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Jan Balabán, foto: Archiv nakladatelství Větrné mlýny.

EDITORIAL
Věřte nebo ne, v dubnu uplynulo už deset let od
náhlého odchodu Jana Balabána – výjimečného autora, který měl slovy literárního historika
Jakuba Chrobáka v účasti k lidem blízko k Bohumilu Hrabalovi a v hledání slova zase k Ludvíku Vaculíkovi. Zemřel nečekaně a na vrcholu
tvůrčích sil. Prostor dnešního editorialu si proto
dovolím zaplnit drobnou vzpomínkou na Honzu – i proto, že mu v tomto čísle Krásné Ostravy
věnujeme hned několik textů. V devadesátých
letech se travnaté plochy Komenského sadů
díky iniciativě manželů Struhalových o víkendu
pravidelně měnily v kroketová hřiště. I já jsem
se nechala zlákat piknikovou pohodou těchto
setkání. Každou neděli jsem tak se stejnou železnou pravidelností mohla sledovat Honzu Balabána s bratrem a rodiči, jak procházejí parkem po
cestě z evangelického kostela. Ještě přemítající,
spolu, ale každý sám v sobě, sám se sebou. Nevím proč, ale pojmenovala jsem si to tehdy – bez
jakýchkoli negativních konotací – „evangelickou
chandrou“. Okamžikem ryzí pravdy před sebou
samým, bez kompromisů. Se stejnou neúprosností, s jakou uměl Jan Balabán ve svých dílech
poukázat na vyprázdněnost současného světa
a samotu každého z nás, a přitom zároveň na-

plnit naše srdce nadějí. Dát zdánlivě obyčejným
příběhům a obyčejným slovům váhu, na dřeň se
přiblížit podstatě věcí. Vnášet i do žurnalistických a publicistických žánrů hloubku a zajímavá témata. To vše bez vyprázdněných módních
efektů a snahy po atraktivitě. Zatímco bezprostředně po náhlém odchodu Jana Balabána se
novináři i kritici předháněli v recenzích, superlativech, rozhovorech i vzpomínkách na osobní
vazby s prozaikem, nyní se média – s výjimkou
několika kulturně zaměřených solitérů – ve všeobecné koronavirové informační smršti příliš tomuto smutnému výročí nevěnovala. Škoda, každý den onoho posledního desetiletí stejně jako
ty podivné letošní jarní měsíce mě přesvědčují
o tom, jak moc tady Jan Balabán chybí.

Monika Horsáková
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POETICKÉ CEDULKY
S BÁSNĚMI NADĚJE
V březnu vypukla pandemie koronaviru a veškeré aktivity byly omezeny. Na začátku dubna jsme
ale pro vás vymysleli pro povzbuzení a zlepšení
nálady akce, které se daly uskutečnit i přes omezení setkávání. Od začátku dubna mohli lidé
na různých místech Ostravy potkávat poetické
cedulky s básněmi českých i světových autorů
věnovanými naději, smyslu lidské existence a radosti z bytí. Básně do první várky vybrali ostravští spisovatelé, literární kritici a členové našeho
okrašlovacího spolku, v druhé várce jsme vybírali z básní, které jste nám zaslali v rámci facebookové výzvy – moc vám děkujeme. Děkujeme
také náměstkyni primátora Kateřině Šebestové
za darování pevnějších dřevěných špejlí k básničkám, které kvůli zavřeným obchodům nešly
sehnat. Díky tomu jsme nakonec mohli ze všech
vámi poslaných básní udělat poetické cedulky.
Díky patří také Fajnové dílně za vyrobení bukových špejlí a ředitelce Knihovny města Ostravy
Miroslavě Sabelové za darované modelářské
špejle.
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POETICKÉ POPELNICE
VĚNOVANÉ JANU
BALABÁNOVI
V Ostravě v dubnu přibyly další poetické popelnice – tentokrát jsou věnovány připomínce ostravského spisovatele Jana Balabána, od jehož úmrtí
23. 4. letos uplynulo deset let. Okrašlovací spolek Za Krásnou Ostravu a Antikvariát a klub s galerií Fiducia na den jeho skonu původně chystal
speciální literární pouť vedoucí z městského
centra do Vítkovic, kde autor žil, na níž měly zaznít i ukázky ze spisovatelova jedinečného díla
– tuto akci však nešlo kvůli opatřením v souvislosti s pandemií koronaviru uskutečnit. Ve čtvrtek 23. dubna tak bylo během dne instalováno
13 poetických popelnic (PoPo) nesoucích ukázky
z prózy, poezie i publicistiky Jana Balabána. Balabánovské poetické popelnice najdete v centru,
v Mariánských Horách, ve Výškovicích a v Poru-

bě, postupně přibývají v Přívoze, ve Vítkovicích,
v Hrabůvce a v Hrabové u haldy – snažili jsme
se pro texty vždy najít místo, které je podtrhuje
nebo jim dává další významy. Prozaik, dramatik,
publicista, výtvarný kritik a teoretik Jan Balabán
(1961) patřil k nejoriginálnějším osobnostem
české polistopadové kultury. Velký čtenářský
ohlas i uznání odborné kritiky sklidilo především
jeho prozaické dílo, za své povídky a romány
získal též řadu ocenění (k nejznámějším knihám
patří povídkové soubory Možná že odcházíme,
Prázdniny, Jsme tady či román Zeptej se táty). Výraznou roli v Balabánových textech hraje mj. specifické ostravské prostředí (především periferního charakteru) a s ním spojená osobitá mentalita
i svérázné životní projevy jeho obyvatel.
„Ani síť, ani hvězda. Když přilétáte do Ostravy za
bezmračné noci, vidíte pod sebou něco, co se spíš
podobá rozhrabanému ohništi, kde v tmavém popelu svítí sem tam žhnoucí uhlíky.“
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BYLINKOVÁ ZAHRÁDKA
V CENTRU OSTRAVY
PAVEL HRUŠKA

Slavný švýcarský spisovatel Herman Hesse byl
přesvědčen o tom, že „rýpání se v hlíně“ má
pro člověka hluboký smysl a že by se mohlo stát
více než důstojnou náplní mnoha hodin a dnů
jeho existence. Sám ostatně býval nadšeným
zahradníkem, a když nečetl či nepsal, okopával
záhonky, sadil květiny nebo pečoval o stromy
na pozemku u svého domu (cestičky si na něm
„vydláždil“ přečtenými knihami z vlastní knihovny a nejlépe se mu prý chodívalo po německé
klasické literatuře). „Zaměstnávat se zeminou
a rostlinami dává duši stejnou úlevu a klid jako
meditace,“ prohlašoval.
Plně za pravdu jeho výroku mohli dát 21. května
tohoto roku všichni ti, kteří se zúčastnili renova4

ce bylinkové zahrádky na Milíčově ulici v centru
Ostravy. Vedle členů našeho okrašlovacího spolku s touto prací pomohli i někteří občané z okolních domů, cennou zásilkou tří tisíc litrů kvalitní
půdy z OZO přispěla Fiducia, mulč dodali a ruku
k dílu přiložili i Jiří Král a jeho kolegové z ostravského exekutorského úřadu (sídlí v protější vile
a dlouhodobě pomáhají se zaléváním a pletím).
Čtyři nové a fortelné dřevěné ohrádky, ukotvené
pevně v zemi, tak od onoho dne zdobí šalvěj,
kostival, meduňka, levandule, jahodník, petržel,
tymián a některé další vonné a krásné bylinné
druhy, přičemž výsadby jednotlivých rostlin se
nezřídka zhostily i okolojdoucí či přihlížející děti.
Po zhruba tříhodinové usilovné činnosti se na
ulici pojmenované po slavném kazateli objevilo
oko i duši potěšující místo různých vůní a květů.
Samotná snaha okrašlovacího spolku vybudovat v městském centru bylinkovou zahrádku má
poměrně dlouhou historii. Ta úplně první vznikla

na trávníku v těsném sousedství s antikvariátem
Fiducia a u jejího zrodu se tenkrát před lety nacházely „tři mušketýrky“: Ilona Rozehnalová, Iva
Málková, Monika Horsáková a Blažena Przybylová (z dané události dochované fotografie jsou
přesvědčivým důkazem toho, že intelektuálům
práce s hlínou a nejrůznějšími rostlinami velmi sluší). Hodí se zde zmínit, že posledně jmenovaná, už bohužel nežijící někdejší ředitelka
ostravského archivu a významná publicistka,
se v následujících letech stala jakousi hlavní
spolkovou zahradnicí a spolu se svým manželem i neúnavným motorem všech dalších aktivit
v tomto směru. Postupně se k vytrvalému úsilí
čtveřice původních zakladatelek připojili mnozí
další sympatizanti, členové okrašlovacího spolku i někteří ochotní lidé zvenčí (například sousedé z vedlejších domů či zahradní architektka
Magda Cigánková, která nám byla nápomocna
též při úpravě květináčů na náměstí Edvarda Be-

neše). Čerstvě zrenovovaná bylinková zahrádka
na Milíčově ulici bude samozřejmě vyžadovat
pravidelnou péči směrem do budoucna, například průběžné plení, ale i to lze přiřadit – jakkoli
takovéto tvrzení zní velmi překvapivě – k niterným zahradnickým radostem. Neboť i zdánlivě
banální a nanicovatá činnost může člověku skýtat – je-li dostatečně vnímavý – intenzivní inspiraci a opravdové vnitřní potěšení. Cosi o tomto
tajemství věděl právě již výše citovaný Herman
Hesse – a své poznání pak vtělil do následujícího
úryvku: „Když klečím v záhonu a pleju, působí to
jako opium a je v téhle práci cosi náboženského:
člověk klečí na zemi a škube, jako kdyby celebroval kult, a to jen kvůli kultu samému, ten se totiž
věčně obnovuje. Ale když jsem pěkně potichu,
chvilinku slyším, jak v travinách zpívá harmonie
světa...“
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VŠECHNO BYLO NAOPAK
A VŠECHNO BYLO SPRÁVNĚ
ROMAN POLÁCH

Před dvěma měsíci uplynulo deset let od okamžiku, kdy zemřel Jan Balabán, po mém soudu
vedle Jana Čepa největší povídkář české literatury. Jan Balabán vyrůstal v Ostravě od útlého dětství, vystudoval zde gymnázium a po absolvování češtiny a angličtiny na univerzitě v Olomouci
se vrátil zpět do Ostravy, aby tady překládal pro
průmyslové kolosy a aby pak mnohdy překládal
svůj vztah k životu mezi hrozivými mechanismy tohoto města, mezi hrozivými mechanismy,
které fungují mezi jeho lidmi. Balabánův vztah
k Ostravě byl v jeho díle ambivalentní – Balabán
obrazně pojmenoval Ostravu velmi expresivně jako „hořící hnízdo“ a později se v jedné ze
svých povídek inspiroval právě Surůvkou, jenž
viděl Ostravu jako mucholapku – jestliže chce
člověk z Ostravy utéct, bude to jedině za cenu
ztráty duše: „Svobody lze dosáhnout jen za cenu
odtržení končetiny. Uvědomil jsem si souvislost
tohoto děje s mým vztahem k rodnému městu,
proklínám je, nenávidím a opovrhuji jím, a na
druhé straně mám strach, že definitivní pokus
o odtržení se z tohoto místa by znamenal vytržení mého jádra – duše.“ Jistá nedůvěra k tomuto
místu u Balabána přetrvávala již od dětství, jak
také psal v knize Jsme tady: „Nádraží Ostrava-Svinov pomalu ujíždělo zpět a s ním i všechno to
nepřátelské, čemu malý Hans říkal Ostrava.“ Na
druhé straně této ambivalence ovšem stála fascinace Ostravou, její zraňující krásou, kterou uměl
zachytit nejenom v její bezprostřední surovosti
a syrovosti, ale také bez nadsázky i ryze básnicky: „Veliké slunce viselo za kopcem jako podivný
plod naložený v jedovatém sirupu.“
Vývoj próz Jana Balabána můžeme vnímat nejenom oním neustálým překrýváním povídkového
a románového tvaru, o němž se ještě zmíním,
ale právě například prostřednictvím jeho imaginativnosti, skrze schopnost obrazně zachytit
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předmětný svět v jeho až básnické mnohotvárnosti. První Balabánova kniha Středověk je ještě
plná imaginativního vidění, je to kniha založená
na prolínání snu a „skutečnosti“, pohybujeme se
zde ve snových, surrealistických, mnohdy kafkovských, až mytických časoprostorech, v nichž
je nejdůležitější souboj světla a temnoty. Světlo
se stane průvodním motivem celé Balabánovy
tvorby a je symbolicky příznačné, že jeho první
kniha začíná právě výpovědí: „Povídej mi o světle.“ Postupně se Balabánova imaginativnost
ztlumila a přesunula se do oblasti oné poetizace existenciálního prostoru, do tvůrčího gesta,
v němž se spojovalo ono přesné vidění napětí
mezi krásou a surovostí: „Ta drnčící pila, napjatá ráno před chalupou. Bláto se leskne, studené
kameny, studené kmeny. Od huby pára. Život na
ocelových zubech v obnaženém ranním slunci.“
Ono postupné zbavování se tohoto poetického
vidění světa – ať už v románech či v povídkách
– nevymizelo úplně – přijde mi, že se v průběhu
Balabánova tvůrčího vývoje převtělilo do velice
konkrétního a zároveň neuvěřitelně průzračného
zaznamenávání lidské existence: „Blues, jedině
blues, to je to, co postavíš mezi sebe a svoji smrt.
Není žádná naděje, na tvé situaci se nic nezlepší,
jenom o ní zpíváš a to znamená, že ještě žiješ.“
Myslím, že tento postupný tvůrčí vývoj je nesmírně důležitý pro postavy Balabánových knih, těch
knih, které vznikaly v neustálém napětí mezi
žánrem povídky a románu, ve vzájemném a zároveň velice organickém napětí. Tady totiž literatura neurčuje svět, svět nešustí papírem, ale naopak Balabán prostřednictvím vlastního žitého
světa (ne nadarmo je celá jeho tvorba založena
na tvůrčí autofikci) a mikropříběhů svých postav
dává jasně najevo, že je člověk sám a zároveň se
všemi, na něž neustále myslí. V povídkách našich
jednotlivých životů je vždy smysl románu našich
osudů. A právě na neustále strukturujícím, na
zakládajícím napětí je nejenom v Balabánových
knihách, ale také v jeho vynikající a stejně citlivé
publicistické tvorbě vše položeno. Výše citovaný
úryvek o blues totiž vypovídá takřka vše o Bala-

bánových postavách, o existenciální rozpornosti
jejich (a našeho) fungování na světě. Vedle postupného imaginativního vývoje a vedle neustálého napětí mezi povídkovým a románovým
tvarem je konstantou Balabánova díla existenciální zakotvenost jeho postav a mnohdy nevědomá krása tohoto světa. Nejlépe se toto náhlé
a zásadní prozření postav ilustruje na dvojici
povídek „Proměny“ a „Balkán“ z knihy Prázdniny. Obě ústřední postavy povídek, doktor Satinský a Taťána, jsou na cestě – doktor Satinský na
symbolické křižovatce vlastního života a Taťána
ve vlaku z Beskyd do Ostravy. Oba jsou na konci
svých povídek jaksi zoufalí a jistým způsobem vyčerpaní – doktor Satinský prožívá i přes všechny
dobré změny ve svém životě existenciální nejistotu, zatímco Taťána v náhlém pohnutí vystupuje
nečekaně z vlaku, který s ní mířil pravděpodobně
domů. Zásadní je propojení obou postav a jedné
z jejich závěrečných myšlenek ve chvílích onoho
existenciálního zlomu, který se týká pohybu, oné
nejisté životní cesty, na níž v zoufalém okamžiku
oba náhle jaksi prozřou, neboť doktor Ivan Satinský „Věděl, že musí odjet, ale vůbec netušil kam,“
zatímco Taťána „vystoupila z vlaku. Úplně jinde,
než chtěla, ale poprvé na správném místě.“ Balabánovy postavy takřka neustále cosi náhle (ať už
na začátku, nebo na konci textu) pociťují, jakési
tajemné znamení, které jim dává najevo, že jsou
na světě, že ještě stále žijí a že se může docela
dobře stát, že vše bude naopak, ale zároveň je
to nakonec oproti všem našim marným snahám
nakonec správné, a třeba o tom ani nevíme: „Tu
se Patricie zarazila a kolem úst jí zahrál úsměv,
který nikdo neviděl, ani ona ne.“
Jan Balabán se díky rodinné evangelické tradici,
místy díky své až kazatelské přímosti a přemýšlivosti nikdy nebál symbolického vyjadřování,
nebál se použít pasáže, které mohly čtenáři
ukázat směr, kam míří jeho vyprávění a jeho
myšlení. Jestliže jednotlivé postavy světů jeho
knih mnohdy prožívaly zásadní ustrnutí, musely
si také projít svými mezními situacemi, které je
dovedly k těmto ustrnutím. Tyto situace nebyly,

pravda, vždy úplně nejlehčí, proto je mnohdy
Balabán nesprávně označován za temného spisovatele a jeho povídky za depresivní (podobně
jako je šaldovsky Jan Čep označován za básníka
smrti), nicméně Balabán vkládal do svých textů
pasáže, v nichž určoval těmto neustálým životním těžkostem své zásadní místo, jak například
uvedl ve své poslední knize Zeptej se táty: „Ano,
krása musí zraňovat, protrhnout vrstvu lhostejnosti.“ Zároveň i přes tuto nutnost si byl citlivě
vědom naší křehké zranitelnosti a uměl ji reflektovat: „Ale ta vrstva je někdy nutná, aby se člověk
v každé chvíli nezjitřil a nezešílel. Aby mohl být
normální aspoň u těch normálních věcí, Emile.“
V tomto dialogu také spatřuji zásadní a neustálé napětí Balabánových postav, které se napříč
jeho prózami pohybují mezi zjitřením, šílenstvím
a rezignací. Například v knize Jsme tady trpí takřka každá postava nějakou nemocí, ať už fyzicky
nebo psychicky – trpí nedostatkem vzduchu,
nedostatkem cukru, ale taky často nedostatkem
citu, nebo naopak „trpí“ až přebývajícím vědomím, přebývajícím citem v tom světě, kde se citu
nedostává. Je to ale přece jen svět, v němž jsme
nuceni žít, máme zde naše nejbližší, kteří nám
jsou nejblíže a zároveň jsou mnohdy nejvzdálenější, stejně jako tyto postavy provází další z příznačných promýšlení středu a pohyblivého okraje, Boha a jeho pozorovatelské činnosti našich
marností: „Bůh jest kruh, jehož střed je všude
a okraje nikde.“ To vše na kompasu lásky a smrti, na němž neustále až do konce budeme hledat
onu naději, která tu a tam probleskuje. Vždy si
v těchto chvílích připomínám slova Jana Balabána z jakéhosi jeho čtení – kde vidíte ten růžový
svět, uprostřed kterého bychom měli žít, kde?
Svět próz Jana Balabána je světem příběhů našeho (ne)obyčejného života a pouze my budeme
muset rozhodnout (stejně jako o Balabánových
příbězích), pouze na nás záleží „Jestli to bude
příběh soucitný, nebo bezcitný.“
Jestliže tvorba Jana Balabána začala příznačně otázkou po světle a hledáním možností, jak
skrze neuchopitelnost světa a našeho vědomí
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dojít ke komunikaci s druhými, pak se ve své poslední knize chvíli před koncem vrací k tomuto
svému zásadnímu tématu a k nutnosti si i přes
neporozumění navzájem vyprávět: „Teď jsem si
na něco vzpomněl. Je to zvláštní, ale i naděje se
dá zapomenout. I sloup ohnivý, i sloup oblakový,

i bílé roucho Hory proměnění se dá zapomenout.
Když jsme byli přítomni, neviděli jsme to, zůstali jsme v šedém smutku. Přitom se v tom pokoji
něco rozsvítilo. Kulhavýma očima jsme nezahlídli znamení. Musíme se k tomu vrátit! Musíme si
o tom vyprávět.“

JAN BALABÁN,
SVATÝ ZA OSTRAVOU

zahajoval Štreitovu výstavu v Červeném kostele
v Hlučíně: „Snímek člověka ležícího ve škarpě,
v pangejtě, který si s trochou licence můžeme
pojmenovat Spáč v úvalu, je vždycky na první
pohled, alespoň pro mě, reflexivní. Ten člověk to
není, jsem to já.“

IVAN MOTÝL

Úvodní slova na vernisážích mají nejrůznější podobu. Jeden řečník se vyžívá v oborovém slangu a dokáže z proslovu udělat ptydepe text, jiný
naopak znevěrohodní sebe i celou výstavu důrazem na přehnanou srozumitelnost. Jsou však
i kurátoři, kteří opravdu iniciují dialog mezi uměleckým a neuměleckým světem, což je podstata
kurátorské práce. A k takovým patřil i spisovatel
Jan Balabán, jenž výstavy výtvarného umění
uváděl způsobem, který měl blízko k plamennému kázání. A již v několika málo větách tak
přiměl k poslechu i ty návštěvníky, kteří úvodní
slovo zpravidla nejsou schopni vnímat. Balabán
ale dokázal umělce i publikum doslova omráčit
nečekanými úhly pohledu v jakémsi všelidském
hávu. A osazenstvo galerie přesvědčit, že právě
tuhle výstavu musí vidět a zapamatovat si ji, protože zásadně zasáhne i jejich vnitřní světy.
Společně s manželkou Elli jsme s Janem Balabánem spolupracovali celkem osm let v hlučínské
Galerii Červený kostel (2002–2010), v níž Honza
uvedl přes dvacet výstav. A nejméně dvacetkrát
tak svým proslovem konsternoval nejen ostravské výtvarné elity sjíždějící se tehdy na Prajzskou,
ale i náhodné hlučínské domorodce, kteří na vernisáž zabloudili spíše omylem. Pamatuji si třeba
řadu vernisáží fotografa Jindřicha Štreita, které
uváděli nejrůznější kurátoři a galeristé. Žádný
z nich ale nedokázal začít s podobnou osobní
naléhavostí jako Jan Balabán, když v únoru 2004
8

Anebo když tamtéž v březnu 2005 uváděl výstavu grafika Pavla Brázdy: „Myslím, že tento církví
opuštěný kostel je správným místem pro výstavu
prací Pavla Brázdy. Tím spíš, že se jedná o bývalý
kostel evangelický, který nikdy nebyl vysvěcen,
tedy nemohl být ani odsvěcen. Bylo to vždy místo posvátné a sváteční, nikoli však svaté.“
Přiznám se, že tehdy před patnácti lety mi úplně
nedocházelo, jak hluboký dojem dělají Balabánovy projevy na hlučínské domorodce. Teď od
nich ale stále častěji slýchávám: „Jo Balabán,
ten měl v Červeném kostele tak krásná kázání,
že na ně nemohu zapomenout. Už nikdy potom
jsem nic takového neslyšela.“ Tohle je třeba hlas
ženy, která v galerii vyslechla zhruba pět Balabánových proslovů. Jeho knihy nečte, protože
beletrii téměř nebere do rukou, přesto lapidárně shrnuje, co bylo na spisovateli tak strhujícího
i v běžném životě. Jeho kazatelský, zároveň ale
nevšedně empatický přístup při jakékoliv komunikaci s bližními. V Hlučíně dnes na tyto vernisážové projevy vzpomínají desítky lidí, včetně
výčepní Alžběty Balejkové z pivnice U Bětky i její
dcery Petry.
Pravdou je, že pokud Jan Balabán zjistil, že někdo dokáže být i pěknou sviní, rozhodně ho
nešetřil. Ať to byl řezník, inženýr anebo básník.
A priori ale ke každému přistupoval jako k berán-

Jan Balabán a Ivan Motýl při předání finální verze divadelní hry Bezruč?!
režisérovi Martinu Františákovi, leden nebo únor 2009.
Foto: Divadlo Petra Bezruče.

ku božímu a věřil v novozákonní: „Pas mé beránky!“ (Jan 21,15). A takto hluboké vnitřní lidství
bylo ve spojení s mimořádným literárním talentem naprosto neobvyklé, protože sláva bývá spíš
narkotická.
Na rozdíl od Balabána jsem ateista. Přesto na mě
obdivný „hlas hlučínského lidu“ směrem k jeho
kázáním působí v posledních letech zvláštním

dojmem, a proto jsem si dovolil i tuhle poznámku. Jako bych se totiž stával svědkem zrodu nějaké posvátné lidové úcty. Zbožného respektu,
z něhož se v dějinách rodí blahoslavení a svatí.
Jan Balabán, svatý za Ostravou, a to díky svým
nezapomenutelným kázáním. To je dosud ne
úplně doceněný rozměr spisovatelova díla, které
žije i v jiné dimenzi, než jak je kodifikují sebrané
spisy.
9

Obraz Hany Puchové Jan a Daniel – portrét bratrů Balabánových.
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OBRAZY A KRESBY HANY
PUCHOVÉ
JAN BALABÁN (Z ARCHIVU HANY PUCHOVÉ, 29. 3. 2007)

Tahle výstava je mimo jiné dokladem toho, jak
útok neviditelného nebezpečí, které má zřejmě
v člověku zabít dítě, přináší viditelné zázračné
projevy duše obdařené nečekanými schopnostmi.

HANINA SÍLA

OČI HLUBOCE OTEVŘENÉ

Soňa, hrdinka příběhu v obrazech, který Hana
už několik let rozvíjí, je pronásledována neviditelným démonem, který ji zřejmě touží zničit,
avšak jeho blízkost dodává dívce nadpřirozené
schopnosti a dělá z ní bojovnici, která může vyskočit z okna paneláku a bez zranění přistát na
chodníku, může se vznášet vysoko nad modrou
hlubinou, a naplňovat tak pověstné létací sny
své autorky. Boj s neviditelným démonem dává
Soně sílu, kterou by jinak neměla. Nač by jí také
byla, když by nemusela bojovat s mocným nepřítelem. Teprve útok neviditelného nepřítele dělá
z obyčejné dívky hrdinku příběhu.

Pokusím se zamyslet nad tím, v čem Hanina síla
spočívá. Na rozdíl od malířů pozorovatelů, malířů fotografů a kolážistů je Hana malířkou silně
přetvářející. Ne že neměla model, většina jejích
obrazů vychází z velmi konkrétních situací: zátiší, autoportréty, obývací pokoje konkrétních lidí,
pohledy na vlastní panelové sídliště, kuřárna ve
škole, kde sama učí. A přece nejde o žádný realismus. Objektům, které maluje, dává Hana strhující prominenci, přednost přede vším, a tato
přednost je vytrhuje z běžných poměrů ve smyslu podmínek i proporcí.

Zdá se mi, že si Hana toto snové alter ego nestvořila náhodou. Naopak shledávám tu mnohé podobnosti s její tvorbou, a to nejen s její řekněme
fantaskní oblastí, kterou na této výstavě představují kresby dětských a zvířecích hrdinů. V celém
Hanině díle je cosi zázračného, jakási podivná
proměňující síla. A podobně jako v akčních filmech a supermanských pohádkách tato síla přichází ze skrytého světa. Možná mě Hana za tuhle
metaforu zabije, ale zkusme si představit tu normální holku – tvář mezi tisíci tváří spěchajících
na tramvaj –, která však má někde schovaný
zázračný kostým, který si v noci oblékne a s ním
i svou sílu a vyrazí s ním jako kočičí žena na střechy páchat dobro.
Tento pubertální sen, který jsme všichni kdysi
snili, nás nejen smiřuje s kdejakým americkým
kýčem, ale v sublimované podobě jej můžeme
přenést do své nezázračné dospělosti jako tušení
či poslední jiskru naděje, že ani my nejsme úplně
obyčejní a nevzácní lidé, že i ta blbá a nezajímavá
zkušenost kolem se může najednou otevřít kráse
a příběhu.

Používá k tomu několik nástrojů, které lety vybrušuje a zdokonaluje.
Prvním je frontálnost. Pohled přímo do očí. Kompozice jednoduchá, často středová, vždy dostředivá. Nic se nepředstírá, nic se nezastírá. Tvář,
věc nebo situace je viděna vcelku, který oslovuje
přímo, naprosto nezáludně, bez rafinovanosti.
Nic si neschovává, nic necituje, nevtipní a neironizuje. Je to jako prostá oznamovací věta, nebo
oslovení jménem. Ano Hana si troufá svou realitu
oslovit jménem, které jí suverénně dá. Dělá tak
věc, kterou v dnešní rafinované době mnozí považují za trapnou. Ona se tím netrápí. Jde ještě
dál a důsledně do své malby nepouští žádnou
záumnost, umělost, exhibici řemesla, toho, jak
umí malovat a kreslit. Všechny tyhle dovednosti použité v míře větší, než je naprosto nutné, by
jen strhávaly onen zásadně přímý pohled.
Druhým prostředkem Haniny síly je neobvyklé
přiblížení. Hana dovede jít k věcem podstatně
blíž, než bychom si mysleli, že je vůbec možné.
Je to dobře vidět na obrazech obývacích pokojů, do nichž vstupuje doprostřed a zcela tímto
způsobem pozměňuje jejich geometrii. Geome11

trii a úhel pohledu si nedá vnutit reálným prostorem, protože její geometrií je setkání, nikoliv
vymalování toho, jak ta krabice vlastně vevnitř
vypadá. Podobně u zátiší, kytice se k vám z obrazu naklání, je blíž, než ji lze vidět, stává se
monumentální ikonou i se svými atributy, čímsi
až obludně se domáhajícím být všude. Neobvyklé přiblížení pozoruji také u obrazů panelových domů. Takhle to nevypadá. Takhle jsem to
z chodníku nikdy neviděl. Je snad malířka onou
létající Soňou, že může vidět domy z téhle perspektivy? Je, musí být, aby se nepřístupným panelovým věžím mohla přiblížit osobně. Podobně
kuřárna, která je najednou podivně rozlehlá jako
Leonardův prostor pro poslední večeři, a ne pro
cigáro před návratem do vyučujícího procesu.
V případě dvou vystavených autoportrétů se jedná o přiblížení docela drastické. Tyhle obrazy,
které by si zasloužily samostatnou interpretaci,
jsou viděny z blízkosti, do níž člověk druhé jen
málokdy pustí. Říká se tomu úleková vzdálenost.
Zachycena dopadena u zdi, není kam ustoupit,
jak vydržet se svým vlastním vyjevením bez jakéhokoli ochranného gesta, úšklebku, pitvoření či
jiného zcizujícího prvku, který člověk tolik potřebuje, aby na něj lidi nemohli.
Tohle si málokdo nechá udělat, tohle si málokdo
udělá sám, to už musí něčemu věřit.

▼ ▶ Z komiksu Hany Puchové Sonina síla.
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OTEVŘENÉ SRDCE
Třetí nástroj, o kterém chci mluvit, už není nástrojem výtvarným, je to spíš životem vyznávaná
hodnota, která teprve dává výtvarným projevům
smysl. Hana přistupuje k lidem a ke světu, a nejen k tomu, který maluje, se zásadní důvěrou.
Tahle důvěra v dobrotu je skutečnou přetvářející
silou, která na jejích obrazech iluminuje všední
svět v zázračný příběh. Má v sobě jakési přesvědčení, že by svět měl být nakonec dobrý. A tahle
důvěra je na jejích obrazech znát. Dnes, v době
vyznávající kritérium úspěchu, se často zapomíná, že umělecké dílo je jen projevem umělcova
života. Že je jen jakýmsi příkladem, vzorkem,
ukázkou toho, co člověk-umělec kontinuálně
prožívá. Že obraz muže být jen tak dobrý, jak je
dobrý člověk, který ho namaloval. Tenhle základní předpoklad obrazu nejde obejít žádnou
fintou, jako se nelze naučit upřímnosti. Tu lze
buď předstírat nebo na ni rezignovat a věnovat
se výrobě dobře naplánovaných a úspěšných
uměleckých výrobků. Tihle lidé pak budou tvrdit, že to – tedy upřímnost a důvěra – že to na
obrazech stejně není vidět. Jejich výsměšné
otázky, kde je to vidět, jak se maluje s důvěrou,
a naopak bez důvěry, zní efektně – ale pouze pro
lidi podobně postižené. Ono je to vidět, ono se to
pozná. Pozná se to podle toho, co obraz s člověkem udělá. Co člověk cítí, když ho vidí, a jak na
něj bude vzpomínat, až odejde z výstavy domů.
A tak poznáte, co s vámi udělá Hanina síla.

NIC ZLÉHO SE NESTANE
MAREK POKORNÝ

Při prvním, trochu provinilém průzkumu nejbližšího okolí domu ve Vršovicích, kam jsme se
v Praze přestěhovali asi tak týden po vyhlášení
výjimečného stavu, jsem hned za rohem ke svému překvapení a radosti narazil na nakladatelství
a galerii ilustrace XAO. Věděl jsem sice, že existuje, ale nikdy nebyl čas sem zajít. Výstava barevných linorytů z komiksu Sonina síla od Hany
Puchové, kterou do svých výkladců nakladatelství právě umístilo, se k celé té podivné březnové
situaci hodila víc než dobře. Dvojí překvapení.
V obvykle rušné Krymské ulici je prázdno, vítr ji
profukuje shora dolů a ve výloze znovu sleduji
Sonin příběh, který miluje nejenom má kolegyně
Dita a který znám z variant i z návštěvy ostravského panelákového ateliéru umělkyně. Zkrátka
potkaly se tu moje dva aktuální světy. Přestěhovali jsme se správně. Nic zlého se nestane.
Genezi příběhů s hlavní hrdinkou Soňou neznám.
Už když jsem přibyl do Ostravy, měly mezi mými
novými známými statut legendárního díla. Já je
ovšem stále beru jako zjevení, které mi dovolilo
nahlédnout velmi specifickou verzi univerzality
výtvarného a uměleckého projevu. Rudimentální příběh vnitřní síly a síly přátelství, komunity

výjimečných normálních lidí, příběh každodennosti prostoupené tajemstvím neviditelného
boje protikladných sil dobra a zla, jakási ostravská verze osvíceného, nikoli však proklamativního feministického manicheismu provedená
nesnadnou technikou linorytu. Kompozičně
rafinované listy s nezbytným, avšak výmluvným
minimem „rekvizit“ charakterizujících situaci,
prostředí i emoce. Koloristické orgie střídmosti.
Osobitost Hany Puchové se v tomhle komiksu
projevuje naplno: celek i jednotlivosti jsou prosté všech odboček, avšak už jen volbou a stručným pojednáním míst, kde se příběh odehrává
(křeslo u okna, louka u rybníka, tělocvična,
tramvaje, chodba činžáku atd.), umělkyně usazuje všechno do pevných, zcela hmatatelně přítomných situací. Jejímu výrazu nejde o zkratku,
ale o pregnantnost. Je zcela přesná, aniž by kdy
byla doslovná. Po svém tak navazuje na způsob,
jakým s potřebou jasného výrazu i s technikou
linorytu naložil německý expresionismus, a pro
mě má a bude mít navíc v něčem vždycky blízko
Ľudovítu Fullovi, aniž by se přitom ztratil velmi
jemný, avšak podstatný genderový feeling. Sonina síla je zkrátka a dobře jeden z mála komiksů,
který si dokážu – jako ten kdo s tímhle žánrem
(výtvarným i literárním) má věčné trable – také
díky péči nakladatelství XAO naplno užít.
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▲ Opatření proti šíření epidemie cholery z roku 1894.

ZPRÁVA KRATIČKÁ O MORNÍM
NAKAŽENÍ ANEB STRUČNÉ
DĚJINY EPIDEMIÍ V OSTRAVĚ
MARTIN JUŘICA

V současnosti se prakticky celý svět potýká s pandemií koronaviru. Její dopady dolehly také na
Českou republiku a pochopitelně se nevyhnuly
Ostravě. Nákazy všeho druhu, a dodejme s daleko dramatičtějším průběhem, se lidstvu nevyhýbaly od nepaměti, jak mj. dokazuje název tohoto
článku vypůjčený v poněkud obměněné podobě
z drobnějšího spisku Jana Amose Komenského
z roku 1632, který v nekrácené podobě zní: Zpráva kratičká o morním nakažení z příčin zvláštních
v čas přímoří v Lešně Polském od církve české
v vyhnanství v témž Lešně zůstavající učiněna
a vytištěna. Následující text si nečiní nárok popsat historii všech nakažlivých nemocí, které
obyvatele Moravské Ostravy a sousedních obcí
postihly v minulosti. Zaměříme se pouze na ty,
o nichž se nám dochovaly obsáhlejší informace.
První historické doklady dopadů epidemií představují hromadné hroby, které měšťané hloubili
14

mimo hřbitov v případech, kdy jeho kapacita
nedostačovala. Takto byly zjištěny dvě hrobové jámy situované v blízkosti kostela sv. Václava. Starší patří do středověkého období (kolem
1. pol. 15. století), mladší lze časově zařadit do
raného novověku a je možno je připočíst k morové epidemii z roku 1585.
Jedna z prvních morových epidemií, o níž máme
písemné záznamy, postihla město na podzim
roku 1625. Odhaduje se, že nemoci tehdy podlehlo asi 40–50 % jeho obyvatel.
Známým hmotným dokladem v Moravské Ostravě, vztahujícím se k moru, je barokní mariánský sloup na dnešním Masarykově náměstí,
postavený v roce 1702 jako svého druhu dík za
přečkání epidemie. Sloup znázorňuje zbožnost
a úctu k Panně Marii a nechaly jej vytvořit vdovy
Magdalena Brugmannová a Marianna Brandlinová a členové bratrstva nejsvatějšího škapulíře.
O 13 let později propukla další epidemie moru.
Z dokumentů se mj. dozvídáme, že ji v Moravské
Ostravě nepřežilo 55 (!) soukenických mistrů.
Pozvolný demografický růst města zastavilo na
přelomu 18. a 19. století období napoleonských
válek spojené s rozšířením nakažlivých chorob.

▲ Plánek infekční nemocnice na Fifejdách z roku 1889.

V celých českých zemích v této době kulminovala
mortalita, která v Moravské Ostravě převyšovala
celozemský průměr. Roku 1801 žilo v Moravské
Ostravě pouze 1 549 osob, což bylo takřka o tři
desítky lidí méně než před deseti lety. Velkým
problémem byla hygienická situace. Volně odtékající močůvka rozmáčela povrch prašných,
nedlážděných komunikací, často prosakovala
do studní s pitnou vodou a později i do prvního městského vodovodu, což mělo za následek
četné epidemie tyfu a cholery. Nákaza posledně
zmíněné choroby v roce 1831 postihla kromě
Moravské Ostravy také Přívoz. Cholera byla u nás
do té doby neznámé epidemické onemocnění
a do Moravské Ostravy se rozšířila z Haliče na začátku září téhož roku. Do prosince onemocnělo
175 obyvatel, z nichž 62 zemřelo. Na jejím potlačení se podíleli ranhojiči Anton Žídek a František
Streibel, kterým se alespoň částečně podařilo
preventivními opatřeními zmenšit její rozsah.
Z této doby se dochoval recept na prostředek
pro léčbu cholery, který byl uložen s jinými dokumenty do makovice kostela sv. Václava. Původní
návod z roku 1825 byl, podle pozdějších informací, doplněn upřesňující zprávou o průběhu
nemoci z roku 1831. Jak se píše v úvodu, byl vel-

mi úspěšně využíván v Haliči, v kraji Bochnia a ve
Wyżnici na Bukovině nakaženými židy a křesťany. K jeho výrobě bylo zapotřebí následujících
ingrediencí: líh, silný vinný ocet, pepř, hořčičné
semínko, kafr, česnek. Všechny potřebné složky
se daly do skleněné láhve, která se postavila na
slunce nebo na horkou plotnu a vše se 12 hodin
destilovalo. Doporučovalo se nemocného uložit
do postele a flanelovým šátkem namočeným
v léčebném prostředku masírovat především
krajinu břišní, při podávání dostatečného množství teplého čaje z máty a meduňky. Pocení mělo
nápomoci přikládání teplých cihel na chodidla
v ponožkách či navlékání ponožek namočených
v teplém vinném octě. Ti, kteří zajišťovali péči
o nemocného, si podle návodu měli umývat ruce
ve vinném octě nebo v chlorovém vápně. Jaká
byla úspěšnost této léčby v Moravské Ostravě,
dokumenty neuvádějí.
Na přelomu let 1847–1848 postihla město
a jeho okolí další velká epidemie, tentokrát
břišního tyfu. Zanechala za sebou několik set
nemocných, z nichž 400 zemřelo. Uvědomíme-li si, že v Moravské Ostravě žilo v roce 1843 jen
1876 obyvatel, je počet obětí tyfové nákazy ještě
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hrůznější. Pro nakažené byl narychlo zřízen špitál v opuštěném domě Ignáce Rosipala č. p. 135.
Mimo lékaře a ranhojiče v něm sloužil i ošetřovatel. V provozu byl od 15. ledna do 2. května 1848.
Epidemie měla takovou intenzitu, že se nakazili
i oba městští ranhojiči B. Fuchs a J. Kretschmer
a lékaři N. Kroczek a F. Wlczek, který dokonce
27. prosince 1847 tyfu podlehl. Magistrát proto
požádal krajský úřad v Hranicích o vyslání výpomocného lékaře. Tím se stal fulnecký městský
lékař Josef Macháček, který za příčinu epidemie
označil „přeplněnost nízkých, stísněných, uhelnatými plyny naplněných bytů s lidmi, jejichž
mysl je úplně deprimována starostmi o živobytí“.
9. července 1849 vypukla v Moravské Ostravě
podruhé epidemie cholery, jež v průběhu srpna
nabývala na síle. Městský fyzikus Nikodém Kroczek informoval vedení města o dopadu nákazy
a o příčinách jejího šíření zejména v nejnižších
sociálních vrstvách a na magistrát se v téže věci
obrátil také ranhojič Bedřich Fuchs. V srpnu byla
proto přijata ošetřovatelka, pečující o nemocné
ve zvlášť uvolněné místnosti v nové, rok otevřené nemocnici. Chudí dostávali zdarma hovězí
polévku a také peníze k nákupu potravin. Byly
také zbořeny dva domy, ve kterých dle N. Kroczka propukla epidemie. Podle úmrtní matriky
jí podlehlo v průběhu srpna a září 144 obyvatel.
Další epidemie cholery postihla Přívoz 6. srpna
1866. Trvala tři měsíce a zemřelo při ní 47 lidí,
většinou ze sociálně nejslabších vrstev. Nákaza se šířila v důsledku prusko-rakouské války.
Do města ji zavlekli pruští vojáci. Skromné byty
byly přeplněny nakvartýrovaným vojskem a primitivní nebo chybějící záchody a neexistence
podzemní veřejné kanalizace vedly k rychlému
šíření nákazy. Cholera byla do Moravské Ostravy
opět zavlečena v letech 1872–1875. Byla natolik
ničivá, že obecní výbor musel hledat vhodnou lokalitu pro umístění nového hřbitova, neboť starý
hřbitov na místě dnešního Husova sadu byl po
epidemii zcela přeplněn.
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Hygienické poměry uvnitř Moravské Ostravy na
počátku 19. století byly opravdu tristní, podobná
situace ale panovala ve většině tehdejších měst.
Stísněnost městské zástavby, přelidněnost obydlí, zastaralé budovy, nečisté ulice, neexistence
kanalizace, stáje a chlévy, dílny některých řemeslníků (koželuhů a jirchářů), žumpy a otevřená
hnojiště, to vše přispívalo ke vznikům epidemií
smrtelných onemocnění, jako byly záškrt, neštovice, spalničky, černý kašel a další, postihující
především dětskou populaci a přispívající k vysoké kojenecké a dětské úmrtnosti. Rozšířena
byla rovněž tuberkulóza, která se v některých
rodinách stala dědičnou chorobou a měla na
svědomí velkou část úmrtí lidí v produktivním
věku. S rostoucí industrializací pak přibývaly
i další nemoci, které měly více či méně spojitost
s pracovním a životním prostředím ve městě,
v němž se nacházela řada černouhelných dolů
a hutě. Na přelomu 19. a 20. století postihly Moravskou Ostravu a okolí další vlny nákaz. Záškrt
se objevil v letech 1893, 1894, 1896, 1907 a 1908,
dále to byly spála (1892, 1893, 1895, 1906, 1909),
spalničky (1892 a 1895), břišní tyfus (1890–1892)
a neštovice (1892–1893).
Časté epidemie vysoce nakažlivých chorob, proti
nimž tehdy prakticky neexistovaly účinné medikamenty, a lékaři se proto spíše zaměřovali na
profylaxi než na záchranu již postižených, vedly
k tomu, že v polovině 80. let nechalo město vybudovat městský izolační špitál. V této infekční
nemocnici byli soustřeďováni nemocní k léčbě,
ale především k izolaci, aby dále neohrožovali
zdravé obyvatele. Umístění městské nemocnice
v samotném centru města bylo z hlediska zabránění šíření epidemií nevhodné. Upozorňovali na
to jak představitelé zemské zdravotní komise,
tak tehdejší městský fyzik MUDr. Filip Weinreb,
který navrhl okamžitou výstavbu izolační nemocnice mimo tehdy zastavěnou část města,
a to na Fifejdách. Obecní výbor toto doporučení
akceptoval a na svém zasedání 17. ledna 1884
rozhodl o postavení infekční nemocnice v této
lokalitě, a to z vlastních prostředků. Infekční ne-

▲ Dokument týkající se infekčního pavilonu fifejdské nemocnice.

mocnice byla předčasně zprovozněna v květnu
1885, neboť tehdy náhle vypukla epidemie neštovic. Dokončení stavebních prací a dovybavení
nemocnice se tak dělo za provozu. Infekční nemocnice měla č. p. 742 a jednalo se o přízemní
zděnou budovu o čtyřech pokojích s 36 lůžky, ordinační místností, kuchyní, koupelnou a půdním
bytem pro ošetřovatele. Součástí zařízení byla
dezinfekční komora, prádelna, studna a také
pece na spalování infikované slámy ze slamníků.
Již v roce 1891 byla rozšířena o vedlejší budovu,

která byla se starou spojena chodbou. V této
nové části se nalézalo pět menších pokojů s 17
lůžky a jeden pokoj pro dva ošetřovatele. V roce
1892 byla vystavěna ještě jedna vedlejší budova
s bytem, kuchyní s příslušenstvím a pokojem pro
ošetřujícího lékaře. Vzhledem k blížící se cholerové nákaze, která si klestila cestu z Ruska, byly
prozíravě postaveny dva cholerové baráky s celkem 30 lůžky. Tím v roce 1893 vzrostl celkový počet infekčních lůžek na 80. Po vzoru Moravské Ostravy vybudovaly v roce 1892 infekční nemocnice
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i Vítkovice a Přívoz, v roce 1894 zřídily infekční
místnosti obce Hrabová a Hrabůvka. Roku 1910
došlo k dohodě mezi obcí Zábřehem a městem
Vítkovicemi o stavbě společné epidemické nemocnice, která byla otevřena o dva roky později
na katastru Zábřehu.
V případě propuknutí epidemie byla přijímána
administrativní opatření. Vytisknuty byly vyhlášky v českém a německém jazyce informující obyvatelstvo o hrozícím nebezpečí infekce, o tom,
jak se chránit, a o oznamovací povinnosti, kterou
občané měli. Mezi ochranná opatření patřil např.
zákaz prodeje potravin z oblastí, kde nákaza
propukla, omezovala se možnost soukromého
ubytování osobám z postižených území. Prováděly se různé preventivní zásahy, např. úklid veřejných prostranství, dezinfekce odpadních jam,
výstavba nouzových cholerových baráků, kde
byli shromažďováni nakažení, vytvářela se zdravotně-policejní služba, nakupovala se dezinfekce a podobně. O průběhu každé epidemie byla
sepisována hlášení městskými lékaři. V případě,
že se objevila onemocnění, která nebyli lékaři
schopni diagnostikovat, žádal obecní výbor po
nadřízených orgánech státní správy vyslání specialistů.
Situace se pochopitelně nevyvíjela dobře ani
v době 1. světové války. Hlad, choroby, pokles
životní úrovně a prudký růst životních nákladů
nutně vedly k dalším vlnám nákaz, což se projevilo v růstu úmrtnosti, jež kulminovala v roce
1918 – především v důsledku epidemie španělské chřipky. Tato nová choroba se objevila náhle
v květnu téhož roku v Madridu a již v srpnu byly
první případy zaznamenány na Moravě. V politickém okrese Moravská Ostrava si vyžádala v posledním roce války celkem 302 životů. V kronice
Michálkovic se o španělské chřipce hovoří poněkud familiárně jako o „španělce“: „V červnu 1918
rozšířila se epidemie chřipky (španělka) takovou
měrou, že se onemocnělých 200–300 denně našlo. Úmrtí bylo hojně, takže denně 2–6 pohřbů se
konalo“.
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Vysoký podíl na počtu úmrtí měly v roce 1918
také zápal plic a tuberkulóza, zároveň prudce
vzrostla kojenecká úmrtnost. Pacienti proto
v nemocnicích leželi i na chodbách. Například
ve vítkovické závodní nemocnici byli umisťováni
na dvě sražená lůžka tři pacienti, nebo dokonce
dva na lůžko jedno. Tato situace samozřejmě napomáhala šíření nakažlivých chorob, především
tyfu a úplavice. Právě té podlehl v březnu 1918
i známý a uznávaný moravskoostravský okresní lékař a zdravotní rada Johann Kaan, který se
nakazil při ošetřování nemocných v přívozském
lazaretu.
Ani po vzniku Československé republiky nedošlo
k úplnému ústupu nákaz. Na přelomu let 1919
a 1920 byla v Moravské Ostravě zaznamenána
epidemie pravých neštovic, zavlečená z Polska.
Onemocnělo jimi 337 lidí a 47 na ně zemřelo.
V roce 1927 na Ostravsku vypukla epidemie tyfu
způsobená kontaminovaným mlékem z okolních
vesnic. Chorobou podle záznamů onemocnělo
115 osob a 5 jí podlehlo. Ohrožení stále představovalo rozsáhlé rozšíření tuberkulózy. K jejímu
potlačení přispívala Masarykova liga proti tuberkulóze. Připomeňme, že na TBC umíralo těsně
po 1. světové válce v Československu více než
35 000 lidí ročně. Postupně se však přece jen dařilo epidemie zvládat. Jejich intenzita a četnost
se snižovaly.
Po 2. světové válce se díky zkvalitnění zdravotní
péče a zvyšování životní úrovně situace v šíření
nákaz na Ostravsku dále zlepšila. Hrozbou nadále zůstávala tuberkulóza. K léčení této choroby
byla vyčleněna v roce 1956 (přestavba dokončena 1958) budova bývalého sanatoria MUDr. Němce, založeného v 30. letech 20. století, dnešní
Léčebna dlouhodobě nemocných v Radvanicích.
I tato nakažlivá nemoc byla, kromě dalších chorob (černý kašel, pravé neštovice atd.), i díky očkování nakonec prakticky vymýcena. První příčky zaujaly choroby jiné. Epidemie však z našich
životů, jak vidno, zcela nezmizely ani v 21. století…

Komenského sady s vodní plochou v roce 1938.

DĚKUJI ZA PARK
KATEŘINA BARCUCHOVÁ, VIERA GŘONDĚLOVÁ
A ZDENKA ROZBROJOVÁ

On-line výstava Ostravského muzea nazvaná Děkuji za park vznikla v době koronavirové. V době, kdy
jsme si tři muzejní kolegyně (botanička, fotografka
a historička) uvědomily ještě důrazněji než obvykle,
že park je pro městského člověka v případě nouzového stavu někdy jedinou možností, kam je možné
vyjít ven, nadýchat se čerstvého vzduchu a obdivovat přírodu v jarním období. Chtěly jsme veřejnosti,
a zejména lidem, kteří nemohli vycházet z bytů či zařízení sociálních služeb, zprostředkovat místa důvěrně známá a možná jimi dříve často navštěvovaná.
Velkou inspirací vytvořit aktuálně a rychle on-line
výstavu byl také článek Děkuju za park v týdeníku
Respekt z 5. dubna 2020 od Karolíny Vránkové.1
Autorka vypráví příběh mladých dívek, které využívají lesopark Belveder v Praze k úniku z bytu
a regeneraci duševních sil v době šířící se pandemie. Podobné příběhy se však odehrávaly ve
všech městských parcích po celé zemi.

1 VRÁNKOVÁ, Karolína. Děkuju za park. Respekt [online]. 2020, XXXI(15)
[cit. 2020-06-10]. Dostupné z: https://www.respekt.cz/tydenik/2020/15/
dekuju-za-park

Průběžně od roku 2019 připravujeme v Ostravském muzeu klasickou výstavu o ostravských
parcích, která je plánována na rok 2021. Pracujeme na scénáři a shromažďujeme informace
o parcích. Také probíhá sběr přírodního materiálu k výstavě, focení přírodnin a interiérů parků.
Vše je podřízeno vegetační sezoně.
V době uzavření muzea (část března a duben)
jsme všechny tři pracovaly z domu. V této době
jsme využily dříve shromážděných informací
a fotodokumentace pro vytvoření prezentací
k některým parkům v podobě on-line výstavy,
kterou najdete na webu Ostravského muzea.2
Cílem on-line výstavy je potěšit veřejnost historickými i současnými fotografiemi a připomenout, že 32 % parků v Ostravě je registrováno
jako významný krajinný prvek, ve kterém zdárně
rostou a prosperují také památné stromy.
Součástí výstavy je anonymní anketa pro veřejnost
k oblíbenému parku. Budeme rádi, když anketu
vyplníte. Najdete ji na webu Ostravského muzea
a také zde: https://www.survio.com/survey/d/
S8B6Q8T0I5T3A7N9A. Výsledky ankety použijeme
v připravované výstavě o ostravských parcích.
2 http://www.ostrmuz.cz/website/mainmenu/dekuji-za-park/
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Máte rovněž možnost zaslat vlastní fotografie
z parků. Fotografujte přírodní zajímavosti ve
vašich oblíbených parcích a fotografie posílejte
přes www.uschovna.cz na e-mail grondelova@
ostrmuz.cz, do předmětu zprávy napište „Děkuji
za park“. Vaše fotografie zpracujeme do seriálů,
ze kterých vzniknou virtuální procházky parkem,
a zpřístupníme je na webu Ostravského muzea
a zároveň na YouTube.
Přírodu – i tu ve městě – vnímáme jako samozřejmost, ze které čerpáme zdraví a duševní pohodu.
Snad jsme si tyto dary v době nouzového stavu
více prožili a procítili, stejně jako jsme věřili
a děkovali lidem nasazeným v „první linii“ v péči
o zdraví a zásobování nás všech.
Věříme, že vás projekt Děkuji za park potěší
a vzpomenete si, jak jste v době velké nejistoty
parky využívali.
O OSTRAVSKÝCH PARCÍCH
Na ostravské parky můžeme nahlížet z vícero
pohledů. K historickému vývoji zahradního umění všeobecně, zahradním slohům i městským
parkům se mnohé dozvíte v publikaci Zahrady
a parky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, která
vznikla pod vedením editorky Pacákové-Hošťálkové3. Zmiňuje i Komenského sady, jejich založení a umělecká díla, která zde byla instalována.
Zajímavý článek o ostravské městské zeleni autorek Novotné a Glombíčkové vyšel v Bulletinu
Krásná Ostrava v roce 20194. Autorky se rovněž
zabývají nejstarší historií vzniku městských parků v Ostravě a dokládají historické fotografie,
návrhy a plány na přestavbu např. zrušeného
městského hřbitova (dnes sad Milady Horákové)
nebo plánek návštěvnického okruhu zoologické
zahrady ve Stromovce.

3 PACÁKOVÁ-HOŠŤÁLKOVÁ, B. a kol. Zahrady a parky v Čechách, na
Moravě a ve Slezsku. Praha 2004.
4 NOVOTNÁ, J. – GLOMBÍČKOVÁ, Š. Zeleň v průmyslovém městě. Krásná
Ostrava. Bulletin okrašlovacího spolku za krásnou Ostravu, Ostrava, 2019,
VII(2).
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Je známo, že v Ostravě vznikal nejstarší městský park od roku 1852 na bývalém jezdeckém
cvičišti při Staré střelnici na slezskoostravském
břehu řeky Ostravice. Stará střelnice i park byly
přístupné z centra města ze Střelniční ulice po
lávce, která je již dávno zničená a upomíná na
ni pouze opravené schodiště na pravém i levém
břehu řeky. O současném stavu parků, o plánech
revitalizace parků a zeleně informuje Magistrát
města Ostravy prostřednictvím webu fajnOVA.
Dozvídáme se o připravované revitalizaci Farské zahrady pod bývalými městskými hradbami
nebo o revitalizaci lesoparku Benátky a Hulváckého kopce. V současnosti je dokončována revitalizace přírodního prostoru bývalého koupaliště
v Radvanicích. Z občanských projektů, na které
také město přispělo, je nutné zmínit založení přírodního parku na potoce Zyf v Hrabové Šídlovci.
Iniciátorky projektu, paní Václavíková a Batulková, o něm informovaly v Bulletinu Krásná Ostrava.5
Na ostravské parky je nutné také pohlížet jako na
hodnotné přírodní lokality s druhovou rozmanitostí dřevin, bylin a dalších přírodních organismů
z živočišné říše, říše hmyzu, hub či zástupců neživé přírody (např. instalace bludných balvanů).
Kupříkladu staré cizokrajné dřeviny v parcích vypovídají o počátcích jejich pěstování. Majitelé zámeckých parků v Třebovicích a Kunčicích si potrpěli na novinky v dendrologii. Získávali exotické
dřeviny snad od svých přátel a sběratelů, také ze
svých cest. V obou zámeckých parcích se vyskytují jinany a platany javorolisté. Semena jinanu
dvoulaločného se poprvé z Číny do Evropy dostala v roce 1730, a to do Nizozemska. V Čechách
je první písemný záznam o pěstování jinanu ze
zámku Hluboš (1808). Třebovický jinan je zřejmě
nejstarším jinanem v Ostravě. Platan javorolistý
je poprvé v Čechách uváděn v roce 1821 v pražské zahradě hraběte Malabaila de Canal.

5 VÁCLAVÍKOVÁ, J. – BATULKOVÁ, J. Přírodní park Hrabovjanka. Krásná
Ostrava. Bulletin okrašlovacího spolku za krásnou Ostravu, Ostrava,
2018, VI(2).

V zámeckých parcích je možné rovněž obdivovat domácí dřeviny, které se dožívají v areálech
zámeckých parků mnohem více let než ve volné
krajině. Příkladem je mohutný třebovický jasan
ztepilý nebo torzo staré lípy s výmladky po obvodu matečného stromu, který zde roste již od
14. století.
V současnosti se při moderních revitalizacích
parků vysazují spíše dřeviny s tvarovanou korunou nebo zakrslé formy původních druhů. Tyto
kultivary již nedávají celkový obraz o vzrůstu původní dřeviny.

prostředí.6 V Ostravě je zaregistrováno 137 VKP,
z toho je 32 % parků a lesoparků. Parky vytvářejí
protiváhu zastavěnému prostředí a částečně nahrazují nedostatek přírodní volné krajiny ve městě. Plní také funkci společenskou, shromažďovací a rekreační. Stromy a květiny v parku snižují
teplotu vzduchu, hlučnost a prašnost. Odstiňují
světelné znečištění a zvlhčují klima.7
Pozorování barevnosti a morfologické rozlišnosti organismů, instalace uměleckých artefaktů
v přírodním prostředí vyvolávají v pozorovateli
ozdravné procesy, pocit klidu a bezpečí.

Specifikem průmyslové Ostravy je i zakládání
parků na revitalizovaných haldových výsypkách.
Na katastru Slezské Ostravy jsou to hned tři parky – Sad Maxima Gorkého na haldovinou asanovaném poklesu u Dolu Alexander, Štěpánův sad
na haldě Dolu Zárubek, jámě Jakub, či Matuškův
sad založený na odvalu jámy Salm Dolu Petr
Cingr. Bez znalosti hornické historie místa nelze
park správně hodnotit ani po biologické stránce.
Některé ostravské parky jsou registrované jako
„Významné krajinné prvky“ (VKP), které přispívají k udržení biologické stability v městském

6 Více viz Významné krajinné prvky. Agentura ochrany přírody a krajiny
České republiky [online]. [cit. 2020-06-11]. Dostupné z: http://www.
ochranaprirody.cz/obecna-ochrana-prirody-a-krajiny/vyznamne-krajinne-prvky
7 VÍCHOVÁ, A. Městské parky: Veřejná prostranství zvláštního typu.
Magisterská diplomová práce, Masarykova univerzita v Brně, Fakulta
sociálních studií, 2011.

Starý altán v Komenského sadech (blíže neurčeno).
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Pokácená katalpa v dubnu 2020 obrazila tzv. výmladky.
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AD HONOREM VŠECH KATALP!
PAVEL HRUŠKA

Katalpy jsou krásné a ušlechtilé stromy, bez kterých by na světě bylo smutno. Honosí se velikými srdčitými listy (ten tvar jako by se jevil přímo
symbolicky), obvykle někdy v červenci nádherně
rozkvetou záplavami robustních bílých květů
(jednotlivé „orchideální“ květy ve vzpřímených
latách připomínají jakési zvonky či trumpety se
žlutooranžovou a purpurovou kresbou) a jejich
plody – několik desítek centimetrů dlouhé šedohnědé tobolky („lusky“) – visí z korun stromů
coby ozdobné třásně. Měkké listy těchto dřevin
se vyznačují (zejména po dotyku či rozemletí
mezi prsty) zvláštní aromatickou vůní a procházet se v létě v blízkosti plně rozkvetlých katalp
znamená jistojistě propadnout jemné a křehké
melancholii. V pozoruhodném názvu tohoto
stromu se ukrývá vzdálený pozdrav až z druhého
konce Atlantického oceánu: domovem katalp je
Amerika a jejich jméno pochází od indiánského
kmene Kríků (v angličtině se jim říká „indiánský
fazolový strom“). Katalpy úspěšně prospívají na
teplých a sušších místech jako solitéry i coby případné aleje, hojně se vyskytují na soukromých
zahradách i ve veřejných parcích, také se maximálně hodí do městského prostoru – v něm se
nejčastěji vysazuje katalpa trubačovitá, ale používají se rovněž i některé kultivary (například varianta „nana“ charakteristická kulovitě sevřenou
korunou a nižším vzrůstem).
Několik roků vyrůstala jedna taková katalpa také
na Mlýnské ulici v centru Ostravy. Svůj životní
prostor si na ní vydobyla v jakési rtuťovité symbióze se zde stojícím památníkem, připomínajícím
historický fakt, že se na dané ulici kdysi nalézal
mlýn. Její kmen se v průběhu let vydral ke světlu
z malé hlinité zahrádky vytvořené u spodní části
keramické zdi onoho památníku. Pro další úspěšný vývoj této katalpy šlo jistě o poněkud složité
stanoviště, ale časem nalezla se svým „spolubydlícím“ cosi jako optimální „modus vivendi“ (vý-

hodou dané lokality se stalo poměrně intenzivní
oslunění, což tomuto druhu dřevin vyhovuje). Ač
rostla pomalu, postupně zesílila a rozvětvila se,
ozdobila své okolí (dokonce i krásně a bohatě
kvetla) a nadále hrdinně bojovala o vlastní existenci (s největší pravděpodobností se jednalo
o „dceru“ mohutné katalpy nacházející se hned
za rohem na Milíčově ulici). Pečoval o ni, stejně
jako o další rostliny v její blízkosti, okrašlovací
spolek Za krásnou Ostravu a rovněž někteří obyvatelé okolních domů – bývalo vždy velmi příjemné vidět ji růst na svém místě.
Letos v lednu však bohužel kdosi neznámý kmen
této katalpy zcela nepochopitelně a zlovolně
u země odřízl a odvezl. Těžko říct, kdo mohl mít
na svědomí tento nesmyslný čin. Že by nějaký
přespříliš horlivý pitomec z technických služeb?
Zástupci příslušného odboru centrálního městského obvodu i někteří jeho čelní představitelé
na naše dotazy toto podezření odmítli. Někdo
tedy úplně jiný? K jakému účelu to udělal a proč
si vybral zrovna tenhle strom? To se už asi nikdy
nedozvíme. Zůstal jen pařez coby otevřená a bolestně zející rána a jako děsivé poselství, že to, co
se vyvíjelo a bylo opečováváno po řadu dlouhých
let, může být kýmsi nenávratně zničeno během
pouhých několika sekund. Občané z okolních
domů vyvěsili na prázdnou zeď památníku svůj
rozhořčený odsudek takovéhoto vandalského
počínání a připojili k němu výzvu k odpovědné
péči o zeleň v městském prostředí.
Snad se v této souvislosti hodí i trochu odbočit
a připomenout, že v Ostravě svého času rostla
i zcela unikátní katalpová alej. Nacházela se na
ulici Sadové (v úseku mezi jejím křížením s ulicemi Vítěznou a Preslovou), v těsné blízkosti
Komenského sadu, a tvořily ji statné stromy
úctyhodné výšky s mohutnou a dobře vyvinutou
korunou. Tyto pozoruhodné dřeviny zkrášlovaly
své okolí po celý rok – mimořádným zážitkem se
například stávalo procházet se pod nimi v době
jejich květu (tehdy jsem bydlíval nedaleko od
tohoto půvabného stromořadí). Pamatuji si i na
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jeden dávný říjnový den, kdy jsem velmi brzy
ráno vstoupil do oné aleje poté, co v noci poprvé na podzim poklesla teplota vzduchu pod
bod mrazu: v prvních slunečních paprscích se
tenkrát široké listy všech katalp zvolna a majestátně snášely z rozložitých korun dolů k zemi
a celý ten hustý a vytrvalý „déšť srdcí“ dokonale
přikryl přilehlé chodníky i silnici – v mohutných
zelených závějích se vršil na trávnících i zaparkovaných autech. V tom sugestivním výjevu bylo
cosi snově apokalyptického: vzduch, intenzivně
prosycen aromatickou vůní, se doslova chvěl
a vytrvalý jemný šelest padajících namrzlých listů připomínal tisícerá ústa neviditelných věřících
vespolně šeptajících jakousi nesrozumitelnou
přímluvnou modlitbu – člověk nabyl pronikavého pocitu, že se znenadání octl v nějaké rozlehlé,
leč nespatřitelné synagoze či jiném svatostánku.
Podobné zážitky již bohužel nejsou v daných
místech možné – alej byla barbarsky vykácena
v polovině 90. let minulého století.

▼ Místo po vykácené katalpě v lednu 2020.
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Náprava některých škod se často jeví jako problematická, ba téměř nemožná. Naštěstí si
příroda – navzdory lidské hlouposti a krutosti – dokáže kolikrát vypomoci i sama. Poničená
katalpa na Mlýnské ulici obrazila, a během jara
se tak v malé zahrádce u zdi památníku objevilo
několik jejích čerstvých kořenových výmladků –
snad jako by nehodlala ustoupit surové zlovůli
a rozhodla se i nadále bojovat o svou existenci
(coby jakýsi bonus započal pak kousek od ní růst
i další drobný jedinec téhož druhu!). Její houževnatost zasluhuje obdiv a pomocnou ruku, tudíž
náš okrašlovací spolek se sousedy z nejbližšího
okolí upravil stanoviště, kde se nalézá, a navezl
na ně novou a kvalitnější hlínu. A také v dalších
měsících a letech se maximální měrou pokusíme
tuto na osudu vyvzdorovanou „druhou šanci“
oné statečné katalpě na Mlýnské ulici co nejvíce
usnadnit. Třeba už jen proto, že dokonale platí –
a navěky platit bude – počáteční souvětí tohoto
textu: Katalpy jsou krásné a ušlechtilé stromy,
bez kterých by na světě bylo smutno.

▲ Vzápětí po vykácení vyvěsili sousedé u katalpy tuto cedulku.

▼ Kvetoucí katalpa v roce 2019.
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OSTRAVŠTÍ VĚDCI POMÁHAJÍ
LIDEM S POZNÁVÁNÍM
ŽIVOČIŠNÉ ŘÍŠE
STANISLAV JANALÍK

Brouzdáte se rádi krajinou a občas se sami sebe
ptáte, na jaký druh rostliny nebo živočicha jste
natrefili? V digitální éře s sebou milovníci přírody do lesa dávno nemusejí tahat kapesní atlasy
a encyklopedie. Klasickou knihu sice nic nenahradí, ale když cestujete nalehko, hodí se mít
volnější ruce a lehčí batoh. Ano, digitální éra
spoustu věcí mění i bere. Umí ale i dávat. Jedním
z darů jsou i speciální aplikace pro chytré telefony, které člověku pomáhají se zorientovat v přírodě. Hned několik z nich nese značku Ostravské
univerzity.
Když před časem studoval na ostravské Přírodovědecké fakultě známý zpěvák Dan Bárta, zrodila
se při rozjímáních o přírodě myšlenka na vznik
speciální aplikace pro chytré telefony a tablety,
která by i naprostým laikům ukázala krásu vážek. Původní myšlenky se chytili mladí studenti
a vědci Ostravské univerzity a světu pod hlavič26

kou vývojářského týmu Biorecords představili
v roce 2017 svého Lovce vážek CZ, který během
několika málo vteřin proměnil chytrý telefon
v bezplatnou, a hlavně jednoduše dostupnou
digitální encyklopedii. Média mluvila o novince
z Ostravy v superlativech a Dan Bárta, zpěvák
a nadšený odonatolog, se stal tváří aplikace,
která měla potenciál zaujmout masy, zpopularizovat vážky a alespoň trochu přispět k jejich
ochraně. Milovníci přírody tak začali ze zvědavosti ve vzduchu máchat mobilními telefony na
letící vážky a zkoušeli si o nich zjistit víc.
Bezplatná pomůcka od biologů, ochránců přírody, informatiků a matematiků Ostravské univerzity ale měla ještě jeden na první pohled
nenápadný rozměr. Univerzitní vědci počítali
s tím, že díky aplikaci získají pomocníky, kteří
jim dobrovolně pošlou cenné údaje pro jejich
výzkum vážek v Česku. Naplno tak chtěli využít
principy tzv. občanské vědy (tj. Citizen Science),
která pomáhá výzkumníkům napříč světem získávat data pro výzkum v různých oblastech.
Nadšenci, kteří začali mapovat vážky v Česku se
tak zařadili po bok dalších „občanských vědců“,
kteří ve světě pomáhají objevovat exaplanety,

mapovat dialekty nebo rostliny. Také ostravským výzkumníkům se záhy potvrdilo, že se
můžou opřít o nadšené amatérské kolegy, kteří
jim ochotně posílají fotky i souřadnice o výskytu
nejrůznějších druhů vážek. S rostoucím počtem
uživatelů aplikace se týmu Ostravské univerzity
potvrdilo, že občanská věda může při správném
zapojení veřejnosti výborně fungovat. Z původní
myšlenky se navíc postupně vytvořila fungující
dobrovolnická komunita, která pomocí chytrých
telefonů a tabletů nejen mapovala svět vážek,
ale zároveň přispívala připomínkami ke zlepšení
samotné aplikace.
Vývojářský tým Ostravské univerzity si ale uvědomoval i rezervy. Na roli amatérských výzkumníků se vyptávali také milovníci přírody, kteří by
za nic na světě nevyměnili své tlačítkové telefony za modernější přístroje. Členy Biorecords
tak napadlo, že by zájemcům nabídli přístup do
aplikace přes běžný internetový prohlížeč. „Při
přístupu z běžného počítače můžou na stránce
biorecords.osu.cz využít stejné funkce jako v mobilní aplikaci. K dispozici tak mají druhový rozpoznávací systém, katalog vážek ČR nebo si můžou
zobrazovat a kontrolovat své vlastní záznamy,“
potvrzoval před rokem za vývojářský tým Biorecords Martin Prášek. Jeden z mnoha mladých
doktorandů Ostravské univerzity, kteří přispěli
k funkčnosti aplikace.
Píše se rok 2020 a aplikaci Ostravské univerzity
Lovec vážek CZ si do chytrého telefonu stáhlo
přes 1 500 lidí. Původní myšlenka se tak dočkala naplnění a ostravští vědci získávají pravidelně
cenná data pro výzkum od svých amatérských
kolegů. Stejný princip teď chtějí mladí výzkumníci využít také pro další výzkum. Vývojářský tým
Biorecords připravil dvě novinky, které mají pomoci dalším živočišným druhům a zároveň rozšířit počet občanských vědců v Česku. Do konce
června chtějí do ostrého provozu spustit Lovce
rovnokřídlých CZ i Lovce obojživelníků a plazů CZ.

Po vážkách si tak milovníci přírody budou moci
zblízka posvítit na kobylky, cvrčky a další zástupce rovnokřídlého hmyzu nebo právě na
různé druhy obojživelníků a plazů. Podklady
pro obě aplikace vycházejí z dostupné literatury, ale třeba také z Nálezové databáze ochrany
přírody Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.
„Princip fungování obou aplikací jsme příliš
neměnili. Vše tak znovu stojí na pečlivě připravených databázích a identifikačním algoritmu,
který dokáže určit příslušný druh. Doufáme, že
lidem zjednodušíme orientaci v živočišné říši
a oni nám na oplátku zase pomůžou se sběrem
dat pro náš výzkum,“ říká vedoucí vývojářského
týmu Biorecords Stanislav Ožana. Znovu bude
lidem pro mapování živočišných druhů stačit
chytrý telefon a tablet s vestavěným fotoaparátem nebo počítač s přístupem na internet. I kvůli
jednoduššímu využití všech aplikací je vývojáři
propojí, a umožní tak lidem v jediném rozhraní
jednoduché přepínání. Stejně jako v minulosti
navíc budou mít uživatelé prostor pro posílání
podnětů, které můžou aplikace posunout dál.
Portfolio aplikací navíc otevírá další možnosti.
Kromě spolupráce s nejrůznějšími organizacemi, které se zaměřují na ochranu přírody můžou
mít také výrazný edukativní dopad. Už teď biologové ostravské Přírodovědecké fakulty plánují,
že díky nim vytvoří přímo v přírodě interaktivní
workshopy pro žáky základních a středních škol.
Z lavic se s telefonem vypraví přímo na vybraná
místa a zkusí si roli malých vědců.
Pokud chcete ostravským vědcům pomoci s výzkumem, máte šanci. Na lovení některých živočišných druhů nepotřebujete síťku, ale mobilní
telefon, tablet nebo počítač. Lovce vážek CZ si
můžete během chvíle stáhnout do chytrých zařízení s operačním systémem Android i iOS. Stejně
tomu bude i u nově připravovaných aplikací, které jsou těsně před slavnostním spuštěním.
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VYŠLA PUBLIKACE
OSTRAVA-JIH V ČASECH
2. SVĚTOVÉ VÁLKY
PETR LEXA PŘENDÍK

Městský obvod Ostrava-Jih se rozhodl u příležitosti 75. výročí osvobození vydat knihu, která by
přiblížila čtenářům časy 2. světové války v prostoru jižní části našeho města. Již od 70. výročí
osvobození jsem se jako kronikář Ostravy-Jihu
snažil sbírat podklady pro možnou publikaci,
která vznikla právě při významném výročí konce
války v roce 2020. Ukázalo se, že shromažďovat
archivní materiál dopředu byl dobrý tah, jelikož
archivy se v době přípravy publikace uzavřely
kvůli koronavirové epidemii. Kniha dostala oficiální hlavičku: 75 let od osvobození Hrabůvky,
Výškovic a Zábřehu nad Odrou, název Ostrava-Jih
v časech 2. světové války a podtitul dějiny – kroniky – vzpomínky – rozhovory – fotografie. Právě
z těchto „komponentů“ se kniha skládá.
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CO V KNIZE NALEZNETE?
Je to už, nebo teprve 75 let? Těmito slovy kniha začíná. Základ publikace tvoří vzpomínky
a rozhovory s místními (a posledními žijícími)
pamětníky okupace. Velký prostor je rovněž věnován záznamům tehdejších kronik, dobovým
dokumentům a fotografiím. Nechybí ani informace o významných členech odboje, po nichž je
pojmenována řada ulic či veřejných prostranství
v obvodu Ostrava-Jih.
Kniha je rozdělena do čtyř částí. První popisuje
léta 2. světové války na Jihu. Naleznete v ní příspěvek o průběhu a dopadu války v Hrabůvce.
Samostatná část je věnována Františku Novákovi, který na počátku roku 1940 utekl z Hrabůvky
do Británie, kde se zapojil do britské RAF. Nechybí ani jiný útěk, s přívlastkem Velký – kapitola
se zabývá zastřelením dvou pilotů v Hrabůvce,
kteří utekli z německého tábora Stalag. Možná si
vzpomenete na film Velký útěk, který byl právě
o této události natočen v roce 1963. Další část
oddílu se zabývá spojeneckým bombardováním
Ostravy (a Zábřehu) v srpnu 1944. Článek je doplněn seznamem obětí náletu v Zábřehu – jedná
se o 128 jmen. Tolik životů zde tehdy vyhaslo během necelé hodiny.

Zábřeh po bombardování 29. srpna 1944.

Druhý oddíl tvoří dva obsáhlé a doslovné přepisy
textů obecních kronik Výškovic a Zábřehu, které
doplňují kapitolu o Hrabůvce z prvního bloku.
Zatímco výškovická pamětní kniha líčí podrobně průběh let 1939–1945, zábřežská kronika se
věnuje detailně osvobození obce dne 30. dubna
1945 a následným krutým nočním bojům, které
ustaly 1. května ráno.
Předposlední část obsahuje pět písemných
vzpomínek, respektive rukopisné vzpomínky
a přepsané rozhovory. Naleznete tu paměti Rudolfa Pešky, pozdějšího ředitele VŽKG, na osvobození Zábřehu a Ostravy. Poprvé byly uveřejněny v roce 1965 u příležitosti 20. výročí od konce
války. Tyto vzpomínky jsou doplněny vlastními
zážitky Květoslava Tučníka (1930–2018), který měl v době konce války necelých patnáct let
a žil v blízkosti zábřežského zámku. Nechybí
ani vzpomínky Oty Srubka, kronikáře někdejšího obvodu Ostrava-Zábřeh z 50. let 20. století,
který přiblížil konec války v Hrabůvce. Stejný
čas, místo i děj pak popsal také Antonín Blažek
(1928–2018), jenž zachytil písmem své vzpomínky v letech 2015–2017. Závěrečná a nejdelší část
autentických prožitků pochází z pera Karla Hořínka (1921–2005), který vzpomenul na osvobození Výškovic.

Poslední oddíl je věnován dvěma delším rozhovorům. Oba jsou zaměřeny na válečné období
v Zábřehu nad Odrou. Jaroslav Ermis (1928–
2020) vzpomněl na průběh celé války, zatímco
Květoslav Tučník přiblížil prostřednictvím své
paměti nálet z 29. srpna 1944 a jeho dopady
v Zábřehu.
Díky ochotným sběratelům fotografií a pohlednic, různých ručně psaných a získaných vzpomínek (upozorněme zde na od roku 2015 běžící projekt Knihovny města Ostravy – Paměť Ostravy)
tak vznikla stodvacetistránková publikace, která
je kompendiem dosud sesbíraných materiálů
k letům 1939–1945 v Ostravě-Jihu. V publikaci
naleznete 68 obrázkových příloh. Jsou zde otištěny pouze snímky pořízené ve válečném období
nebo současné snímky objektů, jež s dějinami
války nějakým způsobem souvisí. Díky rodinným
archivům – zejména Hany Palatové a Stanislava
Mazurka – se podařilo vůbec poprvé otisknout
dosud nezveřejněné fotografie z nejtěžších chvil
války a jejího konce. Mezi ilustracemi naleznete např. také válečné plány jednotlivých čtvrtí
městského obvodu Ostrava-Jih.
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100 LET VLADIMÍRA BRÁZDY
LENKA SCHREIBEROVÁ

Jedna z nejvýraznějších osobností ostravské
operety. Korepetitor, sbormistr, klavírista, skladatel, dirigent. Nadšený sportovec – lyžař, hokejista, basketbalista, volejbalista a tenista. Zasloužilý umělec. To vše byl Vladimír Brázda, který by
letos oslavil sté narozeniny.
Narodil se 27. května 1920 v Klopotovicích
v okrese Prostějov. Vyrůstal v hudební rodině
(Brázdova teta byla přítelkyní Oskara Nedbala),
a proto se začal učit hře na klavír už od dětských
let. Neuměl ještě číst ani psát, ale první melodie
už dokázal zabrnkat, také byl mezi svými učiteli
označován jako „zázračné dítě“.
Ve třicátých letech se celá rodina kvůli práci tatínka přestěhovala do Moravské Ostravy. Vladimír začal studovat obchodní akademii, ale kromě toho také externě hru na klavír na brněnské
konzervatoři, kde slavil značné úspěchy. Ve studiu hudby chtěl pokračovat na mistrovské klavírní škole, ale jeho plány zhatila okupace Československa. Zasáhla šťastná náhoda – v roce 1939
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byl vypsán konkurz na korepetitora ostravského
baletu (ten tehdy vedl Emerich Gabzdyl), v němž
Vladimír Brázda zvítězil, a získal tak své první angažmá. To zřejmě ještě netušil, že v ostravském
divadle zůstane několik desetiletí.
Kromě korepetování se záhy seznámil s tehdejším šéfem operního souboru (a jednou z nejvýraznějších osobností ostravské hudební kultury)
Jaroslavem Voglem, u kterého se začal učit instrumentaci a dirigování, což významně ovlivnilo
jeho další umělecké i životní směřování.
Podle dochovaných pramenů se Brázda za dirigentský pult postavil poprvé na Silvestra roku
1940 při zábavné silvestrovské revue za účasti
zástupců všech souborů divadla Vesele, jen vesele…, která se hrála v Katolickém domě (budova na dnešní Přívozské ulici). Na stejném místě
24. ledna dirigoval opět revue, ovšem tentokrát
zaměřenou na balet a tanec s názvem Letem tančícím světem. První divadelní inscenací, kterou
v tehdejším Českém divadle moravskoostravském dirigoval, byl balet Královna loutek s premiérou 5. dubna 1941 – tentokrát už v Národním
domě (dnešní Divadlo Jiřího Myrona).

Vladimír Brázda s orchestrem.

S jeho prací dirigenta byli všichni spokojeni,
proto dostal příležitost pracovat jako dirigent
s operním sborem i sólisty. V sezóně 1941/1942
se poprvé setkal také s operetou, když dirigoval
už dvě operetní inscenace, z nichž jedna byla
operetní novinka (později slavná a oblíbená opereta) skladatele Rudolfa Kubína Děvčátko z kolonie (premiéra 22. března 1942). Brázda si v ostravském divadle na nedostatek práce opravdu
nemohl stěžovat. Vyzkoušel si i spolupráci s činoherním souborem, pro který složil scénickou
hudbu k inscenaci hry bratří Mrštíků Maryša (premiéra 5. září 1943) a Williama Shakespeara Večer
tříkrálový (premiéra 7. března 1944).
Blížící se fronta způsobila v září 1944 nucené
uzavření všech divadel působících na území protektorátu Čechy a Morava. Vladimír Brázda spolu
s režisérem Janem Paclem a choreografem Emerichem Gabzdylem však dokázali zákazy okupačních úřadů obcházet a pořádat zájezdová vystoupení formou koncertů, estrád a průřezů různých
děl (mimo jiné bylo takto uvedeno i pásmo ze
Smetanovy Prodané nevěsty).
Rok 1945 znamenal velkou změnu nejen pro světové dějiny, ale i pro ostravskou operetu. Ta se

totiž konečně a kompletně oddělila od operního souboru a získala vlastní dvacetičlenný sbor
a malý orchestr. Šéfdirigentem nového operetního orchestru se nestal nikdo jiný než Vladimír
Brázda a byl jím na plný úvazek až do roku 1988.
Sám o tom později řekl: „Tehdy v pětačtyřicátém
jsem se pevně rozhodl, že mým uměleckým domovem bude opereta.“
Za celou dobu Brázdova působení ve Státním divadle v Ostravě je jeho jméno uvedeno u 174 inscenací (a k tomu je nutno připočíst ještě několik
dalších v Divadle loutek a Divadle Petra Bezruče),
a to tam nejsou zahrnuty ty, u kterých dělal korepetitora nebo sbormistra. Bylo by zbytečné snažit se při takovém množství vyjmenovat alespoň
ty nejvýznamnější. Ale můžeme říci, že Brázda
byl milovníkem a znalcem zejména vrcholných
autorů a děl období tzv. zlaté a stříbrné vídeňské
operety, kterými byli Johann Strauss, Emmerich
Kálmán, Franz Lehár a další. Jejich díla – Čardášovou princeznu, Zemi úsměvů, Veselou vdovu, Cikánského barona, Netopýra, Noc v Benátkách, Tisíc a jednu noc – nastudoval dokonce několikrát.
A pokud bychom měli vybrat jen jednoho z nich,
pak by to byl jistě „velký Johann“, tedy Johann
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Odhalení desky Vladimíru Brázdovi v lednu 2015.

Strauss, jehož operety Vladimír Brázda dirigoval
dle svých slov více než tisíckrát.
Kromě operet se ale Brázda profiloval jako
schopný dirigent muzikálů a tento žánr prosazoval i v dramaturgii ostravské operety. Nastudoval například teprve druhé (!) uvedení muzikálu
Divotvorný hrnec v Česku (premiéra 23. června
1949), kde postavu Vodníka Čochtana ztvárnila
další ostravská operetní legenda – Josef Kobr.
Vladimír Brázda dokonce nově zinstrumentoval původní hudbu Burtona Lanea, aby ji mohl
zahrát operetní orchestr ostravského souboru,
a tuhle instrumentaci později využila i další česká divadla. Nastudoval i další slavné muzikály,
třeba My Fair Lady (premiéra 5. 2. 1967) nebo Loď
komediantů (premiéra 9. 12. 1972).
Ačkoliv známe Vladimíra Brázdu především jako
dirigenta, nelze pominout ani jeho skladatelskou práci. Jeho první operetou byla Vysněná
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s premiérou 5. října 1946, na níž se podíleli i Jan
Pacl a básník Josef Kainar, který k ní napsal texty
písní. Následovaly Ztřeštěné námluvy (premiéra
23. března 1950) s Frankem Tetauerem a autorem písňových textů Jaroslavem Seifertem. Tahle úspěšná opereta se v Národním divadle moravskoslezském hrála ve čtyřech nastudováních,
zatím poslední premiéra se odehrála 26. září
2009. Brázda napsal ještě dvě další operety, a to
Svátek pana ředitele (premiéra 5. února 1972)
a Klub starých mládenců (premiéra 27. září 1975).
Ačkoliv domovským souborem Vladimíra Brázdy
byla Ostrava, hostoval často v mnoha českých
i zahraničních divadlech, například v londýnské Covent Garden (1968) nebo ve Státní opeře
v Drážďanech (1980).
Byl propagátorem operety i v rozhlase a zejména
v televizi, kde vytvořil stovky pořadů, které sám
i konferoval, například Ve tříčtvrtečním taktu, Me-

lodie bílého klavíru, Schůzky s operetou a další.
V pořadech i estrádách dokázal vždy pohotově
zpaměti a bez not zahrát u klavíru četné melodie
z celého klasického operetního repertoáru, a to
v různých tóninách. Své vzpomínky sepsal a publikoval v knize Melodie vzpomínek z roku 1994.

u příležitosti jeho nedožitých 95. narozenin pamětní deska.
Vladimír Brázda navždy zůstane jednou z nejvýznamnějších osobností ostravského divadelnictví a nedílnou součástí dějin ostravské operety.

Vladimír Brázda byl dirigentem operetního
souboru do roku 1988, kdy odešel do důchodu,
ale i poté ještě několik let se souborem spolupracoval. Jeho poslední premiérou byla Veselá
vdova (4. června 1994), ale před orchestr operety předstoupil ještě 28. května 2000 při operetním koncertu na oslavu svých osmdesátých
narozenin. Zemřel o rok později, 6. srpna 2001
v Ostravě.
Na připomínku této významné osobnosti ostravského divadla byla z iniciativy Národního
divadla moravskoslezského 8. ledna 2015 v ulici Na Desátém, kde dlouhá léta žil, odhalena
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Potápěč během opravy plynojemu, únor 1970. Foto: Archiv Vítkovice, a.s.

VÝZNAMNÉ VÍTKOVICKÉ
PLYNOJEMY
RADOMÍR SEĎA

Mezi významnou součást výrobního programu
kotlárny Vítkovických železáren v první polovině
minulého století patřily nejrůznější typy zásobníkových nádrží, které svým technickým provedením a velikostí konstrukce oprávněně vzbuzovaly v odborných kruzích i u veřejnosti velký zájem.
Na počátku 20. století se začal v průmyslových
podnicích i v domácnostech stále více používat
k ohřevu svítiplyn. Toto alternativní palivo se
poměrně rychle dokázalo prosadit mezi dosavadními zdroji energie. Vyrobený a vyčištěný svítiplyn nebyl okamžitě spotřebován, proto musel
být umístěn ve vhodném zásobníku – plynojemu. Ten vůbec první byl ve Vítkovicích vyroben
v roce 1901 v rámci vnitropodnikové investice,
neboť byl určen pro firemní plynárnu. Nacházel
se za pancéřovnou provozu továrny na litou ocel.
VÍTKOVICKÉ PLYNOJEMY V PRAZE
V meziválečném období se ostravský podnik
zúčastnil řady složitých konkurzů a jednání na
jejich výrobu. Obchodní kancelář Vítkovického
horního a hutního těžířstva dokázala v prosazujícím se odvětví plynárenství uzavřít řadu klíčových kontraktů. Zvláštní pozornost si zaslouží
zakázky pro Pražskou obecní plynárnu. Prvním
typem, které Vítkovice nabídly, a nakonec i v le34

tech 1924–1926 v Praze postavily, byl tzv. teleskopický plynojem s vodní nádrží o celkovém
objemu 75 000 m³ a průměru 63 metrů. Skládal
se ze dvou nádob, kdy jedna byla dnem vzhůru
ponořena v druhé nádrži. Princip spočíval v tom,
že tlakem přiváděný plyn zvon zvedal, a naopak
při odebírání plynu docházelo k jeho poklesu.
Zvon se skládal z několika částí, jež se do sebe
zasouvaly podobně jako u dalekohledu. Plynojem byl vybaven silnou vodící konstrukcí, po
které se zvon pohyboval. Jako těsnící prostředek sloužila voda, která dokázala zabránit úniku
plynu, případně jej dokázala absorbovat. Jak se
později ukázalo, otevřel tento kontrakt ve výši
více než 13 miliónů korun dveře k získání dalších
zakázek v plynárenství. Nevýhodou při používání
tohoto plynojemu bylo ohřívání vody v zimních
měsících a výkop hlubokých základů.
Při přípravě dalšího typu plynojemu na základě nabídky z 10. prosince 1930 přišli vítkovičtí
konstruktéři vskutku s netradičním řešením,
navrhli kulový zásobník plynu, který byl dosud
používán jen v Americe. K jeho přednosti patřila možnost skladovat plyn pod relativně velkým
tlakem. Kulový plynojem o průměru 20 metrů,
objemu 4 188 m³ a provozním tlaku 3 atmosféry byl postaven na návrší v Libni. Pojmout mohl
téměř 13 000 m³ svítiplynu. Poté, co prošel přísnou tlakovou zkouškou pod dohledem zástupců
Ministerstva veřejných prací, byl v červenci 1934
slavnostně uveden do provozu. Nýtovaná nádoba byla umístěna na osmi dvojitých ocelových

nohách zapuštěných do kruhového betonového
základu. Jednotlivá pole plynojemu byla pokryta speciálním hliníkovým nátěrem, čímž mělo
být bráněno přehřátí tělesa v letních měsících.
Jelikož práce místní natěračské firmy nebyla
úplně kvalitní, rozhodla se vítkovická pražská
kancelář odlupující se vrstvy reklamovat. Každopádně tato svého druhu první vítkovická zakázka
v hodnotě 1 740 000 korun měla později své nástupce v podobě kulových nádrží, kterých podnik v dalších letech vyrobil řádově několik desítek. V roce 1936 se v pražských novinách objevilo
sdělení o plánovaném bourání plynojemu, neboť
z něj údajně unikající svítiplyn může poškodit
zdraví obyvatel. Tato fáma vznikla na základě
záměru Pražské obecní plynárny postavit zcela
nový a identický typ kulového plynojemu hned
vedle dosavadního, s tím rozdílem, že neměl být
nýtovaný, ale svařovaný. Postupně měla vzniknout v Praze celá síť těchto zásobníků. K jejich
realizaci nakonec nikdy nedošlo. V roce 1945 byl
plášť plynojemu zasažen palbou a protržen. Svůj
původní účel přestal plnit, přesto byl vítkovický
výrobek i nadále využíván. Od roku 1949 sloužil
Leteckému výzkumnému ústavu jako součást
aerodynamického tunelu k testování částí letadel. Toto jedinečné kulové těleso, které se stalo
nepřehlédnutelným symbolem Libně, inspirovalo malíře Františka Grosse k jeho ztvárnění. Ve
svém díle jej zmiňují také spisovatelé Josef Škvorecký a Bohumil Hrabal. V roce 2006 byla stavba
prohlášena kulturní památkou.
Na základě předcházející dobré zkušenosti při
realizaci vodního plynojemu nabídla správní
rada Pražské obecní plynárny obchodnímu oddělení Vítkovických železáren oficiálním dopisem ze dne 18. dubna 1931 zakázku na výstavbu
bezvodého plynojemu soustavy M.A.N. (Maschinenfabrik Augsburg–Nürnberg) tentokrát o objemu neuvěřitelných 150 000 m³. Tento typ zásobníku plynu měl lepší provozní schopnosti.
Jeho přednost spočívala zejména v tom, že byl
schopen udržet konstantní tlak plynu a v zimních měsících nebylo nutné ohřívat vodu, čímž

došlo ke snížení provozních nákladů. Jako těsnící prostředek se používal dehet nebo olej. Byl to
největší plynojem v tehdejším Československu.
Ocelová konstrukce vážila 1 270 tun, měřila téměř
76 metrů, průměr činil 53,6 m. Vítkovická kotlárna
musela nejprve do dvou měsíců od zadání zakázky předložit Pražské obecní plynárně podrobnou
technickou dokumentaci, po jejímž schválení začala dovážet na místo příslušný materiál. Plynojem byl kolaudován v roce 1933.
S technickými parametry a funkcí vítkovických
plynojemů byla široká veřejnost seznámena
v roce 1937 prostřednictvím modelů a fotografií
na pražské výstavě Plyn a voda.
Během německé okupace byly tyto objekty vybrány za cíl diverzní paraskupiny Out distance vyslané z Londýna ve složení nadporučík Adolf Opálka,
desátník aspirant Ivan Kolařík a rotný Karel Čurda.
Vzhledem k tomu, že výsadkáři nenašli po seskoku na jaře 1942 shozený kontejner s destrukčním
materiálem, tak se o sabotáž ani nepokusili.
OD VYSOKOPECNÍHO PLYNOJEMU K HALE GONG
V současné době je mezi obyvateli Ostravy a celé
České republiky nejznámější plynojem, který byl
v rámci projektu Nových Vítkovic v Dolní oblasti
přestavěn na kongresové centrum. Není proto od
věci připomenout okolnosti jeho vzniku a základní historická fakta.
V druhé polovině listopadu 1922 začalo podnikové stavební oddělení s úpravou terénu pro výstavbu tzv. mokrého plynojemu s průměrem 71,7 m,
který by fungoval jako zásobník vyčištěného vysokopecního plynu, jenž vzniká jako sekundární
produkt při výrobě surového železa. Shromážděný plyn sloužil dále jako palivo pro vítkovické
ocelářské pece a jiná zařízení. Plynojem zároveň
vyrovnával disproporce mezi vyrobeným a spotřebovaným plynem, a tím udržoval optimální
tlak v rozsáhlé potrubní síti.
Dne 5. ledna 1923 podalo ústřední ředitelství
Vítkovického horního a hutního těžířstva žádost
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Kulový plynojem v Praze Libni, 1934. Foto: Archiv Vítkovice, a.s.
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o stavební povolení na parcele č. 1071/1. Stejně jako u každého jiného objektu také v případě
plynojemu se dbalo na kvalitní základy. Použito
bylo 6 500 m³ betonu a 120 tun železných výztuží. Na základové desce o výšce 50 cm byla položena 25milimetrová vrstva asfaltu. Dno nádoby
o rozměru plochy 4 000 m² vážilo 273,3 tun, tvořil
ji ocelový plech o síle 20 mm. Nádoba plynojemu
z ocelového pláště silného 15 až 30 mm měřila
13,5 m. Po dokončení základů koncem května
1923 se přistoupilo k montáži vodní nádoby plynojemu včetně vodících kladek. Na den sv. Václava 28. září 1923 začali dělníci montovat zvon.
S touto prací byli hotovi dva dny před štědrým
dnem téhož roku. Výška od základu po zvon činila
32 m, výška vodní nádoby 13,5 m, průměr vstupních a výstupních potrubí 2,5 m. Celková kapacita
objektu byla přibližně 104 000 m³, z toho 50 000
m³ tvořil shromážděný plyn, zbytek objemu tvořil
vodní sloupec. Plynojem byl postaven na místě
původní Anselmovy huti, resp. pozdější válcovny
I.
Ještě před začátkem vánočních svátků začal být
plynojem napouštěn vodou. Plnění objektu vysokopecním plynem probíhalo ve třech etapách.
Nejprve v sobotu 26. ledna 1924 od 2.30 hod. ráno
do 16.10 hod. odpoledne probíhalo připojení nového plynového vedení k centrále IV, včetně plynového ventilu G1 a přívodního potrubí k měřiči
plynu k ventilu S1. Na druhý den v ranních hodinách byla vyjmuta zaslepovací příruba z nového
plynového vedení u připojovací objímky ke stávajícímu vedení k centrále IV. Pak se od 8.55 hod. přistoupilo k samotnému plnění nádoby vysokopecním plynem, což trvalo zhruba do 12.15 hod. Při
projektování zásobníku byla ponechána možnost
na jeho případné budoucí zvětšení na dvojnásobný užitný objem teleskopickým zdvižením zvonu.
V tom případě by výška celého plynojemu dosáhla 45,2 m.
V plynové nádobě se pohyboval zvon o průměru 70 m a výšce stěny 13,2 m. Vrchlík byl vysoký
5,35 m, takže zvon měl celkovou výšku 18,55 m.

Hmotnost původního nýtovaného zvonu byla
572 tun. Pomocí systému vodicích kladek a vodítek se pohyboval na vodní hladině na 32 sloupech, vyvážených závažím tak, aby se zvon zvedal tlakem plynu proudícím do plynojemu při
jeho plnění. Stavební náklady dosáhly 11 mil. korun. Při denních úsporách 13 000 korun byla stavba amortizována přibližně za 2,5 roku. Celková
hmotnost konstrukce činila 2 075,5 tuny. Během
výroby a montáže bylo použito 554 000 nýtů
a 37 000 šroubů.
Od uvedení do provozu v roce 1924 do roku 1945
nebyly na plynojemu zaznamenány žádné vážnější poruchy. Panovala přitom obava z poklesu
základů vlivem poddolování nebo později zahájením provozu VI. energetické ústředny (dnešní
malý svět techniky U6) spuštěním 1. pístového
dmychadla v květnu r. 1940, jehož chod vyvolával mírné otřesy. Největší odchylky a poklesy od
vodorovné osy byly zaznamenány u sloupů č. 9,
13 a 17, a to od 100 do 157 mm.
Během leteckých náletů na konci druhé světové
války byl objekt 20. února 1945 kolem 19 hod.
zasažen sovětskou leteckou bombou, která pronikla do plynojemu, aniž by vybuchla. Bomba
prorazila vrchlík zvonu mezi sloupy č. 22 a 23
asi sedm metrů od okraje a zůstala ležet na dně
nádoby až do roku 1970. Z dnešního pohledu se
může možná zdát nepředstavitelné, že tehdejší
německé vedení Vítkovických železáren nechalo
opravit pouze střešní otvor a více se plynojemem
nezabývalo, ovšem s blížící se frontou začal být
aktuální nacistický plán destrukce celé vysokopecní oblasti v případě zhroucení třetí říše, který
naštěstí nebyl realizován.
Po válce byl plynojem provozován až do 7. prosince 1969, kdy havaroval. Toho dne uvízla severní část zvonu na vodicích plochách a jižní část
plováku pak poklesla. V důsledku poddolování
došlo mezi sloupy 5 až 9 ke zborcení pláště zvonu, jeho vychýlení a úniku vysokopecního plynu,
který zamořoval okolí. Během odčerpávání nánosů bahna, které sahaly až do výšky 1,5 metru
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byla 16. února 1970 nalezena letecká bomba
z druhé světové války. Dobový tisk přisoudil pochopitelně její původ nacistické organizaci SS.
K akci musel být povolán také potápěč z Dolu
Jan Šverma. Vyjmutím zapalovače ji definitivně
zneškodnili až přivolaní policejní pyrotechnici
– kapitán František Poledňák a kapitán Oldřich
Pospíšil. 120 kg vážící bomba se silně poškozeným pláštěm byla pak odnesena na lékařských
nosítkách a později odstřelena ve vybraném
lomu. Nádobu plynojemu se podařilo ustavit do
vodorovné polohy a zařízení mohlo opět dodávat ocelářským pecím potřebné palivo. Rekonstrukční práce přesáhly 4 miliony korun.
V roce 1973 se plynojem v základech znovu vychýlil. Kvůli velkému opotřebení celé konstrukce byla
realizace generální opravy naprosto nevyhnutelná. Plechy ve spodní části byly zrezivělé a při větším naplnění plynojemu se zvon ponořoval tak,
že dírami v jeho plášti unikal plyn, proto mohl být
plynojem plněn jen na 60 % provozní kapacity.
Dne 12. května 1982 nechalo tehdejší vedení Vítkovických železáren plynojem odstavit. Do nádoby byl vypálen otvor o velikosti 3,8 × 4 m. Nejprve
byla vypuštěna voda a celá nádoba se nechala odvětrat. Ze dna objektu bylo vyvezeno na 2 400 tun
nánosů. O měsíc později zahájily Hutní montáže
rekonstrukční práce, které zahrnovaly kompletní výměnu zvonu. Nýtovaná nádoba plynojemu
zůstala původní. Svářečské práce byly ukončeny a provoz obnoven až v srpnu 1983. Plynojem
plnil dále svůj účel až do definitivního ukončení
vysokopecního provozu v září 1998, celkově tedy
74 let.
Řadu let nebylo jasné, jak naložit s celým areálem
Dolních Vítkovic. Objevovaly se názory od úplné
demolice přes uchování technických objektů metodou tzv. posledního dne až po celkovou rekonstrukci a následné zpřístupnění široké veřejnosti.
V diskusích o ochraně tohoto cenného industriálního komplexu sehráli roli zejména ostravští památkáři v čele s Milošem Matějem, Naděždou Goryczkovou a Martinem Strakošem, ředitel Nadace
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Landek Stanislav Vopasek, spolek Za starou Ostravu a ostravská odborná i laická veřejnost.1
K realizaci opravy plynojemu, který byl od roku
1998 prázdný, přistoupil v roce 2012 průmyslník
Jan Světlík (celý areál převzal v roce 2003). Jeho
představou byla multifunkční aula pro 1 500 osob.
Oslovil proto architekta Josefa Pleskota, který
přišel s řadou konkrétních nápadů. Nezbytným
prvním krokem po odvozu nečistot bylo zvednutí
zvonu plynojemu o 1 492 cm do výšky 32 m, které
proběhlo ve dnech 12. až 24. ledna 2011. Výrobcem a dodavatelem jednotlivých ocelových částí
se stala dceřiná společnost Vítkovice Power Engineering, následnou montáž zajistili zaměstnanci
Hutních montáží. Symbol oživení Dolní oblasti
získal za rok 2012 cenu od České komory autorizovaných inženýrů a techniků, ale to nebylo vše.
Úsilí zúčastněných na realizaci rekonverze plynojemu ocenila česká veřejnost svým hlasováním
pro udělení titulu Stavba roku 2013.
Přestavěný objekt si mohli lidé poprvé prohlédnout během podnikového dne otevřených dveří
1. května 2012. O osm dnů později se konal v hlavním sále zahajovací koncert Jarka Nohavici s Janáčkovou filharmonií, a právě při této příležitosti
byl plynojem pojmenován na multifunkční aulu
Gong. Jeho spodní část je určena pro galerii, šatnu a foyer, zatímco v prvním patře vznikl menší sál
s kapacitou přibližně 400 osob a v patře druhém
sál s kapacitou 1 527 sedících diváků. Ve stejném
roce proběhla také výstavní premiéra. Pod názvem DIPLOMKY 2012 ji uspořádal kurátor Jiří Ptáček. Jednalo se o práce studentů Fakulty umění
Ostravské univerzity. Zcela výjimečné pro Gong
bylo vystavení osmimetrového obrazu Zavraždění svatého Václava z roku 1844 od Antona Pettera,
který pomáhala zachránit Světlíkova Nadace Machinery Fund spolu s dalšími partnery a následně
i díky veřejné sbírce.

1 Vybrané články zachycující dobové diskuse jsou shromážděny na webu
Krásná Ostrava zde: http://www.krasnaostrava.cz/category/ostravska-temata/industrial/
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