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Milí přátelé, 
toto číslo věnujeme naší blízké kamarádce a jedné ze zakládajících členek okrašlovacího spolku Blaženě 
Przybylové. Blaženka se bohužel nového čísla nedožila. Byla nepostradatelnou součástí autorského týmu 
Krásné Ostravy, vydávání bulletinu považovala za podstatnou část aktivit okrašlovacího spolku a z každého 
čísla měla stejnou radost jako já. Pečlivě pročítala a komentovala všechny navrhované příspěvky, které se 
týkaly historie Ostravy, přispěvatelům přátelsky radila a pomáhala. Se stejnou oddaností a radostí se se svým 
mužem i synem věnovala i všem ostatním aktivitám spolku. Toto číslo proto otevíráme vzpomínkami jejích 
přátel a lidí, kteří ji mají rádi. Ten přítomný čas je tu záměrně. Blaženko, jsi pořád s námi.

Ilona Rozehnalová 



2 3

31. října 2017 ve večerních hodinách zemřela při dopravní nehodě v centru města členka okrašlovacího spol-
ku Za krásnou Ostravu Blažena Przybylová. Její tragický a náhlý skon více než bolestně zasáhl a rozesmutnil 
všechny ty, kdo jí byli blízcí a kdo ji znali a měli rádi. Odešel jedinečný a skvělý člověk, po kterém zůstane 
hořké, mučivé prázdno.  

Bezmála pětadvacet let byla ředitelkou Archivu města Ostravy. Jako renomovaná profesionálka a člověk 
s širokými znalostmi z historie i jiných sfér společenského života se výrazně podílela na tom, že se Archiv 
města Ostravy stal postupně významnou a respektovanou institucí. Zasloužila se mj. o publikaci řady studií 
a článků odkrývajících mnohá „bílá místa“ a tabuizovaná témata někdy značně černé a dlouhá léta utajova-
né ostravské historie. Formou poutavých přednášek, výstav, úzké spolupráce se školami apod. se jí a jejím 
spolupracovníkům dařilo popularizovat ostravské dějiny a iniciovat zájem o ně i mezi širší veřejností. Její 
inspirativní role se naplno projevila i v letošním, pro Ostravu jubilejním roce, kdy si toto město připomnělo 
750 let od první písemné zmínky o něm.

Ale ještě důležitější než nemalé schopnosti a erudice byly její lidské vlastnosti. Ty podstatnou měrou po-
zitivně ovlivňovaly dění a atmosféru na jejím pracovišti i vztahy s ostatními lidmi. Blažena Przybylová (mezi 
přáteli důvěrně nazývaná Blaženka) byla sympaticky skromnou, tolerantní a usměvavou bytostí, s laskavým 
přístupem k druhým, s velkým smyslem pro humor a vtip. Vedle intenzivního zaujetí svrchovaně odbornými 
činnostmi se vyznačovala i upřímnou náklonností pro tzv. „obyčejné věci“. Jako spiritus agens stála za řadou 
iniciativ a činností okrašlovacího spolku, všestranně se zajímala o společenské a kulturní dění a aktivně se 
na něm podílela.       

Poslední sbohem se uskutečnilo 7. listopadu ve 14.00 v mariánskohorském kostele Panny Marie Krá-
lovny. V ten smutný den pofukoval podzimní vítr, vzduchem poletovaly zežloutlé listy nedalekých moruší 
a rohovníků a do chrámu zamířily davy smutečních hostů. To velké množství lidí, kteří následně zaplnili 
kostelní lavice i ostatní prostory interiéru, bylo němým důkazem faktu, s jak mimořádným člověkem jsme 
se rozloučili. 

Je pak bolestně symbolické, že závěrečné kroky jejího života směřovaly do míst, kde na ni v ono osudné 
úterý čekali její přátelé a známí z okrašlovacího spolku. Šla za lidmi, které měla ráda a kteří měli rádi ji. A tak 
i kvůli těmto okolnostem zůstane už napořád a nepominutelně s námi všemi a vzpomínky na ni budou o to 
intenzivnější. A na tom, co ještě vznikne a co se nám eventuálně podaří uskutečnit, bude mít pokaždé svůj 
nesmazatelný podíl, protože od onoho nešťastného večera bude pro nás už natrvalo platit vědomí, že všichni 
„čekáme na Blaženku“… 

Vzpomínám si, že když jsme se poprvé v archivu potkali, měla na sobě komplet laděný do různých odstínů 
fialové – kabát, baret i šálu. Bylo to asi jen chvilkové zaujetí barvou, ale utkvělo mi tak pevně, jako člověku 
uvíznou v hlavě různé naprosto nepodstatné maličkosti. Usmívala se a řekl bych, že úsměv patřil k jejímu 
zevnějšku tak nějak neodmyslitelně; skutečně jen málokdy ji opouštěla dobrá nálada, kterou šířila i do okolí,  
a snad i díky tomu si dokázala získat takové množství přátel a známých. Jiným charakteristickým a pro mě 
fascinujícím rysem její povahy, který jsem poznal až později, byl životní elán a nesmírné pracovní nasazení. 
O nic z toho kupodivu nepřišla ani v roli ředitelky archivu, spíš naopak. Aktivita a chuť čelit novým výzvám 
z ní občas sálaly do té míry, až jsme si žertem říkali, že chybí málo, a naší kolegyni a představené začnou 
kolem hlavy sršet ohně Eliášovy…  Přesto (nebo možná právě proto, nevím) dokázala v archivu vytvářet pří-
jemnou, až domáckou atmosféru místa, kde je člověk rád. Něco takového se podaří opravdu jen málokomu. 
I z těchto (ale také z mnoha jiných) důvodů mi bude chybět.

(Jozef Šerka)

„Jde každému smrt mlčky vstříc,/ nemilosrdná a pilná žnečka./ Neodpočine, neposečká/ a jde zas dál jakoby 
nic…“. První čtyřverší ze závěrečného zpěvu Písně o Viktorce Jaroslava Seiferta se mi znovu a znovu vrací…  
Nikdy mi nepřipadalo tak pravdivě kruté, jako po zprávě, že tentokrát vyšla smrt vstříc Blažence. Potkávat ji 
bylo jako potkat radost – ze života, z profese, z manželství, z mateřství. Když jsem potřebovala cokoli rychle 
nebo opakovaně získat či v archivu důsledně ověřit nebo prostudovat – byla tu. Když jsme chtěli něco v Krás-
né Ostravě prodiskutovat, promyslet, naplánovat, ať se to týkalo zásadních kroků, nebo jenom zábavných 
nápadů – byla tu. Je výjimečné v dospělosti najít někoho, koho považujete za svůj vzor, komu se chcete podo-
bat. Já jsem ho našla. Blaženko, děkuji. 

 (Iva Málková) 

OPUSTILA NÁS BLAŽENA PRZYBYLOVÁ
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PhDr. Blažena Przybylová. To jméno jsem měl pevně spojeno s Dějinami Ostravy, se sborníky Ostrava, 
s celou řadou odborných studií a textů… Ale pod ním se pro mě po dlouhý čas ukrývala neznámá postava.  
Až když jsem byl jednou coby student gymnázia na jakési přednášce v přívozském archivu, najednou vy-
stoupila a jménem se představila nenápadná žena: Blažena Przybylová. Aha! Tak to je ona! Vskutku osob-
nost vhodná na post ředitelky archivu: O Ostravě mluvila s láskou a nadšením. Naše první bližší setkání 
pak proběhlo v kostele Sv. Ducha v Ostravě-Zábřehu v roce 2016, kdy tu paní ředitelka měla před publikem 
pohovořit o listině Karla IV. a Ostravě a já o gotickém zvonu, který visel přes dvě století v zábřežském kos-
tele. Poprvé jsme se spolu zasmáli. Paní Blaženu – není-li to oslovení příliš troufalé – jsem pak vídával čím 
dál častěji. Ať už ve spolku Za krásnou Ostravu nebo na jejím pracovišti, kde mi vždy ráda a s úsměvem 
pomáhala nalézat odpovědi na záludné otázky. Naposled jsme spolu probírali správní vývoj jižní části města  
po 2. světové válce. Pročetla si tehdy připravovanou knihu o historii městského obvodu Ostrava-Jih a se 
zápalem k tomu přidávala další návrhy a poznámky („Toho Josefa Chalupníka tam musíte zmínit!“). Koneč-
ný výsledek již bohužel neuvidí, zato my budeme nadále využívat její nemalý odkaz. Možná se po ní jednou 
pojmenuje i nějaká z ostravských ulic – proč by ne, když už ji má i její dávný předchůdce Alois Adamus?

Vidím to tak: Kdesi v modrošedém oparu nad střechami pokrytými prachem a nad strohými komíny to-
váren nyní sedí v pomyslném nebeském archivu – společníka jí zajisté dělá již zmíněný známý ostravský ar-
chivář Alois Adamus. A třeba spolu vedou zábavné spory o té černé/zelené Ostravě a nemůžou se shodnout 
na tom, kdo má v otázce barevnosti města větší pravdu. Blaženka nahodí úsměv, jedním prstem si posune 
své červené brýle, zatřesou se jí upravené konečky vlasů… Lojzíček zbystří. A oba jsou historií toho města 
pod nimi!

(Petr Přendík)

Odejde někdo, komu jste toho ještě nestačili mnoho říci, poznat se s ním blíže, i když jste cítili spontánní 
spřízněnost. Byly pořád důležitější věci, protože jsou pořád tzv. důležitější věci a všichni jsme tak nějak ne-
smrtelní. A pak už najednou nemáte šanci.

Tak málo jsem vlastně o Blažence, jak jsme jí s Ilon říkali, věděla. Ano, věděla jsem, kým je v profesionál-
ním životě, a toho jsem si moc vážila. Osobně jako člověka jsem ji poznala jen díky našemu okrašlovacímu 
spolku. Jak jsem za to ráda! Vždy jsem ji vnímala jako člověka plného zájmu o věci současné, byla zdrojem 
pozitivní energie, zvědavosti, vstřícnosti a schopnosti podpořit to, co pokládala za správné. Naposledy jsme 
se viděli letos na sklonku prázdnin – na Ostravských dnech jsme se v rychlosti jen pozdravili. Ale je pro mě 
tak důležité cítit podporu lidí, s nimiž sice nemůžete být každodenně, ale víte, že zde jsou a v pravý čas vám 
to dají vědět. 

Jsem momentálně za hranicemi republiky, docela daleko, a byla jsem i v době, kdy Blaženka tak nečeka-
ně odešla. Takové zprávy tady přijímám jako z jiného světa. Přijedu zpět do Ostravy a budu se rozhlížet, kde  
a kdy potkám její úsměv. Mám jej před očima pořád, i když s hlubokým smutkem píšu tyto řádky.

(Renáta Spisarová-Kotík)

Blaženka Przybylová nebyla jen ředitelkou významné městské instituce, jakou Archiv města Ostravy beze-
sporu je, ale především její duší, která od počátku 90. let zásadně spoluutvářela její novou podobu, smysl  
a budoucí rozvoj.  Městský archiv pod její taktovkou cíleně vstupoval díky stále intenzivnějším popularizač-
ním aktivitám do povědomí širší ostravské veřejnosti. Nejen rozsáhlou a systematickou publikační činností 
(především kvalitní edicí sborníku Ostrava, nabízejícího studie a pramenné zdroje k dějinám našeho města), 
ale také aktivitami, jejichž cílem je seznamovat se zásadními událostmi ostravské historie zdejší obyvate-
le formou přednášek a výstav. I z těchto důvodů Blaženka velice ráda spolupracovala se školami a učiteli 
dějepisu a otevírala dveře archivu žákům a studentům ostravských škol, ať už formou tematických exkurzí 
či spolupořádáním středoškolských studentských konferencí, čímž výrazně pomáhala probouzet u mladé 
generace zájem o historii a o dějiny našeho města zvláště. S velkým zaujetím a invencí sobě vlastní připravila 
v součinnosti s námi i letošní středoškolskou konferenci Gymnázia Olgy Havlové na téma „Ostrava v ne-
klidném 20. století“. Naplánovala pro studenty jednotlivé činnosti a měla na paměti také to, aby si vedle 
cenných poznatků odnesli i symbolický dárek s pečetí města v roce jeho kulatého výročí. Nemohli jsme tehdy 
v ředitelně během posezení u kávy tušit, jak krutě zasáhne osud a že celou tuto konferenci budeme nakonec 
věnovat nejen památce historika Míti Boráka (zesnulého letos v březnu), ale bohužel také památce její…  
I díky této pečlivé přípravě jsme tak v půli listopadu prožili se dvěma skupinami studentů druhý den konfe-
rence opravdu intenzivně, vše proběhlo přesně a dokonale – Blaženka tam nebyla, ale její otisk neslo naše 
archivní konání od začátku do konce. Její tým vše (i bez znalosti detailů naší domluvy) realizoval skvostně, 
byl to zkrátka koncert, improvizované spříznění duší a rovněž výmluvný doklad dlouholetého působení paní 
ředitelky. Blaženka také patřila spolu se svým mužem mezi milé duše okrašlovacího spolku Za krásnou Ost-
ravu, byla velmi inspirativní a pracovitá, vždy ochotná a usměvavá. Jen těžko se bude archivářům, osiřelým 
členům spolku i všem ostatním, kteří ji měli rádi, smiřovat se skutečností, že její místo po tragickém skonu 
zůstane již navždy prázdné…

(Petr Šimíček)

Píše se těžko: každé slovo, každá věta, které člověka napadají, vyznívají najednou příliš banálně. Snad jen 
básník, kterým však nejsem, by silou metafory dokázal vyjádřit hloubku citů, které se ve mně melou. Bla-
ženka byla ryzí člověk. Měla v sobě čistotu Malého prince, moudrost Lišky a srdečnost Baucidinu. Je mi 
smutno…

(Monika Horsáková)
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Blaženka Przybylová vzácnou osobností bezpochyby byla. Laskavá a noblesní dáma. Vědoucí, klidná síla. 
Empatická, vzdělaná, vtipná a milá královna ostravského archivu. Vždycky mne přiváděla k obdivnému údi-
vu svým nasazením, ochotou a odbornou erudicí. Patřila k lidem, kteří tvořivě a přirozeně občanské spole-
čenství spojují. Nejen za to vše jí navždy děkuji.

 (Radovan Lipus)

Paní doktorku jsem měl možnost osobně a blíže poznat teprve před dvěma měsíci, když jsme společ-
ně dokončovali můj první příspěvek do sborníku Ostrava 31. Velmi mile mě překvapil její laskavý přístup  
a ochota. Hned jsem pochopil, že pro historii Ostravy doslova žila. 

(Ondřej Durczak)

Když jsem před šesti lety oslovila Blaženku s tím, zda by se nechtěla stát členkou rodícího se okrašlovací-
ho spolku Za krásnou Ostravu, tak trochu jsem se bála, že mi dá košem. Znaly jsme se sice z různých akcí  
a spolupracovaly jsme spolu, ale přece jen: ona byla ředitelkou významné městské instituce a já jsem byla 
spíš z „alternativního prostředí“. Ale nezaváhala ani na vteřinu a do spolku vstoupila s upřímnou rados-
tí a nadšením. Dodnes je pro mne tohle její rozhodnutí jistým zásadním momentem, vracím se k němu  
a připomínám si ho ve chvílích, kdy mě přepadá nedůvěra a pochybnosti. 

Blaženku neodradilo žádné počasí, s manželem Jankem dorazili vždy. I když pršelo či padaly kroupy, 
ryli zahrádky a čistili posprejované zdi, vylepovali cedulky anebo opékali párky na zapadlých místech měs-
ta... Pobývali jsme spolu ne jako nějaká organizovaná skupina, ale spíše jako rodina. Po její náhlé a tragické 
smrti jsem si hrozně vyčítala, že jsem na ono osudné úterý svolala schůzku okrašlovacího spolku. Ona na ni,  
ač unavena po práci, spěchala – a nedošla, po cestě za námi ji srazil trolejbus…  

Až po jejím pohřbu jsem pochopila: spěchala za námi, protože nás měla ráda a protože chtěla být s námi, 
stejně jako my s ní. Potřebovala nás a my jsme potřebovali ji. Za ty dlouhé roky, kdy jsme společně okrašlovali 
(a také se tu a tam přátelsky přeli, nesouhlasili spolu, hledali argumenty a přijatelné kompromisy) jsme se 
podrobně poznali a velmi se sblížili.   

Mám Blaženku pořád před očima. Vždy elegantně a vkusně oblečenou (ale ne s pompou či snad proto, 
aby se stala středem pozornosti – i v tom zůstávala skromnou bytostí). Na tváři úsměv, který ji neopouštěl, 
ani když byla unavená. Vidím ji, jak se se svým mužem i po tolika desetiletích manželství stále s láskou drží 
za ruce. Také jejich dům, do něhož na víkend pozvali celý náš okrašlovací spolek, Blaženčiny legendární  
a nepřekonatelné koláče, Jankem stloukané domácí máslo, syna Marka, jak pomáhá taťkovi v kuchyni...

Byla obětavá a skromná, stejně tak rozhodná a důsledná, v soukromí i práci. To z ní dělalo mimořádnou 
a respektovanou osobnost. Letos kromě jiné činnosti připravila i dvě objemné knihy, jež vyšly u příležitosti 
oslav 750 let Ostravy. Z mimořádného pracovního nasazení na několik týdnů onemocněla, ale nikdy jsem 
ji neslyšela, že by si postěžovala, že je toho na ni moc, ač jsme obě věděly, že by měla polevit a odpočinout 
si. Byla zkrátka poctivka, ve všem a všude – i nám poskytla mnohé neocenitelné služby a podněty, když na-
příklad pozorně pročítala historické příspěvky z našich bulletinů, erudovaně je komentovala a doplňovala  
o podstatná fakta a detaily. 

Měla lví podíl na tom, že se z městského archivu stala zásadní a důvěryhodná instituce. Vedle své kvalitní 
odborné práce například významně iniciovala publikaci článků a studií o dříve zatajované či nepopulární his-
torii našeho města, a to v době, kdy taková témata byla ještě tabu (např. v 90. letech se v ostravském sborníku 
objevily texty Mečislava Boráka o poválečném táboru Hanke a hrůzném násilí některých českých obyvatel, 
jehož se dopouštěli na zde internovaných Němcích). Pod jejím vedením vyšly ve sborníku i mnohé objevné 
studie o dění v Ostravě za časů komunistického režimu. Jako šéfka archivu byla známá laskavě náročným  
a tolerantním přístupem k zaměstnancům této významné městské instituce, dokázala je patřičně motivovat 
a inspirovat. Spolupracovala jsem s ní i na předání některých cenných dokumentů z pozůstalostí, k nimž 
jsem se dostala jako antikvářka při výkupu knih. Za asi nejdůležitější považuji to, že se nám zejména díky 
Blaženčině reputaci a přístupu podařilo přesvědčit příbuzné zemřelých chartistů Šavrdových, aby jejich po-
zůstalost přešla do ostravských archivních fondů (nikoli do Památníku národního písemnictví nebo knihov-
ny Libri prohibiti, jak bylo původně v plánu). Ostravský archiv tak nyní vlastní třeba cenné Šavrdovy motáky 
z vězení, jeho rukopisy, dopisy i fotografie. Tyto památky pak Blaženčinou zásluhou nebyly pouze zasunuty 
do foliantů a krabic, ale staly se předmětem intenzivního výzkumu a archiv s nimi aktivně pracuje. Například 
na nich při různých vhodných příležitostech ukazuje studentům a mladší generaci ostravských obyvatel, jak 
vypadal protikomunistický odboj během tzv. normalizace.

Těžko mohu slovy vyjádřit svůj vděk za to, že mi bylo dopřáno ji takto zblízka poznat. Již navždy pro mne 
zůstane sesterskou bytostí, velkou inspirací a vzorem. 

(Ilona Rozehnalová)
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Kdybych si ji sám pro sebe měl nějak symbolizovat, vypůjčil bych si asi její ruce. Mnohokrát jsem ji (v te-
levizi, na fotografiích v novinách i bezprostředně na vlastní oči) spatřil, jak v glazé rukavičkách přidržuje 
nějakou vzácnou písemnost či relikvii…, ale stejně často jsem měl příležitost pozorovat ji i tehdy, kdy ony 
pro archivářku nezbytné ochranné pomůcky na svých rukou neměla – tehdy byla ochotna a schopna věno-
vat se jakékoli, třeba i úplně obyčejné či fyzicky namáhavé smysluplné práci. Se stejným zaujetím, s jakým 
zkoumala a analyzovala dávné dokumenty či archiválie, vykonávala i celou řadu jiných a všednodenních 
činností (také mj. výtečně vařila a pekla, jak v pohřební promluvě připomněl i pan farář, který se s ní ja-
kožto notář a archivář ostravsko-opavské diecéze čas od času scházíval). Jako by se v ní nějak samozřejmě  
a téměř ukázkově promítala stará židovská tradice (či ta benediktinská, vtělená do známého „ora et labo-
ra“), požadující, aby intelektuálové vedle studií a duchovních činností dokázali účelně pracovat i rukama. 
Měl jsem ji velmi rád a ve velké úctě právě i kvůli této spontánní, poctivé a nepředsudečné otevřenosti, s níž 
zacházela s nejrůznějšími věcmi a jevy tohoto světa.      

Bude nám nenahraditelně scházet její nakažlivý entuziasmus, její energie a úsměv, smysl pro humor 
i kromobyčejná erudice. Stále se ještě úplně nemohu smířit s tím, co se stalo: ono je to dvojnásob těžké, 
když ze světa náhle zmizí někdo tak jedinečný a zároveň bytostně lidský a normální (to poslední slovo píši  
i s vědomím, že již bylo tolikrát znejasněno a zneužito – chtěl bych být taky takto normální!), člověk, jichž je 
kolem nás jako šafránu… 

(Pavel Hruška)     

Opustila nás špičková odbornice v oblasti archivnictví, autorka a spoluautorka mnoha odborných knih, pu-
blikací, výstav, výborná ředitelka a především skvělý člověk, který se dokázal zapálit pro věc a své sny a vize 
uskutečnit i v praxi. Ostravu milovala a letos se s energií sobě vlastní věnovala přípravám a realizaci oslav 
750. výročí od písemné zmínky o našem městě. Já sám jsem ji velmi obdivoval a měl ji rád. Bude nám velmi 
chybět.

(Tomáš Macura)

Respektovaná i respektuhodná, přirozená autorita, vstřícná, laskavá, lidská, obětavá, chápavá, s ohrom-
ným smyslem pro humor a hlavně pro sebeironii. To jsou slova, která mě napadají při vzpomínce na Blažen-
ku. A budou mě napadat stále, protože mám pořád v hlavě pocit, že to, že tady není, nemůže být napořád.  
Že prostě jen někam odjela, možná nadlouho, ale zase se potkáme. Protože už se nepotkat, to přece není 
možné.

(Romana Rosová)

Shodou okolností jsem do Ostravy dorazil za studiem právě v roce, kdy Blažena Przybylová nastoupila do Ar-
chivu města Ostravy (1993). Zhruba o rok později jsem se s ní poprvé setkal při přednáškách a seminářích 
z archivní teorie a praxe, které vedla na katedře historie. Když nás pak v některé z hodin už jako ředitelka 
archivu oslovila s nabídkou brigády, dlouho jsem se nerozmýšlel a po možnosti studentského přivýdělku jsem 
sáhl. A to přesto, že mé představy o práci v archivu byly mírně řečeno mlhavé, jestli vůbec nějaké. Jak se uká-
zalo, šlo vlastně o provizorní řešení, než se podaří řádně obsadit uvolněné místo archiváře. Jelikož mě archiv 
i lidé s ním spojení během těch několika málo měsíců doslova nadchli a začátkem léta 1996 jsem zrovna do-
končoval bakalářský stupeň, osmělil jsem se k dotazu, zda bych se z brigádníka nemohl stát přímo městským 
archivářem. Ředitelka ani na chvíli nezaváhala a přijala mě do pracovního poměru. Díky její vstřícnosti jsem 
navíc mohl při zaměstnání plynule pokračovat ve studiu. Přestože jsem se osobně necítil být „čistokrevným“ 
archivářem, snad jsem některými svými schopnostmi zapadal do koncepce týmu spolupracovníků, který Bla-
žena Przybylová kolem sebe budovala. Pochopení pro lidské slabosti i umění nalézat v lidech silné stránky  
a vyzvedávat je zdobily její ředitelování. Člověk plně docení, jaké štěstí je pracovat pod spravedlivým a uzna-
lým šéfem, bohužel až ve chvíli, kdy o tuto „samozřejmost“ přijde... Dodnes si živě vzpomínám, jak mi v roce 
2000 na Mikulovském sympoziu nabídla tykání. Respekt a úcta, které jsem k ní přirozeně choval, mi však pů-
sobily nemalé potíže, abych ji v pracovním nebo i neformálním hovoru familiárně jmenoval Blaženou, Blážou  
či Blaženkou. Možná právě proto, za jakých okolností jsme se seznámili a jak dlouho jsme se znali, pro mě byla 
a navždy bude hlavně Paní ředitelkou. Chtělo by se mi věřit, že náhoda, díky níž jsem se před více jak dvěma 
desetiletími stal součástí Archivu města Ostravy, byla osudem a že Blažena nikdy nelitovala rozhodnutí, které 
tehdy v souvislosti se mnou učinila.

(Radoslav Daněk)

Blaženu Przybylovou jsem poprvé potkal v souvislosti se svou prací, tedy jako ředitelku městského archivu. 
Byl jsem tehdy jedním z autorů chystaného sborníku Ostrava a už při první návštěvě přívozského archi-
vu na mne zapůsobila svou lidskostí, přívětivostí a vstřícností. Říkal jsem si, že takových ředitelů, lidí, kteří 
schopně vedou svěřenou instituci, vhodně ji reprezentují a váží si každého návštěvníka a spolupracovníka,  
by mělo být víc. Další rozměr její osobnosti jsem poznal po přijetí do okrašlovacího spolku, kde tvořila po boku 
Ilony Rozehnalové jednu z jeho klíčových osobností: nesmírně milá, veselá, vždy ochotná pomoct, perma-
nentní účastník všech schůzí i okrašlovacích akcí. Zní to dohromady možná až jako „čítanková“ chvála, ale 
lhal bych, kdybych cokoli z toho opomenul. Byla to prostě správná ženská na správném místě! A místo po ní 
je prázdné a postrádá ji… Chybí v okrašlovacím spolku a také její pracoviště jako by osiřelo. Zkrátka byla člo-
věkem, jaké Ostrava potřebuje.

(Jakub Ivánek)



10 11

První dojem: nenápadnost. Skoro se teď stydím napsat, že mi musela zpočátku, již po našem seznámení,  
jednou či dvakrát po čase připomenout, že jsme už byli představeni a že se známe! Záhy jsem pochopil,  
že ona nenápadnost je jakýmsi dvojčetem její skromnosti, obě vlastnosti pak obrazem velké vnitřní síly, dů-
slednosti a erudice. To vše se u ní pojilo se zaujatostí pro profesní úkol, před který byla postavena: vést Archiv 
města Ostravy. Činila tak s neokázalou, ale intenzivní láskou k Ostravě a péčí o její nezkreslenou paměť. 
Cenný ryzí člověk! Setkání s Blaženkou mě snad pokaždé naplňovalo tichou radostí a obdivem k této ženě.

Mnohokrát jsem jí telefonoval anebo se na ni obracel při osobních setkáních s dotazy týkajícími se po-
chopitelně zejména témat, v nichž se protíná historie města s dějinami našeho divadla. Byla mi také velmi 
inspirativním konzultantem při budování konceptu Ostravského divadelního archivu a významně přispěla 
ke startu tohoto projektu. S manželem Jankem nechyběli téměř na žádné naší premiéře, divadelní dění vní-
mali a přijímali citlivě, otevřeně a s radostí. Jsem osudu upřímně vděčný za setkání a setkávání s Blaženkou 
Przybylovou. A jen těžko si připouštím, že další už nebudou.  

(Jiří Nekvasil)

Vedle odborných kvalit a lidských předností měla Blaženka Przybylová i velký smysl pro humor, což proje-
vila mj. též jako saturninovská herečka během každoročních lednových Saturninálií pořádaných na výročí 
Zdeňka Jirotky v jeho rodišti na Slezské Ostravě. Z pozice předčítačky doprovázející dramatickou akci se 
v našem souboru, hrajícím jen jedinkrát do roka, vypracovala přes anonymního kolportéra až k roli jedné 
z předních postav slavného Jirotkova románu, doktora Vlacha. Svého přiděleného partu se vždy zmocňovala 
s nelíčenou radostí a nadšením a její výkony nabývaly na intenzitě a přesvědčivosti, takže jsme protentokrát 
uvažovali dokonce o tom, že by se zhostila figury ještě výraznější, jakkoli méně sympatické: tety Kateřiny.    

Tuto roli si už Blaženka bohužel nezahraje. Naštěstí existuje alespoň kratičký videozáznam ze zkoušky 
v suterénu Fiducie, jenž má podobu klavírem podmalované grotesky a zachycuje ji v nejlepší herecké kon-
dici. Dobrá nálada, která tehdy (a vlastně vždycky) kolem Blaženky panovala, se nedávno ukázala nesamo-
zřejmou.

Blaženko, i za všechny ty radostné a zábavné chvíle Ti děkujeme!   

(Martin Tomášek)

OSTRAVSKÝ VÝLET HEŘMANICKÉ RYBNÍKY A HEŘMANICE
Druhý ostravský výlet, který uspořádal náš spolek s Antikvariátem a klubem Fiducia 24. září, nás zavedl  
k cenné evropské ptačí rezervaci na území Heřmanických rybníků. Průvodci nám byli literární kritik a ama-
térský ornitolog Pavel Hruška a geolog Jan Lenart. Přestože od rána pršelo a mysleli jsme si, že na výlet nikdo 
nedorazí, překvapil nás zájem lidí a nakonec i počasí. Na začátku Heřmanických rybníků jsme následkem 
dlouhodobého deštivého počasí zažili dýmící haldu, která vytvářela atmosféru jako z nějaké islandské sce-
nérie, a na zemi jsme mohli pozorovat díky intenzivním dešťům předchozích dní nádherně „vykreslené“ 
sirné květy. Jan Lenart povyprávěl o geologických zajímavostech tohoto místa a vlivu dolování na slanost  
a přírodní ráz rybníků, upozornil také na hrozbu poškození celé lokality a jejího okolí kvůli plánované výstav-
bě dálniční přípojky. V půlce cesty nám dokonce vysvitlo slunce, a tak jsme si mohli vychutnat rozmanitou 
atmosféru této krásné rezervace, která svými rybářskými domky na kůlech a podsadách, levitujícími nad 
hladinou a zahalenými vysokými rákosinami a hejny ptáků, evokovala nějakou vzdálenou asijskou krajinu. 
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Jeden z největších českých básníků Petr Bezruč by se 15. září 2017 dožil sto padesáti let. Tento solitérní 
„kaktus“ české kultury a literatury si i dnes svým dílem nepochybně zasluhuje širší soustředěnou pozornost, 
mimo jiné i proto, že ho v minulosti podobně jako řadu jiných velkých autorů potkal smutný úděl: mnoha ge-
neracím čtenářů a potenciálních zájemců byl odcizen ideologicky tendenční dezinterpretací básnických tex-
tů svého stěžejního díla (nutno zde zmínit, že některými počiny zejména v posledních fázích vlastního života 
k tomu částečně přispěl i básník sám) stejně jako necitlivou školní (vpravdě spíše školometskou) výukou vy-
trvale omílající tradiční floskule a fráze stran tvorby tohoto „slezského barda“. V současnosti se s větší mírou 
zájmu setkávají spíše otázky ohledně zpochybňování Bezručova autorství některých textů Slezských písní, 
zatímco ony písně samy, vrcholný tvůrčí výkon básníka (jenž „vykvetl jen jedenkrát“), jsou sice všeobecně 
známy, leč pohříchu málo (ne-li vůbec) čteny, ačkoli jde o kromobyčejnou a velmi kvalitní poezii. I z těchto 
důvodů v rámci připomínky nedožitého Bezručova jubilea připravil Antikvariát a klub Fiducia ve spolupráci 
s okrašlovacím spolkem Za krásnou Ostravu jednodenní minifestival věnovaný peripetiím života a díla to-
hoto „milovníka červeného květu“. 

Jako první část celého podniku byla 21. září v prostorách Fiducie zahájena výstava ostravského fotografa 
a výtvarníka Jiřího Šiguta nazvaná Petr Bezruč: Empty Words. Šigut, inspirován kreacemi amerického hu-
debníka a experimentátora Johna Cage, provedl pozoruhodné „odmilitarizování“ Bezručovy básnické řeči: 
v sedmi textech Slezských písní (umístěných na velkých panelech ve vstupní chodbě antikvariátu) vynechal 
všechna slova, jež obsahují souhlásky p a b, tedy iniciály autorova pseudonymu (vypadly mj. výrazy hřbitov, 
puška, prapor, padal, rozbij, pěst, nebe či Bůh). Ta následně ve zcela nových a znepokojivých významových 
souvislostech zaznívají v jakési nekonečné monologické smyčce z anonymních lidských úst promítaných 
na stěnu chodby (tuto originální výstavu je možné zhlédnout v antikvariátu po celý rok).

Součástí festivalu se měl stát i „mural-art“ na motivy ze života a díla slezského barda (klasik v umělecké 
formě 21. století!) realizovaný na plotě u dolu Jindřich, též okrášlení veřejného prostoru Bezručova sadu  

a v lehce anarchistickém duchu (který by se básníkovi jistě líbil!) provedená guerilla poetring, totiž nasprejo-
vání úryvků veršů Slezských písní na asfaltové plochy sadu, leč počasí bylo tentokrát zásadně proti všem 
těmto plánům: pršelo a lilo jako kdysi kdesi na počátku světa… Nezbylo než zvolit náhradní řešení a program 
v poněkud okleštěné formě přesunout do vnitřních prostor klubu Fiducia (zrušené akce se uskuteční v ná-
hradním termínu). Zde tedy proběhlo čtení ukázek z Bezručova díla a také vystoupení herců z ostravského 
Divadla Petra Bezruče, kteří zazpívali jednu z nejkrásnějších a nejjímavějších balad – Maryčku Magdóno-
vou (v jejich domovském divadle se týden nato rovněž uskutečnila připomínka básníkova života a díla) –  
a podrobili publikum drobnému kvízu z osudu a tvorby slavného básníka. Pozadím všech těchto vystoupení 
se stalo „bezručovské zátiší“ nainstalované z reálií odkazujících k pestré a proměnlivé plejádě básnických 
autostylizací, jak jsou čtenáři známy ze Slezských písní (např. autorovy sympatie k drobné a obyčejné květe-
ně zastupovaly vratič a zlatobýl zastrčené v pivní láhvi apod.). Na závěr celého večera pak byly některé úryv-
ky z Bezručových básní nasprejovány na různých místech antikvariátu, čímž se tyto verše nejednou ocitly 
ve značně humorných a až bizarních souvislostech (např. slova „Tak málo mám krve a ještě mi teče z úst“ 
situovaná na poměrně příkrých schodech do galerie nabyla rysu varovného upozornění všem potenciálním 
návštěvníkům, značně paradoxně vyzněl i verš „Žal přilne k žití jak hora k hoře“ před regálem s duchovní  
a esoterickou literaturou apod.).   

Snahou organizátorů celého minifestivalu bylo netradičním způsobem přiblížit veřejnosti osobnost  
a dílo Petra Bezruče (zejména jeho mimořádné Slezské písně) a vyhnout se přitom gestům a aktivitám, jež by 
je jen lacině a bez znalosti věci adorovaly a „mramorovaly“. Jsme totiž bytostně přesvědčeni o tom, že pouze 
invenční, netuctový, autenticky tvůrčí přístup (arci i v nějaké blasfemické či kriticky vyostřené formě, jež 
jsou rovněž svého druhu poctou nepochybně velkému Bezručovu dílu) nese v sobě potenciál učinit působivé 
verše tohoto „starého ještěra“ i nadále živou a sdílenou čtenářskou zkušeností. Zkrátka nastolit situaci, aby 
i o těchto verších a dalších Bezručových textech dokonale platil úryvek ze Slezských písní vyzdvižený do ti-
tulu článku.    

JSOU LIDÉ, KTEŘÍ ČTOU BÁSNĚ
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NA OBÁLKU PIŠTE ODSOUZENÝ
Po roce od instalování lavičky Ferdinanda Vaňka u věznice v Ostravě-Heřmanicích jsme uspořádali dal-
ší malý happening připomínající pobyt prezidenta a dramatika Václava Havla v tomto vězení na počátku  
80. let minulého století (lavičku jsme slavnostně odhalili u příležitosti nedožitých osmdesátin Václava Havla; 
Ferdinand Vaněk je protagonistou několika jeho her a jakýmsi spisovatelovým „alter egem“). Vyslechli jsme 
ukázky z textů někdejšího československého a českého prezidenta (včetně jeho barvitých vzpomínek na po-
byt ve zdejší věznici), které pro účastníky vybral literární historik Pavel Hruška. Během následného drob-
ného kvízu bylo možno si upevnit a rozšířit své znalosti trestaneckého žargonu, vítěz obdržel černou kouli 
na levou nohu. I letos pak na Lavičce Ferdinanda Vaňka přibyla igelitová taška s nejnutnějšími vězeňskými 
potřebami k volnému a všeobecnému použití. 

„Čím to je? Když se člověk zahlédne v zrcadle, připadá si jako zločinec…” (z vězeňského deníku V. H.)

OBNOVA SOCH V SADU MILADY HORÁKOVÉ 
V letech 1967 a 1969 se v Ostravě uskutečnily dva ročníky Mezinárodního sympozia prostorových forem, 
díky nimž se severomoravská metropole (bohužel jen dočasně) proměnila v centrum moderní výtvarné tvor-
by. Těchto jedinečných tvůrčích setkání se zúčastnili přední čeští, slovenští a také renomovaní zahraniční 
sochaři. Díla vzniklá během obou sympozií byla následně instalována v Komenského sadech, avšak během 
normalizace došlo k postupnému zániku této unikátní sbírky moderního umění pod širým nebem: některé 
skulptury byly barbarsky rovnou zničeny, jiné zčásti demontovány či přemístěny do okolních obcí a měst 
(např. Hlučína, Frýdlantu n. Ostravicí aj.). Po listopadové revoluci se podařilo zachránit alespoň torzo toho-
to velmi cenného souboru, takže některé ze soch mohly být – posléze  spolu s  artefakty vytvořenými během 
obnoveného sympozia z let 1993/1994 – umístěny v parku Milady Horákové, který se tak zároveň proměnil 
i v jakousi galerii uměleckých děl ve veřejném prostoru. V rámci červnové ostravské Muzejní noci zde pak 
Antikvariát a klub Fiducia a okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu uspořádaly pro širokou veřejnost ko-
mentovanou prohlídku těchto pozoruhodných sochařských výtvorů.  

Jedno skotské přísloví tvrdí, že pravda činů obvykle bývá nepoměrně krásnější než pravda slov. A tak  
i v duchu této sentence se členové výše zmíněného okrašlovacího spolku rozhodli restaurovat alespoň čtveři-
ci v parku dosud zachovaných soch. Volba padla na díla z nejstarších, na plastiky Yvese Trudeaua, Otto Cien-
cialy, Rudolfa Valenty a Štefana Belohradského (dvě pochází z roku 1967, zbylé vznikly o dva roky později). 
Pod odborným vedením restaurátora Tomáše Skalíka byly z těchto časem i lidskou rukou značně poškoze-
ných artefaktů odstraněny veškeré nečistoty, sprejerské výkony či nevhodné nátěry z minulosti. Sochám se 
během oprav navrátila jejich původní barevnost a plastika Yvese Trudeaua (připomínající jakéhosi hada či 
labuť) byla ošetřena i ochranným antigrafitti nátěrem (za oné muzejní noci pod ní pobýval a přespával jakýsi 
bezdomovec, a názorně tak demonstroval skutečnost, že přístupy k modernímu umění ve veřejném prostoru 
mohou být značně různorodé). 

Slavnostní odhalení restaurovaných soch pak proběhlo 10. října a zúčastnila se ho i náměstkyně ostrav-
ského primátora Kateřina Šebestová (magistrát na realizaci oprav uvolnil 99 tisíc korun ze svého nového 
dotačního programu). Okolnosti vzniku jednotlivých plastik i historii ostravských sochařských sympozií 
všem přítomným přiblížil Jakub Ivánek. Jeho článek nejen o obnově soch v sadu Milady Horákové najdete  
na straně 20. Ke každé opravené soše přibyla i drobná cedulka informující návštěvníky parku o konkrétním 
díle.

Snad se v brzké budoucnosti opět podaří spojit lidské síly s dostatečnými finančními prostředky a re-
staurovat a obnovit i další cenné a pozoruhodné skulptury, jež se v sadu Milady Horákové nacházejí. Tamní 
pozoruhodné artefakty si to bezesporu zaslouží a je svým způsobem úplně jedno, zda je někdo vnímá coby 
svrchované umělecké dílo a jiný zase jen jako novou a kvalitní střechu nad hlavou. Ars longa, vita brevis, jak 
říkávali už staří latiníci…

ZAZIMOVÁNÍ NÁMĚSTÍ EDVARDA BENEŠE
Na konci října jsme zazimovali náměstí E. Beneše. Odvezli jsme a uskladnili lavičky, aby se přes zimu kvůli 
vlhkosti a sněhu nepoškodily. Těšit se na ně můžete zase od dubna 2018. Na náměstí pak přibyla nová zá-
žitková trasa limericků, vybrali jsme pro vás ty nejlepší z více než 150 textů zaslaných do námi vyhlášené 
literární soutěže o ostravský limerick. 
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Dne 29. června 2017 uplynulo sto let od narození významného českého básníka, muzikanta, novináře  
a překladatele Josefa Kainara. Tento rozličnými talenty obdařený a mnoha múzami políbený potomek z rodu 
přerovských „ajznboňáků“ patří v rámci celé české literatury k autorům nejoriginálnějším a nejoblíbeněj-
ším. Jeho verše plné hořké ironie a melancholie, bluesových životních pocitů i chytré humorné nadsázky 
jsou s potěšením čteny dodnes. Josef Kainar prožil v Ostravě a blízkém okolí (např. v nedalekých Řepištích 
či v Hlučíně, kde absolvoval gymnázium) několik let a zkušenosti a zážitky z nich se promítly i do řady jeho 
textů (zejména do sbírek a veršů ze 40. let). Pohříchu mnoho Ostravanů o Kainarově zdejším působení neví 
takřka nic (k básníkově pobytu ve městě neodkazuje žádná pamětní deska, byť ulici Josefa Kainara Ostrava 
má). I z těchto důvodů jsme se v okrašlovacím spolku rozhodli formou poetického atentátu připomenout  
16. listopadu (v den spisovatelova úmrtí) ostravskou etapu jeho života a tvorby. 

Na úvod celé akce zazněla před muzeem na centrálním ostravském náměstí jako „aperitiv“ brilantní 
Kainarova milostná báseň osnovaná kolem motivu bílé luny (vzhledem k zatažené obloze si názornou roli 
měsíce zahrál osvětlený ciferník muzejní věže). Pak už se všichni účastníci přesunuli na nároží ulic Zámecké 
a Puchmajerovy, kde od roku 1928 stojí budova původně italské pojišťovny podle projektu známého archi-
tekta Karla Kotase (jde o jeho druhou ostravskou realizaci). V přízemí tohoto domu byla posléze zřízena ka-
várna Savoy (otevřena byla 1. března 1930, a to i přes protesty okolních restauratérů, obávajících se konku-
rence a stěžujících si na úřadech, jak dokládá dochovaná korespondence, že „mládež do hostinců a kaváren 
vůbec nechodí“). Vkusný a nápaditý interiér (i na něm měl architekt Kotas svůj podíl) a kvalitní služby záhy 
učinily tuto kavárnu široce populární a hojně navštěvovanou ostravskými obyvateli (svědčí o tom i docho-
vané fotografie).

Pro návštěvníky zde pravidelně vystupoval Doležalův taneční orchestr, v jehož řadách hrával na housle 
a na kytaru – a údajně i na klavír – právě Josef Kainar (možná mu, jakožto člověku od kolejí, byla tato ka-
várna sympatická i alegorickou postavou muže držícího lokomotivu ve figurálním vlysu na fasádě budovy). 
Málokterý básník v sobě tak bytostně koncentroval souručenství poezie a hudby a není vůbec žádným pře-
kvapením, že Kainarovy verše bývají ze všech českých básníků snad nejčastěji (a mnohdy velmi vydařeně!) 
zhudebňovány. A tedy i proto jako vzpomínku na zdejší autorovo působení a coby hold starým časům a zpí-
vané poezii tu před vstupem do někdejší kavárny básnířka a muzikantka Yvetta Ellerová zahrála a zazpívala 
melancholický Kainarův text s přiléhavým názvem Zemřel. 

Po jejím sugestivním vystoupení pokračovala další produkce rovněž v bluesově posmutnělé náladě  
a na lehce morbidní notu. Na scénu přišly dvě básně, jejichž ústředním motivem je obyčejný „mrtvý vrabec“ 
(jednou leží na nároží, podruhé na střeše kavárny, ale v obou případech sní „o červnových třešních“). A pak 
mistrovský monolog černošského sluhy omlouvajícího svou, svět čerstvě opustivší, paní v textu s názvem 
Miss Otis lituje. Na protějším rohu zase zazněla existenciální metafora o člověku ztraceném v labyrintu ne-
konečných hotelových chodeb a neznámých dveří Imperial blues. A na přilehlém náměstí Edvarda Beneše se 
na posluchače (popíjející černou kávu) snesl „kobercový nálet“ úryvků z Kainarových veršů, který vystřídalo 
krátké zamyšlení na téma ne vždy příkladných autorových postojů během 50. a raných 70. let (jako by u něj 
tehdy tak trochu platilo pravidlo „nomen omen“, odstraníme-li z jeho příjmení poslední dvě písmena).

Čtení Kainarových veršů pak pokračovalo i během následného přesunu tramvají, což se organizátorům 
jevilo jako nejrizikovější část celého poetického atentátu (ačkoli známý pražský básník a písničkář Jiří Su-
chý s oblibou tvrdí, že trocha poezie nikoho, ale opravdu nikoho nezabije). Výsledkem jsme však byli mile 
překvapeni a potěšeni: nedošlo k žádným masivním protestům či inzultacím, cestující v dané tramvaji č. 8 
rozhodně nepatřili k nějakým fanatickým misomusům, někteří dokonce vypnuli mobily a chvílemi se zdálo, 
že i poslouchají, toliko jediný člověk vzdychl, demonstrativně zavřel oči a předstíral spánek a dva Romové se 
vždy hlasitě smáli, kdykoli zaznělo slovo „láska“.       

Celý vzpomínkový večer pak logicky nemohl skončit na žádném jiném místě, než je ostravské hlavní 
nádraží. Básník tu pobýval a pracoval během druhé světové války (částečně i na pile v Ostravici), neboť jeho 
otec se zde stal přednostou stanice. Před nádražní budovou odeznělo několik Kainarových textů, v nichž se 
zrcadlila právě jeho válečná zkušenost z působení u železnice (například mrazivá báseň Vlak s vězni), poté 
se všichni účastníci přesunuli na jeden z perónů, neboť opravdové blues, to jsou světla v dálce, lesklé pásy ko-
lejí a všudypřítomný smutek z loučení… Yvetta Ellerová zahrála a zazpívala jímavou skladbu „Harfy v nebi“  
a na úplný závěr večera se publikum dozvědělo, že „dobrý je klobouk v krámě koupený,/ lepší ukradený,/ ale 
nejlepší vůbec je klobouk po utopeném…“, a to během recitace slavné Kainarovy básně „Jak ulovit štiku dlou-
hou jako stehno antické bohyně“. Poslední tečkou poetického atentátu se staly papírové vlaštovky složené 
z předčítaných Kainarových textů, které jednotliví účastníci poslali po větru směrem na Přerov – ač většinou 
uvízly v kolejišti, jsme pevně přesvědčeni o tom, že dříve či později nějakou souhrou šťastných okolností 
doputují až do vzdáleného básníkova rodiště.          

PO OSTRAVSKÝCH STOPÁCH JOSEFA KAINARA
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JOSEF KAINAR (1917—1971)
Iva Málková

Vždycky jsem si data vymezující život Josefa Kainara pamatovala jako přesmyčku dvou čísel – jedna sedm, 
sedm jedna. Jedno datum patřívá také roku Velké říjnové socialistické revoluce, druhé pak začínající norma-
lizaci. Dvě data, která prapodivně sevřela jeho osud. Život Josefa Kainara byl naplněn a určován a usměrňo-
ván mnoha talenty. Byl básníkem, kreslířem, muzikantem, dramatikem, žurnalistou, rybářem. 

Josef Kainar zůstává básníkem, kterého předznamenal prostor Moravy, Přerov, Brno, Hlučín, Ostra-
va, Řepiště, Ostravice… Rodinný život byl určován profesí otce, který byl zaměstnancem na železnici. Jsem 
přesvědčená, že rytmus, který vytloukaly vlaky na kolejnicích, poznamenal nejen přesouvání rodiny z místa 
na místo, ale vryl se hluboce do Kainarova vnitřního světa a ovlivnil rytmus a melodii jeho nejlepších básní. 
Zatížil je „tečkovaným“ rytmem, ponořil jej do blues. 

 Do literárního života vstoupil v období, v němž jeho podobu určovaly osobnosti Františka Halase, Vítěz-
slava Nezvala, Jana Zahradníčka, Bohuslava Reynka, Františka Hrubína, Vladimíra Holana, Viléma Závady 
a dalších, kdy hledaly svou cestu básnické talenty jako Ivan Blatný, Jiří Orten. Literární historie jej spojuje 
v době debutu s poetikou Skupiny 42, s představou umění, jak ji vymezil Jindřich Chalupecký ve stati Svět, 
v němž žijeme. Žít, chápat a zachycovat město, jeho periferii, vrátit do obrazu života v básních znovu záro-
dečný chaos, objevovat jeho paradoxy. Josef Kainar k tomu přidával ještě ironický odstup, schopnost zachy-
tit objekty svých básní ve chvílích fatálního zlomu, v okamžicích, kdy se projevuje cosi ukrývané, nepoznané, 
přehlížené. Čtyřicátá léta Josefa Kainara jsou pro mne ukryta ve sbírce Nové mýty z roku 1946. Jedna z jejích 
básní „Stříhali dohola malého chlapečka“ se stane postupem času synekdochou Josefa Kainara a jejím pro-
střednictvím bude s básníkem komunikovat řada generací (ještě se k tomu vrátím). 

Stříhali dohola malého chlapečka
Kadeře padaly k zemi a zmíraly
Kadeře padaly jak růže do hrobu
Železná židle se otáčela. […]

Páté desetiletí dvacátého století svírá poezii do silné služebnosti, „doba“ vyžaduje témata, která souvisejí 
s budováním socialistické společnosti, předpokládá pravidelnost v rytmu a rýmu, aby se veršovaná sděle-
ní blížila říkadlům známým z ústní lidové slovesnosti, a tak byla srozumitelná, ale také oceňuje, když jsou 
do řádků srovnána hesla a ideje propagující utopické představy a politická hesla. Josef Kainar po verších, 
v nichž se příběhy plné tíhy a bolesti tříštily do nejednoznačných obrazů bytí, začíná psát básně, v nichž 
zaznívá harmonie a patos a bojovnost. Český sen má v sobě idylu i skrytou propagandu. 

[…]
Je český obzor
hluboký jak džbán
a jeho vzduch je silnější 
než víno.
Kdo ale cizí chce jej pít,
jen ze zvůle a neplatit,
buď zavčas varován! […] 

Srovnáme-li Kainarovu poetiku čtyřicátých a padesátých let, pak je zřejmé, že se vytrácí jedinečné, právě 
„kainarovské svědectví“ o krutostech a smutku lidského bytí a básník naplňuje očekávané. V jeho básnickém 
životopisu je to stránka, která zklamává, ale paradoxně stále ještě vyčnívá z básnické produkce frézistické 

poezie. Přijde chvíle, kdy v šedesátých letech, v poezii i dramatu, naváže na svou schopnost vidět a v básních 
zachytit chvíle, kdy lidská bytost zahlédne svůj osud, kdy pochopí podstatu vnitřního smutku i okamžiků, 
v nichž se projevuje prapodstata lásky i úzkosti, okouzlení i tíhy. 

Na prahu sedmdesátých let Josef Kainar umírá už navždy spojen se zámkem spisovatelů, Dobříší jako 
místem úmrtí, a obklopen pověstí toho, kdo akceptoval a připravoval proměnu spisovatelského svazu v jeho 
normalizovanou podobu bez skutečných spisovatelů.     

Jeho básně však k sobě přitahují ty, kdo vnímají jejich hudební podstatu, kdo prostřednictvím slov bás-
níka Josefa Kainara vyjadřují názor na dějinnou situaci, převyprávějí vlastní příběhy, vlastní touhy, naděje  
i beznaděj. 

Michal Prokop se vrací k „Městu ER“, Vladimír Mišík legendárně interpretuje „Stříhali dohola malého 
chlapečka“.

[…]
Stříhali dohola malého chlapečka 
Dívat se na sebe Nesmět se pohnouti 
nesmět se pohnouti na židli z železa

Už mu to začlo.

Eva Olmerová vyzpívá odvrácenou stranu světské slávy:

Tu černou káru tu mám 
stále na patách 
On se z ní sype věčnej 
jemnej černej prach 
Zastavit nesmím ani chvíli 
Ani chvíli zaživa 
Ta černá kára se můj život nazývá

Zuzana Navarová po čase naváže a vypoví se Kainarovými slovy ze smutku samoty a odcházení:

Každej tu černou káru svou 
si táhne sám 
Kdo může znát tu píseň 
co já v sobě mám 
Můžeš si půjčit klobouk 
nepůjčíš si nikdy cizí žal 
Cizíma ústy ještě nikdo nezpíval

Jiří Suchý, Karel Plíhal a další se vracejí k básním, které v sobě nesou paměť lidské existence, skutečný 
život v „zašmodrchaném“, krutém i nadějném, klamavém i zklamaném dvacátém století. Synkopa, která 
přenáší přízvuk a důraz tam, kde bychom jej nečekali, jedna z podstat Kainarova života i tvorby, opět a znovu 
ožívá. 

My čteme Kainarovy básně, posloucháme jejich zhudebnění, přemýšlíme nad jeho životní cestou a jeho 
slovy můžeme vyslovovat sudbu: 

To však milý pamatuj 
mám-li býti anděl tvůj 
tak budu na tě zlá a přísná 
jak strážný anděl má být…
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odpovídala také původnímu rozvržení barev na konci 60. let (dcera Štefana Belohradského sice prozradila, 
že původním záměrem jejího otce bylo plastiku smaltovat, ale v tom mu tehdy Vítkovické železárny nevyho-
věly, takže smalt na plastice nikdy nebyl a bylo by komplikované nyní dodatečně usuzovat na tehdejší před-
stavy autora). Jediný žijící autor, Kanaďan Yves Trudeau, sám sdělil, že jeho socha neměla být nikdy oranžo-
vá, ačkoli zřejmě po celou dobu své existence tuto barvu nesla. Jeho autorským záměrem byla barva nerezu. 
Zcela odstranit zbytky původních oranžových nátěrů by však bylo komplikované a některé části sochy i přes 
fakt, že byly vytvořeny z nerezových plechů, začaly korodovat. Proto bylo přání autora vyhověno tím, že so-
cha získala nátěr imitující nerezový povrch. Jediná odjakživa nebarvená socha – sloup Otty Ciencialy – byla 
v dobrém stavu, takže v jejím případě restaurování nebylo nutné. Proto došlo pouze k očištění povrchu od 
korozních produktů a impregnaci povrchu, která by měla jejich nový vznik zpomalit.

Rok 2017 byl však obecně na restaurování uměleckých děl v prostorách města Ostravy bohatý. Krom ob-
novy sympozijních plastik v sadu Milady Horákové přispěl magistrát města poměrně vysokou částkou také 
na další podobné akce. Kulturní odbor totiž v jubilejním roce 2017, kdy Ostrava slavila 750. výročí od zalo-
žení, poprvé vyčlenil zvláštní finance na umělecká díla v prostorách města. Následně je nabídl jednotlivým 
obvodům právě na restaurování uměleckých děl v jejich správě. Z objektů vytipovaných městskými obvody 
magistrát vybíral dle významu jednotlivých děl a jejich současného stavu, tedy nutnosti opravy. Přestože se 
vyřízení této akce včetně rozhodnutí o poskytnutí financí a jejich převodu obvodům prodloužilo až do letních 
měsíců, které jsou pro opravu uměleckých děl v exteriéru nejvhodnější, a proto muselo samotné restauro-
vání probíhat až na podzim, podařilo se velkou část podpořených projektů dotáhnout zdárně do konce již 
v letošním roce.

V prvních podzimních dnech roku 2017 se uskutečnila renovace čtyř kovových plastik z Mezinárodního 
sympozia prostorových forem, které proběhlo v Ostravě v letech 1967 a 1969. Tyto čtyři tzv. prostorové for-
my z původně mnohem většího souboru, který byl v době svého vzniku instalován v Komenského sadech, ale 
roku 1974 pro nepřízeň „normalizačního“ vedení města rozvezen a zčásti dokonce zničen, jsou umístěny od 
roku 1994 v sadu Milady Horákové (za Domem kultury města Ostravy). Tehdy byly dané plastiky navráce-
ny do Ostravy a restaurovány, ovšem po více než dvaceti letech opět volaly po opravě. Jejich technický stav 
byl dobrý, ovšem povrch plastik byl silně znečištěn, ať už přírodními vlivy nebo záměrnými útoky sprejerů. 
Originální barva tří těchto děl byla v minulosti rovněž porušena neodbornou údržbou. Přitom jde zřejmě  
o nejvýznamnější sbírku umění ve veřejném prostoru města Ostravy (více informací k historii Mezinárod-
ních sympozií prostorových forem nalezne čtenář ve druhém čísle Krásné Ostravy z roku 2016).

Klub Fiducia ve spolupráci s okrašlovacím spolkem Za krásnou Ostravu proto využil příležitosti, kdy 
Statutární město Ostrava poskytovalo dotace na revitalizaci veřejného prostoru města, a zažádal o částku 
99 tisíc Kč, která byla na opravu čtyř sympozijních děl potřebná. Protože jsou plastiky majetkem města  
a stojí také na jeho pozemku, nebylo to ničím komplikováno a dotaci Fiducia získala. Obnovu uvedených děl 
pak provedla restaurátorská dílna Tomáše Skalíka. Slavnostní prezentace restaurovaných plastik proběhla 
10. října 2017 za účasti zástupců města a bohatého zájmu veřejnosti.

Protože restaurování plastik mělo respektovat původní autorský záměr, byli v případě tří uměleckých 
děl, jejichž povrch byl barevný, osloveni autoři či jejich rodina. Ti poskytli nejen svolení k opravě, ale také 
instrukce, jak má být s barevností těchto děl naloženo. Rodina již nežijících autorů Rudolfa Valenty a Štefana 
Belohradského doporučila návrat barevnosti z rekonstrukce na počátku 90. let, která patrně do značné míry 

Yves Trudeau: bezejmenná sympozijní plastika z Mezinárodního sympozia prostorových forem 1969, v pozadí sloupová plastika Otty 
Ciencialy z téhož ročníku sympozia.

ROK 2017 PŘINESL NEJEN OPRAVY SYMPOZIJNÍCH PLASTIK  
V SADU MILADY HORÁKOVÉ
Jakub Ivánek

Rudolf Valenta: bezejmenná sympozijní plastika z Mezinárodního sympozia prostorových forem 1967.
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Otto Cienciala: bezejmenná sympozijní plastika 
z Mezinárodního sympozia prostorových forem 1969.

Za velký úspěch je třeba považovat (s ohledem na značné rozměry díla a omezený časový prostor pro 
jeho opravu) restaurování reliéfního vstupu do města nad průjezdem tzv. Oblouku v Ostravě-Porubě od br-
něnského sochaře Antonína Širůčka z roku 1957. Zprvu to vypadalo, že nikdo z restaurátorů již nebude 
mít v podzimním termínu pro tak rozsáhlou akci volné kapacity, ale nakonec se obvodu podařilo získat pro 
zakázku ostravskou restaurátorskou dílnu Rest ART vedenou Markétou Müllerovou, která stihla reliéf v po-
měrně rekordním čase zrenovovat.

Rovněž druhé opravené dílo leží v obvodu Poruba. Je jím dekorativní stěna od Eduarda Ovčáčka a Dra-
hoslava Berana z roku 1973 na pátém obvodě. Stěna sestavená z betonových krychlí s terči byla dlouhou 
dobu zastíněna náletovými dřevinami, které postupně způsobovaly její zarůstání mechy a lišejníky. V tomto 
případě však nebyl nutný restaurátorský zásah v pravém slova smyslu – došlo pouze k zásadnímu očištění, 
které by ostatně mělo být předmětem běžné údržby. Dekorativní stěnu vyčistila firma SK Fasády.

Obvod Ostrava-Jih nechal za poskytnuté finance opravit již dlouhá léta „bezhlavé“ sousoší Matky s dítě-
tem před ZŠ Volgogradská v Zábřehu, které vytvořil v polovině 60. let přední ostravský sochař Jiří Myszak. 
Socha přitom patří jednoznačně k jeho nejlepším pracím. Hlavy postavám po vzoru karvinské dvojnice so-
chy (restaurované roku 2013) domodelovala keramička Jaroslava Rybová. Oprava betonového podstavce  
s povrchem terazzo byla zadána kameníkovi Mojmíru Zítkovi.

V téže čtvrti (konkrétně na severním okraji Bělského lesa) doznaly obnovy a očištění také dekorativní 
zídky s keramickými mozaikami od uherskohradišťského výtvarníka Pavla Hanzelky z roku 1973. Celkem 
pět těchto zídek s motivy zvířat, rostlin, sportu a dětských her dnes září novotou. Spíš stavební prací bylo 
doplnění zborcených částí zídek, zatímco vlastní keramické mozaiky bylo potřeba jen řádně očistit od vrstev 

Jiří Myszak: Matka s dítětem, před ZŠ Volgogradská, 1966,  
stav po restaurování.

špíny a sprejerských útoků. Snad bude brzy renovováno celé okolní prostranství, které původně dotvářelo 
dřevěné dětské hřiště od významného českého scénografa Otakara Schindlera. Po jeho zrušení již nebylo  
na daném místě nikdy žádné hřiště zřízeno. Také chodníky protínající dané místo si říkají o obnovu.

Jednou z akcí, která se v tomto roce pro rozsah prací již nestihla realizovat, ale je naplánována na pří-
ští rok, je dlouho očekávaná renovace Památníku obětem stávky na Dole Trojice od sochaře Otty Ciencialy  
a architekta Blažeje Heisera z roku 1966. Tento umělecky zvlášť zdařilý památník léta trpěl nedostatkem 
údržby a nezájmem (snad i pro svou odlehlost od centra města), přestože patří dokonce mezi státem chráně-
né kulturní památky. Okrašlovací spolek se snažil již v roce 2014 v rámci svých akcí upozornit na jeho bídný 
stav a nutnost opravy, a to alespoň úklidem prostranství. V příštím roce se snad dočkáme. Památník má být 
restaurován a opravy se dočká i širší parkově upravené okolí podél Těšínské ulice.

Zcela mimo zmíněnou podporu magistrátu města došlo v tomto roce také k obnově sousoší sv. Jana Křti-
tele křtícího Krista na křižovatce poblíž mostu přes řeku Odru v Petřkovicích. Obvod Petřkovice se rozhodl 
tuto nejstarší dochovanou plastiku ve veřejném prostoru obce zrestaurovat při příležitosti 200 let od jejího 
vzniku (nechali ji vytesat roku 1817 manželé Kačerkovi, kteří opodál provozovali vodní mlýn). Opravu toho-
to díla provedla restaurátorka Markéta Müllerová.

Nemluvme však jen o rekonstrukci uměleckých děl v ulicích města. V letošním roce vyplynuly na povrch 
i kroky vedoucí k záchraně či rehabilitaci stavu uměleckých děl v interiérech veřejných budov města, někdy 
i v držení soukromých majitelů. Takovým případem je např. objekt polikliniky v Porubě na Opavské ulici, 
který byl na přelomu 50. a 60. let 20. století vyzdoben hned několika uměleckými realizacemi (dodnes jsou 
nejpatrnější dva monumentální pískovcové reliéfy Václava Bejčka po stranách vstupního průčelí, které však 
v tuto chvíli ponechme stranou). Řeč je zejména o laminátových reliéfech Mateřství a Mládí od sochaře Jana 
Hány, které počátkem 60. let ozdobily vstupní halu objektu. Při terénním průzkumu pro databázi Ostravské 
sochy jsem se roku 2015 dotazoval na jejich existenci, neboť v hale již tehdy nevisely – vedení polikliniky  
o reliéfech nic nevědělo. Mé dotazování však vedlo k pátrání po nich a při letošní návštěvě polikliniky jsem 
zjistil, že alespoň reliéf Mládí byl nejen nalezen (dlouhou dobu ležel uskladněn ve sklepních prostorách),  
ale že je po renovaci zavěšen na chodbě u ředitelství polikliniky v nejvyšším patře objektu.

Pavel Hanzelka: Zvířátka a slunce, jedna z dekorativních zdí v Bělském lese, 1973, stav po renovaci.
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budovu pošty v Heřmanicích. Tato soukromá budova byla před nedávnem zateplena a pod polystyrenem 
samozřejmě skončila i uvedená výzdoba. 

Naopak poměrně mladá věc zanikla v areálu Fakultní nemocnice v Porubě, kde při rekonstrukci atriové 
haly zmizela fontána s motivem krystalů od ostravského výtvarníka Antonína Gavlase, která vznikla pro no-
vostavbu objektu v roce 1995. Ačkoli byla před rekonstrukcí částečně poškozena (rozbito několik keramic-
kých částí), rozhodně si jako celek zasloužila opravu. Kombinací keramiky, barevného kovu a zdobeného 
skla představovala zajímavý doklad umění 90. let 20. století, na které je tehdejší architektura spíš chudá. 
Fontána vhodně doplňovala architekturu a design objektu a zřejmě byla (alespoň dle mého mínění) nejpove-
denějším Gavlasovým dílem pro veřejný prostor Ostravy.

Rovněž velkolepá mozaika ze štípaného hutnického skla od pražského malíře Martina Sladkého, která 
byla součástí architektury zadní vrátnice Fakultní nemocnice, byla očím veřejnosti skryta. Zde naštěstí ne-
došlo k jejímu zániku či zakrytí. Objekt vrátnice s kruhovým atriem, které představovalo významný doklad 
brutalistního stylu v Ostravě, prodělal radikální přestavbu na psychiatrický stacionář, při němž musela pů-
vodní architektura zcela ustoupit. Mozaika, jež dříve stavbě vévodila, se nyní ocitla ve vnitřní chodbě novo- 
stavby.

Doufejme, že osvětou v oblasti umění pro architekturu a veřejný prostor, o kterou se na území města  
Ostravy snaží databáze Ostravské sochy (www.ostravskesochy.cz), se do budoucna podaří negativní pří-
klady eliminovat a naopak poroste procento děl, která budou restaurována a pro budoucí generace uchrá- 
něna.

Rovněž do předposledního patra budovy přibylo umělecké dílo, ovšem v tomto případě nejde o nalezení 
díla ztraceného ani o dílo nové, ale o laminátové sousoší ošetřovatelky (či matky) s dítětem, které původně 
zdobilo terasu s restaurací u parkového průčelí objektu. Jelikož zde bylo dlouhou dobu terčem vandalských 
útoků, rozhodlo se vedení polikliniky dílo po již několikáté opravě přesunout do interiéru budovy.

Stranou nelze ponechat ani reliéf Můj ostravský kraj (nebo též Kraj Viléma Závady) ve vstupní hale  
ZŠ v Hrabové. Do starší budovy přibyl keramický reliéf Pavla Chrásky až v roce 1988, aby připomenul dílo 
významného hrabovského rodáka, básníka Viléma Závady, který zdejší kraj ve své poezii často reflektoval. 
Expresivní kompozice, v jejímž nepravidelném tvaru jako by rezonovala mapa regionu, nese v motivické ro-
vině konkrétní odkazy ke zdejšímu průmyslu i zemědělství. Doplněna byla krátkým úryvkem ze Závadova 
textu: „Ostrava hrne se horami uhlí, řekami žhavého železa teče…“ Po zjištění, že dílo připomínající tohoto 
významného českého básníka bylo zrovna v jeho rodné vsi (a ještě k tomu ve vzdělávací instituci) zastavěno 
hradbou automatů, jsem byl poněkud zděšen. Už i kvůli focení reliéfu, které bylo v důsledku toho nadmíru 
namáhavé. Vedení školy (které prý obdrželo daný reliéf již zahrazený) však na můj povzdech reagovalo velmi 
pohotově a nedlouho nato nechalo reliéf odkrýt. Připomínku slavného básníka tedy můžete opět v Hrabové 
nalézt.

Závěrem však nutno podotknout, že rok 2017 nebyl pro umění v prostoru města Ostravy jen pozitivní. 
Samozřejmě se našly také případy, kdy namísto opravy či záchrany díla následovalo jeho odstranění či deho-
nestace. Toto počínání se nedotýká pouze umění moderního, z druhé poloviny 20. století. Zánik v tomto roce 
potkal také např. vtipné reliéfy dětských scén v roli dospělých, které zdobily spolu se secesními ornamenty 

Sousoší Křest Krista v Petřkovicích, 1817,  
stav po restaurování.

nahoře: Jan Hána: Mládí, reliéf pro polikliniku na Opavské ulici v Porubě, 1960. 
dole: Pavel Chráska: Můj ostravský kraj, ústřední část reliéfu připomínajícího 
tvorbu Viléma Závady pro ZŠ v Hrabové, jeho rodišti, 1988.

Jeden z reliéfů dětí na fasádě budovy pošty v Heřmanicích, stav před zateplením.
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Město Ostrava spolu se svým okolím prožívá v současnosti fázi transformace. Černouhelné doly se postupně za-
vírají, těžký průmysl skomírá, počet zaměstnanců v takových provozech stále klesá. Dalo by se říct, že zažíváme 
konec éry trvající dvě stě let. Mohutný průmyslový rozvoj nebyl zastaven ani střídáním demokratických režimů 
s totalitními, rostla města, rozšiřovaly se doly, přibývalo lidí. A nejednou je konec. Ačkoliv dnes provozy těžkého 
průmyslu postupně ukončují svou činnost, zůstávají po nich v krajině četné pozůstatky. 

Ostravsko je hornická krajina

Pokusím se v krátkosti vysvětlit, proč bychom krajinu Ostravska měli nazývat hornickou krajinou. Začněme 
ale více zeširoka. Krajina je v užším slova smyslu vše, co vidí oko ptáka prolétávajícího nad povrchem Země. 
Patří tam tedy reliéf, vodstvo, vegetace, sídla, dopravní infrastruktura a celkové rozmístění těchto prvků 
v prostoru. V širším slova smyslu ale krajinu utvářejí lidé se svými tradicemi, jazykem a kulturou, typickým 
chováním. Důležitým faktorem je čas, který umožňuje časoprostorové změny krajiny, ale zároveň umožňuje 
uchovávat historické události v paměti lidí či archivované v muzeích. Dlouhodobým působením všech fak-
torů v místě se pak vytváří něco, co pojmenováváme jako „genius loci“ – duch místa, duch krajiny. Tohoto 
ducha nemůžeme exaktně popsat, neboť nese skryté archetypální prvky. Je však přítomen v dané krajině 
téměř všude: v pracovních postupech, ve stavebních prvcích, ve stylu řeči, ve způsobu pozdravu, typickém 
chování lidí, způsobu chovu dobytka, rozmístění staveb, typických reakcích na podněty apod. Duch krajiny 
tedy krajinou prorůstá a zároveň ji sám tvoří v podobě hmotných i nehmotných entit. Například genius loci 
starého hradu je tvořen jak omšelými a zvětralými zarostlými hradbami s kusy keramiky ze starých kachlo-
vých kamen, tak představou dávného pohybu lidí po nádvoří, nářků uvězněných lapků v šatlavě či zteče hra-
deb švédskými vojsky. Současná hmota a dávné události jedno jsou. Když pak dorazíme do vesničky v pod-
hradí a zjistíme, že místní lidé stále využívají vodu z hradní studny, profitují z turistů obdivujících vyhlídku 
z hradu nebo prodávají perníkový model zříceniny, získáme obrázek výsledného genia loci. S Ostravskem je 
to podobné, avšak vzhledem ke složitým historicko-územním změnám je to mnohem, mnohem složitější. 
Ducha krajiny Ostravska můžete celý život poznávat a objevovat, a přesto stále zůstaváte na samém začátku. 
Jednotlivých prvků, které jej tvoří, je totiž příliš mnoho. 

Při jejich popisu se tak musíme řídit principem příčina-následek, a hledat tedy onu prapůvodní „příči-
nu ostravské krajiny“. Ano, Ostravsko bylo původně jen územím na brodu velkých řek při obchodní stez-
ce. Tyto prvky jsou ale až na malé výjimky dnes již setřeny a hlavně – Ostravská pánev, tedy nížina vhodná  
k průchodu obchodníků, zde byla mnohem dřív než stezka. Ale ještě dřív než ona nížina zde bylo uhlí.  

VRSTEVNATOST OSTRAVSKÉ HORNICKÉ KRAJINY
Jan Lenart

To vzniklo dokonce už před 300 miliony let ve svrchním karbonu. Při hledání příčiny dojdeme k tomu,  
že hlavním nosným prvkem krajiny Ostravska je její geologický podklad – uhlonosné horniny svrchní-
ho karbonu, které se uložily v nížinaté oblasti na předpolí tehdejšího horstva Českého masívu v bažinách 
s uhlotvornou vegetací. Z východní strany pak byla nížina uzavřena mladším pohořím Karpat, které jsou 
tvořeny horninami křídy starými 100 milionů let. Tehdy se začaly na dně tehdejšího moře formovat flyšové 
vrstvy pískovců a jílovců, které místy obsahovaly mírně zvýšené množství železa, což se později projevilo  
ve zformování lávek a čoček chudých železných rud – tzv. pelosideritů. Celá souvrství hornin byla vyzdviže-
na a přesunuta a dnes tvoří mohutné pohoří Moravskoslezských Beskyd a nižší Podbeskydské pahorkatiny. 
V 16., možná již ve 13. století začala právě v Podbeskydí těžba železných rud. Horníci zcela primitivním způ-
sobem dobývali rudu s pouze 30% obsahem železa pomocí nevydřevených jam, šachet a štol. Jeden hor-
ník vytěžil s použitím špičáku, páčidla, kladiva, klínů a lopaty za 8h směnu 1 okov rudy, který rumpálem 
vytáhl ze šachty. Rozvoj těžby byl spojen s železárnami ve Frýdlantu nad Ostravicí či Bašce. Mezitím se  
na Ostravsku hrabě Václav Kořenský z Těrešova roku 1753 pokusil o první cílevědomější těžbu uhlí. Založení 
hutí ve Vítkovicích v roce 1829 předznamenalo společné využívání beskydské železné rudy a místního čer-
nouhelného koksu. Mezi roky 1772 a 1829 se pro tamní hutní výrobu využívaly pouze beskydské rudy, až do 
roku 1872 pak tvořily stále hlavní složku, aby posléze byly nahrazeny již kvalitnějšími rudami dováženými 
např. ze Slovenska. A tak se úplnou náhodou stalo, že železárny byly na Ostravsku dříve než uhelné doly.  
Co ruda z Podbeskydí začala, nešlo již zastavit. Dále již příběh znáte. 

Krajinu Ostravska formují další prvky, jako je klima, typická vegetace, vodstvo, druhá světová válka 
apod., jenže všechny tyto prvky jsou až podružné. Pro krajinu Ostravska je důležitý zejména její geologický 
podklad, reliéf a člověk, který již po staletí utváří a přeměňuje její strukturu. Asi těžko bychom z dnešní-
ho pohledu nazývali Ostravsko krajinou na obchodní stezce, jako je tomu třeba v případě Moravské brány  
u Hranic, nebo krajinou královskou, jako je tomu na jižní Moravě v okolí Mikulova, či vysokohorskou divo-
činou. Ostravsko nazýváme právě krajinou hornickou. Můžete namítnout, že by se měla nazývat krajinou 
průmyslovou, ale jak jsme si řekli, i ty železárny vznikly díky hlubinné těžbě. Téměř veškeré moderní změny 
ve struktuře ostravské krajiny tak mají původ v hornické činnosti. Hornictví určovalo změny reliéfu, osídlení, 
přírůstek obyvatelstva, rozmístění prakticky všech prvků v krajině, na hornictví pak navazovaly prvky další. 
Naše generace tedy žije a také generace po nás budou ještě velmi dlouho žít v krajině hornické, v krajině 
hornické Ostravy.     

Tři vertikální vrstvy ostravské krajiny

Zanechme nyní hledání podstaty krajiny a podívejme se na to, kterými viditelnými prvky je dnešní krajina 
tvořena. Jako obyvatelé či návštěvníci města se stále pohybujeme v zástavbě či po infrastrukturních doprav-
ních liniích, a tak jsme styku s těmito prvky prakticky „ušetřeni“. Pokud však začneme pátrat v meziprosto-
rech mezi zástavbou, pochopíme, že obydlené oblasti tvoří jenom část krajiny. Zbytek je lidem často nezná-
mý. Nejen že je dopravně často nedostupný, ale často se také nachází vertikálně v jiné vrstvě, než ve které se 
pohybuje většina obyvatelstva – tedy buď pod povrchem země anebo nad jeho úrovní ve výškách. 

Podpovrchová vrstva je zde přes mnohaletou hornickou historii značně potlačena a funguje spíše v myš-
lenkách lidí či je zachována na starých fotografiích. Reálně však z přístupného podzemí příliš nezbylo, neboť 
doly byly v 90. letech likvidovány značně neurvale zasypáním popílkem a zabetonováním. Kromě několika 
stále činných dolů na Karvinsku je přístupné podzemí zachováno ve Vodní jámě Jeremenko ve Vítkovicích, 
v podobě fragmentů několika štol ve svazích Slezské Ostravy či v podobě válečných úkrytů pro horníky  
a dělníky na úpatí svahů a hald. Podpovrchová vrstva se ale v krajině stejně projevuje stůj co stůj, například 
výlevem teplých důlních vod do Ostravice ve Vítkovicích, díky čemuž v centru města nikdy řeka nezamrzá. 
Jiné důlní vody z jámy Žofie v Orlové končí v Heřmanických rybnících. Vody tam mají pozměněný chemis-
mus, na což reagují nejrůznější společenstva živočichů v chráněné přírodní památce. Různými puklinami se 

Halda Trojice (Ema) z věže Petr Bezruč, v pozadí Beskydy. Město nevnímáme, jako by zmizelo.
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tlačil metan, v minulosti došlo k několika explozím domů, a tak je krajina posetá tzv. odvětrávacími komínky. 
A pak jsou tady poklesy. Např. Slezskoostravský hrad poklesl o 16 m, a tak již není na kopci nad soutokem, 
ale krčí se na dně dolíku pod Slezskoostravskými svahy – typická ukázka setření dávné krajiny obchodní 
stezky krajinou hornickou. Hrad byl nakonec částečně zachráněn, ale přesto místu dominuje jiný prvek – pa-
mátník obětem hornické stávky na vysokém pahorku nad hradem. Jindy se podpovrchová vrstva připomene, 
již skoro zapomenuta, zcela náhle, to když se třeba propadne hřiště na Bazalech do Jakloveckých štol.

Prostřední vrstva je ta, ve které každý z nás žije. Při jízdě do práce nebo pohybu v nákupním centru si ani 
neuvědomujeme její přítomnost. Projevuje se však v horizontální struktuře krajiny, zejména v rozmístění 
jednotlivých dělnických kolonií či celých sídlišť a dopravních tepen, které vyrůstaly ruku v ruce s rozvíjející 
se těžbou a navazujícím průmyslem. Dnes její projevy nalézáme například v názvech měst či jejich částí – 
Havířov, Karviná-Doly –, míst s typickou dobovou zástavbou – Jubilejní kolonie, Štítová kolonie, Bedřiška  
(Ostrava), Kolonie Pokrok (Petřvald), Kolonie Václav (Rychvald) – či jednotlivých ulic: Hornická (v Ost-
ravě, Rychvaldu, Hlučíně, Českém Těšíně), Havířská (Ostrava, Karviná, Havířov, Horní Suchá, Vřesina), 
Důlní (Ostrava, Horní Suchá), Těžařská, Báňská, Hutní, Zárubecká, Hornických učňů (Ostrava) – nebo 
v názvech odkazujících na hornickou a na hornictví navazující infrastrukturu v Ostravě: Na Desátém,  
Na Sedmém, Na Šestém, Na Druhém, Dědičná, Pod Výtahem, Pod Lanovkou, Lanová, K Haldě, K Šachtě, 
U Nové šachty, U Dolu, U Jámy, U Tratě, U Vlečky, Výdušná, Na Větérce, Na Mundlochu, Koksární, Žele-
zárenská, Hutnická, Válcovní, U Cementárny. Zcela unikátní jsou více či méně dopředu promyšlená nebo 

haldy jsou nadzemním zrcadlením podzemních vydobytých prostor. Nadzemní prvky lze vnímat také skrz 
tok materiálu a energie. V místech těžních věží se tlačí na povrch podzemní vzduch i metan, je tudy čerpána 
důlní voda a byl tudy vyvezen materiál, který v podzemí již chybí, ale dnes spočívá na haldě tvořící kopec. 
Podpovrchová a nadzemní vrstva je jako plus a minus, jing a jang, tma a světlo. 

Ještě lépe problematiku nadzemní vrstvy budeme vnímat, vystoupíme-li na vrcholek některé z hald 
nebo se rozhlédneme z výšky těžních věží či vysokých pecí. V té chvíli si uvědomíme, že povrchovou vrstvu,  
ve které se odehrává běžný život města, nemusíme v té chvíli vnímat ani vidět. Z vrcholku jedné haldy vidíme 
další haldy a věže. Svět nadzemní vrstvy sice vyrůstá z povrchu, ale je spíše výrazem podzemní části krajiny. 

Když se tak rozhlédneme do ostravské krajiny z haldy Trojice (nesprávně Ema), vidíme, že celá krajina 
je vlastně z velké části tvořena dalšími haldami a věžemi. Na severu vidíme věž dolu Petr Bezruč, haldu Heř-
manice, haldu dolu Odra, v dálce na horizontu pak haldu Szarlota v Polsku, na západě věže dolů Jindřich 
a Hlubina s vysokými pecemi, haldu dolu Lidice, na jihu pak věže dolu Alexandr, haldy v okolí Zárubku, 
haldu Hrabůvka, Novou Huť, s pomocí dalekohledu také věž dolu Staříč s vrcholkem haldy Staříč, na západ 
věže dolu Michal a Pokrok, haldu Hedvika. Ale potom jsou to další plošší menší haldy, rozeseté po Ostravě  
a okolí, které se projevují na pohled už jen jako plochy lesa. Ty vyvýšené body jsou jako majáky ukazující 
cestu v ruchu povrchové vrstvy města, zároveň si navzájem mávající:  

„Ahoj, já jsem halda Trojice, byla jsem celá pod zemí.“
„Ahoj, já jsem halda Odra a také jsem byla celá pod zemí.“ 
„Jak je to krásné na sebe po těch stovkách milionů let konečně vidět.“ 
„Ale nemůžu tě obejmout, pořád jsi stejně daleko a chodit neumím.“

Krajinné břímě?

Položme si nyní důležité otázky. Máme se za takovou strukturu krajiny s jejími typickými prvky stydět, nebo 
na ni máme být hrdí? Jedná se o přednost Ostravy, nebo její potíž? Máme takové prvky potírat a sanovat, 
nebo je chránit a pečovat o ně? Máme je považovat za krajinnou zátěž, nebo naopak prvek obohacení? Z in-
ženýrsko-ekonomického úhlu pohledu představují často haldy a areály starých dolů kontaminované plochy, 
tzv. brownfields, a často figurují na nejrůznějších seznamech neblahých míst. Heřmanický odval je dlouho-
době rozebírán a hašen, aby neohrozil svou termickou aktivitou své okolí. Trojické údolí je zavaleno toxický-
mi látkami, pocházejícími ze zbouraného dolu a koksovny. Ano, to je však jen jedna strana mince.

Představme si nyní jednotlivé prvky hornické krajiny Ostravy v odlišném světle. Zřejmě nejvýznamnější 
jsou haldy, němé svědkyně ještě nedávné činnosti lidského úsilí. Na většinu z nich nevedou žádné stezky  
a jejich povrch je přirozeným způsobem zarůstán tzv. pionýrskými druhy rostlin. Můžeme zde pozorovat je-
dinečnou sukcesi, tedy zarůstání volných ploch a přirozený vývoj vegetace, jaký nemá široko daleko obdoby. 
Jedná se o absolutní unikát. Na některých haldách tímto způsobem vznikají přirozené porosty pralesního 
charakteru se spoustou odumřelých dřev, různověkým, různodruhovým a členitým porostem. 

Hornické symboly na budově Dolu Heřmanice a na ZŠ Chrustova.

dokonce náhodná spojení, kdy např. výraz Poruba vznikl od porubání lesa, ale ve spojení s hornickými moti-
vy ve znaku obce a rubáním uhlí získává zcela nový rozměr. Sestava tří navazujících ulic v Ostravě-Koblově: 
Náhorní-Svážná-Výdušná odkazuje na hornickou terminologii, ale také respektuje reliéf, kdy z nejvýše polo-
žené Náhorní ulice sjíždíte Svážnou, abyste poté Výdušnou ulicí byli vydechnuti ven ze zástavby na hlavní sil-
nici. Všímavému oku návštěvníka neujdou všudypřítomná hornická kladiva a kahany na fasádách a klenbách 
budov či ve formě reliéfů či plastik, které jsou k nalezení kdekoliv ve městě. V případě Karvinska obohacují 
povrchovou vrstvu ještě poklesová jezera.

Třetí, vertikálně nejvýše vystupující vrstva krajiny, se skládá z hald, těžních věží, vysokých pecí, komí-
nů a dalších konstrukcí souvisejících s těžbou a navazující průmyslovou infrastrukturou. Podpovrchová  
vrstva hornické krajiny se v podobě metanu, důlní vody, poklesů nebo myšlenek všudypřítomného podzemí 
projevuje plošně. Také povrchová dimenze se projevuje spíše plošně, protože je dána např. rozlohou sídlišť, 
vzdálenostmi mezi nimi, reálnými plochami ulic, silničními propojeními a hlavně reálným vnímáním Ostra-
vy jako plochy. Vrstva nadzemní se naopak projevuje bodově. V případě striktně těžebních pozůstatků jako 
by nadzemní vrstva byla výrazem té podzemní. Těžní věže jsou nadzemním zrcadlením podzemních šachet, 

Halda MCHZ z haldy Hubert. Ve vertikálním světě nad městem. Z haldy Hrabůvka vidíme směrem na sever pouze komín Vítkovic  
a haldu Trojice (Ema). Město je někde dole v nižší vrstvě.
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Přirozeně se vyvíjející březový háj na haldě MCHZ v Hrušově. Mozaika přirozeně se vyvíjející vegetace na vrcholu haldy Hubert.

Jedná se o procesy, které nejblíže odsud můžeme pozorovat jen v nejpřísněji chráněných národních 
přírodních rezervacích nebo prvních zónách národních parků. Tam však bývá běžně vstup zakázán (např. 
NPR Mionší v Beskydech). Tmavý povrch hald spolu s jižní orientací jejich svahů způsobují zvýšený příkon 
sluneční energie s následnou akumulací tepla. To způsobuje, že některé části hald jsou natolik teplé, že se  
na nich vegetace buď neuchytí vůbec nebo vznikají společenstva teplomilné vegetace blízké stepím. Běž-
ně tak na haldách najdeme místo lesa pestrá společenstva trav s porosty divizny. Na vlhčích a chladnějších 
severních svazích naopak vznikají společenstva chladnomilná a vlhkomilná s mechorosty, kapradinami  
a bezem černým či jeřábem. Tato kontrastní mozaika často koexistuje pouhých několik desítek metrů  
od sebe. Unikátní mikroklimatické poměry spolu se specifickou vegetací pak využívají různé druhy hmyzu. 
Na haldě Trojice se rozmnožuje ohrožený otakárek fenyklový, jeden z našich nejkrásnějších motýlů. Ještě 
zajímavější jsou výsledky 30letého výzkumu brouků a pavouků na ostravských odvalech Trojice, Bezruč  
a Zárubek, který provádějí biologové Ostravské univerzity. Ti zdokumentovali 207 druhů brouků z 34 čeledí, 
přičemž některé z nich představovaly spíše druhy horské, jiné zase druhy stepní. Objeveno bylo několik zcela 
nových druhů dvoukřídlého hmyzu nebo druhů, které na ostravských haldách mají jedinou známou lokalitu 
výskytu v Česku. Podobně významná jsou poklesová jezera na Karvinsku s výskytem mnoha druhů obojživel-
níků, ale zejména mnoha druhů vážek a dalšího hmyzu, vodního ptactva apod. 

Neméně zajímavá je estetická hodnota posttěžebních prvků v krajině. Halda Trojice láká na svůj vyhlíd-
kový vrchol denně desítky turistů, které přitahuje možnost nalezení karbonských zkamenělin nebo také při-
rozený lesní porost, mnohdy připomínající horské prostředí, plochy stepí a bezlesí, připomínající spíše po-
břeží Chorvatska. Ale proč vlastně připodobňovat naše haldy k mnohem známějším turistickým destinacím? 
Prostředí ostravských hald je svébytné a unikátní samo o sobě. Poněkud hůř jsou na tom haldy, které prošly 
řízenou rekultivací (část hald Bezruč a Hedvika, halda dolu Staříč v Paskově), kde estetické hledisko je zce-
la potlačeno geometrickými řadami stejnověkého monokulturního porostu a absolutní absencí jakýchkoliv 
přírodních hodnot, které jsem popisoval výše. 

Asi nejhůře v tomto ohledu dopadá Karvinsko v oblasti Karviná-Doly, které mohlo krajinu s poklesovými 
jezery, mokřady a všudypřítomnými pralesy s kapličkami, památníky, šikmým Kostelem sv. Petra z Alcanta-
ry a památkově chráněnými fragmenty důlních staveb postupně vyhlásit jako chráněné území a obrátit svůj 
osud zdecimovaného smršťujícího se města v místo, které postaví svou budoucnost na přírodním prostředí 
a na jednom z nejrychleji rostoucích ekonomických segmentů v Česku – na cestovním ruchu. Dřevěné stez-
ky skrz mokřady, lemované kapličkami vystavěnými na připomínku tragicky zesnulých horníků, mohly být 
Lednicko-Valtickým areálem současnosti. Místo toho se však poklesy zasypávají, zarovnávají a na tyto na-
vážky se v zájmu rekultivací opět sázejí monokulturní porosty v geometrických řadách a přímo naproti šik-
mému kostelu vláda plánuje průmyslovou zónu, kde bezesporu vzniknou opět pracovní příležitosti v mon-
tovnách bez přidané hodnoty. Většinu pozemků po těžbě navíc vlastní developeři. Osud Karviné se zdá být 
zpečetěn. Drobné fragmenty této unikátní krajiny se možná podaří zachránit v území Kozinec u Doubravy. 

Zbytky schodiště hrobky šlechtického rodu Larisch-Mönnichů.Památník zavražděným horníkům uvnitř lesa v Karviné-Dolech.

A co Ostrava? Uvědomíme si přírodní, krajinářskou a estetickou hodnotu hald a začneme je třeba i chrá-
nit? Uděláme z hald přednost naší hornické krajiny? Některé projekty rekultivací provedených odlišným 
způsobem ukazují možnou cestu. Jde například o v současnosti dokončenou rekultivaci haldy Hrabůvka 
s jezerem, stepními porosty, fragmenty přirozeně se vyvíjejícího lesa a krásnými výhledy.  

Polsko příkladem
Příkladem nakládání s hornickou krajinou může být v určitých ohledech sousední Polsko, které v nedávných 
letech zpřístupnilo pro veřejnost několik dolů v oblasti Zabrze. Na rozdíl od modelu dolu na Landeku zde 
však sjíždíte reálně 320 m pod zem a pohybujete se mezi skutečnými černouhelnými slojemi. K dispozici 
je i zážitková trasa v přilbách a jeskyňářských overalech do neosvětlených štol, turisté si mohou zakoupit 
šperky z uhlí. Nejsem přítelem přehnané komercionalizace, pouze poukazuji na to, že my v Ostravě jsme si 
tuto cestu uzavřeli v 90. letech, kdy jsme všechny šachty zafoukali popílkem a pro jistotu ještě zabetonovali, 
nemůžeme tedy prakticky žádné podzemí zpřístupnit. 

V případě hald ale máme stále ještě čas zapojit je do územního plánování, začít některé z nich chránit, 
vyhlásit rezervace, začít je ukazovat lidem a prezentovat je jako význačný prvek Ostravy. Z mého pohledu 
nejvýznamnějšími se jeví tyto prvky ostravské hornické krajiny: haldy Trojice (Ema), Hedvika, Odra, Hu-
bert, MCHZ na křižovatce Orlovská-Bohumínská, Hrabůvka, Lidice, další menší haldy v oblasti Zárubku, 
Zvěřiny, Michálkovic, Heřmanický rybník jako doklad speciálního biotopu za účasti poklesů i důlních vod, 
válečné kryty v některých svazích a haldách nebo minimálně jejich vstupy zděné červenými cihlami. Součástí 
hornické krajiny je ale také např. dosud zachovalá Báňská dráha. Nejlépe jsou zatím chráněny dosud zbylé 
těžní věže, ačkoliv mnohé z nich již padly, stejně jako velká většina provozních budov dolů. Celému systému 
zatím chybí koncepce, myšlenka propojení, management i plán rozvoje a propagace navazujícího cestovní-
ho ruchu.

Kopalnia Guido v Zabrze. Turisté musí po čtyřech  
mezi uhelnými slojemi.

Rekultivovaná halda Hrabůvka. Jsme ještě vlastně v Ostravě?
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Nejstarší zábřežský hřbitov se rozkládal kolem dřevěného kostela svatého Marka, který bychom hledali 
v dnešním Mičanově sadu vedle současného zděného kostela Navštívení Panny Marie. Můžeme předpoklá-
dat, že nejstarší zábřežský kostel vznikl po roce 1480, kdy byly jednotlivé části Zábřehu sloučeny Mikulášem 
Pelkou z Hořovic. O existenci zdejšího hřbitova máme přímou zmínku v dopise ostravského děkana Adama 
Hynka Oschevia z března 1654. Děkan píše zprávu o tom, že zábřežští v období po třicetileté válce pochová-
vají na hřbitově své zemřelé sami a sami jim i vyzvánějí. Když byl na počátku 19. století starý dřevěný kostel 
stržen, byla jeho plocha použita pro rozšíření pohřebiště. Nejstarší mapové zachycení hřbitova máme na cí-
sařském otisku stabilního katastru z roku 1833, kde je hřbitov zakreslen uprostřed oploceného elipsovitého 
půdorysu. Víme, že zde stál i velký kříž a skromný dřevěný domek, snad umrlčí komora.

V 80. letech 19. století starý hřbitov přestal postačovat kapacitou hrobových míst a pro nové pohřebiště 
byly vyhlédnuty obecní pozemky při okresní silnici do Výškovic (mezi dnešními ulicemi Jugoslávská, Kar-
patská a U Studia), tedy stranou tehdejší zástavby. Žádost o založení hřbitova podepsal 29. listopadu 1888 
zábřežský starosta František Hrabovský. Na zřízení hřbitova se od zábřežských rolníků, domkářů i podruhů 
vybíraly poplatky. Turnus pohřbívání byl stanoven na období dvaceti let. Ale již roku 1898 musel být hřbitov 
rozšířen, neboť svému účelu v rychle se rozvíjející obci nepostačoval.

Rozšíření hřbitova v roce 1908

Na zasedání zábřežského obecního výboru 6. února 1908 byl zařazen bod, který měl řešit opětovný nedosta-
tek hrobových míst. Řešení bylo nasnadě – hřbitov se rozšířil přibližně na dvojnásobnou plochu – byl zvět-
šen o obdélníkový půdorys o rozměrech 100 x 80 m. Současně obec roku 1908 oznámila záměr vybudovat 
na ploše hřbitova dvě budovy, a to kapli pro přechovávání rakví před výkropem a márnici s pitevnou. Dne 

14. dubna 1908 se na místě rozšířeného 
hřbitova konalo komisionální jednání. 
Komise zhodnotila plochu nového pohře-
biště a prozkoumala 2 m hluboký výkop, 
který sloužil k posouzení vhodnosti půdy 
pro pohřbívání. Zjistilo se, že pod vrstvou 
ornice se nachází devítimetrová mocná 
vrstva jílu, poté písek a štěrk se spodní vo-
dou. Komise upozornila na velmi zdlou-
havý rozklad mrtvol, vhodnější místo pro 
pohřbívání však v obci nebylo. Podle grafu 
úmrtnosti měl rozšířený hřbitov postačo-
vat kapacitou pro Zábřeh dalších 25 let.

V roce 1908 bylo kolem hřbitova 
postaveno oplocení s důstojným vstu-
pem podle návrhu zábřežského stavitele 
Josefa Navrátila. Průčelní strana byla obe-
stavěna mřížovým plotem, zbylé tři strany 
prostým tyčkovým oplocením. Současně 
bylo na ploše nové části pohřebiště vysa-
zeno 120 lip. Nový vstup do areálu hřbi-
tova byl zvýrazněn dvěma novobarokními 
kapličkami, respektive objekty hřbitovní 
kaple a pitevny s márnicí, které byly vypro-

jektovány v letech 1907–1908 Josefem Navrátilem. Kaple, která byla navržena v interiéru jako nečleněný 
prostor, se nachází vlevo od hlavního vstupu a v její fasádě je zasazena votivní deska ze švédské žuly, na níž 
je text: „Vím, že vykupitel můj živ jest a že v poslední den ze země vstanu. Job.“ Na márnici, jež byla uvnitř roz-
dělena na pitevnu a umrlčí komoru, se pak nachází druhý nápis: „Zapamatuj člověče, že prach jsi a v prach 
se navrátíš. Mojžíš.“ V interiéru pitevny bychom původně nalezli nepropustnou dlažbu, pitevní stůl, věšáky, 
skříně, pitevní nástroje, stůl pro zapisovatele, tři židle, umělé osvětlení, vodovod, dvě umývadla a kamna. 
Obě hřbitovní stavby byly kolaudovány 9. června 1909. 

Do budovy kaple byl na návrh Antonína Sýkory pořízen roku 1909 malý zvon. Později byla na hřbitově 
zřízena také skromná zvonička, z níž dnes zbyla v torzu jen spodní část. Pamětníci vzpomínají na to, jak zde 
kdysi vyzváněla – zejména o Dušičkách a Štědrém dni – zábřežská učitelka hudby Marie Černocká. Na hřbi-
tově se nacházely původně tři kříže. Dnes je zde kamenný kříž z roku 1889, tedy z doby založení hřbitova,  
a kříž z roku 1908, který zhotovil kamenický mistr Petr Dolemský z Mariánských Hor při posledním rozšíře-
ní hřbitovní plochy. Třetí kříž, který byl zhotoven v roce 1898, se do dnešních dnů nedochoval. 

Vojenské pohřebiště

V hrobové skupině XIII, XIV, XV a XVI byly v průběhu 1. světové války umístěny vojenské hroby. V Zábřehu 
byla totiž již v roce 1912 zřízena moderní epidemická nemocnice, do níž byli během války koncentrováni vo-
jáci z front a ruští a italští váleční zajatci. Jednalo se o 378 vojenských hrobů, ve kterých byla podle národnos-
ti ponejvíce uložena těla Poláků (148), Čechoslováků (70), Italů (45) a Rumunů (37). Hroby byly z naprosté 
většiny roku 1931 exhumovány a přeneseny na hřbitov do Vítkovic, kde vzniklo důstojné mauzoleum. Dnes 
vojenské hroby v Zábřehu připomíná pietní místo s kamennou deskou. 

ZÁBŘEŽSKÁ ZAHRADA VĚČNOSTI
Petr Přendík

Starý kříž na zábřežském hřbitově, patrně z roku 1889.Snímek z pohřbu pátera Ignáce Němce v Zábřehu, 1959.
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Hřbitov dnes

V srpnu 1977 došlo v případě zábřežského hřbitova k vydání zákazu pohřbívání ostatků do země. Všemu 
předcházel geologický průzkum půdy pod pohřebištěm, který prokázal, že je zde vysoká hladina spodní vody 
a pohřbívání do země je nevhodné. Samozřejmě zákaz souvisel i s plánovanou výstavbou panelového sídliště 
v jeho bezprostředním okolí. Proto v roce 1978 na hřbitově vznikl urnový háj k ukládání zpopelněných ostat-
ků zemřelých osob, který se dodnes neustále rozšiřuje.

V současnosti se na hřbitově obdélníkového půdorysu nachází okolo 2 100 hrobových míst, rozloha 
hřbitova činí 21 342 m2. Pohřebiště má charakter lesoparku, na němž nalezneme vzrostlé lípy, okrasné třeš-
ně, buky či habry. Zábřežský hřbitov je rozdělen do 28 oddělení. Původní pohřebiště nalezneme v levé části 
hřbitova, kde jsou skupiny I, II, III a IV. Podél těchto skupin vede hlavní chodník, kolem něhož můžeme 
nalézt hroby významných představitelů někdejší samostatné obce. Ponejvíce ve skupině II a III jsou stále 
dobře zřetelné dětské hroby, i když převážná většina prostoru je dnes porostlá jen travou. Druhou nejstarší 
část tvoří skupiny V, VI, VII, a VIII, kde můžeme dodnes narazit na řadu původních hrobů. Honosné hrobky 
můžeme vidět podél oplocení ve skupinách XIX a XX. Pocházejí většinou z první poloviny 20. století.

V roce 2008 vznikla studie na opravu kaple a márnice, chodníků, zavedení veřejného osvětlení a obnovu 
zeleně. Od roku 2011 se Městský obvod Ostrava-Jih jakožto provozovatel pohřebiště snaží o zlepšení este-
tického vzhledu hřbitova a zlepšení zdravotního stavu stromů. V roce 2012 byly provedeny sanační práce  
na zdivu kaple, která byla v roce 2017 zrekonstruována. O rok dříve prošla rekonstrukcí budova bývalé már-
nice a pitevny. V roce 2018 by měla projít generální opravou čelní strana oplocení, zbylé strany by měly být 
nahrazeny zděným ohrazením. Aktuálně se likviduje několik desítek opuštěných hrobů.

Daniel Balabán: „I mě mé obrazy překvapují  
a někdy jim nerozumím.“
Martin Mikolášek

Všichni to vědí. Máme ale příležitost si to znovu připomenout: v Ostravě žije vynikající malíř. Jmenuje se 
Daniel Balabán a letos v září oslavil své 60. narozeniny.

Narodil se sice v Šumperku, ale už od počátku 60. let žije, tvoří a učí v Ostravě. Pražskou AVU (ateliér 
profesora Františka Jiroudka) absolvoval v roce 1984. Od roku 1993 pak působí na Ostravské univerzitě, 
tehdy ještě na Katedře výtvarné tvorby, dnes již jako profesor a vedoucí Katedry malby zdejší Fakulty umění. 
Od svých malířských počátků se Daniel Balabán profiluje jako malíř-myslitel, kterému nejde o sledování  
aktuálních trendů a tendencí, ale o rozvíjení vlastních témat, namnoze velmi úzce navázaných na myšlenko-
vé, či obecněji nábožensko-filozofické pozadí, z nějž vzešel a v němž se pohybuje. Zatímco na počátku deva-
desátých let ve svých plátnech tematizoval křesťanskou ikonografii a desakralizoval její pojetí kodifikované 
středověkým uměním, resp. gotickou deskovou malbou (sv. Kateřina, sv. Veronika), v pozdějším období své 
náměty posouvá do obecně spirituální roviny.  Důležitá jsou pro něj taková témata a situace, v nichž si může 
prostřednictvím malby klást „existenciální“ otázky. Sem patří řada postav – myslitelů melancholického 
ražení, choulících se, hloubajících či podaných ve vypjatých situacích, v nichž můžeme odhalovat odkazy  
na kompozice starých mistrů jdoucích přes renesanci až k antice. Balabánovy figury si neužívají sladkého 
života, daleko spíš se potýkají s hledáním smyslu sebe sama, svého místa ve světě, v neustálém zápase o jeho 
přijetí a pochopení. Zatímco v rané fázi své tvorby pracoval s akcentovanou plošností a výraznou konturou, 
stejně tak jako s ironií, v pozdějším období obrazový prostor strukturuje složitěji, rozkládá a převrací ho a od 
určitosti kontur přechází občas až ke skicovitému nahození či kolážovitému pojetí. Daří se mu tím otevírat 
pole pro širší spektrum interpretací, které možná ne vždy odpovídají prvotnímu autorskému cíli, o to více 
ale přitahují diváka k tomu, aby Balabánovy malby ohledával a prohledával, aby se u nich na dlouho zasta-
voval a aby se vedle námětu zaměřoval i na malířské podání, nebo se třeba i překvapoval užitým materiálem 



36 37

ZEMŘEL JOSEF SUČÍK, AUTOR LEXIKONU ČESKÝCH VÝTVARNÍKŮ 

Ve věku 54 let odešel po dlouhé těžké nemoci ostravský patriot a podporovatel zdejší kultury Josef Sučík. 
V 80. letech, během neradostných časů tzv. normalizace, se na Ostravsku zapojil do organizování výstav 
výtvarného umění, zejména tvorby mladé generace, která se nechtěla nikterak podílet na provozu oficiální 
a vládnoucím komunistickým režimem protěžované výtvarné scény. Pořádal také tzv. Konfrontace, jedno-
denní akce, na nichž se scházely a svou tvorbu prezentovaly mnohé zajímavé osobnosti z řad ostravských 
hudebníků, výtvarníků či filmařů (později se jich účastnili i mimoostravští autoři). 

Zájem o kulturní dění a především o výtvarné umění ho neopustil ani v letech porevolučních. V listo-
padu 1996 Josef Sučík s několika přáteli založil Společnost pro současné umění – SCA (Society for Con-
temporary Arts). Využil svých počítačových dovedností (pracoval jako správce počítačových sítí ve větších 
firmách a akciových společnostech), vytvářel první webové stránky ostravských výtvarných umělců a počal 
budovat elektronický výtvarný archiv, aby se posléze stal iniciátorem vzniku a hlavním autorem digitálního 
Lexikonu českých výtvarníků narozených ve XX. století. Ten poprvé vyšel svépomocí na CD v roce 1998  
a obsahoval 2 500 hesel (jeho součástí byly i desítky reprodukcí jednotlivých děl). Postupným precizováním 
a doplňováním této jedinečné elektronické databáze dosáhl jejího zkvalitnění a učinil ji cenným nástrojem  
a pomocníkem širší veřejnosti k hlubšímu poznávání české výtvarné scény minulého století (dnes lexikon 
obsahuje kolem 10 500 hesel). V osobě Josefa Sučíka ztrácí ostravská kulturní scéna výrazného a erudované-
ho sympatizanta a organizátora širokých uměleckých aktivit, zejména pak v oblasti výtvarné tvorby. 

OSTRAVSKÉ LIMERICKY

Byl jeden dědeček z Ostravy,
navečer ulehl do trávy.
Ráno se tvářil kysele, 
jako by spadl z postele,
ubohý dědoušek z Ostravy.

(Štěpán Faltýnek)

Jeden chlápek z Přívozu
soustředil se na kozu.
Ona zase na něho,
milovali se s něhou,
dva milenci z Přívozu.

(K. J. Aurora) 

Jeden křikloun z Hrabové
řval: všichni jste srabové!
Tohle křičel jenom aby,
povšimli si, že jsou srabi,
všichni ti srabáci z Hrabové.

(Ivan Petlan)

(polystyren, lidský popel). Již zmíněnou ironii autor používá v různých obměnách a gradacích. Jako by se 
s její pomocí snažil glosovat, především si ale udržovat odstup, zbavit téma jeho dotěrné tíže a závažnosti  
a možná mu i ubrat punc hluboce lidské výpovědi. Na druhou stranu právě prostřednictvím ironie a metafo-
ry nenásilně a neprvoplánově odkryje a ukáže hloubku toho, čím se jako malíř i jako člověk zabývá. V jednom 
z rozhovorů k tomu říká: „Obraz, protože se tvůrce nemá o co opřít, bude vždy sloužit jako ukazatel, jako 
turistická značka, směrovka odkazující k tomu, co v obraze není, k imaginativní práci diváka.“ Cesta, která je 
lemována značkami-obrazy Daniela Balabána, je, domnívám se, v českém prostředí jedinečná právě tím, jak 
kontinuálně připomíná jednu z podstatných premis malby – velký obraz nevzniká napnutím na velký blin-
drám, ale úzkým propojením smyslu výpovědi a způsobu, jakým je tato výpověď zpracována a představena 
divákovi. Pokud nic jiného, pak právě to umí Daniel Balabán skvěle.  

Jeden děda na Stodolní
stěhoval se z Hornopolní.
Sotva prošel podchodem,
vkladním knížkám dal sbohem.
První děda na Stodolní.

(Petr Sedláček)

Romantik jeden z Vítkovic
šeptal své Jitce: Jitko, víc…
Jenže víc je někdy méně
(taky říkej tohle ženě…). 
Tak měl sotva polovic.

(Ivan Petlan)

Byl jeden fanoušek Baníku,
co viděl fotbal jen z rychlíku.
A tak místo: „Karta!“
zahulákal: „Sparta!“
k hrůze všech fanoušků Baníku.

(Havlenovi)
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