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EDITORIAL

Milí přátelé,

v rukou držíte zimní číslo jubilejního 10. ročníku 
bulletinu Krásná Ostrava. Věnujeme se v něm 
například monumentální malbě na betonové zdi 
kolem Bazalů – mural zachycující historii Ostravy 
vznikl na základě mezinárodní výtvarné soutěže 
podle návrhu Jana Lörincze. Téma veřejného 
prostoru rezonuje i v dalších příspěvcích – vrací-
me se k happeningu PodChod, který chtěl mimo 
jiné upozornit na neutěšený stav podchodu pod 
Frýdlantskými mosty. Stal se ale také jakýmsi 
generačním vystoupením nastupující ostravské 
generace umělců, stejně jako před 33 lety akce 
Ahoj, lidé, která je spjata výtvarnou skupinou 
Přirození. Uměleckému vývoji skupiny, jež hrála 
na přelomu 80. a 90. let významnou roli na poli 
nezávislé scény, je věnován příspěvek kurátorky 
Renáty Skřebské. Na mariánskohorském hřbito-
vě opravili kameníci díky iniciativě Petra Vaňka 
zanedbaný hrob čtyř utonulých dětí. O hrob se 
léta nikdo nestaral, jeho příběh objasní historik 
Tomáš Majliš. Na stejném hřbitově byl na podzim 
opraven hrob naší kamarádky a členky spolku, ar-
chivářky Blaženy Przybylové, která tragicky zahy-
nula v roce 2017 – o opravě hrobu se více dozvíte 
v textu sochaře Jana Šnébergera. V říjnu letošního 
roku nás předčasně opustil architekt Josef Kiszka, 
ve svých textech na něj vzpomínají jeho přátelé 
a kolegové. Na stránkách zimní Krásné Ostravy 
najdete i příspěvky věnované spisovateli Ivanu 
Binarovi, který se v září stal čestným občanem 
Ostravy. 

Představíme vám také knihu věnovanou do-
savadní sochařské tvorbě Jaroslava Koléška 
a prozradíme, jak dopadla iniciativa za zachování 
ostravského televizního studia, kterou jsme adre-
sovali Radě ČT, generálnímu řediteli ČT a politické 
reprezentaci České republiky. 

Rok 2022 se do dějin zapíše jako rok ruské agrese 
a ekonomických turbulencí. Stala se v něm ale 
také řada dobrých věcí, některé připomínáme 
i v našem bulletinu. V novém roce 2023 vstoupí 
Krásná Ostrava do druhé dekády existence. Po-
čínaje tímto rokem budeme bulletin z finančních 
důvodů vydávat jen dvakrát do roka. Po celou 
dobu deseti let vychází bez dotací jako DIY aktivi-
ta, financovaná pouze z příspěvků členů a dobro-
volných dárců. Vzhledem k radikálnímu nárůstu 
cen budeme nyní bulletin vydávat jen na jaře a na 
podzim, ovšem v rozšířeném šedesátistránkovém 
vydání. Moc děkujeme všem, kdo nás po celé roky 
podporujete a zajímáte se o naše město.

Za celou redakci vám přejeme co nejlepší rok 
2023, hodně zdraví, naděje a pozitivních zpráv.

 

Monika Horsáková a Ilona Rozehnalová
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SOUTĚŽ NA MURAL NA BAZALECH
ILONA ROZEHNALOVÁ

V posledních dvou letech se stále častěji hovoří 
o muralech v ulicích města Ostravy. V roce 2020 
vznikla v Nádražní ulici na fasádě v proluce mezi 
domy monumentální nástěnná malba Skok. Dílo 
pracující s ostravskou symbolikou vytvořila pol-
ská hvězda mural artu Mariusz „M-City“ Waras, 
ve spolupráci s kurátorkou Alexandrou Krolíko-
vou, s realizací pomáhal i ostravský streetartový 
umělec Nikola Khoma Vavrous. Ačkoli mural, 
znázorňující koně, kterého má Ostrava ve znaku, 
přilákal zájem místních o tento specifický typ 
umění ve veřejném prostoru, vedla se zároveň 
diskuse o tom, jakým způsobem by měly být tyto 
velkoplošné nástěnné malby v Ostravě zadávány. 
Na radnici díky tomu vznikla pracovní skupina, 
která na základě veřejné výzvy shromáždila tipy 
Ostravanů na místa, kde by v budoucnu mohly 
muraly vzniknout. Jednotlivé lokality potom 
prošly podrobnou analýzou a diskusí ve spolu-
práci s Městským ateliérem prostorového pláno-
vání a architektury MAPPA. Pracovní skupina se 
shodla na tom, že je potřeba jednak vhodná místa 
pečlivě vybírat, a také muraly procesně zadávat 
s ohledem na to, o jak exponované zóny se jed-
ná – například na určená významná místa by se 
měly vypisovat veřejné soutěže. 

Na základě diskusí o procesní podobě zadává-
ní muralů se skupina streetartových kurátorů 
a tvůrců (Alexandra Krolíková a Nikola Khoma 
Vavrous) rozhodla vzdát se opěrné zdi u Bazalů 
ve prospěch veřejné soutěže. Jelikož Moravsko-
slezský kraj jako zadavatel nástěnné malby neměl 
se soutěžemi zkušenosti, dohodl se s městem 
Ostravou, že soutěž bude pro kraj administrovat 
město. Na jaře 2022 tak ostravská radnice ve 
spolupráci s Moravskoslezským krajem vyhlásila 
mezinárodní výtvarnou soutěž, jejímž cílem byl 
návrh a následná realizace muralu. Plátnem 
nového streetartového díla se stala velkoplošná 
opěrná stěna na Bazalech ve Slezské Ostravě. 
Pětičlenná odborná porota ve složení Alexandra 
Krolíková, Daniela Rywiková, Jiří Surůvka, Karin 
Černá a Kateřina Šebestová s přizvanými experty 
posoudila celkem 11 návrhů, které najdete na 
stránce https://streetart.ostrava.cz/vysledky/. 

Velkoformátová malba měla podle zadání soutě-
že reflektovat v posledních letech výrazný a vý-
znamný rozvoj města Ostravy a celého Moravsko-
slezského kraje a zároveň reagovat na specifika 
města/regionu jako takového, ať už historická, 
sociální, či sportovní, včetně vhodného připome-
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nutí 100. výročí sportovního klubu Baník, který je 
s lokalitou BAZALY neodmyslitelně spjat.

Po podrobné diskusi členů poroty s přizvanými 
odborníky byl jednomyslně vybrán koncept 
Jana „Bogyho“ Lörincze Zeď našeho kmene. Zeď 
záznamů. Porota jeho návrh popsala jako vysoce 
osobitý a originální výtvarný počin. Autor podle ní 
reflektuje historii města formou menších výjevů 
s nezaměnitelným rukopisem a vtipem (mural 
např. začíná prvotním Výkopem, který časově 
předchází Velkému třesku), porota ocenila také 
míru detailu a vhodný temporytmus, s jakým se 
střídá měřítko jednotlivých výjevů. Návrh navíc 
pracuje s přiznáním zdi, které není nahodilé, ale 
odpovídá konceptu jeskynních maleb, z něhož 
výtvarník vychází. Zároveň umožňuje budoucí 
intervence jiných umělců, kteří mohou dílo dále 
doplňovat. Koncept splnil stanovené zadání, 
nad to porotu oslovila originalita v navrženém 
provedení – technologický postup výroby barvy, 

který počítal s použitím pigmentů vyrobených ze 
zbytků stavebních materiálů a odpadů z těžby ne-
rostů. Porota vyzdvihla také zamýšlené zapojení 
studentů v rámci workshopu o výrobě pigmentů 
z odpadů, díky čemuž projekt získal vzděláva-
cí a komunitní charakter.

Moravskoslezský kraj jako zadavatel vzal tento 
(podle mě krásný) mural za svůj, a i přes některé 
negativní reakce veřejnosti zejména na sociálních 
sítích jej výborně propagoval. Velmi mne těší, že 
se za výtvarné dílo postavilo vedení kraje i celý 
úřad, který odvedl opravdu profesionální práci 
v oblasti PR projektu od jeho plánování až po rea-
lizaci. Že se mural na Bazalech stává oblíbeným 
místem, svědčí řada fotografií na sociálních sítích, 
ale i promo snímky umělců, kteří před ním před-
stavují například svoje hudební nosiče. 

Přejme tomuto nápaditému muralu, ať dělá Ost-
ravanům radost a vydrží nám co nejdéle. 
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MURAL BAZALY
JAN LÖRINCZ

K svému velkému překvapení jsem se stal vítězem 
mezinárodní soutěže o zhotovitele malby – mu-
ralu – opěrné stěny nad stadionem Bazaly na 
Slezské Ostravě. Soutěž pořádaná a financovaná 
městem Ostravou spolu s Moravskoslezským 
krajem byla vyhlášena v březnu 2022, vyhlášení 
výsledků proběhlo v květnu a termín realizace 
malby mezi červencem a zářím stejného roku.

Vizuální podoba návrhu vychází z inspirace 
jeskynními malbami, dětskými kresbami, pri-
mitivním uměním a uměním konaným z vnitřní 
potřeby. Na stěně o rozloze přes 1300 m2 měl být 
zobrazen vývoj území kolem soutoku řek Opavy, 
Odry a Ostravice, tj. území dnešní Ostravy od Vel-
kého třesku až po současnost. 

Materiální podoba malby je opět inspirována 
prehistorickými technikami. Pro výrobu barvy 
byly využity místní suroviny, odpadní hmoty ze 
stavební a průmyslové činnosti.

Nejprve bych rád osvětlil své uvažování nad mate-
riály a principy tvorby. Už když jsme s rodinou žili 
v Ostravě, prohlíželi jsme si se ženou často obsahy 
kontejnerů a snažili se využít ohromný potenciál, 
který nabízely. Po přestěhování do Bílých Karpat 
jsme na pozemku vybudovali kořenovou čističku 
a nejrůznější komposty na zpracování odpadů. 
Bylo jasné, že tím končí používání různých chemi-
kálií, průmyslových produktů a látek s uměleckou 
tvorbou spojených. Začal jsem přemýšlet, jak 
neničit život kolem. To, že svěříme naše odpady 
odborným firmám, aby se o ně postaraly, je naivní 
koncept odsouvající skutečný problém z naší po-
zornosti. Jediné řešení je na počátku, u zrodu po-
tenciálního odpadu. Vyhodnocuji suroviny, které 
mi přijdou pod ruku. Zjišťuji jejich původ, způsob 
výroby, problematičnost při výrobě, možnosti 
recyklace a podobně. Tento proces je do jisté 
míry omezující a zpomaluje produkci uměleckých 
děl, což je myslím dobrá cesta, jak pokračovat. 
Principy nekonečného růstu, nadprodukce zboží 
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a konzumu, jehož důsledky všichni pociťujeme, se 
jako umělci nemusíme řídit. 

V případě bazalské stěny jsem zvažoval nahrazení 
„tradičních“ průmyslových pigmentů nějakými 
místními surovinami a začal jsem pátrat, které 
by to mohly být. Ony suroviny jsou určující pro 
barevnost muralu a možnost jejich využití je také 
důvodem, proč jsem se soutěže zúčastnil. První 
myšlenky mě zavedly na haldu v Ostravě-Heř-
manicích, kam mi bylo umožněno s průvodcem 
vstoupit a získat vzorky různě zbarvených hornin 
z hořícího kopce. Dalšími místy sběru vzorků byla 
ostravská rumiště a skládky stavebních odpadů. 
Dále pak lokality s průmyslovou historií, brown-
fieldy nebo právě rekultivované území bývalé kok-
sovny Jan Šverma v Mariánských Horách. Zaujal 
mě také tzv. energosádrovec, bílý, vápnu podob-
ný materiál, který vzniká při odsiřování tepelných 
elektráren, konkrétně elektrárny Třebovice. 

Nejprve jsem začal vzorky zkoumat a zpracovávat 
sám. Brzy jsem ale narazil na otázky, které jsem 
nebyl schopen zodpovědět. Například reakce pig-
mentů na pojiva, světlostálost, zrnitost a podob-
ně. Obrátil jsem se proto na vysoké školy, které 
by mi mohly pomoci tyto věci objasnit. Navštívil 
jsem s odebranými vzorky FCHT Pardubice a ná-
sledně VUT Brno, kde jsem konzultoval případné 
problémy. Kromě návrhů řešení mi poradili 
a nasměrovali mě k nejméně problematickým, 
inertním materiálům. 

Na základě informací jsem vybral tři nejvhodněj-
ší materiály – mletý vápenec, cihly z bouračky 
a koksový prach. Vápenec pocházel pravděpo-
dobně z lomu ve Štramberku, cihly jsem získal 
od známého a jsou z budovy bývalého dolu Jan 
Maria na Hranečníku a koksový prach je přímo 
z rekultivované koksovny v Mariánských Horách. 
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Materiály tedy byly známy, teď je ještě dokázat 
zpracovat a vyrobit z nich funkční barvu. Obrátil 
jsem se na všechny české výrobce barev a ze vzá-
jemné komunikace vyvstala firma Rokospol sídlící 
poblíž Luhačovic. Domluvili jsme se, že jim dodám 
pigmenty namleté na maximálně 200 mikronů, 
což lze v domácích podmínkách dost těžko zajis-
tit. S velkou ochotou a nasazením se úkolu mletí 
zhostili na VŠB – Technické univerzitě Ostrava 
a materiály zde namleli na planetových mlýnech. 
Prášky byly poté dovezeny do Rokospolu, kde 
z nich vyrobili konečnou barvu. Tolik k technické 
stránce výroby barvy. 

Samotnou malbu muralu jsme po přípravných 
pracích zahájili 1. 8. 2022. Celý tým čítal čtyři 
stálé členy, které průběžně doplňovali studenti 
uměleckých škol. Museli jsme se vyrovnat s něko-
lika technickými problémy. Například se sklonem 
cesty, který neumožňoval naplno využívat vyso-
kozdvižné plošiny, nebo sklonem stěny, který zase 
komplikoval stavbu lešení a způsoboval, že lešení 
bylo ve výšce 5 m značně vzdáleno od stěny. 
Využívali jsme proto kombinaci různých postupů 
a nářadí. Nejefektivnějším se ukázal žebřík. Vel-
kou výzvou bylo vyrovnat se s místními extrém-
ními klimatickými podmínkami. Oblouk opěrné 
zdi je natočen k jihu a slunce začíná svítit na jeho 
spodní část už od sedmi hodin ráno. V jedenáct 
dopoledne byla už osvětlena celá stěna. Teplota 
vzrůstala a kolem 13 hodin již nebylo možné ma-
lovat, neboť barvy potřebují přirozeně zaschnout. 
Příliš rychlé vyschnutí by mohlo způsobit jejich 
nestabilitu v čase. Při přenášení, zvětšování návr-
hu na stěnu nám pomohl obyčejný dataprojektor 
postavený na protějším chodníku. Nasvěcovali 
jsme téměř každou noc a obrysy překreslovali 
sprejem a křídou. Práce na malbě byla dokončena 
27. 8. 2022. Doufám, že i v tak extrémních podmín-
kách nátěr na stěně dlouho vydrží.

Užití primitivní formy a materiálů při malbě pro 
mě znamená navracení se k prazákladům. Rád 
bych tím zdůraznil, že společně obýváme prostor, 

který je tvořen minulými událostmi a osudy. Nyní 
jsme to my, kteří ovlivňujeme a měníme již ne-
sčetněkrát změněné. 

Jak je uvedeno v anotaci k muralu níže, počítá se 
s budoucími intervencemi dalších umělců. Tím by 
se naplnila idea bazalské zdi jako zdi záznamů. 
Jestli intervence proběhnou formou organizování 
dalších soutěží, nebo jinými způsoby, zůstává 
otázkou. Ostravu vnímám jako velmi dynamické 
prostředí s rozsáhlým kulturním podhoubím, 
z něhož čas od času vyroste zajímavá plodni-
ce, a nápady, jak pokračovat dále, se jistě objeví. 

Celý proces od počátku hledání materiálů přes 
jejich zpracování a samotnou malbu byl spolu-
prací velkého množství lidí nejrůznějších profesí, 
vědců, umělců, řemeslníků, úředníků, kterým 
tímto velmi děkuji. 

ZEĎ ZÁZNAMŮ, ZEĎ NAŠEHO KMENE

Motiv: Dílo volně ztvárňuje zásadní události 
minulé. Vše začalo prvotním Výkopem (Baník 
100 let), až pak následoval Velký třesk a vznik 
života. Fosilní usazeniny překvapí svým hořením 
prarodinu z Landeku – kámen hoří! Černý kámen 
svým teplem přitahuje lidi z daleka. Vidina lep-
šího života. Zkoumání podzemí. Zaslepení čer-
venou vlajkou. Klíč k nové době a Ostrava dnes. 
Betonová stěna, její vzhled a struktura zůstává 
částečně zachována pro její nespornou estetickou 
hodnotu. Tahy a linie jsou provedeny hrubě, suro-
vě a můžou připomínat jeskynní malby.

Koncept: Malba je vizuálně a kompozičně dokon-
čena, avšak zároveň počítá s možnými budoucími 
intervencemi dalších umělců. Vzhledem k umístě-
ní v terénu a orientací ke světovým stranám, ob-
louk se stáčí k jiho-jiho západu, bylo při volbě barev 
přihlédnuto k možným vznikům teplých proudů 
vzduchu a následného ohřívání území nad stěnou. 
Je minimalizován podíl černé a tmavých odstínů. 
Nedílnou součástí celého konceptu je použití 
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pigmentů vyrobených ze stavebního odpadu 
a odpadů z těžby nerostů, které se vyskytují v oko-
lí. Před samotnou realizací nebo během ní pro-
běhne workshop výroby pigmentů z odpadů pro 
studenty výtvarných uměleckých škol. Základní 
nástroje a zařízení na výrobu pigmentů budou 
k dispozici. 

Závěr: Bazalská stěna umístěná nad městem jako 
zrcadlo, které přijímá a uchovává děje odehrávající 
se v údolí. Činy velkého významu, stejně jako zdán-
livě banální události běžného dne. Volbou materiá-
lů (příměs pigmentů z odpadu) je vznesena otázka 
udržitelnosti nejen v umění. Vztahů mezi hodnotou 
estetickou (vizuální) a ekologickou (vitální).
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OSTRAVŠTÍ DIVOCÍ / PŘIROZENÍ
RENÁTA SKŘEBSKÁ

Do konce prosince probíhala v Domě umění výsta-
va nazvaná „Přirození (1989–1992) / Ostravští di-
vocí“, kterou pořádala Galerie výtvarného umění 
v Ostravě. Přestože výtvarná skupina Přirození 
existovala pouze necelé tři roky, stala se esen-
ciálním jádrem fenoménu, kterému dnes říkáme 
ostravská umělecká scéna. Její členové hráli od 
druhé poloviny osmdesátých let 20. století vý-
znamnou roli v rámci celorepublikové svobodné 
tvorby mimo oficiální scénu. Název skupiny na 
jedné straně vyjadřoval potřebu neomezené tvor-
by a na straně druhé byl snahou po určité syrovos-
ti a provokaci, protože dvojakost názvu a možnost 
interpretace ve vztahu k pohlavnosti byla v dané 
době symbolem svobody (přirození čti také jako 
nadávku). Přirozenost byla chápána jako osvo-
bození a očista od tabu a všeobecné umělecké 
rezignace, kterou trpěla oficiální scéna v období 
komunistické totality. Skupina neměla konkrétní 
tvůrčí program, nejednalo se ani o politický akt. 
Přirození vystupovali spíše formou dialogu, při-
čemž přirozeností bylo myšleno osvobození se 
od předsudků i tabu a zrovna tak od všeobecně 

přijímaného marasmu. Členy nespojoval určitý 
výtvarný názor, ale potřeba vzájemně hledat od-
pověď na otázku, co je svobodná tvorba.

Skupina byla složená z umělců Daniela Balabána, 
Petra Pastrňáka, Jiřího Surůvky, Zdeňka Janoš-
ce Bendy, Heleny a Pavla Šmídových a Hany 
Puchové, která se zpočátku považovala spíše za 
sympatizantku skupiny. Teoretiky a kurátory byli 
Jan Balabán a Vladislav Holec. Postupně se sku-
pinou spolupracoval širší okruh umělců (Martin 
Cach, Milan Krupa, Rostislav Němčík, Zdeněk 
Kus, Radim Šupčík). Důležité bylo volné propojení 
s literáty, například Jaroslavem Žilou, Janem 
Balabánem, bratry Hruškovými, Ivem Kaletou 
a řadou dalších. Členové skupiny participovali 
na jiných akcích, kupříkladu Kabaretech Návrat 
mistrů zábavy (Jiří Surůvka, Jan Balabán, Zdeněk 
Janošec Benda, Hana Puchová, Petra a Zuzana 
Sasínovy, Ivo Kaleta atd.). 

Mladí umělci, kteří nechtěli být součástí oficiál-
ního umění, ale zajímala je svobodná možnost 

▲ Členové skupiny Přirození v roce 1990,  
na fotce není Hana Puchová.
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tvorby, neměli před rokem 1989 příliš mnoho 
možností vystavovat. V Ostravě se konaly „Hal-
dexiády“ pojmenované podle místa konání na 
haldě Ema. K nejznámějším patří výstavy z roku 
1987 a zejména z podzimu roku 1988, které orga-
nizoval Petr Šulák a kde byla vystavena například 
díla Zdeňka Janošce Bendy a dalších. Výstavním 
prostorem, místem konfrontací a do jisté míry 
salony nezávislých se v letech 1988–1989 staly 
také byty. „Následovaly výstavy na půdě u Šmídů 
v domě na Poděbradově ulici. Pavel a Helena 
Šmídovi soustřeďovali skupinu studentů výtvarné 
výchovy z ostravské pedagogické fakulty a pro-
střednictvím „těžko definovatelné ‚mesiánské‘ 
postavy Martina Friče a jeho kontaktů a projektů 
došlo k propojení této skupiny se zmiňovanými 
undergroundovými výtvarníky…“1 Neméně 
důležité byly výstavy u Vladislava Holce v jeho 
domě v Přívoze. Zde se uskutečnila první výstava 
Zdeňka Janošce Bendy v lednu 1989, na které se 

1  BALABÁN, Jan. Zpráva o spontánní výtvarné tvorbě v Ostravě v letech 1987-89. České a slovenské výtvarné umění v 70. a 80. letech na Ostravsku. Frýdek-
-Místek: Muzeum Beskyd ve Frýdku-Místku, 1991 (výstava 26. 10. – 24. 11. 1991)

s budoucími členy skupiny seznámil také Daniel 
Balabán. Hlavním impulsem k založení skupiny 
se stala jednodenní výstava „Ahoj lidé!,“ která se 
uskutečnila v podchodu k Ústřednímu autobuso-
vému nádraží v Ostravě dne 12. 5. 1989. Jednalo 
se o důležitý a na svou dobu odvážný počin v hle-
dání identity umělce, upozornění na neúprosnou 
situaci v umění a požadavek svobodné tvorby, 
který vycházel z regionu pod silným ideologickým 
dozorem, a v neposlední řadě o sebevědomé ote-
vření vlastní umělecké cesty. Akce byla předčasně 
ukončena policií a pro řadu aktérů měla nepříjem-
né důsledky.

K neoficiálním akcím nově formované skupiny 
Přirození před listopadem 1989 patřila kolektivní 
výstava, která se uskutečnila v domě Vladislava 
Holce (červen 1989). Po pádu komunismu v roce 
1989 dostala nabídku na výstavu ve foyeru Di-
vadla Zdeňka Nejedlého (Výstava k uvedení hry 

▲ Bytová výstava v domě Vladislava Holce v roce 1987.
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Filosofská historie – 7. 4. 1990), která se stala 
spíše happeningem. V roce 1992 se uskutečnila 
výstava „Nebezpečné známosti“ v Ostravském 
muzeu (5. 7. – 31. 7. 1992). Rok 1992 se zároveň 
stal neoficiálním koncem skupiny Přirození, kdy 
na příkaz svého fiktivního švýcarského kurátora 
dr. Untajtitla vyhlásila rozpuštění. Ke společné vý-
stavě došlo ještě v roce 1999 s názvem „Přirození 
po X letech“ (kurátor Vladislav Holec, Antikvariát 
Černý pavouk, Ostrava, 29. 11. 1999 – 16. 1. 2000) 
a v roce 2010 s názvem „Přirození po dvaceti 
letech“ (kurátor Vladislav Holec, Galerie kresby, 
Minikino kavárna, Ostrava, 1. 7. – 1. 9. 2010). 

Nedávno ukončená výstava v Domě umění pre-
zentovala unikátní soubor uměleckých děl jednot-
livých autorů převážně z období mezi léty 1989 až 
1992, kdy byla skupina umělecky činná. Byla mezi 
nimi díla vystavená i na jednodenní výstavě „Ahoj 
lidé!“. Na výstavě si zájemci mohli prohlédnout 
například „Rozsévače“ (1984) Daniela Balabána. 
Od téhož autora zde byla také zastoupena díla 
s náboženskými tématy spojená s jeho hledáním 
cesty za náboženským obrazem, který je schopen 
oslovit současného diváka, například „Sv. Anež-
ka“ (1989), která byla ve své době přijímaná 
velmi rozpačitě. V podchodu byla vystavena také 
„Sv. Julita“ (1989) Zdeňka Janošce Bendy. Malba, 
plná syrové energie se silně existenciálním pro-
žitkem akcentujícím pohlavnost a smrt, patřila 
do cyklu svatých mučedníků. Dále zde byla k vi-
dění tvorba z bytových výstav, v jejímž rámci byla 
představena i díla širšího okruhu autorů (Martin 
Fryč, „Planoucí dívka s modrými vlasy“, 1990; 
Rostislav Němčík, „Sladké sny“, 1990). Na výstavě 
stejně jako na haldě Ema byl vystaven obraz „Tři 
na Čukotce“ (1993) Jiřího Surůvky, který již během 
svého působení ve skupině Přirození spojoval vý-
tvarné umění s performancí. Většinu výstav zaha-
joval scénkami a inscenovanými vstupy. Jednalo 
se však o humor na hraně, kdy kabaretní veselí 
rezonovalo se šokujícím obsahem. Podobně pro-
tichůdně působily jeho obrazy a objekty v době 
jeho výtvarných počátků („Na tribuně“, 1987). 

Hana Puchová se během působení ve skupině 
začala podrobněji seznamovat s výtvarným umě-
ním a počala se věnovat soustavnější umělecké 
činnosti, což se projevilo nejprve robustními kres-
bami a linoryty, jež zachycují každodennost („Far-
ma“, 1991). Pro Helenu Šmídovou byla v daném 
období charakteristická abstraktní minimalistická 
malba v meditativní a intimní poloze („Obraz“, 
1989). Pavel Šmíd byl zastoupen expresivními 
dřevoryty a rytinami s náměty mýtů a legend 
(„Rajská zahrada“, 1989). Rané práce Petra Pastr-
ňáka, spojené s působením ve skupině Přirození, 
jsou charakteristické abstrahujícími malbami, 
kde jednotlivé zdánlivě chaotické a nesouvisející 
znaky i symboly splývají v jednotu („Žirafa“, 1990). 
Vystavená díla jsou překvapivá svou syrovostí, 
expresivitou, naléhavostí, ale i hravostí, o to více, 
že s výjimkou Daniela Balabána (měl již po studiu 
akademie) se jednalo o studenty pedagogické 
fakulty (Jiří Surůvka, Helena Šmídová) a autory, 
kteří se studiu nevěnovali z různých důvodů – in-
sitní umělci a autodidakti (Petr Pastrňák, Zdeněk 
Janošec Benda), autoři hledající cestu k výtvar-
nému umění mimo oficiální systém (Pavel Šmíd, 
Hana Puchová). O to silnější a svobodnější byla 
jejich svébytná imaginace a pominutí jakýchkoliv 
tabu. V jejich dílech se objevuje banalita, provo-
kace, groteska, neurvalost, dechberoucí energie 
a radikální výtvarná stylizace ovlivněná italskou 
transavantgardou, německými Neue Wilde nebo 
americkým pop-artem.

Jedinečnost výstavy byla dána charakterem 
uměleckých děl od autorů „mimo hlavní proud“, 
jejichž tvorba byla svým způsobem určena k za-
pomnění. Šlo tak o představení obrazů, grafik 
nebo plastik, které zůstaly ve vlastnictví autorů, 
jejich přátel a sběratelů, kteří již krátce po vzniku 
poznali jejich výtvarnou hodnotu. Na výstavě, jež 
byla koncipována vzhledem k historii skupiny 
jako salon nezávislých a bytová výstava, bylo 
zastoupeno více než sedmdesát uměleckých 
děl (obrazů, grafik, plastik), z nichž většina byla 
prezentována poprvé a vzhledem k charakteru 
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zápůjček v takové podobě zřejmě naposledy. 
Součástí projektu byl unikátní filmový záznam 
Ivana Bayera zachycující akci v podchodu, bytové 
výstavy a umělecké ateliéry. Dobovou atmosféru 
umocňovaly nahrávky skupin QUAK a Vzhůru do 
dolů.

Publikace, která vyšla jako součást výstavy, i sa-
motná výstava patří k zásadním splátkám dluhu 
skupině, která zůstala dlouho dobu bez povšim-
nutí laické i odborné veřejnosti, přestože tvorba 
autorů je dnes umělecky nezpochybnitelná 
a řada z nich byla u zrodu nynější Fakulty umění 
Ostravské univerzity.

PUBLIKACE PŘIROZENÍ (1989–1992)
JAROSLAV MICHNA

Rozsáhlá česko-anglická publikace, na které kurá-
torka Renáta Skřebská spolupracovala s grafickou 
designérkou Katarinou Jamriškovou, je analytic-
kou studií života a tvorby členů umělecké skupiny 
Přirození, která fungovala v letech 1989–1992. 
V publikaci nalezneme dobové fotografie z ilegál-
ních akcí a výstav, které se uskutečňovaly v bytech, 
na haldě Ema či v podchodu pod Frýdlantskými 
mosty pod názvem „Ahoj lidé!“. Právě tato akce 
z 12. 5. 1989 se zapsala do historie ostravského 
undergroundu a skupiny jako iniciační, jelikož na 
ní umělci neoficiálních kruhů bez skrupulí obsa-

dili stopadesátimetrovou zeď zcela svobodnou 
a době nepoplatnou tvorbou. V knize nalezneme 
nejen postoje vystavujících, ale i komentáře pře-
tištěné z dobového tisku či texty Jana Balabána, 
který skupinu pod pseudonymem teoreticky 
doprovázel. Nejrozsáhlejší část tvoří pětadvacet 
otázek, které kurátorka směřovala na jednotlivé 
členy skupiny, samozřejmostí jsou medailony 
umělců, reflexe bytových výstav a mnoho dalšího. 
Kniha, kterou vydala Galerie výtvarného umění 
v Ostravě, je k dostání v Domě umění na Jurečko-
vě ulici a na e-shopu www.gvuo.cz/e-shop.

▲ Výstava Ahoj, lidé! v podchodu  
Frýdlantských mostů 12. 5. 1989. 
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PODCHOD 2022 ANEB 33 LET POTÉ

S výtvarnou skupinou Přirození souvisí i výstava 
neoficiální kultury Ahoj, lidé, která proběhla 
v podchodu pod Frýdlantskými mosty 12. května 
1989. Stejné místo uhranulo i současnou nastupu-
jící uměleckou generaci v Ostravě. Na den přesně 
třiatřicet let poté tam totiž uspořádala dvoudenní 
multižánrový happening s názvem PodChod. Ten 
na akci z roku 1989 volně navázal. Nabídl výtvarné 
instalace, performance, tanec, koncerty, filmové 
projekce, debaty či módní přehlídku, pro velkou 
odezvu a zájem umělců i veřejnosti se v roce 2023 
chystá druhý ročník. K tomu prvnímu se krátce 
vracíme v rozhovoru s Janem Vlčkem a Monikou 
Horsákovou. 

Jaká byla geneze nápadu uspořádat v podcho-
du pod Frýdlantskými mosty multižánrový 
happening PodChod?

Jan Vlček: Já osobně jsem tím prostorem dva 
roky procházel, jelikož jsem v této lokalitě žil. Ten 
prostor mě vždycky fascinoval. Jako kluk z malého 
města jsem nechápal, jak tak velký prostor vůbec 

mohl vzniknout. Během covidu ve mně pořád 
hlodala idea uspořádat nějakou akci, na které by 
se představili umělci mojí generace napříč obory. 
A právě prostor podchodu se mně k tomu zdál 
ideální. A nápad na tomto místě něco uspořádat 
více a více rostl. Zmínil jsem se o tom Monice 
Horsákové, která je vedoucí Ústavu filmové, 
televizní a rozhlasové tvorby na Slezské univerzitě, 
kde jsem v té době studoval. A ona mě přivedla 
k akci „Ahoj, lidé“ z roku 1989, o které jsem do té 
doby vůbec nevěděl. 

Monika Horsáková: Když za mnou Honza přišel, 
pouštěla jsem mu film z cyklu Ostravské kulturní 
stopy, který se akci „Ahoj, lidi“ věnuje. Fascinova-
lo mě, jak se to nevědomky propojilo – potřeba 
po nějakém nezávislém generačním vystoupení 
a způsob, jak přinést umění lidem až pod nos 
v místě, kde před ním nemohou utéct. Ale nejen to. 
Oba se zajímáme o veřejný prostor a Honza chtěl 
akcí mimo jiné poukázat na nehostinnost a zá-
roveň velký potenciál tohoto konkrétního místa. 
A tak jsme se rozhodli nápad zhmotnit do realizace. 
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Jan Vlček: Při natáčení svého absolventského fil-
mu jsem se o nápadu zmínil i herečce Viktórii Pej-
kové a ta to neskutečně nakopla a byla od začátku 
do konce tahoun a oslovila spoustu vystupujících. 
Monika se zase akce ujala jako supervizorka 
a náš happening zaštítila Slezská univerzita. Bez 
technické, finanční či administrativní podpory 
školy a Moniky bychom to nezvládli. Zároveň 
nám ale Monika nechala dramaturgickou volnost, 
takže jsme se opravdu při tvorbě programu cítili 
svobodní. Přidali se k nám další lidé z ostravských 
klubů a kulturních uskupení, získali jsme dotaci 
města i obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a nako-
nec jsme to dotáhli do dvoudenní akce se stovkou 
vystupujících. 

Nakolik jste PodChod vnímali jako akci, která 
navazuje na happening Ahoj, lidé z roku 1989?

Jan Vlček: Určitě jsme akci „Ahoj, lidi“ nechtěli 
opomenout. Proto jsme ji připomněli také projek-
cí filmu, který už zmiňovala Monika, při zahájení 
našeho happeningu. Snažili jsme se oslovit i ně-

které tvůrce, kteří v roce 1989 v podchodu vysta-
vovali. Bohužel, přes některé přísliby se nakonec 
nikdo z nich aktivně nezúčastnil. Nicméně naším 
cílem nebylo akci z roku 1989 okopírovat nebo 
na ni nějak výrazně obsahově navazovat. Naše 
aktivita vznikla z jiného popudu a v jiné době. Pře-
devším jako „pocovidová“ chuť být vidět a slyšet 
a také jako snaha oživit veřejný prostor.

Monika Horsáková: Já si myslím, že spojnice by-
chom rozhodně našli – generační vystoupení, mís-
to, multižánrovost. A vlastně i fakt, že se podchod 
od onoho roku 1989 zas tak moc nezměnil, také 
hovoří za mnohé. Samozřejmě jsme měli k dis-
pozici jiné technické možnosti než v roce 1989, 
měli jsme povolení od úřadů, nepotřebovali jsme 
překonávat obavu z nějakých zásahů totalitního 
režimu proti účastníkům… Důležitým prvkem pro 
nás byla také snaha zpřístupnit akci handicapova-
ným lidem – ať už to bylo vystoupení pro neslyšící, 
tlumočení do českého znakového jazyka, haptic-
ké mapy, asistent pro prostorovou orientaci… 
A opravdu jsme chtěli upozornit i na problematiku 
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veřejného prostoru, nejen jej oživit, ale zamyslet 
se nad tím, jak s ním ve městě pracovat. 

Co nejvíc oslovilo vás?

Jan Vlček: Opravdu všechno, nelžu. Protože každý 
do toho vložil svůj čas a energii. Husí kůži jsem měl 
ale určitě ze zahajovacího vystoupení – pohybové 
performance studentů ostravské konzervatoře 
pod vedením Viktórie Pejkové – nebo z módní 
přehlídky Pumy Stauder. Ale to neznamená, že 
zbytek neměl stejnou kvalitu.

Monika Horsáková: Uznání zaslouží opravdu 
všichni. Ale musím-li jmenovat, tak zmíním inter-
vence studentů SUŠ Ostrava na sloupech v pod-
chodu. Některé sloupy tak na chvíli získaly podo-
bu výtvarného díla a celý podchod to nesmírně 
rozsvítilo. Říkala jsem si, že by stálo za to, kdyby 
byly sloupy v budoucnu nějak výtvarně pojaty – 
vyšlo by to levně a onen nehostinný prostor, který 
je ovšem pomyslnou bránou do centra města, by 
to významně proměnilo…
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NÁVRAT (DO) ZTRACENÉHO MĚSTA
PAVEL HRUŠKA

V září roku 2022 Ostrava (chtělo by se říci konečně) 
udělila čestné občanství spisovateli a někdejšímu 
politickému vězni Ivanu Binarovi. Ocenila vyso-
kou kvalitu a originalitu jeho umělecké tvorby 
i statečnost a nezlomnost, s nimiž kdysi hrdinně 
čelil ústrkům nelidského komunistického režimu, 
který jej dokonce donutil opustit hranice domov-
ské republiky, aniž by přitom zanevřel na město, 
ve kterém strávil podstatnou část svého života. 
Třiatřicet let po sametové revoluci tak konečně 
vyznamenala „vlastního“ autora a jako by se tím 
symbolicky potvrdilo osudově nesmazatelné (byť 
někdy značně trýznivé) pouto mezi touto osob-
ností a moravskoslezskou metropolí.

Ivan Binar, rodák z Boskovic (letos oslavil v plné 
síle své osmdesáté narozeniny), vyrůstal po druhé 
světové válce na Opavsku a po únorovém komu-
nistickém převratu na něm ulpěl „kádrový škra-
loup“, který mu mimo jiné komplikoval cestu za 
studiem (podle tehdejšího stranického „ptydepe“ 
z něj původ a rodinné prostředí učinily „škodlivý 
maloburžoazní živel“). Zprvu koketoval s veterinou 
(dokonce pracoval i na veterinární pitevně), aby se 
mu posléze podařilo vystudovat češtinu, historii 
a výtvarnou výchovu na Pedagogickém institu-
tu v Ostravě. Už během svých studií se účastnil 
řady poetických večerů a kabaretních výstupů ve 
zdejším Divadélku Pod okapem, po jeho konci pak 
s dalšími kulturními nadšenci založil dnes již le-
gendární Divadlo Waterloo. Na jeho půdě se spolu 
s kamarády herci, básníky, muzikanty a výtvarníky 
podílel na vzniku osobité scénické parodie na 
tehdy ikonický text povinné školní četby, román 
Valentina Katajeva Syn pluku. Velmi zdařilý stejno-
jmenný muzikál, plný sarkasmů a persifláží, měl 
mezi obecenstvem mimořádný úspěch, k čemuž 
nepochybně přispěl i dobový kontext – premiéra 
se uskutečnila 1. dubna 1969 v tehdejším Divadle 
hudby poblíž centrálního ostravského náměstí, 

které o několik měsíců dříve obsadila vojska Var-
šavské smlouvy. Nastupující normalizační režim 
však tuto svobodnou „rozvratnou činnost“ pozo-
roval s velkou nelibostí a divadelníkům se za jejich 
volnomyšlenkářství záhy nemilosrdně pomstil. 
Divadlo z moci úřední zaniklo a jeho jednotliví 
protagonisté posléze stanuli před soudem – sám 
Ivan Binar prošel vyšetřovací vazbou a následně 
vyfasoval dvanáct měsíců odnětí svobody za 
zločin pobuřování, které si v letech 1972–1973 
odseděl v plzeňské borské věznici (jako aprílový 
vtip působí skutečnost, že mu bylo z trestu na zá-
kladě všeobecné amnestie odečteno posledních 
dvanáct dní, které se však přeměnily na dvouletou 
podmínku!).  

Po propuštění z vězení na něj čekaly už jen ma-
nuální profese (dříve pracoval i jako redaktor 
časopisu Tramp, který byl ale rovněž v roce 1971 
zastaven), a protože ho nepokřivilo ani nespraved-
livé žalářování, nadále zůstal „v péči“ totalitního 
komunistického státního aparátu. Opakované 
výslechy v úřadovnách tajné policie pravidelně 
střídaly jiné formy příkoří (patřilo sem mj. i osten-
tativní pronásledování nepohodlného spisovatele 
estébáky v ulicích města, které mohlo působit 
jako výjevy z nějaké hodně smutné grotesky), to 
vše ve snaze nahnat Binarovi strach a případně 
jej donutit ke spolupráci. Veškerým ústrkům ale 
vzdoroval s obdivuhodnou (nikoli samozřejmou) 
odvahou a houževnatostí, velkou oporou mu byla 
jeho žena a děti. Stal se signatářem Charty 77 
a tlak zločinného normalizačního systému na 
Binara a jeho blízké neúměrně vzrostl a zesílil, 
až všemocná státní bezpečnost spisovatele ne-
kompromisně postavila před typickou trojčlenku, 
kterou v oněch neradostných časech musel vyřešit 
nejeden odpůrce komunistické totality: emigru-
ješ – podepíšeš – zavřeme tě. Ostravský autor si vy-
bral první řešení, a tak se v květnu 1977 s rodinou 
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vystěhoval do Vídně, kde pracoval v restaurátorské 
dílně a jako tlumočník v uprchlickém táboře, po-
sléze se stal redaktorem Rádia Svobodná Evropa 
v Mnichově.  

Po listopadové revoluci v roce 1989 se Ivan Binar 
mohl vrátit domů a dnes žije se svou manželkou 
v Praze. „Ostravská materie“ i někdejší spisovate-
lovy prožitky z let reálného socialismu se v hojné 
míře promítly do jeho autobiografických próz Re-
konstrukce (vyšla v samizdatu 1978), Kytovna umě-
ní (poprvé vydána v Mnichově v roce 1988, zahrnuje 
i autorovy exilové zkušenosti) či experimentálního 
románu Sedm kapitol ze života Václava Netušila 
(2000). Téma střetu svobodného jedince s absur-
ditami a zvůlí nehumánního mocenského systému 
je v obecné rovině tématem i dalších Binarových 
děl, například knih Ohrada (1997), Den, kdy slétly 
vlaštovky (2006) nebo Jen šmouha po nebi (2013). 
Tvůrčí škála pražsko-ostravského umělce ale zahr-
nuje třeba i četné pohádkové příběhy pro dětského 
čtenáře (mj. S kouzelníkem do světa, Bibiana píská 
na prsty či Bořivoj a blecha Fló), pozoruhodnou 
filozofickou disputaci (Rozprava v krabici) nebo 
uhrančivé groteskní romaneto Jeníkova práce, 
morbidní „černý příběh“ evokující prozaický svět 
Franze Kafky. Ivan Binar rovněž spolupracuje s Čes-
kým rozhlasem i Českou televizí (mj. cyklus večer-
níčků „Králík Fiala“), je autorem řady písňových 
textů a také několika libret k hudebním skladbám 
svého přítele, ostravského skladatele Edvarda 
Schiffauera. Vůbec první libreto se zrodilo ještě bě-
hem spisovatelova uvěznění v Plzni na Borech – ve 
stejném arestu si svůj trest kroutil i jeho zmiňovaný 

muzikantský kolega a během socialistické „pře-
výchovy“ tak společně stvořili pohádkovou operu 
pro děti „Vrať nám, ptáku, hastrmana“. Premiéry 
se dočkala v roce 2008 a pronikla i do repertoáru 
ostravského Divadla loutek.     

Udělení čestného občanství Ostravy spisovateli 
Ivanu Binarovi by šlo metaforizovat jako „návrat 
ztraceného syna“, kdyby tomu v podstatě nebylo 
spíše naopak: město, které „svého“ autora kdysi 
– skrze mocenské orgány státní správy – vyhnalo 
až do exilu, se k němu a jeho dílu po letech opě-
tovně hlásí. Je to dobré a správné rozhodnutí. Už 
jen proto, že podobných osobností, jako je on, 
moravskoslezská metropole nikdy neměla a nemá 
nazbyt (vedle Ostravy spisovatele ocenilo i město 
Plzeň, před časem se pak na zdejší půdě dočkal 
vyznamenání Cenou Jaromíra Šavrdy). Ivan Bi-
nar se choval statečně a principiálně i v období 
nesvobody, notabene na území, jež slulo jako 
zásadní opora prorežimních sil – odvaha vzdo-
rovat nespravedlnostem a neztratit přitom páteř 
a lidskou tvář zde skutečně nebývala nikterak 
samozřejmá. Spisovatel a někdejší exulant se 
osvědčil jednotou svého života a díla a jeho město 
mu nyní tuto niternou poctivost po zásluze vrací 
(byť s určitým zpožděním). Je opět doma, doma 
u sebe, v Ostravě. Nabízelo by se jeho osudové 
zvraty a životní peripetie zhodnotit drobnou pa-
rafrází úryvku ze známé hry „Audience“ (od jiného 
spisovatele a taktéž politického vězně, který svého 
času „bručel“ dokonce i v ostravské heřmanické 
věznici a po listopadové revoluci se pro změnu stal 
prezidentem): Jsou to paradoxy, co, pane Binar?!
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JÍT SI SVOBODNĚ ZA SVÝM
JIŘÍ MACHÁČEK

Možná je to otázka, která obzvlášť dnes, v čase pl-
ném chmurných předpovědí, trápí málokoho: Jak 
se žilo v Československu a především v Ostravě 
v 60. a 70. letech minulého století v době komu-
nismu? A našly se přímo „v ocelovém srdci repub-
liky“ osobnosti, které dokázaly vzdorovat komu-
nistické totalitě, tehdejšímu politickému režimu? 
Autentickou odpověď můžete podle mého najít 
v nové knize prozaika Ivana Binara Kudy? Tudy!, 
volném pokračování autorských memoárů z roku 
2020 nazvaných Bezstarostná léta bezradná.

Pokusů zachytit již nenávratně zmizelou dřívější 
tvář Ostravy nebude asi nikdy dost. Za všechny 
ty předešlé můžeme uvést třeba umělecky jedi-
nečný román Pestré vrstvy Ivana Landsmanna. 
Troufám si tvrdit, že Binarovy autobiografické 
vzpomínky na ostravská studia na pedagogickém 
institutu, na působení v Divadélku Pod okapem, 
vojnu a raný zralý věk spojený s existencí časopisu 
Tramp, uvedením muzikálu Syn pluku, následným 
vězněním na Krajzáku a v Plzni-Borech a prací 
v podřadných zaměstnáních ukazují Ostravu zas 

jinak, neméně trefně, i když to není místy obrázek 
pěkný a lichotivý. Koneckonců stejně jako ona 
doba. V ní se našlo jen pár svobodně smýšlejících 
lidí, kteří navzdory protivenství a mlčící většině 
chtěli dělat něco sami za sebe, bez toho, aby 
naskočili do pohodlného vlaku tichého souhlasu 
a přežívání s komunisty. A zaplať pánbůh za to!

Binar svůj osud ovšem podává po pravdě a bez 
příkras, nedělá ze sebe zbytečně nějakého hrdi-
nu. Dává nahlédnout i do šťastnějších let svého 
ostravského působení. Ukazuje nejprve váhavého 
mladého člověka, který příchodem do Ostravy 
teprve sbírá rozum a zpočátku ani neví, co přes-
ně chce dělat. Člověka, jehož sice nedoporučili 
na vysokou školu, což je vlastně jeden z prvních 
konfliktů s dobou, který se ale až postupem času, 
shodou okolností, „dopracovává“ k vyhraněnému 
protikomunistickému politickému postoji vedou-
címu až k emigraci. Přitom se můžeme seznámit 
s celou plejádou postav a postaviček, se kterými 
se autor během svého ostravského pobývání 
potkal. 

▲ Ivan Binar se svou ženou a dětmi v roce 1977 v Ostravě. 



18

Vyprávění se ale vlastně točí hlavně kolem 
nejpodstatnějšího Binarova rozhodnutí, které 
následovalo po podpisu Charty 77, a také kolem 
(až k nepochopení dovedené) kauzy odsouzení 
členů Divadélka Waterloo zejména za to, že hráli 
muzikálovou parodii Syn pluku. Osobně jsem se 
nedávno účastnil čteného představení tohoto 
muzikálu a musím říct, že jsem nedokázal pocho-
pit, co na něm vlastně soudruhy tak rozčílilo, že 
se rozhodli lidi kolem divadélka, jmenovitě Ivana 
Binara, Petra Podhrázského, Petra Ullmanna a Ed-
varda Schiffauera a další poslat za mříže nebo je 
odsoudit podmíněně.

Autora knihy po návratu z vězení v Plzni-Borech 
čekaly věčné výslechy na krajské správě StB, vý-
hrůžky dalším vězněním, práce v podřadnějších 
zaměstnáních, nemožnost publikovat, ústrky vůči 
rodinným příslušníkům, dokonce i dětem – tím 

vším si musel procházet. A jak sám píše, v Ostravě 
disent neměl žádné podhoubí, nebyla zde mož-
nost spoléhat se na přátele, tak jak to bylo třeba 
v hlavním městě Praze. Hezky to dokumentuje na 
krátkém ostravském příběhu Londýna (vlastním 
jménem Zdeňka Vokatého), který do Ostravy při-
jel sbírat podpisy pro Chartu 77. Knihu doplňuje 
autentickým přepisem vybraných pasáží ze svého 
deníku, který si tehdy psal, a aby přiblížil mizérii 
tehdejších let, záměrně cituje některé dokumen-
ty, včetně soudní obžaloby, zákona o pobuřování 
nebo rozsáhlého článku o sobě a svých přátelích 
z komunistických novin Nová svoboda.

Vznikl text-dokument o postavení drobného člo-
víčka v soukolí nemilosrdných událostí, dávající 
ovšem nám čtenářům naději, že jít si svobodně za 
svým navzdory nepřízni osudu má smysl.
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Vážený pane primátore, dámy a pánové!

Ostrava je město jedinečné. Probydlel jsem se do dneška několika bydlišti a každé z nich 
mi poskytlo cosi cenného: přístřeší, obživu, přátele, poznání… Ze všech těch měst Ostra-
va se mi vryla do života snad nejhlouběji; zde jsem prožil věci podstatné, události, které 
utvářely mou osobnost: vystudoval jsem tu, našel ženu pro celý život a zplodil s ní děti. 
V osmašedesátém jsem tu zažil krapet svobody a pak už jen polykal hořkost sovětské 
okupace. V ostravském nakladatelství Profil mi vydali první knížku a poslední opus v řadě 
se zrovna dopéká ve zdejším Protimluvu. I potlesku jsem si tu v šedesátých letech užil na 
amatérských jevišťátkách…

Ostrava je pro mne městem určujícím. Tady mě zavřeli, odtud jsem byl vyhnán. A dneska 
se tu na mne nečekaně sesypala taková velikánská pocta!

Z celého srdce vám za ni děkuji.

Ivan Binar

Ostrava, 14. září 2022

(Text je přepisem slavnostního projevu Ivana Binara proneseného na půdě Zastupitelstva města Ostravy po udělení čestného občanství)
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 V roce 1976 mi bylo třicet čtyři let. Byl jsem za-
městnán jako druhý strojník na chemické úpravně 
vody v Elektrárně Vítězný únor v Ostravě-Přívoze, 
třísměnný provoz: dva dny ranní směna, dva dny 
odpolední, dva dny noční, tři dny volno, dva 
dny ranní, dva odpolední, tři noční, dva volno, 
dva ranní… Kdybych se k tomu odhodlal, dokázal 
bych si spočítat, jaká bude moje poslední směna, 
až odtud odejdu do důchodu. Byl jsem rád, že 
mám zrovna tuhle práci, a byl jsem pyšný na to, 
že po tříměsíčním zaučení dokážu obsluhovat 
komplikovanou demineralizační stanici, halu 
plnou filtrů, čerpadel, potrubí a ventilů. Měl jsem 
za sebou rok kriminálu a tři roky závozničení 
u Bytostavu, ostravské stavební firmy, kde to 
nemělo perspektivu, potloukal jsem se silnicemi 
a staveništi po celé republice a vydělával málo. 
Místo v elektrárně bylo lepší a lépe placené, práce 
vyžadovala větší odbornost. Až na ty směny…

 Jarka učila na zvláštní škole a byla ráda, že 
mohla aspoň to. Chodila domů vyčerpaná, jako 
by celý den podbíjela kolejnice. V noci jsme lovili 
blechy, které si přinesla od žáků. „Soudružko, 
vy jste piča,“ svěřila se jí se svým názorem jedna 
deváťačka. Nebyla naděje, že by se mohla vrátit 
zpátky na svoji starou školu do Kunčiček, bylo 
s podivem, že ji nevyhodili ze školských služeb 
úplně; když je mojí ženou.

 David chodil do čtvrté třídy základní školy, 
nevzali ho na jazykový obor, což zdůvodnili ne-
dostatkem talentu – jeho talentu. Důvod, s nímž 
se dost obtížně polemizuje, i kdyby polemizovat 
bylo možné… Markétku jsme vodili do školky. 
Někdy si tam hráli na slony: dětičky se učily, jak 
si nasadit plynovou masku s filtrem na chobotu. 
Západní imperialisté nás totiž hodlali v nejbližších 
dnech zaplynovat. Před volbami visel v převlékár-
ně školky plakát s fotografiemi kandidátů národní 
fronty pro volby do zastupitelských orgánů. „To 

jsou naši nejlepší,“ zvěstovalo mi mé dítě, když 
jsem mu nazouval botičky. Národní fronta byli 
komunisté a ostatní povolené, s komunisty kola-
borující politické strany. Už si ani nepamatuji, jak 
se jmenovaly a kolik jich bylo.

[…]

 Kdyby mi dali pokoj, mohlo to tak zůstat, 
v šedesáti, ve čtvrtek po ranní směně mohl jsem 
odejít do důchodu, na zasloužený odpočinek. 
Jenže oni mi pokoj nedali. Měl jsem strach, co se 
stane, co si na mne zase vymyslí. Jarka taky měla 
strach z příštího dne. Strach byl naším stálým 
průvodcem. A děti? Dětství je důvěřivé, svět bere 
takový, jaký je. Snažili jsme se, co jsme mohli, aby 
se na ně naši bubáci nepřenesli. Hodně jsme se 
jim věnovali, šprýmovali s nimi, četli Medvídka 
Pú, Pipi Dlouhou punčochu, Ferdu Mravence 
a Malého prince, vedli je k pravdomluvnosti, ne-
kradení, úctě ke starším osobám a k dalším stejně 
nepraktickým ctnostem, jako by se nechumelilo. 
Svět se točil správně, jenom s námi lidmi bylo cosi 
v nepořádku.

 Žili jsme v okupované zemi, v totalitním sys-
tému, pod trvalým dozorem státní bezpečnosti, 
která o sobě dávala jednoznačně vědět. Šli po 
mně, chtěli mne znovu zavřít. Byli všemocní a ne-
vypočitatelní. Báli se jich i komunisté na vysokých 
postech. Státní bezpečnost, tvrdá pěst dělnické 
třídy, vyškolená zkušenějšími sovětskými sou-
druhy. Podle toho, jakou mi věnovali pozornost, 
páchal jsem protistátní zločiny.

[…]

 Možná k tomu všemu se jim nelíbil můj obličej. 
Už jsem byl v jejich šuplíku zájmových osob, proč 
by měli hledat někoho dalšího. Nebo snad doká-
zali číst moje myšlenky?

KUDY? TUDY! 
IVAN BINAR
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 „Máme toho na vás tolik,“ řekl mi postarší chla-
pík, který tvrdil, že se jmenuje Kovář, při výslechu 
na Krajské správě Ministerstva vnitra v Ostravě 
a předvedl velice tlustý fascikl složek naplněných 
popsanými papíry: „Stačí to předat prokurátorovi. 
A jste tam zas. Tentokrát to bude horší. Až vás pro-
pustí, vaše děti už budou dospělé.“

[…]

Mohl jsem ty jeho řeči brát jako účelovou výhrůž-
ku, jako policejní fintu, aby mě přiměl ke zpívání, 
když jsem zpívat nehodlal? Byl jsem v jejich pasti. 
Z protokolů mně známých lidí citovali skutky, 
které se uskutečnily. Z rukopisu Rekonstrukce, 
z listů svěřených do rukou ochotného přítele, mi 
při výsleších předčítali pasáže.

 „Tolik sprosťáren! Samé vulgarismy, to bych 
svojí manželce číst nedovolil!“ moralizoval ten 
Fiža a citoval z mého textu. Jako bych ty sprosťár-
ny do vězení zavlekl zrovna já ve snaze kazit vězně 
ve věznici uvězněné. Vyšetřovatelé po mně chtěli, 
abych s nimi spolupracoval, a slibovali, že bych 
mohl publikovat, i když oni – he he – žádné nakla-
datelství nemají, ale určitě by se to dalo zařídit. 
Aspoň ty rukopisy dětských knížek, které mi vrátili 
z nakladatelství Profil, vždyť jsou takové pěkné, 
ty by přece mohly vyjít, kdybych si dal říct. Škoda 
je nevydat, škoda mého talentu. Až zase pojedu 
do Prahy, měl bych jim povědět, koho jsem tam 
potkal, o čem jsme si povídali a co jsem odtud 
přivezl, pro koho je to určeno.

 Lapali mě na ulici ráno, když jsem ve dnech 
volna odvedl Markétku do školky, odpoledne po 
šichtě mě odchytávali u brány elektrárny v Přívo-
ze a v embéčku vozili do té svojí monumentální 
budovy v ulici 30. dubna. Naproti, na betono-
vém podstavci, rypákem dolů trčela opravdová 
sovětská stíhačka z 2. světové války, památník, 
abychom nezapomněli, kdo nás osvobodil a kam 

patříme. „Pojďte s náma, pane Binar, my vás sve-
zem domů,“ tahali mě do auta a kolegové strojníci 
elektrárenští divže mi nezáviděli, že nemusím pře-
cpanou tramvají nebo pěšky. Zavezli mě k letadlu, 
domů jsem to měl jenom pár kroků.

 V oné monumentální budově Krajské správy 
Ministerstva vnitra v Ostravě jsem v roce 1965 
jako desátník vojsk ministerstva vnitra čas od 
času sloužil na telefonní ústředně. Tenkrát mě 
přemlouvali, abych se dal k nim, teď mě tam ta-
hali k výslechům, které se vlekly a nikam nevedly, 
protože jsem nespolupracoval, a oni mysleli, že ze 
mne něco vymačkají, a měli na to času dost. Když 
mi jednou po dlouhém mlčení sdělili, že si mě tam 
nechají, že mě zase šoupnou do vězení, požádal 
jsem je, abych směl zatelefonovat k sousedům – 
my jsme telefon neměli, odmítli nám jej zavést –, 
aby manželka věděla, že nepřijdu domů, protože 
jsem zatčen, aby neměla strach, aby si nemyslela, 
že se zas někde opíjím.

 „Tak běžte dom, člověče!“ vyhnali mě na ulici.

 Příště, když mne znovu sebrali, přišli se zajíma-
vým návrhem: že bych mohl vypadnout z té jejich, 
naší krásné země se vším všudy, s ženou, dětmi, 
knihami i oblečením. Začali jsme o tom s Jarkou 
uvažovat.

 V Ostravě byla naše situace bezvýchodná. Ne-
mohl jsem přistoupit na estébáckou nabídku udá-
vat přátele a za odměnu vydávat knížečky o ma-
lém slonečkovi, který umí šplhat po tyči, o třech 
kocourech na cestách podivnými krajinami, o ry-
bařícím králi Karlíkovi či dopoledním kouzelníkovi 
s opičákem, který uprchl ze zoologické zahrady; 
jistě by tam objevili nebezpečí pro stát, podvratné 
poťouchlosti, zakázanou touhu po svobodě. Bál 
jsem se o rodinu, kdyby mě zase zavřeli. Jarka 
by to nějak přetloukla, ale co děti, jejich výchova, 
vzdělání, životní šance?

Poznámka redakce: Tento text je ukázkou z knihy Kudy? Tudy!, kterou v roce 2023 vydává nakladatelství Protimluv. 
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HROB UTOPENÝCH DĚTÍ NA MARIÁNSKOHORSKÉM HŘBITOVĚ 
OPRAVIL NOVÝ VLASTNÍK
MARTINA GAVENDOVÁ

Adoptovat se dá mnohé: zvířata v zoo, obecní 
stromy nebo celé kusy pralesa. Zájemci, kteří by 
chtěli prospět dobré věci, tak v podstatě sponzorují 
náklady na chov nebo pěstování zeleně. Adopto-
vat nemusíte jen živou věc, ale také třeba hrob 
zajímavé osobnosti. Přesto není příliš časté, aby se 
individuální zájemci starali o místa posledního od-
počinku lidí, kteří přispěli naší společnosti, natož 
zcela neznámých osob.

Nicméně Petr Vaněk se k takovému kroku rozhodl 
poté, co navštívil mariánskohorský hřbitov. Tam se 
dostal poté, co během covidových uzávěrek našli 
s manželkou optimální způsob, jak respektovat 
tehdy platné doporučení, které znělo – chodit do 
přírody, ale bez kontaktu s okolím. Řešením se pro 
ně staly cesty po ostravských hřbitovech.

Na mariánskohorském hřbitově jej zaujal chátrající 
hrob s fotografií čtyř dětí a nápisem „Zemřeli spo-
lečně tragickou smrtí ve vlnách Odry“. V předtuše 
silného příběhu začal ve spolupráci s historikem 
Tomášem Majlišem po osudu Arnoštky, Milušky, 
Zdeňky a Evženka Kozielových pátrat v ostrav-
ských archivech. Co se stalo, si podrobněji přečtete 
v článku Tomáše Majliše a Simony Janíkové. Petr 
Vaněk si uvědomil, že od této lidské tragédie právě 
letos uplynulo sto let. A tak se rozhodl hrob si pro-
najmout na dobu neurčitou, zároveň se stal vlastní-
kem hrobového zařízení a začal jej opravovat.

Oslovil kamenickou firmu, která rozebrala pískov-
cový rám a ten po očištění osadila na nový beto-
nový věnec, napřímila pomník, který byl výrazně 
nahnutý na pravou stranu. Kameníci dále očistili 
pískovcový sokl, sestavili a slepili jednotlivé díly 
pomníku, vyleštili žulový náhrobek a znovu pozla-
tili nápisy. Nakonec osadili po bocích dvě svítilny. 
Není bez zajímavosti, že kamenický mistr Mojmír 
Zmítko, který se o práce stará, při prvním setkání 
s panem Vaňkem u hrobu zjistil, že původní práce 
provedla v roce 1922 firma Gruntorád, kterou vlast-
nil pradědeček pana Zmítka a jehož jméno firma 
nesla. Kruh se uzavřel.

Petr Vaněk s manželkou celou plochu hrobu osadili 
bílými růžemi, už proto, že se jedná o dětský hrob. 
Zděnou kapsu na čelní straně pomníku ozdobily 
bílé macešky a v přední části hrobu plánuje umístit 
kovový tác na svíčky, které budou moci příchozí 
zapálit.

Náklady na celkovou rekonstrukci hrobu mírně 
přesáhly osmdesát tisíc korun, dvacetitisícovými 
částkami přispěl Moravskoslezský kraj i Magistrát 
města Ostravy. Částkou dvaceti tisíc a pomocí 
s úklidem se připojila mariánskohorská radnice. 
Právě těm by pan Petr Vaněk také touto cestou rád 
poděkoval. A my bychom rádi poděkovali panu 
Vaňkovi za jeho péči o poslední místo odpočinku 
čtyř dětí a připomínku události historicky spjaté 
s dějinami obvodu.

Článek byl přejat z radničních listů městského  
obvodu Mariánské Hory a redakčně upraven. 
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TRAGÉDIE NA HOŠŤÁLKOVICKÉM PŘÍVOZU
TOMÁŠ MAJLIŠ, SIMONA JANÍKOVÁ

Na začátku března před sto lety se na řece Odře 
odehrála velká rodinná tragédie. Při plavbě 
přívozem z Mariánských Hor do Hošťálkovic se 
převrhla loď a ve vodě utonuli čtyři sourozenci 
Kozielovi. Děti ve věku 8 až 13 let byly pochovány 
na hřbitově v Mariánských Horách, kde můžeme 
hrob najít dodnes. Spolek Pestré vrstvy se rozhodl 
věnovat této smutné události připomínku. Histo-
rik Tomáš Majliš pátral po osudu rodiny i samotné 
tragédii a díky tomu vám můžeme předložit 
příběh, který vysvětluje, co se 5. března 1922 na 
Odře stalo. Spolek umístil u lávky z Hošťálkovic do 
Mariánských Hor, tedy na místě bývalého přívozu, 
informační tabulku, která nešťastnou událost 
připomíná kolemjdoucím. K tabulce vás zavede 
krátká značená trasa.

DĚTI ŘEZNÍKA A HOSTINSKÉHO

Pohřbu dětí Kozielových se v neděli 19. března 
1922 po poledni účastnily davy lidí nejen z Ma-
riánských Hor, ale i z širokého okolí. Rodina Ko-
zielů byla v Mariánských Horách známá. Otec dětí 
Albert byl vyučený řezník a v roce 1907 zakoupil 
zavedený hostinec na tehdejší mariánskohorské 
návsi nedaleko Dolní kolonie Jámy Ignát. Budova 

stávala těsně vedle kapličky Zvěstování Panny 
Marie. K hostinci přistavěli Albert Koziel s man-
želkou Marií řeznickou dílnu. Podnikání se dařilo, 
proto Kozielovi v roce 1910 otevřeli další prodejny 
v Mariánských Horách a v Přívoze.

Manželům se v této době narodilo několik dětí. 
První syn Vilém přišel na svět už v roce 1906, 
dcera Arnošta se narodila v roce 1908, Bohumila 
o dva roky později, za další dva roky do rodiny 
přibyla Zdenka a v roce 1913 Evžen. Nejen jména 
dětí naznačují, že Kozielovi v té době podporovali 
české národnostní snahy na Ostravsku. Například 
v roce 1912 darovali šest korun, které vydělali na 
zabíjačce, české Matici školské. Pokladník Matice 
jim za dar poděkoval v časopise Ostravský kraj.

Rodinnou pohodu narušila první světová válka, 
po které už nic nebylo jako dřív. Albert Koziel 
narukoval do armády a o hostinec se starala man-
želka Marie. Koziel se po válce vrátil, v roce 1921 
se ale manželé rozvedli. Marie se odstěhovala do 
domu č. 218 a spolu s ní také dvě nejmladší děti 
Evžen a Zdenka. Starší děti zůstaly s otcem. Souro-
zenci se však i po rozvodu rodičů stýkali.

▲ Hošťálkovický přívoz s lanem  
nataženým mezi oběma břehy  

na dobové pohlednici. 
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HOŠŤÁLKOVICKÝ PŘÍVOZ

Přívoz mezi pruskými Hošťálkovicemi a Ma-
riánskými Horami, které byly součástí Rakouska-
-Uherska, fungoval už na přelomu 19. a 20. století. 
Před první světovou válkou přívoz vlastnil baron 
Rothschild, za války a pár let po ní ale nefungoval. 
To byl problém především pro místní dělníky, kte-
ří pracovali v ostravských dolech a Vítkovických 
železárnách. Přes nejbližší most to měli do práce 
dvě hodiny chůze. Proto, když se připojilo Hlučín-
sko k Československu, obec Hošťálkovice přívoz 
v roce 1920 obnovila.

Tehdy se lidé přes Odru v místě dnešní lávky 
dostávali několika způsoby. Když řeka v zimě za-
mrzla, přešli led po svých. Když bylo v řece málo 
vody, položilo se do koryta několik svázaných člu-
nů, přes které převozník položil dřevěnou lávku. 
Pokud byla hladina vysoko, převoz lidí zajišťoval 
převozník na jednom člunu, který byl jištěný la-
nem, jež bylo natažené mezi oběma břehy.

Prvním hošťálkovickým převozníkem byl Jan 
Šlosárek, který ovšem neměl dobrou pověst. Za-
pletl se například do pytlácké aféry, jež v červnu 
roku 1920 vyvrcholila vraždou četníka v Hošťál-
kovicích. Šlosárek bydlel v převoznickém domku 
přímo u řeky, místní mu říkali „Fischerbude“. Lidi 
přes řeku ale vozil jen dva roky. Poté ho obec proti 
jeho vůli odvolala a v lednu roku 1922 se převoz-
níkem stal místní domkař a člen zastupitelstva 
Antonín Šofer.

Ten se sice těšil dobré pověsti, s převoznictvím ale 
neměl žádné zkušenosti. Potýkal se také s neustá-
lými útoky a naschvály od bývalého převozníka 
Šlosárka, který se nechtěl smířit se ztrátou svého 
místa.

OSUDOVÁ NEDĚLE 5. BŘEZNA 1922

Odra byla v tento den rozvodněná a na přívoze 
došlo k souhře nešťastných náhod, které vedly 
k utonutí sourozenců Kozielových.

▼ Dolní kolonie v Mariánských Horách na dobovém snímku. 
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Toho dne vyvrcholily útoky bývalého převozníka 
Šlosárka. Když si převozník Šofer v poledne od-
skočil domů, předal přívoz svému patnáctiletému 
synovi Mikulášovi. Toho využil Šlosárek, jenž vše 
ze své „Fischerbudy“ pozoroval, člun mladému 
náhradníkovi ukradl a odplul na něm do Lhotky, 
kde ho chtěl prodat tamnímu převozníkovi.

Ve stejnou dobu horník Svoboda, který rybařil na 
Odře v Přívozu, zachytil na řece malou pramici, 
která se pravděpodobně utrhla někde výš po 
proudu. Svoboda pramičku dovezl k hošťálkovic-
kému přívozu, kde ji chtěl nechat, aby si ji majitel 
mohl vyzvednout. Šofer loďku sice po naléhání 
dělníků na chvíli využil, pro převoz lidí ale byla 
malá.

Proto se rozhodl zajít do Nové Vsi, kde byl další 
přívoz a kde by si půjčil větší člun. Nechtěl ale 
riskovat, že by jeho syn Mikuláš mezitím převezl 
další dělníky, proto požádal svého známého 
Emanuela Tomečka z Hošťálkovic, který zrovna 
náhodou procházel kolem, aby dohlédl na to, že 
se na loďce nebude převážet do té doby, než se 
vrátí.

Jenže Tomeček neodolal tomu, že by si převozem 
lidí mohl trochu vydělat, a začal na malé pramici 
převážet zájemce z obou břehů. Těch přibývalo, 
protože to byl podle pamětníků první den, kdy 
bylo ve vzduchu cítit přicházející jaro, které mělo 
vystřídat obzvlášť tuhou zimu.

Slunečné počasí vylákalo na odpolední procházku 
také sourozence Kozielovy. Osmiletý Evžen, deví-
tiletá Zdenka, jedenáctiletá Bohumila a třinácti-
letá Arnošta si vyšli na vycházku s kuchařkou, jež 
pracovala v otcově hostinci. Vydali se také k bře-
hům tehdy ještě meandrující řeky Odry. Děti chtě-
ly najít první sněženky. Na ma riánskohorském 
břehu žádné nebyly, ale u přívozu se od místních 
dozvěděli, že na opačném břehu si nějaké natrha-
jí. Děti zde také potkaly kamarádku a spolužačku 
Tarabulovou, která se k nim přidala.

Tomeček nechal do lodičky nastoupit všech pět 
dětí i s kuchařkou. Další události zachytil hošťál-
kovický kronikář:

„Thometschek se ale se svým výdělkem přepo-
čítal. Asi tři metry od břehu hošťálkovického 
stoupla tato asi 100 kg těžká kuchařka na jeden 

▲ Lávka za nízkého vodního stavu v Odře na dobové fotografii. 
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bok čluna, aby už vyskočila na břeh. Člun se náhle 
nahnul a všechny osoby ocitly se ve vodě. Teď 
začal tanec. Kuchařka musela být mrtvicí raněna, 
neboť plavala na hladině vody až k přívozu do 
Lhotky u Hlučína, kde byla rybářema, kteří v tento 
čas chytali ryby, už mrtvá vytažena. Tometschek 
se držel lana, kterým byl člun upevněn a vylezl 
hned, kdežto slečna Tarabulová z Mariánských 
Hor, která uměla plavat, se zachytila břehu asi 120 
metrů pod převozem hošťálkovickým. Smutně to 
dopadlo s těmi čtyřmi dětmi! Držely se dvě a dvě 
a byly dost dlouho na hladině vody. Nešlo jim ale 
pomoct až konečně se pod vodou ztratily.“

ZARŮSTAJÍCÍ HROB

Těla dětí se kvůli vysoké hladině řeky dlouho 
nedařilo najít. Až po deseti dnech lidé našli těla 
nejmladšího Evžena a nejstarší Arnošty. V sobotu 
18. března pak nalezli těla dalších dvou dívek 
Zdenky a Bohumily. Pohřeb všech dětí proběhl 
v neděli 19. března odpoledne. V čele dlouhého 
smuteční průvodu jely tři bohatě vyzdobené po-
hřební vozy tažené koňmi. Děti byly pochovány 

do společného hrobu na mariánskohorském 
hřbitově. Po smrti sourozenců zůstal rodině jen 
nejstarší syn Vilém.

Albert Koziel po pohřbu dětí žaloval obec Hoš-
ťálkovice, které přívoz patřil, o více než 48 tisíc 
korun. Později byly peníze vymáhány po převoz-
níku Šoferovi, který nezajistil bezpečnost přívozu 
a po Tomečkovi, který byl v loďce během neštěstí. 
Podle zpráv z hošťálkovické kroniky byli oba muži 
odsouzeni k podmíněným trestům a museli rodi-
ně vyplatit vysokou peněžitou náhradu.

Zdrcený Albert Koziel začal brzy po neštěstí roz-
prodávat svůj majetek v Mariánských Horách. 
V roce 1923 prodal hostinec i řeznickou živnost 
a o dva roky později se odstěhoval do Žiliny. Matka 
dětí Marie  se na přelomu 20. a 30. let odstěhovala 
do slovenského Zvolenu. Spolu s ní zde žil zřejmě 
i syn Vilém. Tím skončila ostravská historie rodiny 
Kozielovy, po které do dnešní doby zůstal již jen 
zarůstající hrob ve staré části mariánskohorského 
hřbitova.

▲ Opravený hrob sourozenců Kozielových na mariánskohorském hřbitově. 
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Poslední říjnový den se sešli členové okraš-
lovacího spolku Za krásnou Ostravu a přátelé 
tragicky zesnulé archivářky a členky našeho 
spolku Blaženy Przybylové na den výročí jejího 
úmrtí u opraveného hrobu v Mariánských Horách.  

Šlo o neformální setkání přátel s rodinou, manže-
lem Jankem a synem Markem.  Starý hrob se stélou, 
který se Blažence vždycky líbil, se nyní stal rodin-
ným hrobem. Opravil jej sochař Jan Šnéberger. 
 

BLAŽENČIN HROB
JAN ŠNÉBERGER

Často jsem tam chodil. Díval se na staré hroby 
a na to, jak za cestou bourají plynojem, a v duchu 
si říkal, že tomu místu nevezmu další kus minulos-
ti. Měl jsem volnou ruku. Vybízeli mě k intervenci. 
Odpovídal jsem, že o tom budu přemýšlet. Byla 
to lež, poněvadž v duchu už jsem věděl, jaká je 
správná cesta mého vstupu do tohoto prostoru. 
To staré jsem vyrobil znovu a z toho nového udělal 
zase trochu staré. Začátek a konec, nebo naopak, 
jsem tam nechal. Sokl u země a sloup u nebe. Au-
tentické kusy. Jestli si představujete, že v dnešní 
době dělají kamenné římsy roboti nebo frézy, 
tak se nemýlíte. Jenže já se před dvaceti lety na-
učil dělat římsy rukama z kamene – z toho, který 
nástroje tupí a zároveň brousí. Neumím to jinak. 
Trvá to dlouho, ale získávám tím čas, který bych 
jinak promarnil. Ruce pracují a v hlavě se otevírá 
útulek opuštěných myšlenek. Ti, co už nejsou, se 
můžou vrátit. Skočí do uvolněné mysli a na chvíli 
zase jsou. Nojo, jenže já pracuji ve dřevníku a sle-
pice mě vyrušují, poněvadž hrabou v pilinách 
a zobají úlomky pískovce. Tak ty živé kury zahá-
nějí mrtvé lidi a příběhy. Asi o tom nevědí nebo 
mi to dělají schválně. Protože vědí, že je jednoho 
dne klepnu. Život je bohatý a každý má jiné úlohy. 
Ale stejně… Než dojdu z domu do dřevníku, třeba 
i dvakrát uklouznu na zabláceném dvoře. Slepici 
jsem nikdy neviděl uklouznout. Člověk se dokáže 
mýlit i v chůzi, ale slepice nemá ruce. Má smysl 
hledat spravedlnost?
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ZEMŘEL CTĚNÝ ARCHITEKT A MENTOR JOSEF KISZKA
ADÉLA ŠOBOROVÁ

V sobotu 29. října v poledne zemřel v Havířově 
doc. Ing. arch. Josef Kiszka, vedoucí Ústavu 
navrhování Fakulty architektury Vysokého učení 
technického v Brně. Josef Kiszka se narodil v roce 
1952 v Životicích, vystudoval obor architektura 
na Fakultě stavební Vysokého učení technického 
v Brně (1970–1976), následně absolvoval postgra-
duální studium urbanismu a územního plánování 
na Fakultě architektury VUT (1987–1988). V letech 
1976–1977 působil na Útvaru hlavního architekta 
v Ostravě, v letech 1977–1990 pracoval ve Stavo-
projektu Ostrava, AT4 Havířov. Roku 1990 založil 
v Ostravě architektonické studio ARKISS. V roce 
1993 získal českou autorizaci ČKA, roku 2005 
polskou autorizaci IARP a v roce 2007 projekční 
oprávnění pro Slovensko. Během své praxe 
úspěšně vyprojektoval řadu staveb pro bydlení 
a objektů občanské vybavenosti a je autorem 
mnoha urbanistických studií a plánů. Zúčastnil se 
řady význam ných domácíchi zahraničních archi-
tektonických sou těží, kde získal několik cen a od-
měn, mj. získal 2. cenu v soutěži z roku 2007 na 
novou budovu Fakulty architektury VUT a v roce 
2016 zvítězil v soutěži na rekonstrukci a dostavbu 
Muzea literatury Adama Mickiewicze ve Varšavě. 
Za interiér „Café bar Belle-vue“ v Havířově (spo-
lupráce I. Whala, T. Rusín) získal v roce 1994 Grand 
Prix Architektů. Mezi jeho nejznámější realizace 
pak patří Gymnázium a Obchodní akademie 
v Orlové (spolupráce B. Potysz), za které získal 

v roce 1996 Grand Prix Architektů. Mezi jeho další 
významné projekty patří kino Centrum v Havířově 
(2012, spolupráce B. Potysz, B. Firla), Ambasáda 
ČR v Lucemburku (2005, spolupráce B. Potysz) 
a rekonstrukce interiérů Divadla v Českém Těšíně 
(1998, spolupráce B. Potysz). V kategorii rekon-
strukcí získal také v roce 2013 ocenění Stavba 
roku Moravskoslezského kraje. V roce 2018 ob-
držel Cenu Jože Plečnika za celoživotní přínos 
architektuře a stavitelství. Kromě projekční praxe 
byl činný i v řadě dalších oblastí. Od vzniku České 
komory architektů se podílel na jejím chodu, mezi 
lety 1993–2004 byl mj. členem představenstva. Od 
roku 1999 byl předsedou nadačního fondu Arcus.

Josef Kiszka od roku 2006 pedagogicky působil 
na FAST, VŠB-TU Ostrava, kde byl také mezi lety 
2015–2018 členem oborové rady doktorského 
studia Městské inženýrství. V roce 2015 byl na 
Fakultě architektury VUT habilitován docentem 
a o rok později se zde stal vedoucím Ústavu navr-
hování a následně také garantem magisterského 
studijního programu Architektura a urbanismus. 
Ve své učitelské činnosti se věnoval především 
ateliérové tvorbě, vedení bakalářských, magis-
terských i doktorských prací. Pro řadu studentů se 
stal ctěným mentorem a výrazným vzorem. Svoje 
rozkročení mezi Českem a Polskem zúročil nejen 
při výuce, ale také v řadě výzkumných projektů, 
mezinárodních workshopů a článků.

Text je převzat z webové stránky VUT Brno: https://www.vut.cz/vut/aktuality-f19528/zemrel-cteny-architekt-a-mentor-docent-josef-kiszka-d232661 
a redakčně upraven.
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ZA JOSEFEM KISZKOU
MILENA VITOULOVÁ

S Josefem Kiszkou jsem se setkala po deseti 
letech od svého nástupu do Stavoprojektu. Vý-
razný, nepřehlédnutelný, trochu podmračený, 
čerstvý absolvent brněnské fakulty architektury 
neměl příliš důvodů k radosti; utažený režim 
osmdesátých let neskýtal mnoho příležitostí pro 
vývoj a kreativitu mladého architekta. Pracoval 
v ateliéru v Havířově, zatím co já v Ostravě-Poru-
bě, takže jsme se potkávali při pracovních příleži-
tostech nebo při různých společných výročích či 
akcích; tehdy jsem poznala, že se na své přátele 
umí také rád a mile usmát. V devadesátých letech 
jsme měli spolu se skupinou dalších architektů 
podobný názor na změny ve společnosti a se-
tkávali jsme se stále častěji při formulaci našich 
postojů a činů týkajících se architektury, nejdřív 
v Obci architektů, později v představenstvu České 
komory architektů.

Jako autorizovaní architekti jsme dali Stavo-
projektu vale a založili své vlastní projekční 
kanceláře. V té době dostal Josef příležitost k pro-
jektování a realizaci polského gymnázia v Orlové, 

stavby, která v kraji výrazně zazářila svou kvalitou 
a originalitou. Všichni jsme mu ten úspěch přáli.

Podobně se naše cesty setkávaly při zakládání, 
rozjezdu a provozu katedry architektury FAST TUO 
v Ostravě, ve spolupráci se zástupci ČKA, zejména 
profesory Miroslavem Masákem a Ladislavem 
Lábusem, tehdejšími členy akreditační komise. 
Později, když začal působit na fakultě architek-
tury VUT Brno, jsme se potkávali méně často, ale 
věděla jsem, že se věnuje svým studentům stejně 
intenzivně a důsledně jako v Ostravě. Myslím, že 
v pedagogické práci našel své poslání a věnoval jí 
veškeré své síly. Jeho studenti v Ostravě i v Brně 
to velmi oceňovali a přicházeli do školy a později 
do praxe s plným vědomím, co znamená profese 
architekta. 

Škoda pro nás všechny, že mu osud nedopřál více 
času.

VZPOMÍNKA 
TOMÁŠ BINDR

S Josefem jsem společně učil více než jedenáct let 
na katedře architektury VŠB v Ostravě. Měl jsem 
štěstí, doslova za límec si mne vytáhl k sobě do 
magisterského ateliéru. 

Učil studenty o architektuře uvažovat v širokém 
kontextu, nutil je neustále přemýšlet, pochybovat 
a hledat. Uměl v nich otevírat další a další „šuplí-
ky vědění“. Umožňoval jim, ba je vyzýval, aby 
„šplhali po jeho zádech“ co nejvýše. Byl náročný 
a málokdy spokojený, ne že ne. Studentům však 
ochotně věnoval svůj čas bez ohledu na denní 
dobu či volné dny. Nade vše miloval svobodu, 

neuměl se smířit s institucionalismem a pohrdal 
povrchností. 

K Josefovi do ateliéru se hlásili studenti, kteří sku-
tečně bažili po vědění. Studenti, jejichž cílem ne-
bylo pouze dostudovat, ale především studovat. 
Jediným nesmělým studentem, kterého si vytáhl 
za límec, jsem byl já. Ten společný čas byl pro mne 
nečekaným postgraduálním studiem. Nejenom 
urbanismu a architektury, ale přístupu k bytí jako 
takovému. Josef patřil mezi lidi, po kterých se jen 
těžko zaplňují prázdná místa…
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NEPŘEHLÉDNUTELNÝ JOSEF KISZKA
ALEŠ STUDENT

Josef Kiszka se mi výrazně vryl do paměti ve škol-
ním roce 1975–1976, ve kterém jsme končili stu-
dium na FAST VUT Brno, obor Architektura, nejen 
svým zjevem (vyšší štíhlá postava, ostré kontury 
obličeje, husté tmavé a velmi dlouhé vlasy, v sevře-
ných rtech vždy cigareta), který připomínal spíše 
indiánského náčelníka než Slezana, ale i svým 
způsobem vyjadřování a výraznou inteligencí. Byl 
zkrátka nepřehlédnutelný a nejlepší z nás.

Od roku 2004 usilovala Katedra architektury FAST 
VŠB-TUO o akreditaci magisterského studijního 
oboru Architektura a stavitelství. Vedoucím akre-
ditační komise byl tenkrát pan prof. Ing. arch. La-

dislav Lábus a ten nám sdělil, že máme jen malou 
šanci tuto akreditaci získat. Napadlo mne zeptat 
se pana profesora, jestli bychom měli větší šanci, 
kdyby u nás ateliéry učil Josef Kiszka. „Ano, Josef 
je záruka kvalitní výuky architektury!“ řekl mi. Sko-
ro dva roky mi trvalo, než jsem Josefa přesvědčil 
o jeho „povinnosti“ předávat vědomosti a nadání 
mladým. A když svolil a postavil způsob výuky 
v ateliérech, nebyl s akreditací již problém. Spolu-
pracovat s Josefem, učit se od něj, byla pro mne 
čirá radost! (A také zábava, když svým kouřením 
ve školním ateliéru třikrát vyvolal požární poplach 
a výjezd hasičů.)

VZPOMÍNKA NA JOSEFA KISZKU
VÍTĚZSLAV NOVÝ

Dovolte, prosím, abych zde na několika málo řád-
cích, také a rád, zavzpomínal na osobnost Josefa 
Kiszky, svého „šéfa“.

V prostředí brněnské fakulty architektury jsem se 
s Josefem setkal dávno předtím, než se stal vedou-
cím našeho ústavu. Pravidelně totiž dojížděl do 
Brna, především pak do komisí obhajob „malých“ 
a velkých diplomových prací, kterým povětšinou 
předsedal. Byl to vždy malý svátek být při těchto 
obhajobách s ním, mít možnost účastnit se jeho 
diskusí se studenty nad jejich projekty a také zažít, 
v dobrém smyslu slova, svéráz jeho osobnosti.

V roce 2016 pak přijal Josef nabídku stát se pe-
dagogem na brněnské fakultě a byl jmenován 
vedoucím ústavu navrhování, který se v té době 
nacházel v posttraumatickém stavu a já tvořil 
jeho jediné osazenstvo. Tato pozice, tedy vedení 
„katedry“ mající v popisu práce výuku navrhování, 
byla jako stvořená právě pro něj a jeho zkušenost 
praktikujícího architekta, pro něj jako teoretika 

architektury, pro něj jako vlídného, ale důsledné-
ho pedagoga, pro něj jako osobnost s přirozenou 
autoritou, navíc kořeněnou jeho svébytným hu-
morem. Pod jeho vedením (a také za spolupráce 
dalších nových kolegů, kteří na ústav přišli) se tak 
podařilo opětovně vybudovat renomé pracovišti, 
které má pro výchovu budoucích architektů na 
fakultě zásadní význam.

Na škole jsem již prožil opravdu mnoho let a zažil 
samozřejmě dobré i horší časy. V mých vzpomín-
kách ale navždy zůstanou především ty, které jsem, 
díky bohu anebo nevšední konstelaci hvězd, mohl 
strávit ve společnosti renomovaných architektů, 
přívětivých kolegů a skvělých lidských bytostí, jako 
byli prof. Ivan Ruller anebo právě doc. Josef Kiszka.

Bylo to s Tebou nezapomenutelných sedm let, 
děkuji ti moc, Josefe!
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SOCHAŘSKÁ CESTA JAROSLAVA KOLÉŠKA
MARCEL FIŠER

Tvorba sochaře Jaroslava Koléška je již třicet let 
spjatá s Ostravou, kde v letech 1992 až 1997 vy-
studoval na Katedře výtvarné tvorby Pedagogické 
fakulty. Dnes na této škole, respektive na Fakultě 
umění, která se z ní v roce 2001 vydělila, sám 
učí. A právě Ostravská univerzita mu v roce 2022 
vydala reprezentativní monografii s lapidárním 
názvem Works 1996–2021, bilancující dosavad-
ních dvacet pět let jeho práce. 

Studium výtvarného umění Koléšek započal na 
brněnské SUŠce, kde absolvoval obor průmyslový 
design. Nejspíš až sem sahají kořeny jeho poz-
dějšího jazyka, v němž převažují hladké a kom-
paktní tvary, často přímo citace průmyslových či 
vojenských objektů, strojů nebo průmyslových 
značek. On sám sice s nadsázkou podotýká, že 
tím nejdůležitějším, co si ze střední školy odne-
sl, byla schopnost dokonale namíchat sádru, 
ale i toto tvrzení prozrazuje něco o povaze jeho 
práce: sádra souvisí s modelérským přístupem 
k soše, kterému vždy dával přednost před skulp-
tivním, kdy sochař vytesává tvar z kamenného či 

dřevěného bloku. A přímo odlévání konkrétních 
předmětů se zejména v počátcích jeho sochařské 
dráhy stalo důležitým principem jeho tvorby.

V Ostravě pak začal studovat v ateliéru Interme-
diální tvorby. Jeho pedagogem se však hned 
v druhém ročníku stal profesor Stanislav Hanzík, 
sochař zcela klasického typu. Ten dlouhá léta 
působil na pražské Akademii, a přestože byl silnou 
uměleckou osobností, a navíc si nikterak nezadal 
s předchozím režimem, ani on zde nepřežil 
reformu po listopadu 1989. Tehdy po něm sáhla 
právě Ostrava. Jeho figurální tvorbu charakteri-
zuje dialog s tradicí od antiky po baroko, kterou 
dokázal sugestivně zprostředkovat i svým studen-
tům. Koléšek se stal jeho prvním a zpočátku i jedi-
ným žákem. Díky této výlučné pozici dokázal Han-
zíka přesvědčit, aby usiloval o založení vlastního 
ateliéru Sochařství, kam sám vzápětí přestoupil. 
Pro Koléška mělo toto setkání zásadní význam, 
nikoliv však ve smyslu nějakého bezprostředního 
ovlivnění, neboť Hanzíkova tvorba se diametrálně 
lišila od toho, jak k ní přistupovala generace deva-
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desátých let. Dokonce nelze ani říci, že by od něj 
získal standardní sochařské vzdělání, neboť tehdy 
se už snažil aktivně zapojovat do aktuálního umě-
ní a ze studijních úkolů odváděl jen to nejnutnější. 
Nicméně Hanzík zosobňoval celý bohatý svět tra-
dičního sochařství s jeho specifickým poselstvím 
a pojetím času, díky němuž sice není schopno 
bezprostředně reagovat na dobovou aktualitu, 
zato může mít jiné kvality ve vztahu ke své komu-
nitě i době. Tento prvotní impuls však v Koléškovi 
musel teprve dozrát.

Podobný vztah měl i ke svému druhému učiteli 
Mariusi Kotrbovi, který Hanzíka vystřídal v době, 
kdy už pracoval na diplomové práci. Také on jej 
poznamenal spíše svým příkladem a celkovou 
orientací své práce. Kotrba totiž prošel podob-
ným vývojem jako později Koléšek, když i on svou 
uměleckou cestu nalezl v obratu ke klasickému 
figurálnímu sochařství, v jeho případě ještě mno-
hem důslednějšímu. 

Po absolutoriu se Koléšek musel rozhodnout, co 
dál. Nastoupit dráhu umělce na volné noze tehdy 
nepřipadalo v úvahu. Devadesátá léta sochařství 
nepřála, neboť s listopadovou revolucí zanikl 
systém veřejných zakázek na umělecká díla pro 
architekturu. Začal se proto živit podobným 
způsobem jako mnoho moderních sochařů před 
ním už od dob první republiky – jako restaurá-
tor-kamenosochař. Usadil se v Olomouci, kde 
se dostal k práci na barokní plastice té nejvyšší 
úrovně. Mohl se tak zblízka seznámit s tím, co 
předtím znal pouze z Hanzíkových výkladů nebo 
z knih o umění, a doslova se napojit na sochařské 
uvažování barokních mistrů. A především mu tato 
práce přinesla jedno důležité poznání. Uvědomil 
si, že jako sochař se nikdy nebude vyjadřovat zcela 
svobodně, pokud si důkladně neosvojí figurální 
sochařský jazyk, který během studií vnímal jako 
něco přežitého a zbytečného. To jej přivedlo 
k opětovnému samostudiu. Využíval reprodukce 
Michelangela i Rodina, vlastní tělo v zrcadle a také 
erotické časopisy, kde – jak si lze představit – bylo 

▼ Socha Letecké srdce, 2002, pískovec, 220×160×150cm
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nahých těl dostatek a v zajímavých pozicích, navíc 
snímaných z různých úhlů, což bylo pro jejich tří-
rozměrnou transkripci nejdůležitější. Poté přikro-
čil ke složitějším figurálním kompozicím, dokonce 
bychom mohli říci sousoším, neboť inspirací zde 
byly kopulující páry. Poté se v sérii Panzer poprvé 
obrátil k vojenské tematice, která se pak stala 
nejvýraznější linií jeho tvorby. Koléšek však není 
žádným milovníkem militarií a obdivovatelem 
válčení, ba přímo naopak. Přestože ho tento svět 
fascinuje, udržuje si od něj zřetelnou distanci 
a jeho práce vždy obsahují zjevnou ironii, či ales-
poň jistou znejišťující ambivalenci. 

Z Olomouce se Koléšek v roce1998 přestěhoval do 
Valašského Meziříčí, kde začal učit výtvarné před-
měty na Střední uměleckoprůmyslové škole sklář-
ské. Přestože se zde nabízely jedinečné podmínky 
vyzkoušet si práci se sklem, odhodlal se k tomu 
až za tři roky. Zprvu ho odrazovala jeho specifická 
estetika a významy, které se s ním automaticky 

pojí, jako například ušlechtilost či dekorativní 
charakter. Postupně si však začal uvědomovat, 
že je lze využít – ostatně práce se symbolickým 
potenciálem různých materiálů mu byla vždy 
vlastní. Sklo mu bylo blízké i technologií lití, na níž 
je založeno, a vůbec svou podstatou, jež vyvolává 
představu geologických procesů, které ho vždy 
zajímaly. Dlouhá řada prací, jež Koléšek do dnešní 
doby v tomto materiálu vytvořil, dokládá, že jej 
dokázal integrálně zapojit do svého výtvarného 
uvažování. Za zmínku stojí zejména socha Ayrton 
Senna (2006), provedená ze zlaceného skla, která 
se před časem dokonce stala tváří expozice skla 
v pražské Portheimce. Poctu člověku, který za-
hynul při havárii svého stroje Formule 1, vyjádřil 
motivem lebky, jež odkazuje ke smrti v kokpitu, 
zlato zase k Sennově trojnásobnému vítězství ve 
světovém šampionátu – sympatický jezdec byl 
jednou z největších globálních celebrit, a socha 
tak působí jako relikviář současného světce. Zlatá 
spolu s hladkým tvarem lebky zároveň působí 

▲ Chyba v oběhu I., 2010, cement, sklo, 100×53×45cm.
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jako vizuální citace jeho slavné žluté helmy, jejíž 
barva byla odvozená z brazilské vlajky.

Nejoriginálnější prací, kterou Koléšek ve skle pro-
vedl, je rozsáhlá série čtyřiceti drobných plastik 
Crashware (2007) – jde o plastiky na téma letec-
kých katastrof zalitých v surovém bloku českého 
křišťálu. Autor nechával ve vroucím materiálu 
ztroskotat kovové modely letadel a vrtulníků 
v měřítku 1:75, které se okamžitě začaly deformo-
vat, často dokonce hořet. Uvnitř skla tak zůstaly 
pouze jejich vraky, případně se někdy zcela vypa-
řily a zbyl po nich jen negativní otisk.

V roce 2008 Koléšek začal učit na Fakultě umění 
Ostravské univerzity, zprvu jako asistent svého 
bývalého profesora Mariuse Kotrby, po jehož tra-
gické smrti v roce 2011 vedení Ateliéru sochařství 
převzal. Tento významný kariérní krok se propsal 
i do jeho tvorby. V první řadě už jen tím, že od-
chodem ze sklářské školy ve Valašském Meziříčí 
přehodnotil svůj vztah ke sklu, neboť cítil potřebu 
se od tohoto materiálu razantně „odstřihnout“. 
Vedení ateliéru, který by měl být určitou zárukou 
kontinuity sochařského řemesla, se možná v jeho 
práci bezděky projevilo v posílení tradičních 

prvků na úkor experimentu a inovace. Sochu 
začal vnímat jako svébytnou entitu, která si přes 
proměnu dobové estetiky podržela své nezastupi-
telné místo a určité významy, které jsou s ní spjaty. 
Programově začal usilovat o bohatý, hmotově 
vyvážený a v prostoru plně rozvinutý tvar, určený 
pro vnímání ze všech stran. V tomto období také 
přicházejí významné zakázky pro veřejný prostor, 
nejvýznamnější úkol každého sochaře. 

Koléškova dosavadní tvorba, autonomní a origi-
nální, se vyznačuje až jistou sevřeností: opakují 
se v ní určitá témata, materiály, technologické po-
stupy i specifické tvarosloví. Autor se často po ně-
kolika letech vrací k určitému problému a uchopí 
ho jiným způsobem nebo v jiném materiá lu či 
měřítku, případně propojí s něčím, čemu se vě-
noval v mezidobí. Jeho výrazným rysem je také 
spojování aktuálního výtvarného jazyka, koncep-
tuálního uvažování a experimentálních postupů 
se zcela klasickým sochařským přístupem, zalo-
ženým na zvládnutí figurálního tvarosloví a na 
práci s tradičními sochařskými materiály. Zdá se, 
že v posledních letech právě tato druhá složka 
začíná převažovat, takže bude zajímavé sledovat, 
jakým směrem se bude ubírat dále.

▼ Jaroslav Koléšek (první zleva) s dalšími členy poroty soutěže na hmyzí mobiliář u realizace svého žáka Bedřicha Mrkvy (první zprava), 2021. 
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INICIATIVA ZA ZACHOVÁNÍ TELEVIZNÍHO STUDIA OSTRAVA
MONIKA HORSÁKOVÁ

V červnu některá česká média informovala o ome-
zení výroby ČT a v této souvislosti o prodeji studia 
v Radvanicích, chystaném přesunu některých 
ostravských studiových pořadů do Brna a zakon-
zervování výroby Televizního studia Ostrava. Ten-
to záměr nám potvrdili i pracovníci ostravského 
studia ČT, a tak jsme iniciovali vznik petice za jeho 
zachování. Rozumíme potřebě vedení ČT zajistit 
pro televizi veřejné služby stabilní financování 
a snahu o zvýšení koncesionářského poplatku 
považujeme za legitimní. Ostravské studio však 
vnímáme jako významnou součást kulturní a spo-
lečenské identity našeho regionu a domníváme 
se, že nelze tíhu hospodaření přenášet převážně 
na jeden region. Text iniciativy jsme zaslali Radě 
ČT, generálnímu řediteli ČT Petru Dvořákovi a také 
politikům – konkrétně primátorovi statutárního 

města Ostrava, hejtmanovi Moravskoslezského 
kraje, předsedovi vlády, ministrovi kultury, před-
sedovi Senátu PČR a předsedkyni Poslanecké 
sněmovny PČR. 

Odpověď jsme dostali od hejtmana Iva Vondráka, 
který nás informoval, že se spolu s ostravským 
primátorem Tomášem Macurou k problému sešel 
a zaslali společný dopis generálnímu řediteli 
ČT. Reagoval také předseda Senátu, Rada ČT 
a generální ředitel ČT. Všichni nás ujišťovali, že 
k tak razantnímu vývoji nedojde a že budou 
Televiznímu studiu Ostrava i financování televize 
veřejné služby věnovat maximální pozornost. Mi-
nistr kultury nám ve své odpovědi vysvětlil, že ČT 
nespadá pod resort ministerstva (což samozřejmě 
víme, ale bez politické podpory bude hodnota 
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koncesionářského poplatku při vzrůstající inflaci 
nadále klesat a náklady na výrobu naopak vý-
znamně stoupat – a kdo jiný než ministr kultury 
by měl mít k problematice televize a televizní 
tvorby blíže, už proto, že právě ČT je významným 
koproducentem české kinematografické tvorby, 
nesla na svém hrbu digitalizaci vysílání atp.). 

Odpovědi se zdály být pozitivní, ale po pečlivém 
čtení byly spíš obecné, bez konkrétních návrhů, 
jak kritickou situaci financování ČT řešit, v mnoha 
případech až stejnohlasné. Ostatní adresáti bohu-
žel přešli dopis mlčením.

Každopádně, ostravské studio zatím vyrábí – stu-
diové pořady se z radvanického studia přesouvají 
do jiných prostor, zmenšila se periodicita někte-
rých pořadů, došlo i na propouštění (podle infor-
mace, kterou nám zaslala Rada ČT, se prý jedná 
o zaměstnance, kteří jsou v důchodovém věku, 
máme ale ověřeno, že ne vždy).

Pro nás to konec samozřejmě neznamená – na-
dále situaci monitorujeme. A v dalších vydáních 
Krásné Ostravy se s odstupem na situaci v ostrav-
ském studiu ČT podíváme.

TEXT INICIATIVY

Vážení, 

se znepokojením sledujeme záměr vedení České 
televize zrušit studiovou výrobu v Televizním 
studiu Ostrava a přesunout výrobu ostravských 
pořadů do Televizního studia v Brně. Avizované 
úspory ve výši 300 milionů korun v nejbližších 
dvou letech1 znamenají v podstatě škrt ve výši 
výrobních nákladů celé programové výroby 
studia mimo zpravodajství. Na vrub Ostravy 
a moravskoslezského regionu se přitom plánuje 
celá třetina z 920 milionů korun celkových úspor, 

1  Viz graf Navržené úspory ČT v letech 2023–2024 z analýzy Lucie Stuchlíkové a Martiny Machové na portálu Seznam.cz, vyzdrojovaný Českou televizí. 
2  Plánuje se mimo jiné prodej komplexu v Ostravě-Radvanicích, kde se nachází většina zázemí TSO (stavba, kulisy, fundus, rekvizity, vozový park atd.).

kterých chce vedení ČT v letech 2023 a 2024 podle 
prohlášení generálního ředitele Petra Dvořáka 
dosáhnout.

Obáváme se, že tento záměr přinese výrazné 
zakonzervování ostravského studia a de facto jeho 
omezení na zpravodajskou redakci. V Ostravě se 
aktuálně kromě dramatické a dokumentární 
tvorby vyrábějí rovněž původní dětské pořady, 
živě vysílané studiové pořady jako Na stopě, Dobré 
ráno ad., vzdělávací pořady, divadelní či hudební 
záznamy. Bez studiového zázemí2 a potřebných 
finančních prostředků je jejich výroba ohrožena.

Televizní studio Ostrava je vnímáno odbornou 
i laickou veřejností v regionu jako nedílná součást 
jeho kulturní a společenské identity. Zároveň hraje 
roli jednoho z významných stabilizačních faktorů, 
pevných průsečíků rozdělené společnosti. 
V neposlední řadě jsou na něj navázány kulturní 
instituce a kreativní projekty či festivaly v regionu, 
další filmoví producenti a společnosti v regionu 
a také vysokoškolské vzdělávání v oblasti televizní 
a filmové tvorby v moravskoslezském regionu. 
Zakonzervování výroby bude mít vliv nejen na 
možnosti odborné praxe studentů, ale i na jejich 
uplatnění, stejně tak na uplatnění filmových 
a televizních kreativců a dalších profesionálů 
z oboru.

Takovéto výrazné omezení provozu ostravského 
televizního studia považujeme za bezprecedentní 
a skandální, a to nejen s ohledem na 66letou 
historii studia, ale i vzhledem k tomu, že 
Moravskoslezský kraj má čtvrtý nejvyšší počet 
obyvatel ze všech krajů ČR (a po Praze nejvyšší 
hustotu zalidnění) a patří mezi restrukturalizací 
průmyslu nejvíce postižené regiony. 

Média veřejné služby jsou nedílnou sou částí 
demokratické společnosti. Jejich posláním 
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není jen výroba objektivního a nezávislého 
zpravodajství, ale i tvorba na poli vzdě-
lávacích a uměleckých pořadů, tvorba doku-
mentární a dramatická, jež tvoří kulturní kánon 
české společnosti. Regionální perspektiva stejně 
jako reflexe regionu, života v něm, jeho obyvatel 
či kulturního dění k tomu v dnešním globálním 
světě neodmyslitelně patří.

Žádáme proto Radu ČT a politickou reprezentaci 
regionu i České republiky, aby strukturu plánova-
ných úspor přehodnotily a začaly se vážně zabývat 
příčinami, které k nim vedly. Nedopusťte toto 
pro moravskoslezský region neakceptovatelné 
„rozvržení“ úspor, jež je navrhováno v evidentní 
a neobhajitelný neprospěch Televizního studia 
Ostrava.

Zároveň Vás žádáme o reakci, jak budete k této 
problematice v následujících týdnech přistupovat.

Děkujeme za pochopení i odpověď, 

za iniciativu:

Ivan Binar – spisovatel 
Naděžda Goryczková – ředitelka Národního 
památkového ústavu 
Monika Horsáková – publicistka, 
dokumentaristka, vedoucí Ústavu filmové, 
televizní a rozhlasové tvorby Slezské univerzity 
v Opavě 
Pavel Hruška – literární historik 
Jakub Chrobák – literární historik, vysokoškolský 
pedagog, básník 
Martin Jemelka – historik, hudební publicista 
a vysokoškolský pedagog 
Jiří Jůza – ředitel Galerie výtvarného umění 
Ostrava 
Viktor Kolář – fotograf 
Radovan Lipus – režisér 
Jiří Macháček – nakladatel, šéfredaktor 
nakladatelství Protimluv 

Iva Málková – literární historička, profesorka 
Ostravské univerzity 
Dagmar Misařová – rozhlasová publicistka 
a dokumentaristka 
Marek Pokorný – ředitel městské galerie PLATO 
Ostrava 
Romana Rosová – historička, památkářka 
Ilona Rozehnalová – majitelka ostravského 
klubu a antikvariátu Fiducia, zakladatelka 
okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu 
Miroslava Sabelová – ředitelka Knihovny města 
Ostravy 
Jiří Sovadina – historik, učitel, spoluzakladatel 
vzdělávacího portálu moderní-dějiny.cz 
Tomáš Suchánek – ředitel festivalu Dream 
Factory 
Jiří Surůvka – umělec, performer, kurátor, 
vedoucí Ateliéru video, intermedia a performance  
na Fakultě umění Ostravské univerzity 
Petr Šimíček – historik, učitel, spoluzakladatel 
vzdělávacího portálu moderní-dějiny.cz 
Jakub Tichý – ředitel Komorní scény Aréna 
Tomáš Vůjtek – dramatik, dramaturg Komorní 
scény Aréna 
Ondřej Vysloužil – architekt Městského ateliéru 
prostorového plánování a architektury (MAPPA) 
Michal Zezula – Národní památkový ústav, ředitel 
územního odborného pracoviště Ostrava 
Jan Žemla – ředitel Janáčkovy filharmonie 
Ostrava

 

 
 

V Ostravě 20. 6. 2022
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