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BULLETIN OKRAŠLOVACÍHO SPOLKU ZA KRÁSNOU OSTRAVU ROČNÍK VI.

Milí přátelé,
jsme velmi rádi, že se nám stále daří bulletin Krásná Ostrava vydávat pravidelně čtyřikrát ročně vždy
ve dnech rovnodennosti a slunovratu. Vychází po celou dobu bez dotací, všichni přispěvatelé, editoři i grafik
pracují bez nároku na honoráře. Za podporu tisku velmi děkujeme tiskárně Printo, která pro nás bulletin
tiskne od prvního čísla (vyšlo v červnu 2013). Všechna čísla kromě posledního jsou již rozebrána, ale můžete
si je k přečtení stáhnout na naší stránce www.krasnaostrava.cz.
V letošním roce nás kromě vydávání bulletinu a tradičních okrašlovacích akcí čeká i několik větších
projektů. Od dubna opět ožije náměstí Edvarda Beneše, kam se po zazimování vrátí lavičky a vznikne ostravská poetická stezka. V červnu chceme vytvořit nové naučné cedule na slezskoostravském hřbitově, které
připomenou významné osobnosti, jež jsou na tomto hřbitově pohřbeny. Součástí bude i speciální mapka,
se kterou budou moci zájemci po hřbitově putovat a objevovat hroby zajímavých osobností. Zároveň bychom chtěli adoptovat a okrášlit hrob významného prvorepublikového sochaře Augustina Handzela. V roce
2019 bychom rádi vypsali soutěž na sochu, jež by byla na hrobě umístěna (nyní je prázdný). Vznik sochy
budete moci podpořit prostřednictvím Hithitu, informace o sbírce zveřejníme včas. Na podzim 2018 máme
v plánu instalovat pamětní desku slavnému ostravskému rodákovi, světově proslulému typografovi Zdeňku
Rossmanovi. Součástí bude týdenní festival věnovaný této u nás prozatím spíš opomíjené osobnosti.
Na naučné cedule a pamětní desku jsme získali peníze z nadace Agosto foundation, která si nás sama
vybrala a rozhodla se nás v našich aktivitách podpořit. Velmi děkujeme za důvěru i podporu. Část financí
na tyto aktivity věnují také syn a manžel naší zesnulé členky Blaženy Przybylové – Marek a Jan Przybylovi.
Oba se stali v prosinci 2017 našimi novými členy, za finanční dar jim rovněž velmi děkujeme. Jelikož se jedná
o finančně náročnější aktivity, žádáme také o dotace z veřejných zdrojů.
Rádi bychom pokračovali v roce 2018–2019 na opravě dalších soch v sadu Milady Horákové, tentokrát
ve spolupráci s restaurátorem Jakubem Gajdou a sochařem Janem Šnébergerem. Záleží ovšem na tom, zda
se nám podaří na tuto nákladnou akci sehnat peníze.
V roce 2018 se můžete těšit také na pokračování našich komentovaných procházek a další akce, letos
zaměřené i na připomínku „osmičkových“ výročí a výročí skladatele Leoše Janáčka. Připravujeme také vydání anglické verze Mapy ostravských výletů a anglickou verzi Databáze ostravských památek a architektury.
Budeme moc rádi, když se s vámi budeme na akcích potkávat a když nám budete nadále pomáhat okrašlovat a zvelebovat naše město.
Ilona Rozehnalová
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OSTRAVSKÝ VÝLET DO VÍTKOVIC
V polovině listopadu 2017 se konala další z procházek dle Mapy ostravských výletů – tentokrát jsme spolu
s průvodci Pavlem Hruškou a Lenkou Kocierzovou upřeli pozornost na Vítkovice, jedinečnou městskou část,
jejíž osobitý kolorit tvoří především pozoruhodná architektura z režného zdiva spolu s „krajkovím“ všudypřítomného potrubí a dalšími (často velmi bizarními) objekty bývalých průmyslových provozů. Vítkovice
jsou ale dnes i oblastí moderních sportovišť či kvalitního výtvarného umění ve veřejném prostoru, zkrátka
místem, kde drsně průmyslová minulost i dynamicky proměnlivá současnost koexistují v jakémsi přirozeném a samozřejmém souručenství. Nevynechali jsme ani lokality spjaté s pobytem či tvorbou významných
kulturních osobností (spisovatelů J. Balabána a I. Weberové, hudebních skladatelů F. M. Hradila a J. Pešata, gymnastky V. Čáslavské aj.). Procházku jsme po celodenním putování ukončili v restauraci Schönthal,
k jejímž pravidelným návštěvníkům patřili mimo jiné písničkář Pepa Streichl či již zmíněný Jan Balabán. Podrobnější text o vycházce a mapu trasy včetně popisků zajímavých míst přineseme v červnovém čísle Krásné
Ostravy.

KŘEST DATABÁZE A MAPY OSTRAVSKÝCH PAMÁTEK A ARCHITEKTURY
Ve Fiducii se 20. prosince 2017 konalo slavnostní uvedení Databáze ostravských památek a architektury
a tištěné Mapy ostravských památek a architektury. Součástí akce byl rovněž křest nového čísla bulletinu
Krásná Ostrava, který byl věnován in memoriam člence spolku a archivářce Blaženě Przybylové. Databázi, mapu a bulletin pokřtili primátor města Ostravy Tomáš Macura, ředitel ostravské pobočky Národního
památkového ústavu Michal Zezula, historik umění a autor hesel databáze ostravských památek Martin
Strakoš, členka redakční rady databáze ostravských památek a editorka bulletinu Krásná Ostrava Monika
Horsáková, za Fiducii a vydavatele mapy a databáze pak Ilona Rozehnalová.
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Od Heřmanického rybníka k zoologické zahradě
Pavel Hruška

V neděli 24. září 2017 uspořádal Antikvariát a klub Fiducia ve spolupráci s okrašlovacím spolkem Za krásnou Ostravu další vycházku pro širokou veřejnost, inspirovanou nedávno vydanou Mapou ostravských výletů. Rámcem trasy výletu (v mapě je označena číslem 17) se staly dvě zdejší významné přírodní lokality,
Heřmanický rybník na počátku a zoologická zahrada v ostravské Stromovce na samém konci. Na tuto pouť
by tudíž šlo rovněž nahlížet jako na potvrzení skutečnosti, že i příroda ve své rozmanitosti a jedinečnosti je
hodnotnou a nedílnou součástí moderního velkoměsta.
Na úvod čekalo na organizátory milé překvapení: po dnech (vlastně spíše týdnech) vytrvalých dešťů jen
nejzarytější optimisté odhadovali, že by v neděli ráno na místo srazu u někdejšího dolu v Ostravě-Heřmanicích mohl vůbec někdo dorazit. Ještě v sobotu v poledne i navečer vydatně pršelo, výrazně se ochladilo
a všechny cesty a ulice města byly mokré a plné kaluží. Avšak opět se prokázalo, že Ostravané (tedy alespoň
někteří) zkrátka nejsou „cimprlich“ – a šlo o radostné zjištění. Výlet se tak mohl uskutečnit dle původního
plánu, vzdáváme za to hold všem zúčastněným!
Od rozpadajících se správních budov zaniklé šachty vedla cesta kolem vodní plochy Heřmanického rybníka (pozoruhodného například už jen tím, že je do něj od roku 1972 nepřetržitě jímána slaná voda odčerpávaná z hlubin ostravsko-karvinských dolů). Před očima všech výletníků se tu na samém počátku otevřela
scenerie plná bizarních kontrastů a paradoxů: vlevo ve směru postupu majestátně dýmala a doutnala mohutná heřmanická halda, vpravo se pak jako její živelný protipól zrcadlila klidná a mírná hladina rybníka
obrostlého hustým rákosím. Bylo až cosi apokalyptického v tom, jak husté obláčky šedobílého dýmu či páry
dramaticky stoupaly nad rozbitou a rozervanou zem (halda je postupně odtěžována), k intenzitě čehož jistě
napomohly i ony výše zmiňované vydatné deště předchozích dní. U některých puklin a spár se na povrchu
tvořil sirný květ a blízké okolí plnil typický sirný pach. A když se člověk nabažil tohoto uhrančivého výjevu víc než dost, prostě jen otočil hlavu na druhou stranu, spatřil rybářské posedy a domky tiše „levitující“
na dřevěných kůlech nad hladinou rybníka a náhle nabyl přesvědčivého dojmu, že se ocitl spíše v nějaké hodně vzdálené orientální destinaci…

4

Heřmanický rybník a jeho okolí je velmi cennou lokalitou také ornitologicky, je významným stanovištěm
v rámci ptačí migrace, o čemž svědčila i ptačí pozorovatelna zbudovaná na jeho západním břehu. Bohužel, mnozí zdejší opeření obyvatelé, poslušni vrozených instinktů a patrně i pod vlivem studeného počasí
posledních týdnů, se již vydali na dlouhou cestu směrem do teplejších krajin, takže eleganci a krásu ptačí
říše zastupovaly alespoň početné skupiny všudypřítomných ukřičených racků (pomalu se převlékajících
do svého zimního šatu) a také volavka, nehybně nakrčená nad vodní hladinou jako nějaký meditující filozof
či mudrc. Rybník lemovaly vzrostlé stromy a husté keře, mezi travinami se jako diadém třpytily pavučiny
a intenzivní barevné imprese všem výletníkům trvale poskytovala zejména červeň hložinek a šípků stejně
jako modř trnek či žluť zlatobýlů.
Z naturálních končin pak naše trasa pokračovala kolem krásného solitérního památného dubu (dnes
roste na soukromém pozemku) k heřmanickému kostelu sv. Marka. Kde je stánek pro útěchu ducha, tam
obvykle nablízku stává i hospoda (neb jde o „spojené nádoby“), a nejinak tomu bylo i zde, tudíž jsme využili
velmi kvalitní nabídku restaurace Beseda ke krátkému občerstvení. Jen několik metrů od ní, naproti kulturnímu domu, se nachází v minulosti třikrát ukradená socha prezidenta Masaryka: poprvé ji v 60. letech
de facto odcizili komunisté, když ji tajně odstranili z očí veřejnosti (tehdy šlo o bronzovou bustu od Jana
Štursy, která se posléze ztratila neznámo kde), v 90. letech pak byla nahrazena novým bronzovým artefaktem, leč i ten byl následně ukraden (a zřejmě prodán ve sběrně druhotných surovin), a když pak sochař
Jan Gajda zhotovil novou podobiznu T.G.M. z umělého kamene, nějaký mizera a hlupák kupodivu zcizil
i ji (možná proto, aby si ji nainstaloval někam na skalku namísto sádrového trpaslíka?). V Ostravě-Heřmanicích to umělecká díla ve veřejném prostoru evidentně nemívají jednoduché, přejme tedy současné bustě,
aby na tomto místě vydržela pokud možno co nejdéle…
Počasí nám bylo po celou dobu vycházky více než přátelsky nakloněno, nepršelo, u rybníka dokonce několikrát vysvitlo i slunce. A tak jsme kolem ostravské Stromovky a základní školy na Chrustově ulici posléze
doputovali až k závěru naší cesty: zoologické zahradě. Jevilo se to jako symbolické a případné ukončení celé
pouti, neb na okrajích starých map, tedy za hranicemi tehdejšímu člověku důvěrně známého světa, bývala vyobrazena všelijaké divoká a nebezpečná zvířata. Hic sunt leones, stával tam varovný latinský nápis.
Je skvělé, že i Ostravan má příležitost některá z těch zvířat (včetně lvů) zahlédnout na vlastní oči právě
ve zdejší zoologické zahradě, aniž by mu od nich hrozilo nějaké nebezpečí. Ale je ještě skvělejší, že i nadále
zůstává svět neznámý a neprobádaný a že se v něm pořád nacházejí krásná a pozoruhodná místa, kde lze
zažít něco zajímavého či vzrušujícího, Ostravu nevyjímaje...
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Výlet HEŘMANICKÉ RYBNÍKY — ZOO
Naturální „light terén“ i tvrdý povrch městských ulic čeká na výletníka během této trasy. Jejím rámcem se
stanou dvě působivé přírodní lokality: od Heřmanického rybníka, cenné vodní plochy na kraji města, doputuje posléze až k zoologické zahradě umístěné v ostravském lesoparku Stromovka. V jistém slova smyslu
je tato cesta potvrzením skutečnosti, že také svět přírody ve své rozmanitosti a jedinečnosti může (a musí)
zůstat nedílnou a rovnocennou součástí moderního velkoměsta.
Důl Heřmanice. Založen jako důl Viktoria v r. 1942. Od 60. let zde docházelo k útlumu těžby, provoz
1.
ukončen r. 1993. O pět let později zbořeny jámové budovy a odstřelena i cenná kozlíková těžní věž,
jejíž podoba se kdysi stala předobrazem znaku společnosti VOKD. (K rybníkům projdeme pod železničním mostem.)
2.
Na začátku spatříme krajinu paradoxů: vlevo skládka, potrubí, doutnající halda bývalého dolu…
Heřmanický závod po asi 150 letech činnosti ukončil v r. 1993 provoz, ale jeho monumentální halda
stále prohořívá, byť se postupně odtěžuje a odváží. Prozrazují to i četné sirné výduchy a „květy“, jejich charakteristická “vůně” i specifická žlutá barva zeminy. Vpravo pak spatříme rybník a nad jeho
hladinou „levitující“ rybářské domky: ojedinělé dřevěné posedy s dlouhými přístupovými lávkami.
Dohromady je jich asi 70 a navozují atmosféru nějaké vzdálené asijské destinace. Otevře se nám
také pěkný výhled na Bohumín a Rychvald. – Heřmanický rybník leží v oblasti široké nivy řeky Odry.
Tato vodní plocha je jedinečná kvůli specifickému složení silně mineralizované vody s obsahem
bóru a jódu, je využívána jako obrovská záchytná nádrž, do níž se čerpají slané důlní vody z hlubin
ostravsko-karvinských dolů.
3.
Evropsky cenná ptačí rezervace. Díky rozlehlé vodní ploše, porostům rákosí a skutečnosti, že tudy
vede jedna z hlavních ptačích evropských tažných cest, patří Heřmanický rybník a jeho okolí mezi
významná ornitologická stanoviště. Každoročně se zde shromažďuje kolem 250 druhů ptáků a můžeme zde spatřit velmi vzácné a chráněné opeřence: např. bukáčka malého, slavíka modráčka či ledňáčka říčního. Daří se zde rovněž několika druhům obojživelníků, včetně celoevropsky chráněného
čolka velkého.
4.
Vyhlídkové místo. Po cestě jsou k rybníku zbudovány přístupy, z nichž se naskýtají hezké výhledy
na rybník, též jej lemují rybářské lávky a domky (od kachních příbytků se liší jen svou velikostí).
Vrbická stružka. Před mostkem odbočíme doprava a držíme se na stezce kolem potoka. Při troše
5.
štěstí lze v potoce pozorovat bobry a jiná zvířata.
Domek na hrázi.
6.
7.
Naučná stezka s infocedulemi.
8.
Myslivna s cvičnou střelnicí (hodila by se sem nějaká z četných lidových písní či zkazek o tom, jak
mysliveček střelil, leč nezasáhl…).
Heřmanický dub. „K velikému přichyl tomu tam se dubisku...“ (Kollár)
9.
10.
Kostel sv. Marka, hřbitov. Kostel pochází z konce 19. století (vysvěcen r. 1879) a nahradil zde stojící
kapli. Heřmanická farnost se nachází v části Ostravy, kterou v minulosti zasáhly důlní škody. Poddolovaný kostel sv. Marka potřeboval opravy, prošel tudíž několika rekonstrukcemi. Poslední proběhla
v letech 1999–2001 a z velké části se do ní svépomocí zapojili místní farníci.
Kulturní dům. Na jeho čelní stěně památník obětem 2. sv. války z černé švédské žuly.
11.
Husův sbor.
12.
13.
Procházka kolem zadní části ostravské zoo, pěkná vilková čtvrť a kolonie domků. Na vstupním průčelí ZŠ Chrustova alegorické reliéfy Vědy, Práce a Umění z poloviny 50. let 20. století.
Ostravská zoo. Určitě ji navštivte! Na okrajích starých středověkých map bývala zobrazena divoká
zvířata (hic sunt leones), též všelijací nebezpeční tvorové – vy máte zde, na konci cesty, jedinečnou
příležitost takový bestiář (včetně lvů) spatřit na vlastní oči! A nevynechejte ani živočišný druh Homo
sapiens (stačí pohlédnout do zrcadla)!
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Ostrava má databázi a mapu
památek a architektury

Tři stovky kulturních památek a zajímavých architektonických děl přináší nová elektronická databáze
ostravských památek www.ostravskepamatky.cz., která byla spuštěna v prosinci 2017. Databázi připravil
spolek Fiducia ve spolupráci s Antikvariátem Fiducia, Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Ostravě, a okrašlovacím spolkem Za krásnou Ostravu. Zároveň s databází byla vydána
tištěná mapa, na níž najdete 111 cenných staveb na území města Ostravy. Autorem hesel databáze i mapy je
historik umění Martin Strakoš, autorem fotografií je fotograf Roman Polášek, internetovou databázi připravil Ondřej Polanský, vizuální podoba databáze i mapy je dílem grafika Jaroslava Němce.
„Spolu s historikem umění Martinem Strakošem se dlouhá léta věnujeme popularizaci ostravské
architektury. V poslední době mě trápí zejména ničení architektonických unikátů z druhé poloviny dvacátého století a tendence zamítat jejich prohlášení za památku (v Ostravě aktuálně například vítkovické nádraží). Když jsme v roce 2015 spustili databázi ostravských soch a viděli, jaký je o ni mezi Ostravany zájem
a jak je popularizace důležitá pro případnou záchranu ohrožených soch, začali jsme s Martinem Strakošem
a fotografem Romanem Poláškem uvažovat o tom, že bychom udělali i databázi a mapu památek,“ vysvětluje
iniciátorka vzniku databáze Ilona Rozehnalová.
V Ostravě zatím opomíjená forma internetové prezentace architektonického dědictví, zaměřená na
nejširší veřejnost a zvláště na mladou generaci, přináší nové možnosti v oblasti osvěty památkového a architektonického potenciálu města. „Chtěli bychom lidem ukázat, že v Ostravě máme řadu cenných objektů,
z nichž mnohé nejsou zatím dostatečně propagovány. Myslím tím třeba jedinou realizaci světového architekta Ericha Mendelsohna v Česku, unikátní urbanistický koncept vídeňského urbanisty Camila Sitteho
v Přívoze nebo zajímavé stavby socialistického realismu, ale i brutalismu a bruselského stylu,“ dodává Ilona
Rozehnalová.
Kromě starších památek, především kostelů a zámků, dokládajících preindustriální minulost zdejšího
kraje, se památkový fond Ostravy skládá především z památek 2. poloviny 19. a 20. století. „Jsou zde pozoruhodné příklady korporátní architektury, související se vznikem tak zvaných Nových Vítkovic po roce 1876. Další
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soubor, související s demografickým boomem i industrializací regionu, představuje už zmíněné specifické jádro
Přívozu podle regulačního plánu Camilla Sitteho se stavbami z období pozdního historismu a secese. A pak zde
máme celou řadu pozdně secesních, modernistických, puristických a funkcionalistických staveb z 1. poloviny
20. století, tvořících pěkný a reprezentativní soubor, který dokládá, jak se z provinčního města postupně stávalo
svébytné a sebevědomé velkoměsto. K tomu patří i příklady architektury uplynulého půlstoletí. A mezi nimi
najdeme architektonicky zajímavé stavby, což naše databáze i mapa dokládají. Namátkou zmiňme výpravní budovy železničních stanic Ostrava hlavní nádraží a Ostrava-Vítkovice, příklady bruselského stylu v české
architektuře 60. let minulého století. K tomu se počítá i kancelářská budova zvaná Černá perla v Porubě nebo
Nové ředitelství Vítkovic. Dům kultury města Ostravy v centru města je zase stavbou na pomezí nového klasicismu, socialistického realismu a nastupujícího bruselského stylu. A monumentální bývalý Palác kultury a sportu,
dnes Ostravar aréna, na hraně Vítkovic a Zábřehu reprezentuje brutalismus. K architektonicky významným
místům patří i některé kolonie – například Jubilejní kolonie v Ostravě-Hrabůvce jako příklad expresionismu v
architektuře – nebo sídliště, namátkou celek v Ostravě-Porubě, kde byla v roce 2003 dokonce na území dvou
nejstarších obvodů vyhlášena městská památková zóna,“ upřesňuje Martin Strakoš.
Součástí databáze je i tištěná mapa, v níž najdete 111 ostravských staveb, které stojí za to vidět. „Památky v mapě mají reprezentovat jednotlivá období, takže tam nejsou všechny cenné stavby a ani to není možné.
Těch staveb by byly další stovky, takže mapa by musela být mnohem větší a vydání mnohem náročnější. To je spíš
téma pro knižního průvodce, jaký jsem připravil v roce 2009. Těch 111 staveb však dá zájemci docela dobrý přehled o všech historických vrstvách architektury v Ostravě od středověku až po novou architekturu po roce 2000.
I databáze se drží principu reprezentativnosti tak, aby v ní byly zastoupeny všechny stylové vrstvy, časová období, klíčové stavby a osobnosti, utvářející architektonickou kulturu města i regionu,“ konstatuje Martin Strakoš.

INFORMACE O DATABÁZI A MAPĚ
Databáze ostravských památek a architektury – www.ostravskepamatky.cz
Mapa ostravských památek a architektury – 111 staveb, které stojí za to vidět
(tištěná mapa, k dostání v antikvariátu Fiducia za 50 Kč a na eshopu www.e-antikvariat.com).
Autor hesel: Martin Strakoš
Fotografie: Roman Polášek
Redakční rada: Monika Horsáková, Romana Rosová, Ilona Rozehnalová, Martin Strakoš
Grafická úprava a sazba: Jaroslav Němec
Internetová databáze: Ondřej Polanský
Podklad pro mapu: Statutární město Ostrava
Databázi a mapu připravil a vydal spolek Fiducia v Ostravě v prosinci 2017 ve spolupráci s Antikvariátem
Fiducia, Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Ostravě, a okrašlovacím
spolkem Za krásnou Ostravu.
Vznik databáze a mapy finančně podpořili: Ministerstvo kultury ČR, Statutární město Ostrava, Nadace
české architektury, MUDr. David Feltl, tiskárna Printo, Portaflex.
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Nové ředitelství
Vítkovických železáren
Martin Strakoš

Ruská 2887/101, Vítkovice
Oskar Olár – Lubomír Šlapeta
1959–1965
S přestavbou a dostavbou závodu těžké mechaniky souvisela výstavba nového administrativního objektu, z níž vzešla stavba nesoucí název Nové ředitelství. Původně mělo jít o kancelářský objekt pouze
pro příslušnou část Vítkovických železáren, jak to vyplývá z poznámky Oskara Olára, jenž se po letech
divil, že z projektu kancelářské budovy vzešla budova ředitelství. Jedná se o objekt na křížovém půdorysu. Jeho příčné křídlo, kolmo orientované k Ruské ulici, tvoří vertikální dominantu celé kompozice. Ze
strany Ruské ulice dominuje křídlu nosný pilíř, který přechází pod střechou do vodorovného překladu,
čímž vzniká rám, uvozující celé východní průčelí příčného křídla. Jižní i severní konce tohoto křídla jsou
zformovány do podoby sloupů / pilířů, a hmota objektu je tak vynesena nad průběh komunikací, uvozujících ze severu i z jihu hranice stavební parcely. Podélné křídlo doplňuje komplex a zapojuje jej do linie
zástavby podél Ruské ulice. Na západní straně toto nižší křídlo navazuje na objekt transformační ústředny. Fasády budovy jsou sestaveny z kombinace sériově řazených oken, doplněných skleněnými parapetními výplněmi v černé barvě. Okna i parapety oddělují bílé vertikály. Plochy zdí pokrývá keramický obklad
v podobě rastru z béžových kachliček. Dispozice budovy je trojtraktová se středními chodbami, uvozenými kancelářskými místnostmi. Hlavní komunikační osa se nachází na křížení křídel a je tvořena výtahy
a dvojramenným schodištěm s okenní osou vyplněnou původně luxferami, nyní kopilitem, tj. vertikálními
skleněnými panely. Nové ředitelství Vítkovických železáren představuje jednak svým urbanistickým začleněním do zástavby Vítkovic, jednak kultivovaným řešením hmotové kompozice i pojetím fasád velmi kvalitní
příklad architektury 60. let 20. století.
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Druhý římskokatolický farní kostel ve Vítkovicích?
Pavel Březinský
Dělnické domy v Josefinské kolonii v roce 1913

Jestliže chceme popsat náboženské dění ve Vítkovicích na počátku 20. století spolu s důvody pro postavení druhého farního římskokatolického chrámu, je třeba se poohlédnout do zdejší dávnější historie, která
nabízí jedinečný exkurz do minulosti malé, ve skutečnosti bezvýznamné vesnice, proměňující se postupně
v průmyslové město.1 Je proto na místě začít u původně nejdůležitější budovy ve Vítkovicích, a to u fojtství.
V místech dnešního Obchodního centra řemeslníků a zahrádkářů v ulici Výstavní v blízkosti Dolu Jeremenko se nacházela již zmíněná rychta neboli fojtství, sídlo tehdejšího představeného vsi. Fojtství v minulosti leželo při hlavní silnici z Moravské Ostravy do Místku. Za jeho budovou (na místě dnešní tramvajové
trati) se nacházela zahrada a opodál mlýnská strouha vedoucí do vítkovických železáren. K objektu fojtství
náležel také panský dům s palírnou, stáje, stodoly, dřevěný domek a hostinec. Po roce 1896 sloužila budova
rychty především k účelům provozu pohostinství. Fojtství po celou dobu své existence vytvářelo důležitou
dominantu obce – od svého vzniku až do založení železáren na počátku 19. století bylo přirozeným kulturním, politickým i hospodářským centrem, ovlivňujícím dění ve Vítkovicích a jejich bezprostředním okolí.
Fojtství zaujímalo strategickou pozici na frekventovaném místě uprostřed vesnice, v místě vyhrazeném tradičně pro svatostánek reprezentovaný v té době ve Vítkovicích dřevěnou zvonicí umístěnou
na jeho pozemku. Byla to jednoduchá sakrální stavba, jež měla pro vítkovické věřící nesporně velký význam.
Na bohoslužby totiž docházeli Vítkovičtí nejprve do kostela sv. Vavřince v Paskově, později do kostela
sv. Václava v Moravské Ostravě. Vítkovická zvonice sloužila především k potřebám místních obyvatel a příležitostným návštěvníkům, kteří se tady zastavovali k modlitbě při cestě do sousedních vesnic. Datování nebo
1
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Jako datum první písemné zmínky o Vítkovicích se zpravidla uvádí 15. červen 1357. V tento den byla totiž sepsána listina, prostřednictvím které bratři Jan a Petr z nedalekého Paskova potvrdili svému bratranci Michalovi dědičnou rychtu ve Vítkovicích. Ta se stala
do první čtvrtiny 19. století centrem zemědělské vsi, která nabyla významu až po rozhodnutí olomouckého arcibiskupa Rudolfa Jana,
kardinála z habsbursko-lotrinského rodu, přemístit železárenskou výrobu z Beskyd právě do Vítkovic. Než k tomu ale došlo a Vítkovice byly v roce 1908 po rozšíření povýšeny na město, odehrával se život zdejších obyvatel o něco blíže k řece Ostravici.

písemnou zmínku o vzniku této jediné stavby náboženského charakteru na území původní obce Vítkovice
nemáme, ale je pravděpodobné, že zvonice byla postavena v témže roce, kdy vznikl její zvon, jenž nesl letopočet 1792.
Dřevěný objekt vítkovické zvonice byl v roce 1895 odstraněn a roku následujícího nechalo vedení kamenouhelného závodu Jáma Louisova (Důl Jeremenko) vystavět naproti bráně do šachty novou, zděnou
zvonici. Ta byla v prosinci roku 1922 opravena. Rekonstrukce se týkala střechy a vše proběhlo na náklady
Vítkovických kamenouhelných dolů. Hlavním iniciátorem tohoto kroku byl závodní inženýr z Louisovy jámy
Vladislav Barzykovský. Nejdůležitějším posláním této zvonice bylo svolávat horníky do práce a rovněž je
vyprovázet na jejich poslední cestě při pohřebních průvodech. Tento obyčej se zachoval až do přelomu 40.
a 50. let. Zastavení této tradice patrně souviselo s nastoupeným komunistickým režimem, který podobné
tradice spojené s církví postupně likvidoval.
Zvonice byla v roce 1960 stržena a v současné době se na jejím místě nachází parkoviště. Stalo se tak se
souhlasem Státního památkového úřadu po rozhodnutí obvodního národního výboru, který neměl na její
údržbě zájem. Zvon byl údajně přenesen do sbírek Ostravského muzea, kde se však dnes nenachází, a ani
v muzeu neexistují doklady, že by v jeho sbírkách vůbec někdy figuroval. Nabízí se nám tedy několik možných odpovědí – buď jsou informace z 60. let mylné, nebo pracovníci muzea zapomněli zapsat zvon při odebrání, případně se jedná o chybu autora, který dokument o této památce zpracovával. Zvonici nebo původní
duchovní rozměr tohoto prostoru starých Vítkovic nepřipomíná v dnešní době de facto nic.
S postupným rozšiřováním Vítkovických železáren v průběhu 19. století začalo na okraji původně zemědělské vsi Vítkovice vznikat nové průmyslové město s charakteristickými budovami z neomítaných červených režných cihel, jež jsou k vidění dodnes. K těmto stavbám patří také původně vodárenská věž z roku
1880, ke které byla v letech 1883–1886 podle návrhu Augusta Kirsteina přistavěna chrámová loď římskokatolického kostela svatého Pavla. Ten se stal náboženským centrem nových Vítkovic a současně jejich nepřehlédnutelnou dominantou. Chrám byl na počest tehdejšího ředitele železáren Paula Kupelwiesera zasvěcen
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Plán druhého římskokatolického kostela ve Vítkovicích

14

Návrh kostela pro Vítkovice, jenž měl být postaven v Josefínské kolonii – průřez
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Josefínská kolonie dnes – Sirotčí ulice (listopad 2017)

apoštolu Pavlovi.2 Ředitel vítkovických železáren Kupelwieser je proto s ohledem na své aktivity považován
za duchovního otce výstavby komplexu nových Vítkovic.
V souvislosti s kostelem svatého Pavla je namístě připomenout též starší církevní objekt, který sloužil Vítkovickým v dřívějších dobách rovněž k bohoslužebným účelům. Výše zmíněnou stavbou byla kaple
sv. Floriána, která stávala u starého ředitelství Vítkovických železáren. Její počátky klademe k roku 1855, kdy
byla přistavěna k budově sýpky, která se nacházela v blízkosti závodu válcovny trub na Místecké ulici. Osud
však kapli příliš nepřál a roku 1971 došlo v souvislosti s likvidací části starého ředitelství k jejímu stržení.
V prvním desetiletí 20. století se staly Vítkovice po Moravské Ostravě, Hrušově či Mariánských Horách dalším důležitým hospodářským i kulturním centrem regionu, což formálně potvrdilo povýšení obce
na město 11. prosince 1908. Stále se rozšiřující město muselo už od 2. poloviny 19. století naléhavě řešit
problematiku bydlení. Bytová otázka byla v rámci sociální politiky železáren jednou ze základních. Právě
železárny se podílely na budování domů pro své zaměstnance. Počet bytů bylo třeba s dalšími léty mnohonásobně navýšit, a proto se původně malá vesnička Vítkovice přeměňovala na tovární ves nejen rozrůstajícími se hutěmi, ale kromě toho také občanskou výstavbou. Zatímco roku 1878 bylo ve Vítkovicích pouze
130 dělnických bytů, tak roku 1915 to bylo 2 150 závodních bytů.
Právě narůstající počet obyvatelstva ve Vítkovicích přispěl k přípravě plánu pro druhý římskokatolický
kostel. Ten vypracoval v roce 1911 na žádost ředitelství vítkovických železáren opět August Kirstein. Objekt byl plánován zhruba pro 2 000 věřících a měl působit veskrze důstojným dojmem, ale zároveň se neměl
stát nákladným dílem s příliš bohatými architektonickými a výtvarnými detaily. Hlavním požadavkem se
2
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Samostatná duchovní správa ve Vítkovicích vznikla v roce 1887 po dlouhodobějším sporu s moravskoostravskou farností, která se
snažila tomuto kroku zamezit. Důvodem byla připravovaná stavba chrámu Božského Spasitele, na který Moravská Ostrava potřebovala finanční prostředky od všech přifařených obcí. Nejvyšší správní soud ve Vídni však rozhodl ve prospěch Vítkovic. Tohoto sporu
se zúčastnil rovněž jako právní zástupce a poradce starší bratr Paula Kupelwiesera Carl, jenž ve Vídni působil jako dvorní a soudní
advokát.

stal harmonický umělecký dojem, dosažený správnou volbou proporcí. Z důvodu exhalací bylo doporučeno,
aby byl chrám postaven (podobně jako většina tehdy budovaných objektů ve Vítkovicích) z neomítaných
cihel. Podle těchto požadavků vytvořil Kirstein projekt pseudorománského kostela z režného zdiva, který byl
zároveň ovlivněn doznívající secesí.
Dle dochovaných plánů, na kterých není zobrazen pouze kostel, ale rovněž vedle stojící budova, se
jednalo o trojlodní sakrální stavbu. Je otázkou, zda se počítalo s pozdějším vyfařením tohoto filiálního kostela, a tedy vytvořením nové, druhé římskokatolické farnosti na území Vítkovic. Pokud jde o chrám, v projektovém nákresu je jeho hlavní prostor zaklenutý třemi řadami kleneb, které podpírají dvě řady sloupů. Stavba
je orientována na východ, kde je velká apsida, podepřená zvenčí falešným opěrným systémem, a na západě
je situován chór. Vyztužená je železnou konstrukcí, jak bývalo zvykem u staveb tohoto typu v období začátku
20. století. Na jižní straně kostela je situována na čtvercovém půdoryse velká věž se zvonicí.
V roce 1911 čítaly Vítkovice bezmála 23 000 obyvatel a to znamenalo, že mnoho věřících muselo docházet na bohoslužby do sousedních obcí, ve kterých se stávali součástí jiných společenství. Ředitelství vítkovických železáren zdůraznilo tento stav ve své žádosti adresované Augustu Kirsteinovi s připojenou úvahou
týkající se zohledňování zdejší církve. Tím určitě představitelé železáren neměli na mysli pouze římskokatolickou církev, ale v tuto chvíli se jednalo právě o ni v souvislosti s vysokým počtem katolíků ve městě. Nový
svatostánek měl být situován do prostoru Josefínské kolonie, přesněji do míst dnešní Sirotčí ulice v blízkosti
současného železničního nádraží Ostrava-Vítkovice. Tato kolonie, postavená v letech 1907–1909, se nazývala mezi obyvateli rovněž Červenou kolonií a její rozsah bychom dnes vymezili ulicemi Erbenovou, Okružní
a Tavičskou. Svůj název získala podle Josefiny Schusterové, manželky tehdejšího generálního ředitele vítkovických železáren Friedricha Schustera, který tuto funkci zastával v letech 1901–1915.
Dle sčítání lidu z roku 1910 se v této lokalitě přihlásilo k římskokatolickému vyznání 97,5 % obyvatelstva, což samo o sobě vypovídá o potřebě druhého katolického kostela v teritoriu jižních Vítkovic. Kromě
katolíků žili v Josefínské kolonii věřící evangelické církve (augšpurské konfese) a jedna židovská rodina.
V důsledku napjaté atmosféry, jež vyvrcholila první světovou válkou, bylo od projektu druhého římskokatolického kostela ve Vítkovicích upuštěno.
Po skončení první světové války se opět začalo o novém vítkovickém chrámu přemýšlet. Kromě již existujícího plánu Augustina Kirsteina připravila stavební kancelář železáren druhý projekt. Ač byly připraveny rozpočty stavebních nákladů obou variant kostela, k realizaci opět nedošlo. Po válce se také uvažovalo
o rozšíření samotného kostela sv. Pavla. O této variantě se uvažovalo ještě na konci 20. let, kdy svatopavelský
chrám dlouhodobě nestačil pojmout všechny věřící docházející na bohoslužby. Vítkovičtí občané však nedokázali dokončit ani projekt přístavby ke kostelu.
Tento výše uvedený návrh nového kostela ve Vítkovicích, nedávno povýšených na město, byl zajisté znamením nezbytnosti dalšího sakrálního objektu na jejich území. Tento stav pramenil z navyšování počtu osob
žijících ve městě. To se pak projevovalo v budování nových kolonií, s čímž souviselo následné uspokojení potřeb občanů na úrovni vzdělávací, kulturní či společenské. Do této sféry samozřejmě patřilo též náboženství,
které bylo s Vítkovicemi spjaté již od počátku jejich existence. A protože, jak dokládají i soudobé prameny,
byla jižní oblast města po pastorační stránce de facto opuštěná, byli mnozí věřící nuceni docházet do okolních obcí. Zde je vhodné připomenout fakt, že ředitel železáren Friedrich Schuster podpořil subvencí nedaleký kostel Panny Marie, Královny posvátného růžence, v Hrabůvce, který byl vystavěn v letech 1909–1910.
Hrabůveckým věřícím přislíbil 10 000 korun.
Alarmující stav kromě toho dokládají údaje ze sčítání lidu z roku 1910, kdy právě sledovanou Josefínskou kolonii obývalo téměř 100 % katolíků. Pokud se poohlédneme do období první republiky, i zde ještě
do roku 1930 probíhaly jakési pokusy o realizování plánů druhého kostela nebo poté v redukované a skromnější podobě rozšíření stávajícího farního kostela sv. Pavla. Zatímco plány z 10. let 20. století přerušila dusná
atmosféra vycházející z napjaté situace na poli evropské politiky a následná první světová válka, tak konec
20. let už nebyl v této záležitosti v tak nadšeném duchu. Navíc se začal navyšovat počet příslušníků nedávno vzniklé Církve československé, která si i ve Vítkovicích vybudovala Husův sbor. Na konci 20. let tedy
snahy vyzněly do prázdna, i z toho důvodu, že počet obyvatelstva ve Vítkovicích začal pozvolným tempem
klesat. Veškeré naděje na stavbu druhého vítkovického kostela tedy zůstaly pouze v rovině nerealizovaných
plánů.
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První kniha o dějinách městského obvodu Ostrava-Jih
Petr Přendík

Některé proměny obvodu během necelého století jsou razantní. Například zábřežská křižovatka ulic U Hrůbků a Dolní
(snímek z roku 1931)

Zábřežská křižovatka ulic U Hrůbků a Dolní (snímek z roku 2017)

Městský obvod Ostrava-Jih vydal novou publikaci s příznačným názvem Městský obvod Ostrava-Jih včera
a dnes. Autorský kolektiv tvořili Marián Lipták (badatel v oblasti panelových domů a sídlišť), Tomáš Majliš (učitel a průvodce komentovaných prohlídek), Petr Přendík (kronikář obvodu Ostrava-Jih), Antonín
Szturc (ostravské infocentrum) a Martin Zálesný, který se zabýval fotografováním snímků a vytvořením
grafického podkladu pro tiskárnu, v níž byla kniha vytištěna téměř na den přesně po jedenácti měsících
od zahájení prací. Jedná se vůbec o první knižní dílo, které mapuje historii obvodu Ostrava-Jih od dob pravěku po současnost. Využívá oblíbenou formu popularizace historie – pomocí dobových snímků. Nechybí
však ani výkladové části.
Kniha je rozvržena do sedmi kapitol. První se zaměřuje na vývoj prostoru obvodu od pravěku do období
průmyslové revoluce. Přibližuje pravěké nálezy z okolí Odry, středověkou kolonizaci a vznik vsí v prostoru
mezi řekami Odrou a Ostravicí. Závěr kapitoly je věnován období průmyslové revoluce, která dalekosáhlým
způsobem zasáhla do vývoje celého Ostravska. Přehledná tabulka pak dokumentuje vývoj počtu obyvatel
na území dnešního obvodu od roku 1772 po současnost.
V následující kapitole se čtenáři dozví, jak se postupně v průběhu 20. století připojily původně samostatné obce Zábřeh nad Odrou, Hrabůvka a Výškovice k městu Moravské Ostravě a také kdy vzniklo nové
katastrální území s názvem Dubina. Součástí druhé kapitoly je také vhled do poválečného správního vývoje
nového obvodu na jihu Ostravy a přehled jeho četných správních i územních změn, jež v roce 1990 daly
vzniknout současné podobě městského obvodu Ostrava-Jih. V závěru kapitoly je objasněna symbolika současného složitého znaku a praporu obvodu.
Další dvě kapitoly se věnují dějinám Zábřehu nad Odrou a Hrabůvky. Důraz je kladen především
na období od poslední čtvrtiny 19. století, kdy se obce začaly razantně proměňovat vlivem sousedních Vítkovických železáren. Kapitoly se však nevyhýbají ani době středověku a raného novověku.
Pátá kapitola se zabývá historií Výškovic, které si charakter zemědělské vsi za městem udržely
až do 2. poloviny 20. století. Část kapitoly mapuje období zániku samostatnosti obce a výstavbu sídliště
na katastru Výškovic od přelomu 60. a 70. let minulého století.

Předposlední kapitola vybočuje svou koncepcí
z kompozice ostatních částí zaměřených na jednotlivé katastry obvodu. Věnuje se projektu tzv. Jižního
města, který zasáhl do stavebního vývoje všech částí
dnešního obvodu. Text přibližuje celkový koncept sídliště a blíže se zaměřuje na část projektu, která byla
realizována na katastru Hrabůvky. Čtenáři se dozví
také informace o původně zamýšleném plánu sídliště,
které nebylo vlivem událostí v roce 1989 dokončeno.
Závěrečná kapitola seznamuje čtenáře se vznikem sídlištní zástavby na území Dubiny a Bělského
Lesa. Historie této části obvodu je velmi mladá – necelých 35 let – proto je zde přiblížen zejména průběh
výstavby panelových domů a urbanismus dvou nejmladších sídlišť Ostravy, v nichž je jasně patrný přechod od moderny k postmoderně a od socialistické
výstavby k té kapitalistické.
Milovníci historie v knize naleznou 130 historických fotografií a pohlednic z let 1898–2006. Podtitul
knihy zní Včera a dnes – název napovídá, že dílo se
nevěnuje jen minulosti, ale také současnosti, neboť
všech 130 historických fotografií je doplněno o snímek, který byl pořízen z identického místa jako snímek historický. A kdo ví? Třeba se za sto let doplní
snímek třetí.
Obálka knihy Městský obvod Ostrava-Jih včera a dnes
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Mimoostravské památky přístupné linkami MHD
3. část – Zámek v Hlučíně
Romana Rosová
Zámek v Hlučíně, vstupní průčelí východního křídla

Zámek v Hlučíně, severní křídlo s připojeným hospodářským křídlem

Chcete vyjet za hranice Ostravy, poznat zajímavou památku, a přitom pohodlně cestovat městskou hromadnou dopravou? Pokračuje seriál, v němž vám představíme zajímavé mimoostravské stavby dostupné bez
přestupů linkami MHD, ve většině případů přímo z centra města.
Město Hlučín leží na území historického Slezska, v části, která byla po roce 1742 připojena k Prusku,
jehož součástí zůstala až do roku 1920. Město bylo založeno již ve středověku, snad kolem roku 1255 (první
zmínku přinášejí písemné prameny k roku 1303) a náleželo pod správu nedalekého hradu Landek. Vzniklo
při zemské hranici a od počátku mělo (obdobně jako Landek) sloužit k ochraně obchodní cesty z Opavy
do Těšína a také jako středisko obchodu. Zřejmě v souvislosti s husitskými válkami a také s postupným
snižováním důležitosti landeckého hradu (již v roce 1517 je uváděn jako pustý) vznikl zřejmě v 1. třetině
15. století na jihozápadním okraji ohrazeného města jako součást opevnění městský hrad či tvrz. První zmínku o něm máme k roku 1439, kdy ho opavský kníže Arnošt zastavil Hynčíkovi z Vrbna.
Tvrz si nechal pro své stálé sídlo upravit Bernard ze Zvole v roce 1525, o čemž svědčí datace na pozdně gotickém portálu hlavního vstupu. Stála zřejmě v místech jižního křídla dnešního zámku a jeho pozdějším ubořením její zbytky téměř zcela zanikly. Současný zámek vznikl pravděpodobně přestavbou tvrze
na konci 16. století za držení Bruntálských z Vrbna, kdy bylo ke stávající tvrzi přistavěno nové východní
křídlo s nádvorními arkádovými ochozy a věž. Ze severní a západní strany byl areál uzavřen městskou hradbou a od města oddělen příkopem. Z této renesanční fáze se dochovalo torzo zazděného arkádového ochozu
středního (východního) křídla s hřebínkovými klenbami, valené klenby s lunetami v přízemí a lomený portál.
Po velkém požáru města v roce 1616 byl zámek, zasažený požárem, opět přestavěn, tentokrát v pozdně renesančním slohu. V roce 1733 tehdejší majitel, italský markýz a vyslanec modenského vévody ve Vídni Karel

Antonín Gianini de Carpinetti, nechal zámek přestavět barokně, tehdy vzniklo nové severní křídlo zámku
a zároveň byly zazděny arkády ve východním křídle. Severně od zámku existoval hospodářský dvůr se stájemi a sýpkou, propojený se zámeckou budovou průjezdem v severním křídle.
Další úpravy se uskutečnily počátkem 19. století, když v roce 1808 nechal tehdejší majitel August
von Posser-Nädlitz strhnout věž a v roce 1811 nový vlastník Jan Miketta zbořil část jižního křídla zámku.
V 1. polovině 19. století také zmizely městské hradby, které vymezovaly areál ze západní strany. V roce 1845
se majiteli panství stali Rothschildové, kteří však měli své hlavní sídlo v Šilheřovicích a hlučínský zámek
pronajímali různým institucím, např. soudu či sirotčinci, část sloužila jako byty pro vrchnostenské úředníky.
V roce 1929 bylo do zámku umístěno sídlo okresního úřadu. V roce 1938 bylo Hlučínsko připojeno k Říši
a panství Rothschildům zabaveno. Zámek koupilo v roce 1943 město Hlučín, v letech 1945–1960 pak sloužil
pro úřadovny soudu a Veřejné bezpečnosti. Po zániku hlučínského okresu v roce 1960 byla budova dlouho
prázdná, až v roce 1985 do ní bylo umístěno střední odborné učiliště. V roce 1999 koupilo zámek město
Hlučín a v letech 2002–2007 jej postupně rekonstruovalo a adaptovalo pro potřeby Muzea Hlučínska, informačního centra, základní umělecké školy a knihovny.
K zámku v Hlučíně se dostanete linkami 56 nebo 34, které vyjíždějí ze zastávky Sad Boženy Němcové
v Přívoze. Po asi 20 minutách vystoupíte na zastávce Hlučín, autobusové nádraží, odkud se vydáte jižním
směrem ulicí Opavskou a následně Zámeckou a po 200 m přijedete k hlučínskému zámku. V současné době
je možné v bývalé hospodářské budově navštívit stálou expozici mapující pestré dějiny regionu, nazvanou
Kdo jsou lidé na Hlučínsku, a také krátkodobé výstavy.
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Vzpomínka na Petra Bezruče
Martina Klézlová

„Drahá slečinko! S jakou radostí jsem se s Vámi seznámil a bavil, s takou žalostí jsme se loučili…“ těmito slovy,
kterými se rozproudila korespondence mezi Antonínem Vaškem a Marií Brožkovou, se začíná odehrávat
také příběh Vladimíra Vaška, básníka známého pod pseudonymem Petr Bezruč.
Psalo se léto roku 1865, když se mladý český profesor pocházející z Háje u Opavy vydal na prázdninovou
cestu do Bavor. Ve vlaku potkal krásnou dívku, která ho okouzlila recitací básně z Královedvorského rukopisu. „Věru, slečinko, přednesla jste jistě nejkrásnější báseň našeho slavného rukopisu.“ Antonín Vašek obratem změnil své plány a celý zbytek prázdninové cesty strávil s půvabnou dívkou. Do roka se konala svatba
a do dvou let, 15. září 1867, se v Opavě manželům Vaškovým narodil syn Vladimír.
Antonín Vašek byl pro Opavu významnou buditelskou osobností. Nebýt jeho Opavského besedníku –
prvních a dlouhou dobu jediných českých novin na Opavsku – jen stěží by v téměř německé Opavě 60. let
19. století vzklíčila touha po českém jazyku a českém školství. Za jeho vlasteneckou činnost mu bylo Němci
často vyhrožováno. Vše vyvrcholilo roku 1873, kdy byl za svou pročeskou činnost trestně přeložen na Slovanské gymnasium v Brně. Rodina se čtyřmi dětmi se musela stěhovat, Vladimírovi bylo 6 let.
Také v Brně se Antonín Vašek obklopoval českými přáteli. Zakládal české čtenářské spolky, angažoval
se v šíření českého jazyka a kultury. Profesor své děti každý rok brával na prázdniny do svého rodiště – Háje
u Opavy. Zde prožil malý Vladimír společně se svými sourozenci a jejich pěti sestřenicemi z Háje několikeré
prázdniny. To v srdci malého chlapce nezapomenutelně prohloubilo vztah k tomuto kraji. Dětská léta prožitá

22

v zahradách strýce Jana, u řeky Opavy a v lesích kolem Háje se stala pramenem nejkrásnějších chvil, které
ve vzpomínkách provázely Vladimíra po celý život.
Zlom v poklidném a spokojeném životě celé rodiny nastal v roce 1879, kdy se profesor Vašek rozhodl
zveřejnit filologickou práci dokládající, že rukopis Královedvorský a Zelenohorský jsou podvrhy.1 Národ nebyl na pravdu připraven. Antonín Vašek byl označen za zrádce národa a většina jeho přátel a kolegů se od něj
odvrátila. Profesor se pustil do další práce, týdny a měsíce pomalu nevycházel ze svého pokoje a pracoval na
obhajobě. Dílo nedokončil, rok od vydání Filologického důkazu zemřel na chrlení krve.
Smrt otce byla pro třináctiletého Vladimíra obrovskou a nečekanou ranou. Stranil se ostatních a stále
více se uzavíral do sebe. Jeho touha po klidu a pokoji – hlavně od žen –, pesimistický pohled na svět a společnost ho po maturitě směřovaly k myšlenkám uchýlit se do kláštera. Nakonec se rozhodl studovat filologii
na Karlově univerzitě. S Prahou se Vladimír nikdy nesžil. Vnímal ji jako místo, které zradilo jeho otce, místo,
které odsoudilo otcovu práci a označilo ho za národního zrádce. Ačkoli Vladimíra studium bavilo a dosahoval výborných výsledků, postupem času stále více propadal depresím a pocitům marnosti z celého žití.
Svým přátelům se v dopisech svěřoval s mnohými zážitky i obavami. „Do koleje již dávno nechodím a pomalu
přicházím k přesvědčení, že ze mne profesor už nikdy nebude. Smířil jsem se s tím poznáním.“ „Je mi divno,
jak může bujnost a život ve vlastním významu vymřít v osmnácti letech.“ Rostoucí melancholie, nervozita
a zádumčivost ho vedly dokonce k myšlence na sebevraždu. V dubnu 1888 zanechal studií a vrátil se do Brna.
Nejprve získal místo písaře u zemského výboru. O několik měsíců později byla vyřízena žádost u poštovního
ředitelství a z Vladimíra Vaška se stal poštovský praktikant.
Splín a prohlubující se deprese začal překonávat psaním. Měl svůj stůl u okna v prvním pokoji, z něhož viděl přes střechu nádvorního křídla domu na zelený Špilberk. Zde, stejně jako dříve jeho otec, sedával
a psal. Měl v sobě velkou touhu po literárním úspěchu. Ta se však prala s obrovským strachem z kritiky. Potom, co v dětství viděl, jak kritika dokázala zničit jeho otce, měl obavy se za své dílo postavit. Povídky a básně
pravidelně házel do ohně nebo podepisoval cizími jmény. Za celý život se pod žádné dílo nepodepsal vlastním
jménem. Jednoho dne přinesl domů humoristický časopis Švanda dudák, ve kterém byly otištěny povídky
Studie z Café Lustig. Těmito literárními obrázky z brněnské kavárny vstoupil roku 1889 poprvé Vladimír
Vašek do literatury. Dílo vyšlo pod pseudonymem Ratibor Suk.
V květnu roku 1891 složil zkoušku poštovního asistenta
a dostal pracovní přidělení do Místku. Krátce po příchodu se
seznámil s bratry Petrovými, kteří byli předními národními
pracovníky a ve městě organizovali politický i spolkový život. Na apatického Vladimíra působilo setkání s aktivními,
životem naplněnými a za dobrou věc bojujícími přáteli doslova ozdravně. Ondřej Boleslav Petr se stal jeho průvodcem
po kraji. Společně podnikali výpravy do okolí, často chodili pěšky také do Ostravy. Vladimír se pod vlivem Ondřeje začal zajímat o národnostní otázky Těšínska, lidské osudy lidí v Místku
a okolí a přesunul svůj tvůrčí zájem z prózy na poezii.
Na jaře roku 1893 potkal svou osudovou lásku, Dodu Bezruczovou (24. 4. 1874 – 2. 3. 1957). Doda pocházela ze Sviadnova, v době seznámení s Vladimírem jí bylo devatenáct let.
Půvabná, inteligentní, rozpustilá dívka zcela ovládla jeho srdce. Vztah s Dodou trval pouhé tři měsíce, přesto ho doprovázel
a ovlivňoval po celý život. Přestože si Doda odmítla vzít Vladimíra za muže, cítil k ní i v dalších letech hlubokou lásku a udržoval s ní intenzivní korespondenci.
Vladimírův život konce 90. let 19. století se odehrával
ve dvou rovinách. V jedné z nich byl precizním rakouským
1

Vašek, A. Filologický důkaz, že Rukopis Královédvorský a Zelenohorský, též zlomek evangelia sv. Jana jsou podvržená díla Václava
Hanky. Brno, 1879.
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poštovním úředníkem, který svou práci vykonával svědomitě
a loajálně. Na straně druhé vedl bouřlivý noční život se svými
přáteli. To se intenzivně podepsalo na jeho zdravotním stavu.
Na podzim 1898 u něj propukla plicní choroba a nervové onemocnění. Jeho zdravotní stav se na počátku roku 1899 prudce
zhoršil.
Od pobytu v Místku se Vladimír věnoval psaní poezie.
V době jeho nemoci vyhrál strach ze smrti nad strachem
z kritiky jeho díla. Pod tímto popudem zaslal 16. ledna 1899
Janu Herbenovi, redaktorovi týdeníku Čas, pět básní — Klec,
Pod obrazem Prokopovým, Den Palackého, Domaslovice a Jen
jedenkrát. Zásilka byla podepsána pseudonymem Petr Bezruč.
Zaslání básní právě Janu Herbenovi nebylo náhodné. Jan
Herben, absolvent brněnského gymnázia, byl oblíbeným studentem Antonína Vaška. Ještě během svých vysokoškolských
studií pomáhal profesoru Vaškovi shromažďovat podklady pro
práci na Filologickém důkazu. Zároveň v časopise Čas proběhla
roku 1886 kampaň proti pravosti Rukopisů, která rehabilitovala vědeckou práci a památku Antonína Vaška.
11. února 1899 v beletristické příloze Času vyšla jako Bezručův básnický debut trojice básní Den Palackého, Škaredý
zjev a Jen jedenkrát. Výtisk byl cenzurou zabaven. Těch několik
básní otištěných v časopise Čas vzbudilo v Praze pravou senzaci, která byla podporována tím, že se nepodařilo zjistit, kdo je
Petr Bezruč. Kavárnami se nesly zvěsti o tom, že verše píše nějaký slezský učitel a vyskytla se dokonce fantastická báchorka
o básnícím horníkovi z ostravských dolů. Pražské nakladatelství dokonce hledalo básníka inzerátem. Lékař a překladatel
Norbert Mrštík, bratr spisovatelů Aloise a Viléma, úzké společnosti identitu Petra Bezruče vyzradil. Přesto dalších deset let
většina čtenářů netušila, kdo se za pseudonymem skrývá.
Po prvních časopiseckých otiscích vyšlo v únoru roku 1903
Slezské číslo připravené Janem Herbenem. První knižní vydání
básní vyšlo až roku 1909 pod názvem Slezské písně.
Teprve roku 1910 byla v Olomouci na přednášce Adolfa
Kubise veřejně prozrazena a následně široce publikována pravá identita Petra Bezruče. Pro Vladimíra Vaška, plachého introverta, který neměl rád společnost, stranil se lidí, trpěl nervovým
onemocněním a utíkal před jakoukoli pozorností, byl Petr Bezruč prokletím po celý zbytek života. Po vydání Slezských písní dál
pracoval na brněnské poště. Roku 1928, v 61 letech, nastoupil
do penze.
Snažil se žít v ústraní. Každý volný den prchal do přírody
a toulal se po horách. Rád navštěvoval hanácké roviny i beskydské kopce. Kdykoli se naskytla příležitost, uchýlil se do lesů
a luk, aby mohl desítky kilometrů sám v tichosti rychlou chůzí
křižovat krajinou. Často a rád pobýval v malém hospodářství
v Brance u Opavy, v rodině učitele Čeňka Kanclíře. Jako základna pro beskydské toulky sloužil básníkovi dřevěný srub
na Ostravici, který využíval každý rok jako letní byt. Přímo
ze zahrady mohl vyrážet na milované výstupy na Lysou horu.
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Každý večer se koupal v divokých peřejích řeky Ostravice. V roce 1939 si zvolil za svůj trvalý pobyt Kostelec
na Hané, v tzv. Červeném domku střídavě pobýval až do konce svého života.
Básník se snažil maximálně střežit své soukromí, ale od 30. let 20. století bylo jasné, že tato snaha je zcela
marná. Již oslava jeho 70. narozenin (1937) byla celostátně organizována. Po zemi byly rozesety pamětní desky, odznaky, pojmenovávaly se ulice, sázely se pamětní stromy. To vše neznamenalo nic v porovnání
s tím, co mělo přijít.
Po druhé světové válce začalo být se jménem Petra Bezruče zacházeno zcela bez ostychu. Systematicky a uměle byl tehdejším režimem budován obraz básníka pracujícího lidu. Pod Bezručovým jménem byla
do novin otiskována prohlášení, která básník nikdy neautorizoval. Mnohé informace z jeho života byly měněny či zamlčovány.
Oslavy básníkových narozenin v roce 1947 a 1952 se staly nejmasověji organizovanými akcemi napříč
republikou a trvaly po celý měsíc. Petr Bezruč již neměl ve svém pokročilém věku sílu se těmto akcím postavit. Na celé září se tak alespoň snažil ukrýt v nějaké horské chatě, mimo dosah médií a návštěv. V roce
1952 bylo nemožné neohlášeně zmizet. Místa pobytu se musela hlásit na příslušných úřadech. Přestože bylo
po celé zemi vyhlášeno mediální pátrání po Petru Bezručovi, nikdo jej na chatě v Kavalčankách neobjevil.
A to byl na místním národním výboru zapsán pod vlastním jménem, Vladimír Vašek. Svět slavil narozeniny
básníka, ale jeho osoba byla zapomenuta.
Po smrti Petra Bezruče (†17. února 1958) již absolutně nic nebránilo zneužívání jeho jména dle potřeb
tehdejšího režimu. V roce 1960 schválila vědecká rada Památníku Petra Bezruče, který je správcem Bezručovy pozůstalosti, skartaci části materiálu z pozůstalosti tak, aby „nebyl narušen vytvořený obraz básní-
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Tomáš Vůjtek: Žádné město tolik
nesmrdí, aby přesto vonělo

ka“. Byly zničeny materiály, které dokládaly jeho nesouhlas s tehdejším režimem „ostré výpady proti politice
SSSR a pozd. NDR vůči lužic.-srbské menšině, zaslepené výpady proti ,útisku‘ Ukrajinců aj. národností ústř.
vládou SSSR a proti politice naší vlády na Těšínsku“. Dále byly skartovány veškeré jeho protikomunistické
texty. V 70. a 80. letech byl poctivě budován umělý kult básníka, díky tomu je jeho jméno do dnešních dní
úzce spojováno s komunismem.
Po roce 1989 zájem o osobu a dílo Bezruče prudce opadl. Extremistický a vyumělkovaný zájem po roce
1948 nahradila absolutní apatie a lhostejnost. Památník Petra Bezruče, ze kterého byl od 50. let vybudován
druhý největší literární archiv v České republice, se po roce 1989 dostal na pokraj zájmu jak návštěvníků, tak
samotného Slezského zemského muzea, jehož je součástí.
Dokladem toho, že se jen těžko dokážeme vyrovnat s minulostí, je krok Ministerstva kultury ČR,
které ke konci roku 2015 na žádost Olomouckého kraje zrušilo prohlášení tzv. Červeného domku Petra
Bezruče v Kostelci na Hané za kulturní památku. Jako důvod zrušení kraj uvádí, že Bezruč je jako autor značně přeceňován, jeho tvorba je poplatná době a autor dnes nemá zásadní společensko-historický význam.
Jaké době jsou poplatné verše vycházející v roce 1899? Celá kauza vyvrcholila v roce 2017 schválením částečné demolice objektu.
V březnu 2017 byla Knihovna Petra Bezruče v Opavě vyhlášena kulturní památkou. V souvislosti s touto
událostí byl na Radě statutárního města Opavy vysloven návrh na přejmenování knihovny, neboť není vhodné, aby nyní knihovna nesla jméno komunistického básníka. Návrh byl naštěstí zamítnut.
Místo toho, aby došlo k očištění osoby Petra Bezruče a jeho díla od nánosu komunistického patosu
a špíny, z neznalosti dějin dochází k očištění světa od Petra Bezruče.
V roce 2017 jsme si připomínali 150. výročí narození básníka. V roce letošním je to přesně 60. let od jeho
úmrtí. K oběma výročím uspořádal jak okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu, tak Památník Petra Bezruče
či festival Bezručova Opava mnoho oslavných a připomínkových akcí. Nezbývá než si přát, abychom jejich
prostřednictvím pomohli připomenout osud Vladimíra Vaška a přivedli čtenáře k výjimečnému dílu Petra
Bezruče – Slezským písním.
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Jeho hry Brenpartija, Slyšení, S nadějí i bez ní a Smíření pro Kmorní scénu Aréna patří k najzajímavějším
dramatickým textům, které v Česku po roce 1990 vznikly. Je trojnásobným laureátem Ceny A. Radoka.
I jeho přičiněním se Komorní scéna Aréna stala divadlem roku 2016. Jeho texty stojí i za úspěchem podzemní divadelní scény Les. S dramatikem, dramaturgem a scenáristou Tomášem Vůjtkem si povídala Monika
Horsáková.
V čem vidíš příčinu úspěchů Komorní scény Aréna v posledních letech?
Je to výjimečné setkání herců a tvůrců, kteří na sebe „slyší“, a dokonce jim rozumějí i diváci. Tak dlouho jsme
se hledali, až jsme se našli. Existuje hezké přísloví, které to dokonale vystihuje: „Jaký šel, takého potkal.“
Řada tvých her je inspirována historickými událostmi. Jaký je tvůj vztah k historii? A proč je podle tebe
podstatné historické události nezapomínat?
Myslím si, že naše historie je bohužel stále příliš aktuální a že se k ní musíme vyjadřovat, neboť je svým způsobem stále naší současností, a dokud se s tím nevyrovnáme, tak jí bude i nadále, což bychom nejspíš nechtěli.
Nejsi atuálně spjat pouze s Komorní scénou Aréna, ale také se stále úspěšnější undergroundovou divadelní scénou klubu Les. Jak ke spolupráci s Lesem došlo?
S tím, jestli bych něco nenapsal pro Les, mě oslovil majitel klubu Přemysl Bureš. Pak jsem ten prostor viděl při Pasece Petra Hrušky a byl jsem z něj nadšený. Je to místo, které v dobrém slova smyslu navazuje
na devadesátá léta, kdy Ostrava žila u Černého Pavouka na Stodolní ulici. Stodolní je dnes už zprofanovaná
a zkomercionalizovaná, ale tehdy to bylo něco, co město pojmenovávalo a dávalo mu punc originality. A já
jsem tehdy na Pasece zažil déjà vu. Prostor byl téměř identický, byli tam stejní lidé, i když o několik let starší,

27

Zatím posledním tvým kusem uvedeným na lesní scéně je komedie Arlecchino Magnifico aneb Šťastná
Isabella na motivy commedie dell´arte… Hrála se v plenéru v prostoru ostravské tržnice na Černé louce, ale také v podzemí Lesa.
Je to taková parafráze na commedii dell´arte, kterou jsem původně napsal pro Martina Františáka, když ještě
učil na ostravské konzervatoři. Bylo to pro první ročník a já jsem si říkal, že taková třeskutá legrace s jasně
danými typy je pro to jako dělaná. No a pak jsem chtěl vidět, co se s tím textem stane, když se ho chopí profíci. Pro ně je takovýto text nesmírně svobodný. Mohou se vyřádit, dovolit si to, co by jim pevná dramaturgie
v kamenném divadle neumožnila. Pohráváme si se zákonitosmi commedie dell´arte, děláme si legraci z těch
dávných typů, které ale v mnohém dokážou vypovídat i o dnešku, protože my jsme se zase tak moc nezměnili.
Je to pro nás vlastně duševní hygiena.
Vnímáš Les jako prostor, který nabízí jiné možnosti než tvá domovská scéna? Jiné přístupy v psaní,
dramaturgii, hraní?

a všichni spontánně přijímali radost ze sdílení umění. Bylo mně jasné, že by se to dalo skutečně divadelně
využít. A potom Přemek získal do pronájmu i prostor podzemí Lesa, který je opravdu divadelní a magický.
Vedou jím trubky s odpadem z vedlejší hospody, takže ve chvíli, kdy se tam říkají velké myšlenky, sviští nad
hlavami publika fekálie, což žádné jiné divadlo nenabízí. Dá se tady tedy hrát divadlo s přidanou hodnotou.
Ony vysoké mylenky jsou konfrontovány s naším ryze pozemským bytím, duchovno je stále usvědčováno
z tělesna a jedno s druhým pro mě vytváří neopakovatelné podmínky pro divadelní produkci.
Prostor nabídl nejprve čtenou verzi tvé dramatizace Pestrých vrstev Ivana Landsmanna a pak už hru
Spolu o dvou slavných prvorepublikových herečkách, Adině Mandlové a Lídě Bárové, a také našich
moderních dějinách. Jak padla volba na tuto iscenaci?
Na Pestrých vrstvách jsme si ověřili, že by se v tomto prostoru divadlo skutečně dělat dalo. Spolu byl text,
který jsem původně napsal pro ostravské heroiny. Jako problém se ale ukázalo, že jsou každá z jiného divadla. Taková hra se do dramaturgického plánu těžce prosazuje. Tak jsme udělali takovou pankovou verzi tady.
Oslovil jsem dvě mladé herečky, Pavlu Gajdošíkovou z Divadla Petra Bezruče a svou kolegyni z Komorní
scény Aréna Zuzanu Truplovou, a ty do toho velmi nadšeně šly. 80 minut stojí na scéně a bojují za své postavy. Díky undergroundovému prostoru podzemí Lesa získal text úplně jinou dimenzi a já jsem dodnes velmi
šťastný, že jsem ten text uvedl tady.

Určitě. Já si tady plním sny. A mám rád, když potom za mnou lidé třeba z našeho divadla přijdou a ptají se,
proč to nehrajeme v Aréně. Je pěkné, že i jim se líbí, co tady děláme. Každopádně neberu to tak, že bych Arénu nějak zrazoval. Tohle je prostě underground. Můžeme si dovolit něco jiného, za jiných podmínek. Je to
nesmírně svobodné. Nikoho nemusím přemlouvat. Je tu komunita lidí, kteří to dělat chtějí a neřeší za kolik.
Jediné, co řešíme, je, kdy se zase sejdeme.
Jaké jsou tvé nejbližší tvůrčí plány?
Pro Komorní scénu Aréna píšu s Januszem Klimszou hru o Ostravě v roce 1932 a moc se u toho bavíme.
Doufám, že nám to vydrží i do samotného zkoušení a že nebudeme sami.
Jsi rodák z Frýdku-Místku. Jaký je tvůj vztah k Ostravě?
Ve Frýdku-Místku jsem se narodil, protože pro moji maminku v ostravských porodnicích nebylo místo. Zbytek života se snažím, aby pro mě v Ostravě místo bylo.
Je – a pokud ano v čem – Ostrava podle tebe nějak specifická?
Žádné město tolik nesmrdí, aby přesto vonělo. Sám nerozumím tomu, co jsem řekl. Přesto v tomto městě
žiju. Myslím, že nejsem sám.

Představení se pravidelně reprízuje a úspěšně s ním také hostujete, což ovšem s dalším lesním kusem,
pašijovými hrami, nejde. Sešlo se v nich totiž 35 lidí napříč ostravskými divadly a ostravskou uměleckou scénou. To je doslova fenomén.
Já jsem díky nim po dlouhé době Velikonoce nějak duchovně prožil. Ten text jsem měl také napsaný už dříve
jako takový pandán k Vánoční hře, kterou hrajeme v Komorní scéně Aréna. Ale zatímco vánoční příběh je
divácky vděčný, tak zmrtvýchvrání Ježíše Krista v naší ateistické společnosti nikoho nezajímá. Říkal jsem si,
že bychom to mohli zkusit v Lese. Je to košatý příběh s velkým množstvím postav, a tak jsem od první chvíle
chtěl, aby se na představení podíleli herci všech ostravských činoherních divadel. To se podařilo, dokonce
nám tam krásně zpívá Martina Šnytová z muzikálového souboru Národního divadla moravskoslezského.
Navíc se přihlásili ještě ostravští undergroundoví umělci, že by chtěli hrát apoštoly, těch nakonec nebylo
dvanáct, ale třeba i dvacet – podle toho, kdo přišel. Bylo to velmi spontánní a myslím, že jsme si to všichni
užili. Prostě byla to taková duchovní bomba.
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Za svou více než čtyřletou existenci se Les stal místem, kam se chodí nejen posedět, ale také za kulturou –
na autorská čtení, koncerty nebo divadlo. Ve sklepních prostorách se ukrývá tzv. podzemní scéna, jež svým
nevelkým pódiem přímo vybízí k autorským hrám psaným tomuto prostoru na tělo, nebo ke scénickým čtením. Obojí se v Lese děje a obojí si zde našlo také své diváky.
Majitel, herec Přemysl Bureš, přivedl do Lesa vynikajícího ostravského dramaturga a dramatika Tomáše
Vůjtka, jehož hry jsou zde pravidelně uváděny už několik divadelních sezón. Divadelní scéna se zde zrodila s uvedením hry o hvězdách prvorepublikového filmu, jež byly po válce obviněny ze spolupráce s nacisty
a mnohými Čechy zatraceny. Spolu je hrou „nejen o tom, že Baarová má oči mandlové a Mandlová má oči
barové, ale i o těch, kdo je milovali a nenáviděli. Hra o Češích. Hra o nás?“ Válečné i poválečné mezilidské
vztahy, zlo, které vyplouvalo na povrch a týkalo se bez výjimek Čechů i Němců, Vůjtek zpracovává také
na prknech Komorní scény Aréna, ovšem v Lese nechává ve hře Spolu promlouvat jen dva ženské hlasy.
Jejich osamocenost a citace pasáží ze záznamů z výslechů působí na sklepní alternativní scéně možná ještě
mrazivěji, než kdyby se ozývaly z „bezpečí“ klasického divadla. Hlavních rolí se ujaly ostravské herečky –
Zuzana Truplová a Pavla Gajdošíková –, byť rozhodně nejsou ve věku životem utahaných žen, zvládají
odehrát celé představení s energií, ale i pokorou, kterou jejich postavy vyžadují.
Dalším Vůjtkovým autorským i režisérským kusem, který si zamilovali jak diváci, tak zejména samotní herci, jsou předvelikonoční undergroundové Pašije. Během tří dnů v očekávání Kristova zmrtvýchvstání
pod Masarykovým náměstím ožívají tradiční postavy ze středověkých her, Mastičkářem počínaje a Zahradníkem konče. Ansámbl více než tří desítek profesionálních herců ze tří ostravských divadel spolu s neherci
každý podvečer sehrají tradiční veršovanou pašijovou hru, která je rozprostřená do celého lesního podzemí.
Diváci jsou obklopeni jednotlivými výjevy a nadšenci, kteří si na představení zajdou vícekrát, si mohou vybrat
pokaždé jiné místo, a tím získat i jinou perspektivu. V předešlých dvou letech byl o Pašije velký divácký zájem, a tak všichni „lesníci“ doufají, že se tu zrodila nová předvelikonoční ostravská tradice.
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A Vůjtek ještě do třetice, Arlecchino Magnifico aneb Šťastná Isabella, komedie z rodu pouličních parodických her, vycházející z principů commedie dell‘arte, v níž hrají opět herci z Komorní scény Aréna, Divadla
Petra Bezruče i Národního divadla moravskoslezského, vystoupila z lesních kulis pod širé nebe a několikrát
oživila starou kruhovou tržnici na Černé louce. Tomáš Vůjtek je tedy jakýmsi komorním dramatikem klubu
Les, který se zde nebojí uvádět těžší divadelní kusy ani komedie a ukazuje, že Les je prostorem, jenž nejen
snese, ale hlavně nabízí mnohé. Mimochodem, aktuálně se v podzemí Lesa zkouší jeho nový kus, tentokrát
nevšední a komorní muzikál s kabaretními prvky a politickou tematikou. Nese název Slávek Novák aneb Příběh opravdového herce, který se opravdu stal. Premiéru bude mít 8. května.
A stejně jako autorské hry, tak i scénická čtení jsou v Lese zakořeněná. V únoru 2016 se dramatizace své
knihy Pestré vrstvy dočkal Ivan Landsmann, kterému se takto splnil sen. Zahrál si trochu sám sebe, hlavní
postavu z autobiografického románu horníka Ivana. Čtení režíroval opět Vůjtek a bylo doplněno hudbou
v podání Jana Šnébergera a Jana Gajdici, muzikantů, kteří podobně jako Vůjtek patří k lesnímu ansámblu
a pravidelně zde vystupují, ať už se svými kapelami, nebo jako sólisté. Pestré vrstvy měly úspěch, žel k jejich
zopakování ve stejné herecké obsadě už nikdy nedojde, protože Ivan Landsmann, který si v Lese velmi rád
dával bubaka, loni v březnu zemřel.
Svou derniéru má za sebou také scénické čtení Shakespearův les, i ono ovšem rozhodně stojí za připomenutí. Úryvky ze Shakespearových her, v nichž nějak „hraje“ les, vybral a sestavil speciálně pro tento klub
vynikající překladatel Jiří Josek, který si ve hře také „začetl“. A režie se ujal nový ředitel činohry ostravského Národního divadla Vojtěch Štěpánek. Specifikum této hry netkví jen v Joskově textu, ale také v Pašijích
započaté tradici, že v Lese hrají neherci. Možná lépe, že jsou zde obsazováni štamgasti od stolu číslo tři.
A principál lesní scény, Přemysl Bureš, štamgasty obsadil i do aktovky Nezavřené dveře gruzínského spisovatele Basy Džanikašviliho, jenž do Lesa zavítal loni v červenci v rámci Měsíce autorského čtení. Příběh o touze
po svobodě v nesvobodě, který by se klidně mohl odehrát i u nás, Les uvedl v novém komorním prostoru na
Silvestra.
Na divadelní prkna patří rovněž pohyb, a tak se mezi kořeny zapletl vyhlášený baletní mistr Igor Vejsada.
Společně se skvělým cimbalistou Danielem Skálou uhranuli diváky v cyklu s názvem Pnutí, jenž byl v Lese
uveden zatím dvakrát a v příštím roce bude uzavřen třetím pokračováním. Jedinečné spojení hudby a Vejsadových improvizačních choreografií jako by do lesního podzemí patřilo odpradávna – tanečníci vrůstali
do stěn a nořili se do země, pohybovali se mezi diváky, kteří mohli slyšet jejich dech. Vznikla tu magická
a naprosto jedinečná atmosféra.
Je snad zřejmé, že alternativní scéna v Lese baví, má co říct i nabídnout a do Ostravy patří. Podzemí
klubu totiž nabízí specifickou atmosféru i prostorové možnosti, a tak Absintový klub Les žije někdy bujarým
a veselým, jindy tajemným i tíživým divadelním životem.
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expresivnější tvář průmyslového města, jakkoliv v podstatě zůstává věrný klicperovským, infernálním paralelám:
Ve dne vidíte les kouřících komínů a v noci [z] celé kopy pekelných tlam sálá oheň. Strašný ruch ve dne v noci
otřásá vzduchem, stroje skřípají, píšťaly hulákají, ohromné setrvačníky duní a frní, pára ucházející soptí,
syčí, funí a frká, všude, vlevo, vpravo, na ohromném prostranství, o němž se vám zdá, stojíte-li uprostřed,
že nemá začátku ani konce, že je to bezpočet vulkánů, potýkajících se s železnými a ocelovými velikány v neustálém, strašném a přec odměřeném boji, zuřivém, věčném, nekonečném. […] Je v zimě, stmívá se. Celý
den se vlastně stmívalo. Večer se z chumáčů kouře nad Vítkovicemi utvořila hustá oblaka a do nich zarývají se paprsky nesčíslných těch pekelných výhní. A ten hukot, hlomoz k tomu … prazvláštní nálada se vás
zmocní.
Za pozornost stojí publicistikou vycvičené vtahování čtenáře do líčeného obrazu průmyslového prostředí (vidíte les kouřících komínů), které pozorovatele pohltí, vytváří neobyčejně silné, jinak a jinde těžko získatelné vjemy (o němž se vám zdá, stojíte-li uprostřed, že nemá začátku ani konce, že je to bezpočet vulkánů)
a vyvolává emoce, jež je obtížné vyjádřit (prazvláštní nálada se vás zmocní). Z místopisného hlediska je zase
zajímavá navazující partie pojmenovávající místo, z něhož se pozorování uskutečňuje, a autentizující deklarovanou fyzickou přítomností mluvčího vizuálně-auditivní prožitek industriální krajiny:
Stojím právě na kopci u kostelíka v Polské Ostravě, při silnici radvanické, dívám se v podvečer na ty pekelné
tlamy tam naproti ve Vítkovicích oheň chrlící, na kouř a čmoud nad Moravskou Ostravou, na hluk a dusný
klid na celé krajině ležící. […] Slunce zapadlo, za mnou je kostelík se starým hřbitovem a do kraje zvon
naříká a kleje úpěnlivě své „klekání“. Ruch, činnost lidská je tak vzdálena, že ji jenom tušíte, poněvadž sem
k vám nezalétá než vytí a štěkání různých píšťal a do očí dere se vám záře výhní a mraky kouře. Záře dolení
odhaluje šedou špínu těch mraků, kdežto tma a klid vesmíru barví mraky na povrchu v tajuplnou čerň.

... a čadí Přívoz, Ostrava i Hory (1. část)
Martin Tomášek

15. února letošního roku jsem se návštěvníkům Fiducie pokusil představit literární obrazy ostravského prostředí a krajiny vznikající od poloviny 80. let 19. stol. do počátku 20. let století následujícího. Tato tři desetiletí jsou pozoruhodná ze dvou důvodů: jednak jde o období bouřlivého industriálního rozvoje našeho kraje,
jednak se v nich poprvé projevuje literární zájem o Ostravsko. Prvním, kdo v novočeské literatuře přirovnal
dojem z hutí k peklu a pro výsledný obraz zvolil oxymóron „krásně strašlivý“, byl Václav Kliment Klicpera
v povídce Točník z roku 1828. Jelikož byla v českých zemích průmyslová revoluce většinově podporována
jako něco, co zaručuje hospodářský, civilizační i národní pokrok, odpovídal tomuto vnímání také vztah většiny literátů. Negativní dopady industrializace na přírodu i člověka začínají být vyslovovány teprve v 80. letech, tj. shodou okolností právě v době, která nás zajímá.
Průkopnické reflexe pocházejí z per autorů, kteří se na Ostravsku nenarodili. Rodák z Vysočiny František Sláma působil od roku 1882 v Těšíně a v letech 1887 až 1897 v Opavě jako soudce. Ve svém monumentálním Vlasteneckém putování po Slezsku (1884–86) sice věnuje Ostravě celou kapitolu, zajímá se ale hlavně
o její minulost a aktuální postavení českého živlu. První věty znějí: „Nad Moravskou a Polskou Ostravou
vznášejí se kotouče dýmu, pod jichž budovami ve vnitru země horníci dobývají uhlí. Přijíždějíce sem po železnici
od Frýdku vidíme spoustu budov, z nichž vítají nás věže kostelní. Vše to je Ostrava a v ní část Moravy i Slezska.“
Závěr kapitoly je potom jejich ozvěnou: „Nad Moravskou Ostravou vznášejí se kotouče hustého dýmu, který
je tu domovem… Kotouče dýmu. Polská Ostrava je naše, Moravská málo dosud. Kdy se rozplynou?“ Konstatováním, které nenese kladné či záporné hodnocení, se Sláma řadí do období „environmentální necitlivosti“
(tj. necitlivosti vůči životnímu prostředí). O desetiletí později zachycuje novinář, spisovatel a politik Ignát
Hořica ve svých Obrázcích ze Slezska publikovaných nejprve v roce 1895 v Národních listech již mnohem
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V roce 1896 se do kontaktu s městem dostávají také bratři Mrštíkové, o jejichž textech jsem v Krásné
Ostravě již psal (1/2013). Zde proto pouze připomenu Aloisovo přirovnání Ostravy k modernímu peklu,
a především k příšerné, předpotopní obludě, která „tisícerými nozdrami ze sebe chrlí síru a oheň a zběsile
šlehá k nebi nesčetnými plamennými jazyky“. Drak coby mytologické zvíře chrlící oheň ohrožující vše živé
je první v řadě zoomorfních metafor, jimiž se umělci v průběhu času snažili vyjádřit dynamickou, dravou
a bezohlednou povahu tohoto města-továrny. Ve stejné době Vilém (Cesta do Ruska) obohacuje dosavadní
vnímání Ostravy o sociální a ekologický rozměr, nepřehlíží totiž ty, kteří zde v těžkých podmínkách pracují,
stejně jako zemi, která je jejich činností narušována. Také on využívá podobnosti s peklem, které si na rozdíl
od průmyslového komplexu dokázal představit každý. Ani on ale neodolá silnému estetickému dojmu, který
vytváří: „A poezie jako by i tu hledala efekty příšerné své krásy, ozářila svou hrůzou i tyto brlohy.“
Teprve po této přípravě přichází autor, který je s počátky ostravské industriální prózy neoddělitelně
spjat, byť je sám pouhou „náplavou“ z Čech. František Sokol-Tůma dorazil do Ostravy poprvé v prosinci
1893, od dubna 1895 se zde zabydlel natrvalo. V románu vycházejícím nejprve v letech 1900 až 1901 časopisecky jako E´Gešeftsman, respektive E´Geschäftsmann, knižně pak v roce 1922 s názvem V záři milionů,
se prolíná publicistická snaha popsat zdejší atmosféru zásadně ovlivněnou přítomností těžkého průmyslu,
již vypravěč zakouší na vlastní oči, sluch i čich, s ambicí lokálního historika rekonstruujícího zmizelou podobu města. K tomu využívá nejen poznámek pod čarou, ale i hlavního textu, a narušuje tím iluzi, že své
románové postavy pozoruje přímo v jejich historickém čase a prostoru:
Chaim stále rozhlížel se a pozoroval. Přešli náměstí a kráčeli Přívozskou ulicí do ulice Mlýnské. Sotva vyšli
ke starému hřbitovu,1 Chaim zůstal státi. Pozvedl hlavu a vtáhl do sebe řádnou porci vzduchu. Zavoněl mu.
1

V místech, kde nyní je elegantní čtvrt Ostravy, kde je budova pošty a park, býval kdysi hřbitov ostravský, později zván starý hřbitov, z něhož 1898 utvořen dnešní městský park.
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Znal toto aroma. Bylo to tak podobno onomu jeho rodiště Boryslavě, rovněž z něho čpěla příchuť petroleje.
Od kolébky tento zápach mu byl vlastní, jím se často i napájel i krmil. Ještě jednou rozšířil nozdry, znovu
zachytil tento vzduch, prosycený pachem nafty, ale jako by nebyl spokojen, pořádně odpliv.2
V těchto končinách Ostravy nebylo tenkrát o pouličních svítilnách ani potuchy. Rovněž ulice Přívozská a Mlýnská byly v ubohém stavu, nedlážděné, plny vyjezděných jam. Bylo nutno opatrně jíti ku předu.
Ale konečně přece došli.
„Už jsme doma,“ pravil Sali, vstupuje do nízkého domu, jímž se říkalo „Krausovci“.3
Za pozornost stojí i pasáž, v níž autor znalý „budoucí podoby“ města přibližuje rozhodující okamžik,
kdy se o ní teprve jedná, totiž když Chaim a Sali usilují o získání jednoho z klíčových pozemků, tzv. Belovce,
s pomocí klamného tvrzení, že se právě jemu stavební boom vyhne (ačkoliv právě zde zanedlouho vyroste
chrám Božského Spasitele, Národní dům a sokolovna):
Věděl lépe než Chaim, že dlouho trvati nebude a cesta „Belovcem“ bude proražena a […] že to nemůže
dlouho trvati, kdy toto mrtvé polobahnisko s několika chatrčemi, kolem nichž byl řetěz zahrad s jedné
2
3
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Zejména v podzimu zanáší vítr severozápadní celé spousty zápachu z petrolejových rafinerií z Přívozu do Ostravy, což bývá neklamným znamením blízkého deště, takže rheumatizmus a kuří oka jsou tu docela zbytečnými proroky povětrnosti.
Domy tyto byly až do nedávné doby pověstné svojí špínou. Dnes na místě nízkých Krausovců, plných špíny a nečistoty, na Nádražní třídě a v okolních ulicích je celý komplex nových paláců, jichž středem se táhnou elegantní ulice. Ale tenkrát byl „Krausovec“ poslední záštitou nejchudších lidí. Nebylo v nich kanálů ani světla plynového, ani vodovodu. Zkrátka bývaly to domy
pověstné svojí úpravou vnitřní a vnější. […]

a bahnitý úvoz se strany druhé, stane se nejživější tepnou města, kudy tisíce lidí se strany severní, severozápadní, od hlavního nádraží povalí se do města. […]
Zakončeme náš výlet do minulosti ukázkou jako stvořenou pro jarní bulletin. Zachycení příchodu Vesny může být současně testem čtenářovy povahy: zatímco jeden zajásá, jak se dnes vlastně máme dobře,
pro druhého bude důkazem, že ani po více jak sto letech nepozbyla Ostrava nic ze svého „kouzla“:
U nás probouzí se příroda jinak. Podle kalendáře víme, kdy připadá jaro, a též se podle toho zařídíme. Obec
najme více zametačů ulic a my čekáme. Pojednou zahučí větry od jihu. Nejsou to běsy Radhoště nebo Lysé
hory, které rozpoutají svůj rej v Ostravě i nad ní. Jsou to spousty hustého, skoro bych řekl mastného kouře
závodů vítkovických, prosyceného zápachem, který nedá se určitě pojmenovat – jehož hodnota se nedá ani
chemicky zjistit. V něm je obsaženo vše, od kusů sazí zvící mnohdy lískového ořechu, prachu, drobných,
mnohdy ostrých tělísek – nebezpečných očím, až po zápach z fekalií, jež přimísil vítr cestou z vítkovických,
hlubinských, šalamounských kolonií – dík správě obce naší i vítkovické, že místo dobře zavedené kanálové
sítě opatřené vodovodem, trpí v těchto koloniích obyčejné jámy, někdy dosti chatrně přikryté, které se jednou
a nerozdílnou rukou přičiňují, aby tento zápach zejména při jižním větru byl co možná nesnesitelným.
Vzduch je tedy u nás, když se „příroda probouzí“, jak náleží „přirozený“ a probuzený; má vůni silnou,
jaké si kdo chutě přeje, zavání vším, jenom žádnou – „oder de Cologne“.
Sokol-Tůma vytvořil most, po němž jsme přešli z devatenáctého do dvacátého století. Literárním obrazům vznikajícím na jeho prahu se budu věnovat příště.
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Ostravské literární šlépěje
Petr Stach

Uprostřed tiché zasněžené krajiny se potkají dva muži. Chvíli to vypadá, že se pouze minou, jeden z nich se
však zastaví a hledí doprostřed zasněženého pole. „Vidíte tam tu šlépěj?“ ptá se kolemjdoucího, který si jeho
zájmu povšiml. A skutečně: jedna jediná stopa uprostřed bílého pole. Takto začíná zápletka povídky Karla
Čapka s názvem Šlépěj. Otevírá tak jeho první samostatný prozaický počin: povídkovou sbírku Boží muka,
vydanou roku 1917. Děj povídky pokračuje dohadováním o původu této osamělé stopy. První z mužů vzpomíná, že už o podobných slyšel; zdánlivě nic neznamenaly, ale jejich krása tkvěla právě v jejich jedinečnosti.
Druhý muž dodává: „Ale stejně si mohu myslit, že další krok není už otištěn ve sněhu, nýbrž možná ve společnosti, prostřed nějaké události, někde, kde se něco stalo nebo stane; že tento krok je článek nějaké souvislé
řady kroků.“ A právě ve sledování této řady vidí možné východisko lidského tápání.
V loňském roce, a zcela náhodou na sté výročí Božích muk, vychází ostravský literární kalendář s názvem totožným se zmíněnou povídkou. Šlépěje, které tento kalendář mapuje, patří literatuře: besedám,
přednáškám, autorským čtením a dalším obdobným událostem. Od minulého září přináší jejich přehled
na každých čtrnáct dní, a přestože je jeho dosavadní působení poměrně krátké, při zpětném pohledu lze
usoudit, že ne pouze při konání větších festivalů, jako je například Měsíc autorského čtení nebo ProtimluvFest, ale také napřesrok je ostravský literární život pestrý.
Přestože zmíněný festival Protimluvu jednou z největších událostí posledních měsíců byl, nakladatelství
nezahálelo ani s pravidelným pořádáním literárních čtvrtků pod střechou Domu umění. Formou autorských
čtení a besed představily řadu současných básníků, kterým byla v nakladatelství vydána sbírka nebo přispěli
na stránky revue Protimluv.
Oproti formálnímu prostředí Domu umění působí jako opak sklepní prostory Absintového klubu
Les. Místo, kde vámi zachvěje nenápadný pocit, že se jen pouhým zájmem o literaturu dopouštíte něčeho nemravného, poskytuje zázemí pro čtení a křty sbírek významných ostravských básníků. A nejen těch.
Za zmínku z posledních měsíců stojí inscenované čtení textu jednoho z gruzínských hostů loňského Měsíce
autorského čtení.
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Antikvariát a klub Fiducia svůj literární program zaměřuje především na odborné diskuse. Přednášky
s regionální tematikou návštěvníkům přibližují osudy významných i méně známých osobností Ostravska.
Posledně jsme se tak mohli seznámit s životem básnířky Ilsy Weber. Následující měsíc byl věnován ostravské
literární krajině. Poezie je zde zastoupena poetickými atentáty, se kterými klub vyráží do ulic.
Ostravskému regionu svůj program v posledních měsících věnovala také Knihovna města Ostravy.
Ve spolupráci s Ostravskou univerzitou návštěvníkům doplnila znalosti o díle Petra Bezruče a představila
méně diskutovaného spisovatele Jaromíra Šavrdu. V síti ostatních poboček se uskutečnila řada autorských
čtení současných spisovatelů. Těm, a dalším knižním novinkám, se věnuje také KNIHCENTRUM v Domě
knihy.
Minulý rok se scéna rozšířila o nový projekt mladých nadšenců, hudebníků a spisovatelů pod názvem
Harakiri Czurakami. Skupina své bohatě komponované literární večery už několikrát uspořádala v Provozu Hlubina. Vytvořila platformu pro začínající umělce, kterým se může stát příležitostí pro premiéru před
publikem. Podobnou příležitost, v komornější atmosféře, nabízí Chacharkovo doupě se svým poetickým
jamováním.
Za literaturou lze v neposlední řadě vyrazit také do Centra Pant, které už několikrát nabídlo prostor scénickým čtením projektu LiStOVáNí. Ani Stará aréna a protější kavárna Academia nezůstávají bez povšimnutí.
Na všech zde jmenovaných místech, a jistě mnohých dalších, zanechal literární život šlépěje, které kalendář už několik měsíců zaznamenává v souvislé řadě. Tyto řady můžete sledovat na facebookové stránce
Šlépěj nebo nástěnce antikvariátu Fiducia. Ucelený pohled na literární dění nabídne nováčkům pestrý výběr
a literárním štamgastům jednotlivých podniků zprávu, že se v rozsahu jedné lokality mohou setkat s nadšenci stejných zájmů pod střechou podniků jiných.
Šlépěj z Čapkovy povídky ležela na místě nepravděpodobném, uprostřed pole. Kdyby se muži jen mlčky
minuli, zůstala by přehlédnuta. Aby ji spatřili, bylo třeba se rozhlížet kolem, zajímat se o okolí, ne pouze
hledět vpřed na vyšlapanou cestu každodenních kroků. Teprve když z ní člověk odbočí, může objevit nové.

OSTRAVSKÉ LIMERICKY
Psal jeden muž z Moravy
limericky z Ostravy.
Provrávoral její čtvrti,
játra hin a blízek smrti –
Bylo to tam o zdraví!
		
(Ivan Petlan)

Byl jeden dědeček z Ostravy,
přežil už tři velké otravy.
Vždy když chutnal muchomůrky,
lákal babču do komůrky,
jedový dědeček z Ostravy.
		
(Štěpán Faltýnek)

Byl jeden dědeček z Přívozu,
tam čorli mu kolo od vozu.
A pak už chodil jenom pěšky
a půjčoval si koloběžky.
Ten bývalý řidič z Přívozu.
		
(Marie Konečná)

Jeden chlápek ze Vsi Nové
zpíval All you need is LOVE.
Zpívával tak za večera,
on a jeho 9 dcer a
2 synové.
		
(Ivan Petlan)

Byl jeden dědeček z Karviné,
který měl záliby nevinné.
Sbíral kousky uhlí
do dubové truhly
tak jako všichni v Karviné.
		
(RoRo)

Es war ein Grossvater aus Ostrau,
co chodíval na věci moc zostra.
Po válce řekli mu raus
a musel opustit svůj Deutsches Haus
der alte Grossvater von Ostrau.
		
(V. L. Kašpar)
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OKRAŠLOVACÍ SPOLEK ZA KRÁSNOU OSTRAVU
Spolek je intelektuální povahy, podporuje kritické myšlení, tříbení názorů, diskusi (a učení se jí)
a humor v otázkách souvisejících s Ostravou a profesními zájmy členů spolku. Navazuje volně
na obdobné spolky z předválečného období.
Spolek byl založen na základě iniciativy Ilony Rozehnalové 12. března 2013. Více o aktivitách
spolku najdete na www.krasnaostrava.cz
Vaše náměty a připomínky můžete posílat na email: akce@antikfiducia.com. Korespondenční
adresa: Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu, Antikvariát a klub Fiducia, Nádražní 30, Ostrava
702 00
Členové spolku:
Ilona Rozehnalová – antikvářka, majitelka Antikvariátu a klubu Fiducia / Dita Eibenová – projektová
manažerka / Martin Strakoš – historik umění / Rostislav Švácha – historik umění / Martin Jemelka –
historik / Radovan Lipus – režisér / Petr Hruška – básník / Martin Mikolášek – kurátor, Galerie Dole /
Tomáš Knoflíček – teoretik umění, festival Kukačka / Jiří Surůvka – výtvarník, performer / Jiří Nekvasil
– režisér, ředitel Národního divadla moravskoslezského / Roman Polášek – fotograf, kurátor FGF /
Monika Horsáková – publicistka, Slezská univerzita, CINERITE / Petr Šimíček – pedagog, šéfredaktor
portálu Moderní dějiny.cz / Petr Pánek – předseda sdružení PANT / Jiří Sovadina – pedagog, zástupce šéfredaktora Moderní dějiny.cz / Martin Tomášek – literární historik / David Bazika – scénograf /
Romana Rosová – historička architektury / Blažena Przybylová – čestná členka in memoriam / Milena
Vitoulová – architektka / Iva Málková – literární historička / Jiří Hruška – pedagog, Educa 24 / Pavel
Hruška – literární historik / Milan Líčka – filmový kritik / Jana Grossmannová – pedagožka / Martin
Popelář – fotograf, kurátor FGF / Renáta Spisarová – rozhlasová redaktorka, Ostravské centrum nové
hudby / Michaela Davidová – vedoucí filmového Studia Karel / Jan Baka – fotograf / Tomáš Vůjtek
– dramatik / Jakub Ivánek – pedagog / Jiří Hrdina – fotograf, pedagog / Ivan Binar – spisovatel /
Veronika Krejzová – dramaturgyně filmového Studia Karel / Jiří Král – spolumajitel tiskárny Printo / Eduard Ovčáček – výtvarník / Ondřej Durczak – fotograf / Anna Plošková – ředitelka spolku
Čisté nebe / Petr Ďásek – organizátor festivalu ProTibet, MOST pro Tibet, o. p. s. / Ilona Vybíralová –
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