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Milí čtenáři a příznivci okrašlování a okraš-
lovacího spolku Za krásnou Ostravu,

první vydání bulletinu Krásná Ostrava vy-
šlo 21. června 2013. Zatímco jarním číslem 
jsme zahájili 7. ročník, dnes slavíme šesté 
narozeniny. Za tu dobu jsme nevynechali 
jediné číslo, za což patří dík především na-
šim přispěvatelům a také neúnavnému srdci 
okrašlovacího spolku, Iloně Rozehnalové. Bez 
její manažerské a produkční dřiny by to přes 
všechno nadšení ostatních nešlo – to samo-
zřejmě platí nejen pro vydávání tohoto čtiva, 
ale i pro činnost okrašlovacího spolku. 

Letní číslo Krásné Ostravy po tradičních 
fotoreportech z  okrašlovacích akcí oteví-
ráme aktuálními informacemi k  unikátní 
stavbě, o  jejíž záchranu náš spolek spolu se 
spolkem Svatý Václav usiluje již několik mě-
síců – ostravskému komínu Strakáč. Dozvíte 
se také řadu zajímavých informací k projektu 
tzv. Humanizace řeky Ostravice i k tomu, jak 
s  fenoménem řeky pracují v  jiných městech. 

Věnujeme se i historii zeleně v moravskoslez-
ské metropoli. V  březnu jsme si připomněli 
80.  výročí vzniku protektorátu Čechy a  Mo-
rava. Na následujících stránkách je reflek-
tujeme příběhem komunistického odbojáře 
Ladislava Ševčíka a  také textem Petra Lexy 
Přendíka o  historii židovské komunity v  Zá-
břehu nad Odrou. Nabízíme rovněž rozhovor 
s Viktorem Velkem o jeho knize zabývající se 
hudebními umělci, jejichž život byl spjatý ne-
jen s  Ostravou, ale také s  Vídní. Jozef Šerka 
vám prozradí, jak vznikala unikátní fotogra-
fická publikace o Ostravě, a zevrubně nahléd-
neme také do kuchyně nejmladší ostravské 
básnické generace.

Za celou redakci Krásné Ostravy vám přeji 
pohodové léto a krásné prázdniny!

Monika Horsáková

EDITORIAL
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OPRAVY A ÚPRAVY NA 
NÁMĚSTÍ E. BENEŠE 

Na jaře jsme postupně začali opravovat 
naše intervence ve veřejném prostoru města 
Ostravy. V  dubnu jsme opravili náš mobiliář 
na náměstí E. Beneše, o které se staráme již 
čtvrtým rokem. Do budoucna město plánuje 
vypsat architektonickou soutěž, v  současné 
době se hovoří o možné úpravě hliněné stez-
ky. Jak jste si asi všimli, zmizela intervence 
Adama Wlazela (přezdívaná „skokanský můs-
tek“). Tato intervence byla původně instalo-
vána jako dočasná na půl roku, ale protože se 
vám líbila a  hojně ji využívaly zejména děti, 
nechali jsme ji na místě tři roky. Po letošní 
zimě již byla bohužel hodně poškozená, tak-
že jsme se domluvili se Statutárním městem 
Ostrava na jejím odstranění. Ve vitrínkách 
u  Ostravice-Textilie si můžete prohlédnout 
novou výstavu, která je věnována cennému 

ostravskému komínu přezdívanému Strakáč. 
Na výstavě se můžete dozvědět, v čem je ko-
mín unikátní a proč by měl zůstat zachován. 
Letošní první poetická stezka lemující vyšla-
panou pěšinu uprostřed náměstí je věnována 
spisovateli Milanu Kunderovi, který v  dub-
nu oslavil devadesát let od narození. Žije 
to i  u  hmyzího domku — letos je skoro celý 
zaplněný a  můžete pozorovat řadu druhů 
samotářských včel a vosiček, které jej využí-
vají. Nemusíte se bát bodnutí, protože samo-
tářské včely a  vosy jsou velmi klidné (proto 
si taky mnoho lidí pořizuje hmyzí domky i na 
balkony bytů). Krásně se také rozrostly květi-
náče, máme radost hlavně z toho, který jsme 
osázeli na nevyužívané betonové podestě 
u křižovatky. Po letech starostí, kdy v tomto 
květináči kytky stále vadly, se letos konečně 
uchytil. Za to patří dík zahradní architektce 
Magdě Cigánkové, která nám poradila s výbě-
rem květin. 
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OSTRAVSKÝ VÝLET ZE SVINOVA NA REZAVKU 

S  průvodci průvodci Zdenkou Rozbrojovou, Martinem Strakošem a  Pavlem Hruškou jsme 
objevovali pozoruhodnosti Svinova, ostravského obvodu, jenž si stále drží jakýsi sympaticky 
maloměstský, až polovenkovský ráz. A zavítali jsme i do unikátní přírodní rezervace, kde nás 
čekal speciální terénní výklad botaničky Ostravského muzea Zdenky Rozbrojové s ochutnáv-
kou nejrůznějších rostlin, příjemnou chutí třeba překvapila křídlatka. Článek Zdenky Rozbro-
jové o Rezavce najdete v dalším čísle našeho bulletinu. 

OPRAVA NAŠICH ZAHRÁDEK

V  květnu jsme upravili také bylinkovou 
zahrádku na Milíčově ulici, kterou nám přes 
zimu rozjezdili auty a  poškodili při opravě 
fasády domu, ke kterému zahrádka přiléhá. 
Nasadili jsme také šalvěje u  katalpy na za-
hrádce u pamětní desky mlýna – katalpa trpí 
nálety mšic a šalvěj jí už loni trochu pomohla 
zbavit se jich a po několika letech opět krásně 
vykvetla. Letos se jí daří a kolemjdoucí moh-
li počátkem června obdivovat její nádherné 
bílé květy. Děkujeme také těm, kteří anonym-
ně o zahrádku pečují, zalévají ji a zasadili do 
ní vlčí máky. 
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OSTRAVA MÁ  
POETICKÉ POPELNICE

21. března, tedy ve světový den poezie, 
jsme spolu s okrašlovacím spolkem Za krás-
nou Ostravu spolu s Antikvariátem a klubem 
Fiducia zahájili projekt Poetické popelni-
ce (POPO). Poezii umístěnou na veřejných 
prostranstvích, v  hromadných dopravních 
prostředcích, v  parcích či na různých netra-
dičních místech v  minulosti měla už mnohá 
města, avšak jen Ostrava má své poetické 
popelnice. Zdejší obyvatele seznamují s texty 
vybraných pozoruhodných básníků, nabízejí 
duchovní potěšení a  oživují některé zapadlé 
kouty – vynášení, třídění či přebírání odpa-
du se nepochybně stane oblíbenou činností 
všech milovníků múz! Prvním z laureátů pro-
jektu POPO se stal legendární americký autor 
Lawrence Ferlinghetti, nestor slavné skupiny 
básníků tzv. beat generation, jenž se letos 
24. března dožil úctyhodných sta let! Feno-

menálnímu básníkovi jsme zaslali gratulační 
pohlednici s fotografiemi okrašlování ostrav-
ských poetických popelnic.

SOUTĚŽ POPO 

Poetické popelnice polepené fóliemi s bás-
nickými texty, přezdívané POPO, jsou nyní 
rozmístěny po celém městě — najdete je 
v  centru města, ve Vítkovicích, Hrabůvce, 
Nové Vsi, Zábřehu, Porubě či v Přívoze. Sou-
těžte s námi o dárkový poukaz na knížky z an-
tikvariátu Fiducia! 

Jak poukaz získat? 
— Hledejte poetické popelnice; 
—  opište první dva řádky z každé básně 

Lawrence Ferlinghettiho umístěné na 
popelnici; 

— napište, kde se popelnice nachází. 

Do konce srpna 2019 nám zašlete na adre-
su akce@antikfiducia.com e-mail, v  němž 
budete mít vypsány první dva řádky u všech 
básní na poetických popelnicích, které jste 
našli. Uveďte také umístění těchto popelnic. 
Ten, kdo najde nejvíc popelnic a opíše správ-
ně první dva řádky básní, získá dárkový pou-
kaz na knížky. Vyhlášení výsledků proběhne 
23. září na křtu bulletinu Krásná Ostrava.
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Dear Mr. Ferlinghetti,
We would like to send you kind regards from the far away Czech Republic, from the city of 
Ostrava, and wish you all the best to your 100th birthday – best wishes for good health and 
– most importantly – for a lasting favour of Poetry.

Just recently, in the first days of the Spring, to honour your exceptional personali-
ty and poetry, we have launched a project of poetic garbage cans: we have stuck down 
posters with your poems in Czech translations (by Jan Zábrana and Luboš Snížek) on 
thirteen public garbage cans. The happening was opened on March 21 (document-
ed on the photographs attached). We hope you won’t find the idea too eccentric or 
even inappropriate – we felt it fitting for the environment of the city we live in. Ostra-
va is the third largest city in Czechia, located in the very north-east of the Republic; it is  
a city with a momentous industrial history built of coal mines and steel works, a city 
always characterized by a vibrant, dynamic, and variable population, resembling  
a busy harbour. And it is also a city of poets and poetry readers – including readers of your 
poems. 

Dear Mr. Ferlinghetti, we believe you will take a lenient view of the non-traditional way we 
chose to celebrate your inspirational writing – many of us read your poetry first during the 
totalitarian times, long before the Velvet Revolution of 1989, when it was not an easy task 
to get hold of it. If you, however, wished to scold us for this daring celebration, or to add any 
critical comment – please do not hesitate to do it, we promise we will still admire you.  

With all best wishes from Ostrava,
on behalf of Fiducia Antiquarian Bookshop and Club,  

                                                                           Ilona Rozehnalová

City Lights Booksellers and Publishers 
Lawrence Ferlinghetti
4519, 261 Columbus Ave 
San Francisco, CA 94133 
USA 

Ostrava, Czechia, April 30, 2019

Antikvariát a klub Fiducia
Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu
Nádražní 615/30
70200 Ostrava 
Czech republic
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AKTUÁLNĚ KE STRAKÁČI

Ostravský komín Strakáč patří podle výstu-
pů odborného průzkumu Ing. Martina Vonky 
z let 2018–2019 do první stovky nejcennějších 
komínů v ČR. Z Ostravy se do první stovky při-
tom dostaly pouze dva unikátní komíny – ko-
mín jámy Alexander a Strakáč. Tomu nyní hro-
zí demolice, v polovině května 2019 rozhodla 
ostravská pobočka Báňského úřadu o  tom, 
že komín může být zdemolován odstřelem. 
Podmínkou je pasportizace kulturní památ-
ky Český dům, který stojí nedaleko komína 
a hrozí mu při odstřelu poškození. Požadavek 
na pasportizaci Českého domu vznesl majitel 
objektu i  náš okrašlovací spolek, další naše 
připomínky a argumenty však bohužel neby-
ly vzaty v potaz s tím, že majitel komína (firma 
Vítkovice a.s.) má podle rozhodnutí báňského 
úřadu všechna potřebná povolení. Proti roz-
hodnutí se odvolá iniciátor záchrany komína, 
spolek Svatý Václav. 

Spolek Fiducia a  okrašlovací spolek Za 
krásnou Ostravu pak na konci dubna 2019 
podal rozklad proti rozhodnutí Ministerstva 
kultury, které odmítá prohlásit komín za pa-
mátku s argumentem, že komín není cenný. 
(Celé znění rozkladu v tomto článku: http://www.krasnaostrava.cz/
aktualne-ke-strakaci).

Ministerstvo kultury opakovaně ignoru-
je náš požadavek, aby se ve svém postoji, 
že komín „Strakáč“ není hodnotný, a  tudíž 
si nezaslouží památkovou ochranu, vyrov-
nalo s  odbornými materiály, které jsou mi-
nisterstvu známy již od září 2018. Jedná se 
zejména o stanovisko NPÚ ze dne 21. 8. 2018 
a o odbornou publikaci Martina Vonky Továr-
ní komíny – funkce, konstrukce, architektura 
(Praha 2014), jejíž vznik byl financován prá-
vě Ministerstvem kultury ČR (a  to z  projektu 
NAKI). Ministerstvo kultury nemůže tvrdit, 
že tuto publikaci v  době rozhodnutí o  ne-
prohlášení komína neznalo, neboť Národní 
památkový ústav na ni ve svém stanovisku 
ze dne 21. 8. 2018 výslovně odkazuje jako na 
odborný zdroj. Rovněž z nových výstupů pro-
jektu Martina Vonky vyplývá, že komín patří 
mezi nejcennější v  ČR (projekt Dokumenta-
ce, evidence, prezentace a  návrhy konverzí 
továrních komínů jako ohrožené skupiny 
památek průmyslového dědictví na území 
České republiky). Je minimálně s  podivem, 
že Ministerstvo kultury podle svého vyjádře-
ní nedisponuje výstupy toho, co samo zadalo 
a zaplatilo, a navíc v době, kdy jsou výstupy 
projektu Martina Vonky veřejně prezentová-
ny a on-line dostupné na internetu. 

Nadále se proto věnujeme osvětovým akti-
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vitám, které by měly zvýšit povědomí obča-
nů o hodnotě komína Strakáč. V březnu jsme 
ve vitrínkách Ostravice-Textilie na náměstí 
E. Beneše vytvořili výstavu, díky níž se až 
do září můžete seznámit s  argumenty, proč 
komín zachovat. Vytvořili jsme také speciál-
ní stezku na podporu této unikátní stavby. 
V  dubnu uspořádal spolek Svatý Václav ve 
spolupráci se spolkem Fiducia benefiční kon-
cert na podporu zachování komína Strakáče. 
Na podporu Strakáče vystoupily v  aule Ost-
ravské univerzity známé osobnosti ostravské 
hudební scény Eva Dřízgová – Jirušová, Pat-
ricia Janečková, Veronika Holbová a  Michal 
Bárta. Za jejich podporu, jakož i  podporu 
mnoha jiných osobností české kultury velmi 
děkujeme. 

Kauzy Strakáč si všimla také celostátní mé-
dia, v Hospodářských novinách vyšel zajíma-
vý článek publicistky Simony Janíkové Válka 
o komín, přečíst si jej můžete zde: 
http://www.krasnaostrava.cz/valka-o-komin-ostravsky-strakac-ma-jit-k-
-zemi-aktiviste-ho-chteji-zachovat-jako-pamatku-podle-statu-i-spolec-
nosti-vitkovice-nema-zadnou-hodnotu-zdroj-hospodarske-noviny-4-4-
-2019-autor-sim/.

V Respektu vyšel článek Symbol. Ale čeho? 
https://www.respekt.cz/tydenik/2019/20/symbol-ale-ceho

FAKTA A DEZINFORMACE  
KOLEM STRAKÁČE
Oprava komína Strakáče by byla mnohem 
dražší než demolice, stála by stovky milio-
nů — NEPRAVDA

Cena opravy komína by byla zřejmě levnější 
než cena demolice. Odborník na tovární komí-
ny Martin Vonka v  článku Hospodářských no-
vin uvádí, že likvidace odpadu po zbouraném 
komínu bude stát zhruba stejně, jako kdyby se 
vyčistil a opravil, tedy kolem 20 milionů korun. 
Například ve Španělsku byl před několika lety 
opraven poškozený komín stejného objemu za 
15 milionů korun.
Zdroj: http://www.krasnaostrava.cz/valka-o-komin-ostravsky-strakac-
-ma-jit-k-zemi-aktiviste-ho-chteji-zachovat-jako-pamatku-podle-statu-
-i-spolecnosti-vitkovice-nema-zadnou-hodnotu-zdroj-hospodarske-
-noviny-4-4-2019-autor-sim/, Materiály k správnímu šetření Obvodního 
báňského úřadu Ostrava

Komín Strakáč je v havarijním stavu 
a nedá se opravit — NEPRAVDA

Komín je v  opravitelném stavu — podle vy-
jádření odborníka na tovární komíny Martina 
Vonky pro Hospodářské noviny komín sice má 
určitá poškození, ta však podle něj nemají vliv 
na jeho celkovou stabilitu. Aktuální stav komí-
na není znám, jelikož jej nemohl zkontrolovat 
ani báňský úřad, ani Česká inspekce životní-
ho prostředí, ani Národní památkový ústav či 
jiná nezávislá instituce, protože je vydán zákaz 
vstupu do objektu. Vlastník objektu nepředlo-
žil podrobný statický posudek, který by přinesl 
konkrétní měření a  rozbor současného stavu. 
Doložil pouze tzv. Stanovisko statika ze dne  
12. 10. 2018, které se opírá jen o  vizuální pro-
hlídku komína. Stanovisko má rozsah pouze 
3 strany, z toho téměř 2 strany zabírají fotogra-
fie, a to jedině venkovních částí komína. V textu 
chybí výpočty a měření, závěry jsou postaveny 
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pouze na vizuální prohlídce stavu komína. Bez 
podrobného posouzení podle nás není možné 
se kompetentně rozhodnout o tom, zda a za ja-
kou částku lze komín opravit.
Zdroj: http://www.krasnaostrava.cz/valka-o-komin-ostravsky-strakac-
-ma-jit-k-zemi-aktiviste-ho-chteji-zachovat-jako-pamatku-podle-statu-
-i-spolecnosti-vitkovice-nema-zadnou-hodnotu-zdroj-hospodarske-
-noviny-4-4-2019-autor-sim/, Materiály k správnímu šetření Obvodního 
báňského úřadu Ostrava

Komín Strakáč je hrozbou pro životní pro-
středí, proto se musí zbořit — NEPRAVDA

Podle mluvčí České inspekce životního pro-
středí (pro HN, 4. 4. 2019) pouze stojící komín 
nepředstavuje žádné významné ohrožení úrov-
ně znečištění ovzduší. Podle Radomíra Štěrby 
z  ČIŽP lze komín také zajistit tak, aby nebyl 
hrozbou ani pro podzemní vody. Podle něj na-
opak odstřel komína představuje velký zásah 
do ovzduší, kdy se při odstřelu komína budou 
do okolí nekontrolovatelně šířit karcinogenní 
látky. Zachování komína je tedy ekologicky še-
trnější variantou než jeho demolice.
Zdroj: Stanovisko ČIŽP zaslané spolku Svatý Václav dne 4. 9. 2018, 
článek v Hospodářských novinách 4. 4. 2019.

Demolici komína Strakáče nařídila Česká 
inspekce životního prostředí — NEPRAVDA

Podle Ministerstva životního prostředí není 
demolice komína nutná, je jednou ze dvou 
možností, které Česká inspekce životního pro-
středí nařídila — ve své zprávě uvádí jako vari-
antu buď demolici komína nebo jeho zajištění.
Zdroj: Zpráva České inspekce životního prostředí z roku 2005.

Komín Strakáč nelze vyjmout ze sanace — 
NEPRAVDA

Další nepravdivé tvrzení — podle telefonické-
ho vyjádření zástupce Ministerstva financí ČR 
z listopadu 2018 lze komín vyjmout ze smlouvy 
o sanaci, a tím pádem jej zachovat jako solitér-

ní stavbu bez toho, aby byla ohrožena celková 
sanace území.
Komín Strakáč nemá památkovou hod-
notu, protože je přerušen „technologický 
tok“ — NEPRAVDA

Nově získané informace o parametrech Stra-
káče hovoří pro jeho prohlášení za kulturní 
památku i  coby solitérní stavby s  poukazem 
na fakt, že Ing. Martin Vonka z  ČVUT, specia-
lista na historické komíny, ve svém průzkumu 
vyhodnocuje předmětný komín jako jeden 
z  nejvýznamnějších komínů na území České 
republiky.

Při zboření všech budov aglomerace by ko-
mín „Strakáč“ byl jediným výrazným a cenným 
pozůstatkem po provozu, který byl nedílnou 
součástí provozu vysokých pecí v areálu Vítko-
vických železáren. V případě zboření komína se 
ztratí symbolika kontinuálního technologické-
ho toku (příprava vsázky — vysoká pec). Navíc 
právě tím, že se zachová předmětný komín, 
zůstane konkrétní připomínka, která návštěv-
níkům národní kulturní památky v  Dolní ob-
lasti Vítkovic, ale nejen jim, umožní vytvořit si 
představu, jak byl celý areál rozsáhlý. Zboření 
komína zcela zdeformuje představu o rozsahu 
zdejšího průmyslového areálu.
Zdroj: Národní památkový ústav Ostrava, stanovisko ze dne 28. 8. 2018, 
Dopis okrašlovacího spolku ministrovi kultury ČR ze dne 14. 2. 2019.

Komín Strakáč není ničím unikátní  
— NEPRAVDA

Strakáč byl interní výzkumnou metodikou 
týmu pod vedením Ing. Martina Vonky z ČVUT 
označen za jeden z  nejhodnotnějších v  ČR. Je 
patrně nejmohutnějším komínem na našem 
území — poměr mezi šířkou u terénu a výškou 
je 1:7 (běžně se přitom tento poměr pohybuje 
kolem 1:10). Strakáč je patrně jediným z  pou-
hých dvou komínů v ČR s denním leteckým kos-
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tičkovaným nátěrem (díky němuž si vysloužil 
přezdívku Strakáč) a  jediným cihlovým s  tím-
to původním stylem značení. Druhý komín je 
v chomutovské teplárně, ten je však z monoli-
tického betonu.
Zdroj: Martin Vonka – Projekt Ministerstva kultury ČR: Dokumentace, 
evidence, prezentace a návrhy konverzí továrních komínů jako ohrožené 
skupiny památek průmyslového dědictví na území České republiky 
(DG16P02B011).

Komín Strakáč nemá využití, proto jej 
nemá smysl zachovat — NEPRAVDA

V Česku i v zahraničí je zachování komínů bez 
jejich využití běžné, stávají se z  nich krajinné 
dominanty.
Více o zachovaných komínech jako solitérních stavbách bez využití 
například zde: http://tovarnikominy.cz/files/stranky/3/vonka_konferen-
ce_20_10_2017_kominy.pdf

Instalace výstavy o Strakáči ve vitrínách Ostravice-Textilie
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ŘEKA OSTRAVICE – CO DÁL?

Řeka Ostravice protékající centrem města 
doznala v tomto úseku za poslední roky mno-
ho změn. V rámci navazujících etap projektu 
zvaného Humanizace Ostravice se příštích le-
tech chystají další úpravy. Klub Fiducia proto 
uspořádal na toto téma v  květnu odbornou 
debatu, v  jejíž první polovině jsme se věno-
vali obecným otázkám, jak s  řekou v  krajině 
města pracovat a  jaké jsou současné trendy 
úprav vodních toků. V  druhé části debaty 
jsme se zabývali tím, jak k revitalizaci řek na 
svém území přistupuje město Ostrava a jaké 
konkrétní úpravy řeku Ostravici v dalších le-
tech čekají. Debatu, která se konala v  rámci 
festivalu Pestré vrstvy, moderovala Tereza 
Aubrechtová z Ostravské univerzity. Záznam 
z debaty najdete zde:
https://youtu.be/zMYxEMIvlsQ

Mimoostravští hosté panelu v  první části 
diskutovali zejména o tom, jak se přistupova-
lo k řekám dříve a jaké jsou současné trendy 
práce s  řekami ve městech. Zajímavým pří-
kladem je město Praha, které podle vyjádření 
Jiřího Karneckého (pracuje na odboru život-
ního prostředí magistrátu hl. m. Prahy jako 
specialista vodních toků) převedlo pod svoji 
správu veškeré drobné vodní toky na území 
města. Město díky tomu může snáze rozho-
dovat o tom, které z nich obnoví a upraví ve 
prospěch obyvatel Prahy. Revitalizace těchto 
toků pak Praha částečně financuje z příspěv-
ků na vodné a stočné, a vrací tak částečně pří-
rodě to, co sama poskytuje. Příkladem jedné 
z mnoha úprav je např. řeka Rokytka v Praze: 
http://www.praha-priroda.cz/vodni-plochy-a-potoky/vodni-toky/
rokytka/

Hosté z  ateliéru Rusina Frei architekti na 
debatě vyzdvihli význam vodních toků pro 

ILONA ROZEHNALOVÁ A TEREZA AUBRECHTOVÁ

Vizualizace navrhované podoby úprav okolí řeky  
Ostravice v úseku za Novou radnicí 
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města a představili měnící se přístupy inves-
torů, kteří si jsou vědomi důležitosti řek pro 
místní obyvatele. U  takto klíčových realizací 
jednoznačně podporují architektonické sou-
těže a doporučují nesoutěžit řeku jako celek, 
ale rozdělit ji na různé úseky, aby se rozbila 
jednotvárnost řešení. Podle architektů je 
klíčové, aby na úpravách řek ve městech 
spolupracoval širší tým odborníků, složený 
minimálně z  architektů, vodohospodářů, 
sociologů a  biologů. Chybět by neměl také 
průzkum veřejného mínění. Základním pravi-
dlem pro řeky by dle architektů mělo být tzv. 
„touch the water“, tedy schopnost návštěvní-
ků dotknout se hladiny řeky. To, co stále ješ-
tě neumíme, je práce s uměním ve veřejném 
prostranství, a  využít přitom pro tento účel 
řeky ve městech se nabízí.

Své zkušenosti architekti Rusina a Frei čer-
pají z  oceňované realizace revitalizace říčky 
Loučné v Litomyšli:
https://ceskacenazaarchitekturu.cz/projekty/2018/obnova-nabrezi-reky-
-loucne-v-litomysli

Jak se daří moderně upravovat i hospodář-
sky významné toky, mezi které řeka Ostra-
vice patří, představil David Veselý z  Povodí 
Moravy, který již řadu let při návrzích úprav 
spolupracuje s neziskovou organizací Koalice 
pro řeky. Dle slov Veselého se tak snaží pro-
pojit environmentální a  technické smýšlení. 
Příkladem za všechny jsou společné protipo-
vodňové úpravy řeky Moravy, která částečně 
protéká centrem Olomouce. Kromě štěrko-
vých lavic se zde setkáme i s tzv. mrtvým dře-
vem, které chrání břehy před erozí, poskytuje 
úkryt pro řadu vodních živočichů a podílí se 
také na zvýšení kvality vody:
https://protipovodnovaopatreni.olomouc.eu/prehled-etap

Vlastimil Peřina z  Agentury ochrany příro-
dy a krajiny podtrhl význam přírodě blízkých 
úprav řek také pro říční obyvatele. Nejde jen 
o ryby, ale i jejich potravu – hmyz, vodní ptac-
tvo a další na vodu vázané živočichy. Přírodě 
blízké úpravy mohou zvýšit biodiverzitu vod-
ních toků, a tím také atraktivnost a vzdělávací 
funkci pro obyvatele města. Ukázkou toho je 
popularita štěrkových lavic na konci Komen-
ského sadů v  Ostravě. Mělčiny jsou vhodné 
nejen pro rekreaci návštěvníků, ale také pro 
rozmnožování vodních organismů a ptáků. 

V  druhé části debaty se hosté věnovali již 
realizovaným etapám úprav v rámci projektu 
Humanizace Ostravice a  jejich efektivitě. Mi-
moostravští hosté měli možnost řeku Ostra-
vici navštívit a  shodli se v  tom, že současné 
úpravy řeky působí monotónně a nevyužívají 
dostatečně potenciál jak z hlediska přístupu 
občanů k  řece, tak z hlediska samotného ži-
vota v ní. Zdůraznili ale také, že úpravy řeky 
byly plánovány v roce 2007, a jsou tak poplat-
né době, kdy se o moderních trendech a pří-
stupech k  řekám mnoho nevědělo. Z  tohoto 
důvodu byla Ostravice upravena tak, že se 
sice jednoznačně zvýšil její rekreační poten-
ciál (promenáda, slunící plochy, přístup, pře-
ložka odpadních vod aj.), zmizely však pro 
řeku podstatné a přirozené prvky – například 
štěrkové plochy, přirozené pozvolné břehy, 
doprovodná vegetace ad. Současné opev-
nění vodního toku znemožňuje lidem přímý 
kontakt s vodou, a přístup je tak možný jen na 
pár místech po kamenných schodech. Zásad-
ní je také limitovaný přístup k řece, především 
v úseku Mostu Miloše Sýkory a Nové radnice. 
Na pravém břehu je situace ještě komplikova-
nější. Chybí také dostatečné a kvalitní bezba-
riérové přístupy k řece.
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Podle biologa Bohumíra Lojkáska z Ostrav-
ské univerzity způsobila první etapa Huma-
nizace Ostravice úbytek některých, i  zvláště 
chráněných druhů živočichů (např. parmy), 
které se do řeky postupně začaly vracet. Vel-
mi negativní efekt měla výstavba vodáckých 
jezů a  prohloubení koryta řeky. V  důsledku 
toho se ryby v  řešeném úseku řeky nema-
jí kde ukrýt ani vytírat. Řeka je tak v daném 
místě pro reprodukci ryb zcela sterilní. Uby-
lo rovněž keřové patro, které využívali ptáci 
a hmyz. 

Hosté diskutovali také o  aktuální podobě 
kamenných chodníků, které vedou podél 
řeky od Nové radnice k hradní lávce na Černé 
louce. Kameny nejsou pro chůzi příliš příjem-
né. Podle vyjádření náměstkyně primátora 
Kateřiny Šebestové jde o  kompromis mezi 
požadavky Povodí Odry a  Agentury ochrany 
přírody a  krajiny. Povodí Odry je majitelem 
pozemků okolo řeky a  také hlavním správ-
cem vodního toku Ostravice. Hovořilo se také 
o  tom, proč v  rámci revitalizace nevznikají 
pro živočichy a potažmo i lidi tolik prospěšné 
štěrkové lavice, které jsou pro daný typ tzv. 
štěrkonosné řeky typické a  nezbytné. Podle 
Břetislava Turečka z  Povodí Odry je tvorba 
štěrkových lavic zbytečná. Počítá se totiž 
s  takzvanou přirozenou renaturací toku. Po 
dostatečně silné povodni se dle Turečka štěr-
kové lavice na Ostravici samy vymodelují (lze 
předpokládat vznik až 5 štěrkových lavic v ře-
šeném úseku) a následně se domodelují tak, 
aby mohly být využívány návštěvníky. Do-
statečně velká povodeň by dle Turečka měla 
přicházet cyklicky, její výskyt se očekává do 
5 let.

Podoba další etapy Humanizace Ostravice 
v  lokalitě u  Černé louky, kterou si mohli ná-
vštěvníci debaty prohlédnout na několika vý-
kresech, ještě není definitivní. Kromě úprav 
břehů a  bezbariérového napojení v  okolí 
Mostu Miloše Sýkory se čeká také na zásad-
ní proměnu břehů u Černé louky, kde budou 
vystavěny budovy Ostravské univerzity. Po-
dle vyjádření náměstkyně primátora Kateři-
ny Šebestové by nábřeží u  budoucí Fakulty 
sportu, projektované architektem Romanem 
Kubou, měl pro město zpracovat architekt 
Martin Chválek. V diskusi s publikem zaznělo, 
že je potřebné připravit dobře podklady pro 
architekta tak, aby byly zahrnuty nové tren-
dy práce s  řekou ve městě i  poučení z  chyb 
učiněných v  první fázi Humanizace Ostravi-
ce. Zazněl také názor, který korespondoval 
s  vyjádřením přítomných architektů Rusiny 
a Freie, že takto významné celky by měly být 
předmětem veřejné soutěže. Náměstkyně 
uvedla, že k  budoucím úpravám řeky před 
budovami Ostravské univerzity vznikla pra-
covní skupina, která by měla sdružovat různé 
odborníky různých profesí tak, jak o tom ho-
vořili architekti Rusina a  Frei. Podle sdělení 
náměstkyně prostor pro úpravu návrhů ještě 
je a město se dle možností daných Povodím 
Odry bude snažit řekou jako takovou zabývat 
pozorněji a s využitím nejnovějších poznatků 
o této problematice intenzivněji pracovat na 
budoucí podobě nábřeží i řeky samotné.

 
Další inspirace a projekty přírodě blízkých 

úprav můžete vidět zde:
http://www.uprm.cz/projekty/reky-pro-zivot-mest/
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Současná a navrhovaná podoba úprav řeky Ostravice 
v úseku za Novou radnicí
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ZELEŇ  
V PRŮMYSLOVÉM MĚSTĚ 

Zahradami, parky a sady, tedy místy s udr-
žovanou zelení, se lidská civilizace obklopo-
vala odedávna. Každé historické období, kaž-
dý architektonický sloh se odrážel rovněž ve 
vzhledu i funkci projektovaných zahrad, ať se 
jednalo o součást zámeckého areálu, zahrady 
klášterní nebo užitkové zahrady na venkově či 
ve městě. S rozvojem průmyslu a stoupajícím 
počtem obyvatel ve městech vznikala rovněž 
potřeba budování veřejných sadů a  parků, 
kde by našly možnost oddechu a  osvěžení 
co nejširší vrstvy obyvatelstva. Města zaklá-
dala parky v  místech zbořených městských 
hradeb, zrušených hřbitovů či na jiných vol-
ných prostranstvích. Součástí parků bývaly 

koncertní pavilóny, nejrůznější odpočinkové 
altánky nebo místa pro sport. Ve výsadbě 
veřejné zeleně v souvislosti s plánovanou vý-
stavbou Moravská Ostrava oproti jiným měs-
tům na Moravě a  ve Slezsku značně zaostá-
vala. První park vznikl v roce 1852 z iniciativy 
střeleckého spolku, který zakoupil divokou 
vrbinu na pravém břehu řeky Ostravice, kde 
vybudoval střelnici, vysadil stromy a  keře, 
zřídil cesty a  postavil lavičky. Místo známé 
později jako Stará střelnice se stalo význam-
ným a oblíbeným střediskem společenského 
a kulturního života širokých vrstev obyvatel-
stva Moravské i Slezské Ostravy. Menší park, 
který nesl jméno německého básníka Friedri-
cha Schillera, se nacházel od konce 19. století 
v místech dnešní radnice městského obvodu 
Moravská Ostrava a  Přívoz a  přilehlého pro-
stranství. Park pojmenovaný v roce 1919 jako 
Komenského sady začal vznikat v okolí areá-

JAROSLAVA NOVOTNÁ, ŠÁRKA GLOMBÍČKOVÁ

Urbanisticko-architektonický koncept z roku 1907 na vybudování  
jubilejního sadu císaře Františka Josefa I. (dnes Komenského sady)

Park Císaře Josefa (dnes Husův sad) v Moravské Ostravě  
(konec 19. století)

Pohled na novou část Komenského sadu s hudebním pavilónkem, 
založenou v rámci rozšíření o roce 1928

Jubilejní sad císaře Františka Josefa I. (dnešní Komenského sady)  
v letech 1908–1918
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lu Nové střelnice zbudované v letech 1891 až 
1892 na levém břehu řeky Ostravice na mís-
tě tehdy zvaném Cingl. V roce 1907 rozhodla 
městská rada o  rozšíření dosavadního sadu 
směrem na sever podél řeky. Koncept území 
zdůrazňoval především rekreační funkci, po-
čítal s těsným sepětím parku s řekou a pama-
toval také na plochy pro sport a zábavu.

Další vývoj území ovlivnila stavba Nové 
radnice. Podle návrhu arch. Jaromíra Mouč-
ky probíhala od roku 1928 po celá 30. léta 
rekonstrukce parku, který se z  původních 
7 ha zvětšil až na 32 ha, a stal se tak jedním 
z největších sadů v celé republice. Na počát-
ku 20. století zřídila přívozská obec na místě 
zrušené zinkovny Tlach a Keil Schillerův park 
(dnes sad B. Němcové). Výsadbu řídila známá 
opavská zahradnická firma bratři Skazikové, 
která v roce 1907 vypracovala rovněž osazo-

vací projekt budoucích Komenského sadů. 
Nejznámější vítkovický sad vznikl v roce 1922 
v místě bývalého hřbitova. Tehdy se jmenoval 
Marxův, dnes nese jméno novinářky a proza-
ičky Jožky Jabůrkové. V  roce 1923 doplnilo 
mobiliář parku veřejné osvětlení a  hudební 
pavilón. K  atraktivitě sadu přispělo zřízení 
zoologického koutku. Na místě nejstaršího 
vítkovického obecního hřbitova se již od roku 
1905 nacházel park Františka Josefa I. (pozdě-
ji Masarykův). Stával v něm altánek s dřevě-
ným granátem jako upomínka na 1. světovou 
válku. V  roce 1936 bylo v  altánu instalováno 
poprsí španělského anarchisty Francisca Fe-
rrery y Gardia. Také v jiných částech města se 
nové městské parky a sady zakládaly na mís-
tě zrušených hřbitovů, např. park Císaře Jose-
fa (dnes Husův sad) v Moravské Ostravě zbu-
dovaný na konci 19. století nebo Smetanův 
sad v Mariánských Horách a jubilejní sad vy-

Návrh reklamních laviček pro inzertní kancelář Josefa Kočího,  
umístěných v ostravských sadech a parcích

Duch času, 19. 3. 1936, s. 3.

Stará střelnice, pohled na k řece Ostravici, v pozadí vlevo věž staré  
radnice na náměstí v Moravské Ostravě, litografie J. Alta z roku 1855

Smetanův sad v Mariánských Horách, v roce 1924 zde byl odhalen  
památník B. Smetany, dochovala se pouze část na ulici K. Tomana
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budovaný na oslavu 60letého panování císaře 
Františka Josefa I. (dnes Mičanův) v Zábřehu 
z 20. let 20. století. Parky a zahrady byly rov-
něž součástí zámeckých areálů v Třebovicích, 
Porubě, Kunčicích, Polance nebo Bartovicích.

Obliba obyvatel průmyslového velkoměs-
ta hledat odpočinek a  zábavu v  městských 
parcích a sadech vzrostla znovu po skončení 
2. světové války. Vyhledávaným místem se 
staly Komenského sady v centru města, kde 
si dávaly nedělní dostaveníčka celé rodiny 
Ostravanů. Kromě květinových záhonů, stro-
mových alejí, udržovaných cestiček, nových 
laviček, tenisových kurtů nebo hřišť pro děti, 
doplnila sad některá architektonická a  so-
chařská díla. V roce 1946 zde byl slavnostně 
odhalen památník Rudé armády od akade-
mického architekta Jana Jírovce. Koncem 60. 
let 20. století našly v parku své místo plastiky 
z  Mezinárodních sympozií prostorových fo-
rem, která se konala v Ostravě v letech 1967 
a 1969. 

Na protějším slezském břehu řeky Ostravi-
ce v Kunčičkách začal vznikat po válce poblíž 
dolu Alexander z  iniciativy horníků přírodní 
sad o  rozloze 6,5 ha (dnes sad Maxima Gor-
kého). Jeho součástí bylo jeviště, taneční 
parket, dětské brouzdaliště, pískoviště, teni-
sové kurty, hřiště na volejbal, basketbal a ve 
výbězích byla umístěna také zvířata. K  prv-
ním z nich patřili v roce 1949 srnec, dvě srny 
a  pět bažantů. Zoo bylo oficiálně založeno 
až 26. 10. 1951 a v následujících letech láka-
li širokou veřejnost k  návštěvě dva medvědi 
hnědí a od roku 1956 indický slon Pepík, dar 
vietnamské vlády. Už od počátku se počítalo 
s  přemístěním zoologické zahrady do vhod-
nější lokality. Uvažovalo se mj. o Radvanicích, 
Vřesině nebo Bělském lese. Nakonec zvítězila 
slezskoostravská Stromovka, kde byla nová 
zoologická zahrada veřejnosti zpřístupněna 
1. 5. 1960. V  první etapě výstavby vznikl zá-
kladní návštěvnický okruh, tak jak jej známe 
dnes, a také většina hlavních expozic a pavi-
lónů, zejména pavilóny medvědů, opic, šelem 

Dnešní sad Boženy Němcové v Přívoze ve 20. letech 20. století.  
Od roku 1910 byl sad oplocen a uzamykal se na dvě brány

Nerealizovaný návrh na úpravu propylejí městského hřbitova na letní 
kavárnu a cukrárnu, 1976 (dnes sad Milady Horákové)

Marxův sad (dnes J. Jabůrkové), 30. léta 20. století

Areál budoucí zoologické zahrady a sadu v Kunčičkách, 1945
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Komenského sady, oblíbené místo procházek a odpočinku celých rodin  
s dětmi, 1957

Nerealizovaný návrh na úpravu zrušeného městského hřbitova, v němž  
se počítalo se zachováním krematoria, 1976 (dnes sad Milady Horákové)

Komenského sady, bronzová busta J. A. Komenského zde byla  
slavnostně odhalena 28. 3. 1959 v rámci oslav Dne učitelů

Návštěvnický okruh zoologické zahrady ve Slezské Ostravě,  
60. léta 20. století

Sad Klementa Gottwalda (dnes Milady Horákové) 80. léta 20. století

Sad Družby s památníkem bitvy u Stalingradu,  
Zábřeh nad Odrou, 80. léta 20 století

Starobělské Lurdy, kaplička u pramene  
v Bělském lese, 70. léta 20. století

Zoologická zahrada v Kunčičkách (dnes sad Maxima Gorkého),  
50. léta 20. století
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a slonů. S výjimkou expozice medvědů slouží 
v různě pozměněné podobě tyto pavilóny do-
dnes. Svou rozlohou 100 ha je ostravská zoo 
druhou největší v České republice. 

Dnešní Sad Dr. Milady Horákové (dříve Kle-
menta Gottwalda) je v  místě, kde se původ-
ně nacházel židovský a  ústřední městský 
hřbitov. Ten svoji funkci plnil od roku 1875. 
V  60.–70. letech 20. století byl hřbitov po-
stupně rušen a přeměněn na park. Demolici 
neušlo ani kubistické krematorium z  roku 
1925, navržené Vlastislavem Hofmanem. 
Parkovou úpravu sadu s dekorativními váza-
mi a pítky doplňovala socha Mladý život Evy 
Krškové z roku 1961. V roce 1994 byly do sadu 
přemístěny plastiky, které vznikly v průběhu 
Mezinárodních sympozií prostorových forem 
konaných v Ostravě v letech 1967 a 1969, pů-
vodně umístěné v Komenského sadech. V ži-
dovské části hřbitova, jehož likvidace spadá 
do 80. let 20. století, se od roku 1994 nachází 
Památník obětem holokaustu. 

Zábřežský Sad Družby byl založen roku 
1982 k 40. výročí bitvy u Stalingradu v rámci 
partnerství Ostravy a Volgogradu. Při příleži-
tosti návštěv významných osobností zde byly 
slavnostně vysazovány památné stromy. Nej-
větší zelená plocha v Ostravě, tzv. Bělský les 
o  rozloze 160 ha, se nachází na katastru Zá-
břehu, Staré Bělé a Výškovic. Lesní masiv, ne-
narušený a nerozdělený pozdějšími silnicemi, 
byl v  minulosti velkou zásobárnou kvalitní 
pramenité vody. V roce 1931 koupila les zná-
mý jako Studně Moravská Ostrava, aby získa-
la přístup k pramenům pro městský vodovod. 
V  70. letech 20. století byla severní část lesa 
bezprostředně navazující na bytovou zástav-
bu upravena na lesopark s minigolfem a dět-
ským hřištěm. 

Zajímavostí jsou Starobělské Lurdy – zá-
koutí v  bukovém porostu na jižním okraji 

lesa, kde u pramene stojí kaplička postavená 
z  vysokopecní strusky. Bělský les je místem 
ideálním pro vycházky a  sport. Je protkán 
sítí cest a cestiček pro chodce, běžce, cyklisty 
a v zimě také pro běžkaře. 

Studie rekonstrukce Bělského lesa, 1967 (čárkovaně značeny vysoké 
lesní porosty, kroužky značeny volné skupiny dřevin, bílá místa zobrazují 
louky, parkové trávníky a porosty květin). 
 
Legenda: 1. promenádní trasa, 2. velká rekreační louka, 3. restaurace, 
4. velké květinové útvary, 5. zahradní čítárna, šachy, 6. porosty stále 
zelených dřevin, 7. jezírko s vodním ptactvem, 8. rezerva pro objekt ne-
mocnice, 9. hřiště a zábavné plochy, 10. začátek promenády, 11. městské 
centrum s hlavním přístupem
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KOMUNISTICKÝ 
PROTINACISTICKÝ ODBOJÁŘ 
LADISLAV ŠEVČÍK

Dne 14. března 2019 uběhlo osmdesát let 
od obsazení Moravské Ostravy posádkami 
německého wehrmachtu. Toto smutné výročí 
připomněly všechny místní regionální sdělo-
vací prostředky. Vpád okupantů byl natolik 
rychlý a  koordinovaný, že na území města 
nedošlo k  žádnému významnému projevu 
odporu. Ještě téhož dne začala německá taj-
ná policie ve spolupráci s ostravskými Něm-
ci zatýkat úředníky policejního ředitelství 
a  vybrané funkcionáře komunistické strany. 
A  právě z  jejich řad vzešel první jednoznač-
ný postoj k nové situaci. Na přelomu března 
a  dubna 1939 se uskutečnila v  hulváckém 
lesíku schůzka, během které bylo vytvořeno 
osmičlenné prozatímní krajské ilegální vede-
ní. V porovnání s občanskými odbojovými or-
ganizacemi měla KSČ jistý náskok, neboť její 
stranická síť existovala ještě před vznikem 

protektorátu Čechy a Morava. 
Psát v současné době o komunistické pro-

tinacistické resistenci není příliš v kurzu. Sou-
časná česká historiografie jednoznačně pre-
feruje občanský proud, zvláštní popularitě se 
aktuálně těší zejména parašutistické výsadky 
vyslané z Anglie, o kterých vyšla řada popu-
larizačních článků a samostatných publikací. 
Mimo to bylo natočeno o  této problematice 
také několik televizních dokumentů. Je nepo-
chybné, že minulý režim bagatelizoval a  na-
prosto trestuhodně odsoudil k  zapomenutí 
politicky nežádoucí odbojové skupiny orien-
tované na londýnské centrum a  interpreto-
val české hnutí odporu období 1939–1945 
především jako uvědomělý boj dělnických 
vrstev českého národa a levicově smýšlejících 
intelektuálů (Fučík) pod vedením KSČ s pod-
porou Sovětského svazu. Na druhou stranu 
je správné si objektivně přiznat, že amatérští 
badatelé i profesionální historici až na pár vý-
jimek význam i roli komunistických odbojářů 
po roce 1989 rovněž neodůvodnitelně opo-
míjejí. Oprostíme-li se od ideologického za-
barvení a  poválečné glorifikace stranických 

RADOMÍR SEĎA

Ladislav Ševčík – přestrojení v období okupace
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funkcionářů a přidržíme-li se striktně dostup-
ných historických pramenů, jak z provenien-
ce samotných úředníků gestapa, tak dalších 
institucí nacistické okupační správy, musíme 
uznat vytrvalost a  odhodlanost řady členů 
KSČ v boji proti okupačnímu režimu po celou 
dobu existence protektorátu Čechy a Morava. 
Dobrým příkladem výše uvedeného je nepo-
chybně ostravský rodák Ladislav Ševčík.  

Vyrůstal v početné rodině zakladatele míst-
ní organizace KSČ Jana Ševčíka v  hulvácké 
dělnické kolonii Vítkovických železáren. Ov-
šem místem jeho narození 1. února 1908 se 
stal dům v ulici 1. máje 70/12a. Sociálně slab-
ší rodina, zcela závislá na prosperitě hutního 
podniku, nemohla poskytnout svým osmi 
dětem žádné vyšší vzdělání. Absolvoval proto 
jen pět let obecné a tři roky měšťanské ško-
ly. Nicméně další znalosti a  rozhled získával 
pravidelným samostudiem a privátní četbou. 
Stejně jako řada jeho vrstevníků i on se zapo-
jil do sportovních a kulturních aktivit místní-
ho odboru Dělnické tělovýchovné jednoty. 
Předmětem jeho zájmu byla zejména házená 
a  lední hokej. Působil i ve Sportovním klubu 
Čechie a stál u zrodu Jednoty proletářské tě-
lovýchovy v Hulvákách. Mimo to organizoval 
v  kolonii divadelní hry. První pracovní zku-
šenosti získával od roku 1922 jako slévač ve 
vítkovické staré ocelárně. V  druhé polovině 
dvacátých let vstoupil do Československé so-
ciálně demokratické strany dělnické. Po šesti 
letech musel zaměstnání opustit kvůli kritice 
tamních poměrů, přesto personální odděle-
ní podniku uvedlo do jeho osobního listu, že 
z podniku odchází dobrovolně. Na pracovišti 
totiž došlo k těžkému úrazu jednoho z dělní-
ků, který byl navíc bez jakékoli kompenzace 
propuštěn ze služeb železáren. Mladý Ševčík 
se proti takovému jednání, jež považoval za 
nespravedlivé, otevřeně ohradil a  obrátil se 

na vedení příslušného provozu. V lednu 1929 
obdržel předvolání k okresnímu soudu v Ost-
ravě, na základě kterého byl obviněn z podně-
cování stávky a pobuřování proti železárnám. 
Zásluhou svého obhájce dr. Pozamentýra vy-
vázl jen s  jednoměsíční podmínkou a  povin-
ností uhradit soudní náklady. Tehdy získala 
rodina Ševčíků první zkušenosti s  domovní 
prohlídkou ze strany policejních orgánů. Pak 
byl řadu let nezaměstnaný a  přivydělával si 
příležitostnými brigádami jako např. úpravou 
Komenského sadu v  centru města. Dopady 
tehdejší světové hospodářské krize pocíti-
la celá rodina. Jeden z  jeho bratrů dokonce 
spáchal ze zoufalství sebevraždu. V roce 1929 
vstoupil Ševčík do KSČ a o pět let později byl 
zvolen funkcionářem okresního výboru. Od 
dubna 1937 znovu pracoval v železárnách, ov-
šem už v říjnu téhož roku byl zase propuštěn, 
kvůli konfliktu s přímým nadřízeným. Krátce 
pak pracoval v přívozské petrolejce. 

Od března 1939, kdy jej poprvé hledalo 
doma gestapo, se ukrýval v ilegalitě. S man-
želkou Miladou se vídával zřídka, a  to pouze 
ve velmi ranních hodinách. O dva měsíce poz-
ději byl stranou poslán do Kladna, aby pomá-
hal organizovat tamní komunistické buňky. 
Zde vystupoval pod krycím jménem Franti-
šek Šrámek, což bylo jméno jeho nevlastního 
bratra, jindy jako Pokorný. Ve vydávaných 
tiskovinách vysvětloval na základě relací 
moskevského rozhlasu podstatu paktu Mo-
lotov-Ribbentrop, po kterém se KSČ ocitla ve 
společenské izolaci. Už tehdy kladl velký dů-
raz na striktní dodržování konspirace. Stálé 
bydlení nezískal, naopak preferoval nepravi-
delný pobyt u některého z členů organizace. 
K jeho blízkým spolupracovníkům patřil i Du-
šan Šubrt, jedna z prvních obětí zastupujícího 
říšského protektora Heydricha v rámci první-
ho stanného práva (popraven 29. září 1941). 
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Nezapomněl ale ani na svou rodinu, kte-
ré zasílal z  Kladna část financí získaných ze 
stranických příspěvků. Se svými příbuznými 
v Ostravě udržoval spojení výhradně pomocí 
tajné korespondence. Gestapo stále pátralo 
po jeho pobytu a  namátkově kontrolovalo 
jeho bydliště v Hulvákách. Velkým překvape-
ním pro něj bylo, když za ním na Štědrý den 
roku 1939 přijela jeho manželka i  s  malou 
dcerou. Setkání mu zprostředkovali členové 
kladenské komunistické sítě. V létě 1940 odjel 
do Brna, kde plnil stejný úkol jako v Kladně. 
V  únoru 1941, tedy v  době, kdy bylo rozbi-
to I. ilegální ÚV KSČ, byl vypátrán a  zadržen 
v  důsledku infiltrace organizace konfiden-
tem brněnského gestapa, místním Němcem 
Ernstem Florianem. Prošel velmi krutými vý-
slechy. Umístěn byl na hradě Špilberk, který 
sloužil německé politické policii jako věznice. 
K výslechům byl převážen opakovaně také na 
ostravskou služebnu. Dne 19. května 1941 ko-
lem 11 hodin dopoledne se během jedné jízdy 
z Brna do Ostravy poprvé pokusil uprchnout. 
Příležitost se mu naskytla během předávání 
dvou vězňů vsetínskou úřadovnou gestapa, 
kteří měli stanout před soudem. Ševčík po-
žádal řidiče Bruna Kastnera, aby mohl s odů-
vodněním vykonání potřeby vystoupit z auta, 

načež se dal okamžitě na útěk. Jelikož se 
v blízkém okolí nacházely zrovna děti, nemo-
hl Kastner hned použít služební zbraň. Teprve 
když se v  další části ulice nenacházeli žádní 
chodci, vypálil na Ševčíka tři rány. Žádná jej 
naštěstí nezasáhla, nicméně ten se raději roz-
hodl okamžitě zastavit. V Ostravě byl umístěn 
ve věznici krajského soudu. Se souhlasem 
gestapa udržoval písemný kontakt se svou 
rodinnou. Dne 9. července 1941 napsal z  ji-
homoravské metropole své manželce a dceři 
z  vězení: „Nejmilejší Věruško a  Miladko! Zasí-
lám pozdrav a  vzpomínku. Jsem zdráv. Jsem 
znovu v Brně. V Moravské Ostravě jsem se zdr-
žel sedm týdnů a ani jsme se neviděli. Žádnou 
zprávu jsem od Vás neobdržel již sedm týdnů. 
Nevím, jestli jste již na mne zapomněli? Milad-
ko, budeš-li moci, pošli mne 100 Kč. Psát mne 
můžeš vždy k  1. každého měsíce. Napiš mne, 
jaké má Věruška vysvědčení. Jestli je zdravá. 
Pozdravuj všechny známé. S pozdravem Láďa.“ 
Další příležitost k  útěku se mu naskytnula 
30. července 1941. Tehdy byl internován v kla-
denské škole, kterou gestapo předělávalo na 
věznici. On sám v ní vykonával nejrůznější po-
mocné a  úklidové práce. Strážní službu zde 
vykonávali pouze čeští protektorátní četníci. 
Toho dne Ševčík zametal chodbu v  budově. 
Přibližně v 8 hodin ráno se mu podařilo nepo-
zorovaně vyskočit z  nezamřížovaného okna 
prvního patra školy. Úkryt a  pomoc nalezl 
v nedaleké Unhošti u  rodiny Miroslava Pate-
ry a později u okresního soudce dr. Antonína 
Bílého, kteří jej znali z  doby jeho působení 
v  Kladně. Tamní gestapo okamžitě vyhlásilo 
pátrání a zatklo četníky Černého a Bulu, kte-
ří za vězně osobně zodpovídali. Obvinilo je 
z fingování Ševčíkova útěku. Zadržení vytrpě-
li kruté výslechy, během kterých byli i škrce-
ni, vrchnímu strážmistrovi Bulovi navíc gesta-
páci vytloukli několik zubů. Německá policie 

Milada Ševčíková s dcerou Věrkou



22

nakonec oba četníky propustila až v  únoru 
1942. O útěku vězně byl informován také sa-
motný šéf pražské řídící úřadovny gestapa Dr. 
Hans-Ulrich Geschke. Domů ke své rodině se 
Ševčík neodvážil vrátit, předpokládal, že je-
jich byt bude pod dohledem gestapa. Zamířil 
proto do Slavkova, kde měl řadu známých, 
přesto se mu podařilo doručit do Ostravy 
sestře Anně telegram s lakonickým vzkazem: 
„Karel je nemocný, přijeď.“ Převoz zpět do 
Ostravy mu v  srpnu 1941 zajistila další sest-
ra Božena (v  odboji měla krycí jména Vlasta 
a Květa), která jej po několika dnech pátrání 
nalezla v Unhošti.  

Po velkém zatýkání ostravských komunistů 
během roku 1940 se zbylé stranické buňky 
stáhly do ústraní. Oživení organizace nastalo 
právě až s  návratem Ladislava Ševčíka zpět 
do Ostravy. Podařilo se mu vybudovat funkč-
ní organizaci, která disponovala poměrně 
dobře vybaveným technickým a  tiskovým 
aparátem. Členskou základnu tvořily kromě 
dělníků průmyslových podniků také admini-
strativní síly místních úřadů, včetně zaměst-
nanců okresního soudu. Velkou podporu mu 
obětavě poskytovali jeho příbuzní. Sestra 
Božena byla 15. března 1942 předvolána na 
služebnu gestapa. Vznesená obvinění z pod-
pory hledané osoby kategoricky popřela a po 
několika dnech byla propuštěna. Ševčíkova 
skupina se zaměřovala na materiální podpo-
ru rodin postižených zatýkáním přezdívanou 
,,Rudá pomoc“. K  tomuto účelu se konaly 
sbírky potravinových lístků a  finanční hoto-
vosti. Pro osoby žijící v  ilegalitě organizace 
nechávala zhotovit falešné legitimace. Další 
aktivitou bylo pravidelné zhotovování a šíře-
ní ilegálních tiskovin, a to nejen v rámci odbo-
jových buněk, ale i pro široké vrstvy obyvatel. 
Na Ostravsku pravidelně vycházely časopisy 
Rudé právo, Pravda, Hlasy z podzemí, Morav-

ská Rovnost, Jiskra, Dělnické noviny, Bulletin 
atd. Tiskový aparát organizace disponoval 
cyklostylem, psacími stroji a  řadou kurýrů. 
K ofenzivním aktivitám patřila nejrůznější sa-
botážní činnost, hlavně se jednalo o přeřezá-
vání brzdových hadic nákladních vlaků (v říj-
nu 1941 bylo zaznamenáno v Ostravě a okolí 
více než devadesát případů), přerušování te-
lefonních, telegrafních kabelů a železničních 
návěstí. Kromě toho docházelo k útokům na 
provozní zařízení v  továrnách, zejména se 
jednalo o  přeřezávání převodových řemenů, 
okupační správa ale zaznamenala i  jiné pří-
pady, např. v  srpnu 1941 poškodil neznámý 
dělník v oddělení válcovny trub Vítkovických 
železáren vhozením cizích těles do stroj-
ní části obráběcí stroj, který pak musel být 
kompletně demontován. Mimo provoz zůstal 
pět dnů. O měsíc později někdo vrazil poblíž 
nákladního nádraží v Mariánských Horách asi 
čtvrt metrů dlouhý kus kolejnice do výhybky. 
V březnu 1942 vyšetřovalo gestapo v ostrav-
ské firmě Klinkhof případ poškození rychlo-
řezných nožů, čímž došlo ke snížení výroby 
válečně důležitých součástek. Ve stejném 
roce došlo ve Vítkovických železárnách k de-
formaci osy ozubených kol na válcovací stoli-
ci pro výrobu železničních kotoučů vražením 
železné tyče do převodové skříně, v  květnu 
1942 položili neznámí sabotéři na železniční 
trať mezi stanicemi Vratimov a  Paskov čtyři 
dřevěné pražce jako překážku. O dva měsíce 
později byla prakticky na stejném místě od-
šroubována a  odhozena stranou část kolejí. 
K vykolejení vlaku ani tentokrát nedošlo, jeli-
kož sabotáž včas objevil a nahlásil železniční 
zaměstnanec, nicméně provoz musel být na 
několik hodin přerušen. Organizace také plá-
novala bombové útoky na úřadovny gestapa 
v Ostravě a Brně. Ševčíkova skupina fungova-
la zakonspirovaná relativně dlouho a nepře-
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rušila svou činnost ani během prvního a dru-
hého stanného práva. Svou činnost vyvíjela 
v  době velkých nacistických úspěchů na vý-
chodní frontě, kdy bylo osvobození českých 
zemí v  nedohlednu. V  letních měsících 1942 
přespával Ševčík i  pod širým nebem a  jídlo 
mu tajně vozila v kočárku sestra Božena. Ně-
jakou dobu našel azyl u  teprve osmnáctile-
tého Jan Cwirze, který bydlel na dnešní třídě 
28. října, a to přibližně 200 metrů od služebny 
gestapa. Intenzivní pátrání německé policie 
nemělo dosud výsledky. První zatýkání čle-
nů skupiny začalo až v  listopadu 1942, kdy 
gestapo přivedl na stopu konfident Josef Ko-
hutek. Nicméně hlavní osoba ilegální skupiny, 
Ševčík, stále unikala. Dne 5. prosince téhož 
roku zatklo gestapo prakticky všechny jeho 
blízké příbuzné. Na služebně obdrželi všich-
ni zadržení tužku s  papírem, na který měli 
napsat místa, kde se schovává, a  další kon-
taktní osoby. Nikdo z nich nenapsal ani slovo. 
Mezitím se konfidentovi Kohutkovi podařilo 
přes členku odbojové skupiny Antonii Ježo-
vou z Frýdku, která po několika týdnech přeci 
jen uvěřila, že jedná se skutečným ilegálním 
funkcionářem, domluvit schůzku s Ševčíkem 
nedaleko nádraží v Ostravě-Kunčicích. Místo 
setkání bylo předem obklíčeno gestapáky. 
Dne 13. února 1943 vystoupila v odpoledních 
hodinách Ježová z  vlaku, po dlouhém čeká-
ní k  ní přistoupil osobní ochránce Ševčíka 
Jan Pašer. Oba se vydali od nádraží směrem 
k mostům přes řeku Ostravici. Následoval je 
Kohutek oblečen v uniformě železničáře s ge-
stapákem Wychou. Po chvíli se k první dvoji-
ci připojil Ševčík, když společně vstoupili na 
most, zazněl krajinou náhle výstřel z  pisto-
le. Kohutek, který identifikoval neznámého 
muže s  dlouho hledaným Ševčíkem, sáhl po 
zbrani a zasáhl jej do zad. Jeho zrada tím byla 
dokonána. Nečekanou palbu Pašer opěto-

val a Wychu trefil do kolena. Po vyprázdnění 
zásobníku se dal na útěk, ovšem další gesta-
páci ho záhy dopadli. Vážně zraněný Ševčík 
byl okamžitě převezen do městské nemoc-
nice. Gestapo se ho pokoušelo zlomit tím, 
že k němu na pokoj přivedlo jeho manželku. 
Ševčík za čtyři dny, aniž by cokoli nebo koho-
koli prozradil, zemřel. Následná perzekuce 
postihla celou rodinu. Bratr Stanislav a sestra 
Božena stanuli v  roce 1943 před senátem li-
dového soudu ve Vratislavi, na základě jehož 
rozhodnutí byli oba popraveni. Ševčíkovu 
šedesátiletou matku Annu poslalo gestapo 
do Osvětimi, ze které byla po čase odtrans-
portována do ženského koncentračního tá-
bora Ravensbrück. V únoru 1944 zde zemřela. 
V koncentračních táborech, respektive na po-
chodu smrti zahynuli i dva jeho švagři a jedna 
švagrová. 

Jak konstatovali samotní členové protiko-
munistického referátu německé tajné policie, 
člen zemského vedení ilegální KSČ na Moravě 
Ladislav Ševčík byl velmi talentovaný orga-
nizátor, který v  letech 1941–1942 významně 
pozvedl úroveň odbojového hnutí nejen na 
Ostravsku, ale prakticky na celé Moravě. Jeho 
ilegální organizace byla definitivně zlikvido-
vána až v  létě 1943. Gestapo zadrželo zhru-
ba 500 osob. Na Ševčíkovu památku byla po 
válce pojmenována v Hulvákách ulice i místní 
taneční soubor. Jeho životní příběh se stal 
v roce 1985 dokonce předlohou k natočení te-
levizní inscenace Balada o naději. Na tohoto 
ostravského rodáka, reálnou osobnost proti-
nacistického odboje, jež byla plně oddána své 
myšlence, můžeme být hrdí. Dovolím si říct, 
že by si od obyvatel našeho města oprávněně 
zasloužil jako trvalou připomínku vlastní pa-
mětní desku.
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MINULOST ŽIDOVSKÉ 
KOMUNITY V ZÁBŘEHU NAD 
ODROU V LETECH 1837–1939

Židé byli dlouhá staletí omezováni a nebyli 
s ostatním obyvatelstvem rovnoprávní. V ně-
kterých oblastech se jim však dařilo i žilo lépe. 
V  blízkosti Moravské Ostravy se nacházely 
nejpočetnější židovské komunity v oblasti Tě-
šínska, Bohumínska a Osoblažska. Ojediněle 
se dozvídáme o  židovských osobách, které 
se objevily na území dnešní Ostravy, často 
o  nich víme ve spojitosti s  jejich vyhnáním, 
jako třeba roku 1725, kdy byl vypuzen jeden 
žid z Vítkovic. Od roku 1848 se mohli židé usa-
zovat ve městech, souhlasil-li s tím magistrát. 
Ostravský magistrát však takové rozhodnutí 
nevydal, a proto se židé koncentrovali v teh-
dejších obcích nedaleko Moravské Ostravy, 
především v Polské Ostravě, Vítkovicích, Zá-
břehu a ve Staré Vsi nad Ondřejnicí.

První zmínka o  třech židech v  Zábřehu se 
v pramenném materiálu objevuje v roce 1837, 
tedy třicet let předtím, než získali prosinco-
vou ústavou úplnou rovnoprávnost s  ostat-
ním obyvatelstvem a  mohli se usazovat i  ve 
městech, dokonce i mimo ghetta. Do vydání 
ústavy se židovská komunita v  Zábřehu roz-

rostla na dvě desítky osob. Největší rodina 
Kohnových obývala tzv. dolní dvorek (po-
staven olomouckou kapitulou roku 1801 pro 
hospodářské účely, dnes se jedná o  školní 
statek na katastru Nové Vsi). Zábřežské ma-
triky nám poskytují několik záznamů o naro-
zení či úmrtí židovských osob. Nejvíce jich po-
chází ze 40. let 19. století, další následují až od 
70.  let téhož století. Sčítání obyvatel z  roku 
1870 zaznamenalo v  Zábřehu 22 židů, jejich 
počet do roku 1880 stoupl na 29. V roce 1900 
se ve sčítání obyvatelstva přihlásilo v  obci 
k izraelitskému vyznání již 244 osob.

Již po pádu vrchnostenského systému se 
v prvních obecních volbách dostal do obecní-
ho výboru Ignatz Kohn. Můžeme si klást otáz-
ku, jak byli židé v Zábřehu vnímáni. První kro-
nikář Zábřehu, páter Josef Bilčík, zaznamenal 
ve své kronice několik informací týkajících se 
zdejší židovské komunity. První zápis se týká 
prodeje staré školy v  Zábřehu (dnes budova 
č. p. 101 na ulici Závoří), kterou obec nabídla 
k prodeji, jelikož ve stejném roce byla posta-
vena o  kousek dál prostornější školní budo-
va. Bilčík si tedy poznamenal: „Starou školu 
koupila společnost občanů v počtu 29, aby prý 
nepřišla do ruk židům, a chce zvětšivši a vysta-
vivši ji výše zařídit v  ní obecní hostinec.“ Zá-
břežští se obávali, že v obci budou již tři hos-
tince provozované židy. Nakonec objekt po 

PETR LEXA PŘENDÍK
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přestavbě paradoxně pronajali židovi Mořici 
Heitlingerovi. Chudší obyvatelé vyhledávali 
lacinější zboží, které židé nabízeli v místních 
obchodech.

PRVNÍ ŽIDÉ V ZÁBŘEHU – ČÍM BYLI?
Osoby židovského vyznání se v  Zábřehu 

od samého příchodu zapojovaly především 
do prodeje piva a lihovin, stejně jako do pod-
nikání a  obchodnictví. Roku 1848 získal žid 
Isaak Kohn právovárečné právo, které záhy 
doplnil právem na výrobu lihovin v nynějším 
školním statku. Právo na výrobu alkoho-
lu později převedl na svého syna Leopolda 
a  následně Ignáce, který palírnu prodal ně-
kdy v polovině 70. let 19. století Oskaru Von-
dráčkovi za částku 79 000 zl. Další židovskou 
osobou byl Jakob Weiss, který do Zábřehu 
přišel na počátku 60. let 19. století. Za sumu 
12 000 zl. provedl přestavbu objektu dřívější-
ho fojtství (dnes restaurace Havránek) a začal 
zde provozovat hostinec. Mohl si investici jis-
tě dovolit, neboť patřil k největším majitelům 
realit na území obce. Farář Bilčík si k Weisso-
vi poznamenal v roce 1879 následující slova: 
„Dne 13. ledna prohlásil Jakub Weiss, majitel 
dědičné rychty č. 1, bankrot. Koupil statek ten-
to před lety za 12 tisíc a patřilo k němu 100 jiter 
pole a  lesin. Před dvěma roky odprodal kapi-
tolnímu velkostatku od toho 57 jiter po 300 zl., 
celý obnos však nestačil na zaplacení dluhů 
a přec ještě koupil sousední grunt od Jana Pu-
dicha, nemaje groše. Zabředl do dluhů dílem 
četnou rodinou, z kteréž synky všecky dal stu-
dovat, dílem domácím nehospodařením, ač 
sám co rolník znamenitě obdělával pola svá. 
Oba majetky koupeny od jeho zetě Leopolda 
Königateina, taktéž žida, něco přes 24.000 zl. 
Dluhů napočítáno na 30.000 zl. Weiss však přec 
sám dále hospodařil. – V. r. 1882 prodán druhý 
grunt, dříve Jana Pudicha, Karlu Raškovi, dom-

kaři, za 6.200 zl. – Jako skoro při každém židov-
ském úpadku, nebylo vše v pořádku, ač Weiss 
z toho se vymotal bez trestu.“ V polovině 80. let 
19. století Weiss pronajal a později i odprodal 
svůj hostinec Wincenci Ignáci Goldbergerovi. 
Ten je znám jako židovský majitel realit a také 
jako zakladatel pískových dolů u  řeky Odry 
(1895), které na počátku 20. století odkoupily 
Vítkovické železárny. V roce 1904 Goldberger 
stál u zrodu Židovského chrámového spolku 
(Zábřeher Tempel-Verein). Zmiňme ještě žida 
Leona Fertiga, který po zřízení silnice z  Vít-
kovic do Zábřehu (dnes Ruská ulice) otevřel 
18. října 1885 svůj hostinec, který roku 1904 
zakoupil jeho zeť Jindřich Schönthal, pod je-
hož jménem je podnik známý dodnes.

 

ŽIDOVSKÁ MODLITEBNA
V roce 1875 židé v Moravské Ostravě založili 

Židovskou náboženskou obec a  o  čtyři roky 
později vybudovali také synagogu v  blízkos-

Abraham Moritz Forscher byl od roku 1903 kantorem a šochetem  
(židovským řezníkem) v zábřežské modlitebně.
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ti hlavního ostravského náměstí. V  relativně 
krátkém čase začaly vznikat i menší synago-
gy a  modlitebny v  okolí města. Vůbec první 
z  takových modliteben vznikla v  Zábřehu 
u okresní silnice směřující do Vítkovic. V roce 
1891 zakoupil Leopold Rufeisen pozemek, 
který v roce 1894 přešel do vlastnictví židov-
ského náboženského spolku. V létě roku 1891 
nechal postavit židovský obchodník Emanu-
el Presser na zakoupeném pozemku u dneš-
ní Ruské ulice skromný dům. Návrh objektu 
zhotovil stavitel Emil Hauke z  Klimkovic. 
Jednalo se o  nízkou přízemní budovu s  val-
bovou střechou, který stál na trojúhelníkové 
parcele. Architektonicky prosté uliční průčelí 
se skládalo ze sedmi okenních os. Vnější vý-
zdoba postrádala jakékoli prvky výzdoby či 
židovskou symboliku, takže dům připomínal 
spíše hostinec nebo noclehárnu. Pouze Da-
vidovy hvězdy umístěné nad střechou sym-
bolizovaly účel stavby. Vlastní modlitebna 
se nacházela ve větším sále, v  menším pak 
byla umístěna třída pro vyučování. Stavba se 
stala filiální modlitebnou židovské nábožen-
ské obce v Moravské Ostravě. Scházeli se zde 
k bohoslužbám především souvěrci ze Zábře-
hu, Vítkovic a Hrabůvky. Na rozdíl od velkých 
synagog sloužila modlitebna v Zábřehu pou-
ze k modlení. 

V hlavní místnosti o ploše 180 m2 bylo k dis-
pozici 220 sedadel a  okenními otvory byla 
místnost propojená s modlitebnou pro ženy. 
Školní místnost o velikosti 30 m2 byla určena 
pro patnáct žáků. Byl zde také byt pro správce. 
Do objektu se vstupovalo ze dvora společnou 
předsíní, z níž vedly dvoje dveře do modliteb-
ny sálu. V letech 1904 a 1910 byly k modliteb-
ně přikoupeny okolní pozemky, na nichž byla 
zřízena prostorná zahrada. V  roce 1907 byly 
k budově přistavěny záchody a místnosti pro 
zabíjení drobné zvěře a drůbeže (pro porážku 

košer). Roku 1919 byl objekt rozšířen o  dal-
ší přístavek. Architekt a  stavitel J. Skorecki 
z  Moravské Ostravy pak v  roce 1927 provedl 
opravu fasády.

LIKVIDACE OSTRAVSKÝCH 
SYNAGOG

Počet židů v  Zábřehu byl mezi světovými 
válkami konstantní a  pohyboval se okolo 
260  osob. Jen málokdo se hlásil také k  ži-
dovské národnosti. Řada židů se věnovala 
obchodnictví, což dokládají sčítací operáty 
z  roku 1930 a  také vzpomínky pamětníků. 
„Židů v  Zábřehu nebylo moc. Ale na hranici, 
tedy po cestě směrem do Vítkovic, tam se jich 
pár našlo. 

U křižovatky dnešních ulic Dolní a Ruská bylo 
pekařství Otto Beer, pekl výborné nadýchané 
bábovky. Když přišli Němci, v ten moment s pe-
kařstvím skončil. Nahradil ho Němec Karel Ti-
tze, který byl u něj dříve jako tovaryš. Nedaleko 
Schönthala byl obchod Samuel Mandelbaum, 
měl k prodeji všechno možné. Jako kluci jsme 
si u  Mandelbauma kupovali třaskavé kuličky 
z  fosforu. K  tomu nám majitel vždy dal něja-
ký bonbón. U  Schönthala byl ještě jeden ob-
chod, Jachzel. Dlouhá prodejna byla umístěna 

Zábřežská židovská modlitebna u dnešní Ruské ulice, 20. léta 20. století
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v  posledním domě před železniční vlečkou na 
zábřežském katastru. To byl obchod se vším 
všudy, byly tam i  hračky, naši mi tam koupi-
li koloběžku za 19 korun. V  roce 1939 obchod 
zmizel a  pak ho provozoval nějaký Matěj. No 
a ještě MUDr. Grünberg, to byl doktor, všeobec-
ný lékař, měl ordinaci na Ruské ulici u dnešní-
ho domu, kde sídlí policie,“ vzpomínal v květ-
nu 2019 Jaroslav Ermis (*1928). 

VYPÁLENÍ ZÁBŘEŽSKÉ 
MODLITEBNY

Německá okupace v březnu 1939 znamena-
la likvidaci židovských kultovních míst. Velmi 
brzy po německé okupaci se ostravské syna-
gogy dostaly do okruhu „zájmu“ okupantů 
i místních Němců. Těm bylo jasné, že pokud 
chtějí rozbít židovskou komunitu, musí za-
čít od židovských náboženských obcí, které 
židům poskytovaly pevnou oporu společen-
skou, kulturní, náboženskou, sociální i  eko-
nomickou.

Přípravy k  ničení ostravských synagog 
a modliteben proběhly podle známého sché-
matu z  Německa. V  Ostravě se nedalo před-
pokládat, že na synagogy zaútočí masy zfa-
natizovaných lidí, jako tomu bylo v Německu 
během křišťálové noci. Navíc šlo o nezákon-
né akce, dokonce i z hlediska tehdy platných 
předpisů – i  když bylo předem jasné, že pa-
chatel stíhán nebude. Jednání o likvidaci ost-
ravských synagog probíhala v naprostém uta-
jení. Jen ze vzpomínek pamětníků vyplývá, 
že hlavní úlohu při likvidaci hrály složky SA. 
Likvidaci měli na starost příslušníci SA, kteří 
již v  Německu prosluli jako horliví propagá-
toři antisemitismu. Naplánované útoky byly 
provedeny v rozmezí května až června 1939. 
V  tehdejším tisku, již značně ovlivněném at-
mosférou okupace, bylo ničení židovských 
objektů zachyceno jen krátkými a nicneříka-

jícími zprávami (především v Českém slovu).
Jaroslav Ermis na jaro 1939 vzpomínal ná-

sledovně: „Ve Vítkovicích byl velký templ vedle 
školy na dnešním náměstí Jiřího z  Poděbrad, 
byl vysoký a  obložený zelenými kachličkami. 
Vyhořel jako první a  pak následovala zábřež-
ská modlitebna. Když byla vypálena, šli jsme 
se tam jako kluci podívat na trosky, jak to vy-
padá, a  akorát jsme našli takovou velkou be-
tonovou nádrž, kde se porážela zvířata formou 
košer. Zůstaly stát jen zdi, střecha shořela a byt 
židovské rodiny, která tam žila, byl prázdný. Asi 
byla dopředu informována o  tom, že stavba 
bude vypálena.“

Modlitebna v  Zábřehu nad Odrou byla na-
cisty vypálena 7. června 1939 a požár ji téměř 
úplně zničil. Zkáza zde musela být důkladná, 
protože Stavební úřad v  Moravské Ostravě 
nařídil po komisionálním obhlédnutí trosek 
(21. června 1939) Židovské náboženské obci 
v  Moravské Ostravě ihned začít s  bořením 
zbytků zdiva. Již 7. července 1939 úřad urgo-
val splnění tohoto příkazu pod hrozbami poli-
tické exekuce. Židovská náboženská obec na-
jala k odstranění trosek modlitebny stavitele 
Maxe Riese a s pracemi se započalo koncem 
července 1939. Už 25. září 1939 byla budova 
zcela odstraněna. Do konce října 1939 měla 
náboženská obec také zajistit ohrazení parce-
ly vkusným plotem. Stavba oplocení se pro-
táhla až do roku 1940 vlivem finančních potíží 
náboženské obce.
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OSTRAVA OBJEKTIVEM 
OSTRAVANŮ

Století objektivem Ostravanů – unikátní 
projekt Statutárního města Ostravy a  Archi-
vu města Ostravy vyvrcholil na jaře vydáním 
stejnojmenné publikace, která byla veřej-
nosti oficiálně představena 7. března 2019 
v  Archivu města Ostravy. Kniha zobrazuje 
Ostravu poněkud jinak, než jak jsme zvyklí 
z  profesionálních fotografických publikací. 
Na jejich stránkách jsou zpravidla k  vidění 
záběry architektonicky cenných budov, vel-
kých veřejných staveb a průmyslových areá-
lů. Jistě, jsou tu i pohledy do oživlých náměstí 
a ulic města, ale lidé zde často tvoří jen jakýsi 
kompars, který pouze doplňuje exteriéry, vy-
mezené kulisami domovních fasád, nemluvě 
již o fotografiích leteckých, na nichž se člověk 
mnohdy ztrácí úplně.

Cíle iniciátorů a  tvůrců publikace, jejíž vy-
dání počátkem roku 2019 bylo jakousi pomy-
slnou tečkou za oslavami stého výročí vzniku 
samostatné Československé republiky, byly 
zcela odlišné. Záměrem bylo shromáždit 
s  pomocí občanů našeho města fotografie 
vypovídající o všedním, každodenním životě 
Ostravanů v průběhu sta uplynulých let – jak 
žili, pracovali, jak trávili svůj volný čas nebo 

prožívali důležité rodinné události. Vítány 
byly samozřejmě i takové snímky, které byly 
reflexí důležitých historických událostí v živo-
tě města (mj. let 1918, 1938, 1948, 1968, ale 
zdaleka se to netýkalo jen osmičkových vý-
ročí, nýbrž všech důležitých momentů, které 
nějakým způsobem ovlivnily život ve městě, 
ať už v dobrém nebo ve zlém). Sledované ob-
dobí bylo nakonec poněkud zúženo a  nepo-
krývalo celých 100, nýbrž jen 70, respektive 
71 let – 1918–1989. Vlastní realizací tohoto 
projektu byl pověřen Archiv města Ostravy, 
který při sběru fotografického materiálu úzce 
spolupracoval s  Ostravským muzeem, spol-
kem PANT a  se všemi pobočkami Knihovny 
města Ostravy. 

Do všech těchto institucí mohli občané za-
půjčit fotografie k  oskenování osobně nebo 
již hotové skeny zaslat na jejich e-mailové ad-
resy. Příslušná výzva byla zveřejněna v květ-
nu 2018 s tím, že závěr této první, ale stěžejní 
fáze byl stanoven na 14. září téhož roku. Je 
třeba přiznat, že odezva nebyla – alespoň 
zpočátku – tak živá, jak se předpokládalo, 
a  fotografie se hromadily jen pomalu. Svůj 
podíl na tom mohl mít pochopitelně i  fakt, 
že rodinné fotografie mají vždy nádech jisté 
intimity, nikdy nebyly primárně určeny pro 
širší publikum a ne každý se s nimi chce po-
dělit. Do poloviny září roku 2018 se však přes-
to podařilo nashromáždit přes 500 fotografií 

JOZEF ŠERKA

1. máj 1964
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Pohřeb v roce 1934Ostrava v roce 1968

Volby 1981Rodina v parku 1966

Na mostě za Novou radnicí 1945Zboží z UNRRY – Moravská Ostrava 1945
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s  velice pestrou tematikou. Kdybychom se 
měli pokusit alespoň zhruba o přibližnou sta-
tistiku, převažovaly v materiálu jednoznačně 
fotografie skupinové (pózující školní třídy, 
učni, frekventanti kurzů, zaměstnanci nejrůz-
nějších profesí, sokolští cvičenci, vojáci, rodi-
ny) a  fotografie jednotlivců (především děti, 
v menší míře ateliérové fotografie dospělých 
osob) – dohromady téměř 47 %. Na druhém 
místě se umístily záběry zachycující průběh 
veřejných slavností (družstevních, spolko-
vých, sokolských) a také oslav a  jiných důle-
žitých událostí rodinných, jako jsou svatby, 
křtiny, vítání občánků a pohřby – 21 %. 

Třetí větší skupinu tvořily snímky ostatních 
událostí veřejného i soukromého charakteru 
(sportovní závody, povodně, požáry, brigády, 
volby, ochotnická divadelní představení, vý-
lety a  další volnočasové aktivity) – 15 %. Ve 
zbylém množství nashromážděného materi-
álu dominuje řada fotografií různých objek-
tů ve městě, ať už se jedná o  obytné domy, 
veřejné budovy nebo stavby průmyslové. 
Přestože nebylo prvotním záměrem shroma-
žďovat snímky tohoto druhu, je třeba říci, že 
i tyto často velmi plasticky dokreslují všední 

život Ostravy v  uplynulých desetiletích. Bo-
hužel nejméně bylo záběrů, které nahlédly 
takříkajíc přímo „do kuchyně“ a interiérů ost-
ravských domácností v letech minulých. O to 
vzácnější však jsou.

Předpokládaný rozsah a dimenze fotoalba 
byly od počátku limitovány tak, aby publika-
ce „padla“ dobře do ruky a aby její prolistová-
ní zůstalo příjemným zážitkem, který zabere 
právě tolik času, kolik se v dnešní uspěchané 
době pokládá za přiměřené. Bylo tedy možné 
využít jen něco více než cca jednu třetinu na-
shromážděného materiálu a vlastní výběr byl 
zcela jistě úkolem z těch nejtěžších. Na druhé 
straně se projevila určitá teritoriální nevy-
váženost snímků z  hlediska jejich vzniku na 
území města Ostravy, a proto byla kniha – byť 
jen v malé míře – doplněna také o záběry ze 
sbírek Archivu města Ostravy. Tento fakt však 
v  žádném případě neohrozil, ale spíše jen 
podtrhl kouzlo, jaké toto unikátní ostravské 
fotoalbum má. Ani autor tohoto článku, který 
vyrůstal v Ostravě v 70. a 80. letech 20. století, 
se nemohl a nemůže při listování jeho strán-
kami ubránit nostalgii a  specifickému déjà 
vu… Patrně nebyl sám, protože publikace, 
nabízená k prodeji na pobočkách Ostravské-
ho informačního servisu, byla bleskurychle 
rozebrána. Můžeme jen doufat, že v dohledné 
době dojde k jejímu dotisku.

Výkladní skříň Baťa v roce 1934

Obálka knihy
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HUDEBNÍ UMĚLCI  
MEZI OSTRAVOU A VÍDNÍ

Tento název doplněný číslicí 1 a ekvivalent-
ním německým překladem se nachází spolu 
se jmény deseti osobností na obálce knihy, 
kterou koncem minulého roku vydalo Nakla-
datelství Lidové noviny. Překlad naznačuje 
hned při prvním seznámení, že se čtenářům 
se zájmem o  migrační vazbu mezi Ostravou 
a  Vídní dostává do ruky kniha s  paralelním 
česko-německým textem. Tímto způsobem 
řešil muzikolog Viktor Velek už svou první mo-
nografii Lumír 150 (20151, 20162) věnovanou 
sbormistrům krajanského pěveckého spolku 
Lumír ve Vídni. Zatímco tato skoro šestiset-
stránková kniha byla motivována 150. výro-
čím spolku, tak novinka souvisí s autorovým 
působením v Ostravě, konkrétně na hudební 
části Fakulty umění Ostravské univerzity. Více 
informací o novém přírůstku do hudebně-his-
torické a  hudebně-lexikografické literatury 
s  vazbou na Ostravsko jsme se rozhodli při-
nést formou rozhovoru s autorem samotným.

Kdy a  proč vlastně vznikla myšlenka 
napsat knihu o  hudebních umělcích, do 
jejichž životů se významně zapsala města 
Ostrava a Vídeň?

Ve vzpomínkách se vracím někam k  roku 
2014. Hledal jsem nějaké téma, na které by 
bylo možno získat grantovou podporu v regi-
onu. A to ve smyslu zajištění výzkumu, zpra-
cování knihy a  jejího vydání: knihu nakonec 
podpořila Nadace Český hudební fond. Navíc 
jsem chtěl novým způsobem vytěžit výsledky 
svého několikaletého výzkumu ve Vídni.

Na čem přesně jste tam pracoval?
S  blížícím se koncem doktorského studia 

na Universität Wien jsem si stále více říkal, že 

bych rád ve Vídni zůstal. Podařilo se mi pak ve 
spolupráci s dnes již zvěčnělým přítelem čes-
ké muzikologie, prof. Th. Antonicekem, získat 
tříletý FWF-grant na výzkum hudebního živo-
ta vídeňských Čechů v letech 1840–1939. Šlo 
o  výzkum tématu, které nebylo zpracované. 
Nikdo pořádně nevěděl, jakou podobu akti-
vity krajanů měly. Dnes jsme již mnohem po-
učenější, ale stále je to téma, které si zaslouží 
pozornost. 

A  cesta k  ostravskému kontextu vedla 
kudy?

Základem byla práce s  dvěma soubory 
v mém notebooku. V jednom z nich si rok po 
roku rekonstruuji události v  české hudební 
Vídni a do druhého si pak přenáším informa-
ce a tvořím hesla osob a institucí (spolků, or-
chestrů, kapel, sborů apod.). Prostě jsem si 
řekl, že ve svých výpiscích zkusím najít všech-
ny osobnosti s  vazbou na Ostravu. Bylo jich 
poměrně dost a na další, zejména německo-

Obálka knihy 
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jazyčné hudební osobnosti Ostravy přelomu 
19. a 20. století, mě upozornil ostravský zna-
lec hudby Gustava Mahlera pan Milan Palák. 
Mějme na paměti, že cesta z Ostravy do Víd-
ně byla výrazně kratší než cesta z Ostravy do 
Prahy.

V názvu Vaší knihy je obsažena číslice 1. 
Avizujete tak, že bude další díl?

Ano, přesně řečeno – dva další díly. Během 
rešeršní práce se ukázalo, že materiálu bude 
hodně. Tím spíše, že jsem se neomezil jen 
na původní záměr postihnout působení ost-
ravských rodáků na česko-vídeňské hudeb-
ní scéně, ale rozhodl jsem se pro vytvoření 
komplexních kapitol typu „život a dílo“. Proto 
jsem pro 1. díl vybral deset osobností, o nichž 
jsem toho našel tak akorát pro formát kapi-
tol kratšího rozsahu. Pro 2. díl jsem si nechal 
pouze jednu osobnost: neváhám tvrdit, že 
nejvýznamnějšího a nejslavnějšího operního 
pěvce narozeného v  Ostravě – Richarda Ku-
blu (1890–1964). A 3. díl je vyhrazen pro Ku-
blovu první manželku, v  Ostravě narozenou 
operní pěvkyni Lídu Maškovou, a pro neméně 
slavnou operní zpěvačku Evu Hadrabovou-
-Nedbalovou, která v  Ostravě také jistý čas 
působila a  byla velmi oblíbenou zpěvačkou 
Richarda Strausse.

Vraťme se k  1. dílu. Zmíněných deset 
osobností je v něm zařazeno podle nějaké-
ho klíče?

Ne, pořadí je v podstatě náhodné. Nenašel 
jsem nějaký nosný prvek ani pro utvoření ur-
čitých skupin. Jistě, nějaký spojovník se na-
jde vždy, ale proč ho hledat za každou cenu. 
Na první místo jsem zařadil Helenu Zemano-
vou (1906–1990). Proč? Ze všech vybraných 
osobností se dožila nejdelšího věku a  ještě 
dnes v  Ostravě potkáváme mnohé její žáky 
či mladší kolegyně a kolegy. Tato operní zpě-
vačka byla pražskou rodačkou, kamarádkou 

slavné pěvkyně Jarmily Novotné (1907–1994). 
Ve Vídni působila v letech 1931–1933, učila se 
zde zpěvu u  slavného Maxima Ulanovského. 
Stačila vystupovat i na akcích českých spolků 
a  od roku 1933 působila až do konce života 
v  Ostravě. Nejen v  opeře, známá byla i  jako 
koncertní umělkyně.

Jak jsme již zmínili, kniha vyšla dvojja-
zyčně. Jenže německý text bývá obvykle 
delší než český. Jak jste to řešil? 

Ano, tak to prostě je a mně se nabízelo ta-
kové „proluky“ vyplňovat fotografiemi, ske-
ny programů koncertů apod. Pro zachycení 
četnosti a spektra rolí jsem zvolil formu pře-
hledných tabulek. Pokud některá z osobnos-
tí byla zachycena na nahrávkách (vydaných 
či interních rozhlasových), tak jsem vytvořil 
i seznam nahrávek. Zkrátka, snažil jsem se do 
kapitol zanést vše podstatné.

Vzhledem k Vašemu studiu a výzkumu ve 
Vídni jste si knihu mohl přeložit sám, ale 
v tiráži jsou u německého překladu a jeho 
korektury uvedena hned čtyři jména. 

To je jednoduché. Původně jsem to chtěl 
opravdu překládat sám, ale nakonec jsem 
byl rád za každou volnou minutu, kterou 
jsem mohl strávit výzkumem a precizováním 
českého textu. Kniha vznikala řadu měsíců, 
původní překlad studentky Lenky Bartošové 
upravil pravý vídeňský Čech Pavel Koutník, 
doplňky mi později překládala bilingvní Han-
ka Pfalzová a  občas mi vypomohl i  bývalý 
spolužák z  Vídně Johannes G. Schwarz. Na 
mě samozřejmě zůstalo to, že jsem překlady 
zkontroloval co do terminologické přesnosti. 
Na tomto místě musím určitě zmínit ještě dvě 
jména: Dr. Lenku Černíkovou z  hudebního 
oddělení Ostravského muzea a  Mgr. Tomáše 
Karkoszku z Archivu města Ostravy, který mi 
velmi pomohl v oblasti zpracování archivního 
materiálu.
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Při listování knihou zaujme i grafika…
Ta zaujala už v okamžiku, kdy jsem s demo-

-verzí knihy přišel do Nakladatelství Lidové 
noviny. Je to skvělá ukázka kumštu, který si 
z Fakulty umění odnášejí absolventi proško-
lení doc. Eliškou Čabalovou. Eliška Tunklová 
k nim patří a měla se mnou zlatou trpělivost: 
doplňků a úprav bylo opravdu hodně. Skvěle 
vyřešila „titulní podobenky“, tj. fotografie na 
začátku kapitol. Všechny mnou dodané fotky 
byly černobílé, navíc často nafocené z novin 
a nekvalitních předloh. Tady měla Eliška vol-
nou ruku a  pojala ty podobenky moderně, 
umělecky.

Vraťme se ještě k  obsahu. Které osudy 
Vás zasáhly nejvíce?

Poměrně smutný jsem byl při psaní o  Ri-
chardu Chýlovi-Graevenovi. Neměl lehký ži-
vot: neuměl hospodařit s penězi, exekuce se 
mu lepily na paty, přišel o  oko, po ukončení 
operní pěvecké kariéry pracoval pro rozhlas. 
Ke konci života trpěl duševní chorobou a ne-
podařilo se mi ani zjistit, kdy vlastně zemřel. 
Jeho finanční problémy mj. dokumentuje 
korespondence s  českými krajany ve Vídni, 
odkud neodešel právě v nejlepším. Je to kapi-
tola, která rozhodně není jen vršením fakto-
grafie – místy se mi podařilo vykročit směrem 
k určité příběhovosti, a přitom zůstat v oblasti 
vědy se všemi standardy typu poznámky pod 
čarou, abstrakt, jmenný rejstřík atd. – Nece-
lých 40 let vyhradil osud dalšímu nadanému 
opernímu pěvci, Karlu Šoupalovi-Kalmarovi. 
Ano, jde o  příslušníka slavného hudebního 
rodu Šoupalů. Do Vídně ho přivedlo studium 
zpěvu, učil ho renomovaný O. E. Robinson. 
Krajanům vypomohl mj. sólem v  kantátě 
Bouře Vítězslava Nováka, určitou dobu zpíval 
i  v  krajanském pěveckém kvartetu Ozvěna. 
Po Brnu a Praze působil v Ostravě, kde slavil 
velké úspěchy. V nejlepší formě odešel v roce 

1922 do Plzně. Zde stačil vystoupit jen dva-
krát a  pak ho ranila mrtvice. A  tak podobně 
bych mohl představit i zbývající.

Které další osobnosti pro Vás ještě byly 
něčím mimořádně atraktivní?

Zcela určitě Jaroslav Háša (1908–1941), vý-
borný violoncellista, jeho hru známe z nahrá-
vek. Ten se narodil ve Vídni, jeho otec Josef 
Háša zde byl renomovaným hráčem na tentýž 
nástroj. Podařilo se mi najít syny Jaroslava 
Háši, tj. bratry Tomáše a  Jana. Druhý jme-
novaný mi poskytl dokumenty z  rodinného 
fotoalba a cenné informace a postupně jsme 
našli i  jiná zajímavá témata, která nás spřá-
telila. Jaroslav Háša měl dramatický život: 
z  Německa utekl před blížící se nacistickou 
hydrou, v Paříži si přivydělával čištěním bot… 
V Ostravě byl před válkou členem rozhlasové-
ho orchestru, z  té doby se na něj dochovalo 
udání – v knize ho cituji. V 60. letech pak směl 
působit ve Švédsku, byl jehovistou… zkrát-
ka: zajímavý osud.  – A ještě bych zmínil Nor-
berta Dörflera (1890 – po 1969). Tento skvělý 
trumpetista, odchovanec vídeňské konzerva-
toře, před válkou a za války působil v Ostra-
vě. Byl vynikající hráč, oceněný mj. Paulem 
Hindemithem. Po válce byl ovšem určen pro 
odsun a  nepomohly ani intervence českých 
hudebníků, důvodem pro odsun byla jen 
německá národnost. – A zajímavé informace 
jsem získal i od příbuzných Eduarda Jaroška 
(1896–1967), varhaníka a zpěváka. Našel jsem 
i dceru Jindřicha Záletky (1899–1982), výbor-
ného houslisty (mj. v orchestru Osvobozené-
ho divadla) a  pedagoga, ale její věk a  snad 
i zdraví… ani sousedé ji nepřesvědčili, aby se 
se mnou dala do řeči.

Můžete zhodnotit, kolik nových informa-
cí jste přinesl?

To se dá dobře odhadnout. Vezměme jako 
bernou minci třeba hesla v Československém 
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hudebním slovníku osob a  institucí. Pokud 
tam vybrané osobnosti hesla mají, tak byla 
už nevyhovující. Ostatní hesla vůbec neměli, 
a to ani v Biografickém slovníku Slezska a se-
verní Moravy. 

Kde je vlastně kniha k dostání?
V  Ostravě např. v  univerzitním knihkupec-

tví v Mlýnské ulici, ale také třeba v knihkupec-
tví Academia.

Kdy představíte veřejnosti 2. díl o  Ri-
chardu Kublovi?

Rád bych to stihl do konce roku a zase po 
roce nadělil vánoční dárek zájemcům o  his-
torii Ostravy, operu a hudební kulturu vůbec. 

VELEK, Viktor. Hudební umělci mezi Ostravou a Vídní = Tonkünstler 
zwischen Ostrau und Wien. 1, Helena Zemanová, Richard Chýla-Graeven, 
Karel Kalmar (Karel Šoupal), Asta Šindlerová, Jaroslav Háša, Jindřich 
Záletka, Bohuš Tichý, Věra Borská, Norbert Dörfler, Eduard Jarošek. 
Vydání: 1. Praha: NLN, 2018. 223 stran. Musica Bohemica Viennensia; 
tomus V. ISBN 978-80-7422-659-5.
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FENOMÉN SKUPINY HARAKIRI 
CZURAKAMI A LITERÁRNÍ 
FESTIVAL INVERZE

Jestliže bychom chtěli psát o  generačních 
obměnách a  proměnách ostravské „mladé“ 
literatury, byla by to poměrně inspirativní 
sonda do živého kulturně-společenského 
procesu po roce 1989 a  dobových specifik 
těchto časů. Pravděpodobně bychom se sou-
středili především na polovinu devadesátých 
let a na aktivity, které organizovalo množství 
literátů, výtvarníků, fotografů (a dalších) ko-
lem časopisů Modrý květ, Landek, Obrácená 
strana měsíce, Pagát, Protimluv či mnohem 
později na krátký čas redakční okruh časopi-
su Nové břehy. Pravděpodobně bychom také 
museli zmínit aktivity takzvané Bezejmenné 
skupiny kolem středoškolského pedagoga 
a  básníka Lukáše Bárty. U  prvně zmíněných 
časopisů devadesátých let bylo ovšem re-
dakční jádro (a okruh spolupracovníků) slože-
no z lidí – sportovní terminologií řečeno – ve 
zralém tvůrčím věku kolem třiceti let. O mla-

dé literatuře v  pravém smyslu (a  nikoli o  úz-
kém kroužku přátel) by se dalo spíše mluvit 
ve spojitosti se studentskými časopisy Pagát 
a  Nové břehy, které se také snažily pořádat 
autorské večery talentovaných mladých regi-
onálních tvůrců, ovšem stejně tak autorů již 
celorepublikově známých.

V  roce 2017 vznikla v  Ostravě skupina Ha-
rakiri Czurakami, jejíž jádro tvoří Jan Dvořák 
(*1993), Vasilios Chaleplis (*1993), Marek Slo-
nina (*1991) a  Adam Tomáš (*1991). Geneze 
názvu skupiny je dle členů následující: „A tak 
se zrodil nápad vytvořit ducha očišťující rituál, 
který po přidání nezdravého množství sebede-
struktivního humoru, popkulturního šovinismu 
a japonských tradic získal lehce lascivní název: 
snoubí se v  něm rituál brutální sebevraždy se 
symbolickou penetrací vlastního ega.“ Skupi-
na se ponejprve představila manifestem Ha-
rakiri Czurakami k  proponovaným večerům, 
v  němž se tato skupina hlásí nejenom k  tra-
dici ostravské literatury (v  manifestu jsou 
jmenovitě zmíněni Petr Bezruč, Vilém Záva-
da, Petr Motýl, Petr Hruška, Jan Balabán aj.) 
či reflektuje změny vnímání ostravského ge-
nia loci, ale chce mimo jiné (právě vzhledem 

ROMAN POLÁCH
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k historii „proměn“ Ostravy z takzvaného čer-
ného města na město, jež by již nemělo být 
vnímáno pouze prizmatem hornické a hutnic-
ké minulosti) iniciovat autentické vnímání Os-
travy a literatury v rámci svého generačního 
pohledu. Pozoruhodné je dvojí gesto mani-
festu – jednak především potřeba představit 
se právě formou manifestu (dnes již takřka 
neviděná), byť poznamenaného frázemi v mi-
nulosti již mnohokrát na konto Ostravy po-
znamenanými (rázovitost kraje, intence ne-
vidět Ostravu jako černé město etc.); jednak 
pak zásadním závěrem manifestu: „Pojďme 
dát mladým lidem možnost vyjádřit se a  se-
berealizovat se. Pojďme touto naší společnou 
iniciativou zažehnout požár, který bude stejně 
okázalý a  nadějný jako jiskry, ze kterých vze-
šel.“ Můžeme zde tedy pozorovat autentickou 
touhu po generačním vyjádření podpořenou 
(s  nadsázkou) patetizující vůlí (to můžeme 
také sledovat v  onom popisu vzniku názvu), 
což bude ovšem nadále pro tuto skupinu pří-
značné.

Skupina následně v  roce 2017 uspořádala 
deset večerů, a  to postupně v  Ostravě, Olo-
mouci, Brně a Praze, představila se také na li-
terární scéně Letní filmové školy v Uherském 
Hradišti, festivalech Colours of Ostrava a Ka-
mera Oko. Dramaturgie jednotlivých večerů 
sestávala především z volné prezentace (tzn. 
mimo předem domluvená vystoupení, též 
možnost tzv. open micu) vlastní tvůrčí lite-
rární činnosti a hudebních a audiovizuálních 
vystoupení. Skupina si postupně vytvořila 
poměrně početnou a  pevnou diváckou zá-
kladnu, z  níž se mnohdy jednotlivci aktivně 
zapojovali svými básněmi a povídkovou tvor-
bou do programu večerů. Souhrnným výstu-
pem těchto večerů je pak sborník Harakiri, 
jenž vyšel v roce 2018 v nakladatelství Nugis 
Finem Publishing, a to mimo jiné též za komu-

nitní finanční podpory skrze crowdfundingo-
vý server Startovač.  

 Vizuálně je kniha na první pohled 
podobná ostravské antologii Briketa (Větrné 
mlýny, 2013) – a  to černočerným kartonem 
se slepotiskem. Jak již bylo výše uvedeno, 
vychází sborník z  jednotlivých večerů a  jsou 
zde publikovány texty autorů z Ostravy, Pra-
hy, Brna a Olomouce. Podobně jako Briketa je 
sborník Harakiri vizuálně dobře zpracovaný 
– každý „městský oddíl“ je vyveden na jiném 
typu papíru, které oddělují úvodní černé lis-
ty. Graficky a typograficky je kniha také více-
méně pěkně udělána (ruší snad jen nezvykle 
malý prostor mezi textem a  koncem strany 
v dolní části knihy). 

Sborník odráží proklamované aktivity 
skupiny. Je to tedy nejenom komunitní (me-
ziměstský) projekt, generační literární výpo-
věď (nejpočetněji tvoří jádro sborníku autoři 
narození v  roce 1993 a  1994, nejstarší autor 
je pak narozen v roce 1982 a nejmladší v roce 
1998), ale především nezkreslená radost z li-
teratury, byť mnohdy na pomezí toho, co by 
například v literárních časopisech (ne)prošlo 
jejich redakčními filtry. To ovšem automatic-
ky neznamená, že tyto příspěvky v rámci akti-
vity skupiny být publikovány nemají – naopak 
na textech můžeme pozorovat například mo-
tivické generační zaměření či přístup k litera-
tuře jako specifického prostředku vztahu ke 
světu. Zdařilé texty sborníku jsou zejména ty 
prozaické – především autorů pražské pro-
venience, hlavně studentů FAMU, a dále také 
povídka brněnského autora Jana Singera. Na 
mnohých básních lze ještě pozorovat, kun-
derovsky řečeno, jejich lyrický věk, nicméně 
i zde se najdou básně, které prozrazují již ur-
čitou tvůrčí zkušenost (básně Jonáše Zbořila, 
jehož kniha Podolí byla nominována na Mag-
nesii literu a Cenu Jiřího Ortena) či jistý talent 
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(Nela Bártová). Z ostravských autorů bych vy-
zdvihl zmíněnou Nelu Bártovou (známou spí-
še v  kruzích výtvarného umění), jejíž básně 
publikované ve sborníku pracují s  přepisem 
autentických odposlechů, dále pak některé 
básně Kateřiny Ociskové. Sborník, jak je jeho 
záměrem (respektive jak bylo také záměrem 
skupiny již od začátku v jejich manifestu), ilu-
struje pestrost autorů ještě většinou oficiálně 
nepublikujících – dali tedy (literární) hlas své 
generaci, nicméně bude mnohdy ještě třeba 
opustit juvenilní, a tedy pochopitelnou tvůrčí 
živelnost, bude třeba s texty redakčně praco-
vat a nalézat individuální tvůrčí tvar. Nejpod-
statnější věcí je ovšem to, že zde existuje chuť 
a  iniciativa potkávat se u  literatury, což je 
svým způsobem dnes vzácné a prozatím není 
na místě přespříliš příkré kritické hodnocení 
– to lze snad až s  případným dalším sborní-
kem či například v případných prvotinách au-
torů. Na místě ovšem, jak jsem výše uvedl, též 

není zakrývání nedostatků juvenilních textů, 
Magorem řečeno: Na poplácávání po zádech 
musí zahynout každá kultura.

Jestliže členové skupiny prokázali své dob-
ré organizační schopnosti v oblasti pořádání 
vlastních literárních večerů napříč republi-
kou, pak tyto zkušenosti zužitkovali v  roce 
2018 prvním ročníkem literárního festivalu 
Inverze, jenž proběhl také v  letošním roce. 
V prvním ročníku organizátoři o  festivalu in-
formovali poměrně lapidárně následující hra-
vou formou slovníkového hesla slova Inverze: 
1. stav atmosféry, při němž teplota vzduchu 
v určité vrstvě stoupá; 2. obrácený, nepravidel-
ný pořádek slov nebo vět; 3. ostravský festival 
zaměřený na aktuální trendy v literatuře; 4. … 
Živelná hravost a  potřeba převráceného po-
hledu na zavedené věci tedy provází členy 
skupiny i  tímto festivalem. Organizační tým 
festivalu zůstává totožný se složením skupiny 
Harakiri Czurakami, přizván je navíc Ondřej 
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Hrabal, který je dramaturgicky spjat s  lite-
rární scénou Letní filmové školy v Uherském 
Hradišti, mimo jiné též vítěz ve Slam poetry 
za rok 2018. 

V tiskové zprávě k druhému ročníku pak au-
toři typicky charakterizovali své snahy meta-
forou, kterou obrazně spojili s červenobílým 
vizuálním stylem festivalu – červená jako zá-
pal a bílá jako klid – opět můžeme pozorovat 
snahu o propojení krajních (i vizuálních) mož-
ností, které mimo jiné též nabízí areál, v němž 
je festival realizován, a  sice Provoz Hlubina, 
tedy „kulturní čtvrť“ v železobetonovém are-
álu  plném kontrastních kulturních možností. 
Dramaturgie festivalu pak poměrně dobře 
splňuje nastavené cíle a chuť spojovat zdán-
livě kontrastní prvky soudobé kultury – oba 
ročníky hostily jak významné (Petr Hruška, 
Jan Novák, Jáchym Topol, Petr Stančík), tak 
talentované a oceňované mladé autory (Ma-
rie Iljašenko, Ondřej Macl, Tereza Semotamo-
vá, Mirka Ábelová), přičemž je pro tento festi-
val příznačná též snaha reflektovat na jedné 
straně současné virální trendy, a to například 
prezentací internetových fenoménů, jakými 
zcela jistě jsou bloggeři stránky 1 000  věcí, 
co mě serou, Čeština 2.0, Hudební masak-
ry či Pure devadesátky, na druhé straně pak 
vystoupení respektovaných současných kul-
turně-společenských osobností (Josef Pá-
nek, Tomáš Baldýnský). Nedílnou součástí 
festivalu jsou pak hudební a  audiovizuální 
vystoupení, respektive divadelní vystoupení 
a performance – to se týká také exhibice slam 
poetry. Chvályhodné je také to, že se festival 
snaží dávat prostor v nejlepším smyslu slova 
regionálním subjektům a autorům – ať už to 
jsou kvalitní místní alternativní kapely, zmí-
něná divadla (Statické divadlo) či nakladatel-
ství (Perplex, Protimluv), jejichž autorům byl 
v druhém roce festivalu dán nejenom literární 

(Irena Šťastný, Tomáš Čada, nedorazivší Ma-
rek Pražák), ale také diskusní prostor (diskuse 
na téma Fungování nezávislých nakladatel-
ství).

Byť byl první ročník plnohodnotným fes-
tivalem, lze říci, že je dramaturgická práce 
vzestupná právě oním záměrem prostupo-
vání různých (ne)literárních oblastí, kterých 
bylo v  druhém ročníku podstatně více – je 
poměrně osvěžující na jednom místě slyšet 
zavedené autory v  kontrastu s  (pro mnohé 
hraničním) fenoménem slam poetry, slyšet 
možnosti a limity stand-up comedy či disku-
tovat o  soudobých kritických tématech. Ko-
nečně i  vlastní publikum nejenom festivalu 
Inverze jako takového, ale též skupiny Hara-
kiri Czurakami dává možnost setkat se u  li-
teratury lidem, kteří se v  rámci svých zájmů 
tak často nesetkají na „klasických“ literárních 
čteních, což hodnotí jako přínosné též sami 
autoři. Tak je, myslím, splněna intence orga-
nizátorů jak večerů Harakiri Czurakami, tak 
Inverze vnést do ostravského kulturního živo-
ta pohyb, o kterém lze i nadále dobře disku-
tovat a očekávat další vývoj obou literárních 
akcí této mladé generace.
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