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ROČNÍK VII.

EDITORIAL
Milí čtenáři a příznivci okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu,
v rukou držíte první číslo sedmého ročníku
bulletinu Krásná Ostrava. Byť je už březen,
sluší se tedy, abychom vám popřáli vše dobré
do nového roku 2019. Doufáme a věříme, že
dobrý bude tento rok i pro jednu z cenných
ostravských industriálních staveb nacházející se ve Vítkovicích – komín zvaný „Strakáč“.
Majitel komína chce stavbu v rámci sanace
celého území zbourat a okrašlovací spolek
Za krásnou Ostravu se přidal k iniciativě spolku Svatý Václav, který se snaží jednu z ostravských dominant zachránit. První letošní
číslo Krásné Ostravy proto otevíráme právě
textem věnovaným této stavbě. Dozvíte se
v něm, proč je nepřehlédnutelný červeno-bílý komín unikátní a měl by být prohlášen za
památku.
Na dalších stranách bulletinu se dočtete
více o projektu Galerie výtvarného umění
v Ostravě s názvem Černá země? Mýtus a realita, internetové Encyklopedii města Ostravy,

historii Jubilejní kolonie, která oslavila kulaté
výročí založení, nebo o osudech německých
římskokatolických duchovních po druhé
světové válce. Prostor tradičně dáváme také
umělecké tvorbě. Tentokrát se můžete více
dozvědět o fenoménu scénického čtení, který
v Ostravě aktuálně zažívá renesanci, o monografii věnující se vizuální tvorbě ostravského
fotografa a grafika Jiřího Šiguta či o ostravské
stopě básníka Ivana Diviše.
Věříme, že i tentokrát naleznete na našich
stránkách nejen zajímavé informace o historii
a současnosti našeho města, ale rovněž inspiraci – třeba k vlastním drobným intervencím
do veřejného prostoru.

Monika Horsáková
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Dominik Raška (spolek Svatý Václav) a Martin Vonka (odborník na historické komíny z ČVUT)
před Strakáčem na místním šetření báňského úřadu 31. ledna 2019.

PROČ ZACHRÁNIT KOMÍN
STRAKÁČ
Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu
a spolek Fiducia se na podzim 2018 přidaly k iniciativě spolku Svatý Václav za
záchranu cenného ostravského komína
přezdívaného Strakáč. Tento unikátní
zděný komín se nachází v lokalitě takzvané Aglomerace u Rudné ulice ve Vítkovicích a je typický nepřehlédnutelnými bílo-červenými kostkami (odtud přezdívka
Strakáč).
V současné době se snažíme zastavit záměr
majitele komína, firmy Vítkovice, a.s., komín
zbořit v rámci sanace celého území. Spolek
Svatý Václav podal v loňském roce podnět
na Ministerstvo kultury na prohlášení „Strakáče“ za kulturní památku, v lednu 2019 byl
podnět odložen s tím, že Ministerstvo kultury komín za památku neprohlásilo. Stalo se
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tak navzdory faktu, že odborný orgán Ministerstva kultury – Národní památkový ústav
v Ostravě – prohlášení komína za památku
doporučil. Zároveň se k hodnotě komína
vyjádřil odborník na historické komíny Ing.
Martin Vonka z ČVUT, který v rámci svého
průzkumu vyhodnotil „Strakáč“ jako jeden
z nejcennějších komínů v rámci České republiky. Aktuálně probíhá na Obvodním báňském
úřadě v Ostravě správní řízení, které by mělo
rozhodnout, zda komín zdemolovat odstřelem nebo rozebráním. Jelikož majitel komína nemá zájem jej přes všechny argumenty
o jeho unikátnosti zachovat, jedinou nadějí
pro komín je zřejmě prohlášení za památku.
V lednu 2019 jsme získali podklady pro
správní řízení k demolici komína, včetně takzvaného stanoviska statika, které jsme celý
podzim neúspěšně požadovali po majiteli komína s tím, že jedině řádný statický posudek
může určit, zda a za jakou částku lze komín
zachovat. Jak podrobněji komentujeme níže,

stanovisko statika žádné podrobné zmapování stavu nepřináší, naopak se jedná pouze
o vizuální posouzení bez jakýchkoli propočtů. Takové posouzení považujeme vzhledem
k unikátnosti komína za nedostatečné.
V lednu 2019 nám také přišlo vyjádření Ministerstva kultury k našemu dopisu, ve kterém jsme se připojili ke snaze spolku Svatý
Václav komín zachránit pro jeho mimořádnou
hodnotu. Ve vyjádření ministerstvo opakovaně tvrdí, že komín nemá architektonickou ani
stavebně-technickou hodnotu, a to navzdory
odborným stanoviskům Národního památkového ústavu a Ing. Martina Vonky. Protože
považujeme mnohé argumenty ministerstva
za nepodložené, rozhodli jsme se v lednu
2019 podat na ministerstvo nový podnět na
prohlášení „Strakáče“ za památku. V tomto
návrhu také požadujeme, aby se Ministerstvo
kultury vyrovnalo s odbornými stanovisky
NPÚ a Ing. Vonky a dalšími argumenty, které
si můžete přečíst níže.

HODNOTY KOMÍNA
V aktuálním Rozhodnutí Ministerstva kultury o neprohlášení komína Strakáče za
kulturní památku ze září 2018 Ministerstvo
kultury tvrdí, že tento komín nevykazuje
výjimečné architektonické nebo stavebně
technické hodnoty. Obdobně se ministerstvo vyjádřilo i v tzv. Odložení, adresovaném
okrašlovacímu spolku Za krásnou Ostravu
dne 29. 1. 2019.
Tvrzení, že komín nevykazuje výjimečné
architektonické nebo stavebně technické
hodnoty, je v přímém rozporu s tvrzením
odborného orgánu Ministerstva kultury ČR
– Národního památkového ústavu, pobočky Ostrava (dále NPÚ) – a rovněž s tvrzením
specialisty na historické komíny Ing. Martina

Vonky, vědeckého pracovníka ČVUT (je rovněž zakladatelem sdružení Fabriky.cz, jež se
věnuje dokumentaci a popularizaci staveb
průmyslového dědictví a výzkumu v oblasti
továrních komínů). Národní památkový ústav
ve svém stanovisku ze dne 28. 8. 2018 uvádí:
„Nově získané informace o parametrech komínového tělesa hovoří pro jeho prohlášení za
kulturní památku s poukazem na fakt, že Ing.
Martin Vonka z ČVUT, specialista na historické
komíny, ve svém průzkumu vyhodnocuje předmětný komín jako jeden z nejvýznamnějších
komínů na území České republiky.“ Překvapuje
nás, že se Ministerstvo kultury ČR v Rozhodnutí o neprohlášení komína za památku nijak
nevyrovnalo s aktuálním stanoviskem NPÚ,
které si samo vyžádalo, a posuzuje komín
pouze na základě toho, že stavba není součástí technologického toku, a že tudíž nemá
patřičné památkové hodnoty. NPÚ jako odborný orgán tento přístup – ochranu komína
jen v kontextu zachování technologického
toku – ve svém aktuálním stanovisku překonává a zaměřuje se přímo na kvality komína.
Jak NPÚ ve svém stanovisku uvádí, v roce
2009, kdy NPÚ především z důvodu kontaminace území nedoporučilo prohlášení komína
za kulturní památku, bylo hlavní prioritou
zachování kulturních památek areálu Dolu
Hlubina a areálu koksovny a vysokých pecí
Vítkovických železáren. V aktuálním stanovisku tento svůj postoj přehodnocuje a oceňuje
komín jako solitérní stavbu.
Tvrzení o přerušení technologického toku
dnes již nemůže být jediným argumentem,
který zpochybňuje kulturní hodnotu komína,
jak to nyní činí Ministerstvo kultury v Rozhodnutí o neprohlášení komína za památku.
Komín je hodnotný sám o sobě, je to unikátní
stavba, jak potvrzuje nejen aktuální stanovisko NPÚ, ale i aktuální průzkumy Ing. Martina
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Vonky. Podle tohoto specialisty má komín
unikátní vlastnosti – níže uvádíme ty, které
byly vyjmenovány v průzkumu, v debatách
a v článcích ke komínu „Strakáči“ od října
2018 do ledna 2019.
Je třeba také upozornit na fakt, že se vlastník objektu ke komínu a jeho případnému
zachování vyjádřil do médií v tom smyslu,
že pokud bude doložena historická hodnota
komína, zasadí se o jeho zachování: „Kdyby
byl ten komín něčím hodnotný, určitě bych ho
nechal stát, dodal Světlík Blesku.”1 Z výše uvedených důvodů jsme 14. 2. 2019 zaslali Ministerstvu kultury nový podnět na prohlášení
komína „Strakáče“ za kulturní památku. Dále
jsme v dopise požádali ministra kultury, aby
se vypořádal s odbornými argumenty uvedenými výše, zejména s odborným stanoviskem
NPÚ ze dne 28. 8. 2018 a s výstupy odborného průzkumu Ing. Martina Vonky, včetně dále
vyjmenovaných argumentů týkajících se hodnoty komína (viz Hodnoty komína ve zkratce).

HODNOTY KOMÍNA VE ZKRATCE
•

•

typologická – zděné komíny výšek nad
100 metrů jsou na našem území méně
časté – je jich historicky známo 27, dodnes se jich dochovalo 18 (z toho dva
jsou ubourány pod 100 metrů), navíc
zděná technologie u továrních komínů
patří dnes již mezi zaniklá řemesla;
mohutnost komína – patrně se jedná
o nejmohutnější komín na našem území – vyjádřeno matematicky je poměr
mezi šířkou u terénu a výškou 1:7 (běžně
se pohybuje tento poměr kolem 1:10);

p
 ři zboření všech budov Aglomerace
by komín byl jediným pozůstatkem po
provozu, který byl nedílnou součástí
provozu vysokých pecí v areálu Vítkovických železáren. V případě zboření
komína se ztratí symbolika kontinuálního technologického toku příprava vsázky – vysoká pec. Navíc právě tím, že se
zachová předmětný komín, zůstane konkrétní připomínka, která návštěvníkům
národní kulturní památky v Dolní oblasti
Vítkovic, ale nejen jim, umožní vytvořit
si představu, jak byl celý areál rozsáhlý.
Zboření komína zcela zdeformuje představu o rozsahu zdejšího průmyslového
areálu;
• j edná se o jediný komín na našem území, který má denní letecké značení vyrobené jako nátěr ve formátu kostek;
• jde o výrazný pohledový prvek frekventované Rudné ulice a celých Vítkovic.
„Strakáč“ byl interní výzkumnou metodikou
označen jako jeden z nejhodnotnějších v ČR.2
•

PŘÍKLADY ZÁCHRANY JINÝCH
KOMÍNŮ V RÁMCI ČR
V posledních letech bylo i v rámci ČR zachráněno několik cenných komínů, například:
• komín bývalé ultramarinky – Břasy –
komín byl ubourán a celkově opraven,
dnes tvoří součást nově budovaného
volnočasového parku;
• komín cihelny – Strupčice – dřík byl silně
vyhnutý z osy, opraven;
• pivovar Děčín – jeden komín je domi-

1 https://www.blesk.cz/clanek/regiony-ostrava/552205/unikatni-komin-v-ostrave-ma-jit-k-zemi-kvuli-prumyslove-zone-lide-se-bouri-chteji-tu-sportovni-areal.html
2P
 rojekt Ministerstva kultury ČR: Dokumentace, evidence, prezentace a návrhy konverzí továrních komínů jako ohrožené skupiny památek průmyslového dědictví na území České republiky (DG16P02B011).
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nantou parkoviště, druhý komín se stal
součástí nákupního centra;
• p
 ivovar Opava – podstavec komína je
součástí nákupní haly.
Řadu příkladů lze nalézt mimo jiné v odborné
monografii: VONKA, Martin. Tovární komíny:
funkce, konstrukce, architektura. Praha: České
vysoké učení technické, Výzkumné centrum
průmyslového dědictví Fakulty architektury,
2014. 223 s. ISBN 978-80-01-05566-3.

CENA OPRAVY VERSUS DEMOLICE
Ve svém Rozhodnutí o neprohlášení za
kulturní památku Ministerstvo kultury uvádí: „Jak vyplývá z výše uvedených stanovisek,
je komín v nebezpečném technickém stavu
a náprava tohoto stavu by si vyžádala finanční prostředky značně přesahující jeho kulturní
hodnotu.“
Ministerstvo kultury jsme dopisem ze dne
14. 2. 2019 požádali, aby nám sdělilo, na základě jakých dat toto tvrdí. Podle našich
informací totiž neexistuje žádné vyčíslení, kolik by stála případná oprava komína
v porovnání k nákladům na demolici, ani
vyčíslení kulturní hodnoty komína. Z prosincové debaty v klubu Fiducia (Co s komíny v krajině měst? Bořit, nebo zachovat?
10. 12. 2018, video zde: www.youtube.com/
watch?v=-IUrDyP6xSY) vyplývá, že jen odvoz sutiny by cenově vyšel kolem 10 milionů
korun. K ceně je třeba připočítat samotný
odstřel a další práce. Pokud jde o případnou
opravu komína, nelze její cenu vyčíslit, protože chybí podrobný statický posudek, na základě kterého by se dala cena určit. Obecně
lze ale říci, že při započtení likvidace odpadu
po demolici komína je zachování zpravidla
stejně ekonomicky náročné jako vlastní likvidace.

U menších komínů (do 50 metrů) se kompletní sanace a zakonzervování může pohybovat od statisíců po jednotky milionů. U komínů vyšších chybí větší statistický vzorek,
nicméně v případě komína Aglomerace si lze
za příklad vzít podobný komín v Evropě – a to
konkrétně komín olověných hutí ve španělské
Malaze. Zde v přepočtu na koruny stála kompletní obnova komína kolem 12 milionů Kč.
Z tohoto důvodu považujeme za sporné, že
Ministerstvo kultury rozhoduje i s ohledem na
fakt, že by prohlášením komína za památku
vznikly majiteli údajně nesrovnatelně vyšší
náklady. Pro toto tvrzení neexistuje žádná
odborná studie, která by doložila rozdíl mezi
případnou opravou stavby a cenou demolice,
tento argument tudíž považujeme za nepodložený.
Pokud jde o možnost vyjmutí komína ze
sanačních prací a jeho zachování jako solitérní stavby, je zde rovněž nová informace
ze strany Ministerstva financí. Podle telefonického vyjádření zástupce Ministerstva financí z listopadu 2018 lze komín vyjmout ze
smlouvy o sanaci, a tím pádem zachovat jako
solitérní stavbu, bez toho, aby byla ohrožena
celková sanace území. Vzhledem k tomu, že
komín sám o sobě již není hrozbou pro životní
prostředí, byly by rovněž splněny podmínky
České inspekce životního prostředí o sanaci
území, vydané v roce 2005.
Rádi bychom upozornili na fakt, že ČIŽP
v roce 2005 neuložila majiteli Aglomerace odstranit všechny stavby, jak je mylně uváděno,
nýbrž „zajistit či odstranit zařízení, která jsou
či v budoucnu mohou být v sanované lokalitě
zdrojem dotací závadných látek do horninového prostředí a podzemních vod“. Majitel komína tedy v případě zajištění a opravy komína
nijak neporuší podmínky vydané ČIŽP.
Jak uvádí Dominik Raška v žádosti o pro5

hlášení komína za památku (citujeme z Rozhodnutí o neprohlášení), ani podle Ministerstva životního prostředí není demolice
komína nutná, je jednou ze dvou možností,
které Česká inspekce životního prostředí nařídila. Tou druhou možností vedle demolice
komína je jeho zajištění.
Z výše zmíněných faktů vyplývá, že komín
lze vyjmout ze sanačního řízení a zachovat
jako solitérní stavbu. Jak jsme již doložili
výše, majitel objektu se navíc do médií vyjádřil v tom smyslu, že pokud je komín hodnotný,
tak by jej zachoval.
Dle našeho názoru tak v současné době
nic nebrání tomu, aby byl objekt zachován
a opraven, i vzhledem k tomu, že při započtení likvidace odpadu po demolici komína
je zachování zpravidla stejně ekonomicky náročné jako vlastní likvidace.

KONTAMINACE KOMÍNA
Na odborné debatě v klubu Fiducia dne 10.
12. 2018 se vyjádřil Radomír Štěrba z ČIŽP Ostrava v tom smyslu, že komín ve chvíli, kdy by
zůstal zachován, dnes již žádnou významnou
ekologickou hrozbou není. Vzhledem k faktu, že dotčený objekt komína je již 21. rokem
mimo provoz a po celou tuto dobu byl a stále
je přirozeně zvětráván, velké množství kontaminovaných látek původně zachycených v tělese komína již dávno uniklo do životního prostředí. Z hlediska možného negativního vlivu
na okolí by tak podle Štěrby jeho zachování
nemělo představovat výrazný problém. Naopak odstřelením komína unikne do ovzduší
nekontrolovatelné množství toxických látek,
stále ještě obsažených ve vnitřním zdivu, kde
však, zůstane-li komín stát, v žádném případě neohrožují své okolí.
V Rozhodnutí o neprohlášení se Minister6

stvo kultury opírá o informace ohledně znečištění komína z roku 2001, potažmo 2005,
které z logiky věci nemohou popsat či zohlednit současný stav znečištění komína. Majitel
objektu podle zjištění na místním šetření
báňského úřadu dne 31. 1. 2018, jehož jsme
byli účastni jako účastníci řízení, nemá žádnou aktuální studii znečištění objektu a jeho
dopadu na životní prostředí. Majitel nemá
ani studii, která by srovnala dopad na životní
prostředí v případě: 1. zachování komína; 2.
jeho demolice rozebráním; 3. jeho demolice
odstřelem.
V současné době majitel komína žádá
u báňského úřadu změnu technologie demolice z povoleného rozebrání na požadovaný
odstřel komína. Podle Radomíra Štěrby ale
odstřel může výrazně zatížit ovzduší, na rozdíl od zachování komína.
Jak zaznělo nejen na debatě v klubu Fi
ducia, ale také ve stanovisku ČIŽP zaslaného
spolku Svatý Václav dne 4. 9. 2018, odstřel komína je naopak pro životní prostředí hrozbou.
„Do předmětného komína již 20 let neproudí
žádné odpadní plyny, které by obsahovaly znečišťující látky. Po celou dobu byl vnitřní prostor
komína odvětráván pouze okolním vzduchem.
Lze tak předpokládat, že možné nahromaděné
těkavé znečišťující látky i jemné prachové podíly se již do ovzduší uvolnily v takové míře, že
v současnosti pouze stojící komín, bez jakékoli
vynucené aktivity či činnosti, nepředstavuje
žádné významné ohrožení úrovně znečištění
ovzduší.“ Česká inspekce životního prostředí
ve svém stanovisku upozorňuje, že „v případě radikální činnosti (kterou je míněn zejména
odstřel) by došlo k nijak nekontrolovatelnému
úniku velkého množství prašných podílů stavebního materiálu vnitřní části vyzdívky do
vnějšího ovzduší“.
Rádi bychom upozornili na fakt, že odstřel

Veřejná debata Tovární komíny v krajině měst. Bořit, nebo zachovat? Klub Fiducia, Ostrava 10. 12. 2018.

komína je pro obyvatele Ostravy tím nejhorším řešením. Komín odváděl kromě různých
plynných polutantů i prachové částice (TZL,
suspendované částice PM10 a PM2,5) a perzistentní organické látky pocházející z uhlí
a nežádoucích příměsí ve vsázce, včetně polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU)
a pravděpodobně také polychlorovaných
bifenylů (PCB) a chlorovaných dioxinů (PCDD/F). Tyto částice jsou jistě v určitém množství nadále obsaženy a usazeny na vnitřním
povrchu komína. Při odstřelu vlivem roztříštění tělesa komína a zdiva lze očekávat, že se
tyto prachové částice uvolní a dle aktuálních
meteorologických podmínek budou šířeny do
svého okolí. Nutno podotknout, že prachové
částice budou emitovány ještě před dopadem komína na zem, neboť tlakový ráz z odpálení výbušnin vynese již prachové částice
komínem během pádu (to lze pozorovat při
řadě odstřelů, kdy komín během pádu kouří).
S ohledem na toxicitu daných tuhých látek se
obáváme, že odstřel zvýší míru karcinogenního rizika pro okolní obyvatelstvo. Zároveň se
nedomníváme, že majitelem navržené skrápění danou situaci plně vyřeší (například při
odstřelu komína tušimické elektrárny výšky
195 metrů v roce 2005 byla také použita vodní clona, nicméně popílek pocítili diváci v širokém okolí).
Navrhujeme proto, aby si Ministerstvo kultury i Báňský úřad, který má odstřel komína
povolit, vyžádaly po majiteli komína odbornou studii, která by srovnala vliv zachování

komína, rozebrání a odstřelu z hlediska šíření toxických látek do okolí a vlivu na životní
prostředí. Teprve pak bude možné řádně
posoudit, zda je zachování komína hrozbou
pro životní prostředí, jak tvrdí majitel objektu
a následně také Ministerstvo kultury, anebo
zda jde v případě zachování komína o šetrnou variantu.

MOŽNÉ OHROŽENÍ KULTURNÍ
PAMÁTKY ČESKÝ DŮM V PŘÍPADĚ
ODSTŘELU KOMÍNA
Na místním šetření báňského úřadu 31. 1.
2019, na němž jsme byli osobně přítomni, vstoupili do diskuse také majitelé kulturní památky
Český dům, která se nachází cca 400 metrů od
dotčeného komína. Na místě projevili obavu,
že by Český dům mohl být otřesy způsobenými
odstřelem komína poškozen. Na místě se zjistilo,
že neexistuje žádná studie, která by řešila dopad odstřelu na stavby v okolí. Majitelé Českého
domu požádali o pasportizaci kulturní památky
a o studii dopadu odstřelu na okolní stavby.
Fakt, že odstřel komína je nebezpečný jak
z hlediska nekontrolovatelného šíření toxických
látek do ovzduší, tak z hlediska možného poškození nedaleké kulturní památky, je potřeba také
vzít v úvahu. V případě, že se potvrdí negativní
vliv odstřelu komína na životní prostředí a okolní stavby, je zřejmé, že tvrzení o nutnosti komín
zdemolovat zejména kvůli znečišťování okolí se
míjí se současnými poznatky ohledně kontaminace komína.
7
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AKTUÁLNÍ STAV KOMÍNA
Ministerstvo kultury posuzovalo stav komína na základě vyjádření vlastníka objektu
a stanovisek Útvaru hlavního architekta města Ostravy a Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Chtěli bychom upozornit na fakt,
že ani krajský úřad, ani ÚHA dle jejich vyjádření nezkoumaly aktuální stav komína a opíraly
se, stejně jako Ministerstvo kultury, o stanovisko vlastníka komína. Dle stanoviska NPÚ
ze dne 28. 8. 2018 byl vstup odepřen i pracovníkům Národního památkového ústavu.
Při místním šetření báňského úřadu dne
31. 1. 2019, jehož jsme byli účastníky, jsme
se dotazovali po odborném statickém posudku, který by podrobně mapoval současný
stav komína. Žádný takový statický posudek
neexistuje. Vítkovice, a.s., jako majitel objektu předložily v žádosti o odstřel komína
pouze tzv. Stanovisko statika ze dne 12. 10.
2018, které se opírá jen o vizuální prohlídku
komína. Stanovisko má rozsah pouze 3 strany, z toho téměř 2 strany zabírají fotografie,
a to jedině venkovních částí komína. V textu
chybí výpočty a měření, závěry jsou postaveny pouze na vizuální prohlídce stavu komína.
Namítáme věcnou nesprávnost, neodbornost a nepřezkoumatelnost předloženého
stanoviska, když stanovisko neobsahuje podstatné náležitosti, absentují měření a úvahy,
které posuzující osobu vedly k závěrům ve
stanovisku uvedeným, přičemž posuzovatel
vychází z nepodložených tvrzení a ničím nezachyceného stavu.
Vzhledem k vysoké kulturní hodnotě komína, kterou dokládá jak stanovisko NPÚ, tak
průzkum Ing. Martina Vonky, považujeme takové stanovisko za nedostatečné a požádali

jsme Ministerstvo kultury ČR, aby si u vlastníka objektu vyžádalo řádný statický posudek.
Je třeba poznamenat, že stav komína nemohl zkontrolovat ani báňský úřad, ani Česká inspekce životního prostředí, protože je
vydán zákaz vstupu do objektu. Z tohoto důvodu žádáme, aby vlastník objektu předložil
podrobný statický posudek, který přinese
konkrétní měření a rozbor současného stavu
s tím, že prozkoumá možnosti případné záchovy či demolice komína.
Bez takového posouzení podle nás není
možné se kompetentně rozhodnout o tom,
zda a za jakou částku lze komín opravit. Jak
jsme již uvedli, lze ale říci, že při započtení likvidace odpadu po demolici komína může být
jeho zachování stejně ekonomicky nákladné
jako vlastní likvidace. Takový výsledek by měl
vest „řádného hospodáře“, a potažmo tedy
i Ministerstvo kultury k zachování kulturních
hodnot, a tudíž k prohlášení komína za kulturní památku.
V současné době probíhá správní řízení, do
kterého se přihlásili jak členové okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu, tak spolek
Svatý Václav, který od roku 2018 usiluje o záchranu tohoto cenného komína. Rozhodnout
o případné demolici komína odstřelem by se
mělo během března 2019.
Jak již bylo řečeno, komín Strakáč je jedním z nejhodnotnějších historických komínů
v rámci České republiky. Věříme, že se podaří demolici komína ze všech výše uvedených
důvodů zastavit a tuto cennou industriální
stavbu zachránit.

Účastníci místního šetření obvodního báňského úřadu ohledně případné demolice komína Strakáče odstřelem, 31. 1. 2019.
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ČERNÁ ZEMĚ? MÝTUS
A REALITA
1918–1938
RENATA SKŘEBSKÁ

V rámci 100. výročí založení Československé republiky se Galerie výtvarného umění
v Ostravě rozhodla uspořádat výstavu Černá
země? Mýtus a realita, kterou doprovodila
i publikace. Obojí poprvé komplexně mapovalo výtvarné dění v regionu před vznikem
republiky, v době vzniku i v době jejího dvacetiletého trvání.
Koncepce celého projektu, výstavy a publikace byla postavena na otázce, zda Ostrava a celý region je skutečně černá země. Šlo
o to, potvrdit nebo vyvrátit, zda klišé, které se
v souvislosti s výtvarnou kulturou v regionu
vžilo, odpovídá dobové skutečnosti.
Zájem o projekt formou zápůjčky proje10

vily nejdůležitější paměťové instituce regionu a řada soukromých sběratelů, což svědčí
o jeho potřebnosti a aktuálnosti. Díky tomu
se podařilo do publikace získat bohatý fotografický doprovod. Textově do knihy pod
vedením editorky a autorky Renaty Skřebské
přispěli Jiří Jůza, Pavel Šopák a Martin Strakoš. Jejich příspěvky poskytují představu
o stavu poznání a zároveň jsou první objektivní syntézou hlavních projevů výtvarné kultury regionu.
Koncepce publikace je rozdělena na tematické okruhy, kterým je předřazen prolog
ma
pující nej
v ýraznější výtvarné postavy
z regionu. Prolog reflektuje kosmopolitní ráz
umění na příkladu tvorby Huga Baara, Antona Koliga nebo Albína Poláška, jehož kariéra se podobá americkému snu. Představeni
jsou umělci, kteří tvořili střídavě v regionu
i mimo něj a zároveň se podíleli významnou
měrou na uměleckém dění v dané lokalitě.

Tyto vazby byly po vzniku Československé
republiky postupně zpřetrhány a řada výlučných uměleckých osobností regionu byla
zapomenuta. Následují jednotlivé okruhy,
které dokládají, že region postrádal silné,
dominující, ovládající a všeurčující umělecké
centrum a naopak je charakteristický paralelními, často protichůdnými aktivitami. Výstavní publikace představuje také sběratele
a mecenáše z kruhů evropské nejvyšší společnosti (Lichnovské, třebovický salon Marie
Stonawské-Scholzové, která publikovala pod
pseudonymem Maria Stona, Oskara Federera) s mimořádným zájmem o umění. Budování a osudy jejich sbírek jsou ovlivněny společenským a historickým vývojem. Oni sami
byli na dlouhá léta násilně zapomenuti nebo
neobjektivně představeni.
Nepochopení a neobjektivita provázela
také tvorbu stále nedoceněných sourozenců
Jaroňkových, kteří navazovali na folklorní
tradice regionu s integrací vlivů hnutí Arts
and Crafts a ruské experimentální dílny Talaškinovo.
Zřejmě nejvýznamnější událostí pro výtvarnou scénu první republiky v rámci regionu byla idea vzniku Domu umění a její naplnění dne 13. května 1926, kdy byla budova
slavnostně otevřena. Příběhu Domu umění
a složité situaci kolem jeho vzniku se věnuje
samostatná studie Jiřího Jůzy.
Vznik Československé republiky a proměny ve vnímání umění přinesly nové výzvy pro
umělce a nastolily otázku, nakolik byla regionální umělecká scéna těmto změnám otevřená. Odpověď lze hledat v malířství v tvorbě
známých i méně známých osobností regionu
(Břetislav Bartoš, Ferdiš Duša, Alois Zapletal,
Valentin Držkovic atd.) i osobností, které zde
působily v určitém období života (například
Antonín Procházka, Bohumír Dvorský) nebo

pro ně byl region inspirací (Jan Zrzavý). Mimo
představení klíčových autorů je jejich tvorba volně zařazena do námětových okruhů
a inspiračních zdrojů rozdělených na krajinu, žánr a nesmírně kvalitní sociální umění.
Dílem, které prolíná všechny žánry i okruhy
a je zároveň nad nimi, je sbírka básní Petra
Bezruče Slezské písně. Podobně jako v rámci
celorepublikového výtvarného projevu také
regionální umělci reagovali na běžný život
a jeho běh. I zde se objevuje pluralita námětů
i výrazu. Rovněž krajina byla vždy emotivní
záležitostí a zachycení jejích atmosférických
proměn bylo lákavým námětem malby. Horská krajina, která se dostává do střetu s industriální krajinou, o to více. Výrazným inspiračním prvkem regionu je mimo proměn krajiny
pracovní tematika, která je zdrojem pýchy
nad schopnostmi člověka, ale také kritikou
i sondou do lidského údělu.
Důležitým a neodmyslitelným prvkem regionálního umění byla výtvarná kultura německých malířů a grafiků českého Slezska
a Ostravska, kterou se zabývá Pavel Šopák.
Poukazuje na rozdílné vnímání situace kolem
vzniku samostatného Československa, přičemž rozdílný přístup je zřetelný i ve výtvarné
kultuře. Čeští malíři, sochaři nebo architekti
chápali vznik státu jako přirozenou součást
kulturního progresu, jehož ohniskem se již
hluboko v 19. století stala umělecká Paříž, na
počátku 20. století ovládaná širokým spektrem modernistických výtvarných projevů,
počínaje avantgardou a různými podobami
neoklasicismu konče. Naopak němečtí architekti, malíři a sochaři – a zdůrazněme, že
to byli Němci primárně v jazykovém, nikoliv
pouze nacionálním nebo kulturně-politickém
smyslu slova – vsadili na rezistenci; uzavřeli
se do sebe a do jistot minulosti, do světa, jenž
byl jen na dálku osobními vazbami spojen se
11

světem za hranicemi republiky. Adolf Zdrazila stejně jako mladší malíři Erich Hürden,
Richard Assmann a Egon Lehnert setrvali ve
svém výtvarném projevu v precizní drobnomalbě, jíž se zmocnili městské veduty, krajinného výseku, intimní partie lesního zátiší

Josef Dobeš, Podobizna Marie, 1930, olej, plátno, 94 x 65 cm.

nebo koutu v zahradě, a navazovali tak na
krajinomalbu rakouského biedermeieru.
Situaci v sochařství je věnována samostatná studie. Sochařů, kteří v daném období
zanechali výraznou stopu, není mnoho. Pro
12

sochaře dané doby je příznačné označení solitér, protože zde nemůžeme hovořit o škole,
následnících, vzorech a stylu. Solitérem byla
Helene Zelezny-Scholz, jejíž tvorbě se věnuje v samostatné studii Jiří Jůza. Solitérem
byl Augustin Handzel, jehož tvorba nebyla
akceptována současníky a také její výklad
v duchu komunistické doktríny nebyl objektivní. Realizace německy mluvících autorů,
jako byli Engelbert Kaps a Josef Obeth, byla
odsouzena k zapomnění. Možná právě osudy
jednotlivých autorů a jejich děl dokládají složitost vývoje této umělecké disciplíny v rámci
regionu a její specifika, protože volná tvorba
je zastoupena málo, spíše se jedná o válečné
pomníky, náhrobní či architektonickou plastiku. O možných příčinách této situace pojednává daná studie.
Neméně složitou a zajímavou byla situace na poli architektury, se kterou seznamuje Martin Strakoš ve stati Architektura mezi
centry a periferiemi: Jak se stavělo za první
Československé republiky na pomezí Moravy
a Slezska 1918–1938. Architektura první Československé republiky, tematizovaná v souvislosti se stoletým výročím založení prvního
společného republikánského státu na území
českých zemí a Slovenska, představuje do
jisté míry zdokumentovanou tvůrčí etapu
ve vývoji stavební a architektonické kultury
minulého století. Reflektovali ji v uplynulých
desetiletích jak historikové umění a architektury, tak památková péče a práce určené širší veřejnosti. Právě do té doby bývá kladena
jedna ze tří nejvýraznějších etap české moderní architektury. Stať se zabývá úspěchy
i limity zdejší architektonické kultury té doby.
Vývoj výtvarné kultury meziválečného
Československa měl bezesporu celou řadu
podob. Mezi jednu z nejvýznamnějších patří nástup automobilového a průmyslového

Břetislav Bartoš, Matka, 1923, olej,
plátno, 122 x 103 cm.

designu reprezentovaného v našem regionu
továrnou Tatra. Fenoménu TATRA ve vazbě na
rozvoj oblasti reklamy a reklamního plakátu
se věnuje samostatná stať. Reklamní plakáty
pro firmu Tatra tvořily výjimečné osobnosti
grafického designu v duchu soudobých moderních přístupů a patří k tomu nejlepšímu,
co v daném oboru v dané době vzniklo.
Nedílnou součást regionální kultury českého Slezska a Ostravska let 1918–1938 tvoří
knižní kultura – typografie, ilustrace, grafická úprava obálek knih i periodik a sborníků,
jakož i distribuce knih a prezentace hodnot
tlumočených moderní knižní kulturou na
výstavách a v tisku, a to v kvalitativní šíři
od běžných, standardních tisků až po nízkonákladové bibliofilie. Postihnout toto téma
komplexně je obtížné; k podání pokud možno co nejúplnějšího přehledu chybějí dílčí
studie. Text Pavla Šopáka Slezsko a Ostravsko
1918–1938: knižní kultura proto nesleduje tyto
ambice; je pouze skicou, zaměřenou na obecné trendy ve výtvarném pojetí knihy nebo
časopisu s důrazem na bibliofilské tisky meziválečného období.

Představení jednotlivých paralelních prou
dů a upozornění na několik výjimečných
osobností, za všechny Helene Zelezny-Scholz, Valentin Držkovic, Ferdiš Duša nebo
Paul Gebauer, umožňuje čtenáři získat vlastní
představu o rozmanitosti a výtvarné kvalitě
produkce, navíc podtržené přímou konfrontací s díly dobové evropské a světové výtvarné špičky, kterou v publikaci představují
díla Oskara Kokoschky, Maxe Liebermanna či
Maxe Pechsteina.
Publikace, na kterou je možno pohlížet jako
na syntézu stávajícího poznání, jasně ukazuje, že výtvarná kultura regionu zasluhuje pozornost, protože byla do jisté míry ideologicky deformována a také neprávem opomíjena.
Kniha je vedena snahou o objektivní odpolitizované poznání výtvarné kultury regionu.
Heuristika a dohledávání skupin, spolků a samotných autorů, jimž dosud nebyla věnována soustavná badatelská činnost, byla natolik složitá, že se zaměřuje na výtvarné umění,
architekturu, typografickou a užitou grafiku
ve vazbě na region a průmyslový design. Začlenit scénografii, literaturu, hudební vědu se
ukázalo nad možnosti publikace. Důležitou
a nedílnou součástí jsou soupisové práce,
ve kterých samostatné kapitoly seznamují
s osobnostmi kulturního života, uměleckými
skupinami a sdruženími a výstavní chronologií daného období.

Ferdiš Duša, Vysloužilý důlní koník, 1933–1934, uhel,
papír, 508 x 700 mm.

13

Černá země? Mýtus a realita
1918–1938
Koncepce: Renata Skřebská (ed.)
Texty: Renata Skřebská, Pavel Šopák,
Jiří Jůza, Martin Strakoš
Soupisové práce: Petr Gába,
Vladimíra Lichovníková, Jaroslav Michna
Recenze: Miloš Matěj, Lenka Rychtářová
Reprodukce: Jaroslav Duda, Ivo Kadlčík,
Jan Kolář, Roman Polášek, Renata Skřebská, Vladimír Skýpala, Luděk Wünsch
Jazyková redakce: Eva Hrubá
Překlad resumé: Christopher Hopkinson
Grafická úprava: Jiří Šigut – CONCEPT, 2018
Vydala Galerie výtvarného umění v Ostravě
u příležitosti výstavy Černá země? Mýtus
a realita, která se konala od 26. 9. 2018 –
6. 1. 2019 v Domě umění v Ostravě
ISBN 978-80-87405-48-2

14

Jiří Šigut na křtu monografie v GVUO, 2018.

JIŘÍ ŠIGUT: PRÁCE 1985–2018
MARTIN MIKOLÁŠEK

V závěru loňského roku vyšla v nakladatelství Kant monografická publikace věnující se
vizuální tvorbě Jiřího Šiguta. Publikací o výtvarném umění vycházejí ročně desítky, ovšem těch, které by měly rozsah více než 500
stran a zabývaly se tvorbou jednoho žijícího
autora, už pravděpodobně tolik nenajdeme.
A navíc, ne o každé z nich se dá tvrdit, že se
jedná o počin výrazný nejen rozsahem a kompletujícím přehledem autorovy dosavadní
práce, ale především tím, že snad už definitivně činí evidentním a všeobecně známým
to, co řada insiderů už beztak ví, a sice že Jiří

Šigut už dávno patří k výrazným postavám
českého (post)konceptualismu. Tak ho ostatně už delší dobu vnímají za našimi hranicemi,
tak se na něj dívají i ti, kteří reflektují vývoj
a proměny fotografického média a konceptualismu posledních několika dekád. Monografie, která teď vyšla, jako by prostě a důrazně
říkala: „Dívejte se, stojí to za to!“
Jiří Šigut (*1960) nebyl nikdy typickým
představitelem specifických vlastností ostravské výtvarné scény. Ta bývá často definována jako přímočará a nespekulativní. Údajně
se moc nezdržuje řešením formálních stránek
díla, ani „čistotou“ média. Je prý také dravá
i vitální. Tak jako ve všem, i při pokusu nějak
definovat či zobecňovat tendence, přístupy
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a způsoby tvorby nějakého regionu či období, se definice nutně soustředí na to typické
a odchylky je nucena eliminovat. A tak se ve
prospěch zobecnění často stává, že tvorba
některých autorů uniká pozornosti. Případ
Jiřího Šiguta to naštěstí určitě není.
Ostravskému pojetí tvorby je blízký (kromě
trvalého bydliště) snad jen tím, že s tradičním
médiem, kterým fotografie v 80. letech minulého století už určitě byla, nakládal od počátku bez respektu. Rušil jeho zdánlivě neměnné
danosti, necítil se vázán ani jeho historií, ani
autoritami. Hlásil se a hlásí ke konceptuálním východiskům, která pro Ostravsko nikdy
nebyla zcela „in“. I proto dlouho tíhl spíše
k brněnskému okruhu autorů. Možná právě
proto ho najdeme mezi brněnsko-plzeňsko-opavsko-jičínskými Měkkohlavými, pro které vytvořil plakát signifikantní jak pro svou
tehdejší tvorbu, tak pro jejich poetiku syntézy konceptualismu a persifláže. Členem Přirozených nikdy nebyl. Své první samostatné
výstavy měl díky Martinu Klimešovi v Opavě
a v Olomouci, v ostravských výstavních síních
se začal objevovat až v samém závěru 90. let
(VS Sokolská 26 v roce 1998).
Jeho tvorbu z druhé poloviny osmdesátých let (označenou někde někým jako luminografie) můžeme zpětně a zcela právem
v rámci českého umění označit jako zásadní
přínos k proměně vnímání a užití fotografie.
Tam, kde se do té doby standardně pracovalo s „momentkou“ – fotografickým materiálem osvětleným ve fotoaparátu jen zlomky
sekund –, našel Šigut prostor pro to, aby do
momentálního/okamžitého mohl vstoupit
čas a světlo v nových souvislostech a ve výrazně delších časových sekvencích. Místo
momentek pracoval se „Záznamy“, které
zcela v duchu konceptuálních principů vznikaly podle předem připravených a jasně de16

finovaných scénářů objevujících se v názvech
jednotlivých děl (Mezi dvěma ale, Přeprava P
– 5, Záznam jednoho dne), v nichž dominuje
snaha zachytit viděné objektivizovaným zachycením proměnlivého světelně-časového
kontinua bez autorského zásahu.
Své neortodoxní pojetí fotografie pak rozvíjel dále. Zcela opustil fotografický aparát
a vystačil si už jen s fotopapíry a ustalovačem.
I v této etapě zůstal věrný primárnímu časovému konceptuálnímu zarámování, které ale
zároveň v souladu s přírodně-romantickou
estetikou některých Měkkohlavých (Miloš
Šejn) realizoval v přírodě – fotopapíry nechával řadu dní exponovat pod trsy trav, v potocích, pod sněhem, v zoraných brázdách polí.
Přičemž proces kladení papírů a jejich následný opětovný sběr a proces ustálení získal povahu osobních intimních rituálů s výrazně tělovými aspekty (Spánek), v nichž se prožitek
a osobní účast stávaly nepominutelnou součástí celkového vyznění, aby pak vygradovaly
v autorově asi nejosobnějším a vnitřně nejcitlivějším cyklu Moji nejbližší (2002).
Další zlom v jeho tvorbě nastal v roce 2010.
Opustil vše, co souviselo s „mokrým“ fotografickým procesem, jeho částmi i jeho zbytky
a upnul se na tematizaci daností média digitálního, přičemž paradoxně k výše řečenému
teď vlastně maluje portréty a krajiny. I zde ovšem najdeme styčné body s předchozím tvůrčím obdobím. Už když dekonstruoval klasické fotografické médium, bylo pro něj důležité
dovést celý proces k redukci na co nejelementárnější části. Ve svých aktuálních realizacích
tematizuje pixel jakožto nejelementárnější
prvek digitálního obrazu. K tomu, co tvoří,
už ovšem nevyužívá papíry se světlocitlivou vrstvou. Důležitý je v první fázi počítač,
v němž s vybraným vizuálním motivem manipuluje opět podle předem stanoveného

56 KROKŮ, 7. 9. 1987,
298 x 296 mm.

OHEŇ, 21. 8. 1999,
100 x 100 cm.

SPÁNEK, 20. až 21. 7. 1992,
1 070 x 2 000 mm, výřez fotografie.

scénáře. Jednou je toto vymezení dáno součtem dat narození portrétovaných osob, jindy
zas snahou redukovat obraz krajiny na jediný
pixel. K převedení takto upraveného zobrazení ovšem nepoužívá, jak by se v souvislosti
s digitálním médiem dalo očekávat, tiskárnu,
ale tradiční uměleckou techniku – malbu.
Vznikají tak minimalistické velkoformátové
obrazy tvořené rozličnými počty různě barevných čtverců. Dospěl tak k výslednému
sdělení, v němž je objektivita na jedné straně akcentována snahou po co nejpřesnější
a nejpregnantnější nanesené vrstvě bez štětcových stop, na straně druhé se ale digitálně
manipulovaná a virtuálně abstrahovaná skutečnost stává realitou o to více skutečnou, oč
více hmotně i fyzicky působí.
Prvotní impuls pro vznik rozsáhlé monografie Šigutovy dosavadní tvorby vzešel údajně
od Jaromíra Typlta. Texty přispěli Jiří Valoch,
Martin Klimeš, Petr Vaňous a Jakub Guziur.
Zásadní podíl na grafické a typografické podobě a na kvalitě výsledného tisku má ovšem
Jiří Šigut sám. Pro ty, kdo s ním mohli někdy
spolupracovat, to není překvapení – podílel
se a podílí na grafické podobě řady publikací,
které vznikaly pro Klub Fiducia, pro Fotografickou galerii Fiducia, pro Galerii Dole. Často spolupracuje s Galerií výtvarného umění
v Ostravě a také dalšími kulturními institucemi. Všude tam je určitě znám svou precizností
a perfekcionismem, od výběru papíru, písma
a reprodukcí přes důslednost při korekturách
až po kontrolu tisku v tiskárně. Bylo by proto
s podivem, kdyby stejnou kruciátu neabsolvoval i v souvislosti s publikací prezentující
celé jeho dosavadní výtvarné dílo. Snad jen
s malou nadsázkou lze tedy prohlásit, že monografie, které právě vyšla, je vlastně další
položkou, kterou je třeba zahrnout do jeho
autorského portfolia.
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Výřez z obálky knihy Jubilejní kolonie: 90 let dělnického
sídliště v Ostravě-Hrabůvce.

JUBILEJNÍ KOLONIE
V HRABŮVCE SE DOČKALA
VLASTNÍ PUBLIKACE
PETR LEXA PŘENDÍK

Městský obvod Ostrava-Jih nelenil a pustil
se v roce 2018 do přípravy další publikace,
tentokrát se zaměřil na téma a oblast Jubilejní kolonie. Ta patří k architektonickým
klenotům obvodu. Pro své dělníky ji vystavěly v letech 1921–1950 Vítkovické železárny.
Valná část domů je postavena podle návrhu
známého architekta Artnošta Kornera, který
má v Ostravě řadu realizací. Jistě si hned vybavíte tzv. Nesselrothovy domy u tramvajové zastávky Karolina, dům s podjezdem pro
tramvaje na Závodní ulici či budovu někdejšího funkcionalistického obchodního domu
RIX v centru města. Dnes je 23 domů kolonie
chráněno jako kulturní památka.
Autorský kolektiv podílející se na vzniku
knihy o Jubilejní kolonii vytvořili kronikář
obvodu Petr Lexa Přendík, archivář Radomír
Seďa a pracovník ostravského pracoviště
NPÚ Martin Strakoš. Publikace vyšla v prosin18

ci 2018 u příležitosti 90 let od pojmenování
kolonie přívlastkem „Jubilejní“. Název sídliště byl totiž v roce 1928 odvozen od stého
výročí vzniku Vítkovických železáren, které
byly oficiálně založeny olomouckým arcibiskupem Rudolfem Habsburským 9. prosince
1828.
Co kniha nabízí čtenáři? Publikace s názvem Jubilejní kolonie: 90 let dělnického sídliště v Ostravě-Hrabůvce je rozvržena do devíti
kapitol, v nichž je nejprve popsána historie
Hrabůvky od založení Vítkovických železáren,
poté stavební vývoj samotné kolonie a jejího
okolí, život jejích obyvatel, zachyceny jsou významné události a osobnosti spjaté se sídlištěm, prostor je dán také architektuře domů,
jejich památkové ochraně a rekonstrukcím.
V závěru knihy čtenář najde přehlednou tabulku se seznamy a daty všech domů tvořících kolonii. Publikace obsahující 216 stran se
neskládá pouze z výkladových textů, vzpomínek a citací, ale také z bohaté obrazové přílohy, kterou tvoří 77 historických fotografií,
20 současných snímků, 23 stavebních plánů,
půdorysů a skic a další obrazové materiály.
Namístě je připomenout, jak se kolonie vy-

víjela od svého založení po jubilejní rok 1928,
na jehož konci dostala své oficiální pojmenování při slavnostním předání zaměstnancům
železáren.

HRABŮVKA A STAVBA PRVNÍCH
DOMŮ KOLONIE OD ROKU 1921
Po 1. světové válce bylo třeba rozšířit bytový fond pro dělníky Vítkovických železáren. Měly-li se železárny rozvíjet, bylo třeba
podpořit bydlení jejich zaměstnanců. Jako
vhodné místo pro výstavbu nových dělnických domů byla vybrána na počátku roku
1921 severní část Hrabůvky, nedaleko katastrální hranice s Vítkovicemi. Původní záměr
předpokládal výstavbu 23 samostatně stojících omítnutých domů. Vlivem poválečné
hospodářské krize bylo do počátku roku 1922
dokončeno pouze devět objektů. Jednalo se
o typizované domy vybudované podle návrhu
Friedricha Kobera (identické domy v původní
podobě nalezneme i v sousedním Zábřehu
na Krokově ulici). Jednotlivé bytové jednotky
byly tvořeny předsíní, spíží, kuchyní, pokojem
a kabinetem. Ke každé domácnosti náležel
také suchý záchod nacházející se na chodbě
domu. Celkem našlo v nové zástavbě domov
36 rodin. V roce 1924 byl ke každému domu
přistavěn dvouetážový chlívek pro drobný
chov zvířat. Obyvatelé měli k dispozici také
plochu pro pěstování ovoce a zeleniny. Půdorys celé zástavby připomínal z ptačího pohledu písmeno D, uprostřed nějž se nacházel
prostor pro život obyvatel skromné kolonie.
Rozrůstání kolonie do jubilejního roku 1928
K rozšíření závodní kolonie v Hrabůvce došlo až ve druhé polovině 20. let po odeznění
hospodářské krize. Nově vznikající domy,
pro něž byl vymezen prostor západním směrem od těch již existujících, byly vybudovány

podle návrhu Arnošta Kornera (1888–1966),
architekta německo-židovského původu.
Roku 1926 bylo v Hrabůvce postaveno osmnáct budov č. p. 279–297 s 91 byty. Vznikla
zde také nová dominanta – budova knihovny
s čítárnou (dnešní Komorní klub) s přilehlým
polouzavřeným blokem. Nové domy byly kolaudovány v lednu 1927. Ještě v témže roce
přibylo dalších čtrnáct domů č. p. 301–314,
čímž došlo k vytvoření druhého polootevřeného bloku s jedinečným vnitřním prostorem
protínaným hlavní ulicí. Budovy č. p. 308–314
jsou sestaveny do půlkruhu, kterému dominují tři vchody se společnými balkóny a bohatě členěnou fasádou. V jubilejním roce
1928 bylo postaveno dalších devět domů č. p.
330–338, které byly včleněny do mezer mezi
nejstaršími domy z let 1921–1922. Nejvýraznější stavbou tohoto období se stal bezesporu průjezdní dům č. p. 330, který uvozuje
vstup do kolonie od Závodní ulice. Dostavbou
domů vznikl třetí polouzavřený blok. Rodiny
se do uvedených nových domů stěhovaly po
30. prosinci 1928, kdy novostavby prošly kolaudací. Jubilejní kolonie byla v této fázi již
jakýmsi malým městem uprostřed polí, které
bylo viditelné již zdálky a vytvořilo svou siluetou protiváhu k hrabůveckému kostelu.

Odznak, který měli při oslavě vítkovického jubilea
na klopě hosté, odkazoval nejen na 100 let od založení železáren,
ale také na 10 let od vzniku ČSR.
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JUBILEJNÍ OSLAVA I KOLONIE
V prosinci 1928 Vítkovické železárny slavily
sto let od svého založení. Vedení Vítkovického horního a hutního těžířstva (dále VHHT) se
rozhodlo uspořádat při této příležitosti velkolepou oslavu, které předcházely několikatýdenní přípravy (např. žárovkové osvětlení
dnešní Ruské ulice, významných staveb a továrních hal ve Vítkovicích). Oslava jubilea se
odehrála ve středu 5. prosince 1928.
Vše započalo přesně v 8.45 hodin v závodním hotelu ve Vítkovicích, kdy byla odehrána státní hymna. Mezi 9.00 a 9.05 hodin se
rozezněly všechny závodní sirény. Závodní
domy a úřednické příbytky byly vyzdobeny
prapory, zejména v okolí hotelu na dnešním
Mírovém náměstí, kam se od rána sjížděli významní hosté. Ředitel železáren Adolf
Sonnenschein zde přednesl projev zabývající
se významem 100. výročí od založení podniku. S podobnými projevy vystoupili také významní návštěvníci.
Kdo se oslav vůbec účastnil? Do závodního
hotelu se sjely významné osobnosti. Jmenujme alespoň některé z nich: ministr obchodu
Ladislav Novák, národohospodář a generální tajemník Svazu průmyslníků František
Hodáč (otec Nataši Gollové), bývalý zemský
prezident Jan Šrámek, průmyslník, fyzik
a vynálezce František Křižík, policejní ředitel
Buchar, rada politické správy Dr. Pfeifer, živnostenský inspektor Imlauf, bývalý polský

ministr obchodu Kiedron, spolumajitel VHHT
Louis Rothschild, bývalý ředitel železáren
Friedrich Schuster, rektor Vysoké školy báňské v Příbrami František Čuřík ad. Byli zde
také zástupci místních státních úřadů, městské správy, zástupci technické vědy a práce,
zástupci dolů a průmyslu, zástupci finančníků, tisku, technických spolků, vysokých škol,
tuzemských i zahraničních obchodních partnerů a řada představitelů veřejného, kulturního, společenského, politického a církevního
života; celkem zde bylo přes 500 osob.
Při slavnosti došlo k pomyslnému zahájení
stavby místní dráhy Moravská Ostrava – Brušperk. U prvního pražce promluvil opět Adolf
Sonnenschein, přidal se také JUDr. Edmund
Palkovský, bývalý koncesionář a otec myšlenky na vybudování dráhy mezi zmíněnými dvěma městy. První úder kladivem učinil
představitel VHHT Louis Rothschild. (Dodejme, že dráha byla zprovozněna až v říjnu 1930
a pouze v úseku od Vítkovic k jižnímu okraji
Hrabůvky – Jubilejní kolonie se ale tratí napojila na síť městské dopravy.)
Následovalo otevření a předání Jubilejní
kolonie v Hrabůvce dělníkům Vítkovických
železáren. V té době kolonie sestávala z 285
moderních malých bytů. Mimo toho se v ní
nacházela dvorana pro knihovnu, místnost
pro mateřskou školu a obchodní místnosti
pro potřebu místních rodin. Vedení železáren
nechalo vyzdobit domy v kolonii českosloZámek s kostelem, přelom 19. a 20. století.
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Současná podoba Jubilejní kolonie.

venskými vlajkami a po obou stranách hlavní
ulice byly vztyčeny ozdobné sloupy. Otevření
a prohlídky kolonie v Hrabůvce se účastnil
i František Křižík, který je zachycen také na
dochovaných filmových záběrech ze slavnostního předání kolonie, které zachycují příjezd a odjezd hostů do Hrabůvky a slavnostní
projevy. U příležitosti stoletého jubilea železáren byla dosud bezejmenná závodní kolonie pojmenována jako Jubilejní. Také hlavní
osa sídliště získala brzy stejný název.
Hosté se po venkovní přestávce v programu přesunuli do sálu knihovny na Velflíkově
ulici. Ředitel Vítkovických železáren Adolf
Sonnenschein v prostorách knihovny promluvil ke starostovi Moravské Ostravy: „Pane starosto, předávám tímto tyto místnosti ve správu
města s doprovázejícím dopisem, jehož obsah
má obci aspoň pro počátek ulehčiti také starost
o získání peněžitých prostředků, potřebných
k vedení dětské zahrádky.“ (pozn. dětské zahrádky – mateřské školky) Jan Prokeš odpověděl: „Vybudováním této nové jubilejní moderní
kolonie pro vaše dělníky a zřízence projevili páni
majitelé vítkovických závodů ušlechtilý smysl
pro lepší a hygieničtější bydlení zaměstnanectva, a tím, že v této moderní čtvrti zřízena je také
dětská zahrádka, je jen dokumentováno, že netoliko pro přítomnost, nýbrž i pro budoucnost
zdravé a moderní výchovy mladé generace je tu
pamatováno. Vyslovuji vám jménem Moravské
Ostravy znovu dík za tuto blahovůli a prohlašuji,
že město bude pečlivě toho dbáti, aby v intenci
dárců dětská zahrádka vzkvétala.“

NAD VÍTKOVICEMI PROLETĚLA
VZDUCHOLOĎ
Z Hrabůvky hosté odjeli k zvláštnímu vlaku
závodní dráhy, který čekal na křižovatce Polanecké dráhy a silnice vedoucí z Hrabůvky do
Zábřehu. Poté si hosté prohlédli vítkovické
vysoké pece, strojírny, elektrické ústředny,
ocelárny a válcovny. Od 14 hodin se v závodním hotelu ve Vítkovicích podával slavnostní oběd. Servírovala se polévka s játrovými
knedlíčky, kapr na másle, kuřecí pečeně s rýží
a salátem a jako dezert dort s černou kávou.
Odpoledne se promítal ve vítkovickém kině
Central závodní film, který divákům přiblížil
ve filmových záběrech jednotlivé provozy železáren a jejich výrobky. V 17 hodin se všichni
sešli v závodním hotelu u čaje, kde se konal
také program pro hosty a jejich ženy. Nad Vítkovicemi proletěla také vzducholoď. Oslava
vyvrcholila večerním divadelním představením opery Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany v Národním divadle moravskoslezském
a operetou Netopýr Johanna Strausse v Německém divadle.

ZÁVĚREM
Dodejme, že Jubilejní kolonie se stavěla
ještě dalších dvaadvacet let až do roku 1950.
Při své dostavbě nabízela 830 bytů, mohlo
zde tedy žít přibližně 2 500–3 000 lidí. Od roku
2001 kolonie prochází opravami na náklady
městského obvodu Ostrava-Jih.
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Státní reálné gymnázium v Ostravě-Přívoze,
přelom 50. a 60. let 20. století.

ZAPOMENUTÁ KAPITOLA
OSTRAVSKÝCH DĚJIN
ANEB OSUDY NĚMECKÝCH
ŘÍMSKOKATOLICKÝCH
DUCHOVNÍCH PO DRUHÉ
SVĚTOVÉ VÁLCE [1. ČÁST]
LUKÁŠ VACULÍK

Během letošního podzimu si česká společnost připomněla osmdesáté výročí jedné
z nejvíce traumatizujících událostí moderních
dějin: podpisu mnichovské dohody. V loňském roce byly na stránkách tohoto periodika publikovány články vztahující se k událostem, které následovaly sedm let po jejím
podpisu; k internaci a perzekuci ostravských
22

Němců a k tragickým případům, které s tím
souvisely. Přestože v regionální historiografii existuje řada studií, které jsou zaměřeny
na dějiny německého etnika na Ostravsku,
témata vztahující se k působení duchovních
německé národnosti na Ostravsku v období nacistické okupace nebyla prozatím výrazněji sledována. Duchovní, obdobně jako
jiné sociální vrstvy v éře protektorátu Čechy
a Morava, si vybudovali řadu strategií, jak
dramatické a nebezpečné období přežít. Někteří z nich se snažili pomáhat pronásledovaným osobám a odboji, jiní byli (zpravidla pod
tlakem) přinuceni ke spolupráci s německou
okupační správou; další se snažili podle svých
možností pomáhat ve farnostech a vyhýbat
se nežádoucí pozornosti úřadů.
Již krátce po německé kapitulaci v květnu

1945 přišla vendeta, která byla pouze dočasně tlumena šesti, resp. sedmi lety frustrace
a zmaru. Ostravské služebny Sboru národní
bezpečnosti na základě příkazu expozitury
Moravskoslezského zemského národního
výboru v Ostravě zajišťovaly evidenci veškerého německého obyvatelstva. Úřady pátraly
také po politické a jiné veřejné angažovanosti ostravských kněží z řad etnických Němců
nejen v letech 1938–1939, ale v celém období
okupace. Kaplanovi v Ostravě-Vítkovicích P.
Aloisi Schwammelovi bylo v roce 1947 vystaveno osvědčení o prozatímním zachování
československého občanství, jelikož v jeho
případě československé úřady prokázaly protinacistické přesvědčení. Za okupace mu bylo
dokonce vyhrožováno gestapem. Schwammel zůstal v ostravské diecézní správě i po
roce 1948, dále působil ve vítkovické farnosti,
kde 2. ledna 1957 ve věku osmašedesáti let
zemřel. Další z duchovních s říšským státním
občanstvím, administrátor z Ostravy-Kunčiček P. Jan Gruszowski, se v období okupace
stal „obětí“ nacistické politiky na Těšínsku.
V letech 1938–1940 působil v pozici kaplana
ve Fryštátě, a přestože byl československé
národnosti, pod nátlakem okupantů přijal
v roce 1940 Volksliste III. stupně. Jelikož nebyl považován za etnického Němce a Volksliste přijal na základě obav z pronásledování,
byl po válce z odsunu vyreklamován a opět
obdržel československé státní občanství.
Poněkud komplikovanější případ se vztahoval k působení kněze P. Evalda Landschau
z Ostravy-Přívozu. Landschau se v lednu
1938 stal členem Sudetoněmecké strany, od
května 1939 byl členem Národně socialistické německé dělnické strany (NSDAP) a rovněž se zapojil do činnosti německého spolku
Deutschlehrerverein. Údajně měl v období
okupace udržovat kontakty s prominentními

Němci. Během okupace žil v Moravské Ostravě, kde vyučoval katechismus na ostravských
obecných, měšťanských a středních školách.
Od roku 1947 žil devětasedmdesátiletý kněz
v ústavu pro nevyléčitelně nemocné v Ostravě-Přívoze. Jeho kauza však byla mnohem
složitější. Podle jiných svědectví byl Landschau antinacistou a do nacistických organizací vstoupil pod nátlakem. Podle svého
vlastního svědectví nebyl schopen z důvodu
pokročilého věku projevit aktivnější odpor.
Duchovní se původně do odsunu přihlásil
dobrovolně, ovšem byl z něho vyňat právě
z důvodu vysokého věku a nevyhovujícího
zdravotního stavu. Vážnějšímu nebezpečí
čelil jiný z ostravských duchovních, kanovník P. Jan Willisch, rodák ze saských Drážďan
a od roku 1938 administrátor v Ostravě-Mošnově. Během výuky náboženství měl žákům
zakazovat používat nacistický pozdrav. Byl
vyslýchán gestapem a poté mu bylo nařízeno neprodleně obec opustit. Do konce války
působil provizorně jako kaplan v několika farnostech a do Mošnova se vrátil až v roce 1946.
Původně měl být zařazen do odsunu německého obyvatelstva, avšak po intervenci místních obyvatel na Okresním národním výboru
v Novém Jičíně byl z odsunu vyňat. Olomoucký arcibiskup Josef Karel Matocha jej v roce
1952 jmenoval čestným kanovníkem. V roce
1963 z Mošnova odešel a poté působil jako
farář v Příboře. Zemřel v roce 1978 ve věku
pětasedmdesáti let. Obdobně statečný postoj projevil během války i katecheta P. Ernst
Gretzer. Od roku 1935 působil jako profesor
náboženství na Státním reálném gymnáziu
v Ostravě-Přívoze a kromě této činnosti měl
ve farnosti Moravská Ostrava v kompetenci
dohled nad činností duchovních-katechetů.
Společně s moravskoostravským farářem
Msgre. Josefem Nejedlým organizovali po23

moc pro obyvatele Ostravy, kterým hrozila
německá perzekuce. V roce 1945 odešel z Ostravy do rodné Chornice (okres Svitavy), v níž
byl v následujícím roce zařazen do odsunu
a deportován do Rakouska. Zemřel v roce
1965 ve Vídni ve věku dvaašedesáti let.
Nikdo z ostravských kněží německého původu nebyl obžalován v retribučních procesech ani nebyl vězněn ve smutně proslulém
internačním táboře Hanke v Moravské Ostravě, v němž docházelo k brutálním excesům
na internovaných německých civilistech.
Ačkoliv se někteří z kněží odsunu nevyhnuÚstav pro nevyléčitelně nemocné v ulici Na Mlýnici v Ostravě-Přívoze,
přelom 70. a 80. let 20. století.
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li, nebyli vystaveni násilným represím. Po
skončení druhé světové války byly do jednání
vůči německým civilistům na osvobozených
územích ventilovány negativní emoce a často i nejdestruktivnější lidské pudy. Ty však
byly důsledkem jiných tragických událostí,
jež měly svou příčinu řadu let před odsunem
Němců z Československa.

Lukáš z Bulharska ve scénickém čtení hry
B. Džanikašviliho Nezavřené dveře, alternativní scéna Les, 2018.

SCÉNICKÉ ČTENÍ JAKO
NÁVRAT K DIVADELNÍM
PRAPOČÁTKŮM
JAKUB CHROBÁK, MONIKA HORSÁKOVÁ

Akcent na literární základ textu, hravost,
nadšení, znovuobjevování. To jsou jen některé z atributů, které zdobí inscenované
čtení. Tento divadelní formát se v poslední době v Ostravě více než zabydlel, stal
se na zdejší divadelní scéně nepřehlédnutelným fenoménem. Zásluhu na tom má
především alternativní scéna Absintového
klubu Les, která se tomuto formátu věnuje
intenzivně už od roku 2016. V posledních
měsících možnosti scénického čtení objevil také nově otevřený komorní prostor
Národního divadla moravskoslezského –
Divadlo „12“.
Na následujících řádcích se pokusíme na
příkladech několika realizovaných inscenací
ukázat, že scénické čtení je zajímavý a zcela

plnovýznamový divadelní formát, který akcentuje literární základ divadelního textu. Na
to, že rozhodně nejde o z nouze ctnost, upozornily v roce 2016 Pestré vrstvy Ivana Landsmana uvedené v klubu Les. V inscenovaném
čtení v dramatizaci a režii Tomáše Vůjtka se
v hlavní roli představil sám autor. Herci sedí
za stolem a zdánlivě „pouze“ čtou. Vědomě
se koncentrují nejen na projev herecký, ale
především na ten čtenářský. Uprostřed aktérů se nachází sám autor, který se zase a znova propadá nikoli do situace vzpomínajícího
člověka rekapitulujícího život, ale do pozice
čtenáře, který se nebetyčně baví. Tímto prostým principem se vytváří středobod, díky
kterému se celé představení vrství na sebe
jako stále bobtnající historka, která ale nenabízí pointu, a tím se de facto stává nejen
nekonečnou, ale zároveň též neočekávatelnou. Toto uvíznutí v textu či prokletí textem
by na divadle nebylo proveditelné, anebo jen
ve velmi omezené míře a v určitých výsecích.
Jinou možnost, jak využít formát scénického čtení, ukázal Shakespearův Les – autorský
25

zásah do konvolutu textů, díky němuž vznikla
férie, která už přirozeně očekávala konkrétní role a počítala s nasazením neherců, kteří
mají daleko blíže k jazyku než k divadelním
prostředkům, což může být za jistých okolností výhoda. V podzemí klubu Les tak štam-

boje lidských typů konfrontovaných nejen
s dějinami, ale i s nutností zobrazovat dějiny.
Možná i mimo autorský záměr tak vznikla jakási pozoruhodná metafora divadla.
Zřejmě nejpodstatnějším rozměrem, který
formát scénického čtení nabízí, je etablovat

Ivan Motýl ve scénickém čtení férie J. Joska Shakespearův Les, alternativní scéna klubu Les, 2017.

gasti od stolu č. 3 odehráli kus, pro který Jiří
Josek vybral ze svých překladů Shakespeara
ty, které mu sloužily jako malé synekdochy
jednotlivých lidských typů nacházejících se
v shakespearovském světě. Najednou se otevřel „Shakespeare pro piliny“, tedy Shakespeare určený nejnižším vrstvám a jejich příslušníkům – Shakespeare určený milenkám,
mluvkům, opilcům, břídilům, zhrzencům,
básníkům, a to často špatným –, kteří ale jsou,
koneckonců, jakýmsi zvláštním kouzlem řeči
jedineční a výjimeční a dokážou plně suplovat velké dramatické oblouky. Díky nasazení
neherců, jejich obeznámenosti s prostředím,
kde bylo představení umístěno, a díky pozorné citlivosti Jiřího Joska se tak na minimálním prostoru odehrávaly jak spodní proudy
shakespearovských tragédií, tak každodenní
26

hry, jejichž hodnotový, literární a jazykový
potenciál je obrovský, ale nejsou „hratelné“
prostě proto, že v dnešní době znamenají
mnoho těžkých slov pohromadě, mnoho přemýšlení najednou. Mezi takové patří třeba
text gruzínského autora Basy Džanikašviliho
Nezavřené dveře, který byl nejprve inscenován v národním divadle v Tbilisi a pak jako
rozhlasová povídka v BBC. Jde o text položený v komplikovaných jazykových stavbách,
v zaumném a inteligentním humoru, a především v čase: zkrátka divák, posluchač, čtenář potřebuje nerušený prostor, aby pronikl
do podstaty vzkazu. Zápletka je poměrně
banální a dnes více než aktuální: svět se tak
rozklížil, že běžný občan se vybičuje k heroickému výkonu – než vydržet torturu zavírání,
legálního unášení lidí, jejich mizení nezná-

mo kam, rozhodne se raději přiznat se. Ať má
své jisté a rodina, zejména děti, nechť ví, že to
bude deset let natvrdo tam a tam. Neví ovšem,
co spáchal. Přichází k prokurátorovi a rozvíjí
se kafkovsko-havlovská slovní přestřelka, dokud nevstoupí respektovaný soudce s tímtéž

Jako poslední příklad možností uchopení
textu formou inscenovaného čtení jsme zvolili hru Bezruč?! Jana Balabána a Ivana Motýla, která se v podzemí klubu Les stále hraje.
V tomto případě bylo pro potřeby scénického
čtení nutné s textem původní divadelní hry

Přemysl Bureš a Zuzana Truplová ve scénickém čtení hry J. Balabána a I. Motýla Bezruč?!, alternativní scéna Les, 2018.

problémem a pak také slavný novinář. V tomto
bizarním, uzavřeném světě bez východu jsou
jen dvě entity spodobňující lidskost, dvě entity
hledající rozum a cit uprostřed ničeho, skutečné prázdnoty. Uklízečka Tamara, která se dožaduje odchodu podařené čtveřice, a moucha,
která naráží hlavou o sklo, chce ven z prostoru,
kam se všichni nahrnuli, a je de facto poslední nositelkou elementárních demokratických
hodnot. Celá společnost uvnitř se potom jakoby zblázní, zeschizofreničtí, každé klepání
znamená výbuch děsu a pouze moucha a uklízečka se dožadují obyčejných práv lidskosti
a přirozenosti života. Toto téma se jistě dá
zpracovat mnoha způsoby, ale koncentrace na
text daleko spíše než na hereckou akci, důvěra
ve slovo, v jeho sílu a intenzitu se v případě inscenace v Lese vyplatila.

obou autorů dramaturgicky pracovat. Nikoli
ovšem „divadelně“, ale spíše literárně, nebo
ještě lépe: editorsky; koncentrovat text nikoli do podoby uváděného dramatického
kusu, ale do podoby komorní zprávy, která
se nebude vyčerpávat a sytit kauzou Petr
Bezruč a Vladimír Vašek, ale bude založena
na důsledném domýšlení životních prožitků
elementárních hybatelů Vaškova života a nechá vyniknout to, co je zřejmé čtenářům Jan
Balabána a Ivana Motýla; razantnosti básnického projevu, intenzitě lidského prožívání
konfliktů, a především pak nevyčerpatelné,
pámbůhodpusť, až kristovské odvaze k lidské
účasti, ke spolubytí a spolužití hluboké a vleklé krize. Ta se ovšem v tomto textu nevyjevuje
jen jako obraz, jako vjem, jako symbol, ona se
stává skutečností jazykovou, fenoménem lin27

gvistickým. A právě formát scénického čtení ji
umožňuje podržet.
VLADIMÍR VAŠEK: Právě ty utržené kusy,
ty cáry vlající, ty vlasy nezapletené do
pramenů, ty člověka strhnou z cesty.
PETR BEZRUČ: Z cesty kam?
VLADIMÍR VAŠEK: Z cesty za štěstím, za lidským štěstím, ty lyrická zrůdo, ty vetřelče
v mých prsou.
PETR BEZRUČ: To zní dobře, skoro jako
bych ti to našeptal já.
VLADIMÍR VAŠEK: Však ty nejsi nikdo
jiný než já. Ty jsi to, co jsem v sobě měl
zadusit.
PETR BEZRUČ: Tak zadusit?
VLADIMÍR VAŠEK: A já blázen.
PETR BEZRUČ: A já blázen?
VLADIMÍR VAŠEK: A já blázen jsem to
rozpoutal.
PETR BEZRUČ: A proč jsi to dělal?
VLADIMÍR VAŠEK: Kvůli ní. Kvůli Marii
přece!
PETR BEZRUČ: Kvůli kelnerce Marii
Saganové, nebo snad kvůli té zlodějce
z Hamrů?
VLADIMÍR VAŠEK: Kvůli té i oné.
PETR BEZRUČ: Měštka i zlodějka…
VLADIMÍR VAŠEK: Však jsi u toho byl, však
víš, čím se moje srdce dmulo.
PETR BEZRUČ: Dmulo? Stažené strachem
a stočené jako had v díře sotva se ozývalo
tvoje srdce ve tmě pod tvými žebry. Když
jsi ani do náruče zvoucí padnout, ani ruku
pomocnou podat neuměl. Zkormoucený
jsi se táhl ulicí ke svému úřednickému
bytu, byl jsi zděšený skutečným citem, který poprvé a možná naposledy rozbouřil
krev domyšlivého sobce.
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Z důvodů výše popsaných si scénické čtení žádá také adekvátní prostor. Komorní, sevřený, který umožňuje divákovi text vnímat
v plném rozsahu, ve všech významech. Není
tedy divu, že se scénické čtení vedle podzemí
klubu Les zabydlelo také na nové komorní
scéně NDM – v Divadle „12“. Po jejím otevření připravila činohra NDM na podzim 2018
projekt tří scénických čtení, jež představila
tři hry českých autorů, kriticky reflektujících
události let 1918, 1948 a 1968. Konkrétně šlo
o hry Zítra to spustíme Václava Havla v režii Pavla Gejguše, Zápas o generála Tomáše
Vůjtka v režii Vojtěcha Štěpánka a Políbila
Dubčeka Karla Steigerwalda v režii Tomáše
Jirmana. Všechny tři inscenace spojuje důraz
na humor a nadsázku. Hry byly uvedeny pouze „jednorázově“, což je zejména u Zápasu
o generála, který chytře dávkuje text a akci,
možná škoda. Právě autor Tomáš Vůjtek totiž
patří k dramatikům, kteří to se zákoutími slova dobře umí.
A scénické čtení je způsob, jak divadlu znovu připomenout slovo v celém jeho půvabu.
Skutečnost, že účinkující na jevišti drží v ruce
text, se stává, nebo měla by se stávat, čímsi
vnějším, doplňujícím, zlehčujícím, tak říkajíc
zkracujícím tvořivý proces vzniku inscenace,
ale zároveň se stává symbolem a výzvou posluchači. Ty, který jsi už zapomněl, nebo pomalu a jistě zapomínáš, že svět není jen z obrazů, ale i ze slov. Ty, který jsi zapomněl, že
ve slovech může být, a v nejlepších výkonech
i je, dech tvého srdce, tvého prožívání, tvého
zakoušení světa, už prosím tě nesleduj to, co
se ti nabízí jako obrázek, ale poslouchej, jak
a proč se ti to říká.

ENCYKLOPEDIE MĚSTA
OSTRAVY!!! DALŠÍ
Z INTERNETOVÝCH
PREZENTACÍ MĚSTA
MARTIN JUŘICA

V říjnu 2018 spustil Archiv města Ostravy internetovou Encyklopedii města Ostravy, která
je přístupná na adrese: https://encyklopedie.
ostrava.cz/. Stalo se tak u příležitosti 100. výročí vzniku Československé republiky. Dlužno
dodat, že tento projekt byl jedním z posledních velkých snů ředitelky archivu Blaženy Przybylové. K jeho naplnění však došlo bohužel
až po jejím tragickém skonu v říjnu 2017. K internetovým stránkám o ostravských památkách (www.ostravskepamatky.cz) a sochách
(ostravskesochy.cz) nebo facebookové skupině Nezapomenutá Ostrava tak přibyla webová prezentace, jejímž cílem je formou stručných a výstižných hesel komplexně pokrýt co
možná nejširší spektrum dějin i soudobého
života města.
Encyklopedie je součástí unikátní sítě
městských encyklopedií, jejímž základním
kamenem je mateřská Internetová encyklopedie dějin Brna (encyklopedie.brna.cz). Tuto
síť spojuje jednotný systém, vyvíjený od roku
2001 brněnským autorským kolektivem, jež
tvoří odborníci Masarykovy univerzity, Archivu města Brna, Moravského zemského archivu, Muzea města Brna a dalších institucí.

Databáze hesel vytvářejí samostatné týmy
odborníků v jednotlivých městech, kromě
Brna a Ostravy v Uherském Hradišti a Jihlavě. Odkazy na sesterské encyklopedie najde
uživatel v pravém horním rohu. Autory hesel
ostravské encyklopedie jsou zaměstnanci
Archivu města Ostravy, ale počítá se se zapojením dalších spolupracovníků z vědeckých
i vysokoškolských pracovišť. Grafické zpracování portálu bylo svěřeno studiu Černá a fialová, s. r. o.
Zájemci mohou v encyklopedii získat základní informace o významných osobnostech
a událostech, které s Ostravou souvisí, a také
o ulicích, stavbách a objektech nacházejících
se na území města. Postupně budou přidávána také data o školách a archeologických
nálezech. Mnoho tematických karet je propojeno, což umožňuje zjistit vzájemné souvislosti. Některá hesla ilustrují obrazové přílohy
(fotografie, skeny listin, článků, mapky atd.).
Encyklopedie prezentuje rovněž odbornou
literaturu a odkazy na internetové zdroje
s rozšiřujícími informacemi, jakými jsou např.
již zmíněné databáze ostravských památek,
soch a mnohé další.
Do konce února encyklopedie obsahovala přibližně 350 hesel osob, událostí, staveb
a objektů. Její autoři doufají, že tímto počinem dále rozšíří okruh zájemců o historii
i současnost Ostravy.
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OSTRAVSKÉ „HORRIBLE
TERRIBLE“ IVANA DIVIŠE
PAVEL HRUŠKA

Sedmého dubna před dvaceti lety po pádu
ze schodů zemřel Ivan Diviš, jeden z nejpozoruhodnějších českých básníků druhé poloviny minulého století. Byl nekompromisním
tvůrcem, hněvivým moralistou, který si ve
svých verších po způsobu starozákonních
profétů nemilosrdně bral na paškál nešvary
moderního světa, lidskou malost a zhovadilost (sebe sama v tomto nevyjímaje). Básnický úděl vnímal jako svého druhu nevyléčitelnou posedlost, něco, co člověka neustále nutí
vždy znovu a znovu přehodnocovat povahu
lidského života a skutečnosti.
V 90. letech se několikrát zúčastnil podzimních setkání básníků a literárních kritiků na
hradě Bítově, která se konala pod patronací
tamního kastelána, básníka a historika umění Jiřího Kuběny. Autor jeho kalibru na těchto
dnes již legendárních intelektuálních „skrumážích“ nemohl chybět, patřil k jejich výrazným a nepřehlédnutelným postavám. Pamatuji si, jak poněkud bizarně oděn do sportovní
soupravy značky adidas (domnívám se ale, že
mu vůbec nezáleželo na tom, co má na sobě,
tyhle věci považoval za podružné) svým nenapodobitelným způsobem nervózně těkal
prostorem, podoben jakémusi oživlému perpetuu mobile. Vyznačoval se citově spontánními reakcemi, jimiž byl pověstný (traduje se,
že kdysi poklekl před ženou čtoucí si na lavičce v pražské Stromovce Dostojevského Bratry
Karamazovy ve svatém nadšení, že ještě mohou existovat takoví lidé). Těšil se všeobecné,
byť nevyřčené úctě a respektu – že si obé plně
zasloužil, prokázal například tehdy, když kterýsi den v rámci diskusí a polemik v přednáš30

kovém sále improvizovaně vystřihl brilantní
řeč o zásadní a nenahraditelné roli poezie pro
život antického člověka. Znal jsem ho vlastně
jen od vidění a z několika letmých setkání, ale
vším tím, jak se projevoval a co činil, mi byl
velmi sympatický.
Jednoho zářijového nedělního rána, kdy
jsme se společně s mým bratrem chystali navrátit z Bítova zpátky domů, zastoupil nám
v hotelových dveřích tento vzrůstem malý
člověk cestu a tázal se, kam jedeme. Ihned
poté, co zazněla odpověď, se nelíčeně zhrozil:
„Do Ostravy?! Do Ostravy ne! V tom městě
nelze žít!!!“
Překvapeně jsme naň pohlíželi, zatímco
pokračoval:
„Já tam byl, já tam jedenkrát byl. V padesátých letech. Dojel jsem tam za svou holkou,
brigádnicí, bydlela na jakési ubytovně. A když
jsem ji po úmorném hledání konečně našel,
seděla na zemi v koutě svého pokoje, bulila
a třásla se jak osikový list. Ptám se jí, co se
děje, a ona mi zajíkavě povídá, že před chvílí,
ve čtvrtém patře přímo nad ní, nějací Bulhaři
nebo Rumuni hráli o peníze v kartách… A jednoho, který prý fixloval a obehrával ostatní,
vyhodili z okna ven. Ten chlap se urputně bránil a strašlivě řval, ale nebylo mu to nic platné.
Sletěl dolů…“
Krátce se odmlčel a pak dořekl:
„Seděl jsem tam na podlaze s ní, a když jsme
se po několika hodinách odvážili vylézt ven,
bylo už všechno pryč, tělo dávno odvezli a uklidili, ale představte si: na omítce zůstaly, to jak
padal, dvě hluboké černé rýhy od jeho bot…“
Hovořil a v očích mu stál strach. Nemělo
by nijakou cenu oponovat či pokoušet se jej
přesvědčovat například v tom smyslu, že se
v současné moravskoslezské metropoli lidé
z oken už přece jenom tak často nevyhazují (nemýlím se?). Ne, nic takového. Ten jeho

strach se jevil coby fundamentální, nerozpustitelný, jako něco, co se osudově a už napořád
klene nad tímhle městem po způsobu zdejšího všudypřítomného smogu. Měl tehdy nefalšovanou otcovskou starost o to, co se s námi
stane, co s námi bude, až se navrátíme domů.
„Dávejte pozor,“ kladl nám na srdce, než jsme
se rozloučili.
Místo romantického dostaveníčka (arci ve
studených industriálních kulisách) děsivá
zkušenost se syrovou ostravskou realitou!
Pro básníka nepochybně iniciační moment,
takže severovýchodní průmyslová metropole to u Ivana Diviše díky onomu strašidelnému zážitku definitivně prohrála. Ostatně ve
svých soudech býval tento básník mnohdy
velmi nesmiřitelný, a tudíž ony dvě rovnoběžky (podle matematiků se protínají kdesi v nekonečnu), jež na špinavé fasádě jedné, jistě už
dávno neexistující budovy narýsovaly špičky
bot onoho rumunského či bulharského nešťastníka, mu toto město nadobro a jednou
provždy odcizily. A kdo jen trochu četl Divišovu poezii a měl příležitost i malinko poznat
jejího autora, se tomu vůbec nemůže podivovat. Zatímco nejrůznější básníci a prozaici
svého času severomoravský region mohutně adorovali (zejména zdejší budovatelské
nadšení v 50. letech v souvislosti se stavbou
ostravského „Donbasu“, tedy kunčické Nové
huti), získal Diviš po své hrozivé zkušenosti
neodvolatelné jasno: v Ostravě se nedá žít.
Tuto příhodu, zásadně formující jeho vztah
k někdejšímu „ocelovému srdci republiky“,
básník následně vyprávěl řadě svých přátel
a kamarádů. Zmínil se jim také o tom, jak pod
vlivem oné události dlouho nemohl skládat
verše a vůbec se soustředit na něco smysluplného. Maně se tu nabízí (v jakémsi absurdním
paradoxu!) použít pro jeho tehdejší rozpoložení parafrázi titulu jedné sbírky koryfeje

české normalizační literatury Karla Sýse (přidáním záporky před úvodní slovo) „Nepíšu
báseň zatímco za oknem padá muž“ (a abychom paradox ještě vyostřili, připomeňme,
že během Sýsova komunistickým režimem
posvěceného kralování zdejší předlistopadové básnické produkci dlel Ivan Diviš v emigraci v západním Německu, přičemž toto své
odloučení od rodné vlasti nezřídka vnímal
a prožíval jako určitý duchovní „trest smrti“).
Bylo by vhodné závěrem poznamenat, že
si básník „nezasedl“ pouze na Ostravu, ale
kriticky shlížel i na některá jiná města, jimž
tu a tam ve svých verších „vyprášil kožich“.
Své od něj schytala například i Praha či další
světové metropole. Nic si nikdy nepřikrášloval a vždy vášnivě odmítal a odsuzoval vše, co
mu připadalo nelidské. A ačkoli zejména jeho
rané verše bývaly často situovány na dělné
periferie a do okrajových částí měst, postupem času se mu urbánní lidská společenství
měnila spíše v symboly promarněných příležitostí, metafory citové a hodnotové okoralosti člověka moderní doby.
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…AMERIKÁNSKÉ MALOMĚSTO,

ALE I TADY, V PUSTATINĚ HOVEN,

kde každý každého zná,

i tady, v této vyžíhané nicotě

ale nikdo o nikom nic neví.

po ránu kuvíká hrdlička, k osmé sletují se rackové,

Nejzazší ponuka, abys to místo opustil,

ti dravci, na náš balkón, a berou zavděk

vyhledal skalistou poušť, zalezl do jeskyně,
poručil démonu, aby za tebou skálu zavřel
a zde, spíše než odhodlán
přemožen umřel hlady –

zmočeným chlebem,
i tudy, po vykousané a neřestí zplanýrované loučce
vrávorají vrány, kolíbají se kachny –
a snad i v Šanghaji a snad i v nějakém
zasraném Čikágu

(28. VI. 93)

objevují se podobní poslové, zalétají tam se vzkazy

(z básnického deníku Tresty)

opomíjených poselství první přírody,
kterou Bůh stvořil –
a člověk zničil…

(30. III. 87)
(ze sbírky Obrať koně!)
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ČLÁNKY V BULLETINU
V ROCE 2017
ČÍSLO 1
Fotoreporty
Procházka za ostravskými sochami, křest
bulletinu Krásná Ostrava, souboru pohlednic
Ostravské sochy a sborníku Krajina versus industriál
Martin Tomášek: Otevřený dopis Zdeňku Jirotkovi
Pavel Hruška: Ruská trojka v Ostravě: Gorkij,
Dostojevskij, Tolstoj
Blažena Przybylová: V biskupském městě jménem Ostrava, jež leží na hranicích Polska a Moravy
Pavel Březinský: Farnost v Hrušově po roce
1945 (od protektorátu k roku 1989)
Lenka Kocierzová: Vzpomínky z historie – struha
Iva Málková: Až budeme velcí... Jiří Daněk
(1959–2017), Hnát Daněk (1959 – dokud se bude
číst).
Petr Hruška: Vyražené dveře – Jiří Hnát Daněk
(1959–2017)
Jan Král: Charta 77 v Ostravě. Ta druhá vlna
Monika Horsáková: „Charta 77 byla nejzajímavější způsob opozice vůči komunismu,“ tvrdí
noví laureáti Ceny Jaromíra Šavrdy
Martin Mikolášek: Tavicí tyglík Eduarda Halberštáta
Romana Rosová: Mimoostravské památky dostupné linkami MHD. 2. díl – Zámek v Paskově
Petr Přendík: Jihan v zimě neusnul zimním
spánkem
Byl jeden dědeček z Ostravy… Okrašlovací
spolek vyhlašuje literární soutěž pro širokou
veřejnost
Ilona Rozehnalová: Antikvární koutek
V prosinci spustíme Databázi ostravských pa-

mátek a architektury
Vyšel soubor pohlednic Ostravské sochy
Zapojte se do přípravy Mapy ostravských výletů
ČÍSLO 2
Fotoreporty
Pět let spolku – výroční schůzka 12. 3. 2017
Za historií ostravských hradeb a bran aneb
jak je důležitý palimpsest – vycházka a křest
nového čísla bulletinu
Vítkovické nádraží padesátileté
Okrášlení náměstí Edvarda Beneše
Pavel Hruška: Karavana kráčí dál
Akce okrašlovacího spolku od roku 2013 do
roku 2017
Členové okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu
Ilona Vybíralová: Změny pro náměstí dr. Edvarda Beneše. Jak přistupovat k úpravám veřejných prostorů?
Milena Vitoulová: O architektonické soutěži
„Konverze budovy bývalých jatek pro účely galerie Plato“
Hana Halfarová: Vývoj městské galerie v Ostravě po roce 1989
Petr Přendík: 200 let od vynálezu jízdního kola
a počátky ostravské cyklistiky
Martin Juřica: Jak se slavilo 100. výročí založení Severní dráhy Ferdinandovy v Moravské
Ostravě
Jakub Ivánek: Umělecká výzdoba nádraží Ostrava-Vítkovice
Jiří Nekvasil: Pohlednice odeslaná 3. 6. 1935
z Ostravy
Romana Rosová: Ostravské hradby
Petr Šimíček: Škaredá středa
Pavel Hruška: Ivane, ještě jednoho bubaka!
Ivo Kaleta: Smuteční řeč na pohřbu básníka
Jaroslava Žily
Pavel Hruška: Jaroslav Žila
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Pavel Hruška: Vivat limerick! (Krátce k literární
soutěži „Byl jeden dědeček...“)
ČÍSLO 3
Fotoreporty
Hmyzí domky
Lučina
Genius loci sadu Milady Horákové
Od bludného balvanu k Lurdám aneb křest
Mapy ostravských výletů
Výlet Kunčice–Hrabůvka
Jakub Ivánek: Mezinárodní sympozium prostorových forem
Mapa soch a plastik v sadu Milady Horákové
Fotoreport Okrášlení hrobu Františka Krále
Jarmila Burešová: Ostravský pedagog František Král
Pavel Březinský: Snahy o postavení kostela
Panny Marie a Sv. Anny v Muglinově
Blažena Przybylová: Proč si prolistovat knihu
Ostrava. Počátky a vývoj středověkého města
Petr Přendík: 29. srpen 1944: Když spojenci
bombardovali Zábřeh nad Odrou
Martin Tomášek: Debata o internačním táboře
Hanke
Nina Pavelčíková: Návrat k poválečným událostem v táboru Hanke
Antonín Dvořák: Rozhovor s Pavlem Dominikem
Pavel Hruška: Drevo promluvilo aneb Jak důležité je mít Dominika
Pavel Hruška: Byl jeden dědeček (Vyhodnocení literární soutěže o ostravský limerick)
Jiří Hruška: Co má společného Pavel Tigrid
s Ostravou?
Lenka Kocierzová: Pět let Domu u šraněk ve
Vítkovicích
ČÍSLO 4
Opustila nás Blažena Przybylová
Fotoreporty
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Ostravský výlet Heřmanické rybníky a Heřmanice
Jsou lidé, kteří čtou básně
Na obálku pište odsouzený
Zazimování náměstí Edvarda Beneše
Obnova soch v sadu Milady Horákové
Po ostravských stopách Josefa Kainara
Iva Málková: Josef Kainar
Jakub Ivánek: Rok 2017 přinesl nejen opravy
sympozijních plastik v sadu Milady Horákové
Jan Lenart: Vrstevnatost ostravské hornické
krajiny
Petr Přendík: Zábřežská zahrada věčnosti
Martin Mikolášek: Daniel Balabán: „I mě mé
obrazy překvapují a někdy jim nerozumím.“
Ostravské limericky
Zemřel Josef Sučík, autor Lexikonu českých výtvarníků

ČLÁNKY V BULLETINU
V ROCE 2018
ČÍSLO 1
Fotoreporty
Ostravský výlet do Vítkovic
Křest databáze a mapy ostravských památek
a architektury
Pavel Hruška: Od Heřmanického rybníka
k zoologické zahradě
Výlet Heřmanické rybníky – Zoo
Ostrava má databázi a mapu památek a architektury
Martin Strakoš: Nové ředitelství Vítkovických
železáren
Pavel Březinský: Druhý římskokatolický farní
kostel ve Vítkovicích?
Petr Přendík: První kniha o dějinách městského obvodu Ostrava-Jih
Romana Rosová: Mimoostravské památky přístupné linkami MHD. 3. část – Zámek v Hlučíně

Martina Klézlová: Vzpomínka na Petra Bezruče
Monika Horsáková: Tomáš Vůjtek: Žádné město tolik nesmrdí, aby přesto vonělo
Stanislava Schupplerová: Divadelní prkna
v Lese
Martin Tomášek: …a čadí Přívoz, Ostrava
i Hory (1.část)
Petr Stach: Ostravské literární šlépěje
ČÍSLO 2
Fotoreporty
Ostravský výlet do Přívozu a křest naučné tabule věnované básníkovi Josefu Kainarovi
Otevření ostravské poetické stezky a zahájení
sezóny na náměstí E. Beneše
Šavrda v ulicích, šavrdovské okrášlení proluky, komponovaný večer
Bylinková zahrádka po vzoru klášterních zahrad
Ostravský výlet do Muglinova
Pavel Hruška: Josef Kainar na ostravském
hlavním nádraží
Iva Málková: Jaromír Šavrda a jubilea
Martin Mikolášek: Plato v marketu a na cestě
k jatkám
Petr Kašing: Vyšla kniha Univerzita a umění
Radoslav Daněk: Od okrašlovacího spolku po
Čisté nebe
Milena Vitoulová: Aktuálně o architektonických soutěžích v Ostravě
Ilona Vybíralová: Intervence ve veřejném prostoru / Sdílená zkušenost
Zdenka Rozbrojová: Přírodní památka Turkov
Martin Juřica: Turkov – Marie Stona a Helena
Železná-Scholzová
Petr Přendík: První záblesk ostravské vlastenecké cyklistiky
Martin Tomášek: …a čadí Přívoz, Ostrava
i Hory (dokončení)
Jana Václavíková, Jana Batelková: Přírodní
park Hrabovjanka

ČÍSLO 3
Fotoreporty
Výlet na heřmanickou haldu a diskuse o rekultivacích hald
Fotbal versus literatura na náměstí Edvarda
Beneše
Nové naučné cedule na slezskostravském
hřbitově a oprava hrobu sochaře Augustina
Handzela
Výlet z Nové Vsi do Zábřehu s kronikářem Petrem Přendíkem
Jakub Ivánek: Hrob sochaře Augustina Handzela na slezskoostravském hřbitově
Petr Kašing: Ústřední hřbitov ve Slezské Ostravě ukrývá místa posledního odpočinku mnoha
významných osobností
Veřejná soutěž na umělecké dílo na hrob Augustina Handzela
Petr Kočárek: Heřmanická halda pohledem
zoologa
Šárka Cimalová: Fenomén hald Ostravy a otázka jejich rekultivace z pohledu botaniky
Martin Netočný: Zahlazování a zapomínání
Jiří Král: Rozloučení se Zdeňkem
Antonín Kůrka: Říkali jsme mu „haldový expert“
Pavel Hruška: Za Jaromírem Struhalou
Petr Šimíček: Odešel Luděk Eliáš
Ze vzpomínek Luďka Eliáše
Martin Juřica: Ostravské jaro 1968
Kamil Rodan: Příběhy novoveských hostinců,
restaurací a krčem
Petr Přendík: Kaplička sv. Josefa v Zábřehu
nad Odrou
Marta Pilařová a Ondřej Turoň: Nová ostravská kašna na dole Hlubina
Jaroslava Novotná a Lenka Rokowská: Založení a počátky městské nemocnice 1848–1897
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ČÍSLO 4
Fotoreporty
Heřmanická halda a křest bulletinu Krásná
Ostrava
Poetický atentát v Janáčkově ulici
Slavnostní odhalení opravených soch Jogín
a Sluneční brána
Guerillové okrášlení sadu Petra Bezruče
Ostravský výlet z Radvanic do Michálkovic
a křest anglické verze Mapy ostravských výletů
Pavel Hruška, Pavel Rossmann: Odhalení pamětní desky Zdeňku Rossmannovi
Markéta Svobodová: Zdeněk Rossmann – architekt, typograf, scénograf, pedagog evropského formátu
Martin Vonka, Michal Horáček: Tovární komíny – hodnotné dědictví naší země. A ostravský
Strakáč?
Ondřej Turoň: Jaká bude budoucnost osady
Bedřiška?
Martin Mikolášek: Veřejný prostor v Ostravě
a sochařské soutěže
Výzva – ne sochám bez soutěže
Debata: Jak(é) dělat sochy v Ostravě?
Výsledek soutěže na sochu na hrob Augustina
Handzela
Martin Juřica: 28. říjen v Moravské Ostravě ve
vzpomínkách herce Oldřicha Nového
Ondřej Durczak: Requiem pro Ostravu
Pavel Hruška: Poetické stezky na náměstí Edvarda Beneše
Vyšla kniha 20 let Fiducie a ostravské umělecké
scény
Milan Líčka: Deset ročníků Dream factory

36

AKCE OKRAŠLOVACÍHO
SPOLKU
ZA KRÁSNOU OSTRAVU
V LETECH 2017–2018
2017
6. ledna – Třetí saturninálie
21. února – debata „Odkaz obětí tábora Hanke“
23. února – poetický atentát Ruská trojka
v Ostravě (Gorkij, Dostojevskij, Tolstoj)
20. března – vycházka Za historií ostravských
hradeb a křest nového čísla bulletinu
31. března – zahájení Festivalu pro náměstí,
odhalení výstavy o Německém domě a divadelní představení na náměstí Dr. Edvarda
Beneše
duben–květen – literární soutěž o nejlepší
limerick Byl jeden dědeček z Ostravy..
19. dubna – komentovaná procházka náměstím Dr. Edvarda Beneše
22. května – Vítkovické nádraží padesátileté s instalací naučné cedule, slavnostním
zahájením provozu galerie NÁDR, vysazením
květin na nástupišti a vyvěšením vlajky Jsem
kulturní památka
24. května – vysazení bylinkové zahrádky na
Milíčově ulici a zahrádky u mlýna
27. května – diskuse o současném stavu
a budoucí podobě nám. E. Beneše
28. května – okrášlení náměstí Edvarda Beneše, workshop s výrobou laviček, veřejná
plánovací dílna
10. června – Muzejní noc – Genius loci sadu
Milady Horákové – komentovaná prohlídka
a pověšení naučné cedulky o historii sadu
14. června – výroba hmyzích domků – dílna
pro děti a rodiče
15. června – vycházka Po zakázaných (cyklo)
stezkách ke břehům řeky Lučiny

29. června – Oživme náměstí – benefiční
akce pro náměstí Edvarda Beneše a křest nového čísla bulletinu
30. července – křest Mapy ostravských výletů
s výletem od bludného balvanu u Nové huti
k tzv. „Starobělským Lurdám“.
26. srpna – okrášlení hrobu pedagoga a osvětového pracovníka Františka Krále na ústředním hřbitově
10. září – čištění soch v sadu Milady Horákové
21. září – Bezručovský festival – čtení Bezručových veršů a vystoupení herců Divadla P.
Bezruče v klubu Fiducia
24. září – Druhý ostravský výlet k Heřmanickým rybníkům s křtem nového čísla bulletinu
6. října – happening u lavičky Ferdinanda
Vaňka – připomínka 81. výročí narození Václava Havla
10. října – slavnostní odhalení čtyř obnovených plastik z Mezinárodních sympozií prostorových forem v sadu M. Horákové
26. října – zazimování náměstí E. Beneše
a instalování nové zážitkové trasy limericků
16. listopadu – poetický atentát k 100. výročí
narození básníka Josefa Kainara s vycházkou
z Masarykova náměstí na hlavní nádraží
19. listopadu – Třetí ostravský výlet do Vítkovic
20. prosince – křest Databáze ostravských
památek a architektury, mapy ostravských
památek a nového čísla bulletinu
2018
25. března – Čtvrtý ostravský výlet do Přívozu s umístěním naučné tabule o Josefu Kainarovi na ostravském hlavním nádraží a s křtem
nového čísla bulletinu u soutoku Odry a Ostravice
17. dubna – úprava pamětní desky mlýna
a příprava bylinkové zahrádky na Milíčově
ulici

23. dubna – otevření ostravské poetické stezky Jana Balabána a Jaroslava Žily a zahájení
sezony na nám. E. Beneše
2. května – uctění 30. výročí úmrtí Jaromíra Šavrdy – pietní vzpomínka na hřbitově
v Hrabové, guerillové čtení v centru Ostravy,
okrášlení proluky na Masarykově náměstí
a komponovaný pořad ve Fiducii
11. května – vysázení bylinkové zahrádky na
Milíčově ulici po vzoru klášterních zahrad
27. května – Pátý ostravský výlet od heřmanické věznice do Muglinova
3. června – Šestý ostravský výlet z Nové Vsi
do Zábřehu
9. června – Muzejní noc s otevřením poetické
stezky na nám. E. Beneše věnované fotbalu
a literatuře
12. června – výlet na heřmanickou haldu
a diskuse „Nechat to být?“
21. června – instalace naučných cedulí na
ústředním hřbitově ve Slezské Ostravě s plánem hrobů význačných osobností, komentovaná prohlídka hřbitova a křest nového čísla
bulletinu
31. srpna – oprava soch Jogín a Sluneční brána v sadu Milady Horákové
1. září – vyhlášení veřejné soutěže na umělecké dílo na hrob sochaře Augustina Handzela
6. září – akce Janáček v ulicích – okrášlení
Z mrtvého domu na nám. E. Beneše a poetická Janáčkovská stezka
11. září – akce Janáček v ulicích – guerilla poetry u Textilie
13. září – debata Quo vadis, Ostravo na téma
plánování měst
22. září – akce Dotknout se haldy – choreografický workshop, exkurze v heřmanickém
pivovaru, terénní přednáška, křest bulletinu
Krásná Ostrava na Heřmanické haldě a taneční performance na zahradě v galerii PLATO
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2. října – slavnostní odhalení opravených
soch Jogín a Sluneční brána
9. října – akce Janáček v ulicích – poetický
atentát na Janáčkově ulici
16. října – guerillové okrášlení sadu Petra
Bezruče – pískoviště s bezručovským posezením
20. října – Sedmý ostravský výlet z Radvanic
do Michálkovic a křest anglické verze Mapy
ostravských výletů
8. listopadu – odhalení pamětní desky grafika Zdeňka Rossmanna v Přívoze
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15. listopadu – vyhlášení výsledků soutěže
na sochu na hrob A. Handzela s vernisáží výstavky soutěžních návrhů
16. listopadu – akce Janáček v ulicích – Po
ostravských stopách Leoše Janáčka – Janáčkovská pouť po místech spjatých s hudebním
skladatelem
10. prosince – veřejná debata Co s komíny
v krajině měst? Bořit, nebo zachovat?
21. prosince – poetická stezka na zimním náměstí E. Beneše a křest nového čísla bulletinu

OBSAH
Monika Horsáková | Editorial
Proč zachránit komín Strakáč
Renáta Skřebská | Černá země? Mýtus a realita 1918–1938
Martin Mikolášek | Jiří Šigut: Práce 1985–2018
Petr Lexa Přendík | Jubilejní kolonie v Hrabůvce se dočkala vlastní publikace
Lukáš Vaculík | Zapomenutá kapitola ostravských dějin aneb osudy německých
římskokatolických duchovních po druhé světové válce (1. část)
Jakub Chrobák, Monika Horsáková | S
 cénické čtení jako návrat
k divadelním prapočátkům
Martin Juřica | E
 ncyklopedie města Ostravy!!!
Další z internetových prezentací města
Pavel Hruška | Ostravské „horrible terrible“ Ivana Diviše
Přehled článků v bulletinu 2017–2018 a okrašlovacích akcí v letech 2017–2018

1
2
10
15
18
22
25
29
30
33

39

Vydal okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu a spolek Fiducia v Ostravě 21. 3. 2019.
Ročník VII., číslo 1 | Vychází o rovnodennosti a slunovratu
Redakce: Monika Horsáková, Ilona Rozehnalová
Graficky upravila a vysázela: Kristína Pupáková
Fotografie: Archiv města Ostravy, Roman Polášek, Vladimír Michna, Monika Horsáková,
archiv Petra Lexy Přendíka, archiv GVUO, Martin Straka, archiv okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu
Za podporu tisku bulletinu děkujeme:

Přední strana obálky: Zárodek Jubilejní kolonie na snímku z 5. října 1921
Zadní strana obálky: Komiks – Ivo Škuta
40

