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EDITORIAL

Milí přátelé, držíte před sebou jarní číslo bulletinu 
Krásná Ostrava. Přestože vychází ve vypjaté situaci 
vyvolané válkou na Ukrajině, věříme, že vám při-
nese radost ze čtení. 

Dlouhodobě se nejen na stránkách bulletinu sna-
žíme upozorňovat na osudy lidí, kteří zde žili před 
námi a museli také čelit nejrůznějším výzvám. Patří 
mezi ně kupříkladu spisovatelka a hudební sklada-
telka Ilse Weberová, vítkovická rodačka a statečná 
žena, která zemřela v plynové komoře po boku 
dětí, které jako jejich ošetřovatelka nechtěla opus-
tit a dobrovolně s nimi nastoupila do transportu 
do Osvětimi. V aktuálním čísle přinášíme informa-
ci o veřejné soutěži na pamětní desku této zásadní 
ostravské osobnosti, již bychom chtěli realizovat 
v červnu letošního roku. Dozvíte se také zajímavé 
informace o bibliofilském sjezdu, který se konal 
v roce 1931 v ostravském Domě umění z podnětu 
tehdejšího starosty Jana Prokeše. V loňském roce 
jsme na výročí bibliofilského sjezdu upozornili jed-
ním z dílů našeho online cyklu Ostravské kulturní 
stopy, v březnovém čísle Krásné Ostravy se feno-
ménu bibliofilství v Moravské Ostravě věnuje člá-
nek Gabriely Pelikánové a Vladimíry Lichovníkové. 

Tradičně v bulletinu najdete i řadu dalších článků, 
věříme, že vám pomůžou rozptýlit se ve stresu-
jícím období, souvisejícím s válkou na Ukrajině. 
Pokud byste se chtěli zapojit do pomoci ukrajin-
ským uprchlíkům, můžete je podpořit například 
zakoupením naší placky nebo ručně šité vlajky 
Ukrajiny. Můžete také přinést žluté a modré látky, 
které dáme dobrovolnicím-šičkám. Výtěžek z pro-
deje placek a vlajek věnujeme ostravské pobočce 
Organizace pro pomoc uprchlíkům, která pomáhá 
konkrétním ukrajinským rodinám prchajícím před 
válkou. V rámci této iniciativy se během prvních 
dvou dnů ve Fiducii vybralo neuvěřitelných 
24 500 Kč. 

Moc děkujeme všem, kdo pomáhají.

Ilona Rozehnalová
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OSTRAVA MÁ ORIGINÁLNÍ 
HMYZÍ DOMKY

Na osmi místech Ostravy vzniklo v roce 2021 osm 
originálních kolekcí hmyzích domků, vytvořených 
ostravskými architekty, sochaři, umělci či desig-
néry. Loď – hmyzí archa v Komenského sadech –, 
Beatles vykračující si po ostravské Černé louce, 
„vosí hnízda“ – vajíčka na Slezské Ostravě – a dal-
ší netradiční domky pro hmyz teď můžete najít 
na různých místech Ostravy. Hmyzí domky byly 
vybrány odbornou porotou ve veřejné soutěži, do 
které se přihlásilo celkem 13 autorů se 17 umělec-
kými návrhy. V prvním kole porota hodnotila ze-
jména funkčnost hmyzích domků a jejich origina-
litu. Do druhého kola vybrala ty návrhy, u kterých 
usoudila, že jsou funkční, realizovatelné a nápadi-
té. Ve druhém kole se také hovořilo o jednotlivých 
lokalitách umístění domků. Autorům při realizaci 
radili biolog Petr Kočárek a sochař Jaroslav Kolé-
šek. Za pomoc děkujeme také náměstkyni primá-
tora Kateřině Šebestové, která nám kromě jiného 
pomáhala i s vyřizováním potřebných povolení. 
S projektem Antikvariátu a klubu Fiducia pomohl 
také náš Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu, 
Ostravská univerzita a Slezská univerzita. Zapojili 
jsme do něj též veřejnost, která si mohla na osmi 
speciálních dílnách s umělci vyrobit hmyzí dom-
ky a odnést si je bezplatně domů na balkony či 
zahrady. Součástí kampaně, která se snaží lidem 
vysvětlit, proč by měli hmyzu ve městě pomáhat, 
jsou také edukační videa, která jsme vytvářeli ve 

spolupráci s režisérkou Monikou Horsákovou, ka-
meramanem Janem Vlčkem a biologem Petrem 
Kočárkem. Videa jsou k zhlédnutí na webu spolku 
Fiducia nebo na YouTube kanálu LucernaTV. 

Ostravský hmyzí mobiliář vznikl díky podpoře 
Statutárního města Ostravy z programu FajnOVY 
prostor. 

V roce 2021 vznikly tyto hmyzí domky: 

SVATÝ AMBROŽ – PETR SZYROKI  
Přívoz, ul. Špálova

LOĎ – BEDŘICH MRKVA  
Komenského sady u Nové radnice

BEATLES – JIŘÍ MARKEVIČ  
Výstaviště Černá louka

VAJÍČKA – JOSEF KUKUČKA  
Slezská Ostrava, Hladnovská proluka

SBÍRKA BROUKŮ – GABRIELA MAŇÁKOVÁ  
Poruba u gymnázia O. Havlové

KOLEKTIVNÍ BYDLENÍ – LUKÁŠ DVORSKÝ  
Hrabůvka u gymnázia F. Hajdy

HMYZÍ AGLOMERACE – MARIE SEIBERTOVÁ  
 Hrabůvka u MŠ Paprsek

OSTRAVA!!! – MARIE SEIBERTOVÁ  
Sokolská ulice u Hornické polikliniky

Mapu umístění všech hmyzích domků najdete na 
klubfiducia.cz/mapa-hmyzich-domku.

▲ Členové odborné poroty Milena Vitoulová a Petr Kočárek u soutěžních návrhů hmyzích domků.
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OSTRAVSKÉ BROUKOVIŠTĚ – 
CO NA NĚM UVIDÍTE

Když k našemu broukovišti na náměstí Dr. E. Be-
neše poprvé přijdete, můžete nabýt dojmu, že se 
jedná o nahodile naskládané větve. Ale není to 
tak, naopak jde o promyšlenou sestavu větších 
i menších kmenů mrtvého dřeva, které jsou do 
sebe poskládány tak, aby mohly vytvořit náhradní 
domov broukům a jinému hmyzu. 

Smyslem broukoviště ve městě je poskytnout 
chráněný prostor organismům, jejichž život se ur-
čitým způsobem váže nebo závisí na odumřelém, 
tlejícím a trouchnivějícím dřevu. Toho je ve městě 
nedostatek a broukoviště je jedním ze způsobů, 
jak hmyzu, ale i jiným živočichům a rostlinám 
vázaným na mrtvé dřevo pomoct. 

Na kmenech, které jsou postaveny po krajích 
broukoviště, můžete vidět například chodbičky, 
které si tady vykousaly larvy brouků tesaříků. 
Dřevo jim slouží jako úkryt i potrava. Podobné 
chodbičky mohou patřit také jiným broukům, 
například krascům nebo kůrovcům, i některým 
motýlům, třeba drvopleňům. Všimnout si můžete 
také dutiny, ve které žili mravenci rodu Campono-
tus. Říká se jim dřevokazi, ale zdravým stromům 
neškodí – obývají pouze stromy, které jsou osla-
bené nebo napadené takzvanou hnědou hnilo-

bou. Tyto stromy mají zpravidla měkkou dřevní 
hmotu, ve které mravenci žijí ve velkých koloniích. 
Mravenci se dřevem neživí, pouze si v něm budují 
svá hnízda. Jejich potravou je hmyz a takzvaná 
medovice. Tu získávají od mšic, o které se často 
dokonce starají. 

Na broukovišti můžete pozorovat také dutiny, 
jež jsou jedním z přirozených projevů stárnutí 
stromu. Bohužel ve městech se často staré stromy 
kácejí s argumentem, že jsou nebezpečné, a živo-
čichové i rostliny pak přicházejí o své přirozené 
prostředí. 

Kmeny umírajících stromů jsou ale v krajině 
potřebné – jsou totiž plné života. Kromě larev 
brouků na nich můžeme pozorovat celý zástup 
fascinujících tvorů – třeba chvostoskoky, mnoho-
nožky, drobné šneky, štírky nebo stínky. Dutiny 
obývají také takzvaní dutinoví hnízdiči – ptáci 
a netopýři. Nedostatek dutin v mladých lesích 
nebo parcích ve městech je nahrazován budkami. 
Broukoviště ale není cestou, jak nahradit chybějící 
staré stromy s dutinami, naší snahou by mělo být 
naopak co nejvíc staré stromy v městských lesích 
zachovávat a nekácet je. Broukoviště bychom měli 
chápat jako jednu z možností edukace veřejnosti 
a také jako náhradní prostor pro brouky a hmyz 
ve chvíli, kdy jim dramaticky ubývají přirozené 
lokality, kde mohou žít. 
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▲ Hmyzí dílna na Sokolské ulici.

▲ Marie Seibertová: malý hmyzí domek Hmyzí aglomerace.
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▲ Jiří Markevič: hmyzí domek Beatles.

▲ Josef Kukučka: hmyzí domek Vajíčka.
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BROUKOVIŠTĚ NA NÁMĚSTÍ DR. EDVARDA BENEŠE A ÚPRAVY 
NÁMĚSTÍ

V srpnu 2021 jsme v centru Ostravy vytvořili broukoviště a dočasnou hmyzí intervenci, a to ve spolupráci 
s Ostravskými městskými lesy a Statutárním městem Ostrava. Broukoviště, které najdete mezi stromy 
na náměstí dr. Edvarda Beneše, by zde mělo stát spolu s dalšími našimi dočasnými intervencemi do 
doby, než bude realizována oprava náměstí podle vítěze architektonické soutěže (předpoklad nejdříve 
rok 2023). U broukoviště se nachází naučná cedule se zákresem, texty připravili Zdenka Rozbrojová, 
Petr Kočárek a Ilona Rozehnalová, o grafickou podobu se postarala Kristína Pupáková, ceduli vyrobili 
Ivo a Lenka Škutovi.

HMYZÍ INTERVENCE  
NA NÁMĚSTÍ

V dubnu 2022 bychom rádi na náměstí Dr. Edvar-
da Beneše pokračovali ve hmyzích intervencích 
i úpravě náměstí. Jelikož se na zimu na náměstí 
přestěhovalo kluziště (mělo velký úspěch a naše 
broukoviště se u něj krásně vyjímalo, určitě jste 
jej nepřehlédli, když jste kolem něj bruslili mezi 
stromy), museli jsme odstranit některé prvky. Od 
dubna vás čekají nové lavice z kmenů (poslouží 
i hmyzu, ty původní už se nám postupně rozpa-

daly, byly přece jen dělány jako dočasné na jeden 
dva roky, a sloužily pět). Upravíme také květináče, 
které necháváme přes zimu zarostlé, aby se v nich 
mohl před mrazem schovat hmyz. Obnovíme 
naučnou ceduli o zajímavých architektonických 
dominantách náměstí. Vrátí se sem také hmyzí 
domek, který měl podobu knihovničky – samo-
tářské včelky a vosičky bydlely ve „hřbetech knih“, 
na kterých jste mohli číst názvy knížek, inspiro-
vané hmyzem (Ze života hmyzu, Čmelák Aninka, 
Ferda mravenec…). Chystáme rovněž poetickou 
stezku, inspirovanou básněmi a texty věnovanými 
hmyzu. 
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OPEN CALL PRO KURÁTORY 
VÝSTAV V GALERII IN VITRO

V rámci náměstí Dr. E. Beneše se také sta- 
ráme o galerii In Vitro ve vitrínách bývalého ob-
chodního domu Ostravica-Textilia. Vitríny jsme 
opravili, zasklili a nyní se v nich konají výstavy. 

V polovině března jsme vypsali open call na 
kurátora a výstavu v galerii IN VITRO. Prostřed-
nictvím open callu chceme dát příležitost mla-
dým kurátorům a jejich projektům. Do soutěže  
se do 15. 4. 2022 mohou přihlásit kurátoři ve 
věku do 40 let s výstavním projektem, který by 
chtěli realizovat. Nejzajímavější pak bude vybrán 
šéfkurátorem Galerie Dole Martinem Mikoláškem 
k realizaci v letošním roce. Každý kurátor může 
přihlásit maximálně dva projekty. Pro rok 2022 
budou vybrány 1–3 projekty.

Délka trvání výstavy je přibližně dva měsíce. Ku-
rátor obdrží za realizaci výstavy honorář 2000 Kč, 
umělec také 2000 Kč. Spolek Fiducia jako vypi-
sovatel soutěže realizaci výstavy podpoří rovněž 
produkčně, včetně PR, technicky i organizačně. 
Rozpočet výstavního projektu by neměl přesáh-
nout 5000 Kč (materiálové náklady). Vyhrazujeme 
si právo – v případě, že projekty nebudou na poža-
dované úrovni – od soutěže zcela odstoupit.

Přihláška musí obsahovat:

– strukturovaný profesní životopis s přehledem 
dosavadní kurátorské činnosti,

– jméno, adresu, kontaktní telefon a e-mail,

– stručný popis zamýšleného výstavního projektu 
včetně výběru zastoupených umělců a jejich port-
folií či odkazů na jejich webové stránky (pokud 
existují) – rozsah 1–2 strany formátu A4.

Uzávěrka podání přihlášek je 15. dubna 2022. 
Přihlášku včetně všech příloh zasílejte na e-mail:  
antikfiducia@seznam.cz. Do předmětu zprávy 
uveďte „Open call In Vitro“ a zaškrtněte Požado-
vat potvrzení o přečtení. V případě, že vám do dru-
hého dne nepotvrdíme převzetí, bude přihláška 
považována za nedoručenou. 

 
Galerie IN VITRO – jedná se o osm venkovních 
vitrín u bývalého obchodního domu Ostravica-
-Textilia na náměstí Dr. E. Beneše v centru Ostravy. 
Vitríny jsou uzamykatelné. 

Rozměry vitrín jsou 1720×1720 mm (jedna vitrína 
je atyp s výklenkem). 
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HMYZ JE FAJNOVY, DOSTAŇME HO DO MĚSTA VÍCE!
BARBORA KALINOVÁ

Na jaře loňského roku se v Ostravě uskutečnila 
soutěž, za jejíž přípravou stojí spolek Fiducia. 
V rámci projektu Hmyz je fajnOVY!!! dostali účast-
níci soutěže, mezi nimiž byli i studenti či absol-
venti naší Ostravské univerzity, za úkol připravit 
návrh kolekce hmyzích mobiliářů, které měly 
sestávat z jednoho velkého hmyzího hotelu a se-
skupení několika malých, jež budou pohromadě 
zajímavě dokreslovat vzezření veřejného pro-
stranství města. Ze sedmnácti soutěžních návrhů 
vybrala porota osm vítězných, jejichž realizace se 
od června do října postupně objevily na různých 
místech v Ostravě.

Ostravští architekti, umělci, sochaři a designéři si 
na originalitě i funkčnosti svých děl dali skutečně 
záležet. Do veřejného prostoru se nyní díky nim 
dostává řada nejen umělecky hodnotných, ale 
i užitečných výtvorů, které rovněž z edukačního 
hlediska napomáhají rozvoji města. Ve vzdělá-
vací kampani se angažuje Okrašlovací spolek 
Za krásnou Ostravu, Slezská univerzita v Opa-
vě a Ostravská univerzita, kde působí biolog  
Petr Kočárek či sochař Jaroslav Koléšek, kteří  
jsou součástí přípravného týmu projektu. Osvěta 

byla šířena pomocí vzdělávacích videí i na samot-
ných instalacích hmyzích domků. Tato stránka 
projektu hraje velmi důležitou roli. V České repub-
lice žije množství vzácných druhů hmyzu, kterým 
používáním chemie, sečením travnatých ploch, 
odstraňováním mrtvého dřeva a dalšími lidskými 
činnostmi ubíráme prostor k životu a rozmnožo-
vání. Budováním hmyzích hotelů či rozmisťováním 
broukovišť rozšiřujeme hmyzu nabídku biotopů, 
která je naším přičiněním omezená. V mobiliářích 
má hmyz vyhloubené chodbičky a vyvrtané otvo-
ry, do kterých se umísťují například šišky, kousky 
sena, kůry apod. Ve spolupráci s Městskými lesy 
vznikají broukoviště, což jsou soubory kmenů 
a větví, ve kterých dřevní brouci, tesaříci a další 
druhy rády vrtají. Pár takových starých kmenů je 
na náměstí Dr. E. Beneše. „To broukoviště mi dělá 
radost – je to pěkný příklad, jak levně a efektivně 
může pomoct hmyzu opravdu každý,“ těší se ze 
zdařilého nápadu paní Ilona Rozehnalová, ředi-
telka spolku Fiducia, z jejíž strany vzešel impuls 
k vyhlášení soutěže. „Jeden velký hmyzí domek 
v centru Ostravy jsme už na náměstí Edvarda 
Beneše ini ciovali. Hmyz ho okamžitě obydlel 
a dodnes pěkně slouží, proto jsem si říkala, že by 
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jich po městě mohlo být více,“ říká paní Rozehna-
lová. Doplňuje, že celý projekt je značně finančně 
náročný a jeho realizace na vlastní náklady 
by nebyla možná, proto se v rámci programu  
FajnOVY prostor obrátili na Statutární město Ost-
rava s žádostí o dotaci, které bylo vyhověno.

Na otázku, zda instalacemi hmyzích hotelů ne-
dojde k rozšíření obtížného hmyzu, odpověděl 
ostravský biolog Petr Kočárek: „V domečcích sídlí 
hmyz, který je pro člověka užitečný. Jsou to opylo-
vači, včelky, samotářské vosy, dravé druhy, které 
zbavují lidi škůdců – loví housenky. Některé druhy 
hmyzu do domečků zalézají, aby nezmrzly, třeba 
slunéčka, zlatoočka, motýli… Zavedením hmy-
zích mobiliářů můžeme krajinu jedině obohatit.“ 
Kromě broukovišť a hmyzích domků prospívají 
hmyzu i zarostlé luční kouty, které mohou někdy 
působit neupraveně a ubírat na kráse městské 
části, mají však, jak už víme, prospěšný charakter.

Petr Kočárek také objasnil, co je potřeba mít při 
instalaci hmyzího obydlí na paměti, nelze se totiž 
jen tak nerozvážně rozhodnout, kam jej umístíme: 
„Nesmí být trvale ve stínu, tam by bylo příliš vlh-
ko, a nemůže být ani na slunci, to by se přehříval. 
Ideální místo je takové, které je část dne osluněné, 
ideálně dopoledne.“ Rovněž kvůli vlhkosti nesmí 
stát na zemi a musí být z neošetřeného dřeva, to 
by hmyzu uškodilo. Nutné je dbát i na zastřešení 
domečku. Ideální období pro vyvěšení je jaro. 
Domeček je však osidlován neustále a visí trvale, 
proto se nic nestane, umístíme-li jej na určené 
místo v létě či na podzim. „Protože tam lítají pře-
devším včelky, musí v okolí něco kvést, alespoň ve 
vzdálenosti sto až dvě stě metrů, ideálně celoroč-
ně. Na sídlištích mívají lidi na balkonech muškáty, 
to stačí. Nejlepší místo je ale ozdobná zahrádka,“ 
doplňuje pan Kočárek. Po umístění si domeček 
hmyz najde sám, a co se týče údržby objektu, 
není během roku nutné provádět jakékoli úpravy. 
Životnost příbytků se pohybuje okolo pěti let.

Z Ostravské univerzity (OU), na níž jsem redaktor-
kou online časopisu OU@live, pochází významná 
část úspěšných participantů soutěže, mezi nimi 

i Bedřich Mrkva: „Hned při osazování začal nalí-
távat různý hmyz a hledal skulinku, do které by 
si zalezl, to bylo příjemné překvapení. Jsem taky 
rád, že se hmyzí domky nachystané pro veřejnost 
rozebraly a budou sloužit svému účelu.“ Jeho 
návrh velkého hmyzího domečku byl instalován 
6. srpna v Komenského sadech v Ostravě, kde 
došlo i k zavěšení souboru zmenšených modelů. 
Lidé, kteří byli přítomni na workshopu, měli pří-
ležitost odnést si vlastní miniaturu domečku, do 
které už jen stačilo vyvrtat pro hmyz chodbičky. 
„Je skvělé, že jsme dostali volnou ruku a mohl 
jsem si do toho promítnout svou vlastní tvorbu, 
dřevo je mi blízké, používám ho a vybral jsem si 
téma lodi, protože se o lodě zajímám, je to můj 
koníček,“ vyjadřuje nadšení z volnosti při tvoření 
Bedřich Mrkva, absolvent 2. ročníku oboru so-
chařství na OU. Dodává, že jeho „hmyzí archa“, jak 
domku říkají členové spolku Fiducia, je vyrobena 
z jediného kusu dubového dřeva.

Se dřevem však zdaleka nejsou zvyklí pracovat 
všichni účastníci soutěže. Josef Kukučka, vystu-
dovaný umělecký kovář, uvádí, že realizace návr-
hu pro něj byla experimentováním s materiálem 
a velkou výzvou. Jeho kolekce hmyzích obydlí se 
podobá jakýmsi kokonům. „Chtěl jsem se držet 
biomorfních, přírodních tvarů, vycházím z vají-
ček, které vnímám jako takový symbol života, my-
šlenka byla i taková, že si hmyz ten veřejný prostor 
kolonizuje,“ vysvětluje Josef Kukučka, který je 
rád, že se do projektu zapojil, neboť si uvědomuje 
problematiku úbytku hmyzu ve městech: „S tou 
zelení ve městech je to problematické, je fajn, že 
se to řeší, a věřím, že se teď i více lidí u domečků 
zastaví a třeba se budou zajímat.“

Navozování estetické libosti je jednou z mnoha 
důležitých funkcí města. Umělecký dojem mo-
biliářů je tak pro obyvatele Ostravy přidanou 
hodnotou. Ať už jde o obohacení města o užitečný 
hmyz, ocenění místních umělců, vznik zajímavých 
artefaktů, či vzdělávání obyvatel, to vše jsou kraj-
ně ocenění hodné výstupy celé akce.
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▲ Sochař Petr Szyroki u svého hmyzího domku Sv. Ambrož. 
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HMYZÍ DOMKY, BROUKOVIŠTĚ  
A JEJICH VÝZNAM V OCHRANĚ HMYZU
PETR KOČÁREK

Hmyz je na této planetě nesrovnatelně déle než 
my lidé a za tu dobu se stal nedílnou součástí 
všech suchozemských ekosystémů. Starobylý 
hmyz stál u zrodu současného světa a významnou 
měrou se podílel na formování společenstev, 
doslova je spoluvytvářel, a vazby mezi hmyzem 
a rostlinami jsou tak těsné, že bez sebe navzájem 
nemohou dlouhodobě přežívat. Hmyz hraje zá-
sadní roli v rozkladu jak rostlinné, tak živočišné 
biomasy a v jejím návratu do koloběhu živin, 
opyluje převážnou většinu kvetoucích rostlin. 
Dravé a parazitické druhy udržují ostatní druhy 
hmyzu v optimálních početnostech a brání jejich 
přemnožování. Zároveň je hmyz nepostradatel-
nou potravní základnou pro mnoho obratlovců, 
ptáků, obojživelníků. 

V současné době jsou všechny ekosystémy na 
planetě ovlivněné činností člověka. Velké množ-
ství druhů vymírá, velké množství již vyhynulo. Ve 
střední Evropě odhadujeme, že zhruba 30 % všech 
druhů hmyzu je nějakým způsobem ohroženo. To, 
že jsou na tom některé druhy hmyzu špatně, víme 
již desítky let, relativně novou informací však je, 
že se dramaticky snižují početnosti hmyzu jako 

celku. Před několika lety se objevila studie, ve 
které němečtí entomologové porovnávali bioma-
su hmyzu v 60 rezervacích stejnou metodikou po 
30 letech od prvního výzkumu. A zjistili, že se po-
četnost létajícího hmyzu snížila o přibližně 75 %. 
Podobně varovné výsledky přicházejí i z jiných 
částí světa a úbytku dříve běžného hmyzu si může 
všimnout každý, kdo se alespoň 10 let pozorně 
dívá kolem sebe. Z těch nápadných druhů se to 
týká motýlů, brouků, čmeláků apod. A úbytek 
hmyzu je nejvíce nápadný v tzv. kulturní krajině, 
tedy ve městech a jejich okolí, v krajině využívané 
člověkem. 

Ostrava není výjimkou. Ačkoliv je ve městě poměr-
ně hodně zeleně, jedná se vesměs o izolované ost-
růvky parků, které obývá jen omezený počet dru-
hů hmyzu. V parcích chybí mrtvé dřevo i kvetoucí 
byliny pro opylovače, vegetace bývá ošetřována 
pesticidy. Neznamená to, že by v Ostravě nežily 
zajímavé druhy hmyzu, ale ty najdeme zejména 
v okolních lesích, mokřadech a v neposlední řadě 
na dnes již zarostlých haldách důlní hlušiny. Ale 
i v parcích v centru města se začíná blýskat na 
lepší časy. V městském obvodu Moravská Ostrava 

▲ Petr Kočárek a Ilona Rozehnalová u hmyzího domku na náměstí Dr. Edvarda Beneše.
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a Přívoz již třetím rokem běží projekt zaměřený 
na podporu hmyzu v parcích prostřednictvím 
tzv. lučních trávníků. Vybrané úseky mají omeze-
ný režim kosení, trávy jsou potlačovány výsevem 
poloparazitického kokrhele luštince a květnaté 
byliny dosévány. Jedná se zatím spíše o menší po-
kusné plochy, ale výsledky jsou více než dobré. Do 
parků se vrátily ohrožené druhy hmyzu evidované 
v červených seznamech. 

Málokdo si uvědomuje, jak odlišně vypadaly 
středoevropské lesy před začátkem intenzivního 
lesního hospodaření. Naše země je v současnosti 
hodně lesnatá, ale podstatné je, o jaké lesy se 
jedná. Převažující hospodářské lesy mají totiž 
nepřirozenou dřevinnou skladbu, obvykle jsou 
monokulturní (obvykle smrkové), ale mají také 
zcela nevyváženou věkovou strukturu, protože  
stromy jsou většinou podobně staré. Chybí  
staré stromy, chybí mrtvé a umírající stromy, 
zkrátka chybí mrtvá dřevní biomasa. Přitom op-
timální podíl tlejícího dřeva v přirozených lesích 
se pohybuje mezi 30–40 % porostní zásoby pro 
porosty v optimální fázi vývoje. Podíl odumřelého 
dřeva v současných hospodářských lesích v České 
republice se však pohybuje kolem 7 % z celkové 
biomasy, což je velmi málo. V našich lesích může 
na odumřelých stromech žít asi 1300 druhů 
hmyzu, z nichž přibližně 2/3 jsou druhy ohrožené. 
Velmi významné je pak mrtvé dřevo mimo souvis-
lý les nebo v řídkém lese, protože ty nejvzácnější 
a nejohroženější druhy hmyzu jsou vázány na 
osluněné dřevo mimo lesní zápoj. Jsou to druhy, 
které před příchodem člověka obývaly rozvol-
něné lesy, tzv. pastevní savany. Druhy brouků 
s takovouto vazbou dnes dominují v evropských 
červených seznamech. Do kategorie mimolesní 
zeleně patří také různé městské a zámecké parky, 
zahrady, golfová hřiště, aleje kolem cest apod. 
Jsou to místa, kde se pohybují lidé a chřadnoucí 
stromy jsou odstraňovány z důvodu bezpečnosti. 
Takže mrtvé dřevo tady obzvláště chybí.

Co je příčinou globálního úbytku hmyzu? Od-
pověď není jednoduchá a není jednoznačná, 

protože je to bezesporu důsledek kombinace řady 
negativních faktorů. Je to jednak vliv znečištění 
prostředí, jeho urbanizace. Je to vliv nevhodného 
velkoplošného hospodaření v lesích i mimo les, 
v polních agrosystémech. Lesy mají nepřirozenou 
strukturu, chybí v nich mrtvé dřevo. Krajina je 
fragmentovaná, z kdysi velkých přírodních celků 
zůstávají malé vzájemně izolované plochy. No 
a v kulturní krajině lidských sídel? Tu lidé až příliš 
úzkostlivě obhospodařují. Trávníky kolem domů 
a v parcích jsou sečeny tak často, že v nich byliny 
nestihnou vykvést. Motýli a včely pak nemají kde 
sát nektar. A obrovské zlo jsou čím dál lepší pes-
ticidy. V posledních letech se stále více prosazují 
tzv. systémové pesticidy – ty nepůsobí jen jedno-
rázově, ale dostávají se do rostlinných pletiv, 
a chrání tak rostlinu před hmyzem dlouhodobě. 
Jedovaté látky se ale dostávají i do květů a zabí-
její opylovače, dostávají se do půdy, kde zabíjejí 
dekompozitory. Je to začarovaný kruh. V přiro-
zených ekosystémech máme dravé a parazitické 
druhy, které snižují početnost těch býložravých. 
Pokud začneme používat chemii, tyto vztahy zni-
číme. Býložravé druhy se začnou přemnožovat.

Můžeme s tímto stavem a nepříznivou prognózou 
něco udělat? Určitě ano! Na úrovni společnosti je 
potřeba změnit svoje přístupy, je třeba uvědomit 
si významné role hmyzu a pochopit, že vymírání 
hmyzu je signálem pro nás samotné, že to s pla-
netou není tak úplně v pořádku. Ale v podstatě 
každý člověk, který má alespoň malou zahrádku, 
může pomoci. Především je potřeba se zamyslet 
nad používáním chemie. Neznamená to nechat si 
sežrat zeleninu nebo živý plot. Existují šetrné for-
my biologického boje, třeba přípravky s bakterií 
Bacillus thuringiensis, která usmrcuje housenky 
motýlů, jiné její kmeny například larvy komárů. 
Existují také účinné přípravky čistě rostlinného 
původu nebo obsahující vajíčka parazitických 
hlístic apod.

Co v kulturní krajině významně chybí, je mrtvé 
dřevo. Pokud je to možné, je dobré při kácení 
stromu ponechat alespoň vyvýšený pařez, než 



13

se sám rozpadne. Jistou formou náhrady ne-
dostatku dřevní biomasy jsou tzv. broukoviště. 
Jedná se o kmeny různých dřevin a průměru, 
které jsou svezeny na nějaké místo a ponechány 

samovolnému rozkladu. Pokud je broukoviště bu-
dováno ve veřejném prostoru, je důležité zajistit 
bezpečnost, protože nikdy nemůžeme vyloučit, 
že po kmenech polezou děti. Takto umístěné 

▲ Lukáš Dvorský: hmyzí domek Kolektivní bydlení.
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dřevo poskytuje biotop celé řadě saproxylických 
druhů hmyzu, zejména broukům (tesaříkům, 
krascům, kovaříkům, potemníkům, zlatohlávkům 
apod.), kteří se zde vyvíjejí. V městském pro-
středí je význam broukovišť zejména edukační. 
Broukoviště by mělo být vždy opatřeno tabulí, 
která vysvětluje význam takto uložených kmenů. 
Kolemjdoucí si tak uvědomí, že hmyz, kterému 
jsme vzali jeho přirozené biotopy, potřebuje naši 
ochranu. Zároveň je ale třeba si uvědomit, že 
budování broukovišť hmyz nespasí a broukoviště 
by neměla být budována s cílem ochrany hmyzu. 
Broukoviště totiž nenahradí přirozenou pestrost 
mrtvého dřeva z hlediska vlhkosti, oslunění, 
probíhající hniloby, a tak jej obývá jen zlomek 
druhů, které bychom našli na stojících suchých 
stromech a jejich suchých částech. Je to spíše jen 
nouzové lokální řešení, tím dlouhodobým cílem 
by měla být snaha ponechávat i v kulturní krajině 
mrtvé dřeviny, třeba v podobě torz se zajištěnou 
bezpečností.

Další, co můžeme udělat, je zvýšit pestrost bylin, 
zajistit, aby na zahrádce pořád něco kvetlo, aby 
měli motýli a včely kde sát nektar. Ideální je po-
nechat alespoň kousek trávníku vykvést. A aby 
měli samotářské včelky kde hnízdit, pomáhají 
tzv. hmyzí domky, hmyzí hotely. Hmyzí domky 
jsou určeny pro podporu rozmnožování užitečné-
ho hmyzu a zároveň poskytují vhodné úkryty pro 
jeho zimování. Významné jsou zejména ve měs-
tech a kulturní krajině obecně, kde je nedostatek 
přirozených míst pro rozmnožování. Principem 
je nabídnout vybraným skupinám hmyzu, přede-
vším tzv. samotářským včelám a vosičkám, různě 
velké navrtané otvory ve dřevě a různě velká dutá 
stébla, ve kterých se mohou vyvíjet jejich larvy. 
Samotářské včely patří mezi významné opylova-
če, kterých v přírodě a zejména ve městech dra-
maticky ubývá, samotářské vosy se naopak živí 
škůdci, jako jsou housenky a housenice. Na rozdíl 
od společensky žijících včel a vos nejsou samo-
tářské druhy agresivní, a nikoho tedy neohrožují. 
V přirozených ekosystémech samotářské druhy 
blanokřídlého hmyzu využívají pro hnízdění ot-

vory po dřevokazných broucích, takže ten hlavní 
důvod ohrožení je vlastně stejný jako u výše zmí-
něného saproxylického hmyzu – a to nedostatek 
mrtvého dřeva. Při umísťování hmyzího domku je 
potřeba také myslet na dostupnost potravy pro 
jeho obyvatele – v doletové vzdálenosti několika 
desítek metrů by měly pokud možno celoročně 
kvést nektaronosné rostliny.

Díky projektu spolku Fiducia, financovanému Sta-
tutárním městem Ostrava, se podařilo v roce 2021 
rozmístit v centru města osm velkých originálních 
hmyzích domků a stovky jejich malých bratříčků, 
které si lidé v okolí vyvěsili na zahrádkách, balko-
nech či fasádách. Protože byly domky vyvěšovány 
v pozdním létě a na podzim, sezóna včelek a vo-
siček začne až letos s prvními jarními paprsky. 
Včelky a vosičky mají velký rádius pohybu, takže 
obvykle nemají problém najít ani hmyzí domky 
„utopené“ v sídlištích. A tak v místech, kde bylo 
ještě vloni hmyzuprázdno, očekávám bzukot. 
Všechny domky byly připraveny tak, aby poskyto-
valy co nejlepší možnosti pro úspěšné rozmnožo-
vání svých dočasných nájemníků. V dlouhodobém 
horizontu pak věřím, že se ve městě zvýší druhová 
pestrost a početnost blanokřídlého hmyzu. Data 
získaná od vlastníků hmyzích domků a dalších 
dobrovolných pozorovatelů budou vyhodnocena 
pracovníky katedry biologie a ekologie Ostravské 
univerzity.

Nicméně jako největší přínos vyvěšování hmy-
zích domků a budování broukovišť ve městech 
vnímám zvyšování povědomí o hmyzu, o jeho vý-
znamu pro přírodu a o jeho zrychlujícím se úbytku 
způsobovaném nešetrným využíváním přírody. 
Mnoho lidí vnímá hmyz negativně, protože mají 
osobní zkušenosti v prvé řadě s komáry, moly, 
mouchami, vosami… Přitom za okny jim poletují 
desítky či stovky zajímavých druhů rozmanitého 
vzhledu, s různými způsoby života a hlavně 
významnými rolemi v ekosystémech. Důležitá je 
osobní zkušenost, je potřeba se seznámit. 
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NĚKOLIK SLOV O HISTORII MÉNĚ ZNÁMÝCH OSTRAVSKÝCH 
ŽELEZNIČNÍCH STANIC A ZASTÁVEK
KOLEKTIV AUTORŮ VÝSTAVY OSTRAVSKÁ NÁDRAŽÍ Z ARCHIVU MĚSTA OSTRAVY

Většina cestujících, kterými jsme čas od času my 
všichni, zná alespoň základní fakta o nejfrekven-
tovanějších železničních nádražích v Ostravě, 
jakými jsou Ostrava-Svinov, Ostrava-hlavní ná-
draží nebo Ostrava-střed. O další architektonicky 
významné výpravní budově stanice ve Vítkovicích 
se již na stránkách bulletinu obšírně psalo. Vedle 
skutečných železničních nadšenců se však najde 
jen hrstka těch, kteří by věděli něco více o dalších 
šesti stanicích a zastávkách, které se v ostravském 
železničním uzlu nacházejí… 

Železnice se stala vedle dobývání uhlí a výroby 
železa třetím významným faktorem ovlivňujícím 
bouřlivý rozvoj Ostravska v 19. století. První úvahy 
o napojení zdejšího regionu na železnou dráhu 
se objevily již roku 1829. Původně zamýšlená 
koněspřežná trať mezi Vídní a doly v Haliči měla 
výrazně usnadnit, zintenzívnit a zlevnit dopravu 
průmyslové soli, obdobně jako tomu bylo u dráhy 
mezi Lincem a Českými Budějovicemi. Zároveň 
měla přiblížit železnici k dolům a hutím na Ost-
ravsku a v Pobeskydí.

Avšak až v roce 1836 císař Ferdinand V. udělil 
oprávnění ke stavbě železniční dráhy vídeňskému 
bankéři Salomonu M. Rothschildovi, který jej 
vzápětí přenesl na nově založenou akciovou spo-
lečnost nazvanou na počest panovníka – Severní 
dráha císaře Ferdinanda. Následně byla zahájena 
její výstavba. V roce 1847 byl dokončen úsek 
Lipník–Hranice–Bohumín až k Moravské Ostravě 
a provoz na něm začal 1. května téhož roku. 

Odbočka Severní dráhy, vedoucí ze Svinova do 
Opavy, byla dokončena až v roce 1855 a od března 
následujícího roku uvedena do provozu.

Na Severní dráhu se v přívozském nádraží napo-
jovala Ostravsko-frýdlantská dráha, spojující Mo-
ravskou Ostravu s Místkem, železárnami v Lískov-
ci, Bašce a Frýdlantu, zprovozněná v roce 1871. 
Tím byla v základech dokončena železniční síť, na 
níž se nacházejí také stanice a zastávky, o jejichž 
historii se alespoň krátce zmíníme. Autorkou textů 
je Jana Prchalová z Archivu města Ostravy.

▲ Elektrický motorový vlak EM 488.0028 zastavuje ve stanici Ostrava-Hrušov, nádraží. Pohled od severu z mostu silnice Ostrava–Bohumín, vzadu Důl 
Stachanov, dříve Hubert. Novým jízdním řádem byla v květnu 1979 zastávka pro osobní přepravu zrušena. (Foto Mojmír Leštinský, 1979).
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▲ Výpravní budova železniční stanice Ostrava-Hrušov podlehla negativním vlivům důlní činnosti počátkem osmdesátých let 20. století.

▼ Na trati mezi Polankou a Jistebníkem „s parou“, nedatováno, fotoalbum obce.
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▼ Nádražní budova – původní zastávka v Ostravě-Polance (Dolní Polanka) v roce 1979. Archiv města Ostravy, sbírka fotografií.

▲ Vlaková zastávka s čekárnou v Polance po roce 1918. 
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HRUŠOV

Provoz původně samostatné stanice, ležící na 
pravém (slezském) břehu řeky Ostravice hned za 
jejím přemostěním, byl zahájen 1. května 1847, 
tj. současně se zprovozněním úseku Lipník nad 
Bečvou – Bohumín na Severní dráze císaře Fer-
dinanda. V následujících desetiletích se jednalo 
o nejvýznamnější stanici pro nakládku uhlí z os-
travského revíru. V padesátých letech 19. století 
byla upravena pro osobní přepravu a pro tento 
účel byla postavena výpravní budova s pětiosým 
prostředním rizalitem a dvěma kolmými křídly. 
V roce 1898 dostala budova z obou stran přízemní 
přístavby s plochou střechou a na kolejové straně 
verandu. Do kolejiště se vcházelo po schodech, 
umístěných na obou koncích krytého nástupiště. 
V osmdesátých letech 20. století se nepříznivě 
projevilo poddolování budovy stanice a dopravní 
kancelář byla umístěna provizorně v železničních 
vagonech. Stanice zanikla v devadesátých letech 
20. století a pozůstatek tamního kolejiště byl za-
členěn do stanice Ostrava-hlavní nádraží.

POLANKA NAD ODROU

Od roku 1847 Polankou procházela železniční trať 
společnosti Severní dráhy Ferdinandovy ve směru 
trati Přerov–Bohumín). Původní budova strážního 
domku byla postavena po vybudování druhé ko-
leje asi v roce 1860. Dráha Polanka–Kunčice, která 

byla budována v letech 1914–1918 jako odbočka 
dráhy Ostravsko-frýdlantské, nebyla dokončena 
ani zprovozněna. Zhoršení dopravních poměrů 
v ostravském železničním uzlu a jeho přetížení, 
které nastalo zejména po dostavbě Nové hutě Kle-
menta Gottwalda v padesátých letech 20. století, 
vyvolalo oživení tohoto projektu. V únoru 1962 
začala výstavba Polanecké spojky, železničního 
úseku mezi stanicemi Ostrava-Kunčice, Polanka 
nad Odrou a Ostrava-Svinov. Provoz na všech 
úsecích tratě byl zahájen v průběhu roku 1964.

TŘEBOVICE
Železniční trať ze Svinova do Opavy procházela 
katastrem obce Třebovice od roku 1855. Při 
stavbě železničních náspů v úzké rovině kolem 
řeky Opavice bylo zaměstnáno mnoho místních 
dělníků a jedno stavení místního chalupníka 
muselo být zbouráno. V roce 1913 se nacházela 
v Třebovicích zastávka a nákladiště. Železniční 
stanice zde byla zřízena až v roce 1930. V polovině 
šedesátých let 20. století došlo k rozšíření nádraží 
a výstavbě nové staniční budovy. Tehdy se na trať  
v Třebovicích napojila vlečková kolej Slezských 
lihovarů, panelárny Prefy a Masného průmyslu 
v Martinově.

▲ U železniční trati ve směru Svinov–Opava po povodni v květnu 1951, v pozadí vlevo elektrárna 1. máje a vpravo továrny lihového průmyslu v Třebo-
vicích.
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VĚZNICE HEŘMANICE A JEJÍ NEJSLAVNĚJŠÍ POLITIČTÍ VĚZNI – 
HAVEL, DIENSTBIER A BENDA
MICHAL DUŠENKA

Dnešní Věznice Heřmanice se rozprostírá na 
zhruba osmihektarové ploše, která se nachází jen 
pár kilometrů od centra Ostravy. Leží na pravém 
břehu řeky Ostravice v městském obvodu Slezská 
Ostrava. Podle názvu by se mohlo zdát, že by se 
trestnice měla nacházet na katastrálním území 
Ostravy-Heřmanic. Ale není tomu tak. Přestože 
stojí nedaleko hranic městské části Heřmanice, 
spadá ještě pod Ostravu-Hrušov. Pojďme nahléd-
nout za oblak tajemna, jenž se okolo této káznice 
rozprostírá, a podívat se na její historii.

Vznik zdejšího vězeňského zařízení datujeme do 
roku 1959. Tehdy však nebyla založena věznice, 
ale nápravně pracovní tábor, a to na základě 
požadavku Ostravsko-karvinského revíru kvůli 
nedostatku pracovních sil v důlních podmínkách. 
Odsouzení byli proškoleni a zařazeni k práci na 
Dole Stalin (1962–1990 Důl Rudý říjen, poté Důl 
Heřmanice), kde fárali až do roku 1967, kdy byla 
šachta uzavřena. Roli hlavního pracoviště pak 
zaujaly Vítkovické železárny Klementa Gottwal-
da, nicméně méně problémoví vězni pracovali 
i v areá lu samotné káznice.

Chvíli po založení stanul v čele heřmanického 
tábora kpt. Miroslav Weiss. Za jeho působení 
narůstalo fyzické násilí na vězních i v situacích, 
kdy to nebylo nezbytně nutné. Po vyšetřování 
byly k soudu předány jen vedoucí osoby tábora – 
kpt. Weiss, por. Fišar a por. Stromšík. V červenci 
1961 vojenský soud všem jmenovaným udělil 
podmíněné tresty a náčelník Weiss byl propuštěn 
ze služeb ministerstva vnitra. Což jen dokazuje, že 
situace v nápravných zařízení nebyla jako v tábo-
rech nucených prací v první polovině 50. let a že 
docházelo i k sebereflexi, byť ve velmi omezené 
míře.

Zpočátku byla skladba trestanců velmi pestrá – 
od vrahů přes zlodějíčky až po politické vězně. 
Později zde byli umisťováni hlavně drobní zloději 
nebo příživníci. Všichni odsouzenci tehdy měli 
pracovní povinnost, na níž ještě v 60. letech bylo 
nahlíženo jako na hlavní cíl nápravného pobytu. 
Důležitou roli hrálo i uvědomění si oprávněnosti 
svého trestu. Osvětová výchovná činnost byla 
prováděna prostřednictvím přednášek, posle-
chem rádia, sledováním filmů, čtením vybraných 

▲ Lavička Ferdinanda Vaňka a naučná tabule před vchodem do heřmanické věznice.
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knih a dalšími agitačními nástroji. Od 70. let se 
prioritou výkonu trestu odnětí svobody stala pře-
výchova a resocializace. Věznice Heřmanice byla 
jednou z prvních káznic, která začala využívat pro 
práci s trestanci skupinová poradenství. Ta vedla 
ke zvýšení morálky, pracovního nasazení vězňů 
a k jejich lepší připravenosti na občanský život. 
Postupně docházelo k přestavbě dřevěných ba-
ráků na vícepatrové panelové budovy, s čímž byl 
spojen i nárůst kapacity z původních 800 až na 
1200 trestanců. 

Dne 7. 1. 1980 byli k výkonu trestu odnětí svobo-
dy do heřmanické káznice zařazeni tři političtí 
vězni, disidenti Václav Havel, Václav Benda a Jiří  
Dienstbier. Všichni byli v říjnu roku 1979 odsouze-
ni v soudním procesu s šesti signatáři Charty 77 
a představiteli Výboru na obranu nespravedlivě 
stíhaných. Dostali trest odnětí svobody ve výši tří 
až čtyř a půl roku. Šlo o asi nejznámějšími trestan-
ce zdejší věznice. Zatímco spisy ostatních vězňů 
byly uloženy v trezoru, materiály těchto tří u sebe 
schovával sám náčelník útvaru. Přístup zaměst-
nanců káznice k politickým vězňům nebyl stejný 
jako k ostatním odsouzencům. Například do 
kontaktu s nimi mohli přijít jen vybraní referenti 
režimu (tehdejší oficiální označení pro příslušníky 
sboru, „bachaře“). Těžko říct, do jaké míry lze 
hovořit o prominenci – mezi veřejností sice kolují 
dohady o tom, jak si Havel a jeho kamarádi žili 
v Heřmanicích dobře a že měli spoustu privilegií, 
ale například Václav Havel dostal během pobytu 
za mřížemi zápal plic a jeho zdraví bylo celkově 
podlomeno. Tito tři chartisté také mohli posílat 
dopisy domů jen jednou týdně jako ostatní tres-
tanci a stejně jako ostatní měli pracovní povinnost. 
Tu plnili na dislokovaném pracovišti Vítkovických 
železáren, kde byli zaměstnáváni nebezpečnější 
zločinci a útěkáři. Protože pracovali ve špíně, měli 
každý den přístup do sprch, zatímco zbylí vězni se 
za standardních podmínek mohli sprchovat jen 
jednou týdně. 

Nejvýznamnějším z těchto disidentů byl Václav 
Havel, známý český dramatik a první polistopa-

dový prezident. Když si odpykával trest odnětí 
svobody, psal z věznice své ženě dopisy, které 
později vyšly v samostatné knize Dopisy Olze (prv-
ní porevoluční vydání 1990, v samizdatu vyšly pod 
názvem Heřmanické úvahy):

„Milá Olgo, těžko si lze představit radikálnější 
STŘIH, než jaký znamenala má nedávná změna 
působiště… trochu to připomíná první dny vojny, 
trochu první dny v pivovaře, je to ovšem po všech 
stránkách podstatně drsnější (inu, je to vězení). Má 
duše si už na tu změnu jakž takž zvykla, mému tělu 
to asi bude trvat delší dobu: včera mne přepadla 
nějaká nemoc, snad chřipka nebo co, byl jsem úpl-
ně vyčerpaný a měl zimnici, dali mi léky, dnes smím 
být v posteli a je mi už daleko líp.“

Díky tomu máme představu, jak se Václav Havel 
během pobytu v Heřmanicích mohl cítit. Podle 
jeho slov šlo o nejhorší období jeho věznění. Byl 
zde potrestán čtrnácti dny na tzv. „díře“ (oddě-
lení výkonu kázeňských trestů) za to, že se u něj 
našly koncepty jeho dopisů. Dohromady dostal 
kázeňskou důtku sedmkrát a ze začátku byl na 
svém pracovišti ve VŽKG hodnocen jako neplnič 
pracovních norem. Jak jsem již zmínil, dostal 
během pobytu za mřížemi zápal plic a jeho zdraví 
bylo celkově podlomeno. Měl ale ve vězení pří-
stup nejen k čaji a cigaretám, což býval klasický 
vězeňský tovar, dostávalo se mu také doutníků či 
zahraničních vitamínů. 

I Václav Benda psal své ženě, Kamile, dopisy, jež 
byly posléze knižně vydány pod názvem Dopisy 
přes mříže. Zatímco Václav Havel do Dopisů Olze 
zakomponoval mnoho úvahových pasáží, Benda 
se více věnoval náboženským tématům a zahrnul 
sem i pohádky pro svých pět dětí. Václav Benda 
si v pracovních podmínkách vedl lépe než jeho 
političtí kolegové, v tabulkách plnění norem 
figuroval na předních příčkách. Ale úspěšný byl 
i ve volnočasových aktivitách, jako v šachových 
turnajích nebo zeměpisném kvízu. 

Disidenti vzpomínali na tehdejšího náčelníka 
Košuliče, který na ně byl velmi vysazený. Miloslav 
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Košulič stál v čele věznice už od 60. let a vzbuzo-
val velký respekt – schovávali se před ním i jeho 
podřízení. Na druhou stranu to prý byl dobrý 
člověk, který mnoha lidem pomohl. Podle paměti 
Václava Havla si jednou plk. Košulič posteskl, že  
v 50. letech měl pod sebou různé profesory, bis-
kupy a že teď má jen ty tři – Bendu, Dienstbiera, 
Havla – a jinak jen nějaké zlodějíčky. 

Roku 1981 došlo ke změně profilace heřmanické 
káznice (věznice byla od té doby určena pro pro-
blematičtější odsouzence – obvykle recidivisty). 
Kvůli tomu byly její „tři celebrity“ přemístěny do 
jiných zařízení napříč republikou. Václav Benda 
byl poslán do Libkovic, kde se nacházel ústav pro 
mladistvé. Václav Havel s Jiřím Dienstbierem se 
dostali jinam, do Plzně na Bory. Rozdíl mezi Bory 
a Ostravou popsal Jiří Dienstbier následovně: 
„Na rozdíl od Plzně Heřmanice byly až syrové 
a postrádaly úroveň.“ Taktéž ostravští bachaři 
podle něj svou práci brali jen jako post s velkým 
platem za nicnedělání, zatímco v Plzni sloužila už 
třetí generace ostřílených strážců. V textu Vězení 
jako zrcadlo společnosti Dienstbier na ostravskou 
věznici vzpomíná takto: „Když chtěli muklové jít na 
‚půlku domů‘, museli mít nějakou aktivitu, napří-
klad divadelní soubor. Tam se hrály takové přiblblé 
povolené aktovky, ale Vašek Havel jim v Heřmani-
cích tajně jednu zrežíroval. I s přesně sledovaným 
textem ji zrežíroval tak, že to opravdu byla sranda. 
I bachaři se smáli, poněvadž najednou z té nudné 
jednoaktovky něco bylo. Hráli tam nějakou rodinu, 
bylo to takové výchovné, jak ta rodina stoluje, a Va-
šek Havel jim tam narežíroval místo talířů s příbory 
ešus se lžící a jiné drobnosti. A teď ty slavnostní řeči 
kolem ešusů! Takže se dá žít i v kriminále.“ 

Po 17. listopadu 1989 se v československé 
společnosti udály velké změny, které se dotkly 
i vězeňství. Na Štědrý den roku 1989 se začala 
projevovat nespokojenost trestanců v mnohých 
československých káznicích, včetně té heřmanic-
ké. Vězni na protest vyhazovali z oken ubytovny 
na nádvoří jídlo a nádobí a vyvěšovali transpa-
renty s politickými hesly. Kromě příslušníků sboru 

se do řešení vzniklé situace zapojili také členové 
koordinačního centra ostravského Občanského 
fóra, duchovní, poslanci i část studentů. Stojí za 
zmínku, že do té doby Heřmanice nečelily žádné 
obdobné mimořádné situaci. Časté byly snahy 
o útěk z dislokovaných pracovišť. Oproti tomu zá-
znamy o pokusech uniknout z areálů samotného 
vězení nejsou téměř žádné. Ojedinělou událostí 
bylo, když se odtud pokusil zmizet jakýsi cirkusák. 
Po hromosvodu vylezl na střechu zařízení a utekl 
z areálu. Ale brzy byl chycen a putoval zpět za 
mříže. 

Na základě amnestie prezidenta Václava Hav-
la z 1. 1. 1990 bylo z Heřmanic propuštěno 
821 z 1200 odsouzených. Hned po sametové 
revoluci započaly rozsáhlé politické čistky, bě-
hem kterých byly propuštěny desítky „referentů 
režimu“. Od roku 1994 se začal používat oficiální 
název Věznice Heřmanice, který je platný dodnes. 

Od pádu socialismu se spousta věcí změnila. 
Proměnily se postupy sociální práce s vězni, 
poradenství, přibyla možnost duchovní péče, pří-
slušníci začali ke své práci využívat počítače atd. 
Kvůli dodržování nejaktuálnějších standardů klesl 
i počet v trestnici držených zločinců. Odsouzení 
se dnes mohou účastnit různých projektů, jejich 
práce a výrobky mají i charitativní účel. Na dru-
hou stranu pracovních příležitostí je pro ně méně 
a méně. To vede k tomu, že trestanci mají více vol-
ného času, ztrácí respekt a vzniká více nepokojů 
než dříve.

Roku 2016 byla na počest Václava Havla před 
Věznicí Heřmanice slavnostně odhalena lavička 
Ferdinanda Vaňka pojmenovaná podle postavy 
z několika Havlových her. Tento drobný monu-
ment s pamětní deskou na fasádě tak pomyslně 
uzavírá kruh dějinných událostí v Heřmanicích.
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POZOROVATELNY NA ÚZEMÍ MĚSTA OSTRAVY
PETR BĚLOŠICKÝ

V posledním čísle jsme se krátce dotkli proble-
matiky větších pozorovatelen na území města 
Ostravy. Podle tvaru a stavební konstrukce se dá 
vyvodit, že většina z nich pochází asi z období 
2. světové války, mohly však být postaveny a vy-
užívány i později v rámci civilní obrany – určit 
období vzniku je někdy obtížné.

Obecně se dá říci, že každá větší pozorovatelna, 
která nemá jasně danou konstrukci použitou 
i jinde (kupříkladu němečtí okupanti měli na vše 
typizaci, třeba tu, kterou nalezneme u mnoha 
bunkrů Atlantického valu, který se táhne podél 
pobřeží od severního Norska po jih Francie), je 
v něčem unikátní (bavíme-li se o Ostravě). Při 
dokumentaci v terénu jsem došel k přesvědčení, 
že pozorovatelny z doby 2. světové války mají 
obvykle kuželovitou stříšku, která se v různých 
modifikacích vyskytuje nejen na našem území. 
Kuželovitý tvar mohl sloužit k rozprostření výbu-
chu shora a následné tlakové vlny nebo k odhoze-
ní a změně směru dopadu bomby, ale je to jen má 
domněnka. Němci za války prováděli nedaleko 

Ostravy, na pevnosti Smolkov, také různé pokusy 
s nataženou sítí/pletivem nad bunkry českoslo-
venského předválečného opevnění a pozorovali, 
co to udělá, když na ně nebo v jejich blízkosti 
dopadne bomba. 

V Ostravě nalezneme celou řadu větších pozo-
rovatelen či úkrytů, které se obvykle nacházejí, 
stejně jako typizované Einmanny, v průmyslově 
a strategicky důležitých místech, u vlakových tratí 
nebo nádraží, případně na haldách. Stavebně 
jsou v hojné míře dělány z betonu, vyskytují se 
však i varianty z cihel. Vznik těch, které popisuji 
v následujících řádcích, se dá zařadit zhruba do 
rozmezí let 1939 až 1949 (mohu se však i mýlit). 

V souvislosti s kuželovitým tvarem střechy bych 
rád ještě upozornil na zajímavou a docela vy-
sokou kruhovitou stavbu v oblasti Mariánských 
Hor. Je odhadem něco přes tři metry vysoká, jde 
spíš o úkryt, který má boční krytou přístavbu (ta 
chrání samotný vstup dovnitř úkrytové kruhovité 
místnosti) se dvěma vstupy naproti sobě, mezi ni-
miž je průzor. Uvnitř kuželovité stavby je zajímavě 

▲ Pozorovatelna na haldě v Hrušově.
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▲ Pozorovatelna na městských jatkách.

▲ Pozorovatelna v hale Nové huti (dnes Liberty).
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vyřešena střecha, která je do špičky a je navíc 
zpevněna jakousi kovovou dírkovanou konstruk-
cí, jež směřuje vzhůru; lavice pro ukrývané jsou 
umístěny po obvodu stěny.

Další podobnou stavbu, ale menšího rozměru, 
nalezneme v oblasti Hrušova, nedaleko bývalého 
Dolu Hubert (Stachanov), ze které byl dokonalý 
rozhled do širokého okolí. Bohužel dnes je ob-
klopena náletovou vegetací. Je kruhová, celá 
z betonu, stříšku má do tvaru kužele, po celém ob-
vodu stavby nalezneme několik průzorů s malou 
štěrbinou. Zajímavostí této pozorovatelny je to, 
že se do dnešních dnů zachovala dvoje betonová 
dvířka zaklíněná zeminou a také betonové „ucho“ 
s trubkovitým prostupem vedoucím horizontálně 
nahoru, sloužící zřejmě k ventilaci. Zda byla pozo-
rovatelna využívána i po válce, mi není známo.

Nedaleko této pozorovatelny nalezneme další, 
o níž lze říci, že je německou typizovanou stavbou 
(je to vlastně takový větší Einmannbunker). Úplně 
stejné stavby se nacházejí v Olomouci a v Praze-
-Holešovicích. Je opět kruhová, menších rozměrů, 
vysoká cca dva metry, stříšku má mírně sešikme-
nou kvůli vodě, po obvodu se nachází několik po-
zorovacích průzorů s úzkou štěrbinou. Vstup do ní 
je tvořen přístavbou se stříškou, která je spojena 
s kruhovým tubusem v jeden celek. Do malinké 
přístavby se dalo dostat z obou stran a z ní pak do 
samotného interiéru. Za zmínku stojí, že se v mi-
nulosti nacházela v areálu dnes již neexistují che-
mičky v Ostravě-Hrušově. V letech 2020–2021 se 
zde začaly stavět skladovací haly – jaký dopad to 
mělo na pozorovatelnu a jestli ještě stojí, netuším.

Naproti tomu pozorovatelna, kterou nalezneme 
kousek od ZOO na ulici Lichá u bývalého dolu 
Jan, je celá vystavěná z cihel, stropní deska je 
kvůli odolnosti z betonu. Je obdélníkového tvaru, 
na každé straně pozorovatelny je jeden široký 
průzor. Vnitřek je rozdělen na dvě části, které jsou 
od sebe odděleny zídkou a dalším vstupem. V jed-
né jsou tři průzory a druhá část je vlastně vstupní 
chodbičkou (či prostorem), ze které se dostaneme 
dále dovnitř. Venku u vstupu na zdi nalezneme 

nepatrné panty. Dovnitř jsem nevstupoval, objekt 
bývá zřejmě (dle nepořádku kolem) asi často obý-
ván bezdomovci. Dle informací z knihy J. Doupala 
Pozorovatelny CO se dá usuzovat, že pochází z ob-
dobí 2. světové války.

Úplně náhodou se mi podařilo nalézt a nafotit 
pozorovatelnu na střeše dnes rekonstruovaných 
ostravských městských jatek, které jsem si po celá 
léta, kdy jsem chodil kolem, nikdy nevšiml. V sou-
časné době již nestojí, byla zničena při bouracích 
pracích. Konstrukčně šlo o čtvercovou stavbu, 
kde se v každé stěně nacházel pozorovací průzor 
a v místě vchodu průzory dva (dá se usuzovat, a vi-
zuálně to tak vypadalo, že mířily na čtyři světové 
strany). Stříška byla rovná a mírně pozorovatelnu 
přesahovala, dá se předpokládat, že byla i trochu 
sešikmená kvůli dešťové vodě. Byla stavebně 
hodně podobná pozorovatelně, která se nachází 
na střeše budovy naproti východu z opavského 
vlakového nádraží. 

Pozorovatelny lze nalézt nejen na různých stře-
chách nebo vyvýšených místech, ale také uvnitř 
továrních hal, kde se zřejmě octly až po celkovém 
zastřešení. Příkladem je hala rourovny NH Ostrava 
(dnes Liberty Ostrava), jejíž závod číslo 15 se začal 
stavět ještě za války a na jejím konci byl dostavěn 
asi z poloviny. Pravidelná výroba se zde začala 
rozjíždět až v roce 1949. Pozorovatelna, kterou na-
jdeme uvnitř haly, má jenom dva průzory, z nichž 
jeden míří na sever a druhý na východ. Vstup do 
objektu je řešen mříží, nad vstupem je oblé beto-
nové zastřešení. Kdy přesně byla pozorovatelna 
postavena, se dá jen odhadovat.

Hodně známá pozorovatelna se nachází na 
střeše rohového domu na křižovatce ulic Ruská 
a Závodní, nedaleko zimního stadionu, kde hrají 
své domácí zápasy hokejové Vítkovice. Je tvo-
řena jednou pozorovací místnosti, která má být 
v dobrém technickém stavu, na obvodu zvenku 
je vidět několik zaslepených průzorů. Dnes je pro-
stor využíván provozovateli telekomunikačních 
a datových služeb. Za války se zde mělo nacházet 
pozorovací místo protivzdušné obrany. Obecně 
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se léta tvrdí a je mezi lidmi rozšířeno, že je tato 
pozorovatelna německého původu. Mně osobně 
trochu připomíná pozdější pozorovatelny CO, 
které nalezneme ve věžích na velkém strahov-
ském stadionu v Praze, kde se v minulosti konaly 
spartakiády.

Při cestě tramvají z centra Ostravy směrem na 
Hranečník je možné za ostravským hradem po 
levé straně spatřit jakousi pískovcovou skálu. 
V zimě, kdy je zde minimum vegetace, si lze 
všimnout jakéhosi cihlového obložení a vstupu 
do podzemí. O tom, co to přesně je, se léta vedou 
diskuse (otázkou je, zda se jedná o důlní dílo, či 
protiletecký kryt, nebo o obojí dohromady). Vlevo 

od této stavby je ke stráni přilepená menší beto-
nová pozorovatelna, je to vlastně jen monolit, 
v němž jsou vstupy z obou stran a uprostřed je 
pozorovací průzor, který vede směrem na jih. Zda 
se dalo v minulosti z této stavby dostat nějak do 
nedalekého podzemí, je věc stále otevřená.

Kromě těchto několika nalezených staveb je 
v Ostravě celá řada protileteckých krytů z doby 
2. světové války, případně pozorovatelny a proti-
atomové kryty civilní obrany z dob tzv. studené 
války, které jsou rozeseté po celém území města, 
dá se říci, že skoro pod každým domem nebo 
tovární halou.

Použité podklady: 
– archiv a web autora www.opevnovani.cz  
– tipy a lokality čtenářů webu 

▲ Cihlová pozorovatelna u bývalého dolu Jan, nedaleko ZOO Ostrava.
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SJEZD MORAVSKÝCH BIBLIOFILŮ V OSTRAVĚ V ROCE 1931
GABRIELA PELIKÁNOVÁ, VLADIMÍRA LICHOVNÍKOVÁ

1  Výňatek z úvodní řeči starosty Jana Prokeše, jíž přivítal účastníky 4. sjezdu moravských bibliofilů. Celý text otištěn v Bibliofilu, č. 5–6, 1931, s. 113–114.
2  První ročník sjezdu moravských bibliofilů se konal v roce 1928 v Olomouci, dvacet let poté, co vznikl Spolek českých bibliofilů. O rok později se sjezd 
uskutečnil v Kroměříži a v roce 1930 jej hostilo Uherské Hradiště. 
3  Důvodem konání sjezdu přímo v prostorách Domu umění mohla být kromě zdejšího zázemí a velkého přednáškového sálu i existence zdejší knihovny, 
zaměřené na uměleckohistorickou literaturu. Ta byla otevřena pro veřejnost v roce 1926. Její knižní fond byl neustále doplňován, v roce 1936 knihovna dis-
ponovala několika sty publikací a časopisů, českých i cizojazyčných.
4  V té době byl již autorem například románu Jakub Oberva (1926), knihy pohádek Svět kouzel a divů (1927) a básnické sbírky Ráj srdce (1926).
5  Dalšími přispěvateli byli Fráňa Richter, Zdeněk Bár a Zdeněk Vavřík. 

„Náš vděk knize nemůže být nikdy dostatečně slovy 
vyjádřen. Nuže, vyjadřujme jej činy: uchovejme, 
pěstujme a povznášejme ve svých srdcích lásku ke 
knize a svou láskou k ní vraťme knize to, co ona nám 
dává.“1 Jan Prokeš

Vše v životě má nějakou posloupnost a souvislost. 
Kdyby se v květnu roku 1926 neotevřel v Ostravě 
Dům umění, pravděpodobně by ani naše město 
o pět let později nehostilo účastníky 4. sjezdu 
moravských bibliofilů2. Stalo se tak na svatodušní 
svátky 24. května roku 1931 právě v prostorách 
Domu umění3. Účast byla enormní, evidováno bylo 
kolem sto padesáti zájemců, a to nejen z Moravy, 
ale i z Čech a ze Slovenska. 

Ostrava v této souvislosti získala jedno velké 
prvenství – poprvé v historii převzalo patronát 
nad takovouto akcí přímo město. Důvodem mohl 
být i samotný fakt, že velkým příznivcem umění, 
literatury a bibliofilie byl tehdejší starosta města 
Jan Prokeš (1873–1935), který byl hlavním ini-

ciátorem konání sjezdu právě v Ostravě. Velkého 
zastánce měl bezesporu i v tehdejším profesoru 
českého reálného gymnázia Vojtěchu Martínkovi  
(1887–1960), který byl v té době již aktivním spi-
sovatelem4 a velkou měrou se podílel na rozvoji 
bibliofilských a exlibristických snah na Ostravsku. 

PODMÍNKY ÚČASTI
Zájemci o účast na sjezdu museli splnit hned 
několik podmínek. Měli být abonenty časopisu 
pro pěknou knihu a její úpravu s názvem Bibliofil, 
zaplatit členský příspěvek sto korun a včas podat 
závaznou přihlášku. Díky tomu se mohli nejen 
sjezdu zúčastnit, ale získali zdarma i bibliofilie, 
kterými byli na této akci její účastníci obdaro-
váváni. Každý zúčastněný obdržel Pamětní list, 
který redigoval prof. Vojtěch Martínek a graficky 
upravil ostravský umělec a začínající scénograf Jan  
Sládek (1906–1982). O tisk se postarala tiskár-
na Kryl a Scotti v Novém Jičíně. Publikovány 
v něm byly příspěvky Petra Bezruče, Františka  
Sokola-Tůmy, Viléma Závady a Vojtěcha Martínka5. 

▲ Slezské číslo z roku 1931 s ilustracemi Karla Mináře.
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▲ Dřevoryt Jana Sládka v knize Duše Ostravy, 1931. 
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PRÉMIE A BIBLIOFILSKÉ TISKY

Jako Editio princeps byla vydána Romance o On-
drášovi Vojtěcha Martínka v grafické úpravě Karla 
Svolinského (1896–1986)6. Mimo to účastníci 
sjezdu obdrželi dvacet jedna kusů bibliofilských 
tisků vydávaných různými moravskými sekcemi 
knihomilů.7 

Z těch nejzajímavějších zmiňme například 
bibliofilii Duše Ostravy, financovanou starostou 
města Janem Prokešem jako soukromou osobou, 
s úvodním textem Vojtěcha Martínka a třemi 
dřevoryty Jana Sládka. Tento výtvarník se podílel 
i na výzdobě alba s názvem Ostrava, v němž se 
objevují grafické práce evokující život v našem 
městě. Kromě Sládkova dřevorytu zde nalezneme 
lept Karla Harrera (1881–1946) a linoryt a litografii 
Vladimíra Kristina (1894–1970). Album Ostrava 
bylo do značné míry propagačním materiálem 
Moravsko-ostravské spořitelny, která vznik biblio-
filie financovala a na Harrerově leptu je vyobraze-
na. Za zmínku také stojí Básně Františka Halase, 
vydané ostravským knihtiskařem Milošem Zaple-
talem (1898–1967) a doplněné o barevnou kresbu 
vynikajícího malíře surrealistického zaměření Jin-
dřicha Štyrského (1899–1942). Své obdivovatele si 
našla také kniha G. Apollinaira Ubrousek básníků 
s originálními celostránkovými textem potištěný-
mi linoryty Jana Sládka, jež se stala soukromým 
tiskem ostravského stavitele a příznivce bibliofilií 
Bohuslava Krýsy (1886–1945). 

Mezi další knižní rarity patřilo bezesporu Slezské 
číslo Petra Bezruče8. Šlo o bibliofilský tisk Bez-
ručových básní, vydaných v pěti samostatných 
sešitech, financovaných různými sekcemi mo-

6  Vydalo Družstvo tiskárny v Hranicích v nákladu 150 výtisků. Každý účastník sjezdu měl v tiráži uvedeny informace a vlastnictví této knihy přímo s jejich 
jménem. Nechyběl ani vlastnoruční podpis autora. O dva roky později vyšel stejný titul v reedici vlastním nákladem Vojtěcha Martínka a autora grafické 
úpravy knihy Jana Sládka. Knihu vydal Kryl a Scotti v nákladu 400 výtisků. 
7  Šestnáct z nich je uloženo v Knihovně Galerie výtvarného umění v Ostravě na Poděbradově ulici čp. 12. Tato instituce se zabývá také sběrem bibliofilií, 
jichž má na svém kontě již přes tři stovky. Z toho jedna třetina zastupuje ostravskou produkci, zbylá část širší region, zastoupený hlavně tisky novojičínské 
tiskárny Kryl a Scotti. V roce 2018 byla kolekce nemalou měrou doplněna o zajímavou sbírku tisků z pozůstalosti významného ostravského bibliofila Ladi-
slava Muchy (1894–1979).
8  Inspirováno původním časopiseckým vydáním, které vyšlo v roce 1903 v Herbenově Času. 
9  Mezi další bibliofilie, vydané v rámci ostravského sjezdu, patřil např. Výrobce papíru Abrahama a Santa Clary, Antologie. Básník a kniha v překladu  
O. Fr. Bablera, pohádka Bláhový student v překladu téhož autora, Krásný život M. R. Štefánika Anatole de Monsie, bibliofile Rostislava Reichstädtera věnová-
na Památce redaktora Josefa Kotka, Ubrousek básníků G. Apollinaira, Postavy z Černých myslivců J. Kaluse, Kratochvilná historie o obrazu sv. Jiří od Vojtěcha 
Martínka a Pět ex libris Jaroslava Melichárka. 

ravských bibliofilů. Ty pak byly vloženy do kazety 
a věnovány účastníkům sjezdu jako konvolut. 
Jak má daná bibliofilie vypadat, bylo libovolné, 
závazný byl pouze její rozměr a kvalita použitého 
papíru. Kroměřížská sekce přispěla bibliofilií 
Básník v cizině vyzdobenou dvěma dřevoryty 
Karla Mináře (1901–1973), bibliofilové z Uherské-
ho Hradiště publikovali báseň Návrat do vlasti 
ilustrovanou Rudolfem Kubíčkem (1891–1983). 
Karla Svolinského oslovili knihomilové z Hranic 
kvůli výzdobě básně Putování Těšínskem. Ostrava, 
zastoupená Vojtěchem Martínkem, A. Jiráčkem 
a nakladatelem Otou Štěpánkem, si vybrala Bez-
ručovu báseň Mezi kovkopy a její ilustrování svěřila 
Vladimíru Kristinovi. Jedině skupina přerovských 
bibliofilů participovala na vydání dvou sešitů – Na 
Opavsku a Básník. Jako ilustrátorku oslovili Marii 
Mrkvičkovou-Hlobilovou (1903–1999).9

PŘEDNÁŠKOVÝ PROGRAM
Sjezd byl bohatý i na doprovodný program, tvoře-
ný přednáškami a výstavami. Zájemci určitě oce-
nili znalosti a krásu jazyka Vojtěcha Martínka při 
prezentaci přednášky nazvané Slezsko a Ostrav-
sko v literatuře, do níž zahrnul jména autorů, jako 
byl Jeřábek, Beneš, Sokol-Tůma a samozřejmě 
Petr Bezruč. Další vstup zazněl z úst nakladatele 
a bibliofila Arna Sáňky (1892–1966), v němž se za-
měřil na práce novojičínské tiskárny Kryl a Scotti, 
která často spolupracovala s edicemi, jako bylo 
např. Aventinum, Zodiak a Odeon. Přednáška 
pak byla doplněna o některá vystavená díla této 
tiskařské firmy. 

Jakýmsi leitmotivem celého sjezdu byla tvorba 
básníka Petra Bezruče, který byl zmiňován i při 
další prezentaci Vojtěcha Martínka, v níž se  
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autor zaměřil na jednotlivá vydání Slezských 
písní v letech 1903 až 1930. Zahrnuty zde byly 
kromě českých vydání i dva překlady německé, 
jeden slovinský a jeden v esperantu.10 V před-
nášce dalšího významného spisovatele, bibliofila 
a sběratele ex libris Bedřicha Beneše Buchlovana 
(1885–1953) byla následně pozornost věnována 
ilustrátorům Slezských písní, zvláště pak kladen-
ské edici Zodiak z roku 1927, kvalitativně velice 
hodnotné díky patnácti dřevorytům Ferdiše Duši 
(1888–1958). 

PREZENTACE KNIH JANA PROKEŠE
Součástí programu bylo i vystavení některých 
knih z početné, několikasetsvazkové, osobní 
knihovny starosty Jana Prokeše. O které knižní 
svazky šlo, bohužel nevíme, jedinou informací, 
kterou se nám podařilo získat, je přítomnost 
vzácné bibliofilie s názvem Slib11. Ve své době se 
jednalo o jednu z nejvzácnějších knih na českém 
knižním trhu, která byla ve svém luxusním prove-
dení prodávána za 4600 korun. A v čem spočívala 
unikátnost této knihy? Každý z dvanácti vydaných 
svazků byl naprostým unikátem díky ilustrátorce 
Miladě Marešové (1901–1987), která je vyzdobila 
ručními malbami na pergamenu. Autorka se 
podílela i na návrzích vazby, přičemž čtyři kusy 
byly vázány v kůži, vazba osmi zbývajících byla již 
nákladnější, zdobená gemami, ametysty a stříbr-
ným tepáním.12 Jakou podobu měla kniha patřící 
do majetku Jana Prokeše, bohužel nevíme, před-
pokládejme však, že šlo o její levnější variantu 
v kůži bez aplikací.13

10  Tento unikátní překlad vyšel v roce 1927 za přispění Vladimíra Adamíka v Michálkovicích. Bibliofilii ilustroval Fr. Vrobel.
11  Tato pohádka o princezně Kvan Džin, převyprávěná Václavem Tillem, byla vydána Vladimírem Žikešem v roce 1928 v Praze. 
12  Jedna takto hodnotná bibliofilie se nachází ve sbírkách Památníku národního písemnictví v Praze. Jejím původním majitelem byl známý průmyslník, 
mecenáš a sběratel umění Jindřich Waldes (1876–1941). 
13  Část původní knihovny starosty Jana Prokeše je deponována v současné knihovně Ostravského muzea, kam se dostala po Prokešově smrti ve dvou 
samostatných nákupech. Z bibliofilií se zde nachází bohužel pouze jediná, Dílo Josefa Drahoňovského od Dr. Jindřicha Čadíka, vydané v roce 1933 opět Vla-
dimírem Žikešem. Jedná se o celokoženou vazbu zdobenou kamejemi rytými Drahoňovským do horského křišťálu. 
14  Nešlo o první ukázku ex libris v Domě umění. Na výstavě Dvorského, Kristina, Sládka a Handzela v roce 1929 byly prezentovány drobné grafické práce 
a bibliofilské tisky ze soukromého majetku J. Hladkého z Hranic a Bedřicha Čurdy-Lipovského z Ostravy. 
15  Budova městské knihovny, dílo architekta Karla Kotase (1894–1973), byla slavnostně otevřena 6. 10. 1930. V její čítárně byla k dispozici kromě českých 
i německá a polská periodika. Knihovna disponovala 25 000 knižními svazky, míst k uskladnění měla však až na desetinásobek tohoto počtu. Řadila se 
k nejmodernějším knihovnám svého druhu v té době u nás. 
16  Tento text vznikl jako doplnění online přednášky s názvem „Knihovna Domu umění má 95 let“, která zazněla v rámci Festivalu ostravských knihoven, 
konané 5. 10. 2021 – KNIHOVNA DOMU UMĚNÍ MÁ 95 LET / přednáška Gabriely Pelikánové – YouTube, a navazuje na krátký dokument, který vznikl v tomtéž 
roce v cyklu Ostravské kulturní stopy – počátky bibliofilství v Ostravě – Ostravské kulturní stopy – Počátky bibliofilství v Ostravě – YouTube.

DOPROVODNÉ AKCE SJEZDU

S bibliofiliemi úzce souvisí, jak již bylo naznačeno, 
i knihvazačství. Právě proto byly v prostorách 
ostravského Domu umění prezentovány i knižní 
vazby knihaře Rudolfa Tlalky (1888–1964), pů-
sobícího od roku 1921 v Mariánských Horách. 
Souběžně zde byly vystaveny i ex libris, drobné 
grafické práce místních umělců, jako byl napří-
klad Vladimír Kristin nebo Jan Sládek14. 

Dalším neméně zajímavým programem byla 
následná burza, konaná v prostorách nedalekého 
Lidového domu, na níž mohli účastníci sjezdu ex 
libris nejen kupovat, ale i měnit mezi sebou. 

OSTRAVA POD KŮŽÍ

Organizátoři sjezdu chtěli zájemcům představit 
Ostravu jako moderní a pulzující město. Jak jinak 
si vysvětlit aktivitu, kdy jim byla nabídnuta pro-
cházka městem s důrazem na prohlídku čerstvě 
vystavěné Nové radnice a městské knihovny, kte-
rá sídlila v přilehlém traktu Moravsko-ostravské 
spořitelny15. Ti nejvytrvalejší mohli ještě další den 
vyrazit na výlet do Štramberka a na Radhošť. Nut-
no podotknout, že organizátoři nového ročníku 
sjezdu moravských bibliofilů, který se konal v roce 
1932 v Brně, měli laťku posazenu hodně vysoko. 
Ostrava zkrátka dokázala, že má co nabídnout, ale 
hlavně, že zde žijí lidé, kteří knihy milují a jimž se 
tato láska stala nejen koníčkem, ale i posláním.16 
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▲ Báseň v Pamětním listu 4. sjezdu moravských bibliofilů v Ostravě, 1931. 
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PANDEMIE JAKO VÝZVA 
ANEB JAK FIDUCIA VSTOUPILA DO ONLINE PROSTORU
MONIKA HORSÁKOVÁ

Pandemie onemocnění covid-19 a všudypřítom-
ná epidemická opatření dopadla na živou kulturu 
drtivě. Byly však kluby a instituce, které na kultur-
ní aktivity nerezignovaly – třeba ostravská Fiducia 
se snažila v průběhu všech pandemických vln 
nabídnout co nejpestřejší program. 

Už od počátku restriktivních opatření státu se sna-
žila vymýšlet aktivity, které se mohly i v této ná-
ročné době uskutečnit. Vzhledem k tomu, že klub 
musel zůstat uzavřený, šlo především o aktivity 
ve veřejném prostoru (tady mohla Fiducia z velké 
míry využít toho, že se takovým aktivitám dlou-
hodobě věnuje, a navázat tak na své dosavadní 
akce). Akcentovat bych v této souvislosti chtěla 
zejména vznik galerie IN VITRO ve vitrínách býva-
lého obchodního domu Ostravica-Textilia. Vitríny 
jsou venku, orientované k náměstí Dr. E. Beneše, 
které je jakousi vstupní bránou do centra města. 
Původně se o opuštěné vitríny starali ostravští 
výtvarníci kolem Lukáše Kleberce a Báry Čem-

pelové, kteří v nich provozovali 1–7 Gallery. Poté 
vitríny chvíli chátraly. Když se pak Okrašlovací 
spolek Za krásnou Ostravu a Fiducia začaly starat 
o náměstí Dr. E. Beneše, opravily také předmětné 
vitríny a Fiducia do nich umísťovala informační 
cedule k nejrůznějším tématům, architektonicky 
zajímavým stavbám atp. V průběhu pandemie 
v nich opět dostalo prostor výtvarné umění. Gale-
rie IN VITRO se tak vlastně stala v době lockdownu 
jedním z mála otevřených výstavních prostorů 
v Ostravě. Program galerie zahájila výstavou 7×7 
koronární cirkulace. Nad vitríny posléze přibyla 
instalace Petra Szyrokého a Gábiny Maňákové 
reagující na kritizovaný systém vládních opatření 
nazvaný PES.

Dalších vládních restrikcí spojených s druhou 
vlnou pandemie využila Fiducia k vybudování 
klubového webu. Potřeba web vybudovat přitom 
mimo jiné vyvstala i kvůli nutnosti komunikovat 
s veřejností digitálními kanály víc než dosud 

▲ Sochař Petr Szyroki instaluje objekt PES na vitrínách bývalého obchodního domu Ostravica-Textilia. 
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a rovněž mít prostor pro nové online aktivity, 
které v tomto období klub připravoval. Zatímco 
na jaře byli všichni přesvědčeni, že situace je do-
časná, krátkodobá, na podzim začalo být zřejmé, 
že půjde o záležitost dlouhodobější, resp. že ko-
nec omezujících opatření je zatím v nedohlednu 
a že je potřeba přijít buď s nějakými dalšími ná-
pady a aktivitami, nebo (což řada klubů udělala) 
prostě zavřít a nedělat nic. Ve Fiducii převážilo 
přesvědčení, že i v tomto komplikovaném období 
je potřeba veřejnosti nějaký program nabídnout, 
zůstat v nějakém kontaktu se svými příznivci (byť 
si samozřejmě dramaturgové klubu uvědomovali, 
že online aktivity nemohou živé akce plnohodnot-
ně nahradit). 

Na podzim 2020 tedy vznikly první online pořady 
klubu Fiducia, které vycházely z již naplánova-
ných živých programových akcí, jež se však pro 
veřejnost nemohly naživo konat. Šlo o kurátorská 
slova a slova autorů k výstavám v obou galeriích, 
kde sice běžel dál dlouho dopředu plánovaný vý-
stavní program, ovšem bez možnosti zpřístupnění 

návštěvníkům, záznam pořadu Literární debuty, 
který kombinoval autorské čtení s rozhovory 
s autory, a záznam Shromáždění u pamětní desky 
obětem zla ve vestibulu Nové radnice, které se tra-
dičně koná v Ostravě 17. listopadu – v roce 2020 
však proběhlo ve velmi komorním obsazení a zá-
znam se následně vysílal online, což především 
pamětníci zločinů nacismu a komunismu přivítali, 
neboť mohli na oběti totalitních režimů v Den 
boje za svobodu a demokracii alespoň tímto způ-
sobem přes digitální média pietně vzpomenout.

Tvůrci z Fiducie ale přemýšleli, jak obvyklé 
programové body přetavit do online prostoru 
i v dalších týdnech, a nezůstat přitom u pouhého 
záznamu. Přišli s cykly několika videopořadů, 
které záhy začali vyrábět ve spolupráci s Ústavem 
filmové, televizní a rozhlasové tvorby Filozoficko-
-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity a pub-
likovat na webu Fiducie a také na YouTube kanálu 
a stránkách vzdělávací internetové televize Lucer-
naTV, kterou v březnu 2020 rozběhl jako reakci na 
pandemii zmíněný ústav. Šlo o cykly Hlasy města 

▲ Fotograf Viktor Kolář při natáčení před klubem Atlantik.
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a Ostravské kulturní stopy. Dále pokračovalo 
natáčení kurátorských slov z výstav probíhajících 
v Galerii Dole.

Pořad Hlasy města měl nahradit literární  
pořady a autorská čtení. Tvůrci ale nechtěli, aby 
šlo jen o záznam čtení z klubu, a tak se rozhodli 
jednotlivé autory představit i jinak. Autor si vždy 
vybere konkrétní místo ve městě, které ho nějak 
v jeho tvorbě inspiruje, které je pro něj důležité 
nebo ho má rád, představí je a následně na 
něm přečte ukázky ze své literární tvorby. Pořad 
obvykle nepřesahuje 10 minut a zaměřuje se na 
zástupce nastupující generace ostravské literární 
scény. Vyrobeny byly i dva stopážově delší speci-
ály věnované nedožitým šedesátinám Jana Ba-
labána a Jaroslava Žily. Na místech, které s nimi 
mají spojené, čtou z jejich děl přátelé. 

Pořadem s většími ambicemi se staly Ostravské 
kulturní stopy – dokumentárně laděný cyklus, 
který v sobě shrnuje komentované vycházky, 
debaty na kulturní témata či komponované 
pořady. Každý díl vždy představuje jeden ne-
příliš známý, ale podstatný kulturní fenomén  
spojený s nějakým konkrétním místem (kavárna 
Elektra a kulturní kvas za první republiky, pod-
chod pod Frýdlantskými mosty a happening Ahoj, 
lidi, klub Atlantik a kniha Ostrava – obležené měs-
to, Nová huť a její obraz v krásné literatuře, sad 
Milady Horákové a Sympozia prostorových forem, 
Dům umění a počátky bibliofilství v Ostravě ad.). 
Jednotlivé díly vznikají na základě podrobných 
rešerší a často obsahují i unikátní obrazové ma-
teriály (někdy i dosud nezveřejněné, mnohé ze-
jména díky spolupráci Fiducie s Archivem města 
Ostravy). Tvůrci už od počátku plánovali v tomto 
konceptu pokračovat i po skončení pandemie 
s tím, že tak vlastně vznikne jakási virtuální digi-
tální kronika města Ostravy. 

Původní myšlenka byla, že Fiducia každý týden 
zveřejní nový díl některého z pořadů (Kurátorské 
slovo, Hlasy města, Ostravské kulturní stopy). 
Tomu byla uzpůsobena i jejich forma tak, aby 
pořady mohl vyrábět malý štáb, aby nebyly 

produkčně a postprodukčně náročné, stopáž 
neměla přesahovat 10 minut – v podstatě jde 
o DIY způsob natáčení i postprodukce. Nakonec 
se ale díly některých cyklů začaly pod tíhou zají-
mavých informací rozrůstat a zmíněnou stopáž 
výrazně přesáhly (např. oba speciály Hlasů města 
– 48 a 32 minut, také některé díly Ostravských kul-
turních stop mají mezi 20 a 30 minutami). Přesto 
se tvůrcům podařilo plánovanou periodicitu 
udržet a až do konce třetí vlny pravidelně přiná-
šet nové díly zmíněných cyklů. Na jaře 2021 pak 
přidali ještě vzdělávací cyklus Hmyz je fajnOVY!!! 
s přírodovědcem Petrem Kočárkem, zaměřený na 
význam hmyzu ve městech.

Po otevření klubu po skončení třetí vlny se 
Fiducia vrátila k živým akcím. Ve výrobě online 
pořadů však nadále pokračuje. Považuje ji za 
smysluplnou, a to nejen proto, že si jednotlivé 
cykly mezitím našly své příznivce, ale i proto, že 
pochopila, že jimi vlastně vytváří velmi zajímavou 
videosbírku s popularizačním a vzdělávacím po-
tenciálem. Projekt Ostravské kulturní stopy bodo-
val v grantových výběrových řízeních statutárního 
města Ostrava i ministerstva kultury a natáčení je 
naplánováno na minimálně další tři roky. Cyklu 
si všimla i platforma iKino na internetové televizi 
Stream.cz a jednotlivé díly postupně zveřejňuje. 
Nebýt pandemie, zřejmě by Fiducia takové filmy 
vyrábět nezačala. Nepříznivá situace byla tedy 
nejen dramaturgickou výzvou, ale sehrála i roli 
hybatele k tvorbě něčeho nového. 
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VEŘEJNÁ SOUTĚŽ  
NA VYTVOŘENÍ PAMĚTNÍ 
DESKY VÍTKOVICKÉ RODAČCE, 
SPISOVATELCE A HUDEBNÍ 
SKLADATELCE ILSE 
WEBEROVÉ

Předmětem soutěže je návrh a realizace pamětní 
desky Ilse Weberové. Pamětní deska bude umís-
těna na fasádě domu Šalounova 18 ve Vítkovicích, 
jenž byl dlouholetým bydlištěm Ilse Weberové 
(1903–1944), vítkovické rodačky, židovské spi-
sovatelky a hudební skladatelky. Pamětní deska 
bude financována z daru Ilony Rozehnalové, 
respektive z finanční odměny, kterou získala jako 
součást udělené Ceny města Ostravy a darovala 
spolku Fiducia na vytvoření pamětních desek 
významným ostravským rodačkám.

Záměrem vypisovatele je připomenout vítkovic-
kou rodačku Ilse Weberovou, jež bydlela v budo-
vě na Šalounově 18, kde dnes sídlí Česká pošta. 

Ilse Weberová byla spisovatelka knih pro děti, 
básnířka, hudebnice a mimořádná osobnost me-
ziválečné ostravské židovské komunity. Narodila 
se v někdejší vítkovické rychtě, vedle mateřského 
německého jazyka uměla výborně i česky a cítila 
se být vítkovickou patriotkou a vlastenkou. Vyda-
la několik knih židovských pohádek, spolupraco-
vala s ostravským rozhlasovým studiem, skládala 
písně a dopisovala si s Karlem Čapkem. V únoru 
1942 byla deportována do Terezína, kde nesmírně 
obětavě pracovala jako dětská ošetřovatelka (pro 
uvězněné děti mj. skládala a zpívala ukolébavky) 
a v těžkých podmínkách pokračovala v literární 
tvorbě. Její tehdejší básně a další texty se po-
dařilo zachránit díky důmyslné skrýši v kůlně 
na nářadí a jsou shrnuty v publikaci z roku 2012 
Kdy skončí naše utrpení. Život této hrdinné a výji-
mečné bytosti tragicky vyhasnul v osvětimském 
koncentračním táboře.

Mnohé její písně a zhudebněné verše z terezínské-
ho ghetta „zlidověly“ a jsou dnes na repertoáru 
řady předních interpretů a sborů z celého světa 
(slavnými se staly zejména ukolébavka Wiegala či 
balada Ich wandre durch Theresienstadt).
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Pamětní deska bude vytvořena ve spolupráci 
s Okrašlovacím spolkem Za krásnou Ostravu. Ví-
těz soutěže dodá umělecký návrh a tento realizuje 
včetně osazení. Pamětní deska bude umístěna na 
základě dohody s majitelem objektu Městským 
obvodem Vítkovice na fasádě domu Šalouno-
va 18. Další údaje o umístění desky viz Příloha 
soutěžních podmínek. 

A. ZADÁNÍ 

Zadáním soutěže je výtvarný návrh pamětní des-
ky a jeho realizace. Soutěžní návrh obsahuje dvě 
části:

1. výtvarný návrh

2. písemnou část návrhu

1. VÝTVARNÝ NÁVRH – bude předložen v barev-
ném provedení jako kresba rukou nebo jako 
grafická (digitální) kresba ve formátu pdf v tiskové 
kvalitě minimálně 1 MB (max. 5 MB).

Nedílnou součástí výtvarného návrhu pamětní 
desky je následujících text:

V tomto domě žila spisovatelka a hudební sklada-
telka Ilse Weberová (1903 Vítkovice – 1944 Osvě-
tim).

Návrh pamětní desky musí odpovídat těmto pod-
mínkám:

a) Velikost, umístění i obsah pamětní desky umož-
ní její snadnou viditelnost.

b) Všechny materiály použité na provedení (zhoto-
vení) pamětní desky, způsob (postup) provedení 
(zhotovení) pamětní desky i její výsledná podoba 
umožní její dlouhodobé osazení na místo, s vyšší 
odolností vůči opotřebení způsobenému zejména 
vnějšími povětrnostními vlivy a případným van-
dalismem.

c) nedílnou součástí návrhu je text: V tomto domě 
žila spisovatelka a hudební skladatelka Ilse Webe-
rová (1903 Vítkovice – 1944 Osvětim).

2. PÍSEMNÁ ČÁST NÁVRHU – součástí návrhu je 
písemná část ve formátu pdf (rozsah 1–3 strany, 
maximální velikost 5 MB), která musí obsahovat 
tyto informace:

a) Stručnou písemnou zprávu vztahující se 
k symbolice výtvarného návrhu a k popisu ma-
teriálového složení pamětní desky a způsobu 
osazení na fasádu budovy. Přesné vymezení 
rozměrů navrhované pamětní desky, jež umožní 
její proveditelné, bezpečné a trvalé připevnění na 
místo a budovu.

b) Dostatečně konkrétní a podrobný návrh způso-
bu připevnění pamětní desky na místo a budovu.

c) Stručný životopis autora návrhu s udáním jmé-
na, adresy, mobilního telefonního čísla a e-mailu. 
(Případně lze doložit již uskutečněné realizace – 
nepovinné).

d) Rozpočet navrhovaného řešení, zahrnující 
veškeré náklady spojené s návrhem, realizací 
a osazením desky (materiál, návrh, práce včetně 
osazení).

B. KRITÉRIA HODNOCENÍ A POROTA

Hodnotícím kritériem je kvalita a originalita umě-
leckého ztvárnění, přiměřenost materiálového ře-
šení a vhodné zasazení pamětní desky v kontextu 
existujícího objektu.

O výsledcích soutěže bude rozhodovat porota 
složená z odborníků a zástupce vypisovatele. 
Výsledky soutěže vypisovatel zveřejní nejpozději 
do 30. 4. 2022, všechny návrhy včetně hodnocení 
poroty budou představeny veřejnosti nejpozději 
do 30. 6. 2022. 
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Složení poroty:

Jaroslav Koléšek – vedoucí ateliéru sochařství 
fakulty umění Ostravské univerzity

Martin Mikolášek – ředitel Střední umělecké školy 
Ostrava, příspěvkové organizace

Marek Pokorný – ředitel městské galerie Plato

Milena Vitoulová – architektka

Ilona Rozehnalová – za zadavatele, předsedkyně 
spolku Fiducia

C. FINANCE

Vypisovatel má pro návrh, realizaci a upevnění 
k dispozici celkovou částku 50 000,- Kč (slovy: pa-
desát tisíc korun). Členové poroty vykonají svou 
práci bezplatně. Vypisovatel neproplácí skicovné. 
Porota pouze volí návrh, který bude vybrán k rea-
lizaci – nejde o soutěž o ceny.

D. REALIZACE

Z oceněných návrhů vybere porota návrh pro rea-
lizaci a bude jednat s vítězem o realizaci pamětní 
desky. Pokud porota nedospěje k definitivnímu 
rozhodnutí, vyhrazuje si právo pokračovat případ-

ně v hledání optimálního návrhu. Vyhlašovatel si 
vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené 
návrhy či soutěž bez udání důvodu zrušit.

E. TERMÍNY

Termín odevzdání soutěžních návrhů je 
15. 4. 2022. 

Návrh dodejte e-mailem ve zprávě označené 
„Pamětní deska – Ilse Weberová“ na adresu: 
antikfiducia@seznam.cz, přílohy označte: 
1. Výtvarný návrh, 2. Písemná část návrhu. 

Je potřeba zaškrtnout Požadovat potvrzení o pře-
čtení.

Pokud Vám do druhého dne nepotvrdíme převze-
tí, bude přihláška brána jako nedoručená. 

Oznámení vítězného návrhu (za předpokladu 
výše uvedených podmínek): 30. 4. 2022. Termín 
dokončení realizace a osazení desky na fasádu 
do: 15. 6. 2022.

Předpokládaný křest pamětní desky: 23. 6. 2022. 

Pro případné dotazy k soutěži nás kontaktujte na 
e-mail: antikfiducia@seznam.cz

▲ Zákres budoucího umístění pamětní desky na budově pošty ve Vítkovicích.
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OSTRAVA MÁ MAPU TŘÍ ŽIVLŮ
ILONA ROZEHNALOVÁ

V roce 2021 jsme připravili a vydali Mapu tří živlů, 
v níž představujeme kromě jiného i řadu bada-
telských objevů. Mapa tří živlů prezentuje jedny 
z nejdominantnějších staveb Ostravsko-karvin-
ského revíru (OKR) – tovární komíny, těžní věže 
a věžové vodojemy. Tyto specifické stavby dosud 
nebyly v komplexním a plošném měřítku zmapo-
vány, respektive existují jejich seznamy, ale nikoli 
podrobnější popis na jednom místě. Syntézou 
těchto stávajících dat a vlastních výzkumů řešitel-
ského týmu vznikla mapa souhrnně představující 
cenné stavby těžních věží, komínů a vodojemů 
mnohdy s architektonickou, technologickou, his-
torickou či technickou hodnotou. Součástí jsou 
aktuální fotografie objektů od fotografa Romana 
Poláška – některé objekty nejsou veřejně přístup-
né a bylo potřeba pro jejich fotografování vyřídit 
speciální povolení. 

Mapa by měla široké veřejnosti pomoci orientovat 
se ve stavbách specifického průmyslového dědic-
tví, popularizovat je, poodkrývat jejich hodnoty 
a podnítit zájem o ně jako o cenné, mnohdy i ar-
chitektonicky atraktivní průmyslové dominanty 
oblasti a zvýšit turistický ruch v oblasti Ostravy 
a regionu. Jde o další aktivitu, navazující na naši 
snahu zachránit ostravský komín Strakáč. Ačkoli 

byl cenný komín nakonec zbořen, usilujeme 
i nadále o osvětu veřejnosti a samosprávy tak, 
aby nedocházelo ke zbytečným demolicím těchto 
cenných vertikál. Badatelský tým přišel v řadě 
případů s novými zjištěními, kterým předcházely 
měsíce archivního výzkumu. Jednotlivá hesla 
byla zpracována především na základě studia 
archivních pramenů a literatury. Veškeré zdroje 
informací jsou připojeny v tiráži mapy.

Mapa zobrazuje objekty nacházející se na části 
území Ostravsko-karvinského revíru. Při jeho 
vymezení jsme vycházeli z hranic dobývacích 
prostorů ostravských a karvinských černouhel-
ných dolů. V několika málo případech (unikátní či 
zajímavé stavby) jsme si dovolili exkurzy za jeho 
hranice. Mapa zobrazuje především stojící objek-
ty, ale v odůvodněných případech jsou v ní zachy-
ceny (a odlišeny ikonkou) i stavby zdemolované. 
Objekty jsou rozděleny do tří barevně odlišených 
skupin – těžní věže (hnědě), tovární komíny (čer-
veně) a věžové vodojemy (modře). V každé skupi-
ně jsou pak objekty abecedně seřazeny.

Seznam hesel v hlavičce obsahuje název objektu 
(eventuálně alternativní název či názvy) a případ-
ně informaci o demolici. Hlavička dále obsahuje 
kód umístění v rastru mapy, lokaci v podobě GPS, 
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název obce (případně i její části) a ulice nejbližší 
k danému objektu. Dále je uvedena datace vzniku 
objektu, důležitý měřitelný údaj (u těžních věží 
hloubka jámy, u továrních komínů výška či výška 
nad terénem u komínů vystavěných na jiném 
objektu a u věžových vodojemů objem nádrže) 
a eventuálně informace o památkovém statusu.

Pojmenování jednotlivých areálů jsme se snažili 
volit tak, aby bylo evidentní, o jaký se konkrétně 
jedná. Zpravidla jsou tak areály pojmenovány dle 
náplně a názvu v době, kdy k nim byl příslušející 
objekt postaven, v některých případech jsme pak 
volili zjednodušené pojmenování pouze podle 
náplně daného areálu (někdy pro přehlednost 
doplněné o název obce). Tam, kde jsme uznali za 
vhodné, jsme název objektu v závorce doplnili na-
víc ještě dalším obecně známým pojmenováním 
daného areálu. Jednotlivá hesla pak dělíme podle 
provozů či konkrétních provozních úseků. Pokud 
se v nějakém provozu nachází více komínů, kterým 
není věnován text, jsou tyto sloučeny dohromady 
do jednoho hesla s GPS lokací odkazující na těžiště 
areálu a v mapě jsou odlišeny vlastní ikonkou. 
Jednotlivá hesla byla zpracována především na 
základě studia archivních pramenů a literatury. 
Veškeré zdroje informací jsou připojeny očíslované 
souhrnně. U textů jsou pak uvedena čísla přísluš-
ných zdrojů, dle kterých byla hesla zpracována.

Mapu vydal Antikvariát a klub Fiducia ve spolu-
práci s Okrašlovacím spolkem Za krásnou Ost-
ravu v prosinci 2021 a je k dostání v antikvariátu 
Fiducia, na webu www.klubfiducia.cz a ve všech 
pobočkách Ostravainfo!!!.

V dalších číslech bulletinu bychom vám rádi při-
nesli texty autorů mapy, které by vám představily 
ty nejzajímavější objekty věžových vodojemů, to-
várních komínů a těžních věží na území Ostravy. 

Autoři textů a hesel mapy: Michal Horáček, Radim 
Kravčík, Robert Kořínek, Martin Vonka. Autor 
předmluvy: Pavel Hruška. Fotografie objektů: Ro-
man Polášek. Redakce: Ilona Rozehnalová, Pav-
lína Horáčková, Michal Horáček. Grafická úprava 
a sazba: Kristína Pupáková. Podklad pro mapu: 
Ostravská univerzita. Za pomoc děkujeme Milo-
šovi Matějovi z Národního památkového ústavu 
v Ostravě, Martinovi Juřicovi z Archivu města Os-
travy a Martinovi Adamcovi z Ostravské univerzity.

Za finanční podporu děkujeme Statutárnímu 
městu Ostrava, Ministerstvu kultury ČR a Nadaci 
české architektury. Za vstřícnost děkujeme všem 
institucím a majitelům, kteří nám umožnili zdo-
kumentovat stávající objektů, za ochotu a skvělou 
atmosféru i občerstvení při křtu v Nové huti děku-
jeme zaměstnancům firmy Liberty. 

▼ Autoři Mapy tří živlů na křtu v areálu Nové huti (Liberty). 
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