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Milí přátelé,

jarní čtvrtletí tohoto roku je za námi a s ním jedna z nejexponovanějších etap roku v životě okraš-
lovacího spolku. Sportovní či divadelní hantýrkou: začala nám sezóna. Je potřeba odzimovávat, 
sázet, uklízet, vyspravit, co v zimě napáchalo chladné počasí. A stejně jako se děti nemohou  
dočkat, až ze sebe setřesou vrstvy zimního oblečení, takže jdou do kraťas, sotva se objeví prv-
ní náznaky slunečních paprsků, i členové okrašlovacího spolku jsou plní elánu, nových nápadů  
a plánů, mnohdy překračujících jejich časové možnosti. A k tomu začíná období pěších i cyklo 
výletů a komentovaných procházek všeho druhu. Přesvědčit se můžete ve fotoreportech, které vás 
již tradičně v úvodu našeho bulletinu seznamují s proběhlými akcemi spolku.

Podrobněji se věnujeme odhalení pamětní cedule básníku Josefu Kainarovi na ostravském 
hlavním nádraží či spisovateli a vydavateli Jaromíru Šavrdovi, jehož výročí narození i úmrtí jsme 
si připomněli pietní vzpomínkou, happeningem v ulicích centra i komponovaným pořadem ve Fi-
ducii. Hned několik článků se v aktuálním čísle věnuje problematice veřejného prostoru. Dozvíte 
se více o knize Univerzita a umění: Umělecká díla ve veřejném prostoru VŠB-TUO, zaměřili jsme 
se na aktuální stav veřejných architektonických soutěží v Ostravě nebo na občanské intervence ve 
veřejném prostoru, třeba na park Hrabovjanka. Tradičně se věnujeme i přírodě, tentokrát přírod-
ní památce Turkov. Pokud patříte mezi milovníky kol, upozorňujeme na článek o historii ostrav-
ských velocipedistů. Těšit se můžete i na dokončení stati o literárních obrazech ostravské krajiny.

Věříme, že vám letní číslo Krásné Ostravy zpříjemní parné dny a přinese třeba i pár osobních 
objevů či řádků k zamyšlení.

Pěkné léto vám za okrašlovací spolek a všechny autory přeje Monika Horsáková
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OSTRAVSKÝ VÝLET DO PŘÍVOZU A KŘEST NAUČNÉ TABULE  
VĚNOVANÉ BÁSNÍKOVI JOSEFU KAINAROVI
Ke konci března jsme uspořádali další ostravský výlet, na kterém nás provázeli historik umě-
ní Martin Strakoš, literární kritik Pavel Hruška a geolog Jan Lenart. Výlet začal na ostravském 
hlavním nádraží křtem naučné cedule věnované ostravskému pobytu básníka Josefa Kainara. 
Naučnou ceduli jsme vytvořili ve spolupráci s Ostravským informačním servisem a najdete ji  
ve vestibulu vlakového nádraží v přízemí za levými vstupními dveřmi – hned naproti pobočce  
Ostravského informačního servisu. Výlet pak vedl historickou zástavbou Přívozu. Výletníkům 
jsme zprostředkovali originální místní architekturu, periferní oblasti města s historicky a geolo-
gicky cennými přírodními lokalitami, připomenuli jsme řadu významných osob a na některých 
zastávkách jsme zažili interesantní výhledy na ostravskou scenerii. Na výletě jsme také pokřtili 
nové číslo bulletinu Krásná Ostrava, a to u soutoku Odry s Ostravicí. Na závěr výletu jsme také 
neplánovaně navštívili klubovnu BVÚ, věnovanou památce „ostravského Foglara“ Karla Líby. 
Při prohlídce pamětní desky věnované Karlu Líbovi, kterou je možné si prohlédnout zpoza plotu, 
vyšel ven tamní správce a ochotně nás provedl klubovnou, za což velmi děkujeme! 

OTEVŘENÍ OSTRAVSKÉ POETICKÉ STEZKY  
A ZAHÁJENÍ SEZÓNY NA NÁMĚSTÍ E. BENEŠE 
Na náměstí Edvarda Beneše jsme 23. dubna provedli „jarní okrášlení“, uspořádali malý piknik 
a otevřeli ostravskou poetickou stezku, věnovanou in memoriam spisovatelům Janu Balabáno-
vi a Jaroslavu Žilovi. Texty vybíral literární historik Pavel Hruška. Na náměstí se vrátily lavičky 
a nově přibyly popelníčky navržené sochařem Petrem Szyrokým. Nově na náměstí také najdete 
pítko pro ptáky a odpadkový koš. Květináče jsme letos osázeli podle návrhu zahradní architektky 
Magdy Cigánkové. Na závěr akce sice pršelo, ale to nás neodradilo a večer jsme završili opékáním 
špekáčků. 
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BYLINKOVÁ ZAHRÁDKA PO VZORU KLÁŠTERNÍCH ZAHRAD
Naši bylinkovou zahrádku na Milíčově ulici jsme letos upravili po vzoru klášterních bylinkových 
zahrad – s novým osazením nám pomohla zahradní architektka Magda Cigánková. Bylinky jsme 
vysadili do skupin oddělených modřínovými deskami, nově najdete u bylinek i popisky. 

OSTRAVSKÝ VÝLET DO MUGLINOVA 
Další ostravský výlet, tentokrát s průvodci Martinem Strakošem a Pavlem Hruškou, začal u la-
vičky Ferdinanda Vaňka před heřmanickou věznicí a vedl územím někdejší historické obce Mug-
linov. Přiblížil nenápadný půvab této na kopci nad řekou se rozkládající části Ostravy. Poodhalil 
kouzlo několika zdejších (často již zanikajících) lokalit, starých hrušňových sadů, ukázali jsme si 
díla moderní architektury, ale i Důlky, malebnou lokalitu s rybníčky a lesíky, nebo částečně zacho-
vanou kolonii finských domků, lidově nazývaných „fiňoky“.

ŠAVRDA V ULICÍCH, ŠAVRDOVSKÉ OKRÁŠLENÍ PROLUKY,  
KOMPONOVANÝ VEČER
Pietní vzpomínkou na hřbitově, guerillovým čtením v centru Ostravy, okrášlením proluky na Ma-
sarykově náměstí i komponovaným pořadem jsme si letos připomněli 85 let od narození a 30 let 
od úmrtí Jaromíra Šavrdy. Akce se konala na den úmrtí Jaromíra Šavrdy – 2. května. Od 15 hodin 
se sešli na pietní akci chartisté a také přátelé Jaromíra Šavrdy. Celé odpoledne se četly v centru Os-
travy úryvky z dobové korespondence mezi Jaromírem Šavrdou a úřady komunistického Česko-
slovenska. Šavrdovské okrášlení proluky – Šavrda na triku –, tak jsme nazvali guerillové okrášlení 
proluky na Masarykově náměstí (na místě bývalé květinové síně). Lavičky a stolky v šavrdovském 
duchu pro nás vytvořil sochař Petr Szyroki. Lidé si mohli přijít nastříkat šavrdovský motiv na trič-
ko. Večer se ve Fiducii konal komponovaný pořad, na kterém na Šavrdu vzpomínali jeho přátelé, 
literární historici i dějepisci. Z Šavrdových textů četl herec Marek Cisovský. 
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Jeden z nejlepších a čtenářsky nejoblíbenějších českých básníků Josef Kainar (1917–1971) prožil 
část svého života i na severní Moravě a ve Slezsku. Rodák z Přerova pocházel z „ajznboňácké“ 
rodiny (na železnici pracovali např. jeho dědeček, otec i strýc) a právě Kainarův otec v polovině 
30. let minulého století nastoupil jako přednosta dopravní kanceláře na nádraží v Ostravě-Přívo-
ze. S ním a jeho druhou ženou pobýval na Ostravsku i začínající básník (rodiče se rozvedli, když 
mu bylo deset let), který po nejrůznějších mladických peripetiích (např. po pokusu o sebevraždu 
z nešťastné lásky) dokončil svá středoškolská studia v nedalekém Hlučíně (tamní gymnázium 
dnes nese jeho jméno). Když v listopadu 1939 došlo k násilnému uzavření českých vysokých škol, 
pracoval Josef Kainar (tehdy student Filozofické fakulty Univerzity Karlovy) až do ukončení vá-
lečného konfliktu na zdejším nádraží (s výjimkou roku 1941, kdy byl zaměstnán na pile v Ostra-
vici). Bydlel spolu se svým otcem v Řepištích nedaleko Frýdku-Místku a na konci války s oblibou 
navštěvoval horské a podhorské obce, zejména Staré Hamry. 

Kainar tedy prožil poslední léta první republiky a období druhé světové války převážně  
na Ostravsku a v severomoravském regionu. Ostravské motivy se častěji objevují v některých jeho 
verších především z konce 30. let (publikovaných v časopisech či novinách), místy i ve sbírkách 
z let 40. a 50. Například tísnivou válečnou atmosféru a tehdejší traumatizující zážitky i události, 
jichž býval nechtěným svědkem, přenesl do několika svých básní. 

Stojí To za prvním skladištěm
Běžte se tam na To podívat
Já musím odtud Někam Pryč
To je jedno
(…)

Kulaté hlavy přes okraj nekrytých uhláků
V hlavách jsou oči V očích nic
Jen aby viděli z vagónů
Ti menší stoupají na něco
Na Něco
(…)

S dozorcem S posledním
Dá se trochu mluvit
Přes špásovnou ženskou
Za cigarety
Před chvilkou tu ubil pažbou z pušky
Jednoho co začal řvát a zpívat

Zpíval že je z Ostravy z Ostravy
Zpíval že je doma
Pozdravte mi mé rodiče
Tam za nadjezdem
Rožák číslo dvacet
(…)
                  
(úryvek z básně Vlak s vězni) 

JOSEF KAINAR NA OSTRAVSKÉM HLAVNÍM NÁDRAŽÍ
Pavel Hruška
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Múzy Josefa Kainara milovaly a obdařily ho roz-
manitými talenty, takže vedle mimořádných literár-
ních schopností a dovedností, jež dokázal přetavit 
do řady pozoruhodných veršů (připomeňme alespoň 
jeho básnické sbírky Nové mýty, Osudy, Lazar a pí-
seň či Moje blues), disponoval i výtvarným nadáním 
(s potěšením např. fotografoval či tvořil kresby anek-
dotického charakteru) a vynikal i v hudbě (na kon-
certní úrovni hrával na klavír, kytaru i housle). Jako 
muzikant si ostatně přivydělával v Doležalově taneč-
ním orchestru, s nímž pravidelně vystupoval ve svého 
času velmi populární ostravské kavárně Savoy (sídli-
la na Zámecké ulici v centru města). Hudba náležela 

k častým motivům a inspiračním zdrojům jeho veršů (v lásce choval zejména jazz a blues) a vedle 
psaní básní se Josef Kainar ve velké míře věnoval i tvorbě písňových textů (přetextoval např. ně-
které tradiční šlágry swingové a jazzové klasiky od skladatelů, jako byli G. Gershwin, D. Elling-
ton či I. Berlin, ale rád a ochotně autorsky spolupracoval třeba i s rockovými kapelami). Bytostné 
sepětí poezie s hudbou, rytmické kvality a melodické dispozice jeho básní a textů mívají pak mj.  
za následek, že Kainarovo dílo v tak hojném počtu – i desítky let po básníkově smrti – se zalíbením 
zhudebňují mnozí přední čeští muzikanti (např. V. Mišík, K. Plíhal, M. Prokop či J. Suchý).    

Po válce už Kainar ve studiích nepokračoval, usadil se v Brně, kde se oženil a působil jako no-
vinář. Posléze odešel „na volnou nohu“. V polovině 50. let se přestěhoval do Prahy, nejčastěji však 
pobýval v Domovech spisovatelů na zámku v Dobříši a ve Ždáni u Slapského jezera. V Dobříši  
ho pak zastihla smrt – 16. listopadu 1971.    

Květen 2018 připomenul dvě výrazná výročí spojená s osobností Jaromíra Šavrdy. 2. května 2018 
uplynulo 30 let od úmrtí a 25. května 2018 zase 85 let od narození básníka, prozaika, novináře, 
tvůrce a šiřitele samizdatu, politického vězně a chartisty, který je svázán s prostorem Ostravy. 

Klub Fiducia spolu s okrašlovacím spolkem si tyto skutečnosti připomenuly dnem, který se 
věnoval událostem, textům a dokumentům, spojeným neodmyslitelně s Jaromírem Šavrdou. Obě 
výročí upozornila na zdroje, z nichž můžeme čerpat informace a výklady o Šavrdově životě a díle. 
K doposud publikovaným heslům ve slovnících a encyklopediích (Literární slovník severní Mora-
vy a Slezska 1945–2000, 2001; Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy 
I., II., 2005, 2013; Biografický slovník Slezska a severní Moravy), k dílčím studiím (mj. Urbanec, 
1995, Martinek, 2009, Málková 2016), k jedinečnému výukovému materiálu (Paměť kraje. Tex-
ty historiků a pracovní listy pro výuku regionálních dějin Moravskoslezského kraje, 2014) přibyla 
v závěru roku 2017 monografie  (Málková, Iva. Jaromír Šavrda Tvůrce v zástupu i v opozici. Praha: 
Pulchra). Kniha čerpá z pramenných materiálů uložených v Archivu města Ostravy (nezpracova-
ný osobní fond Jaromíra a Dolores Šavrdových; spisy ze soudních procesů). Představuje zvláště 
životní cestu Šavrdy – literárního tvůrce od 40. let dvacátého století, kdy jako šestnáctiletý píše 
pionýrská říkadla, v padesátých a šedesátých letech přidává kriminální příběh, povídkovou knihu 
v žánru sci-fi a na přelomu let šedesátých a sedmdesátých pak politický thriller. V šedesátých le-
tech se Jaromír Šavrda profiluje jako novinář na stránkách Nové svobody. Jeho angažmá zvláště 
v obrodném procesu a nesouhlas se vstupem vojsk v Srpnu 1968 znamenají na počátku normali-
zace vyloučení z veřejného a literárního života. Šavrda reaguje založením samizdatové edice Libri 
prohibiti a změnou tematiky a výrazu svých básní – dokumentuje historické okamžiky a burcuje 
k vnímání lidských postojů jako dějinných gest. 

JAROMÍR ŠAVRDA A JUBILEA
Iva Málková
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Když závěr sedmdesátých let přináší výrazné represe a kriminalizace činů paralelní kultu-
ry, ocitá se v září 1978 po výsleších na státní bezpečnosti, domovních prohlídkách také Jaromír  
Šavrda ve vazbě, je souzen a za pobuřování odsouzen na dva a půl roku do vězení ve vzdáleném  
a nehostinném podkrušnohoří v Ostrově nad Ohří. Po návratu pokračuje ještě intenzivněji a jako 
tvůrce, opisovač a distributor samizdatově připravených knih je v září 1982 znovu vzat do vaz-
by, vyslýchán, ve velmi sledovaném a v zahraničí reflektovaném soudním procesu (spolu s Vla-
dimírem Liberdou) již jako velmi nemocný člověk znovu odsouzen za pobuřování na 25 měsí-
ců a umístěn do stejného vězení. Šavrda ve svých sbírkách, které vznikají ve vězení a vycházejí 
například v Mnichově v exilové edici Poezie mimo domov Daniela Strože (Cestovní deník, 1984, 
Druhý sešit deníku, 1986), a básních, které se stávají součástí almanachu Na střepech volnosti 
(1987), či ve svých vězeňských prózách (Vězeň č. 1260, rukopis 1983, Ostrov v souostroví, rukopis 
1982–1983, společně pod názvem Přechodné adresy, 1986) podává nepřehlédnutelné svědectví  
o touze být spisovatelem svobody a pravdy. 

Právě na závěrečné životní období spojené s odvážnou a nezlomnou manželkou Dolores byla 
soustředěna pozornost druhý květnový den. Připomenout statečnost, výlučnost Jaromíra Šavrdy 
si přišly především ti, kteří osobně poznali a zakusili jejich postoje, činy, pronásledování, odposle-
chy, ale i podporu v době 70. a 80. let na severní Moravě. Na hřbitově v Hrabové, kam se Šavrdovi 
přišel v roce 1990 poklonit také tehdejší prezident Václav Havel, se setkali s rodinou Šavrdových 
mj. Tomáš Hradílek, Jan Král nebo Ivo Mludek, aby zavzpomínali také na to, jak je v květnu 1989 
při prvním výročí smrti ostravského disidenta natáčela státní bezpečnost, jak motivující byly po-
stoje a činy Jaromíra a Dolores Šavrdových. Paralelně v centru Ostravy ožívala Šavrdova slova  
na příležitostně nainstalovaných „Šavrdových lavičkách“ i mezi Ostravany, jimž se svými studen-
ty četl Jiří Hruška texty související s autorovou tvorbou a se zahraničními ohlasy na jeho soudní 
procesy, se žádostmi o propuštění, které v osmdesátých letech zasílaly Amnesty International  
a osobnosti zahraniční politiky do Československa (bohužel, příliš pozornosti osud toho, kdo byl 
ochoten a schopen veřejně vyslovit a hájit myšlenky, které odhalovaly povahu vlády v socialistic-
kém Československu, nepřitahoval).

Den s Jaromírem Šavrdou završilo podvečerní setkání ve Fiducii, pro které Monika Horsáko-
vá připravila komponovaný pořad. Vstupní dokumentární film (Sami proti zlu – Libri prohibiti  
Jaromíra Šavrdy, 2012, režie: Klára Řezníčková, Monika Horsáková) připomenul byt Šavrdo-
vých, kde Jaromír opsal a vytvořil tisíce stran, které dokumentují svobodnou povahu literatury, 
kde se odehrávala setkání s přáteli, která byla rozhodující pro identitu generace, která i v osm-
desátých letech dokázala nacházet vzory, které překračovaly aktuální čas. Film také potvrdil 
nezdolnost Dolores Šavrdové, jež byla skutečnou oporou svému manželovi a dokázala uchovat 
materiály, díky nimž můžeme poznávat dobu, skutky a osudy nejen v časech normalizace. Iva 
Málková charakterizovala tvůrčí rysy Šavrdy spisovatele. Do svých vzpomínek spojených s Jaro-
mírem Šavrdou se ještě jednou ponořili Tomáš Hradílek a Jan Král, aby v detailech a drobnostech 
znovu doložili jeho statečnost a výlučnost. Potvrdila se dávná slova Heleny Klímové, jež vyzvedla 
Jaromíra Šavrdu jako bytost, která vyzrála z člověka osloveného dobou v jedince oslovující dobu. 

V polovině dubna letošního roku se Galerie PLATO přestěhovala do budovy bývalého kutilského 
supermarketu, aby na jeho 5 000 m² zahájila další etapu své existence. Série reportáží, článků  
a rozhovorů, která přesídlení galerie v posledních několika týdnech tematizuje, vysvětluje a ko-
mentuje, jasně dokládá, že instituce, kterou již pět let buduje Marek Pokorný a jeho spolupra-
covníci, na sebe dokáže strhnout pozornost, a to nejen v lokálním kontextu. PLATO si zkrátka 
vybudovalo zřetelnou a nepřehlédnutelnou identitu s ostrým profilem, která jen málokoho nechá-
vá chladným a lhostejným. Její dosavadní fungování má proto v celku logicky své příznivce, ale  
i řadu odpůrců. 

Vzhledem k tomu, co všechno bylo v uplynulých dnech řečeno a napsáno, je zbytečné znovu 
připomínat klikatou historii jejího (ne)vznikání, spojeného s často se opakujícími peripetiemi, 
animozitami, zklamáními, deziluzemi i nadějemi. V odstupu je ale zřejmé, že lokální kontroverze, 
které provázely diskuse kolem městské galerijní instituce, jednoznačně přispěly k vytříbení sta-
novisek i pohledů na to, jak by podobná galerie v kontextu Ostravy a Ostravska mohla a měla 
vypadat a fungovat.

Kam bude chtít Plato směřovat, zmínil Marek Pokorný už v roce 2014: „Městská galerie Ostra-
va je v mém pojetí především novou platformou pro prezentaci a zprostředkování současného umění 
ve všech jeho podobách. Na novém projektu mě zajímá především možnost od samého počátku ovliv-
nit způsob, jakým je možné umění vystavovat, jak o něm mluvit a jak ho dávat do zcela specifických 
souvislostí v dynamicky se rozvíjejícím městě s dlouhou a významnou průmyslovou tradicí, ve městě, 
které je sociálně velmi rozmanité a které silně prožívá svou vlastní identitu.“ Výstavní dramaturgii 
přitom od počátku koncipoval tak, aby v Ostravě prezentoval rozličné polohy a podoby součas-
ného umění. Namixovaný výstavní koktejl, na němž se jako kurátoři podílejí i Michal Novotný, 

PLATO V MARKETU  
A NA CESTĚ K JATKÁM
Martin Mikolášek
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Daniela a Linda Dostálkovy a Jakub Adamec, v sobě střídá konceptuálně zaměřené projekty se 
site-specific instalacemi a video-artem, objektovým uměním, fotografií a malbou, přičemž výběr 
autorů vůbec nepodléhá regionálním omezením a zaměřuje se především na umění s nadregio-
nální, často i celoevropskou perspektivou. 

S tím, jak se Plato začalo stěhovat a měnit svá působiště, se stále podstatnější složkou drama-
turgického plánu stává tematizace možností a způsobů prezentace současného umění. Jistá pro-
vizornost, která byla v Gongu patrná spíše mimoděk a která vznikala často jako náraz rozličných 
funkčních zacílení celého bývalého plynojemu, v němž bylo PLATO jen marginálním podnájem-
níkem, se přestěhováním do Kanceláře pro umění v bývalém obchodu s textilem na Českobratr-
ské ulici ukázala jako důležitá součást toho, jak se galerie chce navenek představovat. Podle mého 
názoru se právě tady zrodilo něco, co se stalo důležitou součástí identity galerie PLATO, něco,  
co ji definuje, charakterizuje a odlišuje od podobných institucí nejen v rámci České republiky. 
Mám na mysli právě tuto dočasnost a nestálou proměnlivost, která se v Kanceláři významně po-
dílela na syrovém (a proto živém) charakteru výstavních projektů. V kontextu výše řečeného je 
zbytečné zkoumat, zda šlo o záměr, nutnost či o souhru okolností, kterou dokázali Pokorný a jeho 
tým využít. Každopádně se jim s dočasností, syrovostí a „nevybíleností“ daří pracovat i nadále, 
což ostatně dokládá hned první projekt, jímž PLATO zahájilo činnost v prostorově velkorysém, 
ale znovu ještě dočasném působišti a který je dle slov sester Dostálkových součástí výstavní tetra-
logie nazvané „Dočasné struktury“.

Pár dočasných let v prostorově velkorysém, kdysi tržně utilitárním a dnes vysoce variabilním 
zastřešeném prostoru, v němž lze očekávat daleko zajímavější a živější kulturní produkci než v jen 

o pár stovek metrů vzdáleném Dvojhalí, které stále zůstává hodně daleko za svým potenciálem  
a deklarovanými přísliby, snad potvrdí, že aktivovaná „dočasnost“ bude generovat takové výstav-
ní a kulturní aktivity, u nichž bude hrát zásadní roli právě průzkum rozličných pojetí a vnímání 
umění, jeho možných projevů a proměn spojených se společenským, prostorovým, významovým 
a instituciálním kontextem. PLATO bude velmi pravděpodobně i nadále institucí připravenou 
se proměňovat ve svých strategiích, přístupech i projevech. Prezentace umění ve strategickém 
scénáři Marka Pokorného zůstane především živým polyfonním a mnohotvářným happeningem. 
Nestálost a proměnlivost obsahů, neuzavřenost formy i hybridní mísení médií, funkcí, ale i ma-
tení očekávání a vlastně i prostupování a míchání kdysi jasně vymezených rolí a funkcí spojených 
s galerijním provozem přinášejí fakticky znečitelněnou definici toho, co umění je, čím by mělo/
chtělo být, jak se dnes projevuje a jak funguje nebo chce fungovat. Plato je v tomto smyslu záměr-
ně a paradoxně (jde přeci o kamennou instituci!) erozivní a vlastně i podvratné – rozrušuje a iro-
nizuje dosavadní struktury kulturního provozu, zpochybňuje je a hledá jejich jinou definici, aniž 
by ji ale nějakým setrvalým způsobem chtělo definitivně fixovat. Na podobné, poněkud potměšilé 
strategie není ovšem řada potenciálních „konzumentů“ uvyklých na neměnnost galerijních cyklů 
a způsobů prezentací připravena. Myslím, že i na tyto nepřipravené PLATO záměrně cílí – nutí 
každého z nich, aby nezůstal neutrální, aby zaujal stanovisko, aby souhlasil nebo protestoval, aby 
umění pouze nekonzumoval, aby o něm, o jeho roli a jeho současném smyslu přemýšlel. Mož-
ná, že tento důraz na nutnost zaujetí zdůvodněného postoje je tou pravou příčinou, která mnohé  
od galerie PLATO odpuzuje. Jiné mnohé ale ze stejného důvodu zajímá a přitahuje. PLATO zkrát-
ka nastavuje laťku i zrcadlo. Nejen tím je jeho existence pro Ostravu už teď nesmírně důležitá.  



14 15

Na počátku letošního roku byla na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava (VŠB-
-TUO) vydána publikace s názvem Univerzita a umění. Umělecká díla ve veřejném prostoru 
 VŠB-TUO / Art on Campus. The Public Art Collection at VŠB-TUO,  zabývající se sbírkou umě-
leckých děl umístěných v univerzitních budovách VŠB-TUO a ve volném prostoru univerzitní-
ho kampusu v Ostravě-Porubě. Publikaci zpracoval autorský kolektiv ve složení architektka Eva 
Špačková (katedra architektury FAST VŠB-TUO), historička umění Marie Šťastná (Centrum re-
gionálních studií FF OSU) a historik Jakub Ivánek (Centrum regionálních studií a katedra české 
literatury a literární vědy FF OSU). V neposlední řadě je třeba uvést ještě jméno fotografa Roma-
na Poláška, který celou publikaci doprovodil množstvím fotografií.

Bez nadsázky se dá říct, že se jedná o publikaci, na kterou univerzita dlouho čekala. Kniha čti-
vým a přehledným způsobem pojednává o uměleckých dílech, která vznikala souběžně s výstav-
bou budov univerzity, v rámci jejich rekonstrukcí nebo v nich byla instalována dodatečně. Jedná 
se o knižní dílo, které poprvé komplexně dokumentuje uměleckou sbírku univerzity, představuje 
jednotlivá díla, jejich autory a okolnosti vzniku.    

Kniha je koncipována do několika kapitol. Úvodní kapitola pojednává o stavebním vývoji 
VŠB-TUO v jejím příbramském a ostravském období, přičemž hlavní pozornost se zaměřuje na 
architektonický vývoj univerzitního kampusu v Ostravě-Porubě. Ten se začal budovat v roce 1964 
a od doby svého dokončení roku 1973 se stále rozrůstá o další objekty fakult a vědecko-výzkum-
ných pracovišť. Následující kapitola se zabývá vztahem umění k veřejnému prostoru univerzity  
a přibližuje, jaký význam byl uměleckým dílům přikládán v různém časovém údobí. Třetí kapitola 
je věnována úloze designových prvků v architektuře, v níž se prolíná jejich praktická a estetická 
stránka.  

VYŠLA KNIHA  
UNIVERZITA A UMĚNÍ
Petr Kašing

Hlavní část knihy představují kapitoly zabý-
vající se konkrétními uměleckými díly, která se 
nacházejí nejen v areálu porubského kampusu 
a jeho budovách, ale také v dalších objektech 
VŠB-TUO umístěných v různých částech města. 
Každá kapitola se zabývá historií vzniku kon-
krétního díla, jeho podobou a úlohou v koncepci 
architektury. Čtenář tak získá dokonalý přehled 
o reliéfech, plastikách, mozaikách a dalších 
uměleckých dílech umístěných ve volném pro-
storu, na univerzitních budovách a v jejich inte-
riérech. 

Texty všech kapitol jsou doprovázeny nejen 
barevnými fotografiemi současného stavu umě-
leckých děl, ale také řadou historických snímků 
pocházejících jak z institucionálních, tak sou-
kromých archivů. Velmi zajímavé jsou například ukázky konceptů některých děl, která vznikala 
v průběhu realizace zakázky. Cennou součástí kapitol jsou medailony jednotlivých autorů, pomo-
cí nichž si čtenář může konkrétní umělecké dílo zasadit do kontextu uměleckého vývoje autora. 

Čtenáři v knize zajisté ocenění nejen množství kvalitních snímků, ale také mapky univerzitní-
ho kampusu a dalších budov umístěných mimo tento areál. Odkazy jednotlivých uměleckých děl 
v mapách navedou zájemce na konkrétní místo. Značným přínosem publikace je její dvojjazyčné 
vydání v češtině i angličtině, což nepochybně ocenění také zahraniční čtenáři. Díky kvalitnímu 
grafickému zpracování bude kniha sloužit také jako vhodný reprezentativní dárek pro významné 
hosty univerzity.

Kniha je bezpochyby významným a svým způsobem unikátním vkladem do problematiky do-
kumentace výtvarného umění na Ostravsku. Jsem přesvědčený, že upoutá široké spektrum čte-
nářů zajímajících se nejen o umění jako takové, ale rovněž zájemce o dějiny města Ostravy, jehož 
součástí je VŠB-TUO více než sedmdesát let. Knihu bych vřele doporučil nejen jim, ale zvláště 
všem, kteří mají k této univerzitě bližší vztah. Možná pro ně bude také inspirací ke krátkému 
zastavení a zamyšlení se nad uměleckými památkami, které našly své místo v prostředí, v němž  
ať už jako zaměstnanci či studenti tráví podstatnou část svého života. 
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spolků, které se ještě nakrátko nadechly k životu  
po druhé světové válce, aby na počátku 50. let z roz-
hodnutí státní moci zcela zanikly. Komunistický režim 
usiloval o eliminaci jakýchkoli občanských iniciativ, 
jež by nemohl přímo kontrolovat. 

Záležitosti péče o životní prostředí proto byly za-
členěny do správní agendy národních a občanských 
výborů. V polovině 60. let došlo v Ostravě v souvislosti 
s tzv. politickým táním a krátkodobým pokusem o ob-
novu občanské společnosti ke vzniku regionální po-
bočky nestátní ekologické organizace TIS – Svaz pro 
ochranu přírody a krajiny, která však byla roku 1979 
rozpuštěna. V 70. a 80. letech zde působily i odnože 
Hnutí Brontosaurus nebo Českého svazu ochrán-
ců přírody, jejichž činnost politický režim toleroval.  
V roce 1974 se konal v Ostravě první ročník mezi-
národního soutěžního festivalu filmů s ekologickou 
tematikou Ekofilm, který získal oficiální politické po-
svěcení, avšak brzy se stal platformou pro rozvíjení  
odborné a kritické diskuse o stavu životního prostře-
dí s nádechem protirežimního protestu. Zvláště pa-
nelové diskuse pořádané v rámci festivalu ve druhé 
polovině 80. let měly v tomto směru celospolečenský 
a celostátní dopad a těšily se velkému zájmu ze strany 
odborníků i dobrovolných ochránců přírody. 

Polistopadová éra spojená se znovuobnovováním 
občanské společnosti s sebou přinesla lepší podmín-
ky pro existenci ekologických spolků. Do dnešních 
dnů se v Ostravě udržely základní organizační články  
Českého svazu ochránců přírody či Hnutí Brontosau-
rus. V roce 1991 byl nově založen spolek Zelený bod 
Ostrava, jenž v současnosti funguje jako ekologické 
informační centrum, i občanské sdružení Vita, které 
v Ostravě provozuje ekoporadnu. Od roku 2001 zde 
působí pobočka neziskové organizace Arnika, věnu-
jící se podpoře veřejnosti v rozhodování o životním 
prostředí, ochraně přírody a otázkám toxických látek  
a odpadů. Zvláště v poslední době palčivá problema-
tika kvality ovzduší vedla roku 2010 ke vzniku obecně 
prospěšné společnosti Čisté nebe. Všechny jmenované 
organizace i mnohé další dnes v Ostravě zprostřed-
kovávají široké veřejnosti informace o životním pro-
středí, poskytují poradenství a přispívají ke zvyšování 
obecné ekologické gramotnosti.

OD OKRAŠLOVACÍHO SPOLKU PO ČISTÉ NEBE
Radoslav Daněk

Péče o životní prostředí jako veřejný zájem se zrodila v procesu modernizace 19. století. Její vznik 
souvisel s formováním tzv. občanské společnosti, tedy sítě organizací a institucí, jejichž prostřed-
nictvím svobodní občané projevují své zájmy a vůli. V době industrializace, způsobující vedle ji-
ného rozsáhlé proměny životního prostředí, vznikla také potřeba lidí na negativní stránky těchto 
změn reagovat a požadovat jejich nápravu. 

Prvním institucionalizovaným projevem této společenské potřeby bylo v Moravské Ostravě 
založení Městského okrašlovacího spolku (Stadtverschönerungsverein) roku 1894. Aktivity spol-
ku byly mnohovrstevnaté, obecně měly vést k ochraně místa a krajiny, a to jak z hlediska kulturní-
ho, památkového, tak přírodního. Spolek vedle jiného přispíval ze svých prostředků na budování 
odpočinkových míst nebo výsadbu stromů v ulicích a na náměstích, které sám také inicioval. Vy-
víjel tlak na obecní samosprávu ve věci přijímání opatření vedoucích ke zlepšení hygieny a čistoty 
životního prostředí ve městě. 

Ve stejné době se na Ostravsku začalo formovat i národnostně české okrašlovací hnutí, které 
bylo částečně provázáno s organizovanou turistikou a jejím úsilím o ochranu přírody. Spolek pro 
okrašlování a ochranu domoviny v Polské Ostravě byl založen jako první český spolek toho dru-
hu ve Slezsku rovněž roku 1894. Počátky okrašlovacího spolku v Mariánských Horách spadají 
do roku 1912. V meziválečné době na něj navázal okrašlovací odbor při místní Národní jednotě, 
který se později transformoval opět v samostatný Spolek pro okrašlování a ochranu domoviny. 
Jednotlivé ostravské okrašlovací spolky sdružovaly až několik stovek členů. Podstatnou součástí 
jejich činnosti byla osvěta a výchova k péči o životní prostředí.

V totalitárních režimech jsou funkce a nástroje občanské společnosti silně potlačovány  
ve prospěch ovládání lidí a veřejného mínění výkonnou politickou mocí (státem). Tak došlo nej-
prve v době nacistické nadvlády k silnému útlumu a následně přerušení činnosti okrašlovacích 

Festival Ekofilm vznikl osamostatněním sekce filmů  
s tematikou životního prostředí v rámci festivalu Tech-
film. Celkem 41 ročníků se až do roku 2015 konalo tra-
dičně v Ostravě.

Počátky Hnutí Brontosaurus, formujícího se původně  
v rámci režimního Socialistického svazu mládeže, sa-
hají k roku 1974. Jeho hlavním cílem byla aktivizace 
mladých lidí usilujících formou víkendových a prázdni-
nových terénních akcí o pomoc znečištěné přírodě

Okrašlovací spolek v Mariánských Horách se zaměřoval především na úpravu veřejných 
prostranství a parků v samotné obci. Za první republiky pořádal též květinové výstavy. Jeho 
zakladatelem a dlouholetým předsedou byl místní lékárník PhMr. Lambert Půrek.

V polovině 60. let 20. století vznikl v Ostra-
vě Severomoravský obvod Sboru ochrany 
přírody (od 1969 TIS). „Poznej a chraň!“ se 
stalo hlavním mottem dobrovolné organiza-
ce i názvem jejího tištěného zpravodaje.
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Můj poslední příspěvek na téma architektonické soutěže byl uveřejněn v bulletinu Krásná Ostra-
va v červnu 2014. Měl obecnější charakter – pojednával o jejich tradici a významu. Závěrem jsem 
uvedla čerstvé příklady architektonických soutěží a jejich témata, přípravu, průběh a vyhodnoce-
ní. Nejednalo se však o Ostravu, ale o mnohem menší města našeho kraje.  

V poslední době se však situace změnila: v letech 2017 a 2018 proběhlo v Ostravě pět archi-
tektonických soutěží a další bude vyhlášena v nejbližší době. Jejich vyhlašovatelem je Statutární 
město Ostrava. Podrobnosti, včetně ilustrací a Protokolu o průběhu soutěží, lze najít na webu 
České komory architektů www.cka.cz, zde uvádím stručné údaje a pár poznámek:

Revitalizace veřejného prostoru ulice Umělecké v Ostravě

Datum konání soutěže: 14.12. 2016 – 15. 2. 2017, bylo odevzdáno 23 návrhů. Výsledky, včetně 
oceněných a odměněných návrhů a jejich autorů, byly zveřejněny 6. 4. 2017. Soutěžní návrhy, 
které se zabývaly řešením vstupního prostranství před Galerií výtvarného umění v Ostravě, byly 
v souladu se soutěžními podmínkami vystaveny pro veřejnost.

Soutěž byla vyhlášena jako ideová, což znamená, že soutěžní návrhy slouží pro vyjasnění zá-
měru investora. Vítěz soutěže může, ale nemusí být vyzván k pokračování své práce – vypracování 
projektu. Město se přesto rozhodlo zahájit spolupráci s autory vítězného návrhu Janem Adamu-
sem, Ondřejem Bělicou a Matějem Jindrákem.

Řešené prostranství ovšem bezprostředně souvisí s připravovanou dostavbou galerie (v sou-
časné době se hovoří o návrhu architekta Josefa Pleskota, nazývaném „Bílý stín“). Lze tedy před-
pokládat, že bude nutné nejdřív časově a prostorově zkoordinovat realizaci obou staveb.

Revitalizace veřejného prostoru náměstí Msgre Šrámka v Ostravě

Datum konání soutěže: 19. 4. 2017 – 1. 6. 2017, odevzdáno 20 návrhů. Výsledky, včetně oceně-
ných a odměněných návrhů a jejich autorů, byly zveřejněny 16. 6. 2017 a soutěžní návrhy byly 
vystaveny, aby se s nimi seznámila veřejnost.

Rovněž tato soutěž byla vyhlášena jako ideová a splnila očekávání: přinesla kvalitní návrhy 
úprav prostoru kolem katedrály Božského spasitele, který je dnes znehodnocen různými typy pře-
plněných parkovišť. 

V soutěžních podkladech bylo uvedeno, že pro parkování bude sloužit nový parkovací dům, 
takže návrhy logicky obsahují jen minimální množství parkovacích stání. O poloze parkovacího 
domu však dosud není rozhodnuto, takže k evetuální realizaci vítězného návrhu autorů Martina 
Surovce a Miroslavy Šešulkové (nebo dalších v pořadí) může dojít až po vyjasnění této dopravní 
situace.

Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek pro účely galerie PLATO Ostrava

Datum konání soutěže: 3. 2. 2017 – 21. 4. 2017, odevzdáno 8 návrhů. Výsledky, včetně oceněných 
a odměněných návrhů a jejich autorů, byly zveřejněny 15. 5. 2017 a soutěžní návrhy byly vystave-
ny pro veřejnost v prostorách bývalé prodejny Bauhausu.

Soutěž byla vyhlášena jako dvoufázová – užší – projektová v souladu se Zákonem o zadávání 
veřejných zakázek:

 – dvoufázová znamená, že v první první fázi probíhá hodnocení všech přijatých návrhů  
a ve druhé fázi hodnocení vybraných návrhů, dopracovaných do stanovených podrobnos-
tí;

 – užší, že soutěže se zúčastní jen užší počet potvrzených účastníků;
 – projektová, že autoři oceněných návrhů budou vyzvání k jednacímu řízení o uzavření 

smlouvy o dílo na projekt.

Mezinárodní porota se na závěr hodnocení soutěže dohodla, že postačí jen jedna fáze hodno-
cení, protože tři z osmi návrhů byly jednoznačně v čele, a ocenila je v pořadí: 1. cena Petr Hájek 
ARCHITEKTI, s.r.o., 2. cena ZEROZERO, s.r.o., 3. cena KWK Promes, arch. Robert Konieczny. 

AKTUÁLNĚ O ARCHITEKTONICKÝCH  
SOUTĚŽÍCH V OSTRAVĚ
Milena Vitoulová
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Všechny návrhy přinesly originální a inspirativní řešení a bylo radostné objevovat přístup  
autorů ke způsobu rekonstrukce této cenné ostravské památky.

Poté porota soutěže dokončila svou práci a odevzdala hodnocení návrhů s doporučením, aby 
následovalo jednací řízení o smlouvě o dílo na projekt s autory všech tří oceněných návrhů. 

Při tomto jednacím řízení však nedošlo ke shodě mezi autory na 1. a 2. místě a zástupci Statu-
tárního města Ostravy. Podrobnosti neshody lze v tomto textu sotva z odstupu specifikovat. Sto-
jí však za úvahu, zda podmínky smluv neupravit tak, aby se příště předešlo zpomalení procesu  
a nedorozumění. Autoři obou návrhů totiž nejsou začátečníci a vydobyli si ostruhy mnoha vyda-
řenými realizacemi veřejných staveb.

Jednání bylo nakonec úspěšné s třetím v pořadí – architektem Robertem Konieczným – a lze 
doufat, že s realizací jeho návrhu budeme všichni spokojeni, neboť, jak již bylo řečeno, všechny 
oceněné návrhy byly velmi kvalitní.

Novostavba bytového domu Kostelní — Biskupská v Ostravě

Datum konání soutěže: 11. 1. – 7. 3. 2018, bylo odevzdáno 48 návrhů. Výsledky, včetně oceně-
ných a odměněných návrhů a jejich autorů, byly zveřejněny 25. 4. 2018. Soutěžní návrhy budou 
v nejbližší době vystaveny pro veřejnost.

Soutěž byla vyhlášena jako jednofázová – otevřená – projektová v souladu se Zákonem o za-
dávání veřejných zakázek: 

 – jednofázová znamená, že je stanovena jen jedna fáze hodnocení;
 – otevřená, že počet účastníků není omezen;
 – projektová, že autor nebo autoři oceněných návrhů budou vyzváni k jednacímu řízení  

o uzavření smlouvy o dílo na projekt.

Porota se shodla na udělení 1. ceny kolektivu Michala Palaščáka a spoluautorů Michala Poláše 
a Jana Flídra, jejichž koncept ohodnotila s výrazným odstupem od dalších návrhů. Lze doufat,  
že hladce proběhne také následné jednání o smlouvě o dílo mezi investorem – statutárním měs-
tem Ostrava – a autorem/autory vyzvaných k jednání, a bude tak možné bez odkladu začít s pro-
jektem a následně s realizací stavby.
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Koncertní hala města Ostravy

Tato soutěž je ve stadiu přípravy. Od Jana Malíka z Útvaru hlavního architekta, který je pověřen 
funkcí sekretáře soutěže, jsem se dozvěděla, že bude vyhlášena během několika týdnů. 

Bude se jednat o soutěž: 
 – užší, s vyzvanými účastníky;
 – projektovou – ocenění autoři návrhů budou vyzváni k jednání o smlouvě o dílo na pro-

jekt.

Záměr uspořádat architektonickou soutěž vyvolává souznění ze všech stran. Soutěž bude 
specifická tím, že koncertní hala bude vybudována jako dostavba Domu kultury města Ostravy. 
V každém soutěžním týmu bude kromě architektů povinně specialista – akustik, který doloží svou 
odbornost realizací několika podobných koncertních sálů. 

Soutěžní návrhy bude posuzovat odborná mezinárodní porota ve složení: Zvi Hecker, Rafi Se-
gal, Valerie Mulvin, Krzysztof Ingarden, Jakub Szczesny, Adam Rujbr, Tadeáš Goryczka. 

Návrh vyzvaných účastníků v soutěži, se kterými se v současnosti jedná: autoři významných 
a skvěle fungujících halových staveb Steven Holl Architetcs & Kropac Architects, Konior Studio, 
Henning Larsen Architects.

Naši architekti budou zřejmě smutní, že je soutěž užší… Snad budou vyzváni i někteří z nich? 
Mají však nevýhodu: koncertní sály se staví v Polsku, Německu, Rakousku a podobně, zatím co 
my si musíme vystačit především s těmi, které vybudovali naši předkové, takže naše zkušenosti 
jsou ve srovnání se zahraničními týmy malé. Rozhodně nás všechny bude těšit, když se záměr 
postavit krásnou koncertní síň uskuteční.

Závěr 

Architektonické soutěže byly a jsou předmětem debat organizovaných okrašlovacím spolkem  
Za krásnou Ostravu a přednášek v prostorách Antikvariátu a klubu Fiducia. Jsou připomínány 
jako historicky ověřený způsob, jak získat kvalitní ideu či návrh významného zásahu do městské-
ho organismu – od územně plánovací dokumentace až po stavbu objektů či veřejných prostran-
ství a zeleně. 

Chováme naději, že se stanou samozřejmou sou-
částí kvalitní přípravy plánování a výstavby města. 
Autoři nejlepších návrhů vzešlých z architektonic-
kých soutěží budou pověřováni zpracováním projek-
tové dokumentace staveb včetně autorského dozoru 
při jejich realizaci, a tak budou nastoleny podmínky 
pro vznik výstavby, jejíž kvalita bude na světové úrov-
ni.

Toto směřování není jen v zájmu města Ostravy, 
ale v zájmu celé České republiky, proto jsou architek-
tonické soutěže součástí Zákona o zadávání veřej-
ných zakázek. Strategický plán rozvoje města Ostravy 
na období 2017–2023 na to navazuje plánem posílit 
agendu a kompetence v oblasti kvalitního urbanismu 
města a realizací architektonických soutěží s cílem 
zajistit podmínky pro vznik prvotřídní výstavby. 

INTERVENCE VE VEŘEJNÉM PROSTORU / SDÍLENÁ ZKUŠENOST 
Ilona Vybíralová

Na začátku dubna 2018 proběhla v Plzni konference „Procesy pokroku v komunitním rozvoji  
a proměnách veřejného prostoru“. Cílem konference bylo sdílení zkušeností s občanskými inter-
vencemi ve veřejném prostoru, tzv. placemaking. Pozvaní účastníci konference tvořili průřez mezi 
iniciátory, úředníky a politiky, majícími s těmito projekty zkušenost. Početné ostravské zastou-
pení všech tří skupin věrně zrcadlilo znatelný trend zvyšujícího se zájmu o toto téma v Ostravě. 

Konferenci pořádalo sdružení „Pěstuj prostor“, s několikaletou zkušeností s komunitními 
projekty. Na základě praxe pořadatele, doplněné o postřehy 30 různých organizací, byla vytvoře-
na hlavní styčná témata problematiky komunitních projektů. 

Sepsaná témata neměla hranice v konkrétním městě ani prostoru. Jednalo se především  
o normativy v běžném legislativním přístupu, specifika založení, iniciaci a otázku následné údrž-
by a zodpovědnosti za oživovaná místa. Projekty ve veřejném prostoru vycházející z řad obyvatel 
občas vnášejí divokost do města, divokost do politiky města. Každý, kdo zkusil aktivně vstoupit  
do veřejného prostoru a běžnými cestami se pokusil něco změnit, ví, že cesty k výsledku jsou kli-
katé. O to klikatější, o co víc je na zodpovědných funkcích zastoupen strach (z neznámého, své-
volného, spontánního), nepochopení a nezájem. 

Město Ostrava již podruhé ukázalo, že se těchto projektů nebojí, a i letos vyhlásilo dotač-
ní program na podporu revitalizací veřejného prostoru. Pravdou je, že i přes veškerá nesporná 
pozitiva a posun v otázce komunitních projektů, se stále zvyšují (někdy až neúměrně) nároky  
na ty, kteří s nápadem na revitalizaci konkrétních prostor přicházejí. Tato zkušenost byla na konfe-
renci sdílena napříč městy a zúčastněnými organizacemi. Nároky přicházejí především ze strany 
majitelů a správců pozemků, nejčastěji městských obvodů. Mezi běžné požadavky patří následná 
údržba, oprava stavu, úklid nebo nahrazení zničených věcí. Z jedné strany jsou tyto požadavky 
legitimní, v konečném důsledku ovšem vedou k neúměrným závazkům těch, kterým není jejich 
okolí lhostejné. Přitom již samotná realizace těchto děl je pro mnohé zapojené velkým závazkem: 
musejí plnit roli projektanta, koordinátora, facilitátora, dělníka, PR manažera, telefonisty aj.  
To vše jen s vůlí osobního nasazení. Bylo by ideální, kdyby zájem o veřejné prostory byl natolik 
zaryt v mysli lidí, že by se o tyto pozice jednotliví obyvatelé přetahovali a uměli si je mezi sebou 
vhodně rozdělit. Mnoho projektů ve skutečnosti ale v současné době stojí většinou na malé sku-
pince lidí, častěji jednotlivcích. 

Pokud odměnou za aktivitu těchto jednotlivců bude kromě nesporného dobrého pocitu z kva-
litně odvedeného díla i několikaletá zodpovědnost a údržba, devíza aktivních obyvatel ve společné 
cestě k oživování městských prostor se zároveň stane limitem celé myšlenky. 

Řešením je najít, nebo se alespoň pokusit se najít, společnou cestu, jak zajistit udržitelnost 
komunitních projektů. Ta může být pokaždé jiná, závislá od velikosti a charakteru projektu  
i komunity samotné. Nelze ale přednostně a bez diskuse ponechávat zodpovědnost za tato díla  
na iniciátorech samotných. Kultivace veřejného prostoru a zlepšování veřejného života by měl  
být společný zájem všech obyvatel, včetně samosprávy. 

Lze říci, že v mnoha městech již s realizací komunitních projektů počítají. Některá města, 
včetně Ostravy, tyto projekty dokonce finančně podporují. Neznámou a zatím neprošlapanou ces-
tičkou je nastavení udržitelnosti a budoucnost těchto projektů. Vzájemná diskuse a sdílení zku-
šeností mohou tyto spletité cesty narovnat. Neutuchající aktivita jedněch může inspirovat druhé 
a celkově přispět k společné sdílené zodpovědnosti za veřejný život a prostor, ve kterém žijeme.   
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Na soutoku řeky Opavy s Odrou většina nivních lesů ustoupila lidské činnosti. Přírodní památka 
(PP) Turkov o rozloze 20 ha je jeden z posledních fragmentů přírodě blízkých lesních ekosystémů  
na levém břehu Opavy cca 3 km od soutoku.1

Turkov leží na hranici katastrů Třebovice ve Slezsku, Martinov ve Slezsku a Pustkovec. Dá se 
však říci, že území odpradávna přísluší řece Opavě. Řeka hraniční lokalitu zaplavovala, ukládala 
zde povodňové hlíny a dala vzniknout určitému typu lužního lesa. Turkov leží v otevírajícím se ši-
rokém říčním úvalu Ostravské nivy. Na severozápadě říční úval vymezují vyvýšeniny Děhylovské 
pahorkatiny, tj. Bobrovníky, Hošťálkovice, Hladový vrch a Landek. V Ostravské nivě rostl tzv. tvr-
dý luh s dominantním dubem letním, jasanem ztepilým a jilmy. V terénních sníženinách se dařilo 
mokřadním olšinám s ostřicemi.

O existenci zarostlé říční nivy podává svědectví název obce Třebovice. Vznikl z přídavného 
jména třebová. Takto byla označována ves, která ležela na místě vytříbeném, kde dříve stával 
les, jenž byl vykácen nebo vypálen. První písemná zmínka o Třebovicích je z roku 1424, již v roce 
1377 zde stála tvrz Diewicz. Ke kácení lesa docházelo na soutoku řek od počátku 14. století. Ži-
vot ve vsi byl spojen s lovem ryb v řece, také chovem ryb v rybnících budovaných u řeky Opavy  

1 Přírodě blízké lesy svým druhovým složením stromů a strukturou porostu odpovídají přirozené vegetaci a vyznačují se nízkou 
intenzitou užívání.

a na potocích. Rybníky sloužily k obživě a k odvodnění území. Na řece byl na katastru Martinova 
vybudován rybník Štěpán. V Třebovicích jsou zmiňovány rybníky Polní a Lesní. PP Turkov se snad 
dotýkal rybník Bezděk a částečně rybník Kuty na Pustkoveckém potoce. 

V mapě stabilního katastru spojeného (www.arichivnimapy.cuzk.cz) je zakreslena na území 
Turkova mlýnská strouha. Přívod vody do strouhy byl veden z třebovického jezu nad dnešní že-
lezniční stanicí přes část Turkova, dále strouha vedla pod terénní vyvýšeninou (areál zámeckého 
parku) na mlýnské kolo a zpět do řeky. Ke vsi patřil vodní mlýn, zmiňovaný již v roce 1424. Spory 
kolem hranic a přístupu k vodě v místě Turkova byly vedeny mezi majiteli odpradávna. V histo-
rických zápisech z 16. století z období majitele třebovického statku Jindřicha z Markvartovic jsou 
zmiňovány časté neshody s majitelem sousedního Martinova Hynkem z Vrbna. Spory se týkaly 
hranic, které dělily grunty martinovské a třebovické, také poškozování rybničních hrází na řece 
Opavě, držení vody na třebovickém stavu aj. 

V Turkově dnes nalezneme jen náznaky, kudy vedla mlýnská strouha. Zbytek mlýnské strouhy 
pod parkem byl využit pro svod odpadové vody do čističky odpadních vod.

V mapě stabilního katastru je vidět zakreslená vysoká hráz, která se táhne celým Turkovem. 
Dnes je hráz překopána v místě ulice Provozní, dále v místě, kde bylo položeno meliorační potru-
bí k odvodnění podnikatelského prostoru v sousedství Turkova. Můžeme spekulovat, zda vysoká 
hráz na hranici gruntů sloužila k ochraně mlýnské strouhy proti záplavám od řeky, či k jinému 
účelu.

V přední části PP Turkov od ulice Martinovské jsou zakresleny louky, pole a listnatý les. Zvod-
nělé plochy (rybníčky) tedy vznikly na obhospodařovaných pozemcích. Vzrostlé duby na vyvýše-
ných hrázkách kolem polí dodnes vyznačují hranice mezi nimi. Kdy došlo k zatopení polí a násled-
nému vzniku mokřadních olšin, se zatím nepodařilo zjistit. 

Z výkazu ploch (www. archivnimapy.cuzk.cz) se dočteme, že v roce 1845 byla celková plocha 
rybníků v Třebovicích 2 ha a v roce 1948 nejsou vedeny rybníky žádné. 

Důležité jsou také údaje o typu a rozloze lesů. V roce 1845 jsou v Třebovicích vyměřeny pouze 
lesy nízkokmenné a křoviny o rozloze 21 ha. V roce 1948 nejsou lesní porosty rozlišeny a jejich 
rozloha je 15 ha. V historických mapách v části Turkova u železniční trati je zaznačen les pod 
názvem Háj a Bezděk nebo také Ostropec. Po staletí byl pěstován tzv. nízký les neboli pařezina. 
Hodily se k tomu dřeviny, jako je habr, lípa, javor aj. Dřeviny byly seřezávány pravidelně v cca 
7letém cyklu na pařez, který rychle obrostl novými výmladky. Pařezina byla nezbytná jako krmivo 
pro domácí zvířata, na podestýlku, na výrobky z proutí a také otop. Současný stav porostů ukazuje 
na pozdější pěstování tzv. středního lesa. Dodnes jsou v Turkově vidět staré duby letní, které byly 
pěstovány generativně, a z pařeziny vyrostlé staré javory, lípy a habry, kdysi pravidelně seřezáva-
né na pařez (viz foto 1–2). Po konfiskaci třebovického velkostatku, tedy i části Turkova, majitelce 
Marii Scholzové-Stonawské po roce 1945 lze pozorovat pěstování vysokého lesa.

Dnes je Turkov ukázkou přírodě blízkých porostů, typických pro nivu na soutoku Opavy  
a Odry. Les zde vznikl postupným vývojem, zahrnujícím lidské zásahy, řízené pěstování nízkého 
a středního lesa. Můžeme obdivovat vzácné druhy rostlin vázané na les, např. měsíčnici vytrvalou 
(Lunaria rediviva), pižmovku mošusovou (Adoxa moschatellina) nebo dymnivku plnou (Coryda-
lis solida). V bažinných olšinách roste ostřice prodloužená (Carex elongata), kosatec žlutý (Iris 
pseudacorus), karbinec evropský (Lycopus europaeus), zblochan vodní (Glyceria maxima), kos-
tival lékařský (Symphytum officinale), okřehek menší (Lemna minor), halucha vodní (Oenanthe 
aquatica), lilek potměchuť (Solanum dulcamara) aj. 

Turkov je jedním z mála přírodně historických prvků na hranici Třebovic a Martinova, které 
nebyly převrstveny zástavbou a kde je možné sledovat vývoj přírodního prostředí.

PŘÍRODNÍ PAMÁTKA TURKOV
Zdenka Rozbrojová
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Povodeň v roce 1997 a následné roky

PP Turkov byla zaplavena řekou Opavou až k ulici Martinovské. Po opadu povodňových 
vod se ukázalo, že střední část Turkova se proměnila v bezodtokovou lagunu. Hladina vody 
se trvale zvýšila místy o 20–40 cm oproti minulým letům. Bylinné i keřové patro odumřelo. 
Na podzim roku 1997 osidlují plochu laguny drobné vodní rostliny okřehky. V roce 1998 je 
již znát plošné prosýchání olší v laguně a dalších dřevin na vedlejší lesní ploše. V listopadu 
téhož roku dochází k pročistění odtokových propustí a zatopená část Turkova je konečně 
odvodněna. Na jaře 1999 jsou viditelné škody na vegetaci, stromové patro v nejnižších mís-
tech odumřelo z 90 %. V následujícím roce 1999 bylo pozorováno plošné rozšíření spole-
čenstva s haluchou vodní. V roce 2001 se na prosluněných místech rozšířily porosty ko-
satce žlutého. Viditelné změny vegetace v poměrně krátkém období jsou důkazem velkého 
potenciálu území.

Povodně, které PP Turkov pozměnily, a odumřelé olše se zdály být pro určitou skupinu 
lidí vhodným argumentem pro vyjmutí Turkova z kategorie zvláště chráněných území a vy-
užití prostoru pro stavbu severního spoje k dálnici. Nastalo období obhajování přírodních 
hodnot Turkova. Tlak na zrušení přírodní památky byl zažehnán a řešení přípojky k dálnici 
bylo odloženo. K větší propagaci Turkova přispěla i nová naučná stezka vybudovaná opav-
ským Spolkem Ekolyceum. V roce 2015 byl vyvolán další spor o vykácení cca 170 starých 
stromů. Tento problém byl po dvou letech řešení rozhodnut tak, že některé stromy kolem 
naučné stezky a pár stromů s cílem prosvětlení porostů byly vykáceny. Zásahy pomohly  
k udržitelnosti lesního ekosystému uprostřed města.  

Přírodní památku Turkov tvoří dnes lužní les, nacházející se na místě soustavy rybníků, z nichž 
jeden se nazýval Bezděk. Od něj je odvozen název ulice Na Bezděku v Třebovicích. V minulosti 
byla tato lokalita součástí třebovického statku, jenž byl v průběhu dějin v majetku několika šlech-
tických rodů. Do historie se zapsaly především tři z nich: Bzencové z Markvartovic, na jejichž 
přímluvu povýšil v roce 1532 král Ferdinand I. Třebovice na městys a udělil mu několik privilegií, 
Gussnarové z Komorné, kteří nechali v letech 1684–1697 původní třebovickou tvrz z roku 1377 
přestavět na raně barokní zámek, a Stonawští, poslední vlastníci zámku a velkostatku. Z tohoto 
rodu pocházely dvě osobnosti, které se proslavily v oblasti umění: Marie Stona a její dcera Helena 
Železná-Scholzová. Připomeňme si alespoň ve stručnosti pohnuté osudy obou dam.

Na počátku 20. století zdědila po svém otci majetky v Třebovicích Marie Stonawská, provdaná 
za doktora práv Alberta Scholze. Po sedmi letech strávených s manželem v Chropyni, kde se jim 
v roce 1882 narodila dcera Helena, opustila manžela a vrátila se s dcerou k rodičům na zámek do 
Třebovic. Jejím druhým, utajovaným mužem, byl rakouský spisovatel a redaktor Karl Erasmus 
Kleinert.

Mezi její německy psaná díla, která tvořila pod pseudonymem Marie Stona, patřila milostná 
poezie, romány a novely, čerpající často z motivů rodného kraje. Nejúspěšnější se stal její román 
Die wilde Wolhynierin, inspirovaný událostmi lidového povstání na Ukrajině a publikovaný rov-
něž v českém překladu. Některá její díla vycházela na pokračování ve 20. a 30. letech 20. století  
v kulturních přílohách novin a časopisů Náš domov, Ostravský polední deník, Archa aj. V roce 1937 
obdržela za svou literární tvorbu Cenu města Moravské Ostravy. Její salon se stal jedním z kultur-
ních center Slezska. Na tamějším zámku pobývali od konce 19. století např. Bertha von Suttner, 
spisovatelka, mírová aktivistka a první žena, která se stala nositelkou Nobelovy ceny míru, spi-
sovatelé Karl Schönherr, Paul Keller, Marie von Ebner-Eschenbach nebo významný francouzský 
politik Georges Clemenceau. U Marie Stony měl svá první veřejná vystoupení klavírista a později 
hudební skladatel a spisovatel Ilja Hurník. 

TURKOV — MARIE STONA A HELENA ŽELEZNÁ-SCHOLZOVÁ
Martin Juřica

Třebovický zámek ve 40. letech 20. století
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Hrob rodu Stonawských na třebovickém hřbitově

Za 2. světové války se držela stranou a snažila se v rámci svých možností pomáhat intelektuá-
lům pronásledovaným nacisty. Marie Stona vlastnila zámek až do své smrti 30. března 1944. Její 
hrob se nachází na hřbitově v Třebovicích.

Nebylo překvapením, že se její dcera Helena Scholzová, provdaná Železná, poslední maji-
telka rodinného sídla před poválečnou konfiskací, rozhodla rovněž pro uměleckou dráhu. Stala 
se sochařkou. Studovala v Berlíně a poté v Bruselu. Při pobytu v Itálii se seznámila s renesanční 
plastikou i soudobou tvorbou. Navštívila rovněž Tunis. Na počátku 1. světové války přesídlila do 
Vídně.  Po skončení válečného konfliktu působila v několika evropských metropolích, mj. v Paříži, 
Florencii, Římě, avšak neztrácela kontakt s rodným krajem. Pravidelně se vracela do Třebovic. 
Traduje se, že jezdívala ráda na koni také do okolí Turkova, proto je jedna z ulic v jeho blízkos-
ti nazvaná Na Heleně. Byla členkou německého Sdružení výtvarných umělců v Opavě, kde také 
realizovala oltář v kostele sv. Hedviky. Vedle Josefa Obetha patřila mezi nejvýznamnější sochaře 
Slezska a severní Moravy konce 19. a prvních desetiletí 20. století. Její dílo osciluje mezi snahou 
po realistickém zachycení lidské figury a jejím symbolickým uchopením. Zaměřovala se na por-
tréty (členové habsburské rodiny, náčelník generálního štábu rakousko-uherské armády Conrad 
von Hötzendorf, Benito Mussolini, ale také významný portrét T. G. Masaryka), zabývala se také 
tvorbou pomníků a důležitou součást jejích prací tvořily komorněji pojaté plastiky inspirované 
biblickými, orientálními nebo literárními náměty. Vystavovala v Berlíně, Římě, Vídni, Paříži, ale 
také v ostravském Domě umění.  

V zámeckém parku v Třebovicích se nacházel její ateliér, který posléze využívali sochaři Au-
gustin Handzel a Vladislav Gajda. Již před druhou světovou válkou se Helena Scholzová-Železná 
trvale usídlila v Římě a od roku 1945 se věnovala převážně pedagogické činnosti. Zemřela 18. 2. 
1974 ve věku 92 let.

Samotný třebovický zámek a blízký Tur-
kov se na konci 2. světové války staly místy 
dramatických událostí. Turkov byl od 26. 
dubna 1945 ostřelován kaťušemi postupující 
Rudé armády, neboť se právě zde opevnily za 
hrází bývalého rybníka německé jednotky. Při 
bojích byl poškozen nejen Turkov, ale také zá-
mek. Po osvobození byl konfiskován a stal se 
majetkem státu. Rychle však chátral. I když 
se o záchranu objektu zasazovala řada osob-
ností, mj. básník Petr Bezruč, byl v roce 1958 
zbořen.

Na místě zámecké budovy byl postaven 
ústav sociální péče, v současnosti Domov 
Třebovice, zařízení Čtyřlístku – centra pro 
osoby se zdravotním postižením Ostrava –  
a vedle něho mateřská školka, která byla v le-
tech 1996–1997 přebudována na restauraci 
Třebovická role.

Lužní les Turkov, nacházející se na roz-
hraní tří ostravských městských obvodů – 
Martinov, Poruba a Třebovice –, byl v roce 
1993 vyhlášen přírodní památkou.

Pravděpodobně v průběhu 70. let 19. století se v Moravské Ostravě projel po ulicích první bicy-
kl, respektive vysoké kolo, jež bývá nesprávně označováno jako kostitřas. Kostmi na nerovných 
ostravských cestách vysoké kolo jistě třáslo, na rozdíl od dřevěných kostitřasů však bylo celoko-
vové. A těžké. Nejstarší velocipedy se objevily v Praze na konci 60. let 19. století, třeba při slav-
nostním položení základního kamene Národního divadla. Vlastnictví velocipédu (z franc. véloci-
pède – stroj rychlonohý) v 80. letech 19. století patřilo k prestižním záležitostem a bylo znakem 
společenského statutu zámožných vrstev, které se díky rozvíjejícímu průmyslu na Ostravsku 
koncentrovaly. Až do konce 19. století byla kola v ostravských ulicích haněna jako moderní prvek  
a leckterý cyklista zažil na svém stroji napadení, nezřídka nejen slovní. Brzy se kolo stalo nástro-
jem soubojů mezi ostravskými Čechy a Němci. Cyklisté se většinou semkli jen v případech, kdy 
město chtělo zvýšit poplatek za užívání kola, označovalo kola evidenčními značkami či upravova-
lo uliční jízdní řád pro velocipedisty.

První cyklistický klub se v Moravské Ostravě ustavil v dubnu 1887. Není překvapující, že se 
jednalo o německý spolek Radfahrer Club Mährisch Ostrau. Jeho předsedou se na dlouhá léta 
stal známý moravskoostravský nakladatel a tiskař Julius Kittl. Češi založili ve městě první klub 
až v roce 1895. Nazýval se Klub českých velocipedistů Blesk v Moravské Ostravě a jeho snahou 
bylo vymanit se z hegemonie německé cyklistiky. U zrodu českého spolku stáli úředník Leopold 
Havlíček, JUDr. Rudolf Matouš, sedlář Eberhard Tkačík, obchodník Jindřich Přikryl, solicitá-
tor Ferdinand Župka a Julius Janča. Sport byl ideální příležitostí k porovnávání sil dvou národů.  
Cyklistické závody se daly změřit stopkami a vítěz byl zřejmý. C. k. moravské místodržitel-
ství v Brně schválilo stanovy nového velocipedistického klubu, v nichž se dočítáme, že „účelem  

KČV BLESK: PRVNÍ ZÁBLESK OSTRAVSKÉ VLASTENECKÉ CYKLISTIKY
Petr Přendík
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spolku jest pěstování jízdy na velo-
cipedech, což se děje: a) společným 
cvičením; b) výlety a cestováním; c) 
pořádáním závodů, akademií a výstav 
cyklistických i súčastněním se jich; 
d) pořádáním přednášek odborných  
a zábav jakož i divadelních her ve pro-
spěch klubu“. Na počátku srpna 1895 
se konala ustavující valná hromada 
Klubu českých velocipedistů Blesk 
(dále KČV Blesk) v moravskoostrav-
ském Národním domě. 

Klub začal po zahájení činnosti 
ihned agitovat pro českou cyklistiku 
v novinách. Například v Ostravici 
vyšel 10. srpna 1895 článek, který 
brojil proti německému Radfa-
hrer Clubu: „[…] Účelem nově zalo-
ženého spolku českých velocipedistů 

‚Blesk‘ jest vymaniti české cyklisty z nehodného područí klubu německého, kde jsou sice dobrým 
materiálem, ale bezprávými; účelem klubu jest dále rozšířiti znalost a chuť českého živlu našeho  
ku sportu. Doufáme a jsme přesvědčeni, že nový spolek český dojde u našeho obyvatelstva přízně, 
již zasluhuje, a všeobecné podpory. Doufáme také, že nebude jediného českého cyklisty z Moravské 
Ostravy a okolí, který by se ku klubu tomuto nepřihlásil. Přejeme novému spolku: Ať žije a vzkvétá!“ 
Velocipedisté využili každoročně všech prostředků, aby podpořili češství. Koncerty české hudby, 
maškarní zábavy, masopustní zábavy v ryze českém duchu, pořádání vlasteneckých přednášek, 
výlety na Radhošť…

V roce 1895 členové KČV Blesk zahájili svou činnost účastmi na vlasteneckých událostech  
na Ostravsku. Na konci roku získali právo užívat vlastní odznak v barvách trikolory. Krátce nato 
si klub ujednal i stejnokroje: šedý kabát bez límce s čamarou, kalhoty široké (plundry), čapky téže 
barvy se štítkem, punčochy černé, střevíce plátěné s gumovými podešvy, pasy černé. Cyklistický 
spolek získal v létě 1897 právo užívat také spolkový prapor, který byl slavnostně rozvinut 7. srpna 
1897 v malém sále moravskoostravského Národního domu. K přítomným promluvil referátem  
o cyklistice spisovatel, redaktor a vlastenec František Sokol Tůma, jenž byl velkým propagáto-
rem české cyklistiky, vysoce aktivním členem KČV Blesk a všemožnými výkony se snažil upozor-
nit na nový sport (např. cestou z Moravské Ostravy do Prahy roku 1897, o níž následně hovořil  
na besedách).

Víme, že v březnu 1896 klub čítal 25 činných členů, přičemž dvacet z nich vlastnilo jízdní kolo. 
Zajisté to již byla kola nízká, jaká známe dnes. Svědčí o tom také klubová fotografie z roku 1899, 
na které vidíme nízká kola moderního typu, tzv. bezpečníky (z ang. rover safety). Z významných 
událostí, na něž moravskoostravští velocipedisté jezdili na kolech, uveďme uvítání arcivévody 
Rainera Ferdinanda Habsburského v Moravské Ostravě (1. července 1896), rozvinutí sokolského 
praporu v Místku (30. srpna 1896), závody v Olomouci (4. října 1896). V srpnu 1896 člen KČV 
Blesk Karel Koziel urazil na jízdním kole obdivuhodnou cestu z Moravské Ostravy do Berlína  
a zpět o délce 1 250 km. Roku 1897 bylo v klubu organizováno již 44 činných členů s 38 bicykly. 
Ostravští velocipedisté navázali kontakt s českým klubem v Opavě a vřelá spolupráce trvala  

několik let. Z Ostravy se podnikaly výlety až do Krnova, Bohumína, Hukvald či Místku. Nejvý-
znamnější události, které se členové Blesku roku 1897 účastnili, byl sraz českoslovanských cyk-
listů v Chrudimi. Jednalo se o ryze vlasteneckou událost. 

Nejvýznamnější období klubu

Poslední léta 19. století znamenala pro KČV Blesk nemálo zásluh. V dubnu 1898 bylo do klubu za-
pojeno již 62 cyklistů. Povětšinou se jednalo o osoby ze středních vrstev, ojediněle také o dělníky. 
Ve spolkovém výkazu jsou zapsány dokonce i dvě ženy. Zde je na místě uvést, že cyklistický sport 
byl v té době výhradně mužskou záležitostí. KČV Blesk uspořádal v září 1898 své první závody,  
a to na úseku císařské silnice mezi Příborem a Místkem. Roku 1899 se klub odhodlal k největší 
události – uspořádal I. českoslovanský sraz cyklistů v Moravské Ostravě.  Předsedou pořadatel-
ského výboru se stal F. S. Tůma. Srazu se zúčastnilo více než sto cyklistů, byli zde zástupci klubů 
z Prahy, Olomouce, Kroměříže, Prostějova, Uherského Hradiště, Brna, Vítkovic, Opavy, Lazů  
a Krakova. V sobotu 20. května 1899 začal sraz hromadnou schůzí v hotelu Slavia, v neděli od-
poledne proběhlo slavnostní uvítání klubů a následoval koncert Smetanovy hudby. V pondělí  
22. května F. S. Tůma hovořil k přítomným o povznesení české cyklistiky, požadoval zakládá-
ní malých klubů v místech národnostně ohrožených a pořádání cyklistických srazů, zejména 
ve Slezsku, na Valašsku a v Olomouci. Mezi zúčastněnými kluby byla ujednána štafetová jízda 
na bicyklech mezi Prahou a Krakovem (jela se již 21. července 1899, dopis pražského starosty  
Dr. Podlipného jeho krakovskému protějšku byl štafetou doručen na vzdálenost 505 km za ne-
celých 22 hodin). Účastníci českoslovanského srazu si prohlédli průmyslové město a nechali se 
zvěčnit fotografem v Českém akciovém pivovaru v Moravské Ostravě. Jak jinak než – s pivem 
v ruce. Osvěžení zlatým mokem v parném dni přejeli do Vítkovic ke staveništi Českého domu, 
odtud k jámě Šalamouna a celý program byl završen v hotelu Slavia. 

V srpnu 1899 byl vykonán výlet českých cyklistů na Moravu a Slovačí do Tater. Letního 13. srp-
na se sjeli cyklisté z Prahy, Hradce Králové, Brna, Ostravy a dalších moravských a polských měst 
do Olomouce. Odtud projeli během následujících dní přes Prostějov, Valašské Meziříčí, Rožnov, 
Čadcu a Štrbu do Tater. Jízda měla propagační charakter. Tůma v tisku reflektoval české a slo-
vanské továrny, zaznamenával, ve kterých městech schází základny pro cyklistický sport i pro po-
vznesení národního ducha. Výlet byl náročný, nejen terénem, ale také počasím. Tůma nám o něm 
zanechal v periodiku Ostravský obzor rozsáhlé postřehy.

KČV Blesk připravil ještě v září 1899 závod na trati Moravská Ostrava – Petřkovice, v říjnu 
na silnici Svinov – Opava. Od roku 1899 začali ostravští a opavští velocipedisté spolupracovat 
těsněji také s lazeckým klubem. Do organizovaných výletů se ale zapojovalo stále méně cyklis-
tů. Organizovaný cyklistický sport na počátku prvních let 20. století stagnoval. Cyklistika začala 
být sportem pro širší část společnosti a přibylo jejích neorganizovaných vyznavačů. V lednu 1901 
vybudoval KČV Blesk v Přívozské ulici kluziště. Výnos ze vstupného spolek daroval místnímu čes-
kému reálnému gymnáziu.  Jednalo se patrně o poslední veřejnou akci klubu. V září 1901 složil 
funkci předsedy architekt Bohumil Židlický. Ještě v roce 1902 se konala řádná valná hromada, 
poté již stopy po činnosti klubu mizí. Až ze záznamu z listopadu 1911 se dozvídáme, že klub upadl 
v dlouholetou nečinnost „následkem toho, že jízda na kole přestala býti již dávno sportem“. Nebyla 
to zcela pravda, neboť klub zanikl v době, kdy na Ostravsku počala vrcholit nová vlna zakládání 
českých velocipedistických spolků. Mnozí členové z KČV Blesk přešli právě do klubů, které vznik-
ly téměř v každé obci v okolí Moravské Ostravy. V závěru dodejme, že před 1. světovou válkou 
vzniklo na území současné Ostravy patnáct českých a osm německých velocipedistických klubů. 
Polská část obyvatelstva nevytvořila žádný. 
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„Jdu od Vítkovic… Večer se klade/ kol na směs pestrou střech, zdí a věží,/ komínů trsy, jež v šeru 
trčí/ k obloze v dáli, jak velké stvoly./ Tam vpravo z haldy vyšlehl plamen/ a rudá hmota níže se 
valí/ jak příval ohně a jak proud blesků…“ 

Tento způsob považuji za inovativnější a vpravdě moderní, na rozdíl od předchozího, od-
kazujícího k ruchovsko-lumírovské poetice, a následujícího, interpretovaného jako ovlivnění 
Bezručem, i když bych nerad podceňoval genia loci našeho kraje, který autory provokoval k po-
dobně vypjatému výrazu. V básni List ovšem najdeme jak bezručovsky zasněný pohled do dálky, 
tak vzdělaneckou aluzi, doplněné o takřka erotické a nepochybně vážně míněné vyznání dýmící  
Ostravě: 

„Hle, Bezkyd v dál zvlněný zamženou,/ tam Hukvaldy, a bílý Příbor můj/ v západu slunka zděmi 
zasvítil/ a celé širé Odry údolí,/ stopené v tichý oranžový třpyt…/ A na konci tam vzpjal se z rovi-
ny sloup dýmů k nebesům – – –/ Má Ostravo,/ hle jako Odysseus já jenom kouř/ z tvých hledám 
komínů tam v obzoru/ a tak tě duší celou objímám/ a pocel žhavý posílám ti v dál…“

Z našeho kraje nepocházel ani novinář, básník a prozaik Josef František Karas, pohybující 
se mezi rodnou Hanou, Ostravskem a Valašskem. V básnické sbírce Slezské melodie z roku 1911 
postřehla dobová kritika silné ovlivnění bezručovskou poetikou, jejím ideovým zaměřením i réto-
rikou. Já oproti tomu oceňuji, že Karas dějiště svých veršů nelokalizuje toliko titulem, ale usiluje  
o konkrétnější prostorové vystižení. Někdy – jako v básni Vratimov – k tomu využívá mytologizu-
jící metaforu:

„Lernejská hydra zde roztáhla chřtán,/ oči – dva ohromné uhly,/ čoud vidíš valit se? Její to 
dech,/ kam dolét, celý kraj ztuhlý!// […] Ohnivou tlamu má, síru a jed/ po leta chrlila ve kraj./ 
Jdeš kolem – skaliska, prokletá poušť –/ milostnou píseň zde nehraj!“ 

Jindy – v básni Na Landeku – čtenář sleduje básníkův bezprostřední pohled na krajinu a spo-
luprožívá s ním její znásilňování: 

„Na Modrou šel jsem […], a hledím dolů, na Landeku stojím, za mnou je bor, je tichý jak má 
duše,/ pode mnou pláň, je nad ní plno čmoudu/ a dole kalná teče Odra – […]/ Hleď, Přívoz čadí, 
Ostrava i Hory/ a Vítkovice – pták Noh jak by seděl/ na trupu reka, kloval vnitřnosti mu – –/ 
Tam Jaklovec, zde čpavý Hrušov/ a za ním cosi tundře podobného –/ močály, bahna. Blízko 
rmutné Odry/ Vrbice leží…“ 

Další báseň, Vítkovice, je sice – přiznávám – bezručovsky hrozivá, vedle sociálního rozměru 
však obsahuje i ten ekologický, autorem Slezských písní nevnímaný či alespoň nezaznamenaný, 
který vybrané verše přibližuje dnešní vnímavosti: 

„Z černých mračen od Vítkovic/ na celý kraj padá dusno./ Širé lány pohubeny,/ steré stromy 
umrtveny./ Zeleň hledáš? Marně hledáš./ Těžké mračno visí nízko./ Zablýskne se? Zahřmí 
jednou?/ Hrom-li třaskne do komínů/ nad šachtami hlubokými,/ do vysokých žhavých pecí?/ 
Do těch pevných panských sídel,/ co nás všecky zotročily?/  Dusno u nás. Dusno… Dusno!“ 

15. února letošního roku jsem se návštěvníkům Fiducie pokusil představit literární obrazy ostrav-
ského prostředí a krajiny, vznikající od poloviny 80. let 19. stol. do počátku 20. let století následu-
jícího. Průkopnické reflexe pocházely z dílny autorů, kteří se na Ostravsku nenarodili – Františka 
Slámy, Ignáta Hořici, bratří Mrštíků a Františka Sokola-Tůmy, ani u dvou následujících autorů 
tomu nebude jinak.

Prvním básníkem zařazeným do našeho výběru je M. Kurt (vl. jm. Maxmilian Kunert), rodák 
z Valašského Meziříčí, jenž pracoval jako finanční úředník také v Ostravě. V jeho jediné sbírce 
Básně z roku 1908 jsem našel několik textů pozoruhodně tematizujících naše město. V Dopisu je 
vylíčen oblíbený okamžik „probuzení“, který je zachycen např. u Viléma Mrštíka (Cesta do Rus-
ka) nebo Sokola-Tůmy (Na kresách): 

„Ten večer teplý byl,/ když vlak hřměl krajem se mnou k východu;/ já v coupé skrčen do okna jsem 
zřel/ bez myšlenek a v sebe zhroucený./ […] Vtom náhle do noci zašlehnul blesk:/ hle, požár 
velký v dáli uzřel jsem,/ to strašný plamen k nebi vypjal se,/ jak příšera by oheň chrlila/ jakási 
hrozná, nocí zastřená,/ že kraj kol rudou září zbarvil se,/ a v jasu tom komíny zvedaly/ své bílé 
prsty k nebi černému…“ 

Počáteční volný verš, uplatněný při záznamu všední cesty a jí odpovídajícího rozpoložení po-
zorovatele, se rázem mění v blankvers, jenž umožňuje vyjádřit vzrušení z výjevu vymykajícího se 
lidským měřítkům a současně ladí se symbolistickou zálibou v mytologizaci světa včetně industri-
álních projevů. V textu Z našich smutků Kurt zkouší totéž vyjádřit o poznání civilněji, z perspek-
tivy obyvatele města: 

... A ČADÍ PŘÍVOZ, OSTRAVA I HORY (DOKONČENÍ)
Martin Tomášek
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Obě polohy – mytologickou a realistickou – využívá Karas rovněž v  románu Na dně z roku 
1912. Věrohodně v něm líčí prostředí ostravských ulic, havířských hospod a domků, provoz kok-
sovny Karolina i industriální krajinu. První, mytologizující typ najdeme v předmluvě, v níž je kraj 
zde sugestivně líčen jako obrovský netvor polykající lidské oběti:

„Černé Ostravsko. Pochmurné, hrozné…
Z dálky podobno bažině, nad níž, od východu po západ rozpjatý, celý obzor zakrývající, dří-

má netvor, ohromný, příšerný, rovný oněm nestvůrným přízrakům z Apokalypsy, věstícím pří-
chod Antikrista. Tmavý, místy rudými plameny ožíhlý, ráno tratící se v mlhách, večer zastiňující 
hvězdnou oblohu. Občas se pohne. Zdá se vám, že zasvítil očima, rozevřel tlamu, širokou jako 
propast, hlubokou jako samo peklo, že mávl černým křídlem, schýlil se, kohosi pohltil… Cosi jste 
zaslechli… Jako by tam dole zazněl naříkavý hlas. A netvor, zdrážděný chutí masa, výparem 
čerstvé lidské krve, co chvíle mračnou kšticí zatřepe, co chvíle rozevře příšernou tlamu…“

Porovnejme s ním popis Ostravy z desáté kapitoly románu. Pro vyjádření vzhledu města uto-
peného v kouři autor volí opět biomorfní přirovnání (plží sliz, ohromné tasemnice, příšerné holé 
stromy, teskné domy), která jakkoliv pocházejí z tohoto světa, vyvolávají nepochybně podobný od-
por či hrůzu. Vzápětí však přechází k podrobnému výčtu zasažených míst a k pojmenování viníků, 
takže text připomíná spíše novinový článek než román:   

„Již po několik dnů bylo neobyčejně sychravo, chvílemi poprchávalo, ulice byly jediné blátiště, 
jediná kaluž. Slunce nezasvitlo, nezavál svěží vítr. Oblohy nevidět ani, mlha a čoud zahalují 
všecko, zdá se ti, že šedivou monotonní, jak tělo plže slizkou hmotou vyplněn celý prostor, že ona 

hmota plazí se ulicemi jak ohromné tasemnice: holé stromy v zahradách podobají se příšerám 
z pohádek, domy jsou teskné, se střechami jakoby uříznutými – tratícími se v mlze. A čoud ten 
den ze dne houstne, vtírá se do města od Přívozu a Hrušova i od Vítkovic, od Polské Ostravy i 
od Marianských Hor, dle toho, jak točí se sotva znatelné vzduchové proudy. […] Na severu čadí 
plynárna a petrolejka, továrny, Jindřiška, jáma Jiřího, Františkova v Přívoze, Anselmova za Od-
rou, na pruské straně Hubert, Ida v Hrušově, ohromná továrna na sodu atd.“ 

Karasův výčet pokračuje východem, jihem a západem Ostravy. Přestože autor nebyl zdejším 
rodákem, jeho dobrá, téměř na odiv stavěná orientace v zobrazovaném prostoru ukazuje na opak.

Potřebovali bychom mnohem více vzorků, z reflexí pocházejících z per prvních dvou autorů 
pocházejících skutečně z Ostravy – prozaik, překladatel a novinář Karel Handzel se narodil v Mo-
ravské, básnířka a překladatelka Teréza Dubrovská na Slezské – ovšem vyplývá, že jejich vidě-
ní města bylo jiné než u jejich předchůdců: méně expresivní, ale zato imaginativnější (Handzel)  
a důvěrnější (Dubrovská). 

Handzel ve své první povídkové sbírce Světélka z přítmí z roku 1913 sleduje nejen, jak Ostrava 
vypadá, ale jak zní – v povídce Stříbrné srdce ji ozvučuje zprvu jen šumění stromů, ptačí zpěv, pak 
kroky jednotlivců a hovory lidí a nakonec vozy a tisíceré kroky:  

„Šel jsem císařskou silnicí. Nad hlavou šuměly uprášené a vybledlé lístky starých topolů a lip.
Tisarka se probudila z nočního klidu a oživla čilým ruchem, jakoby tepna krví, když se člověk 

z rána probudí a uvede ruku nalehnutím zdřevěnělou do pohybu. S počátku šeptala silnice polo-
hlasně zpěvem ptáků a kroky nejrannějších chodců, potom však začala zníti hlasitěji a hlasitěji 
hovorem lidí, až za plné záře sluneční se rozduněla rachotem vozů a pádnými kroky několika 
tisíc lidí.“

Ještě zřetelnější posun k vizi výjimečného, exotického místa, které je i navzdory veškeré špíně 
a bídě místem magickým, přináší sbírka Chachaři z roku 1922. Všimněme si již vančurovského 
podtitulu povídky Křížový žebrák: „Povídka jako otevřená brána do pekel, odkud ozývá se sté-
nání vodkou opilých a smích pohlupavých.“ Po pohádkově laděném úvodu („Na pokraji českého 
světa, daleko na východě, na smavém, milém klínu podhorského kraje ležela ohromná tmavá skvr-
na. Šuměla a hučela do dálky a okolní svět točil se kolem ní jako hvězdy kolem slunce.“) následuje 
charakteristika města, v němž se nahromadily protiklady („Bylo to město, město uhlí a železa, 
město bídy a bohatství, město pláče a jásotu.“) a další typické znaky (tisíce komínů, černá země, 
lidští krtci, zuhelnatělé lesy, několik měst splývajících v hromadu domů či řeka, zatížená kalem  
a špínou z hutí a továren). Povahu města, k němuž patří také nečekané přechody a ostré hrany, 
ilustruje líčení krásných, košatých akátů na břehu řeky, načež se stejně náhle vracíme k popisu 
hald symbolizujících nekonečnou lidskou dřinu a zároveň odkazujících k horám, odkud horníci 
přišli, ale kam se už nepochybně nikdy nevrátí:

„Za akáty kupila a tísnila se výsypiska: malé a černé pahrbky, které vznikly za mnohá léta nasy-
páváním jalového důlního kamene, uhelného bláta, žhavých škvárů z koksových pecí a strusek 
z blízkých železných hutí. Byly to malé hory, které horníci nasypali jakoby sobě a svým dětem 
v upomínku na ty veliké hory na východě, se kterých sem sestoupili, aby si vydělali na denní chléb 
a na vyteskněný kus pole pod horami.“
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PŘÍRODNÍ PARK HRABOVJANKA
Jana Václavíková, Jana Batelková

Myšlenka vybudovat přírodní park nás napadla při procházkách k řece Ostravici. Míjely jsme ne-
udržovanou plochu v Hrabové, která vypadala velmi zanedbaně. Trápilo nás, že o veřejnou zeleň 
není postaráno tak, jak by si zasloužila. Zjistily jsme, že pozemek je ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy, správcem je městský obvod Hrabová. Věděly jsme, že žádost či prosba na místní 
obec o zregenerování pozemku by byla stěží vyslyšena. V dnešní době se bohužel stále více inves-
tuje do jiných sfér nežli do údržby zeleně.

Statutární město Ostrava však v té době vypsalo dotační titul (Revitalizace veřejného prostoru 
na území města Ostravy). Zajásaly jsme a zkusily podat žádost o dotaci na naši myšlenku parku, 

která do dotačního programu dobře zapadala. Ve výběrovém řízení byl poté náš projekt podpořen 
k poskytnutí dotace. 

Vybraly jsme si architektku Ivu Škrovovou, která naši myšlenku podporovala a svými zkuše-
nostmi nám pomáhala. Rozhodly jsme se také zažádat o finanční participaci náš městský obvod. 
Čekalo nás proto místní veřejné zastupitelstvo, kde jsme musely naši koncepci obhajovat a vysvět-
lovat. Zasedání bylo velmi těžké a smutné. Většina zastupitelů viděla v naší aktivitě ztrátu času, 
vyhozené peníze a zbytečnost. Bylo nám jasně dáváno najevo, že park bude zničen, stane se cen-
trem vandalů a bezdomovců. Od začátku naší snahy a práce jsme se ze stran většiny zastupitelů 
potýkaly s nedůvěrou a degradováním naší vize. Podpora byla minimální a my měly velké štěstí, že 
jsme na budování parku byly dvě. Uvědomily jsme si, že nové věci vznikají velmi těžce.

Bojovaly jsme však dál a šly za vidinou krásného parčíku, který bude sloužit nám všem. Odpo-
činek zde najdou jak starší občané, maminky s dětmi, sportovci, tak široká veřejnost. Viděly jsme 
místo, kde se mohou návštěvníci i vzdělávat, a to díky edukativním a herním prvkům. Čím více 
jsme park tvořily a budovaly, tím více nás napadalo, jak dalece může lidem sloužit.

Těšila nás velká podpora občanů. Svolaly jsme dvě veřejné brigády. Na každé se sešlo kolem  
60 lidí (dobrovolníků) z Ostravy-Hrabové a přilehlého okolí. Lidé byli a jsou nadšeni. Radova-
ly jsme se ze zapojení nás všech ve tvorbě parku. Uvědomily jsme si, že člověk dokáže spoustu 
věcí, pokud jim věří, a nepotřebuje být kvůli tomu politicky zainteresován. S politováním musíme 
konstatovat, že bohužel na úřadech je někdy aktivita a snaha občanů brána jako přítěž. Věříme,  
že pokud bude více těch, kterým není lhostejné místo, kde žijí, budou dávat podněty na naše míst-
ní úřady, budou aktivní, máme šanci něco změnit. Víme, že je to jisté omezení našeho komfortu, 
naší pohodlnosti. Avšak z vlastní zkušenosti vnímáme, že tvoření takovýchto hodnot člověka obo-
hatí a dá mu pocit radosti, že tvoří pro jiné. O to větší zadostiučinění je, když ti jiní přijdou a chtějí 
tvořit s námi, tedy společně.

Myslíme si, že není dobré stále ulpívat v naučených odpovědích plných strachu, že se něco zni-
čí, že to nemá smysl. Je čas naučit ostatní se o věci starat, vychovat jiný přístup k veřejným věcem, 
k veřejnému prostoru. Proč by se to zrovna Česká republika neměla naučit? Musíme jít příkladem 
a rozdávat tuto myšlenku a činy dále v našem okolí.

Jako velká úskalí však opravdu vidíme skutečnost, že ne každý by obstál a snažil se setrvat až 
do konce. Pokud panuje nedůvěra, nedočkáte se kousku pochvaly či podpory, naopak jen pocitu 
záště či závisti, tvoří se velice těžce. Další problém vidíme v tom, že takovou aktivitu člověk vyko-
nává zcela zdarma. Je asi zbytečné psát o hodinách strávených papírováním či pracemi při tvorbě 
parku. Dotační program však neumožňuje výplaty tomu, kdo park zašťiťuje. Možná je to na zvá-
žení, zda se nepokusit i tuto skutečnost ošetřit.

Velmi nás těší, že statutární město Ostrava vypsalo dotační titul na úpravy veřejných prostran-
ství. Bez něj, a nakonec i finanční participace městského obvodu Hrabová, bychom park nemohly 
po finanční stránce realizovat.

 Za velké účasti a zapojení běžných občanů se nám však podařilo vybudovat komunitní cha-
rakter parku a ušetřit nemalé peníze. S touto myšlenkou jsme také vyplňovaly původní rozpočet, 
už tehdy jsme věřily, že komunitu opravdu vytvoříme.

Na závěr chceme popřát všem hodně sil a kreativity. Nemít strach a bojovat. Ti správní lidé 
se vždy najdou a spojí v budování dobré věci. My díky této velké zkušenosti jdeme dále. Chceme  
se zaměřit na zeleň a její adekvátní péči. Vzhledem k tomu, že jsme rovněž stihly založit spolek 
Zelená Hrabová, z.s., budeme se snažit formou dílčích projektů nejen udržovat parčík Hrabo-
vjanka (www.hrabovjanka.cz), ale také apelovat na místní úřad, aby nedocházelo k betonování,  
ale naopak výsadbě stromů, keřů a dalších prvků spojených s péčí o zelený veřejný prostor. 

Ostrava tak sice nepřestala být fenoménem kontroverzním, ale konečně se také stala přijatým 
osudem zdejších lidí a jejich trvalým domovem. Tento posun potvrzuje báseň Jaklovec ze sbírky 
„písní a nálad“ Když slunce zapadlo z roku 1918. Dubrovská v ní kloubí idylu venkovského ve-
čera se slyšitelnou a částečně i viditelnou přítomností nedaleké šachty a dalších průmyslových 
provozů. Mezi první a třetí „vesnickou“ strofu je vklíněna druhá, v níž je verš s přírodním mo-
tivem („Štíhlé stromy snivě šumí“ – „temné lesy teskně tlumí“) vystřídán motivem industriál-
ním („dýmu táhnou šedé plachty“ – „signály a hukot šachty“), přičemž jejich totožný charakter 
stvrzuje rým. Na stejném principu je vybudována pátá strofa, v šesté se horníci vracejí po šichtě  
do vsi, v sedmé do nastalého ticha zaznívají pouze zvony. Uzavřeme naše putování symbolicky 
právě tímto textem vyjadřujícím harmonický soulad lidí a průmyslového kraje, jenž je živí: 

1. Jako jesle víska leží,    5. Slunce klesá do údolí,
několik jen bílých domů…   ticho kolem – signál zvučí… 
mezi nimi cesta běží,    zlatě svítí lány polí,
řadou topolových stromů.   a jen šachta ještě hučí.

2. Štíhlé stromy snivě šumí,   6. Horníci jdou v řadách spolu,
dýmu táhnou šedé plachty,   svítilna se chvěje v dlani, 
temné lesy teskně tlumí    uhelný prach z temných dolů  
signály a hukot šachty.    na zavlhlé bledé skráni…

3. Velký rybník, četné lísky,  7. Ztichl signál – ticho kolem…
u cesty se růže vinou,   jako jesle víska leží…
potok zurčí prostřed vísky,  měsíc stojí nad topolem,
kostel dumá nad krajinou.   zvonů „Ave“ zvučí s věží…

4. Rodný dům a bílý nízký –     
kolem keře magnolií,      
večer jest už vlahý, blízký,     
do květů se perly lijí.
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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, zástup-
ce 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 Prin-
to / 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 –  
zahradní architektka / Petr Přendík – iniciativa za záchranu vítkovického nádraží / Marek Przybyla – 
grafik / Janek Przybyla / Petr Kašing – historik / Martina Klézlová – Památník Petra Bezruče / Martin 
Juřica – archivář
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