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Milí čtenáři,

dostává se vám do ruky zimní a zároveň po-
slední letošní číslo bulletinu Krásná Ostrava. 
V jeho úvodní části se – hned po tradičních fo-
toreportech z našich akcí – vracíme k 30. výročí 
sametové revoluce. Kromě souhrnu archiváře 
města Ostravy Martina Juřici, provázejícího nej-
podstatnějšími momenty listopadu 1989 v Ostra-
vě, nabízíme také vzpomínky jednoho z tehdej-
ších studentských vůdců, Iva Kalety, a chartisty 
Jana Krále. Netýkají se jen tehdejších převrat-
ných podzimních dnů, ale také období norma-
lizace v moravskoslezské metropoli. Na Ostravu 
70. a 80. let – ovšem tentokrát pohledem foto-
grafického hledáčku – vzpomeneme i prostřed-
nictvím dokumentaristických snímků Františka 
Řezníčka, který by se letos v květnu dožil pěta-
šedesáti let. Uvnitř prosincového vydání bulle-
tinu najdete také texty zaměřené na historická 
výročí spjatá s naším městem. Najdete tu článek 
o prvním transportu evropských Židů do Nis-
ka nad Sanem, od něhož letos uplynulo 80 let, 
nebo stať věnovanou 100. výročí vzniku fotbalo-
vého klubu TJ Slovan Ostrava. Leccos se dozvíte 
také o velocipedistické tradici v Ostravě nebo 
o domu s pasáží u Sýkorova mostu, v němž dnes 

sídlí městská knihovna a Komorní scéna Aréna 
a který vznikl před 90 lety. Nevynechali jsme ani 
výtvarné umění. Ohlížíme se za dosavadní exis-
tencí Galerie Dukla a také za sochařskými díly, 
jež byla v posledních měsících opravena či reha-
bilitována. V závěru tohoto vydání Krásné Ostra-
vy pak informujeme o dvou významných publi-
kacích, které aktuálně vydává spolek Fiducia ve 
spolupráci s naším spolkem – druhém, aktuali-
zovaném vydání Mapy ostravských soch a knize 
Cesty do ostravského (v)nitrozemí. Věříme, že 
obě Ostravanům i turistům zpříjemní nejen ad-
ventní a nadcházející sváteční čas, ale i celý příští 
rok. Do něj vám za celý spolek Za krásnou Ostra-
vu přeji hodně lásky a všeho dobrého.

Monika Horsáková

EDITORIAL
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HAVEL NA TEXTILII A OKRÁŠLENÍ  
NÁMĚSTÍ DR. EDVARDA BENEŠE

„Vnitřní svoboda, nezávislost rozumu a otevřenost nejhlubším hlasům vlastního svědomí jsou tím je-
diným, čím může každý z nás přispět k tomu, aby byl svět lepší.“ Tento několikametrový citát Václava 
Havla z roku 1985 zdobí od 23. září 2019 bývalý obchodní dům Ostravica-Textilia. Okrášlili jsme také 
náměstí Dr. E. Beneše, ve skleněných vitrínách u Textilie si můžete na speciální výstavě přečíst úvahy 
o svobodě jednotlivce i společnosti od známých světových myslitelů.

TŘICET SVOBODNÝCH – STAN  
NA MASARYKOVĚ NÁMĚSTÍ A LIDSKÝ ŘETĚZ

Spolu s dalšími ostravskými institucemi a gymnázii jsme oslavili v pátek 15. 11. 2019 ve speciálním 
stanu na Masarykově náměstí třicáté výročí sametové revoluce. Na tři tisíce studentů se dopoledne 
zapojily nejen do lidského řetězu, ale velkému zájmu se těšily i besedy, výstavy a projížďky autobusy 
s výkladem událostí z roku 1989. Ve stanu na Masarykově náměstí (který se stal centrem oslav svo-
body od pátku 15. 11. do pondělí 18. 11.) bylo po celý páteční den plno – zájem lidí o náš program 
předčil veškerá očekávání. Lidé si vyslechli besedy účastníků listopadové revoluce v Ostravě, diskusi 
s osobnostmi české kultury o tom, co znamená pojem svoboda v dnešním světě, navštívili kompo-
nované pořady i literární čtení, zapojili se do pouliční pátrací hry, vyráběli si placky a transparenty 
nebo si vyzkoušeli výrobu samizdatu či motáku. Akci jsme uspořádali v rámci společného projektu 
ostravských kulturních institucí a statutárního města Ostravy SametOVA!!!
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PIETNÍ AKT U DESKY OBĚTEM ZLA

18. listopadu 2019 se konalo tradiční slavnostní setkání u pamětní desky obětem zla k uctění pa-
mátky Dne boje za svobodu a demokracii. Akci, kterou po léta připravovala Konfederace politických 
vězňů ČR, letos organizovaly Gymnázium Olgy Havlové, Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu a An-
tikvariát a klub s galerií Fiducia ve spolupráci s politickými vězni komunistického režimu pod záštitou 
statutárního města Ostravy.

Ve dvoraně Nové radnice Magistrátu města Ostravy na Prokešově náměstí přivítal účastníky akce za 
politické vězně Leo Žídek, který celé setkání moderoval. Následně u památníku položili zástupci zú-
častněných organizací a institucí kytice a věnce. Památku Dne boje za svobodu a demokracii – 17. lis-
topad – uctili reprezentanti magistrátu, kraje, členové rady Junáka, členové Sokola, Československé 
obce legionářské a mnozí další.

OSTRAVSKÝ VÝLET PŘES MARIÁNSKÉ HORY DO HULVÁK

V neděli 29. září jsme podnikli další celodenní ostravský výlet, tentokrát byli našimi průvodci histo-
rik architektury Martin Strakoš a literární historik Pavel Hruška. Od kostela don Bosco jsme putovali 
podél páteřní městské ulice 28. října přes několik bývalých mariánskohorských hornických kolonií, 
navštívili jsme hřbitov a místo posledního odpočinku naší členky Blaženy Przybylové, poseděli jsme 
v příjemné hospůdce na hřišti nejstaršího ostravského fotbalového klubu Slovan, který letos slaví sto 
let, a svou pouť jsme zakončili v útěšné zeleni lesoparku Benátky.
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LISTOPAD 1989  
V OSTRAVĚ

První zprávy o demonstraci na Národní třídě 
v Praze 17. listopadu se většina Ostravanů do-
zvěděla ze zahraničních rozhlasových stanic 
Svobodná Evropa, Hlas Ameriky nebo z vysílání 
polské televize. O dva dny později se sešli her-
ci zdejších divadel na první neformální diskusi 
o vzniklé situaci. Od 20. listopadu se začalo cen-
trum Ostravy měnit v jednu plakátovací plochu. 
Skoro všude se objevovaly nejrůznější výzvy, 

manifesty a protesty proti stávající politice ve-
dení státu. Týž den vstoupili herci Divadla Petra 
Bezruče a studenti VŠB do neomezené stávky, 
jejímž cílem bylo vyšetření okolností zásahu na 
Národní třídě a prosazení demokratických refo-
rem. Na náměstí Lidových milicí proběhla první 
protestní akce proti komunistickému režimu. 
Poté se ke stávce připojili posluchači tehdejší 
Pedagogické fakulty a členové souborů Státní-
ho divadla v Ostravě. Ti také vyjížděli do velkých 
ostravských závodů, aby na svou stranu získali 
dělníky a technickou inteligenci. Je však třeba 
poznamenat, že mezi studenty, především na 
VŠB, existovaly názorové neshody. Někteří odmí-

MARTIN JUŘICA
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tali nezávislé iniciativy, včetně Charty 77, a ne-
souhlasili s požadavky vznášenými na vedení 
KSČ a státu. Část z nich opustila koleje a odjela 
domů. Podobná situace nebyla neobvyklá ani na 
některých ostatních vysokých školách, například 
na Univerzitě Palackého v Olomouci. 

Nejistota o dalším vývoji však panovala i v sa-
motném disentu. To se projevilo na prvním spo-
lečném jednání jeho zástupců s herci divadel. Od 
22. listopadu vznikaly spontánně v různých insti-
tucích a podnicích buňky Občanského fóra (OF). 
Tentýž den byl na cestě do Ostravy zadržen a vy-
slýchán mluvčí Charty 77 Tomáš Hradílek, který 
zde měl vystoupit na demonstraci. Později se stal 
vůdčí osobností celého severomoravského OF. 
Veřejným fórem a místem setkávání stovek obča-
nů se stalo náměstí Lidových milicí. O připravo-
vané generální stávce a požadavcích opozice zde 
informovali mimo jiné známí herci Jiří Bartoška, 
Karel Heřmánek, Alexej Pyško, Michal Dočolo-
manský či Jan Potměšil, který právě při návratu 
z Ostravy utrpěl po autonehodě vážné zranění. 

Situace však zdaleka nebyla jednoznačná. Čle-
nové Lidových milicí a příslušníci SNB vydali 
prohlášení, v němž žádali tresty pro iniciátory 
protestních akcí a slibovali „obnovení pořád-
ku“. 23. listopadu se za účasti několika stovek 
příznivců KSČ konala manifestace u památníku 
Klementa Gottwalda před Domem kultury ROH 
pracujících Vítkovic. 

24. listopadu bylo založeno ostravské koordi-
nační centrum Občanského fóra (KC OF), jehož 
čelnými představiteli se stali Jaromír Piskoř, vý-
tvarník Eduard Ovčáček, duchovní českosloven-
ské církve husitské Vladimír Šiler a Jana Šilerová 
a Jaromír Glac, později usvědčený ze spolupráce 
s StB. KC OF se poté rozrostlo o další členy Jit-
ku Smutnou, Lubomíra Zaorálka, Petra Holého, 
Jiřího Smejkala, Güntera Motýla, Petra Kajnara, 
Radoslava Štědroně, Luďka Jičínského, Jiřího 
Segetě a další. O dva dny později byla zahájena 

jednání mezi představiteli OF a vedením Měst-
ského výboru KSČ v Ostravě, Národního výboru 
města Ostravy a Obvodního národního výboru 
Ostrava 1, která pokračovala až do rekonstrukce 
plén Národního výboru města Ostravy a jednot-
livých obvodů. Největší protirežimní akcí byla 
generální stávka 27. listopadu, v rámci níž přišlo 
demonstrovat na náměstí Lidových milicí více 
než 20 000 Ostravanů. 

Poměrně silné pozice KSČ však potvrdila de-
monstrace značného množství příznivců této 
strany 29. listopadu konaná na tomtéž náměstí. 
Vystoupili na ní nejen představitelé KSČ, ale také 
Jiří Šmíd, který zastupoval studenty nesouhlasí-
cí s postupem Občanského fóra. Projevy herečky 
Mileny Asmanové a mluvčího KC OF Jiřího Sege-
tě, kteří přišli vysvětlovat postoje Občanského 
fóra a stávkujících, byly přerušovány pískotem 
a nesouhlasným skandováním. Shromáždění 
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s tak vysokou účastí sympatizantů KSČ nepro-
běhla v žádném jiném městě republiky.   

30. listopadu se v Paláci kultury a sportu ve Vít-
kovicích sešlo asi 3 000 osob. O zrušení ústavní-
ho článku o vedoucí úloze KSČ, špatné ekologic-
ké situaci v kraji a ekonomice diskutovali mluvčí 
Charty 77 Tomáš Hradílek a pracovníci Prognos-
tického ústavu ČSAV. Paradoxně se ve stejný den 
konalo zasedání předsednictva městského vý-
boru KSČ, na kterém se probíraly „zásadní“ zále-
žitosti: plán činnosti městského štábu Lidových 
milicí na rok 1990 či realizace branné politiky 
v podmínkách města. Straničtí funkcionáři již ne-
dokázali registrovat vývoj událostí, natož jej ja-
kýmkoli způsobem usměrnit. 6. prosince odstou-
pili na vlastní žádost z funkcí vedoucí tajemník 
Petr Peterek a členové předsednictva MěV KSČ. 

7. prosince proběhlo první společné zasedání 
zástupců OF, vedených Tomášem Hradílkem, 
s představiteli Severomoravského krajského 
národního výboru (SmKNV), KSČ a dalších stran 
a organizací sdružených v Národní frontě, z ně-
hož vzešel požadavek na rekonstrukci pléna 
SmKNV odpovídající rozložení politických sil. 

Na plenárním zasedání Národního výboru měs-
ta Ostravy 13. prosince 1989 podali rezignaci 
všichni členové rady města, tajemník a předseda 
Výboru lidové kontroly. Primátorem byl zvolen 
Lubomír Vejr z KSČ, který nahradil Bedřicha Li-
pinu. V nové radě národního výboru bylo sedm 
členů bez stranické příslušnosti, šest členů KSČ 
a po dvou členech za ČSS a ČSL. Rekonstrukce 
rad se uskutečnila postupně ve všech čtyřech 
městských obvodech. 

Svátkem pro Ostravany se stal koncert 7. prosin-
ce v Paláci kultury a sportu ve Vítkovicích, kde 
před 12 000 nadšenými posluchači vystoupil po-
prvé po 21 letech v Československu zpěvák Karel 
Kryl společně s Jaromírem Nohavicou, Pepou 
Streichlem, Pavlem Dobešem, Karlem Plíhalem 
a dalšími. Symbolicky byla první část polistopa-
dového dějství v Ostravě zakončena 24. prosince 
změnou názvu náměstí Lidových milicí na Masa-
rykovo náměstí a odstraněním sochy milicionáře 
v brzkých ranních hodinách o čtyři dny později. 
Volbou Václava Havla prezidentem republiky 
29. prosince 1989 byly ukončeny stávky a spo-
lečnost se pozvolna začala adaptovat na novou 
politickou a ekonomickou situaci.
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PÁR OBRAZŮ Z MINULÉHO 
SVĚTA

Vzpomínat na osmdesátá léta je mi protivné, na 
revoluci trapné. Ostatně naše studentská stávka 
na Pedagogické fakultě měla jen omezený vliv 
na běh událostí. Zato vystoupení Ostraváků v lis-
topadu 89 podle mého soudu zásadně přispělo 
k tomu, že této revoluci můžeme říkat sameto-
vá. Právě horníci a dělníci z těžkých provozů, na 
které komunisté tak spoléhali, ti tolik oslavovaní 
hrdinové socialistické práce neváhali v pravý čas 
tvrdě a nekompromisně podpořit studentské po-
žadavky. Tím vzali režimu poslední naději, že se 
má o koho opřít. Snad si na tohle téma nějaký 
historik jednou najde trochu času, za sebe přidá-
vám několik obrázků z těch dávných dob.

PRVNÍ PŮLE OSMDESÁTEK  
ANEB OSTRAVSKÉ  
SOCIALISTICKÉ PASTORÁLE

Vše mělo být tak nějak radostně krásné, ale ne-
bylo, navzdory tomu, že proběhl už XVI. sjezd 
KSČ. A tak zatímco Václav Havel seděl v Heřma-
nicích, soudruh Mamula, v honbě za smělými cíli 
pětiletky, sázel do kalendářů jednu pracovní so-
botu za druhou. Letargické obyvatelstvo tahalo 
z šachet dnem i nocí hory uhlí a vlastními plícemi 
filtrovalo všudypřítomný popílek. Odměnou mu 
byly mosazné metály a čestná uznání ve formě 
laciných diplomů. Smrt soudruha Brežněva 
doprovázel dočasný zákaz vysílání písně Vác-
lava Neckáře „Dobrou zprávu já přináším vám“ 
v rádiu a televizi. Rudá armáda si připsala další 
úspěch, když její stíhačky slavně zvítězily nad 
civilním korejským letadlem KAL 007. K zemi šlo 

IVO KALETA
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269 narušitelů vzdušného prostoru SSSR. Ale ne-
bylo tehdy všechno špatné, jak nám trpělivě při-
pomínají zkušení soudruzi. Například na Prvního 
máje se všichni mohli do sytosti vymávat a vy-
skandovat a po průvodu ožrat do bezvědomí. 
Na MDŽ opět, jen tentokrát byli všichni namol 
už dopoledne a bez průvodu, takže procítěné 
televizní verše soudružky Švorcové, věnované 
statečným pracujícím ženám-matkám, neměl 
kdo poslouchat. Tyhle bakchanálie vyvažovaly 
zádumčivější oslavy výročí VŘSR. Ve tmě sych-
ravých listopadových podvečerů táhly hloučky 
dětí, iluminované mihotavými lampiony, tmou – 
k některé z místních stranických svatyň. Obvykle 
šlo o sochu nějakého komunistického darebáka; 
v Porubě se například dorost shromažďoval pod 
sochou zjevně nasraného Lenina, který si pravicí 
tiskl k hrudi nějaký neblahý dekret a levicí odvě-
trával kabátem zapařené pozadí. Tady byly děti 
zasvěcovány do podstaty juliánského mystéria, 
které zapříčinilo, že událost, jež se přihodila rus-
kým soudruhům kdysi dávno 25. října, slaví čeští 
soudruzi až 7. listopadu. Většina českého a slo-
venského lidu se též nadšeně účastnila nácviku 
robotických spartakiádních sestav pro rok 1984. 
Ti, na které nevyšly červené trenýrky a bílé ná-
tělníky, mohli o víkendech robotovat na akcích 
Zet. Svazáci hopsali s Michalem Davidem non-
-stop na diskotékách, charakterní mládež si hoř-
ce brumlala: „Když je dnes člověku dvacet, chce 
se mu hnusem zvracet.“ A čas se úmorně vlekl.

DRUHÁ PŮLE OSMDESÁTEK  
ANEB VESELÝ SOUMRAK

Změny poměrů ohlásilo nepřehlédnutelné ne-
beské znamení. Veliký mrak, který se přihnal od 
východu a vyklopil na neinformované občany 
svůj radioaktivní obsah, přispěl sice k nadúrodě 
hub, na druhou stranu zasel do části společnos-
ti pochybnosti o moudrosti stranického vede-
ní a nastoleném kurzu. Nicméně denní rozvrh 
a biologické rytmy většiny obyvatelstva zůstaly 
i nadále synchronizovány vysílacím schématem 

dvou existujících televizních kanálů, v nichž se 
stateční soudruzi Bavorové a Pláteníci do úmo-
ru bili za lepší zítřky pracujícího lidu, žoviální 
Štrosmajerové trousili dietlovskou „člověčinu“ 
a Televizní noviny šířily propagandu, které už 
nevěřili ani její hlasatelé. Nezapomenutelný Ivan 
Brož, zvaný Pershing, večer co večer úsečkovi-
tou dikcí poprskal „americkou administrativu“, 
soudruh Jambor zase pouhou minimalistickou 
hrou svých palců zvedajících se a klesajících ze 
sepjatých rukou, vyložil dialektickou nezbyt-
nost rozmístění sovětských útočných raket SS- 
-20 a SS-22 v zemích Varšavské smlouvy a denní 
zpravodajství uzavíral Jiří Vaníček, který s výra-
zem obecního blba spravoval diváky o rozehnání 
a rozstříkání nepřátelských živlů, které se sešly 
v Praze za účelem narušení klidu občanů na prá-
ci. Kdo neměl dost, mohl si ráno u stánku zakou-
pit tištěné repete včerejších televizních blábolů, 
balených do legračních názvů jako např. Lidová 
demokracie, Svobodné slovo, mezi uvědomě-
lejšími soudruhy pak byla – stejně jako dnes 
– populární Mladá fronta, ultras četli Rudé prá-
vo. Nicméně ledy kolem začaly pukat. Národní 
podnik Astra uvedl do prodeje dvoubřité holítko 
s ochranou proti pořezání a Gorbimu s Ronym 
se zalíbila role mírotvůrců. Situace hbitě využili 
Maďaři i Poláci a na socialismus vyplázli jazyk. 
Následovali východní Němci, kteří přišli na to, 
že cesta ke svobodě nevede přes smrtelně ne-
bezpečnou Berlínskou zeď, ale přes nestřeženou 
zídku západoněmeckého velvyslanectví v Praze. 
Na jeho zahradu se vzápětí přesunula polovina 
národa. Chátrající Praha, která už tak působila 
jako vrakoviště vyčpělých idejí, se přes noc stala 
také vrakovištěm odložených trabantů. Přesto 
Československo jako celek zůstalo i nadále „pev-
nou hrází“, která se postavila do cesty ideové ná-
kaze, jež nyní nevanula jen ze Západu, ale nově 
také z Východu! Tuhá disciplína nepolevovala 
ani na ostravské Pedagogické fakultě. Velká část 
pedagogů zůstávala stále věrná straně, někteří 
se neštítili udávat, jiní – coby členové kárných 
komisí – osvědčovali pevnost ideových postojů 
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trestáním studentů, kteří se dopustili vlastního 
názoru nebo neoficiální kulturní aktivity. Sluš-
ných učitelů bylo jako šafránu. A v nás rostla fru-
strace a stud – skutečně budeme poslední zemí 
rozpadajícího se socialistického tábora, která za-
mete s komunisty? Dopustíme, aby nás trumflo 
i Bulharsko?

REVOLUCE ANEB ZKRATKOU  
DO NOVÉHO ČASOPROSTORU

Co se dosud ospale vleklo, nabralo po 17. listo-
padu tempo, jakým hrdinové sci-fi filmů prolétají 
červí dírou. Události se míhají jedna za druhou, 
děje jsou často rozmazané, čas se smršťuje a na-
tahuje, jak se mu chce. Tak nějak by se dal po-
psat i náš průlet revolučními dny na ostravské 
Pedagogické fakultě. Z dálky vidím, jak s Ivanem 
Motýlem, Tomášem Svobodou a Lenkou Klodo-
vou tarasíme vchod do fakulty na Bráfově ulici, 
shromažďující se studenty, do kterých najíždějí 
StBáci služebními volhami, vidím komickou po-
tyčku s prof. Svobodou, kterého posléze zamyká-
me i s ječící kolegyní v budově fakulty, v dalším 
obraze se jakousi souhrou okolností stáváme 
stávkovým výborem, ohlašujeme studentskou 
manifestaci na náměstí Lidových milicí, obsazu-
jeme koleje, vybavují se mi nakvašené obličeje 
vedení fakulty a mezi nimi – bůhví proč – vzteky 
rozšířené nozdry docenta Oty Dedka do podoby 
dvou sacích ventilů, vybavuje se mi strach při 
první ostravské demonstraci na náměstí Lido-
vých milicí, s kterým jsme čekali, kdy náš řídký 
hlouček někdo nakope, i následné dny a noci 
beze spánku, znovu se vztekám, když si vzpome-
nu na stávkový výbor VŠB, který se odmítl připo-
jit k celostátním požadavkům stávkujících stu-
dentů a deklaroval podporu vedoucí roli KSČ dle 
4. článku ústavy, mrazí mě, když si vzpomenu na 
první skutečně masovou ostravskou demonstra-
ci, při které náměstí zaplnili havíři a k našemu 
překvapení a nepopsatelné úlevě se bez váhání 
připojili k revoluci, jihnu, když si vzpomenu na 
všechny ty nezištné lidi a nemnoho statečných 

učitelů, kteří riskovali cestu na stávkový výbor, 
aby donesli pytlík kafe, trochu peněz, nabídli 
nezištně svá auta, čas i síly a dodnes bych rád vě-
děl, který pitomec navezl ve středu 22. listopadu 
na hladnovské hřiště ozbrojené milicionáře, kte-
ří pak vyhrožovali střelbou do demonstrujících, 

jsem opravdu rád, že se Milana Krupu, kterému 
při energické obsluze cyklostylu vzplála bunda, 
podařilo uhasit bez následků pro něj i cyklostyl, 
pokouším se vytěsnit z paměti všelijaké ty slizké 
Uriáše Heepy, kteří se po generální stávce začali 
trousit na stávkový výbor, aby ve jménu pravdy 
a lásky upozorňovali na chování kolegů, kteří 
zaspali dobu a měli by být odstraněni ze svých 
pozic, a udivuje mě lehkost, s jakou normalizá-
toři zahodili stranické knížky a bez mrknutí oka 
akcelerovali své akademické kariéry. Ale dost už 
o tom. Na konci revoluce, té úžasné zkratky ča-
soprostorem, jsme přes veškeré patálie stanuli 
v novém světě, kde po jistou dobu vládla neví-
daná, opojná, téměř samožerná svoboda, které 
bylo tolik, že si s ní leckdo nevěděl rady. Okusit ji 
stálo za to, někdy o ní v tom našem současném, 
babišovském světě vyprávím dětem, bohužel 
dost dobře nechápou, o čem že to mluvím. 

Ivo Kaleta v roce 1989.
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NĚKOLIK OSOBNÍCH 
POZNÁMEK  
K 17. LISTOPADU 1989

Je pátek večer 17. listopadu 1989. Svobodná 
Evropa hlásí, že policie bije v Praze na Národní 
třídě průvod studentů na akci pořádané Socia-
listickým svazem mládeže. Přiznám se, že v ten 
páteční večer uléhám s pocitem jistého zadosti-
učinění. Tak už bijí i svazáky. Nakonec, dobře jim 
tak…

Jestli pro mne něco bylo před 17. listopadem 
1989 nepředstavitelné, pak to byl fakt, že se pa-
nující primitivní a odporný komunistický režim 
zhroutí v podstatě během chvilky, bez náznaku 
jakéhokoli odporu. Vlastně si dodnes myslím, že 
jsme zažili zázrak. A ne zrovna malý.

ROK 1989. ZAČÁTEK

Ten rok začal výjimečně, tedy alespoň z hledis-
ka dění v tehdejších severomoravských opozič-
ních strukturách. Tomáš Hradílek z Lipníku nad 

Bečvou se stal jedním ze tří mluvčích Charty 77. 
Vůbec poprvé někdo z tehdejšího Severomorav-
ského kraje! Věčně optimisticky naladěný Tomáš 
nám pak v ostravském bytě u manželů Šavrdo-
vých vykládal, jak nové mluvčí přijal kardinál 
Tomášek a jak jim udělil požehnání. A že je tedy 
všechno na dobré cestě. Optimismus jsem To-
mášovi Hradílkovi vždycky záviděl, i když – jak se 
později ukázalo – měl vlastně pravdu. 

Prvním velkým průšvihem toho roku byl Pa-
lachův týden. V Ostravě jsme díky Svobodné 
Evropě poslouchali, jak v Praze komunisti bijí 
lidi, a moc dobře z toho člověku nebylo. Budou 
i těžce zranění, nebo i mrtví? A když ano, nebude 
mezi nimi někdo z mých pražských přátel? Do-
dnes si celkem zřetelně vzpomínám na své teh-
dejší těžké obavy.

A podobných těžkomyslností bylo víc. Stanislav 
Devátý držel ve vazbě nekompromisní hladovky. 
Ve vazbách a ve vězeních seděli blízcí Petr Cibul-
ka, Ivan Martin Jirous, František Stárek a další 
a další… Na řeči na téma, jak už bylo koncem 
80. let vlastně jasné, že bolševik jde od válu, jsem 
dodnes poněkud alergický.

JAN KRÁL

Spis, který vedla StB na Jana Krále, měl název Vladař.
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PREVENTIVNĚ PROFYLAKTICKÁ 
OPATŘENÍ 

I když pravdou je, že normalizační šeď se trhala 
i tady u nás na Ostravsku. Vycházejí podzem-
ní časopisy Severomoravská pasivita, Protější 
chodník a další samizdatové tituly. Objem knih 
vydávaných v samizdatu utěšeně roste. Občas 
se podaří uspořádat utajovaný undergroundo-
vý koncert nebo výstavu. Státní bezpečnost je 
sice bdělá, ale spoustu věcí pod kontrolou pro-
stě nemá. Karel Biňovec, spisovatel a novinář 
žijící v porubském oblouku, volá obsah svých 
pravidelných fejetonů do Svobodné Evropy. 
A Svobodná Evropa vysílá. Soudruzi nevědí, kam 
dřív skočit. V květnu před ostravským krajským 
soudem stane mluvčí Tomáš Hradílek. Je obvi-
něn z trestných činů pobuřování a poškozování 
zájmů republiky v cizině. Jeho provinění spočívá 
v tom, že napsal vrcholným státním orgánům, 
co si myslí o brutálních policejních zákrocích 
v lednu v Praze. Od soudu odchází „jen“ s pod-
míněným trestem. Má skvělou řeč, během které 
soudkyni informuje, jak jsou již léta v Českoslo-
vensku on a jeho rodina jako signatáři Charty 77 
vystaveni nezákonnému útlaku ze strany státní 
moci. Samozřejmě, skupinu přátel, kteří Hradíl-
ka k soudu doprovází, si soudruzi z StB pečlivě 
natáčejí u krajského soudu a v jeho okolí na ka-
mery. Kdo se od skupiny nepromyšleně odpojí, 
už se nevrátí. Je Státní bezpečností nekompro-
misně zadržen. 

Takových historek z doby nedlouho před listopa-
dem jsou desítky. Schůzky lidí z podzemí z měst 
mezi Havířovem a Krnovem se konají pravidelně 
jednou měsíčně v hospodě blízko nádraží v Jile-
šovicích za Ostravou. Dne 9. března obklíčí hos-
podu policie. A po pečlivém zadokumentování 
veškeré „protistátní činnosti“ rozveze dvě desít-
ky lidí na policejní služebny k výslechům… Den-
ní situační správa Státní bezpečnosti /DSZ StB/ 
pro Federální ministerstvo vnitra informuje o Ji-
lešovicích následovně (jedná se o přesný přepis): 

Při provádění preventivně profylaktických opat-
ření k narušení srazů stoupenců a signatářů 
„charty-77“, aktivistů tzv. Společnosti přátel USA 
(SPUSA), Nezávislého mírového sdružení a dal-
ších osob v Jilešovicích (okr. Opava) dne 9. 3. 1989 
byly zajištěny tiskoviny „charty-77“, různé petice 
ve prospěch V. HAVLA, proti odsouzení signatářů 
„charty-77“, samizdaty polské produkce, magazín 
SPUSA a dopis, potvrzující narkomanii (indické 
konopí). Opatření proběhlo bez rušivých momen-
tů, ve smyslu zákonných norem bylo předvedeno 
19 osob, s nimiž byly sepsány zápisy o výpovědi 
dle § 19 Zákona o SNB. Výsledek je hodnocen jako 
pozitivní.

Mimochodem, ta samá svodka informuje vedení 
Ministerstva vnitra o tom, že v Chomutově byla 
zaznamenána aktivita tzv. Výboru křesťanské 
pomoci, projevující se v přenášení církevních 
rituálů do nemocnice pro dlouhodobě nemocné 
(poskytování duchovní útěchy a svatého přijímá-
ní). Tak jsme si tady tehdy žili. 

Moji maličkost z Jilešovic odvezli na oddělení VB 
Dělnická v Porubě, drželi do noci a tradičně hro-
zili vězením. Takovýchto profylaktických opatře-
ní jsem si užil dostatečně.

MÁME SVOJE LIDI

Byla to doba vyhrožování. „Nemyslete si, že tohle 
skončí podmínkou. Máme na prokuratuře svoje 
lidi. Čeká vás obvinění z vlastizrady, minimálně 
sedm let,“ vyhrožují estébáci během výslechů 
a vlastně není proč jim nevěřit. Od října 1988 se 
ve vládě Ladislava Adamce stává ministrem vnit-
ra František Kincl, v letech 1979 až 1988 náčelník 
krajské správy SNB v Ostravě a člen KV KSČ v Se-
veromoravském kraji. Do vlády tak nastupuje 
„tvrdé jádro z Ostravska“ a soudruzi nijak netají 
svoji spokojenost s tímto personálním vývojem.

V pro režim krizových dnech, jakými jsou výročí 
okupace 21. srpna nebo vznik republiky 28. října, 
je centrum Ostravy obehnáno policejními vozy. 
Lidé jsou hromadně nakládáni do antonů a od-
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váženi k výslechům. Během podzimu se opozice 
připravuje na 10. prosinec, Den lidských práv. 
Rodí se plán, že se bude demonstrovat vsedě. 
To znamená přijít na tehdejší náměstí Lidových 
milicí do centra Ostravy s židlí, posadit se na ni 
a vytrvat.  Cíl je jasný. Upozornit, že v komuni-
stických věznicích Československa je spousta 
politických vězňů. Předpokládáme, že do anto-
nů nás tentokrát budou nakládat i s židlemi, což 
může mít tragikomickou příchuť. Přemýšlím, kde 
sehnat nějakou starou židli, o kterou s největší 
pravděpodobností přijdu. Nemyslím, že by nám 
židle soudruzi nějak ochotně vraceli. 

20. LISTOPAD. KDE JSOU TY 
ANTONY, SOUDRUZI?

Do této atmosféry přichází zcela nenápadně 
datum 17. listopadu. Během několika desítek 
hodin se vše mění. O víkendu (17. listopadu bylo 
v pátek) situace eskaluje. Lidé jsou díky západ-
ním rozhlasovým stanicím vyzýváni, aby v pon-
dělí 20. listopadu přišli do center měst protesto-
vat proti brutálnímu zákroku na Národní třídě. 
V pondělí je velká zima, hlavu si balím do šály 
trochu na způsob muslimských žen, a i přesto 
napevno počítám s tím, že na náměstí Lidových 

milicí nedorazím. Čekám tradiční průběh udá-
lostí: zatčení a odvoz někam na výslech. 

Jenže tohle se prostě nestane. Užasle dojdu až 
na náměstí a hledím na masu lidí, ke které mluví 
kamarád Zbyněk Popelka. Hovoří se o tom, že by 
se měly prošetřit události z Národní třídy a tak 
dále…  Stále se rozhlížím, odkud přijede policie. 
Je to neuvěřitelné, ale oni nepřijíždějí. Jen pár 
tajných stojí v uctivé vzdálenosti od demonstru-
jících na rozích ulic. Shromáždění se přesouvá 
z náměstí Lidových milicí k Divadlu Jiřího Myro-
na pod okna Divadelního klubu. V něm zrovna 
probíhá, velmi dramaticky, mimořádná schůze 
krajské pobočky Svazu českých dramatických 
umělců. Soudruzi z KV KSČ divadelníky přesvěd-
čují, ať nestávkují, že stejně v Ostravě nemají 
žádnou podporu. Přesně v té chvíli se pod okny 
objeví demonstranti. Herci zdraví demonstrující 
z oken klubu, komunisté se začínají vytrácet ze 
scény. Zpívá se česká, respektive československá 
hymna. Padají výzvy, že zítra přijdeme na náměs-
tí zase. Revoluce začíná naplno. 

Denní situační správa Státní bezpečnosti /DSZ 
StB/ o demonstraci 20. 11. 1989 v Ostravě kon-
statuje, že „nedošlo k narušení klidu a pořádku, 
rovněž nebylo použito mírnějších prostředků…“.

Jan Král s Janem Oravcem a Karlem Schwarzenbergem 
v divadle v polské Vratislavi během hudebního festivalu 
nezávislé hudby, 4. listopad 1989.
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NORMALIZAČNÍ OSTRAVA 
OBJEKTIVEM FRANTIŠKA 
ŘEZNÍČKA  

Jak viděl Ostravu 70. a 80. let fotograf Franti-
šek Řezníček? Známý ostravský fotograf by se 
letos v květnu dožil pětašedesáti let, jeho život 
však předčasně ukončila právě jeho vášeň pro 
fotografování. Ve snaze pořídit originální záběr 
z koncertu se 1. července 2007 zřítil z ochozu 
motty Hukvaldského hradu. Byl dlouholetým 
fotografem ostravských divadel, spolupracoval 
s regionálními médii a věnoval se i fotografii re-
klamní či průmyslové. Samostatnou kapitolou 
jeho tvorby jsou pak fotografie dokumentární. 
Několik z nich, věnovaných Ostravě v době nor-
malizace, uvádíme jako vzpomínku na Františka 
i tečku za částí zimního vydání bulletinu věnova-
né vzpomínce na rok 1989 i dobu před sameto-
vou revolucí.  
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NECHVALNĚ PROSLULÉ 
PRVENSTVÍ ANEB OSTRAVA 
SI PŘIPOMÍNÁ 80. VÝROČÍ 
OD PRVNÍHO EVROPSKÉHO 
TRANSPORTU ŽIDŮ  
DO NISKA NAD SANEM  
V POLOVINĚ ŘÍJNA 1939

Politické změny v Německu na počátku 30. let 20. 
století, spočívající vedle uchvácení moci nacisty 
také v definování Židů jakožto státu nepřátelské 
skupiny, konfrontovaly obyvatele starého kon-
tinentu s rozsáhlým celospolečenským problé-
mem. Otevřené výpady hitlerovců proti vyznava-
čům izraelitského vyznání v průběhu Křišťálové 
noci na počátku listopadu osmatřicátého roku 
vyvolaly okamžitou reakci v podobě silné vystě-
hovalecké vlny. Přestože se obyvatelé tehdejší-
ho Československa nechali společně s většinou 
domácích Židů ukolébat dosavadním vstřícným 
a demokratickým přístupem představitelů naší 
politické scény vůči Židům k nečinnosti, existo-
vala zde skupina prozíravých, kteří se i přes faleš-
né sliby o vlastní bezpečnosti snažili sebe a své 
rodiny před blížící se katastrofou zachránit.

Ne náhodou se proto i mezi členy početné mo-
ravskoostravské židovské komunity, jejíž stav 
přesáhl na počátku 30. let magickou hranici de-
seti tisíc lidí, začalo diskutovat o odchodu z Čes-

koslovenska do bezpečí.1 Když se s ohledem na 
nízké limity přistěhovalců a vysoké poplatky 
cílových zemí pro povolení k přistěhování staly 
československým Židům vyhledávané země zá-
padní a severní Evropy nedostupné, zformova-
la se v Moravské Ostravě na počátku roku 1939 
skupina toužící vydat se za oceán do méně tra-
dičních exotických krajin. Vysněnou destinací se 
tak pro více než 1 200 Židů z Moravské Ostravy 
stala krátce před vyhlášením protektorátu Čechy 
a Morava republika San Domingo (dnešní Domi-
nikánská republika), ležící na souostroví Velké 
Antily v Karibské oblasti. 

Když se novoveský rodák a ostravský podnikatel 
Leo Roth účastnil na konci ledna 1939 společně 
s dalšími pěti sty souvěrci z Moravské Ostravy 
besedy se zaměstnanci firmy Baťa, kteří se jako 
obchodníci na sousedním ostrově Haiti „snažili 
budoucím kolonistům vykreslit ostrov co nej-
pěkněji a rozptýlit všechny obavy“, věřil, že se 
mu pro svou osobu, manželku Helenu a osmile-
tou dceru Ritu podařilo najít východisko z více 
než prekérní situace. Když se však hlavnímu or-
ganizátorovi vystěhovalecké akce Brunu Kulkovi 
ani pracovníkům pražské kanceláře, kam byla 
agenda z Moravské Ostravy v letních měsících 
roku 1939 přenesena, nepodařilo projekt zrea-
lizovat, bylo Leu Rothovi a ostatním moravsko-
ostravským Židům jasné, že se před nimi otevírá 
peklo na zemi.2  

Zatímco se Leo Roth společně se svými židov-
skými sousedy z ostravské Nové Vsi musel v at-
mosféře stoupající nenávisti proti Židům bránit 

KAMIL RODAN
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▲  Oznámení v ostravských novinách o přípravě transportu, 
kamuflovaném jako přeškolení.

◀ Perzekuce.

▶  První zmínka o transportech z Ostravy v Eichmannově 
záznamu z 6. 10. 1939.

▼ Trasa transportu.
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udáním, ve kterých mu anonymní pisatelé vyhro-
žovali zlámáním kostí a vypálením domu, pakliže 
ze svého rodiště okamžitě neodejde, připravova-
li nacisté v Berlíně pod vedením ředitele říšského 
bezpečnostního aparátu Reinharda Heydricha 
program na vystěhování obyvatel židovského vy-
znání na východ. Vystěhovalecký program však 
získal reálnou podobu až poté, kdy byl po zříze-
ní Říšské ústředny pro vystěhovalectví v Berlíně 

v lednu 1939 pověřen realizací akce Heydrichův 
agilní podřízený Adolf Eichmann podílející se na 
zřízení obdobných ústředen ve Vídni a Praze. 

Teprve až výbuch druhé světové války a Hitle-
rův zářijový souhlas s vysídlením Židů z území 
připojených k Říši společně s porážkou Polska 
však rozvázaly Eichmannovi ruce a umožnily 
mu vlastní realizaci vystěhovaleckého progra-
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mu na východ. Získaný čas využil Eichmann za 
spoluúčasti rasových teoretiků k precizaci plánu 
na vytvoření rezervace, jejíž realizace měla ově-
řit fungování systému koncentračních táborů 
v praxi. Do přípravy přísně utajeného plánu bylo 
zasvěceno pouze několik pečlivě prověřených 
osob. Po vytipování „vhodného“ prostoru mezi 
řekami Bugem a San bylo Eichmannem určeno, 
že do transportu, který měl vyvolávat dojem, že 
je organizován jednotlivými židovskými obcemi 
dobrovolně, budou zařazeni vybraní Židé z Ka-
tovic, Moravské Ostravy a Vídně. Zatímco Kato-
vice se do obávaného pilotního projektu s cílem 
„Vernichtung durch Aussiedlung“, tedy zničení 
vysídlením, které se stalo předchůdcem pozdější 
metody „Vernichtung durch Arbeit“ (ničení věz-
ňů prací), dostaly díky župnímu vedoucímu Wag-
nerovi, jehož přáním bylo vyčistit Horní Slezsko 
od nežádoucích živlů, Židé z Moravské Ostravy 
se stali obětí hospodářské politiky nacistů, kteří 
chtěli průmyslové město a jeho okolí připojit po 
očištění od Židů k Říši.3 Vídeň byla do projektu 
zařazena na osobní přání Vůdce, který se chtěl 
tímto aktem osobní pomsty „odvděčit“ vídeň-
ským Židům za všechna příkoří, která v minulosti 
v sídelním městě na Dunaji utrpěl.4

Bezprostředně po určení definitivního cíle cesty 
vyhotovily desítky pověřených úředníků stra-
nického aparátu NSDAP, gestapa a SS pod vede-
ním Adolfa Eichmanna seznamy Židů určených 
k deportaci. Hlavním kritériem pro zařazení do 
transportu se vedle fyzické kondice stalo pro-
fesní zařazení předvolaných. Při zdravotní pro-
hlídce v prostoru ostravské Jízdárny v blízkosti 
dnešního kostela Don Bosco byli proto 17. října 
1939 vedle lékařů vybíráni přednostně přede-
vším inženýři, stavitelé, zámečníci, tesaři a pří-
slušníci dalších řemeslných profesí. S ohledem 
na technické vzdělání a praxi v soukromé dílně 
na výrobu kovových a jiných obalů byl do prv-
ního transportu společně s ostatními „vyvole-
nými“ z Moravské Ostravy zařazen také čerstvý 
čtyřicátník Leo Roth. Po převezení autobusem se 
zatřenými skly na ostravské hlavní nádraží, na-

cházející se v městské části Ostrava-Přívoz, na-
stoupil Leo Roth společně s dalšími devíti sty za-
držených do připraveného vlaku o dvaadvaceti 
osobních a devětadvaceti nákladních vagonech. 
Noc před odjezdem i cestu samotnou po trase  
Ostrava–Bohumín–Dziedzice–Osvětim–Krakov–
Tarnov–Řešov a Převorsk až do cílové stanice 
v Nisku nad Sanem strávili moravskoostravští 
Židé uzavřeni ve vagonech bez přísunu vody, 
potravin i základních hygienických potřeb. Bez-
prostředně po příjezdu do Niska nad Sanem, po 
vystoupení z vlaku a nezbytné rozcvičce, kterou 
si pro cestou znavené a vystresované muže na-
cisté na uvítanou připravili, proběhlo před pří-
tomným Eichmannem třídění vězňů, přičemž 
nositelé nepotřebných a nezařaditelných profesí 
byli pod hrozbou zastřelení zahnáni za blízkou 
hranici do Sovětského svazu. Z celkového po-
čtu pěti tisíc Židů, kteří byli do Niska nad Sanem 
z Katovic, Moravské Ostravy a Vídně dopraveni, 
jich smělo v táboře zůstat pouhých pět set. Ti se 
museli okamžitě pustit do práce a pro sebe i své 
velitele postavit obytné baráky včetně zázemí. 
Přestože se táboroví vězni kromě práce v táboře 
podíleli také na budování cest v okolí, zpevňová-
ní břehů řeky San a na stavbách mostů a dá říct, 
že všechno i přes určité potíže fungovalo, zasko-
čila Eichmanna již na konci října devětatřicáté-
ho roku zpráva o zastavení dalších transportů 
a o možném ukončení budování tábora. I když se 
Eichmann s ohledem na svou ctižádost a osobní 
prestiž snažil podniknout patřičná protiopatření, 
rozhodnutí z Berlína se mu zvrátit nepodařilo. 

Vůdce, který se již připravoval na válku se Sovět-
ským svazem, chtěl mít východ vyklizený od ne-
přátelských živlů a všech překážek, které by mu 
mohly zabránit v úspěchu. Z dnešního pohledu 
se však oprávněným důvodem pro zastavení vý-
stavby a dalšího rozšiřování tábora v Nisku nad 
Sanem mohla stát změna osidlovací politiky 
Říše, protesty tehdejšího německého spojence 
Sovětského svazu, vzdálenost tábora od železni-
ce, možnost využití budov pro armádu v případě 
války na východě, vstřícné gesto Německa vůči 
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Spojeným státům americkým, aby v danou chvíli 
nevstupovaly do války, nebo korupční aféry os-
travského gestapa.5 Tábor v Nisku nad Sanem 
fungoval z prestižních důvodů do konce března 
1940, kdy přišla z velitelství SS a policie v Krako-
vě nezvratná zpráva o jeho zrušení. K definitiv-
nímu ukončení činnosti tábora však došlo až na 
počátku druhé dekády dubna, když byly po ob-
dobí povodní obnoveny přístupové cesty a bylo 
možné odeslat zbylé přeživší vězně zpět do Kato-
vic, Moravské Ostravy a Vídně. Specifikem tábora 
v Nisku nad Sanem se tedy nestal pouze fakt, že 
přijal první evropský transport Židů, ale že se ně-
kteří z těchto nedobrovolných vězňů vrátili ales-
poň na čas domů. 

Leo Roth se na výstavbě tábora podílel pouhých 
čtrnáct dnů. Po útěku z koncentračního tábora 
(případně po zahnání na hraniční čáru) a po pře-
kročení sovětské hranice na počátku listopadu 
1939 se dostal po železnici do hlavního města 
západní Ukrajiny Lvova, kde začal pracovat jako 
soustružník v jedné z místních autodílen. Po za-
tčení členy NKVD v červnu 1940 byl obviněn z ne-
legálního přechodu hranic, pohybu bez dokladů 
a práce bez pracovního povolení. Na konci září 
1940 následovalo odsouzení za nelegální pobyt 
na cizím území a špionáž k pěti letům v táboře 
nucených prací (gulagu) Suchaja Bezvodnaja 
v Gorkovského oblasti. Od září 1940 do přelomu 
jara a léta 1942 tam Leo Roth pracoval jako stroj-
ník lokomobily v lesním závodě a také pomáhal 
při kácení a svážení dřeva z okolních lesů. Po 
propuštění v únoru 1942 se o váze devětatřiceti 
kilogramů a s omrzlými nohami dopravil po as-

trachaňském mostě přes řeku Volhu do Kujbyše-
va, odkud se dostal k československé vojenské 
jednotky v Buzuluku. Po prodělání nezbytného 
výcviku se aktivně se podílel na všech osvobozo-
vacích akcích. Do rodné Nové Vsi se vrátil v květ-
nu 1945.6

Osud Lea Rotha po odchodu z tábora v Nisku nad 
Sanem kopíruje osudy mnoha dalších účastníků 
prvního evropského transportu Židů. Navrátilci 
z dubna 1940 byli okamžitě po příjezdu do Mo-
ravské Ostravy zařazeni na práci a po velkých 
transportech, které postihly Ostravu v letech 
1942 a 1943, skončili společně se svými rodina-
mi ve vyhlazovacích koncentračních táborech, 
z nichž již nebylo návratu (také manželka Lea Ro-
tha Helena s dcerou Ritou odjely přes Terezín do 
Osvětimi, kde obě zemřely). Oproti tomu druho-
vé Lea Rotha, kterým se podařilo z tábora v Nis-
ku nad Sanem utéct, nebo byli násilím Němci 
vyhnáni, byli na sovětské straně bezprostředně 
po přechodu hranic zastřeleni nebo ihned či po 
nějaké době jakožto podvratné živly odesláni do 
gulagů rozesetých po celém Sovětském svazu. 
Vyvolení, kterým se podařilo prožitá utrpení pře-
žít, vstoupili do Svobodovy armády a i za cenu 
ztráty života se podíleli na osvobozování vlasti. 

První transport evropských Židů, který dnes 
v Ostravě připomínají pomníky v sadu Milady Ho-
rákové (1994) a před Hlavním nádražím (2009), 
by se měl stát mementem pro novodobou spo-
lečnost. Nechvalné prvenství, které Ostrava kvůli 
událostem z října 1939 získala, by se mělo nejen 
připomínat, ale mělo by sloužit i jako varování 
před možnou zhoubou naší doby. 

1 KLENOVSKÝ, Jaroslav. Židovské památky Ostravy. Ostrava 1998, s. 7.

2 PRZYBYLOVÁ, Blažena. San Domingo – vzdálený cíl v Karibiku. In: Ostravská radnice, říjen 2012, s. 13.

3  Problematice spojené s židovskou tematikou a transportem do Niska nad Sanem je věnován sborník NISKO 1939/1994 vydaný v Ostravě v roce 1994 
jakožto výstup z mezinárodní vědecké konference konané u příležitosti 55. výročí transportu. 

4 BORÁK, Mečislav. Transport do tmy. Ostrava 1994, s. 27–30. 

5 BORÁK, Mečislav. První deportace evropských Židů-Transporty do Niska nad Sanem (1939–1940). Ostrava 2009, s. 173–188. 

6  RODAN, Kamil. Leo Roth a jeho cesta z nesvobody za svobodou. In: Židé a Morava XXII. Kniha statí ze stejnojmenné konference konané v Muzeu Kromě-
řížska dne 11. 11. 2015. Kroměříž, 2016, s.193–199. 
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NĚKOLIK ŘÁDKŮ 
K 100. VÝROČÍ FOTBALOVÉHO 
KLUBU TJ SLOVAN OSTRAVA 

„Dnešní vyčerpávající, vpravdě americké tempo 
života, potřebuje vzkříšení nervů po celodenním 
vyčerpávajícím zaměstnání. Toho se dostává ve 
volném a nenuceném pohybu na hřišti. Těmto 
podmínkám vyhovuje národní sport – football.“ 
Tato vzletná slova pochází z almanachu, který 
byl vydán k desetiletému působení fotbalového 
klubu Slovan Moravská Ostrava. Zastavme se, 
alespoň v krátkosti, u jeho stoleté historie. 

V roce 1919 byl oficiálně založen fotbalový klub, 
který již několik let předtím hrál pod názvem 
SK Františkovo Údolí. Připomeňme, že pozdě-
ji slavnější SK Slezská Ostrava (dnes FC Baník 
Ostrava) byl oficiálně založen až tři roky poté. 
Podnět k jeho ustavení dal brankář a později fot-
balový rozhodčí Karel Madura. Myšlenky se ujal 
Jan Šárek a za spolupráce několika přátel došlo 
v březnu 1919 ke svolání informační schůzky, na 
které byl zvolen prozatímní výbor, do jehož čela 
byl zvolen. Ihned byly vypracovány stanovy a na 
konec dubna byla svolána ustavující valná hro-
mada. Jelikož stanovy nařizovaly, že předsedou 
musí být plnoletý občan, což Šárek nesplňoval, 
byl do této funkce zvolen aktivní hráč Josef Švidr. 

Návrh na přejmenování klubu na SK Slovan Mo-
ravská Ostrava padl v kavárně Praha (dnes knih-
kupectví Academia na Masarykově náměstí), 
jak praví almanach klubu „u stolu před velkým 
zrcadlem“. Kavárna byla mimo jiné oblíbeným 
podnikem sportovců a navštěvoval ji také spor-
tovní redaktor Sláva Moravec, který navrhl název 
Slovan, odrážející jeho český ráz.  

Od města byl za Novou střelnicí získán poze-
mek na hřiště, které bylo otevřeno zápasem s AC 
Sparta. Klub na něm hostil v dalších letech také 
týmy z Vídně, Berlína, Budapešti, Kodaně, Dráž-
ďan a dalších měst. Toto hřiště sloužilo klubu až 
do roku 1930, kdy bylo dokončeno nové hřiště 
v Mariánských Horách (u dnešní Ludmiliny ulice) 
a sportoviště za střelnicí bylo zrušeno kvůli do-
stavbě blízké Nové radnice a parkovým úpravám 
v jejím okolí.  

Slovan se stal oblíbeným klubem, který měl 
značné množství příznivců, což dokládaly také 
rekordní návštěvy (až 4 500 diváků). Jak uvádí 
jeden z autorů zmíněného almanachu: „Neutu-
chající elán dovedl překonati velmi často i lepší 
technickou vyspělost soupeře, a tak bylo docíle-
no řady krásných výsledků.“ Ve 20. a 30. letech 
20. století získal klub několikrát mistrovský titul 
Slezské župy footballové, jak se tehdy oficiálně 
soutěž nazývala. K významným funkcionářům 
patřili v této době Karel Žáček, který stál u koléb-
ky Slovanu a předseda klubu František Mikšaník. 

MARTIN JUŘICA

Slovan Moravská Ostrava v roce 1927.
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Kromě fotbalového mužstva působily v klubu 
krátce po jeho založení oddíly „kanadského hoc-
keye“, házené a také odbor dramatický, jehož 
členové vystupovali v divadelních představe-
ních, pořádali taneční kurzy a večírky.

Z období let 1941–1945 se o činnosti klubu do-
chovaly pouze kusé informace. Ovšem i jej tra-
gicky zasáhly důsledky nacistické okupace, jejíž 
obětí se stal brankář Neumann. Po osvobození 
obnovil Slovan svou činnost. V 70. letech se klub 
přestěhoval na nový Stadion odborářů v Marián-
ských Horách. V roce 1979 se sloučil s klubem Če-
chie Hulváky a působil pod názvem TJ Slovan PS 
Ostrava. Novým sportovištěm se tak stalo hřiště 
v Hulvákách, kde Slovan působí dodnes. Od roku 
1990 nese současný název TJ Slovan Ostrava.

V 80. letech patřili mezi nejlepší hráče Lumír Mo-
chel, původně hráč Baníku Ostrava, Josef Plesin-
ger, dříve brankář téhož mužstva, nebo bývalý 
hráč Třince TJ TŽ Třinec Lubomír Moroň.

Ve Slovanu působily kromě zmíněných oddílů 
ledního hokeje a házené rovněž týmy odbíjené, 
stolního tenisu, turistický oddíl, lyžařský oddíl 
nebo šachisté. Klub dokonce vlastnil v 80. a 90. 
letech sjezdovku a chatu. Úspěchy zaznamenaly 
házenkářky, které se staly v 80. a 90. letech mist-
ryněmi republiky. 

V důsledku složité finanční situace hrozil klubu 
v 90. letech zánik. Avšak změna vlastníka zname-
nala pro Slovan záchranu. Klub působí nadále 
a nabízí sportovní vyžití několika generacím fot-
balistů. A tak slova napsaná o Slovanu před 90 
lety jako by platila i v současnosti: „Také my jsme 
prožívali několikráte krisi… je proto potěšitelné, 
že do dnešního jubilejního roku vcházíme nejen 
se zkonsolidovaným výborem, ale také s vyrov-
nanou jedenáctkou.“ Nezbývá než obé přát klu-
bu i do budoucnosti.

Almanach sport. klubu „Slovan“ Mor. Ostrava. Moravská Ostrava 1929.

Internetové stránky TJ Slova Ostrava 

KOLEKTIV AUTORŮ. Bílá kniha. 17 příběhů z ostravské kulturní historie. Ostrava 2009.

RADVANSKÝ, Ferdinand – ŠIŘINA, Petr. Modrobílá historie. Kapitola z dějin ostravské kopané. Ostrava 1977.

Výbor klubu v roce 1929.
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KDO MÁ KOLO – MÁ KŘÍDLA 
ANEB O VELOCIPEDISTICKÉ 
OSTRAVĚ MINULÉ 
I SOUČASNÉ

Letos v létě uspořádal obnovený Klub českých 
velocipedistů Moravan Ostrava-Hrabůvka, z. s., 
ve spolupráci s Kulturně sportovním spolkem 
Elegant výstavu v Ostravském muzeu. Jmenova-
la se Fenomén cyklistika: začátky cyklistiky v Os-
travě 1887–1951 a ukázala, že naše město bylo 
jedním z center velocipedistických spolků v ČR. 
Na zdejší tradici se nyní snaží nejen touto výsta-
vou navázat náš klub. 

Úvodní informační panely výstavy seznámily zá-
jemce s vývojem jízdního kola od roku 1817, kdy 
baron Karl Drais sestrojil první dřevěné odráže-
dlo, nazvané později podle svého konstruktéra 
draisina, jež je dodnes považováno za prapradě-
dečka bicyklů. Stroj s loukoťovými koly zachytil 
ve svém slavném díle Slávy dcera (knižně 1824) 
již Ján Kollár: dresina se volá od nálezce, / za 
půl hodiny lze přijeti / z Jeny k Lobdě v přípravě 
té hezce; / ona nejen lásce krátí dráhu, / než jak 
tělo učí deržeti, / tak i ducha vždycky rovnováhu. 
Panely rovněž představily, jak se z nízkých dře-
věných kol stala kola vysoká, někdy nesprávně 
označovaná jako kostitřasy, a jak se z železných 
vysokých kol stala zase kola nízká, přezdívaná 
bezpečníky. A proč měla vysoká kola tak velký 
průměr předního ráfku? V 70. letech 19. století 

PETR LEXA PŘENDÍK

Člen Radfahrer Clubu na snímku z října 1888.  
Na fotografii můžete vidět stejnokroj cyklisty, na 
saku klubový odznak. Uvnitř výpletu vysokého 
kola je zřetelná na náboji umístěná lampa.
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ještě nebyla známa konstrukce řetězu, a proto 
jen zvětšujícím se poloměrem ráfku mohli cyk-
listé dosáhnout rychlejší jízdy; po zkonstruování 
řetězu roku 1880 byl problém vyřešen převody 
ozubených koleček a éra vysokých kol pomalu 
skončila. 

Další část výstavy návštěvníky provedla počátky 
cyklistiky a výrobou jízdních kol v českých ze-
mích. Poté se tabule zaměřovaly čistě na vývoj 
ostravského cyklistického sportu, jehož počátky 
klademe do 80. let 19. století. Cyklistika patřila 
v Ostravě do tzv. první vlny sportů spolu s brus-
lením a veslováním a zpočátku se do ní kvůli 
finanční náročnosti zapojovali zejména předsta-
vitelé vyšších tříd a německé národnosti. V roce 
1887 se v Moravské Ostravě ustavil první němec-
ký cyklistický spolek nesoucí název Mährisch-
-Ostrauer Radfahrer Club. Movití členové spolku 
se proháněli ostravskými ulicemi zpočátku na 
vysokých kolech a byli příčinou nejednoho ob-
čanského konfliktu. Cyklisté to měli jakožto noví 
účastníci silničního provozu v začátcích docela 
těžké, jak se dozvídáme z novinových noticek té 
doby. U novin ještě zůstaneme – téměř po celou 
dobu existence nejstaršího ostravského klubu 
stál v jeho čele známý ostravský tiskař a vydava-
tel novin a knih Julius Kittl, který se v 90. letech 
19. století přičinil o vybudování prvního cyklis-
tického okruhu v místech dnešní Nové radnice. 
Až roku 1895 vznikl první vlastenecký Klub čes-
kých velocipedistů Blesk v Moravské Ostravě, 
který brzy našel podporu v Českém akciovém 
pivovaru v Moravské Ostravě (patrně tehdy ne-
existovala nulová tolerance alkoholu, o níž se 
dnes vedou diskuse?). Ostrava se již na počátku 
20. století stala centrem severomoravské a slez-
ské cyklistiky a nahradila dosavadní královnu 
cyklistiky – Opavu. 

OSTRAVA CENTREM CYKLISTIKY

Ještě před 1. světovou válkou došlo na Ostrav-
sku k velkému rozmachu cyklistiky a k zakládá-
ní nových spolků, které vznikaly zejména v jižní 

a západní oblasti od centra města. Nebylo téměř 
obce, kde by nevznikl do roku 1914 velocipedi-
stický klub, ačkoliv se celá řada cyklistů začala 
sportu věnovat individuálně. Převažovat zača-
ly kluby české, německé spolky vznikaly už jen 
v menší míře, polská menšina neutvořila ve měs-
tě klub žádný. Světová válka na dlouhá léta klu-
bovou činnost přerušila, podařilo se ji obnovit až 
po odeznění poválečné krize roku 1921. Do roku 
1930 vzniklo na území současné Ostravy několik 
klubů, které se začaly ve velké míře zaměřovat 
na novou činnost – závody. Pro tyto účely byla 
okolo hřiště SK Slezská Ostrava vybudována cyk-
listická plochá dráha, na které se konaly v roce 
1937 dokonce mezinárodní závody. Velkou osob-
ností této doby se krom jiných stal Gustav Špo-
nar, který svými výkony nejen v oblasti cyklistiky, 
ale také lyžování vynikal v rámci celého Česko-
slovenska. Válka však zmařila jeho život, neboť 
byl při osvobozování 30. dubna 1945 zastřelen 
nedaleko moravskoostravského hřbitova. 

Poválečný vývoj spolků byl plný zvratů. Jen má-
lokterý klub se po válce zmohl, aktivně fungoval 
zejména Klub českých cyklistů Vítkovice, který 
vedl po návratu z koncentračního tábora opět 
Augustin Sumík. Politická situace po roce 1948 
spolkům nepřála a všechny se do roku 1951 
transformovaly do masových tělovýchovných 
organizací (TJ NHKG, TJ Baník, TJ VŽKG ad.). Prá-
vě u roku 1951 se výstava zastavila a její pokračo-
vání přijde snad v roce 2022, kdy se má v Ostravě 
konat mezinárodní veteránská jízda a mistrov-
ství světa na historických kolech IVCA Rally 2022. 

Součástí výstavy byly také ukázky unikátních 
jízdních kol z depozitáře Ostravského muzea 
(drezína, mišódka, vysoké kolo) a ze sbírky kurá-
tora výstavy, jenž veřejnosti představil jízdní kola 
firmy Leo Frank Moravská Ostrava a Augustin 
Sumík Vítkovice, která byla vyrobena ve 30. le-
tech minulého století. Návštěvníci viděli také 
součástky jízdních kol z let 1900–1950 a předmě-
ty související s jízdními koly a cyklistikou vůbec. 
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VELOCIPEDISTICKÉ KLUBY OPĚT 
NA SCÉNĚ

Odkaz původních spolků rokem 1951 zanikl a po 
více než 60 let Ostrava ničím na tradici nenaváza-
la, ačkoliv ve městě působilo více než 40 cyklis-
tických spolků a organizací. V poslední dekádě se 
však situace změnila. Na území Ostravy pracuje 
několik spolků, které se věnují historické cyklisti-
ce a prezentaci starožitných bicyklů. Nejmenším 
z nich je Klub českých velocipedistů Stará Bělá, 
vedený Oldřichem Dlouhým. Početným klubem 
s obnovenou tradicí od roku 2013 je Klub čes-
kých velocipedistů v Hrabové, který navazuje 
pod vedením Jiřího Axmanna na činnost někdej-
šího spolku, založeného v tehdejší Velké Hrabové 
roku 1906. Nejnovějším cyklistickým přírůstkem 
se stal Klub českých velocipedistů Moravan Ost-
rava-Hrabůvka, z. s., v čele s P. L. Přendíkem.

MORAVAN SE ZAMĚŘUJE NA 
POZNÁNÍ

Klub českých velocipedistů Moravan v Hrabůvce 
u Vítkovic vznikl oficiálně 9. prosince 1909 odště-
pením cyklistického oddílu od místního Sokola. 
Činnost nadějného klubu byla brzy přerušena 1. 
světovou válkou, v níž jeden člen spolku zahynul 
a další se zapojil do bojů na straně českosloven-
ských legií ve Francii.

Poválečná krize cyklistice nepřála. Hrabůvec-
ký klub opět zahájil svou aktivitu až roku 1921. 
V srpnu 1924 si spolkaři odhlasovali podobu klu-
bového odznaku s motivem trikolory. Od roku 
1926 byl název spolku upraven na Klub českých 
cyklistů Moravan, Moravská Ostrava – Hrabův-
ka. V letech 1931–1937 stál v jeho čele Jan No-
sek, jenž byl zároveň správcem Jubilejní kolonie 
v Hrabůvce. Roku 1932 se část členů Moravanu 
od spolku odtrhla a seskupila se v novém Klubu 
cyklistů Viktoria, Moravská Ostrava – Hrabůvka. 
Víme jen, že nový klub připravil dva závody a ješ-
tě roku 1932 zanikl v důsledku velké hospodář-
ské krize. Ta byla také příčinou zániku KČV Mora-

van, který se oficiálně rozešel až 21. února 1937, 
za souhlasu všech patnácti přítomných osob. 
Spolkový majetek byl rozdělen mezi místní čes-
ké spolky a školy.

Nové dějiny KČV Moravan se začaly psát v roce 
2018, kdy pár nadšenců začalo pořádat cyklo-
jízdy na historických kolech v rámci městského 
obvodu Ostrava-Jih. Na počátku roku 2019 tři 
zakládající členové sepsali stanovy obnoveného 
klubu a 16. března téhož roku se konala první 
členská schůze nově založeného spolku. Sta-
lo se tak 110 let poté, kdy vznikl klub původní. 
Posláním Klubu českých velocipedistů Moravan 
Ostrava-Hrabůvka, z. s., je propagace historické 
cyklistiky, sdružování zájemců o stará jízdní kola 
vyrobená do roku 1990, uchovávání odkazu pů-
vodního klubu, poznávání minulosti cyklistiky 
na Ostravsku, renovace historických kol a repre-
zentace Ostravy, především jejího městského 
obvodu Ostrava-Jih. Členové klubu se zaměřují 
také na popularizační činnost – pořádají výstavy, 
přednášky, prezentace a komentované vyjížďky 
do okolí Ostravy. Aktivitami klub navazuje na 
českého národního ducha a dřívější tradice. Tu 
a tam zahlédnete „Moravany“, jak se v dobovém 
odění a někdy třeba i v pyžamech prohánějí ost-
ravskými ulicemi.

Informace o činnosti klubu prozatím naleznete 
jen na facebookové stránce Klub českých velo-
cipedistů Moravan Ostrava-Hrabůvka. Najděte si 
je a vyjeďte s nimi za poznáním regionu, protože 
stále platí: kdo má kolo – má křídla.
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90 LET DOMU S PASÁŽÍ 
U SÝKOROVA MOSTU

Jsem profesí knihovnice a historie je můj velký 
koníček. Také proto jsem se rozhodla podělit se 
o zajímavá zjištění z dějin jednoho domu a jeho 
obyvatel.

 Při studiu historických publikací o Ostravě mě 
upoutala fotografie domu na tehdejším Hlavním 
náměstí (dnes Masarykovo náměstí) se jménem 
Luigi Facini na vývěsním štítu. V dokumentu 
o prodeji objektu s pasáží u Ostravice mne zase 
zaujalo křestní jméno původní majitelky Olivie 
Krestové. Při podrobnějším studiu jsem zjistila 
zajímavé historické souvislosti mezi oběma oso-
bami. 

Během několika let jsem navštívila opakovaně 
Archiv města Ostravy, Archiv Vítkovice, a. s., ar-
chiv stavebního úřadu městského obvodu Mo-
ravská Ostrava a Přívoz, Archiv OKD, Ostravské 
muzeum, Moravskoslezskou vědeckou knihov-
nu, katedrálu Božského Spasitele a archiv Ost-
ravsko-opavského biskupství. Hledala jsem také 
v knihách a periodikách v Knihovně města Ostra-
vy a archivu této knihovny a získala mnoho faktů 
o rodinách Facini a Kresta. 

Ital Luigi Facini přišel do Moravské Ostravy se 
synem Leonhardem za prací kolem roku 1864 
a začal podnikat ve výrobě uzenin. Luigi byl 
vdovec a v roce 1865 se oženil s Aloisií Nemetz. 
V podnikání se mu začalo dařit a brzy byl uváděn 
v adresářích jako majitel pěti šenkovních domů. 
Snad také proto v roce 1881 zakoupil pro rodinu 
známý Theresienhaus u Říšského mostu (dnes 
mostu M. Sýkory). Jeho syn Leonhard se později 
přiženil do rodiny své macechy Aloisie. S Wilhel-
minou Nemetz měl Leonhard dceru Olivii Facini 
– ta je ústřední postavou celého příběhu. Olivia 
se provdala za Ing. Heinricha Krestu. Původní 
Theresienhaus byl již mnoho let v havarijním sta-
vu – stál na nezpevněném břehu řeky Ostravice, 
do suterénu prosakovala voda, vlhko dosahova-
lo i do vyšších pater, také poddolování a stavba 
mostu v bezprostřední blízkosti budovy se proje-
vily na její statice. Olivia a Heinrich se proto spo-
lečně rozhodli postavit na dvou parcelách u řeky 
dům nový. Demolice původního Theresienhausu 
proběhla v roce 1928.

Už od roku 1927 pracoval ing. arch. Ignatz Faigl 
na přípravných plánech pro stavbu nového ob-
jektu, konečné zadání dostala vídeňská firma 
architektů Franze Kayma a Alfonse Hetmanka. 
Dům byl postaven jako víceúčelový. Tvoří jej 
dvě věže (takzvané mastaby) – vyšší je na Tě-
šínské ulici (dnes ulici 28. října), nižší je na ulici 

DANA GURECKÁ

Budova s pasáží v současnosti – Knihovna města Ostravy.
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Na Hradbách. Tyto věže jsou propojeny jedno-
patrovou budovou, v přízemí s pasáží a v patře 
se sály. Zvýšený suterén se sklady a garážemi je 
na Havlíčkově nábřeží. V horních patrech se na-
cházely prostorné nájemní byty. Tento rozsáhlý 
objekt č. p. 289 stojí na parcelách č. 564 a č. 565, 
ve stavebním archivu úřadu městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz je dochována bohatá 
dokumentace. Budova byla postavena během 
jednoho roku a její kolaudace proběhla koncem 
srpna 1929.

Finanční náklady musely být značné. Ze zacho-
vaných dokumentů je patrné, že byť byli Krestovi 
zámožní, museli si vzít na stavbu domu půjčky 
hned od několika bank. Proto také v objektu 
pronajímali prostory různým firmám a živnost-
níkům i za cenu dodatečných stavebních úprav. 
V domě se během let vystřídalo mnoho nájem-
níků a firem. Osobní vzpomínku na dámské krej-
čovství působící v této budově máme například 
od bývalé kolegyně paní Kateřiny Šputové, která 
do něj v době první republiky jako dítě chodila 
s matkou. V domě měla rovněž firmu na výro-
bu pánských košil židovská rodina Goldberger, 
sídlil zde též „Spolek Výstava“. V prvním patře 
provozoval v roce 1935 tovární výrobu prádla 
Jan Kandus, ve své provozovně měl dílnu, stří-
hárnu a žehlírnu. Na budově umístil od listopadu 
1934 do ledna 1935 Václav Kunz z ulice Zámec-
ké reklamu na vánoční prodej. Další firmou byla 
v roce 1936 brusírna skla Emy Wirtzenové. Ordi-
naci dětských lékařů zde v době nacistické oku-
pace provozovali Nikolaj Popov a jeho manželka 
Zdeňka Popov-Ryška. Fungovala tu také dílna 
na výrobu koženého zboží firmy Strebinger, dále 
Modistství a kloboučnictví firmy Aktuela či Vel-
koobchod s cukrovinkami – filiálka firmy Hrubý. 
Cukrárna se nacházela v místě dnešní čajovny. 
Další firmou byla tiskárna Typia, jež v roce 1934 
prováděla v budově stavební změny. Na ochozu 
domu směrem k Ostravici se často měnily rekla-
my různých firem, které však v budově nesídlily. 
V archivu se rovněž dochovalo několik doku-
mentů o problémech s údržbou chodníku před 

budovou a následně o vybudování nového chod-
níku z granitové dlažby.

Manželé Krestovi se dostali v roce 1935 do finanč-
ních problémů, ve stejném roce byl na nemovitý 
majetek Krestových ustanoven nucený správce 
Josef Dietl, v roce 1940 pak Antonín Mareček. 
Pravděpodobně z důvodů finančních problémů 
prodala Olivie Krestová za 4 662 000 protekto-
rátních korun dům na Tschechnergasse 21 (dnes 
28. října 2/289) v roce 1942 firmě Baťa. Smlouvu 
podepsala za kupující stranu Marie Baťová. Oli-
via takto vyřešila dlouhotrvající finanční problé-
my se splácením úvěrů věřitelům. Firma Baťa 
zahájila po koupi budovy v srpnu 1942 náročné 
stavební úpravy. V suterénu, přízemí a 1. patře 
byly umístěny těžké gumárenské stroje na be-
tonových podstavcích, další zařízení sloužila 
na protektorování automobilových pneumatik 
a podobně. Gumárenské výrobky firmy Baťa v té 
době pochopitelně sloužily pro válečné účely. 
Během bombardování Ostravy v srpnu roku 1944 
byla budova poškozena. Dle vzpomínek jednoho 
z ostravských občanů byl 30. 4. 1945 v pasáži 
domu uložen na vozíku Miloš Sýkora, zastřelený 
při osvobozovacích bojích. Byl přikrytý plachtou, 
než jej odvezla pohřební služba. Krátce po válce, 
v roce 1945, se firma Baťa zavázala opravit škody 
vzniklé při bombardování, dům s gumárenskou 
provozovnou vlastnila pravděpodobně až do 
znárodnění v roce 1948. Z tohoto období se ale 
nedochovaly dokumenty.

Po roce 1948 získal veškeré vybavení po firmě 
Baťa pro svou výrobu Státní podnik Obnova, 
n. p., a v roce 1950 provedl v budově další staveb-
ní úpravy (podnik vyráběl podobné gumárenské 
výrobky, protektoroval zde pneumatiky a opra-
voval boty). V 70. letech 20. století sídlil v objektu 
Hydroprojekt, n. p., k jeho zdejšímu působení 
se však nedochovaly žádné dokumenty. V hor-
ních patrech domu zůstaly i v období socialismu 
činžovní byty. Po roce 1990 si na krátkou dobu 
pronajala gumárenskou provozovnu soukromá 
firma Blahut. Na počátku 90. let 20. století byla 
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budova zařazena do tzv. malé privatizace. Bývalá 
ředitelka Knihovny města Ostravy Dana Kupcová 
zažádala dopisem adresovaným Tomáši Baťovi 
do Toronta o převod budovy na město Ostra-
vu. Baťa nevznesl na dům restituční nároky, po 
mnoha dalších jednáních pak v roce 1992 budo-
vu do užívání získala Knihovna města Ostravy. 
Následně bylo nutné provést nejnutnější opravy, 
zlikvidovat betonové podstavce, na kterých stá-
ly těžké původní Baťovy stroje a upravit vnitřní 
prostory budovy (ve své době charakteristické 
„vůní“ lepidla a gumy).

Knihovna využívala stavbu u Sýkorova mostu 
v té době jen částečně jako kanceláře a čítárnu. 
Půjčovna, studovna a hudební oddělení se do 
nových prostor přestěhovaly z budovy původní 
Moravsko-ostravské spořitelny (sídlící na náměs-
tí Dr. Edvarda Beneše) v listopadu 1996. Provoz 
knihovny byl pak zahájen v září 1997. 

Rozsáhlá rekonstrukce domu proběhla v roce 
2005. Po dobu opravy a adaptace působila 
knihovna přechodně v jednom z pavilonů na 
Černé louce, po rekonstrukci v roce 2007 se 

knihovna do budovy vrátila. Společně s Knihov-
nou města Ostravy ji od stejného roku využívá 
také Komorní scéna Aréna. 

Letos v srpnu uplynulo 90 let od chvíle, co byla 
tato krásná moderní stavba s tradičními prvky 
s pasáží na břehu řeky Ostravice postavena.

Redakční poznámka 

Celková rekonstrukce budovy z let 2004–2005 byla provedena podle 
návrhu ostravského architektonického ateliéru IDEA. Ten sice navrhl 
opravu a přestavbu budovy, avšak nepřinesl do ní podle historika umění 
Martina Strakoše téměř žádný tvůrčí vklad. Naopak tímto ateliérem 
navržené zásahy podle něj architektonický výraz budovy potlačily. To 
dokládá provedení fasád objektu s tvarově velmi hrubými, až banálními 
plastovými výplněmi oken nebo interiérové úpravy nevalné úrovně 
s odbytými detaily. Nejen proto si divadlo Komorní scéna Aréna hledalo 
někoho, kdo by veřejně přístupné prostory nové scény upravil. Vyzvalo 
pražskou architektku Marcelu Steinbachovou (1975), absolventku 
architektury u Emila Přikryla na pražské Akademii výtvarných umění, 
aby navrhla nové pojetí vestibulu, schodiště a foyeru, včetně toalet. 
Zásadním požadavkem stavebníka bylo, aby interiéry odpovídaly potře-
bám divadla a aby vyjadřovaly umělecký ráz instituce – aby měly svou 
duši a aby jejich poezie umocňovala divadelní zážitek diváků. Ve foyeru 
s barem a sezením pro diváky a v individuálně pojatých prostorách 
toalet architektka naplno rozvinula hravost a fantazii. Stěny vyzdobil 
malíř Rastislav Juhás (1969) dekorativně abstraktní malbou. V roce 2011 
se divácké prostory rozšířily o zastřešenou prosklenou terasu do dvora 
od architekta Vitolda Sikory (1958). 
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DUKLA V ROCE DVA

Je to něco málo přes rok, co v prostoru pasáže 
někdejšího kina Dukla v Porubě zahájila svou 
činnost místně specifická galerie, která se na dů-
kaz historické kontinuity vybavila týmž názvem 
jako zmíněné kino. A protože na bilancování je 
přeci jen ještě trochu brzy (a sám se, jako její 
dosavadní kurátor, cítím až příliš zainteresován), 
zaměřím se především na její institucionální 
ukotvení a misi, jež galerii činí na jedné straně 
unikátní, na straně druhé křehkou a zranitelnou. 

Na začátek však přirozeně nemohu pominout 
základní informace týkající se jejího vzniku. 
Kino Dukla představovalo svého času největší 
biograf v Porubě s kapacitou 500 míst. Když ale 
v roce 2002 ukončilo činnost, začal prostor pa-
sáže nevyhnutelně chátrat. Její architektonic-
ké a urbanistické kvality, umocněné polohou 
v bezprostřední blízkosti porubské Hlavní třídy, 
zůstávaly nezpochybnitelné, jejich potenciál ale 
dlouho ležel ladem. Pak se ale daly věci do po-
hybu. Dnes se zdá vlastně zcela evidentní, že by 
pasáž mohla dobře sloužit právě jako galerijní 
prostor. Její jednoduchý rektangulární rámec, 
pravidelné řazení výkladců, horní osvětlení jako 
by ji k tomuto využití jasně předurčovaly. Těmi, 
kdo na to opravdu poukázali, však byli teprve 
Robert Šafarčík a Jaromír Materna. A nezůstalo 

jen u toho. Prvotně „hospodský“ nápad dovedli 
do podoby seriózního projektu prezentovaného 
v rámci Městských zásahů. A světe div se, nápad 
dostal podporu městského obvodu Poruba, kte-
rý posléze ve spolupráci s architektem Davidem 
Kotkem vyhotovil studii revitalizace prostoru, 
k jejíž realizaci došlo na jaře roku 2018. 

Potud jde o poměrně známa fakta, na nichž je asi 
nejzajímavější to, že pro Ostravu tak typická ini-
ciativa „od spodu“ nalezla pochopení a podpo-
ru i u představitelů municipality, kteří si projekt 
vzali za svůj a dotáhli jej do konce. Tady se ale 
radostná selanka poněkud zadrhává. Slavnostní 
atmosféra z otevření galerie již dávno vyvanula 
a stále častěji zaznívají éterem hlasy polemizují-
cí s tím, jakou roli prostor aktuálně plní a komu 
slouží. Zatímco nápad na revitalizaci pasáže byl 
totiž přijímán ponejvíce konsensuálně, samotná 
galerie, a tím spíše její dosavadní program, už 
zdaleka takové nadšení u místních nevyvolává, 
a to dokonce do té míry, že galerii v podobě, 
v jaké funguje, hrozil letos na jaře neslavný ko-
nec. 

Přirozeně že taková situace vede člověka zodpo-
vídajícího za programovou náplň k pochybnos-
tem, zda směr, jímž se galerie pod jeho rukama 
vydala, je tím adekvátním a pro daný kontext 
vhodným. Zda neuvízl v kruhu hermetismu, jímž 
se značná část současné výtvarné produkce vy-
značuje, a zda má ještě vůbec co nabídnout. Do-
znávám, že si už vlastně delší dobu nedělám větší 

TOMÁŠ KNOFLÍČEK
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iluze o tom, jak je současné umění širším publi-
kem přijímáno. Uvědomuji si, že se komunikační 
propast mezi oběma „tábory“ nikterak zásadně 
neumenšuje a že pokusy o oboustranný diskurz 
nezřídka končí vzájemnou rozepří schopnosti ří-
kat a schopnosti chápat. Umění už zkrátka dáv-
no pozbylo univerzalistický základ a primárně 
rezignovalo i na to, co Řekové nazývali techné. 
Protože to ale mnozí stále nechápou a spatřují 
v něm v lepším případě estetické analgetikum, 
dívají se na současné tvůrce buď jako na repta-
jící mentory bez náležité autority nebo jako na 
protekční „spratky“, od jejichž výtržností je lepší 
odvrátit oči. V Porubě se zdá být tato komunikač-
ní bariéra o to hlubší, že diskurz, který obě stra-
ny vedou, začal de facto od nuly. Ukazuje se, jak 
zoufale zde v této věci chybí kontinuita. Po záni-
ku Nové síně GVUO, která ukončila činnost v roce 
2012, zde až na pár ojedinělých výjimek praktic-
ky chyběla možnost konfrontace se současným 
výtvarným uměním. Připočteme-li k tomu i po-
měrně autonomní povahu Poruby a relativně 
malou potřebu místních opouštět hranice ob-
vodu z jiných než pracovních důvodů, narazíme 
v této oblasti na poměrně značný komunikační 
dluh, který nebude snadné překlenout. Intenzitu 
střetu přirozeně násobí i „out doorový“ charakter 
instituce, jež je všem na očích, přitom ale jen má-
lokdo projeví skutečnou ochotu se (pozorně) dí-
vat, co se „uvnitř“ odehrává. Jako by snad v tom-
to prostředí ani nebylo legitimní požadovat více 
než letmý záblesk pozornosti. Namísto tázání 

se po podstatě tak o přijetí či nepřijetí projektu 
zpravidla rozhoduje pouze bezprostřední vizuál-
ní atraktivita. A pokud se jí nedostává – nebo ne-
naplňuje předem očekávané vzorce – je konec, 
další z pokusů o navázání dialogu selhal. 

Když oslovuji autory s nabídkou uspořádání vý-
stavy v Dukle, snažím se galerii prezentovat v his-
torickém a urbanistickém kontextu. Poukazuji na 
fakt, že se vlastně nachází v kulisách nenaplněné 
utopie, utopie, která už nebyla kladena do minu-
losti (zlatý věk) ani do budoucnosti (věčný život 
na onom světě), nýbrž do přítomnosti. Alespoň 
tedy optikou levicových ideologů, kteří svého 
času pomáhali obraz Poruby formovat. Tak jako 
z každé modernistické utopie i z této přirozeně 
trochu mrazí, a to zdaleka nejen proto, že se od 
ideje věčného štěstí, míru a všeobecného napl-
nění záhy nevyhnutelně odchýlila. To, že výsta-
vy v Galerii Dukla doposud ukazovaly svět tak 
trochu naopak, tedy nikoli jako neměnný, nýbrž 
spíše jako nesmírně složitý a labilní, bych proto 
všem, kteří takové snaze nerozumí (nebo je do-
konce popouzí), doporučil chápat i jako součást 
nastoupené léčebné kůry, na jejímž konci se ně-
komu (přirozeně ne všem) může umění opětov-
ně stát relevantním nástrojem poznání. K tomu, 
aby se tak stalo, je ale třeba o umění přemýšlet 
nikoli jako o prostředku úniku či jako o nástroji 
ideologie, nýbrž – a především – jako o zrcadle 
doby.
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OPRAVY UMĚLECKÝCH DĚL 
VE VEŘEJNÉM PROSTORU 
OSTRAVY 2018–2019

V zimním čísle ročníku 2017 jsme na stránkách 
Krásné Ostravy informovali o opravách a rehabi-
litacích uměleckých děl na území města Ostravy 
proběhlých roku 2017. Jelikož od té doby uply-
nul více než rok a půl a řada děl ve veřejném pro-
storu byla opět restaurována, sluší se tyto akce 
coby pozitivní případy nakládání s kulturním 
odkazem připomenout. Nejdříve pohovořme 
o uměleckých dílech restaurovaných s finančním 
přispěním fondu Statutárního města Ostravy vy-
členěného právě ke zmíněnému účelu (více k to-
muto fondu v čísle 4/2017).

Již v minulém článku jsme informovali o zapo-
čaté, ale zatím nedokončené obnově Památníku 
obětem stávky na Dole Trojice, který byl vytvo-
řen roku 1966 dle návrhu sochaře Otty Ciencia-
ly a architekta Blažeje Heisera. Modernisticky 
pojatý památník založený na symbolice čísla 
3 s motivem trnového věnce, jenž symbolizuje 
mučednictví stávkujících horníků zastřelených 
zde 9. května 1894, se nacházel drahnou dobu 
stranou veřejného zájmu, snad i v důsledku lo-
kalizace v části Slezské Ostravy, kudy se častěji 
projíždí, než prochází (na Těšínské ulici). Obnova 
tohoto významného památníku, který je rovněž 
na seznamu státem chráněných kulturních pa-
mátek, byla dokončena v roce 2018. Vápencové 
desky a stély restauroval Martin Kuchař, kovo-
vou plastiku Ondřej Šimek a zpevněné plochy se 
schodišti firma HYDOR. Jelikož je památník za-
sazen do architektonicky upraveného prostoru, 

JAKUB IVÁNEK

Barna von Sartory: Sluneční brána, 1993, sad Milady Horákové. 
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oprava se týkala i jeho. Chodníky byly opatřeny 
novým povrchem, rekonstruováno bylo schodiš-
tě k vlastnímu památníku a vzniklo rovněž nové, 
menší schodiště k památníku přímo z ulice. Ač-
koli renovace památníku samotného se zdá po-
dařená, řešení prostranství není ideální. Zatím-
co obě terasy před památníkem jsou dlážděny 
vhodnými žulovými kostkami, přilehlý chodník 
již tvoří betonová dlažba. Styk obou materiálů na 
samotném hlavním prostranství nepůsobí nejlé-
pe. Preferovali bychom buď jednotnou (žulovou) 
dlažbu, nebo přinejmenším odsunutí tohoto 
styčného bodu dále od hlavního shromažďova-
cího prostoru. Dobře nepůsobí ani dost velká, 
stojatá tabule informující o památníku a jeho 
opravě. Ta měla být jednoznačně zapuštěna do 
dlažby, aby nerušila siluetu celého díla. Otázku 
také vzbuzuje následné využití parkově uprave-
ného prostoru kolem památníku. Osamocenost 
místa, která měla po léta vliv také na jeho pust-
nutí a usnadňovala vandalské útoky, by vyřešila 
úprava celého parkového prostoru ve svahu pod 
Těšínskou ulicí a jeho navázání na park u Slez-
skoostravského hradu. Ostatně, na přítomnost 
památníku v těchto turisticky navštěvovaných 
místech neupozorňuje ani žádná tabule.

Další dvě díla opravená v rámci zmíněného fon-
du, avšak až v roce 2019, se nacházejí v Porubě. 
Prvním z nich je dekorativní keramická stěna se 
stylizovanými přírodními motivy (ptáci, ryby, 
rostliny ad.) z roku 1970 od uherskohradišťské-
ho keramika Pavla Hanzelky v parčíku za tzv. 
starou poliklinikou. Dlouho byla dotyčná zídka 
znečištěna sprejerskými zásahy. Po vyčištění 
a vyspravení prasklin opět září novotou a vkusně 
doplňuje rekonstruovaný park s řadou stylových 
dřevěných laviček. Pro úplnost připomeňme, že 
podobných dekorativních stěn od Pavla Hanzel-
ky máme v Ostravě více. O opravě pěti z nich, kte-
ré se nacházejí na severním okraji Bělského lesa, 
jsme hovořili právě v minulém článku (4/2017).

Jiný charakter měla oprava abstraktního pís-
kovcového objektu s prostým názvem Kameny 

od sochaře Otty Sukupa, který vznikl roku 1969 
na prostranství před samoobsluhou (někdejší 
Budoucností) na ulici Heyrovského. Ačkoli sa-
motné dílo potřebovalo pouze očištění, pod-
statně náročnější byla oprava jeho podstavce, 
který představuje rozměrný květináč obložený 
kachličkami. Ty již po letech na řadě míst puka-
ly, či zcela odpadly a betonová obruba praskala 
a drolila se. Tato v podstatě stavební záležitost 
byla letos úspěšně vyřešena. Kachličkový obklad 
byl přitom zachován zcela dle původní koncep-
ce a keř v květináči nahradila výsadba květin. 
Obě porubské renovace obstaral ateliér RestART 
M. Müllerová.

Čtvrtým šťastným objektem, jenž byl restaurován 
díky subvenci městského fondu na opravu umě-
leckých děl, jsou monumentální Křídla od autorů 
Jana Václavíka a Václava Fidricha, která „přistá-
la“ u vjezdu do areálu tehdy nového Ústředního 
autobusového nádraží v roce 1972. Již drahnou 
dobu je však velká část původně rozsáhlého 
areálu ÚANu přestavěna na obchodní středisko 
a jeho parkoviště. Betonová křídla s centrálním 
krystalickým prvkem zhotoveným z kovu se tak 
ocitla v pásu zeleně mezi silnicí a tímto parkovi-
štěm, na soukromém pozemku, a časem značně 
zchátrala (betonové části již měly na mnoha mís-
tech obnaženou kovovou výztuž, což způsobova-
lo její rezivění, a následkem toho další praskání 
povrchových partií betonu). Naštěstí se během 
roku 2018 podařilo zajistit zapsání uměleckého 
díla, které úředně nikomu nepatřilo, do majetku 
města a následně jej opravit. Restaurátor Tomáš 
Skalík obnovu plastiky, při níž byl rehabilitován 
poškozený beton a vyspravena ústřední kovová 
část, které se vrátil původní lesk, dokončil v roce 
2019. Je jen škoda, že bezprostřední okolí plasti-
ky je zahlceno rušivými elementy, jako jsou zbyt-
ky starých informačních tabulí či všudypřítomné 
stožáry a dráty. Z mnoha stran je také plastika 
neviditelná kvůli přerostlé vegetaci.

V článku z roku 2017 jsme informovali rovněž 
o významných kovových plastikách z Meziná-
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rodního sympozia prostorových forem z let 1967 
a 1969, které se dnes nacházejí v sadu Milady 
Horákové. Čtyři zachovaná díla vzniklá během 
sympozií na konci 60. let (plastiky Čechů Ru-
dolfa Valenty a Otty Ciencialy, Slováka Štefana 
Belohradského a Kanaďana Yvesa Trudeau) byla 
právě toho roku opravena péčí spolku Fiducia 
a okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu, a to 
z finančních prostředků poskytnutých městem 
Ostrava v rámci grantů na veřejný prostor. Tento 
postup se opakoval i v roce 2018 s dalšími dvěma 
sympozijními díly v témže parku, jež pocházejí 
z tzv. obnoveného sympozia v roce 1993, kdy byli 
autoři za „normalizace“ zničených děl vyzváni 
k vytvoření nových. Ačkoli v roce 1993 vznikly 
hned čtyři plastiky, které dnes v sadu stojí, pe-
níze z dotačního programu tentokrát vystačily 
pouze na opravu dvou děl – Jogína českého 
sochaře Karla Nepraše a Sluneční brány rakous-
kého výtvarníka maďarského původu Barny von 
Sartoryho. Obě tyto plastiky, vytvořené v díl-
nách Vítkovických železáren z šedé litiny, byly 
očištěny od četných sprejerských zásahů a špíny 
a povrchově ošetřeny ochrannou vrstvou. Práce 
provedli Jan Šnéberger a Martin Kubica.

Zbylé dvě prostorové formy – Ostrava–Tokio 
1993 japonského výtvarníka Jo Ody a Costrutti-
vo 1/93 italského umělce Nicoly Carrina – byly 
opraveny letos, tedy na podzim 2019, avšak již 
z prostředků výše zmíněného fondu magistrá-
tu na opravu uměleckých děl v majetku města. 
Zatímco prostorová forma s česko-japonským 
přesahem, restaurovaná Ondřejem Šimkem, září 
téměř novotou, litinové pláty italského umělce, 
které od nánosů graffiti očistil Jan Šnéberger, 
byly vzápětí po renovaci znovu znečištěny spre-
jem i polepem. To se opakovalo i po opětovném 
očištění daných míst. Zdá se, že čisté stěny ne-
nechávají sprejery spát, možná i proto, že v nich 
nejsou schopni vidět umělecké dílo. Již kvůli 
takové prevenci, ale rovněž pro obecnou infor-
movanost by bylo vhodné označit tyto objekty 
vkusnými cedulkami, které budou informovat 
o charakteru i historii díla.

V průběhu letošního podzimu byla opravena rov-
něž dvě díla na území Hrabůvky. Jedním z nich je 
kovová kulovitá plastika v dnes již nefunkční fon-
tánce za bývalou MŠ na ulici Provaznická, kterou 
vytvořil v letech 1966–1969 někdejší člen Klubu 
konkretistů, petřvaldský výtvarník Drahoslav Be-
ran. Po zrušení rozbité kašny by mělo být oprave-
né dílo instalováno na stávajícím místě v malém 
parčíku při budově, která dnes slouží zejména 
majetkové správě obvodu. Druhým dílem, které 
podstoupilo opravu, je velká keramická plastika 
Ryby od již zmíněného Pavla Hanzelky, která stá-
vala od počátku 70. let před budovou obvodního 
národního výboru Ostrava-Jih, než byla (pravdě-
podobně v 80. letech) přenesena před ZŠ Klego-
va. Toto dílo bylo třeba nejen očistit od mechů 
a nečistot, ale rovněž vyřešit prasklinu a menší 
úbytek materiálu. Obě zmíněné umělecké reali-
zace renovoval Vítězslav Orel.

V rámci vlastního rozpočtu nechal obvod Ost-
rava-Jih již roku 2018 opravit vápencový Květ 
od havířovského sochaře Otty Ciencialy, který 
od roku 1985 vévodil rozměrným nádržím před 
okrskovým střediskem na ulici Jugoslávská. 
Dílo zrestaurované Martinem Kuchařem, „dvor-
ním“ restaurátorem Ciencialova díla, však bylo 
nově umístěno dle architektonické koncepce 
u podstatně menší nádržky, jejíž význam v da-
ném prostoru je v podstatě mizivý. Bohužel, v le-
tošním roce zanikla i jiná rozměrná fontána na 
Jihu – před obchodním střediskem Hlubina na 
Horní ulici v Hrabůvce. Obvod sice slíbil instalo-
vat umělecké dílo z fontány – pískovcový Květ so-
chaře Štěpána Mikuly – na jiném místě v dané lo-
kalitě, ovšem již bez návaznosti na vodní prvek.

Město Ostrava v poslední době získalo také 
„nové“ umělecké dílo pro svou architekturu. Jde 
o pět pískovcových medailonů s portréty múz (či 
alegoriemi uměleckých oblastí) od ostravského 
sochaře Karla Vávry, které až do jara 2019 visely 
na čelní fasádě bývalého Kulturního domu dolu 
Dukla v Havířově-Suché. Ten je v současnosti 
radikálně přestavován soukromým vlastníkem, 
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jenž neměl v úmyslu dané dílo na fasádě zacho-
vat. Prvotní snaha přenést reliéfy na jinou budo-
vu v Havířově selhala, a proto se o možnost pře-
vzetí tohoto díla ostravského sochaře v duchu 
tzv. bruselského stylu z roku 1962 přihlásila ost-
ravská radnice. Bezplatně získané reliéfy byly již 
renovovány Janem Šnébergerem a doufejme, že 
už brzy doplní některou z ostravských kulturních 
budov. Která to bude, je zatím v jednání.

Smutným případem v rámci snah o rehabilitaci 
uměleckých děl, které nám zanechaly předchá-
zející generace umělců, je dosud nevyřešená 
otázka jedné z předních památek ostravských 
ulic vůbec – rozměrného reliéfu Schody do nebe 
od zásadního představitele českého umění dru-
hé poloviny 20. století Jana Koblasy. Situaci zde 
komplikují nevyjasněné majetkové záležitosti. 
Dům na Umělecké ulici je sice zčásti v majetku 
města a reliéf se nachází v přízemí (mezi výkla-
dy bývalých aerolinek), které patří právě městu, 
avšak na spoluvlastnictví reliéfu si činí náro-
ky rovněž další majitelé objektu, kteří nechtějí 
uznat vlastnictví města ani nesouhlasí s opravou 
na finanční náklady města. Snad se brzy podaří 
tuto nepříjemnou záležitost vyřešit ve prospěch 
díla, které již roky volá po opravě.

Abychom však nekončili chmurně, uveďme ještě 
příklad restaurovaného díla, jehož obnova vze-
šla z aktivity jednotlivce. Bronzová plastika Děv-
čátka od sochaře Josefa Špačka, která stávala 
v atriu někdejší jazykové školy v ulici Na Jízdár-
ně, byla po přestavbě budovy na Vyšší odbornou 
školu sociální dlouho nezvěstná. Teprve po opa-
kovaných dotazech se ukázalo, že leží uskladně-
na v depozitu zřizovatele – Moravskoslezského 
kraje. Vedoucí školy Ing. Eva Zátopková začala 
proto usilovat o opravu a novou instalaci sochy. 
Po opakovaných pokusech se jí podařilo pře-
svědčit zástupce zřizovatele, aby do této akce 
investovali. A podařilo se – v lednu 2019 byla 
plastika, zrestaurovaná specialistkou na bronz 
Radkou Levinskou, instalována v chodbě školy 
dle návrhu Laury Doležalové a Michaela Kotlára, 
studentů architektury na VŠB-TUO.

Otto Cienciala a Blažej Heiser: Památník obětem stávky na Dole Trojice, 1966, Slezská Ostrava, ul. Těšínská. 
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VYCHÁZÍ NOVÁ, 
AKTUALIZOVANÁ VERZE MAPY 
OSTRAVSKÉ SOCHY

V prosinci roku 2015 byla slavnostně spuštěna 
internetová databáze Ostravské sochy, která 
dokumentuje všechna umělecká díla v archi-
tektuře a veřejném prostoru města Ostravy. Při 
této příležitosti vyšla jako doprovodný materiál 
pro občany města i turisty tzv. do ruky i tištěná 
verze databáze v podobě mapy, která se omezi-
la na existující díla v exteriérech. Úspěch celého 
počinu způsobil poměrně rychlé rozebrání této 
tištěné mapy, jež vyšla v nákladu 1 000 ks. Již ve 
druhé půlce roku 2018 nebyl k dostání jediný vý-
tisk, a proto se klub Fiducia rozhodl vydat mapu 
znovu. Od doby prvního vydání se však v umě-
leckém fondu města udála řada změn. Některá 
nová díla do ulic města přibyla, jiná bohužel za-
nikla. Navíc byly zjištěny podstatné informace 
o řadě dříve autorsky neurčených, či dokonce 
chybně přiřčených výtvarných objektů. Zatímco 

internetová databáze dokáže na tyto proměny 
pružně reagovat, tištěná mapa zůstala ve stavu 
poznání z konce roku 2015. Proto bylo potřeba 
vytvořit mapu prakticky novou, třebaže její vy-
dání pochopitelně nazýváme druhým, aktuali-
zovaným.

Nová mapa zachovává původní grafiku z dílny 
Jaroslava Němce i barevnost (kombinace tmavě 
modré s červenou). Pro odlišení jsme však vy-
měnili titulní obrázek. Zatímco první verzi zdobil 
detail monumentální plastiky Křídla od autorů 
Jana Václavíka a Václava Fidricha, která vznik-
la roku 1972 pro Ústřední autobusové nádraží, 
druhé vydání otevírá detail Památníku obětem 
stávky na Dole Trojice z roku 1894, který vznikl ve 
Slezské Ostravě v letech 1965–1966 dle návrhu 
sochaře Otty Ciencialy a architekta Blažeje Hei-
sera. Potěšující je zjištění, že obě tato díla, dříve 
v neblahém stavu, byla v poslední době v rám-
ci péče magistrátu města restaurována. Snad 
i nová mapa přispěje k lepšímu porozumění 
umění (nejen) v Ostravě a péči o výtvarné prvky, 
kolem kterých denně chodíme, někdy stále bez 
povšimnutí…

JAKUB IVÁNEK
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MONIKA HORSÁKOVÁ

CESTY DO OSTRAVSKÉHO  
(V)NITROZEMÍ ANEB VÝLETY 
DO DUŠE MĚSTA

Spolek Fiducia ve spolupráci s okrašlovacím 
spolkem Za krásnou Ostravu vydává v prosinci 
knihu Cesty do ostravského (v)nitrozemí I, která 
se pokouší o zmapování duše ostravské krajiny. 

Tento poetický průvodce je inspirován Mapou 
ostravských výletů, která vyšla v roce 2017 u pří-
ležitosti 750 let od první písemné zmínky, připo-
mínající počátky dnešní moravskoslezské metro-
pole. Volně na ni navazuje a rozšiřuje její snahu 
přiblížit nejen atraktivní a všeobecně populární 
kulturní, přírodní a historické statky, ale i málo 
známá, a přitom veskrze pozoruhodná a výji-
mečná místa, poetická zákoutí, svébytné čtvrti 
i různé periferní lokality a naturální zajímavosti 
Ostravy, neboť, jak se píše v předmluvě publika-
ce, „skutečný půvab se často ukrývá za zdánlivou 
fádností či v detailech a nuancích, jež by leckteré 
oko přehlédlo“. 

Kniha v deseti pěších trasách mapuje jak známé 
kulturní památky a památkové rezervace, tak 
dosud nezmapované lokality, včetně architek-
tonicky zajímavých staveb, které dosud nejsou 
systematicky propagovány, urbanisticky výji-
mečných, ale také problematických lokalit a za-
nikajících čtvrtí a zákoutí, jež jsou svědectvím 
překotného rozvoje města Ostravy. Těšit se mů-

žete na fotografie Romana Poláška a Martina Po-
peláře přibližující „genius loci“ řady jedinečných 
ostravských destinací, specifický charakter a ne-
napodobitelné kouzlo průmyslovou minulostí 
zformovaných oblastí a stejně tak i osobitý rusti-
kální ráz okrajových městských lokalit a cenných 
přírodních prostředí a také na texty literárního 
kritika Pavla Hrušky, jež vedle konkrétních údajů 
a historických faktů často v metaforické nadsáz-
ce vzdávají hold kráse daného místa. „Mnohem 
spíš než nějaký neomylný recept či jednoznač-
né vodítko představuje tato publikace cosi na 
způsob (snad užitečného) žebříku nebo voru, 
vystupuje tedy v roli jakéhosi pomocníka pro 
dobrodružné a zvídavé povahy – to podstatné 
a neopakovatelné (a obtížně zaznamenatelné) si 
musí každý poutník zaujatě a na vlastní způsob 
objevit na svých cestách sám. Vše je přitom mož-
né a dovolené a všechny varianty mají stejnou 
hodnotu,“ vysvětluje Pavel Hruška.

Na knize spolupracoval tým ostravských histo-
riků a dalších odborníků: Zdenka Rozbrojová, 
Martin Juřica, Martin Jemelka, Martin Strakoš, 
Romana Rosová, Jakub Ivánek, Petr Lexa Přen-
dík, Jan Lenart, Josef Šerka, Tomáš Majliš, Lenka 
Kocierzová, Jaroslav Němec, Ivan Motýl, Moni-
ka Horsáková, Ilona Rozehnalová, Petr Kočárek 
a Pavel Březinský. Originální podobu jí vtělila 
mladá slovenská grafička Kristína Pupáková. 

Ostrava zatím obdobnou knihu, která by podrob-
ně mapovala celé území, včetně lokalit, kterými 
se město „nechlubí“, ale jsou přitom pro poznání 
města, jeho minulosti, kulturního dědictví i sou-
časnosti důležité, nemá. Zájemcům o umění, 
architekturu a obecně kulturní dědictví chce 
ukázat Ostravu z nové, nejen historické či archi-
tektonické, ale i poetické perspektivy. „Chůze se 
jeví coby ideální způsob poznávání, což neplatí 
jen v případě svérázných a proměnlivých podob 
Ostravy. Krok je fundamentální mírou lidské exi-
stence, něčím, co nás neustále směřuje kamsi 
dál, jednostejně, ale i pokaždé navrací zpátky 
domů, a to až k prapočátkům našeho bytí tady 

Nebe se sráží
v palčivé saze.

Jak sedlý dým se
lesy tmějí. Kloní
se věže. Pukají
hráze. A trhliny
se rozjíždějí…

(Vilém Závada: Ostravské panoráma)
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na tomto světě,“ dodává Pavel Hruška, který 
v předmluvě knihy nabízí i odpověď na otázku, 
proč by měl člověk svůj čas a pozornost věnovat 
právě třetímu největšímu městu České republi-
ky. „Neboť dokonale platí tři čtvrtě století stará 
slova spisovatele a někdejšího rozhlasového re-
daktora Josefa Filgase: ‚Dybystě cely svět přešli, 
jak stě něviděli Ostravu, tuž stě něviděli nic.‘“

HRUŠKA, Pavel – POLÁŠEK, Roman – POPELÁŘ, 
Martin a KOLEKTIV: Cesty do ostravského (v)nitro-
zemí. Ostrava: spolek Fiducia, 2019.

Vydání knihy podpořili: Ministerstvo kultury, Sta-
tutární město Ostrava, MUDr. David Feltl, tiskár-
na Printo
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