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EDITORIAL
Milí příznivci našeho spolku,
máme za sebou horké léto, měsíce, ve
kterých se snažíme všichni nabrat síly. Přestože prázdniny jsou především měsíci odpočinku, připravovali jsme pro vás některé
projekty, které bychom chtěli dokončit ještě
letos v zimě. Náš člen Jakub Ivánek pracoval
přes léto na aktualizované verzi Mapy ostravských soch, v níž přibudou nově vzniklá
umělecká díla a díla opravená, bohužel však
některá rovněž ubudou, jelikož se nepodařilo je zachránit a byla odstraněna. Mapa by
měla vyjít na podzim tohoto roku, termín
oznámíme v předstihu na našich stránkách
www.krasnaostrava.cz.
Celé léto naši členové pokračovali v přípravě knihy Cesty do ostravského (v)nitrozemí,
jež by měla vyjít v prosinci tohoto roku. Na
publikaci pracují fotografové Roman Polášek
a Martin Popelář, literární kritik Pavel Hruška,
editorka Monika Horsáková, botanička Zdenka Rozbrojová a širší tým spolupracovníků
– historik umění Martin Strakoš, historička
umění Romana Rosová, historikové Martin
Juřica, Petr Přendík a Lenka Kocierzová,
průvodce Tomáš Majliš a geolog Jan Lenart.
Kniha se pokusí o zmapování duše ostravské
krajiny – zahrne jak známé kulturní památky
a památkové rezervace, tak dosud nezmapované lokality, včetně architektonicky zajímavých staveb, které dosud nejsou systematicky propagovány, urbanisticky výjimečných,
ale také urbanisticky problematických lokalit
a zanikajících čtvrtí a zákoutí, jež jsou svědectvím překotného rozvoje města Ostravy.
Fotografie přiblíží „genius loci“ řady jedinečných ostravských destinací, specifický cha-

rakter a nenapodobitelné kouzlo průmyslovou minulostí zformovaných oblastí, stejně
tak osobitý rustikální ráz okrajových městských lokalit a cenných přírodních prostředí.
Knihu graficky připraví mladá slovenská grafička Kristína Pupáková, která jí vtiskne jinou
tvář, než na jakou jsme zvyklí u klasických
průvodců. Doufáme, že se kniha stane jakýmsi poetickým průvodcem i rádcem lidem, kteří zatouží poznat a procestovat Ostravu způsobem, který není tradiční a obvyklý.
V létě bohužel jedna ze staveb, o které
v naší knížce píšeme, zanikla – přes veškeré
úsilí odborné i laické veřejnosti byl v srpnu
zbořen cenný komín Strakáč. Celou situaci
komentujeme v úvodu tohoto čísla. Významný prostor jsme se v podzimní Krásné Ostravě
rozhodli věnovat vzpomínce na mimořádnou
osobnost, nakladatele, literáta a organizátora kulturních akcí a ostravského patriota
Jaroslava Erika Friče, který v květnu zemřel.
Na následujících stránkách najdete také unikátní dobovou vzpomínku na bombardování
Ostravy z roku 1944, článek historika umění
Martina Strakoše o architektonické soutěži
na ostravskou koncertní halu či text Martina Mikoláška věnovaný nové ostravské soše
z dílny Jana Šnébergera, již jsme pokřtili letos
v červnu na hrobě sochaře Augustina Handzela na slezskoostravském hřbitově. Botanička Zdenka Rozbrojová ve svém výzkumu
objevila unikátní část lesa v lokalitě u Rezavky, nejen o ní si přečtete v jejím příspěvku,
zaměřeném na přírodní zajímavosti výletu ze
Svinova právě na Rezavku.
Přejeme příjemné čtení a těšíme se na vás
na našich podzimních akcích,

za okrašlovací spolek Ilona Rozehnalová
1

UNIKÁTNÍ KOMÍN STRAKÁČ
ZMIZEL NAVŽDY
Z MAPY OSTRAVY
ILONA ROZEHNALOVÁ

V sobotu 3. srpna 2019 krátce po půl sedmé
ráno byl odstřelen unikátní ostravský komín
Strakáč, který se nacházel v areálu bývalé

vítkovické úpravny a spékárny železných rud.
Ačkoli se spolek Svatý Václav i spolek Fiducia
snažily poslední rok o jeho záchranu, nepodařilo se bohužel majitele komína přesvědčit,
aby stavbu zachoval. Na červnovém jednání
zastupitelstva města Ostravy jsme požádali
město, zda by komín od firmy Vítkovice, a.s.,
neodkoupilo. Naše žádost nebyla schválena,
většina zastupitelů se při hlasování zdržela.1

1 Jednání zastupitelstva k zhlédnutí zde: https://polar.cz/mimoradne/ostravske-zastupitelstvo/7-zasedani-zastupitelstva-mesta-ostravy-ze-dne-19-6-2019-17956/
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Přestože je již komín odstřelen, stále běží rozkladové řízení podané naším spolkem na Ministerstvu kultury ČR. Více než půl roku jsme
se snažili ministerstvo přesvědčit, aby prohlásilo komín za památku s odůvodněním, že
to doporučuje jeho odborný orgán – Národní
památkový ústav. K dnešnímu dni bohužel
rozklad nebyl ukončen, proto bylo při povolování demolice přihlíženo k aktuálnímu rozhodnutí ministerstva o neprohlášení komína za památku. V naší argumentaci ohledně
unikátnosti komína jsme se opírali o názor
odborníků – Národní památkový ústav doporučil na podzim 2018 komín k prohlášení
za kulturní památku. Unikátnost komína potvrdil také specialista na historické komíny
Martin Vonka, který ve výzkumném projektu
věnovaném českým komínům zařadil ostravský Strakáč do první stovky nejcennějších
komínů v ČR. Majitel komína v neprospěch
komína argumentoval zejména jeho špatným
stavem. Chyběl ale standardní statický posudek – tvrzení o špatném stavu komína se
opíralo pouze o tzv. posouzení statika, které
hodnotilo jeho stav jen na základě optické
prohlídky, chyběla jakákoli měření či výpočty.
Přestože jsme majitele komína i báňský úřad
žádali o standardní statický posudek, který
by vzhledem k unikátnosti komína řádně popsal jeho aktuální stav, nebylo nám v tomto
vyhověno. Sami jsme bohužel nemohli požádat nezávislé odborníky o statický posudek,
protože komín se nacházel na soukromém
pozemku, kam byl od prosince 2018 vydán
zákaz vstupu. Zmíněný zákaz platil nejen pro
občany, ale také pro státní a veřejné instituce, jež byly součástí řízení o demolici. Vstup
ke komínu tak nebyl umožněn žádné odborné instituci, tedy ani České inspekci životního prostředí, báňskému úřadu či Národnímu
památkovému ústavu. Nebylo tam možné

vypracovat aktuální stanoviska o současném
stavu komína či diskutované kontaminaci,
což považujeme vzhledem k hodnotám stavby za velkou chybu.
Pokud by vás zajímalo podrobněji, proč
a s jakými argumenty jsme usilovali o záchranu komína, přečtěte si články v letošních číslech bulletinu Krásná Ostrava (dostupné on-line na webu www.krasnaostrava.cz).

V listopadu 2019 chystáme výstavu o záchraně továrních komínů v Česku a přednášku Martina Vonky o cenných českých komínech s tím, že budeme hovořit i o komínech
ostravských, včetně již zaniklého Strakáče.
Chystáme také „strakáčovskou“ uměleckou
intervenci v interiéru Antikvariátu a klubu
Fiducia od sochařky Šárky Mikeskové. Pokřtíme ji 26. listopadu v 18.00 hodin při vernisáži,
program bude upřesněn na webových stránkách a facebooku Fiducie a Krásné Ostravy
během října.
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BOMBARDOVÁNÍ CENTRA
OSTRAVY V ROCE 1944
JOSEF ŠERKA

Spojenecký nálet na Moravskou Ostravu
dne 29. srpna 1944 patří zcela jistě k těm nejtragičtějším událostem, které postihly město
v 1. polovině 20. století. Zapsal se do historie
nejen jako vůbec první letecký útok na průmyslové centrum ostravsko-karvinského revíru, ale také největším množstvím ztrát na
životech – vyžádal si snad téměř 600 civilních
osob. Vysoký počet obětí byl způsoben především tím, že bomby zasáhly kromě důležitých průmyslových podniků také samotné,
tehdy ještě velmi hustě obydlené centrum
města. Přímý zásah však dostaly bohužel
také tři velké protiletecké kryty – na Černé
louce, v haldě na Zárubku a kryt pro zaměstnance Vítkovických železáren na Pohraniční
ulici. Do jisté míry mohl přispět i fakt, že sirény ohlašující letecký poplach zazněly předtím
už mnohokrát, aniž by k čemukoli došlo. Lidé
si zvykli bez obav pozorovat přímo na ulici
přelety spojeneckých svazů a onoho osudo4

vého 29. srpna řada z nich nevyhledala včas
bezpečný úkryt.
Přímo v centru města byla těžce postižena
především oblast kolem dnešních ulic 28. října, Zámecké, Purkyňovy a náměstí Msgre
Šrámka. Bomby zcela zničily také několik
domů na dnešním Masarykově náměstí. Proluky po některých objektech zůstaly nezastavěny a připomínají tuto tragickou událost
dodnes.
Dlužno podotknout, že nacisté se snažili
velkých civilních ztrát okamžitě zneužít k propagandistickým účelům. O dva dny později
byl obětem uspořádán slavnostní pohřeb na
hřbitovech v Moravské Ostravě a Vítkovicích,
kterých se zúčastnili zástupci německé armády a okupační správy. Řečníci se snažili vyvolat dojem, že Češi a Němci jsou na jedné lodi
v boji proti společnému protivníkovi, což se
jim ovšem nepodařilo.
Na Ostravu až do jejího osvobození 30. dubna 1945 udeřily od té doby americké a sovětské bombardéry ještě nejméně čtrnáctkrát.
Pro srovnání lze uvést, že při náletech sovětských frontových bombardérů v období od
ledna do dubna 1945 zahynulo ještě dalších

téměř 300 civilních osob. Válka si tak až do
posledních chvil vybírala svou krutou daň.
Poznámka redakce:
V září 2019 byla u příležitosti 75. výročí spojeneckého leteckého útoku na rohu Zámecké
a Dlouhé ulice v centru Ostravy odhalena pamětní deska, která událost připomíná. Jejím
autorem je ostravský výtvarník Marek Pražák.
Stejnou událostí se zabývá i 16minutový dokument, který přináší komplexní, přitom autentický a barvitý obraz neštěstí z 29. srpna 1944,
které bylo jednou z nejtragičtějších válečných
událostí na území dnešní České republiky. Ke
zhlédnutí je on-line na YouTube na adrese:
https://youtu.be/xtbigzzLieI.

…ABY UŽ PŘIŠLY LEPŠÍ ČASY
BOŽENA STAROSTOVÁ-ODERSKÁ

Tatínkova dobrá kmotra, lékařka Božena
Starostová-Oderská z Moravské Ostravy, narozená v roce 1901, napsala o bombardování
z 29. 8. 1944 v září t. r. dopis tetě. Bydlela na
rohu Bankovní ulice a náměstí Msgre Šrámka
v 1. patře v mnohapokojovém bytě, kde byly
i ordinace a čekárny. Nálet jim zcela zničil
auto, které zůstalo na dně kráteru po dopadnuvší bombě, jim se ale nic nestalo. Už je to
75 let.
Stanislav Kostiha
Drahá teto!
Nemohu se stále jaksi soustředit a odhodlat
k tomu, abych Ti napsala a vypsala podle skutečnosti, co jsme tehdy při náletu na Ostravu
zažili.
Začnu se všemi okolnostmi, jak se sběhly.
Denně již tak asi v 1/2 10. dopol. jsme zapínali
radio a sledovali náletovou situaci. Toho dne

hlásili, že svazy bombardovacích letadel jsou
v západním Maďarsku a postupují směrem na
sever. To bylo asi v 10 hod. V tu dobu k nám přišla Mariina sestra Zdenka, která přijela právě
z domova z dovolené. Marie ležela v kamrlíku
s anginou, měla 39 °C, a Zdenka šla za ní a já
jí ještě říkám: Kam vás sem kozel nese, už zase
hlásejí nálet!
Měli jsme plné čekárny lidí, tak jsme už raději
začali hned ordinovat, aby jich bylo co nejvíce
pryč. Ota přijel z Hlubiny, ale musel ještě hned
do Vítkovic na obec. Vrátil se v 1/2 11. a také
začal hned zuřivě ordinovat. Radio hlásilo
každých 10 min. stejnou zprávu. Pacienti byli
znervoznělí, spěchali domů, matka s malým
dítětem, jiná, která měla dítě doma. Jeden fotr
z Bordovic, tomu jsem radila, aby už nejezdil na
nádraží, ale aby šel vedle do kavárny Fénix do
krytu, tam je totiž krásný kryt z bývalého baru.
V 11 hod. přerušili hlášení, poněvadž bombardovací svazy se přiblížily do naší oblasti. Hned
nato sirény – příprava, lidé nechtěli jít pryč z čekárny, prosili jsme je a zaháněli do toho krytu
ve Fénixu, protože my máme v domě jen sklep.
Hned nato sirény – bezprostřední nebezpečí –
to už lidé utíkali sami a už se blížil hukot.
Do sklepa jsme nešli, nachystali jsme si do
předsíně několik židliček, Marie vylezla z postele a postávali jsme v předsíni. Hukot sílil, Flack
střílel, to jsme už zažili vícekrát, to jsme už znali
a nijak nás to nepřivedlo z míry. Nerozeznávali
jsme, co jsou bomby a co je Flack, to jaksi splývalo a jen otřásání celého domu mne trochu
znepokojovalo. Najednou hlásí radio, které
jsme nechali zapnuté: Nepřátelé shodili bomby
na Rigerse (Zábřeh) a Vítkovické železárny. Oddechli jsme si a mysleli jsme si, že už je konec,
protože rachot ustal.
Já jsem se šla dívat do ordinace z okna a viděla jsem všude jako červenou mlhu a nemohla jsem si uvědomit, co by to mohlo být. Ale tu
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už se opět blížil hukot motorů a tentokrát to šlo
tak hrozivě, že jsme nerozeznávali, od čeho je
ten hluk. Jako by se valila rozvodněná řeka,
hučelo to, šumělo, rachotilo, jako by se skály řítily, dům se třásl, drobně, celý se chvěl, zavřené
dveře se otvíraly.

To už jsme leželi všichni na zemi, drželi jsme
se za uši rukama, já jsem si stáhla kabát přes
hlavu a ještě mi tak mihlo hlavou, že to je jako
v začarovaném zámku, když se tak ty dveře
otvírají a zavírají (to bylo v době, kdy bombardovali na Slezské Ostravě). Hrůzy jsme už měli
dost, jen jsme si představovali, jak se na nás
zřítí strop. Ten pocit se nedá vypsat, jako kdyby
ledová ruka sáhla člověku do týla, když si uvědomí tu bezprostřednost smrti, jen ještě vteři6

na – už neuvidím rodiče, to byla moje poslední
myšlénka. – Najednou rachot motorů, jako by
jely po střeše, barák se třásl, houpal, kymácel
a teď uíí uíí uíííí... bum, uíííí – – bum, vedle, zpředu, zezadu, silně, méně silně, snad desetkrát,
snad dvacetkrát a ještě vícekrát, v tom příšerná rána, všechny dveře, co jich v předsíni je, se
otevřely, zavřely, sklo se sypalo, výplně dveří
na třísky roztřískané, sklo z oken, prach, kamení, smrad, oheň, plyn, vteřinu předtím jsme si
namočili ručník a dýchali přes něj, protože nás
dusil dým z těch bomb, ale to jsme nevěděli,
myslili jsme, že jsou to plynové bomby. Já jsem
z podkabátu mžikla ven a všude černo, tma
jako o půlnoci. Myslela jsem, že se dům zbořil,
a proto že ta tma kolem nás, a konce to nemělo.
Stále nad námi vířilo sklo, popel, kamení,
dřevo a já nevím, co ještě. Irenka už neležela, klečela a modlila se, Zdenka plakala, kam
jsem šla si pro smrt, Marie se jen křižovala
a vzdychala a já jsem vůbec myšlénku žádnou
neměla, jen jsem stále volala: Ježíši Kriste, ať
už je konec, sice už to nevydržím! I vnitřnosti
se nám stahovaly a houpaly. Kdyby byla přišla
ještě jedna vlna, tak jsem se chystala, že uhodím hlavou do zdi, abych ztratila vědomí, tak to
bylo příšerné! A v tuto dobu, podle vypravování lidí ze Sudet, pustilo jedno létadlo červenou
raketu, což bylo znamením zastavit palbu! Protože byli na nepravém místě, šlo to asi o 500 m
vedle. Co to bylo platné, když dílo zkázy už bylo
dokonáno.
Ještě za doznívání rachotu přiběhli všichni ze
sklepa k nám a vypadali jako šílenci po výbuchu. Dodatečně jsem zjistila, že tak vypadáme
všichni. Začal na ně padat strop a tekla tam
voda, už jí bylo po kolena a měli tam s sebou
kufry a věci. Všichni byli u nás a čekali jsme, co
bude dál. Siréna nic, až asi za 1/2 hodiny někde
v Hrušově pípala jedna siréna konec poplachu.

Tak to bylo všechno dořízeno, jak zákon káže.
Šli jsme se strachem k oknu vedoucímu ke
kostelu, všude hromady trosek, okna z kostela vysypaná, střecha z fary pryč. Pojišťovna
Dunaj – to je ten dům, ve kterém bydlíme, ale
vedlejší část, za rohem, ta do náměstí – v tros-

lé židličky a asi 1 m zvýši rumiska. Za tenkou zdí
u vedlejšího kamrlíku vyražené dveře ze skříně
a vyházené šaty. Stěna mezi Otovou čekárnou
a ordinací prasklá, sesutá, odpadaná, všechny obrázky a diplomy na zemi v tom rumisku.
Skleněná kovová skříň ordinační v půli zlome-

kách, na zemi haldy a kupy trosek. Před vchodem do našeho domu kráter o průměru aspoň
10 metrů – přes ulici od našeho domu k protějšímu. A ten šus z něho nahoru až ke střeše (5
poschodí). Očitý svědek, jeden inženýr, který
chtěl přeběhnout ulici a zrovna přišel po výbuchu bomby (on byl zraněn na páteři), viděl naše
auto letět do výše I. poschodí a potom bylo
vraženo do sklepa. Metrový kus chodníkového
krajníku byl v Otově čekárně a pod ním splask-

ná a skla a instrumenty sesuty na hromadě na
zemi. Krabičky s injekcemi vyházeny ze skříně,
otevřeny, injekce rozházeny po zemi. Stříkačky
– jen střepy. Mikroskop neporušen, stál za rohem zdi. Provaz-lano, zavřený v autě v kufru,
se podivuhodným způsobem octl v ordinaci, až
u protější zdi. Další dvě rozdělené čekárny jen
popraskané zdi a rozbité obrazy. Asi dva dny
nato se tam ještě sesypal asi metrák zdiva. Zeď
mezi další místností – bytem je na zhroucení.
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Drží ji jen kredenc, v níž je jedno sklo rozbité,
druhé netknuté. Okna do bankovní ulice, kde
bomba vybuchla, mají i okenní rámy vytrhané.
Rolety a zatemnění úplně vytržené. V mojí ordinaci vše jako v Otově – zničeno, rozbito, knihovny a nábytek kolem zdí netknuty. Hodiny v rohu
místnosti netknuty a ani se nezastavily, ač
všechny v ostatních místnostech a v kuchyni se
zastavily v 11 hod. 20 min. V mojí ordinaci mám
ve výklenku kulatý stolek, na němž stála vysoká zelená skleněná váza naplněná vodou bez
květin. Té se nic nestalo, ač všechno okolo bylo
v troskách.
Prvně jsem byla přesvědčena, že kanáři
zdechli v tom prachu a v tom nárazu. A oni mršky přežili. Jen seděli ustrašeně na dně klece,
místo na bidýlku. Lustr v jídelně praskl a žárovky vylítaly. V ložnici, koupelně a horském slunku jen okna se vysypala. Elektrika, voda a plyn
nešly. Dnes už jde elektrika, ale voda a plyn
ještě ne. Nemohou najít místa poruchy. Za kostelem trčely z kráteru pahýly vodovodu, kabelu
a všelijakých rour.
Po náletu se lidé toulali jako ztracené ovce,
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někteří již s kufříky, jiní jen tak, co sami vyvázli,
volali na sebe a měli radost, koho živého potkali.
Adamovi byli zasypáni ve sklepě, ale asi po
půl hodině je vykopali a oni odjeli hned s dětmi do Klimkovic. Jejich malá Boženka (tříletá)
říkala prý starší Jiřině: Nebreč a nekřič a radši
se modli, a modlila se Andělíčku můj strážníčku. U nich to jen vytlouklo okna, ale naproti Rix
a Textilie za rohem dostaly přímý zásah až do
sklepa. Všude byli nějací mrtví. Žilka – ruční
práce, Schreiber – obch. smíš. zbožím, Perout –
knihy, Mašek – kůže, Kunc – klavíry, ty obchody
znáš. Z těch nezůstalo vůbec nic.
Grünwaldova vila naproti gymnasiu zmizela
do základů. To bych ti musela vykládat celé romány. Žena soudního rady na Slezské Ostravě
si utíkala z krytu do bytu pro kufr a na schodech
ji to zabilo. Ve Frenštátě jsem mluvila s porodní
bábou z Ostravy, která se také u mne léčí. Ta
byla právě u jedné rodičky na Fifejdách, která
po šesté rodila. Jedno dítě se narodilo, byla to
dvojčata, druhé šlo těžko, tak ji lékař poslal do
porodnice. Jela tam už za poplachu. Doma ve

sklepě jí to zabilo pět dětí s babičkou, zůstala
jen ona s těmi dvojčaty. U našich známých vletěl do kuchyně ten zavírací kotouč od bomby,
lítal v kuchyni jako posedlý a zabil jim syna se
snachou. Myslím, že bych takto nepřišla k žádnému konci, tak toho raději nechám. Nejhorší
byly kryty v zemi, kde do nich nebo blízko nich
byl zásah. V jednom byl p. Helbich, muž té Taliánky, bylo jich tam 30 a po náletu bylo 15 mrtvých. On zůstal živ, stál za nějakým sloupem. Ti
ostatní – těm tlak roztrhl plíce.
Ota ordinuje na Hlubině pro všechny a já nemám zatím kde. Už jsme nasadili vnitřní okna
a zalepili výplně dveří papírem, aspoň v té bytové části. Jenomže se ještě čeká další návštěva.
Za městským divadlem jsou nevybouchlé
bomby, ale už zneškodněné. Tisíc liber váhy,
80 cm v průměru a 120 cm výšky, jsou to takové
bečky naplněné hmotou jako margarin a lidé si
toho uškrabují.
Ve 2 hod. odpol. po náletu se u nás zastavil
jeden známý, že jede do Frýdlantu (malou dodávkou) a že nás, ženský, vezme s sebou, že se

čeká ve 3 hod. nový nálet. Já jsem nechtěla bez
Oty jet, ale oni mě strčili do vozu dozadu pod
plachtu a už jsme jeli. Tak jsem projela vší tou
hrůzou kolem nesčíslných kráterů a zřícenin
a ohňů. Jela také Marie a její sestra Zdenka do
Rožnova. Teď mi teprve povolily nervy a byla
bych se s chutí vybrečela, ale styděla jsem
se. Těšila jsem se, jak rodiče překvapím – byli
vždy v létě na Ostravici u známých. Dotáhnu se
k nim a tu se dovím, že oni odjeli do Ostravy.
To si můžeš představit, jak mi bylo, když jsem si
představila maminku, až uvidí ty trosky, a nás
nikde. Tak jsem na ně čekala až do půlnoci, kdy
přijeli vlakem, ale do Kunčic u Ostravy museli
jít pěšky, dále vlaky nejely – unavení, ubrečení,
zničení. Ale hlavně, že jsme byli pohromadě.
Nejlepší kryt je pod velkou železobetonovou
budovou, která něco snese. Nejhorší jsou kryty
venku, pod zemí a nad nimi nic, a malé domky,
které to smete jako karty. Také park není ani
trochu jistý, protože padá spousta střepin.
Končím, vzpomínám na Tvůj svátek (12. září)
a babiččin úmrtní den a přeji nejen Tobě, ale
nám všem, aby už přišly lepší časy.
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ZASTAVENÝ POHYB
V HROBOVÉ SKUPINĚ 49
MARTIN MIKOLÁŠEK

Jen krátce poté, co na jaře roku 2018 spolek
Fiducia „adoptoval“ místo posledního odpočinku sochaře Augustina Handzela, začal se
rodit plán na uspořádání soutěže, z níž by
měl vzejít návrh na podobu sochařského díla
vhodného k umístění na hrob tohoto nejvýznamnějšího ostravského modernistického
sochaře. Financování bylo zajištěno z grantu
Magistrátu města Ostravy a hned v září Fiducia vyhlásila soutěžní podmínky a určila
termín pro odevzdání návrhů. Všech osm,
které byly do uzávěrky soutěže doručeny, posoudila sedmičlenná komise a vybrala trojici
nejlepších – návrh sochařské dvojice Gábina
Maňáková a Petr Szyroki (3. místo), plastiku
Šárky Mikeskové (2. místo) a soutěžní návrh
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Jana Šnébergera, na němž se porota jednomyslně shodla jako na návrhu vítězném. Velmi rychlá a úspěšná cesta realizace soutěže,
od prvotního impulsu přes vyhlášení, výběr
nejlepšího návrhu, vytesání samotného díla
až po jeho osazení na místo určení (červen
2019), budiž příkladem leckterým „kamenným“ institucím, jimž podobné aktivity zabírají často řadu let. Vše se přitom odehrálo bez
kontroverzí, rozepří, a dokonce i bez negativního mediálního ohlasu. Co by za to někteří
jiní pořadatelé a sochaři jistojistě dali!
Jan Šnéberger (*1985), původem jihočeský sochař, poprvé okusil práci v kamenosochařském ateliéru na krumlovské střední
umělecko-průmyslové škole, aby se nakonec
stal absolventem ateliéru sochařství prof.
Maria Kotrby na ostravské Fakultě umění (2010). Od svých učitelů převzal respekt
ke klasickému sochařskému materiálu, do
nějž se ovšem s úspěchem snaží vtisknout

současné impulsy. Připomenout můžeme
v této souvislosti jeho „oběšená“ kamenná
kladívka z roku 2013, vzniklá v rámci festivalu Kukačka, nebo „Postýlky“ vytvořené
na sochařském sympoziu Těrlicko Landek
2008 a umístěné dnes v parku v Havířově. Za
připomenutí stojí i to, že je autorem několika pamětních desek – například TGM v Hlučíně (2017) nebo Vladimíra Macury (2015)
a Zdeňka Jirotky (2015–2016) v Ostravě.
Kromě vlastní tvorby se věnuje i restaurátorské práci.
K tématu soutěže, jež bylo podmínkami
založeno poměrně široce a bylo limitováno fakticky pouze výší dotace a statickými
podmínkami na zamýšleném místě osazení,
přistoupil velmi střízlivě. Využil minimum
sochařských výrazových prostředků – pemrlováním zdrsnělý, a tím i barevně utlumený
(avšak o to více hapticky přitažlivý) kvádr
slezské žuly, rozměrově odpovídající výkopu
určenému pro uložení rakve, kontrastně doplnil hladce leštěnými kamennými válci ze

stejného materiálu. Bez patosu, který by tu
nutně čněl jako vnější nepatřičný přílepek,
dokázal originálním způsobem propojit významové vazby jak k Handzelovi-sochaři, tak
obecněji k sochaři-člověku. Jeho dílo je zde
symbolicky zpřítomněno velkým žulovým
blokem položeným na třech kulatinách evokujících prastarý způsob dopravování těžkých břemen, tj. i kusů kamene. Kámen v pojetí Jana Šnébergera doputoval na své místo,
zůstal však osamělý jako slovo na konci nedořečené věty. Smysl a směr dalších úvah je
naznačen, a prostor pro možné interpretace
se tak může doširoka otevřít. Vidíme jen kámen, ze kterého už nic nevznikne, protože sochař, který si ho nechal dopravit do ateliéru,
navždy odešel? Nebo se teď a tady díváme
na všechny jeho doposud nevytesané sochy,
které zůstávají skryty uvnitř kamene? Anebo
se ten enigmatický kvádr proměnil v kvintesenci samotného sochařství?
A vlastně i samotný prostor, do něhož je
plastika umístěna spolu s rozměry odkazu-
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jícími ke kubatuře hrobové jámy, poskytuje
další možné konotace – stačí se rozhlédnout
kolem po řadách náhrobků a kamenný blok
se rázem promění z materiálu, který má být
teprve nějak pojednán, v tumbu, v níž je symbolicky umístěn zemřelý. Namísto ležící figury zpodobňující zemřelého, jež se tradičně
osazuje na její víko, nalezneme zde na třech
stranách jen lámanou arabesku několika slov
– „Augustin“, „Handzel“ a snad jako náhradu
za chybějící podobiznu i slovo „sochař“. Zvolený hrotitý font není ovšem převzat z kuboexpresionismu, jak by se dalo očekávat. Jde
o autorskou abecedu, kterou Jan Šnéberger
vytvořil speciálně pro umístění na Handzelově památníku jako vědomou reminiscenci
na dobu, v níž Augustin Handzel vstupoval na
výtvarnou dráhu. Tyto velmi citlivě užité a vytříbeně konstruované fonty dle mého názoru
celé dílo korunují do logicky sepjatého a souzvučného celku.
Na slezskoostravském hřbitově, v jeho části označené číslem 49, tak od léta stojí Šné-
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bergerova nová a troufám si tvrdit doposud
nejpozoruhodnější veřejně prezentovaná
skulptura s výmluvným názvem „Zastavený
pohyb“. Ostrava díky této úspěšné realizaci
získala další umělecké dílo ve veřejném prostoru, které stojí za pozornost, ne pro svou
kontroverzi, ale pro velmi zdařilé skloubení
klasicky pojaté sochařské práce, založené na
schopnosti cítit a respektovat materiál, znát
jeho možnosti a limity a využít je k sebevědomé artikulaci univerzálně srozumitelné
symboliky s upozorněním na často možná
až příliš komplikovanou situaci současného memoriálního sochařství, jež je na místo
odvážného vykročení do neznáma namnoze
ovlivňovano atrofovanými anachronickými či
retrográdními očekáváními.

ZPRÁVA O MEZINÁRODNÍ
ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽI
NA PŘÍSTAVBU KONCERTNÍHO
SÁLU K DOMU KULTURY
MĚSTA OSTRAVY 2018–2019
MARTIN STRAKOŠ

V Ostravě máme vynikající hudební těleso
s mezinárodním renomé – Janáčkovu filharmonii Ostrava. Patří k předním evropským
orchestrům zvláště v oblasti interpretace děl
hudebního skladatele Leoše Janáčka. Přitom
tento orchestr po celou dobu své existence
musí v Ostravě hrát v provizoriích nejrůznějšího typu. Již jeho předchůdce – Ostravský
symfonický orchestr – vystupoval na pódiu
tehdejšího Divadla Zdeňka Nejedlého a od
otevření Domu kultury pracujících Ostravy
(nyní Dům kultury města Ostravy) hrál v tamním estrádním sále. Právě tento prostor však
nebyl navržen jako koncertní sál. Měl to být
sál univerzální, vhodný především, jak název

Steven Holl Architects a kol., hlavní průčelí Domu kultury města Ostravy
s přístavbou koncertního sálu, soutěžní návrh č. 3 (1. cena), 2018–2019.

napovídal, pro estrády a kabarety, schůze
odborářů tehdejších komunizovaných odborů pod zkratkou ROH, a především krajské
a městské schůze KSČ. K tomu se přidávaly různé mítinky, plesy, taneční a jiné tehdy
upřednostňované společenské akce.
Koncerty připadaly v úvahu jako jedna z forem kulturních vystoupení, sál však primárně
nebyl k jejich provozování určen. Ještě během výstavby v roce 1957 napsal architekt
Čestmír Šlapeta, tehdy zaměstnaný na pozici
akustika, že estrádní sál nesplňuje akustické
požadavky pro provozování náročných hudebních skladeb. Výsledkem ze strany vedení
tehdejšího Krajského projektového ústavu
bylo stanovisko, že se jedná o nesmysl a že
Čestmír Šlapeta se mstí za vyloučení z řad
tvůrčích architektů v 1. polovině 50. let. Jak
se o řadu let později ukázalo, jeho akustické
posouzení bylo v pořádku, takže při úpravách sálu koncem 90. let pro trvalé působe13

ní Janáčkovy filharmonie v Domě kultury
města Ostravy se uskutečnila část úprav navrhovaných Čestmírem Šlapetou ještě před
definitivním dokončením sálu. Mezi jinými
byla zazděna velká okna v hlavním průčelí.
I když v současnosti jsou ohledně akustických úprav jiné možnosti, filharmonie stále
postrádá adekvátní prostor, v němž by mohla
rozvíjet svou tvorbu a jenž by zároveň sloužil
i dalším koncertním tělesům.
Kromě potřeby zajistit pro filharmonii dobrý hudební sál hrál při rozhodování o umístění nového koncertního sálu roli také fakt, že
Dům kultury města Ostravy po téměř šesti
desetiletích své činnosti vyžaduje celkovou
opravu. Je třeba rehabilitovat v nedávné minulosti poničené nebo různě utilitárně upravené prostory, zvláště bývalé kino Náročného
diváka, přestavěné na tělocvičnu, a jeho vestibul, v němž je čajovna a ve vstupu hospoda
U Hejtmana. Dalším přestavěným prostorem
je bývalé loutkové divadlo a značné šrámy
utrpěly sály taneční a malý hudební. Různé
změny se dotkly i podoby středního křídla.
Stačí si povšimnout, jak tuctové dělící dveře
byly vestavěny do chodeb nebo jak jednotliví nájemci zlikvidovali sklobetonové příčky
u dveří v tomtéž křídle. Přitom architektura
Domu kultury města Ostravy vznikla v ateliéru předního českého architekta Jaroslava
Fragnera, který v téže době vedl obnovu Karolina v historickém jádru Prahy nebo rehabilitaci Betlémské kaple tamtéž. Jeho kultivovaný přístup se projevil důrazem na klasické
architektonické principy, byť projekt vznikal
mezi léty 1954 a 1956, tedy v období doznívajícího socialistického realismu, zkráceně
sorely. Zatímco v téže době na katastru Poruby rostl I. obvod nového města, respektive
sídliště, známého obyvatelům Ostravy především v siluetě Oblouku nebo Věžiček, tedy or14

todoxního projevu socialistického realismu,
Fragnerův kulturní dům se do jisté míry z dobové produkce vymykal a blížil se k modernímu klasicismu. Střídmé a symetrické partie
fasád, včetně hlavního průčelí s dobově příznačnou výzdobou v podobě alegorických
soch „pracujících“, jsou skloubeny do asymetricky a funkčně komponovaného celku.
Kultivované keramické a kamenné obklady
dávají budově modernější výraz než obdobným realizacím tradičnějšího pojetí, jakými
jsou kulturní domy v západočeském Ostrově
nebo ve středočeské Příbrami. Mimochodem,
Fragner keramické a kamenné obklady používal na fasádách i ve své předchozí funkcionalistické tvorbě. Budova Domu kultury
pracujících Ostravy, jak se zpočátku nazýval,
byla slavnostně otevřena v neděli 16. dubna 1961 a již tehdy se o ní psalo jako o „bílé
lodi“, což vyplývalo ze světlého odstínu fasád
a nezvyklosti této barvy v kouřem zastřeném
a prachem pokrytém centru města.
Vrátím-li se k problematice přístavby koncertního sálu, musím začít někdy v roce 2017.
Tehdy se na ostravské pracoviště Národního
památkového ústavu obrátil ředitel Janáčkovy filharmonie Jan Žemla s dotazem, zda by
památkáři souhlasili s přístavbou sálu k památkově chráněnému kulturnímu domu. Po
jisté rozvaze a diskusi s dalšími aktéry s tím
ostravské pracoviště vyjádřilo souhlas. Druhá alternativa spočívala v možnosti, že si
Janáčkova filharmonie postaví dům hudby
někde na zelené nebo respektive Černé louce
a nechá památku svému osudu. Před městem by tak vyvstal problém s programovým
naplněním dvou velkých kulturních stánků,
jednoho starého a jednoho nového, což by
asi pro městskou kasu byla stěží únosná varianta. S předpokladem, že vedení Janáčkovy
filharmonie důkladně zváží všechny možnos-

ti a že bude uvažovat o průchodnosti ze strany zřizovatele, se všichni shodli, že je třeba
hledat nejvhodnější pojetí přístavby velkého
koncertního sálu, a to prostřednictvím nástrojů architektonické soutěže. Nový sál měl
vzniknout v podobě novostavby, a sice v preferovaném postavení za Domem kultury. Se
vznikem menšího komorního sálu se počítalo
v prostorách stávajícího objektu.
Požadavkem ze strany památkové péče
bylo, aby vznikl stavebněhistorický průzkum,
který by vyhodnotil kvality architektury dané
památky a který by byl součástí podkladů pro
soutěžící. V první polovině roku 2018 vznikl
pasport objektu a do srpna téhož roku stavebněhistorický průzkum, který vypracovali
architekti Vlastimil a Eva Krčmářovi a za NPÚ
autor tohoto článku. Průzkum shromáždil
dostupné obrazové materiály, plány a dokumenty a na základě textového i plánového
vyhodnocení zrekapituloval hodnoty a současný stav památky. Vlastimil Krčmář navíc
pořídil velmi přesvědčivé kresby jednotlivých
prvků a detailů stavby.
Město Ostrava vyhlásilo mezinárodní soutěž o návrh koncertní haly v podobě přístavby k Domu kultury města Ostravy ve středu
22. srpna 2018. Stanovilo, že do 2. září se
mohou do soutěže přihlásit týmy, jež by měly
zájem se zúčastnit. Jednalo se o soutěž dvoukolovou a kombinovanou. To znamenalo, že
vypisovatel oslovil a vyzval tři architektonické
ateliéry, aby se soutěže zúčastnily. Jednalo se
o ateliér Steven Holl Architects z New Yorku,
dále ateliér Konior Studio z Katovic a ateliér
Henning Larsen Architects z Kodaně. Další tři
místa na základě rozhodnutí rady města Ostravy z 16. října podle zaslaných portfolií a referencí obsadily ateliéry Architecture Studio
z Paříže, Nieto Sobejano Arquitectos z Berlína a ateliér Van Dongen Koschuch Architects

and Planners z Amsterdamu.
Celkem šest soutěžících týmů muselo splnit několik podmínek. Mimo jiné musely na
návrhu spolupracovat s některou z předních
světových akustických kanceláří a zároveň
doložit, že mají zkušenost s tímto typem
kulturních staveb. Zásadní jsou v případě jakékoli soutěže pravidla. Ta se zde řídila mezinárodními principy, příznačnými pro architektonické prostředí. Zásadním prvkem
architektonických a urbanistických soutěží
je definice stavebního programu, tedy toho,
co vlastně mají architekti řešit. Program nesmí být ani příliš obecný a ani příliš svazující.
Musí dovolit architektům, aby k zadanému
úkolu mohli přistoupit tvůrčím způsobem.
Ani to sice nemusí zajistit úspěšnost soutěže, závisející na mnoha dalších faktorech, ale
dobré zadání představuje značnou část úspěchu. V tomto případě spočívalo v požadavku
navrhnout k Domu kultury přístavbu koncertního sálu o kapacitě 1 100 až 1 300 míst
a vypořádat se s tím jak po architektonické,
tak po urbanistické stránce. Dalším zásadním
prostorem a požadavkem byl návrh komorního sálu o kapacitě 400 až 500 míst. Samozřejmě že se k těmto dvěma zásadním prostorům
pojí celá řada dalších provozních a jiných prostor, neboť koncertní sály nemohou fungovat
jen tak samy od sebe. Kontrolu naplnění programu měl na starosti přezkušovatel, který
posoudil a podal porotě zprávu, do jaké míry
autoři program splnili, případně zda se v některých parametrech lišili či odchýlili.
Kromě programu tvoří důležitou součást
soutěží dobře sestavená porota. Tvoří ji členové závislí na vypisovateli, u veřejných staveb často zástupci vypisovatele, politici nebo
úředníci. Ovšem zásadní součást poroty
představují nezávislí odborníci. Zde rozhoduje, jaké renomé tito odborníci mezi svými
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kolegy mají a zda dostatečně reprezentují odbornost, objektivitu a nezávislost. Vzhledem
k tomu, že se jednalo o mezinárodní soutěž,
mezi nezávislými členy poroty převažovali zahraniční architekti.
V nezávislé části poroty zasedli irská architektka Valerie Mulvin (McCullough Mulvin
Architects) z Dublinu, izraelský architekt Rafi
Segal (RSAU), působící jako vysokoškolský
učitel na amerických univerzitách, včetně
slavné MIT Architecture, polští architekti
Krzysztof Ingarden (Ingarden & Ewý Architekci, Krakov) a Jakub Szczȩsny (SZCZ). V pozici
náhradníků se jednání zúčastnili architekti
Adam Rujbr z Brna a Tadeáš Goryczka z Ostravy. Porota si za předsedu zvolila K. Ingardena, autora krakovského kongresového centra
s hudebním koncertním sálem naproti Wawelu, dále zajímavého urbanistického celku
zvaného Zahrada umění Malopolska s výstavním prostorem a knihovnou nebo informačního centra v podobě pavilonu pojmenovaného
po slavném polském secesním umělci Wyspiańském. Obě posledně jmenované stavby
vznikly v historickém jádru Krakova a v obou
případech K. Ingarden uplatnil propojení moderního jazyka s principy tradice.
Na vypisovateli závislou část poroty tvořili
primátor města Ostravy Tomáš Macura, náměstek primátora Zbyněk Pražák, náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová a člen rady
městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Lukáš Jansa. Jednání se také zúčastnili
odborní poradci. Za Útvar hlavního architekta to byli rozpočtář Jindřich Jansa a vedoucí
odboru, architekt Cyril Vltavský. Janáčkovu
filharmonii Ostrava reprezentoval její ředitel
Jan Žemla. Přizván byl také akustik Martin
Vondrášek a mistr zvuku a provozní specialista Jan Košulič. Z Národního památkového
ústavu se jednání zúčastnili ředitel Michal
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Zezula a historik architektury Martin Strakoš.
V souvislosti s výše jmenovanými zahraničními členy poroty je třeba zdůraznit roli
Kabinetu architektury a konkrétně architekta Tadeáše Goryczky, který pomáhal zprostředkovat jejich účast. Kabinet architektury
T. Goryczky a grafika Jaroslava Němce dlouhodobě pracuje na prezentaci světové architektury nejen v Ostravě. A právě v případě
výše jmenovaných zahraničních architektů,
členů poroty, Kabinet architektury jejich
tvorbu představil v Ostravě, a tím jim v nedávné minulosti umožnil poznat nejen město, ale i jeho atmosféru a kulturní potenciál.
Bez toho by zřejmě nebylo reálné, aby přijali
nabídku a stali se členy poroty soutěže v jakémsi jim neznámém prostředí. Zkrátka Ostrava se stala na základě působení Kabinetu
architektury u části světové architektonické
komunity určitým pojmem a bylo by jistě
dobré, kdyby se uvedené renomé projevilo
i v architektonické tvářnosti města.
V prvním kole porota posuzovala šest návrhů, přičemž na základě svého uvážení i stanovisek odborníků z oblasti akustiky nebo
památkové péče vybrala čtyři návrhy postupující do druhého kola. Dva vyřazené návrhy nepřesvědčily porotu zvoleným řešením.
Například návrh č. 2 situoval koncertní sál
do předprostoru Domu kultury před střední
křídlo. Tím zcela potlačil vyznění stávajícího objektu a zároveň nedokázal navrhované
přístavbě dát přesvědčivou podobu. Přístavba vypadala jako plachta přehozená přes
kouzelnickou bednu. Výsledek svým rozpačitým řešením nevytvářel adekvátní prostor
pro současné vyjádření kulturního rozměru
takové budovy. Ani návrh č. 5, jehož autoři
uvažovali o demolici části západního křídla,
kde měl vzniknout komorní sál, se nedokázal
vyrovnat s požadavkem propojení památky

a novostavby. Dům kultury navrhoval rozšířit k západu o objekt velkého sálu v podobě
připomínající placaté koncertní křídlo. Protažení celku zdůrazňovalo monotónnost podélné osy a přístavba s parterem dávala celku
charakter roztaženého objektu nákupního
centra.
Do druhého kola vybrala porota návrhy
č. 1, 3, 4 a 6. Tradičnější koncept se projevil
u návrhů č. 1 a 6. Návrh č. 3 fascinoval odvahou originálně vstoupit do prostoru před
Dům kultury radikální přístavbou a zároveň
kontrastem rozvinout kvality budovy. Návrh
č. 4 porota vybrala do druhého kola jako
protiváhu k předchozím třem návrhům, aby
ukázal, co lze při radikálním a destruktivním
přístupu získat. Autoři totiž počítali s demolicí divadla, s vytvořením velkého vestibulu
v jeho prostorách a následně s přístavbou
dvou nových sálů v sousedství parku.
Na závěr druhého kola se porota sešla k jednání ve dnech 2. a 3. července tohoto roku. Po
podrobné diskusi a zvažování rozhodla o výsledném pořadí. Výsledky byly zveřejněny ve
čtvrtek 4. července po zasedání rady města,
kdy poprvé veřejně zaznělo, že první cenu získal návrh č. 3, druhou cenu návrh č. 1 a třetí

Vizualizace vítězného návrhu – pohled ze zadní strany Domu kultury
města Ostravy.

cenu návrh č. 4. Ostatní návrhy zůstaly bez
ocenění.
Začnu-li od třetího místa, lze výsledky odvodit od přístupu samotných autorů. V případě návrhu č. 4 pařížského ateliéru Architecture Studio se jeho radikální přístup zaměřil na
vytvoření zcela nových dvou sálů. Tím nebyli
autoři limitováni památkově chráněnou budovou a mohli navrhnout akusticky téměř
ideální prostory. Ty jako šperk měly zářit svou
strukturální fasádou v parku za Domem kultury. Vytvářely by tak druhou tvář nového celku, odvrácenou od rušné třídy 28. října. Jenže
na druhou stranu by to znamenalo, že Dům
kultury města Ostravy by v takovém případě
tvořil jen praktické zázemí novostavby bez
jakékoli scény či veřejného prostoru. Navíc
návrh likvidoval divadlo, jeden z nejvyužívanějších prostorů objektu, a namísto divadla
vytvořený naddimenzovaný vestibul působil
značně groteskně.
Druhou cenou poctěný návrh č. 1 od kodaňského ateliéru Henning Larsen Architects
se nejvíce přibližoval výrazu Domu kultury. Jeho autoři pracovali s obdélnými rámy,
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sériově řazenými do struktury počítající se
střídáním prosklených pásů a konstrukčních
prvků. Hlavní vstup před středním křídlem by
procházel středním křídlem. Za ním by byla
hlavní hmota se sálem, jenž v řezu připomínal
filharmonii Hanse Scharouna v Berlíně. Právě
podobnost oné „bílé přístavby“ s „bílou lodí“
však zároveň představovala slabinu návrhu,
neboť přílišná podobnost nedovolila vytvořit
dostatečně originální novou tvářnost budovy
a potažmo instituce.
Největším zklamáním pro mne byl návrh
č. 6 katovického Konior Studia architekta Tomasze Koniora, autora známého katovického
koncertního sálu, postaveného v sousedství
neméně známé haly Spodek. V prvním kole
Koniorův návrh působil nadějně. Podobně
jako návrh č. 1 se identifikoval s Fragnerovým
objektem a tento přístup rozvíjel i v druhém
kole. Tato identifikace spočívala v proporcích, barevnosti, použitých materiálech a vůbec v prolnutí památky s novostavbou. Pro
druhé kolo však autoři návrhu č. 6 proporce
změnili, přepracovali vstupní prostory, umístěné před střední křídlo, a hale samotné, situované za tímto křídlem, dali mnohem větší
rozměry. Reagovali tak sice na připomínky
poroty, avšak to podstatné, co představovalo
kvality tohoto návrhu, vzalo za své. Nebyl to
jen můj názor a je zřejmé, že ne vždy se podaří v takto náročném úkolu udržet a rozvinout
kvality navrhovaného řešení.
První cenu nakonec porota přiřkla návrhu
č. 3 architekta Stevena Holla a jeho týmu, který tvořili jak členové jeho newyorského studia, tak spolupracovníci z pražského ateliéru
Architecture Acts. Ač se to z pohledu na vizualizace nezdá, k Domu kultury se tento návrh
staví poměrně citlivě. Je třeba neposuzovat jen vizualizaci leteckého pohledu, neboť
ten vlastně lidé v běžném provozu neuvidí.
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Důležité je vnímání stavby z úrovně chodce.
Přístavba doplňuje Dům kultury o výraznou
novou vstupní část, ta však budovu nedestruuje, jak tomu bylo v jiných návrzích. Koncertní
sál se k objektu pojí v zadním traktu a vstupní
část objímá střední křídlo výraznou nástavbou. Nástavba s novým vstupem k sálu představuje rozvedený motiv velké architektonické promenády, jaký známe třeba z barokních
paláců a zámků. Mimochodem, právě tyto
promenády tvoří jeden z příznačných motivů
v díle Stevena Holla. Například v Helsinkách
navrhl muzeum umění Kiasma s halou, kterou
prochází šikmá rampa, spojující jednotlivá
podlaží muzea. Nu a zde máme promenádu
otevřenou a začínající v předprostoru u třídy
28. října, jíž budou moci potenciální návštěvníci koncertů stoupat ke koncertnímu sálu.
Měl by to být jedinečný architektonický zážitek a zároveň jedna z možností, jak se k sálu
dostat, protože architekt uchovává možnost
jít k sálu i tradičním hlavním vstupem.
Steven Holl zde rozvíjí motiv kontrastního
architektonického výrazu. Ve svém myšlenkovém světě pracuje s pojmem hybridní architektury, v němž se vyslovuje pro hybridizaci architektonického typu, v tomto případě
i výrazu. Výrazný kontrast má zajistit viditelnost nové funkce, ale zároveň má zvýraznit
historickou památku. Stačí se podívat na kontrast hlavního průčelí Domu kultury města
Ostravy s novou přístavbou z roviny chodce,
aby bylo zřejmé, co měl architektonický tým
na mysli. Pracuje se zde i s odkazy na popkulturu, současný filmový a výtvarný jazyk, což
podle mého dobře sedí k prostředí kulturní
instituce.
Doporučuji všem, kteří chtějí opravdu vážně promýšlet vítězný návrh, a nikoli zůstat
v zajetí několika vizualizací, jež mohou a nemusejí zobrazovat budoucí možný výsledek,

Between city and the park

The striking form of the new concert hall announces a technical and aesthetic ambition to create
memorable performance experiences that transcend performer and audience alike. The new building’s appearance honors the existing Ostrava House of Culture, including its esplanades along the
28. Rijna Boulevard and the Sady Dr. Milady Horákové park to the north, while also contributing a
distinct sense of modern individuality to the Ostrava House of Culture. The design seeks to provide
maximum visibility and iconic value for the new extension, while at the same preserving a fluid
architectural dialogue with the existing facility.

aby se zajímali o půdorysy návrhu nebo aby
se podívali na internetové stránky architektonické kanceláře Stevena Holla. Mohou tam
najít celou řadu kulturních staveb, výrazných
a zároveň současných, jež pracují s vrstvením
minulosti a přítomnosti, akcentují kulturní
roli architektury jako výpovědi o nás samotných v historickém čase a s respektem k architektonickým památkám.
Poslední, a přitom velmi významný argument pro vítězný soutěžní návrh je ten, že
Steven Holl patří k významným světovým
architektům současnosti. Mimochodem,
všechny velké epochy v architektuře českých
zemí souvisely s příchodem a působením architektů z ciziny. Platí to o gotické architektuře, o baroku a platilo to také v moderní době,
kdy se v Ostravě uplatnil německý architekt
židovského původu Erich Mendelsohn, takže
je zřejmé, že uvedený princip bude fungovat
i nadále. Jak je vidět z dosavadních realizací
a projektů Stevena Holla, jeho tvorba je na
vysoké úrovni, takové, jejíž příklady zatím
nejen na Ostravsku scházejí. Ostrava tak má
příležitost vytvořit podmínky, aby opravila
a doplnila Dům kultury, a přitom v ní vzniklo
dílo, které budeme moci v budoucnu směle
srovnávat s vilou Tugendhat od Ludwiga Miese van der Roheho nebo s přestavbou Louvru
v Paříži od architekta I. M. Peie, pocházejícího
podobně jako Steven Holl z New Yorku. Příležitost zařadit se nejen k městům s vynikající
hudební kulturou a vynikajícím hudebním
sálem, ale i k městům, kde má příležitost
uplatnit se současná světová architektonická
kultura. Závěrečné konstatování můžete brát
jako nadsázku. Zároveň se to však může stát
realitou, a to za podmínky, že město a Janáčkova filharmonie Ostrava neustoupí od náročné realizace a že se tuto náročnost podaří
vtělit do výsledné stavby.

Interrelating volume

The dynamic envelope of the new Janáček Philharmonic accommodates all of these values. It
stands out as a poetic statement, delicate yet determined, that envokes visions of sound waves,
musical notations, or the curvatures of an instrument.
The new concert hall reacts and integrates to its surrounding. From 28. Rijna Boulevard the
building opens up via a spacious entry which then gradually narrows down and integrates with a
minimize impact to the listed House of Culture. From the Sady Dr. Milady Horákové Park the new
concert hall widens up again to include the large music hall and the foyer where after the envelope
then narrows down again in order to meet the scale of the park and the amphitheater.

Connecting foyer

The funnel-like volume invites passers
isting structure. Further into the build
widens and grows again. As one passe
Hall, allowing a heigh ceiling for optim
meet the scale of the trees in Sady Dr.

Vizualizace navrhovaných podob přístavby koncertního sálu k Domu
Isometric view
kultury města Ostravy (Návrhy č. 1, 2, 4, 5 a 6).
Scale 1:400
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1.2 View from 28. října
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Parking entrance

The proposal aims to simultaneously make maximum use of the existing building, design a state of the art concert hall and revitalize the whole cultur

complex. The expansion therefore works both as an envelope to the new concert venue and as a mediating space. To achieve this integration a new
articulation space to the exisiting building we proposed also a new common entrance. The form of the expansion envelope derives from the relation

the ground floor glass portico space and the volume reserved for the new concert hall located above. To make a more nuanced transition between th

regular volumes and the regular outlines of the existing building four subtly curved vertical surfaces are introduced. The frontal curves accentuate the

entrance while maximizing the use of public space through an overhang. The inner curves meanwhile create a more intimate connection with the mo
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the creation of two corner gardens.
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The existing building is respected in its original balance and composition.
The partial demolition of the West Wing makes it possible to integrate an element of
adequate volume to facilitate the new Chamber Hall and the related amenities. In doing
so, the original shape of an irregular “H” regains its missing balance, giving an overall
impression of static and harmony.
The new double height Chamber Hall is located in the West wing with its own public
entrance from the facing plaza.The last two floors of this wing host the larger and smaller
Tuning Rooms.
West to Ostrava House of Culture is the new annex hosting the Concert Hall with its
corresponding amenities. The old and the new constructions are easily connected in the
second underground level, where the delivery takes place.
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1.1 Top view isometric. Scale 1:1000
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1.2 View of new common entrance
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1.2 Side view east wing

OSTRAVA CONCERT HALL
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The East Wing – hosting the Theatre and the Large Hall - remains almost untouched; the
architectonic interventions regard the acoustical improvements in both rooms and the archipelago of their satellite rooms.
he Central Wing retains its function of connection between the components of the complex, hosting part of the musicians´ cloakrooms in the first underground level. Here they
are placed in a strategic position, easily accessed from every part of the old building
and from the new annex (Concert Hall, Chamber Hall, Tuning Rooms, and eventually the
Theatre and Large Hall), following the different phases of construction.
The goal of using the House of Culture to the maximum for all functions and facilities related to the operation of the Concert Hall, while the extension keeps the necessary minimum
is satisfied.

he architectonical process is divided into two phases of construction.
The first phase sees the implementation of the extension of the new Con
the related technical and operational backgrounds. In this phase the s
connection will also be built, and the northern part of the West Win
the extension is completed, the Large Hall will be used by the Janáč
chestra.
The second phase of construction is in turn divided into two sub-phas
reconstruction of the West Wing, with the Chamber Hall and the Tu
the final phase, the refurbishment of the House of Culture will take pla
tage of having both the Concert Hall and the Chamber Hall, plus Tun
in function.

VIEW FROM THE MILADA HORÁKOVÁ PARK

A BRIEF DESCRIPTION OF THE PROPOSAL
DKMO becomes Philharmonic.
After more than 50 years of existence “The House of Culture” has the
opportunity to follow the transformation of art and time.
The aim of our project is to redefine the unity of the existing building and

Cafe

space is placed at street level. This new volume is an elongated transparent portico that embraces the complete front of the monument. To highligh

MAIN ENTRANCE VIEW

e of Culture - a significant milestone in the heritage of Czech culture - contributed
h of the new image that the City of Ostrava was building in the post-war era.
etition´s goal is the revitalization of Ostrava House of Culture, providing it with a
cert Hall and a dynamic program, which is composed by a significant spectrum
es and functions.
annex hosting the Concert Hall is placed at the connection point of two important
one being the most dynamic East-West street and the other the main North-South
e Sady Dr. Milady Horákové park. The new building symbolically represents a
one placed in the nature, whose presence in the park is natural and integrated.
e fifth facade of the building - is shaped to stress the continuity of the park, as if
self were a new landscape.

“The Girl’s Secret”
Fountain
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Básník Jaroslav Erik Frič na festivalu Krákor 2014, Ostopovice u Brna

ODEŠLA LEGENDA ČESKÉHO
UNDERGROUNDU

(VELMI OSOBNÍ NEKROLOG ZA JAROSLAVA ERIKA FRIČE)
PAVEL HRUŠKA

V pátek 24. května v nedožitých sedmdesáti letech zemřel básník, esejista, nakladatel
a neúnavný organizátor mnoha kulturních
akcí a festivalů Jaroslav Erik Frič, rodák z Horní Libiny u Šumperka. Patřil k pozoruhodným
osobnostem české umělecké scény a jeho
životní peripetie v mnohém připomínaly
osudy třeba takových hrdinů z románů Jacka Kerouaca (k americké a anglicky psané
literatuře měl ostatně jako absolvent univerzitního oboru filozofie – anglistika velmi
blízko). Nikdy nebyl salonním typem a nemiloval dokonale nasvícená pódia – místy nejen
jeho básnickému naturelu nejbližšími se mu
staly nejrůznější kluby a hospody, v nichž
naživo a často i za doprovodu spřátelených
muzikantů svým naprosto nezaměnitelným
a strhujícím způsobem recitoval vlastní litanické texty a veršované poémy. Jeho život
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představoval jakousi poesii in natura, básník
existoval „on the road“ a domovskými jevišti
mu byly především ony výše zmíněné neoficiální scény („V hospodách jsem potkal spoustu
moudrých lidí…“ vzpomínal). Publikum a čtenáře si získával autenticitou, pokornou poctivostí, sympatickým idealismem i vášnivým
odporem k lidské přízemnosti a falši stejně
jako intenzivním zájmem o stav české kultury
a o společenské dění (byl mj. rovněž autorem
vynikajících a oceňovaných blogů). Iniciály
J. E. F., jimiž podepisoval své texty, se záhy
proměnily – a takto už i natrvalo zůstanou –
ve značku vysoké literární kvality i lidské důvěryhodnosti.

JISTĚŽE NEJSOU NEŽ
VZPOMÍNKY…
Třebaže většinu svého života Jaroslav Erik
Frič strávil v Brně, které se mu stalo domovem, městem jeho srdce (jak to ostatně sám
před časem zmínil v rozhovoru pro literární
časopis Host) byla Ostrava. K moravskoslez-

ské metropoli ho pojil niterný a kromobyčejně blízký vztah. Tady prožil své dospívání
a středoškolská studia a zdejší syrová a drsná
realita nesmazatelně ovlivnila jeho citlivou
a vnímavou povahu a svébytným způsobem pronikla i do jeho textů. Fričovi předci
a příbuzní žili v legendární ředitelské vile
na Landeku (malíř Oskar Kokoschka odtud
namaloval jeden ze svých známých pohledů
na Moravskou Ostravu), básníkova maminka,
herečka Karla Vaňková, svého času účinkovala na jevištích Národního divadla moravskoslezského. J. E. Frič postupně přebýval na
různých místech ve městě, bydlel na ulici Resslově či Novoveské, nejvýraznější vzpomínky
si ale zachoval na život v Mariánských Horách
(tady se jeho adresou stala Jablonského ulice). Na podzim roku 2018 podnikl J. E. F. v doprovodu Ivana Motýla jakousi sentimentálně
retrospektivní pouť po stopách své někdejší
existence v moravskoslezské metropoli, přičemž tehdejší dominantní básníkovy pocity
by šlo shrnout jeho vlastním veršem „svět
k nepoznání“.
„Vždycky jsem psal jen o Ostravě,“ prohlašoval čas od času jako správný patriot, byť
s určitou nadsázkou, která ale nebyla zas až
tak daleko od skutečnosti (činil tak nejčastěji v kruhu svých přátel ve zdejších klubech
a pivnicích). Faktem zůstává, že ostravské
motivy a reálie se ve Fričových verších vyskytují poměrně často a mnohé z jeho obzíravě
litanických textů jsou dílem stylizovány i jako
bolestně melancholické či nostalgicky posmutnělé básnické reminiscence na prožitky
a události z časů jinošství a dětství. Jindy třeba jen obyčejná věta, pronesená kdysi před
lety některým z jeho příbuzných či blízkých,
obsesivní útržek melodie anebo pouhý nápis na budově jsou s to přivést na světelnou
scénu básníkovy imaginativní paměti obrazy

a metaforické scenérie sugerované zde jakožto echo dávných, milosrdně krásných časů.
V jedné ze svých poém například zmiňuje název v Ostravě populárního obchodního domu
coby určitý iniciační prvek své tehdejší juvenilní fantazie: „…míval jsem kdysi rád nápis
Brouk a Babka/ jméno obchodního domu
v dětství/ toužebných významů/ kdesi daleko
od reality…/ …jednu takovou báseň napsat/
v ozvěně slov Brouk a Babka…“
I po listopadové revoluci, to už jako brněnský nakladatel a spiritus agens mnoha tamních kulturních podniků, do moravskoslezské
metropole rád a často zajížděl a nalezl tu
řadu přátel a známých. Sympatizanty a blízké lidi potkal třeba i ve zdejším univerzitním
prostředí, nejvíce však ve společnosti místní
intelektuální bohémy. Přátelství ho pojilo
s Janem Balabánem, Ivanem Motýlem, Petrem Hruškou, Ilonou Rozehnalovou, Hanou
Puchovou a mnohými dalšími. Dobře znal
ostravské malíře, spisovatele a hudebníky
a v hojné míře je zval coby vystupující na své
večery a kulturní události, které pořádal na
nejrůznějších místech Brna a v jeho okolí.
V bývalém „ocelovém srdci republiky“ se
Jaroslav Erik Frič zkrátka cítil jako ona příslovečná ryba ve vodě. Bylo to jeho dominium, jeho krevní skupina. Měl tady – jak již
naznačeno – mnoho dobrých přátel a nejen
zdejším lidem se jevil jako blízký a sympatický pro svou otevřenost, pravdivost a vskutku
niterný zájem o kulturní a společenské dění
či aktuální události. Účinkoval tu na různých
klubových scénách během literárně hudebních večerů a vernisáží (nejčastěji ve Fiducii, Lese či Hudebním bazaru, ale také třeba
v někdejší Galerii Rubrum, hlučínské Galerii
Wurst nebo opavském Café Evžen), přičemž
to, co nezaznělo na pódiu (i mnohé jiné),
pak obvykle bývalo dořečeno u sklenice piva
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v nějaké příhodné či blízké restauraci. Vedle
vášnivých diskusí na nejrůznější témata i všelikých neformálních výstupů přinášely tyhle
prodloužené večery čas od času též některé
bizarní situace.
Prožili jsme s J. E. F. nejednu značně pokročilou hodinu v ostravských či brněnských
hospodách, klubech, nonstopech a rozličných (často i dosti pofiderních) hávenech pro
noční zbloudilce a osamělce. Býval skvělým
společníkem a hovory s ním (nikoli nutně o literatuře) stávaly vždy za to. Vstoupil-li někam
dovnitř (a nemuselo jít jen o hospody), svým
netuctovým vzezřením obvykle vzbudil pozornost širokého okolí a jeho figura k sobě
přitáhla pohledy ostatních návštěvníků. Vysokou postavou, dobrodružně vypadající
tváří a dlouhými tmavými vlasy připomínal
indiánského náčelníka (a vlastně jím tak trochu i byl). A když se někdy ocitl ve společnosti
svého přítele, brněnského básníka Miroslava
Holmana (jehož verše čas od času vydával),
vypadali tihle dva bok po boku jako Vinnetou
a Old Shatterhand (Mirek Holman měl rovněž vysokou figuru a ostře řezané rysy, ale
na rozdíl od Jardy plavou a krátkou, dozadu
sčesanou kštici). Také nikdy nezapomenu, jak
kdysi pozdě v noci v ostravském divadelním
klubu Divadla Jiřího Myrona vzal Jaroslav
místo za jedním z tamních masivních dřevěných stolů, přičemž shodou okolností usedl
přímo pod obraz panenské bohyně Diany
umývající si nohy v jakémsi jezírku na okraji
lesa (temenem hlavy se téměř dotýkal obrazového rámu). Pod tím velkým, obnaženým,
narůžovělým tělem římské ochránkyně lovců
a patronky otroků (šlo jinak o velmi plochou
a tuctovou malbu-reprodukci) působila jeho
vyžilá, stopami času poznamenaná, avšak
bytostně autentická tvář jako dokonalý kontrast a protipól – pozoroval jsem tu náhod22

nou, ale vizuálně značně intenzivní scenérii
opravdového, na chvíli osamělého básníka
mlčky popíjejícího své pivo pod vyobrazením
polonahé bohyně s mimořádným potěšením
a dosud si ji uchovávám před očima (kdybych
měl tenkrát po ruce fotoaparát, nepochybně
bych zmáčkl spoušť, byť sílu onoho okamžiku
by se asi stejně zachytit nepodařilo).

JEDINÝ ÚTĚK JE DOVNITŘ…
Básník a člověk Frič odmítal činit jakékoli vnitřní kompromisy se svým svědomím
a vždy pozorně vnímal společenskou realitu doby, a i proto se po úspěšných vysokoškolských studiích vyučil číšníkem (!) a až
do listopadové revoluce pracoval v podniku
Restaurace a jídelny. Ačkoli měl možnost zůstat v cizině, navrátil se po roce 1968 ze svých
cest po Anglii a Skotsku (živil se na nich jako
pouliční hudebník) do okupovaného Československa a intenzivně se začal podílet na
vydávání samizdatové literatury. Byl z rodu
válečníků, jakých se v každé době vyskytuje
málo. Nicméně jsou – člověk ho vůbec nemusel potkávat co druhý den, plně mu postačovalo posilující vědomí, že někde (bůh ví
kde a jak) žije Jaroslav Erik Frič – to bylo hodně účinné antidotum proti návalům zmaru
a sklíčenosti, pocitům nihilismu či beznaděje,
baudelairovsky vystupňovaným prožitkům
„kamkoli mimo tento svět“.
V jeho životě a tvorbě se obdivuhodně pojila nesmiřitelnost k pokrytecké či kupecké
morálce, lidské povrchnosti a nízkosti a vůbec ke všemu, co člověka zbavuje jeho svobody a přirozenosti, s pokorným a básnicky
nevyčerpatelným úžasem před nevyzpytatelnou, nekonečně pestrou a proměnlivou
povahou veškerenstva. Sám ostatně existoval tak trochu po způsobu opeřenců ze zná-

mé perikopy Matoušova evangelia, s niterným přesvědčením, že jeho vůli a činy vedou
a usměrňují mnohem silnější, milosrdně shovívavé „Ruce“, a ani na okamžik nepociťoval
jakoukoli potřebu si zde na světě „shromažďovati do stodol“. Svou křesťanskou konfesi,
věroučně ukotvenou v katolické ortodoxii,
vtělil do osobitých a jemu blízkých, často netuctových projevů a forem; k jeho cti je nutno
též dodat, že se tento bouřlivák nikdy nesnížil
k tomu, aby o své duchovní pravdě poučoval
či přemlouval ostatní – jakékoli povýšenecké pózy či pocity vlastní výlučnosti mu byly
cizí. Za vše, co dělal či vyznával, ručil „pouze“
sám sebou a s florianovskou umanutostí a vírou v dalekosáhlé možnosti „dobrého slova“
solitérně šel za tím, o čem byl bytostně přesvědčen, že nese hluboký smysl – poctivou
pracovitostí nikoli pro vlastní zisk či slávu,
vytrvalostí i houževnatou neústupností vůči
nejrůznějším světským problémům a nátlakům vskutku připomínal legendárního staroříšského vydavatele.
Výrazně ho ovlivnil i brněnský filozof Josef
Šafařík, jehož texty Jaroslav velmi dobře znal,
také básník a bítovský kastelán Jiří Kuběna,
jeden z příslušníků generace tzv. „šestatřicátníků“ (spolu s V. Havlem, V. Fischerovou,
V. Linhartovou aj.). K dalším motivátorům
jeho životních i uměleckých postojů by jistě
náleželi např. i Jakub Deml (dílo tohoto básníka a kněze J. E. F. hojně vydával) či francouzský katolický myslitel a spisovatel Léon Bloy.
Všechny tyto intenzivní podněty a inspirace si
pak Jaroslav Erik Frič po svém způsobu přetavil v jakýsi originální „élan vital“, doplnil jej
svým osobním entuziasmem a optimismem
a přenesl do neformálního prostředí klubů,
hospod a nejrůznějších „druhokulturních“
scén. Velké přátelství ho pojilo s Ivanem
Martinem Jirousem, Magor se často účastnil

Jaroslavových akcí, společně pak podnikali
řadu spanilých jízd po celé republice na rozličné undergroundové festivaly a literární
večery, kde vystupovali – o některých těchto
jejich (všelijak krkolomných a ne vždy přímočarých) putováních se dodnes u hospodských
stolů vyprávějí různé příběhy a historky.
Jaroslav Erik Frič byl mimořádně sečtělý,
vedle již zmíněné beletrie anglo-americké
měl velmi blízko též k literatuře ruské (zejména k tzv. klasickým autorům), miloval i řadu
francouzských spisovatelů (např. Pierra Reverdyho), z české literatury mu svým postojem k životu a tvorbě konvenoval Jiří Kolář.
Od tak řečeného „oficiálního světa literatury“ si udržoval jistou distanci a se zdravou nedůvěrou k některým všeobecně populárním
koryfejům a patriciům slovesného umění se
pohyboval spíše v závětří velkých a mediálně
intenzivně propagovaných literárních podniků a událostí (jako součást literárního establishmentu někdy vnímal i autory, u nichž by
takovéto označení bylo sporné a i oni sami by
proti němu patrně protestovali; kamarádům
ze zaběhaných a masivní produkcí se vyznačujících nakladatelství zase říkal s přátelsky
pejorativním nádechem „kapitalisti“). Ač měl
v 90. letech nabídku pracovat na univerzitě,
nezatoužil po akademické kariéře a raději se
usídlil „na okraji“, v literárně plebejském prostředí všelijakých chytrých a pozoruhodných,
leč málo známých autorů-outsiderů. Měl
velký cit rozpoznat takovéto osobité periferní písmáky a talenty, objevil i řadu mladých
a začínajících básníků, které uvedl na scénu
a jejich verše otiskl ve svých knihách a časopisech.
Jako člověk rovný a otevřený a na hony
vzdálený nějakému fachidiotismu podstatné věci říkal a činil bez nějakých zbytečných
průtahů či obezliček, v jeho případě navíc
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plně platilo ono okřídlené rčení, že „slovo
dělá muže“. Takto ho všichni znali, takto vystupoval mezi přáteli i na veřejnosti. Způsob
organizace jeho akcí a večerů se jevil očistně
přímočarým a samozřejmým, přesně v řádu
Fričova charakteru a jeho přístupu ke světu
kolem. Nekomplikovalo se to, co se komplikovat nemuselo, mnohé důležité věci se dohodly u hospodského stolu (dodnes uchovávám
účtenku s jím napsanou e-mailovou adresou, kterou jsem od něj dostal při jednom
z prvních setkání), a co se slíbilo, obvykle se
i dodrželo – nebylo nutno nějakého složitého
vyjednávání a už vůbec ne nadbytečného papírování. Pamatuji si, jak mi před lety zavolal
z Brna do Ostravy, že mu z programu jeho
festivalu „Konec léta“ (pořádal ho po několik
let vždy na závěr prázdnin) vypadl Vladimír
Just, a ptal se mě, zda bych nebyl ochoten
místo něj vystoupit s přednáškou na libovolné téma. Odpověděl jsem mu, že si vše ještě
nechám projít hlavou a „zítra nebo pozítří ti
zavolám…“, ale on prohlásil: „Pavle, za hodinu tisknu plakát, potřebuji to vědět teď!“
A tak jsem souhlasil a vůbec jsem nelitoval: ve
velkém sále zámku v jihomoravských Hrubšicích, kde se celá akce uskutečnila, jsem pak
měl příležitost rozvíjet úvahy na téma „čtenářsky bydlí člověk“ – nikdy nezapomenu na
velikou, žlutě svítící lampu, vedle níž jsem stál
a která při tom všem mém povídání s jakousi
poťouchle ironickou zlomyslností vrhala do
prostoru uhrančivě křivolaké stíny.
Podobně se samozřejmou spikleneckou
důvěrou otiskoval v časopisech, jež vydával,
i některé texty svých přátel (zejména těch,
kteří se nacházeli na druhém konci republiky
a nebyli dost dobře k zastižení). Prostě jejich
básně, úvahy či úryvky vybrané z delších
článků, které se mu líbily, jednoduše uveřejnil – protože přece tahle slova, tyto promluvy
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musely zaznít a ostatní je nedůležité… Tento
postup nepovažoval za nijak svatokrádežný,
ale naopak zcela přirozený – autorům vše
oznámil až se zpožděním anebo si toho posléze všimli sami. Nepamatuji si, že by mu někdy
někdo tuto samizdatově undergroundovou
praxi byť jen náznakem vyčetl. Opravdu málokdo se u ostatních těšil takové plné důvěře
a respektu jako právě J. E. F. – sám jsem měl
tu čest, že si párkrát vybral i z přípisů mých;
když mi to poprvé sdělil, řekl jsem mu, aby si
i do budoucna s mými slovy a větami dělal to,
co uzná za vhodné, a že ke všemu, co s nimi
učiní, se budu hlásit jako ke své vlastní aktivitě (byl jedním ze dvou lidí na světě, kterým
jsem kdy poskytl takovýto setrvalý bianco
šek).

…STÁLE JE KAM JÍT…
Zkraje 90. let založil Jaroslav Erik Frič ve
Vranově nad Dyjí nakladatelství Votobia, přičemž nedlouho poté, co přibral společníky,
přemístil svůj podnik do Olomouce. Zhruba za rok a půl však odešel a v červnu roku
1993 se stal majitelem nově vzniknuvšího
brněnského nakladatelství s příznačným názvem Vetus Via (Stará cesta). Sídlilo na ulici
s krásným názvem Pod kaštany v domě č. 28
a velmi rychle se tato adresa proměnila v místo, kde se v hojném počtu – zejména na tzv.
„prvních středách v měsíci“ – scházeli, diskutovali a popíjeli mladí, tehdy víceméně začínající a ještě málo známí autoři (např. Pavel
Petr, Petr Čichoň, Tomáš Reichel aj.) s básníkem Jiřím Kuběnou, jenž zde jako šéfredaktor
přechodně bydlel (druhým jeho domovem se
stal moravský hrad Bítov). V tomto prostředí
plném uměleckých děl a starožitného nábytku (k mobiliáři tu patřilo i křeslo, o němž se
tradovalo, že sloužilo A. S. Puškinovi) se ro-

dila kulturní revue Box a v několika edicích
tady vycházela tvorba autorů proslavených
i těch, kteří jsou známi jen lidem s hlubším
zájmem o literaturu. Počet svazků, které se
za dlouhé roky existence nakladatelství dostaly mezi čtenáře, by byl bezmála nekonečný (knižní podobu tu nalezly např. překlady
textů M. Prousta, M. de Unamuna, L. Bloye,
R. Guardiniho, G. Bernanose aj., vycházelo
zde dílo J. Demla a J. Kuběny, poezie P. Zajíčka, L. Markse, I. M. Jirouse, Z. Kaprála, F. Listopada, M. Holmana a mnohých dalších).
Jako naprosto zásadní a nenahraditelná se
pak jevila Fričova činnost organizační. Coby
spiritus agens stál například za každoročním třídenním maratonem hudby a poezie
Potulný dělník, na němž vystupovala řada
autorů z Brna i jiných měst a obcí republiky
(nejčastěji se odehrával v klubu Skleněná louka), rovněž po různých hospodách a klubech
jihomoravské metropole uspořádal dlouhou
sérii umělecky multižánrových, společensko apelativních večerů v rámci tzv. Potulné akademie. Mimo své další aktivity (např.
projekt Proti noci /v nás/, určený ke sblížení
lidí z různých sociálně-kulturních skupin) stihl založit i dvě občanská sdružení, Proximus
a Christiania, orientovaná především k podpoře kultury, národní paměti a společenské
sounáležitosti rozličných, etnicky, nábožensky či zdravotně diferenciovaných vrstev obyvatelstva. Tenhle na pohled poměrně drsně
vypadající náčelník nezávislé umělecké scény
míval vždy blízko k lidskému utrpení a hendikepovaným lidem (pamatuji si, jak jednou
– po děsivých následcích vln tsunami na Srí
Lance v prosinci 2004 – zorganizoval ve své
režii dobročinnou sbírku obětem tragédie:
peníze v podstatě vybral in natura od přátel
a známých po všelijakých hospodách a klubech a pak je všechny dohromady poslal na

charitativní účet). „Je to rasovina,“ pronášel
někdy u piva, přičemž nebylo nikdy zcela jisté, co má v tu chvíli přesně na mysli: zda život
s poezií, pořádání kulturních akcí, vysedávání
po restauracích, zájem o věci obecné anebo
nějaké jiné existenční peripetie. Řekl bych, že
patrně všechno dohromady. Buď jak buď, je
jisté, že za tímhle charismatickým hospodským aristokratem a potulným dělníkem na
způsob dobrovolné řehole už navždy zůstane – podobně jako za výše zmíněným staroříšským Josefem Florianem – nesmazatelné,
rozsáhlé a účinné „dobré dílo“.
V paměti mnohých čtenářů a posluchačů zůstane ale především jako básník. Řada
Fričových litanických textů v autorově originálním, sugestivním přednesu byla nahrána
a vyšla na několika CD (za doprovodu různých
muzikantů, např. skupiny Čvachtavý lachtan).
Největším zážitkem však vždy zůstávala možnost vidět a slyšet básníka naživo: málokdo
dokázal tak přesně, soustředěně a přesvědčivě být práv své vlastní poezii jako Jaroslav
Erik Frič. Člověk byl ochoten uvěřit mu každý
verš, každé propocené slovo, cítil, že ten vysoký dlouhovlasý chlap v koženém plášti na
pódiu nelže ani si nehraje, že to, co svým lehce zastřeným, kuřácky ochraptělým, a přece
sonorním hlasem říká, není de facto žádná
literatura. Nepotřeboval nijaké pomůcky či
rekvizity, jen trochu světla a sem tam nějakého hudebníka, a vlastně pořád jen dělal to, co
mnozí ostatní – a každé jeho vystoupení bylo
jedinečné a neopakovatelné.
Téměř celý rok 2015 strávil v nemocnicích,
po několika náročných operacích se pohyboval na tenké hranici mezi životem a smrtí
a párkrát jej postihlo i kóma. Postupně překonal všechny obtíže a jako nějaký Kostěj
Nesmrtelný se navrátil zpět k tomu, co toužil
dělat. Při návštěvách u nemocničního lůžka
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překvapoval přátele a známé svou duševní
vitalitou i plány směrem do budoucna. Ačkoli častokrát spočíval ve zbědovaném stavu
napojen na přístroje a nemohl se pořádně
hnout, nikterak nepřipomínal lazara, leč odhodlaného člověka (na nočním stolku mu téměř pokaždé ležela nějaká kniha, pamatuji si
např. na román Hermana Melvilla). S jakousi
fascinující samozřejmostí aristokratického
válečníka byl povýšen nad bolesti a neduhy,
které mu výrazně ztrpčovaly život.
Po své nemocniční anabázi a následném
doléčování se opět ponořil do světa literatury a kulturního dění (přátelé Jaroslavovo
zmrtvýchvstání označovali jako „vítězství ducha nad hmotou“). Chodil o holi, schody mu
činily potíže, měl i řadu dalších omezení, ale
coby čapkovský kulhavý poutník pokračoval
s pokornou pracovitostí a trpělivostí ve své
nesnadné cestě. S pomocí přátel zorganizoval další sérii literárně-hudebních večerů či
menších festivalů v brněnských klubech, vydával internetové noviny Uši a Vítr (s podtitulem „deník pro umění, kritiku, život“), nadále psal své pozoruhodné a oceňované blogy
(čtyřsvazkový výbor z nich vyšel pod názvem
Psáno na vodu palbou kulometnou, později
získaly nominaci na cenu Magnesia Litera).
Bylo v tom něco propastně očistného a životadárného vidět poznovu Jaroslava Erika Friče v plné duševní síle na scéně – v prostředí
živé hospodské a klubové kultury, naslouchajícího poezii, opírajícího se o barový pult.
Dorazil také na sever Moravy, v moravskoslezské metropoli vystoupil „rektor potulné
akademie“ za doprovodu saxofonu v Absintovém klubu Les 3. července 2017 na úvod ostravské části festivalu Měsíc autorského čtení. Naposledy do města svého mládí zavítal
letošního 24. dubna, kdy se zúčastnil večera
hudby a poezie ve známé hospodě Na kopeč26

ku v Ostravě – Mariánských Horách.

ŘEKNI, NA CO UMÍRÁŠ…
Poslední rozloučení s básníkem Jaroslavem
Erikem Fričem se uskutečnilo 30. května 2019.
Pohřební obřad proběhl v bazilice Nanebevzetí Panny Marie augustiniánského kláštera
na Mendelově náměstí ve starém Brně. Dostavilo se asi sedm stovek lidí (myslím si, že
tolik dlouhovlasých jedinců pohromadě Brno
ještě nikdy nevidělo!), svítilo slunce a z nedalekého pivovaru bylo cítit příjemnou vůni
sladu. Před obřadem spočíval Jaroslav v otevřené rakvi u oltáře, obložen věnci a početnými květinami (velkou kytici dostal i z klubu
Fiducia a jako pozdrav z města jeho srdce
ke katafalku doputovala také dvě lahvová
piva, Ostravar a Radegast) a ve tváři se mu
zračilo pokojné smíření a vyrovnaný klid. Po
slovech kněze, jenž přímluvné modlitby střídal se vzpomínkami na svá osobní setkání
s básníkem a reflexemi jeho životního údělu,
promluvila i Anička Švehláková, Jardova velmi dobrá a dlouholetá přítelkyně, která jako
milosrdný anděl probděla u jeho lůžka i celou
poslední noc. Na violoncello v doprovodu
dalších muzikantů zahrál „Pepa“ Klíč, koncertní mistr brněnské opery a tamního Národního divadla, Fričův velký kamarád a pravidelný účastník mnoha jím organizovaných
kulturních akcí. Po mši svaté, v pravé poledne
a za zvuků zvonů, vynesli příbuzní rakev ven
z kostela a přemístili ji do pohřebního vozu,
aby byl ve tři hodiny odpoledne básník uložen
k poslednímu odpočinku na malém hřbitově
v obci Štípa (asi deset kilometrů od Zlína)
vedle mariánského poutního kostela, v malebné krajině luk, kopců a chlumů. Počasí se
během té doby radikálně proměnilo, pršelo,
ochladilo se a pofukoval studený vítr. Poté,

J. E. Frič v Daliborce

co byla rakev spuštěna do hrobu, dlouhá
řada básníkových kamarádů a přátel využila
příležitosti k jakémusi osobnímu rozloučení
s Jaroslavem – někteří jen zamyšleně postáli nad čerstvě vykopanou hrobovou jámou,
jiní pronesli pár slov, případně na básníkovu
rakev umístili květiny či nějaký symbolický
předmět.
Když jsme se pak pozdě navečer vraceli
autem domů do Ostravy, nad západním obzorem („na poslední chvíli“) ještě vysvitlo
slunce a na obloze se vzápětí objevila duha.
Provázela nás poté celou cestu až do setmění. Nic příhodnějšího nemohlo ukončit tento
smutný pohřební den než ono starozákonní
znamení smlouvy mezi nebem a zemí…
Letos 14. srpna by se Jaroslav Erik Frič dožil sedmdesáti let. Oslavu svých narozenin si
přál uskutečnit (ač jinak, pokud je mi známo,
vlastní jubilea nikterak neprožíval) v ostravské hospodě Daliborka (doopravdy se jmenuje Forman, ale podle ulice, na jejímž nároží
stojí, jí nikdo neřekne jinak než Daliborka, což
jako by chtěl potvrzovat i fakt, že cedule s názvem ulice není umístěna na domovní zdi, ale
za oknem této nálevny). Bylo v té volbě něco

příznačného, jakýsi básníkův symbolický návrat do míst, kde vyrůstal a strávil podstatnou část svého života. Tady, v této hospodě,
v šestnácti letech vypil své první pivo. To úplně poslední pak za Jaroslava Erika Friče v den
jeho nedožitých sedmdesátin dopili mnozí
z básníkových příbuzných a přátel, kteří se
sem do Mariánských Hor právě 14. srpna
(v předvečer svátku Nanebevzetí Panny Marie) sjeli oslavit in memoriam jeho narozeniny
a zavzpomínat na něj.
Onoho 14. jsem před půlnocí vyšel z hospody na čerstvý vzduch: na nebi svítil úplňkový měsíc a celá velká Daliborova ulice zela
jako nějaká otevřená rána, mlčenlivě prázdná a bez jakékoli známky života připomínala
dlouhé a nekonečné horror vacui. Jediná okenice nebyla otevřena, neprocházel tudy žádný člověk ani nějaká toulavá kočka tu milosrdně nepřebíhala ulici, nijaký zvuk ani pohyb
netrhaly tu majestátně hrozivou oponu dokonalého ticha. Vypadalo to, jako by se svět
na okamžik zastavil coby porouchaný stroj,
a zdálo se, že se snad už nikdy nerozběhne.
Raději jsem se vrátil zpátky do hospody. Kruh
se uzavřel.
27

ERIK: OSTRAVA NEEXISTUJE!
IVAN MOTÝL

„V Ostravě? Ostrava neexistuje,“ napsal
Jaroslav Erik Frič nedlouho před smrtí svému blízkému příteli Pavlu Šuhájkovi, když od
něho dostal esemeskový pozdrav z Ostravy.
Pavel je brněnský básník, který Jardu doprovázel v posledních dnech a hodinách. A tu
zprávu mi ukázal po „oslavě“ Erikovy sedmdesátky v pivnici Daliborka (Formanka) v Daliborově ulici v Mariánských Horách.
Ač byl Jarda zapřisáhlým nepřítelem jakýchkoliv jubilujících party, chtěl se v den
svých sedmdesátin (14. srpna) setkat s přáteli právě v Daliborce. V hospodě, v níž v roce
1966 vypil vůbec svoje první pivo, to mu táhlo
na sedmnácté narozeniny.
Sedmdesátin se nedočkal, zemřel letos 24.
května, přesto jsme se na jeho narozeniny
v Daliborce sešli, asi třicítka přátel či jeho čtenářů. A jedna slečna mu do výčepu přinesla
i opravdový dárek (anděla), protože se k ní
zpráva o Erikově smrti nestačila donést. Tak
to aspoň nebyla jen pieta, ale i opravdová
oslava…

ZBYTKY OSTRAVY
S nápadem slavit v Daliborce přišel Erik během své návštěvy Prozatímní galerie Wurst
v říjnu 2018, která vyvrcholila dvoudenním
putováním (automobilem) po místech Erikova ostravského dětství. A je pravda, že básníka při téhle cestě do minulosti mnohokrát
popadl splín. A střídavě podotýkal: „Ostrava
neexistuje, nic už nestojí, Ostrava není…“
Coby někdejší člen okrašlovacího spolku
Za krásnou Ostravu jsem tehdy pod vlivem
Erikových chmur vážně přemítal, zda má vů28

bec smysl v Ostravě ještě něco zachraňovat.
Vždyť tohle město už není.
Vím, o čem mluvím. Neexistuje už ani Ostrava mého dětství, tedy její podoba z přelomu
sedmdesátých a osmdesátých let. V Revoluční ulici (Českobratrská) ve směru od Dimitrovovy (Nádražní) k mé základní škole v Kounicově ulici už zůstal stát jediný dům, ten
s italskou pizzerií. Jinak zmizela celá čtvrť,
v níž jsem strávil ty nejpodstatnější roky, kdy
člověk poznává „domov“, to bylo v Revoluční
č. 33/a, na rohu s Poděbradkou.
Jakožto starousedlíci, kteří Ostravu jen
zřídkakdy opouštíme, si stále zvětšujících se
jizev na tváři města vlastně moc nevšímáme.
Bohužel. Přitom město dál nenávratně mizí,
každý den, aktuálně se brutálně bourá třeba
městská čtvrť Muglinov.

OSTRAVA NENÍ
Jsou jen zbytky Ostravy. Třeba pivnice Na
Daliborce na rohu Daliborovy a Tovární ulice
v Mariánských Horách. Za komunistů to bývala Daliborka, teď vývěsní štít oznamuje, že
se podnik jmenuje Forman. „To od té doby, co
hospodu vrátili v restituci nějakému Formančíkovi, ale už to prodal,“ vysvětlovala Erikovi
paní výčepní loni 8. října. Psalo se pondělí,
k obědu si dal Erik vepřový řízek a hovězí vývar. Oba pokrmy chválil, město za okny výčepu ale na něho dělalo spíš neutěšený dojem.
„Já tu byl naposledy někdy v roce 1966, bydleli jsme nedaleko v Jablonského ulici,“ pokračoval Erik k paní výčepní. „No jo, to je dost
davno, to už tu svoje stare kamoše nepotkaš,“
podotkl štamgast na baru. Básník přitom nehledal kamarády z dětství a teenagerovských
let. Přišel proto, aby se ujistil, že ještě zůstalo
něco z Ostravy, o které píše celý tvůrčí život.
„V hospodě Na Daliborce / nakyslým kouřem

prodírat se ránem,“ začal nahlas citovat ze
své ostravské poemy S kým skončila noc. Přímo na místě inspirace.

BAREVNÉ PILINY 1966
Ve výčepu už se kouřit nesmělo, čpěl tam
jen dým Erikových vzpomínek na rok 1966,
kdy tu budoucí básník rozhrnoval clonu, přes
níž téměř nebylo vidět. „Vznášejí se vzduchem barevné piliny / lpějí na laciném oblečení / roku šedesát šest / šedesát pět,“ napsal.
A o kus dále: „Čekám na zprávy, které nepřicházejí / už není pamětníků.“
Není pamětníků. „Ostrava není,“ zopakoval
Jaroslav Erik Frič mnohokrát během své loňské podzimní mise. A nechce se mi věřit, že už
tu není ani Erik.
Občas mu proto pošlu nějakou zprávu. Třeba jak jsme s bratry Hrušky, Vláďou Horákem
a Mirkem Chudejem kapku zmeškali jeho
pohřeb ve Štípě. Kvůli nějakým pitomým pivům, cigaretkám a štamprlím jsme na funus
dorazili ve chvíli, kdy už se rakev spouštěla do
země. No nevím, to jsme dost posrali: „Pozdě
i na pohřeb / ostravští bulači s lahváčem za
pasem / startka vždycky vítězí nad startem
/ a rum nad smuteční řečí / na Erika! / a na
všechny zameškané šichty u smrtelné postele / není se zač omlouvat? / naše výmluvy
stejně pomstí Panna z Mariánských Hor / pořádná baba / která v jedné ruce unese i šest
krýglů / a lháře topí v nedalekých ropných
lagunách…“
(P.S.: Ivane, vůbec se netrap tím, že jsme do
Štípy dorazili až tehdy, když se rakev spouštěla do hrobu, myslím, že lépe jsme ani přijet
nemohli – vždyť sám J. E. F. prohlašoval: „Nemám rád ty, co chodí dřív – ti, co chodí na čas,
jsou mně krajně podezřelí – k těm, co chodí

pozdě, mám jisté sympatie – a nejradši mám
ty, co vůbec nepřijdou...“ Pavel Hruška)

R. I. P. J. E. F.
JIŘÍ FIEDOR

Erikův život se dá připodobnit jízdě na horské dráze. Divoká jízda, avšak plná vnitřního
klidu. Absolvent filozofické fakulty se z vlastního rozhodnutí vyučí číšníkem. Vydává samizdaty, organizuje bytové semináře, pečuje
o dílo Jakuba Demla. Zakládá nakladatelství.
Neúnavný organizátor, jenž naplňuje vlastní
víru v Boha ve vytváření společenství a sdílení zvolených hodnot. Počátkem 90. let jej
izoluje nemoc. Zámožný muž je znenadání
bezdomovcem. Nepatří nikam a současně
všude. Svou bytost vztahuje veskrze k Moravě. K Olomouci, Ostravě, Brnu, naposledy ke
Štípě u Zlína, poutnímu místu, které si Erik,
poutník a potulný dělník, sám zvolí k věčnému odpočinku.
V posledních letech jsem jej vídal málo, o to
více se mi vybavují vzpomínky na korespondenci z počátku 90. let, později, na sklonku
tohoto desetiletí, pak častá setkání v hospodách, plány na společné nakladatelství, síť
antikvariátů a galerií. Také dlouhé hovory
osobní. Erik byl celým svým myšlením optimista, vizionářský plánovač, objevitel zapadlých talentů, realizátor krkolomných projektů. Nikdy si nestěžoval, neshazoval ze sebe
vinu na druhé, naopak jako jeden z mála lidí,
které jsem poznal, dokázal nést odpovědnost
za své činy do detailních důsledků.
Domů, k Pánu, se navrátil přítel, zůstává
básník, skladatel beatnických litanií. Již dlouho mě provází jeho verš, který nebyl tištěn:
„Jediná naše jistota je, že všechno dobře dopadne.“
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AKROSTICHON
DAVID BÁTOR

Jaro slav když...
A Weles tam čti:
Ráznost Bytí
Ostny Boha
Sláva Krista
Libina Horní
A dole Šopa
Vlny hudby zní...
Exprese pres
Ryba na rtu
Ichtys v prameni
Kříž vesnice
Frkot minulosti
Ruce číšníka dole
I poezie bolí – Ta
Česká nejvíce
PETR ČERMÁČEK

Zavřel jsi dveře kvůli dešti,
překreslil kapky z lícních kostí do skicáře.
Hodina hudba, příčná, prosvítající.
Měls zavřít nejen dveře.
Čteš zprávy. V pátek zemřel J. E. F. Evropské
volby vyhrála lhostejnost. Nad Čínou oblaka
freonu. Nakonec nevidíme než vzpomínky
i ve věcech budoucích…

Via. Jednalo se skutečně o Starou cestu, o nakladatelství, které mělo ambici pokračovat
v činnosti Josefa Floriana ze Staré říše, ve
vydávání tak zvaného Dobrého díla. Poznal
jsem J. E. F. jako katolického intelektuála
a spojoval nás obdiv k dílu Leona Bloye, Jakuba Demla či Otokara Březiny, také vydávání
literárního časopisu Box Jiřího Kuběny, dnes
to zní už téměř neuvěřitelně. Vůbec to nevadilo tomu, aby se stal na závěr života undergroundovou legendou… Velmi mi schází.
Jeho uhlobarónští předci žili v legendární vile
na Landeku…
MILOVALI JSME SE HNED, NEROZTÁHLI
JSME ANI DEKU,
byla jsi krásná jak lesní vila na Landeku,
ve které nikdo nebydlí, zemřel barón, zemřel důlní.
Milovali jsme se hned v těle tvém,
kolem přešel jen havíř se světlem
a už se rozední, Důl Anselm ještě spí,
pak odešli jsme podél řeky.
HANA PUCHOVÁ

Když vzpomenu na Erika, vybaví se mi jeho
měkké oči a nenapodobitelný způsob přednesu a zpěvu… Ještě ho zkusím nakreslit
a pošlu.
STANISLAV DENK

PETR ČICHOŇ

Jaroslav byl velmi vzácný člověk, seznámil
jsem se s ním v roce 1992 a po několik roků
spolupracoval s jeho nakladatelstvím Vetus
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Jaroslav nebyl jednoduchou osobností,
která se dá napasovat do nějaké škatulky. Pokud se o to někdo pokusí, zjistí, že ho vždycky
někde kousek přebývá. Básník, underground,

muzikant, knižní vydavatel, bloger, filozof,
vzpurník a katolík. Ale vždycky pravdivý. Ve
všem, co dělal, bylo silné vnitřní nadšení.
Obdivuhodným se stalo třeba i to, jak rychle se dokázal zabydlet ve virtuálním světě.
Svoje internetové noviny Uši a Vítr vedl, redigoval a psal v podstatě sám. Právě odsud
jsem s jeho svolením vybíral příspěvky do
Týneckých listů (s jistou nadsázkou říkával,
že jsme jediné periodikum, kde ho pravidelně otiskují, a také dodával, že jsme výborný
literární časopis). Když jsme ho jednou navštívili v brněnské nemocnici U milosrdných
bratří, dřímal v posteli s notebookem na klíně. Pak nám ho se smíchem ukazoval: „Podívej, já píšu, i když spím.“ A vskutku tam měl
několik stran hustě popsaných písmeny, jak
mu ruce ve spánku klouzaly po klávesnici.
Během té hodinky, co jsme u něj pobyli, nás
skoro nepustil ke slovu. Líčil nám své plány na
vydávání novin, literárně kritických časopisů
a různých projektů. Jedním z nich se například měla stát Encyklopedie zapomínaných.
Přišla jaksi řeč na Františka Bílka z Olomouce
a hned jsem dostal úkol zpracovat naň odkaz.
Měl jsem cosi napsaného, tak jsem přislíbil
ho dodat. Po třech dnech mi v poště přistál
e-mail, v němž mi Jarda lál do lenochů a flákačů, kteří neslouží literatuře, byť by mohli.
Ve svém přesvědčení v sílu slova byl skutečně
nekompromisní, i sám k sobě.
Za místo svého posledního spočinutí si
vybral malý hřbitůvek ve vesnici Štípa u Zlína. Když jsem se na pohřbu ptal přátel, proč
právě zde, nedostalo se mi žádné kloudné
odpovědi. Snad jsem ji tedy našel na informační tabuli u nedalekého kostela Narození
Panny Marie. Štípa patří mezi stará moravská
poutní místa, kam se věřící přicházeli už od

14. století poklonit milostné sošce Madony
s Ježíškem. Je to jedna z nejstarších dochovaných dřevěných soch u nás. V kronikách se
uvádí, že když ji v roce 1764 přenášeli z kapličky do nově vybudovaného kostela, ukázal se
na obloze zvláštní úkaz: vedle sluce byly vidět
dvě jasně zářící hvězdy.
Tak ať ti, Jaroslave, svítí na tvé poslední
pouti…
Sůl na maso.
Černé víno se zdobí
čelenkou Boží
přítomnosti. Sůl
kaktusů vpouští
bolest do chrámu.
Z vězení vychází
panna hlasu.
Neposkvrněná.
Tak jako na počátku
slovem.
/věnováno J. E. F./
IVAN PETLAN

Erik byl pro mě hrdina. Rovný chlap.
A vzpřímený i vůči poryvům osudu. Básník
z podstaty, básník životem. Takový ten, co ani
nepotřebuje zapisovat nějaké verše. K jeho
charakteristice mě jako první napadlo slovo
ryzost, ať už to znamená cokoli. A tady i křesťan. Hodně mi dal a nikdy nic nechtěl. Noblesní muž a hospodský aristokrat. Rozený indián – že to pronikalo až do vzezření. A každý
z jeho kmene cítil, že i náčelník.
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JIŘÍ VÁŇA STIGEN

V suterénu brněnského klubu Skleněná
louka mají vývěsku na plakáty s kulturními
akcemi. Časem se plakáty navrství do vlnitého herbáře, v němž nelze listovat, protože živou kulturu lze uchovat jen v živoucím celku.
Po čase se ten herbář stává neúnosným a je
třeba jej nemilosrdně strhnout, aby se s vylepováním začalo nanovo. A právě těsně po
takovémto stržení se mihl kolem jeden můj
vzácný přítel s duší dítěte. Všiml si, že na velké vývěsce ulpělo několik osamělých útržků
papíru. Zaujal ho jen jeden z nich. Jako by
pod tím strženým herbářem zůstal kousek
bílého lýčí či spíše podhoubí, které celý ten
výkvět kultury živilo. Jako by tam zůstal kousek z úpisu duše odevzdané poezii. Jako by
ze všech nánosů bylo ponecháno jen to, co
je nadčasové. O okraj tohoto útržku se dalo
říznout jako o škebli, jejíž sval po celý život
rýžoval zrnka písku u dna a v jejíž schránce
se stále ozývá šumící hlas pro ty, kdo mají uši
k slyšení. Na tom útržku bylo černé na bílém
vytištěno jméno Jaroslav Erik Frič.
IRENA KOCÍ

J. E. F. měl dar proměňovat. Výzorem byl
trochu černokněžník. Jistá vznešenost jeho
zjevu evokovala grafiky a linoryty Konůpkovy a trochu mi připadal, že právě poněkud
prkenně vykráčel z dřevořezby doprovázející
jedno z prvních vydání Meyrinkova románu
Das grüne Gesicht.
Nejspíš si mě ani nepamatoval. On sám byl
nezapomenutelný. Pouhou svojí přítomností
ve společnosti nás jaksi polepšoval. Asi bychom si to nepřiznali, ale nějak jsme se snažili
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být lepší, usilovali jsme o dostačení nepojmenované, ale všemi cítěné a sdílené hloubky,
jež z něj jakýmsi záhadným způsobem vycházela.
Rýha po jeho zmizení se nedá nijak zaplnit.

MARIAN PALLA

/*je pozdě*/

žbluňk
a žába
sedí na písku

JAKUB CHROBÁK

Erik Frič byl člověk, u kterého bylo od počátku jasné, že jej nejde dorůst, v obou smyslech toho slova. Jeho velká postava se tyčila
nad vším, jako v dozoru i pozorném poslechu,
jeho myšlení a zápal zase spojoval a vybízel
k následování. Takových lidí, s nutkavou potřebou tady a teď utvářet všecko kolem k obrazu aspoň trochu Božímu, nikoli svému, je
hrozně málo a teď ještě o jednoho méně.
PETR HRUŠKA

Chlap. Druh na vymření.

DOTKNOUT SE HVĚZD
VLADIMÍR JAROMÍR HORÁK

Je tolik věcí mezi nebem a zemí
které drásají srdce básníka
je tolik věcí,
které snad může poznat
pouze on (…)

boj s neduhy a to, jak je svým způsobem aristokraticky přehlížel, jako by k němu fakticky
nepatřily. Zažil jsem ho před pár lety na JIPce,
kde sršel energií a humorem v situaci, která
by jiné (např. mě) asi zlomila. Pro mě byl skvělý člověk plný života, v němž dle mého někde
jinde než na tomto světě jistě pokračuje.

Fragmenty z pohřbu Jaroslava Erika Friče
…V tom zamlženém a tmavém ránu
odcházel jsi tak impozantně
a tvůj kožený plášť
vál ve větru
a ruka svírala
dřevěnou hůl.
Tehdy mi blesklo hlavou,
že už tě možná
vidím naposled (…)
…Usínáš v tichu
a všechno se pomalu mění
v prach a popel
usínáš tak jako jednou usnou všichni
ale z popele
z popele a prachu
vzejde zase život
který probudí múzy ze spánku
přijdou noví básníci
a mezi nimi možná
znovu přijdeš i ty.
TOMÁŠ MÍKA

Erika jsem si velmi vážil zejména jako neúnavného brněnského hybatele tamního alternativního/undergroundového kulturního
dění. Několikrát mě vyzval, abych vystoupil
na Potulném dělníkovi a kontakt s ním byl
vždy příjemný. Obdivoval jsem jeho statečný

Pohleď tady
na tu díru v zemi
v ní leží ten
který v ní není
(…)
Tělo nechal
za sebou už dávno
tak moc mu překáželo
až konečně vzlétnul
v den nanebevzetí
(…)
A ticho nestačí
přikrýt prázdno
co tady zůstalo
po Potulném dělníkovi
Co se to tu děje?
Tohle je pohřeb?
Rakev je prázdná
Básník utek
A proto:
neexperimentuj
s nealkoholickými nápoji
a pij!
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ZDENĚK VOLF

Z první domluvené schůzky… omluvil se
mi ze záchytky. U baru na Bítově mi nabídl
vydání Řetězů a ptáků, žel zadaných již pro
Atlantis… Tíhl spíš ke Kerouacovi, já ke Garymu Snyderovi – ale shodli jsme se na Demlovi,
Bloyovi, pro Potulnou akademii jsem připravil Suzanne Renaudovou, Snydera; nicméně
až u přímluv – v měsících jeho předsmrtného
očistce – propadl jsem se snad někam k jeho
drakům, jež jsem pak zkrotlé (?) zaslechl
v jeho takřka záhrobním hlasu vyříkávajícím
pozdní uhrančivé poémy. Při jeho zádušní
mši… prociťuje Mariino mateřství.

KDYŽ JSEM MU SNÍTKU DO
HROBU HODIL
MARTIN STÖHR

Jen Bůh ví, kým skutečně byl a čím trpěl ve
své samotě. Krátce před jeho poslední kalvárií, sestávající z nejrůznějších zdravotních
pádů až k hranicím Věčnosti a následných návratů, které byly všemi přáteli vnímány jako
zázračná vítězství vůle a ducha nad hmotou,
jsem ho zahlédl z tramvaje v liduprázdné ulici
vybělené žárem letního odpoledne. Ponořený do sebe, bez kontur hospodského stolu
a publika, působil tento „karnevalový piják“,
jak o sobě s oblibou tvrdil, křehce a bezbranně. To už musel kdesi daleko za sebou zanechat mládí, Ostravu, Anglii, léta strávená na
place v lokálech, samizdat, komunitu ve Vranově nad Dyjí, svou dogu, filozofa Šafaříka,
Kuběnu i Magora. Také nakladatelství, která
založil a vedl, redakci Pod kaštany, své sako,
červený seat i zlatou sponu do kravaty. I tohle
totiž svého času býval jeden z posledních ná34

čelníků undergroundového kmene Erik Frič.
Ale kdo z nás nebyl vším možným? Jarda nás,
„kluky z Hosta“ (kromě dřevních dob, když
jsme byli študentíci), moc nemusel. Byli jsme
pro něj knižní korporát. Bůh to suď. A
když jsem mu snítku do hrobu hodil
větřík jemný zafoukal
a vzal ty drobné lístky bokem
na smutný hliněný břeh
tak mi jaksi v zastoupení toho živlu
jaroslav odepřel poslední pohled
jako když jsem s ním naposled rozprávěl
a zase jsme se na čemsi chytli
doma jsem se díval na messenger
a sám se divil kolik jsme si toho napsali
napsali pěkně v předposledním čase
jsou tajemství o kterých neví
možná ani bůh

JAROSLAV ERIK FRIČ: POSLEDNÍ AUTOBUS NOČNÍ LINKY (FRAGMENT)

… ta píseň Vem mě dolů do přístavu
jistěže nejsou než vzpomínky
a slzy zapomnění
které všechny jednou budou posčítány
na vahách nekramářských
Vem mě dolů do přístavu
kde vítr těch starých časů ti zčechrá vlasy
jistěže nejsou než vzpomínky
síra páchnoucí ze zemních otvorů
hned u nádraží
směrem k Landeku
vzpomínky tlumené v kovralu
jezdit se opalovat dvacet kilometrů
na odstaveném běžícím páse trčícím k nebi
když kamenolom dočerpán
měl bych ti vyznat lásku
ale já ti pořád vyznávám lásku
v zarostlinách Landeku
ve spodních proudech nočního vědomí
vědomí že nic nikdy se neztratí
za zarostlým mřížovým
to dětské jméno s cihlovým kurtem
můj otec ještě říkával lawn tennis
a vyhrával mistrovství středních škol
život někdy
jako by se nás netýkal
jen z povzdálí
jen maličko
ještě nevolej svého služebníka na soud Pane
není co vysvětlovat
na mrazivých stupních oltáře
v tom jedině mám naději
na svátek svatého Petra
kterému vyryly slzy rýhy ve tváři
hluboké rybářské rýhy
když kohout třikrát zakokrhal
ještě nevolej svého služebníka na soud Pane
ještě jednou nechej zaznít píseň
Vem mě dolů do přístavu
kde vítr starých časů ti zčechrá vlasy …
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Indikační skica Svinova, 1836

VYCHÁZKA ZA PŘÍRODOU
SVINOVA A REZAVKY
ZDENKA ROZBROJOVÁ

S okrašlovacím spolkem a zájemci z řad
veřejnosti jsme v červnu 2019 podnikli vycházku ze Svinova na Rezavku. (Celou trasu
můžete projít i samostatně podle Mapy ostravských výletů, již jsme vydali společně
s Antikvariátem a klubem Fiducia, k zakoupení tamtéž – poznámka redakce.) Výlet vede
nivou řeky Odry od železničního nádraží (cca
210 m n. m.) a stoupá nevýrazně se zvedající levobřežní štěrkovou terasou, tj. dnes ulicí
Stanislavského. U paty terasy stojí cihlová kolonie a nad ní v mírném svahu ucelená vilová
část se zahradami a linií třešní kolem chodníku. Ulicí Stanislavského se dostanete k sadu
Čs. Armády, který je významným krajinným
prvkem (VKP). V sadu byla původní výsadba
dřevin symetrická po obou stranách pomníku k II. světové válce, časem musela být nahrazena a doplněna. Dominantou plochy je
nádherný vzrostlý exemplář převislého buku
(Fagus sylvatica Pendula) a nově byl do páru
vysázen buk převislé formy s barevným lis36

tem (Fagus sylvatica Purpurea pendula). V linii památníku rostou mladší dřeviny, jako je
např. liliovník tulipánokvětý (Liriodendrom
tulipifera), a skupina platanů javorolistých
(Platanus x hispanica). V roce 2015 byl k výročí založení a osvobození obce Svinova
(750 a 70 let) vysázen dub červený (Quercus
rubra) a k němu položen pamětní kámen.
Ulicí se dál vystoupá až na 222 m n. m. k Husově sboru a celkem strmou ulicí se klesá na
ulici Psohlavců k nenápadnému místu schovanému za plotem, tj. k místu staré vodárny
(215 m n. m.) s ochranným pásmem dřevin.
Vyskytují se tu staré duby letní, javory kleny,
břízy, lípy aj. Okénkem ve dvířkách oplocení
je vidět jezírko. Přes plot se plazí opletka čínská (Fallopia aubertii). Vodárna čerpala vodu
ze štěrkopískových vrstev řeky Odry, podobně jak je to prováděno na pravém břehu Odry
v Nové Vsi – Hulvákách.
Putování pokračuje přes regulovaný potok
Porubku k dalšímu registrovanému Významnému krajinnému prvku – Sadu Míru s kostelem Krista Krále. Z dřevinného porostu okolo
potoka se mnoho nezachovalo, zejména linie
starých lip nad vysokým sypaným břehem
a mohutné pařezy naznačující zašlou linio-

vou zeleň na hraně regulace potoka. Park je
mimo jiné zajímavý skupinou vzrostlých kaštanovníků setých (Castanea sativa) a vysokými jedinci javorů babyk (Acer campestre).
Poměrně staré jsou výsadby cypřišků Lawsonova a hrachonosného (Chamaecyparis lawsoniana, Ch. pisifera) a také zeravu západního
(Thuja occidentalis). Na jaře vynikají kvetoucí
keře magnólie (Magnolia x soulangeana) a šeříků. Z výsadeb lze jmenovat dřeviny katalpu
trubačovitou (Catalpa bignonioides) nebo javor tatarský (Acer tataricum) aj.
Trasa vycházky pokračuje kolem kamenné
sýpky bývalého hospodářského dvora Wilczkova velkostatku. Tento objekt připomíná
třistaleté vlastnictví Svinova rodem Wilczků
ukončené vyvlastněním jejich majetku v roce
1945. Procházeje ulicí Bratří Sedláčků se výletník může kochat předzahrádkami s květinami a dál přes železnici a dálnici se ocitne
na ulici Luční.
Nacházejí se zde zbytky rybníka Nadynač,
strouha Mlýnka (bohužel bez mlýna), obé
ustoupilo dálnici. Upravovaná Mlýnka se stala
místem zvýšeného výskytu invazních rostlin,
např. severoamerického javoru jasanolistého
(Acer negundo) nebo asijské křídlatky japonské (Reynoutria japonica). Ocitneme se na
severozápadní hranici Evropsky významné
lokality Poodří – a to v části Dubí, zakonzervované historické krajiny v nivě Odry se
stále fungující zemědělskou a rybnikářskou
činností. Vysunutá samota Dubí u řeky Odry
náležela ke Svinovu, jak se píše ve stabilním
katastru z roku 1836. Pozoruhodným je zde
les mezi Mlýnkou, Porubkou a Odrou, který
je dnes obehnán protipovodňovými hrázemi.
Les v Dubí vykazuje všechny znaky takzvaného středního lesa, který je na Ostravsku již
velmi vzácný. Druhově je zastoupen dubem
a v podrostu habrem, v jarním aspektu do-

minují porosty česneku medvědího (Allium
ursinum) v bylinném partu. Okrajové habry
nesou vlivy osekávání na pařez. Takto obhospodařované lesy byly po roce 1945 postupně
v nivě Odry vykáceny. V Josefínském katastru z roku 1787 byl tento les na Přední louce
uveden pod názvem Ohlý. Ve výkazu ploch
Stabilního katastru z roku 1836 byla uvedena rozloha svinovských lesů necelých 131 ha,
z toho vysokokmenné lesy tvořily 69 ha a nízkokmenné lesy 61 ha. Údaj potvrzuje fakt, že
na panství Wilczků byla využívána technika
pěstování dvou typů lesa nebo jejich kombinace. Vysokokmenné generativní stromy byly
pěstované ze semen, které byly využívány ve
stavitelství. Nízký les, též výmladkový les či
pařezina, poskytoval větve pro běžnou spotřebu, jako je otop, krmení, stelivo a pletené
výrobky z proutí. Nízký les vzniká opakovaným obrůstáním pařezů pokácených stromů pařezovými a kořenovými výmladky. Má
mnohem kratší dobu obmýtí než běžný vysokokmenný les kolem 10 až 15 let. Kolem lesa
kdysi tekla meandrující Odra, která je dnes
posunuta stovku metrů na východ. Původní
koryto řeky Odry slouží pro chov ryb a místu
se říká na „Bečkárně“. Vyskytuje se zde největší společenstvo vzácného stulíku žlutého
(Nuphar lutea) na území Ostravy. Odstavené
rameno již není spojeno s regulovanou Odrou, výška hladiny v rybníčcích závisí na přítoku z koryta Rezavka.
Krajinu Svinova-Dubí přibližuje skica Stabilního katastru z roku 1836, jež překvapí
velkým počtem rybníků. Zakresleny jsou rybníky Nadimacz (Dymač), Dorfteich (Vesnický),
Mleinsky (Mlýnský), Planka, Betsch, dále rybníky v místě rezervace Rezavka, tj. Wrbensky
(Vrbenský) a Neue Teich (Nový rybník). Dále
soustava pokračovala rybníky Wilczek, Waczek, Klobuk, Vorderteich (Přední rybník).
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Ulicí Luční vede na bývalé Zadní louky před
Odrou pod most ulice Rudné. Dřeviny v lemu
ulice nesou stopy po dávném ořezávání větví na pařez. Pod mostem začíná vstup do
CHKO Poodří, a sice do části zvané Rezavka. Přírodní rezervace byla vyhlášena v roce
1998 na 84,62 ha a do soustavy CHKO Poodří začleněna v roce 2017. V rezervaci patří do
první zóny ochrany jádro rezervace, jež tvoří
lesní část Skříňky (Paleček), Nový les, dále
Nový rybník, dříve zvaný Vrbenský, a funkční
strouha Mlýnka. Zvodnělé poklesové území
na severozápadní hranici rezervace u železniční trati zvané „Koráby“ (tj. seníky) patří
do druhé zóny rezervace. Odra byla v hranici
rezervace zregulována, a tak slepá ramena
zůstávají po větší část roku suchá, protože
leží výše v terénu než regulovaná řeka. Středem rezervace vede staré koryto zásobované vodou z Mlýnky. Nejstarší porosty dřevin
se nachází v bývalé severní části Polanského
lesa obklopené vodním příkopem. Jedná se
o typické společenstvo tvrdého luhu s dubem
letním, javorem klenem s dominancí česneku
medvědího (Allium ursinum). Dalo by se říci,
že tyto přes 100 let staré stromy pěstované ze
semene (tzv. vysokokmenný les) jsou pozůstatkem hospodaření Wilczkova velkostatku.
Na porosty starých jasanů v části u odstaveného ramene Odry je vázána populace áronu východního (Arum cylindraceum). V lese
zvaném Paleček (Skříňky) rostou sněženka
podsněžník (Galanthus nivalis) a hvězdnatec zubatý (Hacquetia epipactis). Ve starých
porostech lemu okolo staré Odry se vyskytuje orchidej kruštík modrofialový (Epipactis
purpurata), lilie zlatohlavá (Lilium martagon).
Na vysázenou alej topolů kanadských mezi
Mlýnkou a Vrbenským rybníkem byl vázán
výskyt kruštíku polabského (Epipactis albensis). Mezi vzácnější dřeviny tvrdého luhu patří
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jilm vaz (Ulmus laevis), vyskytuje se také jilm
habrolistý (Ulmus minor) a jilm drsný (Ulmus
glabra).
Druhy vázané na přirozený tok řeky Odry se
po posílení protipovodňových hrází v rezervaci nenachází, a to k vůli absenci příhodných
stanovišť. Tlaku rybí obsádky Vrbenského
rybníka ustoupily např. vodní rostliny nepukalka plovoucí (Salvinia natans), bublinatka
jižní (Utricularia australis) nebo kotvice plovoucí (Trapa natans), které jsou pro Poodří
jinak typické. Nynější podoba a přírodní hodnota rezervace úzce souvisí se staletou kultivací krajiny podél řeky Odry a souvisejícím
lesním hospodařením a je dána též úpravami
Odry po roce 1945. Velkými změnami prochází lesní vegetace v návaznosti na trvalý pokles
hladiny spodní vody v nivě, proto má zvodnělé poklesové území v místě Koráby velký význam pro vodní organismy všeho druhu.
Trasa vycházky umožňuje sledovat zachovalé historické prvky v krajině Poodří.

Habr seřezávaný na pařez
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NAD 11, č. pom. 1518, inv. č. 802, sign. II/137 – Parcelní protokol pro
katastrální obec Svinov z roku 1787, fol. 188. Staženo k 29. 5. 2017 z
: http://vademecum.archives.cz/vademecum/
I. vojenské (josefské) mapování – Slezsko, mapový list č. 17. K dispozici
na: https:// oldmaps.geolab.cz
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