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Osmdesát let v život  muzea je zpravidla dostate n
dlouhou dobou na to, aby prokázalo sv j význam pro
uchování naší pam ti o život  minulých generací.
Valašské muzeum v p írod  je p íkladem instituce, která
si vybudovala velmi významné postavení mezi
ostatními muzei, zam enými na uchování památek
lidového stavitelství a zp sobu života osobitými
metodami.
Po mnoho let se muzeum t šilo mimo ádné pozornosti
návšt vník , v sou asné dob  se musí o jejich zájem
d lit se širokou nabídkou program  p ipravovaných
jinými. Ale p esto je stále dost t ch, kte í rádi a opakovan
p ichází, aby se vydali prost ednictvím expozi ních
areál  do sv ta p edk , poznávali jejich radosti a starosti.
Jubilejní rok nás vyprovokoval k celé ad  nových
nebo obnovených programových titul , které probíhaly
od Masopustu a skon í až o sv. Št pánu koledou. Tak
jako jindy se st ídaly víkendy na komorním amfiteátru
s ukázkami  zvykosloví, písní, tanc  a hudby, s nov
za azenými, asto velmi náro nými programovými
tituly, nap . po adem o lidovém od vu, poutí, prezentací
valašských  emeslník , po ur ité odmlce se znovu
v programech uplatnila Mlýnská dolina.
Moravskému Valašsku a jeho region m byl poprvé
v nován cyklus po ad  nazvaný „Putování po
Valašsku“,  v n mž se prezentovala m sta i obce spolu
se soubory, které jsou pro n  typické.
Sou ástí jubilejního programu bylo také odborné setkání
s kolegy z domácích i zahrani ních muzeí v p írod ,
rozší ila se nabídka publikací.  Oslav se ú astnila ada
významných osobností.
Byl proto jubilejní rok jiný než ty ostatní? Ano i ne.
Vysoká la ka kvality program  byla stejná jako v jiných
letech, škála programové nabídky byla ale výjime ná,
velmi náro ná, ale diváky velmi v ele p ijatá.

text Ji ina Veselská, foto Karel Matocha

Masopust, 5. 2. 2005, masopustní zvyky v Karpa-
tech v podání soubor  a vesnických skupin

Velký redyk, 14. 5. 2005, první výhon na salaš

Velikonoce na Valašsku, 26. - 28. 3. 2005 Stav ní máje, 1. 5. 2005

Rožnovské slavnosti, 1. - 3. 7. 2005, Valašská svatba Slabiká  devatera emesel, 28. 5. 2005, vyu ování
ve staré škole

Den emesel, 30. 7. 2005 Od v v práci, radosti a smutku, 5. 7. 2005, Dny
Texasu na Valašsku

Jubilejní Anenská pou , 24. 7. 2005, krojované procesí

Ve znamení ryb,
20. 8. 2005,
rybá ský výlet,
rybá ské
techniky,
rybí
speciality



OBSAH

VALAŠSKO - vlastiv dná revue (historie-p íroda-lidé-um ní-události)
Vydává Muzeum regionu Valašsko ve Vsetín
Adresa redakce: Muzeum regionu Valašsko ve Vsetín , Horní nám. 2, 755 01
Vsetín, tel.: 571 411 690, fax: 571 411 689, e-mail: jaburkova@muzeumvalassko.cz
Výkonná redaktorka: Mgr. Hana Jab rková
Technický a výtvarný redaktor: B etislav Dadák
Redak ní rada: Mgr. Ji í Demel, Mgr. Daniel Drápala, Ph.D., PhDr. Zden k
Fišer, Mgr. Ji í Haas, PhDr. Tomáš Mikulaštík, RNDr. Karel Pavelka, PhDr.
Karel Pavlištík, CSc., Eva Urbachová, Mgr. Ji ina Veselská
Fotograf: Milan Oš ádal
P íprava pro tisk: František Valer: Sv. echa 656, Krom íž, tel. 573 337 546
Tisk: tiskárna PRINT Krom íž
15. íslo vychází 4. prosince 2005 v nákladu 1000 výtisk
Vychází 2x ro n  (uzáv rka p íštího ísla 30. 3. 2006)
Distribuce: MRV Vsetín - zámek Vsetín a zámek Kinských ve Valašském
Mezi í í, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlín , Karlovské muzeum ve Vel-
kých Karlovicích, vybraná knihkupectví ve Vsetín , Rožnov  pod Radhoš-
t m, Valašských Kloboukách, Vizovicích (Lípa), Zlín  (Archa), Brn  a v Praze
(Academia, Václavské nám.)

ISSN 1212-3382, MK R E 13226

Za v cný obsah dodaných p ísp vk  odpovídají auto i. Redakce si vyhrazuje právo
v p ípad  pot eby p ísp vky krátit. Bez svolení redakce není možno dále ve ejn  ší it
zde publikované materiály ani jejich ásti.

V dnešní dob  se lov k málo zabývá minulostí. Doba
se ítí vp ed, málokdo z idi  dodržuje p edepsanou
rychlost. Když se n co pokazí, okamžit  se kupuje nové.
Starých krám  net eba si vážit…
A p ece! Kolik jen divák  sledovalo televizní reportáže
„Zp t k pramen m“! Jak to, že je zájem o tyto reportá-
že i na DVD? A co kniha vydaná Mladou frontou? Že by
p ece jen v nás zbylo pár gen  po p edcích, které nás i
ob as chytnou za rukáv a n co p ipomenou?
M  letos chytlo za rukáv i za srdce nejprve výro í Ja-
ro kova skanzenu, tedy lépe e eno Valašského mu-
zea v p írod  v Rožnov  pod Radhošt m. Mohl jsem
jim upravovat jubilejní publikaci. Sm l jsem nahlédnout.
A žasl jsem, co to bylo za dobu, která krystalizovala myš-
lenku zachovat p íklady života našich p edk . Pro  práv
tato myšlenka našla tak velké pochopení a tolik nadše-
ných lidí pro její realizaci?
Pak to bylo výro í firmy mého prastrýce, které mi p ipo-
mn lo nejen šikovnost a nasazení, ale i kulturu, s jakou
se u nás za první republiky podnikalo. A do t etice  ná-
všt va jedné národopisné expozice v hájence u hradu
Malenovice.
A protože se díky našim redaktor m, dopisovatel m a
p íznivc m poda ilo shromáždit zajímavých p ísp vk
víc než dost, v ím, že se „patnáctka“ naší vlastiv dné
revue bude i dob e íst a chytne tená e nejenom za
ten pomyslný rukáv.

B etislav Dadák
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ím je pro mne
Valašsko?

Spisovatel Metod j Jahn (14. 10. 1865 – 14. 9.
1942) se narodil ve Valašském Mezi í í. Po studi-
ích se od r. 1887 na Valašsku v noval pedago-
gické praxi. Zárove  po celý život publikoval své
básn , povídky a romány. Je poh ben na Valaš-
ském Slavín  v Rožnov  pod Radhošt m.
(Více o n m v p ísp vku J. Demla na str. 49)

V  d e š t i
Metod j Jahn

Mlhy šedé napjaty jsou ší í
jako šeré blány netopý í.
Smutno, bolno v kraji, teskno v duši,
jednotvárn  kapky šumí, buší

     a déš  padá, padá
     v duši, v pole, lada…

Hlava klesá v jemné pavu iny,
sluchem šustí kolébavkou t tiny,
kraj i duše mdlá se v sn ní kloní
p i stlumené hudb  monotonní –

     a déš  padá, padá
     v duši, v pole, lada…

z autorových rukopis

PhDr. Ji í LANGER, etnograf, kreslí  – do-
kumentátor, do r. 1996 nám stek pro odbor-
nou innost a statutární zástupce editele
Valašského muzea v p írod  v Rožnov  p/R

Na Valašsku žiji teprve od roku 1971, ale mno-
ho d din a krajinu tohoto kraje jsem poznal za
pobyt  na p elomu 40. a 50. let a pozd ji (1954-
1960) p i každoro ních p ších putováních. Po
Strážnických slavnostech jsem vyb hl na kn ž-
dubské lúky a dál m  o i vedly p es Kopanice a
jižní Valašsko po h ebenech Karpat na Oravu,
v zá í pak zp t p es Kysuce, T šínsko a severní
Valašsko do n kterého m sta u hlavní silnice na
autostop. Vnímal jsem hlavn  krajinu. Rád jsem ji
kreslil, a to se stavbami a s lidmi. Musel jsem p e-
mýšlet o výrazných sídelních znacích, o tvarech
kopc , o konstrukci dom  a o práci lidí. Z toho
vyplývalo zvláštní poznání vyvolávající mnoho
otázek, které orientovaly mé celoživotní studijní
zam ení.

Pocházím z les  Moravského krasu, celé ob-
dobí vzd lávání (1942-1960) jsem prožil v Praze
a pak nastal út k do hor. Byl jsem už ženatý, takže
spole n  s manželkou jsme na Orav  prožili své
nejt žší za átky. Pro mne to byla muzejni ina a
pro manželku u itelování. Byly to však roky nej-
krásn jší, protože se nám poda ilo mnoho našich
ideál  uskute nit. Když se po roce 1969 zm nily
pracovní podmínky, p ijal jsem nabídku editele
Valašského muzea v p írod  Jana R. Be áka (zna-
li jsme se od roku 1968) a v roce 1971 nastoupil
v Rožnov .

Bydlišt  jsme si s manželkou vybírali podle p í-
rodního prost edí. I výhled z okna byl pro náš
život d ležitý. Proto jsem vždy odmítal lukrativní
nabídky zam stnání v centrálních institucích. Ale
nejen pro to, cht l jsem žít mezi lidmi, kulturu je-
jichž p edk  jsem studoval s celým jejich životním
prost edím. Tím byly Karpaty, poznal jsem a cítil
zvláštní systém jejich chodník , a  to bylo na Mo-
rav , na Slovensku nebo v Polsku i Rumunsku.
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I když jsem Valašsko a d jiny jeho osídlení znal
pom rn  dob e (p i studiu historie jsem za ínal
u prof. J. Polišenského práv  valašskou koloni-
zací), v Rožnov  mi trvalo p t let, než jsem byl
schopný v muzeu n co vytvá et. Znamenalo to
poznat tradi ní stavby ve všech d dinách, p e íst
vše, co o nich bylo napsáno, prostudovat sbírky
technické dokumentace, u init hloubkové sondy
v nekone ných archivních pramenech, experi-
mentáln  ov ovat adu jev  tradi ního zp sobu
života. Díky koleg m – vynikajícím profesionál m
ve své specializaci – se nám da ilo no it se do
hloubky poznání více, než si to mohli dovolit
v mnohých jiných muzeích našich i zahrani ních.
P edevším z této práce se vytvá el m j vztah
k Valašsku, jemuž jsem v noval tvrt století svého
zam stnání.

Od roku 1996 jsem v d chodu, ale nedovedl
bych si p edstavit den bez tv r í práce a v mno-
hých obdobích bez aspo  hodinového výšlapu
do lesa. Když se n kolik týdn  nedostanu na pa-
seky Rozpitého, Horní Be vy, Byst ice i Karlo-
vic, nemám stání. A to mi sta í vyjít p t minut na
svah proti našemu paneláku, aby zástavba klesla
do doliny a já uvid l mo e zalesn ných h eben
s kralující Vysokou a od dominanty erné hory
vpravo p es Kyv a ky, Solá , Herálky až po Díly
vpravo. Hory zde mají lidské rozm ry. I pro stár-
noucího lov ka jsou jejich h ebeny dostupné.
Všude tam stojí za to vyb hnout v kterékoliv ro ní
dob , aby si lov k uv domil, že proti t mto zážit-
k m jsou mnohá životní trápení jen malicherností.
Ovšem, kdybychom toho asu m li víc ....

Takže Valašsko je pro mne nejen dobrodruž-
stvím poznání dávno minulého života, ale i tv r í
inspirací, jistotami lidského p átelství, p írodním
balzámem na rány a pohlazením po duši.

Rožnov pod Radhošt m 29.10.2005

Vanda VRLOVÁ, dlouholetá knihovnice Va-
lašského muzea v p írod  v Rožnov  p/R

Nevím, ale mé doznání se jaksi do sou asného
sv ta nehodí: Valašsko je mn  vším! Tady jsem se
narodila, vystudovala, vdala se, narodily se tu mé
d ti i jedna  vnu ka. Tady žiji po celý sv j v k, a
ráda! Ale k p ekvapení mnohých - jak po celou
dobu žiji ve Valašském Mezi í í, tak celou dobu
jsem pracovala ve Valašském muzeu v p írod
v Rožnov  pod Radhošt m. Takováto v rnost je-
dinému podniku, by  by to bylo druhdy regionální
muzeum, posléze Národní kulturní památka, je nyní
myslím zvláštní, ne-li divná.

Mé první setkání s rožnovským muzeem bylo
v desíti letech, kdy jsme se v rámci školního výletu
vraceli z Radhošt . Túra to byla p kná - z Pusteven
p es Radhoš  do Rožnova k vlaku a pak do Valaš-

ského Mezi í í. Nudnou cestu náb ežím se pan u itel
Šišák rozhodl zpest it procházkou láze ským par-
kem s malou zastávkou ve Valašském muzeu
v p írod . Jen co si oddechneme a hned na ná-
draží, to byl jeho pokyn. Ale už p i vstupu do brány
nás vítaly zvuky cimbálu a za chvíli i zp v valašské
„hymny“ - My zme Valaši. Lojzek Fabián tak p ivítal
i nejmenší skupinu návšt vník . Moc se nám to
líbilo, a za chvíli na jeho talí ku zacinkaly i poslední
korunky z t ch p ti, co jsme v tšinou dostali jako
kapesné na výlet. Pravda, bylo po m nové refor-
m  a každá koruna byla cenná a zpívání tak p k-
né! Tak se stalo, že nakonec jsme si rádi nechali
plánovaný vlak odjet, poslouchali jsme a s Lojzkem
zpívali, ba mnohým musel nakonec pan u itel t ch
80 halé  na vlak p j it. Ale nesed li jsme jen na
podsí ku hospody, prohlédli jsme si i expozice; to
jsem zdaleka netušila, že tak cize se ty valašské
jizby nazývají. Vzpomínám, že nejsiln jší dojem jsme
m li z „to enice“, kdo ješt  ví, co to je?

P i svém pracovním nástupu do Valašského
muzea v p írod  za n kolik let poté jsem se hned
šla podívat, zda je „to enica“ na svém míst  (byla).
Za ínala jsem jako pr vodkyn . Ráda jsem se-
znamovala návšt vníky se životem na Valašsku,
historií, zvyky a v bec se zp sobem života. Už
v on ch 60. letech minulého století zájem ve ejnosti
o muzeum v p írod  za ínal stoupat a byla jsem
proto první profesionální pr vodkyní. Takové pro-
vázení pro mne nebylo t žké, protože po valašsky
jsme doma vlastn  žili. M j strýc Arnošt Kubeša,
tehdejší editel muzea, velmi dbal na to, abychom
všecko dodržovali tak, jak bylo zastara. Va ili i pekli
jsme pokrmy, jejichž p íprava se vázala k ur itým
svátk m, dodržovali p st, smažili svatodušní vaje-
inu, v íjnu „drželi“ císa ské hody, na Vánoce pekli

24 druh  cukroví, zpívali koledy. Takže práce
v muzeu byla vlastn  pokra ováním toho, co bylo
doma. A tak nebylo obtížné se o své poznatky roz-
d lit s návšt vníky. Ráda jsem od d tství etla a
v dív ím v ku se ve strýcov  knihovn  poprvé
setkala s díly valašských autor . Jak jsem si mnohé
romány ráda zopakovala, když jsem se dostala
k práci v muzejní knihovn ! Líbily se mn  o to víc,
že jsem si mnoho d j  v nich obsažených mohla
p ímo místn  za adit. A  to byla díla Kramolišova,
Jahnova, Karasova i T mova nebo n kterého
dalšího, ve všech byl popisován život na Valašsku.
A na to jsem si vzpomn la pokaždé, když  mne
pozd ji už jako knihovnici odborní pracovníci - et-
nografové požádali „o n co“, kde by byla popsá-
na pracovní, zvykoslovná, rodinná i jiná situace.
N kdy i k nelibosti jsem doporu ila krom  odbor-
ného spisu i kapitolu z tzv. krásné literatury, v níž
byl vskutku popsán takový život, jaký mají znázor-
ovat expozice muzea. O tom, jak se koleg m -

etnograf m da ilo, snad sv d il vzr stající po et
návšt vník , to byla pro nás nejv tší odm na. Po-
dívám-li se zpátky, mám dojem, že v dob  mého
p sobení ve VMP prošlo muzeum nejdynami t j-
ším rozvojem ve všech sm rech, a jsem ráda, že
jsem byla p i tom.

Sv j rodný kraj nevnímám jen zraky bývalé
muzejní pracovnice, zapojuji všechny smysly a
sdílím stejný názor s t mi, kte í na Valašsko zavítají
jen na krátko i se tady nakonec usídlí. Poznají tu
dobré lidi, p knou krajinu, a ty v n ! Snad i tu moji
z nejmilejších - v ni mate ídoušky na mezi pod bu-
kem na Janí kov  Benešce, anebo v n  z dobrot,
jimiž se Valašsko bez nadsázky proslavilo ve  sv -
t : valašskými vdolky, zvlášt  t mi hruškovými,
dobrými klobáskami a lahodnou slivovicí, která p k-

n  v eténkuje, protože je ze spravedlivých trnek a
durancií. Tyto v n  bezpe n  dají v d t, že jsem
doma, na Valašsku.

PhDr. Jaroslava ZASTÁVKOVÁ, etnografka,
dlouholetá pracovnice ÚLUVu v Praze

Pan doktor Štika, když jste mu položili otázku, co
je pro n ho Valašsko, odpov d l: ‚Moje mládí a
moje stá í.‘ Musím íci, že tak to cítím i já.

Vždy jsem pokládala a stále pokládám Valašsko
za sv j rodný kraj, i když jsem se sem dostala
natrvalo až ve dvou letech života, když mé skute -
né rodišt  p ipadlo do záborového pásma a rodi e
se museli vyst hovat. Ocitla jsem se tedy na Vsetí-
n  a mé první vzpomínky a zážitky se spojují s tímto
m stem, kde jsem vytrvala 18 let.

V roce 1949 probíhala na Vsetín  velká výsta-
va „Valašsko v práci“, na které mne siln  upoutala
národopisná expozice. Kroj muže, ženy a dívky ze
Vsetína, tkalcovský stav pana Winklera a modrotis-
ka ské formy z dílny mého prad de ka i d de ka
mne upozornily na jisté zvláštnosti tohoto kraje.
Možná, že se tak poprvé ozvala budoucí profese.
Práce v souboru valašských písní a tanc  Jasén-
ka, kde jsme nejen nacvi ovali a vystupovali, ale i
chodili na sb ry k lidovým zp vák m a tane ní-
k m, mne upozornila na mnoho zajímavého a již
zcela p ímo usm r ovala ke studiu národopisu.
Studijní a pracovní povinnosti mne pak z Valašska
odvedly, ale stále jsem se hrd  hlásila ke svému
p vodu, na Valašsko nezapomínala a jak to jen šlo,
sm ovaly mé výzkumné cesty dom  – na Vsacko.

P ed dvanácti lety jsem se sem vrátila a hledala
ješt  n jaké odborné uplatn ní. Tehdy mne vlídn
p ijalo Valašské muzeum v p írod  v Rožnov  pod
Radhošt m. Vedle zpracovávání archivu a doku-
mentace Úst edí lidové um lecké výroby
z Uherského Hradišt  jsem m la možnost poznat i
další innosti ve skanzenu, se kterými jsem se d íve
v muzejní práci nesetkala. Tematické po ady
s p edvád ním r zných pracovních inností, po-
ady kolem Vánoc seznamující d ti i dosp lé se

starými zvyky a oby eji byly sice namáhavé, ale
p inášely uspokojení ze zájmu velkých i malých
návšt vník . Zárove  jsem blíže poznala odlišnosti
oblasti Rožnovska od mn  známého Vsacka. Se-
tkávala jsem se s obdivuhodnými výtvory lidských
rukou zhrublých t žkou prací a p ece schopných
vytvo it krásu pro pot šení a užitek.

Obávám se, že toto moje povídání vyznívá po-
n kud sentimentáln , ale ím je lov k starší, tím
více si uv domuje své ko eny a obrací se ke své-
mu kraji. Mám pocit, že se to d je i u mne, a tak
mohu být jen vd ná osudu, že mne do tohoto
krásného kusu zem , zvaného Valašsko, zavál.

Jabl nka 25. 10. 2005
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Osvobozovací boje 1. s. armádního sboru
na Valašsku v kv tnu 1945

René Šobora

Chceme-li  hovo it o osvobozování Valašska
v kv tnu 1945, je nezbytné si p ipomenout udá-
losti, které tomuto bezprost edn  p edcházely. Dne
26. dubna 1945, po t žkých bojích na p ístupech
k m stu, osvobodila sov tská a rumunská vojska
2. ukrajinského frontu Brno a o ty i dny pozd ji,
30. dubna 1945 byla sov tskými a eskosloven-
skými jednotkami 4. ukrajinského frontu dobyta
Ostrava. Oba tyto proudy spojeneckých vojsk si
tak otev ely cestu do hanáckých rovin.

N mecké velení Skupiny armád „St ed“ si pln
uv domovalo vzniklé nebezpe í obklí ení a ná-
sledné likvidace sil bránících severní Slovensko,
severní a st ední Moravu.  V t chto dnech se tak
stalo hlavním úkolem t chto jednotek vyvázání
zadních sled  z dotyku s nep ítelem a co nejrych-
leji ustoupit na západ, kde se m la zformovat nová
n mecká obrana na Vyso in  a v prostoru Olo-
mouce. Frontové jednotky n mecké a ma arské
armády za aly tento rozkaz provád t ve er a
v  noci z 30. dubna na 1. kv tna 1945.

Dne 30. dubna 1945 osvobodily jednotky 1.
s. armádního sboru m sto Žilinu a pokra ovaly

v pronásledování nep ítele k Váhu, ke kterému
jednotlivé p ší brigády dosp ly r znými cestami
do sklonku dne 30. dubna 1945. Jejich situace
nebyla nijak závid níhodná, protože nep ítel zni-
il všechny mosty, v etn  d ležitého silni ního

mostu ve Velké Byt i, a Váh byl jarním táním p íliš
rozvodn n, ímž se p eprava voják  z chodu stala
nemožnou.

s. armádní sbor operoval v t chto dnech na
úseku fronty o ší ce asi 15 km. Jeho bojová sesta-
va se mnoho nelišila od sestavy z období boj  na
Malé Fat e. Na pravém k ídle byla nasazena mezi
obcemi Dolný Hri ov a Hrabové 3. s. brigáda,
uprost ed, v prostoru obce Predmier, 1. s. bri-
gáda a kone n  na levém k ídle, v úseku Plevník
– Vrtižer – Povážská Teplá, postupovala 4. s.
brigáda. Severním sousedem našeho armádní-
ho sboru byl 17. gardový st elecký sbor úto ící
ve sm ru adca – Turzovka – Rožnov – Valaš-
ské Mezi í í, na jihu byla sousedem rumunská
18. p ší divize postupující ve sm ru Vlárský pr -
smyk – Brumov – Valašské Klobouky – Horní
Lide  – Vizovice.

Protivníky našich voják  v t chto bojích byli
p íslušníci n mecké 320., 253. a 153.  p ší divize,
707. transportního pluku a domobraneckých plu-
k  íslo 234, 504, 905 a 911. Tyto byly posíleny
etnými ma arskými jednotkami (nap . 274. pra-

por „Magen“), vlasovci, slovenskými gardisty a
p íslušníky tzv. Hašíkovy armády (zbytek armády
Slovenského štátu v rné N mecku).

Velitel 1. s. armádního sboru rozhodl, že Váh
musí být p ekonán násilným zp sobem na dvou
místech, a to 4. brigádou v prostoru Povážské
Teplé a 1. s. brigádou západn  od osady Plev-
ník. 3. s. brigáda m la p ejít Váh ve druhém
sledu za 1. s. brigádou a krýt na á e Jesenica –
Lopušné pravý bok sboru p ed p ípadným n -
meckým protiútokem.

Krátce po p lnoci na 1. kv tna 1945 p ekonaly
eku na improvizovaných plavidlech pr zkumné

jednotky, které zjistily, že nep ítel ustupuje na h e-
beny Javorník  a naše jednotky tedy nebudou
muset Váh p ekonávat násilným p echodem. Jako
první se p es  Váh p eplavilo okolo 50 voják  2.
samopalného a 4. polního praporu 3. s. brigády
(následováni p íslušníky 7. polního  praporu a
pr zkumné roty 4. s. brigády), kte í do rozedn -
ní osvobodili Velkou Byt u. Jako první kompletní

Osvoboditelé Nového
Hrozenkova p ijeli se
zap aženými velbloudy

Osvoboditelé v Novém
Hrozenkov  4. 5. 1945

4. s. brigáda postupu-
je p es Hov zí 4. 5. 1945

Foto archiv MRV
ve Vsetín
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s. jednotka se na západní b eh Váhu dostala 3.
s. brigáda, jako poslední pak p ekonali eku vo-

jáci 1. s. brigády. Polní prapory 3. s. brigády
pak pokra ovaly v pronásledování nep ítele a
b hem 1. kv tna 1945 osvobodily na 20 obcí.
Okolo 21. hodiny tohoto dne se již nalézal 4. polní
prapor v prostoru obce Stupné, 6. polní prapor
v osad  Jesenica a 5. polní prapor v prostoru
Podvážie. 3. polní prapor 1. s. brigády dosáhl
prostor Velké Udi i, zatímco 2. polní prapor a bri-
gádní samopalníci opoušt li Velkou Byt u.
V no ních hodinách (okolo p lnoci na 2. kv tna
1945) se poda ilo 4. s. brigád  obsadit komuni-
ka n  d ležitý Púchov a její jednotky pokra ova-
ly v dalším postupu ve sm ru Lúky – ertov.

Velení  našeho armádního sboru stálo nyní p ed
vážným problémem: zatímco p ší jednotky úsp š-
n  postupovaly, doprovodné d lost elecké a tý-
lové útvary z staly  dosud na levém b ehu Váhu.
To se mohlo stát postupující p chot  osudné.

Odpoledne 1. kv tna 1945 zprovoznili u brodu
v Povážském Podhradí naši ženisté 110 metrový
pontonový most o nosnosti 9 tun a 2. kv tna 1945
byla ve Velké Byt i zahájena stavba 30 tunového
mostu, který využíval pilí e N mci zni eného be-
tonového silni ního mostu. Na stavb  se podíleli
p íslušníci s. sborového ženijního praporu ve
spolupráci  s vojáky 135. sov tského ženijního
praporu. Ve er (!) téhož dne již bylo možno p es
most p epravit týlové a d lost elecké složky sbo-
ru. V tu dobu již polní prapory mnoha cestami
stoupaly do svah  Javorník  na slovensko –
moravském pomezí.

První zprávy o situaci v horách podali vojá-
k m místní partyzáni, kte í se za ali ke sboru p i-
dávat hned v ranních hodinách 1. kv tna 1945.
Zprávy nebyly nijak p íznivé, nebo  již od po át-
ku roku existoval na slovenské stran  Javorník
souvislý obranný pás, budovaný do hloubky a
zvláš  d kladný podél komunikací a údolí. Další
op rné body byly vybudovány také na morav-
ské stran . Vzhledem k situaci na front  však již
N mci nem li snahu tuto obranu zaujmout a po-
kra ovali v rychlém ústupu na západ.

Velitel sboru proto vydal ráno 2. kv tna 1945
všem brigádám nový rozkaz (opera ní rozkaz .
122 ze dne 2. kv tna 1945) k pronásledování
nep ítele. Dle tohoto rozkazu m la 1. s. brigáda
postupovat údolím Marikovského potoka po ose
Velká Udi a – Dol. Mariková – Rychtárovce –

ertov – Ba iny a 4. s. brigáda po ose Púchov
– Meste ko – Dubková – ertov – Ba iny – Ústí.
Úkolem obou brigád bylo dosáhnout do 24.00
hod. 2. kv tna 1945 Vsetín.

3. s. brigáda vyslala zesílený 4. polní prapor
na sm r údolí potoka Papradno na postupové ose
Jesenica – Papradno – Nový Hrozenkov. Za tímto
p edvojem postupovala 1. s. brigáda a za ní zby-
tek 3. s. brigády. Pr zkumná rota 3. s. brigády
m la postupovat po státní silnici Velká Byt a – Ma-
kov – Velké Karlovice – Nový Hrozenkov, kde se
p edpokládalo, že bude proveden p esun motori-
zovaných jednotek 1. s. sboru. Tolik tedy k úkol m
jednotlivých brigád. I když se neo ekával význam-
n jší odpor nep ítele, šlo o úkoly nemalé, když
uvážíme, že b hem 24 hodin m li naši vojáci  p e-
konat bojem vzdálenost 35 – 40 km v horském a
zalesn ném terénu!

Tempo postupu nebylo valné hlavn  z d vod
veliké únavy, vždy  od vstupu na území Sloven-
ska (6. íjna 1944) se neustále bojovalo v horách.
Další p í inou bylo velmi špatné po así (dlouho

Osvobozenecká 4. s.
brigáda na Hlásence ve
Vsetín

Vítání osvoboditel  na
Smetanov  ulici ve Vse-
tín

Svobodné jaro ve Vsetí-
n  4. 5. 1945

Vsetínští ob ané M.
Burdík a V. Kalabisová
vítají sov tského d stoj-
níka

Foto archiv MRV
ve Vsetín
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trvající dešt  rozbahnily horské cesty, takže postup
hipomobilních a zvlášt  motorizovaných ástí byl
tém  znemožn n. Cesty bylo nutno stále opravo-
vat a zpev ovat, p i emž významn  pomáhalo
místní obyvatelstvo, které také pomáhalo
s odstra ováním protitankových p ekážek, stromo-
vých zásek  atd.) a obavy p choty postupovat
dále bez d lost elecké podpory –  d lost electvo
sboru bylo ješt  na druhém b ehu Váhu a jeho
p eprava se teprve rozbíhala.

P esto bylo do konce 2. kv tna 1945 osvoboze-
no 27 obcí a dosaženo hloubky 10 – 15 km. Byl to
nesporný úsp ch, ovšem denního postupového
cíle nebylo zdaleka dosaženo. Postup 3. s. brigá-
dy byl navíc zastaven nep átelským odporem
v prostoru Velký Javorník – Ztracenec.

Nejv tšího úsp chu toho dne dosáhla 4. s. bri-
gáda, jejíž vojáci jako první pronikli na Moravu.
Brigáda krátce po poledni 2. kv tna 1945 zajistila
prostor osady ertov, a když pr zkum vyslaný do
osady Papaje zjistil, že se tam nalézá pouze slabý
oddíl N mc , p ešli vojáci ke zte i a po krátkém boji
osadu  obsadili.  Pr zkumná rota brigády pokra o-
vala v pronásledování nep ítele údolím Kychové
ve sm ru na osadu Ba iny. Ve 21.50 hod. dosáhli
pr zkumníci a další jednotky pod velením kpt. Mirka
a kpt. Botta Ba in a palbou kontrolovali železni ní
tra  a silnici vedoucí na Vsetín. Palbou byl zastaven
vlak jedoucí z Velkých Karlovic na Vsetín. Pokus
našich voják  o obsazení nádraží skon il neúsp š-
n  a  N mci zde dokonce p ešli do protizte e, kte-
rou však naši vojáci odrazili. Byli však nuceni p ejít
do kruhové obrany. Silnice a železnice z staly pod
jejich kontrolou. Tímto byl znemožn n odchod po-
sledních n meckých jednotek ze Slovenska sm -
rem Velké Karlovice – Vsetín a k ústupu jim tak
zbyla pouze silnice Rožnov – Valašské Mezi í í.
Zde je t eba p ipomenout, že i v naší jednotce se
za ínal stále siln ji projevovat odpor k válce. Obje-
vovala se nechu  k dalšímu boji a po aly se množit
p ípady dezercí, zvlášt  u erstv  mobilizovaných
voják  slovenské národnosti.  s. brigády se místo
následného pronásledování nep ítele zastavily a
ponechaly N mce, aby si zabezpe ili nerušený
ústup hlavních sil dále na západ (viz nap . vzpo-
mínky gen. Karla Klapálka, Ozv ny boj ). N které
jednotky s. armádního sboru v postupu pokra o-
valy a v údolí se promíchávaly s ustupující n mec-
kou armádou (nap . pr zkumná rota 3. s. brigády
dosáhla Ústí již 3. kv tna 1945).

Tak teprve ve ve erních hodinách 3. kv tna
1945  pokra ovala 4. s. brigáda, posílená 3. pol-
ním praporem (pat ícím 1. s. brigád ), v postupu.
Její 7. polní prapor  okolo 21.00 hod. obsadil obec
Hov zí. V 1.00 hod. 4. kv tna 1945 pak byla do-
sažena obec Ústí, která je od Vsetína vzdálená
necelé 4 km. Zde však byl postup 7. polního  pra-
poru zastaven, ímž byla op t promarn na šance
o rychlé obsazení Vsetína. Úkol osvobodit Vsetín
byl z politických d vod  sv en slovenské 4. s.
brigád , aby se mohlo po válce tvrdit, že nám svo-
bodu p inesl bratrský slovenský národ.

B hem 3. a ráno 4. kv tna 1945 dokon ila 1. a
3. s. brigáda likvidaci n meckých postavení na
Javornících a jejich jednotky zahájily postup s 1. s.
brigádou v prvním a 3. s. brigádou ve druhém
sledu po státní silnici ve sm ru Hov zí – Ústí –
Vsetín. Zprávy o postupující s. armád  podnítily
obyvatele Vsetína k povstání proti zbývajícím n -
meckým jednotkám ve m st . Povstalc m se sice
poda ilo zabránit destrukci mostu na Dolním m st ,
což usnadnilo pozd ji našim voják m další proná-

Osvoboditelé Vsetína ve
chvíli oddechu

Vsetínští kolaboranti
odvážejí padlé N mce
na h bitov

Odchod okupa ního
n meckého vojska
z Hoš álkové

Zajatí n me tí a ma ar-
ští vojáci v Hoš álkové

Foto archiv MRV
ve Vsetín
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sledování nep ítele, ale jak do m sta p icházely
ustupující n mecké jednotky z Javorník , stávala
se situace povstalc  kritickou. V této situaci se do
m sta dostává ženijní pr zkum našeho armádní-
ho sboru, který s podporou n kolika partyzán-
ských skupin zlikvidoval n kolik nep átelských
postavení ve m st , zvlášt  u nemocnice, gym-
názia a v Panské zahrad . N mecký odpor ve
m st  však byl definitivn  zlomen až po p íchodu
hlavních sil 4. s. brigády, které dorazily na Vsetín
okolo 16.00 hod. Obyvatelé Vsetína p ipravili
našim voják m radostné uvítání, které se, podle
vzpomínek pam tník , dá srovnat pouze
s p ivítáním v Praze.

Po osvobození Vsetína pokra ovaly ásti 4. s.
brigády v pronásledování dále na západ. V ranních
hodinách 5. kv tna  1945 pr zkumníci a p íslušníci 7.
polního  praporu p ešli Be vu u Ratibo e a po krát-
kém boji se obce zmocnili. K v tšímu boji došlo pak
v odpoledních hodinách u Hoš álkové, kde se brá-
nilo okolo 150 n meckých voják  pat ících k r zným
jednotkám. Jejich obrana však byla proražena a
jednotka rozprášena. 4. s. brigáda pak postupova-
la dále ve sm ru Ratibo  – Hoš álková – Byst ice
pod Hostýnem, kterou osvobodila 6. kv tna 1945 .

1. a 3. s. brigáda mezitím postupovala ze Vse-
tína po ose Liptál – Všemina – Lukov – Holešov.
V Holešov  se m ly síly sboru op t spojit a postu-
povat dále na západ.

P estože kv tnové boje na Valašsku nebyly tak
prudké a intenzívní jako ty v p edcházejících obdo-
bích, padlo na území bývalého okresu Vsetín
v osvobozovacích bojích 131 d stojník  a voják
spojeneckých armád ( echoslovák  36, Sov t
89 (91?), Rumun  6). Jejich jména, pokud jsou
zjišt na, jsem uvedl v p íloze k tomuto lánku.

Plukovník Mikuláš
Markus v Hoš álkové

Brig. generál Karel Kla-
pálek vyznamenává ve
dnech osvobození t i-
náctiletého Ji ího Hron-
ka z Valašské Polanky

Foto J. KlvaMírová manifestace na Horním nám stí ve Vsetín  v kv tnu 1945

Foto archiv MRV
ve Vsetín
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Rožnov
2 neznámí vojáci Sov tské armády

R ž ka
Sov tská armáda

voj. Bašov Vasilij Alexandrovi

Valašské Mezi í í
Sov tská armáda

voj. Bogomaz Michal
voj. Bratuš Petr Achanaševi

kpt. ichi in I.M.
voj. Lazorik A.V.

voj. Lez C.
voj. Miširjakov I.S.

ppor. Monakov Ivan Ivanovi
voj. Tutnikov N.J.

serž. V likij Petr Partinovi
6 neznámých voják  Sov tské armády

Velké Karlovice
eskoslovenská armáda
voj. Rap an Andrej

2 neznámí s. vojáci

Sov tská armáda
st.serž. Popov Ivan Georgievi

Vigantice
Sov tská armáda
voj. Gornyj David
voj. Balaban I.V.

Vsetín
eskoslovenská armáda
voj. Adazda Michal

voj. Berta Jan
voj. onka Michal

voj. Gažo Jan
voj. Her ák Lukáš

voj. Hivnák Theodor
svob. Husárik Mikuláš

voj. Jakubík Michal
voj. Ku era Juraj
voj. Kohout Pavel

voj. Marek
voj. Mišihor

voj. Molnár Josef
voj. Rašinec Ivan

Rega Václav
voj. Veres Pavel

voj. Zelenaj Št pán

Bynina
Sov tská armáda

ppor. Trošin
4 neznámí vojáci Sov tské armády

Byst i ka
Sov tská armáda

voj. Ryman uk Stepan Ignatjevi

Dolní Be va
17 neznámých voják  a d stojník

Sov tské armády

Halenkov
eskoslovenská armáda

svob. Fedak Vasil

Hážovice – Tylovice
1 neznámý d stojník Sov tské armády

voj. Matvienko Alexej
voj. Fejanin

11 neznámých voják  Sov tské armády

Horní Be va
staršina Samono I.S.

voj. Chamiaov Babanazro
voj. Kuliravec Nikolaj

voj. Šenvorov I.
4 neznámí vojáci Sov tské armády

Horní Lide
3 neznámí vojáci Sov tské armády

Rumunská armáda
voj. Bradea Emilian

voj. Euronec Linoseut
voj. Moldov Anton
voj. Rosca Victor
voj. Vladut Ivan

Hoštálková
eskoslovenská armáda

voj. Almáši Jan
voj. Chlebo Michal
voj. Nechuta Otakar

Hov zí
eskoslovenská armáda

voj. Belja Mikoláš
voj. Cvengroš Josef

rotný Luciak Ondrej
voj. Plichta Josef

voj. Pochlák Štefan
voj. Titko Pavel
des. Válko Peter
voj. Žoldák Juraj

Hutisko-Solanec
kpt. Kost nko Stanislav Fjedorovi

por. Porkomenko P.N.T.
voj. Samjedov abdul Samed Achmedovi

voj. Pisaruk
voj. Aksenov Petr Alexandrovi

voj. Marlanov
1 neznámý d stojník Sov tské armády

Jabl nka
2 neznámí eskoslovenští vojáci

Sov tská armáda
voj. Apuov

voj. Šelenov

Kel
Sov tská armáda

plk. Ždanov Nikolaj
por. Komarov Sergej Petrovi

serž. Galuško Andrej
voj. Borisovskij P.V.

Lhota u Vsetína
eskoslovenská armáda

voj. Barna Josef

Lide ko
Rumunská armáda
voj. Petrescu Vasilij

Lou ka
1 neznámý voják Sov tské armády

Nový Hrozenkov
eskoslovenská armáda

škpt. Perutka Vladislav

Podlesí
2 neznámí vojáci Sov tské armády

Prost ední Be va
3 neznámí vojáci Sov tské armády

EST JEJ ICH PAMÁTCE!
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Archiv autora
Vále ný deník 3. s. samostatné brigády, VHA Praha

oupek – Šnajdar – Paule, Vojsko v Uherském Hradiš-
ti, Uh. Hradišt  1990

ejka Eduard – Klípa Bohumír, Za svobodu eskoslo-
venska 3. díl, Praha 1960
Lehár Vojt ch, M l jsem být zast elen, Cheb 1994
Klícha Bohumil, Revolu ní cesta Valašska k socialismu,
Ostrava 1975
Jamnický Branislav, Osvobození Moravy, Brno 1964
Almanach ob tí nacismu v letech 1939 – 45 v okrese
Vsetín, OV SBS Vsetín

P R A M E N Y  A L I T E R AT U R A

Na vedlejší stran  fotografie J. Klva e z poh bu
ob an  padlých p i osvobozování m sta Vsetína

O innosti Svazu nucen  nasazených sl. ob an
za 2. sv tové války (SNN)

Ludmila Vráželová

Tento p ísp vek je ur en k zamyšlení nám všem; zvlášt  pak osvíceným a odvážným ve ejným
initel m, kte í mají možnosti, prost edky a energii aktivn  elit demokratickými a všeobecn  platnými

morálními zásadami vzájemnému vyko is ování, ponižování lidské d stojnosti, jakémukoliv druhu
perzekuce i dokonce cílené likvidaci ur itých skupin lidské spole nosti.  (redakce)

B hem 2. sv tové války pracovalo v n mec-
kém hospodá ství nedobrovoln  a z donucení
množství d lník  z evropských okupovaných
zemí. Cizinci, a  už to byli civilisté, vále ní zajatci
nebo v zni z koncentra ních tábor , nahrazovali
ve vále né výrob  miliony N mc  odvedených
do armády a bojujících na vále ných frontách. Po
porážce N mecka  ozna ila sv tová ve ejnost
p ed vále ným tribunálem v Norimberku nucené
otrocké práce za jeden z nejv tších zlo in  nacis-
mu.

Také z naší republiky – Protektorátu - bylo na
nucené práce do N mecka a N mci okupova-

ných zemí tzv. T etí íše odesláno na 650 000
chlapc  a d v at  ro ník  1920 až 1923, za át-
kem roku 1944 byl pro vále ný, zvlášt  letecký
pr mysl vy len n i celý ro ník 1924. Totální na-
sazení souviselo s tzv. kone ným ešením eské
otázky, tj. fyzická likvidace ásti eského národa a
vyst hování dalších statisíc  ze zem . Nejprve
m l eský národ p ijít o svou mládež. Proto byly
vydány p íkazy k nucenému pracovnímu nasa-
zování do N mecka. Z celkového po tu mladist-
vých ob an , kte í byli p inuceni pracovat
v n meckých zbrojovkách, bydlet v nevyhovují-
cích „lágrech“, spávat o zim  a hladu nebo proží-
vat hr zy nálet , jich na 5000 p išlo o život a
dalších 100 000 se vrátilo s narušeným zdravím.

Ostatní, co válku ve zdraví p ežili a vrátili se
dom , za ali žít normálním životem – studovat a
pracovat. Mnoho let se o nich nehovo ilo ani ne-
psalo. V r zných místech republiky se asem za-
ali scházet bývalí totáln  nasazení, organizovaly

se srazy a z ad organizátor  t chto sraz  vyšel
návrh na založení celostátního svazu. Jeho cílem
m lo být vytvo ení fóra pro vým nu názor  a
uchování spole né pam ti. Bylo to v roce 1989,
kdy vznikaly nové politické strany, r zná ob an-
ská hnutí a organizace.

K registraci organizace SNN došlo 12. b ezna
1990 u Ministerstva vnitra R a schváleny byly
stanovy dobrovolné organizace pod názvem:

„Svaz nucen  nasazených sl. ob an  za 2. sv -
tové války v N mecku a ostatních zemích N mec-
kem okupovaných“ s úst edím v Praze. Prvotním
a hlavním cílem organizace bylo informovat ve-
ejnost, p edevším mládež, o život  mladých lidí

za okupace, aby se nezapomínalo na útrapy a
t žký život v nuceném nasazení.

V Praze byl založen archiv, kde se shromaž-
ovala r zná písemná i jiná dokumentace na tuto

dobu, konaly se besedy s mládeží, po ádaly vý-
stavy, vydávaly publikace o totálním nasazení. Až
v roce 1996 se za alo jednat o možnosti finan ní-
ho odškodn ní pro ty, kte í ješt  žijí. Jednání
s n meckými zástupci se stále protahovalo, ani
naše vláda v té dob  neprojevovala zvláštní zá-
jem o vy ešení této problematiky. Ke kone nému
do ešení došlo až po roce 2001, kdy se za alo
s finan ním odškod ováním. Bohužel, mnozí se
toho už nedožili.

Po roce 1990 byly zakládány okresní organi-
zace SNN po celé republice. Ve Vsetín  k tomu
došlo v roce 1992 (zásluhou první p edsedkyn
Ludmily Vráželové z Dolní Jasenky – pozn. re-
dakce). Po roce p evzal funkci p edsedy Bed ich
Zatloukal z Rokytnice a p edsednictví zodpov d-
n  a sv domit  vykonával až do své náhlé smrti
v roce 2001. Po jeho odchodu nastoupil do funk-
ce p edsedy Vladimír Najman z Jabl nky.

V prvních letech spo ívala innost OV SNN ve
Vsetín  v registraci len , v zajiš ování celookres-
ních aktiv . Po roce 1998 za ala st žejní práce
zvlášt  pro leny výboru. Na pravidelných sch z-
kách byly od len  p ijímány žádosti o finan ní
odškodn ní, kontrolovány p iložené doklady, po-
dávány informace … Ov ovací listy SNN a p í-
slušné doklady prokazující nucené nasazení byly
pak odesílány do Prahy. Nárok na odškodn ní
m l každý ob an R, který se dožil 16. 2. 1999,
byl násiln  deportován do nacistické T etí íše ze
zemí bývalého Protektorátu echy a Morava,
Polska, Ukrajiny a dalších zemí, a jehož nucené
nasazení trvalo minimáln  jeden m síc. Byla to
nesnadná práce, protože mnozí ob ané po tolika
letech t žko shán li pot ebné doklady nebo sv d-
ky. Nejv tší zásluhu na zdárném zvládnutí t chto
úkol  vedle ostatních len  výboru m l na Vsetín-
sku bývalý p edseda pan Bed ich Zatloukal a
jeho manželka Ludmila, protože mnoho žádostí
ob an  i jejich dotazy vy izovali i mimo sch ze
výboru skoro denn  ve svém byt . Jen v našem
okrese se jednalo o 600 len .

Na posledním 6. celostátním sjezdu SNN
v Praze se delegáti sjezdu rozhodli innost sva-
zu, ítajícího zhruba 40 000 lidí, ukon it, a to k 30.
6. 2004. Krom  jiného také vzhledem k vysokému
v ku svých len , který se pohyboval kolem osm-
desáti let. Za Vsetín se sjezdu zú astnili p edseda
V. Najman a jedna ze zakladatel  L. Vráželová.

Za dobu trnácti let svého trvání dokázal Svaz
nucen  nasazených vytvo it jednu z nejv tších
spole enských organizací v republice mající své
zastoupení ve všech okresech. Prost ednictvím
tisku, rozhlasu, televize, výstav a jiných akcí in-
formoval SNN ve ejnost doma a asto i
v N mecku o tom, co bylo nasazení na nucené
práce, podporoval vytvá ení trvalých památní-
k  v literatu e, archivních sbírkách a také vý-
znamnou m rou p isp l k ur itému finan nímu
odškodn ní ob tí nucených prací z prost edk
spolkové nadace „P ipomínka, odpov dnost a
budoucnost“.

Luha ovice 9. 5. 2004. Poslední setkání ro níku 1924 (nasazení v Bolkenhainu) Foto archiv autorky lánku
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M j život v Reichu

Ludmila Vráželová

Odjezd z domova
Své první zam stnání po ukon ení m š anské

školy ve Vsetín  v r. 1939 jsem získala
v pun ochárnách Ba ových závod  ve Zlín .
Bydlela jsem na internát  jako ostatní d v ata,
„mladé ženy“. Od roku 1940 jsem navšt vovala
rok Ba ovu školu práce a další dva roky odbor-
nou školu pro ženská povolání. Ob  školy byly
ve erní – do 18 hodin jsme pracovali, potom ho-
nem na ve e i a do školy, která kon ila v 21.30
hod. Na internát  jsme m li dost p ísný režim, ale
bylo nám tam dob e. Ráda na tu dobu vzpomí-
nám a do Zlína, „m sta mého mládí“, ráda se
ob as podívám. T i léta v Ba ových závodech
považuji za nejp kn jší roky svého mládí. I když
byla válka, doba zlá, žili jsme tam celkem klidn .
M li jsme svou práci, školu, kamarády, taky lásky
– t eba i tajné. Byli jsme mladí a vále né události
jsme nebrali p íliš vážn .

Ale už koncem roku 1943 se za aly objevovat
zprávy, že na nucené práce do N mecka budou
odjížd t chlapci i d v ata narození v roce 1924.
K tomu p icházely hr zostrašné zprávy o život
chlapc , kte í už museli v N mecku pracovat, pro-
žívali tam nálety, hlad a útrapy války. A do toho te
m la odjet i d v ata. Skoro každá se cht la tomu-
to osudu n jak vyhnout, n které rychlými vdav-
kami, jiné r znými nemocemi, úrazem apod. Já to
žádnými vdavkami ešit necht la.

Když mi do dílny doru ili p edvolání na trans-
port do Bolkenhainu (ve Slezsku – Polsku), ne-
zbývalo než  sbalit na internát  svoje v ci a jet
dom  na Pul iny. Vzpomínám na ten ve er, kdy

m síc krásn  svítil a mrzlo, jen to prašt lo.
S t žkými zavazadly jsem došla dom  až skoro
v noci. Doma bylo nejd íve plno plá e nad mým
odjezdem, ale potom starost, co sbalit na tak dale-
kou cestu. Vzpomínám, že maminka dala do kufru
nejd ív bochník chleba, ud lala trochu nudlí, do
hrnka zásmažku, trochu mouky, cukru, lipového
kv tu a snad ješt  n jaké drobnosti, co se tam
vešlo. Moc toho nebylo, byla válka a všechno
bylo na lístky. Do druhého kufru se složily n jaké
v ci na oble ení, trochu prádla, boty. Nikdo jsme
tu noc nespali a druhý den nastalo t žké lou ení.
Za války nebylo jednoduché cestování jako te ,
jezdilo málo vlak  i autobus . Museli jsme jet vla-
kem do Zlína p es Valašské Mezi í í, Hulín a Otro-
kovice. Dojeli jsme až odpoledne, dost pozd .

jeli do Bolkenhainu, kde nás ubytovali
v d ev ných barácích v „lágru“ nad m stem
uprost ed polí. V každé místnosti byl jen nejnut-
n jší nábytek - osm patrových postelí sbitých
z prken, pár sk ín k, st l, lavice. Na slamnících
bez prost radel jen dv  tenké deky. Uprost ed
sv tnice stála malá kamínka, ale zatopit nebylo
ím. A zima veliká, vždy  byl za átek února. Zkla-

mané, promrzlé a unavené jsme se uložily
k spánku. Až ráno po probuzení jsme zjiš ovaly,
kam jsme se to dostaly, kde budeme žít. Cht ly
jsme se umýt, ale voda nikde, prý teprve budou
stav t umývárny. Tak jsme se drhly sn hem,
kterého bylo kolem dost. Ve er nám chlapci se-
hnali lavor i trochu topení, tož jsme si na kamín-
kách rozpustily sníh a v tom se pak umyly. Poz-
d ji jsme se umývaly v továrn . A n kdy ráno
jsme se opláchly v „ erném kafé“, byla to n jaká
tmavá voda, snad z melty nebo z kaštan , kte-
rou jsme dostávali k pití místo vody. A záchody –
škoda vzpomínat. Jen ubohé spole né latríny za
baráky na pokraji lesa. To jsme n kdy rad ji
zab hly do k oví nebo lesa. Postele byly moc
vysoké, spávala jsem naho e a št rbinami ve
st eše jsem pozorovala hv zdi ky. Zato ráno
jsem na sob  m la poprašek sn hu. Se smut-
kem jsem vzpomínala na zlínský internát – tam
bylo všechno isté, bílé, úst ední topení, teplá
voda, sprchy, spole ná jídelna i p kné pracovní
prost edí. A tady – všechny tyto základní hygie-
nické nutnosti nám byly na n kolik m síc  ode-
p eny. Už si ani nedokážu vybavit, jak jsme to
p ežívaly. P es všechny potíže jsme se snažily
držet v istot , jak to jen šlo. Na ja e jsme obje-
vily pot ek, ve kterém se dalo mýt i n co p e-
prat.

V takových podmínkách jsme žily n kolik m -
síc , než nás p est hovali do zd ných „lágr “
blíž k továrn , protože pot ebovali n kam na-
st hovat v zn  – Židy. Ve zd ných ubytovnách
už byla umývárna se studenou vodou, záchody
i malý kotel na oh ívání vody. Vždycky jsem ráda
kreslila, tak jsem dví ka našich nových sk ín k
pokreslila inkoustovou tužkou lidovými ornamen-
ty a hned tam bylo veseleji. Po našem odjezdu
jim z stala po nás památka – naše národní or-
namenty. Naši radost z lepšího ubytování nám
brzy pokazily št nice. V noci vylézaly z našich
postelí a nedaly pokoj až do rána. Pokud jsme
tvrd  spaly, tak jsme je nevnímaly, ale když byl
v noci poplach, pak jsme t žko usínaly. Št nice
nás trápily až do odjezdu dom , nedaly se ni ím
vyhubit. Kolikrát jsme spaly na tvrdé betonové
dlažb , nebo jsme na sv tnici p evrátily stoly a
ustlaly si na nich.

Kamarádi a kamarádky v Bolkenhainu (L. Vráželová s copy vpravo)       Foto archiv autorky lánku

Bolkenhain 1944. Naše ubytovny v „lágru“

K odjezdu vlaku mne do-
provodili sourozenci Miloš
s Ji inou, d v ata z inter-
nátu i dílny a další kama-
rádi. Dokud byli všichni se
mnou, bylo dob e, ale
když museli odejít, padla
na mne všechna hr za
z odjezdu do neznáma.

Ubytování
Ze Zlína jsme odjížd li

10. února 1944 v 21.30
hodin. Jeli jsme celou noc
a celý den, cesta se zdá-
la nekone ná. Odpoled-
ne ve 3 hodiny jsme do-
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Práce v továrn
Továrna „V. D. M. Luftwarwerke“nebyla vel-

ká, byla to p vodn  textilka a v n kterých halách
jsme vid li zabedn né textilní stroje. Teprve N mci
z ní ud lali odbo ku letecké továrny z Hamburku.
Byla sem p emíst na ást výroby sou ástek do
motor  letadel, protože v Hamburku byly asté
nálety.

Nejd íve jsem pracovala u vrta ky, byla to dost
namáhavá práce. V té dob  jsem m la dva dlou-
hé copy, které jsem nosila po zádech, a když jsem
pracovala u té vrta ky, tak se mi u hlavy to ilo
kolo, které pohán lo stroj. Sta il by neopatrný,
rychlý pohyb a moje copy se mohly dostat do
stroje. Co mohlo následovat, nechci domyslet.
Snad jsem tehdy m la víc št stí než rozumu. Jed-
nou mne mistr upozornil, že bych m la copy nosit
sto ené na hlav , zkusila jsem to, ale byly moc
t žké, moc mi tížily hlavu, tak jsem je pak nosila
p ivázané páskem u pasu. Nejdéle jsem praco-
vala u brusky a  to až do konce pobytu, do odjez-
du dom . Tato práce nebyla namáhavá, vyžado-
vala však p esnost.

Vedle nás ech  zde pracovali i Poláci, Ho-
lan ané, Belgi ané, N mky, Ukrajinky a italští,
francouzští i ruští zajatci. Domlouvali jsme se vše-
lijak, i legraci jsme si ob as užili, vždy  jsme byli
mladí.

Pracovali jsme denn  12 hodin, jeden týden
no ní, druhý týden denní sm ny od 7 hodin do 7
hod. ve er. Volno bylo jen mezi st ídáním sm n.
Pracovalo se i o sobotách a ned lích. Asi v polovin
roku p ibyli do továrny další pracovníci – v z ové
z koncentra ního tábora, který N mci z ídili
v d ev ných barácích, kde jsme d íve bydlely. Byli
to Židé. N kte í pracovali v p ísn  st ežené díln ,
kam se nikdo z nás nesm l podívat. N kolik chlap-
c  pracovalo poblíž, n kdy se jim poda ilo propa-
šovat n jaké jídlo. Další pracovali v blízkém lomu a
ty jsme ob as na cest  potkávali p i cest  do práce
nebo zp t. Oble eni byli do pruhovaných od v ,
na nohou d eváky, vlasy na hlav  vyst íhané do
k íže – jeden pruh st edem hlavy, druhý od ucha
k uchu p es hlavu. asto jsme vídali, jak na konci
zástupu nesli nebo vezli své t žce ran né nebo i
mrtvé kamarády. Jak rádi bychom jim pomohli, ale
p i setkání na cest  ani podívat jsme se na n  ne-
mohli, hned na nás mí ily samopaly esesák . A tak
zbývala jen lítost.

Po válce, po t iceti letech jsme uspo ádali zá-
jezd do Bolkenhainu (nyní Bolków v Polsku), prošli
jsme známá místa, zavzpomínali. Od místních ob-
an  jsme se dozv d li, že N mci p i svém ústu-

pu p ed Rudou armádou podminovali tamní kon-
centra ní tábor a zlikvidovali jej i s jeho v zni.
Ob ané Bolkowa v t ch místech na jejich památ-
ku postavili pomník, ke kterému jsme mohli položit
kytici kv tin a zavzpomínat.

Stravování
bylo po celou dobu velmi špatné. V prvních

dnech pobytu jsme jejich stravu skoro všichni
odmítali. Ale až jsme sn dli zásoby z domova,
nezbývalo, než se smí it a zvykat si. Teplé jídlo
jsme dostávali jednou denn  – p i denní sm n
v poledne, p i no ní sm n  p ed p lnocí. Jídelna
byla p ímo v továrn . K jídlu býval velmi asto
jejich „eintopf“ (= jídlo z jednoho hrnce). To se
v kotli uva ilo všechno dohromady – brambory,
fazole, nudle, epa a jiné a byla z toho taková
hustá polévka. Bohužel, n kdy tam byli i mou ní
ervi. Tento „eintopf“ jsme k ob du mívali nej as-

t ji, n kdy jsme dostávali rajskou omá ku, do ní
nám hodili hrst malých rybi ek a pár neloupa-
ných brambor , jindy t eba trochu krupi né kaše,
ob as zelí, kapustu, maso jen ob as a málo. Mimo
to jsme t ikrát týdn  fasovali si p l kila chleba, to
byla taková cihla z otrub i ovsa, našemu chlebu
se to nepodobalo (a bývalo mi asto po n m špat-
n ), k tomu jsme dostali malý kousek margarinu,
kole ko játrového nebo n jakého salámu, n kdy
lžíci epné marmelády. A z toho jsme si m li p i-
pravovat snídan , sva iny i ve e e na dva dny.

Potravinové lístky jsme nedostávali, tak jsme si
nemohli nic dokoupit. A to jsme my eši byli proti
ostatním na tom nejlépe, d v ata z Ukrajiny krmili
p evážn  kapustou a zelím, zajatci byli na tom
ješt  h , rádi p ijímali to, co my odmítali, a ím asi
krmili v zn  z koncentra ního tábora, to už jsme
nedokázali ani domyslet.

Rodi e na nás doma myslívali a balíky a po-
zdravy z domova se nám snažili zp íjemnit a p e-
žít tu t žkou dobu. V ím, že i na dálku mezi rodi i
a d tmi existuje ur ité spojení. O tom jsem se tam
v jedné t žké chvíli sama p esv d ila. Pokud jsme
bydleli v d ev ném „lágru“ na kopci v polích, do-
cházeli jsme do továrny blátivou polní cestou. Bylo
ješt  jaro, místy sníh a bláto a mn  se rozsypaly
poslední boty, které jsem tam m la. S plá em jsem
ve er sed la, boty a podrážky provázkem sva-
zovala a p emýšlela, co te . Než napíšu dom ,
pár dní bude trvat, než naši dostanou dopis, a
zase aspo  týden, než mi budou moct n co po-
slat. A v em do té doby budu chodit? Jaké bylo
moje p ekvapení, když jsem druhý den došla
z práce a dcerky mi sd lovaly, že mám balík. A
ješt  v tší p ekvapení mne ekalo, když jsem ba-
lík otev ela. V n m byl bochník chleba a dvoje
boty. Byly to pánské polobotky po bratru Milošo-
vi. V p iloženém dopisu maminka psala, že mne
v noci ve snu vid la, jak stojím bosky na sn hu a
ptám chléb. Ráno tatínkovi ekla: „Lidka má hlad a
nemá v em chodit.“ Proto hned sbalili a odeslali
balík. Jak moc mi tehdy pomohli!

Spole né p ežívání
Vedení továrny i mist i v dílnách se p íliš neza-

jímali o naši bezpe nost, zdravotní a hygienické
podmínky pro práci, m li zájem pouze o chod
výroby a snažili se, aby cizí d lníci asto neza-
meškávali sm ny v d sledku nemoci. Proto po et

nemocných byl snižován na minimum a léka i byli
povinni uznávat pracovní neschopnost jen
v nejkrajn jším p ípad .

Když na tu dobu vzpomínám, myslím si, že mnozí
jsme m li hodn  št stí, že jsme ty m síce celkem
dob e p ežili a vrátili se dom  n kte í s menšími,
jiní s v tšími zdravotními následky. Taky snad pro-
to, že jsme v tšinou byli z domova zvyklí na tvrdší
život, byli jsme ur it  pevn jší jak fyzicky, tak psy-
chicky než sou asná mládež.

T žké životní podmínky jsme se snažili zp íjem-
ovat, jak se dalo, vždy  jsme byli mladí - 19 –20

let. Ob as jsme v díln  vyvád li i hlouposti, když
tam nebyl mistr. Ve volných chvilkách jsme rádi
zpívali, byli jsme z Valašska a ze Slovácka. N -
kdy p i no ní sm n  v krátké p estávce jsme se
sesedli i s cizinci a zpívali my svoje písn  a oni
taky svoje. N kdy v dob  volna jsme si sedli na
klády p ed barákem, zpívali a k tomu nám na har-
moniku hrál Zden k Tkadlec ze Štítné nad Vlá í.
To se potom otvírala okna v okolních domech a
jejich obyvatelé naslouchali.

Dcerky z jižní Moravy dojely ve svých krojích,
ne sváte ních, ale v t ch všedních sukních, jup-
kách, jak chodily doma. Když nám mezi st ídáním
sm n vyšla volná ned le, tak se nastrojily, i nám
ostatním rozp j ily sukn , jupky a f rtúšky a pr -
vodem jsme šly do kostela. To se pak za námi
to ili nejen kluci, ale i místní obyvatelé.

Problémy jsme m li i s oble ením a obutím, roz-
padávalo se, nové nebylo. Válka byla už pátým
rokem, všechno bylo na lístky nebo šatenky a ty
jsme v N mecku nem li. Naším denním oble ením
byly hlavn  montérky, které jsme vyfasovali. N kte í
v nich chodili po ád a n kte í kluci v nich i spali.

P es všechny t žkosti p i pobytu v Bolkenhainu
m li jsme velkou výhodu, které jsme si moc vážili.
Byli jsme tu ušet eni velkých ni ivých nálet , jak je
zažívala další naše mládež ve velkých n meckých
m stech. Naše továrna byla malá, tak ani nestála
za bomby. Poplach  jsme si užili pozd ji, když za-
alo bombardování 50 km vzdáleného m sta Wro-

clavi (Breslau) a když bombardovací svazy za aly
p elétávat p es Bolkenhain do ech. Poplachy
potom byly n kolikrát denn  i v noci. P i svých
p eletech nám zde také n jaké bomby shodili, na-
št stí nikoho neohrozily, ale nás dost vystrašily.

Krásná byla p íroda v okolí Bolkenhainu, a tak
nás ve vzácných chvilkách volna lákala

Dobová pohlednice Bolkenhainu ve Slezsku s historickým hradem
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k vycházkám. Nad m stem se vypíná starodáv-
ný a dob e zachovalý hrad Bolkoburg s krásným
výhledem do okolí. Naše o i se odtud asto za-
hled ly k jihu k horám, za kterými byla Sn žka a
za ní náš domov.

Návrat dom
Koncem zá í 1944 za aly odsuny z naší továr-

ny, jedna skupina d v at odjela do ech do Po-
lice nad Metují, jiná dále do N mecka. Já jsem
byla bohudík za azena do skupiny chlapc  a d v-
at s odjezdem do ech – dom . Cestou ve vlaku

k našim hranicím jsme snad vyzpívali všechny
známé písni ky! Když jsme uvid li eské nápisy,
nahrnuli jsme se k okn m a zpívali echy krásné
a Moravo, Moravo. P itom jsme všichni plakali
radostí, že jsme kone n  doma. A cestující ve vla-
ku plakali s námi. Dojeli jsme do Mladé Boleslavi,
tam nechali vystoupit chlapce, kte í potom praco-
vali v automobilce, a nás d v ata odvezli do Jo-
sefova Dolu, kousek od Boleslavi, kde jsme pra-
covaly v odbo ce letecké továrny Avie.

Hned po p íjezdu nás zavedli do jídelny, kde
jsme po m sících dostali po ádný ob d, polévku,
zelí, knedlíky a maso. To jsme si pochutnali, jen se
po všem zaprášilo! Druhý den jsme dostali dovo-
lenou a na t i dny jsme mohli odjet dom . To bylo
radosti, že jsem zase doma!

Po návratu z dovolené pracovali jsme v Avii
na opravách letadel. Jednou došel do dílny mistr
a ptal se, jestli n která z nás nechce vým nu do
Zlína do Ba ových závod . P ihlásila jsem se.
P evod mi vy ídili práv  v t ch dnech, kdy byly
Ba ovy závody z velké ásti zni eny bombardo-
váním. Když mne nep ijali v rozbombardovaném
Zlín , p ihlásila jsem se do Zbrojovky na Vsetín .
Denn  jsem z Pul in dojížd la, pracovala jsem
zde až do konce války.

Hned po válce jsem znovu nastoupila do Ba-
ových závod , ale jen na krátkou dobu. V zá í

jsem odtud definitivn  odešla do školství.
Nejkrásn jších šest let našeho mládí jsme ztra-

tili ve válce. Nejen v N mecku, ale ani doma ne-
byl život lehký a zábavný. Tane ní zábavy i jiné
kulturní a spole enské akce byly b hem války
zakázány. I bez nich jsme byli na sv t  rádi. Jak
asi by se chovala dnešní mládež v podobné situ-
aci? Zvlášt  ti, co utáp jí svoje mládí v alkoholu,
drogách a v zábavách pochybné kvality, neváží
si morálních a materiálních hodnot, které n kte í
tak asto ni í. T m, kte í dnes zbož ují nacismus a
tak rádi hajlují, by jist  sta ilo pár dní v koncentráku
a byli by navždy vylé eni.

UŽ  JEN OZV NA
Vzpomínka na Klimatické lázn

v Rožnov  pod Radhošt m

Richard Sobotka

Rok plný výro í
Nestává se asto, aby v historii m ste ka, kte-

ré od nepam ti až po sou asnost proslulo jako
d ev né, se v jediném roce nahromadilo tolik
výro í. Je dobré si n která z nich p ipomenout,
nebo  jedna neúprosný as už z pam ti tém
odvál, jiná proto, že dosud v pam ti p etrvávají.

V roce 2005 uplynulo 185 let od oficiálního za-
ložení klimatických lázní. P ed 155 lety byl zvolen
v bec první starosta, stal se jím lov k osvícený a
vzd laný, vlastenec Michal Jurajda, v tomtéž roce
byla v Rožnov  z ízena pošta. V ervenci 2005
uplynulo 130 let od otev ení Láze ského, dnes
Spole enského domu a 125 let od ud lení m st-
ských práv Rožnovu, 115 let od založení Sokola,
80 let od založení Valašského muzea v p írod  a
10 let od jeho prohlášení Národní kulturní památ-
kou. Uplynulo také 60 let od osvobození m sta,
55 let od chvíle, kdy byly rožnovské klimatické
lázn  oficiáln  zrušeny, a 30 let od otev ení Do-
mova - Penzionu a Domova d chodc .

I když as prom nil n kdejší d ev né m ste -
ko v moderní pr myslové, turistické a kulturní m sto,
v n  d eva se Rožnov nezbavil. Klenoty valaš-
ské lidové architektury m žeme spat it ve Valaš-
ském muzeu. A v okrajových ástech m sta po-
dnes stojí d ev né chalupy, pamatující staré asy.

Málem zapomenutou etapou v historii Rožno-
va byla 154 let dlouhá existence klimatických láz-
ní. Jejich význam si m sto d stojnou ozv nou
p ipomenulo práv  v letošním roce 2005.

Ludmila Vráželová jako pr vodkyn  d chodc  po
Pul ínských skalách v roce 2005

Návrat k p írod
V záv ru 18. a po átkem 19. století se úsp šn

ší ila idea francouzského filozofa J. J. Rousseaua
o soužití lov ka s p írodou. Bez velkého halasu
byly ov ovány p írodní a klimatické lé ebné po-
stupy, na ty po prvých úsp ších navázaly lázn ,
ale k jejich pozd jší sv tové proslulosti mnohdy
napomohla náhoda.

Kdo ví, jestli v roce 1796 c. k. rada a krajský
fysik dr. Kro ák o ekával tak velký úsp ch, když
do Rožnova poslal ty i neduživce s prsní choro-
bou, aby se lé ili zdravým pov t ím a žin icí. Vý-
sledek p írodní terapie byl tak ohromující, že hned
následujícího roku poslal do Rožnova další nedu-
živce. Jejich po et se pak rok od roku zvyšoval,
nebo  Rožnov se pro nemocné stal jedním z po-
žehnaných míst, „... kde již mnoho tisíc trpícím jim
uzdravení ud leno bylo ...“, jak uvádí Emil Litera
v roce 1872.

Velmi p íznivé bylo zdejší klima. K úsp šné lé -
b  p ispívaly také okolní lesy a horské louky okys-
li ující a ozonizující ovzduší.

K v hlasu klimatických lázní p isp li p edevším
vynikající léka i. Roku 1852 se v Rožnov  ujal
lé ebných v cí výte ný léka  z Vídn  dr. Franti-
šek Polanský. Za jeho vedení získaly klimatické
lázn  sv tový ohlas. V záv ru 19. století byl lá-
ze ským léka em dr. Vladislav Mlad jovský, lé -
bu terénní doplnil moderními lé ebnými metoda-
mi. Láze ští léka i, a byly jich za éry láze ství
tém  t i desítky, klimatické lázn  Rožnov také vše-
možn  propagovali. P irovnávali zdejší klima
k tatranskému, také však ke klimatu v hlasného
švýcarského Davosu nebo italského Merana.
A doporu ovali Rožnov svým klient m. Ti se do
d ev ného m ste ka hrnuli získat zp t ztracené
zdraví i navzdory obtížím s cestováním dostavní-
kem z Polomi u Hranic, pozd ji z Valašského
Mezi í í, a teprve po z ízení železnice v roce 1892
vlakem.

Návšt vnost rožnovských klimatických lázní
kulminovala v ase dostavby Láze ského (dnes
Spole enského) domu v roce 1875. Do Rožno-
va p ijížd li hosté ponejvíce ze sousedních zemí,
ale i odjinud z Evropy, Asie i Ameriky. V dob
nejv tšího rozkv tu lázní navštívilo b hem láze -
ské sezóny tehdy t ítisícový Rožnov na t i tisíce
láze ských host !

Neoblíbený správce
Do po áte ního pon kud chaotického rozvoje

klimatických lázní vznesl roku 1820 ur itý ád teh-
dejší editel rožnovského panství Josef Vilém Drob-
ník. Podnes je uvád n jako muž p ísný až bezo-
hledný a proto neoblíbený. Zapomíná se však,
že také jasnoz ivý. Záhy pochopil význam láze -
ství pro m sto a pojal myšlenku prom nit Rožnov
v lé ebné místo. P edevším na ídil pro zvelebení
vzhledu m sta odstranit z rynku hnojišt  a p e-
místit je i s chlévy do zadních trakt  stavení. Z Háj-
nice, což byl málo uspo ádaný lesík v t sném
sousedství m sta, z ídil park, p ikázal ud lat v n m
cesti ky a umístit lavi ky k odpo inku. Založil lé-
ebný ústav, nechal postavit v Hájnici pavilonek a

pec na oh ívání žin ice.
I když Rožnované nebyli zpo átku novotami

p íliš nadšeni, p íjem za ubytování a stravování
láze ských host  jim p išel velmi vhod. Také za-
ali dbát o to, aby se Rožnov jako vzhledné a

p ív tivé m ste ko stal pro láze ské hosty p itaž-
liv jší. Též bylo pot eba vyplnit volný as láze -
ských host , tak za ali Rožnované zakládat spol-

Historická Lé ební listina
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lem nich d lo. Hosté se o Láze ské ned li pro-
menádovali mezi historickými stavbami D ev né-
ho m ste ka a navšt vovali láze ské kavárni ky.
Dechový orchestr Mladý Jistebník zahrál skladbu
z 30. let 20. století „Rožnovu zdar!“ složenou spe-
ciáln  pro rožnovský láze ský orchestr, která se
stala neoficiální hymnou rožnovských klimatických
lázní.

V záv ru léta pak byl nedaleko Spole enské-
ho domu vysazen Láze ský hájek, na jehož vzniku
se darováním strom  podílelo sedm láze ských
m st: Luha ovice, Jeseník, Karviná, Klimkovice,
Lipová, Teplice nad Be vou a Rožnov, každý
strom je opat en popiskou m sta, které jej v no-
valo. V pr b hu následujících dvou let budou
v Láze ském hájku do kone ného po tu t iceti
dvou dosazeny další stromy našich lázní, které
takto za lení Rožnov do neformálního klubu lá-
ze ských m st eské republiky.

Na úsp chu „Roku v Rožnovských lázních“ se
podílela také rožnovská M stská knihovna. His-
torii klimatických lázní p ipomenula tením na ka-
menech a besedou o rožnovském láze ství.
V Týdnu knihoven p i setkávání se žáky základ-
ních i st edních škol pak bylo v dobových kostý-
mech p ipomenuto, co se v Rožnov  p ed 209
lety p i vzniku klimatických lázní za alo a co všech-
no se b hem následujících 154 let odehrálo.

ky. Prvním z nich byl Okrašlovací, který dohlížel
nejen na celkový vzhled m sta, ale po ádal také
zábavy, organizoval vycházky a výlety p šky i
povozem, po ádal koncerty, tomboly, divadelní
p edstavení, pouti a další. V roce 1859 vznikl Spo-
lek divadelních ochotník , roku 1862 zp vácký
spolek Tet ev, také však Ob anská beseda, kdy se
v restauraci M. Baroše „... p stil národní duch
v ob anstvu rožnovském.“ Roku 1890 vznikl So-
kol rozvíjející kulturu a turistiku, roku 1920 Orel s
podobnou náplní. Rozkošat lý život láze ského
m ste ka významn  dopl ovala láze ská hudba.

Postaven Láze ský d m
P vodn  Lé ební i Láze ský, dnes Spole-

enský d m byl postaven v letech 1874 - 1875 za
tém  20 000 zlatých a ihned se stal srdcem kli-
matických lázní. Otev en pro ve ejnost byl s vel-
kou slávou 4. ervence 1875.

V Lé ebním dom  byla kuchyn  pro zh ívání
žin ice, místnost, kde se láze ským host m žin i-
ce vydávala, ítárna s knihovnou, velkými foto-
grafiemi a skupinami kv tin okrášlený sál s jeviš-
t m, byla zde ordina ní sí  a také byt domovníka.
Od severní strany p ipojena veranda, která za
nep íznivého po así sloužila láze ským host m
k promenád .

stav neb d stojenství láze ského hosta.  Za první
sv tové války lázn  velmi utrp ly a pro potíže se
zásobováním musely být dokonce i zav eny. Také
druhá sv tová válka m la na jejich provoz nep í-
znivý vliv, ale p íznivci klimatických lázní usilovali
v povále ném období o jejich obnovu. Ješt
v roce 1950 srovnávali m stští léka i MUDr. Jan
Kavan a MUDr. Jaroslav Masa ík klima rožnov-
ské s tatranským. V té dob  p ekotných zm n se
však už n kdejší d ev né m ste ko stalo pr -
myslovou základnou a po et obyvatel se z pou-
hých t í tisíc b hem n kolika let zvýšil na tém
dvacet tisíc.

V roce 1950 se 154 let dlouhá historie rožnov-
ských klimatických lázní definitivn  uzav ela. Z -
stala na n  památka v podob  Derscényho k íže
pod Kozincem, postaveného roku 1858 uherským
šlechticem jako vd k za navrácení bratrova zdra-
ví na rožnovských nivách. A nejnov ji pam tní
deska umíst ná na rekonstruovaném Spole en-
ském dom , která p ipomíná existenci klimatických
lázní v historii m sta.

Rok v rožnovských lázních
Láze skými ozv nami žil Rožnov po celý rok

2005. V láze ském stylu se uskute nila p ipomín-
ka i dalších významných výro í, zejména ud lení

Na význam n kdejšího Le ebního, dnes Spo-
le enského domu v historii m sta nezapomn li
ani sou asníci a 4. ervna 2005 v rámci po adu
„Rok v rožnovských lázních“ odhalili na jeho pr -
elí, za ú asti p edstavitel  m sta i odboru kultury

Zlínského kraje, pam tní desku, p ipomínající 154
let dlouhou etapu láze ství v historii Rožnova.
Slavnosti se ú astnili také pánové, paní i d ti
v dobových kostýmech a dotvo ili tak ve slune -
ném dni neoby ejnou atmosféru.

Už jen ozv na
Láze ská sezóna trvala každoro n  od 15.

kv tna do 15. zá í. Správa lázní nechávala tisk-
nout vkusn  upravenou „Lé ební listinu klimatic-
kého lé ebního místa Rožnova“, kde bylo uvede-
no datum ohlášení návšt vy lázní a také jméno,

m stských práv Rožnovu roku 1880, která se
uskute nila pod korunou významného stromu ji-
nanu dvoulalo ného (Ginkgo biloba), který byl
vysazen poblíž Láze ského domu na památku
jeho otev ení.

Zcela v duchu n kdejších lázní prob hla také
Láze ská ned le v D ev ném m ste ku Valaš-
ského muzea. Vzácné hosty p ivezl do Rožnova
historický parní vlak a z nádraží do D ev ného
m ste ka historické automobily. P ipíjelo se žin i-
cí. V dobových krojích byly p edvedeny dobové
tance a cviky na volném pov t í. Hosty v dobo-
vých kostýmech snímala historická kamera. Byla
také p edstavena publikace Lucie Hambálkové a
kol. „Rožnov láze ský“, která neoby ejn  zasv -
cen  seznamuje tená e s tím, jak to kdysi v Rož-
nov  s klimatickými lázn mi bylo a co vše se ko-

Láze ská ned le, 17. 7. 2005, návrat do as  láze ského Rožnova                     Foto K. Matocha

Hambálková, Lucie a kolektiv: Rožnov láze ský, Rož-
nov p. R. 2005, 95 s.
Kramoliš, en k: Rožnovský okres, Brno 1907

Sou asná podoba bývalého Láze ského domu
Foto archiv autora lánku

L I T E R AT U R A

Cestující v historickém parním vlaku Foto K. Matocha



VALAŠSKO 2005/2
14

Nad šálkem
Dadákovy kávy

Ji ina Fabiánová
s použitím osobních vzpomínek

Ji ího Dadáka

V letošním roce na podzim uplynulo p esn  sto
let od doby, kdy za al se svým podnikáním ve
Valašském Mezi í í mladý Arnošt Dadák. Že vám
to jméno n co p ipomíná? Pokud si v té-
to souvislosti vzpomenete na kávu, tak hádáte
správn .

Muzeum ve Valašském Mezi í í, ve spolupráci
s rodinou a sou asnými majiteli firmy, p ipomn lo
na ja e r. 2005 významné datum vzniku Dadáko-
vy pražírny na malé výstav  v zámku Kinských
ve Valašském Mezi í í. Nechyb ly na ní dobové
fotografie, domácí praži e kávy, staré firemní kra-
bice plné kávových zrnek, náznak kavárni ky
s vo avou erstv  uva enou kávou na stole a
pravým kávovníkem.  Na slavnostní vernisáži se
sešla více než stovka lidí a do Mezi í í p ijeli i
lenové rodiny Dadákovy - mezi nimi syn zakla-

datele firmy pan Ji í Dadák s manželkou. Nad
šálkem vo avé kávy mezi p íbuznými a dávnými
známými  znovu ožívaly vzpomínky na rodi e,

sourozence, p átele, na firmu …
Tak, pane Ji í Dadáku, vzpomínejte i pro naše

tená e.

M j otec Arnošt Dadák se narodil 5. zá í 1887
ve Valašském Mezi í í. Hned po vyu ení si v roce
1905 se svým bratrem Václavem  v domku na
Zašovské ulici . 334 založili obchod se smíše-
ným zbožím, v n mž prodávali též erstvou pra-
ženou kávu. S bratrem se pozd ji m j otec ne-
pohodl a ten odešel n kam do ciziny. Pamatuji si,
jak po  mnoha letech došel mému otci složitou
cestou dopis z nemocnice ve francouzské Mar-
seille, ve kterém mu oznamovali, že tam zem el
jeho bratr po kousnutí vzteklým psem.

V domku na Zašovské ulici se narodili také oba
moji sourozenci – Arnošt 15.1.1920, Boženka
9.6.1922 a já 7.3.1926.

Otec využil toho, že  do módy p icházelo  pití
kávy, a za al ji  pražit ve velkém. Zpo átku ji roz-
vážel po okolních obchodech, ale jak postupn
p ibývalo zakázek, rozší il své obchodní teritori-
um dál na Moravu a pozd ji, za první republiky,
též na Slovensko. Už na po átku dvacátých let
dovážel m j otec zboží ke zpracování  z ciziny.

Na tu dobu si samoz ejm  nemohu pamatovat.
O n kterých v cech se sice doma hodn  vypráv -
lo, ale protože jsem byl nejmladší, tak rodi e nepo-
važovali za nutné  zabývat se událostmi, které už
všichni znali. Pozd ji se mi však asto stávalo, že
n kte í starší lidé p ede mnou vzpomínali, jak byl
otec ve všem pokrokový, jak se angažoval p i vol-
b  T. G. Masaryka za poslance do íšského sn -
mu ve Vídni, jak aktivn  p sobil v místním Sokole.

(ARnošt DAdák) a aje INDA.  B etislav navrhl
také známý emblém holandského v trného mlý-
na používaný na balí ky aje i na ko ení a své
nadání uplatnil též p i realizaci expozice firmy
DADÁK, která byla sou ástí Výstavy práce a kul-
tury m sta Valašské Mezi í í v r. 1935.

Ve snaze oživit výklady obchod  prodávajících
kávu se otec rozhodl použít pro tento ú el živé
kávovníky. Nechal proto postavit dva vytáp né
skleníky, p ijal zahradníka a vzrostlé i kvetoucí
kávovníky se za aly objevovat ve výkladech ob-
chod  s kávou a na r zných reklamních fotogra-
fiích. K tomu se p idaly pat i né firemní slogany,
nap . „Dadákova káva jest pochoutkou našich
rodin“, „Káva ARDA na stole – spokojenost
v rodin “, „Káva ARDA – aj INDA – pochoutky
labužník “ a vznikl  nápaditý  reklamní celek láka-
jící nové zákazníky.

N kdy v t icátých letech byla vystav na na
Palackého ulici ješt  další budova – mlýn na ko-
ení. Ješt  dnes se setkávám s lidmi, kte í z žertu

vzpomínají, že když procházeli kolem mlýna, kde
se mlel pep , mohli si do ruky vzít chléb namaza-
ný sádlem a m li ho slušn  opep ený.

Protože mého otce zajímal i zp sob nákupu a
dovozu surové kávy, aje a ko ení ze zámo í, na-
vštívil osobn  n kolik velkých evropských p ístav ,
nap .: Le Havre, Rotterdam, Hamburk a Gdyni.

T sn  p ed válkou v roce 1938 poslal otec
svého staršího syna (mého bratra) Arnošta na
zkušenou do Anglie, kde byl zam stnán jako „vo-
lontér“ u velké dovozní firmy – tuším,  že to byl
Landsberg a syn. Bohužel se musel Arnošt zhru-
ba po roce vrátit, nebo  otec zem el.

Bylo to n kdy okolo r.
1927, když jsme se do
nového domova na-
st hovali.

V t icátých letech
se za ala stále víc
prosazovat konku-
rence a tím stoupala
d ležitost dobré re-
klamy a propagace.
V tomto sm ru jsme
m li št stí. Otc v bra-
tranec B etislav Da-
dák, který u nás n ja-
ký as bydlel, m l vy-
nikající tv r í schop-
nosti a uplatnil je i
v naší firm . Z té
doby také pochází
název kávy ARDAArnošt Dadák se svými d tmi Arnoštem, Boženkou a Ji ím v roce 1932

Byl mezi prvními, který
si v dob , kdy za al vy-
sílat eský rozhlas,
po ídil rádiop ijíma .

Pozd ji koupil otec
pozemek u starého
valašskomezi í ského
nádraží (na rohu So-
kolské a Palackého uli-
ce), kde za ídil na teh-
dejší dobu moderní
pražírnu kávy se dv -
ma pražicími stroji, se
skladovacími a expe-
di ními prostorami,
balírnami a obytným
rodinným domem.

Ve druhé polovin  t icátých let se za ínaly nad
naší republikou stahovat mraky. Když nám v zá í
v r. 1938 obsadili N mci pohrani í, vzal mne otec
do auta a jeli jsme se podívat do Nového Ji ína,
kde se práv   eští  lidé lou ili se svými domovy.
Na takové v ci nejde zapomenout.

Všechny tyto smutné a  tragické události otce
nesmírn  trápily. Když jsme v b eznu 1939 p išli
o svobodný stát založený T.G.Masarykem, to už
otcovo t žce nemocné srdce nevydrželo. Zem el
ve v ku pouhých padesáti dvou let !

Po jeho smrti se vedení firmy ujala maminka,
ovšem za pomoci mého bratra Arnošta a n koli-
ka spolehlivých vedoucích pracovník .

Za války vznikla v našem podniku spousta no-
vých problém . Zboží – káva, aj a ko ení – bylo
zakázáno dovážet. Ale podnik i my jsme museli
n jak p ežít. Nastala doba náhražek. Káva se
vyráb la a prodávala pouze žitná nebo Melta, aj
Malona se zase vyráb l z malinového listí a n -

Arnošt Dadák v p ístavu Hamburk, kde m la firma své sklady
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ného domu. P i jednom z nálet  jsme m li št stí,
protože dv  bomby spadly p ed náš mlýn na ko-
ení a t i u starého železni ního nádraží. Odnes-

la to však všechna okna a st echy v okolí. Horší
to bylo p i osvobozování m sta, nebo   N mci
nechali na  železni ním most  celé vagóny
s nevybuchlými granáty a podminován byl také
vedlejší silni ní most. Když došlo k obrovské ex-
plozi, nadzvedlo nám to i krovy obytného domu a
n které okolní domy byly zni eny.

Po válce vedl celý podnik m j starší bratr Ar-
nošt a po jeho znárodn ní se stal na n jakou
dobu národním správcem. Pak ale p išla z Prahy
skupina lidí, musela se provést inventura, pro-
hledali celý náš d m, v etn  p dy a všech mož-
ných prostor. Hledali, zda u nás nejsou ukryty
n jaké „ erné“ zásoby. Všechno sice bylo shle-
dáno bez závad, ale to nic nem nilo na jejich
definitivním rozhodnutí, že syn bývalého majitele
nem že být ve vedení podniku. A tak jsme p išli
o všechno.

Bratr Arnošt odešel pracovat k dopravnímu
podniku, kde jezdil jako zam stnanec SAD
s nákladním autem na Slovensku p i stavb  p e-
hradního systému na Váhu. Pozd ji byl p eložen
na autobusovou dopravu.

Moje sestra Boženka, vdova po místním práv-
níkovi JUDr. Vladimíru Pupíkovi, se kterým m la
malého syna, se op t provdala, tentokrát do Pra-
hy. I když m la st edoškolské vzd lání s maturitou,
nikde ji necht li zam stnat kv li špatnému sociál-
nímu p vodu. Nakonec lepila figurky Švejk  a
jiných postavi ek pro n jaké výrobní družstvo.

Já jsem byl v té dob  na vojn  v Uherském
Hradišti v záložní d stojnické škole. Pro sv j „ne-
pat i ný“ sociální p vod jsem byl p evelen do
Moravské T ebové k b žnému útvaru. Pozd ji

jsem si v civilu dod lal k obchodní akademii ješt
strojní pr myslovou školu, ale ani tak jsem až do
d chodu nesm l dostat jakékoliv vyšší místo
s odpovídajícím platovým za azením…“

Tak kon í své vzpomínky pan Ji í Dadák. Smut-
ný konec jedné rodinné firmy, smutné životní osu-
dy lidí… Cesty sourozenc  Dadákových a pod-
niku se rozd lily. Každý z nich musel za ít hledat
a sbírat kousky osobního št stí jinde.

Ji í Dadák se v noval lehké atletice, zejména
hodu diskem a kladivem. Mohl sice trénovat až po
náro ných pracovních sm nách, p esto dosáhl
skv lých úsp ch . Byl to náš - dnes bychom na-
psali - „vrcholový sportovec“, ovšem za podmí-
nek, které vrcholové rozhodn  nebyly.  Repre-
zentoval n kolikrát úsp šn  naši republiku v  hodu

Reklama na výrobky ARDA a INDA    Foto archiv MRV ve Vsetín

kte í lidé ho spíše kou ili než pili, pep , to byl vlast-
n  neutrální prášek mletý z kuku i ných klas ,
ochucený mletým chilli ko ením, které se k nám
n jak dostalo a které se dalo mlít  jen v plynových
maskách. Nákladní auta firmy bylo nutné p ed -
lat na d evoplyn, protože benzín pro civilní ú ely
prost  nebyl k mání.

Když se blížil konec války a asto byly vyhlašo-
vány poplachy, museli jsme vždy na telefonický
pokyn spustit na st eše umíst nou sirénu. Za á-
tek náletu se ohlašoval p erušovan  po dvou vte-
inách, konec – to byl táhlý tón. Osazenstvo pod-

niku se za náletu vždy shromáždilo v improvizo-
vaném krytu ve sloupy vyztuženém sklep  obyt-

Dobová instalace výrobk  fy Dadák; vpravo chrán ná firemní zna ka

si své st ípky št stí našel a že se z nich dovedl
radovat.

A jak to dopadlo s firmou ? Vyhláškou Minister-
stva vnitra byl 17. srpna 1949 podnik Arnošta Da-
dáka znárodn n zestátn ním a celý jeho majetek
byl za len n do firmy „Velkodistribu ní podnik“,
resp. „Velkodistribu ní podnik, závod 47, balírna
ko ení, Valašské Mezi í í“. Jméno Dadák sice zmi-
zelo na ty icet let z názvu podniku, mezi lidmi však
nikdy zapomenuto nebylo a ješt  dlouho zam st-
nanci balíren tvrdili, že pracují u Dadáka.

Zcela novou kapitolu za al podnik psát po r. 1989.
Tehdy podala rodina Dadákových žádost o na-
vrácení majetku. Poda ilo se a v ervnu r. 1993
oznamovali d dicové firmy „všem zákazník m a
p íznivc m, že státní podnik Balírny Valašské Me-
zi í í p ešly v privatizaci na d dice p vodního ma-
jitele“. Pat il k nim samoz ejm  též Ji í Dadák. Rodi-
na vypracovala privatiza ní projekt, ve kterém po-
ítala s možností spojení stávajícího podniku

s prosperující zahrani ní firmou, zabývající se mj.
výrobou kávy.

kladivem, ve kterém zís-
kal bronzovou medaili na
mistrovství Evropy
v Bruselu v r. 1950. N -
kolikrát vytvo il eskoslo-
venský rekord v této dis-
ciplín  a v r. 1952 se umís-
til na  olympiád  v Hel-
sinkách na tvrtém míst !

Ji í Dadák dnes žije se
svou manželkou Jind iš-
kou ve Zlín  a užívá si 
zaslouženého „d chod-
covského“ klidu a rodin-
né pohody. Ztracené roky
nejde vrátit, ale se zatrpk-
lostí v duši také nejde pro-
žít celý život. Na vyrov-
naném a usm vavém Ji-
ím Dadákovi je vid t, že

Slavnostní vernisáž „Výstavy s v ní Dadákovy kávy“. Zleva: H. Olšovská
(dcera J. Dadáka), J. Dadák, J. Dadáková (manželka), A. Dadák (vnuk Arnošta
Dadáka), R. Bill (manžel vnu ky A. Dadáka Svatavy)             Foto M. Oš ádal

Dnes je Dadák v podnik sou ástí obrovské spo-
le nosti Kraft Foods (v eské republice Kraft Foods
CR s r.o.) a jméno kávy DADÁK se objevuje po boku
sv tových potraviná ských obchodních zna ek.

I po stu letech tak z stává dál ve Valašském
Mezi í í v n  kávy a co je nejd ležit jší, lidé
v podniku nacházejí perspektivní práci.  Tak hod-
n  úsp ch  do té další stovky…
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A jak vypadal pr b h ve ejného cvi ení? Celé
dopoledne probíhaly zkoušky doprovázené de-
chovou hudbou. asto se n které oddíly musely
opakovat, aby se upravila rychlost nebo naopak
zvoln ní a souhra s hudbou. N kdy se secvi o-
valo tém  až do  zahájení pr vodu. Vedoucí jed-
notlivých skladeb stáli na tribun  u kapelníka, po-
kyny cvi enc m mohli dávat pouze praporkem.

Neodmyslitelnou sou ástí ve ejného cvi ení byl
pr vod. adil se vždy na Horním nám stí u zámku
a to takto: v ele byla nesena státní vlajka, n kdy ji
nesl i jezdec na koni. Za vlajkou pochodovali i-
novníci jednoty spolu s br. starostou a vždy po et-
ná skupina v národních krojích. Následovaly jed-
notlivé složky cvi enc  v sokolských krojích nebo
cvi ebním úboru, vedené svými cvi iteli, v tomto
po adí: ža ky, žáci, dorostenky, dorostenci, ženy a
muži. P ed blokem žen a muž  prapore ník
v dlouhých bílých rukavicích nesl historický prapor
jednoty. Pr vod uzavírali lenové, kte í už aktivn
necvi ili – kv li nemoci i vysokému v ku.

 Když dal br. ná elník povel k pochodu, spus-
tila dechovka, bez níž by byl pr vod nep edstavi-
telný, ízný sokolský pochod a cvi enci vykro ili
z Horního nám stí dol  Palackého ulicí. U pomní-
ku prezidenta Osvoboditele T. G. Masaryka se
pr vod na chvíli zastavil a obvykle br. starosta
nebo br. vzd lavatel se sestrou ná elnicí položili
k pomníku kytici kv t  nebo v ne ek. Poté už pr -
vod pokra oval na most p es Be vu k Dolnímu
nám stí, Svárovem a Hlásenkou k sokolovn .
P ed ní zato ili na Bubelovu ulici vedle Rokyten-
ky ke kaštanové aleji a zadní branou vstoupili na
h išt  u sokolovny. Tam nastoupili do srazu a za

           e ejná cvi ení Sokola na Vsetín
Ji í Parduba

Nebývalý rozvoj a rozmach sokolství ve 20. a
30. letech minulého století dokládají úsp chy vše-
sokolských slet , najm  slavný X. slet v roce 1938.
Byly podmín ny ob tavou, dobrovolnou a ne-
zištnou prací stovek, ba tisíc  inovník  a cvi itel
v sokolských t locvi ných jednotách tém  ve
všech m stech i vesnicích naší vlasti. Venkovské,
tj. mimopražské jednoty vytvá ely jádro všech slo-
žek a dodávaly výborn  p ipravené cvi ence pro
hlavní sletová vystoupení.

Slety byly vyvrcholením sokolské innosti za
údobí šesti let. Práce v jednotách však nesm o-
vala pouze k tomuto vrcholu. Byla zam ena na
pravidelnou a soustavnou výchovu mravn
ušlechtilého a t lesn  zdatného lov ka, schop-
ného v p ípad  nutnosti postavit se i ob tovat
k obran  vlasti a národa.

Cvi ební rok každé jednoty byl završen ob-
vykle za átkem ervence ve ejným cvi ením, kdy
cvi enci p edvedli obecenstvu výsledky celoro -
ní p ípravy i úsilí o zlepšení své výkonnosti. Na

Vsetín  p íprava na tuto akci za ínala zpravidla
po Novém roce, kdy do úvodní ásti bylo za aze-
no n kolik takt  prostných, ale tak citliv , aby ne-
byl narušen další b žný výcvik. V každé násled-
né cvi ební hodin  bylo p idáno zase n kolik
nových takt , takže koncem kv tna byla celá sklad-
ba nacvi ena. Zpo átku se cvi ilo na po ítání,
potom za doprovodu klavíru. Nebyly nahrávky
na gramofonových deskách, ba ani jiný zp sob
hudebního doprovodu. To až v den ve ejného
cvi ení se secvi ovalo p i dopoledních zkouškách
s dechovkou.

N kolik dn  p ed ve ejným cvi ením parta muž
nastoupila k úprav  lavi ek pro diváky. Cvi ební
plocha ležela asi 1 metr níž než její okraje, které
m ly dva stupn  a na nich byly trvale zatlu eny
d ev né k ly. Na ty položili a h ebíky p ipevnili
d ev ná prkna a sedadla byla p ipravena. P ed
zimou zase prkna odstranili a uložili v boud , aby
nehnila. Zna ky pro prostná byly natlu eny již d í-
ve, p i p kném po así se cvi ilo na h išti.

Vsetínská sokolovna v r. 1936

Nástup na h išti u vsetínské sokolovny Foto archiv MRV ve Vsetín

Žáci s br. Vojtou Menšíkem v pr vodu p ed ve ejným cvi ením v r. 1936

Cvi itelé Sokola
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zvuk  státní hymny byla vzty ena státní vlajka.
Z ná elnického m stku, který byl sou ástí tribuny
pro hudbu, bratr starosta jednoty n kolika v tami
p ivítal diváky a hosty – cvi ence z bratrských
jednot z okolních vesnic i m st. Poté po jednotli-
vých proudech cvi enci vyklidili h išt  a rozjel se
pestrý sled jednotlivých vystoupení.

Prostnými zaujali diváky nejprve žáci, po nich
žákyn , dorostenky, dorostenci, ženy a poslední
cvi ili muži. Sledovat jen prostná by bylo pro di-
váky dost jednotvárné, to si dob e uv domovalo
ná elnictvo i cvi itelé, proto vždy po bloku prost-
ných za azovali další vystoupení jako zm nu a
zvýšení rozmanitosti a pestrosti. T eba žáci p ed-
vedli závodivé hry, ža ky n jaké tane ky, stejn
tak i dorostenky, dorostenci ukázku atletických dis-
ciplín nebo úpolových cvi ení i p etah lanem,
ženy cvi ily s kužely a tan ila se i Moravská bese-
da. Vítané oživení p ineslo i vystoupení Valach
v krojích. Všichni ale napjat  o ekávali cvi ení gym-
nast  na kruzích, hrazd , bradlech i koni naší .
Diváci tato cvi ení vždy obdivovali a výkony nad-
šen  aplaudovali. To bývala vrcholná ást celého
odpoledne. K nejlepším borc m pat ili: František
Smolík, Antonín Kotrla, Josef Nosek, Josef Van k,
Václav Petrá , Robert Jungwirth, Pekárek i vyni-
kající dorostenec Antonín Pechanec.

Jak už bylo uvedeno, posledním íslem pro-
gramu byla prostná muž . Po jejich uvedení z -
stali muži na cvi išti, aby utvo ili estný doprovod
p i sejmutí a odnášení vlajky. Tím byla zakon ena
t locvi ná ást ve ejného cvi ení.

Mnozí cvi enci, zvláš  bylo-li parné po así,
využili možnosti osv žení koupelí v bazénu a poté

se p ipojili k divák m, kte í se mezitím p esunuli
k sokolovn . V prostoru mezi h išt m a sokolov-
nou ve stínu pod stromy byly p ipraveny stoly a
lavice a také d ev ný parket. Dechovka spustila
polky a val íky, na parketu se to ili milovníci tance a
pokra ovala zábava do pozdních ve erních ho-
din. Kdo cht l, vrchovat  si užil tance, zp vu i r z-
ného ob erstvení. Dechovka se st ídala s tamburaši
naší jednoty, které dirigoval br. Voká .

A jak to bylo s ob erstvením? V prostoru p ed
podloubím sokolovny od rána brat i Pet valský a
Táborský va ili v kotli guláš, syn br. Pet valského
Karel oh íval párky a další brat i pak naráželi a
epovali sudové pivo. Na míst  mezi h išt m, ba-

zénem a dnešními lázn mi stály t i dosti velké d e-
v né boudy. Jedna sloužila jako šatna, cvi ilo-li
se venku, také jako šatna pro koupající, v zim
jako p evlékárna a oh ívárna pro brusla e.
V dalších dvou se p es zimu ukládala prkna na
lavi ky a stoly. Ty m ly výklopnou delší st nu,
která položená na vzp ry sloužila jako prodejní
pult. V nich sestry – hospody ky – prodávaly fr-
gály, zákusky, cukrovinky, limonády, víno a va ily
aj i kávu.
Na policích jedné boudy byly vystaveny ceny

darované leny jednoty. Losy do tomboly na tyto
ceny se prodávaly mezi p ítomnými a bylo zají-
mavé, že každý los vyhrával. Žádanou atrakcí
byla vždy st elnice, v níž se st ílelo šipkami ze
vzduchovky na papírové ter e. Sou et t í ran se
zapisoval spolu se jménem st elce a kdo m l nej-
vyšší íslo, vyhrával první cenu, dosti hodnot-
nou. M lo-li více st elc  stejné íslo, docházelo
v ur enou hodinu k rozst elu. To ilo se kolo št stí,

házelo se mí ky na pyramidu plechovek, také
kroužky na láhve vzdálené asi t i metry.

N kdy pod podloubím sokolovny vyhrávala
Matalíkova cimbálová muzika a net eba íkat, že
by o obecenstvo m la nouzi. Veselými písni kami
dovedli ud lat dobrou náladu a p ispívali tak
k p kné odpolední pohod .

Bylo samoz ejmostí, že po cvi ení bylo žactvo
a dorost pohošt ni párkem, limonádou a klínkem
frgálu, muži a ženy gulášem a bu  limonádou
nebo sklenicí piva, co si kdo vybral.

Na Vsetín se sjížd li cvi enci z okolních jednot
a my jsme jim zase vypomáhali naší ú astí na
jejich akcích. Bylo nádherné pozorovat tu jedi-
ne nou vzájemnou bratrskou shodu, soudržnost
a vst ícnost.

T locvi ná ást ve ejného cvi ení p edvedla,
jak Sokol p ispívá k t lesné zdatnosti cvi enc ,
k upevn ní jejich sebekázn  a uv dom lému
pod ízení se spole ným zájm m a cíl m. Násled-
ná zábava byla d ležitou spole enskou událostí,
nebo  lidi více sbližovala. Hudba i tamburaši tvo-
ili kulturní ást zábavy a nechyb l ani bujarý zp v,

veselé vzájemné škádlení ko en né vtipnými p í-
hodami. Nebylo t eba pochybných bavi , ale
lidé sami si zábavu vytvá eli a nebyli pouze jejími
trpnými konzumenty. A to nám dnes moc schází.

Záv rem dodávám, že všechny služby
s ve ejným cvi ením spojené vykonávali leno-
vé jednoty rádi a samoz ejm  bezúplatn . istý
zisk byl použit jednak pro lepší vybavení sokolov-
ny, jednak na p ísp vky sociáln  slabším len m
na koupi kroje, cvi ebního úboru, p ípadn  na
úhradu náklad  p i cest  na slet do Prahy.

Tamburaši v r. 1928 Koupališt  u vsetínské sokolovny

Vsetínští cvi enci na ve ejném cvi ení ve Velkých Karlovicích Sestry sokolky na šib inkách v r. 1936
Z ve ejného cvi ení Ve Velkých
Karlovicích
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Zimní radovánky
a po átky zimních
sport  na Valašsku

ve fotoarchivu Muzea
regionu Valašsko
ve Vsetín

Sá kování v Liptále, 1910

Vsetínští sá ka i p ipraveni na cestu „do vrchu“ na Dušnou

Tane ní kreace vsetínských brusla , 1913

Sá ka i na Soláni, 1911

„Ledový klub“ na rybní ku v Panské zahrad  ve Vsetín , po . 20.
stol.

Bruslení na rybní ku v Panské zahrad  ve Vsetín , 1912

Hokejové mužstvo vsetínského Sokola, 1936-1937
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„U me se choditi na sn žnicích tak, bychom nohy kladli vedle sebe
zcela soub žn . Nevycvi í-li se kdo v tomto ohledu dostate n , k ižují
se mu p i ch zi sn žnice v zadu neb i v p edu, a následek toho –
padnutí do sn hu! Není t eba báti se úrazu, zapadneme do sn hu jako
do pe in, pouze to z po átku bývá nep íjemné, že padnuvšímu mnoh-
dy dlouho jest sebou házeti a povalovati ve sn hu, než poda í se mu
povstati, aby za nedlouho – zase padl a s postavením se nových obtíží
zakoušel.“

(Z pokyn  za áte ník m v jízd  na ski, asopis turist , r. 1895)

„Po výstupu na h eben za íná po pravé stran  h ebenová lyža ská
tura. Sjezd za sjezdem, velkolepé nové a nové rozhledy na všechny
strany, opravdový zimní pohádkový film v délce 30 km. Turistická ve ej-
nost nazývá tyto hory právem „eldorádem lyža “, nebo  rozsáhlé
jejich plán  p sobí dojmem arktických krajin, sn hová architektonika
strom  a hor unáší lyža e z napjaté enervující všednosti do nezapo-
menutelných pohádkových íší.“

(J. Oš ádal: Hrozenkovské Javorníky, In: Bezkydy - Javorníky, V stník žup
K T Jesenické, Pobezkydské a T šínské a Jesenické župy lyža ské, ro . IV.,
. I., Opava 1930)

p ipravila H. Jab rková

Bílou stopou na Kohútce v Javorníkách             Foto F. Bittner, 1939

Vsetínští lyža i v roce 1906

Lyža ský kurz „na suchu“, Vsetín 1935    Foto K. Puszkailer

Karlovští lyža i na Javorníku v r. 1914

Zbloudilý slon na Radhošti – h í ka zimní p írody
Foto E. Pavlí ek, 1941

Lyža ská škola propagátora lyžování na Valašsku Cyrila Macha na
Pustevnách, 30. léta 20. stol.
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Co má spole ného ovce
a modrásek ernoskvrnný?

Lukáš Spitzer, Jana Tka íková

Odpov  na tuto otázku není tak jednoduchá, jak by se zdálo. lov k nezasv cený
pravd podobn  mnoho spole ného nenajde. Vždy  se p ece jedná o naprosto odlišná
zví ata! Modrásek je zástupcem hmyzí íše, ovce je savec a navíc domácí zví e. Když se ale na
v c podíváme z jiného úhlu, objevíme velmi zajímavé spojitosti. Za neme ale hezky od
za átku.

dochází ke kolonizaci i vyšších údolních poloh,
o století pozd ji se pak již naplno rozjíždí paseká -
ský styl osídlování nových ploch. Lesy v té dob
nem ly p íliš vysokou cenu, používalo se jich
pouze k pastv  a materiálu z nich ke stavb  obydlí
a výrob  vnit ního za ízení. Proto se snažila vrch-
nost intenzivn  urychlit jejich p erod na paseky a
louky. Z luk a polí bylo totiž již možno vybírat dan .
Paseká ská kolonizace šla ruku v ruce s valaš-
skou kolonizací. Zatímco ta první vtiskla krajin  její
osobitý ráz, druhá, nemén  d ležitá, p inesla zp -
sob hospoda ení na pozemcích s d razem na
chov domácího zví ectva. Vždy  i samotné jméno
Valach p vodem pochází z rumunštiny a užívalo
se pro pastevce ovcí a koz.

Staré lesy postupn  ustupovaly les m pa ezi-
novým, hlavn  tzv. javo inám. Javo iny m ly n -
kolik využití. Sloužily jako zdroj palivového d íví
na zimu, ale hlavn  jako pastviny a cenný zdroj
sena a výmladk  na zimu pro domácí zví ata.
Pa ezinové lesíky se postupem asu, kdy na n
byl veden stále vyšší a vyšší tlak, m nily
v pravidelné pastviny a se ené louky. Pastviny
(zvané pasínky) tvo ily rozsáhlé komplexy. Po-
rostlé byly solitérními stromy (javory, lípami a dal-
šími), ke i lísky a r že, ale hlavn  jalovci. Vzrostlé
stromy se pravideln  o ezávaly na tzv. letinu pro
dobytek. lov k jim tak vtiskl jejich nenapodobi-
telný tvar. Pastviny ležely na mén  úrodných mís-
tech a podléhaly p esn  danému zp sobu ob-
hospoda ování. Z jara se na n  vyhán ly ovce a
kozy, posléze i hov zí dobytek. Na konci léta byly

lov k svou inností vždy významn  ovliv o-
val p írodu a krajinu kolem sebe. P ed zhruba
8000 lety byl jeho vliv dosud malý a roztroušený.
Nejv tší rozmach osídlení a s tím spojeným vý-
razným ovlivn ním krajiny nastal v dob  neolitic-
ké revoluce. Od té doby vícemén  stabiln , když
pomineme vliv epidemií a válek, velikost popula-
ce vzr stala. Nejd íve byly osídleny a kultivová-
ny nížiny v okolí velkých ek. Na tomto území žil
lov k n kolik tisíc let. Do lesnatých vrchovin a

pahorkatin trvale neexpandoval. Tyto nep íliš
úrodné oblasti totiž neposkytovaly vhodné pod-
mínky pro zem d lství. S rozvojem dovedností a
dokonalejšího nástrojového vybavení však rych-

le rostl celkový po et obyvatel. Na po átku 13.
století byly tak nižší polohy již kompletn  osídleny,
kraj v té dob  již nebyl s to živit více obyvatel. Lid
proto p istoupil k hledání dalšího vhodného život-
ního prostoru. Vlny kolonizace se rozlily po celé

eské kotlin  a zasáhly tak i valašské hrani ní
hory. Skromné archeologické nálezy ukazují, že
ur ité pokusy o osídlení Valašska prob hly již d í-
ve, podle všeho však nebyly z dlouhodobé per-
spektivy úsp šné a sídla periodicky vznikala a
zanikala v krátkém ase.

Budování trvalých sídel se v pozdním st edo-
v ku soust e ovalo hlavn  do oblasti dolního toku
Vsetínské a Rožnovské Be vy. Poté v 16. století

Pohled na údolí Velké Karlovice – Tís avy. Historická fotografie pocházející z t icátých let minulého století. Patrná jsou etná mezemi d lená pole a lou ky a solitérní stromy.
 Foto K. Puszkailer
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již pastviny spasené, a tak se po sklizni obilovin
dobytek p esouval na strništ . Pastviny tak m ly
dost asu na regeneraci na p íští rok. Takovéto
komplexní a asov  d lené obhospoda ování
zaru ovalo velmi vysokou diverzitu lu ních rostlin
a zví at.

D sledkem toho všeho byl vznik ze sou asné-
ho pohledu velmi cenných ploch. Ješt  v roce
1932 zabíraly jalovcové „pasínky“ s jižní i jiho-
západní expozicí celých 24% veškeré zem d l-
ské p dy! Krom  pravidelné pastvy se na t chto
pastvinách p istupovalo v ur itých periodách
k vypalování a klu ení ke  jalovce a r ží. Vypa-
lování bylo provád no šetrn  v asném p edja í
tak, aby nebyla ohrožena dostate ná „úroda“ tra-
vin a bylin.

O rozdílech v technice pastvy a náro nosti ho-
v zího dobytka a ovcí píše již Gustav í an ve
svém díle „Pastviny okresu vsetínského
v moravských Karpatech“ z roku 1932: “Kráva je
povahy líné, pase se trvale na jednom míst ,
d kladn ji trávník vypásá a pohnojí, proto je na
kraví pastv  porost hustší travinami a obsahuje
více motýlokv tých a druh  pastvinných. Ovce je
povahy t kavé, jednotlivé rostliny okusuje, hned
p echází dále a mén  pastvinu hnojí. Proto pas-
tvy ov í bývají na druhy bohatší”. Ovce, která
rostliny p ímo ukusuje, svou pastvou tolik nena-
rušuje travní drn jako kráva, která rostliny p ímo
trhá. Rozdíl je samoz ejm  i v mí e narušení se-
šlapem, který se velmi projevuje hlavn  na str-
m jších pastvinách v podob  vodorovných chod-
ní k , po kterých se zví ata pohybují.

Na jisté mí e narušení (disturbance) jsou by-
tostn  závislí mnozí obyvatelé pastvin z íše rost-
linné i živo išné. Na pastvinách nás p ekvapí
pestrá sm sice barev a v ní kv tin a trav. I jed-
notlivé pastviny se liší tím, jaké kv tiny na nich
m žeme najít. Na nápadných a pro Valašsko ty-
pických jalovcových pasínkách, které ješt  dnes
m žeme vid t nap . v maloplošném chrán ném
území Uherská v Huslenkách, roste pestrá mo-
zaika lu ních druh  kv tin a trav. Pastviny

s jalovcem jsou na jižních a jihovýchodních sva-
zích a díky tomu jsou ideáln  oslun né, jsou tep-
lejší a sušší, než t eba svahy severní. Na t chto
pastvinách se setkáváme s nízkými mraveništi bu
osídlenými nebo již opušt nými. Mraven í kope -
ky jsou porostlé druhy, které mají rády teplo a
sucho. Najdeme zde koberce lé ivé a nádhern
vonící mate ídoušky vej ité (Thymus pulegi-
oides), mezi ní vtroušený jahodník obecný
(Fragaria vesca) s lákavými plody „jahodami“ a
také t eba drobný tu nolistý rozchodník tenko-
listý (Sedum boloniense) se zá iv  žlutými kv ty.

Mimo mraven í kope ky najdeme i statn jší
rostliny. Z trav dominuje nenápadný a gracilní
psine ek tenký (Agrostis capillaris) nebo do
deseti centimetr  vysoké trsy tvo ící kost ava er-
vená (Festuca rubra). Tolik charakteristickou
v ni erstv  pose ené trávy dodávají kumariny,
které jsou obsaženy v další hojné tráv  tomce
vonné (Anthoxanthum odoratum), ostatn
napoví nám to i její jméno. Z ostatních druh , které
na jalovcové pastvin  najdeme, je to pampelišce
podobná máchelka srstnatá (Leontodon his-
pidus), která kvete hojn  na konci léta. Lidov
se jí íká „kozí brada“. Již z dálky je nápadný
pchá  b lohlavý (Cirsium eriophorum), stat-
ná ostnitá bylina, které se lidov  íká „valašská
r že“ a je asto nám tem pro lidové um lce. Je-
dovatý pryšec chvojka (Tithymalus cyparis-
sias) tvo í na pastvinách celá kola, dobytek ho
nespásá, a tak se m že nerušen  rozr stat. Vá-
zán na tento druh je vzácný lišaj pryšcový (Hy-
les euphorbiae). Známé jsou i  pichlavé r žice
pupavy bezlodyžné (Carlina acaulis), které
se asto suší a používají jako dekorace do su-
chých vazeb. Ko en pupavy bezlodyžné je siln
aromatický a ho ký. Od dávných dob byl použí-
ván jako lé ivo a prodáván v lékárnách pod ná-
zvem „rákosový ko en“ nebo „ko en divokého
arty oku“. Jalovcové pastviny jsou druhov  nej-
pest ejší, ale také nejvíce ohroženy zar stáním
d evin a kapradinou hasivkou orli í (Pteridi-
um aquilinum).

Vzácn  se na jižních svazích v nižších a st ed-
ních polohách Vsetínských vrch  a Javorník ,
zejména tam, kde podloží tvo í pískovce s vápnitým
tmelem, vytvo ily druhov  bohaté porosty s adou
teplomilných druh . Zde celé porosty širších list
vytvá í statné trávy vále ka prapo itá (Brachy-
podium pinnatum) a sve ep  vzp ímený (Bro-
mus erectus). Spole n  zde rostou druhy, které
jinak najdeme mnohem jižn ji nebo na mnohem
vápnit jším podkladu. Je to smetanov  nebo fia-
lov  kvetoucí teplomilný ernohlávek d ípatý
(Prunella laciniata) nebo pchá  bezlodyžný
(Cirsium acaule), který je v rámci eské repub-
liky nejhojn jší práv  na Vsetínsku. Vzácn  se
vyskytují i další teplomilné druhy jako žlutokv tý
oman me olistý (Inula ensifolia) a nádherný
ho ec k ížatý (Gentiana cruciata) s tmav
modrými kv ty.

Na mezích a na okrajích pastvin ve st edních a
vyšších polohách se vyskytují podhorské a hor-
ské trávníky s trávou smilkou tuhou (Nardus
stricta), která vytvá í trsy ostré a drsné trávy.
Tyto pastviny jsou druhov  chudší, už na nich
nenajdeme zá ivé orchideje. Z bylin zde asto
najdeme nevonnou violku psí (Viola canina)

Pohled na asi 15 let neudržovanou bývalou pastvinu v Huslenkách – Brat ej vce. Tato lokalita hostí stále
p vodní pastevní druhy rostlin a živo ich . Jejich populace jsou však již velmi malé a vymírající.  Foto L. Spitzer

Modrásek ernoskvrnný (Maculinea arion). Vzác-
ný druh vázaný na extenzivn  pasené louky.

Modrásek ernoskvrnný (Maculinea arion). Odpo-
ívající samec. Housenky jsou bytostn  závislé na lo-

kalit  s hojným výskytem svého hostitelského mra-
vence rodu Myrmica.

Perle ovec maceškový (Argynnis niobe). V rámci
eské republiky velmi vzácný a sporadicky se vy-

skytující motýl. Na Valašsku dosud místy hojn jší.
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s bled  fialovými kv ty, mate ídoušku vej itou
(Thymus pulegioides) a drobný modrokv tý
vítod obecný (Polygala vulgaris). Na t chto
pastvinách najdeme i v es (Calluna vulgaris)
nebo bor vku (Vaccinium myrtillus).

Na pastvinách roste také celá ada orchidejí
z eledi vstava ovité. Fialov  kvetoucí vstava
kuka ku (Orchis morio), a koli m l d íve spoji-
té rozší ení, už najdeme jen na n kolika desítkách
lokalit. Vzácný je i vstava  osmahlý (O. ustula-
ta), který má vrcholek kv tenství tmav  erveno-
hn dý a spodní ást s bílými kv ty. Opravdu vy-
padá, jako by ho shora n kdo p ipálil. Semínka
vstava e osmahlého pot ebují pro úsp šné vyklí-
ení nezapojený travní porost s astými naruše-

ními až na hlinitý podklad. Jinak snadno podléhají
konkuren n  siln jším rostlinám. Žlut  nebo r -
žov  m že kvést brzy na ja e orchidej prstnatec
bezový (Dactylorhiza sambucina). V lét  zase
m žeme potkat r žové a vonné kv ty orchideje
p tiprstky žežulníku (Gymnadenia conop-
sea) a další vzácné a ohrožené druhy.

Díky p ihnojování luk a intenzifikaci hospoda-
ení na jedné stran  a díky zar stání extenzivních

pastvin v nedostupných polohách na stran  dru-
hé došlo k situaci, že v sou asné dob  pat í v tši-
na lu ních orchidejí k velmi ohrožené skupin  naší
i evropské kv teny. Je to zp sobeno nejen úbyt-
kem vhodných lokalit, na kterých by mohly r st,
ale také zm nou ekologických podmínek praktic-
ky na všech místech, kde ješt  v nedávné minu-

tože jsme je již ve sbírce m li. Jenom jsme vždyc-
ky koukli, jestli je to on, a nechali ho být.“. Z té
doby také pocházejí poslední lokalizované pre-
parované kusy, které má naše muzeum ve svých
sbírkách. Z osmdesátých let již nemáme žádná
data. Když z krajiny zmizí n jaký do té doby hoj-
ný motýl, nikdo si této zm ny dlouho po ádn
nevšimne.

Po roce 1989 odborníci na motýly znejist li a
za ali po tomto motýlovi pátrat. A poznali nera-
dostnou skute nost. Na drtivé v tšin  území es-
ké republiky nebyl po mnoho let nalezen, nepo-
zorovan  zde již vyhynul. Tu a tam p ežívá hrst-
ka posledních populací o velikosti n kolika kus ,
které jsou zm nou hospoda ení stejn  odsouze-
ny k zániku (nap . ve vojenském prostoru Boleti-
ce v jižních echách). I na Valašsku byly až do
letošního roku známy jen dv  lokality s ov eným
výskytem tohoto motýla. Jedna z nich v Huslen-
kách byla hodnocena jako relativn  nejsiln jší
v celé R.

Pro  ale masivní vymírání modráska v bec
prob hlo? Co je jeho p í inou? Zde se kone n
dostáváme k odpov di na otázku, kterou jsme si
položili na za átku tohoto povídání. Co má tedy
spole ného ovce a modrásek ernoskvrnný?
Modrásek ernoskvrnný je druh motýla, který má
velmi specifické životní nároky. V ervnu a na
za átku ervence klade sami ka po oplození va-
jí ka jednotliv  na kv ty své živné rostliny – mate-
ídoušky vej ité. Housenka se jimi po vylíhnutí živí

jen n kolik málo týdn . Ješt  v lét  se spouští na
zem, kde vstupuje do další velmi náro né etapy
svého života. eká zde a svým pachem ze spe-
ciálních žláz láká d lnice mravence rodu Myrmi-
ca ( ervení žahaví mravenci). D íve se tvrdilo, že
jako adoptivní rodi  m že sloužit pouze jediný druh
mravence – Myrmica sabuleti. Dnes se již ví,
že je housenka schopna úsp šného vývoje i u ji-
ných druh . D lnice ji poté opatrn  uchopí a p e-
nese do mraveništ . Housenka se ale za tuto služ-
bu mravenc m nehezky odvd í. V mraveništi
totiž požívá nejen ochrany p ed predátory, ale i

losti byly hojné. Pro svou citlivost na hnojení a
kyselé dešt  jsou dobrými ukazateli nenarušené-
ho prost edí. Více než polovinu našich orchidejí
m žeme hledat na loukách a pastvinách. Jejich
r stu prospívá pravidelné kosení nebo i exten-
zívní pastva. Žijí celý život nebo alespo  jeho ást
ve spojení s houbovými vlákny, kterými p ijímají
z p dy výživné látky. Bez tohoto soužití (symbió-
zy) jejich semena v p írod  neklí í. Proto je, na
rozdíl od tropických druh , p stování i p esazová-
ní našich orchidejí velmi problematické a velmi málo
úsp šné. Záchrana orchidejí spo ívá p edevším
v udržení optimálních podmínek na místech jejich
výskytu. U lu ních druh  orchidejí je nutné pokosit
louku alespo  jednou za rok a pokosenou trávu
zkompostovat nebo spálit. Ideálním zp sobem údrž-
by takovéto lokality je extenzivní pastva ovcí. Lou-
ky se nesmí rozorat. Musí se z nich odstra ovat
náletové d eviny, nesmí se zde používat hnojiva.

Valašsko je poslední oblastí, kde jsou dosud
rozší eny vzácné pastvinné druhy denních motý-
l . Ješt  v roce 1962 Novák ve své publikaci
Denní motýli ozna il dva v rámci eské republiky
dnes již tém  vyhynulé druhy modráska er-
noskvrnného (Maculinea arion) a perle ov-
ce maceškového (Argynnis niobe) jako nej-
hojn jší zástupce ádu Lepidoptera na pastvinách
v podh í! Zastavme se na chvíli u modráska er-
noskvrnného. Tento velký modrásek v minulých
stoletích na pasíncích dominoval. Ve sbírkách
muzea ve Valašském Mezi í í je deponováno
množství starých preparovaných kus , které po-
cházejí ze za átku dvacátého století. Po druhé
sv tové válce v souvislosti s ízenou zm nou hos-
poda ení a pozemkovou reformou HTÚP za alo
nenápadn  tohoto druhu ubývat. Z konce šede-
sátých let jsou poslední zprávy o stabilním výsky-
tu tohoto druhu na lokalit  Vršky – Díly ve Vsetí-
n . Dle sd lení RNDr. Josefa Chmely byl v obci
Pozd chov a jejím okolí ješt  na za átku sedmde-
sátých let modrásek ernoskvrnný velmi hojný:
„...te kované modrásky jsme v bec nechytali, pro-

Saran e vrzavá (Psophus stridulus). Druh indikující
zachovalé extenzivn  pasené louky. P i jejím hlasitém
letu jsou jasn  patrná její ervená k ídla. asto provází
svým rozší ením modráska ernoskvrnného.

Vstava  osmahlý (Orchis ustulata). Vzácný druh or-
chideje, velmi zranitelný zanedbáním pé e o lokality
svého výskytu.    Foto J. Pavelka

Pohled na zar stající bývalou jalovcovou pastvinu v údolí Halenkov – Hluboké. Jalovcové ke e zde již
dosahují zna ného stá í, p ed n kolika lety došlo k odstran ní vzrostlého stromového náletu.              Foto D. Halata
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larvy a kukly mravenc ! Velmi tak mraveništi ško-
dí. V p ípad , že bylo do mraveništ  doneseno
n kolik housenek naráz, mohou ty i samotné mra-
veništ  zahubit! Na ja e p íštího roku aktivuje po
zimním spánku, dokrmí se (jak jinak než na lar-
vách) a zakuklí. Motýl se záhy poté líhne a rychle
se snaží opustit mraveništ . Mravenci na n j již
úto í, protože p em nou v dosp lce p išel o své
vo avé žlázy a stal se tak pro d lnice atraktivní
pouze jako ko ist. Pro tuto p íležitost je porostlý
jemnými chloupky, které se snadno stírají. Úto í-
cím d lnicím zanášejí kusadla, která si musí in-
stinktivn  ihned vy istit. Motýl má tak as
k úsp šnému opušt ní svého bývalého bydlišt .

A ve složité bionomii modráska je tak zásadní
problém, který jej p ivedl na pokraj vyhynutí. Po-
kusme se shrnout nutné podmínky pro jeho život:

1. Motýl pot ebuje mate ídoušku.
2. Mate ídouška roste jen na velmi oslun ných

stráních.
3. Úsp šnost adopce housenky je vysoká

v p ípad , že je hnízdo mravence p ímo pod ma-
te ídouškou.

4. Pro vývoj jedné housenky motýla je pot eba
hnízda o velikosti alespo  200 d lnic.

5. Tak velká hnízda mravenc  jsou pouze pod
velkými, až 1 metr v pr m ru rozsáhlými porosty
mate ídoušky.

6. Tak velké porosty mate ídoušky jsou
jen na pastvinách, kde je provád na exten-
sivní pastva ovcemi.

Do podobné situace jako modrásek erno-
skvrnný se dostal i perle ovec maceškový
(Argynnis niobe). Tento druh byl stejn  jako
p edchozí motýl hodnocen jako velmi hojný
v podh í. V sou asné dob  se jeho bohatší vý-
skyt v rámci R také omezuje jen na Valašsko.
V porovnání s m. ernoskvrnným nemá tak kom-
plikovaný životní cyklus. Je však citlivý na stejné
negativní vlivy. Jeho housenky žijí na violkách,
což jsou konkuren n  velmi slabé rostliny. Po-
t ebuje navíc velmi slunné trávníky, protože jeho

housenka ke svému vývoji vyžaduje hodn  tep-
la. A nakonec dosp lci vyžadují blízkost ke  a
nízkých oslun ných strom , do kterých se na
noc a za nep íznivého po así ukrývají. Jeho
p esné životní nároky bohužel nejsou p esn
známy. Z d vodu drtivého ústupu tohoto druhu
v celé Evrop  se však usuzuje na vliv zm ny
hospoda ení na pastvinách.

Mezi další ohrožené motýly pastvin pat í hn -
dásek kostkovaný (Melitaea cinxia), sou-
mra ník árkovaný (Hesperia comma) a
perle ovec fialkový (Boloria euphrosyne).
Hn dásek kostkovaný i soumra ník árkova-
ný pot ebují pro sv j život mechanicky naruše-
ný travní drn. V p ípad  s. árkovaného do-
konce sami ka po oplození pobíhá po zemi na
narušeném míst  (nap . zaschlý otisk kopyta
nebo kraje dobyt ích stezek) a klade vají ka
jednotliv  na p edem vybrané rostliny kost a-
vy ervené (Festuca rubra). Denní motýly
na t chto lokalitách vzácn  provází i saran e
vrzavá (Psophus stridulus). V p ípad , že na
louce tato saran e žije, nem žeme její výskyt
p ehlédnout. P i vyrušení h motn  vzlétá
z vegetace, p i emž ukazuje svá jasn  erve-
ná k ídla. Pokud ji dostihneme a prohlédneme
si ji zblízka, p ekvapí nás její nenápadné tma-
vohn dé zbarvení.

Celkov  lze íci, že pastviny v kombinaci se
zarostlými mezemi a lu ními prameništi hostí
v našem kraji nejbohatší spole enstva hmyzu.
Bohatší jsou v rámci celé eské republiky pouze
stepní oblasti na jižní Morav . Na našich pastvi-
nách navíc žije velká spousta druh , jejichž p iro-
zeným biotopem jsou stepní porosty i vyprahlé
skalní xerotermy. I v sou asné dob  však stále
není dokon en monitoring všech druh  hmyzu,
takže pastviny mohou skrývat spoustu dalších
vzácných drobných druh  motýl  a m r, blano-
k ídlých, much, k ís  a dalšího hmyzu.

A co se tedy po druhé sv tové válce zm nilo?
V padesátých letech došlo v celé republice

k výrazné zm n  v hospoda ení. Valašsko tehdy
bylo vybráno jako hlavn  pastviná sko-luka ská
oblast, která byla stejn  jako ostatní oblasti nuce-
na do co nejvyšších zem d lských výkon . Vlá-
du nad zem d lskou produkcí p evzala Jednot-
ná zem d lská družstva. Došlo k zcelování po-
zemk  a zna n  se rozší ila pastva hov zího do-
bytka. Komplex pastvin nebyl dostate n  úživný
pro mnohosethlavá stáda dobytka. Docházelo
proto k zvýšenému hnojení chudých jalovcových
pasínk , což m lo za následek jejich znehodno-
cení z hlediska kvality biodiverzity. Na pastvinách
se naráz pohybovalo obrovské množství zví at,
které je svou inností dále devastovalo. Výrazn
se omezilo drobné hospoda ení, které bylo d íve
zárukou tradi ní a vyvážené pé e o pozemky
v soukromém vlastnictví. Lidé byli po generace
vázaní ke svým pozemk m, o které se také velmi
pe liv  starali. Vždy  na nich záviselo jejich živo-
bytí! Kolektivizace tak zp sobila vytržení t chto
obyvatel z jejich p irozeného prost edí, ale hlav-
n  zni ila mnoha generacemi p edávané rodin-
né st íbro – d d né pozemky. Došlo k vyko en ní
lidí z jejich prostoru.

Extenzivn  pasená louka v obci Halenkov. Pastviny, velmi bohaté na koncentrované porosty mate ídoušky a
dalších pastevních rostlin, jsou velmi vhodné pro úsp šný vývoj modráska ernoskvrnného.            Foto L.Spitzer

Pchá  b lohlavý (Cirsium eriophorum), lidov  zva-
ný „valašská r že“, asto rostoucí na pastvinách.

  Foto L.Spitzer

Pupava bezlodyžná (Carlina acaulis). Vytrvalá byli-
na s velice krátkou lodyhou, její listy, které p ipomínají
bodlák, jsou uspo ádány ve zvláštní p ízemní r žici.
Kv tní úbory se za dešt  zavírají, rozev eny jsou jen
za sucha. Vyskytuje se na sušších výslunných strá-
ních a pastvinách.                    Foto L.Spitzer
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Ústup jedle
v maloplošných

chrán ných územích
na Valašsku

na p íkladu PR Kutaný

Jana Tka íková, Jan Tka ík

Spole enstva s p evahou buku a jedle, dopl-
n ná smrkem a širokolistými listná i (jako nap .
javor klen, jilm horský a jasan ztepilý), p edstavují
v st edoevropských podmínkách primární lesní
ekosystémy v submontánních až montánních po-
lohách. Charakteristické pro n  je cyklické st ídá-
ní r zných stádií a fází lesa záv re ného. Jedle
se od definitivního zformování sou asné vegeta -
ní stup ovitosti (od subatlantiku, tedy asi 700 let
p ed Kristem až 600 let po Kristu) projevuje jako
p izp sobivý druh, schopný nejen p ežívat ve
vypásaných lesích, ale ší ící se do nižších poloh
hlavn  na úkor buku až do novov ku. Naopak
od druhé poloviny 19. století a prakticky až do
sou asnosti jedle až kalamitn  ustupuje z nižších
poloh, tedy z les  dubobukového a bukového
lesního vegeta ního stupn , které byly ve st edo-
v ku devastovány pastvou. Sou asn  probíhají-
cí plíživý ústup jedle z generace na generaci
v lesích jedlobukového vegeta ního stupn  ne-
byl zdaleka tak výrazný. Ostatních d evin, jako je
buk i smrk, se tato zm na nedotkla. Zhruba od
80. let 20. století se zdá, že jedle za íná v n kte-
rých ástech eské republiky regenerovat. P í-
kladem mohou být práv  Moravské Karpaty.

K tak asto diskutované obnov  jedle v dnes
p evážn  bukových porostech jedlobukového
lesního vegeta ního stupn  lze konstatovat, že
vývojový cyklus p írodních jedlobukových les
trvá 350 – 400 let, p i emž trvání ur uje jedle jako
d evina s nejdelším fyzickým v kem. Životnost
buku je podstatn  kratší, trvá cca 200 – 250 let.
Tato zna ná rozdílnost v životnosti dvou základ-
ních d evin spole enstev jedlobukových les  pod-
mi uje složitost vývojových proces  (typicky zna -
ná diferencovanost porostních struktur ve stádiu
dor stání, tedy typické ásti lesa s dominancí jed-
le a ásti s dominancí buku). V rámci jednoho cel-
kového vývojového cyklu se b hem jedné gene-
race jedle vyst ídají p ibližn  dv  generace buku.
V d sledku asové rozdílnosti vým ny generací
d evin se v rámci vývojového cyklu výrazn  m ní
zastoupení t chto druh  podle po tu a objemu.

Dnes se m žeme s odr stajícím p irozeným
zmlazením jedle setkat snad jen v porostech
s režimem ochrany maloplošn  chrán ného úze-
mí, za p edpokladu mechanické ochrany seme-
ná k  p ed tlakem zv e. Jedle jako d evina tolik
typická pro Valašsko se ale pomalu vytrácí i
z chrán ných jedlobukových porost . Na p íkla-
du p írodní rezervace Kutaný se m žeme zamyslet
nad možnými d vody ústupu této d eviny.

A koliv na Valašsku žily vedle sebe tyto rostlin-
né a živo išné druhy po n kolik staletí, výše po-
psané zm ny dlouhodob  p ežít nedokáží. Do
dnešních dn  se z jejich p vodního dominantního
výskytu zachovala jen torza. Po roce 1989 prav-
d podobn  za p íslove ných 5 minut 12 došlo
k uvoln ní pom r . Družstva až na výjimky pad-
la i výrazn  omezila svou innost, mnozí lidé se
mohli vrátit k p vodnímu maloplošnému hospo-
da ení. P i letošním mapování rozší ení denních
motýl  byly na Valašsku objeveny nové (možná
d íve opomíjené) pastvinné lokality s výskytem
ohrožených druh  hmyzu. Na v tšin  t chto lo-
kalit byla po letech op t zavedena extenzivní past-
va, o kterou se starají sami vlastníci. Na první
pohled tak budoucnost pastvinných druh  vypa-
dá optimisticky. V sou asné dob  však spousta
vlastník  nepoužívaných pastvin i jiných neper-
spektivních zem d lských pozemk  (na nichž prá-
v  závisí život zmi ovaných živo ich ) op t p i-
stupuje k zales ování bu  stromky pro váno ní
trhy, nebo p ímo lesem. Obojí má pro bohatost
života na pastvinách naprosto zhoubné násled-
ky. Pastviny mají svou vlastní specifickou fyzio-
gnomii, živo ichové na nich žijící zase velmi vy-
hran né teplotní a jiné nároky. Zvýšení zástinu a

Mladý smr ek na bývalé pastvin  v údolí Huslenky
– Brat ej vka. Zales ování opušt ných pastvin je stá-
le velmi pal ivým problémem.               Foto L. Spitzer

prostým zarostením pastviny vysokými bylinami
i p ímo lesem nenávratn  zp sobí jejich záhubu.

V poslední dob  pod p ímou podporou dota-
cemi dochází k se ení mnoha pozemk , které d í-
ve ležely ladem. Toto je samoz ejm  velmi zá-
služná innost, není však všespasitelná. Jedno-
ro ním kompletním se ením motorovou seka kou
je podpo en r st mnoha druh  ohrožených rost-
lin, p edevším je ale zabrán no nevyhnutelnému
sukcesnímu nástupu k ovin a lesa. Živo ichové
však bohužel mají složit jší životní nároky, které
nejsou pouhou se í uspokojeny. lov k použí-
vající seka ku pokosí v drtivé v tšin  celou ur e-
nou louku v jeden termín, což zna n  naruší po-
travní nabídku, na které jsou hlavn  motýli velmi
závislí. D íve totiž docházelo k mozaikovému po-
stupnému se ení, takže m li motýli vždy dostatek
nektaru pro sv j energeticky velmi náro ný život.
Motorová seka ka také nebere p íliš ohledy díky
své razanci a nízkému seku na drobné terénní
nerovnosti. Tyto jsou asto tvo eny práv  kope -
ky s mravenci a jsou po se i úhledn  zarovnány.
Louka má tak po n kolika se ích velmi homogen-
ní povrch, který je bohužel tém  prost všech p -
vodních mraven ích kolonií, které na narušení
svých hnízd reagují ilou migrací do klidn jších
míst.

Pouze extenzivní pastva ovcí spojená
s periodickým dokosováním a odstra ová-
ním ke ovitého náletu, provád ná p ibližn
stejným systémem jako v p edchozích sta-
letích, zaru í udržení a snad i zvýšení živo-
taschopnosti populací mnoha velmi vzác-
ných rostlinných a živo išných druh .

Pavelka J. et Trezner J. [ed.] (2001): P íroda Valašska
(okres Vsetín). SOP 76/06 Orchidea, Vsetín.
Projekt Valašská krajina (www.valasskakrajina.cz)

L I T E R AT U R A

Celkový pohled na lokalitu s výskytem vzácných pastevních druh  motýl  a rostlin v obci Huslenky. Jižní
expozice a nep etržitá pastva po mnoho desítek let zaru uje vhodné podmínky pro mnohé teplomilné druhy.

 Foto D. Halata
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Již v dob  jejího vyhlášení (1969)  tvo ily  já-
dro PR Kutaný p estárlé lesní porosty s po ínající
samovolnou obnovou jedle a buku. Nejstarší po-
rosty v rezervaci dnes mají až 180 let. Podle
tohoto stá í lze usuzovat, že na po átku 19. sto-
letí byly tyto lesy možná hospodá sky využívá-
ny. Sloužily jako zdroj bukového d íví pro pot e-
by vsetínských skláren. Pravd podobn  byly
v n kolika fázích vyt ženy (obnova z ejm  for-
mou velkoplošných clonných se í bez následné
um lé kultivace), ale nebyly zalesn ny smrkem,
naopak byly ponechány samovolné obnov
z p irozeného zmlazení. Odlehlost a s tím spoje-
ná obtížná technologická dostupnost lokality p i-
sp ly v minulém století k nedot žení porost  teh-
dejšími organizacemi Státních les  a k následné-
mu za len ní do sít  maloplošn  chrán ných
území.

T icet p t let po vyhlášení statutu maloplošné-
ho chrán ného území (MCHÚ) pokro il proces
rozpadu lesního porostu jen zvolna, a to jen „díky“
fyzickému odumírání nejstarších buk  (v k asi 180
let) a postupnému zhoršování zdravotního stavu
nejstarších jedlí. Aktuální stav v PR Kutaný tedy
vzdálen  p ipomíná rozhraní mezi stadiem optima
a rozpadu. Tém  kompaktní zápoj korun, zne-
mož ující aktuáln  odr stání jedle ve zmlazení,
není pro p evážn  bukové porosty typický, byl
však formován ú elovými hospodá skými zása-
hy v první polovin  20. století – probírkami. Ty
jsou v p evážn  listnatých porostech motivovány
snahou po zhomogenizování korunové vrstvy.
V dob  vyhlášení PR byla tak již vytvo ena hos-
podá sky žádaná struktura lesa – jednoduchá,
v podstat  s jednou vrstvou buku a s jedlí
v nadúrovni. Tato struktura lesa je t žce p iroze-
n  narušitelná.  Musíme si tudíž uv domit, že po-
rosty v PR Kutaný se prakticky až po 40 letech
statutu chrán ného území za aly pozvolna roz-
padat, p i emž tento proces bude velmi dlouhý
(po ítáno v lidských generacích).

Pro srovnání v nedaleké p írodní rezervaci
Halvovský potok, vyhlášené rovn ž z d vodu

Úsp šné zmlazení jedle v PP Halvovský potok           Foto L. Spitzer

Stejnov ký bukový porost v PR Kutaný Foto J. Tka íková

zachování spole enstva jedlobu in, je
v sou asnosti hojná samovolná obnova buku i
jedle na rozhraní s vyt ženým lesem hospodá -
ským, nebo na místech p irozen  rozvoln ného
korunového patra (kamenité h bety). Nutno po-
dotknout, že odr stající jedle je p ed okusem v této
lokalit  chrán na nát ry repelenty. Vývoj a ob-
nova porostu v PR Halvovský potok dokládá,
že nep ítomnost p irozeného, životaschopného
zmlazení jedle v PR Kutaný zp sobuje nedosta-
tek sv tla p i p dním povrchu. Nejstarší ásti lesa
v PR Kutaný, ve kterých by i samovolná obno-
va jedle byla nejžádan jší, jsou navíc lemovány
vzrostlým hospodá ským lesem, který znemož-

uje pr nik alespo  sv tla bo ního.
V 70. letech 20. století byly v PR Kutaný zbu-

dovány kontrolní oplocené plošky k vyhodno-
cení odr stání jedle bez vlivu velkých býložrav-

n jší buk nedovolí jedli se zmlazovat, jestliže jed-
le nemá p i procesu p irozené obnovy dosta-
te ný asový p edstih – 15 až 20 let.  Bude ale
zajímavé pozorovat ni ím nerušený vývoj p -
vodn  hospodá ského lesa. V tom p ípad  by
bylo velmi nevhodné, spíše p ímo kontraproduk-
tivní, definovat priority ochraná ských opat ení
i stanovovat preference jednotlivých druh  fy-

tocenózy. Nebo se nabízí ešení opravdu za-
chovat spole enstva jedlových bu in, za kterým
ú elem byla z ízena i maloplošná chrán ná úze-
mí. Lze udržovat jedle v podrostu pomocí indivi-
duální ochrany, tedy zaplocením semená k .
Dnes jsou ovšem tyto semená ky v mnoha p í-
padech retardované mnohonásobným okusem.
Navíc je tradován názor, že jedle v podrostu
p ežívá desítky let a pak v p ípad  uvoln ní pro-
storu dokáže rychle zareagovat. To platí pro jedle
o výšce 1 nebo 2 metry, nikoliv pro malé seme-
ná ky. Jedle je sice stínomilná d evina, ale niko-
liv stínobytná. Navíc ešení v podob  mecha-
nické ochrany semená k  je velmi dlouhodobé.
Nebo se nabízí ešení, které už není tolik známé,
a tím je  vhodné hospoda ení v lesních p írod-
ních rezervacích za ú elem udržení dostate n
reprezentativního spole enstva, tedy jedlobu i-
ny, ve které najdeme jak buk, tak jedli. Tato opat-
ení spo ívají p edevším v prosv tlení stávají-

cích porost . Nebojme se ízené t žby v chrá-
n ných rezervacích.

Záv rem tedy shr me, že samovolné obno-
v  jedle brání permanentní tlak zv e likvidující
nové pokolení lesa. Pro zmlazování jedle ne-
jsou v porostech dostate né sv telné podmínky
a situaci nep ispívá ani konzervativní p ístup or-
gán  ochrany p írody k ochran  lesa. Vždy  ve
v tšin  porost  za azených do kategorie p írod-
ních i národních p írodních rezervací byl jejich
vývoj zpo átku formován lesníky. Jedlobu iny -
tak jak je známe - jsou výsledkem ízeného les-
ního hospodá ství. Nyn jší požadavky ochrany
p írody akceptují pouze spontánní p irozené pro-
cesy. Nosná díla ú elového managementu chrá-
n ných území – plány pé e, tak musí vycházet
krom  podklad  geobiocenologických i z respek-
tování vývoje hospoda ení a stupn  antropiza-
ce lesních spole enstev.

c . Tato záslužná prá-
ce však byla posléze
znehodnocena nulo-
vou údržbou oplocení.
Do kontrolních ploch
byly snad dokonce
um le kultivovány jed-
lové sazenice.  Vliv
spásání p irozené ob-
novy spárkatou zv í
(jelení, srn í i mufloní
zv ) je jist  i v p ípad
tohoto chrán ného
území d ležitý, rozho-
dující je však velmi po-
zvolné rozvol ování
korunového patra.

ešení se nabízí
hned n kolik. Bu  po-
necháme porosty chrá-
n ných jedlobu in sa-
movolnému vývoji a
po ase v nich najde-
me jen isté bu iny,
protože mnohem vitál-



Augustin Mervart
(1889-1968)

Srdcem na Valašsku
a t lem na Hané

Olga Mehešová

Rodným krajem malí e Augustina Mervarta -
bytostného krajiná e – bylo Valašsko. V m ste ku
Krásn  nad Be vou, pozd ji p ipojenému k Va-
lašskému Mezi í í, se narodil 30. prosince 1889
jako nejmladší z desíti potomk  sklá e Antonína
Mervarta. Jeho otec sem p išel za prací z ná-
chodských skláren a až do pozdního v ku pra-
coval v krásenských sklárnách jako litograf, ry-
tec, brusi  a fouka  skla. Krom  profese uplatnil
svou emeslnou zru nost i v ezbá ství. Otc v
výtvarný talent, emeslnou poctivost a manuální
dovednost zd dil vedle nejstaršího syna – malí-
e skla – také Augustin. P estože pocházel

z nemajetných pom r , rodina podpo ila rozví-
jení jeho nadání, a tak studoval na valašskome-
zi í ské Odborné škole pro zpracování d eva
(1903-1908). V roce 1904 byla z ízena mistrov-
ská škola – první svého druhu v tehdejším Ra-
kousku-Uhersku – a tam jší obor figurálního ez-
bá ství absolvoval Mervart u socha  Františka
Hrachovce a Aloise Balána. I p es p vodní ez-
bá sko-socha skou pr pravu svým naturelem
tíhl k malí ství, ke krajinomalb . A své prvotiny
vystavil poprvé spolu s pracemi spolužáka, so-
cha e a pozd jšího profesora d eva ské školy
Miloše Bublíka už v roce 1908 v Krásn .1  Po
absolutoriu sice na žádost rodi  p ijal ú ednic-
ké místo, ale podpora štramberského p íznivce

a mecenáše um ní MUDr. Adolfa Hrstky a spi-
sovatele Otakara Byst iny ho upevnila v odhod-
lání vydat se na profesionální malí skou dráhu.
Své sm rování potvrdil i zapojením se do spol-
kového um leckého života a vstoupil do Jedno-
ty um lc  výtvarných v Praze.2

Vst ícným rádcem v Mervartov  krajiná ském
snažení mu od po átku byl o více než dvacet let
starší Bohumír Jaron k, rovn ž absolvent d e-
va ské školy. V té dob  byl již Jaron k význam-
nou a vlivnou um leckou osobností východní a
jihovýchodní Moravy. A to i zásluhou své inten-
zivní spolkové innosti, nap . byl jedním ze za-
kládajících len  hodonínského Sdružení výtvar-
ných um lc  moravských (SVUM), založeného
v roce 1907 shodou okolností práv  ve Valaš-
ském Mezi í í. Spolek, do kterého vstoupil i Mer-
vart (v roce 1919), byl jednou z hlavních mo-
ravských výtvarnických organizací. P i jeho za-
ložení sehrál podstatnou roli dobový romantický
nacionalismus, projevující se snahou vytvo it
svébytné moravské – národní – um ní a kultu-
ru, které by erpaly z odkazu kultury lidové,

tury i r znost lidových typ  a etnických rys .
Zaujaly ho regionální odlišnosti, specifika. A prá-
ce kreslí e dokumentaristy se harmonicky pojila
s um leckým p episem skute nosti. „Sta akva-
rel  vyli ují krásy, jež i za t ch t žkých chvil ne-
mohla jeho duše p ejít bez odezvy.“3

Po návratu dom  opouští záhy rodné m ste -
ko, nebo  rodi e mezitím již zem eli, a odchází
do P erova, kde se od roku 1919 trvale usazu-
je, a hanácké m sto se stává jeho druhým do-
movem. Pracovní nasazení i spolková a výstav-
ní aktivita Augustina Mervarta jsou obdivuhod-
né. Po izuje desítky kresebných a akvarelových
studií, maluje krajiná ské motivy z Hané i Valaš-
ska (z Horní a Prost ední Be vy, Hutiska, So-
lance aj.). Zachycuje veduty a m stská zákoutí
hanáckého P erova, ale také Hradce Králové,
kde vystavoval v roce 1922 soubor 75 obraz
valašských krajin. O rok pozd ji se tam v lét
vrací na kratší studijní pobyt, a to jak pro úsp š-
nost p edchozí výstavy u tam jší ve ejnosti, tak i
pro pomyslné hledání rodových ko en , nebo
ze severovýchodních ech, z Náchodska, po-
cházeli Mervartovi p edci. Další výstava v Hradci
(1924) jen oz ejmila zjevnou oblibu Mervarto-
vých d l a práv  soubor obraz  a studií
s hradeckými motivy (23 ks) byl  tém  zcela
rozprodán a „Mervart se jimi trvale a d stojn
zapsal v ikonografii m sta“4  .

Um lecké vzd lání si ve dvacátých letech
dopl uje o t i zahrani ní studijní cesty po jižní
Evrop  – Itálii a Jugoslávii. Okouzlen p ímo -
skou krajinou, osl ujícím a kontrastním sv tlem
jihu, malebn  romantickou atmosférou historií
provon ných m ste ek, zádum ivým p vabem
architektonických památek poznamenaných
zubem asu, maluje v Benátkách, Neapoli,
Dubrovníku, Splitu, Sarajevu, Mostaru, Kotoru
aj. Vznikají velmi bezprost ední, impresivní ob-
razy a studie, v nichž se malí i poda ilo postih-
nout náladu okamžiku, atmosféru navštívených
míst i jejich osobitost, ráz, a to s lehkostí sob
vlastní.5

Od svého vstupu do SVUMu navazuje ilé
styky s kolegy a spoluorganizuje a sv domit

Muž s holí, 1909, tuš, papír, 140x88 mm, ze sbírek
vsetínského muzea (2294)

pop . zachycovaly a zpodob ovaly svéráz mo-
ravského regionu, krajiny a venkovského živo-
ta. S obecn  formulovaným programem SVU-
Mu souzn la zcela i tvorba Bohumíra Jaro ka.
Jako tv rce typu idylické, folklorn  podbarvené
krajinomalby Valašska s tradi ní rázovitou místní
architekturou vstoupil do pov domí p edevším
secesn  dekorativními, malebnými d evoryty,
s idealizovanými a idylickými pohledy na valaš-
ský venkov a m ste ko Štramberk. Tentýž ná-
m t - pod patrným, i když z ejm  nep ímým vli-
vem svého u itele - ztvár oval se zd razn nou
kresebností a dekorativním vyzn ním kompozi-
ce ve své rané tvorb  i Augustin Mervart. A
maloval rovn ž motivy z okolí Valašského Mezi-
í í, kde žil v Krásn  až do roku 1914.

Do slibn  se vyvíjející malí ské tvorby um lce
zasáhla 1. sv tová válka. Byl odvelen a dostal
se na frontu do Rumunska, Polska a na Ukraji-
nu. Všude tam piln  a s citlivou vnímavostí za-
znamenával kresbou a malbou svéráz vlastní
danému prost edí – charakter krajiny, architek-
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Mistr Augustin Mervart, 30. léta 20. stol.
Foto archiv VMP v Rožnov  p/R

Svatební fotografie A. Mervarta a Františky Hen-
šlové, 1915    Foto archiv VMP v Rožnov  p/R



obesílá lenské výstavy, na kterých má i mož-
nost sledovat tvorbu svých souputník  – kraji-
ná , nap . Romana Havelky, Stanislava Lolka
a Aloise Kalvody. P átelský vztah ho pojil p ed-
n  s Aloisem Kalvodou, jenž ho „dovedl um -
lecky i mravn  vždy posílit“6 . Ú astní se spol-
kových plenér  a nap . s Romanem Havelkou
se setkává na jednom z nich, který byl v roce
1929 uspo ádán Mervartovým p i in ním na
Horní Be v , kam sám asto s oblibou zajížd l
a pobýval v hotelu Bernkop. Cennou um lec-
kohistorickou památkou na tehdejší „skupinové
malování pod širým nebem“, datovanou dnem
27. ervence 1929, je ve sbírce mezi í ského
muzea obraz (UH 2438) s koláží drobných kra-
jiná ských a figurálních studií, portrétní kresby,
básn  tajemníka Jana Andryse a dedika ního
textu: „Panu hoteliérovi Bernkopovi na Horní
Be v ! U palety ve dne a u sklenky v noci bý-
vali jsme u vás vždy veselí, byst í. A tak na
památku tento velkoobraz v nují  vám
z Hodonína Páni Mist i“. Vedle tajemníka spol-

–ismu. Mervart prosv tlil barevnost obraz  a
uvolnil št tcový p ednes ve velkorysém duktu
skvrn a tah , ímž docílil barevn  sv telné in-
tenzity, atmosférické vibrace i celkové sv žesti
výrazu (Valašská krajina, 1921). Avšak jeho
cílem bylo vždy zachytit charakter konkrétního
místa i dané ro ní a denní doby a nikoli jen
pomíjivý atmosférický jev, prchavý dojem, im-
presi. Mervartova p irozenost up ednost ovala
realistické pojetí p ed ist  impresivním podá-
ním a ve vrcholných dílech tohoto období do-
sáhl jejich harmonického prolínání.

Realistické založení um lce obohacuje jeho
tvorbu i o dokumentárn -historickou hodnotu.
Nap íklad obrazy a  studie starého P erova,
zanikajícího pod základy vyr stajícího moder-
ního pr myslového m sta, jsou jedine ným do-
kladem jeho urbanistické, architektonické i žá-
nrové podoby dob minulých.7  Velkou p edností
prací Augustina Mervarta je schopnost
s dokumentární v cností, smyslem pro detailní
p esnost zachytit zvolený nám t, aniž by upadl
do otrocké popisnosti a ulp l na detailu.

ku a Mervarta jsou mezi zú astn nými pode-
psaní Jaroslav Votruba, Josef Jambor, Roman
Havelka, Petr Pišt lka, Janko Alexy, Josef Kou-
delka a Cyril Jan álek.

V Mervartov  tvorb  b hem dvacátých let
ustupuje um lecký vliv Bohumíra Jaro ka, i
když nadále zachovává v krajinomalbách ma-
lebnost scenérie a nostalgickou idyli nost zob-
razovaného výjevu, obzvlášt  u motiv
z Valašska (Fojtství na Horní Be v , 1922),
do nichž se – e eno slovy švýcarského kritika
um ní Williama Rittera, velkého obdivovatele
Mervartova díla - promítla „synovská n ha“.
Prosazují se u n j výrazn ji impresionistické
tendence, které se nicmén  projevily u valné
v tšiny Mervartových genera ních druh  sou-
st ed ných v hodonínském spolku. Nejednalo
se ovšem o ortodoxní p ijetí „importovaného“
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V ateliéru, prosinec 1918

A. Mervart maluje v Seni ce na Hané, 1924

V rozverné svatební spole nosti u p átel
Foto archiv VMP v Rožnov  p/R



V záv ru t icátých let vydal Klub p átel výtvar-
ného um ní v P erov  p i p íležitosti um lcova ju-
bilea drobný tisk „Augustinu Mervartovi
k padesátinám“, obsahující vzpomínkové p ísp v-
ky Mervartových p átel a p íznivc . Slova plná
uznání a kolegiální úcty pramení ze skute nosti, že
um lcova tvorba zraje do polohy tak ka klasické.
P ízna ná je vyváženost všech výrazových slo-
žek, z nichž žádná se neprosazuje na úkor dal-
ších. Mistrn  jistá a výstižná kresba, solidní výstav-
ba prostorových plán , jasný rozvrh kompozi -
ních motiv , jadrná barevnost a efektní práce se
sv tlem. „Všude je táž samoz ejmá p esv d ivost
a životnost celku.“8  Ve svých nejlepších realizacích
dosáhl pojetí, které lze ozna it za monumentáln
cít ný, velkorysý realismus. Ten našel odpovídající
výraz v panoramatických krajinných záb rech
(Beskydy, 1941). A m l dar „být „velký“ i v malém
m ítku (Horní Be va – Údolí pod Jezerným, 1951).

1) Literatura uvádí, že jako dvacetiletý mladík ile vy-
stavoval – vyjma rodného m sta i ve Strážnici, Kyjo-
v , P íbo e a jinde. Srov. Vanýsek, R.: Mistrova cesta

P O Z N Á M K Y

L I T E R AT U R A
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Obraz s kresbami len  SVUMu, 27. 7. 1929, ze sbírek vsetínského muzea (UH 2438)

Stále etn  vystavuje, ú astní se Zlínských sa-
lon  a je svým dílem dokonce zastoupen v roce
1938 na Výstav  slovanského um ní v New Yor-
ku a na Sv tové výstav  v San Francisku. Po
válce, která p inesla hmotné i duševní strádání a
zdravotní problémy, se piln  pouští do aktivního
spolkového um leckého života a podílí se na sou-
borných výstavách. Po zm n  politických pom -
r  vstupuje v roce 1948 do Úst edního svazu es-
koslovenských výtvarných um lc  a po zrušení
innosti hodonínského SVUMu se stává lenem

celorepublikového Svazu eskoslovenských vý-
tvarných um lc  v Praze a obesílá lenské vý-
stavy. M stu P erov v noval ást svého díla
s p áním, aby bylo ve ejn  vystaveno, což bylo
spln no v roce 1968, ješt  za um lcova života.
Zem el za t i m síce (19. srpna) po otev ení Mer-
vartovy pam tní sín  ve výstavním sále p erov-
ského zámku.

Tvorba krajiná e Augustina Mervarta pat í
k tradicionalistickému proudu moravského výtvar-
ného um ní 1. poloviny 20. století. Už jeho sou-
asníci ho považovali „za typický p íklad krajiná-
e, který dovedl vzdorovati p echodným zálibám,

který nepodlehl mód  a který se spokojí s tím, že
tvo í den od dne dobrá díla“9 . William Ritter spat-

oval podstatný rys
Mervartova krajiná -
ství v poko e p ed
p írodou, která však
nespo ívá v popis-
ném a bezduchém
napodobování vn j-
ších forem, nýbrž v
lásce, ve schopnosti
vid t a v rn  zachy-
tit její pravdivou krá-
su...a „velcí a dob í
krajiná i belgické,
francouzské a ho-
landské školy z 2.
polovice 19. století
poznali by v n m
snadno svého legi-
timního syna“.10

rova a okolí vydáno jako v bec první pohlednice ha-
náckého m sta.
8) Zamazal, J.: Valašsko v díle malí e Aug. Mervarta,
In: Naše Valašsko X., 2, 1947, s.70
9) Ritter, W.: Aug. Mervart, Soubor prací, D m um ní M.
Ostrava, od 19. listopadu do 9. pros. 1931, P erov 1931
10) Tamtéž.

Ritter, William: Aug. Mervart, Soubor prací, D m um ní
M. Ostrava, od 19. listopadu do 9. pros. 1931 (katalog
výstavy), P erov 1931, nestr.
Augustinu Mervartovi k padesátinám, P erov 1939
Zamazal, Josef: Valašsko v díle malí e Aug. Mervarta,
In: Naše Valašsko X., 2, 1947, s.68-71
Maliva, Josef: A. Mervart – F. Hlavica, Vlastiv dný
ústav Vsetín, zámek Vsetín, b ezen 1965 (katalog vý-
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Fojtství na Horní Be v , 1922, olej, plátno, 110x123 cm, ze sbírek vsetínského
muzea (16 415)

Z Hutiska u Rožnova, 1922, olej, plátno, 71x82 cm, ze sbírek rožnovského muzea
(49 840)

Chalupy, akvarel, papír, 275x360 mm, ze sbírek p erovského muzea (5/78/1)

Louka se stromy, 14. 9. 1930, akvarel, papír, 255x300 mm, ze sbírek p erovského
muzea (U 2793)

P ed bou í, 1930, olej, plátno, 109x78,5 cm, ze sbírek rožnovského muzea (49842)

Valašská chalupa, 1933, olej, plátno, 112x105 cm, ze sbírek p erovského muzea
(27/77/1)
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1889 - 1968



H eben Radhošt , 1933, olej, lepenka,
45x63 cm, ze sbírek p erovského muzea
(U 1381)

Horní Be va – Údolí pod Jezerným, 1951, olej, lepenka, 16x24 cm, ze sbírek valašskome-
zi í ského muzea (UH 1717)

Chalupy na Horní Be v , 1943, olej, lepenka, 36x42 cm, ze sbírek
p erovského muzea (U 833)
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Beskydy, 1941, olej, plátno, 70x100 cm, ze
sbírek valašskomezi í ského muzea (UH 3012)



Dílo Augustina Mervarta
ve sbírkách Muzea Komenského

v P erov
Kristina Glacová

A koli p vodem pocházel Augustin Mervart z Krásna a mládí strávil v okolí
Valašského Mezi í í, podstatnou ást života prožil v P erov . Je tedy nasna-
d , že tato dv  místa mu byla blízká, že zde jako krajiná  hledal motivy pro
svou tvorbu, a v neposlední ad  že bude zastoupen ve sbírkách p ísluš-
ných regionálních muzeí. V p ípad  Muzea Komenského v P erov  to platí
bezezbytku, nebo  zdejší sbírka „Mervart “ pat í k jedné z nejv tších, ne – li
k nejv tším v bec.

Mervartovy obrazy i kresebné studie mapují jeho výtvarnou tvorbu  od
po átku 20. století až do konce um lcova života. Nejstarším obrazem, který
Muzeum Komenského vlastní, je olej na plátn  s názvem Vítr z roku 1908.
Obraz znázor uje pohled na venkovské chalupy obklopené stromy, jejichž
v tve se zmítají v poryvech v tru. Do sbírek byl zakoupen v roce 1999.

A koli by se dalo p edpokládat, že ve fondu bude tvorba Augustina Mer-
varta zastoupena zejména jeho p erovskými motivy, zdaleka tomu tak není.
Podstatnou ást sice skute n  tvo í pohledy na m sto P erov a jeho okolí,
p esto jsou zde díla s motivy z Valašska, ale i z cest po echách (Karlovy
Vary, Pod brady, Šumava a další) a  studie ze zahrani í (Itálie a Jugoslá-
vie). Sbírka Mervartových d l v um leckohistorickém fondu Muzea Komen-
ského v P erov  p edstavuje tedy po všech stránkách kolekci pr ezovou,
a to jak asov , tak tematicky. Ojedin le se objevují i kresebné portrétní
studie, jako v p ípad  kresebného portrétu F. Groha z roku 1935 nebo
divizního generála V. Luži z roku 1937.

Kolekce Mervartových prací byla dopl ována pr b žn  a od zavedení
nových p ír stkových knih v roce 1963 je i podrobn  evidována. Již za
první republiky získalo muzeum soubor 36 rámovaných kresebných studií a
více než 60 drobných neadjustovaných kreseb. Finan ní krize po druhé
sv tové válce se projevila i v p ísunu sbírkových p edm t  do muzea a tedy
i v nákupu Mervartových prací. Ke konci šedesátých a zejména
v sedmdesátých a osmdesátých letech však již byl fond dopl ován sice
náhodnými koup mi a p íležitostnými dary, ale dá se íci, že pom rn  pravi-
deln . Podobný charakter m la i léta devadesátá, kdy byla sbírka kreseb
obohacena o dalších více než ty icet kresebných studií.

Velkoformátové obrazy, p evážn  olejomalby, byly získány ješt  za života
Augustina Mervarta. Muzeum je dostalo p evodem od p edchozího majitele,
tedy m sta P erova. M stu tyto obrazy v noval sám Mervart. Podmínkou
pro p evedení do muzejního fondu bylo vytvo ení stálé expozice, ímž byly
položeny základy Pam tní sín  Augustina Mervarta a Josefa Bajáka. Au-
gustin Mervart si p ál vytvo ení této pam tní sín  ješt  za svého života. To se
skute n  poda ilo a výstavní prostory byly ve ejnosti slavnostn  p edvede-
ny 15. kv tna 1968. Ironií osudu je, že p esn  za t i m síce - 15. srpna 1968
- Augustin Mervart zem el.

Muzeum Komenského nabízelo a stále nabízí široké ve ejnosti seznámení
s Mervartovým dílem prost ednictvím etných krátkodobých výstav, které
po ádalo jak za um lcova života, tak i po jeho smrti. Poslední výstava byla

Pohled na P erov, 1934, olej, plátno, 157x325 cm

Dolní konec Tylovic, 1960, olej, plátno, 127x177 cm

P edja í v Kozlovicích, 1964, olej, plátno, 112x147 cm

Pohled do Pam tní sín  Augustina Mervarta a Josefa Bajáka, p erovský zá-
mek, sou asný stav    Foto J. Hanáková

uskute n na v srpnu a zá í letošního roku pod názvem „Kresby Augustina
Mervarta“. Vedle krátkodobých výstav však, jak už bylo výše uvedeno, má
Augustin Mervart spolu s dalším p erovským um lcem, socha em Josefem
Bajákem pam tní sí , nesoucí jména obou Mistr . Tato pam tní sí , renovo-
vaná v letech 1998 až 1999, v podstat  plní funkci stálé expozice a jsou zde
zastoupeny Mervartovy olejomalby. Op t se jedná o instalaci pr ezovou,
kde lze spat it díla od 30. do 60. let 20. století s motivy z r zných míst autoro-
va pobytu. Vedle nap íklad Zimního P erova (1940, olej na plátn ) a P ed-
ja í v Kozlovicích u P erova (1964, olej na plátn ) jsou zde vystaveny obra-
zy s motivy valašskými (Srpnové ráno na Prost ední Be v , 1962, olej na
plátn , nebo Jarní ráno na Prost ední Be v , 1964, olej na plátn ) a výjevy
z ech (Hradec Králové, 1923, olej na plátn  a Jižní echy, 1936, olej na
plátn ) a zahrani í (Dubrovník, 1931, olej na plátn ).

Sbírka d l Augustina Mervarta je stále dopl ována o nové p ír stky a
pr b žn  vystavována. Dá se p edpokládat, že tento trend bude pokra o-
vat nadále, nebo  zájem o Mervartovo dílo je stále živý.
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v muzejní expozici,
lidoví výrobci v život  a srdci
PhDr. Karla Pavlištíka, CSc.

B etislav Dadák

Koncem srpna využila redakce našeho asopi-
su pozvání koleg  z Muzea jihovýchodní Moravy
ve Zlín  k prohlídce jejich nové expozice umíst né
od íjna 2004 v bývalé hájovn  u hradu v Maleno-
vicích.

Národopisnou expozicí „D evo, proutí, sláma
v tradi ní rukod lné výrob  na Pod evnicku“ nás
provázel sám autor a to, co nám íkal o tém  kaž-
dém kousku zde vystaveném, nás skute n  zau-
jalo. Expozice je opravdu poctou tradi ní rukod l-
né výrob  regionu Pod evnicka, poctou lidské do-
vednosti a úcty k p írod . Jist  není náhoda, že
lenové eské národopisné spole nosti svým hla-

sováním rozhodli, že tato expozice je nejvýznam-
n jším po inem v oboru  za rok 2004 v oblasti tvor-
by expozic a výstav.

V tiché poko e jsme naslouchali zasv cenému
výkladu autora, erpajícího z vlastních celoživot-
ních zkušeností i z lidové moudrosti „sta í k  a  strýc
z Pod evnicka“. Slova, která provázela naši pro-
hlídku, stála za zaznamenání, a tak jsem se vypra-
vil  za dr. Pavlištíkem ješt  jednou. Tentokrát s dik-
tafonem. Nehn val se. Korektury nového vydání
jeho knihy „D evo, proutí, sláma v tradi ní rukod l-
né výrob  na Pod evnicku“ prý mohou na hodin-
ku po kat.

„U il jsem se u profesora Karla Langra a ten
m l heslo: „Nejen se dívat, ale i vid t!“ Dob e jsem
si je zapamatoval. A pak jsem m l d de ka a ten,
když jsem cht l jako mladý ídit celý sv t, mi íká-
val: „Pamatuj si, že lidé kolem tebe jsou p inejmen-
ším tak blbí, jak ty jsi chytrý!“ A to jsem si vzal
k srdci. No, a pak mn  ned lalo žádné potíže jít
mezi lidi. Když lov k p ijde mezi prosté lidi, brzy si
uv domí, koho že to má p ed sebou. Uv domí si,
jak tito lidé i ve špatných podmínkách dokázali sluš-
n  žít a slušn  se jeden k druhému chovat. Musí je
obdivovat, jak dokázali vymyslet i složité technolo-
gické postupy, vyrobit dílo funk ní, kvalitní a navíc
p kné! To tito lidé napsali tu moji knížku. Tito lidé
ud lali naši expozici! Sta ilo se jen dívat a vid t,
jaká že to m li pravidla, organizaci práce v rodin ,
co d cka, co žena, co muž. Docela jiné to bylo u
t ch, kte í se v novali zem d lství, a tam, kde m li
p dy jenom dla ku tak pro kozu nebo žádnou, a
museli se živit sekerou, dlátem i po ízem.

Bohudíky jsem ješt  zastihl lidi, kte í své emes-
lo um li, i když to t eba deset – patnáct rok  ned -
lali. Vzpomínám na strýca Sovjáka, bedná e
v Trnav . To byl takový malý zeschlý chlap, ale
um l to! Um l si i vypít. Ale um l taky t eba ty i
dny a noci d lat, aby stihl sezónu a nad lal tre a-
p , což byly takové velké škopky, p ed tím, než se
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za aly sbírat trnky. Koncem srpna, za átkem zá í
to p išlo. A on jel jak Tatar! Pro m  ud lal celou
nádobu naráz, aby se to mohlo nafotit i nato it.
Vždycky budu vzpomínat na ten jeho fortel. T eba
když jsem vid l, jak pracuje s po ízem! Ten po íz
se musí um t držet. lov k musí mít sílu ty t ísky
nastavit, nastavit sklon, protože po íz nezabere,
když to táhneš jen proti sob . Díval jsem se, jak on
ho vždycky mali ko zato il, trochu nato il proti hra-
n . Žádné  - jenom vodorovn ! Po íz je koncertní
nástroj. A on se také tak k n mu choval. Tito lidé
m li vždycky jeden po íz, který p j ovali. Ten sv j
nikdy. To jsem si ov il. Všech jsem se ptal, všech.
Na p j ování jeden, na vlastní práci druhý. Ková i
jim je d lali, jak se íká, do ruky.

To v Držkové hospoda il n jaký strý ek Vidlá ,
e ený Bernátek. On byl podludník, jak se íkalo,

hofer nebo také podruh. Žil sám, byl malý, strumu
na dv  p sti, od neštovic znetvo ený, a on ezal
z b ezových oddenk . To je kov! A on z nich ezal
fajky a na nich reliéfy lišek, srne k  a myslivc .
Však jsou také v expozici. No a tomu ková  také
d lal nástroje, p ímo do jeho ruky, na jeho figuru.

Díval jsem se, když se dlabávaly t eba n jaké
necky, podlouhlé i kulaté. D lalo se to n kolika
nástroji. Nejd ív se to muselo vymlátit pantokem,
vykopat moty kou a teprve pak to dod lat škob-
lou. Ten pantok byl malý, íkalo se mu pant ek.
D lalo se to ze tvrtky kmene. Jenom podlouhlé
nádobí se d lalo z p lek, a to byla v da! Když by
zasekl špatn , tak by se to „roz eslo“ , jak oni íkali
– to po té duši praskne. „Róchne“ to st edem . Ten
strže , to je nejnekvalitn jší d evo. Po létech se to
nesmí, musí se proti lét m, nap ed pantokem, pak
moty kou a nakonec se to „vyškoblí“ tou škoblou a
je ješt  jedna škobla pro jednu ruku, kterou se
d evo vybírá z kout . A tomu strý kovi ková  Pa-
velka ud lal ten pant ek, aby ho unesl, aby m l
takovou váhu, aby m l rasanci, ale aby on to zvlá-
dl. A te  si p edstav, on už m l tehdy osmdesát. Už
nic ned lal a m l jen ty nástroje. A já jsem mu
vždycky, když mn  vykládal, nosil paklu tabáku. To
bylo jediné. Taras Bulba. A jednou jsem mu ekl –
strý ku, já vám zaplatím, prodejte mi ty inštrumen-
ty, však už je nepot ebujete. On se na m  podíval
a ekl: „Cože, to jako bych ti prodal kabát. Ne! Ne!“
Až po n kolikeré návšt v , když už m l ke mn
dostate nou d v ru, tak až potom jsem si ten pan-
t ek odnesl.

Naše expozice má vypovídat také o jakémsi ádu
v život  minulých generací. To bylo n co, co hu-
manizovalo a polidš ovalo lov ka. Co nesvazo-
valo. ád chce v li. V li být slušný, v li n co pro
druhé ud lat. Kdo navštíví naši expozici, m l by se
dívat. Kdo se umí dívat, vidí. I naslouchat je t eba
um t. Slyšet je n co jiného. Kdo vidí a umí naslou-
chat, pochopí kvalitu lidí, co tu žili. Nebyli to žádní
and lé, ale v podstat   ž i l i . Já jsem p esv d en,
že žili kvalitn ji. Nechci to p ehán t, bída byla straš-
ná a bída je vždycky ponižující. Je také ponižova-
la. To jsem poznal, když jsem studoval s ítací ope-
ráty, to byly takové statistické pr zkumy za rok 1950.
Tam bylo zapsáno, v kterém domku kdo bydlí, i
jeho sociální postavení - majitel, žena majitele, rol-
ník nebo švec nebo ková . Nap íklad  v jednom
baráku jsem zachytil situaci: žena – vdova, její bra-
tr se ženou jako podludníci - hofe i, tj. lidé, kte í
nemají nic, ani vlastní st echu nad hlavou, a tito
podludníci m li nájemníka, a ten m l ješt  dalšího
nájemníka!

Ty výzkumy byly asto složité. Ti lidé neradi mlu-
vili o tom, za kolik prodávají, kolik toho ud lali, oni

m li zakódovanou absolutní ned v ru k ú ad m.
A já, protože to bylo za „totá e“, tak jsem byl pro n
ze za átku potencionáln  nebezpe ný, protože se
nutilo do JZD, byla kontrola dodávek, dr beže,
vajec, všeho. Ale pak padaly p ehrady, pak jsem
se jich i ptal, pak už mn  za ali vykládat i fígle, jak
se t eba t žilo d evo, jak kupovali metr a odvezli
osm, a když vid li, jak se potuteln  usmívám, tak
ekli: „Co máte z teho, páni majú v ho e d eva

dost, vzít si možu.“ – Ale nikdy jsem jich neslyšel:
„Železné pantoky vezmem a p jdem ty svin  umlá-
ti !“ – to jsem neslyšel, p esto, že žili v bíd .

Vzpomínám na všechny tyto lidi. Vybavuji si te
t eba Jana Garguláka. To byl takový noblesní lo-
v k. Byl z Držkové. A když jsem se ho ptal, jestli
m žu p ijít, vzal si bílou košili a klobouk a v klobouku
d lal pak na tom strý ku. A když jsem se na n co
ptal, tak mn  skromn  odpov d l: „Tož to sa tak
mosí, to mosí pasova  do ruky a mosí to aj hled !“
A on vzal strúžek na šindele a do uzené desky na
súsku nebo na hra ce ud lal takovou vlnovku. Když
m l lopatu se širokou hlavou, vzal po íz, jemný
po ízek nebo ezák, n ž ne íkali, a „okreslil“ to
oblou kovým etízkem. Starý Sovják  íkával: „V íl
to mosíme trochu p iparádi !“ A vzal zase ten e-
zák, „okreslil“ ústí té puténky nebo ústí kade ky a
šup šup! Geometrické rozety se d laly tak, že si
ud lali z kružidla „rozté ku“. Jeden bodec z stal a
na tom druhém m li vyost ený há ek a tím pak
„krúžili“.

Vezm te si t eba takového d eva e - tesa e.
Bez computeru, bez logaritmického pravítka, p i-
šel p ed srub, vzal t ísu, ten krov nakreslil na zem,
spo ítal na metry a nikomu to nespadlo. On v d l
jaké d evo, kde má dát který spoj, plát, zámek a já
nevím co všechno. Všichni tito emeslníci, kdyby
žili dnes, byli by inženýry. Byli to nesmírn  inteli-
gentní lidé, kte í ovšem nem li dosah na školské
vzd lání, protože byli chudí a ke vzd lání se nedo-
stali. Ale ve skute nosti dovedli. Proto bylo emeslo
na tak vysoké úrovni. emeslníci – to byla šlechta.

„Díky“ mému dvacetiletému p erušení odbor-
né práce do nenávratna odešly informace, které
mohly být zachrán ny a už nebudou. Protože já
už jsem nestihl tu šlechtu d eva skou – tesa e, to
byli architekti, a sekerníky, to byli stroja i! Složení
mlýn , valch, hamr , p enášení síly rovné v rota ní,
tlakovou. Oni sestavovali celé d ev né stroje, to
byla soukolí, která, když se to ilo mlýnské kolo, tak
se musela ta síla p eto it, aby ten katr jezdil. To
všechno tito chlapi um li ze d eva. Na tom stroji
bylo n kolik druh  d eva. Oni v d li p esn , co
musí být na palce, co musí být na p í ky, co musí
být na loukot .

Já jsem zastihl kolá e a bedná e. To jsou také
fantasti tí borci!

Kolá i – nejmén  dva t i druhy d eva na traka
musí být, podle toho, co je namáhané víc nebo
mí . A proti tomu dnešnímu plýtvání oni každý
kousek d eva zužitkovali.

Lopatá i – tam muselo být všechno ze tvrtky
kmene. Jakmile se ezalo podéln , když se d lil
kmen pilou, tak se narušila léta desky. Štípané
desky se d laly tak, že se kmen podéln  rozd lil
radiáln  na p lku, p lka na tvrtku a z toho se
teprve štípaly desky. Vždycky se první odstranil ten
vnit ek, ten strže , jak oni íkali, ta duša. Lopatá i
d lali d ev né lopaty na obilí, které m ly t eba
t iceti- ty iceticentimetrovou hlavu na ší ku. Buk,
z kterého se ty lopaty d laly, musel mít osmdesát
centimetr  v pr m ru. Takže když si nachystali ští-
py pat i né síly, z kterých hrubý, jak se íká, ok e-

šek – hranatá forma hlavy a toporo - na ezali a
odštípli ty boky, z stala jen ta hlava a ty boky, co
z toho obdélníku odpadly. T m se íkalo skolky. Ty
chodili k lopatá m kupovat z Horní Vsi va ašká i.
A ti to zpracovali a odpad znovu prodali na zuby
t m, kte í d lali hráb . - Tož tomu se íká - vážit si
božích dar !

Ješt  bych si dovedl p edstavit za tou naší ex-
pozicí jednu ást, kterou by to kon ilo. Takový chrá-
mek, ve kterém by se vzdal hold  st romu .

Strom. Nenápadný dárce života. Jediný výrob-
ce kyslíku. Bez n ho by nebylo nic. Strom, který
dával materiál na všechno. Na d m, na jeho vyba-
vení, na ná adí. Byl zdrojem tepla. Dával plody. A
skýtal nám i ochranu.

A pak jsem si všiml ješt  jedné v ci. Ten strom
od zrození do smrti žije stále na jednom míst . D j
se co d j. Kolikrát vidíš b ízu, která roste ze skály,
z pukliny. Nemá pat i nou vláhu, ale ona je tam
po ád. Nem že utéct. Je to jakoby poselství
z jiného sv ta. Poselství strom  t m, kte í si myslí,
že nejlepší a nejsnadn jší je p ed problémem zdrh-
nout.

Tož tak.“

Po celou dobu s námi sed la a naslouchala paní
dr. Alena Prudká, etnografka muzea, která se p i-
dala do vypráv ní se svým pocitem:

„Já jsem se p i práci s dr. Pavlištíkem dostala
jakoby do jiného sv ta. N co jiného je mít informa-
ce vy tené a nastudované nebo pouze vid t mu-
zejní exponát, a n co úpln  jiného je dostávat se
k informacím o genezi p edk , o fungování reálné-
ho prost edí, v kterém dnešní sbírkový p edm t
vznikal. To se skute n  nikde nevy te. A pro m  je
to sv t, ke kterému se já už nedostanu. Já historic-
ké výrobky a nástroje ješt  m žu najít n kde na
p d  nebo vyhozené na dvo e, ješt  se dá ur it,
kdo to d lal a kdy, ale to je maximum. K t m ostat-
ním informacím se už já nedostanu. Takže pro m
je to obrovská p íležitost, obrovská zkušenost a
št stí s dr. Pavlištíkem spolupracovat.“

Pan doktor se usmál: „Alenka, to je moje pravá
ruka, však to ona se mnou d lala tu expozici, jsem
rád, že mám tak šikovnou nástupkyni!“

Doktor Pavlištík domluvil a já vypnul diktafon. Ješ-
t  jednou jsem musel pod kovat tv rc m té báje né
expozice, která byla d lána s hlubokým pochope-
ním, erudicí a hlavn  srdcem. Pop ál jsem Karlu
Pavlištíkovi a jeho kolegyni paní Alence Prudké hod-
n  pozorných a vnímavých návšt vník  a zdar p i-
pravované knize, kde je mnohé, co jsem dnes na
vlastní uši slyšel, uloženo a tak zachováno.
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PhDr. A. Prudká, B. Dadák a PhDr. K. Pavlištík, CSc.
v Malenovicích                             Foto M. Oš ádal
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Když in í zbran …
Hana Jab rková

„Inter arma silent leges.“  (Cicero)

Když in í zbran , ml í zákony. Výpov
dávno ztichlých zbraní zase tak d razn  a
naléhav  už nep sobí. Neznamená to však,
že pro nás není stejn  d ležitá a pou ná.
Vždy  v sob  ukrývá mnohá sv dectví. Jsou
to sv dectví o lidské vynalézavosti, krutos-
ti, touze po moci a vyniknutí nad jinými, sv -
dectví o strašných krveprolitích, bezpráví,
o bolesti a plá i poražených i euforii vít z .
Ale také o emeslném umu mnohých gene-
rací, um leckém cít ní, technickém pokro-
ku, touze po p ežití.

Zbran  úto né i obranné, a  se nám to
líbí nebo ne, byly zkrátka vždy v rnými pr -
vodci lov ka na jeho tisícileté pouti d ji-
nami lidské spole nosti. Je tedy na míst
v novat jim i dnes náležitou pozornost.

Výstava „Když in í zbran …“, která byla za
velkého zájmu ve ejnosti p edstavena ve vsetín-
ském zámku od 8. kv tna do 21. srpna 2005, je
spole ným projektem historických odd lení ty
muzeí Zlínského kraje – Muzea regionu Valašsko
ve Vsetín  a jeho pobo ky ve Valašském Mezi í-
í, Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlín , Muzea

Krom ížska v Krom íži a Slováckého muzea
v Uherském Hradišti - tzn., že vychází z jednot-
ného scéná e, využívá spole ných sbírek a je
koncipována jako výstava putovní v rámci Zlín-
ského kraje.

Autorka výstavy t ídí muzejní fondy historických
zbraní a militarií z období od 15. do 20. století do
jednotlivých, vzájemn  provázaných ástí. Jsou
zde ukázky základních typ  ru ních zbraní
v našich sbírkách, zbran  civilní, sportovní a sou-
bojové, zbran  cizokrajného, v tšinou orientální-
ho p vodu, zbran  lovecké a zbran  vojenské.
B žn  k vid ní v našich muzejních expozicích jsou
zbran  d evcové, v tšinou halapartny, chladné
pobo né zbran  z období 18. až 20. stol., a to
šavle a tesáky, vojenské pušky r zných vývojo-

OHLÉDNUTÍ ZA VÝSTAVOU
vých systém  a zbran  lovecké, v tšinou krásn
zdobené ve d ev  i kovu. Mén  asto pak r zné
vývojov , technicky i um lecko emesln  zajíma-
vé kusy, jako st edov ké me e jednoru ní i dvou-
ru ní, samost íly, nákladn  zdobené a tvarov
rozmanité zbran  orientální, pušky - v trovky,
zachovalé reprezenta ní soupravy soubojových
pistolí i sportovní pušky – ter ovnice, signované
významnými historickými puška i z celé Evropy.
Sou ástí výstavy je i ukázka malovaných historic-
kých st eleckých ter .

Výstavu dopl ují kopie a zmenšené modely
zbraní, figurek husitského vojska i vojá k  v ar-
mádních stejnokrojích z období napoleonských
válek až po sou asnou americkou armádu. Pro
srovnání technické zru nosti a um lecko emesl-
ného cít ní historických výrobc  zbraní s dnešními
nadšenci v oboru slouží i malá ukázka sou as-
ných replik historických zbraní.

Vybrané exponáty odhalují charakter sou as-
ných muzejních sbírek, vzniklých z v tší ásti dary
významných ob an , nebo jsou výsledkem po-
z stalostních ízení a povále ných konfiskací šlech-
tického i n meckého majetku.

Co vlastn  m žeme ve fondech jednotlivých
muzeí nalézt? Jaká je jejich struktura?

Díl í sbírka zbraní a militarií ve valašskomezi í -
ských sbírkových fondech Muzea regionu Valaš-
sko ve Vsetín  v celkovém po tu 250 ks vznikala
postupn  od doby založení muzea Musejní spo-
le ností v r. 1884. Tvo ily ji p evážn  dary jed-
notlivých ob an , jejichž jména byla do inventá
zapisována jen výjime n . Prvním p edm tem
zapsaným do muzejních sbírek v bec,
s eviden ním íslem Z1, je práv  st elná zbra  -
lovecký samost íl. V roce 1948 sbírku významn
rozší il co do kvality konfiskát hrabat Kinských a
Dubských ze zámku Lešná u Valašského Mezi í-
í. Obsahoval vedle chladných zbraní d evco-

vých a pobo ných také asto bohat  zdobené
palné zbran , p edevším pušky lovecké a spor-
tovní – ter ovnice, mezi nimiž nechybí ani vzác-
n jší v trovky. Sbírku typov  obohacuje i n kolik
kus  exotických zbraní, p edevším ze zemí Bal-
kánského poloostrova, Asie i Afriky.

První oficiální zápis sbírek do inventá e vsetín-
ského muzea byl proveden až po átkem padesá-
tých let (1954), tedy t icet let po samotném jeho
založení (1924)! Proto informaci o zp sobu jejich
nabytí asto nahrazuje blíže neur ený termín „starý
muzejní p edm t“. Podstatná ást sbírky zbraní
v po tu 111 ks byla vytvo ena v tšinou dary vse-

tínských ob an  (konvolut historických zbraní a
zbroje pochází z poz stalosti výtvarného um lce
Františka Hlavici). ást fondu (sb ratelsky hod-
notn jší a orientální pistole) byla získána p evo-
dem tzv. Klaudovy sbírky z rožnovského Valaš-
ského muzea v p írod . Pušky nižší sb ratelské
hodnoty pocházejí z bývalého majetku ONV ve
Vsetín , kde byly vedeny jako zabavené pytlác-
ké zbran . Nejnov jší automatické zbran  a vo-
jenská výzbroj a výstroj z období 2. sv tové vál-
ky byly zapsány do muzejních sbírek u p íležitosti
instalace expozice 1. s. partyzánské brigády J.
Žižky v polovin  70. let minulého století. Nejvzác-
n jším kusem sbírky je jezdecká arkebuza
s doutnákovým zámkem ze 16./17. století. Samo-
statnou sou ástí sbírky zbraní jsou malé lidové
sekyrky na dlouhém top rku – obušky neboli va-
lašky, zapsané v etnografických fondech.

Kolekce tém  p ti set chladných a palných
zbraní je rovn ž významnou a atraktivní ástí sbír-
kových fond  Muzea jihovýchodní Moravy ve
Zlín . Nejstarší chladné zbran  pocházejí ze 16.
- 18. století, nejpo etn ji zastoupené jsou však
chladné zbran  nov jšího data výroby. Z 19. sto-
letí  to jsou p edevším uherské a rakouské vojen-
ské šavle a lovecké tesáky, balkánské handžáry
a jatagany. Nechybí ani japonské samurajské
me e. Ruské šavle a kindžály p ipomínají první
sv tovou válku. Samostatnou skupinu tvo í r zné
typy bodák .

Nejstaršími palnými zbran mi jsou muškety ze
17. století a o sto let mladší lovecké pušky a fran-
couzské pistole s k esadlovými zámky. Bou livý

„I slavní se prali“ v podání Komediant  na ká e na
vernisáži výstavy ve Vsetín

Foto M. Oštádal
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rozvoj palných zbraní v 19. století se promítá i
v muzejní sbírce, která krom  loveckých pušek
soust e uje sportovní ter ovnice a  pušky vojen-
ské (Werndl – Holub, Mannlicher, Wänzel, Win-
chester, Mosin a Vetterli) i pistole jezdecké, sou-
bojové, kapesní pep enky a revolvery. Z auto-
matických zbraní jsou nejmladší samopaly a kulo-
met z období druhé sv tové války.

Podstatná ást této sbírky byla p vodn  sou-
st ed na v napajedelském zámku poté, co ji
k výzdob  interiér  zakoupil v roce 1938 majitel
zámku Jan Antonín Ba a. Po druhé sv tové válce
se v tšina zbraní p est hovala do Krom íže, kde
m lo být z ízeno um lecko - historické muzeum.
Menší ást se stala majetkem Muzejního spolku
Napajedla a ta byla  v roce 1953 p evedena do
nov  ustaveného Krajského muzea v Gottwaldo-
v . Zbran  z Krom íže získalo do svých fond
zlínské muzeum koncem 60. let 20. století.

Fond militarií spravovaný v sou asné dob
Muzeem Krom ížska m žeme rozd lit do dvou
skupin. Tou první je sbírka zbraní v majetku Arci-
biskupství olomouckého instalovaná na zámku
v Chropyni. Jde p evážn  o zbran  dragoun-
ského a mušketýrského pluku moravské hotovosti
z doby t icetileté války (od mušket p es palaše se
zna kou „pasovského vlka“ po kyrysy a jezdec-
ké p ilby typu pappenheim) dopln né o zbran
získané na Turcích po jejich porážce u Vídn
(1683). Zbran  p vodn  umíst né ve zbrojnici
hradu Mírov byly po jeho prodeji arcibiskupem
Fürstenbergem moravskému místodržitelství p e-
vezeny v roce 1855 do Chropyn  a instalovány
v prostorách zámku. N které exponáty jsou re-
plikami z doby této instalace a byly vyrobeny pou-
ze pro dopln ní expozice.

V Chropyni najdeme i chloubu druhé skupiny
militarií spravovaných krom ížským muzeem -
dv  kompletní plátové turnajové zbroje z konce
16. století. Jsou sou ástí kolekce zbraní, jejíž zá-
klady byly položeny p i vzniku M stského muzea
v Krom íži ve t etím desetiletí minulého století. Další
vývoj této sbírky neprobíhal systematicky. Byla
rozmnožována dary, nahodilými koup mi, odka-

mátkám na n kdejší
krom ížské ostro-
st elce pat í i ter ov-
nice p evážn  z 19.
století. Produktem
innosti obou v Kro-

m íži existujících
st eleckých korpo-
rací – Uniformova-
ného ozbrojeného
st eleckého sboru a
Ostrost elecké spo-
le nosti v Krom íži,
jejich p edch dc  a
následovník  je i
konvolut malova-
ných st eleckých
ter .

Struktura nep íliš
po etného fondu
militarií Slováckého
muzea v Uherském
Hradišti se podobá
historickým fond m
ostatních muzeí Zlín-
ského kraje. K nej-

zajímav jším chladným zbraním pat í ty z pozdn -
gotického období - zejména me e, a také hroty
šíp , kopí a ošt p . V tšina z nich byla objevena
p i archeologických výzkumech v okolí Uherské-
ho Hradišt . K nejcenn jším p edm t m této ásti
sbírky pat í obouru ný me , zvaný šaršoun, se
zna kou Knecht (Solingen) ze 16. století.

Mezi palnými zbran mi vyniká hlave  hákov-
nice, nalezená v Ostrožské Nové Vsi, u níž meta-
lurgický rozbor nezvratn  potvrdil, že pochází ze
16. století. Dalšími cennými exponáty jsou lovec-
ká puška - broková kozlice s oto nými hlavn mi,
stejn  jako puška ter ovnice s klouzavým bloko-
vým záv rem a hlavní tyrolského vzoru, které
pocházejí z 19. století. Nevelký konvolut tvo í zbra-
n  z období 2. sv tové války, k nimž pat í samo-
inné vojenské pušky, samopaly a kulomet n -

mecké, eskoslovenské, ma arské a sov tské
provenience.

Ostruhy z 15. stol., kyrys ze 16. stol., stejn
jako p ilba zv. „pappenheimka“ ze 17. století jsou
bezesporu nejcenn jšími sou ástmi vojenské vý-
stroje uherskohradiš ské muzejní sbírky.

Zbran , stejn  jako ostatní starožitnosti, mají
svou duši. Dovedou navodit atmosféru doby, v níž
vznikly a byly používány. Pomáhají nám prožívat
dojmy zašlých as  a zamýšlet se nad tvo ivou i
zkázonosnou minulostí lidstva. Zájem a pé e o ty-
to historické památky proto p ináší nemalý užitek
celé spole nosti.

P i p íprav , psaní scéná e a instalaci výstavy
„Když in í zbran …“  jsem si uv domila, kolik
vynalézavosti, psychického úsilí i fyzické námahy
bylo vynaloženo na výrobu p edm t , které ve
své podstat  sloužily k zabíjení. Zbran , bohužel,
p inášejí bolest, utrpení a smrt. Ale slouží také
k zajišt ní obživy a k obran  – svobody, majetku
a života. A pokud k tomu lidstvo nenalezne jiné,
humánn jší zp soby, budeme se s jejich existen-
cí zatím muset asi vyrovnat.

(Podklady k popisu sbírkových fond  jednotli-
vých muzeí dodali kuráto i sbírek militarií muzeí
Zlínského kraje.)

zy a ve velké mí e po druhé sv tové válce i svo-
zy z prostoru celého Krom ížska. Charakter ko-
lekce odpovídá charakteru akvizi ní innosti. Oje-
din le jsou zastoupeny zbran  pocházející
z archeologických nález  (9.-16. století) - sekery,
kopí, me e. Rovn ž 17. století je zastoupeno spo-
radicky - doutnákovou mušketou, palaši, hala-
partnami. Jádro fondu chladných zbraní tvo í ar-
mádní a ú ednické šavle a kordy z 18.- 20. století,
pro r znost zemí p vodu jsou d ležité palaše,
pro reprezentativnost lovecké tesáky, a nejen
z d vodu množství bodáky.

Palné zbran  v muzejní sbírce jsou zastoupe-
ny reprezentativními loveckými puškami, u vojen-
ských pušek p evažují zbran  rakousko – uher-
ské armády systému Mannlicher z konce 19. stol.
Historicky zajímavá je kolekce pušek krom ížské
arcibiskupské gardy z r. 1848.  K hodnotným pa-

Foto M. Oštádal
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Vyznání sb ratele
historických zbraní

Robert  Kratochvíl

Základy ke sbírce, která dnes dosahuje po tu
zhruba 750 kus , položil prakticky p ed sto lety
m j otec Rudolf Kratochvíl. Tatínek byl ro ník 1890
a zbran  za al sbírat ve v ku patnácti let. Pochá-
zel z prosté rodiny, jeho otec byl železni á em. Je
dosti nepochopitelné, kde se u n j vzal takový
vztah k historii a taková touha po vojenském po-
volání. Už v mládí se p ihlásil na nižší d stojnic-
kou školu, tzv. kadetku do Vídn , kde také nastou-
pil. Jako perli ku nám vždy vypráv l, že on jedi-
ný tam byl jako výjimka synem d lníka mezi ostat-
ními spolužáky – šlechtickými synky s titulem „von“.
Tvrdý školní výcvik mu však neprospíval na zdra-
ví. Když dostal po p l roce chrlení krve, musel
studií zanechat. Pozd ji vystudoval víde skou
um leckopr myslovou školu a stal se malí em,
grafikem a ezbá em. Byl to všestranný lov k
zlatých rukou, jehož kone ným zam stnáním bylo
propaga ní a grafické odd lení Vítkovických že-
lezáren v Moravské Ostrav , kde p sobil jako
jeho vedoucí až do odchodu do d chodu v r. 1948.
Jeho dílem byly i prvorepublikové a povále né
grafické znaky Vítkovických železáren (krom
protektorátního - od toho se distancoval). Jeho
sb ratelským zájmem byly historické zbran  do
období napoleonských válek. K jeho dalším záli-
bám však pat ilo i malování rozm rných pláten
s vojenskými historickými výjevy, ezbování d e-
v ných, v tšinou jezdeckých a portrétních plastik
vojev dc , opravy starožitných hodin, zhotovo-
vání d ev ných model  vále ných lodí, výroba
funk ních model  historických lokomotiv na elek-
trický pohon atp. Zkrátka, co do rukou vzal, to
dovedl vyrobit i opravit.

Jak vidíte, já jsem se už narodil ve stínu hala-
parten a bajonet . Obrazn  e eno, už s mate -
ským mlékem jsem tu zálibu sál. Dnešní sbírka je
sice až desateronásobkem toho, co jsem po tatí -
kovi zd dil, ale hlavn  jsem zd dil tu zálibu, ve
které jsem pak pokra oval. Takže se mohu pova-
žovat za zdárného syna, který to, co otec zasel,
sám rozmnožil.

Také jsem cht l být oficírem. Ješt  p ed maturi-
tou v roce 1938 jsem jel s tatínkem do Hranic na
Morav  zjistit podmínky p ijetí na Vojenskou akade-
mii. Bohužel, p išel 15. b ezen 1939 a s ním i konec
sl. armády! Tak jsem p esedlal na medicínu do

Prahy. Studoval jsem akorát dva m síce a došlo
k událostem 17. listopadu. Jak známo, dev t stu-
dentských funkcioná  bylo zast eleno, dalších
1 200 vysokoškolák  odvezeno do koncentra ní-
ho tábora Sachsenhausen-Oranienburg. Byl jsem
zat en a m l jsem p i tom obrovské št stí. Už za
studií jsem totiž po pražských starožitnictvích shán l
památky. Ve sk íni jsem m l dva st edov ké palcá-
ty a asi 50 náboj  do revolveru Smith & Wesson.
To nacisté najít, byl bych bez e í desátým u zdi.
Našt stí nás tehdy „jenom“ vykopali z bytu a v ci
po nás uklízela eská policie. Z koncentráku jsem
byl propušt n mezi prvními v zim  r. 1940 na zá-
klad  intervencí mého otce. Pat il jsem totiž k mladším
student m. (Studenty kolem osmnácti let propustili
hned po zat ení ješt  v Ruzyni.)

Po návratu dom  jsem až do osvobození fungo-
val ve vítkovické nemocnici jako ošet ovatel, poz-
d ji jako zdravotník v nov  založeném hasi ském
sboru Vítkovických železáren. Po rozjetí výroby
v r. 1945 jsem byl p emíst n do exportního odd -
lení železáren s tím, že si dálkov  vystuduji obor
hutní inženýrství na VŠB v Ostrav , a tam p sobil
až do po átku 50. let. V roce 1952 m  však postihlo
n co, co poznamenalo m j osud na celý další ži-
vot. Kamarád, který emigroval do Anglie, se tehdy
vrátil do SR s jistým politickým posláním. Setkal se
i se mnou a cht l m  pro své tajné služby získat. I
když jsem ho odmítl - m l jsem už rodinu a v d l
jsem, že to nikam nepovede – on byl sledovaný a
po zat ení vyzradil všechny, s kým se tady setkal.
Byl jsem odsouzen ke t em let m v zení, z toho
jsem strávil jeden rok v uranových dolech
v Jáchymov . Po dvou letech po amnestii za pre-
zidenta A. Zápotockého jsem byl propušt n, ale
moje budoucnost byla navždy ztracena.  Pracoval
jsem st ídav  jako d lník, na ur itou dobu
s vynikajícím kádrovým posudkem jsem získal mís-
to dohlížecího inspektora na zásobovací základn
Ministerstva strojírenství v Ostrav . Jenže… p išly
tzv. prov rky Novotného a došlo k vyst ídání edi-
tel  v mé organizaci. Nový editel oblastní kancelá-
e – kovaný straník - se n jak nemohl smí it s mojí

politickou minulostí, snad ani s mým dalším vysoko-

školským studiem na Pedagogické fakult  UP
v Olomouci, obor zem pis – d jepis. A tak se stalo,
že jsem byl znovu propušt n a znovu musel odejít
do výroby. Studia jsem tentokrát dotáhl do tvrtého
semestru, než m  politi tí funkcioná i vyhodili. Za-
al jsem jezdit jako šofér nákladního automobilu

u stavebního podniku. Pak jsem po ur itou dobu,
než zase n komu za ala vadit moje politická minu-
lost, vykonával placenou funkci p edsedy ROH.
Nakonec jsem byl p e azen do funkce bezpe nost-
ního technika a v r. 1974 jsem odjel s vybraným
pracovním kolektivem t ineckého podniku IPS Pra-
ha vypomáhat p i výstavb  hlavního m sta (stav-
ba metra, elektrárny v Holešovicích, atp.). Odtam-
tud jsem pak šel i do d chodu.

V roce 1977 u nás to ili N mci ve spolupráci
s barrandovským štábem vedeným režisérem El-
marem Klossem historický film o Valdštejnovi. Hle-
dali lidi, kte í um jí zacházet s historickými zbran -
mi, a p išli tak na mne. Tak jsem objevil Barrandov
dva roky p ed svým odchodem do d chodu.
U celkem t iceti film  s vojenskou tematikou, ale i
seriál  a filmových pohádek, jsem p sobil jako od-
borný poradce na historické zbran  a ze své sbír-
ky jsem rovn ž vyzbrojoval filmové armády. Ales-
po  ty, co se pohybovaly v bezprost edním záb -
ru filmových kamer.

V tšinou však šlo o filmy, které u nás to ili N mci,
Rakušané a Špan lé. Z eské produkce jmenuji
namátkou filmy Poslední propadne peklu, Léka
umírajícího asu, S erty nejsou žerty, Krakonoš a
lyžníci, T i veteráni, atd. Sem tam se objevila i pro-
dukce, ve které jsem také sám ú inkoval. Pro natá-
ení sv toznámého filmu Amadeus jsem dodával

pouze d stojnické kordy dvo an m císa e Josefa
II., které v tom filmu nakonec nejsou v bec vid t!
Na dobu filmování mám hodn  vzpomínek.

N kdy se historické scény to ily na autentických
lokalitách, jako pražská defenestrace v seriálu Lé-
ka  umírajícího asu. Tehdy jsem m l za úkol vy-
zbrojit eské pány. St ílet se m lo i v prostorách
Pražského hradu. Slovenský režisér Miloslav Lu-
ther m  nechal pokusn  vyst elit, ale pak se rány
zalekl a zvolal: „Ne, ne, to tady nem žeme d lat!
To by pan prezident mohl p i podpisu ud lat ka -
ku!“ Bál se potíží s Husákovou ochrankou.

Vrcholnou akcí pro mne bylo v r. 1988 natá ení
jugoslávského filmu z období tereziánských válek
Migrace/Seobe na našich hradech a zámcích. Štáb
m l svého rekvizitá e. Co do vybavení to byl ale
ubožák. Když za ali to it ve spolupráci s barrandov-
ským režisérem Milošem Kohoutem, byli jeho pro-
st ednictvím informováni o mých možnostech. Po-
zvali si m  tedy, a když jsem na zámku v Krom íži
vybalil své rekvizity vybrané pro toto filmování, byl
jsem okamžit  jejich. Angažovali m  na p l roku v naší
zemi a na druhou polovinu roku do Jugoslávie, kde
se to ily hlavní bojové scény. To jsem zpo átku od-
mítal, ale oni stup ovali svoje nabídky, až mi nako-
nec povolili vzít s sebou ješt  ty i osobní asistenty.
Zážitk  a p íhod bylo opravdu hodn . Jedna hu-
morná z natá ení: P i útoku p es eku Drinu (to m l
být ve filmu Rýn) jednomu vojákovi vypadla do prou-
du eky šavle! Já jsem samoz ejm  ztropil ohromný
kravál a odmítl jsem další spolupráci. Tak si museli
objednat vojáky, kte í v et zu po pás ve vod  po-
stupovali, až našli na dn  moji ztracenou historickou
šavli. Dnes se tomu usmívám, tenkrát to byla pro
mne ale hr za!

Nyní ve svých 86 letech zájem o filmování už
nemám. Nadšení ubylo, nevím, kolik mi toho osud
ješt  vym í. Obrazn  e eno: te  už není o co bo-

Vojenský portrét sb ratele

ást vzácné sbírky Foto H. Jab rková
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jovat, te  už jde jenom o to, odpo ívat na vav í-
nech. A t šit se ze sbírky.

Velkou zásluhu na tom, že se rozrostla p ede-
vším o palné zbran , mají práv  filma i, kte í m
zam stnávali jako dodavatele historických zbraní.
Byla to jakási moje ctižádost, že jsem mohl vyzbrojit
vojenskou jednotku dejme tomu padesáti puškami.
Samoz ejm  podle d je filmu se p ed kamerou a
v pozadí objevovaly bu  k esadlové nebo per-
kusní zbran . Tehdy se pro natá ení ješt  použí-
valy historické originály. O dvacet let pozd ji už
existovala v severní Itálii a ve Špan lsku tovární
výroba replik historických zbraní.

Pro mne samotného jsou nejzajímav jší palné
zbran  k esadlové, tj. p chotní pušky s k esacími
zámky. T m ve své sbírce dávám p ednost a mám
jich také skoro nejv tší po et. P ipadám si jako majitel
harému, protože se s puškami postupn  mazlím.
Jednou je to tereziánská puška, potom napoleon-
ská, ale milé jsou mi všechny. Rád jsem si z nich
d íve i zast ílel. Ale dnes už se, bohužel, p ihlásilo
stá í. Už nemám o st ílení takový zájem.

Pokud jde o ty nejstarší zbran , jejich p vod je,
bohužel, neznámý. Nanejvýš m žeme zjistit, kdy a
kde ta zbra  byla vyrobena. Ale osudy t chto zbraní
jsou v tšinou neznámé.

Klenotem mé sbírky je lovecká perkusní kulovni-
ce z roku 1848 - polopažbená puška v honosném
provedení, zlatem tauzovaná, s damascénskou
hlavní, ráže 12 mm, signovaná Matthiasem Nowot-
nym ve Vídni. Pat ila Habsburkovi, staršímu bratru
olomouckého arcibiskupa arcivévody Rudolfa
Jana, který založil v r. 1828 Rudolfovu hu
v Moravské Ostrav  (pozd jší Vítkovické železár-
ny), arcivévodovi Rainerovi, lombardsko-benát-
skému místokráli. Nejstarším bratrem z této v tve
byl císa  František I. (vládl 1792 - 1835). Pušku
dostal tatínek jako odm nu za n jakou um leckou
práci od tehdejšího editele Vítkovických železáren
A. Sonnenscheina.

Sb ratelsky zajímavá je i opakovací puška, mo-
del Winchester z r. 1866, která se zasloužila o vybití
Indián  a bizon  v Severní Americe. Po roce 1870
objednalo Turecko kolem 70 000 kus  t chto tzv.
„win estrovek“ pro válku rusko – tureckou (1877 –
1878), kde Rus m zp sobily obrovské ztráty.
V Turecku tyto zbran  tak dohrály novou d jinnou

epochu. Naši praprad de kové, kte í vál ili za cí-
sa e pána na Balkán , si je pak jako suvenýry
p iváželi dom  do St ední Evropy.

Sbírku zbraní dopl uje i kolekce uniforem, p e-
vážn  sak, kterých mám n co p es padesát kus , a
všechny áky a p ilby c.k. rakousko-uherské armá-
dy. Mezi dragounskou, kyrysnickou, hulánskou,
p chotní a d lost eleckou chybí jen uherská – hu-
sarská.

Sbírku jsem rozši oval v tšinou nákupy
v obchodech se starožitnostmi u nás i v cizin . Za
všechny p ír stky jsem bu  platil nebo je vym oval
za jiné, což bylo ješt  bolestn jší. Protože znalosti
nepadají z nebe, musíme je odn kud erpat. Proto
mám i bohatou knihovnu, kterou se snažím neustále
rozši ovat. Našt stí ovládám n kolik cizích jazyk .
Odborná literatura je psána v tšinou v angli tin ,
n m in , francouzštin  a v ruštin . (Všechny tyto
jazyky, v etn  špan lštiny, sb ratel perfektn  ovlá-
dá, navíc se domluví i italsky a polsky – pozn. redak-
ce.) Kv li aktuálním informacím odebírám pravideln
i specializované asopisy.

Jsem otcem dvou syn . Ani jeden však nezd dil
mou a d dovu náklonnost k historii a vojenským
památkám. Nevyr stali ve stejných podmínkách, pro-
tože žili se svými matkami, s nimiž jsem se rozešel. Ale

lov k se neustále vyvíjí a m ní své životní postoje a
stanoviska. V ím, že zájem potomk  o sbírku se
asem prohloubí a její budoucnost tak z stane zajiš-

t na i po mém odchodu z tohoto sv ta. Jednou
z možností, jak sbírku uchovat ve svém celku, je její
deponování a vystavení v n jakém historickém ob-
jektu i v muzeu. N kolik nabídek v tomto sm ru už
mi v minulosti bylo u in no. Z Brna, Ostravy – Zá-
b ehu i od hrab te Adama Bubna z Litic na restituo-
vaném zámku Doudleby ve východních echách.
P esto, že  vlastnictví rozsáhlé a unikátní sbírky zna-
mená pro majitele p edevším starosti, dosud asi ne-
nazrál ten správný as, abych se od ní úpln  odlou-
il.

jazykové znalosti. Sb ratel se nutn  musí zajímat
o dobu, ve které jednotlivé sbírkové p edm ty fun-
govaly. Co kus, to cenný sv dek minulosti. Kdo umí
a zná, jak p inutit n mou památku, aby vypovídala,
pak teprve pochopí její pravou hodnotu.

„Persona grata“ mého celoživotního zájmu byl
synovec akademika J. Heyrovského, ing. Ivo Hof-
bauer, nám stek editele kladenských dol , který
byl stejného zam ení jako já. Byl také sb ratelem
zbraní. Spolu jsme si padli do noty a až do jeho smrti
jsme se scházeli, studovali materiál našeho spole -
ného zájmu, bavili se, jezdili na výlety, st íleli na st el-
nicích, prost  žili intenzívním zp sobem života.

Ovšem m l jsem také obrovské št stí, že už šede-
sát rok  nejezdím na vozí ku s prost elenou míchou.
V roce 1947 se dopustil m j známý kolega nepro-
z etelnosti a prost elil mi záda. Kulka jenom o milime-
try minula míchu. Se zbran mi není radno si zahrá-
vat! P esto jsem zbran  m l a mám rád. N kdo si
m že myslet, že láska k historickým zbraním je n co
absurdního, nemorálního a zvráceného. I když mož-
ná kdysi zabíjely, jsou to p ece jen neocenitelné pa-
mátky minulosti, protože d jiny se vytvá ely p eváž-
n  zbran mi. Pro sb ratele a badatele je v nich za-
kleto mnohé vzrušující tajemství, ekající na své od-
halení a zhodnocení. Ze starých zbraní vyza uje
zvláštní kouzlo minulých dob. Skrývají v sob  mys-
térium neznámých osud  neznámých držitel , maji-
tel , uživatel . asto byly použity ve chvíli rozhod-
nutí o život  a smrti jednotlivc  a n kdy, bohužel, i
celých národ .  Starou zbra  nesta í jen vlastnit a
dívat se na ni. M li bychom se snažit pochopit její
n mou výpov , pokusit se vžít do doby, kterou
v sob  nese. Musíme ji um t konfrontovat s jinými
historickými doklady, musíme znát celé široké záze-
mí, v n mž zbra  vznikla, vyvinula se a byla použí-
vána. Pak p estáváme vid t zbra  jako takovou, ale
máme p ed o ima cenný kulturní doklad minulosti.

Na základ  rozhovoru sestavila Hana Jab rková

A co mi život se zbran mi dal a vzal?
Dal mi smysl života, protože všechny
ostatní snahy o získání vysokoškolské-
ho vzd lání zkrachovaly, bylo mi ode-
p eno. Lapidárn  shrnuto: byl jsem
ádn  zapsaným studentem na ty ech

vysokých školách. Dvojí studium mi p e-
kazili N mci a dvojí komunisté. Za celý
sv j život jsem zkoušel najít zam stnání
u 64 podnik  a institucí. Vždy po zjišt ní,
že jsem byl zav ený z politických d vo-
d , byl konec! Musel jsem do výroby.
Nakonec mi jako nejv tší koní ek z -
staly jenom ty zbran , kterým jsem se
s láskou a celým nasazením v noval,
a také p i této své innosti uplat oval
výsledky svého odborného bádání i

U památníku bitvy prusko – rakouské v lese Svíb v
areálu bojišt  u Hradce Králové v r. 1977

R. Kratochvíl jako generál Laudon na oslavách
v Novém Ji ín  v r. 1990

Trénink st elby z bambitky na st elnici

S novodobými vále níky na bojišti u Slavkova
Foto archiv sb ratele
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Oprava zámecké v že na Vsetín
dokon ena

Ji í Haas

O zp ístupn ní v že vsetínského zámku po-
drobn  tená e Valašska informoval RNDr. Karel
Pavelka v ísle 11/2003. Zatímco vnit ní ást zá-
mecké v že zá ila novotou, zvenku tato domi-
nanta Vsetína byla oprýskaná a p sobila omšele.
Opadávající kusy omítky ze zámecké v že za aly
také ohrožovat kolemjdoucí, a proto se vedení
muzea po átkem letošního roku rozhodlo k radi-
kálnímu kroku - zahájit urychlen  opravu ven-
kovní omítky v že. Zlínským krajem byla
v rozpo tu muzea schválena ástka 560 tisíc K ,
m sto Vsetín uvolnilo z fondu na obnovu kultur-
ních památek ástku 100 tisíc K  a zbývající pro-
st edky erpalo muzeum z vlastních fond .
V polovin  letošního kv tna v pom rn  krátké
dob  sev ela zámeckou v ž kovová konstrukce
trubkového lešení sahající do výše p es 28 m a
zahalila ji na celé t i m síce do ochranné sí oviny.
Teprve nyní se ukázalo, že rozsah poškození
venkovní omítky pov trnostními vlivy je daleko
v tšího rozsahu, než se p vodn  p edpokládalo.
Sv j podíl na této destrukci m ly mimo jiné i ná-
sledky požáru st echy a zámecké v že z 10. srp-
na 1915. Vzhledem k tomu, že poslední v tší opra-
va venkovních omítek v že byla provedena v roce
1972, musela se (s ohledem na náklady za po-
stavení lešení) provést celková oprava velmi pe -
liv . Po oklepání ásti omítky se ukázalo, že je
nutné odstranit drobící se maltu i ze spár zdiva.
Zna n  zv tralý byl i okraj kamenné ímsy ocho-
zu zámecké v že a ást pískovce se drolila a
odpadávala. Obnovy kamenných prvk  ímsy
ochozu, fronton  i okenních parapet  se ochotn
ujal akademický socha  Miroslav Machala se svý-
mi dv ma pomocníky. Drolící se ásti pískovce
bylo nutné postupn  odstranit, zbývající ást na-
pustit hydrofobní penetrací, vypadlé kusy kame-

ne vytmelit a na záv r provést barevnou retuš.
Nemén  složitá byla i oprava štukových prvk
pod ímsou ochozu. Pro zpevn ní poškozeného
štuku bylo navrtáno kolem celé v že zámku p es
100 kovových ep . Náklady za provedené re-
staurátorské práce na oprav  ímsy a dalších
kamenných ástí si vyžádaly ástku 96 tisíc K .
Celková oprava venkovních omítek, poškozených
štukových prvk  a velmi kvalitní nát r stály muze-
um dalších 587 tis. K . Na základ  požadavku
pracovník  památkové pé e bylo na záv r pro-
vedeno oplechování kamenné ímsy titanzinko-
vým plechem a vym n ny rezavé v trací m ížky
ve spodním lemu kopule za nové v celkové hod-
not  59 tisíc K . Poch zná plocha ímsy ochozu
byla na záv r vyrovnána betonovou sm sí, opat-
ena izola ním povrchem a zárove  se provedl

nát r zábradlí ochozu v že, to vše v ástce tém
39 tisíc K . Veškeré náklady vynaložené v letošním
roce na opravu zámecké v že dosáhly ástky
1 124 tisíc K .

Valašský sbor portášský
– novodobí portáši

Petr Stolá

Na sklonku roku 2003 založilo n kolik nadšenc
z klubu vojenské historie a z Valašské Byst ice no-
vodobý portášský sbor, který navazuje na slav-
nou tradici portáš  ve zdejším kraji. Ale nejedná se
jenom o nostalgickou vzpomínku na to, co zde bylo
kdysi a co se za první republiky pokoušeli ješt
vzk ísit n kte í obyvatelé Valašské Byst ice.

Sou asný sbor navazuje také spolupráci
s CHKO Beskydy na úseku ochrany zdejší krajiny,
která se jeví stále aktuáln jší. V neposlední ad  si
také klade za cíl podílet se práv  prost ednictvím
zdejší portášské tradice, mající své ko eny již v první
polovin  17.století, na vybudování nezam nitelné-
ho, nep ehlédnutelného a charakteristického ima-
ge tohoto mikroregionu v oblasti cestovního ruchu
– Valašská Byst ice – Valašsko – východní Mora-
va – Zlínský kraj. Tento mikroregion m že být prá-
v  vymezen termínem PORTÁŠI.

Ob anské sdružení je zaregistrováno Minister-
stvem vnitra R pod .j.: VS – 248/SDR/1-2004.

V sobotu 4.dubna 2005 se uskute nilo první Slav-
nostní sezení Portášského sboru. Slavnost za ala
vzpomínkovou bohoslužbou  slova u místního koste-
la Nanebevzetí Panny Marie, kde se nacházejí p -
vodní hroby byst ických portáš . Na úvod a
k ukon ení této ásti zahrál byst ický soubor Troják.
Vzpomínkovou bohoslužbu vedl byst ický fará
mgr.Vlá il. Její sou ástí bylo i položení v nce ke hro-
b m a estná salva z historických zbraní. O to se
postarali již p íslušníci novodobého sboru. Jediným
negativem byla nep íze  po así, protože po celou
dobu velmi hust  pršelo, což se odrazilo i na ú asti.

Poté se celé shromážd ní p esunulo do sálu U
Pernických, kde program pokra oval. Moderová-
ní se ujal editel místní ZŠ – pan Kone ný. Slav-
nostní sezení op t svými písn mi a tentokrát i tan-
cem doprovázel soubor Troják, krom  n ho vy-
stoupil s krátkou ukázkou z divadelní hry e ka
Kramoliše – Portáši také soubor Chaos. Ke zdár-
nému pr b hu nemalou m rou p isp l i emeritní
editel Valašského muzea v p írod  pan dr. Štika,

který pohovo il o významu a historii portáš  nejen
v obci, ale v celé oblasti. Vyvrcholením programu
pak bylo p edání dekret  novodobým portáš m.

B hem letošního léta se portáši ve svých krojích
a s pat i nou výzbrojí již n kolikrát objevili na h e-

benech mezi  Vsackým
Cábem, Solání, Bum-
bálkou a hrani ních
h ebenech se Sloven-
skem, nebo ve Valaš-
ském muzeu v p írod
v Rožnov .

Ve sboru je v sou-
asné dob  dvanáct

muž , kte í již obdrželi
dekret portáše, dva se
na vstup p ipravují, a
stále hledáme další zá-
jemce, kte í by posílili
naše ady.

Kontakt: MVDr. Petr Sto-
lá ,756 27 Valašská Bys-
t ice 194, tel.: 602 515 045
e-mail:
DRSTOLAR@seznam.cz

Pod kování ze strany vedení muzea pat í p e-
devším firm  Karla Viléma za velmi rychle a kva-
litn  provedenou práci p i montáži i demontáži
lešení, v etn  sponzorského daru muzeu, dále
pak stavební firm  Dušana Lušovského, která p i
oprav  venkovních omítek odvedla opravdu kva-
litní práci, a také akademickému socha i Mirosla-
vu Machalovi i jeho pomocník m za provedené
restaurátorské práce kamenných prvk . Pod -
kování pat í také m stu Vsetínu za finan ní p ísp -
vek ve výši 100 tisíc K  na opravu v že a Zlín-
skému kraji za financování celé akce.

Akad. soch. M. Machala p i oprav  kamenné ímsy
Foto M. Oš ádal
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Muzikantské trio

Richard Sobotka

„Lidové trio profesora Jaromíra Štrunce“ je zce-
la neformální hudební t leso, které by se podle
aktér  také mohlo nazývat „3 Š“: Jaromír Štrunc -
Jaroslav Štika - Miloš Šimurda, prvý bývalý pro-
fesor na st ední škole, druhý emeritní editel Va-
lašského muzea, t etí akademický malí , nebo také
„Trio 228“, jak s nadsázkou poukazují na sou et
svých let (73 + 74 + 81), kterýžto název se však
každým následujícím rokem m ní.

„P vodn  jsme byli ty i,“ ekl Jaromír Štrunc.
„To ješt  s námi hrával malí  Jaroslav Frydrych.
Všechno za alo po válce, kdy jsme se my muzi-
kanti setkali v souboru Radhoš  jako tane níci,
kam jsme se hrnuli kv li d v at m. Miloš Šimurda
hrál na kontrabas, Jaroš Frydrych na cimbál, my
dva na housle. Na Valašsku jsme se narodili, tady
jsme žili, také b hem studií jsme se na Valašsko
vraceli. N kdy t eba v Tis avách, na salaši,
u ohní ku, nebo i n kde na Slovensku jsme jako
študáci spustili sv j vlastní koncert. Tahat se s cim-
bálem a basou na kopce nešlo, tak jsme hráli na
housle. Hráli jsme, zpívali, n co popili, vypráv li.
To bylo naše n kdejší muzicírování, na které po-
dnes rádi vzpomínáme.“

O tom, jak takové koncertování p i vat e na
salaši kdysi zaznívalo, p edvádí muzikantské trio
p íležitostn  na vernisážích výstavy obraz  aka-
demického malí e Miloše Šimurdy ve Frenštát ,
v Rožnov  a také ve Valašském Mezi í í. Hrají a
zpívají s neutuchajícím elánem písni ky, které kdysi
zaznívaly pod hv zdnatým nebem Valašska. I když
stále hrají a zpívají dob e, Jaroslav Štika p ece po
jednom vystoupení ve Frenštát  poznamenal:
„Bylo to lepší, tehdy...“

Zapomenutý barokní hudební skladatel
- kantor Josef Schreier z D evohostic -

 „moravský J. J. Ryba“

Zden k Smi ický

Po mnoha letech usilovného bádání v hudeb-
ních archivech po celé Morav   objevil význam-
ný brn nský hudební v dec, profesor Janá ko-
vy akademie múzických um ní v Brn , PhDr. Jan
Trojan, CSc., v hudebním archivu rajhradského
kláštera nejstarší notový záznam mimo ádného

žena Saligerová. Sólové party excelentním zp -
sobem zpívali sólisté olomoucké opery  Magda
Málková - soprán, Tá a Janošová - alt ,  Eva
Povýšilová - alt, Václav Málek (navržený za rok
2002 na „Cenu Thálie“) - tenor a Vladislav Zá-
pražný - bas.

Premiéry prob hly dne 25. 12. 2002 v chrámu
sv. Michala v Olomouci a o t i dny pozd ji, v sobotu
28. 12. 2002 v chrámu sv. Havla v rodišti sklada-
tele v D evohosticích  u P erova, vždy za obrov-
ského zájmu ctitel  vážné hudby. Skv lou atmo-
sféru premiéry váno ní mše Josefa Schreiera
v D evohosticích podpo il svou ú astí i svým  pro-
cít ným úvodním projevem  olomoucký sv tící bis-
kup Mons. Josef Hrdli ka.

Premiéra Schreierovy váno ní mše „Missa
pastoralis in C boemica“ se konala též v Byst ici
pod Hostýnem  26. 12. 2002 , avšak v menším
sborovém i nástrojovém obsazení. Byst ický p -
vecký sbor „Tregler“, posílený o hudebníky a
u itele ze základních um leckých škol, však po-
dal za ízení sbormistryn  Mgr. Marty Po ízkové
op t bezchybný výkon.

Premiérám z díla Josefa Schreiera p edchá-
zely hudební besedy s názvem „Barokní pasto-
relly moravských kantor “, které se konaly 29.
11. 2002 v Muzeu um ní v Olomouci a 3. 12.
2002 v Muzeu Komenského v P erov . Profe-
sor PhDr. Jan Trojan na t chto setkáních sezná-
mil poslucha e  s kantorským hudebním d ním v
17. a 18. století na st ední Morav . Hudební
ukázky skv le zazpívala Mgr. Marcela Buchma-
nová, roda ka z D evohostic, u itelka ZUŠ
v Byst ici pod Hostýnem.

V roce 2003 se ujal provedení Schreierovy
váno ní mše p vecký sbor a orchestr „Musica
figuralis“ Brno, ízený mladým nad jným diri-
gentem Mgr. Markem ermákem, rodákem
z P erova.Toto vynikající hudební t leso se ori-
entuje p evážn  na uvád ní hudby období ba-
roka a zam uje se na  skladatele z našeho re-
gionu, jejichž dílo bylo zapomenuto. Tak zazn la
v rámci adventních koncert  v kapli Božího t la
jezuitského konviktu v Olomouci dne 7. prosince
2003 „Hudba ze zahrad a salon “, kterou složili
kapelníci, kte í p sobili ve službách olomouckých
biskup  (Antonín Neumann, Mo ic Handtke, Vác-
lav Vodi ka).

Dne 14. prosince 2003 na koncertu pod ná-
zvem „Collegium musicum“ zazn ly op t v kapli
Božího t la skladby kapelník  olomouckého dómu
sv. Václava - Josefa Guretzkého, Josefa Pusch-
manna, Antonína Neumanna, a dále díla Carla
Ditterse z Dittersdorfu.

Muzikantské trio Jaromír Štrunc, Jaroslav Štika,
Miloš Šimurda Foto archiv autora

díla tém  zapomenutého hudebního skladatele
období baroka – kantora Josefa Schreiera. Jed-
nalo se o p ekrásnou váno ní mši „Missa pasto-
ralis in C boemica“.

Po dalším mnohaletém pátrání v matrikách a
archivech zjistil, že se skladatel narodil v D evo-
hosticích u P erova dne 2. ledna 1718. Tento
d evohostický rodák po studiích odchází jako mladý
kantor na svou první u itelskou štaci  do Bílovic
u Uherského Hradišt  na Moravském Slovácku.
Zde si v roce  1740  bere za manželku dceru
tehdy již zem elého místního rektora a regens-
choriho  Mikuláše Bureše -  Annu Burešovou.

Ve slováckých Bílovicích Josef Schreier prav-
d podobn  prožil kus š astného života, který jej
inspiroval k bohaté tv r í innosti. N kdy kolem
roku 1755 zde složil p ekrásnou váno ní mši „Mis-
sa pastoralis in C boemica“ , která je unikátní tím,
že se zde st ídají zp vní party v jazyce eském,
latinském a ve valašském  ná e í.

Schreierova váno ní mše, jež vznikla tém
o p l století  d íve než skv lá Rybova váno ní
mše „Hej mist e“ (1796), je plná veselí, jasu a
radosti z narození Pán . Velmi p sobivá je i jeho
„Pastorella in D“, jež op t vychází z valašského
lidového prost edí a je d kazem velké um lecké
invence d evohostického rodáka.

U itel Josef Schreier je však autorem i dalších
d l, z nichž nejvýznamn jší jsou jeho zp vohry
„O vyhnané pravd “  („Veritas exulans“) a „Zlatá
svoboda“ („Aurea libertas“), které pat í bezespo-
ru k nejvýznamn jším památkám domácího jevišt-
ního rokoka. Josefu Schreierovi jsou p ipisována
i t i velikono ní oratoria. 

Dne 3. ervna 2003 jsem doprovázel pana
profesora Trojana p i jeho bádání v Muzeu hud-
by Slovenského národného muzea na bratislav-
ském hrad , kde jsme byli velmi mile p ijati. Obje-
vili jsme zde dalších 28 záznam  o Schreiero-
vých dílech, které sv d í o tom, že tento kantor
odchází po roce 1760 do tehdejších Uher, tedy
na Slovensko, kde piln  tvo í dál.

V roce 2002,  kdy jsme museli p ekonávat ne-
uv itelné bariéry ned v ry, nezájmu a ignoran-
ce, se  nám po neuv itelném úsilí poda ilo zajistit
premiéru Schreierovy váno ní mše „Missa pas-
toralis in C boemica“ podle p vodního notového
zápisu autora a v plném nástrojovém obsazení,
tak jak byla napsána p ed 250 lety.

K provedení Schreierova díla se skv le posta-
vila renomovaná sbormistryn  vynikajícího pade-
sáti lenného p veckého sboru „Collegium voca-
le“ Olomouc, posíleného o hudebníky z olomouc-
ké filharmonie a z olomouckého divadla, paní R -

Kopie zápisu o na-
rození kantora Jos.
Schreiera ve farní
matrice chrámu sv.
Havla v D evohos-
ticích (SOA v Olo-
mouci)
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O týden pozd ji, tedy 21. prosince 2003 p iví-
tal poslucha e v kapli Božího t la jezuitského kon-
viktu koncert s názvem  „Ad major Dei gloriam“.
Poslucha i si vyslechli provedení d l  význam-
ných skladatel  období baroka Jana Neubauera,
Jana Hausnera, Tobiase Gsura a nov  objeve-
ného bavorského skladatele, lena cisterciácké-
ho ádu ze Salemu, Francisca Xaveria Schlech-
ta. Na tomto koncertu zazn ly i skladby nejvý-
znamn jší osobnosti moravské pastorální hudby
období baroka, d evohostického rodáka Josefa
Schreiera. Na po átku tohoto koncertu byla uve-
dena jeho  skv lá „Pastorella in D“, která pln
vychází  z lidových hudebních tradic Valašska. 
Jako p edposlední dílo tohoto koncertu se v plné
kráse zaskv ly velebné tóny Schreierovy vá-
no ní mše „Missa pastoralis in C boemica“, která
je podle pana profesora PhDr. Jana Trojana
vrcholným dílem barokní kantorské pastorální
tvorby 18. století.

Stejný  koncertní program zazn l jako premié-
ra díla Josefa  Schreiera v sobotu 10. ledna 2004
v chrámu sv. Vav ince v P erov . Provedení díla
Josefa Schreiera v Olomouci i v P erov  se osob-
n  zú astnil i profesor PhDr. Jan Trojan.

Dodate n  jsme se pak dozv d li, že ve dnech
20. a 21.prosince 2003 provedl se zcela mimo ád-
ným úsp chem Schreierovu váno ní mši v Kon-
certní síni m sta Uni ova „Smíšený p vecký sbor
m sta Uni ova“ ve spolupráci s „D tským p vec-
kým sborem“ ZŠ Jaroslava Haška Uni ov za do-
provodu „Smy cového orchestru ZUŠ“ v Uni o-
v . Koncert, který byl nadšen  p ijat uni ovskou
ve ejností, ídil dirigent František Mlyná .

V roce 2004 p átelé z Uni ova slíbili, že Schrei-
erovu váno ní mši nacvi í znovu a v kvalitn jším
provedení, a na nácvik si vyšet ili více asu.
Dne 16. prosince 2004 zazn la Schreierova
váno ní mše op t po roce v Koncertní síni m sta
Uni ova.V sobotu 18. prosince 2004 uvedli
Uni ovští  excelentním zp sobem Schreierovu
váno ní mši jako premiéru tohoto díla v rakouské
metropoli – ve Vídni, v chrámu sv. Karla Boro-
mejského. Prvnímu zahrani nímu provedení to-
hoto ryze moravského díla byli p ítomni nejen

naši nadšení víde ští krajané, ale i velvyslanci
eské a Slovenské republiky a svou ú ast p i-

slíbil i rakouský prezident.
 Dne 19. prosince  2004 pak  zazn lo  Schrei-

erovo dílo op t v Koncertní síni m sta Uni ova.
Konzervato  Pavla Josefa Vejvanovského

v Krom íži, jejíž p vecký sbor a orchestr Schrei-
erovu váno ní mši nastudoval za ízení dirigen-
ta Mgr. Viktora Kozánka, ji provedl dne 16. pro-
since 2004 jako premiéru v Krom íži a 19. pro-
since 2004 pak znovu ve skladatelov  rodišti,
v D evohosticích.

V roce 2005 se nastudování Schreierovy vá-
no ní mše op t ujal byst ický p vecký sbor „Treg-
ler“ za ízení zkušené sbormistryn  Mgr. Marty
Po ízkové. Její uvedení p ichystal na 26. prosince
2005 v chrámu sv. Jiljí v Byst ici pod Hostýnem.

V polovin  l istopadu roku 2005 byla
v olomouckém  nakladatelství VOTOBIA vydána
kniha pana profesora Jana Trojana: „Josef
Schreier ( 1718 - ?) - podivuhodné osudy živo-
ta a díla moravského  skladatele a  kantora“.
Kniha o tomto zapomenutém hudebním sklada-
teli, rodákovi z D evohostic,  zachycuje obdivu-
hodný život tohoto Bohem nadaného vesnické-
ho kantora a je dopln na p ílohou s ukázkami
z  jeho d l.

Kniha, na jejímž vydání se finan n  podílí
Obec D evohostice a Krajský ú ad v Olomouci,
má více než 150 stran a obsahuje i úvodní ást
o historii m ste ka D evohostice a o jeho vý-
znamných osobnostech. Sou ástí publikace  je i
barevná fotografická a dokumentární p íloha.
Obojí pro knihu p ipravil  blízký spolupracovník
profesora Jana Trojana, u itel z D evohostic
Zden k Smi ický. Ten byl iniciátorem vzniku kni-
hy a vydání knihy po dobu dvou let od po átku
až do konce zajiš oval.

V ím, že  se  dílo d evohostického rodáka,
kantora Josefa Schreiera, které bylo kdysi zná-
mé po celé Morav , dostane op t na výsluní
eského hudebního sv ta a náš rodák se stane

sou ástí  trojhv zdí naší barokní pastorální hud-
by, které tvo í Jakub Jan Ryba ( echy), Josef
Schreier (Morava), Ji í Zrunek (Slovensko).

 

Prof. PhDr. J. Trojan, CSc. s cimbalistkou Zuza-
nou Lap íkovou v Bílovicích, ervenec 2004

Foto archiv autora lánku

Profesor PhDr. Jan Trojan, CSc.

Emeritní profesor Janá kovy akademie mú-
zických um ní v Brn , PhDr. Jan Trojan, CSc.
se narodil 3l. kv tna 1926 v Brtnici nedaleko
T ebí e. Studoval historii a hudební v du na
Filozofické fakult  Masarykovy university v Brn .
Na Pedagogické fakult   brn nské Masarykovy
university pak  vystudoval ješt  hudební výcho-
vu, stal se asistentem v seminá i hudební vý-
chovy u profesora PhDr. Bohumíra Št dron ,
DrSc. a stal se jeho žákem a pokra ovatelem.

Od roku 1961 p sobil jako odborný asistent
Janá kovy akademie múzických um ní v Brn .
V roce 1990 byl jmenován profesorem JAMU
pro obor teorie a d jiny hudby. Soustavn  se
v nuje historii hudebního d ní v 18. a 19. století
na Morav . Zabývá se také d jinami hudební-
ho divadla, zejména pak opery. Rekonstruoval
adu skladeb staré eské hudby pro hudební

redakce s. rozhlasu v Brn , Plzni, Ostrav  a
v Olomouci. Po mnoho let p sobil jako hudební
a divadelní kritik brn nských list .

Krom  vysokoškolských skript napsal 136
drobn jších pramenných p ísp vk  z historie
hudby a  142 rozsáhlých hudebn  historických
studií, vydaných v odborných v deckých aso-
pisech.

Jeho st žejními díly jsou velmi úsp šné mono-
grafie „Kanto i na Morav  a ve Slezsku v 17. a
18. století“ (Muzejní a vlastiv dná spole nost Brno,
2000 ) a „D jiny opery“ (Paseka Praha 2001).

Jsme up ímn  rádi, že našemu regionu v nuje
svou p íze , která souvisí s osobností tém  za-
pomenutého hudebního skladatele Josefa Schre-
iera, rodáka z malebného záhorského m ste ka
D evohostice, jehož dílo i rodišt  objevil po mno-
ha letech badatelského úsilí v hudebních archi-
vech i matrikách po celé Morav .

Jeho posledním dílem je studie „Josef Schrei-
er – podivuhodné osudy života a díla morav-
ského skladatele a kantora“, která byla vydána
nakladatelstvím Votobia v Olomouci v listopadu
2005.

Premiéra váno ní mše „Missa pastoralis in C boemica“ v chrámu sv. Havla v D evohosticích, 28. 12. 2002
Foto J. Bla ák
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V roce svých sedmdesátin se do kal Ilja Har-
tinger první knižní monografie. Ovšemže už
dávno p ed tímto životním jubileem pat il
k nejvýrazn jším a nejvýznamn jším osobnos-
tem valašské výtvarné kultury. PhDr. Dalibor
Malina to svou vskutku reprezentativní, d -
stojnou a fundamentální monografií Malí  a
grafik Ilja Hartinger, Vsetín 2005 nad všech-
nu pochybnost pr kazn  dokládá. V šesti ob-
sažných kapitolách vyvážen  pojednává ži-
vot a dílo um lce, který po celý život z stal
v rný rodné Karolince, kde žije i tvo í a jejíž
okolí je hlavním inspira ním zdrojem jeho vý-
tvarného díla. Od studijní pr pravy až k um -
lecké zralosti a neutuchající tvo ivosti v sou-
asnosti sleduje autor erudovan  všechny

složky Hartingrova díla: malí skou tvorbu
v r zných technikách, grafiku (v etn  ilustra -
ních prací), tvorbu realizovanou v architektu e
(textilní panó, gobelíny, tapiserie, sklen né
artefakty, vitráže a mozaiky). Jeho analýzy jsou
odborn  p esv d ivé, p i emž z stávají p ija-
telné a srozumitelné i laickému tená i. V této
krátké informativní glose není místo na pozor-
nost v i všem aspekt m Malinovy práce. Za
p ipomínku však stojí, že není zam ena jen
stroze monograficky na um lcovu osobnost;
za azuje ji nejen do širší galerie valašských
výtvarník , ale i do souvislostí soudobého es-
kého a evropského um ní. Ocen ní širšího
kruhu tená  nepochybn  dojde mimo jiné
kapitola „Magický vrch Solá  a valašská kraji-
na“, kterou lze íst jako samostatný a mimo-
ádn  citlivý esej o „moravském Olympu“ a

jeho všestranné, nejen výtvarné, um lecké
iradiaci. – Kniha samoz ejm  obsahuje hojnost
dokumentárních snímk  a reprodukcí, její pod-
statnou ástí je obrazová p íloha (61 položek)
p edstavující ukázky ze všech tv r ích období
jubilujícího um lce. V takové ší i a vývojovém
sledu – navíc se zasv ceným komentá em –
nem že nabídnout Hartingrovo dílo žádná vý-
stava nebo galerijní expozice. Nechybí ani

p ehled biografických dat, samostatných vý-
stav a výb rová bibliografie. Obvyklá fráze
anoncí a reklamy, že kniha by nem la chyb t
v knihovn  žádného milovníka výtvarného
um ní, platí do písmene, a lze ji v rohodn
rozší it: ani v knihovn  milovníka Valašska a
valašské krajiny. Podotýkáme však, že jedním
z mnoha p ínos  Malinovy monografie jsou
zejména objevné výklady o pozoruhodných
p esazích Hartingrovy tvorby mimo region, do
kontextu pnutí a hnutí sou asné evropské vý-
tvarné scény.

Mojmír Trávní ek

Staletí gobelín  je název publikace, kte-
rou (s up es ujícím podtitulem v moravských
a slezských sbírkách) vydala Moravská
gobelínová manufaktura ve Valašském
Mezi í í. Publikace byla vydána k padesáti
let m restaurování historických gobelín , i když
toto ne zcela ur it  zjistitelné výro í nastane
pravd podobn  až p íští rok. (P esn jší doku-
mentace restaurovaných gobelín  je vedena
bohužel až od roku 1959.)

Kniha je p ehledným katalogem starých ta-
piserií v moravských a slezských sbírkách,
zachycuje sou asný stav sbírkových fond  ve
správ  Národního památkového ústavu, a to
jak územního odborného pracovišt  Brno, tak
územního odborného pracovišt  Olomouc.
Zaznamenává rovn ž gobelíny ze sbírek mu-
zeí a galerií. Ku prosp chu v ci je celá publi-
kace založena na fotografických reprodukcích
historických tapiserií, které jsou doprovázeny
pot ebnými katalogovými údaji. Nechybí však
odborný úvod od dr. Marty Sedlákové a v zá-
v re né ásti také technologické zhodnocení
problematiky restaurování starých textilií
z pera editele MGM ak. mal. Jana T. Strý ka.
Ve své úvaze upozor uje zejména na trvalý
problém všech restaurátor  – na otázku míry au-
tenticity, tedy na otázku, kterou d ív jší opravu

Již v této chvíli je t eba konstatovat, že se
Studijnímu a dokumenta nímu st edisku Fran-
tiška Bartoše p i Muzeu jihovýchodní Mora-
vy ve Zlín  poda ilo iniciovat  reedici Barto-
šova tém  sto let nedostupného díla, takže
díky porozum ní Krajského ú adu ve Zlín  a
jeho nakladatelství už te  mají odborníci i te-
ná i k dispozici Bartošovu první pís ovou
sbírku Nové národní písn  moravské
z roku 1882, soubor jeho národopisných studií
vydaných v letech 1883 ( I. Bývalé panství
Zlínské, II. Moravské Valašsko, kraj a lid.) a
1885 ( III. Podluží a Podlužáci,  IV. Moravští
Kopani á i, V. O naší poezii kramá ské, VI.
T i filologické „humoresky“) pod souhrnným
názvem Lid a národ a jedine nou sbírku
d tského folkloru Naše d ti ilustrovanou Mi-
kolášem Alšem.Uvedené publikace lze získat
v Krajské knihovn  Františka Bartoše ve Zlí-
n . Zp ístup ování díla Františka Bartoše
bude pokra ovat vydáním jeho spisu Morav-
ský lid (1892) a do jednoho svazku soust e-
d ných studií Moravská svatba (1892), Lí-
še  (1902), Deset rozprav lidopisných
(1906). Vyvrcholením bartošovské reedice
bude bezpochyby vydání  jeho Kytice
z lidového básnictva, bohat  ilustrované
Adolfem Kašparem. Spokojíme-li se s inter-
netovou edicí zbylých dvou monumentálních
pís ových sbírek, splatí naše generace z vel-
ké ásti dluh, který v i Františku Bartošo-
vi, etnografovi a folkloristovi, nepochybn
má.

Klí em k poznání  života a díla jsou Biblio-
grafie díla Františka Bartoše  a Tabulko-
vý životopis Františka Bartoše, které vy-
dalo v letech 1997 a 1998  Muzeum jihový-
chodní Moravy, kde je lze také získat.

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlín  a
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlín
uspo ádají ve dnech 25. a 26. dubna 2006
konferenci: František Bartoš, dialektolog,
pedagog a národopisec, v novanou stému
výro í  jeho úmrtí. Referáty o významu díla
této významné osobnosti  moravského kultur-
ního života pro rozvoj eské etnografie, folklo-
ristiky, dialektologie a eské kultury v bec p ed-
nesou významní v dci v uvedených v dních
oborech. Po adatelé po ítají s tím, že v pr b -
hu celého roku bude uskute n na ada kultur-
ních akcí,  které toto jubileum p ipomenou, a že
toto jubileum bude p ipomenuto v místech, kde
sbíral a p sobil.

O výsledcích konference budeme tená e
Valašska informovat.

Karel Pavlištík

Výb r z nových regionálních publikací
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ponechat a zda lze (a zda je pot ebné) dojít
k p vodní podob  díla. V samém záv ru jsou
údaje o restaurátorském týmu, zjistitelný se-
znam restaurovaných prací a zcela na záv r
pak pod kování sponzor m, bez jejichž po-
moci by kniha nemohla vyjít.

Slavnostní uvedení publikace se odehrálo
v sobotu 16. ervence letošního roku na Stát-
ním zámku Tel  p i zahajovacím ve eru festi-
valu „Krajina hudby“ a p i p íležitosti odevzdání
restaurovaného gobelínu „Zásnuby Jupitera
a Juno“ a jeho reinstalace v Modrém sále tel -
ského zámku.

Jistou (a zám rnou) p edzv stí byla verni-
sáž výstavy „Staletí gobelín  na Morav  a ve
Slezsku“, která se konala poslední kv tnový
den na zámku v Bu ovicích. Výstava, která tr-
vala až do konce prázdnin, m la pon kud širší
záb r: šest restaurovaných historických go-
belín  bylo dopln no ješt  komorním výb rem
ze sou asné tvorby valašskomezi í ské gobe-
línky.

Publikaci lze získat v Moravské gobelínové
manufaktu e ve Valašském Mezi í í a v institu-
cích, které mají historické gobelíny ve svých
sbírkách – zejména na státních zámcích.

Tomáš Mikulaštík

Marie Brandstettrová, Jaroslava Zastáv-
ková: Uzlík vzor  bílé výšivky z Rožnov-
ska,  vydalo Valašské muzeum v p írod  v
Rožnov  pod Radhošt m v roce 2005 za fi-
nan ní podpory MK R.

Publikací završily ob  autorky t íletý výzkum
v terénu, archivu a muzejních sbírkách, kdy
hledaly doklady k vývoji ornamentiky, užitých
steh  a uplatn ní specifického druhu výzdoby
lidového od vu. Zejména bohatství dochova-
ných artefakt  v rožnovské muzejní sbírce,
poslední nositelky tradice bílé výšivky v terénu
i zájem vyšíva ek mladší generace o tradi ní
vzory vedl ob  autorky k  náro nému výzku-
mu, který zahrnul dokumentaci v muzeích na
Valašsku, ale také v Brn , Olomouci a Praze,
pe livé archívní studium i návšt vy u nejstar-
ších vyšíva ek.  Významnou sou ástí výzku-
mu bylo po ízení obrazové dokumentace uží-
vaných ornament , steh  a kompozi ního e-
šení vyšité plochy.

Obsah rozd lily na ást kulturn  historickou
a vzorovou p ílohu, kterou ocení zejména sou-
asné vyšíva ky. Názvy nejobsáhlejších kapi-

tol ukazují, s jakou pe livostí publikaci p ipra-
vovaly: Názory na bílou výšivku a její p vod -

Výšivky ve sbírkách muzeí – Uplatn ní bílé
výšivky na ženském kroji – Užívané stehy a
motivy – Osobnosti, které ovlivnily podobu a
trvání bílé výšivky – Uplatn ní a prom ny vý-
šivky po  roce 1925.

Ob  autorky v novaly v textech jednotlivých
kapitol, bohat  proložených vyobrazeními sbír-
kových p edm t  zdobených výšivkou, vel-
kou pozornost také možnosti využití publikace
sou asnými vyšíva kami, které nemají p ístup
do muzejních sbírek a rády by se o tradi ních
vzorech pou ily.

Sou asné vyšíva ky, a  profesionální nebo
zájemkyn  o zhotovení drobných dekorativních
p edm t  vlastním p i in ním, ocení jist  vzoro-
vou p ílohu sestavenou z p edloh ornament ,
které autorky zdokumentovaly na muzejních
p edm tech. Práv  tuto pomoc sou asným no-
sitelkám tradice bílého vyšívání ocenil p i ud -
lení finan ní podpory vydání Odbor regionální
a národnostní kultury MK R. K úsp chu pub-
likace p isp la bezpochyby i grafická úprava
publikace, jejímž autorem je B etislav Dadák.

Zájem o „Uzlík“ je mimo ádný nejen ze stra-
ny vyšíva ek a milovnic ru ních prací , ale i
kolegy  v muzeích, kterým je dobrým pomoc-
níkem p i katalogizaci krojových sbírek.

Ji ina Veselská

Se zpožd ním jednoho roku se mi dostala
do rukou kniha Jana Ze ka: Pod evnická
zastavení. Vydalo ji vydavatelství Region
v Zádve icích v roce 2004. Knihu ilustroval Ji í
Holík. P vabná knížka verš  je vroucím vy-
znáním lásky k rodnému kraji. Obsahuje nejen
autorovy verše s úvodem, ale také slovní ek
ná e ních slov a zajímavou ást s názvem Hla-
sy mých p átel. Dr. František Pavlí ek tu vý-
stižn  knihu charakterizoval: „Jsou psána ver-
šem, není to však básnická sbírka, v tom se
jist  shodneme. Jaký podtitul jim dát? Je to
v bec nutné? Zdá se mi, že ve dvou slovech
Vašeho titulu je dáno vše podstatné. Místo
domova a životní ohlédnutí. Vaše Pod evnic-
ká zastavení pot šila mé valašské srdce.“

Je zbyte né k t mto slov m cokoliv dodat.
Ji í Demel

Nové místopisné publikace:
Janová, Naše obec – náš domov, autor

Ladislav Baletka s kolektivem, brožované vy-
dání, vydal Obecní ú ad Janová k 500. výro í
založení obce v roce 2005, 239 stran.

Kate inice, D jiny a sou asnost obce na
Valašsku, autor Ladislav Baletka s kolektivem,
vázaný výtisk, vydal Obecní ú ad Kate inice
k 500. výro í založení obce v r.2005, 157 stran.

Hoš álková, 500 let, kolektiv autor , vá-
zaný výtisk, vydal Obecní ú ad v Hoš álkové
k 500.výro í trvání obce v roce 2005, 169 stran.

Z dalších vydaných titul :
Rožnov láze ský, autorka Lucie Hambál-

ková a kolektiv, vydáno u p íležitosti Roku
v rožnovských lázních v rámci edice Rožnov-
ské malé tisky, sv. 6, vydalo M sto Rožnov
p/R v r. 2005, 95 stran.

Rožnovský malovaný porcelán, autorka
Denisa Hr zková, v rámci edice Rožnovské
malé tisky, sv. 5 vydalo M sto Rožnov p/R v r.
2005, 71 stran.

42 hodin. Jak jsme prožívali osvoboze-
ní v kv tnu 1945, autor Miloš Kuliš ák,
z rukopisu Kroniky osvobození Rožnovska
vybrala a p ipravila Ir a Drápalová – Kuliš á-
ková, vydalo M sto Rožnov p/R a Valašské
muzeum v p írod  v r. 2005, 135 stran.

Valašské muzeum v p írod  v Rožnov
pod Radhošt m 1925 – 2005, autorka Ji ina
Veselská s kolektivem, vydalo VMP v Rožnov
pod Radhošt m v r. 2005, 125 stran.

Rolnický chov ovcí a koz, autor Ludvík
Kunz, kresby K. Langer, v rámci edice Rolnic-
tví na východní Morav  od baroka do II. sv -
tové války, sv. 2 vydalo VMP v Rožnov  pod
Radhošt m v r. 2005, 330 stran.
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Obraz valašské spole nosti v knize
„ Moudrost starých Valach “

Interdisciplinární souvislosti

Hana Golá ová

Na své životní cest  se setkáváme s mnoha
jemnými záležitostmi, které v nás nechávají otisk.
Vždy z jiného zorného úhlu se vracíme ke ko-
en m. Vyrovnáváme se s osobní minulostí,

rodinnou, konfrontujeme se s historií na nejr z-
n jších úrovních. Vracíme se zp t do regionu,
abychom se znovu nadechli. P icházíme-li do
p vodního prost edí, op t v nás ožívá pam
místa, pam  krajiny, pam  života našich p ed-
k … A také pam  jazyka. Nem žeme zapome-
nout na mluvu, s níž jsme vyr stali, nebo  ta vy-
tvá í v duši lov ka znatelnou rýhu. Naším rod-
ným jazykem, v p eneseném slova smyslu, m že
být také dialekt. A tak se vždy jakoby v kruhu
setkáváme s místem, minulostí, jazykem. Práv
v dnešní dob  intenzivní mezikulturní fluktuace je
t eba vracet se k tradicím, ale zcela nov .

Jsem vd ná za to, že jsem mohla spolupra-
covat na jazykových úpravách knihy své tety -
Ludmily Vráželové: „Moudrost starých Valach “.
(O publikaci jsme psali ve Valašsku, vlastiv dné
revui . 14 (2005/1) – pozn. redakce). Po p e-
tení „moudrostí“ jakoby v nás znovu ožily

všechny vzpomínky, smysly, hodnoty. P estože
se nejedná o knihu v deckou, slovníkovou,
m že být zajímavá i pro odbornou ve ejnost.
Nacházíme v ní nejr zn jší p ísloví, r ení, po-
ekadla, pranostiky, p irovnání, azená tematic-

ky, a v neposlední ad  zvyky a pov ry odka-
zující k životnímu stylu dob minulých. Kniha
„Moudrost starých Valach “ je jedine ná nejen
po stránce lingvistické, protože zachycuje stav
valašského dialektu p ibližn  na po átku 20. sto-
letí, ale odráží myšlení lov ka té doby, mozai-
kovit  tvo í obraz spole nosti. Jak se m j obraz
po p e tení materiálu v mysli vytvá el, tak se
také rozpadal pod drobnohledem interdiscipli-
nárním. Obecn  stará lidová r ení mohou být
dostate n  výživným materiálem pro širší spo-
le enskov dní zkoumání.1  Ze svého zorného
úhlu by mohla být zajímavá, jak už bylo e eno,
pro lingvistiku, tradi n  pro etnografii a folkloris-
tiku, kulturní a sociální antropologii, literární
v du, historii, ale také nap . teologii a religionis-
tiku, sociologii, filozofii, etiku, psychologii.

S úrovní poznání v oblasti spole enských v d
roste také poznání sou asného lov ka, který
se v tšinou dívá na problém z mnoha stran.
Tento p ístup m že být aplikovatelný také na
tradi ní lidovou moudrost.2  Ráda bych na zá-
klad  materiálu z knihy poukázala na interdisci-
plinární souvislosti a ty doplnila p íklady. Jde
spíše o osnovu, kterou je možno dále rozvíjet.
Ale není možné vytvo it si na základ  sesbíra-
ného materiálu jednozna nou p edstavu o va-
lašské spole nosti ur ité doby, nebo  každý
obraz je lidsky nedokonalý a závislý na osob-
nosti toho, kdo jej tvo í.

Sbírka „Moudrost starých Valach “ m že být,
jak už bylo nazna eno, p itažlivá pro dialekto-
logy, je psána valašským ná e ím. P estože
jsou lidové moudrosti zachyceny tzv. folklorním
dialektologickým p episem, zachovávají tradi -
ní ná e ní rysy. Stále platí, že dialekt Valašska

pat í k nejarchai t jším útvar m našeho národ-
ního jazyka: „Sta í ludé užívajú minulého asu,
mladí budúcího.“ Dodnes se v n m používají
prvky, které znala eština v 15., 14. stol. i d íve.
Jedná se o pom rn  složitou problematiku hlás-
kosloví a historického vývoje jazyka, tvaroslo-
ví.3  P edevším je to materiál bohatý lexikáln ,
zachycuje mnohé z diferen ní slovní zásoby
valašského dialektu.

Lingvisté jako nap . K. Chotek, pozd ji D.
Krandžalov, se zabývali etymologií valašské
slovní zásoby v souvislosti s diskusí o p vodu
valašských obyvatel. Polemika v tomto sm ru
probíhá dodnes. V minulosti se objevila teorie,
že moravští Valaši p išli z Rumunska díky tzv.
karpatské salašnické kolonizaci. Dnešní histori-
ci se však v tšinou domnívají, že místní osady
vznikaly osídlením moravského obyvatelstva a
šlo zejména o p enos kultury v souvislosti se
salašnictvím.4  Pojem valach p edstavoval
v jazyce obyvatel Vsetínska námezdní ele
pomáhající p i pasení tzv. valašského dobytka
(ovce a kozy).  D. Krandžalov dosp l k záv ru,
že se v místním dialektu dochovalo nemnoho
slov5 , která by mohla mít p vod v rumunštin .
V knize Ludmily Vráželové objevíme pouze p t
takových doklad : cap (kozel), grapa (roklina,
strž), k del (houf), košár (ohrada pro ovce),
kotár (hora, kopec). V lexiku valašského dia-
lektu najdeme celou vrstvu spojenou se salaš-
nickou kulturou, ovšem nejedná se jen o slo-
va rumunského p vodu, ale také o lexémy mající
p vod jinde na Balkán . Jen pro zajímavost -
zdá se, že je dnes ve valašském ná e í siln jší
vrstva slov pocházejících z n m iny.

Frazeologie a idiomatika, ná e ní fraze-
ologie, literární teorie se snaží o popis a kla-
sifikaci obrazných pojmenování. Uve me ales-
po  b žné t íd ní na p ísloví: „Múdrý lov k
nemluví o tem, co neví.“; po ekadla: „Bez roby
a tabáku, to je u no (smutno) v baráku.“;  pra-
nostiky: „Gdyž prší na Prokopa (4. 7.), pro-
mokne každý mandel, každá kopa.“; r ení:
„Živú mocú – silú mocú.“; ustálená p irovná-
ní: „Suchý tajak šindel.“; frazémy.

Lidová úsloví byla asto p edm tem zájmu
etnografie a folkloristiky. V obrazech lido-
vého jazyka jsou nej ast ji zachyceny zvyky
spojené s námluvami a svatbou: „Máš-ji ke mn
lásku, dójdi na mrska ku, a nemáš-ji, tož hybaj
a vjecéj m a nedožíraj.“, p edevším s jídlem a
pitím: „Zem á ky, trnky a zelé pro Valacha živo-
bytí celé.“ „Pohan enéj kaše nep emastíš, va-
lašskú cérku nep etan íš, hospody nep ebu-
deš.“ Díky lidové slovesnosti si ud láme p ed-
stavu o tradi ním jídelní ku: „Gdo kyselicu jí a
slivovicu pije, teho ani pantokem nezabije.“ „Náj-
lepší valašské cukrové sú opep ené a o esne-
kované klobáse.“ Také m žeme zachytit narážky
na jiné etnografické skupiny, nap . Hanáky:
„Myslél na slub tajak Hanák, gdyž má suchý ja -
me  doma.“ Etnografie rovn ž studuje lidové
pranostiky, v knize jich najdeme celou kapitolu.

Sbírka „moudrostí“ sice vznikala b hem 2.
pol. 20. stol., ale sesbíraný materiál odkazuje
na období roboty i nevolnictví, m že tak být dob-
rým pomocníkem pro historii: „Panská láska
po zajícoch ská e, od pánú vd ku ne ekaj.“
V duši místních lidí z stal otisk bolestných d jin-
ných událostí, zejména šlo o ni ivé nájezdy na
moravskoslovenské pomezí: „Se él tam tajak
turecký paša.“ (turecké nájezdy v 17. stol.)

„Došél tajak kurúc.“ - znenadání - (odkaz na
nájezdy kuruc  – uherských povstalc  na kon-
ci 17. a po . 18. stol.). „Do kaj, p íde na a
O kaj.“ (v dce kuruc  Ladislav Ocskay). Do-
dnes se v lidovém jazyce zachovala vzpomín-
ka na Rakousko: „Myslí si, že má rakúsy, a má
enem pod nosem fúsy.“ (Myslí, že se má dob e,
ale ve skute nosti …) Také název m ny upo-
zor uje na dávné ko eny lidových úsloví: „Lepší
doma grajcar než v cuzin  dvá.“

V lidové slovesnosti se odráží atmosféra teh-
dejší spole nosti, výborná inspirace op t pro
historii, ale také sociologii. Po ekadla odka-
zují na feudální, vrchnostenský systém: „Pánom
sa pravdú nezavd íš.“ Valašsko je hornatý kraj
a odedávna tu byl život velmi t žký: „Valašsko,
za átek kaméní, konec chleba.“„Lehkoživcom,
co by rádi k pen zom došli, sa na valašských
horách neda ívalo, takovým ani zbójníci š estí
nep áli.“ Zbojnické „ emeslo“ bylo pro místní lid
nejen otázkou hrdosti, obživou, ale i nad jí.
Fenomén bídy byl v tomto kraji ur ující: „Gdyž
prvéj na kotároch ocho ela kráva, bývala to
v ší rana, než gdyž ocho elo malé d cko.“
„Dneskaj zme m éli parádnú ve e u: ohlédan-
ce a odkázance“ (nic). V domí bídy a t žkosti
rozptyloval alkohol: „Blahoslavení v Kristu, ke í
pijú istú.“ Obzvláš  pevné byly na Valašsku
rodinné a sousedské vztahy:„Rodi e sú první
po Bohu.“ „Dobrý súsed lepší jak veliká rodina,
zlý súsed metla boží.“ P ísloví vst ebávala i me-
zigenera ní problematiku: „Mládí néni žádná zá-
sluha, ale stá í takéj ne.“

Spole nost feudální byla primárn  spole ností
k es anskou, ovšem s velkou mírou pohanských
pov r a bájí. Dostáváme se do oblasti zájmu
teologie a religionistiky, etnografie. Obraz
Boha se m nil v závislosti na situaci a okolnos-
tech. V e i i p íslovích najdeme na jedné stra-
n  hlubokou stopu víry a prožitku vztahu k Bohu:
„Všecko má svoje hranice, tak je to od Pána
Boha, enem Pámbú je bez hranic.“ „Gdo sa
povyšuje nad lu mi, h eší pýchú proti Pánu
Bohu a pýcha peklem dýše.“; i situa ní hu-
mor:„Pane Bože pomáhaj, a ty, erte, tla .“;
také mnoho odkaz  na Bibli:„Šel Job pro Joba
a ostali tam oba.“; avšak i zna n  pok ivenou
k es anskou víru: „Gdyž sa matce zapomn la
céra, to bývál veliký h ích, taková roba po smrti
p esévá p ed peklem popel.“ Velká ást pov r
souvisela s námluvami, sexuálním aktem, svat-
bou, rodinou, strachem z budoucnosti a nezná-
mého. V lidovém jazyce se objevovaly stopy
pohanských pohádkových bytostí, které byly
nej ast ji spojovány se zlým: „S nek t ným d -
átkem sa nechodilo ven, aby ho divá žena

nezam énila za svoje.“ „Gdyž prší a slúnko sví-
tí, to bosorka máslo vrtí.“„Topinky – dvakrát
pe ený chléb, préj chránily p ed vodníkem.“
20. století sice rozptyluje pohanské pov ry, ale
s tím také dochází k vyhasínání tradic.

Metaforická úsloví mají v sob  velkou dávku
lidové filozofie. Ve zjednodušené podob  na-
rážíme na st žejní problémy etiky. P edpokla-
dy k tomu dává už samotný morální charakter
p ísloví. eší po svém velká témata smyslu ži-
vota, morálky, norem, úkolu lov ka ve spole -
nosti, dobra a zla aj.: „Dobrých ludí sa zm stná
na krají ku dev t, ale zlém každý v cest  stójí.“
„Ptáka po pé í, lov ka po e i poznáš.“

Obrazná pojmenování nevznikají jen pro sty-
listické zpest ení e i, ale také pro p esn jší
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vyjád ení skute nosti a prožitku, vystihují situa-
ci.  V tomto míst  se setkávají psychologie a
lingvistika, svoje propojení nacházejí v psy-
cholingvistice. „Jaký bývál rozum - taká bývala
e .“ Z hlediska psychologického stojí za po-

zornost nejedno r ení, nebo  ukazuje na cito-
vou složku ve vztazích, v rodin , nazna uje
hranice lov ka v komunikaci, cestu k psychic-
kému zdraví, vztah lov ka k p írod  apod. Li-
dové „moudrosti“ mohou být díky svému obraz-
nému charakteru inspirací pro hlubinnou psy-
chologii, nap . analytickou psychologii navazu-
jící na C. G. Junga. Jung pracoval s obrazným
myšlením, symboly, které se odrážejí ve snech,
pov stech, mýtech a bájích. V jeho osobním
systému figuruje i pojem stín. Mnoho terapeutic-
kých sm r  tento termín p ejalo a dnes úsp š-
n  využívá ve své praxi. „Gdo má zlé sv domí,
bójí sa aj svého tínu.“ V lidové slovesnosti se
p irozen  da ilo tematice spojené s erty: „Sv t
je negdy tajak peklo a ludé tajak erti v n m.“
V e i i v život  se asto oba abstraktní póly
setkávají v jednom: „Drží sa Pána Boha za
nohy a erta za rohy.“

Filozofové, teologové, psychologové se snaží
pochopit a vyložit fenomén smrti. Lidová slo-
vesnost p istupuje k posledním v cem lov ka
po svém, se svou úrovní poznání: „Na umírajú-
cího sa nemluvilo, aby ho nest hli s poslední
cesty.“ „Gdyž um él lov k, otvíralo sa okno,
aby jeho duša m éla volnú cestu k nebi.“

Toto je náznak mého obrazu, který se mn
postupn  vytvá el p i práci na knize „Moudrost
starých Valach .“ Stále se mn  vrací. Cítila jsem
pot ebu nezamknout ho za dve e vlastních p ed-
stav, ale pod lit se o n j s vámi.

1 Sb r lidových moudrostí sahá do st edov ku. Mezi
jinými nap . Blahoslav p ipojil sbírku proverbií ke
své Gramatice, z velkých osobností jmenujme Ko-
menského. elakovského „Mudrosloví“ jsou do-
dnes základem eského paremiologického fondu,
cí lené sb ry Spi lkovy uskute n né v 50. letech
nebyly nikdy publikovány.
2 V poslední dob  se snažili vytvo it nap . Dana
Bittnerová a Franz Schindler na základ  sociolin-
gvistického výzkumu paremiologické minimum es-
kého jazyka.
3 Podrobn ji jsem se ná e ními rysy valašského
jazyka zabývala v Záv re né poznámce výše
jmenované knihy.
4 Nap . L. Baletka in CD Okres Vsetín…; Spole en-
ský vývoj;  kapitola 4. Doba p edb lohorská; 4. 2.
Osídlení / Paseká ská kolonizace.
5 P vodn  j ich Chotek uvád l  37,  Krandžalov
v knize „Valaši na Morav “ 26, k diskusi p isp li
nap . Kope ný, Vašek a další.

B LI , J. (1972): Nástin eské dialektologie. Praha
BITTNEROVÁ, D. – SCHINDLER, F.(1997): eská
p ísloví. Soudobý stav z konce 20. století. Praha

ERMÁK, F. A KOL. (1983 – 1994): Slovník eské
frazeologie a idiomatiky. Díl I-III. Praha
FRIELINGSDORF, K. (1995): Falešné p edstavy o
bohu: jejich vznik, odhalení a p ekonání
JUNG, C. G. (1995): lov k a duše. Praha
KRANDŽALOV, D.(1963): Valaši na Morav . Materi-
ály, problémy, metody. Praha
Okres Vsetín .  Rožnovsko, Valašskomezi í sko,
Vsetínsko; Vlastiv da moravská. Brno (2002) (CD)
VRÁŽELOVÁ, L. (2005): Moudrost starých Valach .
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ZAORÁLEK, J. (2000): Lidová r ení. Praha

Autorka p ísp vku pracuje v lexikograficko-termino-
logickém odd lení Ústavu pro jazyk eský AV R.

Valašsko Heleny Mi kalové
nejen arovné, také malebné

a libozvu né

Richard Sobotka

T icet let sbírala a zaznamenávala u itelka
Helena Mi kalová vypráv ní karlovických pam t-
ník , aby tuto mraven í, ale záslužnou práci po-
sléze zúro ila ve dvou knížkách „O em si vyprá-
vjajú Karlovjané“ a „Co sa Karlovjanom stalo aj
nestalo“.

Pov stmi a legendami na Valašsku se zabývali
také en k Kramoliš, František Bartoš a Matouš
Václavek. Vý et bájných bytostí v jejich knihách
je obsáhlý, p sobení i ochrana proti nim mnohdy
podrobn  popsány. U Heleny Mi kalové jsou však
tyto p íb hy d jov  zarámovány, a to jim spolu s
podáním v ná e í dodává neoby ejné kouzlo.

Vln ní hornaté karlovické krajiny se stalo ne-
dílnou sou ástí života zdejších usedlík . Práv  tak
bájné bytosti. I když jsou pov sti a legendy
o bájných bytostech, zbojnících a portáších doma
na celém Valašsku, v oblasti Velkých Karlovic mají
své specifikum. Hranice s Uhry je tady jen p es
kopec, byly to výpady Slovák , švercování, zboj-
ni ení i p sobení portáš . P íb hy a pov sti, kte-
ré tady odnepam ti vznikaly, jsou podnes živé.

Týkají se také místních názv . „Ve Velkých Kar-
lovicách sa každý kope ek nejak menuje,“ uvádí
spisovatelka Helena Mi kalová. V údolí Tís avy
je místo Na Potokoch. Šlahorka je kopec ošleha-
ný v t isky. Na Ztracenci mlha nechala bloudit
portáše, když chytali Ondru p i švercování. Na
Medv dí se kdysi objevil starý medv d, „...živil
sa haferámi, jabky a všelijakú takú žúželú...“, ale
hned se to rozneslo a zakrátko se „...medv ámi
hýbala celá hospoda.“ „Košelovská republika“
existuje od doby, co Sero  lozil v bílé košili po
stromech a lámal etinu na stel. Na Spáleném
vyho el les. A Solá  byl údajn  pojmenován pod-
le soli, kterou objevil p i pastv  pacholek, ale pro-
tože ho gazda kv li utajení vzácného nálezu za-
bil, s l se ztratila a nikdo neví, kde je.

Portáši, šverci i zbojníci neodmysliteln  pat ili
k hrani ní á e do Uher. „Portáši byli chlapi silní,
velcí, hybcí a chyt í.“ Nejpov stn jším byl portáš
Stavinoha, podnes se o n m vypráví. Hbití však
byli také šverci, když z Uher pašovali levn jší
tabák. Nejhorší sortou mezi lidmi však byli raub í-

ci, ti jenom hled li, jak snadno p ijít k pen z m,
t eba i lidský život p i tom umárnit; když jim bylo
nejh , usadili se v Uhrách a žili po estným živo-
tem, ale pen z ukrytých na tajném míst  kolikrát
neužili a leží tam neobjevené podnes.

Poklady hrály významnou roli u lidí na celém
Valašsku. Dochovaly se návody, jak poklad obje-
vit, získat a jak se p i tom chovat. Chudí Valaši
netoužili po získání pokladu z hamižnosti, z touhy
po náhlém zbohatnutí a zahál ivém život , pouze
si cht li v t žkém živobytí p ilepšit. A když se jim
poklad objevit poda ilo, oby ejn  brali jen pro
svou pot ebu, t eba jen dv  hrsti. N kdy i proto,
že byl neš astník nešikovný ... „Truhla sa p e-
škobrtla a peníze sa sypaly do potoka. Jan sa
smutno dívál, jak tam z pen z plavú edem listy ze
stromúch.“

Vypomoct si majetkem i prací se dalo také pro-
st ednictvím kouzelné knížky k ištofky. „Hdo z ní
um l nú , um l aj arova , aj dobýva  poklady.“
S k ištofkou se muselo um t zacházet, jinak si lo-
v k arováním i uškodil. Ale zájem byl o ni velký.
A když se knížka Jurovi ztratila... „... hledál a ne-
našél. Roznéslo sa, že jedna bosorka si ju poš a-
la na v nú oplátku.“ T ch knížek nebylo hodn ,
ale proslýchá se, že ... „v Karlovicách má eš e
jedna by , ale nihdo neví hde a u koho. Je o ní
p kn  ticho.“

Z arovných bytostí to byly divoženky, bosor-
ky a bosoráci, slibky, hastrmani. Také záhuben-
ata, mory a sv tlonoši. Pro jejich p sobení je

charakteristické, že až na malé výjimky lidem ne-
škodily. Spíš se je snažily p echytra it. To jen lidé
kolikrát marnili životy. I pro n  však platila sprave-
dlnost, protože ... „ludích, kte í obírali a okrádali
druhé, p ipravovali jim ukrutný život a nehdy aj
o holý život p ipravili, zem po smrti nep ijala.“  Za-
chránit je od prokletí mohli dobrým skutkem zase
jen lidé.

Vypráv ní v ná e í, které lze dnes zaslech-
nout už jen výjime n  u starých pam tník , lahodí
zvukomalebností. Tak je tomu v p íb hu, kdy mora
trápila lidi v podob  ko ky, zasedla si na jednoho
chlapa a ... „pár nocích si pogajdovala...“, ale
když znovu p išla, „... chlap fík nožem a p irazil ju
ke st n , u kerej stála.“ Malba slovy dokresluje
p íb h o zamrazeném zbojníkovi ajanovi, které-
ho se nechytila st elená ani atá a který na svou
nezranitelnost tak h ešil, až se p i bitce portáš m
posmíval ... „Tu a st el! Otev el hubu a ukazoval
do ní...“ na jediné zranitelné místo. „Jeden z por-

P O Z N Á M K Y

L I T E R AT U R A

Helena Mi kalová p i jedné z po etných vlastiv dných besed
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 Nositel tradice lidových emesel
za rok 2005

- metlá  Ji í Ond ej

Daniel Drápala

Region Moravského Valašska byl již p ed sto
lety oce ován pro pestrou škálu nejr zn jších
forem domácké a emeslné výroby, která býva-
la i p es obtíže a nelehké okamžiky p edávána
stále novým a novým generacím. Na po átku
21. století, ve sv t  p epln ném vymoženostmi
moderní doby, je kupodivu op t znovu objevo-
vána prostá krása rukod lné výroby p ežívající
v jednotlivých regionech naší zem . Ministerstvo
kultury eské republiky se proto již n kolik let
snaží cílen  podporovat tyto r znorodé projevy
z oblasti tradi ní lidové kultury. Vedle grantových
projekt  je to p edevším ud lování titulu ́ Nositel
tradice lidových emesel´, který každoro n
obdrží nejvýše p t emeslník . Již mezi prvními
laureáty tohoto titulu byly osobnosti z Valašska:
vyšíva ka Jana Ju icová, tesa  Josef Kop an,
výrobce štípaných holubi ek Petr Stoklasa. P ed-
ložené návrhy každoro n  posuzuje odborná
komise, která p i svém rozhodování p ihlíží ne-
jen k dodržování tradi ních technologií, tvaro-
sloví, ale také k iniciativ  a snaze jednotlivých
emeslník  p edávat zkušenosti a emeslný um

p ípadným následovník m. Jen tak se totiž m že
naplnit p vodní idea zachování projev  tradi ní
lidové kultury nap í  desetiletími a staletími.

Stejn  jako v p edchozích letech nominovalo
Valašské muzeum v p írod  v Rožnov  pod
Radhošt m jednoho z místních výrobc . Pro le-
tošní rok byl vybrán pokra ovatel rodové met-
lá ské tradice pan Ji í Ond ej ze Zub í. V tšina
z obyvatel Valašska si tuto lokalitu spojuje p e-
devším s pov stnou zuberskou výšivkou i há-

je dokonce prasynovcem Barbory Holišové, kte-
rá v 70. a 80. letech 20. století intenzivn  spolu-
pracovala s Valašským muzeem v p írod .
V rámci jeho program  pravideln  p edvád la
návšt vník m celý postup výroby b ezových
metel. Její životní osudy jsou navíc zachycenu
ve snímku J. Malé e, J. Stromšíka a O. Kramoli-
še Barbor in bochník.

Pot ebu popularizace a p ipomenutí zapomí-
nané domácké výroby, kterou za aly
v posledních letech vytla ovat pr myslov  vy-
ráb né produkty, si Ji í Ond ej uv domil již v 80.
letech 20. století, kdy doprovázel folklorní sou-
bor Beskyd ze Zub í v rámci jeho domácích a
zahrani ních vystoupení ukázkami vázání b e-
zových metel. V posledních letech se vedle Met-
lá ského jarmarku m žeme s Ji ím Ond ejem
setkávat na programech Valašského muzea
v p írod , kde se snaží p iblížit výrobu návšt v-
ník m muzea – v . d tí.

Odborná komise, která na po átku letošního
roku vyhodnocovala p edložené návrhy, oce-
nila u Ji ího Ond eje vedle dodržování po gene-
race d d ného výrobního postupu také respekt
ke znalostem a technologii rukod lné výroby. Ji í
Ond ej pe liv  dbá, aby jím vyrobená metla byla
kvalitou odpovídající výrobk m, jimiž si p edchozí
generace obyvatel Zub í vysloužily pojmeno-
vání metlá ská d dina. Sám uvádí: „Musí to být
pravá zuberská metla, s hiklem,lýkem stažená,
taková, aby v ruce p kn  sed la.“ Vždy se na-
víc ídil heslem, že „zuberská metla má být p ed
chalupou ozdoba.“

Snaha o dodržení tradi ního pracovního po-
stupu a materiálu, ochota prezentovat a popula-
rizovat metlá ství i v domí nutnosti p edávat zku-
šenosti byly také brány p i letošním rozhodová-
ní o ud lení titulu ́ Nositel tradice lidových eme-
sel´ ve z etel a Ji í Ond ej se tak stal jedním
z trojice emeslník , kte í toto ocen ní v roce
2005 získali.

tášúch namí il a trefíl. ajan spadnúl mrtvý na
zem, byl konec kúzla.“ Barva slov dokresluje také
vypráv ní o tom, jak se ve Smolných horách ob-
jevily za dramatických okolností u povozu tažené-
ho ty mi ernými ko mi stvo iska ( arod jnice),
... „jakých nihdo eš e nevid l. Za aly v z chyta
za lúkot , ukrutn  ja ély, až sa zdálo, že všeci
ohluchnú.“ Charakteristickým je i optimistický zp -
sob vypráv ní. V chalup  na M kynce se usadi-
ly hned dv  smrt ... „edem tak jim kosti b inkota-
ly.“ Nep išly si pro n í život, ale ukrádaly hospo-
dá i obilí a brambory. Ten se na n  nachystal a
když zase vrzly dve e od sklepa, ... „tatulka smýk
ju topo iskem, edem tak spišt la.“ Ani tak nevyšly
smrti naprázdno, sebraly hospodá i alespo  fajf-
ku. „Na vývrat  se á dv  smrt  a jak pépú
z fajky, tak si pépú.“ Když za al tatulka hromco-
va , utekly do hory... „Fajku nevrátily.“

Jedna knížka Heleny Mi kalové má zbarvení
modré, druhá ervené. Obrázky s lidovými moti-
vy doprovodila výtvarnice Kornelie N me ková.
I když jsou ob  knížky jmenovit  v novány Ja-
ni ce, Leni ce, Martínkovi a Juráškovi, vlastn
pat í všem, kterým Valašsko i v sou asné usp -
chané dob  stále rozechvívá srdce.

zenou. Jiní si naopak vzpomenou na tzv. zuber-
skou hymnu, v níž se zpívá: „My zme d cka ze
Zub ího, z téj metlá skéj d diny, mama doma
metly krútí, tata strúže žeb iny …“

Domácká výroba b ezových metel byla cha-
rakteristická pro Zub í p edevším v 19. a v první
polovin  20. století. Rozvinula se zvlášt  u mén
majetných složek zdejšího obyvatelstva. Vedle
produkce pro vlastní pot ebu a sm ny
v bezprost edním okolí dokázali zuberští metlá i
uspokojovat pot eby zákazník  nejen v rámci
rožnovsko-valašskomezi í ského mikroregionu,
ale dodávali, nebo sami podomácky prodávali
své výrobky i ve Slezsku, na Krava sku, Záho-
í, Hané a Slovácku, pozd ji v pr myslových

aglomeracích na moravsko-slezském pomezí.
Výroba b ezových metel tradi ním zp sobem

za ala ve 2. polovin  20. století pro malou efek-
tivnost a asovou náro nost upadat, n které po-
m cky a materiály (nap . lipové lýko) nahradily
výdobytky moderní doby (dráty, syntetické pro-
vázky) atd. Po et domácky pracujících metlá
klesal a sama výroba za ala ztrácet p vodní roli
významného zdroje obživy mnohých p íslušní-
k  sociáln  nezajišt ných složek. Po et t ch, kte í
tradi ní zp sob zpracování proutí ovládají i dnes,
je pom rn  malý. Terénní výzkum, který reali-
zovali pracovníci Valašského muzea v p írod
v letech  2002 - 2004, zmapoval nejen etnost
výrobc  b ezových metel v oblasti Moravského
Valašska a sousedních region , ale také podrob-
n  zdokumentoval získávání suroviny, techno-
logické postupy a pracovní pom cky. Jedním
z výstup  jejich výzkumu se stala nominace Ji í-
ho Ond eje na titul ´Nositel tradice´, který jako
jeden z mála dodržuje ucelený tradi ní techno-
logický postup p i výrob  b ezové metly (užívá
nap . p vodní p írodní materiál k vázání metly -
lýko). Vázání metel se nau il od svého otce, je-
muž zpo átku jako školní dít  pomáhal p i díl ích
p ípravných pracích (t íd ní proutí, kroucení li-
pového lýka). Oprávn n  jej proto m žeme po-
važovat za p ímého pokra ovatele rodové tra-
dice, nebo  výroba metel je v jeho rodin  dolo-
žena nejmén  ty i generace nazp t. Ji í Ond ej

Metlá  Ji í Ond ej          Foto archiv VMP v Rožnov  p/R
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Odešel „kroniká  rolnické vesnice“

Daniel Drápala

Když jsem v roce 1994 zahájil studium etnologie
na brn nské Masarykov  univerzit , jednou
z prvních praktických pom cek, která se mi záhy
dostala do rukou, byl Soupis asopiseckých prací
z Valašska a Záho í. Jeho autor doc. PhDr. Ludvík
Kunz, CSc.  se práv  v onom roce dožil rovných
osmdesáti let. V následujících m sících i letech se
naskytlo ješt  mnoho jiných p íležitostí k setkání
s pracemi tohoto p edního eského etnografa. P e-
sto – nebo snad práv  proto - jsme osobnost doc.
Kunze (jist  i pro ten velký v kový rozdíl) vnímali
spíše jako ́ encyklopedické heslo´. Jen st ží bych
v té dob  mohl pomyslet na to, že se s legendou
moravského národopisu jednou setkám osobn  a
že okolnosti tomu budou p át, abych se spolupodí-
lel na završení celoživotní práce doc. Kunze z oblasti
agrární etnografie v podob  edice Rolnictví na
východní Morav  od baroka do II. sv tové války.

Zavítat ke Kunz m do Šlapanic bývalo vždy
malým svátkem – pro nás, pracovníky Valašského
muzea v p írod , i pro pana docenta, který se na
každou návšt vu pe liv  p ipravoval, nebo  p í-
jemn  zpest ovaly jeho b žný životní rytmus. Již
p i prvním setkání nezap el doc. Kunz duši u itele.
Celých deset let (1936-1944, 1945-1947) strávil
jako kantor na m š anských školách a i po letech
vždy dbal na um enost v chování, d stojné vy-
stupování i spisovný jazyk – a v neposlední ad  i
na pe livou úpravu svého zevn jšku. Svým rétor-
ským um ním i jazykovou výbavou dokázal nás
mladé muzejníky i ve svých devadesáti letech za-
hanbit. Vedle dvou ´rodných´jazyk  – eštiny a
n m iny, vládl „slovem i písmem“ francouzštinou,
latinou, hebrejštinou, aramejštinou a e tinou.

N kolikahodinové rozhovory, které po našem
p íjezdu ke Kunz m následovaly, byly vlastn  ma-
lou procházkou d jinami moravského národopisu
posledního p lstoletí. Doc. Kunzovi se poda ilo již
p ed II. sv tovou válkou zaznamenat výpov di
etných pam tník , narozených ješt  na po átku

druhé poloviny 19. století. adu doklad  hmotné,
sociální a duchovní kultury moravského venkova
tak zastihl ješt  v poslední fázi jejich existence. D t-
ství a n kolikaleté u itelské p sobení mu umožnilo
d kladn  poznat realitu b žného venkovského ži-
vota. Ostatn  kdo by pomyslel, že píse , již slyšel
kdysi v d tství: „Štyry jamky žita máme a p ece ho
neprodáme …“, v n m zaseje již tehdy semínko
zvídavosti, které jej o n kolik let pozd ji povede
k d kladnému studiu obilních zásobnic a jam.

Když v roce 1947 stanul v ele nov  utvo ené-
ho etnografického odd lení Moravského muzea
v Brn , pokra oval ve svých terénních výzkumech,
které dokázal zúro it nejen p i práci na desítkách
studií a monografií, ale také p i tvorb  muzejních
expozic. B hem následujících desetiletí dosáhl doc.
Kunz mnoha úsp ch . V odborných kruzích si zís-
kal renomé jako vynikající odborník a organizátor
v deckého života i coby spoluautor projekt  evrop-
ského významu. Expozice Lid v p ti generacích, kte-
rou v 60. letech vybudoval v brn nském Paláci
šlechti en, je dodnes uznávaná nejen pro své mo-

derní pojetí, ale i pro adu detail  a drobností, jež
byly na svou dobu vpravd  pr lomovými.

P estože doc. Kunz dosáhl p edevším v 50. až
80. letech 20. století ady úsp ch , p ednášel na
domácích i zahrani ních univerzitách a byl lenem
n kolika v deckých spole ností, ani v t chto letech
zcela neopustil terénní výzkumy a dokumentaci.
Snad to byla vlastní zkušenost z po átku profesní
dráhy (vedle u itelství p sobil nap . jako pracovník
stavební firmy: 1930-1936) i d kladné poznání ži-
votních podmínek moravského venkova v uplynu-
lých staletích, které v n m natrvalo zako enily úctu
k venkovskému lov ku, p edevším rolnické a e-
meslnické vrstv . Neskrýval, že svými pracemi chce
vzdát hold tomuto „d lnému stavu“, upozornit, jak
t žké bylo každodenní dobývání „chleba vezdejší-
ho“. Sám se proto s oblibou nazýval „kroniká em
rolnické vesnice, pouhým zaznamenávatelem toho,
co tu bylo p ed námi. A jsou to, pane kolego, p e-
devším ty v ci drobné, nenápadné, které snadno
p ehlédnete. K nám však mluví e í minulých dob.
Na to nezapome te!“ St ží jsme p i rozhovorech
na toto téma mohli p ehlédnout, že hlas pana do-
centa v t chto okamžicích jihl. S radostí i n hou mluvil
o ovcích ́ valaškách´, o ́ kravi ce chudých´- tedy
koze - i o lopotné práci drobných rolník  a mozo-
lech na jejich rukou. P esto nikdy nep ekro il pro
odborníka nebezpe nou hranici nekritického senti-
mentu. Zdravý nadhled a pat i ná míra kritického
zhodnocení mu jist  nechyb la.

P estože odborný záb r aktivit doc. Kunze byl
úctyhodný (zasáhl tém  do všech subdisciplín et-
nografie a folkloristiky), byly to práv  práce z oblasti
agrární etnografie, které symbolicky uzav ely jeho
vlastní publika ní innost. B hem svého aktivního
života shromáždil v terénu velké množství informa-
cí, cenných o to více, že byly zaznamenány v dob ,
kdy venkovská i malom stská spole enství pro-
cházela radikální prom nou. I když výsledky svých
výzkum  prezentoval ve form  desítek studií, kon-
feren ních p ísp vk  a výstav, z stalo dosud mno-
hé ze shromážd ného materiálu nepublikováno.
V roce 2004 proto zahájilo Valašské muzeum
v p írod  ve spolupráci s doc. Ludvíkem Kunzem
vydání jeho souhrnného agrárn -historického díla
v edici Rolnictví na východní Morav  od baroka
do II. sv tové války. První svazek Obilní jámy p ed-
stavil osobn  doc. Kunz v zá í 2004 v rámci zase-
dání XIV. kongresu Mezinárodní asociace zem -
d lských muzeí v Rožnov  pod Radhošt m. Dru-
há kniha (Rolnický chov ovcí a koz) byla vydána
v kv tnu 2005 a její autor ji dostal do rukou jen
n kolik málo dn  p ed svým skonem.

A koli sám doc. Kunz nepocházel p ímo
z Valašska – jeho rodnou vsí bylo Osí ko na Pod-
hostýnském Záho í –, vždy m l k Valašsku velmi
úzké citové vazby. P i každém setkání neopomn l
zd raznit, že „na Valašsku, tam jsou veskrze slušní
lidé.“ Byl to ostatn  region, kterému v noval po
celý život nemalou pozornost – a to nejen v oblasti
odborných studií, ale i bibliografické práce. Již b -
hem svého univerzitního studia jsme byli pou eni,
že každý etnograf by m l b hem své profesní kari-
éry sestavit alespo  jednu bibliografii. Doc. Ludvík
Kunz toto pensum n kolikanásobn  p evýšil. A kdo-
koli se snažil a snaží o podobnou, p itom velmi
užite nou práci ví, že to není innost nikterak zá-
bavná, spíše úmorná „nádeni ina“. To, že i dnes
v tšina našich etnograf  pravideln  sahá ve svých
p íru ních knihovnách po bibliografiích sestavených
doc. Kunzem, je jednozna ným d kazem, že to
nebylo úsilí vynaložené nadarmo.

St ží ovšem m žeme mluvit o práci Ludvíka
Kunze pro Valašsko a nezmínit osobnost prof.
Karla Langra. Mnohaletá spolupráce mezi ob -
ma muži vytvo ila zajímavou symbiózu dvou sku-
te ných znalc  valašské lidové kultury. Desítky a
stovky kreseb, jež prof. Langer vytvo il pro doc.
Kunze a jeho studie, jsou jedine ným informa -
ním materiálem, jehož cena s odstupem let neu-
stále stoupá. Snad to bylo i Kunzovo u itelství,
které v n m utvrdilo názor, že kvalita odborného
výstupu je postavena nejen na kvalifikovaném a
srozumitelném textu, ale i na obrazovém dopro-
vodu názorn  p ibližujícím popisovanou realitu.

U p íležitosti 90. narozenin doc. Kunze bylo v roce
2004 sepsáno mnoho jubilejních p ísp vk , které
hodnotily jeho práci z nejr zn jších úhl  pohledu.
Celoživotní úsilí doc. Ludvíka Kunze bylo dokonce
ocen no Cenou ministra kultury eské republiky
za ší ení dobrého jména eské kultury Artis Bohe-
miae amicis. A  na prahu devadesátky, p esto ani
v tomto v ku nehodlal složit ruce v klín. Práce na
edici Rolnictví na východní Morav   je toho jedno-
zna ným d kazem. Nebyla to však jediná aktivita,
jíž se ve své šlapanické pracovn  intenzivn
v posledních m sících svého života zabýval. O to
smutn jší zpráva dorazila na Valašsko v p li kv t-
na letošního roku - doc. PhDr. Ludvík Kunz, CSc.
již natrvalo opustil sv j pracovní st l, kde obklopen
bezpo tem podkladového materiálu a knih trávil
stovky a tisíce hodin. 20. kv tna 2005 se tak uza-
v ela jeho životní pou , která zapo ala v Osí ku
ješt  „za císa e pána“ (jak s oblibou p ipomínal)
26. srpna 1914.

Moravský venkov uplynulých staletí i rolnický
stav ztratil velkého ctitele a zastánce, citlivého  po-
zorovatele i dobrého glosátora. Ozna ení „kroni-
ká  rolnické vesnice“ proto jist  není ve vztahu k dílu
doc. Ludvíka Kunze žádným nedocen ním. Sám
p ece nejednou vyslovil, že „p ed kým jiným by-
chom se m li poklonit, než p ed prostým rolníkem,
bojujícím každodenn  s kamenitou p dou, nep í-
zní po así, neúrodou, odvody, tím rolníkem, díky
jehož nezm rnému úsilí m žeme jísti chleba. A
chleba – to je posvátná v c.“ Jeho slova jsou jed-
nozna ným d kazem, že lidová kultura byla pro
doc. Ludvíka Kunze skute n  celoživotní láskou,
pro niž horoval do poledních okamžik  svého dlou-
hého a plodného života. „Rozum, na ten se nesmí
zapomínat, ale, pane kolego, bez srdce byste to
nemohl d lat. Pamatovat!“

Foto K. MatochaDoc. PhDr. Ludvík Kunz, CSc.
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S tichou vzpomínkou
za Zdenkou Jelínkovou

Klára Kašparová

Zdenka Jelínková se narodila ve Velké nad
Veli kou 30. b ezna 1920. Celý život se v nova-
la badatelské innosti nad tane ním a d tským
folklorem. Nejprve hledala uplatn ní v u itelství,
ale až v Etnografickém ústavu Akademie v d
v Brn , kde strávila t icet let života, se mohla zce-
la pono it do svých výzkum . B hem p sobení
na akademii zmapovala celou Moravu a neminu-
la snad jedinou lokalitu bez toho, aniž by zde za-
psala n jaký tanec i d tskou hru. V decký mate-
riál, který tak obsáhla ve svých pracích, je obrov-
ský – sv d í o tom i po et jejích publikací, kterých
rok od roku stále p ibývalo. Na ja e oslavila Zden-
ka Jelínková své 85. narozeniny. Všechny, kte í
tuto vitální paní znali, zasko il její náhlý odchod.
Zem ela 5. íjna 2005 v Brn .

Jméno paní Zdenky Jelínkové mi bylo dlouho
známé jen z literatury, která je student m etnolo-
gie doporu ována jako studijní materiál. Proto to
pro m  byla neuv iteln  bohatá zkušenost, když
jsem se s touto paní mohla setkat osobn . Na ta-
kováto setkání lov k vzpomíná celý život a mys-
lím, že ani já nebudu v tomto tvrzení výjimkou.

Zdenka Jelínková byla významná osobnost
eské a moravské folklorní scény, budou o ní na-

psány jist  mnohé lánky, v nichž se bude vzdá-
vat pocta jejím obrovským zásluhám v etnochoreo-
logii (odv tví etnografického bádání zabývající se
lidovým tancem) a d tském folkloru, jež jí zcela
právem pat í. Já si však dovolím na tuto osobnost
krátce vzpomenout jinak, a to tak, jak se mi vždy
p i vyslovení jejího jména objeví p ed o ima.

Za Zdenkou Jelínkovou m  zavedlo n kolik
š astných náhod. Mé první setkání s ní bylo zpro-
st edkováno p es staré magnetofonové nahráv-
ky v Etnologickém ústavu AV R v Brn , kam jsem
docházela jako pomocná v decká síla. P i revizi
nahrávek ve fonoarchivu na mne nejednou pro-
mluvil hlas posazený do krásné altové polohy,

budící ve mn  hluboký respekt a obdiv. Pat il paní
Jelínkové. Když jsem pak p es jistý materiál, který
zpracovával Zden k Kašpar1  spolu s touto ba-
datelkou (materiál se týkal lidových tanc  na Va-
lašsku), byla nucena kontaktovat ji p ímo, cítila
jsem pocit obrovské trémy: Jak se chovat, co p ed
ní íkat, jak m  p ijme? Hned po našem prvním
setkání jsem v d la, že mé obavy byly zcela zby-
te né. Paní Jelínková m  p ijala velmi p átelsky,
byla up ímná a srde ná. Práv  t mito vlastnostmi
si z ejm  získávala sta enky a sta í ky, když
v terénu zapisovala tance – obm k eni její up ím-
ností a skute ným zájmem o „poklad“, který m li
(aniž by to možná tušili), p edali jí to, co by se
jiným badatel m pravd podobn  jen st ží poda-
ilo zachytit.

K prvnímu setkání pak p ibyla mnohá další.
Jedno z posledních však bylo na pracovišti Etno-
logického ústavu v Brn , když slavila Zdenka
Jelínková své 85. narozeniny. Paní editelka PhDr.
Jana Pospíšilová p ivezla Zdenku na akademii,
aby mohla své jubileum oslavit i se svými bývalý-
mi kolegy. Nikdy p edtím (a bohužel už ani potom)
jsem nevid la paní Jelínkovou v tak dobrém roz-
položení. S nar žov lými lí ky od p ípitku vyprá-
v la staré zážitky z výzkum  a zastavila se u jed-
noho tance z Moravských Kopanic. Popisovala
nám jej, ale když se setkala s nechápavým výra-
zem v našich tvá ích, vysko ila a i p es potíže se
svým bolavým kolenem nám za ala tanec za do-
provodu vlastního zp vu p edvád t.

A takto mám Zdenku Jelínkovou po ád p ed
o ima: veselou, zp vavou a energickou paní, která
tancem dýchala až do posledních dn . est její
památce.

Redak ní poznámka:
K osmdesátinám Zdenky Jelínkové vyšel lá-

nek Evy Urbachové ve Valašsku, vlastiv dné
revui . 4, 2000/1, s. 57. Se Zde kem Kašparem,
jehož nedožité osmdesátiny si letos p ipomínáme,
rozmlouval Lubomír F. Piperek v tomtéž ísle, s.
58 – 59.

Vzpomínka na Jana Rudolfa Be áka
(20. 4. 1915 – 1. 1. 1987)

Ji ina Veselská

Od 7. zá í p ipomíná nová pam tní deska na
Valašském Slavín  p sobení Ing. Jana Rudolfa
Be áka ve Valašském muzeu v p írod  v Rožno-
v  pod Radhošt m.  P i slavnostním shromážd -
ní, kterého se zú astnili bývalí spolupracovníci,
ú astníci v decké konference, která v t chto dnech
v muzeu probíhala, zástupci Rožnova, rodné
obce, Olomouckého kraje, p íbuzní a p átelé, bylo
p ipomenuto asov  krátké, ale o to významn jší
období, kdy stál v ele muzea.

Od roku 1965, kdy se stal editelem muzea,
uplynulo už 40 let. Práv  tento asový odstup
dovoluje krátké zhodnocení  jeho ojedin lého p í-
nosu k vytvo ení skute n  moderního muzea
v p írod . A  už  autorským podílem na projektu
Valašské d diny a zahájení jeho realizace, nebo
oživením tradice konání folklorních po ad  p ímo
v areálu D ev né m ste ko, i založením Valaš-
ského Slavína. Krom  t chto odborných aktivit
za al s cílev domou popularizací muzea  mezi ši-
rokou ve ejností doma i  odborníky v zahrani í.

V oficiálním životopise se íká, že do rožnov-
ského muzea nastoupil jako etnograf v roce 1964
na doporu ení doc. Ludvíka Kunze, když do té
doby musel, jak sám vzpomínal, pracovat jako
d lník v cukrovaru.  Krok z rodné Hané, kde už
nemohl od konce padesátých let pokra ovat
v realizaci svých plán  na dokumentaci a pre-
zentaci lidové kultury,  které tak ojedin le zapo al,
byl krokem do velkého neznáma. Do rychle se
rozvíjejícího Rožnova s košatou kulturní a spolko-
vou tradicí p icházel lov k, který již od svého
mládí v noval velké úsilí organizování skupiny
spolupracovník , znalc  lidové kultury na Hané,
ke spole né práci na uchování lidové tradice a její
dokumentaci. Snaha byla završena v dob  vel-
mi málo naklon né vydavatelským aktivitám pod-
porujícím národního ducha – v roce 1941 spat-
ilo sv tlo sv ta „Lidové um ní na Hané  -  Lido-

vá kultura hmotná“ s více než 450 stranami textu

D O D AT E K

Oslava 85. narozenin Zdenky Jelínkové 30. 3. 2005,
Brno. Zdenka Jelínková se svou sestrou Bohusla-
vou mahovskou (v pop edí) a p ítelkyn mi Alenou
P etákovou a Libuší Špalkovou (z levé strany)

Foto S. Smutná

1) Zden k Kašpar (1925–2002), sb ratel li-
dových písní, rodák z Jasenky u Vsetína, zakla-
datel a dlouholetý primáš stejnojmenné cimbálo-
vé muziky, byl m j d de ek. Jeho poslední prací
bylo sepsání valašských lidových tanc , které se
v jeho sb rech objevovaly už od konce ty icá-
tých let 20. století. Zdenka Jelínková, jeho dlou-
holetá p ítelkyn  (vedli spole n  n kolik seminá-

 o valašských tancích), mu zaslala n které chy-
b jící popisky tanc  a provedla odborné korektu-
ry celé práce. Jejich spole ným cílem bylo tuto
publikaci vydat, tento zám r však p erušily zdra-
votní nástrahy stá í. Zatím není známo, kdy p es-
n  publikace vyjde, ale pracuje se na jejím vydá-
ní, aby mohla posloužit jako studijní materiál
k lidovému tanci a hudb  na Valašsku.
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s bohatou obrazovou p ílohou. P ínos knihy, vy-
dané v tak t žké dob , byl výjime ný nejen
z hlediska prezentace osobitosti lidové tradice na
Hané v ur ité spole ensky vyhran né dob , ale
monografie dodnes obstojí i p ed nejp ísn jšími
odbornými soudy. Odbornou erudici pro národo-
pisnou práci vzdálenou na první pohled od jeho
p vodní profese zem d lského inženýra získal
již p ed válkou ú astí na etnografických a sociolo-
gických p ednáškách na tehdejší Filozofické fa-
kult  Masarykovy univerzity v Brn . V roce 1949
zorganizoval a realizoval unikátní výstavu „Lido-
vé um ní na Hané“ s více než 2000 exponáty,
prezentovanými na dnes neuv itelných 2250 m2

výstavní plochy. Tyto zkušenosti z dokumentace
a zejména prezentace jev  lidové kultury byly
podpo eny zejména jeho ko eny v rolnické rodi-
n , jejíž prost edí ho maximáln  vybavilo pro po-
chopení tradice rolnického života nejen na rodné
žírné Hané, ale také na málo úrodném Valašsku.

Domnívám se, že místo v Rožnov  a p íležitost
realizovat své p edstavy o osobité expozici o ži-
vot  vesnických obyvatel v p irozeném prost edí
p ijal s velkou rozvahou a ujasn nou p edstavou,
jak zám r realizovat. Muzeum v Rožnov  žilo v té
dob  z tradice založené nucen  zrušeným Mu-
zejním spolkem, jeho expozice byly p izp sobe-
ny tehdejším názor m na expozice vlastiv dn
vzd lávací, typické pro kamenná muzea.  Areál
v m stském parku sice svým neobvyklým pro-
st edím a stavbami, p ipomínajícími svým uspo á-
dáním spíše pohádku než odbornou instituci, lákal
na tehdejší pom ry zna ný po et návšt vník .
Možností dále se rozvíjet záchranou a transferem
dalších staveb bylo skromn  – chyb ly prost ed-
ky, odborníci i koncepce. Tato skute nost ost e
kontrastovala s úkoly, jež dala muzeu celostátní
konference v novaná záchran  památek roube-
né architektury, kterých bylo ve vesnicích kolem
Rožnova bezpo et. Avšak vlivem ady okolností
velmi rychle po et usedlostí ohrožených p evy-
šoval po et t ch, které m ly svého hospodá e a
byly udržovány v dobrém technickém stavu.

Po svém nástupu si vybral za nejbližšího spo-
lupracovníka prof. Karla Langra, vynikajícího znal-
ce valašské lidové kultury, dokumentátora a vý-
tvarníka s osobitým názorem na využívání prv-
k  lidové kultury hmotné v sou asném život .

Záhy se spojil s arch. Milanem Podzemným p i
p íprav  projektu nového areálu „Valašská d di-
na“ podle libreta již d íve p ipraveného  Zde -
kem Mišurcem ze zlínského muzea, když na vý-
b ru objekt  se ješt  podíleli Arnošt Kubeša a
Eva Urbachová. Prostor pro rozsáhlý areál byl
již vybrán v t sné blízkosti p vodního muzea, ale
jeho prom na v expozici dokumentující osídlenou
krajinu s usedlostmi, hospodá skými stavbami,
polí ky, sadem, chovem hospodá ských zví at je
dílem Jana Rudolfa Be áka. Zde uplatnil své mi-
mo ádné pochopení pro soužití lov ka a p íro-
dy, jejich vzájemné ovliv ování, zápas o obživu i
využívání všeho, co p íroda hospodá i a jeho
rodin  m že poskytnout.

Od roku 1967 nastalo období velkého transfe-
ru nejvíce ohrožených objekt  a jejich postupné-
ho zasazování do nového prost edí. Muzeu ale
chyb l dostatek sbírkových p edm t , tolik nut-
ných k interiérovým instalacím. Proto se budová-
ní kvalitní národopisné sbírky s dostatkem kvalit-
ních artefakt  dokládajících každodenní život ve
vesnických domácnostech stalo druhým úhelným
kamenem práce pana editele. Využíval všech
svých osobních kontakt  a znalostí k tomu, aby ze
státních prost edk  uhradil náklady na rozší ení
sbírky keramiky, lidového um ní, lidového od -
vu. Spolu s tímto dopl ováním realizoval spolu
s nov  p icházejícími kolegy a prof. Langrem ne-
spo etné cesty do terénu, a  už za výkupy
ohrožených staveb nebo za zem d lským inven-
tá em, nábytkem, zvykoslovnými p edm ty, tolik
pot ebnými v mnoha etných exemplá ích. Jeho
zájem o sbírkovou dokumentaci lidové kultury
nebyl ale zam en pouze na doklady mizející, pro
národopisnou obec objevil a bohat  dokumento-
val jak ve sbírce rožnovské, tak pozd ji ve sbírce
olomoucké, tvorbu Josefa Heji, snad nejosobit j-
šího lidového ezbá e šedesátých a sedmdesá-
tých let 20.století.

A koliv se mohlo zdát, že starost o budování
nového areálu pohltí veškerý jeho pracovní elán,
v noval stejnou pozornost modernizaci muzej-
ního provozu, budování technického zázemí a
nových pracoviš  s mladými odborníky. Velké
úsilí ho stálo jednání s ú ady a zajišt ní pot eb-
ných financí. V t chto aktivitách byl skute n  ne-
únavný, bez ohledu na vynaložený as  a asto
nesmyslné námitky ú edník  se mu poda ilo

v záv ru jeho p sobení zm nit z izovatele mu-
zea – když p evedl muzeum pod Severomorav-
ský krajský národní výbor v Ostrav , kde našel
jak finan ní prost edky, tak n kolik p íznivc  pod-
porujících muzeum jako p íklad pé e socialistic-
kého státu o kulturu.

Zájem o modernizaci muzea jej p ivedl k návr-
h m na zm ny v D ev ném m ste ku. V prvé ad
m l pro úpravy areálu velkou oporu v prof. Lang-
rovi, který navrhl nejen drobné stavební prvky –
ploty, m stky, brány, ale také vybral prostor a zpra-
coval návrh na vybudování komorního amfiteátru.
Bez n ho by se nemohl realizovat Be ák v návrh
na každoro ní cyklus národopisných po ad , na-
vazujících na myšlenku Jaro kova živého muzea,
k níž se vytrvale hlásil.

V areálu se postaral o oplocení kostela sv. Anny
a položení základu Valašského Slavína, kam jsou
od roku 1970 ukládány ostatky osobností, které
významn  p isp ly k rozvoji Moravského Valaš-
ska.

Až dodnes se tém  denn  setkáváme v muzeu
se stopami neúnavné práce Jana Rudolfa Be á-
ka. Když v roce 1972 odcházel na rodnou Ha-
nou, zanechával za sebou moderní instituci
s jasnou koncepcí dotvo ení rozsáhlého komple-
xu staveb tvo ících vesnický urbanistický celek,
který by ve svých ástech dokumentoval roube-
nou architekturu na území karpatského oblouku
na Morav . Tak bylo do plánu pojato nejen Mo-
ravské Valašsko, ale také p ilehlé T šínsko a
Moravské Kopanice.

Skromná skupina pracovník  muzea z poloviny
šedesátých let byla n kolikanásobn  rozší ena
o národopisce, konzervátory, techniky, emeslní-
ky a pr vodce. Jeho p ínos k ešení specifických
problém  spojených s dokumentací a prezentací
fenoménu lidové kultury je uznáván odborníky
nejen v domácích, ale také st edoevropských
muzeích v p írod  dodnes.

Skromný pomník s jednoduchým nápisem na
Valašském Slavín , který založil, je ozdoben n -
kolika obilnými klasy. Jsou symbolem jeho až nad-
lidského úsilí o napln ní životního poslání, lásky
k p írod  a lidem jako nositel m tradice. Svazek
je také symbolem spole né práce, k níž dovedl
všechny nadchnout, úsilí vedoucího k cíli a ob -
tavosti, která provázela celou dobu jeho p sobe-
ní v ele Valašského muzea v p írod .

Novodobí portáši u hrobu J. R. Be áka na Valašském Slavín  v Rožnov  pod Radhošt m
Foto archiv P. Stolá e

Ing. J. R. Be ák    Foto archiv VMP v Rožnov  p/R
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František Sokol T ma a Valašsko
(2. 5. 1855 – 31. 12. 1925)

Ji í Demel

Na letošní rok p ipadají dv  životní výro í her-
ce, noviná e, spisovatele Františka Sokola T my.
Datum jeho narození i úmrtí kon í na íslici p t.
Valašsko sehrálo v jeho život  d ležitou roli a
o kulturní život tohoto kraje se významn  zasloužil
podobn  jako pozd ji o Ostravsko.

František T ma se narodil v Benešov   2. kv t-
na 1855 v rodin  obuvníka. V mládí na n ho sil-
n  zap sobil jeho starší bratr, který byl spolužá-
kem Svatopluka echa a stal se pozd ji editelem
škol v Uherském Hradišti a Brn . František se
vyu il peka em, ale od mládí ho lákalo divadlo.
Deset let hrál v r zných ko ovných spole nos-
tech, s nimiž se v roce 1880 poprvé dostal na
Moravu a Valašsko. Byl dobrým hercem, který
upoutával krásným zjevem, zvu ným hlasem i ši-
rokou pam tí. Divadlo chápal jako d ležitý budi-
telský prost edek. Podobn  vid l i recita ní um -
ní, kterému v noval dalších p t let své innosti.
Jako herec a recitátor za al užívat jméno Franti-
šek Sokol a pozd ji Sokol T ma.

Deklamátorské turné ho v listopadu roku 1893
p ivedlo do Valašského Mezi í í. Seznámil se tu
s adou  pokrokových pracovník , kte í v jeho
život  sehráli d ležitou roli. Byli to sokolští pra-
covníci ing. Antonín Stan k, u itel Jožka Divoký,
soustružník František Demel a další. S pomocí ing.
Sta ka za al František Sokol T ma vydávat a-
sopis „Radhoš  – politický trnáctideník ku hájení
zájm  národnostních na Valašsku, Krava sku a
Lašsku“. Radhoš  byl dob e redak n  veden,
p inášel zajímavé a aktuální zprávy. Redaktor
nezapomínal ani na zábavné tivo. Tak tu vyšla
nap íklad jeho povídka z valašského prost edí
„Sta í ek“ a mnohé další rty. Redakce se nachá-
zela ve Sta kov  dom  ve Vsetínské ulici, což byl
pozoruhodný neorenesan ní d m  postavený
podle návrhu stavitele Národního divadla arch.
Schulze, jehož byl Stan k žákem. Prostá redak -
ní místnost byla asto navšt vována   dopisovateli
z ad  pokrokové inteligence i d lnictva. Ovšem

Metod j Jahn
(14. 10. 1865 – 14. 9. 1942)

Ji í Demel

Metod j Jahn je celou svou tvorbou autorem
valašské vesnice. Pat í mu zásluha, že jako jeden
z prvních ji zobrazil ve svých povídkách a romá-
nech bez idealizace, se vší drsností a n kdy i
krutostí tvrdého horalského života. Jahn si byl v -
dom, že nejlépe pom že svému kraji, když prav-
div  zobrazí život Valach  a zárove  bude pro-
mlouvat o v cech obecn  lidských.

O svých názorech na spisovatelství Jahn na-
psal:

„Vycházím od života, nebo  považuju život za
nejv tší dar, který byl lov ku dán osudem. Zále-
ží na tom, aby tento život byl skute n  darem a
nikoli trestem, ili aby byl prožit š astn  a dob e.
Ale lov k je tvor nezcela dokonalý, k ehký.

Myslím, že úkolem spisovatele jest, aby p idr-
žel zrcadlo životu a správn  zobrazoval jeho slož-
ky. Není t eba, aby spisovatel byl tenden ní. Je-
li poctivý, objeví se životní pravda sama sebou. A
jak tu pravdu zobrazuje, v tom je jeho síla a také
úsp ch.

Spisovatel rád vybírá látky z toho oboru, který
je mu blízký a rodný. Dojmy z d tství a mládí
vždycky siln  p sobí na duši, a proto  spisovatel
rád váží své nám ty z prost edí, ve kterém vy-
rostl. Je mnoho spisovatel , t. zv. regionalist ,
kte í se obírají látkami svého rodného kraje. A je
to správné, jenom záleží na tom, aby spisovatel
ani p i tom nepoušt l ze z etele, že také lidé i
z jiných kraj  tou jeho knihy. A tu je t eba, aby byl
po každé stránce srozumitelný a nezapomn l p i
tom krajovém na lidské. Regionalismus má býti
jen zabarvením, ale nikoli ú elem. Slované jsou
od p írody individualisté, ale je-li individualismus
tak vypjat, že škodí celku, pak s tímto zp sobem
práce nelze souhlasit.

od za átku se asopis potýkal s odb ratelskými
potížemi, které nakonec zp sobily, že jeho vydá-
vání bylo p eneseno v roce 1895 do v tší Ostra-
vy, kam se pak i redaktor p est hoval.

Sokol T ma byl noviná em bojovným, který
b itkými lánky napadal nedostatky politické in-
nosti tehdejšího starosty m sta dr. Aloise Mikyšky
i rakušáctví a jiné nešvary fary. N kdy vznikaly
proto i problémy a spory, které ovliv ovaly život
ve m st . Když t eba zem el T m v p ítel F. De-
mel a fará  Vytopil se dov d l, že má být poh eb-
ním e níkem T ma, nedovolil projev  p ednést
v kostele. Poh eb se tedy nakonec konal na ulici
p ed domem smutku. Po tragickém pádu Mikyš-
kovy záložny T ma, kdysi velký kritik Mikyšky,
snad jako jediný noviná  nejen kritizoval, ale i
ocenil jeho p ínos pro vzhled a život m sta. Ve
svých  novinách usiloval T ma,  aby zprávy v nich
byly pravdivé a jejich hodnocení ve ejných jev
spravedlivé.

Názorov  byli T movi blízcí zejména lenové
valašskomezi í ského Sokola. Jako vyznava  ideí
Tyršových se aktivn  podílel na innosti místní
jednoty. Pro jeho leny asto recitoval, p edná-
šel. S Františkem Demlem st. obnovil innost so-
kolských ochotník . Režijn  s nimi p ipravil t i di-
vadelní hry. Kladl d raz na d kladnost p i p ípra-
v   kompozice divadelního p edstavení, od herc
d sledn  vyžadoval promyšlenost  projevu po-
hybového i mluvního. Býval prý až nep íjemn
d sledný, herci však na n ho rádi vzpomínali.
Divadlo podle jeho názoru  vždy muselo plnit funkci
výchovnou a vlasteneckou.

Ve své skromné redakci uspo ádal první dra-
matickou školu na Valašsku. Po celý m síc  t ikrát
týdn  p ednášel a prakticky zasv coval do dra-
matického um ní patnáct sokolských ochotník
zdarma.

Nejv tší zásluhu o valašskomezi í skou sokol-
skou jednotu si získal, když v roce 1894 sestavil a
vydal „Památník Sokola Valašsko-Mezi í ského
na oslavu t icetiletého trvání“. Tato zapomínaná
práce T mova byla vytvo ena po d kladném a
nesmírn  náro ném prostudování archivních do-
klad , z nichž  v tšina o 15 let pozd ji  sho ela p i
požáru sokolovny. Památník se tak stal význam-
ným historickým dokumentem.

Velmi hluboké p átelství poutalo Sokola T mu
s pozoruhodným sokolským pracovníkem, u ite-
lem Jožkou Divokým, který d sledným zavád -
ním Tyršových zásad do praktického života si zís-
kal všeobecnou úctu a vážnost. Jeho život byl
spisovateli vzorem pro zobrazení hlavního hrdi-
ny románu Lapa i, který spolu s dramatem Pase-
ká i pat í k nejlepším díl m Františka Sokola T my
v novaným Valašsku.

I když se T ma p est hoval do Ostravy, udr-
žoval s Valašskem styky a asto a rád sem zajíž-
d l. Valaši v n m vid li svého p ítele a zastánce.

V lánku Vznik myšlenky sokolské na Valašsku
(Památník Sokola valašskomezi í ského, str.28)
František Sokol T ma napsal ádky, které snad
mohou být záv rem tohoto vzpomínkového poví-
dání: „Kdybych m l býti historikem pravdivým p i
popisování údaj v naší jednoty, musil bych záro-
ve  se dotknouti v cí, které by i nemile se dotkly
mnohých osob v jednot  naší pracujících. Mno-
hé se stalo, co se státi nem lo, a mnohé op t se
nestalo, co m lo se státi, ale pon vadž snad i
v chyb  pracováno vždy pro jednotu a p ipouš-
tím, že byly chyby osudné, že vedly jednotu na
pokraj záhuby, že v nich bylo stále a stále pokra-

ováno – ale p es vše to není zde – snad – vina
jednotlivc  – nýbrž jejich neprozíravosti a nezna-
losti cest, po nichž Sokolu vždy a všude ve šlép -
jích otc v slavné pam ti Fügnera a Tyrše krá eti
bylo. Nebudu tedy pitevn  rozebírati vady a po-
klesky, jsa jist, že každý cht l dobra dosáhnouti
bu  tou i onou  cestou. Zdravý podklad však,
jádro sokolské, bylo vždy uvarováno pohrom, by
tu i onde pochybeno bylo.“

Manželé Jahnovi
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Nástrojem spisovatelovým je jeho e , proto
záleží na tom, jak ho užívat. Jeho jazyk má býti
správný a istý. Ale také je žádoucno, aby spiso-
vatel jazyk obohacoval a zušlech oval. istým
pramenem je lidová mluva, která není zkažena
cizími živly. Naše lidové písn  a úsloví jsou tak
prosté a p ece vyjad ují tolik r zných cit  a myš-
lenek zp sobem prostým a p ece p sobivým. e
p eum lkovaná až k nesrozumitelnosti není p ed-
nost, ale kaz. Naše eská e  je tak bohatá, že se
jí dají vyjád it i ty nejjemn jší záchv vy cit  a myš-
lení, záleží jen na tom, jak ji spisovatel užívá. Její
krása a hudebnost je ozdobou um leckého díla
literárního.“

Sv j život a tvorbu rozd lil Metod j Jahn do
ty  stanic, do ty  míst, kde žil a pracoval.

Valašské Mezi í í

Tu jarní míza neutuchá
a nestojí se prost ed cest,
jsme v m st  mládí, v m st  ducha,
kde se chce r st a chce se kvést.

Metod j Jahn se narodil 14. íjna 1865 ve Va-
lašském Mezi í í. Zahrada, blízká pole a Be va
formovaly jeho lásku k p írod . Ve svých pam -
tech Jahn rád vzpomíná na hluboké zážitky
z d tství. Jednou ho za velké povodn , která za-
topila otc v domek v Krásn , sta í ek v putn
odnesl do bezpe í, do svého domku v Mezi í í.

Metod j Jahn pat il k prvním maturant m va-
lašskomezi í ského gymnázia. Na škole také za-
íná jeho spisovatelská dráha. Za vedení kome-

niologa  J.V.Nováka, klasického filologa Timoteje
Hrubého, vlastiv dného pracovníka Eduarda
Domluvila vzniká na gymnáziu literární kroužek
student . Vydávali ru n  psaný asopis Poupa-
ta. Krom  Jahna do n ho p ispívali pozd jší novi-
ná  a první editel eskoslovenské tiskové kan-
celá e Emil ermák, první eský p ekladatel ze
severských jazyk  Hugo Kosterka,víde ský spi-
sovatel  Antonín Kratochvíl,  kn z Jarolím Pavlík a
další literárn  inné osobnosti.

Po maturit  na gymnáziu se Jahn podrobil  na
u itelském ústavu v Brn  u itelským zkouškám a
roku 1887 se stal u itelem v nedaleké  vsi Zašo-
vé.

Zašová

T žký byl život, ho ký byl i chléb,
trp l jsem já a se mnou celá ves,
hloubil-li se však v mysl pé í h eb,
srdci jsem víru v lepší zít ek nes.

Krásné okolí poutního místa Zašové vábilo mla-
dého u itele do les , kde se mu dob e tvo ilo.
Pom ry ve vsi však byly v p íkrém protikladu
s p vabnou krajinou. Bída, hlad, alkoholismus tu
byly domovem.

Roku 1890 otiskl Josef Václav Sládek v Lumíru
Jahnovi jeho povídku P es práh d tství a pomohl
za ínajícímu autorovi také p i vydání první jeho
knihy povídek Z temných a sv tlých cest (1894).
Za p sobení v Zašové vyšly Jahnovi též další
dv   knihy povídek Nevzešlo ráno (1898) a Za-
padlé úhory (1900) zachycující tvrdý, až krutý
život na valašské vesnici.

V Zašové se Jahn oženil. Jeho manželkou se
stala Žofie Libosvárská, dcera vdovy z  protidvor-
ního mlýna v Krásn  nad Be vou. V Zašové se
mladým manžel m narodilo p t d tí. Na zakon e-
ní svého p sobení v této obci Jahn vzpomíná:

„Poslední rok svého pobytu v Zašové jsme se
p est hovali do klášterní budovy a  bydlili v prvém
pat e, v  té jeho ásti, která pat ila soukromníku
Arturu Bažantovi. Hned vedle m l byt malí  Ru-
dolf Schlattauer, který zavedl v Zašové tkaní go-
belín , ale brzo pro malý zájem ve ejnosti výroba
byla omezena, protože odbytu nebylo, a Schlat-
tauer se živil kopírováním obraz  hlavn  pro e-
ditele záb ežského gymnázia Kahliga. V té dob
se mu da ilo nevaln . Byl rád, že s námi asto
pojedl u skromného stolu, nežli zásluhou p ítele
a spolužáka, slavného malí e Hanuše Schwaigra
se stal editelem gobelínové školy ve Valašském
Mezi í í, kam byla výroba p enesena.

V tomto posledním roce mého pobytu v Zašové
objevil se v osad  záke ný záškrt. V chalup , která
stála v Bažantov  zahrad  a kterou  obýval jeho
hospodá ský eledín Josef Vrko , zem ely v noci
o Št drém dni dv  d ti, jedno po druhém. Stálo
nás to mnoho úsilí, abychom naše d ti od nákazy
uchránili. Našt stí se to poda ilo vdechováním
vápenného roztoku, a koli místo nákazy bylo tak
blízké.

V lét  došel mne dekret okresní školní rady,
kterým jsem byl jmenován správcem jednot ídní
školy v Komárovicích. Bylo na co myslit a za ídit
všecko k p est hování do nové životní stanice po
trnáctiletém pobytu v Zašové.“

Komárovice

D dina malá, ísel ty icet,
na mírných svazích pásy rolí jen,
s rodinou jsem tu p knou ádku let
v tiché žil práci, sv tu utajen.

Roku 1901 se Metod j Jahn stává správcem
jednot ídní školy v Komárovicích. I když spisova-
tel ve svých verších tvrdí, že je „sv tu utajen“,
nebylo to tak docela pravda. Ú astnil se ve ejné-
ho života, stýkal se s moravskými spisovateli Ka-
rasem, Kramolišem, Sokolem-T mou,  Mrštíky a
také s Dostálem-Byst inou.

V Komárovicích dozrává Jahnovo spisovatel-
ské mistrovství. Ve svých povídkách vytvá í typy
lidí moudrých drsnými životními zkušenostmi, spja-
tých bytostn  s rodnou zemí. Napsal tu desítky
povídek, které vyšly v knihách Údolím života

o ní sv j názor: „Vijou, máme rádi pana u itele
Jahna. Rozumí nám a my jemu. Jaképak e i, vi-
jou. Oni jich takéj moc nenad lajou, ale sou hodní a
moc dob e u ijou,“ vysv tlovala teti ka s loktuší pod
paží a motykou v ruce. „Vidijou, tam sou a knížky
píšou, bai tuším básn ,“ zašeptala.

V Komárovicích Jahna navšt vovali nejen
jeho kolegové, jakým byl Miloš Kašlík, ale také
malí  R. Schlattauer nebo Masaryk v p ítel, pro-
fesor mezi í ského gymnázia dr. Václav D dina
i literární p átelé. Rád m l básníka Josefa Kalu-
se, u itele v eladné:

„Kdykoli jsme se s Kalusem sešli, vždycky bylo
co povídat. Proto se nám za t ch výlet  leccos
p ihodilo.

Jeli jsme jednou do Luha ovic na letní sch zi
Moravského kola spisovatel . ekal jsem
v Krásn  na vlak od T šína, kterým jel Kalus.
Vlak p ijel a Kalus už vesele pozdravoval rukou
z vagonu. P isedl jsem, p ivítali jsme se a hovor
za al.

Najednou mi napadne, abychom nep ejeli
Hulín. Povídám: „Poslouchej, kamaráde, o
osmé jsme v Hulín  a p esedáme tam.“ „Ale
co, vlak tam stojí skoro celou tvrthodinu,“ praví
a usmívá se spokojen . A zase mluvíme a mlu-
víme.

V Byst ici pod Hostýnem zase povídám: „Ka-
maráde, nezapome me, Hulín!“ A Kalus: „Ale
co!“ a mávl rukou. V Holešov  se to opakovalo
zas. A už jedeme dál a hovo íme, jako když eka
te e.

Najednou pohlédnu na hodinky: tvrt na de-
v t a t i minuty! „Byli jsme v Hulín ?“ vyrazím
poplašen . „ tvrt hodiny jsme tam stáli,“ poví-
dá n kdo z cestujících a celé kupé hledí na nás
vyjeven . Hledím na Kaluse, co tomu íká, ale
on rázem s veselým smíchem vybuchne: „To je
dobré, tvrt hodiny stojíme a my jakoby nic.“ „To
bude p kná!“ starám se, ale Kalus jenom se
sm je vesele. „Nestarejte se, dojedete do Kro-
m íže a hned zase zpátky do Hulína. Máte
k dispozici t i vlaky,“ ut šoval nás jiný cestující.
Spadl mi kámen ze srdce, ale Kalus se ješt
usmívá, jak jsme to provedli.“

Osmnáct let Metod j Jahn žil, u il, psal, vy i-
zoval obecní v ci na okraji Valašska v Komáro-
vicích. Lidé tu byli dob í, žilo se tu lépe. Ves byla
valašská, ale ná e í bylo jiné. íkalo se tam:
klej , psejk, nožejk. Na podzim na lukách je tam
mnoho ocounou. Jahnovi tu nesli s celou vesni-
cí dobré i zlé, prožili první sv tovou válku, ztratili
t i d ti. Zatoužili po jejím skon ení odejít. V roce
1919 se st hují do Rožnova pod Radhošt m.

(1902), Kruhy na vodách
(1903), Tiché sv ty (1905),
Ve erní stíny (1908), Stopy
v rosách (1908), Kosatce
(1909), Rozmarné chvíle
(1914), Ráj a jiné povídky
(1916), Horké prameny a jiné
povídky (1918). Básnická sbír-
ka Polní r že vyšla v roce
1909, román Duhová vidma
1907 a  nejlepší Jahnovo dílo,
román Selský práh v r.1913.

Na Jahn v pobyt v Komá-
rovicích hezky vzpomínal jeho
u itelský kolega, známý vlasti-
v dný pracovník Miloš Kašlík:

„Skromná a malá je komá-
rovická škola. Tam jší lidé mají Poh eb Metod je Jahna    Foto archiv autora



 Rožnov pod Radhošt m

Za chvíli tady v m st , v lese
jsi jako v novém domov ,
neb nikde jinde nežije se
jak pod horami v Rožnov .

Jako editel školy rozvíjí Jahn s novou intenzi-
tou svou práci u itelskou, osv tovou i literární.
Pomáhá organizovat první Valašský rok 1925.
P i provedení valašské svatby vystoupil jako otec
ženich v. Pro katalog napsal povídku Vajce a píše
ji výjime n  celou v ná e í. Jahn, spíše samotá ,
lov k vážný, píše do téhož katalogu sta  o va-

lašských tancích.
„Slované jako národ hudby a tance milovný

mají nep eberné bohatství písní a tanc , ve kte-
rých dob e m žeme sledovat, jak podnebí a zp -
sob života vytvá ely zvláštní svéráz tanc . Na
p íklad  u nás jasn  se odlišuje klidn jší tanec
hanácký od ohnivého slováckého, jako se odlišu-
je život obyvatel  rovin od kmene, jehož krev jit í
se vínem. A v tanci Valacha je cosi z horského
živlu, kterým je obklopen. Je lehký a rytmický jako
dech v tru a vyniká bohatstvím figur a pohyb ,
jako ten horský kraj vyznamenává se rozmani-
tostí útvar   a bohatstvím barevné krásy, nezná
p ekotné prudkosti, ale je spíše veselý, jakoby byl
ur en k tomu, aby na chvíli rozradostnil svízelný
život horského lov ka.

Lidové dožaté, hody, masopusty a svatby by
nebyly tím, ím jsou, kdyby se p i nich netan ilo.
Provázen hudbou nástroj  d ev ných, píš al,
houslí, basy, cimbálu, dával na chvíli zapome-
nout na vše, co trudného je v t ch údolích a ráz-
tokách, kde je mnoho kamení, ale málo chleba,
hojn  mrak  a po ídku slunce.

Valašská chasa ráda tancuje, zvlášt  valašské
d v ice bývají do tance jako ohe  – vždy  prý,
kdo není do tance, není ani do práce.“

Jahnova rožnovská tvorba se prosv tluje. Vzni-
ká idylický román Slune ná paseka (1939). Za
knížku vzpomínek na komárovické d ti i na vlastní
mezi í ské d tství Jarní píse  (1939) dostal Meto-
d j Jahn národní cenu. Byl jmenován lenem

eskoslovenské akademie v d a um ní. Do vilky
na b ehu Be vy p icházejí vzácní hosté a obdi-
vovatelé.

Klidné a š astné rožnovské období bylo p ízni-
vé pro literární práci. Tu vznikla a byla vydána
kniha Horští lidé a jiné povídky(1926), básnické
sbírky Písn  smutku a radosti (1928), Beskydy
(1929), divadelní hra K eme áci (1937). Posmrt-
n  byly vydány básn  Písn  rodného kraje
(1946).

V Rožnov  bylo napsáno také nejmilejší Jah-
novo dílo, valašská idyla Lukáš Ruman (1924).
Jejími posledními verši jakoby se básník lou il se
svými tená i, pro které psal a zpíval o lásce
k rodnému kraji, které u il naslouchat jeho hlasu,
které vedl k pramen m života.

P ervána rázem sn ní blána –
konec, je píse  dozpívána.
Však co snil p vec ve sn  roji,
vyzpíval práv  písní svojí.

Metod j Jahn zem el v Hranicích na Morav
14. zá í 1942.

Akademický socha  Leopold Christ
(18. 1. 1906 – 17. 4. 1985)

Jan Voborský

ana, Myslbekova žáka, prof. V. Suchomela, prof.
arch. F. Blažka a dílenského u itele A. Poláka.

Škola byla ty letá, Leopold byl velmi pilným a
nadaným žákem, ve 4. ro níku mu sv ili socha -
skou práci pro výstavu v Brn  v r. 1927: z kararského
mramoru vytvo il plastiku „Po koupeli“.

V Ho icích také poznal svou celoživotní družku
Blanku, roz. Moravcovou, se kterou prožil 53 let
spole ného života po p edchozí sedmileté zná-
mosti.

Na radu prof. Kociana se hlásil na studia
v Um leckopr myslové škole v Praze, na své
p ání byl po úsp šných zkouškách p ijat do ateli-
éru prof. Josefa Ma atky, žáka Myslbekova a je-
diného p ímého žáka impresionistického socha e
Augusta Rodina v Pa íži. V jeho škole prošel šes-
tileté studium za p t let s výborným prosp chem a
stal se oblíbeným Ma atkovým žákem. Ten mu
také radil, aby si podal na Ministerstvo školství
žádost o ud lení profesorského místa na n které
odborné škole. V té dob  však nebylo žádné
volné místo.

V r. 1932 se oženil v Ho icích a odešel do Uher-
ského Hradišt , kde ale v té dob  ješt  nebyla
škola um leckého zam ení jako pozd ji. U il tedy
od 1. 9. 1934 na u ovské škole pokra ovací,
aby získal zam stnání a s ním stálý plat pro zajiš-
t ní rodiny.

V Uherském Hradišti prožil svá nejplodn jší léta,
vytvo il adu soch. Ve zdejším kostele jsou jeho
plastiky eských sv tc  na postranním oltá i, další
sochy jsou rozptýleny po Morav , celých e-
chách, v Praze.

V roce 1945 odchází jako profesor na Státní
odbornou školu pro pr myslový porcelán v Kar-
lových Varech-Rybá ích, kde u il až do r. 1951.
V tomto roce byl výtvarný obor zrušen. P echází
jako profesor modelování na Státní odbornou školu
keramickou v Bechyni. Do Bechyn  se dostal díky
ing. Miroslavu Petr , který zde byl editelem. Se-
známili se na škole v Karlových Varech, kam ing.
Petr  p išel také jako editel a odkud proz eteln
odešel v r. 1948 zp t do Bechyn .

Profesor Leopold Christ p sobil v Bechyni až
do d chodu. U il ješt  jeden rok (do r. 1967), ale
to již žil ve Valašském Mezi í í. Zde ješt  pár let
u il v Lidové škole um ní, p evážn  dosp lé žáky
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V socha ské díln  ho ické školy - u itel A. Polák

Leopold Christ (také Krist) se narodil 18. 1.
1906 v Krásn   (m ste ku, které bylo v roce 1924
p ipojeno k Valašskému Mezi í í) jako t etí dít
Leopolda Krista, zem d lce a v té dob  ješt  pro-
vozujícího vedlejší povolání obchodníka s potra-
vinami. Za první sv tové války obchod zav el,
nebylo totiž co prodávat. Pole se propachtovala a
otec nastoupil jako ú edník do Rolnické záložny
ve Valašském Mezi í í, kde pozd ji p sobil jako
její editel. Poldík v talent objevil jeho sta í ek,
který byl sedlá . Poldík s kudli kou stále n co vy-
ezával. Protože ve Valašském Mezi í í byla t íle-

tá Státní odborná škola pro zpracování d eva, šel
po m š ance do této školy studovat na ezbá ský
obor pod vedením dobrého u itele i lov ka prof.
A. Balabána. Na podn t tohoto profesora pokra-
oval ve studiu na Státní odborné škole socha -

ské a kamenické v Ho icích v Podkrkonoší, kde
navšt voval všechny výtvarné a odborné p ed-
m ty u tehdejších výborných u itel  prof. Q. Koci-
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Pan Kulavík,
vrchní íšník, se jednou také vrátil ze sv ta.

Mnoho sv ta vid l, i na lodi jezdil po mo i jako
íšník. To jeho zam stnání bylo znát z jeho uhla-

zené e i, v pohybech, zp sobech. Byl pln ucti-
vosti. V chudobinci ješt  nosil zbytky staré slá-
vy – íšnický frak.

Studenti s ním asto vysedávali na lávkách
na Krásn  pod kaštany a on vypráv l o cestách,
mo ích, nóbl hotelích, kde kdysi n jaké ty „po-
tentáty“ obsluhoval. Myslím, že nemusel moc
vymýšlet a lhát. Zažil a vid l jist  hodn . Ale
osudy lidí jsou tak zvláštní. Obklopen celý život
tou nóbl spole ností, vrací se dom  jako žebrák
„šupem“ ze sv ta. A pomoc hledá a najde u pro-
stého lov ka. Hlídal u nás nakonec brambory.

Vincek
Když jsem tak mluvil o obecních chudých

v Krasn , znal jsem i pár lidi ek z chudobince
v Mezi í í. Žil v n m také Vincek Br ovják –
velký oblíbenec student . Byl to starý mláde-
nec, nohatý chlapík, kudrnatých vlas . V lét
nosíval tvrdý slamák, „žirádko“, obnošený ža-
ket a sv tlešedé proužkované kalhoty. Když
pršelo, nosil ernou „bu inku“. V zim  chodil
v dlouhém „kožuchu“ a baranici. Byl to odlože-
ný kožich doktora Bendy, který v n m kdysi
jezdíval na saních k pacient m.

Vincek se živil roznášením novin, parte, le-
pením plakát  a m l všelijaké drobné funkce.
Chodil i na poh by p ed íkávat r ženec. íkalo

Krásno mého d tství

- vybrané texty a kresby z kroniky Leopolda
Christa, deponované ve sbírkách MRV ve Vsetí-
n , muzeu ve Valašském Mezi í í

a zvlášt  nadané d ti. Tady také objevil talento-
vaného žáka, dnes ak. socha e Pavla Drdu, kte-
rý absolvoval bechy skou keramickou školu.

Ve vzpomínkách p átel a koleg  je zapsán jako
lov k nanejvýš pohodový, s hlubokým smys-

lem pro rodinu a také se smyslem pro humor.
Zem el 17. 4. 1985, jeho manželka rok poté.

Oba odpo ívají na h bitov  ve Valašském Mezi í í.

„Musílek“

Trusina z Králové ulice v medv dím kožiše

U své první velké práce

Pan Kulavík - vrchní íšník

Starý Trusina
ten byl zase chalupníkem v Králové ulici. Byl

kdysi v Americe a p ivezl si medv dí kožich.
V n m potom chodíval v zim  celý život po
m st  a do kostela. Byl skoro až po zem a valil
se v n m jako medv d. D ti se ho bály.

V kostelní lavici zabral moc místa a oby ej-
n , když se Trusina na jednom konci vtla il do
lavice, musel na druhém konci n kdo vystou-
pit. Když se to stalo nám, h ešili jsme na ten
jeho široký kožuch z Ameriky.

Musil
se také vrátil ve stá í ze sv ta a p ijala ho

st echa chudobince. Kras aci mu íkali Musí-
lek, protože byl malý chlapí ek. Byl vyu ený
perla . I zde ješt  sedával u okna a pracoval.
D lal ze sklen ných korálk  a perli ek brože,
prstýnky, pásy, záv sné koší ky na kv tiny.
Zkrátka bižuterii. My jsme od n ho m li doma
také n jaké v ci.

Pracoval u toho okna denn  a piln . Ale oga-
i ani jemu nedali pokoj. Pok ikovali na n ho:

‚Pane Musil, kdo ty kury dusil?‘ I vodou ze
struhy ho polívali. Vzteklý byl jako v tšina t ch
mali kých. I oknem vysko il, aby kluky po-
trestal. Ale kde byli oga i, než on na t ch svých
krátkých nožkách!



NAŠI JUBILANTI
Vít zslav P ikryl p taosmdesátiletý

Ladislav Št pánek, Karel Pavelka

Významného životního jubilea se v letošním roce
dožívá dlouholetý spolupracovník p írodov dné-
ho odd lení a archeologického pracovišt  Muzea
regionu Valašsko ve Vsetín  Vít zslav P ikryl.

Pan P ikryl se narodil v Kel i dne 11. 8. 1920.
Absolvoval gymnázium v Litovli a v Hranicích na
Morav . Rád vzpomínal na u itele, kte í jej vedli
k zájmu o p írodní v dy, etnografii – ke sb ru lido-
vých pov stí, zvyk  atd. V letech 1940-41 pokra-
oval extern  ve studiu na U itelském ústavu

v Krom íži. Zájem o dávnou minulost ho p ivedl
ke studiu na Archeologické škole u legendy slo-
vanské archeologie J. Poulíka v Moravském mu-
zeu v Brn  v letech 1941-1942 (tato škola probí-
hala vždy jeden celý den v týdnu, n kdy i dva).
Na tomto míst  p edb hn me do roku 1995 – teh-
dy se po mnoha letech oba pánové setkali u p íle-
žitosti otev ení výstavy ve Vsetín . Hodny obdivu
byly jak úžasná pam  akademika prof. PhDr. J.
Poulíka, DrSc., který se rozpomn l na pana P i-
kryla, tak neutuchající zájem pana P ikryla, když jej
zahrnoval dotazy odborné povahy.

Jubilant byl editelem obecných a základních škol
na Zlínsku, nejdéle ve Všemin  v období 1947-
1962. Potom p sobil ve Skali ce u Hranic na Mo-
rav , kde editeloval do roku 1970. Jelikož po tom-
to roce už nesm l zastávat funkci editele, byl p e-
ložen do Zámrsk a v roce 1974 do Hustope í nad
Be vou. Zde ukon il svou u itelskou dráhu - v roce
1980 odešel do d chodu.

Pan P ikryl probouzel ve svých žácích zájem
o vlastiv du. Po vyu ování s nimi asto chodil do
p írody, kde se prakticky seznamovali s tím, co se
u ili ve škole (dnes by se dalo íci, že tímto p ístu-
pem p edb hl dobu). Pan P ikryl náleží – e eno
jazykem p írodních v d – k již „vyhynulému dru-
hu“ u itel  - badatel , kte í svými vlastními praktic-
kými poznatky obohacovali studium svých žák . Ti
pak pobyt ve škole nebrali jen jako povinnou školní
docházku.

Jeho p ínos ve ejnému životu se však projevo-
val i mimo prost edí škol. Ve 40. letech 20. století
p isp l svými archeologickými nálezy, uskute n -
nými p i svých studijních cestách p írodou,
k vybudování archeologického fondu muzea v Kel i
a pozd ji obohatil svými nálezy z Kele ska a Va-
lašska další muzea na Morav . Zpracoval p ed-
nášku s diapozitivy s názvem „Z pradávné histo-
rie našeho rodného kraje“, kterou popularizoval
archeologii široké ve ejnosti. Objevil velkou mohy-
lu u obce Rouské (Kele sko). Pro archeologii p e-
devším zachoval nedocenitelné znalosti o místech
archeologických nález  na Kele sku, kterými pro-
vázel archeology n kolika generací.

Významné je také jeho p sobení v oblasti p í-
rodních v d. Ve 40. a 50. letech 20. století byl
v regionu Valašska jediným amatérským ornitolo-
gem a také kroužkovatelem pták , korespondoval
pravideln  s p edním eským ornitologem, profe-
sorem Walterem erným. Své poznatky o ptactvu
v okolí Všeminy zaznamenal v rukopisné podob .
Vlastním nákladem vydal pak svá sledování v práci
s názvem „Ptactvo okolí Hustope  nad Be vou

1953-1986“ a jeden z výtisk  tohoto díla daroval
také muzejní knihovn . Své poznatky o vodních a
mok adních rostlinách ve st edním Pobe ví shrnul
do lánku v d ív jším muzejním asopisu, Zpravo-
daji OVM Vsetín. Jeho dlouhodobá spolupráce
s p írodov dným odd lením byla p ínosná pro roz-
ší ení neautentické dokumentace ke sbírkovým fon-
d m cennými poznatky o ptácích, ale také o obojži-
velnících, plazech i n kterých zástupcích savc . P i
terénních vycházkách byl a dosud je jeho neroz-
lu ným spole níkem fotoaparát.

Pan P ikryl se dosud živ  zajímá o archeologii,
paleontologii, ale také o botaniku, zoologii a ornito-
logii. Pravideln  sleduje odborné asopisy Živu a
Vesmír. Od roku 1947 byl až do konce 90. let 20.
století lenem eské spole nosti ornitologické, byl
mimo ádným lenem eské botanické spole nosti.
Dosud je lenem Moravského ornitologického spol-
ku v P erov . Je stálým návšt vníkem p írodov d-
ných p ednášek muzea od jejich po átku v roce
1998 až do sou asnosti. Pravidelné jsou jeho ná-
všt vy muzejní knihovny ve Valašském Mezi í í.
Svá zjišt ní p edevším z ornitologie, ale také
z botaniky sepsal zatím do 23 lánk  v asopisech
Živa, Sylvia, Zprávy MOS, Památky a p íroda,
Ochrana p írody, Zpravodaj OVM Vsetín a Valaš-
sko-vlastiv dná revue.

Významné jsou také jeho dary nebo prodeje
p edm t  do historických sbírek muzeí ve Vsetín
a Valašském Mezi í í, stejn  jako jeho dary mezi í -
ské muzejní knihovn . Obojí z ejm  bude mít ješt
pokra ování.

Vytrvalost a schopnost pana P ikryla pobývat
v terénu mnoho hodin i v nevlídném po así p etr-
vává do vysokého v ku-ješt  p edloni nap íklad
ekal v sychravém podzimním dnu na míst  vý-

skytu bobra u Hustope í nad Be vou od ve era až
do pozdních no ních hodin s cílem spat it jej. Vzhle-
dem k áste né ztrát  sluchu se nyní více v nuje
botanice - letos podnikl za rostlinami celodenní vý-
let až na Pálavu a Šibeni ní vrch u Mikulova. Do-
sud neztratil nic z mladického elánu, který žene
mnohé profesionální i amatérské pracovníky
v p írodov d  a historii za poznáním. Pro n  jsou
ochotni ob tovat nejen hodn  asu, ale i zdraví a
také finan ních prost edk .

Muzejníci p ejí panu P ikrylovi ješt  po adu let
obstojné zdraví, které tak pot ebuje k terénním vy-
cházkám a výjezd m, dobrou náladu i chu  k obje-
vování nových poznatk  z p írody a historie naše-
ho regionu.
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Foto M. Langer

se mu jen „Vincku“. Studenti si z n ho sem
tam ud lali legraci – on to nem l všechno
v hlav  v po ádku – vyšinutý trochu byl. Ale to
na v ci nic nem nilo. Mezi studenty byl jako
doma. On m l rád je – k zbožn ní – oni jeho.
Snad prý m l n jaký ro ník gymnasia, ale ne-
vím. Ale studentská slavnost – majáles – ani
ve írek se neobešel bez Vincka. Vincek mu-
sel být všude. Nikdy nescházel. Nebyl jako di-
vák, ale jako ú inkující. Studenti si ho vystrojili
do „listrového“ kabátku, bílých proužkových
gatí, bílých bot, h l i ku v ruce – štábrdli ku,
na hlav  žirádko. Nato ený knír a v knoflíkové
dírce kv tinu. A tak vystupoval v kupletech, kte-
ré ho u ili.

„Si or študento in restaurandy,
legrace grande, hodn  bumbandy.
A pak d landy velké kravandy
po ulicia. Santa Lucia.“
I kus studentské hymny Vincek um l: „Gau-

deamus igitur, juvenes d m sumus – atd.“.
Dokonce si ho dali i vyfotografovat a pov sili

ve t ídách. Profesorský sbor ani nem l námitek.
K stáru nosil brýle. A zájem student  o Vinc-

ka ochaboval. Byly zájmy jiné – docela jiné.
Bolelo ho, že už studenti o n ho nestojí. Chátral,
ale vzpomínal ješt  na ty krásné asy mezi stu-
denty, mezi mládím. Vincek student m i kufry
na traga i vozíval na vagace, z vagace a n kdy
jen za: „No tak ti zapla  Pánb h, Vincku. Šak až
p ijedu, tak ti zaplatím. To víš, nemám.“ A vozí-
val opravdu jen za p kné slovo, p kný pohled,
o ima pohlazení. Vždy  gymnasista, když jel
dom , oby ejn  byl chudý jak ten Vincek.

Vincek Br ovják



ZLÁTNOUCÍ PODZIM

Na sloví ko se spisovatelkou
Helenou Mi kalovou
z Velkých Karlovic

Richard Sobotka

Helena Mi kalová, sb ratelka lidové sloves-
nosti a spisovatelka, se dožívá významného
životního jubilea (nar. 3. 9. 1935 v Mist ín
u Kyjova).

Vystudovala St ední pedagogickou školu
v Krom íži a Pedagogický institut ve Zlín .
Celý život u ila na školách ve Velkých Karlo-
vicích. V novala se ochotnickému divadlu,
p es dvacet let vede ženský p vecký sbor Kar-
lovjanky. Pracuje jako kroniká ka obce. S vel-
kou intenzitou se také v nuje národopisu. P es
t icet let si zapisovala vypráv ní pam tník . V
roce 1976 jí vyšly první pov sti v Ostravském
m sí níku, v roce 1994 vycházely v Zem d l-
ských novinách, knižn  O em si vyprávjajú
Karlovjané a Co sa Karlovjanom stalo aj ne-
stalo v roce 1999 a 2001.

Podzim zvolna uléhal do otev ené zahra-
dy, nedaleký les nahlížel do oken p ív tivé
chalupy Mi kalových na rovni v Pod atém.
Nedaleko odtud se v minulosti svád ly krva-
vé bitky o pár kravi ek, když slovenští raub-
íci p echázeli z Uher p es nedalekou hranici

loupit, ale poctiv  e eno, Karlovjané jim ne-
z stali nic dlužni. Po st nách jizby obrázky a
p edm ty, které ke stavení pravov rných Va-
lach  pat í.

Pan Ji í Mi kal je vnukem v hlasného Jury
Vašuta artáckého, ale vazbu má také na rod
Kalus . Paní Helena Mi kalová je rodem sice
Mist í anka se stále živou vazbou na jižní Mo-
ravu, ale za ty icetileté p sobení ve Velkých
Karlovicích už také Karlovjanka, které zdejší
kraj a lidé pronikli hluboko do srdce.

Zlatý podzim se kutálel po okolních strmých
stráních a pronikal až do jizby, ve které jsme
sed li a vypráv li.

„Práce mám po ád dost, nest žuji si,“ ekla
s úsm vem u itelka, kroniká ka, zp va ka a spi-
sovatelka paní Helena Mi kalová. „P ipravuji
p ednášky o d tské literatu e, píšu obecní kro-
niku, pracuji na pam tní knize o artáku, mám
rozpracované pomístní názvy, zpíváme...“

Všude kolem nás as odtikával historii zdej-
šího kraje od as  odedávna až po sou as-
nost. Pat í sem také historie v hlasného ar-
táku, místa setkávání mnoha um lc , které se
dotýká p ímo její rodiny.

„Manžel Ji í je vnukem Jury Vašuta artác-
kého, takže máme k té historii skute n  velmi
blízko. U rodu Vašut  mám podchycený mate-
riál až do roku 1680 a na sp ízn ný rod Kalu-
s  až k roku 1603. Navíc mi rodina sv ila do
opatrování artáckou kroniku, kterou založil
Jan Kobzá  a ve které jsou podpisy mnoha
známých kulturních osobností, ale také dosud
nikde nepublikované verše Kobzá ovy a
Schneiderkovy. Je to sice práce radostná, ale
velmi náro ná. Stejn  náro né je to i se sb -
rem pomístních názv , zabývám se jím od roku
1971.“

Jak je to se zpíváním Karlovjanek?

„P vecký kroužek existuje v Karlovicích
odnepam ti. Už na p elomu 20. století si velcí
gazdové najímali zp va ky, aby he ély na
dožaté. Po roce 1945 objevil zp va ky s dob-
rými hlasy u itel Zden k Kašpar ze souboru
Jasénka, pak je vedla výborná altistka u itelka
Zde ka Škarpichová, po její smrti z stalo vše
na mn  - už Karlovjanky vedu více než dvacet
let. Není to bez problém . Mladá d v ata
z Karlovic utíkají, ty, co z stávají, jsou bu  ma-
minkami s povinnostmi doma, nebo pracují na
t i sm ny a s uvoln ním na zkoušky a vystu-
pování je to víc než komplikované. A pak...
Když t eba jedeme vystupovat do 30 km vzdá-
leného Vsetína, najede autobus 124 kilometr ,
než po karlovských údolích posbírá všechny
zp va ky. P esto zpíváme stále, máme ze zp -
vu radost a radost i z toho, že náš zp v p ináší
radost jiným.“

A co karlovské pov sti?
„Když mi bývalo moc smutno, pracovala jsem

na n jaké pov sti. Dnes už jsou ob  knížky
v ná e í O em si vyprávjajú Karlovjané a Co
sa Karlovjanom stalo aj nestalo i s vydáním
knížky Zlatá studánka s pov stmi p evypráv -
nými do spisovné eštiny dávno na sv t , a
zdá se mi, že se jim mezi lidmi docela da í.“

Smrky vám nahlížejí do oken, zbývá as
pozdravit je n kdy bezprost edn ?

„Když jsem unavená, jdu do lesa. Mám své
okruhy kolem Lopušné, ale n kdy dojdu jen
k mod ínu, který je nejstarší v tomto okolí a
v minulosti pod ním p i sva in  sedávala ma-
minka, když pomáhala vysazovat vrchoviny.
Posezení pod prastarým mod ínem pro mne
znamená nejen odpo inek, ale také citové pou-
to.“

Takže v Pod atém panuje u Mi kalových
pohoda...

„Manžel si n kdy st žuje, že musí doma d lat
všecko sám, protože já bu  zpívám, nebo se-
dím u psaní...,“ dodala spisovatelka Helena
Mi kalová s úsm vem.

Ješt  zastavení na zahrad  pod mohutným
smrkem u mysliveckého posedu s výhledem
na louku a les. Pod jabloní z piety po ád stojí
památe ní betonový trpaslík, kterého v minu-
losti dostali rodi e spisovatelky Heleny Mi ka-
lové jako svatební dar. Pak už to byla cesta
zpátky. Trochu jsme zabloudili do údolí Tís av...
nevadí, všude kolem práv  zlátl podzim vr-
cholícího babího léta.
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Spisovatelka Helena Mi kalová

Lud k Majer osmdesátiletý

Marie Mikulcová

Znám akademického malí e Lu ka Majera již
n kolik let a s léty poznávání jeho výtvarného
díla se mi potvrzuje blízká p íbuznost a souzvuk
jeho um ní s poezií. Je to tím, že Mistr Lud k Ma-
jer je povahov  velmi citlivý lov k, který miluje
sv j rodný kraj v rnou láskou. Valašská krajina
v jeho díle má myšlenkovou hloubku, která ne-
klame, je n žná i drsná. Z díla Lu ka Majera pro-
mlouvá láska k lov ku a p írod . Proto je jeho
dílo lidem na Valašsku nitern  blízké.

Narodil se 31. prosince 1925 v Solanci pod
Solán m jako nejmladší z p ti sourozenc
v malorolnické rodin . Doba, v níž vyr stal, ne-
byla snadná. P es mnohá úskalí a t žkosti rodin-
ných sociálních pom r  dosáhl spln ní svého
d tského snu být um lcem – malí em. Na dopo-
ru ení malí e Františka Podešvy se p ihlásil na
Ba ovu Školu um ní ve Zlín , kde byl p ijat. Do-
poledne studoval a odpoledne pracoval
v reklamním odd lení fy Ba a za plat, který sta il
na úhradu stravy a ubytování. Ze zlínské Školy
um ní odešel v r. 1946 do Prahy na Akademii
výtvarných um ní, kde studoval figurální a monu-
mentální malbu u prof. V. Sychry a J. Želibského.
Po ukon ení studií v r. 1951 se vrátil na rodné
Valašsko, kde ze svízelných finan ních d vod
p ijal práci v podniku Ingstav Brno jako vedoucí
propaga ního odd lení a od roku 1959 do r. 1972
jako propaga ní pracovník v rožnovském podni-
ku Tesla. Po odchodu z Tesly se zabýval volnou
tvorbou – realizoval adu monumentálních vý-
tvarných d l do architektury jako mozaiky, sgrafi-
ta, štukolustru, vitráže a tapiserie. V noval se také
pedagogické innosti. Ale p edevším po celý život
malb  obraz , grafice, ilustracím knih a reklam .

Dodnes má plno plán  a p edstav, co by cht l
ješt  vytvo it. Denn  pracuje ve svém ateliéru.
Sváte ním je pro n j každý den, kdy se cítí zdráv,
m že pracovat a venku je slune no. Rád se pro-
chází krajem, pohovo í s lidmi a p áteli, cestuje za
um ním a poznáním cizích kultur a zvyklostí a na-
bírá novou inspiraci. Nejhez ím odpo inkem je
pro n j návšt va hezké a podn tné výstavy, kon-
certu, divadla nebo n jakého kulturního progra-
mu. Lenošení nezná. Nejspíše ho p istihnete u roz-
pracovaného díla p i poslechu p kné hudby.

Co ho nejvíce rmoutí? Neup ímnost, lži, zneva-
žování nebo ni ení hodnot, které by m ly být ucho-
vány pro p íští generace – p edevším istá p íro-
da, zdravé lesy, tradice a kultura lidu.

A co ho vždy pot ší? Když se mu poda í dílo,
když se povede hezký den a když m že splnit, co
slíbil. Dnes už nechce myslet na události, které ho
nemile zasáhly. Chce mít v duši pohodu a klid a
rozdávat je lidem – v osobním styku i prost ednic-
tvím svého um leckého díla.

Tak a  se Vám to, Mist e, da í!



P ání paní Marii

Ji ina Veselská

Každoro n  v polovin  zá í vypukne na tele-
fonní úst edn  Valašského muzea v p írod  mi-
mo ádný ruch. Ve stanovený den od asných
hodin p ichází jednotlivci,  vyzvání telefon, fax a
hlásí se elektronická pošta.  Cíl všech je jediný:
zajistit pro d ti své školy a t ídy ú ast na progra-
mu Vánoce na d din , který se stal mezi muzejní-
ky a národopisci nejen na Valašsku pojmem.  Jeho
autorka paní Mgr. Marie Brandstettrová z toho má
velikou radost, ale stále zd raz uje, že to není její
zásluha, nebo   program by nevznikl bez p i in -
ní a nadšení všech.  A to už se letos koná po
sedmnácté. Všichni jí dáváme za pravdu, ale po-
d kovat se pat í, zvlášt  letos, kdy slaví své vý-
znamné životní jubileum (*20. 10. 1945), nejen za
tento výjime ný po ad.

Na stránce prvního letošního ísla  našeho
asopisu, která je vždy v nována anket   „ ím je

pro mne Valašsko?“, se jubilantka – roda ka
z podh í Vyso iny,  vyznávala srde nými slovy
ze svého vztahu ke „…svému zvolenému domo-
vu, kde se mohla v novat práci, která ji t šila, kde
má  svoje lidi a mnohá místa srdci milá“… .

Citovaná  slova charakterizovala její život za-
sv cený dlouholeté, nezištné a odborn  mimo-
ádn  fundované  služb  lidové kultu e Morav-

ského Valašska.  Životní jubileum je  p íležitostí
p iblížit tená m asopisu alespo  ve stru nosti
její muzejní  „osudy“ spojené s historií Valašského
muzea v p írod  v Rožnov  pod Radhošt m.

Ne vždy má p ídavné jméno dlouholetá tak v -
rohodný obsah, jako je tomu  u paní Brandstettro-
vé, vždy   v rožnovském muzeu zapo ala nedáv-
no sv j 38. pracovní rok. A koliv pochází z Heroltic
na Tišnovsku, stal se jí Rožnov a jeho muzeum
ihned po absolvování studia národopisu na br-
n nské univerzit  jediným domovem a pracoviš-
t m. A doufáme, že tomu tak bude i nadále.

Její první kroky v muzeu byly významn  ovliv-
n ny osobností tehdejšího editele Ing. Jana Ru-
dolfa Be áka, s nímž m la mnoho spole ného.
P edevším lásku k vesnici, p d , kraji a jeho oby-
vatel m,  vycházející z rodové tradice,  vzácné
pochopení a talent pro jednání s pam tníky, ze-
jména starými hospodá i a hospodyn mi.  Proto
se stalo tématem nejen její diplomové práce, ale
také  národopisných výzkum  zem d lské hos-
poda ení v minulosti. Výzkum v terénu i archivu
spojila velmi prozírav  s budováním do té doby
málo obsáhlé sbírky zem d lského inventá e.  Ta
je dnes skute nou chloubou muzea nejen svou
po etností, ale také komplexností. O tom, jak  nut-
nou a d ležitou sou ástí její muzejní práce se vý-
zkum tradi ního zem d lství stal po následující dv
desítiletí, sv d í obsáhlý soupis výzkumných zpráv,
zachycujících život rolník   a jejich rodin ve dnech
všedních i sváte ních. Kvalitní dokumentace pro-
m n vesnice  od po átku 20. století  až po kolek-
tivizaci,  spolu  se stále zdokonalovanou  sbírkou
zem d lského ná adí byly vynikajícím základem
pro tvorbu  jejích pozoruhodných expozic
v usedlostech, které byly postupn  budovány
zejména v areálu Valašská d dina.

Po odchodu paní Marie Salichové, kurátorky
sbírky textilu, se stala její nástupkyní a k vynikajícím
znalostem zem d lství za ala p ibývat hluboká
znalost vývoje lidového od vu na Rožnovsku.

jako  p i budování sbírky zem d lské.  Intuitivn
za ala záhy do kolekce za azovat i od vní sou-
ástky, které dokumentovaly poslední fázi vývoje

dobového od vu. Výsledkem je unikátní kolekce
dokumentující vývoj kroje a od vu na Rožnovsku
a  v sousedních oblastech od záv ru 19. století až
do konce století 20.

Výsledky odborné práce paní Marie Brand-
stettrové, a  si to ani neuv domuje, m že sledo-
vat jeden každý z návšt vník  muzea prost ed-
nictvím jí vytvo ených instalací v expozi ních ob-
jektech Valašské d diny a program , které se staly
nedílnou sou ástí každoro ního cyklu Národopis-
ných po ad  v D ev ném m ste ku nebo Valaš-
ské d din .

Jak taková, laik m i odborník m skrytá  p ípra-
va a realizace stálé instalace v obytném nebo
hospodá ském objektu probíhá?  Málokdo, po-
kud p ímo na takovém úkolu nespolupracuje, tuší,
kolik asu a  úsilí vyžaduje  vlastní odborná p í-
prava, setkání s pam tníky, studium v archivu a
výb r p edm t , pop . jejich vyhledávání v terénu,
pokud chybí. Cílem je p ipravit vybavení jizby,
kuchyn , komory, chléva, stodoly a t eba i sklepa
v rohodn  ve vztahu k sociálnímu postavení a
dob , v níž žila rodina, která se stala ur itou p ed-
lohou pro „p íb h domu a jeho obyvatel“.

Autor musí zpracovat a obhájit libreto instalace,
aby v záv ru byly p edm ty rozmíst ny na funk -
n  odpovídající místa, náležit  zabezpe eny, ozna-
eny a p ipraveny pro návšt vníky. P íkladem

náro nosti za všechny m že být velmi úsp šná
instalace v obytném dom  . 10 z Nového Hro-
zenkova, kde k tradi nímu inventá i p istupuje ješt
úprava jizby pro výjime nou p íležitost, jakou byla
svatba z po átku 20. století. Zde tvo í inventá
domu v etn  p dy více než 400 p edm t .

Následn  je t eba p ipravit texty  pro pr vodce
a demonstrátory, kte í p iblíží svým výkladem ná-
všt vník m osudy lidí, kte í d íve d m obývali. Na
jejich obsahu a také srozumitelnosti závisí celkový
výsledek stejn  jako na p ístupu samotných pr -
vodc . A pak už nastává doba o ekávání, sledo-
vání reakcí návšt vník , názory odborník , pr -
vodc  na to, jak se celé dílo poda ilo.

V p ípad  naší jubilantky to byly vždy reakce
kladné, oce ující její nadání vcítit se do uvažování
lov ka minulé i p edminulé generace, odhad-

nout, co bylo pro n ho d ležité, které p edm ty
by považoval za životn  nezbytné a které za svá-
te ní. P es všechna ocen ní  kvality jak expozic,

tak výstav, které realizovala  (její výstava „V potu
tvá e chléb sv j dobývej“ nap . získala Cenu
Národopisné spole nosti) snažila se vždy z stat
v pozadí, s pochybami, zda je všechno v po ád-
ku, p i chvále p enášela úsp ch na své spolu-
pracovníky.

Stejn  úsp šná jako v p íprav  a realizaci ex-
pozic a výstav byla p i tvorb  a realizaci po ad ,
které se staly významnou sou ástí každoro ní
programové nabídky.  Mnohé z nich p ibližovaly
dnes již zapomenuté události a innosti ze života
našich p edk .  Zejména ženy a dívky jsou kaž-
doro n  vd nými ú astnicemi po ad  zam e-
ných na staré zp soby domácího hospoda ení,
praní prádla, vyšívání. Její „Kouzelná nitka“ a kro-
jové p ehlídky se staly vždy svátky pro všechny,
kte í práci lidových vyšíva ek, švadlen, p adlen
a krajká ek obdivují, ale také se cht jí alespo
n co z tohoto bohatství  nau it.  Podobn  progra-
my erpající z rolnického života p ivád ly  pravi-
deln   na Valašskou d dinu desítky zájemc
o chov ovcí, pe ení chleba, šlapání zelí nebo zim-
ní práce.  Vyvrcholením její programové tvorby
se však staly dnes již legendární Vánoce na d di-
n , poprvé realizované, tém  symbolicky,
v prosinci 1989.  K program m p ipravovala  tex-
tové materiály, osv tlující význam každého jed-
noho jevu lidové kultury.

V posledních letech m la možnost svou výzkum-
nou a dokumenta ní práci soust edit na bílou rož-
novskou výšivku, když po t i roky získala spolu
s dr. Jaroslavou Zastávkovou grant MK R.
Výsledkem je pozoruhodná publikace nazvaná
prost  „Uzlík vzor  bílé výšivky z Rožnovska“ ,
kterou v novala všem vyšíva kám minulosti a
sou asnosti. T m, které ješt  dnes v nují bílé
výšivce adu hodin práce, poskytla zde i adu
vzor  z muzejních sbírek, aby originalita a p -
vodnost tohoto fenoménu byla zachována.

Jubilant ina  až p ehnaná skromnost je d vo-
dem, pro  si ani my, její spolupracovníci,  mnohdy
neuv domujeme, jak významný byl a je její podíl
na formování podoby muzea, jeho sbírkách, pro-
gramech a také výchov  svých nástupc . Rádi jí
alespo  p i oslav  významného životního jubilea
chceme pod kovat  a zárove  p át jí i sob , aby
po dnech sváte ních nastalo ješt  mnoho dn
všedních napln ných prací nezištn  p ispívající
k poznání lidové kultury Valašska a života jeho
obyvatel v minulosti.
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Výzkumy a sb ry v terénu jí
spolu s pe livým archívním
studiem umožnily napsat
v rámci studia muzeologie
zásadní studii o od vu Rož-
novan , která odstra ovala
z pov domí odborné i laické
ve ejnosti dlouho opakova-
ná klišé o podob  odívání
zdejších obyvatel, zejména
v záv ru 19. a po átku 20.
století.  Pro  sbírkovou doku-
mentaci využívala nespo et-
né množství informací, které
získala p i setkávání s posled-
ními pam tnicemi  tradi ního
oblékání, kde uplatnila sv j
talent pro jednání se seniory
a pochopení pro jejich sv t.

P i kompletaci sbírky textil-
ní m la stejn  š astnou ruku

Foto archiv VMP v Rožnov  p/R



Literární písemnosti jsou tvo eny,
aby je n kdo etl.

Rozhovor s literárním v dcem, kritikem, editorem a publicistou
Mojmírem Trávní kem

Dalibor Malina

dnes jako jednu z nejmén  milých povinností.
Napsat potom n co, to už byla celkem zábav-
ná záležitost. Jen jsem se obával, aby se to
nedov d li kamarádi nebo profeso i: výsm -
chu jsem se bál! Ostatn  celé toto angažmá
vzalo rychlý konec s radikální socializací kul-
tury po roce 1948 a zastavení asopis , které
mi byly otev eny.

Svou stálou pozornost v nujete p ede-
vším autor m tzv. k es anské, resp. kato-
lické literatury. Je to p irozený d sledek
Vaší životní a duchovní orientace, nebo
jste práv  u t chto autor  objevil hodno-
ty, které tuto pozornost vyvolaly a pro-
hloubily?

Tyto abstraktní vztahy svedu do konkrétní-
ho e išt  života: etl jsem samoz ejm  nejvíc
to, co bylo doma p i ruce. Tatínek m l knihov-
nu plnou klasik . Velkou roli ve výb ru etby
hrálo i smyslové vnímání. Odjakživa jsem se
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Pat íte dnes k významným eským lite-
rárním kritik m, editor m, publicist m,
osobitým autor m. Jak se stane, že chla-
pec z venkova rozvine sv j po áte ní zá-
jem o knížky a etbu v širokou, složit
strukturovanou oblast zájmu o literaturu,
která obstojí se ctí ve výsledcích, tedy
v konkrétních autorských inech, i v ce-
lostátním kontextu?

Toto je otázka na dlouhé besedování a vzpo-
mínání. Dá se ovšem zodpov d t také velmi
stru n : Nevím. Já jsem to nikdy n jak zvláš
neanalyzoval, koneckonc  se p íliš rád v sob
nerýpu. Velikou úlohu samoz ejm  hráli lidé,
s kterými jsem se setkával a kte í m  jistým p í-
mým nebo nep ímým zp sobem povzbuzovali
nebo až nutili k cílev domé práci. V tšinou jsem
prost  nedokázal odporovat výzvám nebo
dokonce p ímým úkol m.

Málo se ve ve ejnosti, a to i té její ásti,
která se o literaturu soust ed n ji zajímá,
ví, že se Vaše první recenze objevovaly v

asopisech už v roce 1948, tedy ješt  p ed
maturitou. Jak jste tehdy poci oval vstup na
literární scénu a co to pro Vás znamenalo?

Pokud si na ty dávné v ci vzpomínám, v -
bec mi nep išla na mysl n jaká „literární scé-
na“. Prost  jsem jednou nedokázal neodpo-
v d t na jednu z výzev, jak jsem se o nich
práv  zmi oval, a na vyzvání dr. Fu íka jsem

Mojmír Trávní ek se narodil p ed ty iasedmdesáti lety v Horní Lid i, v u itelské
rodin . etba byla od d tství samoz ejmou sou ástí jeho života, miloval p íb hy a
vypráv ní, a p edevším nekone nou svobodu, mnohdy op edenou tajemstvím, která
se skrývala za nimi. Vystudoval vsetínské gymnázium, odborné vzd lání si doplnil na
ekonomické škole, za al pracovat v Okresní národní pojiš ovn  ve Valašských Klo-
boukách, ale brzy p ešel jako správce do D tské ozdravovny v Huslenkách- Kychové,
kde byl zam stnán až do r. 1991, kdy odešel do d chodu. Od gymnaziálních studií se
soust ed n  zabývá literaturou, p ispíval do novin a asopis , v samizdatu pak v letech
1982-1988 do Kritického sborníku. Je významným eským editorem, p ipravoval a po-
dílel se na textologické p íprav  díla Jana epa, Jana Zahradní ka a Bed icha Fu íka.
Vydal beletrizovaný životopis Jana epa Pou  a vyhnanství (Proglas 1966), v roce
2002 mu vydalo olomoucké univerzitní nakladatelství Periplum knížku odborných tex-
t  Sdílet v né. Mojmír Trávní ek pat í v sou asnosti k p edním znalc m k es anské
linie eské literatury. Je ale také neúnavným popularizátorem kultury Valašska a osob-
ností spjatých s Novým Hrozenkovem, kde žije a pracuje.

psal o knížkách, které mi z redakce Vyše-
hradu posílali. Nejmén  p íjemná byla ta p í-
liš r znorodá etba: nikdy jsem ne etl rád
n co, co jsem si dobrovoln  a z vlastního
zájmu nevybral. „Povinnost etby“ chápu do-

Poslední den správcem D tské ozdravovny v Ky-
chové (18. 7. 1991)

Se spisovatelem Zde kem Rotreklem (vlevo) a básníkem Pavlem Petrem v Novém Hrozenkov  (1993)
Foto L. Stavjaník



štítil knih ochytaných, ošunt ných, špinavých
a podobn  odpudivých, ale nem l jsem rád
ani knížky na špatném papí e oškliv  vytišt -
né. A levná vydání klasik  z p elomu devate-
náctého a dvacátého století byla pov tšin  p í-
kladem nevkusných tisk . Od nich se nápad-
n  odlišovala ada zvláš  pozoruhodných knih
s výrazným tiskem na kvalitním papíru, vesm s
brožovaných a mezi vší tou klasikou dost exo-
tických. Byly to knihy vydávané ve Staré íši
Josefem Florianem, které tatínek nakoupil ve
Vyškov  u Obzin , pravd podobn  po „sta-
ro íšském vyrovnání“ za átkem dvacátých let,
kdy Florian v sklad padl do rukou tiska -v -
itel . Do t ch knih jsem nahlížel ve v ku na-

prosto nezralém, dnes vím, že p ed asn , ale
uv domoval jsem si jejich výjime nost a dra-
vou sílu. Tam za alo objevování on ch mimo-
ádných hodnot – B eziny, Demla, Durycha,

pramen  katolické spirituality ve spisech cír-
kevních otc  a u itel , sv. Terezie, Anny Kate-
iny Emmerichové atd. Už tehdy v mládí jsem
etl nap . pozoruhodný životopis charismatic-

ké Arabky Marie Baourdy, u nás i dnes ješt
málo známé, jejíž úcta hraje významnou roli
v soužití arabsko-židovsko-k es anském. Po-
chopiteln , že se tím vším postupn  prohlubo-
vala základní, v rodin  erpaná duchovní ori-
entace, ale stejnou m rou se vyhra oval i
vztah k literatu e.

Nedávno vydal své dvoudílné pam ti
známý básník, spisovatel, dramatik, lite-
rární a výtvarný kritik a teoretik Ludvík
Kundera. Mají podobu medailonk  osob-
ností, s nimiž se potkal a jež ho zaujaly.
Jeden z nich pod názvem „N m  žasna“
je v nován Vám. Mimo jiné i v obdivu nad
Vaší produktivitou p i p episování i tvor-
b  samizdat  v dob  minulého režimu.
M žete na tento as a na to, co jste z n j
pro sebe vyt žil, krátce vzpomenout?

Už jsem n kde vzpomínal, že p episova ství
a opisova ství bylo pro mne samoz ejmou in-
ností od chvíle, kdy jsem krátce po válce etl u
Jaroslava Durycha výsm ch t m, co si st žují,
že nemají peníze na knížky. Opravdu pot eb-
ných knih prý není tolik, aby si je gramotný te-
ná  nemohl opsat – sám prý to hojn  d lal
v dobách nouze. Pat il jsem mezi ty, co nem li
pen z a toužili po knihách, a etl jsem velmi
asto tak, že jsem si text opisoval, rukopisn

nebo na stroji – zejména básnické sbírky. Tisíce
stránek jsem si opsal z p j ovaných asopis ,
zejména texty knižn  nevydané. V dob  samiz-
datové jsem jen pokra oval v zavedené praxi
s tím rozdílem, že jsem vytvá el co nejv tší po-
et kopií. U básní – což byl p ípad spolupráce

s Ludvíkem Kunderou – to bylo nadmíru snad-
né. adu t ch „tisk “ dnes nemám, rozdal jsem
je. Ale do katalogu jedné výstavy svých mini-
bibliofilií po ídil Kundera jejich soupis. Trvalý
výsledek dlouhodobého opisova ství cítím
v kr ní páte i a v nevyhubitelném zvyku, že
tu v rytmu svého tempa psaní na stroji. – Ve

sborníku opavské univerzity o eském a pol-
ském samizdatu o této své minulosti píši dost
podrobn . A v knižn  vydaných dopisech
Bed icha Fu íka je možné sledovat krok za
krokem hlavní proud této mé práce, která po-
stupn  splývala s odbornou edi ní p ípravou,
v níž m  dr. Fu ík „proškolil“.

  V jednom z t chto dopis  Vám tento
významný eský kritik p ipomíná, že jste
svým talentem a schopnostmi, podlože-
nými hlubokými znalostmi, plnohodnot-
ný autor a že byste se m l pokusit vyjít za
hranice recenzentské, kritické a editorské
práce k volné tvorb . Fu íkova slova jste
potvrdil beletrizovanou monografií Jana

epa, která vyšla pod názvem Pou  a vy-
hnanství (1996), a knížkou svých vzpomí-
nek Skryté letokruhy (2001). P ipravujete
v tomto smyslu n jakou novou práci?

Dr. Fu ík však zd raz oval také význam bib-
liografie jako p edpokladu editorské práce. Asi
by ho pot šilo, že se mi poda ilo vydat knižn
bibliografii Františka K eliny, kterou jsem dopro-
vodil p epracovanou vzpomínkovou kapitolou
z Letokruh . K elinova dcera Hana Pražáková
na to p kn  vzpomíná v práv  vydané memo-
árové knížce Dobrý den Brno. P edevším bych
ovšem p ipomenul výbor svých studií, profil  a
literárních kritik Sdílet v né, který uspo ádal
pro nakladatelství Periplum Petr Hora (2002).
Obdobný soubor esej , portrét  a vyznání je již
hotový na disket  a je v pon kud v tší mí e „vol-
nou tvorbou“ s p íklonem k vzpomínkám a úva-
hám. eká na posouzení a vydání. Novinkou
snad bude to, že jednotlivé texty se netýkají jen
literatury a literárního provozu.

Vaše rozsáhlá literárn v dná, kritická a
publicistická innost má svou logiku,
pevný tvar, má z etelnou hodnotovou ori-
entaci. Tyto charakteristiky Vaší práce nás
p ivád jí k literatu e jako um leckému
žánru, který klade na autora zna né poža-
davky, jímž lze dostát jedin  za p edpo-
kladu mimo ádného talentu a dob e zvlád-
nutého spisovatelského emesla. Zjedno-
dušen  a konkrétn ji e eno, jste p ísný
na autory a jejich díla, po ínaje jejich ja-
zykem p es kompozici až k etickým  vý-
chodisk m i d sledk m jejich díla.

Jak se Vám tedy z Vašeho pohledu jeví
sou asná eská literatura a její budouc-
nost?
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R. Lukavský, V. Binar a M. Trávní ek v pražské Viole po po adu poezie J. Zahradní ka Znamení moci
(13. 11. 1990)

Na nám stí v Litovli s brn nským spisovatelem Ja-
nem Trefulkou (1993 –  výro í J. epa)

S p ekvapením slyším, že jsem „p ísný na
autory“. Bývalo mi spíš vytýkáno, že jsem
m kkosrdcí, a n která moje trochu ost ejší vy-
stoupení byla proto p ijímána s údivem. Ale to
jen na okraj. Sou asnou eskou literaturu ne-
sta ím už systematicky sledovat, to ostatn
zvládne málokdo. Netroufám si ani odhado-
vat, které její trendy mají v sob  p edpoklady
rozvoje a trvání. Ale rozhodn  nejsem pesi-
mista, i když na první pohled udivuje víc kvan-
titou než p esv d ivou kvalitou. Vývoj literatu-
ry p ece nikdy nepostupoval rovnom rn , ani
podle n jakých usnesení, ba ani podle o eká-
vání odborník . Um lecké dílo tvo í um lec, a
ne um lecká fronta. A s výbornými um lecký-
mi díly se stále setkávám ve všech žánrech a
spíš si stýskám na svou ubývající recep ní pruž-
nost, která mi brání v poznávání všeho, co se
doporu uje. Chybí mi však to, co bývalo zá-
kladním podhoubím „velké“ literatury: oby ej-
né, ale nepodbízivé a nesentimentální a ne-
vulgární „ tení“ pro oby ejné a nep íliš náro -
né tená e. Ti ztrácejí návyk na tení a zcela
propadli televizi.

Díváme-li se na budoucnost literatury
z praktického hlediska, je z ejmé, že bude
odvislá nejen od autorského zázemí, ale
také od p ipravenosti tená e literaturu
p ijímat a od jeho pot eby brát ji jako ne-
nahraditelnou reflexi života a sv ta. Asi
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stále hodn  bude záležet na škole, jak
v tomto sm ru bude pracovat. Nyní se
vedou ostré diskuse, jaké místo literární
výchov  ve školách dát, jsou zastánci zá-
sadní redukce tohoto p edm tu, jsou za-
stánci zakonzervování sou asného, jist
neudržitelného stavu.  Sám jste vlastní
studentská léta prožíval, a to i ve vztahu
k literární výchov , jak je patrné z Vašich
vzpomínek, velmi intenzivn . Jaký je Váš
názor na tento problém?

Mám za to, že škola asi z nikoho tená e
neud lá. M že a má ovšem poskytnout infor-
mace a nau it, jak získávat další. Jedinc , kte í
literaturu opravdu pot ebují, byla a je nepochyb-
n  menšina. Rozhodující úlohu pro podchycení
a povzbuzení této menšiny a získání elementár-
ního zájmu ostatních má podle mého mín ní a
zkušeností osobnost pedagoga. A opravdových
osobností, jako byl nap íklad profesor vsetín-
ského gymnázia Vladimír Pravda, nebylo nikdy
nadbytek. Setkával jsem se bohužel i
s pedagogy, kte í dokázali soustavn  umrtvit i
to, co bylo schopné života, a jejichž p íprava

že je to tak v po ádku. Literární písemnosti jsou
tvo eny, aby je n kdo etl, n kdo krom  auto-
ra. A pon vadž nejsem básník a v bec ne be-
letrista, ale autor druhotné sféry, jistým zp so-
bem na literatu e parazitující, musím vlastn
ekat na výzvu, na zakázku. Nem l bych vnu-

covat své názory – nepovažuji je za tolik zá-
važné, že by se „ve ejnost“ bez nich neobe-
šla. Nicmén  si vážím každého vyzvání, kaž-
dé objednávky. Neznamená to, že šiji „na míru“
zákazník , a neznamená to, že neodmítnu za-
kázku, když si na ni netroufám.

Své Valašsko máte hluboce zažité. Je
to Valašsko malí e Antonína Strnadla,
malí e a pedagoga Karla Langra a mnoha
jiných, ale také pohled  a návrat  na sta-
rá dobrá místa zpevn ná a prov ená de-
sítkami let, ba staletími. Jak prožíváte sou-

asné dramatické prom ny svého kraje,
životního stylu jeho obyvatel, t žkou kon-
kurenci mediálního obrazu v i slovu a
prostému pohledu do krajiny, zastavení
v ní a u ní?

V Kunštátu u básníka, dramatika a p ekladatele Ludvíka Kundery

U hrobu Františka Halase v Kunštátu s básníkem Jakubem Chrobákem (vlevo) a autorem rozhovoru

žák  pro p ijetí literatury m la zni ující d sled-
ky. Ano, literatura bude žít, ale bude mít tená-
e? Ostatn  – nep ivolávají tento stav také n -

kte í tv rci, kte í okázale tená i opovrhují? Mi-
moto se objevují p íznaky toho, že se literatura
víc a víc ší í slovem mluveným a stává se p i
kolektivním poslechu spole enskou záležitostí.
P iznám se však, že zejména poslech poezie mi
byl cizí i v dob , kdy jsem ješt  slyšel.

Váš p ítel Jan Matuš  na Vás prozradil,
že sám nyní chápete svou literární práci
jako „zakázkové spisovatelství“. Kolik je
na tom pravdy?

Ano, zakázkové spisovatelství: ten firemní
štít vypovídá opravdu celou pravdu, a nejen
nyní,  vždy  vznikl v letech hloupého mládí,
které se pyšnilo tím, že dokáže uspokojit t ídní
zakázku – tedy ne v rámci t ídního boje, ale
v rámci školní t ídy – na libovolné množství
„slohových úkol “ pro spolužáky. Ale to mi z -
stalo: psal jsem vždycky, od první recenze, na
výzvu, na objednávku, na zakázku, a myslím,

Sou asné dramatické prom ny života a jeho
prost edí vnímám jako zrychlené pokra ování
toho, co jsem bolestn  vnímal na sklonku d t-
ství, kdy si snad každý prudce uv domí, že ži-
vot bude nadále jiný, že se nic nevrátí. Fugit
irreparabile tempus, prchá nenávratný as, p e-
kládali jsme u prof. Ryšánka z Vergilia. Toto
poznání bylo pro naši generaci podtrženo kon-
cem války, kdy se naléhav  zjevilo, že nadále
bude všechno jiné. A zm ny pokra ovaly per-
manentn  nar stajícím tempem. Konec starých
as  prožívá snad každá generace. Strnadlovo

Valašsko je už dávno minulostí. Ostatn  – pro
jinak bychom budovali jeho Památník? P está-
vám však rozum t p esnadno dosažené nad-
vlád  mediálního obrazu nad skute ností. Zrov-
na jsem nap íklad etl, jak štamgasti v hospod
sledovali pozorn  na obrazovce zády k okn m
p enos d ní na svatováclavské slavnosti, která
se odehrávala na nám stí za okny té hospody:
nikoho nenapadlo podívat se z okna nebo vystr-
it hlavu ze dve í! Zaráží m  samoz ejmost a vše-

obecnost tohoto postoje. Ale nejsem pesimista.
Destrukci vnímá lov k pohotov , ale zm ny
k lepšímu si uv domí až po prov rce asu, a ta
m že trvat n kolik generací.

Zanedlouho se zlomí v polovin  další
decennium Vašeho života. Co byste
v ase dalšího ohlédnutí za svým životem
a prací pop ál literatu e? A prozradíte, je-
li to možné, jedno ze svých osobních,
obvykle nesd lovaných p ání?

Literatu e p eji, aby z stala v rná literám a
nezadusila se tlakem všudyp ítomných obráz-
k , slovesnosti p eji, aby z stala v rná slo-
v m a nepodlehla útlaku bezeslovné komuni-
kace primitiv  – vlastn  její náhrady.

A osobní p ání? Už dávno jsem p ekro il
statistický v kový pr m r muž  v našem kraji
a snažím se jakákoliv p ání omezovat, krom
toho základního, dožít život v pokoji a bázni
boží, jak si p ávali i moji p edkové a jak ekal i
J. V. Sládek, „až lh ta vyprší“.

Foto archiv M. Trávní ka



No ní výlet
na Benešky

Skon ila se saisona v Rožnov . V tomto raj-
ském koutu sv ta d íve ile oživeném zavládl mrtvý
klid. Pusto bylo po promenádách, kterými prou-
dívaly zástupy vesele se bavících cizinc . Jen
šouravý krok v papu ích v zícího venkovana,
jenž z m sta do svých kotár  se vracel, rušil ve-
lebný klid v zimní spánek poh íženého parku.

Zájem zdejšího místa láze ského mi kázal,
abych tu prožil i tuto smutnou zimní periodu. Klid-
ný život to zrovna nebyl. Obyvatelé horských „ráz-
tok“, které v saison  ani nespat íš, stále hledali
pomoci léka ské, - a  je pro n  n co podobného
novinkou a luxusem.

Jednoho ve era, znaven byv celodenní prací
a p edcházející probd lou nocí, zasedl jsem klid-
n  v kroužek p átel, osudem sem zavátých jako
já a spokojen  jsem si hov l. Ale ne dlouho.

Pojednou se otev ely dvé e místnosti a vkro ili
dva muži, v nichž jsme rázem poznali „Be uany“,
valašské Be vany, obyvatele horských vesnic
Be ev; valná v tšina jich jest naprosto kulturou
netknuta. Byli to statní chlapíci, osmáhlých, oho-
lených tvá í, od ni v „baraní“ kožichy narub ob-
rácené, špínou, mastnotou a moudem na er-
no zbarvené. Nohy v zely v krátkých, úzkých no-
havicích a po kolena sahajících papu ích. V rukou
ždímali erné beranice. Obrátili se ke mn  a po
obvyklém „be uanském“ zp sobu žádali mne:
„Pantatínku pane dokto e, prosíme vás, jako že
jste kvíte ek maline ek, roztop kn  prosíme vás“
– krátce, abych navštívil náhle a t žce onemoc-
n lého d dice n jaké „paseky“ (selské usedlosti)
n kde na uherské hranici, na Beneškách. Be-
nešky jsou výb žek Karpat p es hranici uherskou
do Moravy zabíhající, as 1000 m vysoký.

Sp šn  jsem se p ipravil. Vzal jsem kožich,
ádn  okutý „ agan“, teplé p ikrývky, zasedl jsem

na voze, Be vané p isedli a jeli jsme „ražno“.
Cesta z Rožnova k Uhrám vedoucí na hodinu

Není zvykem Valach   ve hromad  stavení
budovati. Každý ve st edu svých pozemk , po-
nejvíce les  a lu in horských, postaví si svou cha-
loupku. Tak se stává, že sousedé až hodinu cesty
i více jsou od sebe vzdáleni a rozloha vesnice
takové  zaujímá plochy ví e nepodobné.

Projeli jsme ješt  podobnou „vesnicí“, St ední
Be vou, jeli jsme kolem kostela Horní Be vy. Tento
kostel jest jedním as z 10 stavení posledn  jme-
nované vesnice, které u cesty zahlédnouti lze.
Ostatní rozmetány jsou na pozemku, odpovída-
jícímu Velevídni. Cesta šla stále „podle b eh ,
podle skal“, až asi po t íhodinové jízd  zabo ili
jsme na n co, emu zde hrd  íkají cesta. Tudy
již rožnovský fiakrista, ani ten nejlepší, jenž po
Radhošti procházkou jezdí, jeti nem že. A tak i já
musel vsednouti na vzácný be vanský povoz, dob-
e stav ný, jenž rozbíti se v bec nem že, v n mž

za to nezvyklý lov k se m že k smrti ut ískati. Dva
chlupatí komoni, podobní medv d m s ko skou
hlavou, rychlostí ví e nepodobnou hnali se krko-
lomnou cestou vzh ru. P ímo podle srázných b e-
h  horské byst iny jela kola. asto rázem dol  se
snížila cesta, aby na kraji propasti náhlým skrutem
vzh ru zas se zato ila. Jelo se o život. Ježto jsem
pojišt n na úraz i zabití a nemám ženy ani kandi-
dát   siroty, tak jsem se na to klidn  díval, ba do-
konce jsem se probíral z letargie a za ínalo mne
to bavit. Tak jsme potm  dojeli až ku n kolika tma-
vým d ev ným chatr ím, u nichž na nás ekal „v d-
ce“, dál totiž nebylo možno ani „be uanským“ po-
vozem jeti.
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cesty lemována po obou
stranách obytnými sta-
veními, náležejícími
t em vesnicím. Kde se
od sebe d lí jednotlivé
osady, to poznáte jen
podle sloup  s tabulka-
mi. Zasmušile jsem se
díval šerou krajinou ku
Radhošti, jehož mocný
h bet vlevo od cesty se
zdvíhal. M il jsem
v duchu na n m, jak vy-
soko mi bude znavené-
mu šplhati v noci po
chodní cích ledem kry-
tých.

Dojeli jsme k sloupu,
zna ícímu obec Hutis-
ko. Obec to význa ná
kostelí kem, školou a
hospodou. Jinak z ní ani
ve dne mnoho nevidíte,
ježto chalupy rozmetá-
ny jsou v lesích, kryjících
boky hor. Nyní v noci vi-
d l jsem jen práv  ten
sloup a obrysy kostelí -
ka. P ed sebou hradbu
hor. Cesta se rázem sto-
ila a vedla stále  nyní

úzkým údolím, hraze-
ným z obou stran skal-
natými horami. Podle
cesty zur ela Be va.
Málo kdy u cesty spat ili
jsme chatu.

Vzhled rožnovského nám stí kolem roku 1895 (repro kresby)
Fotoarchiv MRV ve Vsetín

Hutisko se zájezdním hostincem pocházejícím z r. 1748
Fotoarchiv MRV ve Vsetín

Cestování v tzv. košatin  s volským potahem na po átku 20. stol.                     Fotoarchiv MRV ve Vsetín
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Shodil jsem kožich, vzal do ruky agan, v dce
„later u“ rozžatou a nyní  to šlo tmavým lesem
po hrozném, p ímo vzh ru vedoucím chodní ku
„hore“.

Není zrovna lehká práce po Valašských Kar-
patech „lozi “. Stezky horské liší se tu zna n  od
podobných cest v jiných horách. Zde nikdy neve-
dou v serpentinách. Vždy cestou nejkratší p ímo
vzh ru. Valach z ídka sv j kotár opouští a pakli
p ece, tu je p íliš pohodlný, než aby d lal zbyte -
né okliky. A ježto zdejší hory mají zaokrouhlené
tvary, beze skalisk v cestu se stavících, lze zpra-
vidla aspo  jedním sm rem podobnou p ímou
cestu raziti. B da však tomu, kdo nucen asto
cestu konati. Valach žije uprost ed své paseky a
z ídka – leda když jde do kostela nebo na koupi –
vzdušné své výšiny opouští. Jemu neuškodí po-
dobná vzácná ch ze. Znám tu však celou adu
lesník , statných muž , které jen málo let trvající
služba v hornatém zdejším revíru úpln  p ipravi-
la o jistou, bezpe nou ch zi. A znám p ípad na
revíru horno-be vanském, kde v málo letech za
sebou 5 hajných, domorodých, statných  muž
se stalo služby neschopnými!

Pokud jsem pozoroval, nejvíce škodí tu sestu-
pování z hor. Na stezce p ímo dol  sestupující,
v lét  sypkým kamením nebo kratinkou, jak mý-
dlo hladkou travou pokryté, v zim  pak hladkým
náledím potažené jest ch ze nad míru obtížná.
T lo celou vahou spo ívá na ohnutých kolenách,
noha s úsilím se zadržuje na kluzké p d . Únava
po sestupu bývá zna ná, v tší než p i stoupání.

Po podobné tedy stezi ce lezl jsem na Beneš-
ky. Dlouho p i svitu lucerny jsme krá eli hustým
lesem. Stezky místy bylo používáno ke svážení
klád z lesa. Byla proto velice uhlazena, náledí na
ní sn hem poprášeno, a dovedete posoudit, jak
se tu krá elo. A na takovéto sklouza ce v úhlu
45° museli jsme ješt  provád ti p ímo akrobatic-
ké produkce. Po celohodinném stoupání vyšli jsme
na jakousi mýtinu a pak na širou planinu, sn hem
pokrytou. V tu chvíli prodral se m síc skrz sn ž-
ná mra na a ozá il krajinu.

Ten pohled byl mi odm nou za námahu cesty.
Zastavil jsem se. Hluboko po námi ernalo se

údolí. Proti nám h eben hor lesem krytých. Za
ním k nebes m zdvihala vysoko osn ženou hla-
vu Vysoká. Hora ta je p ímo na uherské hranici.
Za námi zasn žená planina, z níž ješt  jeden stu-
pe  horský vystupoval.

Dojem, jakým v hluboké noci tato mrtv  tichá,
m sí ním sv tlem ozá ená krajina na mne p so-
bila, byl velebný.

Nerad jsem se lou il s pohledem. Povinnost
mne volala dále.

Zase to šlo „hore“, nyní již za svitu m síce a po
ploše sn hem soum rn  kryté. Za p l hodiny
p ekro ili jsme h eben hory. Pod ním as na 1000
krok  ernala se usedlost, kde mne ekal m j
pacient.

Byla to rozlehlá chata, stav ná dle obvyklého
tu v horách zp sobu. Složena vesm s z d ev -
ných trámc , b hem doby z ernalých. St echa
šindelová nížila se až nízko k zemi a kryla p ed
vchodem chodbi ku ze všech stran otev enou.
Do té ústily dvé e p íbytku, chlév  i kolen hospo-

dá ských. Temnou síní vešli jsme do sv tnice. P i
plápolu lou í vid l jsem kolem ohromných kamen
na lavicích sed ti zástup lidí: muž , žen i d tí.
Všichni bd li, a  byla hodina s p lnoci. Muži v tupé
jakési zamlklosti dýmali z krátkých „fajek“, ženy
potichu klevetily. Byli to  sousedé, kte í z dalekých
chat se tu sešli, p ilákáni byvše spíše zv davostí
než soustrastí. Je n co podobného pro tyto ho-
raly vzácnou událostí, o níž mohou pak v zavátých
svých chatách po m síce hovo iti.

Vedli mne do druhé sv tni ky. Tam bylo jen
l žko, na n mž v deliriích se zmítal nemocný. Za
zv davé asistence n kolika bab vykonal jsem lé-
ka ské vyšet ení, p edepsal ošet ování i léky.
Každé mé hnutí bylo pozorováno. Ve svém kultu-
rou neporušeném stavu jsou to lidé hrozn  naiv-
ní. Našinec se do jejich duševního stavu ani vmyslit
nem že.

 Jako ukázku uvádím episodku: P ivedli ke mn
do Rožnova z Karlovic asi 5 hod. vzdálených ne-
mocnou. Posílal jsem ji k operaci do Brna. Tázali
se mne, je-li to dále než do „Víd a“, za kolik ho-
din tam dojedou, a jak se tam smluví, když hovo í
jen „slovansky“. O dráze nem li pon tí, a
v Rožnov  jest stanice.

Dlouho jsem se nezdržoval v chat . Žena ne-
mocného vzala z jakés poli ky tlustou modlitební
knihu, aby mi zaplatila honorá , a tu vid l jsem
v c divnou: za každou stránkou ležely bankovky.
Tento blahobyt je na horách valašských vzácný,
ostatn  by ho v této chat  – dle zevn jšku soud
– nikdo nehledal – ani já ne, kdybych od posl  již
nebyl býval p edem zpraven.

Nastoupili jsme obtížnou cestu dol . Ješt  do
n kolika chat mne pod vrchem volali. Pak jsem
se sv il výše popsané p íležitosti, která mne na
cestu dodrkotala.

Zimní sluné ko již vycházelo na obzor, když
jsem na rožnovském nám stí p ed svým p íbyt-
kem vystupoval: promrzlý, nevyspalý, znavený –
ale bohatší o celou adu neznámých dojm .

Do asopisu turist , ro . 1895 (str. 32 –
35), zapsal sv j osobní zážitek z cestování
po krajin  na Valašsku a silné dojmy z první-
ho setkání s horaly MUDr. V. Mlad jovský,
láze ský léka  v Rožnov .

vybrala H. Jab rková

Stará usedlost na Beneškách v r. 1931         Foto A. Strnadel

Kamenité koryto neregulované eky Rožnovské Be vy       Foto O. Kotou ek



Akademický socha  a restaurátor Miroslav MACHALA se narodil 9. kv tna 1950 ve Vsetín . Po studiu
na vsetínském gymnáziu byl p ijat na pražskou Vysokou školu um leckopr myslovou, kde absolvoval ateliér
užitého socha ství u prof. Josefa Malejovského (1971-1977). V nuje se volné i užité socha ské tvorb  a
restaurátorské práci. Mimo jiné spolupracoval na kopii sousoší sv. Bernarda pro pražský Karl v most, na
renovaci sochy Bohyn  Ceres od M. B. Brauna pro lapidárium Národního muzea v Praze, vytvo il kopie,
restauroval a zrekonstruoval adu památek renesan ního a barokního socha ství a kamenictví na severní a
zejména na severovýchodní Morav  a podílel se autorsky na kopii Poláškovy sochy Radegasta na Radhošti.
Na restaurování ochozu v že vsetínského zámku spolupracoval už i se svou dcerou, rovn ž socha kou-
restaurátorkou. Samostatn  vystavoval ve Vsetín  a zú astnil se nap . kolektivní p ehlídky Restaurátorské
um ní 1948-1988 v pražském Mánesu. K jeho zálibám pat í geologie a starov ká archeologie. V první polovin
osmdesátých let uskute nil dv  expedice do severozápadní Afriky a své poznatky i zážitky uve ejnil v knize
Atlantida na dosah? (1999).

Která z dosavadních restaurátorských prací – a je jich úctyhodné množství – má pro Vás profesní,
pop . i osobní d ležitost, význam?

Každá restaurátorská práce je zajímavá, svým zp sobem krásná a chce své. Nap . p i renovaci renesan ních
arkád nádvo í hustope ského zámku, která probíhala mnoho let, jsem vid l – a lov ku se to málokdy stane,
jak pomalu vyr stá „nový“ zámek. Jinak i zhotovení kopie n jaké sochy m že trvat roky. Velmi náro ná na
provedení byla nap . práce na soše sv. Jana Nepomuckého z P íbora, kde bylo nutné d kladn  vypracovat
každý detail, vrásky na rukou… N kdy je naopak pot eba p izp sobit se mén  dokonalému podání a napodobit
neum lý styl naivn jšího tv rce, i s propor ními nedostatky.

Nakolik Vám práce restaurátora umož uje využít um leckou invenci?
Práce restaurátora a socha e jsou logicky provázané a navzájem se obohacují. Nastávají situace, kdy je

nutné doplnit sochu o chyb jící ásti. Znovu je vytvo it, ale v duchu p vodního kameníka, socha e. Respektovat
ho v jeho díle.  Spíše je to tak, že „restauráto ina“ m  inspiruje v mé volné tvorb . Když mám rozd lanou kopii
sochy a ze surového kusu kamene vystupují vypracované detaily, je to velmi p sobivé. A tak m  to „svádí“
i v mé socha ské tvorb  k tomu, vytáhnout z neopracovaného bloku kamene jen ur ité partie a nechat vyniknout
jeho p irozenou krásu.

Souvisí Vaše schopnost um lecky umoc ovat p irozené kvality zvoleného materiálu – kamene - i se
zájmem o mineralogii a geologii?

Samoz ejm . Kámen má pro mne své kouzlo. Každý je jiný, má jiné vlastnosti, m ní se. V surovém stavu
vám neodhalí sebe sama, ale když ho opracuji, vybrousím, vyleštím, mám pocit, že jsem nahlédl dovnit , našel
jeho duši… A každý kámen pot ebuje n co specifického, nap . labradorit má v sob  „modrozelené zrcadélka“
sv télkující z hloubky, a když na n j použijete dláto, rozbijete ho a krása zanikne.

Zmínil jste se o duši kamene. Zhmot uje se ve form  Vašeho díla?
Napadají m  Michelangelova slova, že v každém kameni je ukrytá socha. Záleží na tom, zda-li ji objevíme.

N kdo ud lá sochu, jiný si tak za ídí št rkovnu.
Pro své výtvarn  kultivované, tvarov  isté, oprošt né až archetypální formy Vašich d l nacházíte

inspiraci v p írod  nebo snad v um lecko emeslných projevech dávných kultur?
Ur itá podv domá inspirace archeologickými nálezy, nap . hroty šíp , p ekrásnými tvary sekerek,

opracováním, v mé tvorb  m že být jist  patrná. I sama Sahara je úchvatná a zp tn  se mé dojmy mohou
promítat i do toho, co d lám.

D kuji za rozhovor a p eji Vám, aby se splnil Váš sen vrátit se zpátky na Saharu a m l jste i nadále
„odvahu vyjít za obzor známých a osv d ených zp sob  vnímání a interpretace fakt “.      -OM-

ATLAS, božanovský pískovec, 2002

KOPIE KRÁSENSKÉ MADONY, ho ický pískovec,
2005 (v pop edí)
MADONA z bývalého nám stí v Krásn  nad Be vou,
pískovec, z r. 1746 (v pozadí)

Foto Miroslav Machala
Foto Milan Oš ádal

ATLAS, slepenec, opuka, 2003/2004 POSEIDON, erná švédská žula, 2004

APOKALYPSA, amfibolitický svor, 2004SV DEK ZKÁZY, opuka, 2003



Uplynulo už více než 100 let od chvíle, kdy d stojný Pán, páter František Gogela (Podhradní Lhota 1854
- 1922 T eb nice) daroval své botanické sbírky Musejní spole nosti ve Valašském Mezi í í. Rostliny se
zachovaly až na malé výjimky ve velmi dobrém stavu a jsou cennými doklady flóry valašského regionu. Fr.
Gogela se po studiu gymnázia a teologie vrátil do svého rodišt  a dlouhá léta p sobil jako katolický fará
v Podhradní Lhot  a v Rajnochovicích. asto vycházel se svým pov stným erným deštníkem do blízkých
Hostýnských vrch  a nasbírané rostliny do deštníku ukládal. Muselo to být velmi elegantní a praktické
(rostliny se nepoma kaly a stín ny ernou látkou ani neuvadaly).  Ze svých bohatých „úlovk “ sestavil 18
svazkový Valašský herbá , který daroval Musejní spole nosti ve Valašském Mezi í í (dnes je tento herbá
slou en do 16 svazk ). Mén  známou skute ností je, že jako 19. svazek daroval výše zmín nému spolku i
P íru ní herbá  pro Valašsko významných rostlin. V tomto svazku obsahujícím 103 položek jsou hojn  za-
stoupené sb ry z Podbeskydské pahorkatiny a z Beskyd. Z celé ady doložených horských druh  (kamzi ník
rakouský, jednokvítek velekv tý, kozlík trojený, sedmikvítek evropský atd.) byla pro ilustraci vybrána mochna
zlatá (Potentilla aurea L.). Tuto zlatožlut  kvetoucí rostlinku sbíral p i své návšt v  Radhošt . Na h betu mezi
Pustevnami a kapli kou sv. Cyrila a Metod je se v té dob  táhly horské pastviny. Práv  pastva zp sobila, že
p vodn  lesem pokryté h ebeny byly na svých relativn  plochých vrcholech odlesn ny. Vznikly tzv. polany a
na nich se vyvinula spole enstva druhotných horských smilkových luk a pastvin. P edstavovala ideální
prost edí pro r st ady horských rostlin. Takovouto horskou bylinou je i mochna zlatá. Rozší ena je
v evropských velehorách a vzácn ji roste i v nejvyšších polohách st edohor (jako jsou v R Krkonoše i
Hrubý Jeseník).

A jak to s ní dnes vypadá na Radhošti? Už ji tam najdeme jen velmi vzácn . Bohužel už nem žeme o ní íci
to, co v roce 1852 napsal botanik a evangelický fará  Daniel Sloboda: „P ipomenu toliko ješt  pro milovníka
rostlinstva a botaniky, jakové zvláštn jší chová Radhoš  rostliny. ... Krásn  se drží mochna zlatá, sem tam i
plným kv tem se jevící.“ 

Herbá  je uložen v depozitá i botaniky v zámku Kinských ve Valašském Mezi í í.
J. Tka íková

Titulní strana desek „P íru ního herbá-
e pro Valašsko významných rostlin“

Mochna zlatá (Potentilla aurea L.),
herbá ová položka rostliny

Foto M. Oš ádal


