný za kráľa nezávislej zeme. Robert, ktorý bol po predkoch viac Francúzom ako Škótom,
upevnil spojenectvo s Francúzskom, čo na ďalších 400 rokov skomplikovalo politickú
situáciu.
Stuartovci
V roku 1371 prešiel trón na rod Fitzalanov, ktorý slúžili Viliamovi Dobyvateľovi a jeho
potomkom ako High Stewards (najvyšší hofmajstri) a tak sa Stewart (po nástupe Márie na
trón zmenilo na Stuart) stalo rodovým menom.
V roku 1503 si Jakub IV. vzal za ženu dcéru Henricha VII. (anglického), prvého
Tudorovca na tróne a tak sa oba rody spojili. Ale ani tento zväzok nezabránil Francúzom, aby
presvedčili Jakuba ísť do vojny proti svojom príbuzným. Jakub bol zabitý počas bitky pri
Flodden Hill (1513) spolu s 10 000 svojimi poddanými.
V 16. storočí bolo Škótsko národnostné spoločenstvo, s úzkymi kontaktmi v Európe
a s bytostnou nenávisťou voči Angličanom. Škótsko malo 4 univerzity: v St Andrews,
Glasgow, Edingurgh a Aberdeen (Anglicko malo iba dve), v zemi vládla prísne intelektuálna
klíma, ktorá sa stala úrodnou pôdou pre myšlienky reformácie, pre kritiku stredovekej
katolíckej cirkvi a pre vzostup protestantstva.
Mária, kráľovná Škótska
V roku 1542 kráľ Jakub V. zomrel a po ňom bola za kráľovnú prehlásená jeho 14týždňová dcéra Mária. Anglický kráľ Henrich VIII. sa rozhodol, že Mária bude vhodná
manželka a jeho armáda spustošila pohraničie so Škótskom a vydrancovala Edinburgh
v márnom pokuse vynútiť si od Škótov súhlas k svojmu rozhodnutiu. Keď mala Mária 15
rokov, vydala sa za francúzskeho následníka trónu a stala sa tak kráľovnou Francúzska
i Škótska, robila si nároky aj na anglický trón, pretože svoju protestantskú sesternicu Alžbetu
I. nepovažovala za legitímnu nástupkyňu na trón.
Zatiaľ čo bola katolíčka Mária vo Francúzsku, začala sa formovať škótska reformácia pod
vedením Johna Knoxa. V roku 1560 zakázal škótsky parlament omše v latinčine a tiež
odmietol autoritu pápeža a založil tak protestantskú cirkev, ktorá bola nezávislá od Ríma
aj monarchie.
Škótske osvietenie a opustenie Vysočiny
V polovici 18. storočia veľká časť toho, čo bolo najprv škótske, zmizlo. Začalo obdobie
silného ekonomického nárastu a začiatky industrializácie. Škótsko v 18. storočí bolo tvorené
spoločnosťou skeptickou a veľmi vzdelanou. Okrem iných, táto spoločnosťdala svetu ľudí,
ako bol filozof David Hume, ekonóm Adam Smith, básnik Robert Burns a spisovateľ a básnik
Walter Scott.
Polovica 19. storočia so sebou priniesla preľudnenie, zrútenie priemyslu s morskými
chaluhami, neúrodu zemiakov a hladomor v 40-tych rokoch 19. storočia, zvýšenie spásania
pastvín ovcami (u aristokratických vlastníkov pôdy). Toto všetko malo za následok opustenie
Vysočiny. Ľudia sa sťahovali do slamov v okolí nových priemyselných miest – obzvlášť
v okolí Glasgow a Dundee – a do všetkých kútov Britského impéria.
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Dejiny Škótska sú pochopiteľne oveľa bohatšie, nám ale dozaista stačí vedieť tie
najdôležitejšie dejinné zlomy a významné mená s nimi spojené.
Podnebie
Škótsko má chladné podnebie s vetrom od Atlantiku a je otepľované Golfským prúdom.
Východné pobrežie Škótska má skôr chladnejšie a suchšie podnebie, západné pobrežie je zase
miernejšie a má viac zrážok. Počasie sa tu mení rýchlo – po daždivom dni môže nasledovať
slnečný a počasie sa tiež líši aj na malú vzdialenosť. Všeobecne je najmenej zrážok v máji
a júni, ale dážď sa dá očakávať kedykoľvek.
Obyvateľstvo
Škótsko má iba niečo cez 5 miliónov obyvateľov, teda asi 9 % z celkového počtu
Veľkej Británie.
Jazyk
V Škótsku sa používajú 3 hlavné jazyky. Asi 80 tisíc ľudí, hlavne na severe zeme a na
ostrovoch, hovorí gaelsky, tento jazyk v súčasnosti zažíva veľké obrodenie. Gaelština sa
vyučuje na mnohých univerzitách a školách, teda na gaelsky hovoriacich územiach a dokonca
je jedna škola v Glasgow, kde sa vyučuje iba v gaelštine. Ďalším jazykom je lallanština
(podotýkam, že tým jazykom sa nevyučuje spev), alebo inak nížinná škótština, ktorou sa
hovorí na juhu zeme. A potom je tu angličtina, so škótskym prízvukom, ktorá je Angličanom
aj Škótom z nížin nezrozumiteľná a turistom dvojnásobne (nám ani nehovoriac).

EDINBURGH
Edinburgh sa nachádza na mimoriadne krásnom mieste pri južnom ústí rieky Forth (Firth
of Forth), ktoré je roztrúsené na kopci sopečného pôvodu. Nevšedná architektúra mesta má
záber od obytných domov 16. storočia až po monumentálne stavby z gregoriánskeho
a viktoriánskeho obdobia. Mesto je celé chránenou pamiatkou World Heritage (svetové
dedičstvo), a naviac 16 tisíc budov je na zozname historicky alebo architektonicky
zaujímavých objektov.
V niektorých ohľadoch je Edinburgh najmenej „škótsky“ zo všetkých miest Škótska,
čiastočne z dôvodu turistického ruchu, čiastočne pre malú vzdialenosť od Anglicka
a kontaktov vyšších kruhov spoločnosti oboch zemí a čiastočne tiež kvôli svojmu
monokultúrnemu, vzdelanému obyvateľstvu.
Edinburgh je hlavným mestom už od 11. storočia, takže všetky veľké drámy škótskych
dejín odohrali aspoň jedno dejstvo na tomto mieste. Aj po zjednotení Anglicka, roku 1707,
ostalo mesto strediskom vládnej správy (dnešná Škótska výkonná moc = Scottish Executive),
nezávislého právneho systému a tiež Presbyteriánskej cirkvi Škótska. S odovzdaním
a umiestnením Škótskeho parlamentu do Edinburghu získalo mesto opäť skutočnú politickú
moc.
Miestne zaujímavosti
Akúkoľvek prechádzku mestom je najlepšie začať na Edinburgh Castle, odkiaľ je skvelý
výhľad na mesto.
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Hrad je veliteľstvom škótskej divízie Britskej armády a nachádza sa v budovách, ktoré sa
mnohokrát menili kvôli vojne a potrebám vojska.
Malá kaplnka z 12. storočia, St Margaret's Chapel, je najstaršou budovou v Edinburghu.
Hrad bol sídlom škótskych kráľov a v kráľovských miestnostiach sa nachádza aj izbička, kde
kráľovná Mária porodila svojho syna, budúceho škótskeho kráľa Jakuba VI. a anglického
Jakuba I. Môžete tiež zahliadnuť Kameň osudu (Stone of Destiny), ktorý bol do Škótska
navrátený v roku 1996. Hrad je otvorený denne od 9.30 do 18 hod, vstupné je 7 GBP.
Hrad sa nachádza na západnom konci triedy Royal Mile, ktorá vedie dolu k Palace of
Holyroodhouse. Trieda je mimoriadnou kolážou architektúry 16. a 17. storočia
a preskúmavanie dvorčekov a uličiek medzi ich stenami vám dá pocit preplneného a žijúceho
mesta dávnej doby.
Zahnite vpravo na most George IV. Bridge, ktorý vedie starou uzučkou uličkou Cowgate.
Vpravo dolu je Grassmarket, kde je sústredené množstvo reštaurácií a krčiem. Pokračujte
ďalej, pokiaľ neprídete na križovatku s Candlemarker Row pri kostole Greyfriars Kirk (kde
bola podpísaná Národná zmluva o nezávislosti cirkvi) s prekrásnym dvorom, odtiaľ je výhľad
smerom k hradu.
Choďte späť na Royal Mile a zahnite vpravo okolo vcelku opravenej katedrály z 15.
storočia, St Giles Cathedral. V zadnej časti katedrály sa nachádza Parliament House,
v súčasnej dobe sídlo Najvyššieho súdu Škótska. Hneď od St Gile na východ je Mercat Cross,
kde sa konali verejné popravy.
Palace of Holyroodhouse na východnom konci Royal Mile je stuartovský palác, ktorého
podoba je daná rekonštrukciou z roku 1671 za Charlesa II. Holyroodhouse je oficiálna
rezidencia britskej kráľovskej rodiny. Napriek tomu, že ste opatrne vedení iba malou časťou
paláca, má aj isté kúzlo. Palác je otvorený denne okrem dní, kedy je kráľovná vo svojej
rezidencii (obvykle okolo polovice mája alebo polovice júna), vstupné 6 GBP.

GLASGOW
Glasgow je jedno z najväčších a najzaujímavejších miest Británie. Mesto nemá tú
okamžite pôsobiacu krásu Edinburghu, ale má zaujímavú gregoriánsku a viktoriánsku
architektúru a niektoré predmestské časti sa môžu pýšiť štvorcovými aj polkruhovými
námestiami, tvorenými terasovitými domami. Glasgow je mesto, ktoré pulzuje a tým je veľmi
príťažlivé.
Napriek tomu je mesto ovplyvňované prítomnosťou mnoho tisícok írskych
prisťahovalcov, je zo všetkých miest najviac „škótske“, s jedinečnou zmesou otvorenosti,
mestského chaosu, čierneho humoru a energie. Je tu mnoho výborných umeleckých galérií
a múzeí (väčšinou zdarma), mnoho dobrých a nepredražených reštaurácií, nespočetné
množstvo krčiem a barov a veľmi živá umelecká scéna.
Glasgow nemá ďaleko do nádhernej prírody – Loch Lomond, Trossachs a na severe
Highlands, na západe Hebridy a na juhu zvlnené kopce južného Škótska.
Dejiny
Mesto Glasgow vyrástlo okolo katedrály, ktorú v 6. storočí založil Sv. Mungo. V roku
1451 bola založená miestna univerzita – štvrtá najstaršia univerzita Británie. Bohužiaľ, okrem
katedrály, sa nič zo stredovekého mesta nezachovalo. Boli odstránené energickými ľuďmi
novej doby: éra kapitalizmu, priemyslová revolúcia urobili svoje.
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V 19. storočí sa mesto – zmenené textilným, oceliarskym, ťažobným a lodiarskym
priemyslom i obchodom – právom nechalo nazývať druhé mesto impéria. V tej dobe sa
postavili veľké viktoriánske budovy pre verejnosť, robotníci ale bývali v odporných slamoch.
V 20. storočí sa miestny prístav a jeho strojárne dočkali úplného zániku. Na začiatku 70tych rokov vyzeralo mesto ako odsúdené k zániku, ale vzchopilo sa k zápasu a rozvoj služieb
pomohol aj znovu objaviť tunajšie hlboké kultúrne korene. Nepochybne sa obnovilo mesto
ako také, ale v pozadí optimizmu je cítiť, že životná úroveň je tu na britské pomery na nižšej
úrovni a že tí, ktorí tu žijú, musia bojovať s pomerne vysokou nezamestnanosťou, ktorá so
sebou vlečie aj problém nevhodného bývania a stravy.
Miestne zaujímavosti
Dobrým začiatkom prehliadky je námestie George Square, ktoré je obklopené pôsobivou
viktoriánskou architektúrou, vrátane pošty, budovy Bank of Scotland a na východnej strane
námestia City Chambers. Sály boli postavené v 80-tych rokoch 19. storočia v dobe, kedy bolo
mesto veľmi bohaté. Interiér je ešte pôsobivejší než jej vnútorná podoba. Budovu si je možné
prehliadnuť od pondelka do piatku o 10.30 a 14.30 hod. od hlavného vchodu (prehliadka je
zdarma).
Súčasná Glasgow Cathedral je priamym nástupcom jednoduchého kostola postaveného
Sv. Mungom. So stavbou sa začalo v roku 1238 a teraz je stavba považovaná za peknú ukážku
gotickej architektúry. Spodný kostol je možné vidieť, ak zídete po schodišti, kde v lese stĺpov
je hrobka zakladateľa Munga. Sem sa podnikala slávna stredoveká púť, ktorá bola údajne
rovnako záslužná ako púť do Ríma.

FORT WILLIAM
Fort William je malé, atraktívne mesto a súčasne i výborná základňa pre výpravy do hôr,
ale zdržovať sa tu príliš dlho nebudeme.
Mesto sa v dĺžke niekoľko kilometrov krúti pozdĺž brehu jazera Loch Linnhe. Stred
mesta, ktoré ponúka niekoľko krčiem, reštaurácií, jedální a pár obchodíkov, ľahko prejdete
pešo. Stredisko TIC, Cameron Square, má otvorené po celý rok.
Fort William, pevnosť samotná, je na severnom konci turistickej trasy West Highland
Way, ktorá vedie do Glasgow.

INVERNESS
Inverness pri ústí rieky Moray je hlavným mestom Vysočiny a miestnym dopravným
uzlom. Je to príjemné miesto, kde môžete stráviť aj niekoľko dní, napriek tomu tam údajne
chýbajú turistické atrakcie. V lete je mesto plné návštevníkov. Na šťastie väčšina z nich sú
neohrození lovci oblúd a preto aj našou zastávkou bude Loch Ness a Fort William.
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