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BULLETIN OKRAŠLOVACÍHO SPOLKU ZA KRÁSNOU OSTRAVU

ROČNÍK VI.

EDITORIAL
Milí přátelé,
na konci léta tradičně vychází další číslo bulletinu Krásná
Ostrava. Celý letošní rok je zasvěcen osmičkovým výročím a my jsme moc rádi, že se nám podařilo dotáhnout
do konce myšlenku historika Petra Kašinga, který loni přišel s nápadem vytvořit nové naučné cedule na slezskoostravském hřbitově a adoptovat a opravit hrob sochaře
Augustina Handzela. Na této myšlence jsme pracovali
s našimi členy Petrem Kašingem, Blaženou Przybylovou, Jakubem Ivánkem a pracovnicí hřbitova Natašou
Lukášovou. Po Blaženčině smrti bylo dotažení celé akce
velkým závazkem, neméně jsme to dlužili i Handzelovi,
jehož hrob byl dlouhodobě zničený. Na jaře jsme proto
adoptovali hrob, připravili podklady k naučným cedulím
a mapě a v červnu jsme pokřtili jak opravu hrobu, tak
nové naučné cedule a speciální mapu hřbitova. Osobně
jsem za tuhle aktivitu velmi ráda a těším se na soutěž na
umělecké dílo na hrob Augustina Handzela, kterou jsme
vypsali na začátku září.
V bulletinu najdete také několik článků věnovaných heřmanické haldě, která je významnou přírodní lokalitou
a hrozí jí rekultivace, která by podle nás mohla tento biotop zajímavých druhů živočichů a rostlin negativně ovlivnit. Téma ostravských hald a jejich hodnoty je jedním
z těch, kterým bychom se chtěli věnovat i do budoucna.
Máme na co navazovat – v Ostravě působí několik odborníků, kteří se dlouhodobě výzkumu ostravských hald

z hlediska biodiverzity věnují. Jeden z nich, arachnolog
Zdeněk Majkus, letos bohužel náhle zemřel – v tomto
čísle najdete dvě vzpomínky na něj i na jeho práci. Další
vzpomínka in memoriam je věnovaná skvělé osobnosti,
ostravskému herci Luďku Eliášovi – kdo jej poznal, jistě
byl stejně jako my fascinován jeho nezdolnou energií
a uhrančivostí, s jakou vyprávěl o své zkušenosti s vězněním v koncentračním táboře. Třetím člověkem, kterého
bychom rádi připomněli, je nedávno zesnulý antikvář
Jaromír Struhala, který byl vášnivým scifistou a v Ostravě
byl mezi milovníky starých knih pojmem.
V zářijovém čísle najdete i mnoho dalších článků a témat, věnovaných našemu městu a jeho minulosti i současnosti. Přeji vám inspirativní čtení.

Ilona Rozehnalová
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VÝLET NA HEŘMANICKOU HALDU
A DISKUSE O REKULTIVACÍCH HALD
Díky iniciativě Martina Netočného jsme uspořádali 12. června výlet a diskusi nazvanou „Nechat to být? O heřmanické...
krajině“. Se zájemci o fenomén ostravských hald jsme podnikli výlet na heřmanickou haldu s entomology a botaniky, jehož součástí byla opening instalace na zaslepených oknech zpustlé důlní budovy. Haldou nás provedli a tamní
přírodní zvláštnosti i vzácnosti okomentovali biologové z Ostravské univerzity Šárka Címalová, Petr Kočárek a Jan
Hradecký. Večer se pak ve Fiducii konala filmová projekce a diskuse o strategii rekultivační činnosti postindustriální
krajiny.

FOTBAL VERSUS LITERATURA NA NÁMĚSTÍ EDVARDA BENEŠE
V rámci Muzejní noci v sobotu 9. června jsme otevřeli další poetickou stezku na náměstí Edvarda Beneše, která byla
tentokrát netradičně věnována fotbalu a literatuře. Literárně-fotbalové okrášlení totiž připomnělo Mistrovství světa
v kopané. Ukázky z tvorby předních českých spisovatelů a test z fotbalového slangu pro zájemce připravil literární
historik Pavel Hruška.
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NOVÉ NAUČNÉ CEDULE NA SLEZSKOOSTRAVSKÉM HŘBITOVĚ
A OPRAVA HROBU SOCHAŘE AUGUSTINA HANDZELA
Dva roky se připravoval projekt vytvoření nových naučných cedulí na slezskoostravském hřbitově, které by mapovaly
významné osobnosti, jež jsou na tomto nejstarším ostravském hřbitově pohřbené. S nápadem přišel historik Petr
Kašing, který dlouhodobě mapuje významné osobnosti pohřbené na tomto hřbitově. Spolu s dalšími našimi členy
Blaženou Przybylovou a Jakubem Ivánkem pak připravili výběr osobností pro naučné cedule a začala jednání s obvodem Slezská Ostrava. Chceme tímto velmi poděkovat zejména paní Nataše Lukášové za její obětavost a nasazení, ale
také ostatním zaangažovaným zaměstnancům hřbitova za jejich ochotu a pomoc při přípravě i realizaci projektu. Celá
příprava vyvrcholila letos v červnu, kdy jsme si připomněli výročí 195 let od založení hřbitova. V rámci tohoto výročí
jsme vytvořili nové naučné cedule a speciální mapku hřbitova se zakreslením významných hrobů, objektů a soch.
Graficky mapu i cedule připravila Kristína Pupáková. Opravili jsme také hrob sochaře Augustina Handzela, který byl
zničený. Hrob jsme adoptovali letos v červnu, nyní je opravený a v roce 2019 na hrobě vznikne nová socha vzešlá z veřejné soutěže. Současná provizorní úprava hrobu je z dílny sochaře Petra Szyrokého. Kromě křtu cedulí, nového čísla
bulletinu Krásná Ostrava a opravy hrobu jsme uspořádali komentovanou procházku po hrobech slavných osobností
s historikem a iniciátorem celé akce Petrem Kašingem a popularizátorem soch Jakubem Ivánkem. Za finanční podporu děkujeme obvodu Slezská Ostrava, Statutárnímu městu Ostrava (který projekt podpořil v rámci výzvy na osmičková
výročí) a Nadaci Agosto foundation.

VÝLET Z NOVÉ VSI DO ZÁBŘEHU S KRONIKÁŘEM PETREM
PŘENDÍKEM
V neděli 3. 6. 2018 jsme podnikli další ostravský výlet, tentokrát z Nové Vsi do Zábřehu. Počasí bohužel nepřálo, od
rána lilo jak z konve. Přesto přišlo několik odvážlivců, a tak jsme se rozhodli vyrazit. Kronikář Ostravy-Jihu Petr Přendík
nás vedl přes Novou Ves na Pískové Doly, po cestě nás ale zastihla průtrž mračen, a byli jsme proto nuceni trasu zkrátit
a zakončit ji v restauraci Havránek. Výlet tudíž příští rok zopakujeme s tím, že bychom šli z opačné strany.
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HROB SOCHAŘE
AUGUSTINA HANDZELA
NA SLEZSKOOSTRAVSKÉM
HŘBITOVĚ
JAKUB IVÁNEK

Ostrava byla rodištěm či místem působení mnoha významných osobností z různých oborů působení, jejichž
ostatky spočívají na pohřebištích v rámci dnešního velkoměsta. Historik a archivář VŠB-TUO Petr Kašing v loňském roce vydal v rámci sborníku Ostrava s číslem 31
rozsáhlý soupis takových hrobů na slezkoostravském
hřbitově a letos vyjde v následujícím čísle téhož sborníku podobný soupis týkající se ostatních ostravských
pohřebišť. Výsledkem jeho soustavného zájmu o místa
posledního odpočinku známých Ostravanů jsou však
také nové informační tabule „ostravského Slavína“, instalované na Slezské Ostravě v letošním roce. Součástí
této akce, pořádané okrašlovacím spolkem Za krásnou
Ostravu, bylo rovněž okrášlení hrobu nejvýraznější osoby
zdejší sochařské scény v meziválečném období – Augustina Handzela.
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Augustin Handzel se narodil 7. června 1886 v Moravské
Ostravě jako syn koksaře Františka Handzela, žijícího
v kolonii Dolu Šalomoun. Od dětství byl slabý a pro
těžkou práci v dolech se nehodil. Zato ho to táhlo k výtvarničení, a tak v letech 1901–1904 vystudoval v Ostravě
štukatérství a sochařství. Ačkoli měl zjevný talent, ihned
v sochařském školení nepokračoval a několik let putoval
po monarchii. Až roku 1910 se zapsal na Uměleckoprůmyslovou školu v Praze k Josefu Drahoňovskému, odkud však již roku 1911 odešel pro nedostatek financí do
Vídně, kde začal vyrábět módní sošky z fajánse pro firmu
Goldscheider. Tuto výnosnou práci neopustil ani po návratu do Ostravy v roce 1913. V roce 1916, dva roky po vypuknutí světové války, musel i on narukovat do rakouské
armády, avšak působil v Krakově v jednotce vojenských
sochařů pracujících na válečných pomnících.
Brzy po válce se Handzel oženil. Vzal si Annu Bagiňskou
z Jablunkova, která však pro jeho sochařské sny neměla
pochopení. Přála si zejména, aby byl schopen finančně zajistit rodinu, a tak Handzel od roku 1920 podnikal
v sochařských a štukatérských pracích v Mariánských
Horách. V polovině 20. let nicméně tohoto zaměstnání
přece jen zanechal s cílem stát se sochařem vyjadřujícím
se především volnou tvorbou. Vstoupil do Klubu přátel
umění, později Klubu umělců a od roku 1926 předse-

dal nově ustanovenému Moravskoslezskému sdružení
výtvarných umělců v Moravské Ostravě. Jako zastánce
pokrokovosti a výběrovosti spolku ale narážel na převažující konzervativní pozice. Proto vstoupil do Spolku
výtvarných umělců Brno a Spolku výtvarných umělců
Mánes a v letech 1934–1935 spoluzakládal s kolegy malíři Vladimírem Kristinem, Bohumírem Dvorským a Janem
Sládkem sdružení Výtvarní umělci Moravská Ostrava. To
bylo zrušeno za nacistické okupace. Po druhé světové
válce vstoupil do Bloku výtvarných umělců země Moravskoslezské a po jeho zrušení do Svazu československých
výtvarných umělců. Ve volné tvorbě se Handzel zabýval
sociálními tématy souvisejícími se specifiky regionu Ostravska. Známé jsou jeho cykly Horník s harmonikou či
Horník se sbíječkou (z přelomu 20. a 30. let 20. století),
plastiky Havíř pod Laubama (1928), Haldařka (1930),
Matka s dítětem na zádech (1932) či Havíř pod šachtou
(1942). Jak bývá u sochařů zvykem, našel oblibu také ve
ztvárnění ženského těla. Z této skupiny prací jsou známy
především Dívka s cigaretou (1927), Léto (1934), s nímž se
účastnil bienále v Benátkách, a Dívka se džbánem (1943).

a také památníků obětem druhé světové války, např. ve
Staré Bělé, Brušperku či v budově Krajského soudu v Ostravě. Stylově vychází Handzelovo dílo z české sociální
plastiky 20. let 20. století. Nese vlivy meziválečné tvorby
Otty Gutfreunda, odkazuje k sociálně angažovanému
dílu Constantina Meuniera, civilismu Jana Štursy ad. Je
charakteristické zjednodušením figury na základní objemy, lapidárním pojetím a vytvářením až balvanovitých

Podobná témata najdeme i mezi jeho pracemi pro architekturu, jež většinou odléval z tehdy oblíbeného
umělého kamene (kamenná drť slepená cementovým či
jiným pojivem). Všichni zřejmě znají Handzelovy Horníky
a Koksaře pro vstupní průčelí paláce Elektra v Moravské
Ostravě (1926). Méně známy jsou jeho plastiky Horníka
a Matky s dítětem pro Revírní bratrskou pokladnu na
Českobratrské ulici (1925–1928), dnešní hotel Mercure,
které už před polovinou 20. století z průčelí budovy zmizely. Známe je pouze ze sádrových modelů, jež najdeme
v sále druhého patra tohoto objektu. Pro architekturu
vytvářel Handzel též symbolické a alegorické plastiky.
K těm nejznámějším patří Žena a Muž pro bránu Ústředního hřbitova v Moravské Ostravě (1924–1925), které byly
během rušení pohřebiště v 60. letech přemístěny na vedlejší branku slezskoostravského hřbitova, po levé straně
kostela sv. Josefa. Kdo prochází často centrem Ostravy,
zná bezpečně alegorie Rodiny, Hojnosti, Obchodu a Průmyslu na průčelí někdejší Union banky u tramvajové zastávky Elektra (1921–1928).
Handzel je rovněž autorem řady pomníků, např. Pomníku Maryčky Magdonové ve Starých Hamrech (1933) nebo
Památníku volnomyšlenkáře Francisca Ferrera v Ostravě-Vítkovicích (1936), který byl za druhé světové války
odstraněn a dnes se plastika nachází v depozitu Ostravského muzea. Je autorem několika bust T. G. Masaryka
5

celků, které popírají skutečné proporce. Prostou formou
(často jen vrypy naznačené detaily) dosahuje sociální
podstaty zobrazovaného námětu. Tuto tendenci lze sledovat rovněž na Handzelově portrétní tvorbě (Bohumír
Dvorský, 1932; Hlava dr. Kováře, 1936). Ke konci života
ovlivňovaly Handzelovo směřování vnější tlaky na příklon k realismu, což se projevilo např. v reliéfech Vítězství
a Hold Rudé armádě pro podstavec tzv. vítězného tanku
v Moravské Ostravě (1945–1948, v letech 1976–1980 přemístěn na Slezskou Ostravu) nebo v monumentální realizaci Důvěra v mír u mostu Pionýrů (1951–1961), které
dlouho trpělo útoky vandalů, než bylo v 90. letech zcela
odstraněno.
Osobnost Augustina Handzela připomíná také po něm
nazvaná ulice v Ostravě-Třebovicích. V této čtvrti měl po
druhé světové válce ateliér (v zámeckém parku), který
získal po sochařce Heleně Železné, dceři spisovatelky
Marie Stony. Jeho dílo je zastoupeno ve sbírkách Galerie výtvarného umění v Ostravě, Muzea města Ostravy,
Moravské galerie v Brně, Muzea města Brna, Národní
galerie v Praze a Slezského zemského muzea v Opavě.
Ačkoli z krátkého nástinu života a díla Augustina Handzela vysvítá, že jde o personu v historii ostravské umělecké
scény zásadní, jeho hrob na hlavním ostravském pohřebišti, kam byl uložen po své smrti, jež ho zastihla 26.
října 1952 v Jablunkově, značnou dobu strádal. Potomci
Handzelovy rodiny již v Ostravě dávno nežijí a hrob, na
němž stával samotným Handzelem výtvarně opracovaný
balvan, chátral. Kámen z hrobu se nakonec ztratil a zůstal jen čtverec hlíny vymezený ohradou… Situace došla
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tak daleko, že potomci nabídli hrobové místo k odprodeji. V této době však šťastnou souhrou okolností pátral
po významných osobách na ostravských pohřebištích
Petr Kašing, který se o stavu hrobu i nabídce k odkupu
dověděl a informoval okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu. Spolek se rozhodl, že hrobové místo na několik let
dopředu pronajme a dá místo posledního odpočinku
významného sochaře z Ostravy do pořádku. Při okrášlení 21. června 2018 proto byly na hrobě vysazeny květiny
a po letech byl doplněn o elegantní betonový hranol
s nápisem „Augustin Handzel / sochař / 1886–1952.“ Ten
vytvořil mladý ostravský sochař Petr Szyroki.
Hrobu byla tímto navrácena ztracená důstojnost, ovšem
spolek Fiducia navíc získal na léta 2018/2019 dotaci města, aby nechal pro Handzelův hrob vytvořit nové umělecké dílo, které bude trvale připomínat tohoto předního
ostravského sochaře. Na podzim 2018 tedy proběhne
otevřená výtvarná soutěž, jejíž vítěz následně do poloviny roku 2019 svůj návrh realizuje. Výsledky soutěže
budou vyhlášeny do konce října 2018 a vybrané návrhy následně vystaveny ve vstupních prostorách galerie
Fiducia.

ÚSTŘEDNÍ HŘBITOV VE
SLEZSKÉ OSTRAVĚ UKRÝVÁ
MÍSTA POSLEDNÍHO
ODPOČINKU MNOHA
VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ
PETR KAŠING

Ve druhé polovině června letošního roku jsme si další
z okrašlovacích akcí spolku Za krásnou Ostravu připomněli výročí 195 let od zřízení Ústředního hřbitova ve Slezské
Ostravě, největšího a současně nejstaršího ostravského
pohřebiště. Hřbitov byl slavnostně posvěcen farářem P.
Janem Josefem Slezákem 14. června 1823 a od té doby
došlo několikrát k jeho rozšíření. V letech 1959–1970 byl
slezskoostravský hřbitov přebudován na ústřední ostravské pohřebiště a ve stejnou dobu bylo v jeho areálu vybudováno také nové krematorium. U příležitosti připomínky
tohoto výročí okrašlovací spolek ve spolupráci s hřbitovní
správou ústředního hřbitova připravil nové informační
panely a vydal průvodce, který zájemce provede po významných pamětihodnostech tohoto pohřebiště. V areálu ústředního hřbitova najdeme kromě rodinných hrobů
také společné hroby obětí důlních neštěstí, památníky
obětí světových válek a řadu unikátních uměleckých děl.
Místo posledního odpočinku zde našla řada významných
osobností dějin Ostravy. S jakými jmény se návštěvník
ústředního hřbitova může seznámit, uvádí následující
řádky. Jednotlivé osobnosti jsou zde řazeny podle oborů,
ve kterých působily. Umístění hrobů těchto osobností je
uvedeno na informačních panelech a v průvodci, který je
k dispozici na ústředním hřbitově.

ARCHITEKTI A STAVITELÉ
Robert Vítek (1871–1945) – ve Vídni projektoval a řídil přestavbu Hofburgu a dvorního divadla (Burgtheater), v Černovicích (Ukrajina) byl pověřen vypracováním projektu na
výstavbu univerzity a pravoslavného kostela. Působil jako
soukromý stavitel v Moravské Ostravě.
Otakar (1881–1948) a Oldřich (1888–1977) Špačkovi – stavební firma Bratři Špačkové realizovala v letech
1921–1948 desítky staveb po celé severní Moravě, včetně
složitých technických zařízení pro průmyslové podniky.
Mezi jejich občanské stavby patří např. obchodní a obytný
dům s tiskárnou Melantrich na Nádražní ulici č. p. 686.
František Kolář (1890–1969) – byl spoluzakladatelem
firmy Kolář & Rubý, stavitelé. Ve spolupráci s architektem
V. Fischerem vyhráli projekt výstavby Nové radnice v Moravské Ostravě. V období 20. až 40. let 20. století navrhli
nebo realizovali množství staveb na severní Moravě a ve
Slezsku.
Evžen Friedl (1909–1954) – jako architekt byl spoluautorem projektu na přestavbu ostravského Národního domu
(dnes Divadlo Jiřího Myrona), podílel se na vypracování
několika zastavovacích plánů (např. sídliště v Bělském
lese) a architektonickém řešení Památníku osvobození
Ostravy.

BÁNŠTÍ ODBORNÍCI
Antonín Mládek (1819–1879) – působil na ostravských
dolech hraběte Wilczka. Jako uznávaný odborník byl
jmenován horním radou. Významná byla jeho úloha
v rozvoji českého národního hnutí na Ostravsku, v němž
se angažoval spolu se svou manželkou Leokádií, rozenou
Pavlíkovou (1827–1914).
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Josef Hýbner (1839–1927) – podílel se na výstavbě
a strojním vybavení dolů, úpraven a koksoven Vítkovických kamenouhelných dolů. Zasloužil se o založení
Hornicko-hutnického spolku a Horní školy v Moravské
Ostravě, jejímž se stal prvním ředitelem.
Jan Folprecht (1873–1952) – život zasvětil geologii Ostravska. Jako první se zabýval archeologickým průzkumem vrchu Landek. Při něm nalezl zbytky keramických
nádob, zvířecích kostí a mamutích stoliček. Prokázal tak
dávné osídlení tohoto místa. Aktivní byl v českém národním hnutí na Ostravsku.
Václav Šusta (1892–1953) – podílel se na zdokonalení
důlní dobývací techniky a rozvoji geologicko-průzkumných metod na Ostravsku. Nashromáždil obsáhlý paleontologický, mineralogický a petrografický materiál.
Popsal a pojmenoval 11 nových druhů fosilní karbonské
flóry. Byl autorem řady vědeckých prací.

HERCI
Josef Kobr (1920–1999) – působil jako operetní herec
a režisér ve Státním divadle v Ostravě (dnes NDM). Spolupracoval s ostravským rozhlasem a televizí, kde moderoval řadu zábavných pořadů. Proslavila ho role v komediálním seriálu Dispečer a děvčátko z kolonie.
Saša Lichý (1925–1986) – působil v Divadle Petra Bezruče jako režisér úspěšných inscenací a v letech 1966–1971
jako jeho ředitel. Spolupracoval s rozhlasem i televizí.
Po srpnu 1968 byla jeho činnost omezena. Podílel se na
úpravách a dramatizacích her, které režíroval.

HUDEBNÍCI
Edvard Rund (1879–1931) – působil jako profesor hudebních předmětů na učitelském ústavu ve Slezské Ostravě a ředitel Hudební školy Pěveckého spolku Záboj.
Jako sbormistr významných pěveckých spolků rozvíjel
rozsáhlou koncertní činnost, která ovlivňovala hudební
život na Ostravsku.
Jan Šoupal (1892–1964) – působil mimo jiné jako pedagog
na Vyšší hudebně-pedagogické škole v Ostravě (později
konzervatoř). Znám byl účinkováním v Pěveckém sdružení
moravských učitelů a dalších pěveckých tělesech. Upravoval moravské a slezské lidové písně.
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Rudolf Kubín (1909–1973) – působil jako violoncellista,
dirigent ostravského rozhlasového orchestru a rozhlasový
hudební režisér. Stal se jedním z nejvýraznějších ostravských skladatelů, proslavila jej opereta Děvčátko z kolonie.
Byl prvním ředitelem Vyšší hudebně-pedagogické školy
v Ostravě.
Josef (Pepa) Streichl (1949–2013) – na hudební scéně
působil od poloviny 60. let 20. století. Vystupoval s bluesovou kapelou Truc Blues, později převážně sólově s kytarou
a foukací harmonikou. Byl autorem více než 160 skladeb inspirovaných převážně charakterem ostravského prostředí.

KULTURNÍ PRACOVNÍCI
Alois Sprušil (1872–1946) – významně se angažoval
v českém národním hnutí. Jako poradce stavitele a sběratele umění Františka Jurečka se podílel na založení
Klubu přátel výtvarného umění v Ostravě (1912) a ostravského Domu umění (1926). Byl organizátorem výstav
a dalších kulturních událostí.
Rudolf Tlapák (1884–1940) – byl profesorem a později
ředitelem Matičního gymnázia v Moravské Ostravě. Jeho
jméno je spjato s činností řady kulturních a osvětových
institucí, byl předsedou jednoty Čsl. obce legionářské
v Moravské Ostravě. Zahynul v koncentračním táboře
Oranienburg u Berlína.
Ivo Stolařík (1923–2010) – působil jako hudební režisér
a redaktor v Čs. rozhlase a ředitel Státní, později Janáčkovy, filharmonie Ostrava. Věnoval se etnografii a hudební folkloristice. Byl autorem rozhlasových, televizních
pořadů a publikací o hudebním životě Ostravska.

LÉKAŘI
Bohumil Malý (1873–1950) – angažoval se především
v oblasti plicních nemocí a tuberkulózy. Na Ostravsku
a Valašsku založil odbory Masarykovy ligy proti tuberkulóze a dispenzáře věnující se nemajetným nemocným.
Obdržel zemskou cenu (1947) a čestné občanství města
Ostravy (1948).
František Slabihoudek (1897–1963) – významné byly
jeho aktivity v Masarykově lize proti tuberkulóze a rozvoji
protituberkulózních poraden. Mimo jiné působil jako ředitel Okresního ústavu národního zdraví v Ostravě a Bohumíně a profesor Lékařské fakulty UP v Olomouci.

POLITICI
Petr Cingr (1850–1920) – stál u zrodu prvních dělnických
organizací. Byl dlouholetým členem říšské rady ve Vídni,
po vzniku Československa se stal členem Prozatímního
Národního shromáždění a senátorem. Usiloval o zlepšení životních podmínek dělnictva.
Jan Prokeš (1873–1935) – zasloužil se o vytvoření tzv.
Velké Ostravy (1924). Jako starosta města (1925–1935)
inicioval bytovou, občanskou a technickou výstavbu,
podporoval výstavbu školských, zdravotnických zařízení
a kulturních institucí. Za jeho starostování byla postavena budova Nové radnice.
Zikmund Witt (1875–1942) – uznávaný advokát, který
jako poslanec a později senátor hájil zájmy dělnictva. Na
začátku nacistické okupace byl pro svůj židovský původ
zatčen gestapem a deportován do Terezína. Zahynul
v koncentračním táboře v polském městě Komarów.

SPISOVATELÉ
Vojtěch Martínek (1887–1960) – vyučoval na Matičním
gymnáziu v Moravské Ostravě. Zasloužil se o rozvoj literatury na Ostravsku. Psal poezii, romány a povídky, pohádky, fejetony, literárně teoretické a kritické práce. Některé
jeho romány byly televizně zpracovány (Kamenný řád,
Stavy rachotí).

SPORTOVCI
Jan Kasper (1932–2006) – od roku 1960 byl osm sezon
hlavní hvězdou hokejového klubu Vítkovic. Hrál na několika světových šampionátech a dvou zimních olympijských hrách. Získal třináct medailí, jednu zlatou za titul
mistrů Evropy v Ženevě a vicemistrů světa (1961).

VOJÁCI A OSOBNOSTI
SVĚTOVÝCH VÁLEK
Evžen Čížek (1904–1942) – po nacistické okupaci působil jako letec v zahraničí. V roce 1940 se zúčastnil bitvy
o Británii. V Anglii se stal velitelem 312. československé
stíhací perutě. Zahynul při havárii letounu u Cardiffu. Pohřben byl v čs. oddělení vojenského hřbitova Brookwood
u Londýna (jeho jméno na hrobě na ústředním hřbitově
uvedeno symbolicky).

Miloš Sýkora (1920–1945) – v době osvobozovacích bojů
na konci války údajně zabránil zničení podminovaného
mostu spojujícího Moravskou a Slezskou Ostravu. V pozdějších letech byla Sýkorova účast na záchraně mostu
zpochybněna, a dodnes tak zůstává jeho podíl na záchraně mostu nejasný.

VÝTVARNÍ UMĚLCI
Augustin Handzel (1886–1952) – sochař, k jehož tvorbě
patří alegorické sochy na průčelí bývalé Union banky
v Ostravě (dnes Prosperita Palace), sochy horníků a koksařů na atice Paláce Elektra, plastiky Žena a Muž na boční
bráně slezskoostravského hřbitova (vlevo od kostela sv.
Josefa) a další.
Vladimír Kristin (1894–1970) – působil nejprve jako pedagog a scénograf NDM. Věnoval se malbě ostravských
příměstských zákoutí a ostravské průmyslové tematice,
později se více zabýval krajinomalbou. Po 2. světové
válce se specializoval na realistická panoramata Ostravy
a krajinu v okolí Hukvald.

UNIVERZITNÍ PEDAGOGOVÉ
František Čechura (1887–1974) – profesor a vedoucí
katedry geodézie a důlního měřictví na VŠB v Příbrami
a v Ostravě. V letech 1945–1949 byl rektorem VŠB. Napsal
řadu vědeckých prací, učebnic a skript. V roce 1953 byl
zvolen řádným členem tehdejší ČSAV – akademikem.
Antonín Kozina (1900–1970) – byl ředitelem koksoven
OKD a vedoucím výroby Ostravsko-karvinských koksoven. Na VŠB v Ostravě působil jako profesor koksárenství,
vedoucí katedry a děkan. Roku 1965 byl zvolen členem
korespondentem tehdejší ČSAV.
Alois Sivek (1920–1971) – působil jako profesor, vedoucí
katedry českého jazyka a děkan na Pedagogické fakultě
v Ostravě. Byl literárním kritikem a editorem. Zabýval se
dílem Petra Bezruče, Vojtěcha Martínka, Viléma Závady
a tradicí zbojnictví v literatuře.
Mečislav Borák (1945–2017) – působil ve Slezském ústavu Slezského zemského muzea v Opavě a na Slezské univerzitě v Opavě. Zabýval se českými dějinami ve 20. století, zaměřoval se na problematiku okupace a odboje
v Československu za 2. světové války, Katyňský masakr
a perzekuci československých občanů v Rusku.
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VEŘEJNÁ SOUTĚŽ NA
UMĚLECKÉ DÍLO NA HROB
AUGUSTINA HANDZELA
Spolek Fiducia ve spolupráci s okrašlovacím spolkem Za
krásnou Ostravu vyhlašuje zahájení Veřejné soutěže na
umělecké dílo na hrob Augustina Handzela.
Soutěžní podmínky najdete od 1. září 2018 na
webu www.antikfiducia.com.
Veřejná soutěž na umělecké dílo na hrob Augustina
Handzela má za cíl připomenout významného sochaře,
spjatého s ostravským regionem, který je pohřben na
hřbitově ve Slezské Ostravě. Hrob byl původně dotvořen
přímo Handzelem upraveným kamenem, který se však
ztratil. Účelem soutěže je návrh a následná realizace
10

uměleckého díla, jež bude umístěno na hrobě sochaře
Augustina Handzela na slezskoostravském hřbitově. Dílo
je chápáno jako pocta Augustinu Handzelovi, významnému ostravskému sochaři.
Umělecké dílo by se mělo stát trvalou plnohodnotnou
součástí slezskoostravského hřbitova, mělo by odolat
času v dlouhodobém výhledu, a to materiálově i myšlenkově, a mělo by přispět k ozvláštnění a kultivaci daného
prostoru.
Vznik uměleckého díla byl podpořen dotací Statutárního města Ostravy v rámci Dotačního programu
na estetizaci veřejného prostoru.

Saranče modrokřídlá (Oedipoda caerulescens)

HEŘMANICKÁ HALDA
POHLEDEM ZOOLOGA
PETR KOČÁREK

Názory obyvatel Ostravy na haldy se různí. Někteří se
s nimi sžili a považují je za nedílnou součást své domovské krajiny, pro jiné jsou pouze nehezkým pozůstatkem
hornické minulosti města. Pokud se však zeptáme přírodovědců, budou jejich názory mnohem jednotnější. Zoologové či botanikové vnímají haldy jako cenné
obohacení krajiny a jako místa, kde se vyskytují vzácné
a ohrožené druhy organismů, které mnohdy jinde v okolí
nenajdeme. A když se přírodovědců zeptáme, jak s haldami dál, uslyšíme volání po jejich zachování, pokud
možno s minimem technických rekultivačních zásahů.
Co je tedy na haldách tak výjimečného, že bychom je
měli zachovat i přes to, za jakých okolností vznikly? Pro
vysvětlení je třeba udělat malou odbočku do teorie ekologické sukcese. Na většině území města Ostravy byl
před příchodem člověka víceméně souvislý les, konkrétně převažovala jilmová doubrava, místy dubová bučina.
Pokud někde došlo k přirozenému vymizení vegetace,
např. při požáru, sesuvu apod., nastartoval se proces
ekologické sukcese. Jedná se vlastně o jednosměrný vývoj, který se skládá z mnoha postupných vln osídlování
krajiny organismy, přičemž každá předchozí vlna určuje
tu následující. Nejdříve se na holé půdě uchytí lišejníky,
mechy, ty připraví podklad pro vyšší rostliny, které vytvá-

řejí dostatečný půdní horizont pro stromy. Mezi stromy
se nejdříve uchytí krátkověké břízy, topoly apod., které se
dobře šíří a rychle rostou. A ty nakonec vystřídají pomaleji rostoucí dlouhověké dřeviny, jakými jsou např. duby,
buky nebo jilmy. Konečné stadium sukcese se nazývá
klimax a v našem případě by to byla zmíněná jilmová
doubrava. Takhle to fungovalo před příchodem člověka.
Krátce po prvním osídlení člověk začal, nejprve nesměle,
poté odhodlaně, do krajiny zasahovat a měnit ji k obrazu
svému. No a v současnosti neustálé lidské zásahy neumožní vznik klimaxu a většina krajiny se nachází v různých fázích tzv. blokované sukcese. Nejběžněji je sukcese
zablokována v raně střední až střední fázi, tedy ve stadiu
vyvinutého půdního horizontu pokrytého travino-bylinnou vegetací (pole, louky), zbytek pak ve stadiu raného
rozvoje lesa (sady, zahrady, parky a těžené lesy). Co z naší
krajiny vymizelo, prakticky úplně, jsou pozdně sukcesní
klimaxová stadia, jen o něco maličko lépe jsou na tom
raně sukcesní stadia bez vyvinutého půdního horizontu.
A tady se opět dostáváme k haldám.
Nezarostlá raně sukcesní stadia jsou poměrně vzácná
i v krajině nedotčené člověkem. V původní krajině Ostravska bychom našli jejich fragmenty na svazích Landeku nad Odrou, ale největší podíl by tvořily štěrkové (případně písčité) náplavy řek Odry, Ostravice a Opavy. Tyto
tzv. štěrkové lavice vznikají při pravidelných rozlivech,
poté brzy zarůstají a zase se obnovují nebo nově vznikají
o kousek dál. Všechny tyto raně sukcesní biotopy obývá
řada specializovaných druhů živočichů, které se jinde
vyskytovat nemohou. Jsou obvykle dobře přizpůsobeny
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krátkému trvání těchto biotopů – dobře létají, aby mohly
nově vzniklé biotopy nalézt, a rychle se rozmnožují, aby
dokázaly krátce trvající biotop dobře využít. Pokud mají
tyto druhy v krajině dlouhodobě přežívat, zaniklé biotopy musí být neustále nahrazovány nově vznikajícími. Teď
se ale vraťme do současnosti a podívejme se na raně
sukcesní stadia v dnešní krajině. Můžeme k tomu využít
letecké snímky dostupné na internetu. A co uvidíme?
Břehy zregulovaných řek se zelenají až k vodě a jen výjimečně na nás zasvítí úzký proužek holého břehu. Druhy
vázané na štěrkové lavice si proto musí vystačit s náhradními biotopy vzniklými činností člověka. Do této kategorie patří lomy, pískovny a výsypky hlušiny, tedy haldy,
které však na rozdíl od štěrkových lavic vznikají jednorázově a pak navždy zanikají. Tvoří tím pádem pouze dočasné útočiště. Dokud byla krajina Ostravska intenzivně
těžena, nebyla o raně sukcesní biotopy nouze a tzv. pionýrským druhům se dařilo poměrně dobře. S ukončením
těžby však přestaly nové haldy vznikat a ty staré byly zrekultivovány nebo začaly samovolně zarůstat. Když se vrátíme k leteckým snímkům, tak holá místa spatříme dnes
pouze na haldách, které jsou termicky aktivní nebo se
odtěžují, případně na haldách, jež jsou hojně navštěvovány a dochází na nich k tzv. turistické erozi (sešlapu). To
jsou také poslední místa, kde v Ostravě přežívají vzácné
a ohrožené raně sukcesní druhy bezobratlých živočichů.
Pojďme se společně projít krajinou heřmanické haldy
a poohlédnout se po zdejších obyvatelích. Je to zvláštní
místo, ne nepodobné aktivní sopce. V létě je tady nesnesitelné horko, rozžhavené kameny pálí do chodidel i přes
podrážky a sirný zápach se line z výronů připomínajících sopečné fumaroly. Nezasvěcený by tady nic živého
nehledal. Přesto tady žijí druhy, kterým neutěšené pro-

středí nevadí, ba naopak je vyhledávají a potřebují. Mezi
nejnápadnější a největší zdejší hmyz patří saranče modrokřídlá (Oedipoda caerulescens) a saranče blankytná
(Sphingonotus caerulans). Oba druhy dosahují velikosti
okolo 3 cm a při vzlétnutí odhalí pár nápadně modrých
křídel, která jsou u prvního druhu dokreslena širokou
černou páskou. Tyto saranče jsou typickými představiteli
pionýrských druhů, které z biotopu vymizí, pokud začne,
byť jen pozvolna, zarůstat. Brouci svižníci jsou drobnější, ale chovají se podobně. Několik metrů před vámi se
vznesou a popoletí o pár metrů dál. Když se přiblížíte, situace se opakuje. Pokud nemáte entomologickou síťku,
tak si je blíže neprohlédnete. Na zdejší haldě se vyskytují tři druhy – svižník zvrhlý (Cicindela hybrida), svižník
polní (C. campestris) a svižník německý (C. germanica).
Poslední dva patří mezi zákonem chráněné druhy, přičemž svižník německý je velmi vzácný druh vyskytující se
pouze na několika lokalitách v rámci kraje. Prohořívající
části hald jsou zajímavé také tím, že na nich najdeme aktivní bezobratlé živočichy i uprostřed zimy. Ze zasněžené
a zamrzlé krajiny ční holé vrcholky haldy, ze kterých se
do okolí rozléhá cvrkot cvrčka domácího. Zatím jsme
se pohybovali pouze po extrémních částech haldy bez
vegetace. V místech, která již nehoří, sukcese postoupila
o kousek dále. Objevíme tady řídké i zapojenější travní
porosty se sporadickým výskytem dřevin. I tyto biotopy
jsou velmi teplé, není to však způsobeno teplem uvolňovaným při hoření, ale výhřevností uložené hlušiny
a výraznou svahovou expozicí. Pionýrské druhy tady již
nenajdeme, ale vystřídají je teplomilné druhy bezobratlých i obratlovců. Jedná se často o druhy původně se
vyskytující na stepích. Řada takových druhů se v poslední době šíří z jihu na sever v souvislosti s oteplováním
klimatu a haldy bývají často prvními místy, kde se tyto

Kozlíček Calamobius filum má tykadla dvakrát delší než tělo

Nymfa saranče modrokřídlé (Oedipoda caerulescens)
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druhy na Ostravsku uchytí. Příkladem takovéhoto druhu
může být kudlanka nábožná (Mantis religiosa). Z brouků
byli na Heřmanické haldě poprvé v rámci Ostravska zaznamenáni např. kozlíček mrkvový (Phytoecia icterica)
a kozlíček Calamobius filum, významný je také výskyt
vzácného teplomilného drabčíka Tasgius pedator. Nalezena zde byla rovněž řada vzácných stepních pavouků,
jako jejich příklady mohou posloužit dva druhy s poetickými názvy – pavučinka kulonohá (Erigonoplus globipes)
nebo mikarie záhadná (Micaria nivosa). Ovšem ani místa
pokrytá samovolně vzniklým lesem nejsou z hlediska
výskytu bezobratlých bez významu a můžeme tady najít řadu významných druhů. Většinou se jedná o druhy,
které se vyskytují ve svrchní vrstvě půdy. Za zmínku stojí
regionálně významné druhy střevlíků (Abax schueppeli,
Leistus rufomarginatus), ale i dalších druhů hmyzu.

dalších ochranářsky významných druhů včetně lesních
či prameništních. Cenná společenstva a na ně vázané
druhy vznikají samovolně v procesu ekologické sukcese. Technické rekultivace sice urychlují proces začlenění
haldy do matrixu okolní krajiny, biologická hodnota takovéto haldy je však mizivá a ztrácí se u ní prakticky vše
biologicky zajímavé, co může poskytnout. Všechny haldy
nakonec zarostou a do okolní krajiny se začlení. Nechme
však prostor přírodě, nechme proběhnout sukcesi samovolně a nesnažme se krajině, ač vzniklé činností člověka,
vnucovat naše představy o tom, jak by měla vypadat.

Pro biology mají haldy velký vědecký potenciál, protože na nich lze sledovat a studovat jinak dnes vzácně se
vyskytující primární sukcesi, tedy sukcesi od začátku
nově vzniklého biotopu, jako je tomu např. na sopkách.
Dosavadní výzkumy pracovníků Ostravské univerzity přinesly řadu významných výsledků, které byly publikovány
v prestižních mezinárodních vědeckých časopisech. Díky
tomu jsou naše ostravské haldy slavné i v dalekém zahraničí.
Co říci závěrem? Haldy jsou zajímavým fenoménem Ostravska a nejenže dotvářejí reliéf postindustriální krajiny,
ale mají i velký význam pro výskyt živočichů a rostlin.
Nabízejí biotopy v raném sukcesním stadiu a ty poskytují
útočiště pionýrským druhům organismů, které z přírody
nevratně mizí. Haldy v pozdějších stadiích sukcese jsou
obývány teplomilnými druhy a vyskytuje se zde řada

Svižník německý (Cylindera germanica)

Portrét saranče blankytné (Sphingonotus caerulans)
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FENOMÉN HALD OSTRAVY
A OTÁZKA JEJICH
REKULTIVACE Z POHLEDU
BOTANIKY
ŠÁRKA CIMALOVÁ  

Ostrava a haldy patří k sobě jako připomínka dědictví
industriální minulosti spojené s rozvojem města. Také
z tohoto důvodu stále rezonují společností. Ne nadarmo
je nejslavnějším ostravským „kopcem“ halda Ema, která
se stala jejím kultovním místem.
Rekultivovat či ponechat haldy samovolným procesům
je otázka, která oslovuje mnoho lidí z různých oborů. Rekultivace těžbou pozměněných stanovišť je obvykle řízenou stavbou (nejprve technickou, kdy vznikne uměle vymodelovaná nová část krajiny, a následně biologickou,
která zahrnuje oživení území, včetně kultivace navezené
ornice a osázení ploch zvolenou dřevinnou skladbou).
Problém spočívá v tom, že rekultivace je v podstatě stavba od začátku až do konce. Nebere mnohdy v potaz původnost druhové skladby výsadeb a cenově vyjde mnohem dráž než prosté využití přírodních procesů, které
ozelenění rovněž zajistí, ale postupným vývojem zároveň
umožní přirozený vznik nových a ojedinělých biotopů.
Žijeme v současné krajině, která se postupně stává unifikovanou a homogenní, přestože je značně fragmentovaná. Chybí v ní kontinuita, ale i větší mozaikovitost a s ní
spojená druhová rozmanitost. Zároveň je nasycená, až
přesycená živinami. Nově vzniklé haldy, pokud jsou ponechány bez velkých rekultivačních zásahů, tvoří unikátní plochy s odlišnými vlastnostmi, než má okolní krajina.
Jsou tvořeny substrátem bez živin, chybí na nich půdní
kryt a také semena, která obvykle nacházíme v půdní
bance v okolí. V počátečních fázích jsou proto zcela bez
vegetace. K samovolnému osidlování haldy rostlinstvem
dochází postupně, a to procesy primární sukcese, která
probíhá jen tam, kde dosud nebyla vyvinuta žádná společenstva. Přirozeně vzniklých míst bez bioty, jimž jsou
haldy v tomto ohledu podobné, je na Zemi dnes málo
(nově vzniklé atoly, erupce sopečné lávy). A podobně
jako na nich, i na haldách dochází ke vzniku a proměně
společenstev, kdy se prakticky na jednom místě střídají
v již známém sledu různí stratégové. Společnou vlastností prvních, tzv. pionýrských, rostlin je to, že jsou slabými
konkurenty snášejícími vyšší míru narušování a stresu,
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který vytváří samotný charakter haldy. Sypká konzistence propustné a silně výhřevné haldoviny umožňuje
růst jen takových druhů rostlin, jejichž kořenový systém
i stavba těla jsou adaptovány na nezpevněné substráty,
podobné například štěrkovým náplavům neregulovaných řek. Jedním z takových druhů je například průtržník lysý (Herniaria glabra) nebo vrbovka rozmarýnolistá
(Epilobium dodonaei). Pokud jsou výsypky navíc termicky aktivní (v Ostravě je to kromě Emy i halda Heřmanice),
nabízejí další bonus, kterým je mnohem delší vegetační sezona, jelikož celoročně nezamrzají. Toho využívají
teplomilné druhy rostlin, které na severní Moravě zatím
najdeme jen řídce. Na haldě Heřmanice roste např. laskavec bílý (Amaranthus albus), merlík hroznový (Dysphania botrys), šrucha zelná (Portulaca oleracea) aj. (Hlisnikovský 2012). Naproti tomu konkurenčně silné druhy,
kterými se při umělých rekultivacích „začíná“, nastupují
v přirozené sukcesi až mnohem později. Trvá pár desítek let, než dojde ke spontánnímu zalesnění (přirozenou
vegetací naší středoevropské krajiny je opadavý les), ale
halda se během tohoto postupného vývoje stane lokalitou vhodnou pro mnoho různých rostlinných druhů.
Výše uvedené procesy na člověkem ovlivněných stanovištích a jejich nenásilný návrat do přírodního stavu studuje relativně mladý obor restaurační ekologie (Restoration
Ecology), jehož hlavním průkopníkem v České republice
je prof. K. Prach. Je nutno připustit, že i rekultivace, pokud je udělána citlivě, může mít své opodstatnění a vést
ke kvalitnímu cílovému porostu, který na rekultivovaném
místě vznikne rychleji než spontánní sukcesí. Rekultivované výsypky občas hostí dokonce orchideje, např. okrotici dlouholistou (Cephalanthera longifolia) rostoucí
na haldě Ema nebo kruštíka tmavočerveného (Epipactis
atrorubens) na haldě Lučina (Ševčík et al. 2008). Nicméně pokud je provedena klasická rekultivace, neproběhne
vývoj předchozích stadií umožňující výskyt zcela ojedinělých druhů i společenstev, pro něž jsou haldy ostrovními
biotopy v jinak homogenní krajině.
Z pohledu ekologie je přirozeně vzniklé společenstvo
obvykle stabilnější a potřebuje málo vstupní energie, což
o umělých porostech založených rekultivačními aktivitami nelze říci. Cena standardně prováděné rekultivace
je vždy mnohonásobně vyšší než při využití samovolné
sukcese. Přes vysoké vstupní investice pak často vidíme
výsadby nevhodných, v naší přírodě nepůvodních, dřevin – nejčastěji se jedná o dub červený (Quercus rubra)
nebo borovici černou (Pinus nigra) –, které by naopak
měly být regionální, korelující s přirozenou vegetací loka-

lit. Příroda přesto pracuje i na rekultivovaných plochách
a po pár desítkách let se rozdíly rekultivovaných a nerekultivovaných výsypek stírají.
S důlní činností Ostravska (včetně Karvinska) souvisejí nejen haldy, ale i vzniklé poklesy, které v současné
suchem sužované krajině vytvářejí nové cenné vodní
a mokřadní biotopy plné života. Nacházíme v nich běžně masožravou bublinatku (Utricularia australis) nebo
růžkatce (Ceratophyllum demersum, C. submersum),
řečanky (Najas marina, N. minor) či společenstva rdestů. V litorálech vodních ploch rostou kosatce, žabníky,
šípatky, šmel a vzácné ostřice (Carex pseudocyperus, C.
bohemica). I tyto plochy bývají předmětem násilných
rekultivací, které vedou k jejich zavážení. Následně zde
najdeme jen druhově chudé ruderální porosty, nejčastěji
tvořené kopřivou dvoudomou (Urtica dioica) či třtinou
křovištní (Calamagrostis epigejos).

vidíme v této kulturní krajině, silně pozměněné těžbou,
nové biotopy, které svou skladbou směle konkurují druhově bohatým přírodním a přírodě blízkým lokalitám.
Byla by velká škoda je likvidovat pod záštitou prováděných rekultivací. Existuje dnes již mnoho prací, které nabízejí cestu přirozené obnovy na těžbou pozměněných
stanovištích (Prach 2014, Prach & Pyšek 2001, Řehounek
et al. 2010). Opírá se o znalosti průběhu sukcese v závislosti na klimatických faktorech i půdních vlastnostech
lokalit (Prach et al. 2007) a vychází ze znalosti způsobu šíření druhů a jejich schopnosti kolonizace narušovaných
ploch (Prach et al. 2017).

Ostravsko zřejmě ještě dlouho nebude oplývat přírodou
krásnou na první pohled. Ale pokud se podíváme blíže,

Pozn.: Sukcese je ekologický termín označující vývoj společenstev, tedy kontinuální proces kolonizace a zániku populací jednotlivých druhů na určitém místě, kdy konečným stadiem je makroklimaticky podmíněná cílová vegetace,
tzv. klimax.

Hlisnikovský, D. (2012): Exkurze za termofilní flórou heřmanické sopky (jedné ze dvou posledních termoaktivních hald na Ostravsku). – Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 2. [online] [cit. 2018-08-08] Dostupné z https://www.ms-cbs.cz/_zpravy/zmsp_2/ZMSPCBS_2013-2-43-47.pdf.
Prach, K. (2014): Vegetation development in Central European coal mining sites. In: Frouz, J. (ed.). Soil Biota and Ecosystem Development in PostMining Sites. CRC Press, 39–51.
Prach, K. & Pyšek, P. (2001): Using spontaneous succession for restoration of human-disturbed habitats: experience from Central Europe. – Ecological
Engineering, 17: 55–62.
Prach, K., Pyšek, P. & Jarošík, V. (2007): Climate and pH as determinants of vegetation succession in Central European man-made habitats. – Journal of
Vegetation Science, 18: 701–710.
Prach, K., Tichý, L., Vitovcová, K. & Řehounková, K. (2017): Participation of the Czech flora in succession at disturbed sites: quantifying species‘ colonization ability. – Preslia, 89, 2: 87–100. a
Řehounek, J., Řehounková, K., Prach, K. (eds.) (2010): Ekologická obnova území narušených těžbou nerostných surovin a průmyslovými deponiemi. –
Calla, 171 pp.
Ševčík, J., Fasterová, J. & Tabášková, K. (2008): Orchideje na odvalech v centru Ostravy. – Živa, 56: 113.
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ZAHLAZOVÁNÍ A ZAPOMÍNÁNÍ
MARTIN NETOČNÝ  

Vznik první republiky se nesl ve znamení velké společenské očisty od všeho, co čpělo odérem starých habsburských časů. Impulzy k takovému konání přicházely často
z elitních kruhů zahrnujících odbornou či politickou veřejnost. Hmotné symboly se ovšem nedokážou generovat samy, jsou východiskem mentálních konstruktů
pohybujících celospolečenským děním. Odstranění památníku, kašny, nebo rovnou celé budovy je tedy stejně
symbolickým gestem jako jejich odhalení a uvedení do
provozu. Starý znak je nahrazen znakem novým. Jde
o jasnou zprávu směrem k většině národa, který je v časech revoluce vždy aktivní a naslouchající.
Podstatnější změna se ovšem odehrává v zákulisí, kde
se na předchozí systémy roubují konstrukty nového
směřování. Zde je vztah urbánního plánování a politické
moci nápadně podoben lingvistické terminologii. Nové
znaky samy o sobě nemohou obstát, pokud se za nimi
nebude tyčit stabilní monoblok jasně definovaného systému. Ten je možné chápat i velmi prozaicky jako návod
ke čtení dílčích symbolů. Pro úplnost je nutné doplnit,
že i prázdnota vzniklá odstraněním předchozího znaku,
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spjatého s odcházející garniturou, se často stává právoplatným písmenem v nově vznikající abecedě moci.
Symbolika bourání a následného nebudování je příznačná i v případě mnohých úvah o budoucnosti Národního
muzea bezprostředně po vzniku nového Československého státu. Diskuse, které se vedly nejen na půdě Spolku inženýrů a architektů, totiž zcela seriózně směřovaly
k demolici celé budovy. Wenzelsplatz by už pak nikdy
více nebyl tím pokořeným Wenzelsplatzem, kterému
dominuje stavba, již jsme jako útěchu národní hrdosti
obdrželi od vídeňského establishmentu. Muzeum se jevilo jako problematické i z formálního hlediska své neorenesanční podstaty, tolik typické pro tu část pražských
budov, ve kterých sídlily instituce padlé monarchie. Významným kritikem tehdejšího vzhledu budovy byl také
tvůrce a propagátor nově vznikající národní architektury
rondokubismu Pavel Janák.
Z dnešního pohledu se plány na odstranění tradičního
symbolu Prahy jeví groteskně. Pomáhají nám však účinně proniknout do podstaty společenské atmosféry, která
u nás po první světové válce zavládla. Historický kontext
přeživších urbánních symbolů byl natolik silný, že zatemňoval jinak ostrý vhled i uznávaným kapacitám dané
doby. Je tedy evidentní, že budování a správa veřejného
prostoru vznikají téměř vždy na politickém půdorysu,

který je vůči ideologickým trendům jen málo imunní.
Záměrně jsem pro tento text vybral příklad spjatý s první
demokratickou etapou našeho státu. Fundamentálnost,
která se do správy městské krajiny vmísila v dobách komunistické totality, je ve všech svých aspektech více než
ilustrativní. S ohledem na výše popsané to skoro vypadá,
jako by se kolektivnímu společenskému vědomí jaksi vyplácelo zapomínat. Skokové přechody mezi jednotlivými
uspořádáními státu, kterých se v naší moderní historii
objevilo hned několik, k tomu přímo vybízejí. Estetika
hmotných statků je hromadně přiřazována k příslušné
ideologii a radikálně zatracována. Jako dítě narozené
v polovině devadesátých let jsem se často setkával se
zvláštním přívlastkem. „Toto je komunistický koberec,
komunistická skříň, komunistický lustr,“ říkávali moji
osmiletí spolužáci. Malé děti jsou funkčním lakmusovým papírkem rodin, ve kterých vyrůstají. Lidská rodina
je základní jednotkou společnosti, jež v devadesátých
letech prošla jakýmsi verbálním bombardováním. Média byla zaplavena rozhovory s ekonomy, kteří používali
slova, jejichž význam se zdál být v přímém protikladu
k plánovanému hospodářství. Onen koberec, skříň i lustr
se vlivem zdánlivé jednoduchosti totalitní produkce stal
přímým symbolem starého režimu. Každé vlákno koberce utkané ve státním závodě bylo náhle podezříváno ze
zpátečnictví. A co mohlo být v éře neviditelné ruky trhu
a divokého kapitalismu více zpátečnické než právě komunistický výrobek.
Adjektivum, které lze dodnes pověsit na libovolné podstatné jméno, se stalo symbolem našeho kolektivního
zapomnění. Bez ohledu na lokální historii či faktické
kvality jsme vše spojené s předchozím uspořádáním naší
země naházeli do jednoho pytle, označili nálepkou čehosi překonaného a zatratili. Dalo by se říci, že jsme se
tímto gestem radikálně odřízli od životního stylu, který
jsme v předchozím půlstoletí tvořili a naplňovali. Zpřetrháním lineárních vazeb s minulostí došlo ke zvláštnímu
jevu: společenská identita se rozštěpila na dvě části. Ta
první je současná, tvoříme ji my všichni v aktuálním kontextu porevolučního Česka. Druhá identita spojená s naší
minulostí je jakýmsi veřejným tabu.
Hrajeme zvláštní hru, ve které předstíráme, že to, co se stalo kdysi, nemá s naší dnešní podobou vůbec nic společného. Paradoxní oklikou tak často snímáme historickou
zodpovědnost z našich nejvyšších politických činitelů. Je
možné, že jde o způsob vnitřního alibi té části voličského
spektra, která je nad podobnými případy ochotna přiví-

rat oči. Nástrojem, který podobné řezy v naší identitě legitimizuje, je filozofie společenského převratu. Revoluce
se ovšem v kontextu českých dějin jeví spíše jako prostředek beztrestného zapomnění. Zdejší veřejný prostor je
živoucím indexem tohoto tvrzení. Podobu tuzemské přírody v řadě lokalit ovlivňuje nárazové působení lidského
faktoru. Krajina střední Evropy bude už navždy odkázána
na přívlastek kulturní. Jde o jednoduché konstatování
toho, že člověk do české přírody integrálně patří. Ignorací zmíněného faktu odkážeme sebe sama do roviny
iluzivních představ o nedotčených biotopech levitujících
v jakémsi časoprostorovém vakuu. Velká část Čechů je
v tomto ohledu nevzdělaná a apatická. Díky zaostalému
školství nám chybí potenciál pro komplexní vnímaní takto široké problematiky. Nepřekonatelným tabu se stávají
historické aspekty uplynulého století, které dnes hrají
stěžejní roli ve vývoji druhové skladby na celém našem
území. Málokdo si dokáže připustit, že masová expanze
bolševníku v pohraničí souvisí s poválečným odsunem
německého obyvatelstva. Podobné je to také se změnou
krajinné mozaiky započaté v 50. letech minulého století.
Je více než příznačné, že porevoluční pokračování tohoto fenoménu symbolizuje nejen řepka olejka, ale i hrozící
pedologická katastrofa, jakou civilizovaná Evropa dosud
nezažila. Oba zmíněné příklady nesou základní znaky
krajinného převratu, jenž vyústil v řízenou ztrátu kolektivního vědomí.
Za podobně invazivní lze označit snahy o rekultivaci krajiny poznamenané montánní činností. Ostravsko je po
dvou stoletích těžby bohatě opanováno důlními poklesy
a odvaly. Ty jsou v dnešní době důležitým tvárným prvkem regionu a původně rovinatý reliéf změnily k nepoznání. Každá halda či mělký rybník je jakýmsi indexem
krajinné historie. Zdejší příroda se díky své specifičnosti
stala přirozeným stanovištěm rozsáhlého výčtu rostlinných i živočišných druhů, které se v tuzemské přírodě
vyskytují jen zřídka, nebo vůbec. Čtvrt století po ukončení důlní činnosti se většina lokalit proměnila v bohaté
systémy, které by bylo záhodno označit za přírodní památky (u některých se tak skutečně stalo). I zde se ovšem
začala projevovat ona zahlazovací tenze, která pohřbívá
vše, co činí současnou ostravskou krajinu výjimečnou,
a dokáže tedy významně potlačit i její specifickou historii. Výsledkem invazivní rekultivace je krajina bez příběhu
a bez náznaku základního vztahu k jejím obyvatelům. Je
pozoruhodné, nakolik významnou roli hraje v hlavách
krajinných inženýrů jakýsi modelový příklad terénu typického pro střední Evropu. Výsledky rekultivačních
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staveb tak většinou připomínají mírně zvlněnou pahorkatinu, jejíž charakter ze všeho nejvíce odpovídá podobě
golfového hřiště. Takto uměle vytvořený reliéf se na první
pohled jeví podezřele a neautenticky. Jde o konstrukt
simulakry tuzemské přírody zbavené všech jejích labilních aspektů. Jako by se někdo snažil vytvořit bezpečné
hřiště pro malé děti. Živoucím příkladem takového počínání je heřmanická halda. Rozsáhlá rekultivace, které je
v současné chvíli podrobována, si klade za cíl zaoblit její
specifický tvar, zlikvidovat obě odkaliště se strmými břehy a ukrýt veškerou důlní hlušinu pod metrovou vrstvu
navezené zeminy. Symbolická rovina tohoto aktu je více
než příznačná. Důlní kámen vytěžený z hloubi ostravské
pánve je živoucím mementem nedávné historie regionu.
Jeho geologická specifičnost (jde většinou o mořský
sediment se značným výskytem otisknutých přesliček,
plavuní či pravěkých plžů) bude navždy pohřbena pod
nánosem umělé skrývky. Na odvale se často potkávám
s jistým amatérským geologem. Klepe svým kladívkem
do kusů hlušiny a v jejích obnažených vrstvách objevuje tvary prehistorických živočichů a rostlin. Někdy spolu
prohodíme pár slov, stojíme přece uprostřed jednoho
společného tématu. Mluvíme o pokrocích v rekultivaci,
nebo o tom, jak se nejlépe vyhnout hlídačům. „Je to jako
balit vrcholek Gerlachovského štítu do bublinkové fólie
ze strachu, aby se o něj nikdo nezranil,“ řekl mi jednou. Ta
věta mi utkvěla v paměti. Až se za několik let heřmanická halda promění v zaoblenou homoli, ztratí o ni tento
amatérský geolog zájem. Kamenné šperkovnice ukrývající otisky dávného života se stanou nedostupnými. Společně s nimi zmizí i kontakt s historií předchozích dvou
staletí. Vazby s minulostí budou zpřetrhány, přinejlepším
je bude v místě samém připomínat jakási naučná cedule.
Jde o další malou revoluci v našem veřejném prostoru.
A jak už jsem v první části tohoto textu napsal, po revolucích se v Česku zapomíná nejlépe.
Rekultivační proces už nemá zdaleka nic společného
s nahrazováním starých znaků veřejného prostoru novými. Jde o další fragment polistopadového zametání
nepohodlných stop ve vlastním příběhu. Jakási veřejná
autocenzura podobná té, kterou jsme před necelou dekádou vykonali na vlastních panelových sídlištích. Olepování fasády polystyrenem je totiž nápadně podobné
oblému sarkofágu, do něhož bezostyšně pohřbíváme
kameny, které mají příběh.
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ROZLOUČENÍ SE ZDEŇKEM
JIŘÍ KRÁL  

Na konci května nás náhle opustil náš kolega Zdeněk
Majkus, výborný arachnolog a kamarád, rodák z ostravského Přívozu. Se Zdeňkem jsem se seznámil na podzim
1978 na II. sjezdu českých a slovenských arachnologů,
který Zdeněk organizoval v Ostravě. Začal jsem studovat
na gymnáziu, velmi na mě zapůsobila dobrodružná výprava veličin naší arachnologie na dýmající ostravskou
haldu plnou pavouků, poprvé jsem sbíral pozoruhodného pokoutníka Tegenaria agrestis. Během dalších
let jsem Zdeňka často navštěvoval na katedře biologie
v Ostravě (součást Pedagogické, po založení Ostravské
univerzity v roce 1991 Přírodovědecké fakulty). Tomuto
pracovišti zůstal věrný až do konce, působil zde celých 45
let. Během návštěv Ostravy jsem mohl nakoupit literaturu (v našem městečku nebylo knihkupectví ani antikvariát) a pak obdivovat v depozitáři Ostravského muzea zkameněliny nebo u Zdeňka exempláře různých pavouků
a dozvědět se řadu zajímavostí o jejich biologii. Pracovnu
sdílel s další výraznou osobností, ornitologem D. Kondělkou. Zdeněk byl na fakultě respektovaným specialistou,
přednášel řadu biologických předmětů. Byl velmi oblíbený nejen jako spolupracovník, ale také u studentů
pro svou přátelskou povahu, vstřícnost a laskavý přístup.
Později jsem objevil také jeho nezničitelný optimismus,
když mi černý puntík udělený rodičům komplikoval život
a nebylo jasné, zda budu moci studovat biologii. Rád
vzpomínám také na naše společné výpravy za zajímavými a vzácnými moravskými pavouky v pozdějších letech,
například šestiočkou Dasumia carpatica do Beskyd či
slíďákem Pardosa morosa do Nízkého Jeseníku.
Těžištěm Zdeňkova výzkumu byla Morava a Slovensko,
úzce spolupracoval s J. Svatoněm. Silným impulzem
pro jeho práci byl pobyt v laboratoři jednoho z koryfejů arachnologie, prof. Brignoliho, na univerzitě v italské

L´Aquile a také pobyt v Kambodži. Spolupráce s polskými specialisty z Dolnoslezské pánve, podporovaná Zdeňkovým zájmem o haldy, vyústila ve společné studium
dynamiky těžkých kovů v arachnofaunách průmyslových
aglomerací. Kromě hald se Zdeněk věnoval také krasovým oblastem (Moravský, Jesenický a Hranický kras),
Poodří, Jeseníkům, Beskydům a v posledních letech také
přehlíženému Osoblažskému výběžku. Zdeněk byl také
velmi aktivní na poli popularizace biologie, patřil k dlouholetým organizátorům mezinárodního filmového festivalu EKOFILM, soutěží středoškolské odborné činnosti
a biologických olympiád.
Zdeněk Majkus zanechal zajímavé dílo a vzpomínky na
bezvadného a hodného člověka. Jeho „buď vesel“ mi
bude velmi chybět.

ŘÍKALI JSME MU
„HALDOVÝ EXPERT“
ANTONÍN KŮRKA

Té zprávě se ani nechce věřit. Odešel Zdeněk Majkus, vynikající arachnolog, oblíbený pedagog – a dobrý kamarád. Se Zdeňkem jsem se pravidelně setkával od konce
70. let na dnes už legendárních měsíčních seminářích na
Přírodovědecké fakultě UK. Zdeněk vždy přišel s nějakým
zajímavým referátem. A bylo to někdy v 80. letech, kdy
odpálil vpravdě arachnologickou bombou. Byl to referát o výzkumu ostravských hald. To byla věc do té doby
téměř nevídaná. Může tu, probůh, vůbec něco žít? A nestačili jsme se divit. Nejen vysoké druhové pestrosti, ale
i druhům do té doby považovaným za „er-jedničky“, které
nalezly příznivé podmínky na takové bohapusté „člověčí
umělotině“. Zdeněk se ovšem nevyhýbal ani výzkumu
přirozených biotopů a zaměřoval svoji pozornost i na
chráněná území, zejména na Moravě (krasové oblasti,
Skřítek aj.), ale také na Slovensku ve spolupráci s Jaro
Svatoněm. Měl jsem tu čest podvakráte referátem připomenout Zdeňkova významná životní jubilea na konferencích Slovenské arachnologické společnosti – a sice jeho
pětašedesátiny a sedmdesátiny. Tuto vzpomínku píšu
shodou okolností 1. června – je to den Zdeňkova narození. Bohužel – o Zdeňkovi už jen v minulém čase. Právě
dnes by mu bylo pětasedmdesát. Bude nám chybět…

Vyšlo ve zpravodaji České arachnologické společnosti –
Pavouk č. 44 (2018).
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ZA JAROMÍREM STRUHALOU
PAVEL HRUŠKA

Poprvé jsem Jaromíra uviděl kdesi na počátku 80. let. Byl
jsem tenkrát v antikvariátu, který se nacházel na centrálním ostravském náměstí v přízemí budovy stojící hned
za někdejší kavárnou Praha (dnes se na tomto místě nabízejí luxusní oděvy značky Weltmann), a hrabal jsem se
v policích s básnickými sbírkami, když dovnitř vstoupil
člověk s dlouhými ryšavými vlasy a výrazně pihovatým
obličejem. Zamířil k jednomu ze zaměstnanců a dal se
s ním do živého hovoru. Více než tituly na hřbetech knih
jsem od této chvíle po očku pozoroval toho bizarního
návštěvníka, poslouchal, o čem mluví, díval se, jak bere
do rukou různé knihy ležící na stole před prodavačem
a každou zevrubně komentuje. Úplné detaily jeho řeči
jsem nezachytil, ale bylo evidentní, že ten ryšavý chlápek
literatuře rozumí, a ač jsem jej tehdy ještě vůbec neznal,
pojal jsem k němu důvěru a sympatie.
Jarda (jak mu říkali přátelé a známí) byl opravdu výjimečný už oním výše popsaným vzhledem – spíše než
tradiční slovanský typ připomínal nějakého obyvatele skotských náhorních plošin. Ostatně sám s oblibou
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a často prohlašoval, že „všichni jsme Keltové“. Myslím, že
by se svým obličejem mohl velmi dobře obsadit i hlavní roli v životopisném filmu o Fridrichu Barbarossovi či
Zikmundu Lucemburském. Ale není až tak důležité to,
jak vypadal a koho snad připomínal, jako fakt, že tenhle
absolvent knihkupecké školy v Luhačovicích (kam byla
po srpnu 68 odklizena řada výborných učitelů) měl kromobyčejný přehled o literární produkci v tehdejším Československu a věděl, co je kvalitní beletrie a co jen pouhé
čtivo či ideologický balast. Uměl opravdu dobře poradit
a také zájemcům sehnat vskutku podstatná díla z poezie
či prózy, ostatně sám jsem posléze, když jsme se již dobře znali, díky jeho doporučením získal řadu hodnotných
knih. Jsem mu za to vděčen a vím, že takových lidí, kterým Jarda pomohl vybavit knihovnu zcela zásadní literaturou, by se po Ostravě našlo mnoho.
Před revolucí pracoval jako vedoucí v prodejně s názvem
Politická kniha (!) – tak trochu podle hesla „pod svícnem
bývá největší tma“ se tu díky působení Jaromíra Struhaly
daly sehnat (nejčastěji v rámci takzvaných knižních čtvrtků) i „podpultovky“, tedy výjimečné knihy špičkové poezie a prózy (např. výbor z tvorby Hanse Arpa v překladu
Ludvíka Kundery, Zábranovy překlady amerických básníků, monografie Josefa Šímy či Bohumila Kubišty apod.).

Jaromírova osobnost zkrátka proředila zdejší regály s povinnou kvótou nejrůznějších politických nesmyslů (které
nikdo nekupoval) kvalitní spisovatelskou tvorbou, takže
tuto prodejnu (navzdory jejímu názvu) rádi a ochotně
navštěvovali i lidé, kteří by tam jinak jaktěživ nevstoupili.
V červnu roku 1989, tedy ještě několik měsíců před pádem komunistického režimu, pak spolu s Luďkem Jičínským otevřeli první soukromé knihkupectví v tehdejším
Československu, první od únorového převratu v roce
1948. Jmenovalo se Artforum a nacházelo se na křižovatce ulic Českobratrské (tehdy Revoluční) a Nádražní
(Dimitrovovy). Velmi záhy nabylo charakteru jakéhosi
neoficiálního kulturního centra, kam s oblibou chodívali
ostravští intelektuálové a lidé mající zájem o umění, jež
nebylo poplatné vládnoucí ideologii. Jeho existence se
stala určitým precedentem, a když se posléze začaly objevovat snahy o vznik dalších soukromých knihkupectví
v Praze či Brně, pochopili komunističtí kulturtrégři, že je
zle. Oba pány knihkupce poslali před soud – ten měl proběhnout v listopadu, ale naštěstí jej předběhla sametová
revoluce. A tak se ta malá prodejna na křižovatce proměnila v jedno z ohnisek listopadové revoluce na Ostravsku,
tady se scházeli její vůdčí představitelé, tady se v úplných
počátcích formovalo zdejší Občanské fórum (ostatně její
název jako by to tak trochu předesílal).
Dům, ve kterém sídlilo toto dnes už legendární knihkupectví, dávno nestojí, nestojí ani vedlejší hospoda
(říkávalo se jí „U Semaforu“ a nejednou se přihodilo, že
si tu u piva člověk pročetl či prolistoval právě v Artforu
čerstvě zakoupenou knihu). Knihkupectví se později
přesunulo do nárožní budovy na Jiráskově náměstí (zde
přečkalo i požár), aby posléze zakotvilo na dnešní adrese v Puchmajerově ulici v centru města. Vedle hodnotné
literatury tu a tam nabízelo ke zhlédnutí i výstavy grafických děl předních českých výtvarníků, např. Michaela
Rittsteina, Naděždy Plíškové aj. Stalo se značkou kvality,
jedním z míst, kde lze sehnat dobrou knihu a dozvědět
se mnoho zajímavých informací. Jarda, věčný romantik
a beatnik, si pak splnil svůj celoživotní sen: kousek od
centrálního Masarykova náměstí zprovoznil stejnojmenný antikvariát (poté, co musel opustit ten na Nádražní
ulici, neboť budova byla kvůli úpravám křižovatky zbourána). Jako by se tak trochu obloukem navrátil do míst,
kde jsem ho poprvé spatřil. Antikvariát, to bylo vždy jeho
tusculum, v něm se cítil být šťastným. Myslím, že byl už
„od přírody“ (snad to takto mohu napsat) antikvářem. Od
prozřetelnosti zkrátka dostal tuhle „umístěnku“, takový
úděl, a on ho radostně přijal. Nedovedu si ho představit

v jiné profesi. Police či stoly plné postarších knih, jejich
nenapodobitelná vůně, ošuntělé hřbety a více či méně
poškozené přebaly, to vše tvořilo prostředí, v němž se
cítil jako příslovečná ryba ve vodě. Tady byl bezpečně
doma. Bez knih mu nebývalo dobře.
Ale věnoval se i jiným aktivitám. Spolu s ostravskými
přáteli a vyznavači žánru vědecko-fantastické literatury
uspořádal na konci 80. let na Černé louce velkou výstavu sci-fi knížek tuzemské i zahraniční provenience, další
podobnou expozici pak (i ve spolupráci s výtvarníkem
Kájou Saudkem) připravili už po revoluci na Vysoké škole
báňské. Jarda také v 90. letech s kamarády hojně a s oblibou hrával v Komenského sadech hru zvanou kroket,
byl jejím vášnivým propagátorem – dodnes ho vidím, jak
v elegantním slamáčku stojí uprostřed trávníku, opírá se
o dřevěnou palici, a zatímco všem zúčastněným vysvětluje pravidla této staré anglické zábavy, u nohou mu pokojně odpočívají modrá, černá, červená a žlutá koule…
V posledních letech (poté, co antikvariát Artforum zanikl)
pobýval mimo Ostravu, per pedes procestoval východní a západní Čechy (místa, která nejraději navštěvoval,
byla Šumava a Kuks), aby se v listopadu loňského roku
do města, které mu bylo přiděleno osudem, navrátil. To
už bojoval s těžkou nemocí. Naposledy jsem ho zahlédl
letos v červnu okénkem tramvaje: stál na ulici, vypadal
značně pohuble a unaveně – za pár dní pak dorazila
smutná zpráva, že Jaromír Struhala umřel.
Odešel s ním i kus ostravské historie, tedy té, kterou
považují za důležitou zdejší milovníci dobré literatury. Přál bych mu, aby i na onom světě byl v dostatečné
míře obklopen hřbety zánovních i těch již letitých, lehce
zaprášených knih, jejich specifickou vůní a atmosférou.
Myslím, že tak nějak si pro sebe mohl představovat nebe.
A mám přímo před očima, jak tam kdesi hodně hodně
vysoko nad oblaky vede (jako pihovatý anděl?) nějaký
malý a hojně navštěvovaný antikvariát a jak v něm třeba
právě svatému Petrovi doporučuje Kazantzakisovu knihu
Poslední pokušení: „Tohle si určitě musíte přečíst…“
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ODEŠEL LUDĚK ELIÁŠ
PETR ŠIMÍČEK

V úterý 10. července 2018 zemřel pár týdnů před svými
pětadevadesátými narozeninami Luděk Eliáš. Do povědomí veřejnosti vstoupil jako divadelní a filmový herec,
režisér a televizní moderátor v pohnutých okupačních
dnech roku 1968.
Rodák ze Slaného se k divadlu dostal v terezínském ghettu, kam byl jako devatenáctiletý chlapec spolu s bratrem
v roce 1942 deportován. Zážitky ze zpola utajovaných,
zpola nacisty trpěných koncertů a divadelních představení na půdách kasárenských budov byly tak silné,
že si je Luděk i po devadesátce stále živě vybavoval.
Nezapomenu na chvíle, kdy při posezení u vína z hlavy
prozpěvoval celé texty terezínských písní z populárního
ghetto kabaretu Karla Švenka. Z Terezína, kde prožíval
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opojení čteným slovem, recitací poezie a neodolatelnou
přitažlivost divadelního světa coby unikátního zjevení
v nelidském světě krutosti, který jej obklopoval, byl pak
transportován do vyhlazovacího tábora v Osvětimi. Tam
se stejně jako ostatní, kteří byli vybráni na práci v táboře,
proměnil v číslo. Jako vězeň A 2026 prošel zdejším lágrem v Březince, poté Sachsenhausenem, v závěrečných
měsících války přežil nálety spojenců i děsivý pochod
smrti a dočkal se vytoužené svobody.
Po válce narukoval na vojnu a po ní natrvalo zakotvil ve
vysněném divadelním světě. Vystřídal mnohé scény (Slaný, Písek, České Budějovice), roku 1956 získal angažmá
v ostravském Divadle Petra Bezruče a v našem městě se
už natrvalo usadil. V šedesátých letech, kdy toto divadlo
přinášelo divákům nezapomenutelné zážitky z moderně
pojatých a skvěle obsazených inscenací, byl Luděk Eliáš
dokonce několik let jeho ředitelem. Kromě své domovské scény se objevoval také v rozhlasových a televizních
pořadech, v seriálech i filmech. Po okupaci 21. srpna

1968 se ve snaze o pravdivé informování veřejnosti ujal
role televizního moderátora v improvizovaném studiu
České televize, a přímo se tak podílel na svobodném
pookupačním vysílání. To bylo zajištěno v „polních podmínkách“ z vysílače v Ostravě-Hošťálkovicích, odkud
statečná televizní osádka vysílala až do posledních dramatických chvil, než jejich necenzurované zpravodajství
ukončili násilně sovětští vojáci. Poté se ještě nakrátko vysílalo ze skladu televizní techniky v hospodě U Havránka.
Tento projev reportérské duchapřítomnosti a občanské
odvahy vedl na začátku normalizace k vyhazovu z divadla i zákazu vystupování ve filmu či televizi.
Ani tato nepřízeň osudu však Luďka Eliáše nezlomila,
dočkal se pádu komunistického režimu v roce 1989 a ve
svobodných poměrech se zase vrátil ke svým celoživotním zájmům, spjatým s divadlem. Poslední čtvrtstoletí
pak vystupoval především jako neúnavný svědek minulosti, který veřejně osvětloval hrůzy holokaustu a varoval
před rasovou nenávistí či fanatismem jakéhokoliv zabarvení. Luděk byl i po devadesátce neuvěřitelně činorodý,
pravidelně navštěvoval střední školy a vyprávěl studentům své zážitky z doby války i pohnutých dní srpna 1968
či následné normalizace. Svůj diář měl každý rok doslova
nabitý termíny přednášek a besed, s některými školními
skupinami se dokonce vydával přímo na místa svého
věznění, vystupoval rovněž ve vzdělávacích pořadech na
ostravské židovské obci. Její předsedkyně Milena Slaninová dodnes vzpomíná na jeho šarm, galantnost ve vztahu k ženám, a jako my ostatní pochopitelně také na jeho
jedinečný smysl pro humor i neskutečnou vitalitu.
Úhrn výše popsaného vedl k tomu, že byl Luděk Eliáš
v loňském roce vyznamenán čestným občanstvím města
Ostravy. Zároveň je nositelem Ceny Jaromíra Šavrdy za
svědectví o totalitě a rotariánského ocenění Paul Harris
felow.
Odešel přítel, pro mnohé vzácný kamarád, který zůstane
v našich srdcích a myslích.

ZE VZPOMÍNEK LUĎKA ELIÁŠE
Běžný denní režim v Osvětimi byl … to byl takový stereotyp, který začínal časně ráno takzvaným apelem, všichni
museli z bloku, seřadit se a bylo sčítání, poněvadž v tom
byli tedy nacisté velmi důslední. Někdy dokonce se stálo
hodiny, když někdo mezi tím někde umřel nebo něco takového, prostě když ten počet nesouhlasil, tak dokud se
nezjistilo, jaká … kde kdo je a tak dál, tak se stálo velmi

dlouho, bez ohledu na počasí. Potom byla snídaně. Pokud se tomu tak dá říkat. Šli jsme zpátky do toho bloku
a dostali jsme každý sběračku takové tekutiny hořké, nějaký asi to byl bylinkový čaj, a to bylo všechno. A potom
si nás vybírali do různých pracovních komand. Já jsem
nezažil… z toho našeho oddělení, z toho takzvaného rodinného tábora, pokud vím, se nechodilo na práci mimo
tábor. Práce byly v táboře. Štětovaly se ty cesty neustále,
opravovaly se věci, čistily se latríny, pochopitelně, to byly
dlouhé baráky, kde se … kde lidé hromadně konali svoji potřebu a které bylo neustále nutné vyvážet a tak dál.
Byly někdy i větší, takové šťastnější úkony, třeba, já nevím, chodit … jít loupat brambory do takzvané bramborárny pro tu táborovou kuchyň, která vyvářela a tak dál.
Byly to práce tohohle toho, tadydle toho druhu. A když
práce nebyla, tak se vymýšlela, to byly takové ty různé
triky, kdy nás kápové a nadřízení učili zdravit, poněvadž
jsme všichni měli nějaké pokrývky hlavy a to se muselo
smekat na povel. A oblékat na povel a tak dál. A todleto trvalo do oběda, ta pracovní činnost, v poledne jsme
zase mohli do bloku, tam potom pověření vězňové přinesli z té táborové kuchyně takové sudy s polévkou, ta
byla někdy hustší, někdy řidší. Když člověk přišel, byl na
řadě první, tak dostal řídkou polévku, a to bylo špatné,
poněvadž hustší věci byly u dna, takže nikdo nepospíchal, pokud si moh vybrat, no a poněvadž ta polévka, to
bylo zase jediné jídlo, které k tomu obědu se podávalo,
tak potom se šlo pokračovat v té činnosti až do večerního apelu, kde opět se tedy stálo v tom prostranství mezi
těmi baráky a sčítalo se. No a pak byla večeře, která se
skládala z kousku chleba, dvacet, pětadvacet deka, byla
to taková čtvrtina nebo pětina takové kilové hranaté
veky, takového hranatého bochníku a k tomu byla někdy
lžička marmelády, někdy takový malý čtvereček margarínu nebo šmírvurst, krásný název pro takovou hmotu,
která se trochu vzdáleně podobá paštice, tak to byla taky
lžička, no a k tomu zase ta hořká tekutina, jako ráno a potom, potom se prostě zalezlo na ty palandy, byly třípatrové, v každém patru spalo šest až sedm lidí, takže to byla
spíš taková … připomínalo to krabičku se sardinkami.
No, ale poněvadž toho měli lidé většinou plné zuby, byli
utahaní, byli chronicky nenajedení a tak dál, tak jsme se
zachumlali do nějaké té deky, která tam byla, když bylo
zima, tak se třeba dva přitulili k sobě a ty deky si zdvojili
a tak dál, no a snažili jsme se spát a vyčkat rána, kdy se
více či méně beze změny, pokud nebyl nějaký poplach,
někdo se nepokusil o útěk nebo nebyla prostě nějaká mimořádná záležitost, se ty dny podobaly jeden druhému.
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Jak vajíčko vajíčku.
/…/
Prostě už se blížila fronta, kdy jsme slyšeli její zvuky, viděli
jsme záři požárů a tak dál a kdy jednoho dne večer jsme,
myslím, dostali každý pár vařených brambor ve slupce
a bylo nám řečeno, že bude odchod. Lidé, kteří nebyli
schopni toho pochodu, i takoví tam byli, tak byli odvezeni na nákladních autech, někam, nevěděli jsme kam.
Později jsme zjistili, že do Sachsenhausenu, koncentráku
nedaleko Berlína. A to druhé ráno jsme byli zapřaženi, ne
všichni, jaksi, jednotlivci a střídali jsme se … do takových
kár, kde měli esesmani svoji bagáž, svoje věci a vydali
jsme se na pochod. Kamsi. Ten pochod trval celkem asi,
myslím, čtrnáct nebo šestnáct dní. Zase tam byly obrovské ztráty, poněvadž, kdo nemoh a pad, tak skončil. Jistě jsme se snažili si vzájemně pomáhat, ovšem když už
tady byla hrozba, že ten, koho člověk podpírá, ho strhne
k zemi spolu, no tak, dál to nešlo. A za těch čtrnáct nebo
šestnáct dnů jsme došli do Varnsdorfu, který byl tenkrát
součástí Německé říše. Tam jsme pobývali asi dva nebo
tři dny na betonové podlaze takové nevyklizené fabriky.
Tam jsme také dostali nějaké teplé jídlo, poněvadž já si
vůbec nevzpomínám, během toho pochodu, jestli jsme
něco jedli a co jsme jedli. A po několika dnech jsme byli
naloženi opět do vagonů, pro změnu otevřených, takových na uhlí. Byly sice střežené, poněvadž na rohu každého vagonu seděl na takové lavičce esesman v pláštěnce
a se samopalem. A jeli jsme dva dny a dvě noci kamsi
zase. Chápali jsme, že jedeme do Čech, z toho takzvaného německého pohraničí, poněvadž jsme jeli přes
Českou Lípu a tak. Tam byly obrovské ztráty kamarádů,
poněvadž to byly deštivé dny a kdo jaksi nevydržel stát
už a pad na tu mokrou, vlhkou a pokálenou podlahu,
tak prochlad a bylo během několika hodin po něm. No
a v noci, myslím asi druhý den, jsme najednou zastavili,
dostali jsme povel vystoupit, zjistili jsme, že jsme na nádraží města Leitmeritz, což byly naše Litoměřice samozřejmě, a ten zbytek lidí byl seřazen, vedli nás přes most,
přes Ohři a tam byly, jak se později ukázalo, hranice mezi
protektorátem Čechy a Morava a Říší. A když jsme přešli
přes ten most, tak jsme zjistili, že jdeme bez doprovodu.
/…/
Prostě některé věci se člověk musel znovu naučit. Třeba … já jsem dlouhou dobu, když jsem za někým šel,
tak jsem si řídil podle něj krok. To bylo proto, že když
se ztratil krok, když jsme chodili v lágru třeba do fabri24

ky, tak člověk dostal pažbou. Takže si to instinktivně
hlídal. Takovýchhle instinktů byla celá řada. Instinktů
prostě v oblasti jídla a tak dál. To bylo nutné překonat,
ale podařilo se to, mně osobně, za velmi krátkou dobu,
a poněvadž jsem šel brzo, za pět měsíců po návratu, na
dva roky na vojnu, kde se člověk dostal do úplně jiného
prostředí zase a ještě k tomu to byla fešácká vojna, poněvadž jsem se dostal do armádního uměleckého souboru,
do divadelní skupiny, tak musím říct, že u mě ta rekonvalescence byla poměrně krátká. Jistě, člověk se musel
vyrovnávat se spoustou věcí, teprve tam zjistil, že prostě
přišel o rodiče, kteří se nevrátili, že přišel o nějakou širší
rodinu, sestřenice, bratrance, lidi, kteří mu byli blízcí, ale
žil a měl povinnost nějak dohnat to všechno, ten čas, který člověku normálně umožňuje, aby žil v nějakém řádu,
v nějakém povolání a tak dál.
(přepis vzpomínek z filmových dokumentů, které natáčeli pro portál www.moderni-dejiny.cz studenti a pedagogové oboru audiovizuální tvorba ze Slezské univerzity
v Opavě)
Dost často chodím mezi vás, studenty, když o to máte zájem, a vyprávím vám svůj příběh, prostě proto, že i dnes
se můžete občas dočíst, že v jednom českém městě proběhla manifestace asi pěti set mladých lidí, kteří pořvávali „Nic než národ!“ a „Čechy Čechům!“ a kteří by docela
rádi poslali tu Romy, tu Vietnamce, tu Židy, pokud tu
ještě nějaké viděli, do plynu… Myšlenky plné zla a nerovnosti mezi lidmi stále existují, a poněvadž vy budete
brzy těmi, co převezmou otěže nad potahem, kterému
se říká naše vlast, TAK ABYSTE NEZAPOMNĚLI, ŽE TOHLE
NEBEZPEČÍ TADY JE, A ABYSTE TO, CO VÁM TEĎ ŘÍKÁM,
BRALI I JAKO VAROVÁNÍ…
(úryvek z vystoupení Luďka Eliáše na středoskolské konferenci na Gymnáziu Olgy Havlové v Ostravě-Porubě)

OSTRAVSKÉ JARO 1968
MARTIN JUŘICA

Průběh demokratizačního procesu v roce 1968 měl v Ostravě, jako mnoho jiného, svá specifika. Oproti jiným
velkým městům, především Praze, začal o něco později
a dříve byl zastaven…
Na přelomu let 1967–1968 však i zde bylo „tání“ patrné.
Do čela reformního proudu se postavila ostravská inteligence, a to jak humanitní, soustředěna především kolem Pedagogické fakulty a sdělovacích prostředků, tak
technická, spojená nejčastěji s Vysokou školou báňskou.
Na opačném pólu stála v této době na čas upozaděná
skupina „zakládajících a zasloužilých“ členů KSČ, kteří sledovali vývoj s nepochopením a obavami. Většina
obyvatel však zůstávala indiferentní a nijak se politicky
neprojevovala.
První dny roku 1968 nepřinesly v Ostravě zásadnější změny. Výměna na postu prvního tajemníka ÚV KSČ 5. ledna,
jímž byl zvolen RSDr. Alexander Dubček, prošla skoro
bez povšimnutí. Ani první Dubčekova návštěva v Ostravě
7. února, v rámci které se setkal s vedoucím tajemníkem
Polské sjednocené dělnické strany Władysławem Gomułkou, nevyvolala širší odezvu. V Ostravě upozornila
na význam závěrů lednového pléna ÚV KSČ až anketa
v Nové svobodě, jejíž první část vyšla 11. února. Zdeněk
Hejzlar, bývalý předseda Svazu české mládeže, odsunutý

v rámci čistek v 50. letech do Ostravy, v ní vyjádřil očekávání hlubokých změn. Značný ohlas měla beseda uskutečněná z jeho iniciativy 21. února 1968 v zasedací síni
Nové radnice za účasti 300 občanů, na které vystoupili
mj. bývalá členka ÚV KSČ Marie Švermová, literární vědec
Eduard Goldstücker, historici Karel Kaplan a Josef Bieberle a publicista Antonín J. Liehm. Původním tématem
měly být události vztahující se k únoru 1948, ale dotazy
se rozšířily na politické perzekuce v 50. letech 20. století,
rehabilitace, IV. sjezd československých spisovatelů, ekonomickou reformu atd.
Představitelé kulturního života se také k obrodnému procesu přihlásili jako první organizovaná skupina. 8. března
1968 se sešel aktiv umělců-komunistů na Nové radnici,
z něhož vyšel popud k založení Akčního a koordinačního
výboru uměleckých svazů a kulturních institucí v Ostravě
a také návrhy kandidatur řady osobností do městského
i krajského výboru KSČ, v nichž měla být posílena proreformní křídla. Odrazem těchto změn bylo nahrazení
konzervativního vedoucího tajemníka městského výboru
strany, Aloise Krále, stávajícím tajemníkem pro ideologii
MěV KSČ RSDr. Radomilem Gajem 28. března 1968.
Dalším z center reformního proudu byl obvodní výbor
KSČ v Porubě, jehož členové vyslovili již v březnu 1968
znepokojení nad pomalým průběhem reforem v Ostravě.
K obrodnému procesu se přihlásily dokonce některé
jednotky Lidových milic, což může v kontextu budoucí25

ho vývoje a úloze milic při potlačení protestů v roce 1969
vyznívat překvapivě.
V dubnu již bylo veřejné mínění značně diferencované.
Mezi částí převážně mladé generace převládly radikální
představy o demokratizaci. Část občanů se však obávala
návratu k „buržoazní republice“ a jiní požadovali nápravy
jen v oblasti hospodářství. S krajními mocenskými metodami (např. vyhrožováním nasazením Lidových milic),
které by postupující reformy zastavily, souhlasili v této
době nemnozí, a pokud tuto možnost někdo nadnesl,
byl většinou veřejně odsouzen.
Jako všude, bylo i v Ostravě zvolení Ludvíka Svobody
prezidentem ČSSR 30. března 1968 přijato kladně, i když
nevneslo do veřejného života žádný zásadnější impulz.
Se zvýšeným zájmem oproti předchozím letům bylo sledováno jednání krajské konference KSČ 19.–20. dubna
1968, ovlivněné v nemalé míře veřejným míněním, jež
reflektovaly sdělovací prostředky. Značný rozruch vyvolal referát vedoucího delegace ÚV KSČ Aloise Indry, který
vystoupil proti neomezené svobodě projevu, spojené
podle něj s očerňováním výsledků poválečné socialistické výstavby, idealizací prezidenta T. G. Masaryka atd.
Zmíněný Indrův projev a jeho ohlas u konzervativní části
KSČ byl pravděpodobně hlavním důvodem ustavení Dělnického výboru na obranu tisku v Moravských chemických závodech 23. dubna 1968, který se stal vzorem pro
obdobné výbory v celé republice.
Výrazem uvolněnějších politických poměrů byly oslavy 1.
máje. Stranické orgány upustily od jednotně organizovaných průvodů. Na spontánních shromážděních před Novou radnicí a dalších veřejných prostranstvích promluvili
předseda vlády ČSSR Oldřich Černík, místopředsedkyně
Národního shromáždění Marie Miková, kandidát předsednictva ÚV KSČ Antonín Kapek a další.
Konzervativci vyvíjeli aktivitu poněkud odlišnou. Drahomír Kolder, který stál již v dubnu 1968 zcela na straně
tohoto křídla, byl jedním z účastníků tajné schůzky v polském Cieszynie 3.–4. května, jíž byli za českou stranu
dále přítomni zástupci KV KSČ L. Kovalčík, O. Voleník, E.
Morkes a náčelník krajské správy SNB Jaroslav Hrbáček.
Polskou neoficiální delegaci vedl první tajemník Polské
sjednocené dělnické strany Edward Gierek. Hovořilo se
převážně o „neutěšené“ politické situaci v ČSSR. O těchto rozhovorech bylo informováno vedení Komunistické
strany Sovětského svazu.
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Proreformně orientovaní členové KV KSČ naopak předložili na květnovém plénu KV KSČ dokument – Stanovisko KV
KSČ k současné politické situaci –, který v mnohém překračoval hranice dané Akčním programem i politikou ÚV KSČ,
jenž se již ocitl pod značným tlakem moskevského vedení.
Mezi body Stanoviska patřily nahrazení vedoucí úlohy strany „čestnou soutěží“ s dalšími politickými proudy, úplná
svobodu slova, postupné vytlačení konzervativních sil
v KSČ z veřejného života, ustavení Komunistické strany českých zemí (paritně vzhledem k již existující KS Slovenska),
svolání mimořádného sjezdu KSČ, ustavení podnikových
rad jako nástrojů hospodářské demokracie apod. Stanovisko bylo poměrně překvapivě 22. května plénem KV KSČ
schváleno, avšak jeho zaslání centrálním i regionálním stranickým orgánům a tisku zabránili konzervativci v aparátu
krajského výboru. Na 24. května bylo svoláno nové jednání
pléna KV KSČ, jehož se zúčastnili rovněž členové předsednictva ÚV KSČ Oldřich Černík a Josef Smrkovský. Na jejich
naléhání byl text dokumentu změněn v duchu závěrů jednání předsednictva ÚV KSČ 7.–8. května, které směřovaly
k přibrzdění reforem.
Obrodný proces se pochopitelně nevyhnul ani dalším
polickým stranám a organizacím sdruženým v Národní
frontě, které začaly záhy usilovat o emancipaci z podřízenosti KSČ. Československá strana lidová i Československá strana socialistická neměly v Ostravě velkou
členskou základnu. I tak se jejich regionální organizace
pokoušely o aktivnější zapojení do politického života. Výměnu vedoucích kádrů provedlo také Revoluční odborové hnutí. Velmi rychle došlo k diverzifikaci mládežnického hnutí. Stávající Československý svaz mládeže se brzy
rozpadl. Obnovena byla činnost Junáka, osamostatnila
se pionýrská organizace, vznikly Česká tábornická unie,
Svaz pracující mládeže, Svaz klubů mládeže, Svaz vysokoškolských studentů Čech a Moravy. Dále byly ustaveny
zcela nové organizace jako Klub 231, sdružující bývalé
politické vězně, Klub angažovaných nestraníků, Společnost pro lidská práva. Obnovena byla Sokolská župa moravskoslezská. Připravovalo se znovuzaložení sociálně
demokratické strany.
Aktivitu zvýšili také katoličtí duchovní a věřící. Iniciativu
převzala skupina kněží sdružená v Díle koncilové obnovy
v čele s P. Františkem Hasilíkem z Mariánských Hor a P.
Františkem Němečkem z Vítkovic a také řada bývalých
řeholníků, kteří přešli z civilních povolání zpět do církevní služby. Jedním z center dění se stalo salesiánské
středisko Don Bosco, kde se setkávala mládež, inteligen-

ce i dělníci. Naproti tomu prorežimní tzv. Mírové hnutí
katolického duchovenstva (jehož nástupcem se stalo
v roce 1971 založené sdružení Pacem in Terris) zůstalo
izolováno. Zaktivizovaly se rovněž další církve a náboženská společenství. Také mezi národnostními etnickými
menšinami došlo k oživení. Specificky se vyvíjela situace
v Komunistické straně Řecka v Československu, kde mezi
sebou soupeřila dvě křídla. Reformně orientovaná část
členů začala používat název Řecký komitét Komunistické
strany Řecka pro vnitro se sídlem v Ostravě, ovšem většinovou podporu ve straně se jí získat nepodařilo.
Je zajímavé, že hlavní představitelé následného normalizačního období v Ostravě, jakými byli RSDr. Miroslav
Mamula (pozdější vedoucí tajemník KV KSČ), Karel Mátl
(normalizační vedoucí tajemník MěV KSČ) či RSDr. Ladislav Brumek (po roce 1968 tajemník pro ideologii MěV
KSČ), se v době před 21. srpnem nijak zásadně neprojevovali. Je nutné podotknout, že v Ostravě prakticky
neexistovaly organizované skupiny prezentující vysloveně protisocialistické názory, a to i v takových organizacích, jako byl Klub angažovaných nestraníků nebo K 231,
u jehož členů převažovala spíše reminiscence na prožitá
příkoří. Nejsložitější otázkou zůstává, jak na reformní
proces reagovala většinová společnost. Bezpochyby byl
vývoj sledován, možná zprvu interpretován jako střet
dvou mocenských bloků uvnitř KSČ. Ovšem do jaké míry
se široké vrstvy zapojily do probíhajících dějů, je těžké
určit. Až začátek okupace vtáhl do dění prakticky veškeré
obyvatelstvo.
V letních měsících byl již reformní proces v plném proudu, probíhaly schůze, shromáždění i mítinky. Uvolnění
bylo patrné také díky různým lokálním iniciativám. Uvažovalo se např. o návratu morového sloupu na náměstí
Lidových milicí, odstraněného v roce 1960 společně se
sochou sv. Floriána, která měla být umístěna u kostela
sv. Václava. Mezi závažné vnitropolitické otázky, které
se projednávaly na nejrůznějších úrovních, patřila problematika federativního uspořádání. Především z Brna
se ozývaly hlasy o možnosti trojfederace, která by spočívala v ustavení tří rovnoprávných územně-správních
jednotek: Čech, Moravy a Slezska a Slovenska. S tím však
severomoravská politická reprezentace zásadně nesouhlasila. Ostrava se rovněž stavěla chladně k pokusům některých opavských činitelů obnovit autonomii Slezska.
Značný ohlas měla návštěva prezidenta Ludvíka Svobody 11. června 1968. Prezident společně s předsedou
vlády Oldřichem Černíkem jednal s vedením města,
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prohlédl si výstavu Ostrava ‘68 za socialistické životní
prostředína Černé louce a navštívil Porubu. Naopak
rozporuplné reakce vzbudil manifest 2000 slov otištěný
v denících 27. června 1968. Také v Ostravě jej podepsala řada významných osobností. Nová svoboda otiskla
o dva dny později jak manifest, tak příspěvek Co říkají
komunisté článku 2000 slov…, který obsahuje odmítavé
stanovisko MěV KSČ, korespondující s vyjádřením předsednictva ÚV KSČ a předsedy vlády Oldřicha Černíka.
Manifest podle nich akcentuje živelný, až anarchistický
přístup k reformám.

mimořádný sjezd KSČ a odsoudila ve smyslu usnesení
předsednictva ÚV KSČ prohlášení 2000 slov.

Na mimořádné městské konferenci KSČ v červnu se
všichni delegáti, kteří se zúčastnili diskuse, přihlásili
k obrodnému procesu, odmítli deformace z období kultu osobnosti, nezákonnosti a direktivní řízení, které bylo
jednou z příčin pasivity členů strany. Kritika směřovala
také na členy ÚV, kteří dosud nepřevzali odpovědnost za
tento neblahý stav. Doporučeno bylo zvýšit pravomoci
základních organizací, umožnit vytvoření frakcí ve straně
a snížit velikost stranického aparátu. Konference zvolila delegáty na mimořádnou krajskou konferenci a na

Nespokojenost vyvolalo vystoupení Drahomíra Koldera,
který nebyl jako jediný z navržených zvolen delegátem
sjezdu KSČ. Značný ohlas vyvolal dopis představitelů
komunistických a dělnických stran tzv. Varšavské pětky (SSSR, PLR, NDR, BLR a MLR) z porady ve Varšavě
15.–17. července 1968, v němž jeho signatáři hodnotili
politickou situaci jako kontrarevoluční a hrozila podle
nich možnost odtržení ČSSR od socialistického společenství. Vedení KSČ tvrzení uvedená v dopise odmítlo.
Podobně se vyjádřily regionální orgány KSČ, podnikové
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24. června 1968 nahradil ve funkci vedoucího tajemníka
KV KSČ Oldřicha Voleníka Leopold Kovalčík, který také
přednesl hlavní referát na konferenci KV KSČ konané ve
Frýdku-Místku 6.–7. července. Zásadní projev měl Oldřich Černík, jenž varoval před krajními extrémy ve straně.
Větší nebezpečí však spatřoval v konzervativním křídle
KSČ.

i základní organizace strany v Ostravě. Jak bylo uvedeno,
s reformním procesem nesouhlasila skupina předválečných komunistů, k jejichž nejaktivnějším členům patřili
Jaromír Brovják, Emil Malář či Josef Ploskonka. Právě Jaromír Brovják, vedoucí tajemník KV KSČ Leopold Kovalčík, předseda Severomoravského krajského národního
výboru Jan Mušal, předseda Městského národního výboru v Ostravě Ing. Josef Kempný a tehdejší náměstek podnikového ředitele VŽKG Ing. Rudolf Peška se zúčastnili
22. července 1968 tajné schůzky s genmjr. G. P. Jaškinem
v Českém Těšíně, jenž byl velitelem tzv. Železné divize,
která se narychlo stáhla z vojenského cvičiště v Libavé
před cvičením Šumava na Katovicko na základě požadavku československého vedení, které tímto krokem
podmiňovalo účast na jednání se sovětskou delegací
v Čierné nad Tisou. Skupina ostravských politiků protestovala proti odchodu sovětské armády z ČSSR. Cvičení
mělo trvat tak dlouho, dokud se „zdravým silám“ nepodaří ovládnout vedení KSČ. Jaromír Brovják měl přesun
vojsk označit rovnou za „dar antisocialistickým silám…
a nůž do našich řad“. Zvyšující se napětí bylo stále patrnější. Bulharská tisková agentura např. vydala v červenci
zprávu o nálezu tajného úkrytu zbraní v Ostravě. Ukázalo
se, že šlo o dezinformaci. Dle sdělení městské správy VB
byla zabavena občanovi v Ostravě-Porubě nenahlášená
sbírka starých zbraní (14 pistolí, 2 samopaly, 5 pušek).
Dle expertizy však až na jednu pistoli byly ostatní střelné
zbraně nefunkční. Veřejnost příliš neuklidnily ani závěry
jednání československé a sovětské delegace v Čierné
nad Tisou na konci července.

dět, jak šikovně se naučily „operovat“ s radiostanicemi,
obsluhovat polní telefon či obratně ošetřovat zraněné…
Příhod a veselých chvil si tu každý ze dvou set dvaceti
frekventantů užil dosyta. O to více mne zajímalo, kterou
z příhod budou mladí lidé považovat za nejpřitažlivější.
Shodli se téměř do jednoho, že nejlepším bylo závěrečné
noční cvičení. Nechyběl v něm pravý poplach, při kterém,
když byl vyhlášen, vyvezla nákladní auta účastníky do
okolních lesů… Z neznámých míst museli pak, seřazeni
do čet, najít pomocí mapy a buzoly nejkratší cestu do našeho tábora…“ Psal se 21. srpen 1968…

Poslední dny před osudným 21. srpnem byly sice poznamenány napjatou atmosférou, život se však nezastavil
a reformní proces byl v plném proudu. 20. srpna proběhla ustavující schůze krajského výboru Národní fronty, do
něhož delegovaly své převážné progresivně orientované
zástupce jednotlivé organizace NF. Rada KNV jednala
o akčním programu krajského národního výboru. Tisk
publikoval seznam užšího výběru kandidátů ze Severomoravského kraje na XIV. mimořádný sjezd KSČ nebo výběr z diskuse o návrhu nových stanov KSČ. Na poslední
stránce Nové svobody, která vyšla 21. srpna 1968 ráno,
ještě jako běžné číslo, se objevil článek s mnohoznačným názvem Noc plná překvapení, který referoval o jednom dni na dětském táboře v Šumperku zaměřeném na
výuku branné výchovy. Citujme z něj některé pasáže, které až mrazivě asociovaly následující dny: „Chlapci se ze
všeho nejvíce těšili na střelbu, však si také nejeden z nich
odvezl domů výkonnostní třídu… A dívky? Měli byste vi29

PŘÍBĚHY NOVOVESKÝCH
HOSTINCŮ, RESTAURACÍ
A KRČEM
KAMIL RODAN

Historie novoveského pohostinství byla po celou dobu
své existence nerozlučně spjata s dějinami obce a jejím
prostorovým vývojem. Nová Ves byla od svého vzniku,
resp. od doložení první písemné zmínky, kterou datujeme k roku 1584, společně s Čertovou Lhotkou (dnešními
Mariánskými Horami) a Přívozem poddanskou vsí města
Moravská Ostrava. Převážně zemědělské obyvatelstvo,
hospodařící na povětšinou neúrodných, vodou podmáčených pozemcích rozkládajících se na pravém břehu
řeky Odry, bylo s ohledem na svůj vztah vůči moravskoostravské vrchnosti odkázáno nejen na robotní povinnosti na panském, ale také k dobově podmíněnému
nucenému odběhu vrchnostenské pálenky a piva.
Povinností odběru a právem výčepu byl v Nové Vsi obdařen pouze dům čp. 37. Potřeba novoveského obyvatelstva, které ještě v polovině padesátých let 18.
století představovalo pouhých osmadvacet převážně
dřevěných domů, tedy plně saturovala přítomnost prosperující obecní krčmy.
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Zvýšená míra pohostinských služeb začala být v Nové Vsi
aktuální až s příchodem nového století. Napojením obce
na říšskou silnici vedoucí z Opavy přes Moravskou Ostravu dále na Těšín nabyla totiž výhradně zemědělská obec
nadregionálního významu. Vzrůstající počet povozů, projíždějících po hlavní spojnici mezi Rakouským Slezskem
a Moravou, zvyšoval společně se zprovozněním Severní
dráhy Ferdinandovy v nedalekém Svinově nároky pocestných na hostinské služby podél frekventované trati,
a tím nenásilně seznamoval novoveské obyvatelstvo
s možnostmi, které se mu nabízely.
Hostinské služby poskytované novoveskou krčmou čp.
37 začaly být v době liberalizačního procesu konce 60.
let 19. století pro místní obyvatelstvo i přespolní značně
nevyhovující. Nicméně až vydání prosincové ústavy roku
1867 a zrušení propinačního (výčepního) práva o dva
roky později (1869) vytvořily příznivé podmínky pro vznik
dalších restauračních podniků v obci.
Přenesení šenkovního práva z původní obecní krčmy (dům čp. 37) na hostinec Sonnenscheinův (čp. 34)
a Haasův (čp. 44) vyústilo na přelomu 60. a 70. let 19. století v postupně se zalidňující Nové Vsi v konkurenční prostředí dvou stylově i konfesijně podobných podniků. Oba
výše zmíněné hostince představovaly klasické venkovské
krčmy, které si v prostorově omezeném a sociálně homogenním prostředí mezi sebou dělily a mnohdy i sobě

navzájem přebíraly místní i přespolní zákazníky. Výhoda
Haasova zájezdního hostince U Lípy spočívala pouze
v ubytovacím oprávnění, které Sonnenscheinův, resp.
Guttmannův podnik postrádal.
Náboženské vyznání majitelů obou novoveských hostinců nedávalo převážně katolickému obyvatelstvu Nové Vsi
možnost ve výběru alternativního restauračního zařízení.
Novovesčané se tak v rámci jednotně vytvořené obecní komunity oddávali každoročně v době od ledna do
prosince v Sonnenscheinově (Guttmannově) i Haasově
hostinci bujarému veselí. Zejména při pravidelných tancovačkách, plesových zábavách a příležitostných svatbách, konaných většinou v obou hostincích ve stejných
termínech, nechávalo místní obyvatelstvo volný průchod
veškerému svému veselí. Obzvláště veselo a hlučno bývalo v Nové Vsi pravidelně na konci srpna, kdy se po slavnostní mši k uctění patrona místního kostela, svatého
Bartoloměje, slavil dva dny v kuse novoveský krmáš.
Výraznou kvalitativní i kvantitativní proměnu zaznamenala Nová Ves a její obyvatelstvo na přelomu 19. a 20. století. Industrializace širšího Ostravska, zejména sousedních obcí, se podepsala nejen na změně zdrojů obživy
novoveského obyvatelstva, které se již vedle tradičního
zemědělství orientovalo také na průmysl a hornictví,
ale také v silné migrační vlně, která do Ostravy a jejího
okolí v tomto období směřovala. Zprovoznění jámy
Bedřich na katastru sousedního Zábřehu, otevření dolu
Ignát v Mariánských Horách, výstavba a otevření městské
vodárny, zavedení tramvajové dopravy a rozvoj mnoha
průmyslových podniků podnítil vedle masivního přílivu
obyvatelstva a stavební činnosti v obci také další rozvoj
hostinských živností.
Postupný úpadek Haasova hostince na samém konci 19.
století využil ve svůj prospěch novoveský starosta František Darda, který si v době obecní konjunktury požádal
o udělení vlastní hostinské a výčepnické koncese. Nově
zřízený hostinec U Boříka (čp. 31), umístěný od roku 1901
stejně jako dva stávající hostince na říšské silnici, se stal
z dlouhodobého hlediska hlavním konkurentem prosperujícího Rothova (dříve Guttmannova) hostince. Nespornou výhodou Dardova podniku bylo vedle majitelova
sociálního postavení v obci zejména jeho náboženské
vyznání. Novoveská elita, sestávající převážně ze starých
selských rodin, našla v hostinci U Boříka vyhovující místo
pro svá setkávání a schůze. Na straně druhé se však Dardův hostinec nemohl vyrovnat nově postavené budově
Rothova hostince (čp. 76), který se stal díky svým repre-

zentačním místnostem a prostornému sálu s jevištěm
místem konání většiny kulturních akcí, včetně krmášové
zábavy v obci.
Populační, ale zejména prostorový vývoj Nové Vsi v první a druhé dekádě 20. století umožnil další fázi rozvoje
novoveského pohostinství. Stávající domy, shromážděné do té doby převážně ve středu obce kolem říšské
silnice, byly postupně doplňovány novými stavbami,
rozprostřenými podél okresní silnice vedoucí ze Zábřehu
nad Odrou přes Novou Ves dále do Svinova, a v blízkosti
nově projektovaných místních komunikací. Potřeba zajistit obyvatelům nově postavených nemovitostí komfort
v podobě restauračních služeb a nezbytné zábavy vedla
nejprve k otevření hostince Na Balkáně (1912) manželů
Škapových v jižní části Nové Vsi, o deset let později (1922)
pak byl hostinskou a výčepnickou koncesí obdařen hostinec Josefa Bally na druhém konci obce. Neúspěchu
byli v polovině dvacátých let vystaveni pouze novoveští
sokolové, kteří se na nátlak části novoveských občanů,
moravskoostravského společenstva hostinských a výčepníků, a zejména pražského ústředí organizace museli
své nedávno udělené koncese krátce před prázdninami
1925 vzdát.
Stabilní strukturu novoveských hostinců uzavřel na počátku 30. let 20. století (1932) Jarkův výletní hostinec čp.
157 pod Hulváckým kopcem. Jak je z názvu hostince
patrno, jednalo se především o podnik zábavní, jehož
úkolem bylo poskytnout Novovesanům, ale zejména
vzrůstajícímu počtu ostravských výletníků relaxační
odpočinkovou zónu s příjemným posezením, hudbou
a tancem.
Historie novoveského pohostinství opsala za dobu své
více než stoleté existence sinusoidu spojenou se skromnými počátky, postupným rozkvětem, skvostným vrcholem a pomalým, ale jistým zánikem. Novoveské hostince plnily vedle místního kostela svatého Bartoloměje
a obecního úřadu především funkci kulturní a sociální.
Při sklence pálenky, půllitru piva nebo lahvi vína se přímo v lokálech nebo v přilehlých zahrádkách vyřešila většina místních problémů a navázala řada společenských
kontaktů. Hostinské místnosti novoveských hostinců se
stávaly rovněž místem spolkových a veřejných schůzí,
divadelních produkcí a soukromých oslav. S ohledem
na prostorný sál s jevištěm se většina veřejných schůzí,
oslav a divadelních produkcí odbývala v Rothově hostinci, který se stal také sídlem klubových setkání novoveského Sboru dobrovolných hasičů nebo místní od31

bočky Dělnické tělocvičné jednoty. V hostinci U Boříka
našli své zázemí členové Čtenářského spolku Palacký,
jehož knihovna se stala nedílnou součástí tamních hostinských místností, společně se Spolkem vzdělávacím
a spolkem podpůrným Svépomoc.
V hostinci Na Balkáně našli své útočiště novoveští sokolové, stejně tak podnik U Lípy poskytl své prostory Dobročinnému podpůrnému spolku Dobré srdce. Naopak
Spolek chovatelů drobného hospodářského zvířectva
konal většinu svých členských schůzí v hostinci Josefa
Bally.

Širokou paletu novoveských podniků umožnila především jejich charakterová vyhraněnost a prostorové
umístění v obci. Zatímco se ještě ve svých počátcích
profilovali Sonnenscheinův (Guttmannův) a Haasův
hostinec jako typické vesnické krčmy, ke kterým se na
samém počátku 20. století přidal také hostinec Dardův,
začaly se postupně jednotlivé novoveské hostince svým
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zaměřením i svou klientelou vůči sobě navzájem odlišovat. Zatímco si hostinec Haasův, zaměřený původně na
klientelu z řad usedlých novoveských domkářů a sedláků, zachoval do doby, než se na konci 20. let 20. století
transformoval na sklad litovelského piva) a než jej v této
pozici vystřídal hostinec Františka Dardy, charakter vesnické krčmy, prodělal největší transformaci hostinec
Guttmannův. Příchodem Sigmunda Salomona Rotha do
vedení Guttmannova hostince na počátku 90. let 19. století a v souvislosti se stavbou nové reprezentativní budovy v jejich závěru se původní krčma proměnila v honosný
patrový restaurant s prostorným divadelním sálem, jeviš-

těm a nezbytným zázemím zejména pro přespolní klientelu. S příchodem 20. století se v souvislosti s otevřením
hostince U Boříka přestěhovala novoveská elita usedlých
selských rodů do křesťanského, ale prostorově značně
omezeného hostince starosty Dardy. Přestože získal Dardův hostinec s ohledem na sociální status svého majitele
výsadní postavení v obci, z prostorově-kapacitních dů-

vodů se veškeré divadelní produkce, veřejné přednášky
a většina spolkových schůzí a oslav, včetně krmášové
zábavy, odehrávaly v Rothově hostinci, jehož majitel byl
díky své bezúhonnosti a práci pro obec navzdory svému
židovskému vyznání křesťanskou většinou přijat do místní komunity a zařazen do obecních politických struktur.
Prostorový rozvoj Nové Vsi na přelomu 19. a 20. století
dal posléze vzniknout hostincům Na Balkáně a U Bally,
které se staly na jižním a severním okraji Nové Vsi spádovými podniky pro obyvatelstvo v jejich bezprostředním okolí. Výjimku ve struktuře novoveských hostinců
představoval pouze restaurant U Jarka pod Hulváckým
lesem, který se již s ohledem na módní vlnu 30. let 20.
století a na vzrůstající potřeby Ostravanů profiloval jako
hostinec výletní.
Historie novoveských hostinců však byla tvořena především lidskými osudy. Příběhy několika desítek lidských
osudů svázaných s prostředím vesnických krčem, restauračních lokálů, tanečních sálů, prostorných jevišť, kuželen, zahrad, zahrádek i prodejních stánků. Každý z novoveských hostinských přicházel do Nové Vsi s přáním
zapustit v ní kořeny a plně se věnovat zvolenému povolání. Málokterému z nich se však jeho přání splnilo. Rozvoji
rozběhnutého rodinného podnikání Sonnenscheinova,
Guttmannova a posléze i Rothova klanu zamezily hrůzné
události druhé světové války, stejně jako Ballovy umořily
dluhy. A zatímco potomci Antonína Škapy hledali uplatnění v lukrativním centru Moravské Ostravy, nemohlo se
podnikání Jarkových pod Hulváckým kopcem do únorových událostí roku 1948 pořádně ani rozvinout. Vytvořit
dlouhodobější rodinnou tradici v oblasti pohostinství
nebylo umožněno ani otci a synovi Dardovým, jejichž
soukromé podnikání zardousila stejně jako ostatní zbylé
novoveské hostince komunistická hydra a závist mocných.

silnice (tehdy Opavská, dnes U Boříka) v 50.–70. letech
20. století a zprovoznění rychlospoje na Porubu na počátku let 80. se společně s přeložením tramvajové tratě
na tehdejší Gottwaldovu třídu (dnes 28. října) staly příčinou demolice některých novoveských domů a odchodu
místních z obce.
V posledních dnech válečného běsnění se s ohledem
na masivní bombardování Ostravy rozloučila s Novou
Vsí jako první Rothova restaurace, zasažená leteckou
pumou. Hostince Na Balkáně, U Lípy, U Bally, U Boříka
a Jarko převzal na počátku 50. let československý stát,
který je postupně svěřil do péče ostravským komunálním podnikům. V létě 1963 byl zdemolován hostinec
U Lípy, následovaný v lednu 1967 výletním hostincem
Jarko. Na počátku 70. let byl ukončen provoz v hostinci
U Bally. Podobný osud postihl na počátku 80. let také
hostinec Na Balkáně. Jediným hostincem, který překonal všechny překážky 20. století, je hostinec U Boříka,
který dnes jako jediný připomíná zašlou slávu novoveského pohostinství.
Podrobné příběhy všech novoveských hostinců a detaily
ze života jejich majitelů se dozvíte v knize nazvané Historie novoveských hostinců ve světle dobových dokumentů, která je k dostání ve Slezském zemském muzeu
v Opavě, pokladně Ostravského muzea a prodejně nakladatelství Academia na Masarykově náměstí v Ostravě.

Fungující strukturu novoveských hostinců vážně poznamenal také vývoj Nové Vsi, Ostravy a širšího regionu ve
druhé polovině 20. století. Roztančená třicátá léta totiž
netrvala věčně. Okupace, druhá světová válka a Vítězný
únor rozrušily desítky let budované vztahy a předznamenaly konec novoveského pohostinství. Válečné události
a přerod prvorepublikového Československa v poúnorový totalitní režim s sebou přinesly vedle cílené likvidace
soukromého podnikání také proměnu vžitých společenských struktur. Vedle těchto obecných jevů se musela
Nová Ves vyrovnat také s postupným, ale markantním
odlivem místního obyvatelstva. Rozšiřování bývalé říšské
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KAPLIČKA SV. JOSEFA
V ZÁBŘEHU NAD ODROU
PETR PŘENDÍK

Památku starého Zábřehu nalezneme na Javůrkově ulici
na okraji svahu, pod nímž se nachází zástava autobusů
Pískové doly. Příběh kapličky sahá do poslední třetiny
19. století, kdy byla vystavěna na paměť úmrtí rolníka
Josefa Svobody. Tak alespoň o vzniku památky hovoří
dochované kroniky z 60. let minulého století.
Josef Svoboda se narodil 26. února 1820 v Pudlově rolníku Josefu Svobodovi a jeho ženě Kateřině. Příjmení
Svoboda není pro Zábřeh nad Odrou obvyklé a ani časté.
Nepodařilo se zjistit, kdy se sem Josef Svoboda přistěhoval. Ovšem záznam o sňatku s manželkou Jenovéfou
nám napovídá, že tomu bylo nejpozději roku 1849, neboť
manželé byli oddáni v zábřežském kostele 6. listopadu
téhož roku. Právě Josefu Svobodovi mladšímu může být
s největší pravděpodobností připisován vznik kapličky,
která se nachází na Javůrkově ulici. Proč?
Josef Svoboda zemřel 21. dubna 1882 v usedlosti č. 25 ve
věku 62 let na zánět. Bohužel nevíme, o jaký zánět se
jednalo. Že by následek úrazu? Stará zábřežská kronika
z 60. let 20. století zachycuje pověst týkající se kapličky.
Podle vyprávění v usedlosti č. p. 25, která stála proti kapličce, hospodařil rolník Svoboda. Jednoho dne Svoboda
vyjížděl s povozem taženým koňmi z usedlosti, když se
koně splašili a rozběhli se i s vozem k dnešní ulici U Hrůbků. Koně sjeli i s povozem po svahu a zabili se. Svoboda
měl štěstí – stačil z vozu seskočit a nic se mu nestalo. Na
paměť této události měl nechat postavit kapličku.
Ovšem v kronice Zábřehu je zaznamenána i druhá verze
příběhu – zápletka je stejná, jen závěr se liší – na následky nehody měl zemřít i Josef Svoboda. Tak o události
alespoň hovořil přímý pamětník neštěstí, který se narodil
v Zábřehu 13. října 1875 (podle matrik to musel být jedině Anton Vavroš z č. p. 102, které se nacházelo v blízkosti
dnešní ulice U Hrůbků). A tato verze se zdá pravděpodobnější.

Kaplička v roce 1964
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A nyní můžeme domýšlet. Máme dochovánu Pamětní
knihu zábřežské farnosti, kterou založil P. Josef Bilčík
roku 1870 a vedl ji až do počátku roku 1883. Zároveň
přispíval zábřežským místopisem do periodika Opavský
týdeník. Pokud by v obci tehdy stála kaplička na dnešní Javůrkově ulici, zábřežský farář by ji zaznamenal jako

všechny církevní památky v Zábřehu. Máme tedy jisto:
kaplička musela vzniknout nejdříve roku 1883, což odpovídá době úmrtí rolníka Svobody. Rovněž architektonicky stavba doznívajícího baroka koresponduje s tímto
časovým obdobím.
O dalších osudech kapličky se dozvídáme pouze z fotografií. Nejstarší obrazové zachycení pochází z roku 1937,
kdy památka byla ještě v původním stavu: dva štíty,
sedlová střecha pokrytá břidlicí, dva výklenky, ve štítu
okénko pro sošku Panny Marie držící v jedné ruce žezlo,
v druhé Jezulátko. V hlavním výklenku lze vidět část sochy nějakého ze světců. Bohužel, nelze jej identifikovat,
pouze můžeme říct, že se jedná o muže. Snad sv. Josefa?
Fotografické album z roku 1964 již zachycuje kapličku
s novou stanovou střechou pokrytou pálenými taškami.
Spodní část kapličky se jeví zchátrale a vlhce. V 90. letech
byla kaplička v bídném stavu, byla obitá, posprejovaná,
bez jakékoliv výzdoby. Zůstaly na ní stopy po modrém
a bílém nátěru. Okolo roku 2010 proběhla oprava objektu, která spočívala v dosazení nové plechové střešní
krytiny a zazdění původních výklenků, čímž se kaplička
proměnila v cosi neurčitého.

Kaplička sv. Josefa na nejstarším vyobrazení z roku 1937

V roce 2017 vyhrál návrh na opravu kapličky mezi občany
v rámci tzv. participativního rozpočtu městského obvodu
Ostrava-Jih. Od konce května 2018 probíhala rekonstrukce kapličky, která byla ukončena v červnu 2018. Stavba
opět odpovídá své původní podobě. Dne 6. září proběhlo
její požehnání P. Vítězslavem Řehulkou. Do útrob kapličky byla vložena pamětní listina, do výklenku pak sochy
sv. Josefa a Panny Marie, obraz s podobou Panny Marie
Čenstochovské a krucifix. Na pořízení sakrální výzdoby se
podíleli finančně občané Ostravy-Jihu.
V Zábřehu nyní naleznete všechny sakrální památky
z 19. století opravené. Před lety byl zrestaurován kříž
z roku 1858 stojící před kostelem, v roce 2017 kříže na
Zimmlerově a Starobělské ulici z 60. let 19. století, zároveň došlo k opravě kapličky sv. Anny z roku 1872 u Jugoslávské ulice. Také kostel Navštívení Panny Marie má novou fasádu a v roce 2018 byla generálně zrekonstruována
také jeho sanktusová věžička.

Kaplička po rekonstrukci
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NOVÁ OSTRAVSKÁ KAŠNA
NA DOLE HLUBINA
MARTA PILAŘOVÁ A ONDŘEJ TUROŇ

Skutečně nová? Spíš staronová, protože už v dobách, kdy
se na Dole Hlubina těžilo uhlí, ozdobil kruhovou požární
nádrž v jeho vstupním prostoru impozantní vodotrysk.
Právě to, že už za horníků se o čistě účelovou zásobárnu
vody pro hasiče tak pěkně starali, inspirovalo před pěti
lety kulturní aktivisty ze spolku Provoz Hlubina a z chátrající nádrže (toho času už bez vodotrysku) znovu udělali
středobod prostoru, u kterého se návštěvníci dolu rádi
zastaví. A kam se dá třeba také zajít na rande, i když nejste právě dekadent nebo milovník postapokalyptických
atmosfér.
Prvním důležitým krokem byla změna názvosloví – lidé
z Provozu Hlubina začali nevábnou nádrž důsledně označovat jako „kašnu“ a neudržovaný vstupní prostor dolu
za bývalou vrátnicí jako „náměstí“. Sice si tím často vysloužili udivené pohledy svědčící o pochybách, zda jsou
duševně v pořádku, ale na druhé straně tím nastartovali
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změnu vnímání a otevřeli cestu k reálné změně. „Chceme kašnu s vodou jako místo k setkání a odpočinku ve
středu náměstí,“ tak znělo i zadání pro studenty architektury a designu univerzit v Ostravě, Liberci a Katovicích. Ti
v červenci 2014 vypracovali na týdenním workshopu zorganizovaném Provozem Hlubina v poněkud drastických
podmínkách ještě nerekonstruované vrátnice dolu (dnes
klub Heligonka) 11 návrhů nové kašny. Porota složená
z lektorů workshopu Josefa Kiszky, Kurta Gebauera, Osamu Okamury, Marty Pilařové z Provozu Hlubina a Karla
Malíka z Dolních Vítkovic se v jeho závěru jednohlasně
shodla, že vítězným návrhem, který bude Provoz Hlubina
realizovat, je projekt studentky katedry architektury FAST
VŠB-TUO Lenky Bartůňkové s názvem Duch Hlubiny.
Lenka Bartůňková k projektování proměny nádrže v kašnu přistoupila velmi prostě, ale ne povrchně – samotnou
kruhovou nádrž ponechala takovou, jaká je. Podstatou
kašny pak jsou betonové sochy postav ponořené pod
vodou, které připomínají oběti důlních neštěstí na Dole
Hlubina a v širším smyslu předchozí generace Ostraváků, s nimiž jsme my, současní obyvatelé města, ve spojení skrze pohled pod vodní hladinu. Provoz Hlubina
se do toho hned v srpnu 2014 na uměleckém kempu

Deepcamp pustil: z nádrže odstranil rezavé zbytky zařízení vodotrysku, nánosy špíny, vodních řas i záhadných
živočichů a DOV napustil čistou vodu. Podruhé se voda
vypouštěla o dva roky později, kdy Dolní Vítkovice rekonstruovaly nádrž podle projektu Ondřeje Turoně z Provozu Hlubina tak, aby byla připravena na instalaci soch. To
obnášelo především umístění 36 kovových terčů v pravidelném rastru a zvýšení dna nádrže o jeden metr.
„Kdy už to bude?“ – typická otázka během dalších dvou
let, kdy prázdná nádrž čekala na „příchod“ soch. Člen
poroty Kurt Gebauer byl pasován do funkce garanta sochařských děl, aby svou autoritou a zkušenostmi s podobnými projekty zajistil, že soubor bude fungovat jako
celek. Sochař navrhl základní postavu, kterou pojmenoval Přibližný Ostravak, a s pomocí peněz z dotačního
programu města Ostravy na obnovu veřejného prostoru
nechal Provoz Hlubina vyrobit formu na odlévání jednotlivých soch. Autorem první sochy je sám Kurt Gebauer,
který se rozhodl ponechat základní postavu odlitou z formy prostě takovou, jaká je, a nic z ní neotesávat ani nic
nepřidávat. Přibližného Ostravaka jsme do kašny spustili
na začátku června 2018 a Dolní Vítkovice ho hned poté
nechaly zalít vodou. Voda spláchla veškerý prach a pyl

z platanů nashromážděný za dva roky a my jsme skoro
týden nervózně kroužili kolem kašny, jestli se zvířená špína usadí a při slavnostním odhalení bude socha vůbec
vidět. Byla!
Kašna Duch Hlubiny je záměrně postupně rostoucí a pomalý projekt. Docela se bavíme, když slýcháme reakce
typu „A to je všechno?“ nebo vyděšené dotazy „A to jich
tam bude fakt 36?“. Takže jak to bude: do kašny budou
sochy přibývat rychlostí jedna nebo dvě ročně. Druhou
sochu plánujeme na listopad 2018 ve spolupráci s ostravskou přehlídkou designu Meatdesign. Oslovení sochaři budou vždy pracovat se základní postavou odlitou
ze stejné formy, ze které mohou ubírat nebo přidávat,
mohou měnit i barevnost betonu podle svého autorského záměru. Pod hladinou se tak budou organicky
proměňovat konstelace postav, které patří do jednoho
celku, ale každá je trochu jiná. A pravidelně rozestavěná armáda 36 soch na Hlubině určitě nevznikne – až si
v Provozu Hlubina jednou za mnoho let řekneme, že už
jich je dost, tak to ukončíme, i kdyby další sochaři na kolenou prosili, ať mohou udělat ještě jednu. Moc se na ten
proces těšíme!
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ZALOŽENÍ A POČÁTKY
MĚSTSKÉ NEMOCNICE
1848–1897
JAROSLAVA NOVOTNÁ A LENKA ROKOWSKÁ

Ve dvacátých letech 19. století moravskoostravský kaplan
Kašpar Pittler pořídil dvě poslední vůle (v roce 1820 a 1823),
ve kterých odkázal veškerý svůj majetek ve prospěch bu
doucí nemocnice. Jmění tzv. Pittlerovy nadace bylo po smrti
svého zakladatele (†1832) neustále doplňováno dobrovol
nými dary měšťanů a různými sbírkami. Souhlas k výstavbě
nemocnice dala dvorská kancelář ve Vídni 4. července 1846,
následně tento záměr podpořilo 9. října moravské gubernium
v Brně s podmínkou, že polovina výdajů na výstavbu, provoz
a údržbu bude hrazena z Pittlerovy nadace a polovina z pro
středků města. Stavebním místem se stala zahradní parcela
původního domu Kašpara Pittlera v Mostní ulici (dnes ulice
28. října) v centru města blízko náměstí. Výstavbu nemocni
ce vedl místní stavební podnikatel Anton Römisch. Budova
byla otevřena nejspíše v květnu 1848, avšak další dostavby
a úpravy probíhaly ještě v následujících letech, takže k úpl
nému ukončení stavebních prací došlo až v roce 1851. Nově
postavená nemocnice byla jednopatrová, s hlavním vchodem
z Mostní ulice, a měla kapacitu 24 lůžek. V následujících le
tech se počet lůžek zvyšoval, především v době probíhajících
epidemií, takže v roce 1872 mohlo být v sedmi nemocničních
pokojích léčeno i 40 pacientů. Brzy se však ukázalo, že poloha
nemocnice v centru města na nejrušnější ulici je velmi nevý
hodná a v době epidemií ohrožovala zdraví obyvatel bydlících
v bezprostředním okolí. Na tuto skutečnost upozornil při své
inspekční návštěvě 24. července 1882 zdravotní rada dr. Kuna
z Brna, který doporučil vybudování nové infekční nemocnice,
pokud by se stávající nemohla stavebně upravit.
Městský fyzik dr. Filip Weinreb požadoval okamžitou výstavbu
infekční nemocnice na Fifejdách, v lokalitě mimo hustě obyd
lené území, v níž se měli léčit všichni pacienti nakažení nešto
vicemi, tyfem, cholerou, spálou a dalšími infekčními choroba
mi. Právě tyto nakažlivé nemoci se velmi rychle šířily ve městě
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kvůli špatným hygienickým podmínkám obyvatel, žijících čas
to v přeplněných domech a bytech. Obecní výbor v Moravské
Ostravě uznal potřebu izolace osob postižených infekčními
nemocemi a na svém zasedání 17. ledna 1884 rozhodl o vy
budování nové infekční nemocnice na Fifejdách. Výstavba
byla zahájena v létě 1884 místním stavitelem Fr. G. Böhmem
a prvního pacienta s neštovicemi přijali v ještě nevybavené
nemocniční budově 2. května 1885. Poté byla vybudována in
fekční komora a prádelna a do plného provozu byla novostav
ba uvedena v roce 1886. Moravská Ostrava se tak stala jedním
z prvních měst na Moravě a ve Slezsku, které vystavělo infekční
nemocnici. K rozšíření lékařské péče došlo 1. ledna 1892, kdy
byla do té doby soukromá městská nemocnice, která ošetřo
vala v prvé řadě obyvatele s domovským právem v Moravské
Ostravě, i když neodmítala pomoc ani přespolním a dělní
kům průmyslových závodů, zařazena do kategorie veřejných
nemocnic (obě budovy – v Mostní ulici a na Fifejdách). Před
stavitelé města tento požadavek odsouhlasili již v roce 1888,
k jeho uskutečnění však došlo až po schválení vyšších úřadů
a splnění požadavků, jako např. vybavení infekční nemocnice
parním dezinfekčním přístrojem. Také byly upraveny poplatky
za ošetřování, které znamenaly hlavní zdroj příjmů. Zveřejnění
nemocnice se mimo jiné projevilo i v rostoucím počtu paci
entů. V roce 1891 se v obou ještě soukromých nemocnicích
léčilo 397 nemocných. V roce 1897, těsně před otevřením nové
městské nemocnice císaře Františka Josefa I., již 801 nemoc
ných.
Městská nemocnice neměla až do roku 1897 vlastního stálého
lékaře. Odbornou léčebnou péči v ní vykonávali městští lékaři
a ranhojiči v rámci své úřední veřejné služby a do nemocnice
jen docházeli. Prvním byl v roce 1848 městský ranhojič Bed
řich Fuchs, kterého vystřídal následujícího roku městský lékař
dr. Med. Nikodém Kroček, syn místního měšťana a absolvent
medicíny na vídeňské univerzitě. Prvním stálým nemocničním
lékařem se stal od 1. července 1897 MUDr. Friedrich Neuge
bauer, asistent chirurgické kliniky ve Štýrském Hradci, který se
zároveň ujal funkce primáře a ředitele nemocnice. Ošetřova
telskou službu vykonávaly od roku 1893 řádové sestry svatého
Kříže.
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