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Milí přátelé,

blíží se Vánoce a k nim patří odpočinek, přemí-
tání i čtení, na které během roku řada z nás nemá 
tolik času, kolik by si přála. Po celých šest let, co 
vydáváme tento časopis, se snažíme přinášet 
vám zajímavé články z historie a současnosti na-
šeho města. Prosincové číslo je věnováno přede-
vším aktuálním tématům spojeným s Ostravou, 
jež jsou nyní diskutována i  mezi laickou veřej-
ností. Odborník na historické komíny Martin 
Vonka se ve svém článku věnuje příkladům vy-
užití opuštěných komínů v městské krajině a za-
bývá se také cenným ostravským komínem zva-
ným Strakáč, kterému hrozí demolice. Architekt 
Ondřej Turoň přináší aktuální informace o osadě 
Bedřiška a  seznamuje s  výsledky architektonic-
kých workshopů, které se snaží hledat cestu, 
jak osadu smysluplně zachovat. Teoretik umění 
Martin Mikolášek přibližuje otázku otevřených 
soutěží na umělecká díla ve veřejném prostoru 
města Ostravy, pojmenovává současné nešvary 
a snaží se ukázat na příkladech z jiných měst, jak 
by mohla Ostrava v  budoucnu při zadávání no-
vých soch postupovat.

Krásná Ostrava se samozřejmě věnuje i  histo-
rii našeho města – v  listopadu jsme slavnostně 
odhalili pamětní desku věnovanou světoznámé-
mu avantgardnímu typografovi a  ostravskému 
rodákovi Zdeňku Rossmannovi. Uvnitř tohoto 
čísla najdete přepis proslovu jeho syna Pavla 
Rossmanna i článek odbornice na dílo Bauhausu 
a české avantgardy Markéty Svobodové.  Pouta-
vý je také článek archiváře Martina Juřici o ost-
ravském pobytu Oldřicha Nového ve dnech za-
kládání první republiky. 

Přejeme vám příjemné čtení, krásné svátky a ať 
je rok 2019 pro Ostravu rokem smysluplných 
projektů, které město i nás, jeho obyvatele, po-
sunou vpřed. 

Ilona Rozehnalová

EDITORIAL
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POETICKÝ ATENTÁT V JANÁČKOVĚ ULICI

Ostrava nevlastní náměstí Leoše Janáčka, má však v centru města Janáčkovu ulici, na níž se 9. října 
2018 uskutečnil „poetický atentát“ jako připomínka 90 let, jež uplynuly od data úmrtí tohoto českého 
hudebního génia. Jádrem zhruba čtyřicetiminutového happeningu, který vedl literární historik Pavel 
Hruška, se staly literární reflexe skladatelova života a díla, například ukázky z poezie V. Slívy, R. Fajku-
se, V. Holana, esejů M. Kundery, scénářů J. Jireše a další. Součástí večera byl i drobný hudební vstup 
a na závěr také scénická odpověď na otázku, zda (a za jakých okolností) se mohli potkat František 
Sušil s Leošem Janáčkem… „Bouřek jsem se nikdy nebal. Bouřky ja svolaval!!!“ (L. J.)

HEŘMANICKÁ HALDA A KŘEST BULLETINU KRÁSNÁ OSTRAVA

V sobotu 22. září 2018 jsme spolu s galerií Plato uspořádali celodenní akci na heřmanické haldě a po-
křtili jsme také nové číslo bulletinu Krásná Ostrava. Dopoledne se na haldě konal workshop vedený 
tanečníky Terezou Lepold Vejsadovou a Lukášem Lepoldem, na němž účastníci zkoumali vztah lid-
ského těla a syrového montánního reliéfu ostravské krajiny. Po workshopu jsme zamířili do nedale-
kého centra obce Heřmanice, kde nás čekala exkurze do heřmanického pivovaru. Poté jsme se vrátili 
k haldě, kde nás čekalo překvapení. Geolog Jan Lenart nás zavedl na část haldy, která není veřejnosti 
známa a najdete na ní malebná jezírka i krásné březové hájky. Jan Lenart nám na místě ukázal, v čem 
je halda unikátní a jaká se na ní objevuje cenná fauna i flóra. Hovořilo se také o tom, jak postupovat 
při revitalizacích hald a jak chránit cenná společenstva teplomilných rostlin a živočichů, která na hal-
dách nacházejí svá útočiště. Uprostřed lesíku na haldě jsme pak pokřtili nové číslo bulletinu Krásná 
Ostrava. 
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GUERILLOVÉ OKRÁŠLENÍ SADU PETRA BEZRUČE

V úterý 16. 10. 2018 jsme okrášlili sad Petra Bezruče v centru Ostravy a tamní pískoviště bezručovským 
posezením z dílny sochaře Petra Szyrokého. Na místě se četlo z Bezručovy Stužkonosky modré a pří-
tomné okrašlovače čekal také bezručovský kvíz, připravený literárním historikem Pavlem Hruškou.

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ OPRAVENÝCH SOCH  
JOGÍN A SLUNEČNÍ BRÁNA

Po celé léto opravovali sochaři Jan Šnéberger a Martin Kubica další dvě sochy z mezinárodních sym-
pozií prostorových forem, a to Jogína sochaře Karla Nepraše a Sluneční bránu Barnyho von Sartory. 
Na slavnostním odhalení soch 2. října 2018 jsme si spolu se sochařem a spoluautorem opravy Janem 
Šnébergerem a literárním historikem Pavlem Hruškou řekli mnohé nejen k opravě, ale i k sochám sa-
motným. Opravu soch jsme realizovali díky finanční podpoře statutárního města Ostravy, sochy jsme 
proto pokřtili spolu ze zástupkyní města, náměstkyní primátora Kateřinou Šebestovou. Sad Milady 
Horákové je jedním ze zásadních veřejných prostranství ve městě. V sadu se nachází řada cenných 
soch, které ale byly většinou poškozené, posprejované, neodborně natřené a podobně. Od roku 2016 
se výrazně zaměřujeme na propagaci těchto soch jak formou databáze soch, tak formou vycházek 
či naučných cedulí. V roce 2016 jsme veřejnost zapojili do čištění dvou soch v sadu Horákové, v roce 
2017 pak do opravy čtyř. V letošním roce jsme opravili další dvě sochy. Opravy realizujeme díky fi-
nanční podpoře statutárního města Ostravy, sochy pro nás opravují restaurátoři a sochaři Tomáš Ska-
lík, Jan Šnéberger a Martin Kubica.
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OSTRAVSKÝ VÝLET Z RADVANIC DO MICHÁLKOVIC A KŘEST 
ANGLICKÉ VERZE MAPY OSTRAVSKÝCH VÝLETŮ

Další ostravský výlet se konal v sobotu 20. října 2018 a jeho součástí byl křest anglické verze Mapy 
ostravských výletů. Trasa výletu, kterým provázeli literární historik a spoluautor Mapy ostravských 
výletů Pavel Hruška a historik umění Martin Strakoš, spojila dva ostravské obvody – Radvanice a Mi-
chálkovice (původně samostatné obce) – a  dominantním tématem se na ní staly zejména stavby 
představující rozličné náboženské a duchovní orientace a metafyzické pohledy na svět. Výlet ale na-
bídl i materiálně světské zážitky a též oko potěšující rustikální výjevy, neboť vedl spíše okrajovými 
oblastmi Ostravy. Skončil u technické kulturní památky dolu Michal. Na výletě jsme pokřtili i anglic-
kou verzi Mapy ostravských výletů, kterou jsme vydali ve spolupráci s Filozofickou fakultou Ostravské 
univezity, a to díky dotační podpoře statutátního města Ostravy. 
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ODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY 
ZDEŇKU ROSSMANNOVI

Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu se roz-
hodl věnovat pamětní desku významnému čes-
kému typografovi, architektovi a  scénografovi 
Zdeňku Rossmannovi, někdejšímu studentovi 
proslulé výtvarné školy Bauhaus, který část své-
ho života prožil v Ostravě, kde pracovali a bydleli 
jeho příbuzní. Připomenout tak nejen zdejším 
obyvatelům tohoto výjimečného tvůrce a celko-
vě pozoruhodnou osobnost, dnes po právu oce-
ňovanou domácími i  zahraničními kunsthistori-
ky. Pamětní deska je umístěna na fasádě domu 
na Nádražní ulici 140 v  Ostravě 1 – na tomto 
místě Zdeněk Rossmann bydlel jako dospívající 
hoch v  letech 1919–1922. Její autorkou je so-
chařka Šárka Mikesková, která na ní spolupraco-
vala s grafikem Robertem Bílým. Vznik tohoto ar-
tefaktu významným finančním darem podpořili 
Jan a Marek Przybylovi a rovněž nadace Agosto 
Foundation (poděkování zasluhuje i  spolumaji-
telka předmětného domu paní Jana Machová). 

Slavnostní odhalení se uskutečnilo za účasti pri-
mátora města Ostravy dne 8. 11. 2018 a z Turno-
va na ně dorazili i syn Zdeňka Rossmanna s man-
želkou a synem. Při této příležitosti pronesl pan 
Pavel Rossmann improvizovaný projev a  jeho 
spatra proslovená a precizně strukturovaná řeč, 
v níž vzpomenul na životní a tvůrčí osudy svého 
otce i širší rodiny, vyvolala živý zájem poslucha-
čů. Rozhodli jsme se ji proto přiblížit i čtenářům 
našeho bulletinu.

Přeji všem pěkné odpoledne a příjemný podvečer, 

moje jméno už tady zaznělo a skutečně jsem syn 
architekta a  typografa Zdeňka Rossmanna. Má 
řeč by měla začít díkůvzdáním, a  to především 
tady paní Iloně, která dokázala celý projekt pa-
mětní desky připravit a  následně i  realizovat, 
což je obdivuhodné. Samozřejmě k tomu výrazně 
napomohla i  zde stojící paní sochařka Šárka Mi-
kesková a také pan Robert Bílý, i oni mají náš dík. 
A je to záležitost i dalších lidí a rovněž města Ost-
ravy, všem jsme vděčni a zavázáni. Tohle, pokud 
vím, je první památník mému otci, možná že bude 
i poslední. A proč zrovna v Ostravě? Inu proto, že 
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otec byl zdejší rodák. Avšak sem na Nádražní tří-
du, kde právě stojíme, se s  rodiči přestěhoval až 
později, nejprve žili na Slezské Ostravě za řekou. 
A  byla to, pokud vím, velmi vážená rodina, snad 
jakýsi establishment. Děda Karel byl pan stavitel. 
Pamatuji si, že s  několika spřízněnými podnika-
teli založil gentlemanský klub nazvaný „Tygři“, to 
asi aby lépe roztrhali konkurenci. Zemřel tři roky 
před mým narozením. Babička Vlasta ho přežila 
o čtyřicet let a  ještě se o ní zmíním na důležitém 
místě. Ale jejich nejstarší syn Zdeněk, můj otec, se 
jim po té podnikatelské stránce příliš nevyvedl. 
On nebyl podnikatel, nýbrž intelektuál. Po matu-
ritě odešel do Brna na výtvarnou školu, zajímal se 
o architekturu, avšak ne o stavebnictví, ale o ar-
chitektonický styl, umístění staveb a jejich sociální 
aspekty. A kromě toho ho přitahovala také typo-
grafie, grafika a divadelní scénografie. Všelijak se 
protloukal, pracoval i v architektonickém ateliéru, 
ale bylo mu jasné, že vlastní firmu asi nezaloží. 
Měl silně levicové cítění, můžeme ale říct, že před 
druhou světovou válkou inteligence byla vesměs 
levicová a často i komunistická. V mladistvém roz-
puku otec ve čtyřiadvaceti letech vstoupil do ko-
munistické strany, a dokonce uvažoval o tom, že 
odjede do Moskvy, kde bude pomáhat s plněním 
pětiletky a rozvojem tamní architektury. Naštěstí 
to neudělal, poněvadž podobné experimenty ně-
kdy končily na Sibiři nebo v gulagu. 

Pak nastaly dvě důležité události jeho života. 
Přestože byla krize třicátých let, požádal o studij-
ní stipendium. Obdržel je, a dostal se tak na ško-
lu výtvarného umění a architektury, na Bauhaus 
do německé Desavy. To byla asi nejlepší škola, 
co v  Evropě tehdy existovala. Pobyl na ní necelý 
rok, protože potom se tam vyměnilo vedení a  to 
nové nemělo sympatie pro levicové studenty, tak-
že Bauhaus opustil. Stihl se však ještě seznámit 
s další zdejší frekventantkou, slečnou Marií Dole-
želovou, dcerou hospodáře z Polanky nad Odrou. 
Posléze se vzali a v  třiatřicátém roce mě přivedli 
na svět. Ale to už mezitím proběhla další zásad-
ní událost, totiž to, že mu nabídli místo profesora 
typografie, písma a reklamy na „Šurce“. Tak se ří-

kalo Škole umeleckých remesiel v Bratislavě, kde 
působilo i několik málo pracovníků z Čech, Moravy 
a  Slezska. „Šurku“ Slováci dodnes uznávají jako 
naprosto zásadní instituci, brzy se jí začalo pře-
zdívat „slovenský Bauhaus“, měla mezinárodní 
úroveň, styky se zahraničím a vycházely odsud ve-
lice moderní publikace. Nebudu vše rozebírat do 
detailů, ale je pravdou, že otcovo působení zde se 
pro něj stalo velmi plodným obdobím, které pak 
ovlivnilo celý jeho život až do února roku 1939. 
Zmrzačené republice tehdy scházelo několik týd-
nů do protektorátu, na Slovensku vládla Hlinko-
va ľudová strana, která odtrhla slovenské území 
od zbytku republiky, a  téměř všichni pracovníci 
z  Čech, Moravy a  Slezska dostali výpověď, otec 
taky. Naštěstí se uchytil v Brně, opět na výtvarné 
škole, kde přednášel typografii, a také udělal ně-
kolik divadelních scén a nějaké knížky. V létě roku 
1942 odjel s rodinou do chaty na břehu řeky Jihla-
vy u Dalešic. Nechci vás zde zdržovat nějakými de-
taily a banalitami, ale následující měsíce přivedly 
naši rodinu na pokraj zániku a smrti.

Na jaře v této oblasti totiž shodili výsadek parašu-
tistů, jejichž velitel se dostal do přestřelky s Něm-
ci. Byl raněn, avšak unikl, tamní mlynář ho ukryl 

a  pomáhal mu. Já nevím, jak se k  tomu všemu 
přidružil i můj otec, protože před dětmi se o tom 
nemluvilo, ale skutečností je, že konspirace se-
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lhala a mlynářský pomocník posléze všechno vy-
zradil gestapu. Celou mlynářovu rodinu popravili, 
toho čeledína ovšem v pětačtyřicátém roce také. 
No a  já si pamatuji, jak jsem se začátkem dub-
na 1943 vypravoval v  sedm hodin ráno do školy, 
když u  nás zazvonil zvonek a  dovnitř vpadli dva 
hromotluci s  velikým odznakem  „hakenkrajcem“ 
a otce odvezli. Maminka mě ještě s pláčem vypra-
vila do školy, ale když jsem se vrátil zpátky domů, 
už tam také nebyla. Naštěstí o několik domů dál 
bydlela moje babička, ta sebrala několik svršků 
pro děti a odjela s námi ke své dceři do Ostravy. 
Takže jsem strávil rok v tomto městě, bydleli jsme 
v ulici Rudolfa Junga, tu asi neznáte, ale dnes je 
to Veleslavínova. Do školy jsem chodil na Hühn-
lein Gasse, která se dřív jmenovala Poděbradova. 
I dnes, po pětasedmdesáti letech, si pamatuji, jak 
nám tamní ředitel s  německým jménem Kittrich 
přednášel český jazyk – stále to obdivuji a divím 
se, že ho za to také neposlali do koncentráku. Pak 
přišel rok 1944 a k sobě si mě vzal maminčin bratr, 
který měl nájem na Ostravici, to proto, že z jejich 
polaneckého statku je hned po Mnichovu vyhnali. 
Tudíž jsem každé ráno jezdil vlakem do Frýdlantu 
do školy.

Rodiče po zatčení převezli do nechvalně proslu-
lých Kounicových kolejí v Brně, později do vězení 
na Cejl. Konečnou stanicí pro maminku se stal 
Ravensbrück v Meklenbursku, pro otce pak Maut-
hausen. On měl na svém průvodním listě zkratku 
„RU“, což znamená „Rückkehr unerwünscht“, tedy 
„návrat nežádoucí“. Ale přišel rok 1945, Mauthau-
sen obsadili Američané, kteří zkratce nerozuměli 
nebo ji ignorovali, takže otec se v půli května octl 
doma: vychrtlý, jen kost a kůže, s žaludečním vře-
dem a s nalomeným obratlem od kopance. Avšak 
dostal se z toho. Maminka to měla složitější, u ní to 
bylo jako na Divokém západě. Při přechodu fron-
ty utekla se skupinou českých vězeňkyň, našly si 
jakýsi vozík či bryčku, zapřáhli ji za zatoulaného 
koně a  putovali směrem na jih, Meklenburskem 
a  Slezskem. V  troskách budov sem tam nalezli 
něco k snědku. V půli své cesty dorazili na nádra-
ží, z něhož už jezdily nějaké vlaky a jeden z nich je 

pak dovezl až do Bohumína. Tak se naše rodina 
jako zázrakem opět sešla pohromadě.

Otec pak získal dobré místo v Praze v nakladatel-
ství Orbis a myslel si, že v té své předválečné mo-
derně a avantgardě bude pokračovat. To se ale po 
válce ukázalo jako omyl. Kromě toho se vyjádřil, 
a  někdo to bohužel slyšel, že nejlepším vzorem 
pro poválečné Československo je socialistická Ju-
goslávie s prezidentem Titem. No a to bylo zle, to 
neměl dělat. Několik měsíců po tak zvaném „Vítěz-
ném únoru“ dostal vyhazov z práce, následovalo 
jeho vyloučení ze strany a vyšetřování na Pankráci 
po stranické i kriminální linii. Ten nejvyšší straník, 
který vše řídil, byl Karel Šváb – o dva roky později 
jej popravili společně s Rudolfem Slánským. Sou-
družka Taussigová, další z tehdejších exponentů, 
dopadla lépe, ta dostala „jenom“ pětadvacet let. 
Otec měl nakonec vlastně štěstí, protože ho teh-
dy pustili a dále ho už nechali relativně na pokoji. 
Obávám se, že kdyby toto vše proběhlo o  ty dva 
roky později, byla by z  toho velezrada a  spojení 
s imperialisty, načež by asi následoval odjezd ně-
kam do Jáchymova nebo možná i  poprava. Tak-
že po této stránce z toho vyšel ještě docela dobře 
a mohl jakž takž v klidu pracovat.

Po etapě spolupráce s divadly se postupně začal 
soustředit na výstavy, památníky, muzejní expo-
zice a rekonstrukce starých objektů. Ty výstavy si 
vybíral pokud možno ne moc politické, třeba „Pra-
věk Československa“, „Živá voda“ nebo „Život ví-
tězí nad smrtí“. Ale taky třeba „Nová Čína“, avšak 
tehdy ještě nikdo nevěděl, co je „kulturní revolu-
ce“ nebo „velký skok“, to bylo tenkrát ještě nezná-
mé. Při jedné výstavě měl ale namále. Netuším, 
jak jej vybrali, ale dostal za úkol udělat vnitřní 
instalaci československého pavilonu na Světové 
výstavě v Bruselu v roce 1958. Zformovala se ten-
krát skupina, která se jaksi „zvrhla“ a pustila mezi 
sebe ten modernismus a  konstruktivismus. Stra-
ničtí funkcionáři si toho s velkou nelibostí všimli, 
avšak termíny byly neúprosné a otevření se blížilo, 
tak už to tak nechali. Kdyby ta výstava propadla, 
povstaly by z toho těžké kritiky a represe. Jenže ta 
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výstava byla první ze všech a  získala zlatou me-
daili, a tak to vše tedy strana a vláda, pravděpo-
dobně s trochu kyselým úsměvem, přijala. A otec 
mohl díky tomu ve své tvorbě pokračovat.

Rád bych zmínil jeho práci pro památníky. Napří-
klad pro ten, co je v Terezíně, pro pražské Židovské 
muzeum, pro rodný dům Bedřicha Smetany v Lito-
myšli, také jeho řešení expozice v Památníku Kar-
la Čapka ve Strži u Dobříše. Rovněž pro muzeum 
v  Göteborgu a  pro Památník Mistra Jana z  Husi 
v Kostnici na Bodamském jezeře. Ale jeho asi nej-
slavnější práce je ta z  Mauthausenu. Navrátil se 
do něj už ne jako vězeň, ale jako architekt. Spolu 
s profesorem Nyklem, významným sochařem, kte-
rý také prošel mauthausenským koncentrákem, 
tam vybudovali pomník – to je ta slavná posta-
va osvobozeného vězně se vztaženýma rukama. 
V  Mauthausenu je od různých tvůrců asi deset či 
dvanáct dalších pomníků, ale ten jejich má čestné 
místo hned u vstupu a byl prohlášen za nejpůso-
bivější. 

Pak se otec zaměřil na archeologické památky. 
Dokonce proběhly nějaké vykopávky v  podzemí 
Pražského hradu, k nimž udělal architektonickou 
úpravu. Dost často jezdil i do Mikulčic, kde se na-
cházely památky z Velkomoravské říše, tam taky 
navrhl architektonické řešení. Ale pro mě tou nej-
důležitější prací se stala jeho úprava Sázavského 
kláštera, protože jsme si později v tamní přestavě-
né zasedací místnosti mohli říct s mou zde stojící 
ženou své „ano“. A  poněvadž nám odpustili po-
platky a  vstupné, tak jsme to vše měli zadarmo. 
Shora nám kynul svatý Prokop a já doufám, že to 
dělá až dodnes, i po těch padesáti letech. 

Není tu samozřejmě prostor a čas uvést všechno 
z otcovy tvorby. Ale pravdou je, že pracoval až do 
roku 1984, kdy v listopadu umřel. Tím příběh kon-
čí, avšak dovolte mi ještě několik slov coby epilog. 
Po jeho smrti se rozhostilo ticho, jako by neexis-
toval, nežil. Až v roce 2005 proběhla U Křižovníků 
v  Praze malá výstava o  plakátové tvorbě. Jme-
novala se „Moc obrazů, obrazy moci“. Vystaveny 
na ní byly plakáty ze Sovětského svazu i Českoslo-

venska, po listopadové revoluci už samozřejmě 
s  kritickým komentářem. Otec tam měl dva své 
plakáty, jeden na dvouletku a jeden předvolební. 
Nesly sice určité politické angažmá, ale šlo pro-
sím o  rok 1946, kdy ještě panovaly velké naděje 
směrem do budoucna. A pak zase dlouho nic, až 
v  roce 2013 profesor Longauer, přední slovenský 
kunsthistorik, napsal tlustý spis o  předválečném 
výtvarném umění na Slovensku a uvedl v něm, že 
přínos mého otce byl pro jeho vývoj zcela zásad-
ní. V polské Lodži poté vyšla další objemná kniha 
věnovaná předválečné tvorbě písma a typografii 
a otec je v ní také zmiňován. Následující publika-
ce se pak už přímo zaměřila na jeho tvorbu, to je 
ta monografie Horizonty modernismu z Moravské 
galerie v  Brně, vzniklá péčí paní doktorky Mar-
ty Sylvestrové. Devět autorů z  Česka, Slovenska, 
Francie či Ameriky do ní napsalo jedenáct kapitol, 
v  nichž otcovo dílo posuzují z  různých aspektů. 
Musím zmínit i  velkou knižní studii paní Markéty 
Svobodové o Bauhausu, který bude příští rok sla-
vit stoleté výročí, tam má otec samozřejmě také 
příslušnou část. A  ještě chci uvést alespoň knihu 
o  předválečném písmu, která se jmenuje Futura 
a vyšla v německé Mohuči, a konečně i publikaci 
o  uměleckých avantgardách z  belgické Lovaně 
– v  obou těchto dílech je otec připomínán. Stej-
ně jako v  některých  dalších studiích, brožurách 
a článcích z Česka, Slovenska, Německa, Francie 
či Ameriky.

Prosím pěkně, tím vším už spěji ke konci. Otec byl 
člověk jako my všichni. Někdy měl šťastné, někdy 
méně šťastné chvíle, někdy se radoval, jindy se 
zlobil. Ale to se stává všem. Já vím jedno: udělal 
hodně dobrého pro svou rodinu, pro své řemes-
lo a pro svou vlast. A na konci svého života cítím 
velké zadostiučinění, když vidím, že jméno Ross-
mann zanechalo svoji stopu v dnes tak obdivova-
ném předválečném modernismu a  avantgardě. 
Děkuji vám.

Podle zvukového záznamu přepsal Pavel Hruška.
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ZDENĚK ROSSMANN – 
ARCHITEKT, TYPOGRAF, 
SCÉNOGRAF, PEDAGOG 
EVROPSKÉHO FORMÁTU

Zdeněk Rossmann (1905 Slezská Ostrava-Zámos-
tí – 1980 Praha) byl jako nejstarší syn známého 
a úspěšného stavebního podnikatele Karla Ross-
manna, spolumajitele ostravské stavební firmy 
Karel Rossmann & Eduard Vojtek, pravděpodob-
ně od svého narození předurčen k dráze inženýra 
nebo architekta. Postavení nejstaršího syna v ro-
dině jej přímo zavazovalo k tomu, aby převzal po 
otci firmu, jejíž realizace nalezneme na území ce-
lého Ostravska. Firma, která svoji činnost zaháji-
la ještě v dobách rakousko-uherské monarchie, 
si vybudovala silnou pozici ve dvacátých letech 
20. století. V roce 1912, v této perspektivní době, 
se rodina se třemi dětmi přestěhovala ze Slez-
ské Ostravy do vlastního moderního secesního 
třípatrového nájemního domu v  Nádražní ulici 
v Moravské Ostravě nedaleko dolu Jindřich. Tato 
všudypřítomná syrovost černé Ostravy propoju-
jící se s moderní industrializací výrazně ovlivnila 
Rossmannovo myšlení.

PRVNÍ PROJEKTY

Zdeněk Rossmann, který je známý především 
jako moderní grafik a  typograf, zahájil studia 
směřující k  tomu, aby se z  něj stal architekt. 
Ihned po svém nástupu na české Vysoké učení 
technické v Brně se ale dostal do kontaktu s le-
vicově orientovanými osobnostmi sdruženými 
kolem Brněnského Devětsilu, do jehož aktivit 
se zapojil. Vůdčí osobností sdružení byl přede-
vším literární teoretik Bedřich Václavek, který 
měl jako editor řady brněnských časopisů velký 
přehled o celoevropském kulturním dění včetně 
architektury. Pro Václavka stejně jako pro Teiga 
byla sociálním funkcionalismem podmíněná ar-
chitektura zárukou přestavby nové, lepší, sociál-
ně spravedlivější společnosti. Zdeněk Rossmann 
chápal termín konstruktivní architektura stejně 
jako Teige a Václavek ve smyslu „vědecká“.

Během druhé poloviny dvacátých let se Rossma-
nnova práce tříštila mezi školní architektonické 
projekty, scénografii devětsilských soaré, pozdě-
ji divadelních představení Akademického klubu, 
typografickou práci (časopis Index), výstavnictví 
a  politickou angažovanost. V  roce 1926 Ross-
mann společně s Halasem a Václavkem pracuje 
na sborníku Fronta, který měl být podle jeho slov 
revolučnější a  levicovější než Teigův sborník Ži-

MARKÉTA SVOBODOVÁ

Zdeněk Rossmann s tanečnicí Mírou Holzbachovou 
a hudebním skladatelem Miroslavem Poncem, kolem 1930.
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vot II. Fronta vyšla roku 1927 a vedle textů řady 
avantgardních výtvarníků a architektů zde publi-
koval i Rossmann své teoretické texty a také jed-
nu z mála školních prací – návrh dělnické buňky. 
Už tehdy se intenzivně zajímal o Bauhaus a uva-
žoval o studiu na této škole.

Po nástupu světové hospodářské krize bylo sta-
vebnictví v  Československu jedním z  nejvíce 
postižených průmyslových odvětví a  zhoršující 
se poměry vedly architekty k úvahám o systema-
tičtějším sociálním plánování. Řada z nich proto 
vstoupila do radikálně levicového sdružení Levá 
fronta nebo později do Svazu československých 
socialistických architektů. Vedle teoretika vě-
deckého funkcionalismu Karla Teiga patřil mezi 
významné propagátory tohoto směru mj. i  ar-
chitekt Jiří Kroha, s  nímž se Rossmann potkal 
na ČVUT v  Brně. Zdeněk Rossmann svá studia 
v  Brně nedokončil, ale na podzim 1930 odešel 
za svou budoucí ženou fotografkou Marií Dole-
želovou na Bauhaus, pravděpodobně s vidinou, 
že se zde v ateliéru setká se švýcarským levico-
vým architektem Hannesem Meyerem. Historic-
ké události se ovšem vyvinuly jinak a Rossmann 
přijíždí na Bauhaus v době, kdy Meyer po svém 
odvolání míří do SSSR. Z  jeho korespondence 
s  Bedřichem Václavkem je cítit deziluze z  na-
stávajícího vývoje po nástupu nového ředitele 
Ludwiga Miese van der Rohe. Ještě jako hospi-
tant Bauhausu vypracoval Rossmann společně 
se svým kolegou a  jiným českým studentem 
Bauhausu Václavem Zralým v  roce 1931 návrh 
do soutěže družstva Včela na domy s nejmenší-
mi byty v Praze-Vršovicích (umístili se na čtvrtém 
místě). I  přes tyto „papírové“ úspěchy a  vstup 
do Levé fronty muselo být Rossmannovi v době 
právě vrcholící hospodářské krize jasné, že uspět 
jako architekt bude takřka nemožné. Z  těchto 
důvodů se ještě na Bauhausu snažil Rossmann 
získat místo pedagoga na Škole uměleckých 
řemesel v  Bratislavě, což se mu podařilo. Josef 
Vydra přijal Rossmanna na doporučení slavného 
německého grafika Jana Tschicholda jako ve-
doucího grafického a  typografického oddělení, 

jeho práce v Bratislavě je proto spjata především 
s  grafickým designem knih, plakátů, tiskovin, 
nejrůznějších propagačních materiálů a s peda-
gogickou činností. Rossmann se zde vypracoval 
na jednoho z nejlepších a nejuznávanějších mo-
derních grafiků. Ale ani v  Bratislavě se nevzdal 
vidiny vlastní projekční kanceláře. Společně s le-
vicovým architektem židovského původu Fried-
richem Weinwurmem, teoretikem Antonínem 
Hořejšem a publicistou Danielem Okálim začíná 
od roku 1931 vydávat revui Nová Bratislava.

„ARCHITEKTURA“ V ROSSMANNOVĚ 
SCÉNOGRAFII A VÝSTAVNICTVÍ

Koncem dvacátých let Rossmann vykonával 
praxi v  ateliéru Bohuslava Fuchse, díky řediteli 
S.B.S. závodů Janu Vaňkovi se začal také profe-
sionálněji věnovat výstavní činnosti a  prostřed-
nictvím Jiřího Mahena i  divadelní scénografii. 
Dokladem toho, že se všechny tyto disciplíny 
především v  Rossmannově předválečné tvorbě 
navzájem prolínaly, mohou být dvě práce, které 
vytvořil v roce 1928 – na Výstavě soudobé kultury 
v Brně Rossmann realizoval dřevěný propagační 
stánek pro nakladatelství a  list Právo lidu a pro 
brněnské Národní divadlo scénografii Ibseno-
va Stavitele Solnesse (Reduta, Brno, 1928, režie 
Vladimir Šimáček). U obou návrhů se sociálním 
podtextem je evidentní inspirace sovětskou kon-
struktivistickou estetikou. Rossmannův scéno-
grafický zenit však nastal až s  příchodem dvou 
pražských režisérů, teoretiků a  nadšených pro-
pagátorů sovětské divadelní avantgardy – Jin-
dřicha Honzla a Emila Františka Buriana. V roce 
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1929 se o  jejich brněnské angažmá aktivně za-
sloužili právě Rossmann s Mahenem. Zatímco se 
Honzl stal dramaturgem tehdejšího brněnského 
Národního divadla, Burian byl jmenován šéfem 
laboratoře této scény – avantgardního Studia – 
a  za svého osobního výtvarníka si zvolil právě 
Zdeňka Rossmanna. Pro Buriana realizoval např. 
scénografii, v níž využil promítání stínoher foto-
grafa Jaromíra Funkeho (Jezdci k moři Johna M. 
Syngeho, 1929) nebo zdynamizoval O’Neillovu 
hru o  prchajícím falešném císaři Jonesovi. Po-
sledním společným projektem se stalo insceno-
vání sociálního dramatu Dítě od Františka Xa-
vera Šaldy (Reduta, Brno, 1930). Tato inscenace 
se stala pro Rossmanna mezníkem, neboť v  ní 
transformoval konstruktivistickou scénografii 
do jednoduché barevné trojrozměrné stavební 
kompozice s věcnou náznakovou architekturou. 
Typizované architektonicky pojaté scénografie 
Rossmann rozvíjel i v pozdějších brněnských in-
scenacích (Byt paní Zoe, 1934; Atentát, 1936; Te-
rakoya – čili Vesnická škola, 1939 ad.), ale již bez 
přítomnosti E. F. Buriana.

Pro naprostý nedostatek stavebních zakázek 
v době hospodářské krize se Rossmann podob-
ně jako Ladislav Sutnar nebo Antonín Heythum 
začal soustředit na poměrně mladý obor – vý-
stavnictví. První jeho realizovanou bratislavskou 
expozicí, do níž se zapojil, i coby architekt, se sta-
la roku 1932 Výstava bývania v dreve, k níž navrhl 
instalaci, realizoval plakát a katalog. V roce 1933 
instaloval expozici bratislavské ŠUŘ na výstavě 
Slovenska v Praze. O dva roky později Rossmann 
v budově ŠUŘ v Bratislavě realizoval první výsta-
vu László Moholy-Nagye v ČSR.

ZLÍN A JAN ANTONÍN BAŤA 

Kolem roku 1933 se Rossmann prostřednictvím 
brněnských a zlínských architektů dostal do kon-
taktu s obuvnickou firmou Baťa, když na Výstavě 
stavebnictví a bydlení v Brně uspořádal expozi-
ci o  tomto expandujícím průmyslovém městě. 
V  roce 1933 byl Rossmannovi zadán projekt na 
vypracování expozice památníku podnikatele 

Tomáše Bati, který roku 1932 tragicky zahynul ve 
svém osobním letadle Junkers F 13 při cestě do 
Švýcarska. Šlo o jednu z nejvýznamnějších Ross-
mannových předválečných instalací, umístěnou 
v prosklené kostce zlínského funkcionalistického 
architekta Františka L. Gahury (v současné době 
se rekonstruuje). Další zakázky přicházely z  ob-
lasti reklamy, propagace, ale opět i výstavnictví, 
když v  pavilonech od Vladimíra Karfíka instalo-
val Baťovu expozici na Mezinárodní světové vý-
stavě v  Bruselu (1935) a  v  Paříži (1937). Přesto-
že se Rossmann k  praktické architektuře téměř 
nedostal, jako grafik se jí ve svých návrzích pro 
architektonické časopisy Stavitel, Slovenský sta-
viteľ, Nová Bratislava a v knihách o architektuře 
i architektech (Bohuslav Fuchs, Alois Balán, Jiří 
Grossmann, Juraj Tvarožek, Jindřich Halabala, 
Josef Polášek ad.) věnovat nepřestal. Architek-
tura se v  jeho dílech nestala jen grafickým ná-
mětem nebo objektem teoretických reflexí, ale 
natrvalo se usídlila i  v  jeho promyšleném raci-
onálním výtvarném rukopise, který vysoce oce-
ňovali nejen jeho spolupracovnici Bedřich Vác-
lavek, Jan Vaněk, Bohuslav Fuchs, Josef Vydra, 
František Kalivoda, Emil František Burian, ale 
i  Hannes Meyer, László Moholy-Nagy nebo Jan 
Tschichold.

Vedení Zemského divadla v  Moravské Ostravě 
nabídlo po válce Rossmannovi, aby se stal umě-
leckým šéfem výpravy, což jako tehdejší ředitel 
Orbisu odmítl. Po politicky vynuceném odchodu 
z funkce se začal od roku 1950 profesionálně vě-
novat výstavním a muzejním expozicím (Národní 
muzeum, Židovské muzeum ad.). Je také společ-
ně se sochařem Antonínem Nyklem autorem Pa-
mátníku obětem a  politickým vězňům koncen-
tračního tábora v  Mauthausenu (1959), kterým 
oba muži prošli.

Literatura:  
Toman, Jindřich – Marta, Sylvestrová (eds.). Zdeněk Rossmann. 
Horizonty modernismu. Brno: MG, 2015. Svobodová, Markéta. Bauhaus 
a Československo 1919–1938. Praha: KANT, 2017.
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TOVÁRNÍ KOMÍNY – 
HODNOTNÉ DĚDICTVÍ  
NAŠÍ ZEMĚ.  
A OSTRAVSKÝ STRAKÁČ?

KOMÍNY – PAMÁTNÍKY SVÉ DOBY

Tovární komíny se v dnešní době, kdy již kolem 
sebe nechrlí množství zplodin, stávají uznávaný-
mi ikonami průmyslového věku. U nás i ve světě 
je k vidění celá řada realizací, kdy je komín buď 
sám nebo ještě s  továrnou zapojen do nových 
stavebních struktur. Komíny dodávají místu ne-
tradiční přidanou hodnotu, jsou to orientační 
body a vztyčené prsty, které poukazují na odliš-
nost místa.

Světovým, ale i  českým trendem je uchovávání 
komínů v autentické podobě jako solitérních po-
mníků či landmarků, dominant kulturní krajiny. 
Komínům se sice dají vtisknout i další nové funk-
ce, diametrálně odlišné od těch původních, ale 
těchto realizací mnoho není. A je to také zřejmě 
v pořádku. Těžko lze mít z každého komína roz-
hlednu či na jeho dříku horolezeckou stěnu, na 
každém komíně nemůže růst popínavá zeleň ani 
nelze v  každém větším komínu vybudovat kan-
celáře. Naopak se nabízí obohacování konstruk-
ce komína nenásilnými a  reverzibilními prvky, 
jako je noční nasvětlení a  umělecké instalace 
světelného či jiného typu.

Takto zachované komíny pak nalézáme nejen 
u  konverzí průmyslových objektů (například 
v  pražských Holešovicích, v  zóně pro umění 

8smička v  Humpolci), ale i  po demolici provoz-
ních areálů, třeba v  rámci veřejného prostoru 
(pivovar Praha-Libeň, lihovar Heřmanov, lihovar 
Český Rudolec) či na parkovištích (barevna Aš) 
nebo u benzinové stanice (mechanická tkalcov-
na Šluknov-Rožany). Komíny zapojují do nových 
projektů rovněž velcí developeři, jako například 
aktuálně na pozemku po cukrovaru v  Modřa-
nech, kde zůstal zachován jeden z  nejstarších 
pražských komínů, nebo v Šáreckém údolí v Pra-
ze, kde vznikl rezidenční projekt, jehož součástí 
se stal i zděný tovární komín, jediný pozůstatek 
po místní cihelně. I některé obce se chovají pří-
kladně – v  současnosti se opravují a  zachová-
vají komíny v  obcích Břasy a  Strupčice. Dalším 
řešením je zachování komína tak, že například 
novodobá nákupní hala komín pohltí a podsta-
vec se stane součástí interiéru (Centrum Pivovar 
v  Děčíně). Z  komína se může opět také kouřit, 
ale spíše přeneseným způsobem – například 
zřízením kuřárny v  jeho nitru, jak je to uskuteč-
něno v  konvertované kotelně strojíren Breitfeld 
& Daněk v pražské čtvrti Karlín. Brno zase může 
nabídnout komín bývalého zahradnictví, který 
byl doplněn o vnější schodiště a slouží v nově vy-
budovaném sportovním areálu jako rozhledna.

I  Ostravsko se může pochlubit několika příkla-
dy zachování starých komínů. Máme tu několik 
kulturních památek, kde tovární komín stojí jako 
nedílná součást chráněného areálu – těmi jsou 
doly Alexander a  Anselm nebo lihovar ve Svi-
nově. Na katastru Karviná-Doly zase zůstal stát 
architektonicky cenný komín jako jediný pozůs-
tatek po dolu Jindřich (zde byl ale status kulturní 
památky v minulosti sejmut). V Opavě se podsta-
vec komína pivovaru stal součástí obchodního 

MARTIN VONKA, MICHAL HORÁČEK
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centra, další opavský komín pak „roste“ z terasy 
bývalého objektu vodárny, konvertovaného na 
galerii s kavárnou. 

ZÁCHRANA OSTRAVSKÉHO STRAKÁČE

V posledním půlroce česká média hojně informo-
vala o snahách zachránit ostravský komín zvaný 
Strakáč. Tato stometrová dominanta Vítkovic 
sloužila pro úpravnu a spékárnu rud, známou též 
pod názvy jako Aglomerace či Hrudkovna. Továr-
na byla zprovozněna na počátku 60. let 20. sto-
letí, aby dodávala nedalekým pecím vsázku pro 
výrobu železa. Konec jejího provozu pak přišel 
s koncem minulého století. Od té doby byl areál 
opuštěný a obklopen náletovou zelení chátral až 
do roku 2018, kdy začaly demoliční práce.

Snahy o záchranu komína spustil místní patriot 
Dominik Raška, předseda spolku Svatý Václav. 
Bohužel dosti pozdě – víc jak deset let po vy-
daném demoličním výměru. Impulzem pro zá-
chranu se pro něj stala až na počátku roku 2018 
zpráva, že komín společně s celým areálem bude 
konečně zbořen, území bude sanováno, rekulti-
vováno a připraveno pro novou lehkou průmys-
lovou výstavbu.

Spolek začal upozorňovat na hodnoty komína 
formou článků, ve vstupech v rozhlasových a te-
levizních relacích a  na různých setkáních. Dále 
spustil petici na záchranu, kterou podepsalo víc 
než 1 200 lidí (i ze zahraničí). Důležitým krokem 
k  záchraně komína bylo i  podání podnětu na 
prohlášení za kulturní památku. Ministerstvo 
kultury ale komín za kulturní památku v  říjnu 
2018 neprohlásilo.

Majitel areálu s  komínem – VÍTKOVICE, a. s. – 
s  těmito aktivitami nesouhlasí. Logicky naopak 
vítá kompletní sanaci a dekontaminaci pozemku 
Hrudkovny, která je kompletně v  režii Minister-
stva financí v rámci programu na likvidaci starých 
ekologických zátěží. Vlastník od začátku pragma-
ticky poukazoval na nutnost sanovat kontami-
nované území, zmiňoval špatný technický stav 
komína a  také to, že Národní památkový ústav, 

územní odborné pracoviště v Ostravě, před více 
než deseti lety komín za hodnotný neoznači-
lo. Majitel tak dosud investuje čas a  prostředky 
pouze do uznané národní kulturní památky, se 
kterou Aglomerace technologicky přímo souvi-
sela – do tzv. Dolní oblasti Vítkovic.

Blíže se ale soustřeďme na informace o  kurióz-
ním komínu a jeho zasazení do historických sou-
vislostí. Názor, zda by měl být komín zachráněn 
a  zda bude komín Ostravě chybět, ponecháme 
na čtenáři samotném.
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UNIKÁTNÍ ZDĚNÉ STOMETROVÉ KOMÍNY

Strakáč patří mezi typologicky zajímavou skupi-
nu vysokých zděných komínů. Zděné komíny vy-
soké nad sto metrů patřily ve své době mezi nej-
vyšší stavby na našem území a  byly vrcholným 
dokladem umu svých stavitelů – komínářů. První 
stometrový komín u  nás byl vybudován v  roce 
1920 pro Piettovu papírnu v Plzni. Komín dodnes 
stojí, byť ubouraný o  5 metrů, a  společně s  ko-
telnou a  dalšími budovami byl prohlášen roku 
2013 za kulturní památku. Nejvyšší zděný komín 
na našem území vůbec vznikl pro kolínskou elek-
trárnu v roce 1931 a dosáhl výšky 120 metrů. Poz-
ději byl snížen na výšku 117 metrů a  je dodnes 
funkční.

Od poloviny 20. století postupně začal zděnou 
technologii u komínů výšek nad 80 metrů vytla-
čovat železobeton. Jedním z posledních zděných 
komínů se přitom stal právě Strakáč. V průběhu 
asi padesáti let tak u nás vzniklo dle současné-
ho stavu poznání pouhých 27 zděných komínů 
výšek nad kulatou hranicí 100 metrů, přičemž 
dodnes se jich dochovalo 18 (z  toho dva jsou 
ubourány pod 100 metrů). Vzhledem k faktu, že 
u  nás stojí přibližně 3  400 zděných komínů, se 
jedná o  pouhý (a  tedy cenný) zlomek komíno-
vého fondu. Nutno navíc dodat, že zděná tech-
nologie u komínů patří dnes již mezi zaniklá ře-
mesla. Poslední zděný komín z  komínovek byl 
u nás průmyslově postaven v roce 1984 v areálu 
domažlického pivovaru. Od této doby se staví to-
vární komíny ze železobetonu a oceli.

Strakáč oproti jiným komínům vyniká svou mo-
hutností, což je patrné při prvním pohledu. Mo-
hutnost můžeme vyjádřit i  matematicky, a  to 
poměrem šířky komína u  terénu ku jeho výšce 
nad terénem. Běžné zděné tovární komíny mají 
tento poměr cca 1:10, Strakáč pak 1:7. To souvisí 
s funkcí komína – masivní průduch musel odvá-
dět veliký objem spalin. Podobné komíny stojí 
snad již jen v Třineckých železárnách a v areálu 
někdejší Nové huti Klementa Gottwalda v Ostra-
vě.
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Podívejme se na pár technických parametrů 
komína. Běžně udávaná výška je 101 metrů (pri-
márním zdrojem bývá zřejmě komínová databá-
ze KODA), nicméně komín byl nejspíš projekto-
ván a zrealizován jako stometrový. Vnější průměr 
v patě je 15 metrů a pod terénem se do komína 
napojují čtyři mohutné kouřovody o rozměrech 
okolo 3,5 x 3,5 metru. Vnitřní hořejší průměr je 
920 centimetrů (pro srovnání světlost nejvyššího 
komína ČR – třistametrového komína elektrárny 
Chvaletice – je menší, a to 880 centimetrů). Dřík 
je v horní polovině doplněn o denní letecké zna-
čení v  podobě natřené červenobílé šachovnice. 
A odtud právě pochází přezdívka komína – Stra-
káč.

ZACHOVAT TOVÁRNÍ KOMÍN? JDE TO. 

Zmiňme dva konkrétní příklady ze světa, které 
ukazují možnosti a potenciál zachování komínů 
funkčně podobných Strakáčovi, tedy těch, které 
sloužily provozu hutí a byly například vystaveny 
podobné kontaminaci. Obě ukázky společně se 
Strakáčem mají jedno společné – na jejich zá-
chraně měly významný vliv občanské aktivity.

První zmínku věnujme nejvyššímu zděnému ko-
mínu světa zvanému Anaconda Smelter Stack. 
Vyrostl do výšky 178 metrů v  americké Monta-
ně ve městě Anaconda v  letech 1918–1919. Po 
ukončení provozu se zformovala v  Anacondě 
skupina Anacondans to Preserve the Stack, která 
chtěla masivní komín uchovat jako památku na 
místní těžní a hutní průmysl. Plánům sdružení se 
dostalo veliké podpory a  několikaleté usilovné 
snahy vyústily v roce 1986 dokonce vyhlášením 
státního parku Anaconda Smoke Stack State 
Park, čímž byl komín, mimo jiné vyobrazený 
na jedné vitráži v  místním kostele, zachráněn. 
Přímý přístup k  němu je ale omezený, půda 
je v  důsledku činnosti hutí nadále zamořena. 
Proto dva kilometry od něj vznikla vyhlídková 
zóna, kde jsou umístěny informace o  huti a  re-
kordní stavbě a  vyzděný model koruny komína 
v  měřítku 1:1. Nám o  něco blíž je k  vidění iko-
nické zachování komína ve španělském městě 

Malaga. Zde, přímo na středomořském pobřeží, 
fungovala olověná huť s  nejvyšším komínem 
v regionu postaveným v roce 1923. Konec továr-
ny přišel v  roce 1979. Budovy byly srovnány se 
zemí a  zůstal stát jen 106 metrů vysoký komín. 
V roce 1998 došlo pod komínem k setkání býva-
lých zaměstnanců hutě, místní asociace a  také 
zástupců místní samosprávy. Toto setkání při-
spělo k  podpoře zachování a  obnovy komína 
jako symbolu místního průmyslu. O 8 let později 
byl komín společně s  dalšími dvanácti komíny 
ve městě zařazen městskou radou do katalogu 
chráněných průmyslových komínů města. To 
jim poskytlo ochranu před případnou demolicí 
a  umožnilo jejich zapojení do funkčních měst-
ských struktur. Komín ponížený na výšku 96 me-
trů byl v letech 2006–2008 opraven a dnes tvoří 
impozantní dominantu městské krajiny a slouží 
jako připomínka bohatého místního průmyslu. 
Je navíc příhodně začleněn do veřejného prosto-
ru. Z  jedné strany kolem něj vede promenáda, 
z druhé strany jej lemuje pláž. U jeho paty to žije. 
Řada lidí se u komína zastaví, pozdvihnou hlavy, 
vyfotografují se, děti zase vybíhají po šikmině 
betonového soklu a sklouzávají dolů nebo hravě 
běhají kolem. Lze i nahlédnout do nitra komína, 
kde je vidět z vrcholu zavěšená olovnice sloužící 
pro monitorování případné výchylky konstrukce 
z  osy. Oprava stála víc jak půl milionu eur, nic-
méně město dostalo novou památku evropské-
ho významu – významnost a příkladnost obnovy 
komína byla stvrzena Evropskou unií v  podobě 
zvláštního uznání za kulturní dědictví – Europa 
Nostra Awards 2009.

KONEC?

Je téměř jisté, že Strakáč brzy padne, byť inici-
átor záchrany komína se nevzdává a vyvíjí další 
aktivity. Pokud bude komín zdemolován, tak Os-
trava přijde o zajímavou stavbu, jejímž zachová-
ním se mohla dostat na světovou úroveň v oblas-
ti zachování vysokých zděných komínů.
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JAKÁ BUDE BUDOUCNOST 
OSADY BEDŘIŠKA?

Na konci srpna 2018 proběhl v  osadě Bedřiš-
ka architektonický workshop. Zúčastnilo se ho 
na 30 odborníků a  studentů architektury, kteří 
pracovali na možnostech revitalizace osady bez 
toho, aniž by se musela osada bourat, tak jak to 
chce současné vedení obvodu Mariánské Hory 
a  Hulváky. Workshop zdárně proběhl, ale tím 
práce v osadě zdaleka nekončí. Čeká ji ještě hod-
ně bojů, než si bude moct v klidu odpočinout. 

PROBLEMATIKA BEDŘIŠKY

Od roku 1997, kdy osada Bedřiška spadla do 
správy obvodu Mariánské Hory a  Hulváky, do 
roku 2010 byla tato lokalita spojována výhradně 
s  výrazně negativními jevy, jako jsou krádeže, 
ničení obecního majetku, drogy, násilí a  všudy-
přítomný nepořádek. Byli sem totiž přestěhová-
ni problémoví a nepřizpůsobiví občané a byl to 
černý bod na mapě Ostravy. Situace eskalovala 
v březnu 2010, kdy kvůli sousedským neshodám 
jedna rodina druhé hodila do okna zápalnou lá-

hev. O tomto incidentu se mluvilo jako o druhém 
Vítkově, ale tady naštěstí nebyl nikdo zraněn. 
To bylo impulzem pro místní obyvatele, kteří se 
semkli a  začali pracovat na tom, aby se místo, 
kde bydlí, stalo jejich opravdovým domovem. 
Společně s  Kumarem Vishwanathanem a  Evou 
Lehotskou zmapovali největší problémy lokality 
a dohodli se na postupných krocích, vedoucích 
k pozitivním změnám v lokalitě. Obyvatelé celou 
osadu na vlastní náklady uklidili, jejich důsled-
ným postupem a tlakem na vedení obce vzniklo 
komunitní centrum a  v  průběhu let se při další 
společné práci, díky permanentně probíhající 
komunikaci i  společné zábavě, vytvořila pevná 
komunita. Dnes je tato lokalita malebnou ves-
ničkou uprostřed města, která je však v současné 
době ohrožena demolicí.

PŘÍPRAVY WORKSHOPU

Byl jsem osloven Eliškou Černou z  Fakulty so-
ciálních studií Ostravské univerzity, zda bych 
byl ochoten vytvořit studii, která by ukázala, že 
lze Bedřišku zrevitalizovat bez nevratných radi-
kálních zásahů. Vedení obvodu Mariánské Hory 
a Hulváky totiž prohlásilo, že chce stávající oby-
vatele z osady bez náhrady do dvou let vystěho-

ONDŘEJ TUROŇ
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vat, domy v osadě zbourat a pak v této lokalitě 
postavit nové domky pro funkční rodiny s dětmi, 
aniž by však bylo známo, jaký typ domků se bude 
stavět, kdo je postaví a kdy je postaví. Nutno na 
tomto místě podotknout, že i  dnes na Bedřišce 
bydlí mladé rodiny s dětmi, a je proto nelogické, 
aby se museli z prostoru, který je dle oficiálních 
vyjádření vedení obvodu určen právě pro tako-
vé rodiny, stěhovat pryč. Už na první poslech se 
mi zdál popisovaný postup radnice nelegitimní. 
Bývalé kolonie s finskými domky jsou navíc po-
dle mého názoru nedílnou součástí ostravského 
koloritu, který pomalu, ale jistě a  bez rozmyslu 
mizí z mapy Ostravy. Navrhl jsem tedy místo stu-
die formu architektonického workshopu, který 
v koncentrovaném čase a za přítomnosti několi-
ka chytrých hlav dá vzniknout více pohledům na 
danou problematiku.

Ve fázi příprav architektonického workshopu 
se ukázalo, že bude mít několik vrstev. Vrstvu 
krátkodobou a  dlouhodobou, architektonickou 
i sociální. Krátkodobá vrstva je nejdůležitější pro 
současné obyvatele osady, kterým hrozí vystě-
hování, a  výsledky workshopu by měly sloužit 
pro další komunikaci s  úřady. Dlouhodobé hle-
disko je důležité pro obvod a město, jelikož může 
sloužit jako podklad pro budoucí práci na lokali-
tě. Osada má také své typické genius loci, které 
stojí za zachování a  rozvoj a  rovněž komunitu, 
která by mohla jít příkladem nejednomu městu. 
Rozhodli jsme se pro čtyři týmy s různými téma-
ty, která dohromady budou tvořit jeden celek. 
V každém z těchto týmů byli zastoupeni studenti 
architektury a sociální pracovníci. Lektoři těchto 
týmů byli Martina Mlčochová působící v  národ-
ním památkovém ústavu v Ostravě, Pavel Řihák, 
urbanista a  doktorand z  katedry architektury 
v Ostravě, Hana Nováčková, architektka působící 
dva roky v Hamburku, a Vojtěch Sigmund, archi-
tekt působící v  Architektech bez hranic v  Praze 
a  doktorand na fakultě architektury ČVUT, kde 
píše doktorskou práci na téma participativní ar-
chitektury. Témata týmů se odvíjela z odbornosti 
a zájmů těchto lektorů.

PRŮBĚH WORKSHOPU

Celý workshop trval od úterý 28. do pátku 
31. srpna 2018. Zahájila ho Eva Lehotská komen-
tovanou prohlídkou celé osady, pak následovala 
přednáška Vojtěcha Sigmunda o  participativní 
architektuře s  několika příklady ze zahraničí. 
Druhý den workshopu začal ráno přednáškou 
Petra Kupky z  Hnutí za bydlení. Petr prováděl 
výzkum o bydlení a zapojování komunity v Ost-
ravě-Kunčičkách, kde se podílel na vzniku tam-
ní komunity, která je v současné době schopna 
jednat jak s  úřady, tak se společností vlastnící 
byty. Následovala přednáška o  angažované ar-
chitektuře Lenky Kužvartové z  Ústavu pro ději-
ny umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. 
A v neposlední řadě prezentovala Marta Pilařová 
se svým synem Míšou výsledky jejich bádání Ces-
tiček kolem Bedřišky. Po rozdělení účastníků do 
jednotlivých týmů a prvním seznámení s tématy 
proběhlo s  obyvateli Bedřišky Pro action café, 
což je metoda, díky které jsme od obyvatel získa-
li informace o tom, co je pro ně v osadě důležité, 
co by si přáli rozvíjet a co naopak potlačit. Každý 
sociální pracovník tak získal důležité informace, 
které mohl svému týmu předat, a architekti tak 
mohli poučeněji pracovat na svém tématu. 

Tým Hany Nováčkové se zaměřil na veřejný pro-
stor na Bedřišce. Na základě výsledků Pro action 
café vytipoval místa, která jsou pro obyvatele 
důležitá, a  různými technikami vytvořil reál-
né vizualizace toho, jak by si podobu prostoru 
představovali obyvatelé. Vznikla tak Procházka 
veřejným prostorem, na kterou byli zváni všichni 
účastníci páteční závěrečné prezentace. Důleži-
tým posláním tohoto týmu bylo, že opravdu stačí 
málo, aby se situace ve veřejném prostoru zlep-
šila. Například houpačka, kterou nainstalovali na 
silnou větev stromu v osadě, nezůstala od svého 
pověšení opuštěná. Tým Vojtěcha Sigmunda se 
nejvíce zapojil do uspořádaného Pro action café 
a zaměřil se na tři hlavní témata: komunitní život 
a  komunitní centrum, co s  jednotlivými domy, 
dovednosti a  schopnosti obyvatel zapojit se do 
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proměny Bedřišky. Vytvořil mentální mapu, kde 
všechny tyto výsledky zapsal a následně pomocí 
zákresů do fotky vyhodnotil nejpalčivější problé-
my osady a jejího okolí. Nezapomněl ani na děti. 
Ty kreslily osadu tak, jak ji vidí dnes a jak by se 
podle jejich přání měla proměnit. 

Těžištěm práce Pavla Řiháka a  jeho týmu bylo 
hledání možností napojení osady na okolní 
městské části a  souhrn motivů a  principů, jak 
by se dala Bedřiška dále rozvíjet, aby došlo k její 
kulturní a sociální stabilizaci. Tento tým vytvořil 
soubor skic, které mají sloužit jako podklad pro 
obyvatele a zástupce obce k diskusi o tom, kam 
a jak se má veřejný prostor Bedřišky a její napo-
jení dále rozvíjet. 

Genius loci, ochrana hodnot a rekonstrukce byly 
hlavními tématy týmu Martiny Mlčochové. Ten 
provedl hodnotovou analýzu celé lokality a jed-
notlivých domů. Zjistil, kde je možné stavět nové 
budovy, které je vhodné rekonstruovat, kam si-
tuovat veřejný prostor nebo občanskou vybave-
nost. Vytvořil katalog sjednocujících prvků, který 
může tvořit návod, jak pracovat při rekonstrukci 
a dostavbách, aniž by se ztratil genius loci Bed-
řišky. V neposlední řadě také zpracoval finanční 
porovnání demolice a rekonstrukce jedné byto-
vé jednotky. Náklady na demolici se pohybují ko-
lem 250 000 Kč, náklady na rekonstrukci kolem 
400 000 Kč. Tento tým ukázal, jak velký má osada 
potenciál při zachování současných hodnot.

Prezentace výsledků se zúčastnilo na 50 lidí, 
včetně primátora města Ostravy Tomáše Macu-
ry, tehdejší starostky obvodu Liany Janáčkové 
a  dalších odborníků i  politických zástupců ob-
vodu. Po prezentaci výsledků byla očekávaná 
diskuse na chvíli strhnuta právě politiky, kteří se 
snažili workshop využít pro předvolební agitaci, 
ovšem to se podařilo odvrátit, a přece jen vrátit 
diskusi zpět k tématu workshopu. 

BUDOUCNOST BEDŘIŠKY

Výsledky workshopu ukázaly, že existuje několik 
cest, kterými se dá jít. Nikdy není nic černobílé 
a  jasné rozhodnutí o  tom, zda demolovat nebo 
zachovat, nemůže proběhnout bez rozmyslu. 
V  současné době se připravuje zadání analýzy 
celé osady nejen z  hlediska technického stavu 
budov, ale i  z  hlediska ekonomického a  sociál-
ního. Snahou všech lidí, kteří bojují za záchranu 
Bedřišky (a  že jich není málo), není konzervace 
současného stavu, ale rozvoj této osady v  sou-
časnosti i  v  budoucích dekádách. A  i  když sou-
časné vedení obvodu svůj názor nemění a  dále 
své občany z této lokality vystěhovává, obyvate-
lé Bedřišky a  její sympatizanti a  podporovatelé 
stále bojují o  její záchranu. Věřím, že tento boj 
není marný a nakonec zvítězí rozum nad ukvape-
ností. Bedřiška si to zaslouží.

Plakáty všech týmů jsou k nahlédnutí na strán-
kách bedriskaprezije.cz, kde se dozvíte i další in-
formace a aktuality o osadě Bedřiška.
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VEŘEJNÝ PROSTOR 
V OSTRAVĚ A SOCHAŘSKÉ 
SOUTĚŽE

Už hodně dlouho nebylo kolem umění ve ve-
řejném prostoru v Ostravě tak rušno jako právě 
nyní. Kdysi dávno se vedly vášnivé diskuse ko-
lem výběru, kvality i umístění „Ikara“ od sochaře 
Františka Štorka (1999) před novou ostravskou 
radnici, později pak třeba kolem Pocty hornictví 
(tzv. lokokoně) tamtéž. Nyní se řada kontroverzí 
vyrojila a vygradovala kolem prozatím poslední 
sochařské realizace v  centru města – bronzové 
sochy Věry Špinarové v Husově sadu od socha-
ře Davida Moješčíka. Můžeme se samozřejmě 
dohadovat o tom, zda důvodem tohoto nového 
vzrušení je jen (ne)kvalita sochařského zpraco-
vání, portrétní (ne)věrohodnost nebo (ne)akcep-
tovatelný domnělý „monopol“ Davida Moješčíka 
na realizace v centru města (v posledních měsí-
cích Leoš Janáček na Jiráskově náměstí; Karel 
Kryl v ulici Na hradbách), či především křiklavá 
absence transparentního výběru těchto soch.

Myslím si, že jsme se v závěru roku 2018 prostě 
dostali do onoho pomyslného bodu, kdy posled-
ní kapka naplnila číši trpělivosti a kdy i v Ostravě 
je na čase vyjasnit si, co očekáváme od veřej-
ných prostranství – náměstí, parků či bulvárů 

–, a určit si, jak s nimi nadále zacházet, tak aby 
nedocházelo k  jejich postupnému a  často bo-
hužel nevratnému degradování. Možná že není 
nejlepší začínat od definice, drobné připomenutí 
toho, co veřejný prostor je či není, se ale určitě 
hodí. Ve slovníku pojmů umístěném na webu 
katedry urbanismu a územního plánování ČVUT 
se o  veřejném prostoru hovoří jako o  prosto-
ru života. Veřejný prostor je kromě jiného také:  
„…prostorem společenské komunikace. Je mís-
tem, kde se společnost ‚děje‘, kde dochází ke 
kontaktům a komunikaci mezi lidmi, ke sdílení, 
inspiraci a  vzniku všeho, co přesahuje jedince. 
Veřejný prostor je prostorem dějinným, kde se 
děje rozlišování mezi vysokým a  nízkým, krás-
ným a ošklivým, důležitým a podružným…“ 

Kdo by měl vést polemiku o tom, co s veřejným 
ostravským prostorem dělat dále, není dle mého 
názoru určující. Podstatné je to, zda i  samotná 
ostravská municipalita zaregistruje, že dosavad-
ní praxe je nadále neudržitelná a  že k  její změ-
ně nemohou vést pouhé voluntaristické aktivity 
a happeningy, ale jen a prostě přijetí a dlouho-
dobé (bez ohledu na výsledky voleb) dodržo-
vání koncepčních rozhodnutí dotýkajících se 
fungování města jako živého organismu, v jehož 
intravilánu lidé nejen bydlí a pracují, ale přede-
vším žijí. Zkrátka: je načase zahájit (znovu – po-
kolikáté už?) debatu o tom, jaké chceme město 
mít a  čím je chceme doplňovat či zaplňovat. 

MARTIN MIKOLÁŠEK 



20

Je třeba začít debatu, kterou už mnohá česká 
a moravská města mají za sebou. Příklady Brna 
či z  jiného úhlu pohledu i  Litomyšle jasně uka-
zují, že existují smysluplné cesty, jak s veřejným 
prostranstvím pracovat, jak se starat o to, aby se 
ve městě začaly objevovat kvalitní sochařská díla 
a  samozřejmě i  kvalitní architektura. Výše zmí-
něná města cestu našla, byť i u nich se setkáme 
s  častými diskusemi rozepjatými na škále mezi 
přijetím a odmítnutím. Co se ale těmto městům 
upřít nedá, a v Ostravě až na pár výjimek zoufale 
schází, je právě rozhodnutí, že výběr, co se bude 
dít  s  veřejným prostranstvím, nelze nechat ani 
na technických službách města, ani na odboru 
investic městského obvodu, ani na libovůli jaké-
hokoli úředníka, který je (snad) v lepším případě 
milovníkem umění, v tom horším jen sleduje své 
individuální zájmy, ale na skupině zodpovědně 
nominovaných lidí – zástupců investora, uměl-
ců, architektů, historiků atd. Dle mého názoru 
je toto jediná správná cesta. Jistěže je možné 
namítnout, že i v takto složených komisích hrají 
roli individuální zájmy. No ano, jak jinak. Nikdo 
není neomylným arbitrem elegance, nikdo není 
majitelem pravdy ani objektivních hodnotových 
kritérií. Ale právě proto komise vznikají – jen ony 
mohou být nástrojem, v němž se jednotlivé indi-
viduální intence, estetické preference či osobní 
vkus stejně jako znalosti, zkušenosti či inspirace 
dokážou mísit, křížit a  tříbit. Právě proto jsou 
jediným institutem, který je schopen generovat 
rozhodnutí či doporučení, s nimiž mohou na ob-
vodech či magistrátu pracovat s  jistotou, že se 
nestávají rukojmími jednoho jediného názoru. 

Jsem přesvědčen, že jde o jedinou smysluplnou 
cestu, a  důvodem mého přesvědčení není jen 
příklad moravské metropole. Pro podporu svého 
tvrzení mohu nalézt příklady i v Ostravě – i zde 
jsou sochařské realizace, které byly provedeny 
na základě výběru odborných komisí. Ano, „Brej-
lovce“ Lukáše Rittsteina před ostravským Do-
mem umění a „Levitaci“ Davida Moješčíka (sic!) 
na svinovském přednádraží vybrala a k realizaci 
doporučila odborná komise.

Věřím, že k  výše uvedeným sochám, jediným 
realizovaným ze sochařských otevřených soutě-
ží pořádaných městem Ostrava (pomník tábora 
Hanke, na který byla městem vypsána soutěž, 
aby byla následně zrušena a vytvoření pomníku 
zadáno bez soutěže Marku Pražákovi, nechť je 
opakem potvrzujícím pravidlo), přibude v  do-
hledné době další dílo, které vzešlo z  otevřené 
soutěže – náhrobek sochaře Augustina Hand-
zela. Tuto soutěž ovšem nepořádal ani magis-
trát, ani žádný z  městských obvodů, ale spolek 
Fiducia. Ze zaslaných konceptů komise vybrala 
dílo Jana Šnébergera. Věřím, že se je autorovi 
podaří realizovat a stane se dalším kvalitním so-
chařským počinem, a  zároveň, že bude stát na 
počátku nové tradice spojené s  tím, jak budou 
další díla pro Ostravu vybírána. V opačném pří-
padě hrozí pokračující „zarůstání“ hlavního smy-
slu veřejných prostranství, tj. jako míst, kde se 
společnost slovy výše zmíněné definice „děje“, 
kde dochází ke komunikaci, sdílení a  inspiraci, 
kde můžeme vést spor o to, co je vysoké a nízké, 
krásné a ošklivé, důležité a podružné. 
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VÝZVA – NE SOCHÁM BEZ 
SOUTĚŽE

Ostrava měla a  má skvělé sochaře a  vynikající 
sochařské realizace ve veřejném prostoru, stejně 
jako kvalitní umělecké instituce. V  posledních 
letech se město i nejrůznější spolky a organizace 
snaží připomínat formou soch a pamětních de-
sek významné osobnosti ostravské kultury, spor-
tu či historie, což je velmi důležité jak pro paměť 
města, tak pro její současné obyvatele. Nejen při 
připomínce osobností formou soch ale musíme 
pečlivě zvažovat, kam a jaká díla budou ve veřej-
ném prostoru města umisťována, jaké zvolíme 
umělecké přístupy (neupřednostňovat například 
jen figurativní pojetí, ale nebát se i abstraktních 
nebo nových forem či dočasných intervencí).

V Ostravě jsme nyní bohužel svědky nekoncepč-
ního umísťování soch bez rozvahy a zadávání je-
jich tvorby za veřejné prostředky bez veřejných 
soutěží.  Tato praxe je ostudná.   Nové sochy ve 
veřejném prostoru  jsou předmětem soutěže 
i  v  mnohem menších městech, než je Ostrava, 
s  mnohem  menšími rozpočty. Město deklaruje, 
že chce v  Ostravě udržet mladé umělce,  ale ti 
nedostávají žádnou šanci k potenciálním realiza-
cím, naopak již tři sochy v řadě za sebou realizuje 
jeden předem vybraný umělec, a to bez veřejné 
soutěže. Některé takto vzniklé sochy (v  tomto 
případě na podnět obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz) jsou navíc podporovány městskými do-

tacemi, což považujeme za nesystémové – město 
by mělo příslušnou dotaci na novou sochu pod-
mínit právě vypsáním veřejné soutěže. Zároveň 
by mělo vždy pečlivě zvažovat umisťování těchto 
nových soch ve veřejném prostoru tak, aby ne-
vhodným zakomponováním nebyly devalvovány 
jak hodnoty díla samotného, tak daného veřej-
ného prostranství.

S  praxí realizací soch v  Ostravě za veřejné 
prostředky bez veřejných soutěží  nesouhlasí-
me  a  jsme přesvědčeni, že by ji neuvítaly ani 
osobnosti, kterým jsou tyto artefakty věnovány. 

V Ostravě dne 16. 10. 2018

Ilona Rozehnalová — ředitelka Antikvariátu 
a klubu Fiducia, členka okrašlovacího spolku Za 
krásnou Ostravu 
Marek Pokorný — ředitel městské galerie Plato 
Martin Mikolášek — ředitel Střední umělecké 
školy Ostrava, člen okrašlovacího spolku Za 
krásnou Ostravu 
Hana Puchová — malířka 
Jakub Ivánek — autor databáze ostravskesochy.
cz, člen okrašlovacího spolku Za krásnou 
Ostravu 
Iva Málková — literární kritička, členka 
okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu 
Renáta Spisarová — rozhlasová redaktorka, 
členka okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu 
Jiří Hruška — pedagog, člen okrašlovacího 
spolku Za krásnou Ostravu 
Monika Horsáková —  publicistka, 
dokumentaristka, vysokoškolská pedagožka, 
členka okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu 
Pavel Hruška — literární historik, člen 

REAKCE NA ZADÁNÍ SOCH KU POCTĚ  
VĚRY ŠPINAROVÉ, KARLA KRYLA  
A LEOŠE JANÁČKA Z VEŘEJNÝCH ZDROJŮ BEZ SOUTĚŽE
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DEBATA: JAK(É) DĚLAT SOCHY 
V OSTRAVĚ?

Existují  v  Česku případy dobré praxe, jak zadá-
vat nové sochy ve veřejném prostoru?  Je zadá-
vání soch bez soutěží něčím novým, anebo jde 
o  dlouhodobý trend?  Jak naložit se sochami, 
které se „nepovedly“? 

V  posledních dvou letech vzniklo ve veřejném 
prostoru Ostravy několik kontroverzně přijíma-
ných soch. Kromě jejich podoby je často kriti-
zováno jejich umístění a  způsob zadávání, nej-
častěji bez veřejné soutěže. Diskutována je také 
praxe, kdy sochaři svá díla věnují městu, které je 
osazuje do veřejného prostoru, aniž by ve spo-
lupráci s  odborníky posoudilo jejich kvalitu či 
umístění. S tímto problémem se nepotýká pouze 
Ostrava, ale i jiná města. 

Hosté:

Jiří Ptáček – nezávislý kurátor, zakládající člen 
uměleckého spolku Skutek;

Petr Dub – umělec, spoluautor studie provozu 
umění ve veřejném prostoru městské části 
Prahy 5;

Tomáš Knoflíček – kurátor výstav, organizátor 
festivalu umění ve veřejném prostoru Kukačka;

Lukáš Jansa – radní pro architekturu a veřejný 
prostor městského obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz;

Zuzana Bajgarová – náměstkyně primátora 
města Ostravy. 

Debatu moderuje Tereza Aubrechtová 
(Ostravská univerzita).

Pořádá Antikvariát a klub Fiducia a PLATO.

Spolek Fiducia a a okrašlovací spolek Za krásnou 
Ostravu zveřejnil na slavnostním odhalení so-
chy Věry Špinarové dne 16. října 2018 otevřenou 
výzvu směřovanou vedení městského obvodu 
Moravská Ostrava a  Přívoz a  vedení Statutární-
ho města Ostravy. Výzvu členové okrašlovacího 
spolku předali osobně starostce městského ob-
vodu Moravská Ostrava a  Přívoz Petře Bernfel-
dové, autorovi sochy Davidu Moješčíkovi a  pří-
tomným médiím. Výzvu si můžete přečíst níže 
v  článku. V  lednu pořádá Fiducia ve spolupráci 
s galerií Plato veřejnou diskusi na téma zadávání 
soch a  jejich umisťování ve veřejném prostoru. 
Jste srdečně zváni.

28. LEDNA 2019 V 18.00 V KLUBU FIDUCIA

okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu 
Katarína Szanyi — malířka 
Šárka Mikesková — sochařka 
Dita Eibenová — projektová manažerka městské 
galerie Plato, členka okrašlovacího spolku Za 
krásnou Ostravu 
Martin Strakoš — historik architektury, 
památkář, člen okrašlovacího spolku Za krásnou 
Ostravu 
Romana Rosová — historička architektury, 
památkářka, členka okrašlovacího spolku Za 
krásnou Ostravu 
Roman Polášek — fotograf a kurátor, člen 
okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu 

Jiří Král — podnikatel, člen okrašlovacího 
spolku Za krásnou Ostravu 
Lenka Škutová — malířka, produkční městské 
galerie Plato 
Petr Šimíček — historik a učitel, člen 
okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu 
Martin Režný — hudební dramaturg 
Martin Jemelka — historik, člen okrašlovacího 
spolku Za krásnou Ostravu 
Petr Ďásek — podnikatel, člen okrašlovacího 
spolku Za krásnou Ostravu 
Petr Szyroki — sochař 
Petr Stach — student VŠ, člen okrašlovacího 
spolku Za krásnou Ostravu
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VÝSLEDEK SOUTĚŽE 
NA SOCHU NA HROB 
AUGUSTINA HANDZELA

Vítězem veřejné soutěže na umělecké dílo na 
hrob sochaře Augustina Handzela se stal sochař 
Jan Šnéberger. Soutěž vypsal ostravský Antikva-
riát a  klub Fiducia v  září tohoto roku. Odborná 
porota jednohlasně vybrala návrh sochaře Jana 
Šnébergera na svém jednání dne 24. 10. 2018. 
Porota hodnotila 8 soutěžních návrhů od 7 auto-
rů. Se všemi návrhy se veřejnost může seznámit 
ve vstupních prostorách Antikvariátu a klubu Fi-
ducia do června 2019.

Z  jednání poroty vznikl zápis, který si můžete 
přečíst níže. Porota nejprve prošla všechny ná-
vrhy a  přiložené podklady. Dohodla se na zařa-
zení všech soutěžních návrhů, přestože některé 
nebyly podány v  odpovídající (požadované) 
kvalitě.   V druhé části se vedla diskuse nad jed-
notlivými návrhy a na závěr byly vybrány tři nej-
lepší návrhy. Ve třetí části jednání se diskutovalo 
podrobně o všech třech vybraných návrzích, tato 
diskuse trvala hodinu a na závěr se porota jedno-
myslně dohodla na pořadí takto: 

1. místo Jan Šnéberger;

2. místo Šárka Mikesková;

3 místo Petr Szyroki a Gabriela Maňáková.

Na vítězném návrhu porota ocenila jak nápad, 
tak jeho zpracování. Návrh podle ní vystihuje 
podstatu sochařské profese napříč obdobími, 
spojuje závažnost tématu a  nese zároveň pozi-
tivní symboliku. Řešení bude poutat pozornost 
kolemjdoucích, avšak ne prvoplánovými odka-
zy. Dílo bude realizováno v červnu 2019. Bude se 
nacházet na hrobě sochaře Augustina Handzela 
na slezskoostravském hřbitově. Hrob spolek Fi-
ducia adoptoval v  březnu 2018 ve spolupráci 
s okrašlovacím spolkem Za krásnou Ostravu. 

Vznik uměleckého díla byl podpořen dotací sta-
tutárního města Ostravy z  programu Veřejný 
prostor, dílo bude vytvořeno za 400 tisíc korun 
a jeho odhalení se plánuje na červen 2019. 

Komentář sochaře Jana Šnébergera k  návrhu: 
„Vytvářet umělecké dílo na hrob jednoho z nejzá-
sadnějších ostravských sochařů předcházejících 
generací je oříšek. Byl jsem nucen zkrotit emoce 
a touhu po vlastní exhibici a vše, co jsem se o au-
torovi dozvěděl, zase rychle zapomenout. Jedině 
tak jsem se mohl vyhnout slepé uličce možná i ne-
vědomého povrchního napodobení Handzelovy 
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práce. Vydal jsem se cestou prosté sdělné formy. 
Použil jsem motiv kvádru, jehož rozměry odpo-
vídají rozměrům výkopu na uložení jedné rakve. 
Ten může svými proporcemi vzdáleně  odkazovat 
k  jakémusi sarkofágu. Je však umístěn labilně. 
Na třech válcích. Dřevěné válce  byly a  stále jsou 
používány na manipulaci s  břemenem. S  tímto 
přípravkem může jeden člověk přemístit několika-
tunový blok kamene. Tento důmyslný zázrak byl 
pomocníkem  sochařů už v  Egyptě a  jistě ho hoj-
ně používal i Augustin Handzel. Hlavní ideou mé 
práce ale není oslava dřevěného válce. Dřevěný 
válec je v mé kompozici precizně vyleštěný žulový 
symbol pohybu. Zastaveného pohybu neopraco-
vaného bloku  kamene. Zastaveného, přerušené-
ho děje.“

Zápis z jednání poroty k Veřejné soutěži na umě-
lecké dílo na hrob sochaře Augustina Handzela 
ze dne 24. 10. 2018.

PŘÍTOMNÍ POROTCI

Řádní členové poroty odborně kvalifikovaní:

• Mg.A. Jaroslav Koléšek – sochař, vedoucí atelié-
ru sochy na Fakultě umění Ostravské univerzity;

• Ing. Magda Cigánková – krajinářská architektka 
ČKA;

• Mgr. Jakub Ivánek, Ph. D. – autor databáze 
Ostravské sochy, vědecký pracovník Centra re-
gionálních studií Filozofické fakulty Ostravské 
univerzity;

• Mgr. Petr Kašing – historik, vedoucí Archivu 
VŠB-TUO.

Řádní členové poroty závislí:

• Mgr. Ilona Rozehnalová – předsedkyně spolku 
Fiducia;

• Ing. Roman Polášek – kurátor Fotografické gale-
rie Fiducia, fotograf;

• Mgr. Martin Mikolášek – kurátor galerie Dole, ře-
ditel střední umělecké školy, Ostrava.

Hodnocení jednotlivých návrhů:

NÁVRH JANA ŠNÉBERGERA

Návrh vystihuje podstatu sochařské profese 
napříč obdobími, působí univerzálně. Spoju-
je závažnost tématu a  nese zároveň pozitivní 
symboliku. Tvaroslovím odpovídá současné-
mu profesionálnímu sochařství. Významově je 
v  souladu s  předpoklady na řešení hrobu této 
osobnosti. Zároveň přináší obecnější významy. 
Řešení bude poutat pozornost kolemjdoucích, 
avšak ne prvoplánovými odkazy. Proporce přes 
svou mohutnost odpovídají okolnímu prostoru.

NÁVRH ŠÁRKY MIKESKOVÉ

Návrh propojuje klasické řešení náhrobku s neo-
třelým názorem. Poutá pozornost okolojdoucího 
a vzbuzuje přemýšlení o významech, avšak ty ne-
jsou příliš čitelné a jednoznačné vzhledem k té-
matu soutěže. Porota přesto ocenila netradiční 
a trefné zpracování ostravské tematiky.

Vítězný návrh Jana Šnébergera



25

NÁVRH PETRA SZYROKÉHO  
A GABRIELY MAŇÁKOVÉ

Návrh koresponduje s  tématem soutěže, řeší 
hrob prostorově a je proporčně úměrný. Pojetí se 
však jeví porotě příliš tradiční a hlavní motiv není 
pro nezasvěceného pozorovatele čitelný.

NÁVRH VERONIKY KUDLÁČKOVÉ PSOTKOVÉ

Nejzajímavější myšlenkou návrhu je transformo-
vaná citace autorova díla. Výsledek však vyznívá 
anachronicky a řešení architektury hrobu je pro-
blematické.

NÁVRH TEREZY SVATOŠOVÉ

Autorka dodala dvě možnosti řešení, které ne-
byly dodány ve zcela odpovídající (požadované) 
kvalitě, avšak přesto byly porotou hodnoceny. 
Návrh je příliš prvoplánový a vůči autorově dílu 
jako celku zbytečně ideologicky zatížený.

NÁVRH VIKTORA SVATOŠE

Autor dodal dva návrhy řešené v  tradičním du-
chu realistické plastiky (postava a  busta), které 
opět nebyly dodány ve zcela odpovídající (po-
žadované) kvalitě, avšak přesto byly porotou 
hodnoceny. Umístění plastik v  prostoru hrobu 
porotu nepřesvědčilo. Řešení neodpovídá svým 
tvaroslovím ani okolnímu kontextu.



26

28. ŘÍJEN 1918 V MORAVSKÉ 
OSTRAVĚ VE VZPOMÍNKÁCH 
HERCE OLDŘICHA NOVÉHO

„Ona ta černá, hornická Moravská Ostrava byla 
tehdy vzdálena jen těch 370 kilometrů jako dnes-
ka, ale před půlstoletím to byla zvláště pro Pražá-
ky vzdálenost mnohem větší… Když se roduvěrný 
pražský občan chystal celou sobotu na nedělní 
výlet do Podolí, nebo dokonce do Bráníka, tak ta 
jízda parníčkem po Vltavě do Malé Chuchle byla 
už pro něho cestovním dobrodružstvím. Jízdu do 
Ostravy si představoval jako jízdu do neznáma.“ 
Tolik slova (v mnohém pravdivá i v současnosti) 
snad nejslavnějšího prvorepublikového filmo-
vého herce, představitele nezapomenutelných 
milovníků, Oldřicha Nového, působícího v  le-
tech 1918–1919 v  Moravské Ostravě v  angažmá 
ve společnosti Antoše J. Frýdy. Nový zde prožil 
zhroucení rakousko-uherské monarchie a  vznik 
samostatného československého státu. K těmto 
událostem se vrátil ve vzpomínkách zveřejně-
ných poprvé v roce 1968 v časopise Svět v obra-
zech.

Ostrava se jako jiná města monarchie ocitla v po-
sledních dnech první světové války v krajně složi-
té situaci. Značně tíživý byl především nedosta-

tek potravin. Občané projevovali nespokojenost 
stávkami a  také na demonstracích. Na jedné 
z nich, svolané z  iniciativy Socialistické rady na 
tehdejší Senný trh (dnešní náměstí Republiky), 
byla 15. 10. 1918 provolána známým sociálně de-
mokratickým poslancem a  pozdějším starostou 
Moravské Ostravy Janem Prokešem Českoslo-
venská socialistická republika. Stalo se tak tedy 
42 let před jejím faktickým ustavením a Ostrava 
si tímto může připsat jedno z mnoha pozoruhod-
ných prvenství…

Přesuňme se však do samotného 28. října. Prv-
ním, kdo se v Moravské Ostravě dozvěděl o vzni-
ku Československa, byl bývalý anarchista, v  té 
době již „vybouřený“ redaktor Moravskoslez-
ského deníku Ladislav Knotek. Zprávu mu sdě-
lil telefonicky dopisovatel z Vídně a Knotek s ní 
bezodkladně zamířil na radnici tehdejší Polské 
Ostravy, kde zasedal krajský výbor České státo-
právní demokracie. Jeho členové rozhodli po 
jejím vyslechnutí zorganizovat schůzi zástupců 
českých politických stran v hotelu Slavia, nachá-
zejícím se na rohu dnešní Hollarovy a Poděbra-
dovy ulice. Během jednání dorazil do redakce 
Moravskoslezského deníku oficiální telegram 
potvrzující vyhlášení Československé republiky. 
Po seznámení s jeho textem bylo v podvečer za-
sedání v hotelu Slavia přerušeno a bylo rozhod-
nuto vyslat delegaci, která by o této skutečnosti 
informovala veřejnost. Největší počet občanů 

MARTIN JUŘICA
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shromážděných na jednom místě v Moravské Os-
travě se v  té době pravděpodobně nacházel na 
představení v Národním domě (dnes Divadlo Ji-
řího Myrona), kam se také vybraní zástupci v čele 
s Karlem Fajfrlíkem a Janem Prokešem vydali. 

A tu se již vracíme k Oldřichu Novému, jenž prá-
vě v Národním domě vystupoval v roli studenta 
Tomáše, v málo známé inscenaci Aloise Jiráska 
Pan Johanes. Události se poté podle jeho vzpo-
mínek odehrály následovně. Do zákulisí vešli 
členové delegace a dožadovali se přečtení tele-
gramu. Ředitel Antoš Frýda je nejdříve úpěnlivě 
prosil, aby se představení dohrálo. Zřejmě se 
obával toho, že by se diváci domáhali vrácení 
vstupného. Naléhal však marně. Před oponu 
předstoupila zmíněná delegace a redaktor Otto 
M. Štěpánek přečetl text telegramu, oznámil ko-
nec války a útěk císaře Karla I. z Vídně (což ne-
byla pravda, neboť císař opustil hlavní město až 
v noci z 11. na 12. listopadu). Hlediště propuklo 
v jásot a zazněla hymna Kde domov můj. K ova-
cím se údajně připojil i  policejní komisař Fran-
tišek Rumpl, který byl na představení přítomen 
služebně, a  přestože byl zpočátku zaskočen, 
„tleskal stejně nadšeně jako obecenstvo“. Old-
řich Nový dále vzpomíná: „…zdálo se, že je s Jo-
hanesem konec. Ale ne! Z hlediště odešla necelá 
polovina návštěvníků, ostatní zůstali na svých 
místech a volali (k nemalé radosti ředitele Frýdy) 
dohrát, dohrát!“ Zbylé diváky však vyburcoval 
herec Oldřich Nádhera, jehož před odvodem do 
rakouské domobrany zachránil zástupce ředi-
tele divadelní společnosti Antonín Drašar, který 
podle Nového „ulil“ Nádheru do kroměřížského 
zemského ústavu pro choromyslné, odkud ho 
„do nové sezony pouštěli na představení“. Zástup 
se tedy vydal do ulic. Jeho část, ve které byla vět-
šina herců, včetně Oldřicha Nového, směřovala 
k jediné větší české kavárně na hlavním náměstí, 
nesoucí, „jaká to ironie osudu“, název Habsburg 
(dnes knihkupectví Academia). Skupina herců 
vyšla na balkon a  jala se s  výkřikem „Jedeš mi 
dolů!... zručně odstraňovat ten provokační ná-
zev. Byl to nápad hodný přemýšlivých divadelních 

hlav, neboť ve všeobecném nadšení na to dosud 
nikdo jiný nepřišel.“ Kavárník Antonín Mikeska 
však nebyl tímto počínáním příliš nadšen, „při-
běhl celý zsinalý a  hrozně prosil, abychom toho 
Habsburga házeli dolů šetrně, že ho to stálo ne-
křesťanské peníze a možná, že se z toho dá něco 
zachránit“. Nájemce kavárny s personálem chy-
tali písmena dole do ubrusu. Písmena R A H prý 
poté tvořila část nového názvu kavárny – PRAHA, 
který podnik skutečně nesl až do 90. let 20. stole-
tí. Je možné, že takovýto provizorní nápis zde byl 
krátce umístěn, z dochovaných stavebních spisů 
je však patrné, že již v  roce 1919 byl vyhotoven 
nápis zcela nový. 

Mezitím se přímo v kavárně rozproudila zábava. 
Odtud pak společnost směřovala do zmíněného 
hotelu Slavia, jenž se z prostor, kde byla přijímá-
na závažná politická rozhodnutí, změnil na mís-
to bujarého veselí a kde „pan Kulňák, hospodský 
nad jiné zdatný, který připomínal hanáckého 
velebníčka, dával z radosti hostům všecko zadar-
mo“. Půlnocí 28. října bylo nejen pro Oldřicha 
Nového završeno prvních několik hodin samo-
statnosti československého státu. Jak jsme vidě-
li, času naplněného nejen důležitými státopráv-
ními akty, ale také karnevalovou atmosférou 
a  nepředstíranou radostí. Jak poeticky dodává 
Oldřich Nový: „Snad nikdy předtím neplály tak 
nádherné ohně na haldách jako v těchto památ-
ných nocích…“

Pozvánka na otevření kavárny Habsburg otištěná v novinách 
Ostrauer Zeitung 24. 3. 1902
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REQUIEM PRO OSTRAVU

V roce 2006 vyšla pozoruhodná útlá fotografická 
publikace o Ostravě s  více než třemi desítkami 
dokumentárních fotografií od německého fo-
tografa a nakladatele Hansgerta Lamberse. Do-
stala zvláštní název Ostrava: Opravená panenka 
vrátí radost. I přes svůj potenciál se ke stávající 
kolekci podobných autorských knih fyzicky ne-
zařadila a zůstala pro většinu ostravských nad-
šenců a fotografů neznámou publikací. 

Vedle oficiální produkce novinářské a propagač-
ní fotografie zaznamenávali tvář průmyslového 
města Ostravy také další autoři, kteří přes mi-
nimální možnosti publikování svých fotografií 
přistupovali k tématu osobitě. Mezi fotograficky 
dokumentující autory poválečné a normalizač-
ní Ostravy lze zařadit například Viktora Koláře 
(1941), Miloše Poláška (1939–2017), Petra Sikulu 
(1941), Fedora Gabčana (1940) nebo Květoslava 
Kubalu (1939–2017). Specifičnost reálií Ostravy 
přitahovala pozornost i mimoostravských auto-
rů, kteří se příležitostně, ale přesto s jistou syste-
matičností do města vraceli. Jednotlivé snímky i 
celé soubory vytvořili Milan Pitlach (1943), Gus-
tav Aulehla (1931) nebo Vladimír Birgus (1954). 
Tito tři fotografové odkryli svá svědectví o ná-
vratech do Ostravy po mnoha letech od pořízení 

prvních snímků. Nejinak tomu bylo v případě ně-
meckého autora Hansgerta Lamberse. Ten přišel 
do Ostravy poprvé v roce 1972, aby se podílel na 
montáži výpočetních systémů pro hutní gigant 
Novou huť. Už po krátké době pobytu jej míst-
ní přátelé seznámili s  tvorbou fotografa Viktora 
Koláře, která Lamberse silně zaujala a podnítila 
k  jeho vlastnímu fotografování Ostravy. S  Kolá-
řem se pak pravidelně stýkal a v  roce 1986 mu 
ve vlastním čerstvě založeném nakladatelství Ex 
pose v Západním Berlíně vydal monografii s ná-
zvem Baník Ostrava. Lambersova iniciativa pro 
vznik této publikace v zahraničí byla prakticky 
jedinou možností, jak vydat samostatnou foto-
grafickou knihu silně osobitého charakteru. Ně-
mecký nakladatel byl také editorem Kolářových 
fotografií a autorem názvu titulu, který ilustruje 
jakýsi pohled zvenčí, optiku diváka, pro něhož je 
synonymem průmyslové Ostravy její fotbalový 
klub. Tato Kolářova první fotografická monogra-
fie vznikla v době, kdy už Lambers sám vytvořil 
řadu snímků. Prezentoval je také v  podobě fo-
tografické publikace, avšak vydané ve vlastním 
nakladatelství teprve v roce 2006. Obdobně jako 
Kolářova kniha Baník Ostrava nese i ta Lamber-
sova tajemný podnázev. Ostrava s  podtitulem 
Opravená panenka vrátí radost a dodatkem Fo-
tografien 1973–1989 vychází v  případě oné pa-
nenky z  konkrétního snímku dokumentujícího 
pohled do výlohy opravny hraček, kde mezi pa-
rapletem a nápisem klíčová dětská figurka sedí. 

ONDŘEJ DURCZAK
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Pro pozdější porevoluční charakterizování celé-
ho souboru o Ostravě snad autor spatřoval v roz-
bité panence symboliku celého města. Panenka 
na snímku nemá podle očekávání šaty, naopak 
je nahá, podobně se mohla Lambersovi v době 
fotografování zdát i Ostrava obnažená, drsná, 
bez příkras.  

Publikace obsahuje celkem 35 fotografií, což 
už je dost obsáhlý soubor pro rozpoznání Lam-
bersova pohledu na Ostravu. Vlivy jeho přítele 
Viktora Koláře jsou nepřehlédnutelné. Oba jsou 
trpělivě čekajícími pozorovateli v ulicích města. 
Zatímco Kolářův fotografický projev je více dra-
matický, přináší bizarní výjevy, novou symboli-
ku a sám autor se považuje více za surrealistu, 
Lambersův výraz je střídmější a dokumentár-
něji orientovaný. Normalizační éru zaznamenal 
s vlastní poetikou. Oproti svému fotografickému 
mentorovi je však obrazově méně osobitější, ov-
šem jeho snímky jsou řemeslně a kompozičně 
kultivované. Lambersův individuální pohled sto-
jí na specifickém výběru a myšlenkovém názoru 
na normalizační reálie Ostravy. Nevytváří z nich 
monumenty, jako tomu bylo u oficiálních sním-
ků. Hledá nové významy, posunuje identitu os-
travských sídlišť, prodejních výloh, těžních věží, 
různých pouličních nápisů. Klíčovým atributem 
jeho fotografií jsou lidé. Na jedné straně vytvářejí 
anonymní postavy na snímcích měřítko k archi-
tektuře, jindy Lambers zastihuje fotografované 

v  nečekaném okamžiku a s  nejistým výrazem 
ve tváři. Nejde o groteskní zachycení života ve 
městě, ale současně nevytváří reprezentativní 
pohledy. Pracuje se symbolikou plynutí času, 
Lambersovo fotografování v  Ostravě skončilo 
přelomovým rokem 1989. 

Publikace Opravená panenka vrátí radost je 
střídmě řešená a podléhá charakteru obsažené 
dokumentární fotografie tak, aby měl divák mož-
nost soustředit se jen na samotný obraz. Vychází 
z  grafické koncepce většiny publikací naklada-
telství Ex pose. 

Nejzvláštnější na celém edičním počinu Lam-
berse je náklad publikace, který je tvořen těžko 
uvěřitelnými 40 ks číslovaných titulů. V důsledku 
toho a s  přispěním sídla zahraničního naklada-
tele se kniha bohužel v  naší zemi prakticky ne-
objevila. Pravděpodobně byla samotným auto-
rem darována jeho ostravským přátelům, jak je 
ostatně uvedeno už v  dedikaci. Titul neexistuje 
v žádné z knihoven České republiky, čímž se do-
stal do skupiny tzv. šedé literatury. Díky malému 
počtu výtisků kniha o panence Ostravě se svým 
zrozením vlastně umřela.  

Vzácná publikace o Ostravě přináší podstatnou 
obrazovou zprávu o městě, zachycuje skvěle 
jeho povahu v  období tzv. normalizace a v ne-
poslední řadě doplňuje specifické fotografické 
knihy regionu. 
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POETICKÉ STEZKY 
NA NÁMĚSTÍ EDVARDA 
BENEŠE

Ostravské náměstí Dr. E. Beneše je jedním z nej-
exponovanějších míst městského centra a  vý-
razným způsobem formuje jeho podobu a  cha-
rakter. Jeho přirozenou hranici tvoří páteřní 
komunikace Nádražní ulice, lemují jej domy od 
předních českých architektů (mj. Karla Kotase či 
Josefa Gočára), též monumentální stavba hotelu 
Imperial i dnes pohříchu výrazně chátrající a ze-
jména v  interiérech zdevastované budovy ně-
kdejšího slavného obchodního střediska Ostra-
vica-Textilia. Náměstí je v  současnosti bohužel 
stále ještě zatíženo dosud neukončeným sporem 
mezi ostravským magistrátem a  developerskou 
společností Amadeus Real, a tak tento významný 
a historicky velmi cenný pozemek v centru měs-
ta pořád existuje jaksi „na zapřenou“, a jeho per-
spektiva není tudíž úplně zřejmá (v klubu Fiducia 
nedávno proběhla diskuse o možném budoucím 
využití náměstí za účasti primátora, architektů 
i  majitele přilehlého obchodního domu Ostra-
vica-Textilia). Okrašlovací spolek Za krásnou 
Ostravu nicméně věnuje tomuto náměstí sou-
stavnou péči, na trávníku pod lipami rozmístil 

pohodlné dřevěné lavičky, také šachový stolek 
(ten byl před časem ukraden), hmyzí domeček ve 
formě stylové knihovničky, dvě houpačky, koše, 
květinové záhony, dřevěný pylon s  podrobnou 
historií onoho výše zmiňovaného obchodního 
centra a  až do konce druhé světové války zde 
rovněž stojícího Německého domu apod. Sou-
částí jakéhosi zdůvěrnění a „zateplení“ náměstí 
je rovněž instalace architekta Adama Wlazela, 
která tvoří určitý protipól zdejšímu monumen-
tálnímu sousoší připomínajícímu stávku na dole 
Trojice. Dříve prázdný a  jen průchozí prostor se 
tak pomalu proměnil v docela příjemnou lokali-
tu, kde se s  oblibou zastavují a  posedávají pře-
devším studenti a starší lidé. Jednu z drobných 
intervencí do těchto míst představují pak i  tzv. 
poetické stezky. Jde o  soubor krátkých textů, 
především básní, ale i  úvah, citací, aforismů 
apod., které jsou příležitostným čtenářům nabí-
zeny jako drobné cedulky zapíchnuté do trávníku 
podél vyšlapané stezky, jíž si chodci zkracují ces-
tu z městského centra směrem k nákupní galerii 
Karolina. Každá báseň je vždy vytištěna na papír 
a  zalaminována, aby lépe odolávala rozmarům 
počasí. Kdo chce, má možnost svůj utilitární 
pohyb městem eventuálně proložit i  „chvilkou 
poezie“ (třeba pak zapomene, co vše potřeboval 
neodkladně zařídit či nakoupit?), kdo nechce, 
projde nevšímavě okolo – jde o  jednu z dalších 
nabídek a možností, jak potenciálním návštěvní-

PAVEL HRUŠKA
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kům zpříjemnit pobyt na tomto náměstí. Prvním 
počinem v tomto duchu se v roce 2017 stalo roz-
místění básnických textů, jež spatřily světlo svě-
ta v rámci námi vyhlášené soutěže o „ostravský 
limerick“ (podrobnější výběr z nich jsme přinesli 
v minulých číslech našeho bulletinu). Limericků 
ve finále dorazila celá řada, neb literárního klání 
se zúčastnilo mnoho nadšenců, ty nejzdařilejší 
byly vybrány a posléze instalovány i pro pobave-
ní všech kolemjdoucích. Následující letošní jarní 
poetická stezka pak byla věnována dvěma už 
bohužel nežijícím ostravským autorům, prozai-
ku Janu Balabánovi a  básníku Jaroslavu Žilovi. 
Oba spisovatelé opustili tento svět v měsíci dub-
nu (Jan Balabán v roce 2010, Jaroslav Žila loni), 
a jejich skon jako by tak potvrzoval známá slova 
anglického básníka T. S. Eliota: „April is the cruel-
lest month“.

Jednou, když nám vyměňovali okna, vletěl k nám 
domů rorýs. Nemohl vzlétnout, dlouhými křídly 
tloukl o podlahu a zděšeně se plácal po místnosti 
jako chromý tvor. Stáhl jsem z  postele prostěra-
dlo, hodil ho na něj a  on se uklidnil. Zvedl jsem 
ho i s tím plátnem a nesl k oknu. A v prstech jsem 
cítil jeho srdce, tlouklo, jako by mělo rozbít pevný 
hrudník malého letce, tak urputně a mocně, že se 
mi nechtělo myslet na to moje. Najednou jsem byl 
na chvíli rorýsem a jako on toužil po propasti… po 
bezpečí in the middle of nothing. 

(Jan Balabán)

Den dokonal a ptáci už nelétají 

nahý měsíc usedl do větví javoru 

kde jsem kdysi sníval 

že budu někým jiným

(Jaroslav Žila)

Počátkem června se pak v  souvislosti se zahá-
jením mistrovství světa v  kopané, jež se usku-
tečnilo ve dnech 14. 6. až 15. 7. na dvanácti fot-
balových stadionech v  Rusku, stal tematickou 
dominantou letní poetické stezky fenomén fot-
balové hry. Možná i jako potřeba jemně a nená-
padně demonstrovat přesvědčení, že sport a kul-
tura nemusí být vždy vnímány coby protichůdné 
a až nesmiřitelně oddělené sféry lidského života 
(jak tomu v současnosti pohříchu je, ačkoli v mi-
nulosti tomu tak nebývalo), i coby drobný důkaz 
toho, že i  takové zdánlivě nepoetické téma, ja-
kým se kopaná jeví být, může vést k tvorbě kva-
litních literárních textů. Fotbalová hra (a její oso-
bité a pro mnoho jedinců neodolatelné „milieu“) 
tak inspirovala například některé autory slavné 
Skupiny 42 (ve shodě s jejich programem pozor-
ně vnímat a  reflektovat „svět, v  němž žijeme“) 
a  mimořádné pozornosti a  obliby se jí dostalo 
také v úvahách a konfesích Bohumila Hrabala. 
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KDYBYCH ZEMŘELA, NEBUDE TAK SMUTEN

Čeho není vinen čas, 

jaký to důvod nesmyslu. 

Kdybych promluvila, 

udělá ze mne zvíře. 

Kam člověk jde a odkud vyšel? 

Jaký blázinec, 

co všechno by obětovali v tuto chvíli? 

- Gól, zase… a domy se mění 

v klece se skříňkami 

sršícími zoufalství do duší mužů. 

Kolik lásky by muselo být, 

aby se vyrovnala tomuto neštěstí 

způsobenému…  

Kdybych – Co, kdybych?

(Jiří Kolář)

Pro prózu je nejpodstatnější hra fotbal, protože 
fotbal je hra, ve které zpravidla ten lepší nevyhrá-
vá. Legrace při pohledu zvenčí, drama při pohledu 
zevnitř. Já jsem fotbalovou hru miloval, jako žák 
a  dorostenec jsem hrával za Polaban Nymburk 
a  nepochybně jsem byl výborný fotbalista – já 
mám z  kopané fraktury (jednou jsem si zlomil 
loket a  po zápase ho musel chladit ve sklenici 
piva)! Pro mě pak vrchol představuje třeba slavná 
Hidegkutiho „klička na kapesníku“, kdy se zvrátí 
hra – to je podobné, jako se v literatuře mají měnit 
metafory. The Fascination.

(Bohumil Hrabal)

Od září se pak na náměstí Edvarda Beneše obje-
vily texty upomínající na fakt, že letos uplynulo 
devadesát let od úmrtí velkého českého hudeb-
ního skladatele Leoše Janáčka. Zahrnují nej-
různější básnické ohlasy na život a  dílo rodáka 
z nedalekých Hukvald, například verše z výboru 
„Du podel blesku“, který jako poctu tomuto hu-
debnímu géniovi před dvaceti lety vydal literární 

časopis Weles (ale také texty povahy esejistické 
či úryvky ze vzpomínek Janáčkových souputníků 
a přátel). Zde jsou coby aperitiv a drobná ochut-
návka dvě ukázky, lyrická báseň Víta Slívy a so-
net Norberta Holuba.

LACRIMOSO

Hlavu už mám položenu pod klavír, 

tam na pedál, jenž drží ticho 

maminčina nebe, 

a je to skoro jako hledět 

svaté hudbě pod sukně.

A plakat, plakat, jako tenkrát, 

když jsi nahmatával krásu 

a ona ti to oplácela 

stiskající trýzní –

A je to skoro jako pochovávat zaživa – 

- marche funébre: vivace! 

Kvílí sýček Janáček.

Až dojde k stěhování, 

ten klavír jistě urve zdviž!

(Vít Slíva)
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SONET DR. JANÁČKA

Z hudeb zbudou bubenité nástroje, 

jež si smíme prohlédnout až v noci 

od půl druhé do tří, vestoje,

v té tmě, jež zdusí každý barevnější pocit. 

Květy + květiny, stonky + steny: oboje 

vzájemně k sobě přimrznoucí.

I na poslední posteli použil P.T. titul 

(jako by psal ne do Švýcarska 

příteli, ale smrti řekl, že je láska, 

a došeptnul: „Tak se ke mně konečně už přitul!“).

A když se k němu nakonec nepřátelsky přitulí, 

vzlétnuvší roj včel nahlas zaútočí na úly. 

Bílé vousy odbarvené medem. 

Eden sněden.

(Norbert Holub)

Básně (a  jiné texty) tedy na náměstí Dr. E. Be-
neše pokorně čekají na své potenciální čte-
náře. Nenápadně a  cudně, pokaždé jen jako 
pouhá možnost a  příležitost, coby dobrovolná 
aktivita, nikoli nějaká nezbytnost či nepodkro-
čitelná nutnost – ostatně jakékoli povinování 
bylo by  poezii bytostně cizí a  z  jejího principu 
i  protismyslné. A  i  když na první pohled tyto 
drobné bílé cedulky zapíchané v  trávníku po-
dél vychozené cesty mohou někomu asociovat 
třeba i  „nášlapné miny“ (že by osudový krok 
stranou?), není na místě se jich přehnaně bát – 
tak nějak v  duchu poznání, jež před lety výstiž-
ně zformuloval básník a  divadelník Jiří Suchý:  
„Trocha poezie nikoho nezabije“.



3434

VYŠLA KNIHA  
20 LET FIDUCIE A OSTRAVSKÉ 
UMĚLECKÉ SCÉNY

Antikvariát a  klub Fiducia, který patří mezi nej-
známější nezávislá kulturní centra Moravsko-
slezského kraje, vydal k 20. výročí své existence 
knihu, jež se mimo jiné pokouší zmapovat os-
travské kulturní dění v  posledních dvou deká-
dách. V  knize čtenáři najdou i  řadu odkazů na 
okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu včetně fo-
tografií z jeho akcí. Kniha, do níž přispělo 57 au-
torů, reflektuje nejen dvacet let aktivit klubu, 
potažmo okrašlovacího spolku, ale je především 
zamyšlením nad tím, kam a  zda se ostravská 
umělecká scéna i vnímání architektury či veřej-
ného prostoru od roku 1998 do současnosti po-

sunuly. „Nechtěli jsme, aby kniha byla jen oslavou 
Fiducie, s editory Monikou Horsákovou a Pavlem 
Hruškou jsme se proto rozhodli, že se v ní pokusí-
me Fiducii vřadit do širších souvislostí a kontextu 
kulturně-společenských proměn moravskoslezské 
metropole v  posledních dvaceti letech,“ vysvět-
luje majitelka Fiducie Ilona Rozehnalová. „Čte-
náři zde tedy najdou odborně koncipované eseje 
věnované ostravskému veřejnému prostoru, ar-
chitektuře, historii, literatuře, výtvarnému umění 
a fotografii, divadlu, filmu i hudbě.“ dodává Ilona 
Rozehnalová. Autory zmíněných „obzíravých“ 
textů jsou Martin Strakoš, Vojtěch Vlček, Ondřej 
Slach, Rostislav Švácha, Milena Vitoulová, Ilona 
Vybíralová, Martin Jemelka, Petr Šimíček, Jan 
Malura, Iva Málková, Tomáš Knoflíček, Petr Va-
ňous, Martin Mikolášek, Josef Moucha, Eva Le-
nartová, Monika Horsáková a Martin Režný. Kro-
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mě těchto odborně koncipovaných esejů kniha 
obsahuje i nejrůznější vzpomínky, pozdravy a re-
flexe lidí, kteří antikvariát a klub na Mlýnské ulici 
s oblibou a často navštěvují. Najdete mezi nimi 
například příspěvky Ivana Pinkavy, Jindřicha 
Štreita, Ivana Binara, Eduarda Ovčáčka, Radova-
na Lipuse, Michala Zezuly, Kateřiny Ondřejkové, 
Jiřího Fiedora, Hany Puchové, Jiřího Nekvasila, 
Tomáše Vůjtka a  řady dalších osobností nejen 
ostravského kulturního a společenského života. 
Výpravná kniha, kterou graficky připravila Kris-
tína Pupáková, obsahuje také velké množství 
fotografií z akcí, které Antikvariát a klub Fiducia 
spolu se spřízněným spolkem Za krásnou Ost-
ravu během své existence uspořádal. Kniha je 
k prodeji v Antikvariátu a klubu Fiducia, na webu 
e-antikvariat.com, v  ostravském knihkupectví 
Academia a v pobočkách Ostravského informač-
ního servisu. 

Vydání knihy finančně podpořili: Moravskoslez-
ský kraj, Ministerstvo kultury ČR, statututární 
město Ostrava, tiskárna Printo, MUDr. David Feltl

„Nahlíženo sub specie aeternitatis jeví se dvě de-
sítky let jako směšně malý okamžik (kolik by asi za 
ony dvě dekády proteklo v mlýnské strouze vody?), 
z hlediska lidského života však mohou představo-
vat nepominutelné, rozhodné období, jedinečnou 
etapu smysluplné existence. I  na základě osobní 
zkušenosti se zde odhodlám prohlásit, že pro 
mnohé z mých přátel a kamarádů – stejně jako asi 
i pro řadu jiných, mně neznámých lidí – se setkání 
s Fiducií (Fidunou, Fidučkou či Fidu, jak ji také dů-
věrně oslovují její sympatizanti) za ony uplynulé 
roky stalo tak trochu iniciační událostí, která ně-
jakým více či méně zřetelným způsobem ovlivnila 
jejich další životy.“ (Pavel Hruška, z úvodu knihy 
20 let Fiducie a ostravské umělecké scény).
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DESET ROČNÍKŮ DREAM 
FACTORY

Když se roku 2009 rozneslo, že občanské sdruže-
ní OVArt uspořádá festival činoherního a alterna-
tivního divadla, málokdo tušil, co se z toho vyvi-
ne. Ředitel a  dramaturg akce Tomáš Suchánek, 
který získal zkušenosti spoluprací s olomouckou 
Divadelní Flórou, chtěl uspořádat podobnou 
přehlídku v Ostravě a využít něco typického, co 
jinde nemají – postindustriální prostory Dolu 
Hlubina. Podařilo se mu přesvědčit partnery, 
především Divadlo Petra Bezruče jako hlavního 
spolupořadatele, získat prostředky a rozjet festi-
val DREAM FACTORY. První ročník (3. až 6. června 
2009) obsahoval tři desítky akcí, tj. divadelních 
představení, besed, koncertů, čtení ap., druhý 
ročník trval jen dva dny a měl třináct akcí. Třetí 
ročník trval čtyři dny, měl sedmnáct akcí a  byl 
zachráněn podporou statutárního města Ostra-
vy, ovšem i tak pořadatel musel vyjít s desetinou 
rozpočtu podobných festivalů u  nás. Od čtvr-

tého ročníku se rozsah ustálil na šest až sedm 
dnů a asi třicítku akcí. Zpočátku útlá programo-
vá brožurka 11 × 11 cm ztloustla a přesáhla sto 
stran. Kromě toho festivalové dění vždy komen-
tuje magazín Snář z továrny.

Festival zaštiťuje ostravský primátor a  hostující 
herci. Nejprve to byl „bezručácký“ bard Norbert 
Lichý, pak Ivana Uhlířová, Richard Krajčo, Pavla 
Tomicová, Bolek Polívka, Miroslav Krobot, Vladi-
mír Javorský, Zuzana Kronerová aj. Dobré vzta-
hy mezi ostravskými divadly odráží fakt, že se 
všechna do přehlídky zapojila. Slavnostní zahá-
jení bývá v Domě kultury, vedle divadel se hraje 
i v Cooltouru, Absintovém klubu Les, posloužila 
i solná jeskyně či rozvodna ČEZ, ožil bývalý Hotel 
Palace, hrálo se ve stanu i na náměstí. Středem 
dění však jsou prostory Dolu Hlubina – Divadlo 
vědy, Heligonka, Koupelna, Sklípek a další.

Dramaturgie festivalu vybírá inscenace, o  kte-
rých se mluví (Ceny Thálie, Alfréda Radoka, 
Divadelních novin aj.), zve divadlo činoherní 
i  alternativní, tradiční i  konceptuální, loutkové, 
taneční, pohybové, zpívané, divadlo poezie. Vel-
ká část souborů tu bývá pravidelně a lze sledovat 

MILAN LÍČKA
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jejich vývoj. Ze 70 divadel jich půlka patří mezi 
malé či experimentální scény. To rozvržení po-
tvrzuje i  četnost inscenací: Divadlo Na Zábradlí 
(9), Divadlo Letí (8), A Studio Rubín (7), Dejvické 
divadlo, Divadlo na cucky, Činoherní studio Ústí 
(6), Divadlo v  Dlouhé, Spitfire Company (5), Di-
vadlo komedie, Husa na provázku, HaDivadlo, 
Buranteatr, Klicperovo divadlo, Vosto5, MeetFac-
tory, Studio Hrdinů, Divadlo X 10 (4). U inscenací 
najdeme jména předních režisérů, jako jsou Lu-
káš Brutovský, Martin Čičvák, David Drábek, Jan 
Frič, Jiří Havelka, David Jařab, Martin Františák, 
Janusz Klimsza, Jan Mikulášek, Jan Nebeský, Fi-
lip Nuckolls, Anna Petrželková, J. A. Pitínský, Jiří 
Pokorný, Kamila Polívková, Martina Schlegelová, 
SKUTR, Daniel Špinar, Michal Vajdička. Šťastnou 
náhodou se na DREAM FACTORY roku 2012 před-
stavili tvůrci později působící v Ostravě: Štěpán 
Pácl s drsnou komedií Olivera Bukowského HOS-
TÉ (v DISKu) a Vojtěch Štěpánek se situační ko-
medií Andrzeje Saramonowicze TESTOSTERON 
(ve Strašnickém divadle).

Třebaže většina divadel byla pražských, z  těch 
ostatních víc než deset sídlí v Ostravě, šest bylo 

z  Brna, dvě z  Ústí nad Labem, Liberce, Hradce 
a Zlína, jedno z Kladna a Olomouce. Festival se 
snaží rozšířit obzor zvaním inscenací z ciziny, ze 
Slovenska jich tu bylo osm, z Polska dvě, z Ma-
ďarska a Rumunska po jedné. Kvalita výběru in-
scenací je zřejmá z toho, že právě ty zahraniční 
patřily mezi nejzajímavější. Roku 2015: Les (kla-
sická hra A. N. Ostrovského), r. Lukáš Brutovský, 
Slovenské komorné divadlo Martin / 2016: Veľ-
ký zošit (adaptace románu Agoty Kristof), r. Ján 
Luterán, Divadlo Andreja Bagara Nitra / 2017: 
Pomník (o  historii Stalinova pomníku), r. Jiří 
Havelka, Wrocławski Teatr Lalek, Polsko / 2018: 
Othello (Shakespeare), r. Suren Shahverdyan, 
Teatrul Tony Bulandra – Târgovişte; Mistr a Mar-
kétka (podle Bulgakovova románu), r. Ondrej 
Spišák, Teatro Tatro, Nitra. 

Během deseti ročníků se představilo přes dvě stě 
inscenací, zmíním tu aspoň tucet z nich: 

2012: Weissenstein (r. David Jařab v Divadle 
komedie), kafkovsky klaustrofobický příběh 
roztrojené titulní postavy, podle prózy Johanne-
se Urzidila.
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2013: Deštivé dny (r. Janusz Klimsza v Divadle 
Ungelt), temné drama Keitha Huffa o dvou 
amerických policistech, s Richardem Krajčem 
a Davidem Švehlíkem; Den opričníka (r. Kamila 
Polívková v Divadle Hrdinů), podle Vladimíra 
Sorokina, s výstřední exhibicí Karla Dobrého 
jako gardisty všemocného gosudara.

2014: Poslední trik Georgese Mélièse (r. Jiří 
Havelka v Divadle DRAK), ohňostroj hravosti 
a kouzelnických triků věnovaný průkopníkovi 
filmu; Velvet Havel (r. Jan Frič v Divadle Na 
Zábradlí), hudebně-dramatický projekt Miloše 
Orsona Štědroně inspirovaný životem Václava 
Havla a jeho strýce, s Miloslavem Königem a Pe-
trem Jeništou & Spřízněni volbou (r. J. A. Pitínský 
v Dejvickém Divadle), osudná hra lásky podle 
Goethova románu, ve stylizaci plné básnivosti 
a bizarní poetiky; Miláček (r. Daniel Špinar v MD 
Kladno), podle Maupassantova románu o hoch-
štaplerovi těžícím z přízně žen, s Miloslavem 
Königem.

2015: Bratři Karamazovi (r. Martin Čičvák v Či-
noherním klubu), Dostojevského postavy a běsi 
v nich, s tím nejmocnějším v otci – charizmatic-
ký Juraj Kukura jako herec dekády.

2016: Shakespeare na Hlubině (r. Jan Mikulášek 
s herci DPB), site specific projekt, v němž Shake-

spearovy sonety ožily ve zvláštní atmosféře 
Nových koupelen na Hlubině.

2017: Olga /Horrory z Hrádečku/ (r. Martina 
Schlegelová v Divadle Letí), portrét Havlovy 
ženy (Pavlína Štorková) uštěpačně komentující 
dění kolem nich; Nora (r. Jan Nebeský v Divadle 
Pod Palmovkou), aktualizace Ibsena s Terezou 
Dočkalovou v hlavní roli.

2018: Vitka (r. Anna Petrželková v Huse Na 
Provázku), dramatický obraz osudu a tvorby 
skladatelky Vítězslavy Kaprálové, s podmani-
vou Terezou Marečkovou v hlavní roli; Hotel 
Bezruč?!, jeden z vrcholů přehlídky, site specific 
projekt šesti režisérů (Martin Františák, Jiří 
Havelka, Daniel Špinar, Jan Mikulášek, Janusz 
Klimsza a Filip Nuckolls) spolu s Jankou Ryšá-
nek Schmiedtovou a herci DPB, v němž vyvolali 
ducha svých sedmi starších her v pásmu scének 
odehrávajících se v prostředí chátrajícího Hotelu 
Palace.

Desátý ročník potvrdil, že ambiciózní záměry To-
máše Suchánka se naplnily a DREAM FACTORY je 
jednou z největších přehlídek divadelního umění 
u  nás, počet diváků stoupl z  osmi set v  prvním 
ročníku na čtyři tisíce. Festival se konal v  Os-
travě od úterý 29. 5. do pondělí 4. 6., předehru 
měl v  neděli 27. 5. v  Těšínském divadle. Přijelo 
sedmnáct divadel, z  toho tři ze zahraničí, spolu 
s  ostravskými scénami bylo odehráno víc než 
třicet představení. To už ovšem vyžaduje masiv-
nější financování, rozpočet z řádu set tisíc vzrostl 
na miliony, za což patří dík podpoře statutární-
ho města Ostravy i dalších sponzorů. Provedení 
v  industriálu je nákladné, zato dovede navodit 
ozvláštňující atmosféru, jakou jiné přehlídky 
nemají. Dramaturgie festivalu umně prokládá 
inscenace určené pro zvídavé, avšak tradičnější 
publikum s  těmi experimentálními, střídá pro-
středí industriálu a divadelního sálu. A také obo-
hacuje program o neopakovatelný dojem z pro-
jektů site specific. Určitě je se na co těšit v příští 
dekádě…
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