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Bazilika Nanebevzetí Panny Marie – nejvýše po-
ložená sakrální stavba na Morav  z pol. 18. stol.,
se vypíná v nadmo ské výšce 718 m na míst  p -
vodní mariánské poutní kaple ze 16. stol. Její pr -

elí zdobí mozaikový obraz Panny Marie Hostýn-
ské z r. 1912 od Viktora Foerstera a sochy slovan-
ských v rozv st  sv. Cyrila a sv. Metod je.

V horní ásti 250 stup ového schodišt
s vytesanými jmény dárc , kte í se finan n  podí-
leli na jeho vybudování v r. 1910 a renovaci v r.
2000, je umíst no jedno ze zastavení nové nau né
stezky „Poutní cesta Velehrad – Svatý Hostýn“.

REPORTÁŽ
z bájného Hostýna

Hostýn (735 m n/m) je pouze jedním z mnoha
vrchol  Hostýnských vrch , svým historickým
významem však ostatní p evyšuje. Jako památná
hora eského národa p itahoval odjakživa po-
zornost okolí a návšt vník . Jeho vrchol obepíná
prehistorický val v délce 1 835 m, který je památ-
kou na více než 2 000 let staré keltské oppidum,
st ežící tzv. jantarovou obchodní stezku, která vedla
Moravskou bránou. Díky legend  o hostýnském
zázraku p i záchran  obyvatel kraje p ed nájezd-
nými mongolskými vojsky (v tradi ním pojmeno-
vání Tatary) v 1. pol. 13. stol. a literární oslav
Hostýna v Rukopisu královédvorském (1819), byl
Hostýn vybrán jako jedna z posvátných hor
k získání základního kamene pro stavbu Národ-
ního divadla v Praze, jehož 140. výro í položení
si také letos p ipomínáme (16. 5. 1868). Dnes je
Hostýn, pro sv j rozsáhlý komplex církevních sta-
veb a duchovní služby s tím spojené, cílem tisíc
k es anských poutník . Ale i b žný turista a ná-
hodný návšt vník zde ur it  nalezne v p itažlivém
p írodním prost edí prostor pro únik
z každodenního stresu a p íjemná místa
k rozjímání.    P ipravila: Hana Jab rková

Foto: Milan Oš ádal

P vabná putovní výstava ostravského Centra pro rodinu a sociální pé i o.s. Klubu ÁMOS s názvem
„Bible o ima sv ta, sv t o ima Bible“ je ur ena p edevším d tem. Interaktivní formou p ibližuje historii
a obsah nej ten jší knihy sv ta – Bible. V lét  2008 ji mohli zhlédnout návšt vníci Jurkovi ova sálu,
v n mž je od r. 2007 umíst no nov  z ízené Muzeum Matice svatohostýnské.

T ináct zastavení Jurkovi ovy k ížové cesty, navržené v r. 1904,  tvo í kamenné kapli ky s d ev nými
p íst ešky na trámech. Malí skou výzdobu navrhl malí  Joža Uprka. Z jeho díla (technikou sklomalby) se
„in situ“ zachovalo pouze vyobrazení na XIII. zastavení s nám tem „Ježíš na klín své milé matky
položen“. Autorem ostatních pašijových scén provedených odoln jší technikou barevné keramické
mozaiky je Jano Köhler.

Lesní zátiší pod vr-
cholem Hostýna s n -
kolika výv ry ob er-
stvující pramenité
vody pod Vodní kaplí
postavené v r. 1658 je
oblíbeným místem
všech turist  i pout-
ník . K místu, kde
tryskají chladivé pra-
meny, se váže i pra-
stará pov st o zázra -
né záchran  k es an
p i tatarském obléhá-
ní v r. 1241.

V objetí p írody
u schodišt  nad Vodní kaplí stojí na kamenném podstavci s nápisem „Já jsem cesta, pravda, život“
monumentální bronzová socha Božského Srdce Pán  od akad. socha e Vincence Vosmíka z r. 1919, aby
žehnala procházejícím  poutník m.

Z rozhledny na vrcholu hory je široký rozhled do celého okolí s nejbližším m stem Byst icí pod
Hostýnem. Patnáct metr  vysoká kamenná stavba byla založena 1. zá í 1897 císa em Františkem Josefem I.
V p ízemí válcovité stavby se nachází ve ejnosti b žn  nep ístupná kaple sv. K íže.

Od r. 1993 se s historickými stavbami na Hostýn  snoubí i moderní technika – 32 m vysoký stožár
s vrtulí v trné elektrárny, která má výkon 225 kW a v nep etržitém provozu vyrábí ro n  p es 600.000 kW
elektrické energie.
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PF 2009

Cht la bych tímto pod kovat celému váženému redak ní-
mu kolektivu za nevšední a slavnostní zážitek, který p ipra-
vujete celé ad  tená , kte í na každé vaše další a nové
vydání Valašska netrp liv  ekají.

Svá p ání pro rok 2009 jsem uložila do krati kého veršíku.

Zdena Do kalová, T šnovice
(z redak ní pošty)

P eji ti as...
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as um t využít – i to je moje p ání.
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Foto na p ední stran  obálky: Jan Vetchý: Nový zvon v R ž ce, 11. 8. 2007;
Luboš Vylí il: Na vrcholu Hostýna (z archivu M stského ú adu v Byst ici p/H); Miro-
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tená m d kujeme za provedení oprav v . 20, 2008/1: na 3. stran  obálky
oprava v textu: PaedDr. M. Stibor se narodil 11. 7. 1927; v popisce k fotografii na str.
47 dole dopln ní textu a oprava: Myšlenka pouti píšících k es an  vznikla v hlav
K. Vysloužila ve v ze ské cele Na Borech v r. 1951, zrála dalších 50 let, napln ní
došla 31. 10. 2001 p i zahájení mší svatou arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem na
Sv. Hostýn . Na fotografii vlevo duchovní správce P. Jan Chrome ek.
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 Ohlédnutí za autorem básn
Josefem Malé em naleznete
ve vzpomínce R. Sobotky v p edchozím
jubilejním 20. ísle asopisu na str. 43 – 44.

Vesnické ženy

Josef Malé

Na tvá ích slunce,
polibky severáku
a v o ích lásky lán,
zahrady pomn nek.
P i setkání rdí se
jak trs vl ích mák ,
k ned lním zbožným hrám
v srdcích svých nesou zp v.

Vyžehlené šátky
s b lostným krajkovím
jak oblouk gotický
velebn  se ní;
mozolnaté ruce
r žencem perle ovým
k chudobné poko e
se zauzlí.
Když jejich mozoly
zah ejí nás v dlani,
t šme se v radosti,
že se nám dostává p ijímání
nejsv t jší svátosti.

Josef Malé : V každém lov ku je slunce,
soukromý tisk, Rožnov pod Radhošt m 2002



ím je pro mne
Valašsko?
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PhDr. V ra TOMOLOVÁ, etnografka, mu-
zeoložka

Valašsko je m j rodný kraj, ke kterému se vždy
hrd  hlásím, a jsem opravdu pyšná na to, že jsem se
narodila na Vsetín . Jist  jste si povšimli, jaký kladu
d raz na p edložku na , protože správní Valaši se p ece
poznají také podle toho, zda íkají na Vsetín  nebo ve
Vsetín . Tak tedy narodila jsem se na Vsetín  (19. 9.
1949) a bylo mi tehdy v první polovin  minulého století
p t let, když osud zavál mé rodi e (a samoz ejm  nás
d ti) na Ostravsko, p esn ji do Haví ova. Otec spolu
s nábytkem a ostatními v cmi odjel st hovacím vozem
a my, maminka, sta enka, mé dv  sestry (v Haví ov
pozd ji p ibyla i t etí) a já jsme odjely vlakem. Jinak  to
v té dob  ani nešlo. Byla to dlouhá, nekone ná a smut-
ná cesta, vlak ujížd l podél jarních Beskyd, krajina
ješt  von la zimou, železnice se klikatila a na jejím
konci jsem se ocitla v úpln  jiném sv t , uprost ed
staveništ  nov  se rodícího m sta. Pamatuji si p esn
na ten okamžik, kdy jsme vystoupily z vlaku na ma-
lém nádraží v míst , které se tehdy ješt  jmenovalo
Šumbark, a hledaly v tom blátivém dni sm r naší cesty
nahoru do kopce, kde se rodilo nové m sto, náš nový
domov. Sta enka nám pomohla se trochu zabydlet  a
brzy se vrátila zp t dom  na Vsetín, který se tak pro
nás stal již jen místem každoro ních zimních a letních
prázdninových pobyt , místem, kam jsem se po léta
ráda vracela a vlastn  se vracím dodnes.

V Haví ov  jsem chodila do školy, vdala jsem se,
porodila syna. Bydlím zde a je to tedy m j domov,
tomuto kraji T šínskému Slezsku jsem se v novala a
v nuji i profesn . Na Valašsko a hlavn  na Vsetín jsem
však nikdy nezapomn la. K tomu spojení Vsetína
s p edložkou na mám ješt  jednu d ležitou vzpomínku.
V prvním ro níku gymnázia (tehdy SVVŠ) jsme psali
obligátní slohovou práci na téma Moje nejlepší prázdni-
ny. Cht la jsem vykreslit Vsetín v t ch nejkrásn jších
barvách a dala jsem si pat i n  záležet. Téma bylo
lehké a pro mne zvláš  zajímavé, nebo  prázdninové
pobyty na Vsetín  jsem považovala vždy za ty nejlep-
ší. Lehké pero, skv lá stylistika a výsledek? Úsm v

mi ale ztuhl na rtech, když jsem obdržela opravenou
práci. ervenou tužkou podtržené sedmkrát „na Vsetí-
n “ s poznámkou, že gramaticky správn  je pouze ve
Vsetín . Snažila jsem se profesorce vysv tlit, že vý-
raz „na Vsetín “ je zcela p irozený a nep sobí nijak
nespisovn , protože na Valašsku se tak b žn  hovo í,
ale nic jsem neobhájila, nebo  v tehdejších Pravidlech
eského pravopisu bylo výslovn  uvedeno „ve Vsetí-

n “ s poznámkou, že používání p edložky na je chyb-
né. Dodnes si vybavuji ten zvláštní pocit nespravedl-
nosti, když za projev rázovitého spojení p edložky se
jménem mého rodného m sta jsem dostala nedostate -
nou. Sv j vnit ní nesouhlas jsem od té doby dávala
najevo tím, že jsem  zásadn  za ala používat p edlož-
ku na: zkrátka byla jsem na Vsetín , pojedu na Vse-
tín… a jsem na to pat i n  hrdá.

Když se zamýšlím nad tím, co pro mne Valašsko
znamená, vybaví se mi hlavn  cesty. Vždy jsem
vyhledávala p íležitost podívat se alespo  na okamžik
na Vsetín. Jezdívali jsme sem k p íbuzným i n kolikrát
za rok, nej ast ji vlakem, s p estupem ve Valašském
Mezi í í. Vlak uhán l po jednokolejné trati z Ostravy do
Valašského Mezi í í, za oknem se míhaly vrcholky
hor, po levé stran  Lysá hora, Smrk, Kn hyn , Malá a
Velká Stolová, No í í a Radhoš , po pravé stran  ma-
siv Ond ejníku a Javorník. Znám nazpam  všechny
stanice a ješt  dnes cítím tu nedo kavost a touhu, abych
už byla kone n  na míst . Když zav u o i, tak si doká-
žu oživit i zvláštní sk ípavý zvuk otevírající se branky
do dvora u domu v Jasenicích, kde bydleli naši p íbuz-
ní, a znovu slyším strýc v hlas oznamující, že Ostra-
váci jsou už tady. D m mého d tství dnes již nestojí, na
jeho míst  je panelové sídlišt , a tak mé kroky obvykle
pravideln  sm ují na vsetínský h bitov, postát u rodin-
ných hrob  a uctít místo, kde je pochována také moje
maminka. Bylo to její p ání vrátit se dom  a my jsme jí
ho splnili.

Valašsko, to je také cesta autem z Kun ic pod Ond-
ejníkem a Trojanovic p es Pindulu do Rožnova. Nej-

krásn jším obdobím je tady podzim, kdy svahy hor
jsou probarvené smíšenými lesy, ervená p echází do
hn dé a žluté, a ranní mlžný opar se rozpouští ve vy-
cházejícím slunci. Miluji tuto cestu, protože pro mne
kon í až daleko za Rožnovem na Oznici, kde máme
chatu. Za Valašským Mezi í ím se tato cesta klikatí
mezi železni ní tratí a ekou Be vou, okolní svahy jsou
poseté domky s ervenými st echami a  na ja e jsou
zde zahrady plné kvetoucích jabloní  a t ešní.

Valašsko a T šínské Slezsko jsou dva regiony, kte-
ré ovlivnily m j život. Jeden tím, že v n m mám své
ko eny, ten druhý se stal mým domovem. Na otázku,
ím je pro mne Valašsko,  musím popravd  íci, že je to

m j rodný kraj, kam se stále vracím, a hledám p íleži-
tost, abych se mohla vracet. Je to velmi t žké p esn
popsat mé pocity, vybavují se mi stále etné vzpomín-
ky na krásné d tství, na milé a milované p íbuzné a
p átele, p ed o ima se promítají obrazy d v rn  známé
krajiny dopln né mnoha osobními p íb hy. Zcela po
pravd  musím íci, že Valašsko je kraj, kde mám pocit
bezpe í, protože je mi blízký a dob e jej znám. Je to
kraj, kam se vracím a stále se chci vracet. Je to m j
rodný kraj.

Psal se rok 1981, kdy  jsem v t žké životní situaci
za al hledat út chu v lesích okolo Zlína i v krom ížské
Podzámecké zahrad . V ateliéru jsem nevydržel, od-
cházel jsem,  asto ani  nev d l kam. Pot eboval jsem
být sám. Les m  p itahoval tak dlouho, až jsem našel
novou inspiraci. Oprášil jsem polní štafli a za al kreslit
stromy. Z po átku jsem se vyhýbal zv davc m. P ed-
stíral jsem, že odcházím, abych se po chvíli vrátil.
Netrvalo dlouho, p estali mn  náhodní diváci vadit. P es
vlastní pochybnosti o smyslu mé nové lesní tvorby
jsem nepolevil. Les se stal mým ateliérem. Neodradily
m  ani kapky dešt  na papíru, mlha, sníh ani mráz.
Musel jsem si to prožít. Rozeh át pomáhala doma po-
tom i slivovice. Stromy se  zdály být út šné a kone n
i hojivé. Dokázal jsem obejmout kmen a prožívat k eh-
ký pocit návratu  ztracené síly. Ve stromech jsem na-
cházel sp ízn né duše - bytosti, které mají s lidmi mno-
ho spole ného. Do mých obraz   se vrátilo moje téma
dvojic - v cyklu Bílé kmeny. Moje cesty za objevová-
ním strom  se p ehouply p es Sirákov do Beskyd.

Obraz  strom  p ibývalo, za al jsem „zales ovat“
náš domov i výstavní sály. Zápisy v mé putovní ná-
všt vní knize sv d í o tom, že nejen krása, ale i tichá,
hojivá síla lesa, která dokázala polé it mou duši, odrá-
žela stejný pocit u divák . Bylo to z ejm  díky vzájem-
né pot eb  hledání a nalézání harmonie. P icházeli za
mnou lidé, kte í se cht li pod lit se mnou o sv j vztah 
ke strom m a les m, a za ali m  do t ch jejich les
zvát. Jeden p íb h za všechny: … po vernisáži ve
Vsetín  v roce 1986 p išla za mnou neznámá paní i s
manželem, p edstavila se a v ruce ukázala sva-
zek klí . Mám pocit, že jemn  zazvonily, když pro-
hlásila: Vaše obrazy strom  se nám moc líbí, proto vám
chceme nabídnout nové místo k inspiraci. Ty klí e jsou
od naší chalupy na Kasárnách a jestli chcete, jsou
vaše. Nemusíte pospíchat s jejich vrácením. M žete
tam jet kdykoliv, nemusíte se ani ptát. Rádi vás uvidí-
me, jen zavolejte, když budete pot ebovat být sám.
Klí e jsem velice rád p ijal a n kolikrát použil. Díky této
velkorysé nabídce jsem zmapoval v kresbách na h e-
beni Velkého Javorníku kousek pralesa. Zažil jsem tam
veliké ticho pro práci i k rozjímání. Byly chvíle, kdy
jsem se v tom tichu samoty skoro bál. V každém za-
praskání v tví jsem tušil medv da. Bral jsem si proto
našeho Fabika, velšteriéra, jako spole níka a ochrán-
ce. Bylo to s ním veselejší. Dole v Karolince  jsem m l
taky p átele, lesáky,  kte í mn  otvírali závory do n ko-
lika údolí a strání pod Solán m. Kobylská, Ra kov,
Bzové... Na ty krásné chvíle se nedá zapomenout.
N kdy vám o nich povyprávím …

 
PS:  Jsem rád, že jsem m l  letos v lét  p íležitost

vystavit v nové p kné Zvonici na Soláni výb r z toho,
co jsem v lesích na Soláni na dohled v pr b hu let
vytvo il. Moje stromy se tak  t eba jen na krátký as
vrátily do svých rodných míst, ke svým bratr m.

Já se  taky rád vracím do míst,  která mám rád – tam
pat í i  Solá .  

 

Josef RUSZELÁK, malí  a grafik
 
Jsem malí  a tak se stává, že p emalovávám své

obrazy, tvo ím i variace.
Rád jsem p ijal úkol - napsat o svém vztahu

k Valašsku. Cht l jsem pojmenovat slovy, pro  na
Valašsko jezdím malovat. Když  jsem dnes etl, co
jsem v era napsal, mám tentýž  problém: rád bych
rukopis znovu p epsal. Jenže termín je termín!
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Za své služby platné
a užite né obdarován byl...

Hospodá ské a spole enské vzestupy poddaných
na brumovském panství

v 60. - 80. letech 17. století

Petr Odehnal

V 17. a na po átku 18. století postihla oblast východní a jižní Moravy dlouhá ada vále -
ných událostí, které na tento kraj vrhly dlouhý a temný stín. P edkládaný lánek se v nuje
hospodá ským a spole enským vzestup m poddaných na brumovském panství v 60. - 80.
letech 17. století. P ibližuje osudy klobouckého m š ana Mikuláše Buštíka, Mikuláše Filga-
se z Lužné, Jana Marcaníka z Vlachovic, Matouše Slánského z Horní Lid e a podrobn ji pak
ješt  Jana a Petra Zvonkových, mlyná  z Vysokého Pole.

 Rozkv t století šestnáctého utrp l první ránu
roku 1605 – a další rány následovaly. Vpády
bo kajovc  roku 1605, události spojené se sta-
vovským povstáním a t icetiletou válkou v bec
(konfiskace majetku pana Jana Kavky z í an,
vzniklý „dluh pana Kavky“, bou e z podzimu 1621,
p edpokládané plen ní polských kozák  po át-
kem roku 1620 a jist  pak ješt  roku 1623, rabo-
vání Švéd  v první polovin  40. let), ni ivý vpád
Turk  a Tatar  z íjna 1663... Na zvonu v Lide -
ku zhotoveném roku 1665, po turkotatarském
vpádu, teme: „Vox mea cunctorum sit teror de-
moniorum.“ Volání zvonu vyslyšeno nebylo. Ob-
nova po úderu z roku 1663 ješt  nebyla zdaleka
u konce a p išly nemén  ni ivé nájezdy Tököly-
ho kuruc  z let 1680 a 1683 a nakonec pak nej-
t žší rána v podob  po léta trvajících a opakují-
cích se vpád  kuruc  Františka II. Rákóczyho

v prvním desetiletí 18. století (1704–1710). N -
kdy ani nevíme, jestli ten který v pramenech uvá-
d ný „požár“ pochází ješt  z dob turkotatarského
ád ní, plen ní Tökölyho i až Rákóczyho rebe-

lant . Tato dlouhá série atak , která tak ka v dva-
cetiletých cyklech znovu a znovu srážela oblast
východní a jižní Moravy do kolen, zp sobila stag-
naci, v jejímž stínu ležela jihovýchodní Morava
tém  p ldruhého století.

I. Buštík, Filgas, Marcaník, Slánský

Tak razantní zásah do poddanské ekonomiky,
jakým byl vpád roku 1663, zp sobil nejen majet-
kové pády, ale umož oval také tém  závratné
vzestupy. Jedním z takových p íklad  byl klobouc-
ký m š an Mikuláš Buštík. Jako mladý hospo-
dá  ujal roku 1654 jednu z klobouckých p ed-
m stských zahradnických usedlostí bez polí. Nic-

mén  v roce 1667 p ijal od vrchnosti zb hlý šen-
kovní d m s p llánem polí, Mikuláš jej od hrab n-
ky Evy Erdödyové p ijal ve 200 zl. Turkotatarský
vpád roku 1663 spálil i tento d m, který nebyl
ješt  roku 1667 zcela obnoven, a proto hrab nka
odpustila Buštíkovi – „na vystavení“ – 100 zl. O tom,
že si proti svému n kdejšímu „hospodá ství“ Mi-
kuláš mimo ádn  polepšil, sv d í i to, že k domu
pat ilo k roku 1670 patnáct polí, o Buštíkov  ener-
gii íká mnohé i skute nost, že m l další dv  pole
v nájmu. O každoro ním splácení nem že být
v t chto letech v bec e : Buštík splatil roku 1674
25 zl., další splátku (10 zl.) složil roku 1676. Vý-
razné umazání dluhu prob hlo roku 1674, kdy
bylo Buštíkovi ode teno 40 zl., které mu dlužila (!)
hrab nka Eva Erdödyová. Mikuláš Buštík ovšem
nez stal jen p i jednom dom . Roku 1669 koupil
d m – op t na nám stí – v cen  150 zl. Z ejm  to
tehdy byla pro Mikuláše výhodná investice, roku
1677 d m prodal za 110 zl. Mikuláš Buštík se stal
v Kloboukách b hem dvou desetiletí jist  velmi
váženým ob anem. Z pramen  ovšem nelze vy-
íst, emu vd il za sv j majetkový vzestup. Zda

s atku s ženou, kterou ani neznáme jménem, nebo
š astným krok m v dob  po turkotatarském vpá-
du, kdy se na jedné stran  mnozí ocitli na mizin  a
na stran  druhé se otevíral široký hospodá ský
prostor pro podnikání. Hmatatelným dokladem
úsp chu Mikuláše Buštíka je náhrobník objevený
p i p ípravách k položení nové dlažby v klobouc-
kém kostele v roce 2001. Vedle zprávy o Buštíko-
vu úmrtí dne 10. zá í 1682 vypráví také o touze
zachovat po sob  trvalou památku, a to zp so-
bem v Kloboukách nep íliš asto vid ným, proto-
že – mimo jiné – velmi nákladným.1

Z 21. srpna 1682 pochází listina, kterou hra-
b nka Marie Iléšházyová, údajn  na p ímluvu
svého manžela Ji ího, dosadila na svobodné fojt-
ství a na mlýn a pilu ve vsi Lužná Mikuláše Fil-
gase.2  Mikuláš Filgas toto vše, v tším dílem pus-
té, obdržel pro sebe i své budoucí nástupce osvo-
bozené od všech panských plat  a povinností.
Mladší potvrzení privilegia ovdov lým hrab tem
Ji ím Iléšházym mezi Filgasovými majetky jmenu-
je také valchu a p ipojuje, že m že v pasínkách
obecních voln  pást sv j dobytek, v horách že
m že voln  brát d evo pro svou pot ebu a také
že m že „kupectví bez p ekážky provozovati“ a
navíc si Filgas mohl „maštale pro pocestné vedle
libosti postaviti“. P i p ípadných opravách domu,
pily, valchy i mlýna mu ke všemu m la být d di-
na, Lužná, prací nápomocna.3  Filgas navíc od
vrchnosti za 50 zl. koupil mlýn a valchu v „Dolním
Lid i“, tedy v Lide ku. – Zdá se, že Mikuláš p išel
do Lužné z uherských statk  své vrchnosti.

Dalším, kdo po roce 1663 získal velmi dobré
postavení, byl Jan Marcaník. Ten p išel do Vla-
chovic n kdy po 6. srpnu 1670, v lánovém rejs-
t íku se s ním totiž nesetkáváme. Marcaník obdr-
žel cenné privilegium, a to od hrab nky Žofie „Tr-
sa ky“. Listina z 1. listopadu 1676 uvádí, že se
krej í Jan Marcaník výrazn  podílel na obnov
vlachovického kostela, který byl „od toho pohana
krom holých zdí vnive  obrácený a na prach spá-
lený“. Marcaník prý kostel „na prosbu a žádost
všech farník v skrze sv j náklad zevnit  vazbou,
st echú a p ikrytím, vnit  pavla emi a jinšími po-
t ebami k náležitému zase vzd lání p ivodil, tomu
k cti a chvále sv. Václavovi, knížeti n kdy eské-
mu, fundatí v ži u iníce“. Za to Marcaník získal
od paní hrab nky místo na obecním pozemku pro
vystav ní obydlí, dva kusy rolí (platy – i císa skou

Hrab nka Eva Erdödy osvobozuje Matouše Slánského z Horní Lid e od poddanských plat  a povinností,
1664. Fotoarchiv M stského muzea Valašské Klobouky
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berni – na sebe vzala vlachovická obec), volnou
pastvu, volné d íví k topení, byl osvobozen od
robot a poplatk . V roce 1700 po ídil Marcaník
pro vlachovický kostel ješt  zvon.4  A k roku 1685
se dozvídáme, že dodal do vsetínského kostela
pozitiv.5  Tato okolnost by mohla ukazovat na
Marcaníkovy vazby na Vsetín, snad odtud po-
cházel, nebo se zde usadil n který z jeho potom-
k . Vsetínské panství pat ilo hrab ti Ji ímu Iléšhá-
zymu, nicmén  k roku 1670 Marcaníka na vsetín-
ském panství nenalézáme (m že zde ale samo-
z ejm  být uveden s jiným p íjmením).6  Iléšházy
byl ovšem také pánem Tren ína. P išel snad
Marcaník do Vlachovic z tren ínského panství?7

K vý tu projev  Marcaníkovy zbožnosti p idejme
k vlachovickému a vsetínskému kostelu i chrám
kloboucký: k roku 1711 se dozvídáme, že Marca-
ník, toho asu již zesnulý, odkázal kostelu jistý
finan ní obnos.8

 K lidem z brumovského panství, které potkal
po tureckých vpádech hospodá ský i spole en-
ský vzestup, m žeme po ítat také sedláka z Horní
Lid e Matouše Slánského. V Lid i vlastnil nej-
v tší polnosti, nicmén  po roce 1663 se jeho po-
stavení výrazn  zlepšilo. Listinou z 18. kv tna
16649  jej hrab nka Eva Erdödyová osvobodila
od poddanských plat  a povinností: „Vzhlédnou-
ce já na poslušné služby mn  prokázané a ješt
vždy prokazující Matúše Slánského v d din  mej
Horním Lid i meškajícího, též spat ujíce skute -
nou vd nost jeho ke mn  prokázanou, že na
žádost mou z vlastního m šca svého dvaceti krav
dojných mn  koupil a do mají e mého vlachov-
ského k rukám mým a užitku mému odvedl.“ Slán-
ský, podobn  jako Marcaník, pomohl po turec-
kých vpádech zvelebit zdevastovaný farní kostel.
Kostelu sv. Kate iny v Lide ku daroval nejv tší
z trojice zvon  po ízených roku 1665. V nápise
na zvonu teme nejen sedlákovo jméno, ale také
již v úvodu zmín né varování všem dalším p í-
padným nájezdník m.10

II. Jan a Petr Zvonkovi z Vysokého Pole

 Velký vzestup zažil po roce 1663 také Jan
Zvonek z Vysokého Pole. Dne 27. ervence
1705 byla vyhotovena listina, kterou Marie Te-
rezie Podstatská z Prusinovic stvrdila výsady

o prodeji jednoho z p ti díl  brumovského pan-
ství Žofií Frangepánovou Marii Iléšházyové, za-
stoupené jejím manželem Ji ím, z 25. listopadu
1675 pak vidíme, že na této ásti rozsáhlého
brumovského panství se r zným výsadám a
svobodám t šily t i osoby: jako první je jmeno-
ván Jan Zvonek, „a to na tento sp sob, že jeho
jakožto ješt  mocná a d di ná paní osvobozuje
od všelikých dávek po ádných, urbárních i také
mimo urbá v povinných, též od robot a všech
povinností (krom cisarských daní a contributí)
na asy budoucí a v né“. Dále jsou zde uve-
deni Jan, šafá  vlachovský, a Jan Marcaník,
„krej í  z Vlachovic“.15  V dalším dokumentu sou-
visejícím s prodejem, který je datován 5. prosin-
ce 1675 a shrnuje výminky hrab nky Žofie, te-
me hned ve t etím bod  o Zvonkovi, jehož svo-
body hrab nka Iléšházyová potvrzuje, totéž se
týkalo „šafá e vlachovského a jednoho krej í e
jménem Marcaníka, taky z Vlachovic“.16  Z výše
uvedeného bychom snad mohli dovozovat, že
nadání Jana Zvonka by bylo možné vztáhnout
práv  k roku 1675 a k p ipravovanému prodeji,
který ud lení privilegia mohl urychlit.

Z textu privilegia se dozvídáme také o Kate i-
n , Janov  žen , která svého muže p ežila. Ce-
lého hospodá ství se pak ujal Petr, Jan v bratr,
který zde m l ur itý d dický podíl po otci a zby-
tek od své švagrové koupil. Na tento kup bylo
Petrovi vystaveno potvrzení, a to ú edníkem
nové vrchnosti – ost ihomského arcibiskupa Ji-
ího Szelepscényiho (díl Žofie Frangepánové

koupil v prosinci 1676).
V mladším potvrzení paní Podstatská z Prusi-

novic Zvonkovy svobody up es uje: „Petr Zvo-
nek a d dicové jeho po n m (...) z poddanosti
mn  i budoucím vrchnostem d diny tej Vysoké-
ho Pole osvobozeni jsou a bejti mají, jinší pak
ale z pokolení Petra Zvonka, ti, kte í na tom
mlýn  hospoda iti nebudú, tak dob e osvobo-
zeni jako jiní z stávat budou. Nadto více mlýn
jeho nad touž d dinú ležící a k tomu jeden pod-
sedek jmenovit  štulmovský, k tejž d din  ze
všemi p ípadnostmi a od starodávna p ináleže-
jícími užitky (...) a in summa všelijakými dobrými
v cmi (...) k témuž mlýnu a dot enému podsed-

Horní Lide  v šedesátých letech 18. století. První vojenské (josefské) mapování, Morava, mapový list . 96,
detail.           Repro z http://oldmaps.geolab.cz

Petru Zvonkovi, které kdysi získal „Jan Zvonek,
vlastní bratr téhož jmenovaného Petra Zvon-
ka“, jenž „takovými privilegiemi za své služby
platné a užite né tehdejším vrchnostem i bu-
doucím z jejich poddanýma od Její milosti ne-
bošky slavnej pam ti paní hrab nky Žofie (tit.)
Tržatské z jeho potomky a spravedlivými ná-
padníky obdarován byl“.11

K roku 1667 teme, že „Johan Svonek“ i
„Johan Zvoník“ je domká , vlastní t i m ice p dy
a sedí na mlýn  o jednom složení, ve Vysokém
Poli byly tou dobou mlýny dva.12  K roku 1670
již teme o osmi m icích p dy (není majetkové
„p iznání“ jako p iznání) a dozvídáme se, že v ro-
ce 1656 zde sed l Lukáš Zvonek.13  Výsad do-
sáhl Jan Zvonek mezi léty 1670 a 1675, toho
roku za ala hrab nka Žofie jednat o prodeji své-
ho dílu brumovského panství. Na podzim roku
1675, k 6. listopadu, byl vyhotoven urbariální
soupis, v n mž je Jan Zvonek ozna en jako
„osvobozený“, se mlýnem a podsedkem (na n m
tou dobou sed l eho  Hnilica).14  Ze zápisu

Vysoké Pole v šedesátých letech 18. století. První vojenské (josefské) mapování, Morava, mapový list  . 96,
detail.           Repro z http://oldmaps.geolab.cz
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ku p íslušejícími k budoucí a v nej svobod
zanechávám. (...) Ko alku páliti a šenkovati, jinší
handle v koupi neb prodaji, neb v jakém koliv
emesle užívati i všech užitk v v obchodu svém

vyhledávati, pokudž by se jemu za dobré vid lo,
[aby] svobodu m l.“ V záv ru listiny se dozvídá-
me také o výpomocích Petra Zvonka vrchnosti.
Petr „ emeslem svým tesa ským p i n kolika chrá-
mích Pán  sloužil“, a proto „budoucího pohodlí
hoden jest“. Mlyná i jako zru ní tesa i jist  byli
vrchnostem platní. Ostatn , jedním z kostel , na
nichž Petr Zvonek pracoval, byl kostel klobouc-
ký. Památka o kuruckých vojnách, sepsaná kon-
cem 30. let 18. století, zmi uje opravu chrámu
z roku 1690, kterou vedl „Tomáš Zvonek z Vyso-
kého Pole, který za toho asu nejlepší mistr byl“
(k estní jméno je zjevn  chybné, p ece jen je mezi
opravou kostela a záznamem pam ti 40 let).17

Po turkotatarském vpádu roku 1663 m l Jan
Zvonek jist  plné ruce práce. A pro jeho bratra
Petra bylo práce také moc: mnohé škody nad la-
ly vpády let 1680 a 1683 a jist  se také podílel na
obnovách vrchnostenských objekt  stižených
vpády Rákóczyho povstalc  z let 1704-1710.
Máme-li hovo it o pracích na kostelech, s jistotou
pracoval na kostele klobouckém. Vezmeme-li v
potaz jeho zkušenosti, renomé a zprávu, že „p i
n kolika chrámích Pán  sloužil“, m žeme se ptát,
jestli se podílel také na opravách kostel  ve Vla-
chovicích (finan n  vydatn  podpo ených nám
již známým Janem Marcaníkem), v Brumov ,18

Lide ku,19  Slavi ín 20  i Újezd 21 ...
 Pro vrchnosti bylo jednou z možností, jak vyu-

žít pusté vesnické grunty a jejich polnosti, založení
dvoru, jak to u inila nap íklad baronka Podstat-
ská ve Vysokém Poli krátce po roce 1700.22  P í-
zna né je, že sice zabrala sedm pustých usedlos-
tí, ale obec nadále musela z t chto grunt  odvá-
d t povinnosti, ke všemu si paní baronka vynu-
covala pomoc poddaných p i budování dvora,
ale i pivovaru a palírny v zn ním: „Za pam ti J.
M.ti Paní Paní Marie (titul) Podstatské, kdežto
s neboš. v Pánu odpo ívajícím P. P. Karlem Juli-
us Podstatským, pánem jejím (v ten as panová-
ní jejich nad námi) mezi sebou v roztržitosti vešli,
on Jeho Mti Pán jí a dvory všechny odjal a jí
d dina naše Vysoké Pole v držení byla p išla,
hned ona tu pivovar, palírny a dv r prve nikdy
nebývalý z nemalým nákladem a obtížností naší
v nov  budovala a nás ubohé hned zpo átku
netoliko robotami nesnesitedlnýma, v zením do-
hán jíce, nýbrž i pastvama a jinším odejmouce
k témuž dvoru sedm grunt v pustých sedlských
z obce naší.“23  Tak si hospodá i z Vysokého Pole
st žovali krajskému hejtmanovi již roku 1711 (zno-
vu pak v roce 1715, spole n  s „Dolním Lide -
kem“, dochovaly se pak ješt  dv  nedatované
supliky, z ejm  ale také z roku 1715), když žádali
krajského hejtmana (nebo  „my nyn jšího asu
žádného d di ného pána nemáme“) o umenše-
ní svých povinností.24

Vezmeme-li v úvahu intenzivn  poci ované
povstání Františka II. Rákóczyho, které t žce zkou-
šenému kraji p inášelo další rány a perspektivu
nejistých zít k  (a to ješt  nikdo netušil, že léta
plná vpád  se potáhnou až do roku 1710), ne-
dávné budování dvora, kde jist  Zvonkovy ši-
kovné ruce nezahálely, i p ipravovanou stavbu
vysokopolské kaple,25  kde další práce zru ného
tesa e ekala, máme p ed sebou n kolik faktor ,
které mohly mít p ímý vliv na vystavení privilegia.

Majetkové vzestupy bezesporu poutaly pozor-
nost a jit ily fantazii soused . Nap íklad o Filgaso-
vi se povídalo, že byl Iléšházyho levobo kem a
že d íve, než p išel do Lužné, byl – snad n kde v
Uhrách – v jeho službách.26  Nejednou pak jsou
tyto vzestupy spojovány s nálezem pokladu, po-
v stmi op edený je zvlášt  vlachovický Jan Mar-
caník. P itom nález pokladu nebyl nijak nereál-
nou možností, vždy  nejen vesni tí hospodá i ukrý-
vali v nebezpe ných dobách finan ní hotovost.
Nap íklad v Horní Lid i byl roku 1945 objeven
„poklad“, který byl zjevn  uschován v souvislosti
s turkotatarskými vpády.27

P íloha . 1

Hrab nka Eva Erdödy osvobozuje Matou-
še Slánského z Horní Lid e od poddanských
plat  a povinností.
18. kv ten 1664, Brumov.

Já, hrabinka Eva Erdeodin et [cetera], rozená
hrabinka Fargat ová z Gymeše, paní na hradích
Broumov , Letovicích, statku vlachovském a pan-
ství komnaticského, známo iním tímto mým listem
obecn  p ede všemi a vzlášt  tu, kdež by toho
náležitá pot eba ukazovala, že vzhlédnouce já
na poslušné služby mn  prokázané a ješt  vždy
prokazující Matúše Slánského v d din  mej Hor-
ním Lid i meškajícího, též spat ujíce skute nou
vd nost jeho ke mn  prokázanou, že na žádost
mou z vlastního m šca svého dvaceti krav doj-
ných mn  koupil a do mají e mého vlachovského
k rukám mým a užitku mému odvedl. Za takovou
jeho v rnou vd nost ke mn  prokázanú i já ja-
kožto paní jeho d di ná i z erby a potomky svej-
mi, též i držiteli budoucími tejž d diny Horního Lid-
a, necht la sem se nevd nou protiv n mu uká-

zati, nýbrž dobrovoln , deliberato a mimo milosti
svej jemu ud liti, a to nejprve jmenovaný d m
jeho spolu od starodávna k n mu p ináležejícími
užitky, to jest rolmi, loukami, št pnicemi, hájmi, lesmi,
kopanicemi, z jich spravedlivými mezami, vzláš
z loukú pod Francovú Lhotou ležící, anóbrž ja-
kýmkoliv jménem jmenujícími a k témuž domu ná-
ležejícími užitky, slobodna iním a od všelijakých
plat v pen žitých, vína, piva šenkování, roboto-
vání, f rování, desátk v obilních, ov ích i v el-
ních, též slepic a vajec dávání, jedním slovem od
všelijakých povinností sedlcských, jakýmkoliv jmé-
nem jmenujících, vnov  vzniklých aneb budouc-
n  jakýmkoliv obmyslem lidským vymyšlených,
asto jmenujícího Matúše Slánských s potomky i

z všelijakými spravedlivými nápadníky jeho po-
zbavuji a mocí listu tohoto mého tak, aby on, Ma-
túš Slánský, spolu z budoucími potomky a spra-
vedlivými nápadníky svými t chto ode mne jemu
nadaných a vejš po ádn  specifitírovaných po-
ádností a punckt  voln  a svobodn , bez všeli-

jakých všech lidí (vzláš  erb v, pán v a držitel v
jakýchkoliv jmenované d diny po mn ) p ekážek
užívati mohl a užíval, mocn  vynímám a na slobo-
d  zanechávám (toliko contributí Jeho Císarské
Milo[sti]) dle slušného taxírování dávati povinen
bude, jinších všech b emen a obtížností prvotních
sedlcských jakkoliv jmenujících privatus neb po-
zbavení. Na zdržení a stálost toho všeho a pro
lepší jistotu tohoto mého nadání secritem svým
hrab cím s podpisem vlastní ruky mé toho jsem

potvrdila a k tomu pro bespe n jší toho ujišt ní
dožádala jsem se urozených a state ných rytí v
pana Zde ka Zást izle a pana Karla Osecského,
aby oni též secrity svými a podpismi vlastních ruk
svých toho potvrdili a p ítomni byli, však bez ško-
dy jich i erb v jejich. ehož jest datum na hrad
mém Broumov  dn  osumnáctého m síce máje
léta Pán  tisícího šestistého šedesátého tvrtého.

Eva hrabinka Erdodin, m. [anu] p. [ropria]
Erdiody Adam, m. [anu] p. [ropria]
Zden k z Zást izl, m. [anu] p. [ropria]
Karel Osecký z Ose ka, m. [anu] p. [ropria]

P íloha . 2
Hrab nka Marie Terezie Podstatská z Pru-

sinovic potvrzuje svobody a nadání Petra
Zvonka z Vysokého Pole. 27. ervenec 1705,
Brumov. Mladší nedatovaný opis.

 Já, Maria Terezia Podstatská z Prusinovic,
rozená paní Pražikanka z Emerbergu, d di ná
paní v svém podíle na panství brumovském, i
z erby svými a budoucími potomky, známo iním
tímto listem obecn  p ede všemi a vzlášt , kde
by toho pot eba ukazovala, že Petr Zvonek z d -
diny Vysokého Pole na panství brumovském
z tejž ástky panství mého mn  jakožto vrchnosti
d diny tej Vysokého Pole z náležitou prozbú
žádal, abych jeho z p edešlých vrchností a pá-
n v obdarování a svobod nadání confirmírova-
la a potvrdila, ehož já vyšet íc bedliv  jistou a
v rnou pravdu, kterak neboštík Jan Zvonek,
vlastní bratr téhož jmenovaného Petra Zvonka,
takovými privilegiemi za své služby platné a uži-
te né tehdejším vrchnostem i budoucím z jejich
poddanýma od Její milosti nebošky slavnej pa-
m ti paní hrab nky Žofie (tit.) Tržatské z jeho
potomky a spravedlivými nápadníky obdarován
byl. Tenž pak Petr Zvonek, vlastní bratr neboš-
tíka Jana Zvonka, takové d dictví osvobozené
na díle po otci svém dosáhl a na díle od Kate iny,
vdovy manželky bratra svého Jana Zvonka,
p átelským a dobrovolným kupem odkoupil, na
kterýžto kup, že se stal spravedliv  a dobrovol-
n , i pan Adam Nadi, ten as plnomocný ou ed-
ník dílu neboštíka slavnej pam ti pana arcibisku-
pa (tit.) ost ihomského na panství brumovském
Petrovi Zvonkovi vysv d ení s podpisem svým
vydal. K tomu i jiné atestatí ten kup vysv d uje,
což také již jedenkráte i slavný královský
hejtmanský ou ad v tribunále, co se tý e Petra
Zvonka svobod, náležit  neb spravedliv  bejti
uznal. Protož i já, zvrchu psaná paní, zvláštní
svej milosti témuž Petrovi Zvonkovi za jeho služ-
by, které k panské pot eb  u inil, tyto níže psané
puncta tímto svým listem confirmíruji a potvrzuji.
Nejprve on, Petr Zvonek a d dicové jeho po
n m, ti, kte íž na tom jeho osvobozeném mlýn
d diti budou, z poddanosti mn  i budoucím vrch-
nostem d diny tej Vysokého Pole osvobozeni
jsou a bejti mají, jinší pak ale z pokolení Petra
Zvonka, ti, kte í na tom mlýn  hospoda iti ne-
budú, tak dob e osvobozeni jako jiní z stávat
budou. Nadto více mlýn jeho nad touž d dinú
ležící a k tomu jeden podsedek jmenovit  štul-
movský k tejž d din  ze všemi p ípadnostmi a
od starodávna p ináležejícími užitky, totiž rolmi,
loukami, zahradami, št pnicemi, pasekami, ko-
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panicemi, spravedlivými mezami a in summa
všelijakými dobrými v cmi, jak by se ty koliv
jmenovati mohly, k témuž mlýnu a dot enému
podsedku p íslušejícími k budoucí a v nej svo-
bod  zanechávám, k tomu také aby jmenova-
ný Petr Zvonek, on i budoucí po n m na tomž
mlýn  potomkové, z téhož mlejna a dot eného
podsetka mn  neb budoucím vrchnostem a dr-
žitel m tejž d diny žádných poplatk v pen ži-
tých, stálých neb b žících obilních, dobyt ích
neb v elních, slepic, vajec ani nejmenší jedné
v ci nedával, ani robot žádných, f rování i
p ších prázden bejti mohl a neodbýval, ani také
emeslem svým ádnému, bu  on, kdokoli v

nejmenším nesloužil, krom  z dobrej v le své
za jistou záplatu, nyní i v budoucích asích. Co
se dotej e do jakých ou ad  koliv volení a neb
bezd n  p itahování i jiných všech v cí proti
v li jeho se vstahujících všeho toho z budoucí-
mi potomky jeho prázdna iním a osvobozuji.
Mezitím také, pokudž by za pot ebné se vid lo
a v spole nosti jací obecní užitkové se nachá-
zeli jako d íví sekání a ku pot eb  domu braní
dobytka svého v obecních pastviskoch pasení
a jinších všelijakých prost edník v v obci uží-
vání, celé právo tak jako druhý ze soused v k
tomu ke všemu míti mocti bude, bez všelijaké
všech lidí p ekážky. Ko alku páliti a šenkovati,
jinší handle v koupi neb prodaji neb v jakém
koliv emesle užívati i všech užitk v v obchodu
svém vyhledávati, pokudž by se jemu za dob-
ré vid lo, svobodu m l, žádným oby ejem,
kdokoli on bude, jemu zbra ovati a p ekážky
initi mocti nebude a in summa ve všech t chto

milost ch jemu ode mn  nadáních a punctích
po ádn  specificírovaných, aby po ádn  i z bu-
doucími svými držán byl a voln  z stávati mohl
i ode všech již jmenovaných obtížností, totiž pla-
t v, robot, f r i jiných všech vnov  vzniklých a
z n jakou chytrostí lidskou vymyšlených v cí
zbaven bejti mohl i t ch všech po ádností vol-
n  užívati právo m l. Tímto mým mocným listem
jej budoucn  i jeho potomky, kte íž na tomto
mlejn  a podsetku štulmovském hospodá i bu-
dou, p i jejich svobod  zanechávám a v n
prázdna iním, aby pak mn  neb budoucím
vrchnostem k spasitedlnému zadouší bejti moh-
lo, up ímn  vinšuji a žádám, nebo asto jmeno-
vaný Petr Zvonek taky emeslem svým tesa -
ským p i n kolika chrámích Pán  sloužil a bu-
doucího pohodlí hoden jest. Krom  co se dotej-
e J.[eho] C.[ísa ské] M[ilo]sti bern  vedle spra-

vedlnosti a slušného taxírování dávati povinen
bude, jinšího všeho, jakž by se co jmenovati
mohlo, pozbaven bude. Na zadržení a stálost
toho všeho a pro lepší jistotu tohoto mého jeho
svobod confirmírování a potvrzení secretem
svým panským z podpisem vlastní ruky mej toho
jsem potvrdila a tomu pro další ujišt ní toho do-
žádala jsem se dvou vysoce urozených pá-
n v, pán v (tit.), kterýchžto níže jména pode-
psaná na tomto listu položena jsou, že jsou se-
crety své podle mého a podpisem vlastních ru-
kou svých p iv siti dali, však sob  i erb m svým
bez škody. ehož jest datum na hrad  Brumo-
v  dn  m síce Juli 27ho léta Pán  1725.

L. S. Jan Arnošt Willebald Allmann z Allmstagna
L. S. Maria Therezia Podstatská Von Prusino-

vic gebohren Pražikant Von Emersberg
L. S. Johann Gyndich Berthomdes z Tyrnau
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jiná) byl mezi oba manžele jejich díl panství rozd len:
Marie Terezie držela nadále Horní Lide , Vrb tice, Vy-
soké Pole a Lide ko, p i emž první dv  jmenované vsi
byly roku 1713 (intabulováno 1717) p edány Waldorf m
a Vysoké Pole s Lide kem byly v letech 1709-1716,
jak již bylo e eno, pod ízeny ú ední správ . Pokluda,
Zden k: Zámek Návojná, s. 235-236.
23) V roce 1670 bylo ve Vysokém Poli z 34 usedlostí
sedm pustých, ve všech p ípadech p itom šlo o poust-
ky zachycené již v roce 1656. (Na jedné pusté used-
losti, k níž náležel p llán polí, byl k roku 1670 panský
šenk, pole ovšem z stávala pustá.) Podstatská tedy
ujala grunty již tém  p lstoletí pusté. MZA Brno, D 1, L
312, ff. 129-132b.
24) MZA Brno, A 8, B 35, k. 1157 (Spisy panství Bru-
mov).
25) Dne 21. ervna 1706 odkázala Marie Terezie Pod-
statská 1000 zl. na stavbu kaple ve Vysokém Poli,
kaple byla zanedlouho (?) zbudována. Pe inka, Franti-
šek Václav: Val.-Klobucký okres, s. 268.
26) Portlová, Ludmila: N kolik poznámek, s. 30.
27) Trávní ek, Jan: Poklad v Horní Lid i. Nálezy mincí
v letech 1945 a 1962. In: Horní Lide  kdysi a dnes, s.
50-52.

P O Z N Á M K Y
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Jozef  Miloslav
Hurban

a Valašsko
Zden k Fišer

 Bylo to v neklidném konci roku 1848, kdy se
na tržištích moravských m st a m ste ek zpívala
a také vytišt ná prodávala Nová píse  o uher-
ském Hurbanu, kn zi luteránském, kterak
víru katolickou zleh oval, svatý tupil a mno-
hé katolické k es any zmordoval.1 Vyjad o-
vala názor ásti katolické ve ejnosti, totiž že evan-
gelík Hurban morduje „k es anský lid“. Ve sku-
te nosti však v pozadí byla agitace revolu ních
Ma ar , kte í se tehdy za ali radikáln  rozchá-
zet s Habsburky a usilovali o vlastní národní a
státní samostatnost. Zmín ný Hurban naopak usi-
loval o národní emancipaci Slovák , utla ova-
ných v rámci tehdejšího Uherska práv  Ma a-
ry, a vystoupil proti nim i se zbraní v ruce. Není
divu, že si z jejich strany vysloužil nejednu na-
dávku, ba p ed jeho domem v Hlbokém dokon-
ce byla postavena šibenice, na níž m l po dopa-
dení viset.

 Jozef Miloslav Hurban (1817-1888) pat il
k nejvýznamn jším slovenským osobnostem 19.
století.2 Spolu s udovítem Štúrem  mimo ádn
p isp l k zformování moderního slovenského ná-
roda. Byl ideologem a organizátorem slovenské-
ho národního hnutí, spisovatelem, redaktorem, vy-
davatelem n kolika periodik a publicistou, ale i
oslnivým e níkem, který dokázal oslovit davy

zbída elých slovenských venkovan . Byl to rov-
n ž Hurban, který spolu se Štúrem a M. M. Hod-
žou kladli základy spisovné slovenštiny, v níž r.
1844 vydal pr kopnicky druhý ro ník svého lite-
rárního almanachu Nitra. Hurban však byl také
(možná p edevším) mužem víry, p esv d eným
evangelíkem augšburského vyznání, který byl r.
1840 vysv cen na kn ze. Zprvu p sobil jako
kaplan v Brezové pod Bradlom, od r. 1843 do
konce života byl fará em v Hlbokém. V r. 1860
získal na univerzit  v Jen  doktorát teologie, od r.
1866 byl superintendentem slovenské evange-
lické patentálne církve. Když toho bylo zapot ebí,
byl i mužem, který za své ideály šel bojovat se
zbraní v ruce. Dokázal to práv  v revolu ních
letech 1848-1849, kdy se postavil do ela ozbro-
jeného boje Slovák  v i Ma ar m a jejich p i-
sluhova m z ad slovenského obyvatelstva. Byl
totiž vedoucím initelem a ú astníkem všech t í
dobrovolnických výprav na Slovensko. Stal se
také prvním p edsedou Slovenské národní rady
(a až do r. 1918 také posledním), nejvyššího or-
gánu revolu ních Slovák , který se ustavil dne
16. zá í 1848 ve Vídni. Ta byla jednak vojenským
orgánem povstání, jednak hlavním p edstavite-
lem politické reprezentace Slovák . Za zájmy své-
ho národa bojoval až do konce života, ob as tak
intenzívn , že byl n kolikrát v zn n.

 Když zem el, pražský Sv tozor o n m lapi-
dárn  napsal: „Zem el Slovensku patriarcha, jenž
po p l století na ramenou svých nosil osudy lidu
svého…“, což bylo p i sp ízn nosti ech  a Slo-
vák  celkem pochopitelné. Ale osobní kvality mu
p iznával i nep átelský tábor, nap . asopis Pro-
testants Egyház és Iskolai Lapok:  „Jeho smrt
vyvolala velký smutek zdejšího panslavismu, kte-
rému byl Hurban duší, hlavou a hlasatelem. K jeho
fanatismu pojil se velký talent, síla lidového e ní-
ka, vytrvalost jeho rasy, fantastická odvážnost a
pochybný mravní obsah.“3

I po 190 letech, které uplynuly od jeho naroze-
ní, a po 120 letech od jeho úmrtí, je Jozef Miloslav
Hurban v slovenské sou asnosti trvale p ítomný.
Sv d í o tom monumentální Hurban v pomník
v Žilin , nedávno odhalený, i Rok Jozefa Milo-
slava Hurbana, vyhlášený na r. 2007. Krom
jiných akcí jsou jeho výsledkem  etné publikace,
nap . obsáhlý sborník Jozef Miloslav Hurban –
prvý predseda Slovenskej národnej rady (Brati-
slava 2007, 264 s.), nebo nejnov ji práce Miro-
slava Hvož ary nazvaná Jozef Miloslav Hurban
a jeho zápas o pravé hodnoty církvi a národa.
Reflexia na život a prácu k aza a národovca (Lip-
tovský Mikuláš 2008, 218 s.).

tená  revue Valašsko si patrn  ekne, pro
autor píše o n kom, kdo zdánliv  s doty ným re-
gionem nesouvisí. Mohu jej ale ubezpe it, že jme-
novaný m l docela zajímavé vazby k Valašsku,
v etn  rodinných, a vícekrát v n m osobn  po-
býval. Ostatn , sta í se podívat do  ve ejnosti
dob e známé publikace – Rusavy F. Táborského
a hned budeme v d t více.

 Vztahy J. M. Hurbana k Valašsku za ínají již
v r. 1839. Tehdy ješt  student proslulého evan-
gelického lycea v Bratislav  podnikl cestu Mora-
vou do ech a zvlášt  Prahy, aby se seznámil
s osobnostmi eského národního hnutí. Své po-
znatky zve ejnil o dva roky pozd ji ve skv le
napsaném cestopise Cesta Slováka ku brat-
r m slavenským na Morav  a v echách (Pešt
1841, 112 s.). P i návratu z Prahy a p es vý-
chodní echy cestou dom  putoval zám rn  p es

Valašsko, aby i tam poznal muže u ené a vlasti a
národa milovné:

„Z P erova Želakovicemi, echy, Domažlice-
mi, D evoseticemi, Byst icí atd.,4 krajinou vždy
více a více vrchovatou jsem se bral k východu,
vždy více ke vlasti mé milé Uherské.5 Po así mne
již nemile pronásledovati po alo. Chladné, mlha-
vé aneb zase deštivé asy i zdraví mému hrozily.
V lijavci náramném jsem došel horami a oudolím
Rusavy. K zármutku ale svého rozmnožení ne-
nalezl jsem dvojctihodného pana fará e, mého
krajana pana Slobodu doma. Bylt  u inil výlet do
blízkých sousedních církví pro návšt vu p átel-
skou.

P enocovav tu, šel jsem druhého dne ráno,
vyprovázen kostelníkem, na Hoš álkovu, kde jsem
se i s panem Slobodem sejíti m l. Jsou tu na
pospol veliké hory a vrchy, nimiž toliko známý
bezpe n  projíti m že. Z boku se vynášel nad
temena hor pov stný Hostýn, o jehož h bet polá-
maly pyšné krky kon  tatarské, léta 1242, kdy
Jaroslav Hv zdoborský, divoké hordy kobylek
t chto lidožerných pomocí svých hrdinských Mo-
ravan  a Slovák  do všech ty  úhl  sv ta vít z-
n  rozprášil.6

V Hoš álkové jsem se sešel s D. C. H.7 panem
Slobodem. Jeho p sobení na okolní tyto kraje
jest zna né a rázné. Sám jest muž osvícený, hlu-
boce a d kladn  u ený, velikou láskou a odda-
ností zanícen k národu. P írodozpytec a mathe-
si8 snažny p ítel a vzd lavatel i básník lyrický.
Sbohem!

V Hoš álkové jsem se sešel u pana školního
u itele Pellára9 s mým spolužákem Vlastimilem
Pellárem. asy nep íjemné zu ily napo ád. Na-
jav v z, odjel jsem do Vsetína. Na cest  jsem
však v Ratibo i navštívil D. C. H. pana Lániho,10

horlivého Slovana. S pot šením slyšel zprávy
mnou o pokrocích národnosti eskoslovenské
donešené.

Ve Vsetín  mne vlídn  a pohostinsku p ijal D.
C. H. pan Škultety,11 evangelický a. v. sl. B. kaza-
tel. Navštívil jsem také bývalého u ence ústavu
B etislavského D. C. H. pana Opo enského,12

kalv. sl. kazatele. Horliví Slované jsou tu na po-
spol. asopisy naše zvláštní drží a v souzvuku
s asem jsou.

Pan Opo enský a pan Sloboda jsou nyní v -
kem nejmladší kn ží v bratrství tomto. Na nich
up eny jsou nad je mnoha v rných duší. A vskut-
ku také v obou zrají krásná p edsevzetí, ut šení
cílové.

 Rozlou il jsem se i se Vsetínem. P es hory
veliké, husté, strmé, vysoké, pospíchal jsem
k domovu.“13

 To bylo první Hurbanovo setkání s Valašskem
a možná také s Danielem Slobodou (1809-
1888).14 Ten, od r. 1837 evangelický pastor na
Rusav , významn  p isp l k prohloubení esko
(moravsko) – slovenských vztah . Sám jsa Slo-
vák p vodem ze Skalice, vytvo il z Rusavy živé
kulturní centrum, kde se k ižovaly dopisy (a ob-
as i návšt vy) ady významných osobností teh-

dejšího národního, kulturního a v deckého života
mnoha uv dom lých ech , Moravan  a Slo-
vák . Sloboda Hurbanovy aktivity pe liv  sledo-
val, mj. i díky zprávám svého tchána Samuela
Jurkovi e, u itele v Sobotišti. Tyto kontakty zesíli-
ly na podzim 1845, kdy si Hurban vzal za man-
želku prost ední dceru S. Jurkovi e Annu, a byl
tak se Slobodou, manželem nejstarší Jurkovi ovy
dcery Juliany, sešvag en. Rodinné vztahy a vaz-

Jozef Miloslav Hurban v dob , kdy pobýval i na
Valašsku. Dagerotypie z b ezna 1849, po ízená ve
Vídni. P evzato z knihy Jozef Miloslav Hurban – prvý
predseda Slovenskej národnej rady. Bratislava 2007
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by následn  dokládají desítky dopis . Hurban také
v tu dobu na Rusavu ob as zavítal, jako nap .
v listopadu 1847, kdy p ijel 6. 11. a pak se Slobo-
dou adu dn  putoval po farách suchdolského
seniorátu, v etn  návšt vy rodišt  F. Palackého
Hodslavic 11. a 12. listopadu. Následn  oba na-
vštívili Ratibo  a Hoš álkovou,15 aby pak p es
Krom íž pokra ovali do Brna, kde se uskute ni-
ly jakési rozhovory s tamními vlastenci, zejména
A. V. Šemberou, F. M. Klácelem a J. Ohéralem.
Moravu Hurban opustil teprve 20. 11. 1847.

 ást cesty popsal v obsáhlém dopise manžel-
ce Ann , datovaném 14. listopadu 1847 na Ru-
sav .16 Obsah listu sv d í nejen o Hurbanov
pozorovatelském talentu, ale také o tom, že i vá-
žení páni kazatelé se dokázali docela dob e bavit.
Z dnešního pohledu zaujme rovn ž jeho postesk
nad dobovou poplatkovou praxí. Když naši ces-
tovatelé, k nimž se v Suchdolu nad Odrou p idal
senior Sepeši,17 si ve Fulneku p ipomn li památ-
ku J. A. Komenského, zamí ili na Valašsko: „Z Ful-
neka jsme šli do Súdolá. Na cest  jsme byli vese-
lí. „Celonová fajka“ se m la! Sepešiho tato píse
vždy pobavila. Tak mu šla do srdce a žil! O 2.
jsme poob dvali u Sepešich a potom jsme se
vezli p es Nový Ji ín do Hoclavic k Pile kovi.18

Obdivoval jsem vždy to množství p kných m st,
ty dob e z ízená polní hospodá ství! To je div,
kterému by jsme se mi m li jít u it na Moravu!

ím je lid poslušnejší, tím je piln jší! U nás panu-
je hloupost nad hloupost, nejen u potla ených,
le  i u potla ovatel . Panstva zdejší  jsou dost
potla ená, lid otrocky znížený, a p ece všecko
lepší se má jak u nás! V Ji ín  jsme až ve er byli,
ale p ece jsem vid t mohl, jak krásné je to m sto!
Škoda našeho lidu, že nemá více m st, nebo jen
v m stách je možný pokrok ku vzd lanosti. Bože
– kdyby tyto kraje takové aspo  svobody m ly,
jako mi v Uhrách! Co by to za vzd lanost mohla
se rozložit v krajin ! Je pravdou, že p i majetnos-
ti p ece jen bída, sraženost,  duch služebný a
malomyslný panuje. Lid odebírá zemi velké bo-
hatství, ale na co mu je, když smetanu ze všecké-
ho pobírá to množství planých ú edník . Od kaž-
dé mali kosti se pod svatými tituly vybírají taxi a
da ki! A bídných  deset zlatých, když obligace
píše, musí m t štempel, když kvitanci zase dává,
zas štempl, když prosí o n co, štempel, když ža-
luje, zas štempel, a všude jen štemple a taxi!
Když kupuje, štemple, když prodává, zas štemp-
le pot ebuje. Když ide za humna – když chce se
piva napít – když si chce tabák koupit, v ad  jen
samé štemple! Ach to je bída! Ani myslet na to
nechci, zejména když ten lid už ani jen schopnosti
nemá n co si svého myslet, a myslí, že to tak
musí být!

Do Hoclavic jsme p išli až ve er. Sepeši s Kor-
belem, já a Danko byli jsme veselá kompanie.
„Fajka celonová“ se zas m la. Danko nam vy-
zp voval hanáckou píse  „Nad Veškovem svetá,
v  Odrovkách je den! Za kamnama hrnec a se-
ške  so v n m! Jora decka obskakoje, šeške
z hrnca vetahoje, po te seške ven!“ Na bránu
za al Danko, by jako by Turci a Tata i šli, a zpíval
hana ku! Dívka vyšla ven celá naplašená, kdo je.
„Enem otvorte,“ k i el Danko. „Kdopak je?“ ptala
sa dívka. „Enem otvorte, však je zde hospoda?,“
tázal sa Danko. „O ne, není zde hospoda, tam
hore je hospoda,“ odpovídala dívka. „Ale chce-
me zde mít hospodu,“ zas k i el Danko. Dívka
myslela, že sú to opilí Hanáci, a my  jsme se na
kozlíku kr ili od  smíchu. Až vyšla Pile ková19 a

poznala po hlase Danka. Potom se zas dali pes-
tva d lat se mnou, a uvád li mne jako doktora
z Prešporku. A ti si to mysleli doopravdy! Až jsme
se popoznávali. Jako když lov k života naleje –
když p ijde mezi ty jarmi kami ohn tených duší.
U Pile k   nás p ijali velmi dob e, ale jsme už
p ece zde tak veselí nemohli být jako na Rusave,
v Súdoli a Ratibo i! Z každého echa a N mca
tr í cosi, co Slováka odd luje a odstrkuje.

Na druhý den, tj. v pátek dne 12. novembra,
cht li jsme se už rozejít; Sepeši  musel pospíchat
k poh bu, a my jsme cht li ješt  v ten den na
Rusavu dorazit. Ale Pile ková byla až p íliš po-
hostinská a zdržela nás k ob du, slibem nás
omámíc, že však nás dajú odvést. Tak jsme se
o 9. v pátek rozlou ili s Sepešovci, a z stali jsme
p i ob d  u Pile k . Ob d byl skvostný a trval do
t ech po poledni. Potom jme tedy sedli na bry ku
a Pile ka s ou nás vyprovodili až na ten vrch, co
je nad Hoclavicami. My jsme mysleli, že nás za-
vezú když ne do Ratibora, aspo  p es Be vu.

va zasedl si zrovna za st l a po chvíli si žádal
holbu piva. Danko mu odpov d l chladnokrvn ,
že v il v ru piva nemá, ale že tu nedaleko mají
pivo. lov k odešel. A nyní se Danko sešel znovu
s tím lov kem, a ten lov k byl papírník, od kte-
rého jsme m li do vln Be vy žádat koráb, to jest
bry ku! „Odkud sú oni?,“ ptal se Danka papírník.
„Já sem pastor z Rusavy,“ odpov d l. „Tak?,“
odpov d l papírník. „Tož dob e, já sem byl
u nich jednou!“ „Ale u mne ne,“ zas nepoznávajíc
lov ka odpovídal Danko. „Ba ano, u nich!“ a

potom vypráv l, jak si pivo na fa e žádal. Smáli
jsme se jako cápci. Jaké podivné shledání se!
Tak jsme sedli na krytou bry ku a celonovú fajku
drhli, až se Moravec nadhazoval na kozlíku a
dovezl nás p kn  až do Ratibora.

V Ratibore jsme se ho tázali, co ješt  na ty
p kné noty chce  za odvážení nás. On ale se
nechal na milost, a tak jsme mu k t m notám dali
ješt  20 kr. st .

V Ratibori, kterou Danko trochu p em n ný-
mi literami jmenoval, že prý Ri  bor! Pržno, které
jsme na boku nechali, bylo mu Przno, Vsetín Pso-
tín, Hoclavice Oslovice anebo jinak Somárovce,
a já jsem zas Hoš álkovou Octálkovou jmenoval!
Tak nám nic nedalo pokoje.

V Ratibori jsme se dob e nave e eli, lehli si, já
jsem byl trochu prochladlý, ale ráno jsem vstal
zp sobn  k fruštiku.22 Káva, pe en , chléb  byly
dobré v ci, nebo  jsme se až k ob du nedali zdr-
žovat. Tak jsme asn  ráno o 9. dna 13. novem-
bra i s p. Lanim šli do Oš álkové, kde jsme se
stavili u Kalend ,23 a potom po chvíli s ním i La-
nim šli k horám. Pod samé hory nás vyprovodili,
vzkazujíc Tob  pozdravení a zvláš  se na Tebe
rozpomínali a líba  t  dali, což všecko Ti já ústn
vykonám, duša moja zlatulinká!“

 Autor dopisu jist že tehdy netušil, že ani ne za
rok se na Moravu vrátí a že Rusava se stane
do asným úto išt m nejen jeho, ale celé Hurba-
novy rodiny.24 Stalo se tak v r. 1848, kdy se Hur-
ban mimo ádn  exponoval za práva Slovák  a
kdy mu v Uhrách za alo hrozit nebezpe í ze stra-
ny nacionáln  zaujatých Ma ar . Tak dochází
v kv tnu 1848 k exodu jeho rodiny do nevelké

Anna Hurbanová, roz Jurkovi ová (1824-1905). Ar-
chív literatúry a umenia Slovenské národné knižnice
v Martine

K našemu podivení ale slyšíme v Mezi í i od pa-
cholka, že má rozkázáno jen do Mezi í a nás
zavést. A noc byla p ed námi! Mne to mrzelo,
nebo kdybych byl v d l, že jen sem nás dají do-
vést, jist  bych se nebyl den zdržel p i ob d . Už
ale jinak nebylo; my jsme tedy s Dankem volky
nevolky zesedli z bry ky, šli se prv napít a ve e-
rem v mlze a zim  cválali jsme k Ratiboru. Nej-
v tší strach jsme m li p ed Be vou, nebo  jsme
v d li, že v noci p evozník nebude a vyzouvat by
se nám nebylo cht lo. Tak jsme v t chto obavách
došli do Jablunky. M síc nám skrz hustou mlhu
svítil jak jen mohl.  Mezi vrchy dolinou te e Be va,
skály místami vy nívají nad dolinami. V Jabl nce
jsme se stavili v jednom dom , aby jsme se p e-
sv d ili, kudy a jak nejlépe se prodereme p es
Be vu. Tam práve strouhali dra ky.20 Vid l jsem
tedy jeden lánek zdejšího pr myslu olejového!
To je olej zdejších lidí ve er. Byli to hulváti i hel-
viti.21 Potom jsme  dostali zprávu, že jakýsi papír-
ník má zde bry ku, ten že nám ji p j í, nebo
ko a jsme už s hnojnicemi m li, který nás m l
p evést. Byla by to poezie bývala  p es Be vu na
hnojnicích o jednom koni se p evážet. Jeli jsme
tedy do kr my, kde papírník byl. Podivné zhledá-
ní známych lidí. Danko mi rozpráv l, že jednou
p išel jeden lov k k n mu, a nepov díc ani slo-

Fará  Jozef Miloslav Hurban koncem 50. let 19.
století. Archív literatúry a umenia Slovenské národné
knižnice v Martine
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východomoravské vísky zapadlé mezi lesy, kdy
tam více jak rok pobývala manželka i s jedno-
ro ním synem, pozd ji proslulým spisovatelem a
politikem p elomu 19. a 20. století, Svetozárem
Hurbanem-Vajanským. A na Rusav  se také na-
rodila Hurbanova dcera Božena.25 Leccos
z tehdejšího života ute enc  i domácích zachycují
dopisy, které si mezi sebou Anna a Jozef vym -
ovali.26 Zejména Anniny dopisy vyjad ují trvale

obavy o osud milovaného muže a z po átku také
p ání, aby byl p ítomen p i blížícím se porodu, jak
dokládá nap . dopis psaný na Rusav  31. er-
vence 1848 (citace je uvedena v p vodním pra-
vopise): „Pojdem zajtra na jarmek kupi o bu-
dem potrebovat, eš e som ni  nekupila a nešila,
ale sa už as pomali bliži, teda si mosim vola o
prichistat. Z uzkosti si mislim na to, že snad Ti
duša moja nebudeš pri mne pri tej rozhodnej
chvili života lebo smrti, aške je to okamženje, ale
mi bude ras tak aške, ket Teba neuvidim. Bude-
li Ti možne, prindi duša moja na za atku septem-
bra okolo 6.-8.ho, a nebude-li Ti možne, Bože
moj, nepomožem si, mosim všecko snašat, o mi
p. Boh naloži, už sa mosim na všecko pripravit,
už nech je jako chce, ja som dost zdrava, len
nemožem spavat, malo kedi dobre spim, mislim
a modlivam sa za Teba duša moja. Ket spat ne-
možem, duša moja draha, tak mi je jakosi  tesk-
nej za Tebu, najme ket dlho nepišeš, ket list do-
stanem som spokojnejša. Je to už davno, o sme
od seba odeleni a srdco túži vdi len po Tebe, o bi
mu rozum o povedal, že to nemože ina  bit, ono
len vždi túži a túži a neprestane túžit. Maj sa anjel
moj dobre, až prinde švager od apuška, budem
Ti porad pisat, o zas to sa robi. Boskavam Ta na
tisíc razi, objimam Ta duša moja. Som Tvoja ver-
na až do smrti ženka Anna Hurbanova.“27

 Hurban skute n  na Rusav  trvale p ítomen
nebyl, spíše to byly odpo inkové návšt vy28

v rámci jeho hore né politické aktivity, kterou v tu
dobu vyvíjel tu ve Vídni, tu v Praze, aby ji od
podzimu 1848 završil vedením výprav sloven-
ských dobrovolník . Že to nebylo bez nebezpe í
ani pro jeho rodinu ukrytou na Rusav , dokládají
– v návaznosti na protihurbanovský pamflet vzpo-
menutý na za átku lánku – i slova Daniela Slo-
body. V list  z 13. prosince 1848 vzdálenému
švagrovi psal: „Doslýcháme se zase nepokoji-
vých zpráv z ohledu Ma ar ; nedobre ste ud la-
li, že ste nám docela žádné zbran  neopatrili.

V Holešov  a jinde na trhoch se
prodává a zpívá píse  „O uher-
skm Urbanovi, kn zi luteránském,
kterak víru katolickou zleh oval,
svaté tupil a mnohé katolické kres-
any zmordoval“. Je to hr za, a

lid ju kupuje a fanatizuje sa.
Z Jankovic a Chomýža sa už stro-
jili Hanáci na Rusavu, že musá náš
d m zválat a spálit atd.“ 29 Z obav
o své bezpe í posléze Anna Hur-
banová s ob ma d tmi, doprová-
zená otcem Samuelem Jurkovi em,
odjela dne 26. prosince 1848 až
do vzdálené Prahy, kde se všich-
ni zdrželi n kolik následujících týd-
n .

Hurbanovy návšt vy na Rusa-
v  pokra ovaly i v dalších deseti-
letích. N kdy to byly jen p átelské
rodinné cesty, jindy ale uskute -
n né p i významných událostech,

P O Z N Á M K Y

poslucha e, a p ipili jsme si s ním… Byla to v té
prosté, malé fa e veliká slavnost.“30

 Hurbanovou všelidskou vizí, kterou snad pro-
nesl na zapadlé valašské fa e a kterou zazname-
nal Táborského básnický duch, skon ím krátké
p ipomenutí jedné pozoruhodné osobnosti, která
kdysi dávno putovala po valašských chodní cích.
Možná že ne v myslích lidí – vždy  pam  je po-
míjivá, ale trvale z stává p ipomenut na Rusav
pramenem,31 který desítky let nese jeho jméno a
který údajn  kdysi dávno opravil a používal. Inu,
možné to je, vždy  studánka s pramenem je ne-
daleko rusavské fary. Živá voda tak symbolizuje
odkaz jednoho nevšedního lidského ducha, který
z stává i dlouho po své smrti spojen s naší p í-
tomností. Inu, co lepšího si unavený poutník m že
p át, než tak nevšední osv žení…

1) Otiskl ji Novotný, M.: Letáky z roku 1848. Praha
1948, s. 290-294.
2) Z bohaté literatury o n m upozor uji jen na výbornou
biografii Tomáše Winklera Perom a me om, která vyšla
již v n kolika vydáních (1982, 1997, 2007). Stru n
pak viz Slovenský biografický slovník, sv. II., Martin
1987, s. 435-437, nebo Biografický lexikón Slovenska
III., Martin 2007, s. 696-698.
3) Dle Mésaroš, J.: Zložité h adanie pravdy o sloven-
ských dejinách. Bratislava 2004, kap. Sú asníci o Hur-
banovi, s. 282-287.
4) Správn  Želatovice, echy, Domaželice, D evohos-
tice a Byst ice pod Hostýnem.
5) Slovensko i Horní zem, jak bylo nazýváno, tehdy
bylo nedílnou sou ástí Uher.
6) Podle k es anské legendy byli na Hostýn  P. Marií
zázra n  zachrán ni k es ané p ed útokem Tatar ,
správn  Mongol , kte í r. 1241 protáhli Moravou. V jejím
d sledku se posléze z Hostýna, kde se nachází dávné
hradišt  lidu popelnicových polí, pozd ji p ebudované
na keltské oppidum, stalo jedním z nejvýznamn jších
poutních míst na Morav . Jaroslav ze Šternberka, který
údajn  r. 1241 zvít zil nad mongolskými hordami v bitv
u Olomouce, je pak mýtickou postavou.
7) Zkratka D. C. H. znamená dvojctihodný. Tento titul
používali evangeli tí pasto i.
8) Znamená matematiky, jíž byl Sloboda skute ným
znalcem. Sepsal dokonce  u ebnice aritmetiky a algeb-
ry, které však z staly v rukopise. Více o tom in: Daniel
Sloboda. Dokumenty VII. O Rusav  a Valaších pod
Hostýnem. Ed. Z. Fišer, Rusava 2002, s. 129 a dále.
9) Jan Pellár byl u itelem v Hoš álkové od r. 1821, kdy
se do místa p est hoval z Velké Tisovnice na (dnes
polském) T šínsku. Zem el v r. 1843 ve v ku 51 let,
n kolik m síc  p ed dokon ením výstavby nové školy
(sv cena 1. 11.), o niž se zasloužil.
10) Jan Láni (též Lány i Lányi, 1793-1878) pocházel
z Uher. Do Ratibo e byl povolán svým strýcem téhož
jména v r. 1821. V Ratibo i vybudoval chrám, faru i
školu. Znal se osobn  s Jánem Kollárem a F. Palac-
kým, jehož spolužákem byl na evangelickém lyceu
v Bratislav .
11) Z ejm  Adam Škultéty (1784-1844), od r. 1827 ka-
zatel ve vsetínském dolním sboru.
12) Jist  Karel Opo enský (1811-1900), který 11. února
1838 nastoupil na místo kazatele ve vsetínském horním
sboru (helvéti), kde následn  p sobil až do konce živo-
ta. V r. 1872 byl zvolen p edstavitelem východomo-
ravského seniorátu.
13) Hurban, J. M.: Cesta Slováka ku bratr m slaven-
ským na Morav  a v echách 1839. Citováno dle
vydání Žilina-Košice 1929, s. 151.
14) Hurbanova návšt va se dle Slobodova deníku usku-
te nila ve dnech 20.-22. srpna 1839. O Slobodovi sa-
mém se podrobn   lze do íst v knize Josefa Mac rka:
Z minulosti východní Moravy v 18.-19. století. Brno-
Krom íž 1980. Také Fišer, Z.: Daniel Sloboda a Vsetín-
sko. Valašsko 2001, . 2, s. 7-8, nebo týž: Evangelický
duchovní. P íklad Daniela Slobody. In: lov k na Mora-
v  19. století. Eds. L. Fasora, J. Hanuš, J. Malí , Brno
2004, s. 389-400.
15) Itineá  cesty zachycuje Slobod v deník (s. 106).

Hurbanovy studánky na Rusav          Archiv autora lánku

jako v r. 1883, kdy 26. srpna Sloboda slavil pa-
desáté výro í své kn žské ordinace. Tehdy byl
p ítomen také mladi ký František Táborský, poz-
d jší významný básník a spisovatel, který na strán-
kách své nádherné knihy z r. 1928 nazvané Ru-
sava zachytil Hurban v pobyt a s jistou nadsáz-
kou i proslov, který m l mít. Když mu kterýsi
z p ítomných nabídl sklenici vína snad dochova-
ného z r. 1848, vyvolalo to údajn  u Hurbana
reminiscenci na dávno minulý as nad jí:

„Víno z roku osma ty icátého!“  zvolal esky…
„Drazí moji! Co všecko svítí, co blýská, jisk í
z tohoto pohárku! Jaká bojovná, horká, horoucí,
nadšená krev se z n ho sm je! Jaký istý, mo-
hutný duch z n ho plápolá! Jaký žíznivý duch od
Tater k Šumav , od Váhu a Hronu k Vltav , duch
jednotící, po svobod  volající, svobodu vítající,
za svobodu bojující! Rok osma ty icátý! Slyším
Safa íkova slova: „Bude-li v nás mravní síla, pro-
nikne-li jedna myšlenka, jedna v le t lo národa
našeho, národové celé zem  jí neodolají. Nebo
všecko, co pod sluncem i nad sluncem, p evyšuje
síla mravní.“ Ej, Bože, Bože, jak to bylo krásné!
Jak to bylo mladé, v ící a milující! Mnoho se
nám z toho, o  jsme horovali, nevyplnilo dosud –
vám tady na Morav  a ješt  více tam v echách
p ec už ledaco vykvetlo, ale nám tam za morav-
skou hranicí—no, neztrácíme hlavy, t ebas nám
mnoho chybí, drazí moji, mnoho, mnoho. Všec-
ko dal nám Hospodin, jenom ne bi  na naše ne-
p átele,“ s mocným rozmachem zvolal.

„Máme si ho sami ureza  nebo uplés !“ , pro-
hodil ízn  ten s tou be i kou.

„Dob e praveno. Dob e!“  odv til Hurban, ni-
jak nezaražen, a obrátil se tam k tomu s tou be i -
kou. „Máme si ho sami u eza  nebo uplés . Je-
nomže, když si ho sami u ežeme nebo upleteme,
tož je to bi  na bratra, a ne bi  na nep ítele.
Slovan otro il dlouho. Slovanovi bi  na nep ítele
padá z rukou. Snad ho, Slovana, Hospodin ur il
k emusi jinému, vyššímu. Ne aby bil a porážel,
ale aby povznášel. Láskou k svobod . Svobodní
mezi svobodnými! To, drazí moji, jisk í, blýská,
svítí mi z tohoto pohárku vína z roku osma ty i-
cátého. Hospodin necha  nám dá, a  jsme svo-
bodni mezi svobodnými. Piju na zdraví svobod-
ným mezi svobodnými!“

 Všichni jsme srde n  zatleskali znamenitému,
ohnivému e níku, jenž v mohutných obrysech
dovedl skicovat uchvacující fresky a jimi strhovat
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16) Dopis se nachází v Slovenské národné knižnici
v Martine – Archív literatúry a umenia, poz stalost J.
M. Hurbana, sign. M 23 Ch 41/3.
17) Ján Sepeši (Szepessy,  1797-1884), rodák ze So-
botišt . Studoval v Bratislav  a Vídni, pak u itel a kate-
cheta v Bílsku, r. 1823 ordinován pro Suchdol nad Od-
rou. V ervnu 1834 jmenován správcem suchdolského
seniorátu, r. 1843 seniorem a r. 1862 zvolen za nám st-
ka brn nského superintendenta.
18) Jan Pile ka (1805-1883) byl rodák z Hodslavic, kde
byl kazatelem již jeho otec téhož jména. Na otcovo
místo nastoupil bezprost edn  po jeho smrti  v r. 1834.
19) Manželkou hodslavického kazatele byla Luisa Pi-
le ková, dcera brn nského superintendenta Jana Ji ího
Lumnitzera.
20) Dra ky – lou e na svícení, štípané ve t ískách ze
smrkového d eva.
21) Ozna ení p íslušník  kalvínského vyznání (n kdy
také reformovaní), tedy jednoho ze dvou proud , ve
které se moravští evangelíci rozd lili po vydání tole-
ran ního patentu. Návšt vníci i Pile kovi pat ili
k evangelík m luterského sm ru neboli augšburského
vyznání.
22) Tj. k snídani (z n m Frühstück).
23) Tomáš Kalenda (1801-1866), od r. 1825 až do kon-
ce života kazatel v Hoš álkové. Zachovala se jeho ko-
respondence s D. Slobodou, která bude otišt na ve III.
svazku Dokument  D. Slobody (Brno 2008).
24) Krom  nich tam do asn  pobývala i ada jiných
slovenských osobností. Jejich p ítomnosti se dotkl An-
drlík, A.: Slovenští osma ty icátníci na Rusav . In: 32.
výro ní zpráva státního reálného gymnasia v Holešov
za školní rok 1947/48. Holešov 1948, s. 6-11; Krupholz,
J.: Rusava – úto išt  slovenských vlastenc  v letech
1848 až 1849. Naše Valašsko 12, 1949, s. 25-37. Týž:
Rusava a Slováci r. 1848-1849. VSSMŽO 4, 1925-
1926, s. 1-3.
25) Stalo se tak 22. 9. 1848 a D. Sloboda si do deníku
poznamenal: „Ráno o 9. hod. narodila se Boženka Hur-
banovi.“ Viz Daniel Sloboda. Dokumenty I. Deníky. Ed.
Z. Fišer, P erov 2001, s. 113.  Pozd ji se stala manžel-
kou kn ze Petra Pavla Roya (1839-1909). Zem ela ve
Skalici 24. 1. 1928.
26) Dosud nejobsáhleji Hurbanovu rodinnou korespon-
denci využil Winkler, T.: Jozef Miloslav Hurban. Život
zvoniaci inom. Život a dielo v dokumentoch. Martin
1987.
27) List uložen v Slovenské národné knižnici v Martine
– Archív literatúry a umenia, poz stalost J. M. Hurbana,
sign. M 23 C 5.
28) Jak takový Hurban v tzv. „odpo inkový“ pobyt
vypadal, dokládají Slobodovy zápisy v jeho deníku
nap . z ervna 1848. Kon í vlastn  Hurbanovým od-
jezdem do chorvatského Záh ebu, kde u jižních Slova-
n  žádal o podporu pro p ípravu výprav slovenských
dobrovolník  proti Ma ar m (viz Daniel Sloboda. Doku-
menty I. Deníky. P erov 2001, s. 111):
- „17. K ve eru prijel Hurban a Ani ka z Prahy. Po
chvíli prijela Milka z Uher.
- 19. V asn  ráno do Hoš álkové a Ratibora. Pak sem
jel s nimi do Súdolá. V Hodslavicích sme sa trochu
zabavili, a ve er sme do Súdolá dojeli.
- 20. Ve e e Pán . Superintendent, senior, Pile ka, Pellár,
Lány, Kalenda, Zvolánek, já a pani ky jejich. Pak sme
drželi sezení církevní a protokol.
- 21. Ráno jeli sme pry , k ob du do Hodslavic, na noc
do Ratibora.
- 22. Ráno do Rusavy. Milka ve stredu ráno 21. odjela.
- 23. Šel sem s Hurbanem na Hostýn, do Ríky a na
Javorník, Humence.
- 24. O nešpore sem vyprovodil Hurbana do Brusného,
ubírajícího se do Horvat .“
29) List uložen v Slovenské národné knižnici v Martine
– Archív literatúry a umenia, poz stalost J. M. Hurbana,
sign. M 23 G 35/3.
30) Táborský, F.: Rusava. Život valašské d diny. Olo-
mouc 1928, s. 140-142.
31) Podle místní tradice ji Hurban vlastnoru n  upravil
v kv tnu 1849. V r. 1929 bylo prameništ  stavebn
upraveno vyzd ním z lomového kamene do dnešní
podoby, nepochybn  pod vlivem F. Táborského.

lánek vychází s podporou institucionálního zám ru
Moravského zemského muzea v Brn  MK 00009486202.

Dopis z války
Daniel Drápala

3. listopadu 1918 bylo ve Ville Giusti u Verony podepsáno p ím í mezi Itálií, zastupující
dohodové státy, a Rakouskem-Uherskem. Uzav el se tak více než ty letý vále ný konflikt
nazývaný nejprve Velká, posléze I. sv tová válka.

Jeden ze signatá  smlouvy – Rakousko-Uher-
sko – v t chto dnech již fakticky neexistoval a na
jeho území se postupn  utvá ely nové státní útva-
ry. Vedle euforie z konce vále ného b sn ní i
radosti z nov  nabyté svobody ech , Slovák ,
Polák  i Jihoslovan  nastal také as po ítání ztrát.
Na bojištích padlo více než osm milión  lidí,
1 200 000 jich pocházelo z jednotlivých korun-
ních zemí habsburské monarchie. Další desetitisí-
ce a statisíce voják  byly v pr b hu boj  zran -
ny, mnozí z nich se potýkali s trvalými následky a
invaliditou. Své ob ti si ovšem válka vybrala i
v zázemí. Nedostate né zásobování a epidemie
se nemalou m rou podílely na ztrátách mezi civil-
ním obyvatelstvem. ty leté bojové akce zane-
chaly trvalé stopy také v krajin , v hospodá ství,
ale i v lidské psychice – n které rány se poda ilo
zahladit d íve, jiné z staly trvalou sou ástí života
po celá další léta a desetiletí.

S odstupem devadesáti let od záv ru I. sv to-
vé války lze na tento vále ný konflikt pohlížet
z r zných úhl  pohledu – m žeme si všímat po-
stupu front, množství nasazených vojenských
oddíl , techniky, po t  zran ných i mrtvých, územ-
ních ztrát i zisk  – vždy to ale budou jen holá
fakta, statistická ísla, sumariza ní p ehledy. Sice
nám napomohou uv domit si, jak zni ujícím kon-
fliktem byla I. sv tová válka, p esto tyto údaje z -
stanou jen letmým a pon kud i povrchním pohle-
dem na skute nou vále nou realitu. Dnešnímu
lov ku jen st ží dokáží odkrýt pravou tvá  on ch

vále ných let, pocity, strach i úzkost, které proží-
vali muži v  zákopech, kde si nikdo nebyl jist, zda
za n kolik okamžik  bude ješt  mezi živými.

Dobová propaganda, noviny i oficiální prohlá-
šení vojenských kruh  sice deklarovaly hrdinné
odhodlání voják  k boji za císa e a vlast, tato pro-
hlášení však st ží odrážela opravdové nálady
panující mezi bojujícím mužstvem. Jedine ným
dokladem o této dob  jsou proto pro nás docho-
vané vojenské deníky i korespondence p ímých
ú astník  boj . Více známy bývají zpravidla legi-
oná ské deníky a další památe ní zápisky len
eskoslovenského zahrani ního vojska.1  Pon -

kud opomíjeny však z stávají doklady i z druhé
strany bojišt ,2  a koliv i tam – a p edevším tam –
bojovaly také stovky a tisíce obyvatel ech, Mo-
ravy a Slezska. Prost ednictvím jejich písemných
sv dectví se p itom i dnes m žeme vrátit proti toku
asu nazp t a prožít spolu s jejich pisateli alespo

n kolik okamžik , hodin i dní.
Odlou eni od domova, rodin, svého povolání

zaznamenávali auto i t chto text  své zážitky, trá-
pení, obavy, ale i drobné radosti, které je dokáza-
ly na chvíli vytrhnout z chmurné letargie vále né
doby. P edevším dopisy zasílané blízkým se stá-
valy navzdory stovkám kilometr , které vojáky

d lily od domov , pevným spojovatelem s rodinou.
Byla to nejednou práv  vzpomínka na manželku,
d ti, rodi e, ostatní p íbuzné a známé, která posi-
lovala psychicky i fyzicky vy erpané muže
v bojových liniích. Každá zpráva, dopis i balí ek
z domova byly jimi dychtiv  o ekávány. Muž m
p inášely nejen drobné p ilepšení k v tšinou ne-
dostate né i nekvalitní vojenské strav  a výstro-
ji, nýbrž se stávaly i hmatatelným dokladem, že
rodina na své muže v dalekých zákopech na srb-
ské, ruské nebo italské front  nezapomíná.
Z dochovaných dopis  je patrné, že vojáky do-
kázala pot šit i ta sebemenší zmínka o d ní v jejich
obci, v sousedství nebo rodinném spole enství.
Touha v d t o událostech doma toho co nejvíce
se nám možná bude zdát z dnešního pohledu
pon kud malicherná. Každou, by  sebepodruž-
n jší informaci ovšem adresát vnímal jako utvrze-
ní pomyslného sepjetí s domovem.

P i etb  podobných dokument  si uv domí-
me, jak se t mto lidem prom ovaly v d sledku
p echodu z normálního života v zázemí na frontu
jejich životní hodnoty i priority. V ci pro nás zcela

Rakouský voják s výzbrojí, dobový leták
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b žné dostávaly za podzimních a zimních plíska-
nic, v bahnu zákop  mezi krátery po granátech
zcela jinou dimenzi. Teplo, sucho, va ené bram-
bory, isté prádlo i po ádná postel – to byla na-
jednou p ání, jejichž spln ní p inášelo voják m
alespo  na chvíli sv tlé okamžiky jejich vojenské
služby. Byla tu ovšem i jiná p ání – touha p ežít a
navrátit se bez úhony dom  mezi své blízké.

Jedním z muž , kte í prožívali podobné pocity,
byl na podzim roku 1915 n kde na bojišti vý-
chodní hali ské fronty i dev tat icetiletý František
Drápala, p vodním povoláním rolník a hajný
z Rožnova pod Radhošt m. 9. zá í toho roku
napsal své žen  Kate in  dopis, v n mž se sv -
oval se svými zážitky a dojmy z ú asti v bojových

operacích, zárove  ale projevoval živý zájem
o d ní doma. Na samém prahu války se spole n
se svou manželkou staral na horské pasece na
Ba ov  vrchu nejen o pole, ale také o dv  krávy,
dv  jalovice, ty i ovce a drobnou dr bež. Jako
správný hospodá  proto cht l nyní v d t, jak se
domácím da í. Práce na usedlosti spo ívaly
v t chto dnech p edevším na bedrech Františko-
vy ženy Kate iny a jejich d tí. Vydatn  již pomá-
haly ob  starší dcery Anna a Františka, které do-
sáhly osmnácti, respektive patnácti let, i nejstarší
ze syn  – dvanáctiletý Rudolf. Nemalou m rou
p ispíval k zdárnému chodu hospodá ství také
Kate inin otec Jan Mi kal, jehož ostatn  jako „tatu“
vzpomenul v dopise i sám pisatel (jeho vlastní
rodi e v této dob  již nežili).

Svou rodinu, milovaný Ba v vrch a lesy
v okolí, jimiž jako hajný zdejšího velkostatku ne-
s etn krát prošel, musel František Drápala opus-
tit na ja e 1915. Nepat il tedy k prvním vlnám od-
vedenc  z po átk  války i dalších m síc  roku

1914. Ostatn  sám nebyl p vod-
n  v dob  míru k vojsku ani od-
veden, ale pot eba stále erst-
vých posil pro bojující rakous-
ko-uherské oddíly vedla
k povolávání stále nových a
nových muž . 12. b ezna 1915
byl autor našeho dopisu podro-
ben prohlídce a shledán zp so-
bilým k vojenské služb . Podle
rozhodnutí z 19. dubna téhož
roku m l nastoupit do Krom í-
že, kde byly formovány oddíly
ur ené posléze k nasazení na
frontu. Spolu s dalšími Rožno-
vany byl za len n do zem bra-
neckého p šího pluku, jehož od-
díly v té dob  již bojovaly v Ha-
li i proti Rus m. Po základním
výcviku, který se uskute nil z ás-
ti i v Bílovicích, byly erstvé od-
díly nasazeny ješt  v pr b hu
léta do bojových operací.

Dopis je psán až o n kolik
týdn  pozd ji – v zá í, kdy po-
stihly vojáky v poli nejen pod-
zimní dešt , ale také první zna-
telné známky vy erpání z neu-
stávajících boj . St ídání bojo-
vých vystoupení s odpo inkem,
po ítání mrtvých koleg  i ran -
ných se stávaly pravidelnou
náplní po sob  zvolna ubíhají-
cích dn . Ani František Drápala
ve svém listu neskrýval únavu
a beznad j a práv  o to více

lání, asto tak slýchaná z úst velitel , rakousko-
uherských politik  i z tisku, však v „hromobí i d l
a krupobí i kuli“ dostávají pon kud jinou váhu,
stávají se jen bezobsažnými slovy, vyprázdn -
nými gesty. Hnacím motorem života muž
v zákopech byla naopak prostá, o to ale nikoli
mén  ospravedlnitelná touha žít a p ežít.

Pocit m beznad je a ztrát  p esv d ení o hod-
not  lidského života jist  nep isp lo ani zacházení
s vojáky ze strany n kterých velitel . Lidská indi-
vidua se v o ích mnohých z nich m nila v masu –
úto ící, ustupující, p ípadn  odpo ívající. Voják tak
v ase oddychu rad ji vzpomínal na své blízké
doma i na kamarády ve zbrani, s nimiž se b hem
výcviku i cestou na frontu a na ní samotné setkal.

Jako celá ada spolubojovník  si jist  i Franti-
šek Drápala pohrával s p edstavou, že p íhodné
zran ní by mu p ineslo alespo  chvíli oddechu,
p íležitost na erpat sil – a možná i trvalý návrat
dom . Jakákoli podobná myšlenka však vzala za
své p i pohledu na utrpení ran ných, z nichž
mnohým nebylo již pomoci. V nelehkých chvílích
bylo dokonce nahlodáváno i pisatelovo p esv d-
ení o Boží spravedlnosti. „… že to pambi ek

dotu  trpi?“ Zárove  to ale byla práv  víra v Boha,
která se vzáp tí stávala ú innou vzpruhou
v t žkých chvílích b hem bojových akcí.

Text dopisu,3  který zde p inášíme v neuprave-
né podob , je možná jen nepatrné zrní ko
v p epestré mozaice vále ných událostí z let 1914–
1918. Jemu podobných bychom jist  v nejedné
domácnosti nalezli mezi rodinnými památkami ne-
malé množství. P esto by možná mohlo toto sv -
dectví nelehké doby oslovit tená e, v etn  mladé
generace, pon kud jiným pohledem na historické
události – že i ty lze vnímat z  jiného úhlu, než jaký
nabízí klasický školní d jepis.toužil po dopisech i jakýchkoli dalších zprávách

z domova.

Spole ná fotografie Františka Drápaly, jeho ženy Kate iny (stojící)
a Kate inina otce Jan Mi kala (sedící)     Foto archiv autora lánku

Dopis Františka Drápaly z 9. zá í 1915

Dopis  dom  jist  putovalo mno-
ho, dochoval se nám ale práv  jen
tento jediný z 9. zá í 1915. Je p i-
tom zajímavou sondou do duše jed-
noho nedobrovolného ú astníka
vojenských akcí.

P i etb  dopisu nás možná p e-
kvapí jistá chaoti nost, mechanické
azení zpráv, hrubky, opakované

p eskakování od jednoho tématu
k druhému. Jazyk dopisu odráží
hovorovou mluvu plnou valašských
dialektism  (ozibe; poka ; stoocu )
i po ešt ných n meckých vojen-
ských termín  (ristu k; ibršvu k).
N kdy dokonce musíme vnímat ob-
sah spíše z náznaku a kontextu. Na
mnoha místech chybí há ky a inter-
punkce, nejednou vypadla i písme-
na i slovesný podn t – to vše ale
spíše jen dokládá, jak byl v daný
okamžik pro autora obsah nad a-
zen formální úprav . P estože do-
pis vznikal ve chvíli oddychu
„v dekunku“, z textu je patrná silná
pot eba sv it dopisnímu papíru p e-
devším všechny své myšlenky bez
ohledu na to, jak budou se azeny.

Drobné poznámky a glosy v textu
nás p ivád jí k tomu, ím vším se
voják v poli mohl zaobírat. Marn
bychom zde hledali prvoplánové
doklady chrabrosti i neochv jné-
ho hrdinství. Jakákoli patetická zvo-
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L I T E R AT U R A

v Poli dne 9/9 -915
Draze milovaná Manželko, ja tebe mnohokra-

te srde n  pozdravuji a v ele libam i z ditkami a
zd luji ti, že jsem ješ e chvala panu Bohu dosu
na živu, sem furt v poli ve dne i noci, sem eš e
potroše zdravy, ale ja tomu nevydržim konec, furt
tu prši, zima vnohy ozibe a spa  nesmi, cely p e-
mo eny a k tomu furt ten cely ristu k4  na sob ,
zd lat ho ze sebe nesmi, ani p ezu , už to trva
kolik d i, kdyby byl doma, rad ji by[ch] si volil
um i  a lunty už chatrne, ani se na to žadny ne-
podiva, škrbaly to same a doky tu budem, nevim,
ert ví, kde zme v Rusku zaleze i a stejn  z oh a

do oh a, v jednem popustime do druheho jidem,
de  dva mašírujem, aji p es noc, dvacet t icet
kylometru, už n kdy nemožu, myslim, že už pad-
nu, nohy bola, zhn tene a spa ene a boky od
ibršvu ku,5  ramena za lopatkami pali a v prsach,
poky ne i ran ny, nic neuznaji, eš e nabiji. To
ne i nikde jak u toho 9. regementu, všeci ikají, a
n kdy cely den ne i kusku chleba nebo kuchy
nejede, je lov k cely z i eny, kdybys tu byla a to
vid la, bys plaka  musela a konca tomu ne i.
N kdy si iž myslím, kdyby[ch] iž na sv t  nebyl,
kdyby[ch] si na ten drahy domov nemyslil, kdy-
by[ch] dal Buh všemohouci a jeden kra  se uvid -
li, tak bych si volil zem i , panenko Maria
sprost edkuj to a vytrh i mne stoocu , ale t žka
v c jestli se navra im. 29/8 – sem myslil, že je iž
posled i život, to bylo hromobí i d l a krupobí i
kuli, to trvalo cely de  a noc bez odpo ivky, ten
kra  ich moc padlo a ostalo ran nych a trochu
zajatych, po oh i moc jich chybilo, i Petružela se
kdesi stratil, nevim, kde co s nim se stalo, co zme
šli z Rrva,6  nevim jestli ich je p i kumpanijach všec-
kych z deset a to je skoro co chvila take sražky.
Kdyby už nas steho pola poslali si odpo inu , je to
už proti Bohu, kdyby[ch] se dostal na moravu,
kdyby[ch] byl nahodu ran ny, by[ch] oto žadal, a
pradla taky už žadneho nemam, šak jed i p es
m síc, ten hyd7  nas tu zežere, a i kde opra , šak
to všichni i ti v ci až su od toho bolaky, ten moz-
gal8  to pop edku všechno vyrabuje a vzahra-
dach zežere a popali stave i i zboži na poli, jeto
strašne, jaky konec to edem vezme, že to pambi-
ek dotu  trpi. Tak t  mila manželko ješ e po-

zdravuji, m j se dob e a namne nezapominej i
zdetmi a daj na mšu svatu, aby mne panbi ek
o[d] toho nešt sti vyslobodil. Pozdravuji tatu, aby
byli hodn  zdravi, a všechny švagrove, a  mi taky
neco odpiši, Karel mi taky eš e ic nepsal a po-
zdrav od stryce. Kdybych tu m l aspo  kusek
brynze, tu nic nedostanu, toli co vyfasuju, a i ku-
pi  a tu to taky nedojde, by pot eboval aspo
fusakle teple, ale jak ich dosta  t žka v c, musim
tu zahynu , ty karetky sem dostal od tebe i od
Anny, od Fanule,9  ale malo mi toho pišete, dy
mate vic asu jak v il, ja nemam až v il
v dekunku,10  eš e si mi nepsala, maž[-li] ji jaku tu
podporu, a i jak doma, jak se ti krava otelila a
prasata, jak idu, zhola nic a už sem i psal, a  mi
odpišeš a dycky nic a jak si pokludila a kdo všecko
rukovali a ogar,11  jak se drži, a d ti jak poslou-
chaju a o Fojtikovi nevim nic, jak byl sem
v Bilovicich. Anna toho gor može na ar[a]  všec-
keho, ona edem par atku a dos , mleka sem tež
nevid l jak doma, kdyby si moh lov [k] aspo
tych zem aku na tem šalku uva i , ani tych, a co
je ze Slavem, nech Nunu tež pozdravi  a celu
rodinu a všecky zname. A co noveho zahorami,12

jednak tam cho a nažin icu a moc[l-]i k ibice je
vlesi  a už ji budeš brzi se  a jake su zemaky a zeli,

tak t  je še jednu srde n  pozdravuji i zd tmi a
tatu a celu rodinu a všecky vespolek a nezapomi-
nejte na mne. Tak jak to dostaneš, tak mi obra-
tem piš, z bolesti budu eka  a zustavam tvuj v r-
ny a up imny manžel a ditkam Otetec až do sve-
ho skonáni a [s] Bohem na š asnu dobru noc a
Buch vas tam opatruj.

Prosim vas edem mi pište, vždy  ten holy papir
tolik nestoji jenom to napsani.

Z Bohem, z Bohem v ele polibe i i mile ditky,
aby sme se ješ e jednu na sv t  zhledali.

Z Bohem mily ba u Wrchu, kde sem se t šíval.

Osud bohužel již Františkovi Drápalovi nedo-
p ál se ješt  jednou shledat se svou ženou Kate-
inou a všemi d tmi, ani znovu spat it milý Ba v

vrch. Po odeslání listu ze zá í 1915 následovala
do Rožnova pod Radhošt m jist  ješt  celá ada
dopis . Otec sedmi d tí, z nichž nejmladšímu Ja-
roslavovi bylo v dob  otcova odchodu na frontu
sotva n kolik týdn , se v následujících dnech, týd-
nech a m sících ú astnil spolu se svými druhy ve
zbrani n kolika dalších bojových operací na ha-
li ské front . B hem jedné z nich byl zajat a dostal
se do ruského týlu. Podmínky zde byly sice
o poznání lepší než p ímo na front , p esto ani
zde nebyli zajatci uchrán ni mnohých nástrah –
zvlášt  nemocí.

28. ervence roku 1917 starého po tu, jak sv d-
í dobový dokument,13  zem el zajatý rakouský

voják František Drápala v nemocnici v Makejev-
ských ocelových slévárnách v Makejevce14  a
byl také pochován na tamní h bitov. Uzav ela se
tak životní pou  lov ka, na jejímž po átku asi má-
lokdo mohl tušit, jak klikatými stezkami povede a
jak neradostn  skon í daleko od rodné paseky
na Ba ov  vrchu až n kde na východ  Evropy.

Poz stalá manželka Kate ina Drápalová obdr-
žela oficiální doklad o skonu svého muže teprve
v zá í 1924. Teprve v té dob  byl totiž v Brn
vystaven na základ  oznámení Úst edního komi-
sariátu pro evakuaci rakouských vále ných za-
jatc  v Moskv  Úmrtní list – ex offo na jméno
František Drápala.

Fotodokumentace z archivu autora lánku.

P O Z N Á M K Y

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

Oficiální doklad o smrti Františka Drápaly vystavený ú ady v roce 1924

Dopis Františka Drápaly ze dne 9. zá í 1915, v soukro-
mém vlastnictví
Státní okresní archiv ve Vsetín :
Okresní ú ad Valašské Mezi í í, S ítání lidu z roku 1900,
inventární íslo 677
Okresní ú ad Valašské Mezi í í, S ítání lidu z roku 1910,
inventární íslo 777
Vojenský úst ední archiv v Praze – Vojenský historic-
ký archiv:
Kartotéka padlých z první sv tové války – Drápala František
Kmenové listy –  František Drápala
20. století. Kronika 1900–1999. Praha 2000.
Atlas moderních sv tových d jin. Praha 1990.
JAB RKOVÁ, H.: „Dá-li B h a navrátím se, budu moci
vypravovat…“ Z deníku eského vojáka na frontách 1.
sv tové války. Valašsko, vlastiv dná revue 13, 2004/
2, s. 13–17.
NEDOROST, L.: eši v 1. sv tové válce. 1. – 3. Praha
2006 – 2007.
ŠOBORA, R.: Valaši ve Velké válce. Valašsko, vlasti-
v dná revue 13, 2004/2, s. 8–10.

1) Jedním z nejnov ji vydaných legioná ských zázna-
m  pocházejících z našeho regionu jsou Obrázky a
vzpomínky eskoslovenského vojska na Rusi 1914–
1920 Václava Šimurdy (1888–1960), které v roce 2004
vydalo M sto Zub í.
2) tená i Valašska m li možnost seznámit se
s podobnými zápisky v roce 2004. – JAB RKOVÁ,
H.: „Dá-li B h a navrátím se, budu moci vypravovat…“
Z deníku eského vojáka na frontách 1. sv tové války.
Valašsko, vlastiv dná revue 13, 2004/2, s. 13–17.
3) Vlastní text necháváme v p vodní podob , v etn
odchylek od sou asných jazykových pravidel (délky,
p edložky, splývání n kterých slov, dialektismy a ho-
vorová slova), pro snadn jší srozumitelnost a orientaci
v textu byla jen na n kterých místech dopln na inter-
punkce, vložení chyb jících písmen bylo vyzna eno
zažitými zna kami [ ].
4) Rüstung (n m.) – vojenská výstroj.
5) Überschwung (n m.) – opasek.
6) Rožnova pod Radhošt m.
7) Vojáci v poli si pravideln  st žovali na zavšivení,
jehož se jen obtížn  zbavovali.
8) Rusové.
9 Dcery Anna a Františka.
10) Dekung (n m.) – kryt, kryté zázemí.
11) Mín n nejmladší syn Jaroslav narozený 7. února 1915.
12) Mín ny lokality za h ebenem Kamenárky a Velkého
Javorníku – Bordovice, odkud pocházela matka Fran-
tiška Drápaly Marie, rozená K enková.
13) „Starým po tem“ je mín n ruský kalendá , po p e-
po tení p ipadá datum úmrtí Františka Drápaly na 10.
srpen 1917.
14) Lokalita je dnes sou ástí don cké aglomerace.
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Metamorfózy historie
p ipravila Hana Jab rková

„Vážení ob ané,

p edevším bych cht l pod kovat za est, která
mi byla prokázána tím, že jsem byl požádán, abych
p ednesl projev p i dnešní slavnostní p íležitosti.
Je to úkol nesnadný – z mnoha d vod : m že
vést k velkým slov m, a to práv  Masaryk nem l
rád; p edm tem naší úvahy je dále osobnost,
která ze všech našich velkých osobností byla nej-
více uctívána, ale také nejvíce proklínána; a na-
konec scházíme se v ervenci 1968, v období

mimo ádné d ležitosti pro další vývoj naší re-
publiky, v období, které Masarykovu osobnost
za azuje do nových aktuálních souvislostí.

Vrací-li se zde Masaryk v pomník na své p -
vodní místo, je to symbolem obecn jšího jevu –
celkového Masarykova návratu na rušném ja e
1968. Masaryk v návrat p ijímají lidé r zn . Jedni
s pocitem úlevy, že se už m že o Masarykovi svo-
bodn  a s uznáním mluvit. Druzí v tom vidí sna-
hy o návrat ke kapitalismu a považují Masaryka
nadále za nep ítele socialismu. T etí si již na
všechno zvykli a v Masarykov  návratu vidí jen
další komplikaci a nové problémy, kterých je bez-
tak už nad hlavu. Masaryk se vrací...

... Hledáme svou vlastní cestu. Nemáme se
kam vrátit, nejsou hotové modely. Musíme sami
myslet a pracovat a pot ebujeme k tomu hodn
mravní síly. Není možné skrývat myšlenkovou
lenost za autority, za Marxe, za Lenina, ani za
Masaryka. Vlastn  nic nemáme zaru eno. Snad
nám Masaryk v p íklad p ipomene, abychom se
dokázali vymanit z „naší nyn jší krize“, abychom
dokázali spojit úsilí progresivní ásti komunis-
t ,p íslušník  jiných stran a všech ob an , a ne-
utáp li se v malicherných šarvátkách. Na tom
závisí i další osud Masarykova díla. Bez demo-
kratického socialismu nenajde toto dílo ú inného
pokra ovatele. A naopak, bez osvojení Masaryka
nebude mít demokratický socialismus u nás
úsp ch...

... Obnovením pomníku m li bychom vyjád it
naše odhodlání, že nep ipustíme návrat p ed le-

den 1968, obnovu praktik, které vedly k t žkým
p e in m a dokonce ke zlo in m.

Obnovený pomník nech  je nám pobídkou
k tomu, abychom neustrnuli, neohlíželi se nazp t
(Masaryk se díval také vždy dop edu), a aby-
chom následovali Masaryka v opravdovosti, kri-
ti nosti, v otvírání nových cest v duchu demokra-
tického socialismu, vyst íhali se p i tom provoka-
cí, avšak v naší poznané pravd  pevn  stáli –
v p esv d ení, že myšlenky socialismu lze spojit
s dalším rozvojem osobnosti lov ka, s rozší ením
prostoru jeho svobody.“

Úryvky z projevu PhDr. Lubomíra Nového, CSc.,
docenta FF Masarykovy univerzity v Brn , Vsetín
7. 7. 1968

Repro plakátu s programem odhalení památníku
T.G. Masaryka (7. 7. 1968)

Repro plakátu s programem odhalení památníku
Klementa Gottwalda (7. 5. 1972)

„Vážené soudružky a soudruzi!

Dovolte mi, abych jménem POV KS  ve Vse-
tín  Vás co nejsrde n ji p ivítal na slavnostním
otev ení výstavy o život  a díle Kl. Gottwalda,
našeho p edního politika a státníka, prvního d l-
nického a komunistického presidenta. V listopadu
minulého roku jsme vzpomínali 75. nedožité na-
rozeniny tohoto pro nás tak drahého lov ka –
soudruha...

... V sou asné dob  strana obnovuje Gottwal-
dovy myšlenky a bude se jimi nadále ídit. Dovol-
te mi, soudružky a soudruzi, abych využil dnešní
p íležitosti k tomu, abych vyzvedl jeden z revo-
lu ních odkaz  s. Gottwalda v souvislosti s 2. vý-
ro ím podepsání s. – sov tské smlouvy o p á-
telství a vzájemné spolupráci. Je to odkaz, který
s. Kl. Gottwald vyjád il v hesle „Se Sov tským sva-
zem na v né asy! Se Sov tským svazem a
nikdy jinak!“ Skute ný význam a hloubku tohoto
odkazu pro naši zahrani ní politickou orientaci
jsme si ov ili na zkušenostech nedávné doby,
kdy odklon od tohoto základního principu ohrozil
naši suverenitu a socialistické vymoženosti...

... Nep átelé ekali dvacet rok  na to, až jim
dáme svými chybami p íležitost, aby mohli hano-
bit socialismus a tím také Gottwalda a jeho dílo.
V r. 1968 – 69 reakcioná i a kontrarevolucioná i
všech barev napadali Gottwaldovo dílo a osob-
nost. Napadali ho a špinili proto, pon vadž se ho
báli. Báli se i mrtvého Gottwalda, protože dob e
v d li, že žije ve svých pokra ovatelích, ve stra-
n , kterou vybudoval a vedl, v následovnících ,
kte í nejsou ochotni sejít z jeho cesty... Ale i mrtvý
Gottwald z stává velikým a naším Gottwaldem...“

Úryvky z projevu Jana Tomany, ideologického ta-
jemníka OV KS  ve Vsetín , Vsetín 7. 5. 1972
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Velké šelmy na Valašsku – budou opravdu
trvalou sou ástí zdejší p írody?

Michal Bojda, Miroslav Kutal

V posledních letech jsme pom rn  asto informováni ve sd lovacích prost edcích
o výskytu velkých šelem v Chrán né krajinné oblasti Beskydy (dále jen CHKO Beskydy).
Co jsou to vlastn  velké šelmy, pro  se vrací a ím jsou užite né?

Co jsou velké šelmy
Pojmem velké šelmy ozna ujeme rysa ostrovi-

da, vlka obecného a medv da hn dého. A co
mají tyto šelmy spole ného? Krom  toho, že pat í
mezi nejv tší zástupce šelem ve st edoevropských
lesích, mají i stejné nebo alespo  podobné životní
nároky i osud. K nám na Valašsko se vracejí až
v posledních n kolika málo desítkách let a obývají
rozsáhlá území o desítkách až stovkách kilometr
tvere ních – jinými slovy, jsou velmi náro né na

sv j životní prostor. A samoz ejm  nesmíme zapo-
menout na to, že jsou všechny zákonem chrán -
ny a nesmí se tedy lovit. Možná nebude na ško-
du, když si osud velkých šelem na Valašsku tro-
chu p ipomeneme.

Valašsko v prom nách asu
Tak jako v tšinu v cí na Zemi i život velkých

šelem ovliv oval a stále ovliv uje hlavn  lov k.
I když reliéf a drsn jší klima uchránilo Valašsko
pom rn  dlouho od trvalého osídlení, ani tomuto
koutu eské republiky se nevyhnulo. První osíd-
lování v okolí Vsetína za alo už koncem 13. stole-
tí. Avšak pozoruhodný, a z hlediska dopadu na

okolní biotu zásadní, byl postupný vznik obcí
v lesnaté podhorské a horské ásti území
v pr b hu 16. až 18. století. Do té doby p edsta-
vovala zdejší krajina se svými jedlo-bukovými
neprostupnými lesy doslovný ráj pro velké šel-
my. Avšak s nástupem paseká ské a valašské
kolonizace nastala pro tato zví ata velká zm na,
která skon ila jejich postupným vyhubením. Ne-
jen že byli vlci, rysi a medv di cílen  loveni, ale
docházelo také k výrazné p em n  zdejší krajiny
a tato zm na byla pro velké šelmy zásadní. Z jejich
pohledu bylo nejzávažn jší zm nou odles ování
zdejší krajiny, které probíhalo zejména v údolí ek
a p ilehlých kopcích jako následek paseká ské
kolonizace. Hlavním d vodem bylo získání orné
p dy a možnost založení nových sídel. Valašská
kolonizace znamenala další devastaci lesní p dy
po vykácení les  a rozší ení pastvin, a to zejména
ve vyšších polohách. Pastvou stád Valach  byly
obhospoda ovány nap . vrcholové ásti Javor-
ník , Vsetínských vrch  a Radhoš ské hornatiny.
Co se týká negativního vlivu na lesnatost, nesmí-
me také zapomenout na místní sklárny a další d e-
vozpracující závody, které m ly vysokou spot e-

bu d eva. Minimální lesnatost okresu Vsetín byla
ve 2. polovin  19. století, kdy lesy zaujímaly prav-
d podobn  kolem 45 % plochy okresu, tj. o 8 až
10 % mén  než dnes.

Neut šená historie šelem …
Na v tšin  území eské republiky byly velké

šelmy vyhubeny už v 17. a 18. století. Ve zdejších
horách, pravd podobn  i díky blízkosti sloven-
ských poho í, p ežívaly až do konce 19. století.
Poslední medv d byl v okrese Vsetín zast elen
v roce 1880 ve Valašské Byst ici, vlk v roce 1885
u Nového Hrozenkova a jeden z posledních rys
v roce 1893 u Valašského Mezi í í.

Novodobá historie velkých šelem se za ala psát
zhruba od 40. let 20. století. Je d ležité p ipome-
nout, že v tu dobu byla krajina již výrazn  po-
zm n ná. Ve zdejších horách už dávno nep e-
vládaly jedlo-bukové pralesy, ale hlavn  smrko-
vé monokultury. Zbytky p vodních les  se za-
chovaly jen na mén  p ístupných místech a po-
stupn  byly, jsou a doufáme i nadále budou vy-
hlašovány jako zákonem chrán né rezervace.

… a slibn jší sou asnost?
Zem d lská innost v horách postupn  ustala.

I díky tomu se lesnatost op t zvýšila. Dále došlo
k postupnému p esídlení obyvatel z pasek a od-
lehlých horských usedlostí do v tších sídel
v údolích ek. Tyto vlivy, umocn né také zvýše-
nou ochranou šelem v sousedním Slovensku,
m ly za následek op tovný návrat velkých šelem
do Beskyd.

Jako první se znovu navrátil rys. V roce 1947
byl zjišt n ve vrcholových partiích Radhoš ské
hornatiny. V letech 1950–1960 se v povodí Rož-
novské Be vy vyskytovalo 3 až 5 rys . Nejvyšší

P irozený jedlo-bukový prales s rozmanitou strukturou a množstvím mrtvého d eva je oblíbeným biotopem medv da, který v rozkládajících se kmenech hledá
potravu. Na Vsetínsku z stalo jen málo takto cenných les , nap . v Razule nebo na Brodské.         Foto: Miroslav Kutal
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po et byl zaznamenán kolem roku 1958, kdy po-
pulace v celých Beskydech ítala odhadem 25 až
35 kus . V roce 1967 bylo vydáno povolení od-
st elu rysa na území tehdejšího Severomorav-
ského kraje. Následkem zákonného i nezákon-
ného lovu pak stavy rysa v 70. letech klesly na
minimum a kolem roku 1977 byl op t tém  vyhu-
ben. Našt stí byla poté vyhláška o povolení lovu
zrušena a od 80. let se stavy za aly znovu zvy-
šovat. Postupn  vznikla populace nová. V dnešní
dob  se v CHKO Beskydy vyskytuje kolem 15
rys .

Druhý v po adí se do zdejších hor znovu vrátil
medv d. Díky zvýšené ochran  na Slovensku
se tam jší populace z posledních cca 30 medv -
d , kte í tam p ežívali ve 30. letech 20. století,
navýšila na dnešních zhruba 800 medv d . Zvy-
šování medv dí populace na Slovensku m lo za
následek návrat šelem i k nám. První údaje o vý-
skytu pocházejí z let 1970-1972, kdy byl zjišt n
na Stolové, severn  od Kn hyn  mimo vsetínský
okres. Další výskyt v této dob  byl zjišt n pod
Kamenárkou u Zub í. Od té doby se zejména ve
východní ásti okresu Vsetín vyskytuje každoro -
n  n kolik medv d . Odhaduje se, že v celé
CHKO Beskydy trvale žije až p t medv d .

Na návrat vlka jsme si museli po kat až do
roku 1994, kdy se za al vyskytovat v CHKO Bes-
kydy pravideln . Už i d íve byl výskyt vlk  migru-
jících na Moravu zaznamenán, bohužel však
všichni skon ili jako lovecká trofej. Návrat vlk
v 90. letech souvisí zejména se zvyšováním veli-
kosti populace na Slovensku, kde se nachází jeho
rozmnožovací areál. Stavy vlk  se v posledních
desetiletích zvyšují i v jiných státech Evropy, což
je výsledek jejich p ísné ochrany. V dnešní dob
se na území CHKO Beskydy a p ilehlých poho-
ích na Slovensku pohybuje 5 až 10 vlk . O jejich

p ítomnosti se dozvíme v tšinou díky zjišt ným sto-
pám a stržené ko isti.

Jak si žijí rysové
Život velkých šelem je velice zajímavý a je ješ-

t  mnoho v cí, o kterých máme velmi málo nebo
žádné informace. Ne nadarmo se totiž velkým
šelmám íká duchové hor. Moderní metody vý-
zkumu nám však poodhalily spoustu tajemství,
o kterých se d íve vedly jenom dohady. Nap í-
klad sledování rys  pomocí vysíla ek (tzv. tele-
metrie) na Šumav  výrazn  doplnilo naše zna-
losti o struktu e populace, sociálních vztazích, po-
travní specializaci a aktivit . Rys je zví e, které
žije samotá sky po celý rok a se samicí se setkává
pouze v dob  pá ení koncem zimy. Každý rys
obývá vlastní tzv. domovský okrsek o rozloze 200-
300 km2. Jeho jádrovou oblast, tzv. teritorium,
aktivn  brání proti jiným dosp lým jedinc m stej-
ného druhu a pohlaví. Samci mají domovské okrs-
ky podstatn  v tší než samice. Okrsky soused
stejného pohlaví se p ekrývají pouze nepatrn ,
v sam ím domovském okrsku však mohou být až
2-3 okrsky sami í. Mladí vysp lí jedinci si své
domovské okrsky vyhledávají a asto se proto
toulají po rozlehlém území. I proto se rysové obje-
vují nap íklad za hranicí CHKO Beskydy ve Vizo-
vických vrších nebo Bílých Karpatech.

Rysové jsou aktivní p edevším za soumraku a
v noci. P esuny v rámci jednoho dne mohou být
i delší než 25 km. Ne nadarmo se rys nazývá
ostrovidem – vyniká bystrým zrakem, ale také

sluch má výte ný. Za denního sv tla rozpozná
hlodavce už na 75 m, zajíce na 300 m a srnce na
500 m. K lovu používá své lovecké ochozy. Ko-
ist neštve, ale íhá na ni a úto í z bezprost ední

vzdálenosti n kolika skoky, nepronásleduje ji déle
jak 100 m. Úsp šnost útok  bývá pom rn  nízká,
jen zhruba každý osmý útok se mu poda í. Hlavní
složkou jeho potravy je p edevším srn í zv ,
mén  asto jsou to lan  nebo kolouši, výjime n  i
selata divokých prasat. Významnou složku potra-
vy mohou tvo it zajíci nebo r zní hlodavci.

Pospolitý vl í život
Další šelmou, která poslední roky trvale žije na

Valašsku, je vlk, jenž bývá p edstavován jako
symbol pravé divo iny. Možná i proto m žeme
asto slyšet námitky, že ve zdejší výrazn  pozm -

n né krajin  není pro vlka místo. Avšak i na zákla-
d  poznatk  z dalších evropských stát  m žeme
o oprávn nosti této symboliky pochybovat. Nao-
pak, vlk je velmi p izp sobivé zví e a dokáže žít i
v oblastech, kde už nežije ani rys ani medv d,
kte í jsou na kvalitu svého prost edí mnohem ná-
ro n jší. V dnešní dob  žijí vlci nap . na pom rn
hust  obydleném Apeninském poloostrov  v Itálii,
nebo v oblasti Lužice ve východním N mecku.
Jedná se o oblasti, které mají do divo iny hodn
daleko.

Vlk, na rozdíl od rysa nebo medv da, žije ve
sme kách. Vl í sme ka je vlastn  rodinná skupi-
na, která se skládá z rozmnožujícího se páru (tzv.
„alfa pár“) a jeho tohoro ního (a p ípadn  starší-
ho) potomstva. Vlci dospívají už ve stá í zhruba
jednoho roku a v této dob  sme ku zpravidla
opoušt jí. Hierarchie ve sme ce je dokonalá a
celá pak p sobí jako jeden organismus. Alfa pár

má ve sme ce dominantní postavení – a to jak p i
lovu, tak p i rozmnožování. Celá sme ka brání
své teritorium proti ostatním sme kám nebo cizím
vlk m; tento prostor p edstavuje desítky až stov-
ky kilometr  tvere ních v závislosti na dostup-
nosti potravy. Vlci dokáží vytrvale b žet i n kolik
hodin a za den se p emístit i desítky kilometr .
Nejd ležit jší složkou vl í potravy je v Karpatech
jelení zv , mén  zastoupeni bývají zpravidla srnci
nebo divo áci. Nepohrdne ani lesními plody a
s oblibou požírá zdechliny. Ob as na Valašsku
napadnou i domácí zví ata, zejména ovce, škody
však bývají mnohdy zveli ovány a asto jsou vi-
níky zdivo elí psi.

Nápadná nenápadná medv dí existence
Nejv tší evropskou šelmou, která už n kolik

desítek let žije také na Valašsku, je medv d. Jed-
ná se o zví e samotá ské, které si zna í svoje
teritorium a brání ho proti jiným medv d m.
K prolomení hranic dochází pouze v dob  pá ení
a n kdy v dob  hojnosti potravy, kdy se i n kolik
jedinc  navzájem toleruje. Velikost teritoria se
v našich podmínkách pohybuje v ádech stovek
kilometr  tvere ních a závisí na množství dostup-
ných letních i zimních úkryt , zdroj  potravy, ale
také na velikosti celé medv dí populace v daném
území. Ke zna ení svého teritoria medv di prefe-
rují jehli naté stromy, ze kterých strhávají k ru a
zakusují se do d eva. O takový strom se pak otí-
rají a ozna ují ho mo í. Krom  optické zna ky se
jedná nepochybn  hlavn  o zna ku pachovou,
protože ze všech šelem mají práv  medv di ich
nejlépe vyvinutý. Povrch ichové sliznice je 100x
v tší než u lov ka! Tyto teritoriální znaky m že-
me asto najít nap . na Malé Fat e, ale v Besky-

Vlk - sociální zví e žijící ve
sme kách – rodinách, kde
platí p ísná pravidla.

Foto Karel Brož

Podobn  jako ko ka se rys
ke ko isti pomalu plíží…

Foto Karel Brož
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dech nejsou tak asté, protože se zde vyskytují
v tšinou mladí medv di, kte í ješt  nemají vyhra-
n né svoje teritorium. Medv di se pravideln
objevují i ve Vizovických vrších a v severní ásti
Bílých Karpat. I p es svoji velikost a zdánlivou
nep ehlédnutelnost jsou velmi plaší a pohybují se
v terénu velmi nepozorovan . Díky tomuto skry-
tému zp sobu života lehce unikají pozornosti lidí.
Na jejich p ítomnost nás v tšinou upozorní jen
nalezené stopy, které po sob  medv di zanechají
v blát .

Medv dí starosti v lidmi zm n né krajin
Medv d je ze všech t í šelem nejnáro n jší na

svoje prost edí. Ke svému životu pot ebuje roz-
sáhlé zachovalé lesy, kde m že najít dostatek p i-
rozené potravy, a dále je b hem celého roku velmi
citlivý na vyrušování. Medv di jsou proto nejvíce
ohroženi ni ením p irozených les . Rozmanitost
živo išných a rostlinných druh  v lesích
s vysokým podílem odum elého d eva a vrstev-
natou porostní strukturou je zna ná. Práv  tady
medv di nacházejí dostatek potravy, když roz-
hrabávají ztrouchniv lé kmeny a na sv tlinkách
se živí lesními plody. V tšina posledních prales
byla v Beskydech zmýcena ve 40. letech 20. sto-
letí, a tak jsou dnešní hory pokryty z v tší ásti
smrkovými monokulturami. Zbytky p írodních les
poskytují možnosti k obživ  n kolika jedinc m,
ovšem z d vodu neexistence klidových zón do-
chází k astému vyrušování medv d  sb ra i les-
ních plod  a houba i i v p írodních rezervacích.
Toto vyrušování má samoz ejm  na medv dy
nep íznivý vliv. Bohužel, ochrana cenných les-
ních porost  p ed t žbou d eva je mimo n kolik
p írodních rezervací v právním rámci chrán ných
krajinných oblastí zcela bezzubá. Je stále b žnou

praxí, že v Javorníkách i Vsetínských vrších do-
chází k holose nému mýcení hodnotných jedlo-
bukových porost  a ty jsou nahrazovány mono-
kulturami smrku jen s minimálním podílem listná .
P itom bukvice jsou pro medv dy na podzim klí-
ovým zdrojem energie, kdy nabírají tuk tolik po-

t ebný na úsp šné p ezimování.
Medv di v Beskydech pravd podobn  i zimují.

Protože však zde nejsou jeskynní systémy jako
t eba na Malé Fat e, vyhledávají si úkryty
v pralesovitých porostech, kde si vytvo í v tši-
nou brloh pod vývratem, nebo vyhledávají
k zimování paradoxn  husté smrkové ty oviny,
které se stávají pro lov ka v zimním období ne-
prostupnými, a medv di zde mají pot ebný klid.
Takové brlohy se poda ilo najít nap . v roce 1981
ve Velkých Karlovicích-Leskovém.

Žádný strach! Jen obez etnost…
Velké šelmy vzbuzují u mnohých lidí stále ješt

pocit nebezpe í a strachu o život. Lidé se s nimi
ve volné p írod  ob as setkají, ale p ípady zra-
n ní jsou velmi neobvyklé a usmrcení lov ka
naprosto výjime né. Pro lov ka m že p edsta-
vovat reálné nebezpe í ve výjime ných situacích
medv d. V zásad  existují dva typy rizikových
situací, kdy m že dojít ke konfliktu s medv dem:

1) Jedná se o medv da tzv. synantropního,
který p ivykl lidské p ítomnosti p i konzumaci od-
padk  v blízkosti lidských sídel. P i ztrát  p iroze-
né plachosti m že být medv d opravdu lov ku
nebezpe ný.

2) Medv d je p ekvapen nenadálou blíz-
kostí lidí, kte í p ekro ili jeho „osobní prostor“. Ta-
kový medv d se cítí ohrožen – v tšinou ute e,
ale m že i zaúto it, nap . pokud se jedná o med-
v dici s mlád tem.

B žn  se však medv d snaží lidem vyhýbat.
Ve skute nosti dochází na území Beskyd i Slo-
venska denn  k desítkám setkání lidí s medv dy,
která lov k v bec nezaregistruje, protože se
zví e v poklidu stáhne do ústraní. Je d ležité p i-
pomenout, že i když má medv d ohromnou sílu,
kdy dokáže jednou ranou usmrtit nap . krávu,
ani na Slovensku nebylo za posledních více jak
100 let žádné zran ní zp sobené medv dy smr-
telné. Z toho vyplývá, že medv d nepovažuje
v žádném p ípad  lov ka za svou potravu.
V Beskydech našt stí k žádnému napadení lo-
v ka medv dem nedošlo. Medv di, kte í se zde
vyskytují, žijí velmi skrytým zp sobem a lidem se
vyhýbají. Výjimkou bylo jen zví e p ezdívané
„Míša z Brodské“, který v roce 2000 napáchal
zna né škody na domácím zví ectvu na Valaš-
sku a byl nakonec odchycen. Podle jeho nety-
pického chování a skute nosti, že ani po odchy-
tu neprojevoval strach z lov ka, však šlo
s nejv tší pravd podobností o zví e uniklé ze
zajetí.

Nezastupitelná role šelem v p írod
Význam velkých šelem v lesním ekosystému je

nenahraditelný. Vlk, rys a medv d jsou v Evrop
p vodními druhy šelem, které stojí na vrcholu
pomyslné potravní pyramidy. Je nepochybné, že
šelmy jako masožravci zasahují do populací divo-
kých kopytník , redukují jejich po et a tím p ispí-
vají k rovnováze mezi býložravci a lesní vegeta-
cí. Výskyt velkých šelem p edstavuje sám o sob
obohacení p írody o druhy, které neuváženými
zásahy lov ka v minulosti vyhynuly. Krom  re-
gulace spárkaté zv e jako takové mají velké šel-
my zna ný význam p i eliminaci r zných chorob
zv e. P íkladem mohou být nap . vlci na Sloven-
sku a jejich d ležitá úloha „ozdravování“ populací
divokých prasat. Výzkumy potvrdily, že 93% p í-
pad  onemocn ní klasického moru prasat se vy-

Medv d hn dý, nejv tší ev-
ropská šelma, se až z 90%
živí rostlinnou stravou.

Foto Karel Brož

Odlitky stop vlk , rys  a medv d , které vl í hlíd-
ky po izují, jsou d ležitým d kazem o p ítomnos-
ti velké šelmy.            Foto Petr Masopust

Rysí stopa je bez otisku dráp , podobná stop
ko ky, ovšem m í 6-10 cm.      Foto Ji í Procházka

Zabitá ovce sloužící jako
nelegální návnada byla vl-

ími hlídkami nalezena do-
konce i v hygienickém pás-
mu u vodního díla Karolin-
ka - Stanovnice. Práv  na ta-
kových místech mohou být
vlci nebo medv di, kte í
zdechlinami nepohrdnou,
upytla eni.  Foto Pavel Reich
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skytlo v oblastech bez trvalé p ítomnosti vlk  a jen
7% v oblastech s trvalým výskytem vlk . Šelmy
totiž dokáží velmi dob e rozpoznat zví e, které je
nemocné nebo jinak hendikepované. Taková
zví ata jsou velmi brzy ulovena a díky tomu je
zabrán no dalšímu ší ení nákazy. Stejn  d leži-
tou úlohu má v tomto sm ru též medv d, i když je
až z 80% vegetarián, velice rád požírá zdechli-
ny, ímž plní v lese úlohu tzv. zdravotní policie.
P íklad  významu velkých šelem by se našlo
mnoho a sta ily by na samostatnou knihu.

Hospodá i, jen pozor na ove ky!
Velké šelmy, p edevším vlci, n kdy medv di a

výjime n  rysi v oblasti Beskyd ob as napadají
nedostate n  zabezpe ená hospodá ská zví a-
ta. Tyto škody mají za následek nep átelský po-
stoj chovatel  v i predátor m. Z tohoto pohledu
je velkým p ínosem zákon . 115/2000 Sb. o ná-
hrad  škod zp sobených vybranými zvlášt  chrá-
n nými živo ichy. Podle tohoto zákona jsou hra-
zeny škody zp sobené medv dem, vlkem a ry-
sem na hospodá ském zví ectvu a medv dem na
v elstvech a v ela ských za ízeních. Samoz ej-
m  je d ležité, aby si každý chovatel své stádo
dostate n  zabezpe il, a  už elektrickým ohradní-
kem nebo pasteveckými psy; nejlepší je kombina-
ce obojího. Jen pro p edstavu lze uvést, že celko-
vý podíl hospodá ských zví at zabitých velkými
šelmami v r zných oblastech Evropy zpravidla
nep esahuje 1% z celkového po tu chovaných
zví at.

lov kem obdivované i ohrožované
V dnešní dob  již s šelmami nesoupe íme na

život a na smrt o potravu, ale zlé pov sti a nega-
tivní postoje k jejich p ítomnosti mnohdy p etrvaly
dodnes. Našt stí se ve ejné mín ní v i velkým
šelmám pomalu, ale jist  m ní k lepšímu. Vlci si
získávají sympatie lidí z ejm  díky p íbuznosti se
psy, jež si lov k v dávných dobách z vlk  vy-
choval, a zp sob života ve sme kách, který je
podobný uspo ádání lidské spole nosti. Rys, p -

vabná ko kovitá šelma, zase upoutá svým ele-
gantním pohybem a nápadn  skvrnitým kožichem.
A snad mezi námi není nikdo, kdo by jako dít
nem l v postýlce n jakého toho plyšového med-
vídka.

Avšak p esto, že ve ejné mín ní se postupn
zlepšuje, nemají velké šelmy na r žích ustláno.
Krom  ilegálního lovu, který pro n  bohužel stále
p edstavuje nejv tší hrozbu, jsou tu i jiné aspekty,
které je ohrožují. Jedná se zejména o ni ení za-
chovalých lesních celk  a úmrtí na silnicích. Další
pom rn  závažné nebezpe í p edstavuje nekon-
trolovateln  se rozši ující zástavba volné krajiny
a také modernizace a stavba nových rychlostních
komunikací. To má za následek rozt íšt ní popu-
lací, protože jsou pro šelmy, ale i jinou zv  zpra-
vidla neprostupné.

Sympatizanti a jejich úsilí o ochranu še-
lem

Jist  je proto p ínosem, že jsou zde lidé a or-
ganizace, kterým není osud velkých šelem lho-
stejný. Krom  eského svazu ochránc  p írody
se ochranou velkých šelem dlouhodob  zabý-
vá Hnutí DUHA. Za podpory grantu z Norska,
Lichtenštejnska a Islandu tato organizace zahá-
jila v ervenci nový dvouletý projekt na ochranu
vlk , rys  a medv d  v Beskydech. Iniciativa
p ezdívaná „Soused vlk“ navazuje na dosa-
vadní úsp šnou práci v ochran  velkých šelem.
Významná ást projektu se týká zlepšení vnímá-
ní velkých šelem u ve ejnosti. Krom  nových
informa ních materiál  a publikací probíhají p ed-
nášky a besedy pro turisty, místní obyvatele a
žáky na školách a jsou pravideln  aktualizová-
ny webové stránky (www.selmy.cz).

 Hnutí DUHA bude rovn ž d kladn  sledovat
velké šelmy i p ípadné pokusy o pytláctví. Kro-
m  pokra ujícího projektu vl ích hlídek organi-
zace podn cuje užší spolupráci mezi správou
CHKO Beskydy, neziskovými organizacemi, vý-
zkumnými institucemi a myslivci. Nap íklad vzor-
ky trusu a chlup , které dobrovolníci nebo spo-
lupracovníci Hnutí DUHA v Beskydech nalez-
nou, budou podrobeny DNA analýze na Les-
nické fakult  univerzity ve Zvoleni. Rozlišení a
identifikace jednotlivých zví at umožní p esn jší
odhad po etnosti a áste n  také areálu, na kte-
rém se zejména rysi a medv di vyskytují. U vlk
bude možné prokázat jejich druhovou identitu,
což je zvlášt  cenné vzhledem ke skute nosti,
že stopy samotné nedokáží ani odborníci bez-
pe n  odlišit od psích.

Zvláštní z etel bude však Hnutí DUHA v novat
pokra ující výstavb  v beskydské krajin . Pro
ochranu velkých šelem, které obývají stovky kilo-
metr  tvere ních, je zachování pr chodnosti
volné krajiny nezbytné. Organizace proto vytipu-
je d ležité tzv. migra ní koridory, bude sledovat,
jak jsou využívány, a prosazovat jejich ochranu
v územních plánech obcí a ve správních ízeních.
Na Valašsku se jedná zejména o migra ní korido-
ry sm ující z CHKO Beskydy do Vizovických
vrch  a Bílých Karpat. Tyto koridory budou vyu-
žitelné nejen pro velké šelmy, ale také pro všech-
ny ostatní voln  žijící živo ichy. V míst  jejich k í-
žení s frekventovanými komunikacemi je smyslu-
plné budování tzv. zelených most  nebo pr cho-
d  pod silnicemi a železnicemi. Tím, že se snižuje
riziko st etu vozidel s velkými savci, se zárove
zvyšuje bezpe nost silni ního a železni ního pro-
vozu.

Ve spolupráci s SOP Valašské Mezi í í ob-
noví Hnutí DUHA poradnu pro chovatele ovcí
s nabídkou zap j ení elektrických ohradník  proti
útok m vlk . Jedním z úkol  je také navržení zm ny
zákona 115/2000 Sb., kterou by se m la zjedno-
dušit administrativa p i uplat ování náhrady škod
na hospodá ských zví atech v p ípad  útoku vel-
kých šelem.

Komplexní program ochrany velkých šelem
bude v následujících letech probíhat podle tzv. plá-
nu pé e, který pro všechny t i druhy velkých še-
lem p ipravili odborníci z ochrany p írody, Aka-
demie v d i nevládních organizací. Plán obsahu-
je jak výzkumné kroky, tak i realizaci osv tové
kampan , jejíž cílovými skupinami jsou p edevším
myslivci a místní obyvatelé.

Velké šelmy a vysp lý národ
Myslíme, že nikdo z nás bez ohledu, zda je

ochránce p írody, myslivec nebo kdokoliv jiný,
nem že a nesmí odsoudit žádný živo išný druh
k nebytí. lov k už totiž vyhubil mnohé druhy ži-
vo ich , ale zatím nestvo il ani jediný. Je t eba
uvést, že vztah spole nosti k p ítomnosti velkých
šelem v p írod  je m ítkem kulturní vysp losti
národa. I proto v íme, že se nebude opakovat
historie vyhubení vlk , medv d  a rys , ale že
velké šelmy najdou v našich horách opravdový
a trvalý domov.

Pavelka, J., Trezner, J. (eds.), 2001: P íroda Valašska
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(11): 656–663.
Kutal, M. 2007: Velké šelmy v eských lesích: vý-
znam p ítomnosti vlk , rys  a medv d  z pohledu ochra-
ny p írody a myslivosti, Hnutí DUHA Olomouc, Olo-
mouc, 20 pp.
Bojda, M., 2006: N kolik informací o medv dech. Zpra-
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Bartošová, D., 2008: CHKO Beskydy – evropsky vý-
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Vl í hlídky jsou dobrovolníci, mapující výskyt vel-
kých šelem v Beskydech a pokusy o nelegální od-
lov.    Foto Jan Parma

 Foto K. Brož
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Lé ivé rostliny na Valašsku II.
Jana Tka íková

Zájem o p stování a poznání tradi ních okrasných a lé ivých rostlin znovu stoupá.
V minulém ísle asopisu Valašsko, vlastiv dná revue, jsme si p iblížili první významnou
skupinu lé ivých rostlin na Valašsku, a to lé ivky, které se p stovaly na zahrádkách. Nyní
pokra ujeme o lé ivkách p stovaných v kv tiná ích a o plan  rostoucích bylinách a d evi-
nách. Poj me si n které pozapomenuté druhy p iblížit.

Valašské pernice

St edomo ské druhy rostlin nutn  pot ebují p e-
zimovat na studeném, ale ne mrazivém míst
s dostatkem sv tla. K tomu jsou ideální nevytáp -
né p edsín  nebo uzav ené prostory mezi okny.
D íve se na Valašsku mezi okny v „pernicách“
(dnes bychom ekli v kv tiná ích) nep stovaly jen
muškáty, ale i další druhy rostlin: rozmarýn, ko-
i í zelé a mo ská cibula. Za okny tedy rostly

kv tiny a zárove  lé ivky, které hrály význam-
nou roli p i r zných p íležitostech b hem života.
Na prvním míst  takto velebených kv tin byl p i-
rozen  rozmarýn (rozmarýn léka ský, Rosmari-
nus officinalis L.) „...v rný ten milostník a schova-
nec lásky v radosti i v žalosti, p i oltá i i v hrob ,
on jest symbol mladosti, lásky a zachovalé pocti-
vosti.“ (Sloboda 1852). V as svatby p ipínaly
nev sty a druži ky svým ženich m a mládenc m
rozmarýny na rukáv nebo klobouk. Tuto snítku
(pérko) poté sázeli do zem  a z toho, jestli se
ujme, p edpovídali sob  št stí a v rnost. Dnes se
pro svateb any používá spíše zimostráz vždyze-
lený (Buxus sempervirens L.), valašsky „krušpá-
nek“, což vzniklo pravd podobn  zkomolením slo-
venského jména krušpán vždyzelený. Mláden-
c m a pannám se dávaly rozmarýnové v nce a
bílé r že do hrobu. „Leží šuhaj v rozmarín , leží
on tam zabitý, rozmarýnem p ikrytý. P išla k n mu
jeho milá, donesla mu rozmarýna. Tu máš, milý
Janí ku, z rozmarýna voni ku“ (Sloboda 1852).
Motiv rozmarýnu se objevuje také na elních ští-

tech valašských chalup. Pro lé ebné použití se
sbíraly listy v dob  kv tu. Rozmarýn zlepšuje trá-
vení a p sobí desinfek n . Vedle toho uklid uje a
velmi dob e pomáhá p i rým . Pro zevní použití
se p idává do koupelí p i revmatismu, ale i na
špatn  se hojící rány nebo jako relaxa ní koupel.
„D v ata umývají se svatojánskou vodou a er-
nobýlem (n kde rozmarýnem), aby se mláden-
c m líbila“ (Sloboda 1852). Rozmarýn má silné

ú inky, proto by se s ním m lo zacházet opatrn ,
nep ekra ovat doporu ené dávky a v bec by jej
nem ly používat kojící a t hotné ženy, protože
negativn  p sobí na d lohu. Dnes se rozmarýn
používá spíše jako ko ení k mas m, do polévek,
omá ek, rostlinných másel, salát , na pizzu, t s-
toviny nebo se jeho olej p idává do aromalamp.
A jak se o rozmarýn starat, aby nám dlouho vydr-
žel, rostl a kvetl? Pochází z oblasti St edomo í,
a proto vyžaduje teplé a celoro n  velmi slunné
stanovišt , p da by m la být pís itá, dob e pro-
pustná a jen velmi mírn  vlhká, protože p emok-
ení m že zp sobit hnilobu ko en  a odum ení

celé rostliny. B hem léta m žeme ke íky vynést
ven, ale na zimu je nutné je umístit do chladn jší-
ho skleníku nebo do nevytáp né místnosti (opti-
mální teplota b hem zimy je okolo 10 °C) a omezit
zálivku. Množí se bu  semeny, která se vysévají
na ja e, nebo stonkovými ízky, které se zapichují
do pís ité p dy.

Ko i í zelé se p estalo p stovat úpln . Neby-
lo v bec snadné vypátrat, co to vlastn  ko i í zelí
je. Existuje totiž celá ada lidových jmen, která
mají „zelé“ v názvu: „zelé zaja í (oxalis), zelé ko-
i í, zelé královo, zimozelé“ (Peck 1888), a kaž-

dé jméno se vztahuje k jiné rostlin . Ovšem ko i í
zelé musí mít n co spole ného s ko kami. A tím
„n co“ je v n . N kte í dávají p ednost slovu
zápach nebo dokonce smrad pro typickou v ni
n kterých rostlin, která nesmírn  p itahuje ko ky.
Takže podez ení, že by mohlo jít o ko i í zelí, padlo
v první ad  na kozlík léka ský (Valeriana offici-
nalis L.), který spl uje podmínku „v n “.
V p ípad , že vám vaše domácí ko ka n co po-
mo ila i pokálela a vy jste na to p išli až za pár
dní, tak si onu „v ni“ velmi lehce vybavíte. N -
mecky se kozlík jmenuje Katzenkraut, což
v doslovném p ekladu také zní ko i í zelí. Takže

Rozmarýn léka ský (Rosmarinus officinalis)
 Foto autorka lánku

„Ko i í zelé“ neboli ožanka ko i í (Teucrium ma-
rum L.)           Foto autorka lánku

by nem lo být pochyb. Ale pochyby jsou. Kozlík
totiž byl a je známá lé ivka a používalo se pro n j
jméno „odolen kozelec“. A taky je zde praktický
zádrhel. Jedná se totiž o velmi b žnou, divoce na
loukách rostoucí rostlinu. Není proto d vod tuto
statnou rostlinu p stovat v kv tiná ích za oknem.
Když už p stovat, tak snad na zahrádce, ale za
oknem? To nep ipadá v úvahu, šlo by totiž o na-
prosto zbyte n  vynaloženou energii a té nebylo
na Valašsku nikdy dost. Takže pátrání pokra uje.
Další rostlinou, kterou ko ky milují, je šanta ko i í
(Nepeta cataria L.). Op t známá lé ivka, která by
se už za okny p stovat dala. Pochází totiž z teplejší
jižní Evropy a tak by se jí za oknem jist  da ilo.
Avšak tato rostlina je Valašsku známá op t pod
jiným lidovým jménem dunda. „Která d v ice se
chce p i muzice dob e vytan i , a  se dob e na-
žmolí dundú. (Peck 1888). Tady jen poznámka –
šanta ko i í nepáchne tak odpudiv  jako kozlík.

 Foto: M. Dvorský
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To by jist  žádná „d v ica“ p i muzice necht la
být cítit jako „ko i inec.“ Další rada zní: „Koho bolí
zuby, a  se nakou í dundú“ nebo „když se ne-
chce kráva b hati, dejme jí slíznout se solí dev t
vršk  z dundy“ (Peck 1888). A jsme u cíle, zbývá
nám rostlina, kterou ko ky koušou, válejí se v ní a
libují si v její silné, ko enné v ni, a tou je ožanka
ko i í (Teucrium marum L.). To je tedy valašské
ko i í zelé. Doma je ve Špan lsku a v celém zá-
padním Mediteránu. Tento 30 až 50 cm vysoký
ke ík s drobnými asi 1 cm dlouhými árkovitými
listy na rubu šedoplstnatými a nachov  ervený-
mi kv ty už na Valašsku nenajdeme. Od použití
této zeliny v lé b  se upustilo dávno, už v knize

eský herbá  z roku 1899, tedy p ed více než
100 lety se uvádí: „d íve pot ebovala se zhusta
v léka ství“ (digitalizovaná verze knihy na  http://
botanika.wendys.cz). Dnes je tento druh využí-
ván v homeopatii.

Známý bryolog Valentýn Pospíšil t sn  po 2.
sv tové válce, kdy na Valašsku p sobil jako u i-
tel, sepsal mimo jiné také všechny rostliny p sto-
vané v kv tiná ích v obci Kate inice. Že byla ješ-
t  tehdy mo ská cibula hojn  p stovanou lé iv-
kou, dokládá po et domácností, ve kterých byla
zaznamenána. Ješt  v roce 1947 byla p stová-
na ve 13 domácnostech, a to v po tu 18 rostlin
(Pospíšil 1947), což je jist  úctyhodné íslo. Dnes
se p stuje jen ojedin le. Problém je v tom, že na
Valašsku se pod jménem mo ská cibule p stuje
sn dek ocasatý (Ornithogallum caudatum Ait.).
Pravá mo ská cibule je podobná rostlina také z e-
ledi liliovitých s latinským názvem Urginea mariti-
ma a s eským názvem mo ská cibule. Ob  rost-
liny se používaly jako lé ivky, ale každá p sobila
trochu jinak. Jak je tedy rozlišit? A co se vlastn
p stovalo? Pravá mo ská cibule nebo domn lá
valašská „mo ská cibula“? Mohu-li doporu it, roz-
hodn me se pro sn dek ocasatý, který není je-
dovatý a používá se na lé ení t žko se hojících
ran. „Cibula morská p stuje se za okny
v pernicách, zahojí každou ránu“ (Peck 1888).
Podobné použití mo ské cibule zmi uje o 40 let
pozd ji i G. A. í an: „Neštovice nazývá se pode-
braný prst neb otoky na noze. P ikládá se roz-
mo ený rohlík s medem, va ená cibule i va ená
mo ská cibule“ ( í an 1929/30). A jak sn dek
rozeznáme od pravé mo ské cibule? Snadno,
sn dek je vytrvalá bylina p etrvávající cibulí. Tato
cibule je vždy zelená nebo žlutozelená. Rozlišit
se dá i podle toho, že listy u sn dku vytrvávají na
rostlin  po celý rok a neodumírají ani v dob  kv -
tu. Pravá mo ská cibule obsahuje množství ú in-
ných látek povzbuzujících srde ní innost. Od
st edov ku se proto používala proti srde ním
chorobám. Pozor, nesprávným používáním p -
sobí jako jed! Glykosidy mo ské cibule p sobí
rychleji než glykosidy náprstníku, také se rych-
leji vylu ují a v t le se tém  nehromadí. V ma-
lých dávkách podporuje odkašlávání. Mo ská
cibule je velmi podobná sn dku ocasatému. Je
to také vytrvalá bylina p etrvávající cibulí, ale
cibule je v tomto p ípad  hn dé nebo na erve-
nalé barvy. Cibule obsahuje hustou ho kou a je-
dovatou š ávu, která zp sobuje na k ži puchý-
e. Zna nou toxicitu potvrzuje i to, že ze šupin

cibule se v minulosti vyráb l jed proti potkan m
a dalším hlodavc m.

Jak se liší mo ská cibule od sn dku v p stová-
ní? V dob  vegeta ního klidu musí být pravá mo -
ská cibule uchovávána v suchu. Teprve po vy-
rašení kv tního stvolu se za ne zalévat. Kvete od

konce léta do za átku podzimu a kv tní stvol m že
dosáhnout výšky až 1,5 m. Listy za ínají vyr stat
až poté, co rostlina vykvetla, tedy až na podzim.
To jasn  rozlišuje pravou mo skou cibuli od sn d-
ku, který má listy po celý rok. Ob  rostliny jsou
p vodní v Mediteránu, proto vyžadují p es zimu
chladné, ale sv tlé prost edí.

Není na sv t  bylina, aby pro n co nebyla
Bohatost druh  a lidových jmen rostlin p sto-

vaných v zahrádkách a za okny je zna ná, ale
až te  se teprve dostáváme k opravdové studnici
lidového léka ství – k rostlinám divoce rostoucím.
Na Morav  se íká: „není na sv t  bylina, aby
pro n co nebyla“ a skute n  lid každou rostlinu,
kterou umí pojmenovat, k n emu využívá. Tra-
duje se, že mají-li byliny mít náležitý ú inek, musí
být sbírány pouze v ur ité ásti dne: „Dopoledne
pomožu, odpoledn  nemožu“ ( ižmá  1946) nebo
v ur itém období: „májová bylina bývá každá dob-
rá“ nebo také „v máji prý každá bylina – lé ivá
zelina“ ( ižmá  1946). Nejlepší lé ivou sílu mají
mít prý byliny sbírané v den sv. Jana K titele. A
skute n  tu noc p ed sv. Janem K titelem chodily
všude na Morav  ko ená ky p ed východem slun-
ce byliny sbírat. To se týkalo p edevším lu ních
druh , které spole n  s travami rozkvétaly od
poloviny ervna. Takovou rostlinou je i dobro-
mysl (Origanum vulgare L.). Musela se trhat p ed
sv. Janem K titelem, „lebo enom tehdá má v sob
sílu“ ( ižmá  1946). Na Valašsku v í se totiž, že
„každá zelina p ed Jánem je na neco dobrá a
teprve Ján naleje do zelin jedu“ ( ižmá  1946).

Nejvíce lé ivých prost edk  m li Valaši na „rány
se né a zastaralé bola ky“. Tato zran ní se asto
utržila p i namáhavé zem d lské práci na polích
a v lesích. Na rány se né zp sobené srpem,
kosou nebo jiným ostrým p edm tem se p iklá-
dal list zbojnické zeliny (pstro ek dvoulistý –
Maianthemum bifolium L.) nebo list beseký e
(star ek Fuchs v – Senecio ovatus G.M. et
Sch.), n kdy ozna ovaný jako bosakýr. Pro
zastavení krvácení se využívalo i list  krvav-
ní ku (krvavec toten – Sanguisorba officinalis
L.), psího jazý ku (jitrocel kopinatý – Plantago
lanceolata L.) a jahodového listí. Na tzv. bola -
ky, což byla zastaralá hnisající zran ní, se p i-
kládal bílý ko en (merlík všedobr – Chenopo-
dium bonus-henricus L.), hlavá ek ( ernohlá-
vek obecný – Prunella vulgaris L.) a také pod-
b lové listí, oby ejn  nat ené máslem nebo me-
dem. Podb l (Tussilago farfara L.) byl v bec
asto využívanou lé ivkou. Brzy z jara rozkvé-

tající kv ty se sbíraly na as tišící kašel a pozd ji
vyr stající listy se používaly jako obklady na

Sn dek ocasatý (Ornithogallum caudatum) se snad-
no rozmnožuje pomocí dce iných cibulí

Foto autorka lánku

Dobromysl obecná (Origanum vulgare) známá jako
ko ení „oregáno“      Foto T. Kašpar

List „zbojnické zeliny“ pstro ek dvoulistý (Maian-
themum bifolium)     Foto T. Kašpar

„Krvavní ek“ krvavec toten (Sanguisorba officina-
lis) dostal své jméno podle tmav  ervené barvy
kv tenství      Foto T. Kašpar
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pohmožd niny, opuchliny a hnisající rány. íka-
lo se mu také „májík“ nebo „babuše“. Vra me se
ale k ernohlávku. O n m  se na Valašsku v i-
lo, že roste tam, kde ernokn žník vstoupil svou
nohou. Zajiš oval zdárné zhojení ran, a  už lid-
ských nebo poran ní na d evinách: „Je dobrý
na bola ky, na užaté nebo u até. erstvý lístek
p iloží se na ránu a boles  hned p estane. Po
ernohlávku všecko srostá. P imíchá-li št pa

do št pové masti se špetu kv t  ernohlávko-
vých, každý révek se mu ujme“ (Peck 1888). Na
tzv. odbira ky (hr e, boule) se p ikládaly potlu-
ené ko eny bílého ko ene, hlavá ku a podb lu

smíchané s máslem. Na zlomeniny nebo vyvrt-
nutí se p ikládal potlu ený ko en a listí koš i-
valu neboli erného ko ene (kostival léka ský
– Symphytum officinale L.) smíchané se sád-
lem. Velmi známou a cen nou lé ivkou byl a je
bez erný (Sambucus nigra L.), na Morav
asto nazývaný „chebz“. Nep íjemný zápach

bezu je vysv tlován tím, že na jeho v tvích se
ob sil Jidáš. Odtud má jméno i houba boltcovitka
ucho Jidášovo (Auricularia auricula-judae (Bull.)
Quél.), která asto roste práv  na v tvích bezu.
Bez erný je ze všech našich d evin nejhou-
ževnat jší. Nevyroste sice tak vysoko jako jed-
le, není tak dlouho živ jako dub, ale zato všude
vydrží, všude dokáže r st. A da í se mu na mís-
tech pozm n ných lov kem, kolem jeho obyd-
lí, zkrátka je to p izp sobivá rumištní rostlina.
Mnohdy už jen podle p ítomnosti bezu a kop iv
poznáme, že na tom a tom míst  stávala valaš-
ská chalupa. Bez roste velmi rychle, a tak už
druhý nebo t etí rok rozkvétá. Sbírají se celá
kv tenství, která se suší nejlépe zav šená na
provázku podobn  jako sušíme prádlo. Díky to-
muto opat ení nez ernají ani nezplesniví. Celý
bezový ke  tvo il d íve na venkov  tém  do-
mácí lékárnu. K lé b  se užívalo jak plod  bezi-
nek, tak i kv t , list , d en  ili duše, k ry, lýka,
d eva i ko ene. Bez je dobrý pomocník p i lé b
nachlazenin, hore ky a kašle. „Lé ivá moc cheb-
zu jest všeobecn  známá. Odvar z chebzového

kv tu, kozi ky, pije, kdo se chce potiti. Chebzo-
vým lý ím, škrabaným shora dol , vy istiti lze
žaludek spodem, zdola nahoru vrchem“ (Peck
1888). Š áva z plod  se používala k barvení
látek nebo jako nápoj, z plod  se dále vyráb ly
zava eniny, víno a likéry, kv tenství se obalo-
vala a smažila podobn  jako kv ták. Další cen -
nou d evinou je vrba bílá (Salix alba L.), na
Valašsku ozna ovaná jako zlatolí . D evina je
to dosti prom nlivá jak ve stupni od ní list , tak i
ve zbarvení letorost . Najdeme stromy s v tvemi
od barvy zelené až po hn dou. Stromy
s letorosty syt  žlutými se adí k var. vitellina (L.)
Ser. a z ejm  práv  tyto typy se v minulosti na
Valašsku p stovaly jako tzv. „hlavaté vrby“ pro
proutí k výrob  košík . A sloužily i k lé ebným
ú el m, kdy se sbírala k ra z dvouletých až t í-
letých v tví, nejlépe brzy na ja e p ed vyraše-
ním list  (zhruba b ezen). Vrba bílá roste
v pob ežních houštinách podél v tších ek, má
ráda hluboké hlinité a hlinititopís ité p dy a sne-
se i dlouhodobé zaplavení (až 2 m síce). Není
ale odolná proti chladu, a tak ve vyšších polo-
hách je poškozována mrazy. Na Valašsku roste
p irozen  pouze v porostech podél Be vy. Jin-
de zpravidla p etrvává jako poz statek um lých
výsadeb. K ra vrby obsahuje krom  ady dal-
ších látek i salicin, který je chemicky velmi po-
dobný kyselin  acetylsalicylové obsažené ve
známém aspirinu. Proto je i použití vrbové k ry
podobné jako použití tohoto léku, tj. snižuje ho-
re ku a zmír uje bolest. aj z vrbové k ry po-
máhá p i lehkých hore natých a ch ipkových
infekcích, zvlášt  jsou-li spojeny s bolestmi hla-
vy a sval . Používá se také p i chronických rev-
matických obtížích a bolestech vyvolaných zá-
n tem. Na Valašsku se používal i k lé ení tuber-
kulózy u d tí: „Horší nemoc d tí jsou súchoty
(lunzoch), chasník je p i ní ble u ký a chudne.
Nejlépe pomáhá pít odvar z listí a v tvi ek zla-
tolí e aneb d lat koupele z odvaru vrbí, kop iv
a myší hory (v es)“ ( í an 1929/30). A do t etice
d evina známá jako symbol Valašska jalovec
(Juniperus communis L.). Typická to rostlina va-
lašských pastvin. V únoru sbíralo se d evo ja-
lovcové (Lignum Juniperi), a sice ze starých
kmen  jalovce. Mladé v tvi ky nem ly se p i-
tom úpln  odstra ovat. V b eznu sbíraly se vr-
cholky mladých v tvi ek a na podzim plody. Ja-
lov inky byly oblíbeným desinfek ním prost ed-
kem. Dobrá rada zn la: kdo se stýká s t žce
nemocným, má denn  žvýkati a pojídati jalovin-
ky nebo píti borovi ku. Jalov inky také odstra-

ovaly zápach z úst a p sobily na ledviny, tzv.
„ženou na mo “. Jako prevence se doporu o-
valo na ja e a na podzim užívat jednu až dv
lži ky jalovcové š ávy denn . Obklad
z rozdrcených jalov inek mírnil „kostižer“ (vlek-
lý, dlouhodobý zán t kostí). Zajímavá je poznám-
ka, že: „D evo jalovcové koupí nám každá lé-
kárna“ (Rath sine anno). Jalovec sloužil jako lék
od mnoha nemocí lidem i dobytku. „Od zlátenice
(rozum j žloutenka). T i mrkvy se vykroužlí, na-
plní mo em nemocného, zav sí do komína, pod-
ku ují jalovcem. Jak mrkvy schnou, tak se ne-
moc tratí. Od opuchliny. Je-li mužský nemocen,
natrhá se zelených jalovinek z vysokého, je-li
ženská, z nízkého jalovce. Jalovinky se rozet-
rou, smíchají s mastným a p iloží na opuchlinu.
Ta pak sejde dol . Když má dobytek „pod la-
né“, setn me kosákem od ruky z devíti jalovc
vršky, ítajíce od devíti nazpátek, uva me je a

Vrba bílá (Salix alba) v minulosti ozna ovaná jako
zlatolí           Foto autorka lánku

Na Valašsku na kosených loukách je stále hojný
„hlavá ek“ ernohlávek obecný (Prunella vulga-
ris)           Foto autorka lánku

„Verunka“ n kdy ozna ovaná jako „p ítržní ek“ nebo „p ítržný ko en“, je dnes opomíjený rozrazil
léka ský (Veronica officinalis)           Foto T. Kašpar
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dejme do nápoje. Dobytku bude spomoženo“
(Peck 1888). Rozchod neboli rozchodní ek
(rozchodník ostrý – Sedum acre L.) m l ochra-

ovat d m p ed nákazou „rozhá á devateru
nemoc, aj smr  bojí se vejít tam, kde najde roz-
chod“ ( ižmá  1946). Úro ník (úro ník bolhoj
– Anthyllis vulneraria L.) chránil p ed u knutím
nebo se jím naku ovaly u knuté v ci a zví ata.
Súchoty (tuberkulózu) zahán la verunka a zu-
zanka. Verunka, n kdy ozna ovaná jako p ítrž-
ní ek nebo p ítržný ko en, je dnes opomíjený
rozrazil léka ský (Veronica officinalis L.). A zu-
zanka je teplomilná ožanka kalamadra (Teucri-
um chamaedrys L.) rostoucí na Valašsku jen
vzácn  na n kolika málo lokalitách. Jedovatý
vlaštovi ník (Chelidonium majus L.) se p iklá-
dal na zlomeniny a potlu ený na „požaté“ rány.
Lé ila se jím také žloutenka a vyma kané oran-
žové mléko lé ilo bradavice. Bodlák obecný
(Carduus acanthoides L.), na Valašsku „pchá-
lé“, pomáhal naku ováním od „t icaterej nemo-
ci“. Spolehliv  ale pomáhal od štípání v nohou.

Rostliny polodivoké
Celá ada rostlin, které se dnes tvá í, jako by

byly na Valašsku od nepam ti, se do volné p í-
rody dostala jen a jen zásluhou lov ka. P -
vodn  pouze na zahrádkách p stované druhy,
kterým zdejší p írodní podmínky vyhovovaly,
postupn  zplan ly a staly se trvalou sou ástí
valašské kv teny. Mezi takové druhy pat í i su-
kulentní net esk (Sempervivum tectorum L.), o
kterém se v í v celé Evrop , že chrání p ed
bleskem i p ed nemocemi: „r žokv tý net esk
(valašsky hromot esk) pokojn  se rozkládá nad
vlaštovi ím hnízdem na pohostinské st eše pil-
ného rolníka, za  u Perúna vyprosil, aby domu
jeho chránil p ed zhoubným bleskem“ (Sloboda
1852). K lé b  se používala š áva z list  ne-
t esku nakapaná do uší. Údajn  toto opat ení
pomáhalo od hu ení v hlav . Š ávou z net esku
nebo vložením celého pouze poma kaného listu
se lé ilo jakékoliv bolení v uších. Dalším uprchlí-
kem ze zahrad je popínavá rostlina posed (Bry-
onia alba L.). Na Valašsku o n m bájí, že se
stává po osmi letech ertem. V bec byl považo-
ván za rostlinu s arovnou mocí. „Posedový ko-
en stává se osmého roku ertem a kde je

v zahrádce, d lá sedmi okolním dvor m (grun-
t m) dob e. Kdo ho zasadil, má dlouhou, t ž-
kou smrt“ (Václavek 1892). Pro lé bu se použí-
val ko en posedu, který se dnes jedním
z nejvýznamn jších lé iv v homeopatii.
V poslední dob  se zkoumají i jeho protirakovin-
né ú inky. Ko en p sobí jako silné projímadlo,
dávidlo a prost edek proti revmatismu. D íve se
používal jak pro lé bu lidí, tak i jako lék pro do-
bytek. Pro koho bude vykopaný ko en vhodný,
se rozhodlo podle jeho tvaru. „Posedový ko en
je dvojí: pro lidi a pro dobytek. Ten pro lidi má
potom už podobu lidskou (d tskou), ten pro sta-
tek má zase podobu n jakého zví ete, bu
mašíka nebo telate. Pro lidi je od v ed  a všeli-
jakých bola ek“ (Václavek 1892). Posed najde-
me roztroušen  zplan lý hlavn  kolem Vsetína.
Už í an (1936) uvádí: „alba L. posed bílý –
por znu u Vsetína u Lapa  (Bubela) – dosud
roste, na Valašsku sází se úmysln  v plotech
jako lék proti padoucí nemoci a zpla uje,
v Hov zí v Kychové nad zvonicí jest touto rost-
linou porostlý celý sklep“. Místy je mezi obilím

velmi hojnou ple-
velnou rostlinou
chrpa modrá
(Centaurea cyanus
L.). Pochází z jiho-
východní Evropy,
odkud byla zavle-
ena už ve starov -

ku pravd podobn
s obilím do celé Ev-
ropy. Z této rostliny
se sbíral kv t, a to
bu  pouze modré
koruny, nebo se tr-
hal celý úbor i se
zákrovem. Zákrov
je ta tvrdá zelená
pali ka mezi kv -
tenstvím a kv tní
stopkou. Hlavn  na

Sukulentní r žice list  net esku st ešního (Sempervivum tectorum) Foto T. Kašpar

R žov  kvetoucí net esk st ešní (Sempervivum tec-
torum)      Foto T. Kašpar

Popínavá rostlina posed bílý (Brionia alba)
      Foto P. Kocián

noc se pak p ikládaly obklady z odvaru chrpy, a
to p i zán tech o í. „Bolavé o i vymývají se od-
varem chrpy, rosou s trávy neb s oken, též p i-
kládají plátenko nat ené hadím sádlem“ ( í an
1929/30).

Rostliny tém  vyhubené
Je jisté, že celá ada druh , u kterých se

zjistilo, že mají lé ivé ú inky, na tuto svoji p ed-
nost doplatila bu  vyhubením nebo drastickým
úbytkem míst výskytu. Na tuto skute nost upo-
zor uje už p ed více než 150 lety Daniel Slo-
boda (1852): „škoda, že byliná i a byliná ky
procházejíce hory a lesy, roviny a doliny, suši-
ny a bažiny, mnohé zeliny tak vyplenili, že t ž-
kem již k nalezení jsou. Zde v okolí rusavském
se kup . t ílistník ili ho ká jetelina (Menyan-
thes trifoliata L.) druhdy dosti hojn  nalézal,
jak mnozí dosv d ují, te  však ledvá zeleného
listu uz íš, živého kv tu rostliny této se mi neu-
dálo ješt  spat iti“. Ho ký jetel, správn  es-
ky vachta trojlistá roste na zamok ených, kyse-
lých p dách rašeliniš  a slatin a také v m lkých
t ních. „Ho ký jetel roste na rašelinných lukách
a ba inách“ (Sloboda 1852). Vachta je starou
lé ivou rostlinou, užívala se p i žalude ních
potížích a nechutenství, proto se její listy p idá-
valy i do ho kých žalude ních likér . „Odvaru
užívá se p i slabém trávení a chorém žaludku.
Jeví-li slabší ú inek, p idá se zem žlu  a pely-
n k. Odvar nutno p edem osladiti medem,
nebo  slabším lidem se protiví. Štáva z erstvé
rostliny vytla ená mírní hore ku, prospívá p i
nemocech mo ových a zimnici“ (Sloboda
1852). Dnes se uplat uje p edevším homeo-
paticky a asto ji najdeme v n jakém tom za-
hradním jezírku jako okrasnou vodní rostlinu.
Vachtu je zakázáno trhat i p esazovat z volné
p írody, protože pat í mezi ohrožené druhy naší
kv teny. Na Valašsku na vachtu narazíme jen
vzácn , její populace zdecimoval sb r pro lé-
ebné ú ely a také z krajiny zmizela místa její-

ho p irozeného výskytu – rašelinné louky a
slatiny. Dalším druhem, kterému tak ka vymizel
biotop, na který je vázán, je rosi ka neboli
rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia L.).
Vychvalovala se zvlášt  ve st edov ku a p i-
pisovala se jí moc prodloužit lidský život až do
100 let. Z rosi ky se destilovala proslavená
„zlatá voda“ (Goldwasser), která m la lé it
všechny nemoci. Pon vadž to byl velmi chutný

likér, rozší ilo se jeho jméno tém  po celé Ev-
rop  (p vodní název rosoglio byl u nás po eš-
t n na  rosolka).
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Pod r znými jmény: su anka nebo su ánek,
devaterník i samolístek se skrývá tolije ba-
henní (Parnassia palustris L.), d íve velmi moc-
ná to zelina. „Té se i ert bojí. O tom je následu-
jící pov st. Jednou uchytil jakousi d v ici ert a
když ji v pov t í už hodný kus nesl, cht l si od-
po inouti a sedl si s ní na louku. Na té louce
rostlo mnoho su anky, ale ert si toho nevšim-
nul. Když pak cht l d v ici dále nésti, nemohl se
jí nijak uchopiti. I poznal ert, že tu je po jeho
moci a právu do dív iny, a hled l se s ní z toho
místa co nejd íve dosta . Nésti ji však už nemo-
hl, musela tedy krá eti podle n ho. A su anka
byla tam až do kolen vzrostena a taká p kná,
bujná. Tu praví ert k d v ici: „Zdvihni si kasan-
ku, vle e sa ti po su anku!“ – A tak to trvalo už
chvíli, až d v ici to bylo divné, co ten ert o su-
ance stejn  tolik mele, a „na tož“ utrhla hrstku

su anky a zastr ila si ji za pás a tak si nev dom-
ky od erta pomohla, opustil ji. Když má tedy
lov k u sebe su anku, tož nemá ani ert do

n ho moci“ (Václavek 1892). Pravov rný ochra-
ná  si jist  te  trhá vlasy, když te: „utrhla hrstku
su anky“. Tolije bahenní totiž pat í k siln  ohro-
ženým druh m naší kv teny. Roste už jen na
n kolika podmá ených loukách na Valašsku.
O to cenn jší je Václavk v zápis pov sti, vždy
uvádí: „na té louce rostlo mnoho su anky“. a-
rovná moc této pozoruhodné byliny m la pomo-
ci i p i lé b  tak vážného onemocn ní, jakým byl
„v ed“, n kdy se vyslovovalo také „b ed“. V ed
byl považován za velmi vážné onemocn ní a
z ejm  se pod tímto ozna ením skrývala t žká
zán tlivá onemocn ní. „V edem rozumí se psot-
ník, k e e a všeliké silné bolení vnit ní, nemoci
st evní, b išní, zapálení“ ( í an 1929/30). „B e-
dová zelina, neb rozhon, není ur ito, která se
rozumí, zdá se však, že je to devaterník (rozu-
m j tolije bahenní) i úložník i ernobýlový ko-
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Pod r znými lidovými jmény „su anka, su ánek,
devaterník, samolístek“ se skrývá na Valašsku vzác-
n  rostoucí tolije bahenní (Parnassia palustris L.)

Foto T. Kašpar

L I T E R AT U R A„Ho ký jetel“, dnes už vzácná vachta trojlistá (Me-
nyanthes trifoliata)     Foto T. Kašpar

Tentakule (pali kov  rozší ené chlupy k chytání
hmyzu) na listu rosnatky      Foto T. Kašpar

sporu, jisté ale také je, že tato š áva i lé í. Malina
p irozen  rozeh ívá organismus, stimuluje funk-
ci potních žláz a usnad uje pocení. Maliny ob-
sahují krom  dalších látek i kyselinu salicylovou,
která p sobí podobn  jako aspirin. Pomáhá tak
p i lé b  bakteriálních a virových onemocn ní
doprovázených zvýšenou t lesnou teplotou.

P ístup lidí k lé ivým bylinám je dnes napros-
to jiný než v minulosti. Dnes s nimi nej ast ji ex-
perimentujeme p i mírných a život neohrožují-
cích nemocech, p i r zných nachlazeninách,
rým  a kašli. Máme jistotu, že bude-li h , m že-
me kdykoliv vyhledat odborného léka e.
V minulosti p edstavovaly lé ivé rostliny a v -
bec lidové léka ství jedinou možnost záchrany
života prostého valašského lidu.

en, z nichž každý prý ukládá
a rozhání v ed“ (Sloboda
1852). Kouzelnou bylinou byl
i rvá  (plavu  vidla ka – Ly-
copodium clavatum L.), n -
kdy se jí íkalo i ertova zeli-
na. „Vysype-li se tráva do
vody, všecka jde dol  vodou,
jenom rvá  jde „hore vodú“,
po emž se pozná. Kdo má
u sebe rvá e, je nep emoži-
telným, nikdo ho neošidí, všec-
ky zámky jím otev e. O d v-
e, které má „rvá e“ u sebe,

hoši se rvou“ ( ižmá  1946).
Rostlin využívaných na Va-

lašsku v lé ení je ješt  celá
ada. Ur it  se nepoda ilo

všechny ani vyjmenovat, na-
tož o nich napsat vše, co naši
p edkové sami na sob  od-
zkoušeli. Na záv r si ekn -
me o jedné, kterou ani jako
lé ivku nebereme, spíš jsou
pro nás její plody letním osv -
žením. Maliník (Rubus idae-
us L.) roste u nás všude
na lesních pasekách a je vel-
mi hojný. Možná jste sami
v d tství zažili, že p i hore ce
jste dostali napít hodn  slad-
ké malinové š ávy. Š áva je
chu ov  moc dobrá, to beze-       Foto M. Dvorský
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Hanuš Schwaiger
a Valašsko

(1891-1902)

Dana Veselská

Vztah jednoho z nejzajímav jších a dnes pomalu do
zapomn ní upadajících výtvarných um lc  2. polovi-
ny 19. století, jind ichohradeckého rodáka profesora
Hanuše1  Schwaigera (1854-1912) k Valašsku má po-
átky již n kdy v lét  roku 1889. Tehdy malí , absol-

vent víde ské Akademie výtvarných um ní, žák prof.
Makarta, dokon il své d ležité dílo Rybí trh v Bruggách,
aby se poté podle lí ení svého p ítele „…vypravil na
Moravu, nejprve do Hustope e a když tam nenalezl
slibované zajímavosti…. jel nejprve do Bzence a když
ani tam okolí nesplnilo o ekávání, do Hroznové Lho-
ty.“2  Cesta vedoucí nejprve na Slovácko se Schwai-
gerovi stala osudnou nejen po um lecké, ale p ede-
vším po osobní stránce a definovala jeho životní pou
tém  do konce života.

Schwaiger p ijel na ja e na pozvání Joži Uprky do
Strážnice, oba um lci spole n   tvo ili v blízkém Kn ž-
dubu. Odtud docházeli za zábavou do nedaleké Hroz-
nové Lhoty, na podzim 1889 se sem pak p est hovali
natrvalo. Hanuš Schwaiger se usadil u Náhlík , kde
tehdy bydlela také u itelka Jožka Ku erová ze Strážni-
ce. Seznámili se a jejich vztah byl završen svatbou
v lednu 1891. Josefin  Ku erové bylo 25 let, ženichovi
b žel rok sedmat icátý. S atek znamenal ve Schwai-
gerov  život  zásadní obrat; do té doby bohém a ne-
zodpov dný synek, který nem l p íliš dobrou pov st,
našel ve své žen  v rnou a chápavou pr vodkyni, již
sám jednou nazval „nejv tší trefou svého hloupého
života“. Po s atku se novomanželé z Hroznové Lhoty
odst hovali. Jejich finan ní situace nebyla dobrá (a tak
tomu m lo být po celou dobu jejich „valašského“ poby-
tu). Josefina pocházela spíše z chudých pom r  a Ha-
nuš Schwaiger byl po svém dosavadním bou livém
život  p íliš zadlužen. Plánované d dictví po malí ov
otci se z r zných d vod  neuskute nilo,3  a tak nezbý-
valo než se dalším atak m v itel  vyhnout nejlépe
zm nou bydlišt . Manželé odešli do Karpat (jak je na-
zývali), dnešních Hostýnských vrch , a usadili se
v Byst ici pod Hostýnem. Po r zných podnájmech
p ímo v Byst ici (nap . u dr. Fuksy, na jehož dom  na

byst ickém nám stí byla pozd ji odhalena pam tní des-
ka4 ) se Schwaigerovi odst hovali hloub ji do údolí mezi
Hostýnem a Javorníkem.

Schwaiger na Byst icku nacházel mnoho svých ob-
líbených nám t , maloval zde chudáky, opilce i t žce
pracující zem d lce. as trávil podle svých zvyklostí
pov tšinou po hospodách, a tak se stal v okolí brzy zná-
mou postavou. Své setkání s malí em popsal výstižn
byst ický rodák, spisovatel a pozd jší p ítel a mecenáš
František Táborský takto: „Kterýsi ve er na za átku let-
ních prázdnin roku 1891 vešel jsem na kousek besedy
do restaurace našeho byst ického hotelu – tehdy se zval
U m sta Vídn  – a jen jsem otev el dve e, hle, u prvního
stolu hned vlevo u dve í sedí – Schwaiger… Brada do
mírné špi ky p ist ižená a kníry byly ješt  tmavé. Poku-
oval a popíjel. Byl už po ve e i. Doutník byl z t ch

dražších nezvyklého tvaru – pozd ji jsem zv d l, že si
objednával doutníky z Holandska, také jsem je pozd ji
okusil, výborné – pivo bylo sice venkovské, ale chutnalo
mu, na tácku pod jeho sklenicí p ibývalo árek jako by
na  vylézala chlupatá housenka. Do oka padl mi hned
také jeho oblek. Z nejlepší anglické látky, vybraný tón i
st ih. Vkusná kravata z dobré látky, v ní stará zlatá jeh-
lice. Na levé ruce rovn ž velký starý zlatý prsten. Na
lavici u zdi ležel jeho šedý klobouk moderní, na n m
sv tlohn dé kožené rukavice a za ním h l s tenkou zla-
tou naho e pod ohbím obrou kou. Aristokrat zevn jš-
kem: nic nápadného, nic laciného a všedního na n m,
ale všechno prima. Pozd ji jsem poznal, že nejen ze-
vn jškem všechno bylo prima – krom  kapsy.“5

Zásadní okamžik Schwaigerova pobytu na Byst ic-
ku znamenalo seznámení s majitelem zdejšího panství,
baronem Laudonem. V tšina pam tník  je popisuje velmi
podobn ,6  proto si dovolíme vzpomínky shrnout.
Schwaiger namaloval obrázek jakéhosi d lníka, snad
z pily, a v noval mu jej. Obdarovaný ukazoval obrá-
zek kamarád m, ten šel z ruky do ruky, p ítomný baron
Laudon se dotazoval, co to mají. Jeden z nich odpov -
d l: „Je tu jeden taký, rád pije, malí , maluje kdožví
jaké lidi, ten to namaloval.“ Laudon poznal ruku zkuše-
ného um lce a pozval Schwaigera k sob  na byst ický
zámek. P i setkání nabídl malí i k pronájmu patro hájov-
ny „Na Pasekách“ na úpatí Hostýna, kde by se mohl
pln  v novat své výtvarné práci. Hájovna, existující
dosud a známá jako „Schwaigerovka“, je p vabná
d ev ná stavba alpského typu. V p ízemí bydlel hajný
a patro bylo p vodn  ur eno pro panstvo. Schwaigero-
vi si zde z ídili útulný byt, který však na zimu opoušt li,
v tom p ípad  bydleli op t v Byst ici p. H. na nám stí
v dom  G. Prennera.7

Na Valašsku Schwaiger pokra oval v kresebných
záznamech a studiích prostých venkovských lidí a rázo-
vitých postavi ek, které jej zaujaly už na Slovácku nebo
v Nizozemí, p ibyly také studie postav v charakteristickém
lidovém od vu. Rozvíjela se zde rovn ž malí ova tvorba
krajiná ská, k níž jej podn covalo místní prost edí. Pro
svého mecenáše, kterým se baron Laudon stal stejn
jako ada jiných, vytvo il Schwaiger v roce 1894 fresko-
vou výzdobu byst ické h bitovní kaple. Vedle Panny
Marie Hostýnské jsou zde zachyceni lenové baronovy
rodiny s patrony. Fresky byly v 90. letech 20. století
restaurovány a p i té p íležitosti byla zjišt na i malí ova
autorská signatura.8

Byst ici nebo Paseky opoušt l Schwaiger jen výji-
me n . V roce 1892 pracoval na zámku v Pr honicích
na fresce s nám tem sv. Ji í pro dalšího svého mece-
náše hrab te Sylva-Tarouccu. V roce 1896 trávil delší
as na zámku v rakouském Aspangu, kde pracoval

pravd podobn  na n jakém úkole zprost edkovaném
op t hrab tem Laudonem. V dob  byst ického pobytu
podnikl také dv  zahrani ní studijní cesty, v roce 1896
do oblíbeného Nizozemí (o jejím pr b hu nemáme bo-
hužel tém  žádné zprávy) a v roce 1897 do Itálie,
z níž krom  n kolika zajímavých plenérových studií
vzešel také nám t pro ru n  kolorovanou litografii Sv.
Cyril a Metod j, kterou o rok pozd ji vydal olomoucký
nakladatel Promberger9 .

Z dochované korespondence mezi manželi Schwai-
gerovými10  vystupuje z eteln  úloha, kterou hrála Jo-
sefina Schwaigerová v malí ov  život . Po bou livém
mládí op edeném legendárními p íb hy, v etn  dolože-
né existence dvou nemanželských d tí11 , zakotvil
Schwaiger ve vztahu, jehož význam pro sebe si uv -
domoval zvláš  v asech odlou ení, zavin ných pra-
covními povinnostmi. V jednom z dopis  píše: „Ženo
moje zlatá, pepíku m j, nemilejší, bez kterého nem žu
bejt živ. Tys jak závaží u hodin, cos pry  vr í to všecko
na licho. Píšeš že ti nepíšu a já každý den 4 stránky!
Tj. 3 psaní týdn  … a jedno jsem recomandoval a jedno
s tím svatým medailismem. Moje dít  zlatý dobrý co to
za bídu, když lov k láskou k druhému tak vázán že
strácí samostatnost! A p ec zas jak blažený pocit v tom,
když lov k  si v tom smutku ekne Mám doma n koho
kdo m  má rád, a já jsem o tom p esv d en a v ím! Ty
jseš ješt  moc mladá než abys v d la co to je!.....A
proto m  tak napadlo, že já jsu taky starý pa idlo, ale že
m  B h dal ženu dobrou, hodnou, hezkou s k es anskou
trp livostí opravdovou. Když se taky n kdy hádáme, ale
myslím, že pocit ten m j že taky u tebe, že kdyby se
n co stalo že bysme jeden bez druhého nemohli být.“

Život se „starým pa idlem“, jak sám sebe Schwai-
ger v dopise nazval, nebyl jednoduchý. Bez p isp ní
mecenáš  z aristokratických kruh  (pro které byla ma-
lí ova záliba v historických výtvarných technikách velmi
atraktivní p edevším pro ú ely etných stavebních úprav
hradních sídel ve stylu lákavého a oblíbeného historis-
mu) by se žilo ješt  h e. Nap . hrab  Wilczek, známý
majitel uhelných dol , posílal každou zimu Schwaige-
rovým do Byst ice p. H. vagón uhlí, patrn  si dob e
v dom, že jiná než materiální výpomoc by rychle skon-
ila v rukou zdejších majitel  náleven a pohostinských

podnik . Malí  byl totiž oblíbený spole ník, p átelský,
do hostince chodil rád. Sedával se svou obvyklou spo-
le ností: krej í, švec, nat ra , stola , peka , to byli jeho
kumpáni, se všemi si tykal. Byl št drý až marnotratný,
asto p átele a známé založil, rozdával, když bylo co.

Když bylo nejh , lehli si se ženou do postele a snažili
se zimu zaspat. Um lc v životní styl tak dokumentuje
nejen množství r zných vzpomínek, ale i památky,
které jsou v Byst ici p. H. dodnes opatrovány.
K nejznám jším pat í kopie rozm rné malby na plechu,
kterou Schwaiger vytvo il pro sv j oblíbený hostinec
U pošty. Malba znázor uje místního hostinského Va-
verku, kterak je v pekle erty naléván vodou. O Va-
verkovi se v legraci íkalo, že edí host m víno, a malí
proto opat il dílo nápisem: „Tu máš Herrenbaumgart-
ner.“ Ve sklep  Vaverkova domu malí  hostinského
navíc vymaloval, jak tla í víno z okurek.

H. Schwaiger jako
„švihák“.
Foto pravd podobn
B. V. Liška, Jind i-
ch v Hradec, po .
90. let 19. století.
© SOkA Jind ich v
Hradec

Vlastní podobizna v biretu, kresba tuší/papír, 1882,
Muzeum um ní Olomouc Foto L. u ík, 2008
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Dlouhodobý pobyt manžel  Schwaigerových na
Byst icku byl v kruhu malí ových p átel znám, a proto
byli ve svém p sobišti na Pasekách hojn  navšt vo-
váni. Mezi nejvýznamn jší návšt vy, které vstoupily
do historie regionu, pat í ta z roku 1898, kdy v blízkém
Chval ov  trávil letní pobyt spolu s básníkem a Schwai-
gerovým p ítelem Josefem Svatoplukem Macharem
pozd jší první prezident Tomáš G. Masaryk s rodinou.
Jak pozd ji vzpomínala Alice Masaryková,12  asto
um lce s manželkou Masaryk navšt voval. Vážil si
nejen jeho um ní, ale cenil i svobodnou a nekonformní
um lcovu povahu. O astém cíli chval ovských výšla-
p  rodiny Masarykovy referuje i spisovatel František
Táborský, který je na cestách n kdy doprovázel: „v za-
jímavém domku jednopatrovém s pavlá kou dokola
kolem a s v ži kou uprost ed st echy, v p ízemku byd-
lel hajný Uruba a teti ka Urubka, jak jste tam p išli,
nabídla chleba, ej, jak chutného, a másla k n mu skvost-
ného a cht l-li kdo a byla-li smetany anebo kyšky (ky-
selého mléka), naho e pak, v pat e, z ízeného za lep-
ších pro šlechtu as  pro loveckou spole nost, aby se
tam po namáhavé práci ob erstvila, v celém tom pat e
bydlel tehdy dobrý kamarád hastrman v, krysa v, Kra-
konoš v a všech potulných Ahasver , velkých i drob-
ných, malí  vysokonohý, s velkým sk ipcem na nose,
s šibalským úsm vem a s d tským srdcem - Hanuš
Schwaiger se svou mladou ženuškou Josefinou neboli,
jak on íkal, „se svým Pepíkem“.13

Masaryk byl p ítomen i situaci, která se v lét  toho
roku udála na byst ickém nádraží a která ovlivnila celou
Schwaigerovu budoucnost: o ekával zde spolu
s malí em p íjezd Machar v a byl tak u toho, když
básník Schwaigerovi tlumo il nabídku ministerstva
vyu ování na profesorské místo na brn nské techni-
ce.14  Protože se Schwaiger dostal brzy po nástupu
brn nské profesury do jistých „delikátních“ potíží, mu-
sel (na Macharovu p ímluvu) vstoupit do jeho p ípadu
jind ichohradecký právník Dr. Slavík. Za to se mu od
tehdejšího profesora pražské univerzity dostalo osobní-
ho pod kování: „...dovídám se práv  o výsledku Va-
šich krok  k odstran ní Schwaigerových mladistvých
„nerozvážností“: z p átelství k Schwaigrovi a oddanosti
k jeho um ní, ale zárove  z up ímné radosti nad Va-
ším, v pom rech našich tím cenn jším jednáním vy-
slovuji Vám tuto svou radost. T. Masaryk.“15

Po odchodu do Brna malí  ješt  stále vnímal Byst ici
pod Hostýnem jako sv j domov, ješt  v roce 1899
zapo al práci na monumentální zakázce šestice akva-
rel  dokumentujících provozy Thonetovy továrny na
ohýbaný nábytek. Akvarely byly ur eny pro sv tovou
výstavu v Pa íži, která se konala v roce 1900.16  Tepr-
ve v roce 1902, kdy se Schwaiger stal profesorem na
pražské Akademii výtvarných um ní, v podstat  skon-
il trvalý pobyt manžel  Schwaigerových na Valaš-

sku. Z Prahy se však do Byst ice pod Hostýnem ješt
sporadicky, obvykle na léto, vraceli. Kontakt Schwai-
gera s Valašskem byl nadále zprost edkováván p ede-
vším prost ednictvím spisovatele Františka Táborské-
ho, který pat il k jeho velmi blízkým p átel m.

Období malí ova života, spojené s pobytem (by
pozd ji nikoliv celoro ním) v Byst ici pod Hostýnem
(1891-1902), bylo nejen obdobím nekone ných konflik-
t  s v iteli, úporného a únavného shán ní finan ních
prost edk  asto ur ených jen k holému p ežití, ale i
obdobím osobního št stí, zajímavé práce a kvalitní tvor-
by. Ve své poslední v li projevil Hanuš Schwaiger
p ání, aby byl poh ben na h bitov  v Byst ici, kde od
roku 1906 odpo ívala i jeho tchýn  Josefina Ku erová.
Protože v dob  malí ova skonu (v roce 1912, na vlek-
lé, kruté obtíže, spojené s rakovinou tkání dutiny ústní)
nebylo možné uskute nit p ání jeho manželky, aby oba
její blízcí spo inuli vedle sebe, byla matka Josefiny
Schwaigerové p enesena z ejm  na jiné místo a barok-
ní k íž ponechán jako náhrobek malí e. P vodn  se na
p íprav  poh bu m lo podílet také m sto Byst ice pod
Hostýnem, ale malí ova žena vyplnila p ání um lce
beze zbytku (tedy ob ad bez poh ebních e í i veške-

rých okázalostí), ímž si p ivodila nepochopení tisku i
ásti ve ejnosti. V dopise Františku Táborskému Jose-

fina Schwaigerová napsala: „A s tím náhrobkem se m
to zdá být tak n jak podivné. Tož za místo si nechají
platit, a náhrobek cht jí dát. Myslím, že by pro nás oba
sta il ten bab n in k íž. A pak kdyby ale p ece jen ten
kámen dali oni, a na n j nápis, tož bych si p ála, aby
vzdor eskému nápisu napsali Hans a ne Hanuš. Po-
n vadž to byl Hans Schwaiger.“17  Výsledná podoba
malí ova náhrobku, tak jak jej známe z dnešní doby, je
do jisté míry napln ním obou p edstav. Kovaný barokní
k íž, opat ený v nápisové kartuši jménem Hanuš
Schwaiger, spo ívá na nízkém kamenném podstavci
obklopeném d evinami p i jihozápadní zdi byst ického
m stského h bitova.

P O Z N Á M K A
1) K t n byl Johann Peter Paul, tém  po celý život
užíval n meckého k estního jména Hans. Pocházel
z n meckého jazykového prost edí, eštinu p ijal až
pozd ji, poté užíval obou jazyk  soub žn . Po ešt lé
k estní jméno Hanuš se vžilo mimo jiné proto, aby na-
pomohlo tení charakteristické malí ovy signatury HS.
2) Jiránek, Miloš: Hanuš Schwaiger. Praha 1908, s. 15-16.
3) Z deníku Josefiny Schwaigerové. Zpravodaj m sta
Byst ice pod Hostýnem, . 3, 1982, s. 28-30. Více také
Veselská, Dana: Hanuš Schwaiger ve svém rodišti.
Jind ich v Hradec 1998, s. 7.
4) S nep esnou formulací vro ení malí ova pobytu ve
m st .

Um lec s manželkou Josefinou.
Foto B. V. Liška, Jind ich v Hra-
dec, 90. léta 19. století.

Hájovna Na Pasekách, zv. nyní Schwaigerovka, v blízkosti Byst ice
pod Hostýnem.            Reprofoto pohlednice

5) Lama , Miroslav: Hanuš Schwaiger. Praha: SNKL,
1957, s. 46.
6) M stský ú ad Byst ice pod Hostýnem, archiv býv.
m stského muzea, fond Hanuš Schwaiger.
7) Pro Prennerova syna Richarda  vytvo il Schwaiger
pozd ji na hrad  Kreuzenstein ru n  malovaný perga-
men o p ijetí do spolku hrdin -prdin . SOkA Jind ich v
Hradec, KHA (Kulturn  historický archiv), položka 116,
inv. . 35-38.
8) Zpráva o pr b hu restaurování Laudonské h bitovní
kaple v Byst ici p. H. In: Zpravodaj m sta Byst ice pod
Hostýnem, . 10, 1997, s. 10-11.
9) O vysoké úrovni tehdejších tiska  a kolorist , a
naopak o nízkém pov domí dnešních „rádoby“ sb -
ratel  um ní sv d í, že bývá dnes tato litografie mno-
hými „starožitníky“ považována za originální kres-
bu.
10) Krajská galerie ve Zlín , sign. SG 131.
11) Veselská, op. cit, s. 8-9.
12) Masaryková, Alice: Moje vzpomínky na Valašsko.
In: Naše Valašsko, ro . 10, 1947, . 1, s. 1-2.
13) Citováno dle: www.obec-chvalcov.cz
14) Lama , M.: op. cit, s. 48.
15) SOkA Jind ich v Hradec, KHA, inv. . 132, pol. 2,3.
Více D. Veselská: op. cit., s. 8.
16) Lama  popisuje, že v roce 1954 se dva z nich ješt
nacházely v majetku rodiny ve Vídni. Lama ,M., op.
cit., s. 51.
17) Veselská, Dana: Byst ická zastavení. In: Jind icho-
hradecký vlastiv dný sborník, 10, s. 30.

Prof. H. Schwaiger ve své pracovn  ve vile Klára
v Buben i, reprofoto ilustrace z asopisu. Kolem 1910.

© SOkA Jind ich v Hradec

S básníkem J. S. Macharem. Foto B. V. Liška, SOkA
Jind ich v Hradec, 90. léta 19. století.

Fotografie ze sklepa Vaverkova hostince. Vlevo nad
sudy kresba H. Schwaigera znázor ující hostin-
ského, jak tla í víno z okurek. Kolem 1930 (?)



VALAŠSKO 2008/2
26

Studie ke Krysa i, kresba tužkou/
papír, zna eno hs, nedatováno
© Antikva Dr. Ji í Ho ava v Jind i-
chov  Hradci

Ov ák v kožichu, suchá jeh-
la, zna eno hs v desce, 1890
© Antikva Dr. Ji í Ho ava
v Jind ichov  Hradci

Kapli ka mé ženy, olej na d ev , vryto vlevo hs,
vpravo popis a datace 1894(?)
© Antikva Dr. Ji í Ho ava v Jind ichov  Hradci

Naše první obydlí, kombinovaná technika/kar-
ton, signováno h. schwaiger, 1900
© Antikva Dr. Ji í Ho ava v Jind ichov  Hradci

Hrá i a ert, tempera/d evo, 1889, Krajská galerie výtvarného um ní ve Zlín

Krysa , gobelín, vlna, hedvábí, k 1904, Muzeum
regionu Valašsko ve Vsetín  - Muzeum Valašské
Mezi í í          Foto M. Langer

Krysa , kresba tuší/papír, 1891, Muzeum
um ní Olomouc          Foto L. u ík, 2008
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Žnec, ilustrace k pohádkám O hastrmanovi J.
Schwaigerové, akvarelovaná perokresba/papír, sig-
nováno h. schwaiger, 1904
© Antikva Dr. Ji í Ho ava v Jind ichov  Hradci

Portrét matky F. Táborského, akvarelovaná kresba/
porcelánová desti ka, 1895, M stské muzeum v Byst ici
pod Hostýnem    Foto E. Ned lníková, 2008

Portrét lékárníka Toffa, akvarel/papír, M stské mu-
zeum v Byst ici pod Hostýnem

Foto E. Ned lníková, 2008

Vodník, gobelín, vlna, hedvábí, 1910-1911, Muzeum
regionu Valašsko ve Vsetín  - Muzeum Valašské Mezi-
í í     Foto M. Langer

Sv. Cyril a Metod j, ru n  kolorovaná lito-
grafie/papír, 1898, Muzeum regionu Valaš-
sko ve Vsetín  - Muzeum Valašské Mezi í í

Foto M. Langer

Novoro ní p ání F. Táborskému Zdráv
st j ba uško, dva špatní slované, akvare-
lovaná kresba tužkou/papír, 29.1. 1909, Mu-
zeum Jind ichohradecka v Jind ichov  Hradci

Vodník, ilustrace k pohádkám O hastrmanovi J.
Schwaigerové, akvarelová perokresba/papír, sig-
nováno h. schwaiger, 1903
© Antikva Dr. Ji í Ho ava v Jind ichov  Hradci
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Pluta v Jasenicích, 40. léta 20. stol.

Nad Pot ky, 1947

Z Javorník , 1942

Chalúpka na Uhlisku, 1949

VYZNÁNÍ
VSETÍNU

„s tužkou v ruce“
od Jaros lava

Gebauera
* 11. 10. 1923

Z Uhliska, 1947

Vsetínský zámek, 1946

Vsetínské nokturno, 1943

Na up , 40. léta 20. stol.

Byst i ka, 1942 Za upem, 1947
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Mou celoživotní zálibou je kreslení a malo-
vání. Už od mladých let v d li o mém koní ku
p átelé a známí, a tak v tšina kresbi ek a ob-
rázk  putovala k nim – n komu k svátku, jiné-
mu k narozeninám, životnímu výro í i jiné
významné události. T eba kamarád na vojn ,
když psal své milé, cht l psaní ko p izdobit
n jakou kv tinkou. Pro každého se našla kres-
bi ka na pot ebné téma.

Po ukon ení d eva ské pr myslovky v roce
1950 se sice nabízela možnost se v malí ském
kumštu více vzd lat, ale rodinné a existen ní
okolnosti si vyžádaly nastoupit do zam stnání
a kreslení si ponechat jen jako koní ka.
V zam stnání (v SM D eva ských závodech,
pracovišt  ve Valašském Mezi í í a Vsetín ,
jako konstruktér d ev ných montovaných sta-
veb) se pak autor živil vlastn  jen kreslením.
Jen ty své d ev né konstrukce kreslil podle
pravítka. Ob as p išel n jaký zájemce o vy-
tvo ení maturitního tabla, o plakát k místní spor-
tovní události nebo ke srazu tramp  na Pul i-
nách atp. P vodní záliba v krajinomalb , a to
p evážn  ze Vsetínska, p ešla asem ke kres-
b  figurální a karikaturní a k drobným grafi-
kám.

Zobrazované postavi ky m ly vždy sv j po-
hyb, svoji dynamiku, na každé kresb  se vždy
n co d je. asto jsou jejich prost ednictvím kri-
tizovány menší nepravosti i nešvary, které
v život  potkáváme. Na obrázcích se objevují
postavi ky Valach . ást t chto kreseb byla
v šedesátých letech zve ejn na na stránkách
tehdejšího ob asníku „Vsacan“.  V roce 2006
byly n které z nich vybrané pro ilustraci knížky
Mirka Holuba a Ji ího Parduby „Valaši sa sm jú“.

Nakonec se v r. 2007 zrodila myšlenka, pod-
porovaná n kolika známými, uspo ádat výsta-
vu z celoživotní tvorby „Životem s tužkou
v ruce“ ve výstavní síni vsetínské radnice.
Výstava byla osobním vyznáním rodnému
m stu. Posloužila ale také jako nám t pro mla-
dé, jak lze v život  radostn  a tv r ím zp so-
bem napl ovat volný as.

(úvodní text k výstav )

Že je Vsetín mým rodným m stem, to jaksi
samoz ejm  „za ídili“ rodi e: oba Vsetí áci,
na Vsetín  bydleli, chodili do školy, do zam st-
nání, poznali se, oženili (to s ur itými obtíže-
mi, jelikož byli každý jiného náboženského
vyznání), a tady jsem se jim i narodil. V ulici
Dolní Jasenka, v ísle popisném 217. V takové
typické valašské d ev nici, chalup  velice
skromné, ale romantické. Však si ji i dvakrát
vyportrétoval akademický malí  J. Belhá .

Rodi e mých rodi  také pat ili ke Vsetínu:
Sta í ek z mat iny strany, povoláním krej í,
m l moc rád husle a valašské p sni ky. A tak
nemohl chyb t v muzice, která pod primášo-
váním Pelárova pokra ovatele obš ast ovala
lidi a ší ila slávu valašského folkloru široko
daleko, ba i v Praze, a to v dobách brzy po
skon ení prvé sv tové války. A tak bývalo doma
nap íklad vzpomínáno, jak jednúc ekali na
sta í ka, až z té dálavy p iveze dom  n jakou
tu vyd lanou korunku. Tož p ijel, jenže dovezl
– nové husle! Že moc lepší, že od jakéhosi

talijánského mistra. A jak sta enka s ním po-
tom dlúho p edlúho v bec ani nemluvila.

A sta í ek z otcovy strany? Ten byl zednic-
ký a tesa ský polír u stavitele Michala Urbánka
v dob  na p elomu 19. a 20. století. To jsem
zase slýchával vzpomínky, jak se stav la Ob-
anská záložna na Palackého ulici a byl m st-

skou radou pozván Mikoláš Aleš, aby fasádu
naparádil t ma sgrafitama. A že tak jednúc, po
dobrém ob d  a trošce ehosi ost ejšího, si
mistr pot eboval vylézt kousek na lešení a n co
p im it a zjistit. A jak byl personálu tenkrát
vydán p ísný rozkaz: krkem ru íte za to, že
proboha nešlápne na n jakú špatnú šprušlu a
nespadne!

T sn  p ed druhou sv tovou válkou jsme
se pak p est hovali z Dolní Jasenky do nové-
ho rodinného domku u tehdy práv  vznikající
tvrti Rybníky. Z údolí ka na úpatí upu na ro-

vinu, mezi nové sousedy a tedy nové kamará-
dy. Ale po ád to bylo na Vsetín .

Život pak b žel dál: škola, zam stnání, hned
po válce prezen ní vojenská služba v Brn  (cht l
bych podotknout, že to byl jediný rok v život ,
kdy jsem bydlel ur itý as mimo Vsetín). Pak
seznámení s manželkou Vlastou, svatba a vlastní
rodina. D ti, vnuci, pravnou e.

Jeví se to všechno v logickém sledu, uspo-
ádané. Ovšem všichni, hlavn  my senio i,

víme, že ty dlouhé roky mívají i své problémy
a strasti, a n kdy nemalé. A tehdy se pak lo-
v k stává vnímav jším ke svému okolí a pro-
st edí, pozorn ji se rozhlíží a hledá opory. Sílu
do života. Má blíž k lidem, ke známým, k rodin .
A objevuje také fenomén rodného m sta, rod-
ného kraje: tady bydlím, žiju, tady jsem doma.
A tehdy si za nete uv domovat, jak je u nás na
Vsetín  p kn  a dob e.

T eba jak máme mimo ádn  blízko z m sta
do p írody, do lesa, na okolní kopce: na up, na
Uhlisko, na Žambošku, Be evnou, Nad hu ,
Sychrov, na Vlkošku. Z každého z nich z výšky
n kolika desítek i stovek metr  jsou kouzel-

né vyhlídky dol , na všechno pod námi, jak si
to tam žije. Jsou to takové naše rozhledny,
dárek od p írody.

Anebo dál: jak je m sto romanticky vt sná-
no do údolí Be vy a úzkých údolí ek sbíhají-
cích se potok : Jasenky, Rokytenky i Jaseni-
ce. Origináln  a jedine n  tvarovaný p dorys
menšího m sta.

A pak je t eba se ješt  porozhlédnout kolem
dokola, po obzoru, jaký je rozvln ný t mi va-
lašskými kotáry: m kké a ladné k ivky, které
nejsou k vid ní snad už nikde jinde na sv t .

N které z t ch tolika dojm , p írodu, krajinu
i postavi ky jsem se ob as pokusil si amatér-
sky zachytit i kresbou.

Takže nakonec nezbude, než pod kovat
p edk m nás, Valach , že práv  tady, v ohbí
eky Be vy, akorát tam, kde se potkává se

zemským osmnáctým poledníkem, se p ed
t mi 700 lety za ali zabydlovat.

Váš Jaroslav Gebauer

Sta en in portrét, 1941

S manželkou Vlastou na výlet , 2003
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Když slavili Vsetí ané

Z fotoarchivu
Muzea regionu Valašsko
ve Vsetín

p ipravila
Hana Jab rková

1. Kladení základního kamene k Horní škole na Vsetín  9. 9. 1888

2. Návšt va olomouckého arcibiskupa Prof. ThDr. Theodora Kohna na
Vsetín  v r. 1903 Foto O. Šr tek

3. Slavnostní otev ení vsetínské nemocnice v r. 1911     Foto Drábek

4. Gulášová partie vsetínských spolk  Snahy, Sokola, Krokodýla a Tam-
buráš  na výletním míst  pod Žamboškou, ervenec 1906

5. Mládenecká slavnost – pr vod Palackého ulicí, kolem r. 1910

6. Sázení Lípy svobody na Dolním nám stí ve Vsetín  v r. 1919
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17. Ú astníci Stínání máje vsetínské Živnostenské omladiny v r. 1921

18. Sokolská slavnost na Vsetín  v r. 1925

19. Hasi ská slavnost u p íležitosti 50. výro í trvání spolku v r. 1927

10. Slavnostní otev ení chaty K T na Vsackém Cábu, 29. 6. 1928

11. Ze slavnostního zahájení provozu železni ní dráhy Vsetín – Bylnice v r.
1928 (uprost ed stojí starosta Josef Sousedík, sedící s kloboukem v ruce MUDr.
František Sova, zakladatel vsetínského muzea)

12. Zápis T. G. Masaryka do Pam tní knihy m sta Vsetína p i jeho návšt -
v  24. 6. 1928            Foto J. Chudoba
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13. Vojáci – osvoboditelé 4. s. brigády v ulicích Vsetína 4. 5. 1945

14. Prvomájový pr vod v r. 1946

15. Mezinárodní den d tí v r. 1956

16. Pioný i vítají vlak s ú astníky spole ného cvi ení vojsk Varšavské
16. smlouvy „Štít 72“, 8. 9. 1972

17. Cvi enky na  Spartakiád  v r. 1975  Foto M. Macík

18. Vítání nových ob ánk  v ob adní síni vsetínské Nové radnice, polovi
16. na 70. let 20. stol. Foto M. Langer

19. Manifesta ní pr vod Vsetí an  na Dolním nám stí 5. 12. 1989
Foto K. Myška
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Pokra ování p ísp vku z minulého ísla
revue, který jsme v novali p edstavení n -
kterých sbírkových p edm t  z historické-
ho fondu Muzea regionu Valašsko ve Vse-
tín , majících vztah k území Vsetínska a sa-
motnému m stu Vsetín, je zam eno na vý-
b r sbírek národopisných a z fondu um -
leckých emesel a um ní. Chceme tak p i-
pomenout ryze muzejními prost edky dlou-
hý historický vývoj m sta, které je jako „op-
pidum Setteinz“ poprvé zmín no práv  p ed
700 lety v dochované latinsky psané listi-
n  Voka z Krava .

Sukn  „vln nka“, „vsetínka“
Dostala se do muzejních sbírek v r. 1977 p es

muzejního fotografa Miroslava Langra p i asa-
naci sklá ských domk  ve Vsetín -Filákov . Do-
plnila tak šest sukní tohoto druhu už d íve ve
sbírkách zastoupených. O jejich rozší ení píše
prof. Ant. Václavík v publikaci Luha ovské Zá-

lesí /1930/: „P ed 60 – 70 lety pat ily do výbavy
Valašek od Vlárského pr smyku po Byst ici pod
Hostýnem nezbytn  také ervené sukn  svisle
pruhované barevnými linkami. Na jižním Valaš-
sku se jim íkalo „vsetínka“. Byly to sukn  velmi
slušivé.“ Ozna ení t chto sukní „vsetínka“ bylo
rozší ené na Zlínsku, Luha ovicku a také na

proužk  v ervené ploše vytvá í mnoho variant
vzor . Ani na muzejních sukních se jejich vzorek
neopakuje.

Charakteristickým znakem t chto sukní je kro-
m  ru n  tkaného materiálu ušití z jediného kusu
tkaniny o pr m rné délce 350 cm /5 lokt / a ší ce
75 – 90 cm, p i emž ší ka tkaniny ur uje délku
sukn . V pase byly hust  na asené do límce
z téhož materiálu, ve švu na boku m ly rozparek,
n kdy i plát nou kapsu. Byly pom rn  t žké, dosti
nákladné, proto se asto jejich p ední ást p ikrý-
vaná zást rou nahrazovala leh ím materiálem
(kanafasem, tišt ným plátnem), obecn  nazýva-
ným „ledaco“.

Tkanina vln nek – obecn  ozna ovaná „me-
zulán“ /polovlna/ - je výrobkem vsetínských tkal-
c  a v poz stalostních spisech vsetínských žen je
doložena už ve 20. letech 19. století. V oblasti
východní Moravy nebyla její výroba obecn  roz-
ší ená, na map  Lidové tkaniny v eských ze-
mích /Praha 1973/ je Vsetín zakreslen dokonce
jako jediné místo její výroby na celé východní
Morav . Podobné tkaniny však byly vyráb ny i
ve Vizovicích a Valašských Kloboukách.

Sukn  byly velmi trvanlivé a vydržely i po n -
kolik generací. Nosily je vdané ženy jako sou ást
sváte ního od vu hlavn  v zimním období /ke
kožichu/.

Jsou dokladem mistrovské práce vsetínských
tkalc  19. století. Ti také vedle této tkaniny vyrá-
b li, a to v ješt  v tším rozsahu, i kanafas na a-
sov  oblíbené sukn  „kanafasky“ i na jiné použití
/blíže ve Zpravodaji Okr. vlast. muzea Vsetín 1988,
s. 37 – 42/.     -EU-

St ípky z minulosti Vsetína
zakódované v muzejních sbírkách II.

Eva Urbachová, Milada Fohlerová, Hana Jab rková,
Lubomír F. Piperek, Olga Mehešová

Sukn  „vln nka“ – ru n  tkaná ze
lnu a vlny, erné proužky v ervené
ploše, š. 408 cm, d. 87 cm

Rusav . Na Vsetín
a v okolí se nazýva-
ly „vln nka“, „sukn
vln ná“.

Materiál na vln n-
ky je ru n  tkaný na
tkalcovském stavu
plátnovou vazbou
z ln né nebílené os-
novy a vln ného
útku v barv  erve-
né a erné nebo er-
vené a modré. Opa-
kování r zných se-
skupení tmavých

K ivák sprašný

 Ve sbírkách vsetínského muzea se nalézá
zvláštní, p esto na první pohled vcelku oby ejný
n ž -  k ivák. Protože význam slova k ivák je
kapesní zavírací n ž, p ece jen nás p ekvapí  jeho
velikost – otev ený dosahuje více než 30 centi-
metr , zav ený necelých 20 cm. Slovo kapesní
zde tudíž vyzní pon kud nepat i n , pokud ovšem
nemyslíme kapsu klokaní. Nemén  zajímavý je
rovn ž jeho název – k ivák skotný nebo též
sprašný. Význam t chto slov ve valašském ná-
e í totiž znamená b ezí. A tato indicie nás p ece

jen p esv d í, že na tomto výrobku je skute n
n co výjime ného. P i bližším ohledání si lze po-
všimnout, že tento n ž v sob  skrývá netušené
bohatství. Ve svém d ev ném t le (držadle) má
ukryto 24  doslova miniaturních k ivá k  (nejdelší
z nich má 3,8 cm, nejkratší 1,6 cm), proto se mu
též íkalo k ivák skotný s mladými. Existují dokon-
ce informace, že n které sprašné k iváky v sob
mívaly až 50 k ivá ích miminek.
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Náš velký zavírací n ž má ocelovou epel (kr -
ku) s vyraženou zna kou ty  kyti ek a rýhami
zdobené duté držadlo (klátek) ze soustruženého
švestkového d eva, uvnit  n hož je dutina na malé
k ivá ky. Držadlo je ukon eno d ev nou kuželo-
vitou zátkou (patá kem) na zašroubování.

Tento typ nože vznikl z ejm  vtipem k iva ká
z R ž ky a Byst ic a vyráb li ho v tšinou na za-
kázku, jakožto specialitu, jen zvlášt  dovední k i-
va ká i. Pro svou rozm rnost nebyl používán
k praktickým ú el m, nýbrž sloužil jako upomín-
kový p edm t, kterým byly obdarovány i velmi
vzácné osobnosti naší historie.

Jako typicky valašský dar se t eba dostal až
k císa skému dvoru. Když totiž roku 1854 ozná-
mili zásnuby císa  František Josef I. a Alžb ta (Sisi),
rozhodl se prže ský fará  Pelár vyslat s tímto pre-
zentem deputaci do Vídn . Císa i a zvlášt  pak
císa ovn   se tento symbolický dar valašský prý
velmi zalíbil. Deputace byla milostiv  p ijata, po-
hošt na a na odplatu ud len fará i zlatý, starosto-
vi pak st íbrný záslužný k íž.

Velký zájem skotný k ivák vzbudil i na národo-
pisné výstav  v Praze v roce 1895, kde byl ved-
le jiných valašských výrobk  velmi obdivován.

Tímto kuriosním výrobkem byl obdarován také
Tomáš Garrigue Masaryk p i své návšt v  Vse-
tína roku 1928. Náš první eskoslovenský prezi-
dent jej prý tehdy nazval t hotnou kudlou.

Do muzea se tento k ivák dostal jako ukázka
lidové výroby k ivák  a nož  z muzea továrny
na nože brat í Bubel  (po roce 1945 Sandrik) na
Vsetín  v roce 1951. V sou asné dob  je uložen
ve stálé expozici a spolu s ostatními nes etnými
druhy k ivák  tu odkazuje na zašlou slávu k i-
vá ká ství na Vsetínsku.     -MF-

Secesní vitrážová okna
Nov  p íchozí návšt vníci vsetínského zámku

bývají asto p ekvapeni moderním architektonic-
kým pojetím jeho interiér . Zven í slohov  isté
renesan ní šlechtické sídlo z po átku 17. stol.,
v pozd jších stoletích upravované p estavbami a
p ístavbami až do kone né podoby v klasicistním
duchu, m že opravdu zevnit  p sobit trochu ne-
historickým dojmem. Je totiž pojato jako ryze ú elo-

vé spole ensko-kulturní za ízení. Tuto pe e  získa-
ly nové interiéry po rozsáhlé rekonstrukci na p e-
lomu 60. a 70. let, kterou si vyžádala povále ná
postupná devastace všeho, co p ipomínalo p ed-
chozí existenci soukromých vlastník  zámku. Proto
dv  barevná okna – vitráže se secesním dekorem
pat í k ojedin lým dochovaným hmotným památ-
kám, vztahujícím se k živé historii zdejšího zámku.
Až do doby rekonstrukce st echy zámecké budo-
vy na po átku 90. let 20. stol. ležela v podob  za-
prášených st ep , v rozpadávající se olov né
kost e a oprýskaných d ev ných rámech, bez

povšimnutí na zámecké p d . Teprve v roce 1993
byla za p isp ní pražské Um lecké huti sklená ské
Ji i ka odborn  a s nemalými technickými problé-
my restaurována.

P vodní sklo je trojího typu: barevné katedrální,
barevné a bílé opalínové a tzv. sklen né kameny
za tepla tvarované. P i rekonstrukci vitráží bylo
nejprve nutné okopírovat olov nou sí , vyjmout
jednotlivá skla a o istit je. Protože n která sklí ka
chyb la, jiná byla prasklá i rozt íšt ná, musela být
nahrazena novými. iré katedrální sklo ur ené pro
dopln ní muselo být pomocí sklá ských barev upra-
veno na maximáln  možný shodný odstín. Barvy
byly zapalovány v peci. Chyb jící skla opálová byla
dopln na sklem odpovídajícího typu a barevnosti.
V tší problém nastal až s odlitím sklen ných kame-
n  do litinových forem ve sklárnách. Forma musela
být n kolikrát upravována frézováním, aby tvar i
povrch „kamen “ byl shodný s originálem. Nako-
nec se p ece jen tento neobvyklý plastický prvek
v ploše vitráží poda ilo napodobit. Opravena byla
i olov ná sí , která u  vitráží plní dv  d ležité funkce:
drží pohromad  r znobarevné sklen né výpln  a
sou asn  vykresluje linii navrženého dekoru.

Restaurovaná okna v expozici um leckých e-
mesel – ukázka umu bývalých sklá ských mistr  i
sou asných restaurátor  – za p isp ní slune ních
paprsk  rozehrávají svá duhová kouzla a zintim-
ují náš kontakt s minulostí.     -HJ-

Jurkovi v nábytek
Za muzejními sbírkami se vydáme i do míst ve-

ejnosti b žn  nep ístupných. Cesta nás povede
za originální um lecko emeslnou památkou, kte-
rá už p es sto let sv d í o pobytu a za ínající
tvorb  tehdy mladého slovenského architekta,

N které kusy nábytku podle návrhu D. S. Jurkovi e pro prof. J. Válka, konec 19. stol.
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pozd jšího národního um lce Dušana S. Jurko-
vi e na Vsetínsku. Jde o soubor d ev ného ez-
bovaného nábytku, sestávající z rohové sk ín
s nástavcem a nikou vybavenou úzkou lavicí,
dlouhého jednacího stolu, dvanácti kus  židlí, dvou
lavic a praktického oto ného k esílka, p i emž
sedací nábytek je v provedení kombinace p írodní
dub a k že.

Dušanem Jurkovi em byl navržen v roce
1896 pro vnit ní za ízení Ob anské záložny,
dnes památkov  chrán ného objektu .p. 166
na ulici Palackého ve Vsetín  postaveného ve
stylu tzv. „ eské renesance“, s Alšovými sgrafity
na pr elí. Budovu záložny navrhoval Jurkovi
spole n  se stavitelem Michalem Urbánkem,
v jehož projek ní kancelá i pracoval jako asis-
tent v letech 1889 – 1895. V dob  svého vsetín-
ského p sobení (do r. 1899) studoval mladý
Jurkovi  valašské a slovenské lidové stavitel-
ství. Tradi ní motivy lidového um ní ve spojení
s prvky historismu se objevovaly ve všech jeho
raných um leckých návrzích – v architektu e i
tvorb  nábytku.

Vsetínské muzeum získalo z poz stalosti histo-
rika a etnografa prof. Josefa Válka ješt  jeden
zajímavý Jurkovi v soubor – obývací nábytek
v pseudolidovém stylu. I ten dokládá bohaté tv r í
invence autora a jeho perfektní znalost a propo-
jení emesla s hlubokými ko eny lidové tvorby,
za n ž si D. S. Jurkovi  získal dobové ohodnoce-
ní jako „básník d eva“.

P vodní nábytek záloženský nem že být pro
své rozm ry (výška 310 cm, délka 710 cm) umís-
t n ledaskde. Byl navržen a vyroben jako zakáz-
kový pro pot eby spo itelny a po zrušení Ob an-
ské záložny v p vodním objektu po r. 1948 byl
p emíst n do budovy vsetínského zámku, kde
sloužil r zným majitel m a r zným ú el m až do
r. 1975, kdy byl z provozních d vod  muzea
umíst n v jednom z vhodných depozitá . Zde
už více než t icet let využíváním velkého úložné-
ho prostoru pro sbírku starých tisk , rukopis  a
sbírek archivní povahy potvrzuje vedle své krá-
sy i svou prakti nost, která mu byla dána do vín-
ku um lcem Dušanem S. Jurkovi em.              -HJ-

Fajánsové svícny

S um lecko emeslnými dekora ními p edm ty
ze skla, porcelánu i keramiky v hlasných vý-
robních zna ek se setkáváme v každém zámec-
kém interiéru. Vlastnictví t chto hodnotných ruko-
d lných výrobk  bývalo tém  výlu n  výsadou
šlechtických i bohatých m š anských domácností.
Rovn ž dva modrobílé fajánsové svícny, které
zdobí intarzovaný nábytek vsetínské muzejní ex-
pozice, nesou punc výjime nosti. Jsou to 42 cm
vysoké, zrcadlov  provedené exemplá e lv  -
štítonoš  v bojovném vzp ímeném postoji, bránící
v rozbou ených vlnách oceánu erby s vyobra-
zením bodlák  a s klenoty. Pokud chápeme lva
jako hlída e rodového majetku, pak bude strážní
v ž s cimbu ím, funk n  uzp sobená jako držák
na svíci, symbolickým majákem. Symbolickými jsou

pak i nápisy - hesla, umíst ná na stuhách v lastu-
rách. Jeden z latinských nápis  - „NON INUL-
TUS PREMOR“ – by se dal voln  do eštiny
p eložit jako: „Nesoužím se, jsa bez trestu“, druhý
- „NON AVITUS PREMOR“ pak znamená: „Ne-
soužím se, nejsa d dic“. Jaká moudrá životní po-
znání a poslání!  Fajánsové svícny s modrou gla-
zurou pocházejí z 19. století a jsou zna eny vý-
robcem „S´CLÉMENT“ z francouzského m sta
Nancy. P vodn  byly z ejm  ur eny jako exklu-
zivní svatební dar. Jako zajímavý sbírkový p ed-
m t se do Vsetína dostaly s majetkem poslední
soukromé majitelky vsetínského zámku, paní Ma-
rie Ba ové. Od r. 1948 jsou hodnotnou sou ástí
um leckohistorických sbírek Muzea regionu Va-
lašsko  ve Vsetín .                                     - HJ -

Orientální kávový servis
 Honosný kávový servis jako by na první po-

hled do sbírek muzea ve valašském regionu ne-
pat il. Nezatoulal se sem ale náhodou, je naopak
s historií vsetínského zámku spjatý. Pat il totiž vlast-
ník m této nemovitosti – rodin  Tomáše Bati. Více
se dozvíme, oto íme-li podnos, na kterém celá ta
krása spo ívá. Zespodu je vyryto v nování, jak
ho zvládl napsat n který z balkánských emeslní-
k : „K padesátletým nározeninám Tomašu Ba-
ovi, 1/V. 1876 – 1/V. 1926.“

Devítidílný servis, který vznikl v díln  kovotep-
ce v bývalé Jugoslávii, v novali p i p íležitosti ju-

bilea svému „šéfovi“ ú edníci a editelé továren,
které práv  tam vybudoval. A nebylo jich málo,
jak sv d í jména závod , zapsaná ve v nci ko-
lem v nování: Sarajevo, Beograd, Zemun, Som-
bor, Zagreb, Ljubljana, Skoplje, Osijek, Split, Brod,
Vel. Beckerek, Dubrovnik. Heslo „Ba a obouvá
sv t“ platilo na Balkán  bezezbytku. Ba a si vy-
chovával „kádry“ ze šikovných domácích lidí –
mezi patnácti jmény dárc  teme jen t i eská jmé-
na: Jan Holzman, Vladimír Brdi ka, Karel Nymš.

Souprava, jejíž tác má pr m r 40 cm, je tepána
a gravírována z bílého kovu se zlacenými orna-
menty. Skládá se z podnosu, cuk enky, konvice
na kávu a šesti porcelánových šálk  malovaných
zlatem, které jsou vloženy do kovových misek na
nízké nožce. Nechybí zde motiv islámského p l-
m síce se šesticípou hv zdou a stylizované arab-
ské písmo kombinované s typickými rozvilinový-
mi ornamenty. Více nás zaujme na podnosu a
konvici vyobrazená veduta m sta. Podle typické-
ho umíst ní dvou minaret  a p edevším podle ne-
zam nitelného lomeného oblouku kamenného os-
manského mostu z r. 1566, zni eného d lost e-
leckou palbou v r. 1993 a znovu postaveného
v r. 2004,  poznáváme bosenské m sto Mostar.

ást nábytku podle návrhu D. S. Jurkovi e pro vsetínskou Ob anskou záložnu z r. 1896
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A tak je souprava, ur ená k pití kávy v ovzduší
klidu a míru, nejen p ipomínkou zásluh Tomáše
Bati o rozvoj balkánského pr myslu a d kazem
trvalé spolupráce ech , Moravan  a obyvatel
bývalé Jugoslávie, kdy se nehled lo na etnické,
kulturní a náboženské rozdíly. Ale také mementem
lidské nesnášenlivosti, která vede až ke krvavým,
bratrovražedným boj m, neohlížejíc se ani na his-
torické památky, ani na šikovné ruce emeslník  a
jejich rodin...   -LFP-

„Pomona Šenký ka“
Autorem figurální plastiky z lipového d eva

v mírn  nadživotní velikosti je akad. socha  Ji í
Jílek (1925 – 1981). P vodn  se jednalo o sochu
Velké Pomony zhotovenou v Mistrov  ateliéru
v Sobotín  r. 1971 a následn  v r. 1976 p epra-
covanou na Pomonu - Šenký ku, pravd podob-
n  z d vodu jejího pozd jšího umíst ní v restau-
ra ním za ízení na vsetínském sídlišti Ohrada.
Odtud byla v roce 1996 zakoupena do muzejních
sbírek.

Plastika p edstavuje antickou bohyni se džbá-
nem a hroznem vinné révy sedící na kozlíkovi,
s nápisem: „V hájemství svém pak vládla
s pokojnou myslí.“ Dílo symbolizuje klid, moudrost
a št drost p írody, kterou um lec tak asto zt les-
oval ve svém poetickém díle v podob  Studá-

nek, Faun , Jezinek i Pomon. Pomona je staro-
ímská bohyn  sad , zahrad a ovocných strom ,

bohyn  hojnosti a bohatství, manželka ímského
boha Vertumna zt les ujícího prom ny p írody.

asto je zobrazována s velkou mísou plnou ovo-
ce nebo s rohem hojnosti.

J. Jílek se rád toulal p írodou, kde se jeho p -
vodn  katolická religiozita prom nila v jakýsi pan-
teismus. Ve svém bohatém um leckém odkaze
zanechal ve svých úvahách o život , básních a
osobních dopisech i hodnotná poselství citlivé lid-
ské duše: „...U iníš základní zkušenost, že totiž
um ní je n co velmi cenného a zárove  napros-
to bezcenného – jako kone n  všechno v tomhle
život , a že v ur itých momentech žít je hrozná
námaha, protože z úplné bezcennosti lov k musí
stvo it hodnotu, aby posléze shledal její mar-
nost...“ (J. Jílek, 1967)     -HJ-

Vsetín Miloše Borii
Signovaná veduta zimního Vsetína z roku

1927 zachycuje Horní m sto se zámeckou v ží,
farním katolickým kostelem a p vodní m š an-
skou zástavbou na pravém b ehu Be vy z po-
hledu od mostu, z ústí Mostní ulice. Neoklasicist-
n  pojatý obraz, olej na sololitu, s rozm ry 40x50
cm, byl do sbírek vsetínského muzea získán
z putovní monografické výstavy um lce, po á-
dané ve vsetínském muzeu v roce 1987. Obraz
byl zakoupen od syna JUDr. Antonína Borii a je
v muzejních fondech sou ástí pom rn  rozsáh-
lého autorského souboru, ítajícího na ty i de-
sítky Boriových d l vytvo ených mezi lety 1913
až 1936.

„Okolí zdejší v lov kovi nic neposiluje ani ne-
povzbuzuje, naopak ubíjí v n m rozhodn  vše.
Um lec v takových krajích jako jsou zde je na-
prosto zbyte ným… Pot ebuji sv ta a kultury ne-
vyhnuteln , takového okolí, kde bych se necítil
ponížen.“  Slova plná zklamání, opovržení a ho -

kosti z nepochopení a spole enského p ehlížení
píše v roce 1926, t i roky po svém p íchodu na
Vsetín, mladý, sotva t icetiletý malí  Miloš Boria.
Pocházel z Uherského Hradišt  a po studiích na
pražské akademii se z existen ních d vod
usadil v provin ním valašském m ste ku. Na

Vsetín p išel za svým starším bratrem, celoži-
votním mecenášem a váženým vsetínským ob-
anem JUDr. Antonínem Boriou. Bratr se p iže-

nil do rodiny praktického léka e MUDr. Fran-
tiška Sovy, zakladatele vsetínského muzea, kte-
rý svým postavením a zásluhami náležel k místní
spole enské elit  a významn  p isp l k hospo-
dá skému a kulturnímu rozvoji m sta. Miloš
Boria se ve sp ízn né rodin  setkává s pom -
ry, které byly naklon ny kulturním, um leckým
a historickým hodnotám. Pravd podobn  o e-
kával nejen finan ní, ale i morální a duchovní
podporu pro své tv r í hledání a usilování.
Avšak silný tradicionalismus a lokální patriotis-
mus nemohly poskytnout živnou p du moder-
nisticky a avantgardn  smýšlejícímu um lci.
A rozpor mezi konzervativním okolím a revoltu-
jícím  um lcem se postupem let stále více pro-
hluboval. V záv ru svého nenapln ného živo-
ta, podlehl tuberkulóze v roce 1937, shrnuje
sv j životní úd l tvrd  up ímnými slovy: „Okolí
a podmínky, ve kterých se tu plaho ím, velmi
na mne doléhají. Nedovedu tu, hlavn  tu, p e-
nášet se lehce p es všechny vulgárnosti a spros-
toty, které na mne odevšad v 41 letech se hr-
nou a pou ují mne patrn , jak vypadá ve sku-
te nosti život. Život malí e, který nezkompro-
mitoval kumšt, ale sedí za to v dí e. Svoboda
vykoupená bídou…“.

Je pozitivním paradoxem d jin, že tvorba um l-
ce opomíjeného a jistý as zcela zapomenutého,
která byla objevena a rehabilitována až v 60.
letech minulého století, náleží v sou asnosti k re-
prezentativním p íklad m regionálního um ní.
Boriovo dílo je i úchvatným sv dectvím  o trans-
formující síle um ní, nebo  malí , jehož subjektivní
vztah ke Vsetínu byl pom rn  negativní, dokázal
z osobních životních proher a zakoušeného p í-
ko í ze strany okolí vyt žit hodnotu kladnou a vy-
tvo it dílo kvalitní a nad asové, které je v p ípad
zimní veduty Vsetína ikonograficky a um lecky
cenným zpodobením m sta.                 -OM-

Ji í Jílek: Pomona – Šenký ka, 1976, lipové d evo,
v 157 x š 82 x h 51 cm

Foto sbírek M. Langer a M. Oš ádal
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Ohlédnutí za novou
muzejní expozicí

na Svatém Hostýn
Helena Chybová, Markéta Mercová,

Ji í Trone ek

V roce 2007 byla v Jurkovi ov  sále v areálu
poutních dom  na Hostýn  otev ena z podn tu
Matice svatohostýnské  muzejní expozice doku-
mentující historický vývoj Hostýna i p írodní bo-
hatství Hostýnských vrch . Autorsky se na reali-
zaci podílely Mgr. Helena Chybová a Dr. Marké-
ta Mercová z Muzea Krom ížska, samostatnou
ást p ipravil  p írodov dec PaedDr. Ji í Trone-
ek, grafické a prostorové ešení expozice navr-

hl výtvarník B etislav Dadák.
 Úvodní ást expozice svatohostýnského mu-

zea tvo í archeologická instalace s názvem:

„Svatý  Hostýn a  jeho kraj
ve sv tle archeologických pramen “

Instala n  je ešena ty mi panely s texty a bo-
hatou obrazovou dokumentací, a t emi vitrínami
s exponáty zap j enými z Muzea Krom ížska
v Krom íži, M stského muzea v Byst ici p. Hostý-
nem a z Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlín .

Prost ednictvím archeologických pramen  se-
znamuje návšt vníky s vývojem osídlení Svaté-
ho Hostýna od prav ku po období st edov ké
kolonizace. Pr ez osídlením je prezentován ne-
jen z hlediska samotné lokality, ale zárove  v rámci
širší oblasti Hostýnského Záho í, které již v dávné
minulosti zaujímalo specifické místo p edevším díky
tranzitnímu charakteru tohoto území (blízkost Mo-
ravské Brány - Porta Moravica, d ležité obchod-
ní trasy jako Jantarová stezka, st edov ké dálko-
vé a obchodní komunikace apod.).

P írodní prost edí starší doby kamenné, kdy se
v kraji pod Hostýnem objevují první stopy pobytu
lov ka (nedaleké P edmostí), je v expozici do-

kumentováno mamutí kostí a zlomky mamutího klu,
které byly objeveny v r. 1926 v pískovn  v Li-
bosvárech. Mírn  zvln nou krajinu hostýnského

Návšt vníky muzea nepochybn  zaujme ást
bronzového depotu (pokladu), který byl náhod-
n  objeven v r.1913 v Byst ici p. Hostýnem
v poloze Pajtl v lán. V blízkosti prav kého hos-
týnského opevn ní si jej n kdy p ed více než
t emi tisíci let do zem  ukryl prav ký obchodník -
kovolitec a z neznámých p í in již nevyzvedl.

Samostatná ást archeologické expozice je v -
nována prav kému opevn ní Svatého Hostýna,
které na vrcholu hory vybudoval v pozdní dob
bronzové lid lužických popelnicových polí a
v záv ru doby laténské zdokonalili Keltové. O ži-
vot  obyvatel prav kého hradiska a keltského op-
pida vypovídají etné archeologické nálezy získa-
né v tšinou nahodile p i výstavb  poutního areálu,
ale i zám rn  nedávnými archeologickými výzku-
my (nap . bronzové a železné ozdoby, nástroje,
zbran , depot železných kos, keltské mince apod.).
Pozoruhodné jsou mj. také falzifikáty v minulosti
vydávané za prav ké hostýnské nálezy.

Záv r archeologické expozice je v nován
Svatém Hostýnu jako st edov kému úto ištnému
refugiu využívanému ke krátkodobému pobytu
v dobách nebezpe í, zejména v souvislosti
s nájezdy tatarských, uhersko - kumánských a
polsko - ruských oddíl  v r. 1241 a 1253. Záro-
ve  dokumentuje proces st edov ké kolonizace

kraje, p edevším koloniza ní hrady, hrádky a  tvrze
v oblasti Hostýnských vrch  (archeologické ná-
lezy z hradu Šaumburku, K ídla, Ob an, z hrádku
ve Chval ov   atd.).

 Navazující ást expozice nese název:

„Obrázky z d jin Svatého Hostýna“

a návšt vník m p edstavuje bohatou a pohnu-
tou historii tohoto významného poutního místa, kte-
ré vytvá í neodmyslitelnou dominantu Hostýn-
ských vrch , kde každý kousek zem , každá bu-
dova i um lecké dílo je hmatatelným otiskem bo-
haté národní historie, oslovuje návšt vníka ohla-
sem lidových pov stí i písní a spolu s povznášející
duchovní atmosférou vytvá í genius loci Hostýna.
Ten je neodmysliteln  svázán také s legendou
o zázra né záchran  Moravan  p ed Tatary p i
jejich vpádu na Moravu v roce 1241 a obraz
Panny Marie Vít zné s Ježíškem metajícím blesky
na ležení Tatar  je po staletí vnímán jako symbol
ochrany p ed vále ným nebezpe ím i živelnými
pohromami.

Panely s texty dopln nými o unikátní dobové
fotografie, pohlednice, plány i reprodukce ar-
chivních dokument  zachycují chronologicky his-
torii Hostýna jako poutního místa od první dolo-
žené písemné zprávy z roku 1625. Zdokumen-
tován je zde nejen stavební vývoj chrámu Na-
nebevzetí Panny Marie i s podrobným p edsta-
vením um lecké výzdoby interiéru, ale popsá-
ny jsou i drobn jší stavby situované do blízkosti
kostela (nap . Sarkandrova kaple, Vodní kaple,
rozhledna s kaplí Svatého k íže, pop . dnes už
neexistující Románská kaple). P ehlednou for-
mou dostává návšt vník možnost se postupn
seznámit s dalšími významnými mezníky
v osudech Hostýna, nap . s rokem 1887, kdy
zde došlo k obsazení duchovní správy eholní-
ky rakouské provincie ádu Tovaryšstva Ježí-
šova, nebo se vznikem Matice Svatohostýnské
v roce 1892 jako nástupkyn  Družstva svato-
hostýnského. P edstaveny jsou významné osob-
nosti duchovní správy a výboru Matice i jejich
úsilí o všestranný rozvoj tohoto poutního místa.
Samostatná ást je mj. v nována staviteli Otto
Zemanovi a jeho realizovaným projekt m pout-

podh í otev enou do
nížinného Pomoraví a
p es Kel skou pahorka-
tinu napojenou na Po-
be ví trvale osídlili až
zem d lci a pastevci
v mladší a pozdní dob
kamenné (neolitu a
eneolitu), kterým pat í
dokonale opracované
kamenné nástroje po-
cházející p ímo z vrcho-
lu Hostýna, ale i z ady
dalších míst v okolí (nap .
z Loukova,  Byst ice
p. H., Libosvár, Komár-
na, Podhradní Lhoty,
Lou ky, Osí ka, Chval-
ova, Brusného, Bílav-

ska  aj.).

Vstup do muzea na Hostýn   Foto M. Oš ádal

Instalace archeologické ásti expozice        Foto M. Oš ádal
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nického hotelu, tzv. staré k ížové cesty, hostýn-
ského h bitova i monumentálního schodišt  ve-
doucího od Vodní kaple k chrámovému vchodu.
Nemohlo být samoz ejm  pominuto ani zdejší
p sobení významného architekta Dušana Jur-
kovi e na po . 20. stol. a jeho mimo ádné dílo -
nová k ížová cesta, p ipomenuty jsou i  p vodní
Jurkovi ovy plány na zbudování celého soubo-
ru staveb, jehož sou ástí m la být i Shromaž o-
vací sí , zvonice, kaple sv. Cyrila a Metod je a
tzv. „obchodní bazar“. Realizována však byla
pouze podoba sálu, který dnes nese jeho jméno.

 Záv re né panely jsou v novány nejen tak
zásadní události, jakou byla papežská korunova-
ce Matky Boží Svatohostýnské dne 15. srpna
1912, ale i tragickým moment m z období II. sv -
tové války a 50. let 20. stol. P ipomenut je rok
1982, kdy p i p íležitosti 70. výro í korunovace
Panny Marie s Ježíškem získal hostýnský poutní
chrám papežským listem Jana Pavla II. titul Menší
Bazilika (Basilica minor), i obnova duchovní správy
Tovaryšstva Ježíšova na Sv. Hostýn  po roce
1989.

Oživujícím prvkem této ásti instalace jsou pro-
sklené vitríny s exponáty vztahujícími se svými
nám ty k Hostýnu, jako nap . lidová výklenková
plastika P. Marie Hostýnské, poutní knížky, poutní
džbánky na vodu, keramický kachel s motivem
hostýnského chrámu a ada dalších p edm t
zap j ených ze sbírek Muzea Krom ížska v Kro-
m íži a M stského muzea v Byst ici pod Hostý-
nem.

P írodov dná ást expozice

je umíst na na vyvýšeném balkonovém ocho-
zu, který obchází celý Jurkovi v sál. Hlavním
zám rem autora p i realizaci této ásti expozice

byla pot eba ukázat návšt vník m p írodu Hos-
týnských vrch , p i emž možná trochu neskrom-
nou ambicí je snaha shromáždit všechny rostliny a
živo ichy vyskytující se na ploše vymezené hrani-
cemi p írodního parku Hostýnské vrchy. Z toho
d vodu je seznam všech objekt  stále ješt  neuza-
v ený a je pr b žn  dopl ován, i když pouze drob-
nostmi p evážn  z íše hmyzu a vyšších rostlin.

Úvod expozice seznamuje návšt vníka
s geologickou minulostí oblasti a prezentuje ukáz-
ky hornin flyšového pásma. První velké rohové
diorama znázor uje vý ez horského lesa osíd-
lený savci v etn  velkých dermoplastických pre-
parát  prasete divokého a srnce obecného, do-
pln ných drobnými šelmami a hlodavci.V dal-
ších prosklených vitrínách je umíst n soubor hub,
mech  a lišejník  a snahou autora je v tomto
p ípad  zavést návšt vníka do makrosv ta a
ukázat nesmírnou pestrost tvar  a barev t chto
p ehlížených organism . Ptáci jsou prezentová-
ni samostatn  a za nimi následuje druhá rohová
vitrína s posledním medv dem uloveným v Hos-
týnských horách, s popisem pohnuté historie zá-
chrany jeho preparátu. Hmyzu a ostatním bez-
obratlým je v nována zbývající ást expozice,
která je zakon ena informacemi o chrán ných
územích v p írodním parku.

ást prostoru je  vymezena pro po ádání p í-
ležitostných výstav, které svým obsahem mohou
dopl ovat stálou ást expozice.

Historické vyobrazení nezalesn ného Hostýna

Hostýnský chrám na glazovaném kachlu

Z p írodov dné ásti expozice    Foto M. Oš ádal

   Foto J. Trone ek
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Jeho báse  v rn  popisuje pocity obyvatel
R ž ky i Byst i ky p i rekvizicích zvon  pro vá-
le né ú ely. Podrobn ji událost popisuje r žecký
evangelický fará  Josef Odstr il ve svých poznám-
kách ze zá í r. 1917: „V outerý ve er dostavil se
z ízenec Vincenz Ko ínek s legitimací od vojen-
ského velitelství, že ve st edu ráno 26. odeberou
nám zvony, a sice nejv tší a prost ední, nejmen-
ší se ponechává k církevní služb . Ve st edu ráno
Vincenz Ko ínek od firmy Josef onka (?), tesa .
mistra v Krom íži, vykázav se legitimací No. 69
C. a K. vojenského odd lení C. a K. vojenského
velitelství ve Vídni ze dne 17. zá í 1917, se dv ma
pomocníky zvony na v ži roztloukli a snesli dol .

Ve st edu ráno o šesté hodin  kostelníci na
rozlou enou naposledy zazvonili. Lou ili jsme
se s našimi zvony bolestí a plá em. Byly to zvo-
ny v celém okolí známy pro sv j líbezný, úpln
zlad ný zvu ný hlas. ... Byl to dar n meckého
císa e Viléma I., který daroval církvi r žecké
dva kanony z války francouzské r. 1870, a ulity
byly v Dráž anech, jak i na t etím nejmenším
zvonu lze ísti. Celý sbor velmi bolestn  postrá-
dá a bude postrádati tak krásných zvon .“

V roce 1926 si o Vánocích evangelický  sbor
po ídil dva nové zvony a v únoru 1930 byly
zakoupeny a posv ceny i dva nové zvony
v ímskokatolickém kostele. Ale ani tyto zvony ne-
zvonily dlouho. V roce 1942 byly op t v obou
kostelích zrekvírovány pro vojenské ú ely a vždy
byl ponechán jen jeden. Tak se v pr b hu let
n které kanony m nily ve zvony a pak zase zp t
v sou ásti vojenské techniky a munice.

...
Však zlý a mocný tento sv t
zas chystal nové b dy—-
a naše nové zvony zas
si zvoní naposledy...
...
Vzpomínka zbyla na zvony,
as b ží k svému skonu –

a srdce v hrudi k Bohu zní
tiše i beze zvon .

Zvony provázejí lidstvo celým jeho životem.
Proto si k nim lidé vytvá ejí osobní vztah, s jejich
ztrátou se t žko smi ují a usilují o získání nových.
Avšak každý zvon je um leckým dílem. Musí být
vyroben tak, aby v požadovaném akordu ladil
s ostatními zvony ve v ži, a také musí vyhov t
celé ad  dalších technických i estetických podmí-
nek, proto jeho po ízení není jednoduché, ani lev-
né. Vyžaduje to mnoho nadšení, organiza ní prá-
ce i ob tavosti a št drosti jednotlivých dárc  a
sponzor .

P íkladem krásného vztahu ke zvon m je i malá
. k. farnost v R ž ce. Po druhé sv tové válce si

již v roce 1946 v rámci svých omezených mož-
ností po ídila dva ocelové zvony z Vítkovic jako
tehdy dostupnou náhradu za zrekvírované. Poz-
d ji dopln né elektrickým pohonem sloužily dob-
e až  do roku 2007, kdy byly ob tavostí farník

po ízeny dva nové krásné zvony z dílny paní
Dytrychové – Vránové z Brodku u P erova. Oba
ocelové zvony byly darovány do obce Mšec
u Slaného.

Snad se všechny staré i nové zvony, kterých
nyní p ibývá, dožijí lepších as  bez válek, aby
mohly sloužit svému ú elu a pot še dalších gene-
rací.

...
P išel však Boží rozkaz „Dost!“
a t m, co mocní byli,
jiní, zas ješt  mocn jší,
bez zvon  odzvonili.

Kdo živ byl, zas se vrátil k svým,
však padlým v cizím sv t
ni umírá ek nezvonil...
Jenom tam klidn  sp te!
...

Podobný osud m ly i zvony v r žeckém kato-
lickém kostele sv. Bartolom je. P vodn  zde byly
dva zvony. Po dvouletých sbírkách byly v roce
1899 k starému velkému zvonu zakoupeny dva
nové zvony a starý malý zvon si zakoupili farníci
z Malé Lhoty pro svou zvonici. V kv tnu 1917
byly zrekvírovány velký zvon a umírá ek, pro
svou starobylost byl prost ední zvon zachován.
V roce 1918 byly zrekvírovány i cínové pr elní
píš aly varhan.

Naše zvony

Jan Vetchý
(ve spolupráci s rodinou

Barto ovou  a Dan ákovou)

M li jsme v R ž ce zvony t i –
to sta í pamatují –
a jak p ekrásn  zvonily,
svým mladým vypravují.

Za jitra svaté ned le,
když všude ticho bylo,
až k p ehrad  zn l jejich hlas,
když srdce zazvonilo.
...
Autor básn  ze 17. února 1973 Jan Barto  se

narodil 9. 10. 1898 v Byst i ce – eho ov  jako
druhý ze ty  syn . Po návratu z první sv tové
války se p iženil na p ehradu. S manželkou Marií
m li p t d tí, z nichž t i brzy po narození zem ely.
Živil se jako rolník, ale byl všestrann  nadaný a
velmi zru ný. Vyráb l také metly, hráb , tesal d e-
vo, ovládal práce ková ské, zednické, zahrad-
nické i eznické a byl také pokladníkem pro obec-
ní lesy a v JZD. Zem el 25. dubna 1983.

...
P išel však jednou hrozný as,
jenž p ines trpké chvíle,
a z t ch t í v tší zvony dva
smutného došly cíle.

Slzely o i p ítomných,
kdo k tomu p ihlíželi,
jak vojáci tam kladivy
ty zvony rozbíjeli.

P estaly sloužit k Boží cti,
pry  odvezli je k mo i,
aby z nich lili kanony
neš astným lidem k ho i.
...

   Foto Jan Klva a

Instalace zvonu 11. 8. 2007 v R ž ce  Foto J. Vetchý

Autor básn  Naše zvony Jan Barto
Foto z rodinného archivu

Sv cení zvonu 11. 8. 2007     Foto J. Vetchý
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potomci bývalých podnikatel . lenové rodiny
Kohn  to však nejsou; ta ást rodiny, která na
Vsetínsku s výrobou ohýbaného nábytku za í-
nala a pozd ji podnikala ješt  v T šín  a
v Holešov , vym ela už n kolik let p ed nacistic-
kým „kone ným ešením židovské otázky“.

S potomky velkého Michaela Thoneta je to ji-
nak. Ze Švýcarska ob as zavítá vnuk halenkov-
ského Ing. Huga Thoneta-Drechsela (stany).
V srpnu zde byl manžel vnu ky Viktora Thoneta
(d ev né domky), víde ský architekt Andreas
Maleta. Ten nedávno velkým nákladem opravil
poslední sídlo Viktora Thoneta poblíž solnohrad-
ského Gmündu. Ve velké vile z stalo n kolik kus
velmi zajímavého nábytku a architekt Maleta nyní
hledá jeho ko eny a souvislosti, protože zna ná
ást to jsou upravené sériové výrobky a n co

bylo i speciáln  vyrobeno. Jsou to pro každého
thonetologa mimo ádné skvosty. Samoz ejm
navštívil i továrnu v Byst ici pod Hostýnem, kde
jeho p íbuzný n kolik let editeloval. Velmi ocenil
práv  dokon ovanou generální opravu Thone-
tovy vily a – jako architekt – pokládá rekonstrukci
jejího interiéru za velice zda ilou. Podíval se zven í
na továrnu v Halenkov  a litoval ekonomických
podmínek, které takovéto provozy vedou k zániku.

Z Halenkova je to skok do Kychové. Proto se
jel podívat i na prázdný zam ený lovecký záme-
ek v Kychové, i když Viktor Thonet, jako nep ítel

lovu zv e, jist  nem l k tomuto objektu n jaký
osobní vztah. Lovecký záme ek eká na nového
majitele; nebude to však snadné pro odlehlost
jeho umíst ní. Žádný nový majitel však už nevy-
baví interiéry p vodním skvostným nábytkem,
vyrobeným speciáln  pro první sv tovou výsta-
vu v Londýn  v roce 1851. Ze sady sedacího
nábytku (židle, k esla a pohovka) vlastní n co
podniková sbírka TON v Byst ici p. Host. a n co
najdeme v Muzeu regionu Valašsko ve Vsetín .
V Londýn  byly ješt  t i typy stol , z nichž ten
nejv tší skvost, velký kruhový st l, byl dlouho
považován za ztracený, až byl v roce 2005 ná-

hodn  objeven na zámku ve Vizovicích. Byla to
tehdy velká zajímavost na výstav  ohýbaného
nábytku ve Vídni, kam se poda ilo tento kus p i-
vézt. Nejprve se však muselo poda it p im t pat-
i né ú edníky od „památká “ až po ministerstvo

kultury k innosti, totiž rychleji než obvykle vyplnit
a orazítkovat pat i né formulá e.

Nejen p íbuzní se však o historické památky ze
„zlaté doby“ p sobení Thonet  zajímají. Koncem
srpna se konalo v Grazu pravidelné setkání ev-
ropských thonetolog . Jen drobné vysv tlení
tomu, kdo se s tímto pojmem setkává poprvé: Ter-
mín není myšlen tak úpln  vážn , protože tito lidé
jsou sice o n co víc než sb ratelé, ale jsou to stále
jen amaté i. Jsou to sb ratelé, kterým nesta ilo
shromaž ovat sbírkové p edm ty, a cht li v d t
ješt  n co víc. Proto také n kdy vypomáhají svý-
mi speciálními znalostmi i profesionálním histori-
k m um ní a ti, kte í mají alespo  uspokojivé zna-
losti pravopisu, mají za sebou i n jakou tu publi-
ka ní innost. Letos se jich v hlavním m st  Štýr-
ska setkalo trnáct, když další t i se museli
z pracovních d vod  omluvit. Chyb la tedy Itá-
lie, Švýcarsko a Anglie. I zde byl Vsetín n kolikrát
p ipomenut. Zejména významná sbírka a její stálá
expozice na zámku. Jedním z témat letošního se-
tkání byla mezivále ná doba, která ješt  není do-
state n  zmapovaná. A práv  Vsetínsko, které v té
dob  tak doplatilo na reorganizaci celého pr -
myslového oboru ohýbaného nábytku, jist  ješt
ne eklo se svým muzeem, archivem a n kolika
pam tníky poslední slovo.

Poznámka redakce:

Z více než desetileté spolupráce vsetínského muzea
s panem Ji ím Uhlí em získalo muzeum do svých sbí-
rek n kolik desítek kus  originálního ohýbaného nábyt-
ku a dv  zda ilé autorské monografické publikace „Tho-
net, Porýní – Víde  – Morava“, Olomouc 2001 a „Sem-
per sursum, Jacob & Josef Kohn, První rakouská akci-
ová spole nost na výrobu nábytku z ohýbaného d e-
va, Mist i secese a moderny“, Brno 2005.
Další cizojazy né publikace o ohýbaném Thonetov
nábytku získalo muzeum vým nou za spolupráci od
italského autora G. Renziho: „Curve e Biondi Riccioli
Viennesi“, autor  G. Renziho a W. Thillmanna: „ Sedie
a dondolo Thonet. Thonet rocking chairs“ a publikaci
o expozici nábytku fy J. & J. Kohn na Sv tové výstav
v Barcelon  r. 1888 J.V. Chillidy: „Jacob & Josef Kohn:
Una Mirada desde Barcelona“.

Ze setkání thonetolog  v Grazu 2008: Prof. Dr. Achim Werner z N mecka ukazuje zajímavé spojení noh
na jedné židli z belgické firmy CAMBIER z dvacátých let 20. století. U okna stojí dva n me tí sb ratelé
Thillmann a Ellenberg a v pop edí Heimo Keindl, bývalý prokurista nyní již bývalé firmy THONET
VIENNA. Foto J. Uhlí

Vzácné vsetínské exponáty p itahují stálou pozor-
nost odborník  z celého sv ta (na snímku badate-
lé W. Thillman a prof. Luc Snoeckx).    Foto J. Uhlí

Thonetovo Vsetínsko

Ji í Uhlí

Vsetín byl po Kory anech a Byst ici pod Hostý-
nem t etím místem na Morav , kde Michael Thonet
podnikal v oboru nábytku z ohýbaného d eva. Na
Morav  to bylo také jediné místo, kde firma THO-
NET vlastnila lesy, lépe e eno celé panství vsetín-
ské. Továrna na nábytek a šroubárna se slévár-
nou p ímo ve Vsetín , továrna v Halenkov , pily
ve Vsetín  a v Halenkov , rašplovny v Hov zí a
Liptále, n kolik lesních železnic na dopravu d eva
k pilám, a také lovecký záme ek v Kychové. V tši-
na t ch objekt  už neexistuje. Jen továrna
v Halenkov  ješt  stojí, ale nevyrábí, a lovecký
záme ek v Kychové stojí také, ale prázdný. Situa-
ce po první sv tové válce vedla k integraci do vel-
kých celk , z nichž ten nejv tší, firma THONET-
MUNDUS, sice p ežil i hospodá skou krizi v za átku
t icátých let, le  jinde. Vsetínsko z reformních krok
majitele MUNDUSU Leopolda Pilzera vypadlo. Jen
dodejme, že se to týkalo nejen Thonet , ale i Koh-
n , kte í práv  ve Vsetín  za ínali svou konku-
ren ní cestu ohýbaným nábytkem.

Thonetové ješt  p ed koncem války v roce
1918 vyjmuli vsetínské panství z firmy GEBRÜ-
DER THONET a ást les  prodali Tomáši Ba ovi
staršímu. Halenkovská továrna potom už nepat i-
la do podniku a nejprve Viktor Thonet v ní zavedl
výrobu d ev ných domk  a pozd ji Hugo Tho-
net-Drechsel výrobu stan . Krom  továrních ob-
jekt  v Halenkov  z staly Thonet m ješt  pivo-
var, cihelna, velkostatek s ástí les  a zámek. I ten
však stárnoucí Thonetové, kte í v druhé polovin
t icátých let už v tšinou bydleli ve Vídni, nakonec
v roce 1937 prodali Tomáši Ba ovi mladšímu a
jeho matce.

Krom  p írodních krás je tedy dnes Vsetínsko
zajímavé i pro n kolik specialist  v historii pr -
myslu. Na soukromou návšt vu tu a tam zavítají i
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Trefila Hrušku

Dneskaj sa vám, moji milí, prohá á na ve-
locipedu gde gdo. D cka sotva vypadnuté
z ko árku aji tetiny, co po nich ve vlaku už ani
nechcú jízdenku. Ale nebylo temu dycky tak.
Neke í z vás si eš e pamatujú doby, kdy pot-
ka  lov ka na kole bylo tajak dneskaj uhléd-
nú  ko a s žeb i ákem...

To si vám raz oga i z érného spravili  kolo.
Sem tam negde nejaké uhlédli a tak si trúfli
ud la  jedno aj pro sebe. A né ledajaké. Kost-
ra byla zbitá z latí a kola ze starého kolovratu.
No, ono to vlastn  ani kolo nebylo, protože to
jezdilo enem z kopca, ale jezdilo. Šikovní oga-
i. A jak už sa povozili nebo jim do teho p išla

nejaká práca i co, tož poš ali kolo malej Lojz-
ce. Dybyste ju vid li - ta vám byla v tej chvíli
najš astn jší lov k na sv t . Ale jak na pot-
foru ju zrovna poslali pás  krávu do Telacníka.
Tož nic, cérka zebrala Babušu aj kolo a hybaj.
Babuša notnú chvílu hled la na tu divnú v c,
po kterej sa Lojzka púš ala z kopca na dolinu.
To byla divo ina! O iska navrch hlavy a frrr !
Najprv enem malý kúsek. No, šak to ani brzdy
nem lo... Za chvílu už ale cérce narostla k íd-
la, a tož jezdila o stopéro. Enem dycky, jak
zabrzdi ? Našt stí súsedi si ohradili zem áky
protivá divo ákom a iným ne ádom a v íl sa
to tej naší hrdince velice šiklo. Škráb! Buch!
Dzing! S takým fortelem brzdila ty svoje jízdy
o d ev ný plot. Šak sa enem klepál. Ale Lojz-
ka coby d v ica šikovná sa dycky jaksi p ikr i-
la, uhla, takže sa nigdy ani neškrábla. Za chvílu

kénko, na kerém sa snažila zuby nehty udr-
ža , ju jakoby v bec necht lo! Jak kolo nabí-
ralo rychlos , zrovna tak sa v Lojzce vytrácala
duša. Fííí! Svišt la s v trem o závod a držala
sa tých svojich idítek jak veš kožucha. Projela
dva, t i krtince a p iblížila sa k mezi. Ale jak už
to tak bývá, dyž sa neco može sta , tak sa to aj
stane.

Prvej bývala cesta ke korun  delší než dnes-
kaj a lidi si hled li p ivyd la , jak sa dalo. Neco
z teho, co sa doma urodilo, sa aj prodalo i
vym nilo. Mléko, máslo, vají ka, med a jiné.
A hne  bylo na cukr, s l aj zápalky. No, a byli
aj tací, co práv  chodili od gruntu ke gruntu
a ty dobré v ci kupovali. A jeden z nich býl
nejaký Hruška. Raz sa mu poda ilo nakúpi
dos , jindy málo. Dneskaj jak na potvoru teho
m l ažaž. Nesl plný košík vajec a nejakú tu
sklénku medu. Šél s tím opatrn  tajak Mikuláš
s nadílkú, protože ono už v tom bylo pár ko-
run. Kdoví, kerý érchmant mu to poradíl, aby
si s tím nákladem zkrátil cestu p es Telacník...

Takový údiv ešt  nigdo nigdy nevid l, jak
tým dvom vysko íl v obli eju. Na Hrušku sa
ítilo jakoby samo nebeské vozatajstvo a kdo-

ví esli sa sta íl aspo  p ek ižova . Možná sa
mu v mysli mihlo, esli to néni za nejaký nepo-
ctivý obchod... Lojzka jak vyjela na tú neš ast-
nú mez a uvid la Hrušku, tož sa jí srdce do-
ista zastavilo. Bác! Takový kotrmelec už dlú-

ho po nich nigdo nezopakovál. Sná  až  v íl
ten Valenta na olympiád .  Padesát vajec si
rozd lili mravenci zrovna a padesát hne  po
tem, co Hruška švihnul ze zbytkem nákladu
o zem, napapr ený jak sto ert . Cér isko na
nic ne ekalo a ut kalo, ani sa neohlédlo. Šak
takéj m la pro . Chlap hromovál, ale nev -
d l, na kerú stranu, protože než sa zebrál ze
zem , tož cérky nebylo. Gdo by takéj ekál.
Hruška drapl polámané kolo a šel hore mezi
chalupy. Enemže jak ho oga i uvid li, tož hne
v d li, kerá bije, a milú Lojzku zap eli. No šak
by nakonec dostali aj oni, že vymýšlajú takové
nesmysly, co jez á enem po dvuch koloch!

(voln  zpracoval Michal Janiš podle vzpomí-
nek A. Mazá ové z Huslenek – erného, 1915
– 2005)

už m la vyježd nú
kolajnicu, tajak by ju
hrabál motykú. Ej,
dyby to tak enem tej
mladi kej duši sta i-
lo! Ale gde by! K ídla
už m la jak orel
z amerického dolaru
a rozhodla sa zkusi
jízdu p es meze pod
Telacníkem. Vytáh-
nula ten sv j kostit as
co najvyšej a pozor-
n  sa podívala, ve
kterém tem húš í by
sa dalo zabrzdi , dyby
bylo najhorší. Zhlu-
boka sa nadýchla ta-
jak kosmonaut p ed
startem a jela. Ale to
vám byla jízda! Lojz-
ce enem tak zuby p i
tem drkotaly a to pr-

V Ý B R  Z  N O V Ý C H
REGIONÁLNÍCH

P U B L I K A C Í

100 let šachu na Valašsku

Ladislav Št pánek

 Sté výro í první p ipomínky této královské hry
na Vsetín  bychom si v roce 2006 nep ipomínali,
kdyby nebylo nep ehlédnutelného historického
výzkumu bratr  Antonína a Stanislava Ju í -
kových. A tak v roce letošním – v pr b hu ša-
chového turnaje P ebor m sta Vsetína – mohli
šachisté oslavit malý svátek nad knižní podobou
shrnující stoleté d ní v jejich sportu. (Potkával jsem
hrá e turnaje, kte í mne vzrušen  informovali o té-
to knize…)

100 let šachu na Valašsku není knihou, jíž
bychom si mohli ukrátit as v n jakém dopravním
prost edku: formát A4 a tém  300 stran ji p edur-
uje spíše k vážnému studiu na pracovním stole;

její rozsah napovídá, že nevznikla jen tak, aby se
n co vydalo k n jakému výro í. Kdo jsou tito ne-
známí historici, kte í vedle svých profesí vytvo ili
takové dílo, a jak vznikala tato kniha?

Starší Antonín (*1949), p íležitostný hrá  na úrov-
ni 1. výkonnostní t ídy,  v kroniká ství není nová -
kem: založil a vedl n kolik kronik z r zných oblastí;
jeho výtvarný talent se projevil i na podob  publi-
kace – je autorem grafického zpracování. A bez
jeho organiza ních schopností by kniha v tišt né
podob  nevyšla. (Oba auto i skromn  ml í o tom,
kolik museli dorovnat z vlastních zdroj …)

Mladší Stanislav (*1952), kandidát mistra spor-
tu (sahal po titulu mistr Fide), je p edním hrá em
bývalého okresu – byl jeho patnáctinásobným
p eborníkem; pro srovnání: druhý nejúsp šn jší
hrá  dosáhl tohoto titulu osmkrát. T ikrát hrál p e-
bor eské republiky, jednou polofinále eskoslo-
venska, šestkrát na kandidátských turnajích zvít -

Ilustra ní foto z archivu MRV ve Vsetín
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zil nebo d lil první místo. Hrál také úsp šn  na
turnajích v Tunisu a erné Ho e. Neopominul ani
koresponden ní šach, v n mž se dostal do tvrtfi-
nále R. Zcela samostatnou kapitolou je šach skla-
dební (záležitost povýtce již um lecké povahy a je
spíše výjimkou, když praktický hrá  na dobré úrovni
je sou asn  tv rcem šachových úloh), v n mž
náleží mezi p ední skladatele R. Dnes má publi-
kovaných 262 úloh v 17 zemích sv ta; jmenujme
alespo  ty, v nichž je nejobtížn jší se prosadit: Švéd-
sko, Holandsko, USA, Rusko. Litva… A deset jeho
skladeb získalo ocen ní! (Jen do v ci zasv cený
lov k ví, kolik musel vynaložit úsilí, aby se takto

vypracoval mimo šachová centra a bez trenéra!).
T ikrát se dostal do „Desítky valašských sportov-
c “, naposledy v roce 2006, p i emž  další ohod-
nocení byli mnohdy o více než 30 let mladší! Náleží
mu hlavní zásluha za badatelské úsilí, na jehož
prozatímním konci je tato kniha.

Ale jak se z obou šachist  stali historici? Stani-
slav Ju í ek po svém p íchodu do šachového od-
dílu Zbrojovky Vsetín v roce 1967 za al jen tak pro
sebe sbírat tabulky výsledk   sout ží družstev a
jednotlivc  – v c pro šachisty dosti neobvyklá; sta-
ne se základem budoucí kroniky, ale o tom ješt
Stanislav nep emýšlí. V 70. letech  se oddíl dostává
do druhé ligy a výkonnost S. Ju í ka strm  stoupá
a tehdy se rodí myšlenka – pot eba d ní n jak
zaznamenat. Antonín Ju í ek uplat uje sv j výtvar-
ný talent a zkušenosti: vychází z bratrových zá-
znam  a v roce 1978 je na sv t  tehdy první díl
kroniky šachového oddílu Zbrojovky Vsetín, který
shrnul uplynulé desetiletí. V sou asnosti již kronika
pokra uje pátým dílem: srovnáním s podobnými
po iny lze bez námahy zjistit, že „malý“ šachový
oddíl má svou kroniku na úrovni velkého evrop-
ského fotbalového klubu! ( ty i díly mají tém  600
stran a 350 fotografií.) Nicmén  k historii hry v šachy
celého regionu je ješt  daleko…

Postupem asu se bratr m Ju í kovým p i shro-
maž ování údaj  dostávaly do rukou materiály,
které s inností oddílu souvisely, ale sou asn  se
týkaly celého regionu. A odtud byl krok k dalšímu
zám ru, který p ekra oval hranice kroniká ství:
historie šachu celého regionu; tady pro n  za alo
to dobrodružství zvané historie…

P ed badatelským výkonem brat í Ju í k   se
historie hry v šachy na Vsetín  psala až od roku
1941, nejstarší byl šachový klub založený ve Va-
lašském Mezi í í v roce 1926. Postupným studiem
v archivech, asto soukromých (nap . v Ostrav ),
dobových tiskovinách, spoluprací s šachovým his-
torikem Janem Kalendovským z Brna (jehož ar-
chiv obohatili o informace z místních zdroj ) se do-
stali až k roku 1906, kdy byl zaznamenán turnaj
v šachu ve Vsetín . Šachovému d ní ve Vsetín  –
na Valašsku – bylo v roce 2006 sto let! Fotbalový
klub byl založen o pouhý rok d íve.

Aby se nastínila tato výjime ná práce, malé srov-
nání: p eborníci šachového oddílu Zbrojovky Vse-

tín jsou zaznamenáni až od roku 1970, tedy až od
té doby, kdy tyto informace za al Stanislav Ju í ek
sbírat. V sout žích družstev celého regionu se jim
poda ilo dohledat i výsledky prvního ro níku z roku
1936. Z tohoto srovnání vyplývá, že nenalezli ni-
kde hotové údaje n kde pohromad , ale že je to
výsledkem tak ka mraven í historické práce, která
trvala 30 let.

Co ve zkratce m žeme v této publikaci nalézt?
Tak nap íklad to, co by mohlo zajímat i obyvatele
jednotlivých obcí: informace o založení šachových
klub  (nebo oddíl ) v regionu; jak již bylo e eno –
výsledky sout ží družstev i jednotlivc : p eborníky
bývalého okresu se poda ilo zp tn  zjistit až do
roku 1950. A celou adu dalších údaj  týkajících se
šachu praktického, koresponden ního i skladební-
ho. Mimo jiné mapy územního len ní šachových
sout ží tak, jak je p inášely prom ny d lení státu na
okresy a kraje; k valašskému šachovému okrsku
jistou dobu pat ilo i Frenštátsko. Bez nadsázky lze
konstatovat, že po menších úpravách by se toto
dílo dalo p edložit jako doktorská práce.

 Co v knize nenajdeme a ani nalézt nem žeme,
protože to nebylo jejím cílem? P edevším krásu
šachové partie i skladby, nebo  šachová hra m že
p er stat i v um ní; ticho soust ed ní nad šachov-
nicí, v n mž se asto odehrávají malá dramata…
Tuto mezeru se pokusil – pro tená e Valašska,
vlastiv dné revue – p ekonat Stanislav Ju í ek,
který speciáln  pro tento asopis složil originál ša-
chové úlohy. První úsp šný ešitel, který zašle e-
šení na e-mail stepanek@muzeumvalassko, bude
odm n n v cnou cenou v podob  knihy 100 let
šachu na Valašsku s v nováním obou autor  nebo
p edplatného asopisu na p íští rok. Správné e-
šení bude rovn ž uve ejn no v p íštím ísle Valaš-
ska. (Pro hlubší zájemce odkazuji na p vabné díl-
ko 40 let za šachovnicí, v n mž shrnul Stanislav
Ju í ek své dosavadní šachové p sobení; SJ je
výborný glosátor šachových partií a v jeho vzpo-
mínkách lze nalézt mnohé, co z stává vn jšímu
pozorovateli utajeno.)

P i pohledu na dílo obou bratr , které vzniklo
bez p edchozího zám ru n jaké odm ny, „jen tak“
ze zájmu o v c, se nelze ubránit p esv d ení, že
studium historie nebo možná výlety do historie
mají stále sv j smysl i v dnešní dob , kdy se do
supermarket  jezdí o víkendech s rodinami na
výlet, a mohou p inášet nesrovnatelné pot šení.
A bratr m Ju í kovým p eji p i dalších cestách do
historie hodn  úsp ch !

Zadání úkolu: bílý na tahu dává mat druhým
tahem.

Krajiny života Karla Hofmana

jsou totožné s krajinami jeho díla, a stejnojmen-
ná kniha dr. Dalibora Maliny je sleduje od um l-
cova rodného horizontu Jabl nky a okolí až do
milované Itálie, zem  vábící po staletí výtvarné
um lce, která se stala i zemí Hofmanova srdce od
stipendijního pobytu 1933 po etné pracovní po-
byty od 70. let do konce života. Bu  jak bu  však
úb žníkem, t žišt m i st edem všech krajin se stal
úchvatný obzor horského mo e v okolí roubené-
ho domu na Soláni, Hofmanova posledního sídla
i ateliéru. Soláni a tomuto domu vybudovanému
p vodn  malí em Aloisem Schneiderkou v nuje
dr. Malina právem samostatné kapitoly.

Erudovaný kunsthistorik ví, že dobrý krajiná
m že tvo it jen z d v rného a hlubokého prožitku
krajiny, a tento vztah pojal jako základ své mono-
grafie. Nezapomíná p itom, že Hofman zdaleka
nebyl jen a jen krajiná . Práv  první pobyt v Itálii
ho z nezbytí – na výtvarné škole nebyla otev e-
na krajiná ská speciálka – p im l ke studiu na
speciálce figurálního malí ství.

Odtud postupn  vznikla klasická symbióza vše-
stranného tv rce – krajiná e, z jehož plenér
vyza uje by   jen skrytá p ítomnost lov ka a kte-
rý své hory a údolí lidmi bohat  osazuje, a vyni-
kajícího portrétisty, jehož figury mají vždycky z e-
telnou domovskou p íslušnost. Obojí zkušenost
pak kulminuje v bohat  zalidn ných obrazech
(Poh eb v horách, Valašská svatba)  a vrchol-
ných panoramatech (Život na Valašsku, Ba v
sen aj.) nebo v monumentální italské fresce, tri-
ptychu v Taipan  (Práce na vinici, Karneval,
Exodus).

Dalibor Malina st ídá p ísn  um nov dné strán-
ky um leckého portrétu Karla Hofmana a jeho
biografie s pohledy do jeho rodinného života a
ilých spole enských vztah . Jedním ze základ-

ních p edpoklad  bohaté tvorby Hofmanovy bylo
nesporn  harmonické rodinné zázemí, založené
na celoživotní oddanosti manžel . Malina v této
oblasti široce využívá (vedle soudobých kritik,
zpráv o výstavách a archivních dokument ) citá-
t  z um lcových publikovaných i rukopisných tex-
t  – rozhovor , úvah, vzpomínek – i vzpomínek
rodinných p íslušník  a p átel, v etn  p átel z Itálie
okouzlených atmosférou Valašska. Všímá si také
um leckých projev  v Mistrov  rodin : p edsta-
vuje p ehledn  um lecký vývoj dcery Marcely a
vnuka Ond eje i herecký portrét druhé dcery
Drahomíry. Tím vším p esahuje Malinova práce
strohá omezení kunsthistorické monografie a vy-
tvá í z knihy  tená sky p itažlivou knihu, jejíž roz-
sáhlý odborný p ínos znamená jednu ze základ-
ních kapitol pr zkumu o inspirativním p sobení
Valašska (krajinou i lidmi tvo eného ovzduší) na
r zné formy um leckého projevu. (Zajímavé, snad
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více psychologicky než um lecky, je nap .  Hof-
manovo  úsilí o básnické vyslovení a oslavení
krajiny a lidí svého srdce.) Knižní zpracování ce-
loživotní práce a p sobení valašského malí ské-
ho klasika se nezbytn  stane východiskem pro
další badatele.

Reprezentativní p íloha asi osmdesáti p eváž-
n  barevných reprodukcí Hofmanových obraz
vyvolává jedinou drobnou výtku v i publikaci
jinak vzorn  p ipravené: pohodlí uživatel  by
bezesporu p isp l p ehledný rejst ík reproduko-
vaných d l.         Mojmír Trávní ek

M sto a as

Notorickým nešvarem jubilejních publikací m st
a obcí vydávaných k r zným výro ím je skrytá
nebo otev ená skute nost, že historická kulisa se
stává v podstat  záminkou a p íležitostí
k propaga nímu zd razn ní zásluh sou asné
vedoucí garnitury, s níž se slavené výro í š ast-
n  potkalo. Jestliže publikace Vsetín – m sto a
as zcela potla ila tuto tém  obligátní a pochopi-

telnou tendenci, je t eba to p ipsat ke cti a chvále
nejen p vodc m a realizátor m koncepce knihy,
ale samoz ejm  také protektor m a sponzor m,
p edstavitel m m sta, kte í projekt vyvolali, pod-
porovali a zasloužili se o jeho dotažení k dobrému
záv ru. Editor a koordinátor po etného realiza -
ního kolektivu dr. Dalibor Malina úsp šn  dílo
oprostil od jakýchkoliv podku ovacích a oku ova-
cích prvk , p edstavitelé m sta upustili od obvyk-
lých p edmluv, zdravic a sebechval. Již tento fakt
sám o sob  vypovídá cosi pot šitelného o politic-
ké kultu e a kulturní politice. tená  dostává do
rukou dílo mnohostranného pohledu na minulost
a p ítomnost Vsetína bez sebemenších agita ních,
propaga ních, politizujících i ideologických oslo-
vení. V tomto pozitivním sm ru jde tedy tém
o unikát.

Unikátní je také rozvržení, sám nosný princip
díla, které na jedné stran  se nem že a nechce
vymknout z o ekávaného žánru jubilejní historic-
ké syntézy s nezbytnou snahou vyjít vst íc lokál-
nímu patriotismu, podpo it hrdost na m sto (chce-
te-li: lásku k m stu), a na druhé stran  se nemíní
podrobovat konvenci, tím mén  podbízivosti. Ke
spln ní náro ného cíle se ubírá dv ma proudy:
v první rozsáhlé ásti sleduje zrcadlení v ase,
v proudu sedmi staletí, a ve druhé ásti p edklá-
dá zrcadlení m sta v o ích, srdcích a myšlenkách
p ítomnosti. Ke slovu tak p ichází odv ká dualita
prózy a poezie, epiky a lyriky, v dy a um ní;

racionálního výzkumu a hodnocení, a na druhé
stran  imaginace a vize.

První z t chto rovnob žných a rovnomocných
oddíl  napl uje dr. Ladislav Baletka historickým
panoramatem m sta, nazvaným Obrazy m sta
v sedmi staletích. Je t eba zd raznit, že to jsou
živé obrazy, nikoliv strnulá historická plátna ro-
mantik  nebo monumentální reliéfy na plochách
triumfálních oblouk . Skromný název, kterým své
historické dílo pojmenoval autor, mi evokuje podti-
tul Babi ky: obrazy venkovského života. Dr. Ba-
letka maluje obrazy života venkovského m sta.
S profesionální erudicí, odpov dností, ale i s lás-
kou, zanícením, s astým um leckým jisk ením.
V historickém výkladu mohou p ekvapit, zejména
v pasážích o nov jším údobí, zmínky o tom, že
ást obyvatelstva s jistým jevem (rozhodnutím,

usnesením, politickým nebo ekonomickým opat-
ením) souhlasila, jiní zastávali odmítavé stano-

visko. Z ejm  je stále ješt  zapot ebí publiku vy-
sv tlovat, že nikdy v historii nedochází ke shod-
nému posouzení, hodnocení a p ijetí kterékoliv
historické situace nebo historického jevu. Pluralita
názor  by m la být samoz ejmostí, nenávistné
p tky odp rc  (v deckých, politických, ideových,
náboženských) bychom m li ponechat minulosti.
Domnívám se, že svým celkovým pojetím, nejen
zmín nými komentá i, p ispívá Baletkova práce
k porozum ní historickým proces m a ke kultivaci
historické reflexe tená , nejen k oživení a p i-
pomenutí událostí a osobností sedmi staletí m sta.
Vede k porozum ní tomu, že i d jepisné poznání
je proces, který nezná definitivu nebo oficiální,
„ú ední“ závaznost.

Když už jsem se zmínil o metafo e „obraz “,
nelze pominout p ítomnost reálné obrazové do-
kumentace. Je živá, názorná, srozumitelná a vy-
datná; p ináší snímky málo p ístupné, doprovází
text bohat  a náležit , dodává mu nový rozm r.
Svým zp sobem sama o sob  ilustruje a svými
samoznaky vyzna uje proud historie – od nej-
starších listinných dokument  a poselství heraldi-
ky až po sv dectví fotografie o posledních dvou
staletích m sta.

Fotografie tvo í rovn ž ustavující prvek druhé
ásti knihy, koncipované jako Esej o m st . Je to

odvážné originální pojetí, odhodlané p edstavit
m sto nikoliv dokumentárn , nýbrž poeticky, ba
magicky. V dom  riskuje obvin ní ze subjektivis-
mu; ovšem poezie je vždy subjektivní. Krátké blo-
ky nevšedních barevných snímk  p ítomnosti
m sta (Zden k Hartinger, Julius Ficek, Daniel
Fojt , Pavel Kotrla, Robert Novosad, Jaromír
Matuš , Milan Oš ádal, Jan Pavelka) jsou uvá-
d ny krátkými texty k tématu, a odd leny listy, které
ve svém úhrnu vytvá ejí samostatný um lecký
soubor: na jejich lícní stran  jsou rty m stských
zákoutí, pohled  a pr hled  od Antonína Kader-
ky, na rubu krátká lyrická vyznání m stu ve ver-
ších básníka Jakuba Chrobáka. Esej slovem i
obrazem hovo í o denním život  m sta a jeho
dotycích s písní a hudbou, s výtvarným um ním a
architekturou, se sportem i politikou. Vyjad uje se
básnickými tropy: metaforou, synekdochou, ná-
znakem a zkratkou. Na jediné reprodukci obrazu
Miloše Borii p edstaví s dostate nou výmluvností
výtvarný život m sta; hudební život p iblíží repor-
tážní fotografie z folklorního festivalu (reportážních
snímk  vstoupilo do fotografické lyrické féerie mi-
nimum). Jsou to pohledy inspirativn jší, než by
byly jakékoliv statistické p ehledy nebo informa-
tivní souhrny z r zných životních oblastí. N které

okruhy z staly trochu stranou, nap . školství a
v bec život nejmladší generace. Boj s nelítostnými
limity (rozsah a náklady) byl nepochybn  tvrdý.
Ale hlavn : lyrika nikdy nebere na v domí vyvá-
ženost a podobné ob anské ctnosti.

Kniha ostatn  už svým názvem nazna uje, že
nehodlá být artiklem informa ního st ediska; ne-
obsahuje údaje o restauracích, ubytovacích mož-
nostech a hernách. Nemá na mysli ani populari-
za ní cíle. Je ur ena vysp lým kultivovaným te-
ná m, nejen vsetínským, samoz ejm  i „p espol-
ním“. Nejde o n jakou rodáckou záležitost. Potvr-
zuje však jednozna n  starou zkušenost, že kni-
ha je nejlepším památníkem m sta a jeho slavné i
mén  slavné historie: rozejde se do stovek, ba
tisíc  rukou a knihoven, aby poskytla pou ení i
radost. Mén  obvyklý d raz na estetickou strán-
ku je prvkem rozhodn  vítaným. Vsetínská publi-
kace navíc prokazuje, že nemusí jít u památník
tohoto typu o ustrnulé schéma, s nímž se dost asto
m žeme setkat. Záleží v podstat  jen na tom, aby
se š astn  našli a dorozum li dva initelé: dosta-
te né a tv r í autorské zázemí na jedné stran , a
odvaha s kulturní vysp lostí na stran  odpov d-
ných iniciátor  a vydavatel .

Knihu vydává Masarykova ve ejná knihovna
na Vsetín , která ostatn  už v minulosti p ipravila
nejeden nekonven ní edi ní in.

Mojmír Trávní ek

Archeologie v knize
Vsetín – m sto a as

Kniha Vsetín, m sto a as se asem pravd po-
dobn  do ká odborného zhodnocení, na infor-
mace v nované prehistorické archeologii je vzhle-
dem k jejich stru nosti možné reagovat už nyní.

Ladislav Baletka se v kapitole Území Vsetína
v prav ku a asné dob  (str. 12) dopustil n koli-
ka zásadních omyl , kterými mate tená e (ve ej-
nost), a nelze je tedy, p estože se jedná o jednu
stranu knihy, nechat bez povšimnutí. Na této stra-
n  se totiž odehrávají d jiny, které mnohonásob-
n  p ekra ují dobu trvání od první písemné zmín-
ky o Vsetín ...

 Tvrzení, že „nejstarší stopy osídlení na území
širšího Vsetínska byly objeveny v okolí Kel e a
sahají do mladší doby kamenné, tj. p ibližn  do
období mezi 6000 až 2900 lety p ed n. l.“, neod-
povídá sou asnému stavu znalostí a výzkum
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o prav ku v regionu. P edn : existují nálezy od
Kel e, které náleží do poslední doby ledové, ar-
cheologicky mladšího období starší doby kamen-
né (mladší paleolit), které jsou datovány do roz-
mezí mezi 30 000  až 20 000 lety p ed n. l. Do této
doby, pro kterou se vžil díky knize Eduarda Štor-
cha název doba lovc  mamut , pat í i slavné ná-
lezy pod Pavlovskými vrchy jako V stonická ve-
nuše a další.

 Ponechme stranou geografické len ní jako
širší Vsetínsko (to by vydalo na samostatnou ka-
pitolu) a všimneme si datování mladší doby ka-
menné, které L. Baletka klade mezi 6000 až 2900
let p ed n. l. I když L. Baletka uvádí „p ibližn “, tak
nelze jeho vymezení p ijmout. Horní hranici 6000
let p ed n. l. by více odpovídalo vymezení 6. tisí-
ciletí p ed n. l., tedy rozp tí jednoho tisíciletí, a to
ješt  pro širší pojetí eské republiky, a nikoli nále-
z  v okolí Kel e, kde nejstarší nálezy z mladší doby
kamenné lze prozatím klást do za átku 4. tisíciletí
p ed n. l. Spodní asovou hranici mladší doby
kamenné, která je  v textu „p ibližn “ p esn  ur-
ena na 2900 let p ed n. l. – když „p ibližn “, tak

pro  ne 3000 let p ed n. l.? - , je nutné odmítnout,
protože ta se klade do let 3700 – 3500 p ed n. l.
To není n jaké lp ní na „lite e“, nebo  v této dob
se rodí zcela nová spole nost pozdní doby ka-
menné  (eneolitu –  n které fenomény, které prá-
v  v této dob  za ínají, jsou aktuální dokonce ješ-
t  dnes).

L. Baletka uvádí n které obce, kde byly nale-
zeny kamenné nástroje, pro  je ale vyjmut Vsetín,
když kniha je práv  o n m? Vždy  ze Vsetína –
Lázk  je nález kamenného sekeromlatu, který je
datovaný do po átku 4. tisíciletí p ed n. l. Prav ký
lov k procházel tedy údolím dnešního Vsetína

v minulosti vzdálené tém  6000 let! Prozatím. Je
nutné rovn ž vzít do úvahy dálkový transport
suroviny z Vlárského pr smyku – radiolaritu:
sv d í o tom kamenné nástroje z tohoto materiálu
z r zných míst bývalého okresu, ale i celkov  na
Morav . To neukazuje na to, že by zde prav cí
lidé pouze zabloudili.

 Zcela je nutné odmítnout následující tvrzení L.
Baletky: „Podmínky pro osídlení se nezm nily
v následující dob  bronzové(1900 – 500 p ed n.
l.), kdy se lov k v okolí Vsetína objevoval spíše
náhodn .“  P i svých úvahách o zp sobech ob-
živy prav kých lidí z ejm  ne zcela docenil mož-
nosti pastevectví, i když chov dobytka uvádí. (Kdy-
by to nebylo na Valašsku…) Op t je zde problém
s datováním: m žeme sice p ijmout datování po-
átku doby bronzové na 1900 let p ed n. l., i když

se b žn  používá jako za átek 2000 let p ed n. l.
– nap . radiokarbonová data z Prasklic vypoví-
dají o osídlení z rozmezí 2130 až  2070 let p ed n.
l. – , ale rozhodn  nelze souhlasit datem 500 let
p ed n. l. jako koncem doby bronzové. Ten je
stanoven mezi 750 – 700 let p ed naším letopo -
tem. Po této hranici za íná starší doba železná
(halštatská), která se jaksi L. Baletkovi vytratila!
A to p esto, že ze starší doby železné máme vý-
znamné nálezy, a je to doba, v níž v tehdejší spo-
le nosti vrcholí d ležité zm ny…

 Co je však ješt  možná d ležit jší, je matoucí
p edstava, že „se lov k v okolí Vsetína objevo-
val spíše náhodn .“ Odporují tomu p edevším
hradiska z konce doby bronzové a za átku doby
železné (rámcov  z doby popelnicových polí):
nap íklad hradisko na vrchu Kopce nad ertový-
mi skalami, které strážilo v tev Jantarové stezky
(!) sm ující do Pováží. A zdaleka není ojedin lé:

podobné hradisko z této doby bylo na Klenov
(viz kresebnou rekonstrukci B. Spá ilové na zá-
klad  p edchozích výzkum ) a jsou v horách i
další. Tato hradiska jsou p edevším dokladem toho,
že p es dnešní Vsetín náhodn  neprošla skupin-
ka lidí; takováto hradiska mohla vybudovat pouze
dob e zorganizovaná a po etná spole nost, kte-
rá na nich sídlila dlouhodob , nikoli tedy tak, „že
prav ký lov k se v této oblasti ob as objevil“, jak
tvrdí L. Baletka. Ani náhodné bronzové nálezy,
které L. Baletka uvádí na podporu svých vývo-
d , dnes nejsou jediné.

Osídlení okolí Vsetína nekon í ani ve starší dob
železné: v mladší dob  železné pokra uje nap í-
klad na Pul ín , kde jsou doklady osídlení lidu
s púchovskou kulturou kolem p elomu letopo tu.
A op t to nejsou doklady jediné – a v archeologii
stále platí, že mohou být objeveny další…

Lze doufat, že v oboru , kde je L. Baletka, jak
se íká „doma“ – historii, podobné nedostatky
nebudou a kniha se stane vítaným pr vodcem po
minulosti Vsetína.      Ladislav Št pánek

Lidové tance z ech, Moravy
a Slezska. VII. Odzemek

Mužský tanec odzemek je dnes zpravidla spo-
jován p edevším s moravským Valašskem – a to
dokonce do té míry, že se stal jedním z obecn
známých symbol  tradi ní kultury tohoto regionu.
Jen málokdo ale ví, že se s odzemkem m žeme
setkat v menší mí e také na Hor ácku a Strážnic-
kém Dol ácku.

Po átky a historický rozvoj tohoto svébytného
tane ního projevu bývají spjaty s horským paste-
veckým prost edím Karpat. Úpadek salašnictví se
spolu s dalšími kulturními inovacemi projevil
ve druhé polovin  19. století i na životnosti od-
zemku. Od faktického zániku byl ale na p elomu
19. a 20. století zachrán n a nemalou zásluhu na
tom m l vedle jiných také Miloš Kašlík. V pr b hu
20. století se pak odzemek rozvíjel p edevším
v prost edí krojových družin a posléze folklorních
soubor  – a d je se tak i dnes. K novodobému
rozvoji jist  nemalou m rou p isp l i ohlas sout ž-
ních p ehlídek v odzemku a tanci obuškový, které
jsou po ádány v rámci folklorních festival  ode-
hrávajících se na Valašsku. Stejn  jako v minulosti
vyžaduje tento typ mužského sólového tance od
tane ník  nejen fyzické p edpoklady (mrštnost a
obratnost), ale i invenci, schopnost variace a oso-
bitého vnosu.

Jako zajímavý a jedine ný studijní materiál proto
v roce 2007 vydal Národní ústav lidové kultury
ve Strážnici v rámci edice Lidové tance z ech,

Moravy a Slezska DVD s doprovodnou publika-
cí, v nované odzemku. Projekt si klade za cíl shro-
máždit prameny pro poznání vybraného kulturní-
ho fenoménu v takové podob , aby byly využi-
telné pro všechny zájemce o tento mužský tanec.
Obrazový záznam tak p ináší nejen do detailu
rozpracované jednotlivé figury odzemku, ale na-
bízí možnost srovnání mezi záznamy z r zných
asových period i rozdílné pojetí interpret . Vyu-

žití starších záznam  p itom umožnilo také porov-
nání tane ních projev  u vybraných tane ník
s odstupem n kolika let.

Doprovodná publikace obohacuje obrazovou
složku o další informace, vý et historických pra-
men , ale všímá si i nemén  d ležitého faktoru –
osobností tane ník , kte í se na p elomu druhého
a t etího tisíciletí stávají faktickými živoucími nositeli
tane ní tradice.        D. Drápala

(Pozn. redakce: Uvedené DVD s doprovodnou publika-
cí lze zakoupit v pokladnách Muzea regionu Valašsko
ve Vsetín  a ve Valašském Mezi í í.)

Nad Bartošovskou reedicí

Na sklonku roku 2007 vydaly spole ným úsi-
lím Muzeum jihovýchodní Moravy a Bartošova
krajská knihovna ve Zlín  soubor t ech statí Fran-
tiška Bartoše Moravská svatba – Líše  –
Deset rozprav lidopisných. Uzav el se tak oje-
din lý vydavatelský po in reedice základních d l
tohoto významného moravského pedagoga, ná-
rodopisce a lingvisty. Od roku 2003 se v jeho
rámci poda ilo laické i odborné ve ejnosti zp í-
stupnit publikace, které byly ve svých p vodních
vydáních zpravidla již jen st ží dosažitelné: Nové
národní písn  moravské s náp vy do textu v a-
d nými (2003), Lid a národ I.–II. (2003), Naše
d ti (2005), Moravský lid (2006), Kytice (2006),
Moravská svatba – Líše  – Deset rozprav lido-
pisných (2007).

Duchovním otcem a také osobou, která v no-
vala novému vydání Bartošových d l nemalé úsilí
a energii, je PhDr. Karel Pavlištík, CSc., etno-
graf a folklorista Muzea jihovýchodní Moravy ve
Zlín . Nad úhledným kompletem všech šesti nov
vydaných knih Františka Bartoše jsme mu proto
položili n kolik otázek.

Jaký impuls stál u po átku novodobého
souborného vydání nejvýznamn jších pra-
cí Františka Bartoše?

Tím prvním krokem bylo p ed lety založení Stu-
dijn  dokumenta ního centra Františka Bartoše
p i zlínském muzeu. Zp ístupn ní jeho d l pak bylo
jen logickým vyúst ním innosti tohoto centra.
Uv domili jsme si totiž, jak by bylo užite né dát
znovu k dispozici tento rozsáhlý a materiálov
nesmírn  bohatý pramen. Problém ale nastával
ve chvíli, kdy si Bartošovy práce cht l n kdo vzít
do ruky a p e íst. Od prvních vydání uplynulo
zpravidla jedno století a my jsme se museli potýkat
s faktickým nedostatkem a nedostupností takových
knížek, jakými byl Lid a národ i Deset rozprav
lidopisných.

Vydání se tedy spole nými silami ujaly
dv  zlínské kulturní instituce – Muzeum ji-
hovýchodní Moravy a Bartošova krajská
knihovna.

Bartošovým rodišt m je Mladcová – vesnice
vzdálená jen n kolik kilometr  od krajského m s-
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ta, proto nové vydání práv  ve Zlín  by m lo být
v cí samoz ejmou. Podpora Bartošovy krajské
knihovny p itom fakticky umožnila rozvinout myš-
lenku vzešlou z muzea, nap íklad již jen tím, že se
poda ilo za lenit reprinty do edice Zlínský kraj.
Všechny Bartošovy stat  byly graficky a formáto-
v  ujednoceny do ucelené ady, jedin  Kytice
z stala solitérem. U této knihy je její výtvarná po-
doba velmi specifická, ba dokonce m žeme íci,
že je rovnocenným prot jškem textové ásti.
Z tohoto ohledu jsme zachovali formát p vodního
vydání s ilustracemi Adolfa Kašpara.

V posledních letech je mnohdy módní vy-
dávání nejr zn jších reprint  zásadních re-
gionálních d l i souborných prací – za všech-
ny m žeme vzpomenout nedávné vydání
Luha ovského Zálesí Antonína Václavíka,
Lidového um ní na Hané Jana Rudolfa Be-
áka i úctyhodného díla o eských hradech

a zámcích Augustina Sedlá ka. V em m -
žeme spat ovat p ínos obdobného reprintu
Bartošových prací?

P ed lety za al profesor etnologie na brn nské
univerzit  Dušan Holý p ipravovat kritické vydá-
ní Bartošových pís ových sbírek. Sestavil n kolik
speciálních tým  složených z etnograf , lingvist ,
hudebních v dc , folklorist . Byl to široce konci-
povaný projekt, který s sebou p inášel i celou adu
problém . Práce se ale velmi protahovaly a po
roce 1989 vše uzav el zánik vydavatelství. Sou-
asné zp ístupn ní prací Františka Bartoše se vra-

cí p ímo k prvním vydáním. Ukázalo se to jako nej-
p íhodn jší ešení – z hlediska asového i finan ní-
ho. Krom  doslovu a grafického sjednocení obálek
nebylo totiž do p vodního díla nijak zasahováno.

Dílo Františka Bartoše se i dnes stává pra-
menem pro v decké vyhodnocení ze strany
etnolog , pedagog , hudebních v dc , ling-
vist , ím však m že být prosp šné pro oby-
vatele samotného Valašska?

Rozsáhlé dílo Františka Bartoše, jednoho
z nejvýznamn jších p edstavitel  nejen eského,
ale i slovanského národopisu, pat í dodnes
k základním zdroj m poznání lidové kultury této
zem . Kdo si vezme jeho práce, pozná, jak cha-
rakteristický a d ležitý je pro náš region, jak bo-
hatý materiál k poznání kulturní bohatosti kraje
Bartoš p inesl. Vedle již zmín ných d vod  se
bezpochyby stane vítaným pomocníkem nejen
editor m v sou asnosti hojn  vznikajících mono-
grafií obcí a region  Zlínského kraje, ale i peda-
gog m, pro které pot eba rozvíjení v domí, kul-
turní identity, p stování citových vazeb k rodnému
kraji p i výchov  nastupujících generací není
prázdným pojmem.

Bartošovy práce jsou i dnes jedine ným
zdrojem pro poznání duchovní, so-
ciální a materiální kultury morav-
ského venkova p elomu 19. a 20.
století. Nakolik se k n mu jako in-
spiraci mohou obracet nap . folk-
lorní soubory i další zájmové orga-
nizace a sdružení?

Reedici jsme mimo jiné vnímali také
jako zdroj poznání práv  pro folklorní
soubory našeho regionu. Ty ho pot e-
bují ke své specifické, tj. um lecké a vý-
chovné innosti. V Bartošov  díle je
ukrytý jedine ný materiál, kdekoli jej ote-
v ete, pomalu každý odstavec je vý-
chodiskem pro scéná  pódiového vy-
stoupení. Sta í jej jen vhodn  využít.

Od Bartošovy smrti v letošním roce uply-
nulo již 102 let, má p esto i dnes co íci lo-
v ku z po átku t etího tisíciletí?

Sám Bartoš se vedle toho, že ho dnes hodnotí-
me jako národopisce, považoval p edevším za
pedagoga. A k tomu také sm ovalo jeho veškeré
úsilí. P ed sto roky se snažil prosadit eskou kulturu
v n meckém Brn , eský živel v rakouském pro-
st edí. Jak ekl: „…býti d lníkem na budov  vzd -
lanosti národní jest mým nejv tším cílem a nejv tší
poctou…“ Bartoš je tak i dnes moderní ve svém
pojetí výchovy k národní kulturnosti a p irozenému
respektu k tradicím, které vycházejí z  v domí jejich
hodnoty. Že i vydání jeho prací má smysl, dokládá
mimo jiné ohlas mezi tená i. První svazek Nové
národní písn  moravské s náp vy do textu v ad -
nými je zcela vyprodaný, velký ohlas m la i po-
slední kniha z roku 2007. Myslím si ale, že Bartošo-
vo dílo by m lo pat it do všech škol v celém našem
kraji, m lo by se také dostat do obecních knihoven
– a to se po ád ješt  vždy neda í.

Svazek Moravská svatba – Líše  – Deset
rozprav lidopisných je deklarován jako po-
slední v ad  zmi ované reedice. Je p esto
ješt  n které ze zásadn jších Bartošových
prací, které by dle Vás m lo být znovu vydá-
no?

Národní ústav lidové kultury ve Strážnici sice
na svých internetových stránkách zve ejnil tzv.
druhou a t etí Bartošovu pís ovou sbírku (Ná-
rodní písn  moravské vnov  nasbírané a Národ-
ní písn  moravské – pozn. DD), ale jist  by je
stálo za to také znovu vydat tiskem. A to p ede-
vším t ísvazkovou druhou pís ovou sbírku, která
obsahuje Janá kovu a Bartošovu sta  o lidové
písni. Vše záleží na finan ních prost edcích, pro-
tože ob  sbírky jsou zna n  rozsáhlé a v rámci
námi zvoleného formátu, který má celá ada, by
se musely rozd lit do n kolika svazk . Reedice
zbylých dvou pís ových sbírek se proto stává
úkolem dlouhodobým vzhledem k výši finan ních
náklad  vyplývajících z jejich rozsahu.

Nejen ohlas mezi dnešními tená i, ale i ocen ní
vrcholného profesního sdružení eských etnolog

eské národopisné spole nosti, která v letošním
roce ocenila Bartošovskou reedici estnou cenou,
je jist  dokladem o nepopiratelném p ínosu vyda-
vatelského po inu Muzea jihovýchodní Moravy a
Bartošovy krajské knihovny. Ob ma editor m –
PhDr. Karlu Pavlištíkovi, CSc. i PhDr. Alen  Prud-
ké tedy oprávn n  náleží pod kování za jejich elán
a energii, které vložili do novodobého zp ístupn ní
Bartošova díla. Zárove  jim m žeme pop át hod-
n  zdaru v završení celého edi ního po inu již
zmín nými pís ovými sbírkami.    Daniel Drápala

R E C E N Z E

Vlastiv dné kapitoly
z Valašskokloboucka

 Mén  známým, nicmén  již letitým regionálním
periodikem z oblasti Valašska jsou Vlastiv dné
kapitoly z Valašskokloboucka. Za aly vychá-
zet v r. 1953 jako Zprávy Okresního muzea ve
Valašských Kloboukách, aby od r. 1959 nesly
dnešní název Vlastiv dné kapitoly z Valašskoklo-
boucka. Pod záštitou tamního muzea vycházely
nepravideln , z po átku i 3x ro n , pozd ji jen
1 - 2x ro n . Sotva p ekro ily desetiletí své exis-
tence, došlo v r. 1971 k jejich zrušení. Doba po-
dobným podnik m nep ála, ovšem myšlenka sama
z stala v míst  permanentn  p ítomná, a tak sot-
va se kumulovaly podmínky vhodné pro jejich
znovuzrození (po ítám mezi n  spole enskou
možnost a zájem takové periodikum vydávat, dále
finan ní zajišt ní, a p edevším osobnost i okruh
n kolika lidí se o podobný podnik trvale starat),
byly obnoveny. Stalo se tak zásluhou M stského
muzea Valašské Klobouky a nov  ustavené Mu-
zejní spole nosti ve Valašských Kloboukách.

První svazek nové ady Vlastiv dných kapitol
vyšel v r. 2000 a od té doby se k tená m tamní-
ho regionu dostává každoro n  jeden jejich sva-
zek. Jeho rozsah iní vždy 60 stran formátu A 4,
má barevnou obálku a pravidelné rubriky Studie,
Materiály, Literatura, Na procházce po kotároch,
Galerie a ob as i jiné, jako t eba Ad fontes nebo
Valašská kuchyn . Jeho struktura je pon kud jiná
než asopisu Valašsko, jak doložíme p ehlédnu-
tím obsahu dvou posledních dosud vyšlých svaz-
k  z rok  2005 a 2006. (První t i ro níky ostatn
již d íve vzpomn l D. Malina ve Valašsku . 9
z prosince 2002 na s. 40.)

Základem Vlastiv dných kapitol jsou pravidel-
n  Studie, tvo ící až dv  t etiny rozsahu jednotli-
vých svazk . Nejinak tomu bylo i v ro níku VI. z r.
2005, kde Petr Odehnal nejprve sledoval osudy
vzácné hmotné památky, valašskokloboucké k ti-
telnice z r. 1521 (s. 4 - 5). K nov jším d jinám
obrátila pozornost tená e Pavlína Žá ková, kte-
rá se na s. 6 - 13 zabývala osudy poslance mo-
ravského zemského sn mu Františka Šerého
(1854 - 1932), jinak také dlouholetého starosty
Valašských Klobouk (1898 až 1919). Slovenský
autor Karol Janás sledoval vznik hrani ních sta-Foto M. Oš ádal
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nic Horní Lide  a Lysá pod Makytou na d ležité
železni ní spojnici Vsetín – Púchov (s. 14 - 17), a
to v kritickém roce 1939, kdy došlo k rozpadu

eskoslovenské republiky. Nov jší doby se rov-
n ž týká sta  Aleše Na áka, pe liv  dokumentu-
jícího odchod i spíše út k šlechtického rodu
Centner-Manner  z jejich zámeckého sídla
v Návojné (s. 18 - 23). Následn  Jakub Krato-
chvíl p ipomn l osud politického v zn  Františ-
ka Lišky z obce Štítná nad Vlárou (s. 24 - 28).
Nechybí ani pohled do oblasti p írody, když
Rostislav Trávní ek zaznamenal chrán ná úze-
mí na Brumovsku (s. 28 - 29).

Rozsáhlá byla v tomto svazku ást v novaná
literatu e, kde velký prostor dostal rodák z Lipiny
František Hlavica, nap . otisknutím výb ru ze
svých vzpomínek. eho se ostatní p ísp vky tý-
kají (s. 30 - 42), ponechám na zv davosti tená-
e. Rovn ž jen p ipomenu, že na konci svazku

je otišt na obsáhlejší edice klobouckých listin ze
16. století, uložených ve fondech zlínského ar-
chivu. Na s. 45 - 57 je vzorn  p ipravil Petr
Odehnal.

Pon kud mén  pestrý je obsah Vlastiv dných
kapitol z r. 2006, kde redakce dala prostor dv ma
delším studiím. První z ruky P. Odehnala nese
„barokní“ titul Takový podsedek když k zkáze skr-
ze Tatary spolu s jinými krunty skrze ohe  p išel
(s. 4 - 14) a zabývá se proslulým vpádem Bo ka-
jovc  na Moravu v r. 1605. Druhý od Petra Foj-
tíka sleduje podrobn  prom ny samosprávy obce
Jest abí v letech 1850 až 1918 (s. 15 - 40).

V bec by se tento svazek dal nazvat íslem
Petra Odehnala: Ten na s. 41 - 43 popisuje osu-
dy kaple na katastru obce Lipiny, dále na s. 44 -
47 zachycuje osudy t í památník  ve Valašských
Kloboukách z 30. let 20. století, na s. 54 - 55 se
zabývá p vodem jednoho podivného místního
názvu (trati Hladné pust ) a kone n  neopo-
mn l publikovat edici další listiny vztahující se
k d jinám Klobouk z r. 1706 (s. 56 - 57). Jeho
autorskou „hegemonii“ prolomuje jen v oddílu
Literatura Ludmila Portlová láne kem Ze staré
kloboucké apotéky (s. 50 - 51) a Barbora Palá-
tová, která pod názvem Je to pravda, protože
náš d dá ek nám to vyprávjali zapsala p vab-
né vypráv ní Marie Janá ové (nar. 1921)
z La nova (s. 52 - 53).

Stru n  pak vyznívá v každém ísle rubrika
Galerie, jíž je v nována vždy poslední strana
tisku a dv  vnit ní barevné strany obálky. Pre-
zentováni jsou zde auto i s n jakou vazbou
k regionu, jako v ro . VI. akademický malí  Ja-
roslav Je ábek a v ro . VII. pak socha  Miro-
slav Zvonek.

 Vlastiv dné kapitoly z Valašskokloboucka ,
mladší souputník našeho Valašska, jsou nepo-
chybn  d ležitým a zajímavým periodikem, ma-
pujícím d jiny a p írodu jednoho z úžeji vyme-
zených valašských region . P inášejí pro jeho
poznání mnoho nového, v etn  bohaté a cenné
obrazové dokumentace. Redaktor sborníku Petr
Odehnal se jist  musí chronicky potýkat jednak
s nedostatkem finan ních zdroj , jednak s ob-
asným nedostatkem autor , proto jeho snaha

zaslouží nemalého uznání, protože udržet tako-
vé periodikum trvaleji p i život  není v bec jed-
noduché, jak nap . sv d í relativn  nedávný
zánik podobných periodik, nap . odborného
sborníku Zlínsko od minulosti k sou asnosti (v r.
2002) nebo populárn jšího Pod evnicka o rok
pozd ji.   Zden k Fišer

MISTR PAVEL ZE ZUB Í
Pavel íp - Nositel tradice

lidových emesel

Jana Tichá

Již po n kolik let ud luje ministr kultury eské
republiky lidem, kte í ovládají významné a záni-
kem ohrožené technologie lidové výroby a sou-
asn  se významnou m rou podílejí na jejich ucho-

vání, p edávání následovník m a prezentaci na
ve ejnosti, titul Nositel tradice lidových emesel.
Pro rok 2008 získal ocen ní významný výrobce
lidových a historických dechových hudebních
nástroj , zejména se zam ením na dudy / gajdy,
mistr Pavel íp ze Zub í.

Pan Pavel íp náleží k vzácným lidem, kte í se
svými schopnostmi a v lí za adili k vynikajícím
nástrojá m, erpajícím na Valašsku z tradice vý-
roby lidových hudebních nástroj  v tom nejlep-
ším slova smyslu. Zejména výroba píš al a dud
se u nás rozvinula v samostatný domácí pr mysl;
lidé si je sami vyráb li pro svoji interpreta ní po-
t ebu a jejich formy p echázely tradi n  z jedné
generace na druhou.

D dictví mnohých vynikajících nástrojá  je tak
asto spojeno se jmény lidových muzikant . P i-

pome me si proslavené píš alky známého hudce
Jana Pelára (Pellara) (1844-1907) z Hoš álkové
u Vsetína, koncovky, štípané a vrtané fujarky i
dlouhé trúby jednoho z posledních ba  pov st-
né salaše na grúni pod Ba inú v Novém Hrozen-
kov  Martina Ková e – Machejáka (1857-1930)
i také novohrozenkovského drvošt pa a tesa e

Pavla Vrážela (1873-1960), housli ky a cimbál-
ky výborného hudce od ‚Zezulk ‘ z Valašské
Byst ice - Jana Zezulky (1883-1969).

Mistrovství v hudebním nástrojá ství, o n mž
sv d í nejen množství hudebních nástroj  p ede-
vším mezi muzikanty valašských folklorních sou-
bor , ale nap íklad ada exponát  ve stálé expo-
zici lidových hudebních nástroj  v Národním ústa-
vu lidové kultury ve Strážnici, a  už se jedná
o rekonstrukce starých, respektive zaniklých ná-
stroj  nebo o sou asný valašský hudební instru-
mentá , je na Valašsku 20. století spojováno se
jménem pedagoga a sb ratele Joži Országa Vra-
neckého (1913-1977) z Nového Hrozenkova.
Dnes na práci svého p ítele a u itele navazuje
mistr Pavel íp ze Zub í.

Pavel íp se narodil 24. ervna 1944 v Zub í.
Po ukon ení povinné školní docházky nastoupil
na vsetínskou pr myslovou školu strojnickou, kde
za al mimo jiné hrát jako klarinetista v žákovském
dechovém souboru p i Lidové škole um ní. Díky
svému zájmu o hudbu se zde seznámil s již zmi-

ovaným Jožou Országem Vraneckým, s nímž
spolupracoval i po léta následná, kdy byl zam st-
nán jako technik v n. p. Tesla.

Pod vlivem svého strýce Old icha Hambálka,
truhlá e ze Zašové, se za al zajímat o d evovýro-
bu, zejména súsky a dlabané kadluby. V roce 1975
p išla nabídka pracovat pro Úst edí lidové um lec-
ké výroby v oblasti výroby d ev ného nádobí, kte-
rou využil, a sv j zájem rozší il o studium technik
tradi ního zdobení – vrubo ez a cínovinu. Na zá-

G R AT U L A C E
klad  p edložených prací získal na návrh ÚLUVu
osv d ení o odborné zp sobilosti a stal se tak Mi-
strem lidové um lecké výroby. V ÚLUVu se za al
zaobírat také opravou a výrobou modrotiskových
forem a p istoupil k výrob  hra ek, již realizoval
podle návrh  Jana Ková e a Pravoslava Dordy.

Své výrobky prezentoval mimo jiné na výsta-
v  hra ek ve Valašském muzeu v p írod , kde je
zhlédli z výrobního družstva Lipta a nabídli mu
zam stnání. V roce 1982 odchází z n.p. Tesla a
za íná se pln  v novat zpracování d eva, jak
z hlediska technické p ípravy, tak manuální výro-
by. Do zániku ÚLUVu se i zde stále spolupodílí na
produkci modrotiskových forem pro dílny Trnko-
vy, Jochovy, Danzingerovy, ale i slovenské
v Púchov . Hudební nadání, zájem o instrumen-
talistiku a více jak dvacetiletá praxe v oboru zpra-
cování d eva, studium materiálu a stavby tvaru
umožnily Pavlu ípovi už v 80. letech za ít
s výrobou hudebních nástroj . Svoji první zakáz-
ku získal od vynikajícího muzikanta, zp váka a vy-
prav e Ladislava H eba ky z Poštorné u B ecla-
vi a zn la jak jinak než na dudy. Slavnostní p ed-
vedení prvního výrobku se uskute nilo v roce 1985
ve Strakonicích p i p íležitosti I. dudácké dílny na
Mezinárodním dudáckém festivalu ve Strakonicích.
Prezentace a následné setkání s adou vynikají-
cích muzikant  - dudák  (Vladislav Zogata, Josef
Režný…), výrobc , muzikolog  a etnograf  (Ja-
roslav Markl, Ludvík Kunz, Emanuel Kuksa…) p ed-
stavuje v profesním život  Pavla ípa p elom. Na-
r stající zájem o výrobu lidových nástroj , množ-
ství konkrétních zakázek od folklorních soubor  -
Javo iny, Rožmberské kapely aj. - mu umožnily
pomalu p ejít pln  na profesionální dráhu.

Sám pod vlivem vynikajícího dudáka Ladisla-
va H eba ky zdokonaluje také svoji hru na dudy,
kupuje dudy z poz stalosti svého p ítele Joži Or-
szága Vraneckého, a v rámci spolku eská hu-
dební spole nost, spole nost pro starou hudbu,
podsekce Výroba slohových nástroj  si dopl uje
hudební vzd lání, zejména znalosti z oblasti har-
monie a akustiky. V domosti z instrumentalistiky si
prohlubuje p edevším po výstav  hudebních ná-
stroj  v Brn  na Špilberku v roce 1987 na kaž-
doro ních setkáních koleg  z oboru (Ladislav
Daniel, Jan Kašpa ík, František Pok, Ji í epe-
lák, Jaroslav Vavroušek…).

Dlouholetá spolupráce s Josefem Režným ho
v roce 1988 p ivedla k dokumentaci a výzkumu
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V Z P O M Í N Á M E

lidové instrumentalistiky Lužických Srb , na je-
jichž základ  získává zakázku na výrobu, respek-
tive rekonstrukci specifického hudebního instru-
mentá e pro lužickosrbský folklorní soubor Sprje-
van z Budyšína. S Josefem  Režným spolupra-
coval také na dokumentaci nástroj  (výkresová
dokumentace od nejstarších nástroj  dochova-
ných z p elomu 18. století, až po nástroje z konce
19. století), jež dala základ výstav  o dudách uží-
vaných na území ech, Moravy a Slezska. Spo-
le n  se taktéž již p es 15 let spolupodílejí na kur-
zech pro zájemce o hru na dudy (taktéž o jejich
údržbu a lad ní), po ádaných Österreichisches
Gesellschaft für Heimatspflege v Dolních Rakou-
sích. V roce 2002 získal Pavel íp za své zásluhy
v pé i o lidovou kulturu Dolního Rakouska od
Verband für zeitgemäße Volkskultur und Brauch-
tumspflege in Niederösterreich zlaté ocen ní.

Od roku 1988 vlastní Pavel íp malou dílnu na
zakázkovou výrobu lidových a historických de-
chových hudebních nástroj . V sou asné dob
pracuje spolu se svými syny ve vlastní firm  Pavel

íp & synové v míst  svého bydlišt . Vedle výroby
dud a gajd z r zných eských a moravských regi-
on  se v nuje stavb  kopií a rekonstrukcí n kolika
typ  dud historických. V jeho sortimentu m žeme
nalézt i mén  známé nástroje, jako píš aly
s m chu inou (Platerspiel), píš aly ze zví ecího rohu
(Gemshorn), dvojplátkové šalmaje a kornamusy.
V roce 1995 zahájili jako první dílna v eské re-
publice výrobu d ev ných zobcových fléten.

Jeho restaurátorských schopností dnes využívá
množství folklorních soubor  a hudebních škol, jeho
odborné schopnosti jsou známy mnoha majitel m
instrumentálních sbírek (Národní muzeum – eské
muzeum hudby v Praze, Muzeum T šínska
v eském T šín , Muzeum st edního Pootaví ve
Strakonicích, Valašské muzeum v p írod  v Rožnov
pod Radhošt m, soukromí sb ratelé aj.).

S Pavlem ípem jako výrobcem lidových hu-
debních nástroj  úzce spolupracuje cimbálová
muzika Solá , která vznikla v roce 1990 v Rožnov
p/Radhošt m. Jejím specifikem je gajdošská muzi-
ka, která využívá durových i mollových gajd z jeho
dílny. Pavel íp pro ni postavil i moldánky ( ty hla-
sé dudy z období pozdního baroka), flétny a dla-
baný cimbálek. Jeho moravské gajdy daly vznik-
nout také Gajdošskému sdružení z Rožnova, kde
se sám jako aktivní muzikant spolu s rodinou Vin-
klerovou v nuje interpretaci p vodních gajdoš-
ských písní z Valašska, taktéž však i melodií ze sta-
rých kancionál  a rukopisných sbírek, a ov uje si
tak v praxi vlastní výrobky. S prezentací jeho ná-
stroj  se vedle mnoha folklorních vystoupení   (Va-
lašské muzeum v p írod  – programy Valašského
roku, Rožnovské slavnosti, národní p ehlídky du-
dák  v Domažlicích, Mezinárodní dudácký festival
ve Strakonicích, setkání dudák  v T inci, Gajdo-
va ky v Oravské Polhore na Slovensku, dudácká
setkání na Lužici v N mecku, Rakousku a Holand-
sku…) m žeme setkat i na mnoha hudebních na-
hrávkách nejen valašských folklorních soubor  a
muzikantských skupin.

Gajdoval gajdoš, gajdoval za groš.
A to dycky diny, diny, od d diny do d diny.
Gajdoval gajdoš, gajdoval za groš.
Gajdoval gajdoš, gajdoval za groš.
A to dycky na gajdi ky, z tej malej šutej kozi ky.
Gajdoval gajdoš, dva hudci za groš.
A to byl šutkár, na robot  hrál.
A to p kn  pomalu ky, i a na zámek brumovský.
Daj Pánbú nebe hudcom aj t be.

Pavel íp je autorem n kolika odborných pub-
likací. Spolu s Josefem Režným vydali v roce 1991
v Rožnov  pod Radhošt m v nakladatelství Blok
46stránkovou práci eské dudy. Výroba, zdo-
bení, lad ní, která se ješt  téhož roku do kala
své n mecké mutace pod názvem Dudelsack.
Bau, Verzierung, Stimmung. esko-n meckou
mutaci si vyžádala i o patnáct let pozd ji
v Hudebním nakladatelství Salve regina vydaná
již zna n  rozsáhlá publikace Dudy v echách,
na Morav  a ve Slezsku s podtitulem Nástin
historie, rozší ení, návod na výrobu a malá
škola hry na tento tradi ní nástroj, která dle
slov spoluautora Rudolfa F. Klapky by m la být
esencí Pavlových dlouholetých zkušeností p i
konstrukci, stavb  a tradi ním zp sobu zdobení
t chto prastarých, tak ka zapomenutých nástro-
j  a poskytnout zájemc m o výrobu vlastního
nástroje vodítko k získání v domostí a doved-
ností jak v technickém, tak i v historicko-muziko-
logickém sm ru.

Stanislav Mráz

Z vlastního životopisu, 22. 5. 1962

Josef Machá ek

Stanislav Mráz se narodil 28. dubna 1908 ve
Velešovicích, okres Slavkov u Brna, ženatý, man-
želka zam stnaná ve Státní spo iteln , syn studu-
je Vysokou školu zem d lskou v Brn . Studoval
na státní a hudební konservato i v Brn , odd lení
varhanní, absolvoval v ervnu roku 1928. Pak
jednoro ní pedagogický kurs, varhany a klavír.
Státní zkoušky z klavíru a sborového zp vu vy-
konal 28. 6. 1934. Vojenská služba od 1. 10. 1929
do 23. 3. 1931. Dne 1. zá í 1931 nastoupil jako
u itel na státem subvencované škole hudební
v Litom icích, kde p sobil až do mobilizace.

„Jako voják nastoupil jsem službu v mobilizaci,
a protože Litom ice byly zahrnuty do tzv. první-
ho okupa ního pásma, skon ila pro mne vojen-
ská povinnost na základ  vydaného armádního
rozkazu asi po 14 dnech tak jako pro všechny
vojáky, kte í m li bydlišt  ve stávajícím okupova-
ném území. Vrátil jsem se ihned do Litom ic,
abych si za ídil p est hování svršk . Majetkové
ásti, jako klavír, knihovnu a jiné osobní v ci jsem

již nep est hoval, protože mn  byly hitlerovci ukra-
deny. V té chvíli veškerý m j majetek byl jen od v,
který jsem m l oble ený. Místo návratu do okleš-
t ného eského území byl jsem týž den zat en a
v zn n v Litom icích do 28. prosince 1938, kdy
jsem byl propušt n a bez majetku a náhrady

eskortován na demarka ní áru v Terezín  a p e-
dán našim orgán m.

Dne 2. ledna 1939 dojel jsem na Vsetín ke
svému bratrovi, ú edníku okresního soudu,v je-
hož rodin  jsem byl p ijat jako nezam stnaný.
Práv  v tu dobu p ijel na Vsetín dr. Ludvík Kun-
dera – tehdejší inspektor hudebních škol, aby
zjiš oval podmínky pro z ízení m stské hudební
školy. Sledoval jsem p ípravy pro její z ízení a
podal jsem si žádost o p ijetí. Tato byla skute n
téhož roku z ízena a s vyu ováním se zapo alo
1. zá í 1939. Byl jsem na školu p ijat jako výpo-
mocný u itel klavíru s platem za odu ené hodiny,
což inilo m sí n  K  150,-. Následkem p ílivu
žactva se po pololetí m j finan ní stav o n co
zlepšil. Dnem 1. zá í 1940 jsem byl jmenován
u itelem hudební výchovy a sborového zp vu na
zdejším gymnáziu. V roce 1942 jsem byl jmeno-
ván správcem a 1945 editelem hudební školy.

V roce 1944 byla hudební škola z rozhodnutí
tehdejšího n meckého komisa e zav ena a celý
u itelský sbor pracovn  nasazen do místní zbro-
jovky. Jelikož jsem byl pracovníkem odbojové sku-
piny „Sousedík“ na Vsetín , došlo 15. prosince
1944 k mému zat ení gestapem sou asn
s vedoucím tohoto odboje, továrníkem Sousedí-
kem, který byl téhož dne p i zat ení gestapáky
zast elen. Byl jsem v zn n v Kounicových kole-
jích v Brn , v koncentra ních táborech Flossen-
burg, Obertraublig a Dachau, odkud jsem se vrátil
6. ervna 1945.“

Po útrapách v zn ní a prod laném tyfu byl
lé en americkým erveným k ížem a dále na
Vsetín  jako rekonvalescent. Z u itel  hudební
školy zbyl na Vsetín  sám. 1. zá í 1945 za al u it
v najaté místnosti v soukromém byt . Sou asn
u il hudební výchovu a sborový zp v na gymná-
ziu – celkem 65 hodin týdn . Celý rok se osobn
staral o úklid, ist ní, topení – byl editelem, škol-
níkem, uklíze kou zárove . Škola se postupn
rozrostla na stav 200 žák  a 9 u itel . Výsledky
žák  v sout žích byly velmi dobré.

Byl sbormistrem úsp šného sto lenného muž-
ského p veckého sboru „Lumír“, s ním vystupo-
val v moravských a slovenských m stech, ost-
ravský rozhlas nato il a vysílal vystoupení sboru
v jeho skladbách.

„Pokud se týká práce na gymnáziu. Ze studen-
t  jsem utvo il mužský, ženský a smíšený sbor.
Byla to práce namáhavá a hlavn  neplacená. Po-
chopení student , jejich nadšení a vzdor proti oku-
pant m p inášely dobré výsledky. Mimo hodiny sta-
novené rozvrhem nacvi oval jsem v dob  jejich vol-
na /soboty odpoledne/ a dojížd li i v dob  prázdna
/v zim , když byla škola z r zných d vod  zav e-
na/. Každým rokem jsme po ádali hudební akade-
mie na Vsetín , ve všech okolních m stech a ves-
nicích a jiných okresech. V roce 1947 byl tento
soubor vyhodnocen na celostátní sout ži v Praze
jako vít zný na druhém míst , o jednu desetinu
bodu za prvním pražským /neprávem/. V kategorii
sólist  ve h e na klavír byl na druhém míst  teh-
dejší septimán a nyn jší hudební redaktor ostrav-
ského rozhlasu Jaromír Dadák.

Po roce 1948 bylo se strany ve ejných initel
na mne r zným zp sobem úto eno, ale jsem p e-
sv d en, že jen z osobních d vod . M l jsem totiž
vždy zájem, aby hudební škola vychovávala jen
žáky hudebn  nadané. Po zjišt ní, že nemohu
plnit p edpokládaný vývoj žáka – vylu oval jsem.
To se dotklo mnohých nekritických rodi  a zahájili
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proti mn  nemilosrdnou kampa  – ne jako proti
editeli, ale jako proti nestraníku. Situace se tak

vyhrotila, že úpln  znechucen takto jednat, abych
p ijímal žáky bez hudebního nadání proto, že jsou
mi nadiktováni,  rozhodl jsem se žádat o rozvázání
pracovního pom ru. P ípisem KNV v Gottwaldov
z 15. srpna 1951 zn. I/3 – 428 U -1951 nebylo
mojí  žádosti vyhov no /podepsán Ondra v.r./. Pra-
coval jsem stále sv domit  dál. P i jedné rozprav
v editeln  se s. Annou Vrecionovou, u itelkou kla-
víru, bylo mi však vše hned jasné. Na podklad
stížnosti rodi  domlouval jsem jí a upozornil na
závady, jichž se dopouští. Byla to moje povinnost a
inil jsem tak v p átelském a kolegiálním tónu.

Odpov d la však, že jí nemám co vytýkat, že ihned
jde na sekretariát a dlouho že editelem nebudu.
Vím, že nikdo není bez chyby, a já osobn  dnes po
šestileté práci na dráze – když jsem po tolika létech
vytržen z toho, pro co jsem žil – hledím na vše
zcela jinak. V zájmu školy podle mého názoru ne-
bylo však jiné jednání možné.

Po ínání s. Vrecionové se však brzy projevilo.
Dne 9. prosince 1953 dostavili se ke mn  do školy
p ednosta školského referátu ONV na Vsetín  s.
Josef Krystyník, školský referent MNV na Vsetín
s. Kunc a krajský inspektor hudebních škol
v Gottwaldov  s . Evžen Valový. K jednání byla také
p ivzata s. Vrecionová. Po dlouhém nechutném
jednání prohlásil s. Krystyník, že neumím u it, ne-
mám pom r k d tem a tyto biji. Tento výrok se m
velice dotkl a prohlásil jsem, že s ním jako neod-
borníkem o t chto záležitostech diskutovat nemo-
hu a nebudu. editelem jsem z stal dál. Kampa
však pokra ovala. Dne 5. listopadu 1954 dostavil
se do školy krajský inspektor hudebních škol v Got-
twaldov  – tentokrát již s. Václav La ka s lenem
krajského vedení strany s. Görikem a po krátkém
rozhovoru mn  bylo ústn  dáno na v domí, že
nemohu dále místo editele zastávat. P itom však
mn  bylo sd leno, že po odborné stránce nem -
že mn  býti nic vytknuto, naopak, že škola pod
mým vedením se adí mezi nejlepší v kraji Got-
twaldovském, ale po politické stránce jako ne-
straník nevyhovuji. Na zakon ení prohlásil s. La -
ka: Je to p ání strany a to je nem nné. Totéž
opakoval na aktivu hudebních škol / editel /
v Gottwaldov  dne 10. listopadu 1954 a uvád l,
že jsem vedl protistátní e i, že mají spoustu d -
kaz  atd. Ješt  jednou opakoval, že je to p ání
strany a dokonce prý strana trvá na tom, že ne-
smím být p ijat na žádnou hudební školu v SR.
Když jsem žádal doložení d kaz  – nebyl ani je-
den, protože být nemohl. Víc chyb se mnozí ini-
telé dopustili a mnoho škody tím zp sobili. V -
ím, že z nerozvážnosti a omyl .“

 Dále uvádí autor životopisu spor, ke kterému
došlo na školení v Krom íži mezi ním a inspekto-
rem hudebních škol, který odsuzoval kapitalistické
prvky v díle B. Martin , Stravinského atd. P ed-
m tem nevole bylo uvedení citátu z Luna arského
„Materialisti nost nebo nematerialisti nost díla je
n co, co jinak nem žeme nazvat než nesmyslem“.
Další citování bylo p erušeno, a to podle autora
životopisu m ly být ty protistátní e i.

„Avšak dále. Dne 22. listopadu 1954 jsem podal
na podklad  shora uvedeného stížnost na nejvyš-
ší státní orgány. Ministerstvo kultury vyslalo na Vse-
tín t i zástupce, aby moji stížnost projednali. D -
sledek byl, že 27. prosince 1954 jsem obdržel p í-
pis z ministerstva kultury v Praze, .j. 4965/54 M.S.Sa/
J  z 21. prosince  1954, ve kterém se sd luje, že
nemohu déle zastávati funkci editele, a navrženo
KNV v Gottwaldov , abych k 1. únoru 1955 byl
této funkce zbaven. Sou asn  bylo rozhodnuto,
že mohu na škole z stat jako u itel. Dne 28. pro-
since jsem byl telefonicky volán s. Krystyníkem,
vedoucím odboru školství a kultury p i ONV, na
školský referát. Dostavil jsem se ihned. S. Krysty-
ník se mne tázal, zdali jsem obdržel odpov
z ministerstva. ekl jsem, že ano. K tomu dodal:
„Podle tohoto dopisu máte tedy možnost z stat
dále na škole jako u itel, ale doporu uji vám, abys-
te odešel, protože se m žete dostat tam, kde jste
byl za N mc .“ Bylo to už moc na moje nervy. Tuto
v tu s. Krystyník ur it  rád zapomene, ale já nikdy.
Dal jsem tedy výpov , která se mnou byla hned
sepsána. Odcházel jsem z ONV s p ípisem v kapse
pod zn. Škol –II-428-1954-Bl z 28. prosince 1954,
ve kterém se mi dává na v domí, že na moji žá-
dost se mnou ONV rozvazuje pracovní pom r
podle § 21 zák. . 66/1950 Sb. dnem 31. prosince
1954 /podpis Josef Krystyník/. Jelikož jsem nemo-
hl hned najít zam stnání a trochu jsem z toho ochu-
rav l, p ihlásil jsem se na finan ním referát
k da ové evidenci a vyu oval jsem doma n kolik
žák , kte í za mnou odešli z hudební školy. Bylo to
menší plus k výd lku mojí manželky, která v tu dobu
byla zam stnaná jako osobní pokladní v železni ní
stanici Vsetín. Od 1. ervence 1956 jsem až dosud
zam stnán jako skladník v železni ní stanici Vsetín.

Chci jen dodat, že není ve mn  zloby ani nená-
visti, ale jen lítost nad k ivdou, která mne postihla a
p erušila tak ideální zanícení a lásku k hudb  a d -
tem. Považoval bych za št stí, kdybych se mohl ke
svému povolání op t vrátit. Dne 22. kv tna 1962.“

Stanislav Mráz byl po mnoha jednáních p ijat
v roce 1964 na hudební školu v Bruntále jako u i-
tel, pak p eložen na hudební školu do Rožnova
pod Radhošt m, odkud v roce 1968 odešel do
d chodu. Z jeho hudebního p sobení vyšli nap í-

klad: B etislav Novot-
ný – houslový virtu-
os, Jaromír Dadák –
klavírista, MUDr.
Jana Špa ková –
klavíristka, Hana Hlu-
bíková – u itelka kla-
víru, Jana Bendová
– u itelka klavíru, Bri-
gita Vránová-Krato-
chvílová – u itelka
klavíru a další.
V Dom  kultury, kte-
rý byl postaven na
míst , kde bydlel, je
umíst na pam tní
deska.

NAŠI JUBILANTI
Gratulace Josefu Šimkovi

Josef Machá ek

Pravé št stí spo ívá v radostech z vlastní po-
vahy. Albert Camus

25. ervence 2008 oslavil ve zdraví své sté
narozeniny Josef Šimek, u itel, kterého zná nej-
mén  polovina ob an  Vsetína.

Jako mladý adept u itelství za ínal na ad
vesnic. Po válce prožíval dlouhé období své u i-
telské mise na Dolní škole. Zažil n kolik zm n
v názvu školy, n kolik editel  a mnoho u itel-
ských koleg . Všem z stal v pam ti jako tichý,
skromný, p ímý a poctivý matematik, fyzik a che-
mik. Solidnost se u n j vždy p átelila se slušností a
taktností. Proto vlastn  odešel brzy po osvoboze-
ní z místní politiky v m stské školské a kulturní ko-
misi, aby rad ji navšt voval besedy a p ednášky
po ádané kulturními institucemi. Když se otev ela
možnost, nebylo lepšího kandidáta pro práci
s nemocnými žáky ve škole p i nemocnici, kde
odvedl adu let poctivé u itelské práce.

Te  ho „pomlouvají“ jen sousedé, že si v tšinu
prací na zahrad  u domku Na Rybníkách stihne
sám, a u itelští d chodci si sd lují ob as, že
u stolu na pravé stran  sálu sedí t i u itelští kole-
gové z Dolní školy – osmdesátiletý, devadesátile-
tý a stoletý Josef Šimek.

Blahop ejeme a držíme palce, aby ho jeho sv -
žest neopoušt la ani nadále.

Brašná  a „Vsacan“ Hugo Olejní ek

Hana Jab rková

Originálním sbírkovým p edm tem MRV ve
Vsetín  je tzv. „sajdák“ – brašna, která pat i-
la slavnému karlovickému portáši Janu Sta-
vinohovi (z portášského sboru byl propušt n
po 24 letech služby v r. 1830). Kožená kabela
o rozm rech 34 x 34 cm, s širokým emenem
p es rameno, je kombinovaná s hrubým tmavo-
zeleným suknem a v p ední ásti vyšívaná rost-
linným ornamentem s monogramem majitele (GS)
a datem 1820. Je zapsána do  sbírek valašsko-
mezi í ského muzea, kam se dostala darem po
ukon ení Národopisné výstavy eskoslovanskéPo koncertu ve Valašských Kloboukách v roce 1946        Foto archiv autora lánku

Foto M. Oš ádal



v Praze v r. 1895. Od r. 1994 je vystavena ve
vsetínské expozici „Pod jménem Valach “.

Podomácky vyráb né, tzv. pastý ské kabely
v minulosti zhotovovali nej ast ji emená i nebo
samotní zru ní uživatelé. Byly r zného tvaru, ve-
likosti a výzdoby, nej ast ji však tvercové. Nosi-
ly se p ehozeny p es jedno rameno a p es prsa
a sloužily p edevším k uchovávání potravin p i
delších pobytech a putováních mimo domov.

Dodnes se najdou nadšenci, kte í si rádi vy-
zkoušejí staré výrobní postupy, a tím i svou zru -
nost a invenci p i zhotovování replik nejr zn j-
ších historických p edm t . Jejich výrobky pak
slouží novým generacím k prezentaci minulosti i
umu a dovednosti sou asných emeslník . Jed-
ním z nich je i brašná  Hugo Olejní ek, který se
narodil 22. 1. 1938 ve Vsetín . Lásku pro práci
s k ží zd dil po svém otci Janovi (jak sám íká:
„Otci jsem vyrostl na tabuli“ – tj.na stole), brašná-
em se za al u it v Malenovicích, pak v díln  své-

ho otce, a v rodinné tradici pokra oval stejn , jako
jeho dva starší brat i Arnošt a Jan. Další jeho lás-
kou byl valašský folklor. Tan it za al už v Maleno-
vicích. Doma ve Vsetín  pak pokra oval se Vsa-
canem, který práv  p ed 65 lety pomáhal zaklá-
dat jeho bratr Arnošt. Dodnes pat í každá posled-
ní st eda v m síci kamarád m ze souboru – schází
se jich pravideln  ješt  kolem p tadvaceti býva-
lých len , starých Vsacan .

Spolupráce s folklorními i státními soubory v celé
tehdejší SSR se odvíjela také na úrovni jeho
profese. Vedle své každodenní práce, jakou byla
výroba a opravy tašek, pouzder  a koženého
zboží nebo spolupráce s obuvníky na výrob
svršk  sandál , zhotovoval z vlastní iniciativy
nejr zn jší kožené zbojnické opasky i úzké opas-
ky k lidovým kroj m. K n kolika památným vý-
robk m, které uchovává ve své díln , pat í i d e-
v ná utora z r. 1948 od vsetínského mlyná e
Jana Gerži s vlastnoru n  zhotoveným koženým
emením. Za valašský opasek, který vyrobil ve

svých devatenácti letech pro sout ž v lidové um -
lecké tvo ivosti, získal už v roce 1958 diplom a
p íležitost jej i ve ejn  vystavit.

A protože i ve svém zralém v ku rád experi-
mentuje, pustil se v letošním roce do zhotovení
p esné kopie muzejní portášské kabely, kterou
chce p edvést na jubilejních oslavách svého do-
movského souboru Vsacan v listopadu letošního
roku. Podn t získal od celoživotního kamaráda a
fotografa vsetínského muzea Miroslava Langra.
Sehnat hov zí k ži, mosazné p ezky a sedlá ské
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Ohlédnutí
(K sedmdesátinám Jana Rokyty)

B etislav Rokyta

Hudební nauka má – jak známo – k ížky jako
posuvky not i tón . Metaforicky se termín „k í-
žek“ užívá také pro desetiletí prožitého lidského
života. Zatímco v hudb  existuje k ížk  sedm,
v žití lov ka jich m že být – našt stí – i více.

Sedmý k ížek dovršil letos m j bratr Jan. Nechci
ovšem psát jeho „curriculum vitae“, to by snad bylo
pon kud p ed asné. Vybavují se mi však útržkovi-
té vzpomínky, které by m ly být zaznamenány.

První z nich mne zavedla do r. 1949. Na Vse-
tín  se konala výstava Valašsko v práci, jejíž sou-
ástí byla i sout ž d tí ve zp vu valašských p s-

ni ek. Tehdy zvít zil pro Vsetín neznámý jede-
náctiletý Janek Rokyta. Ocen ní mu p edal p ed-
seda poroty, jímž nebyl nikdo menší než Mistr Ja-
roslav K i ka. V téže dob  se probudil k životu
jasenský valašský krúžek a u nás doma se na-
jednou – z ista jasna – objevil cimbál. Zv dav
jsme nástroj okukovali, oba – tedy Janek a já –
jsme rozezvu ovali struny  a sluchem jsme sklá-
dali tóny v akordy. S minimálními teoretickými zna-

lostmi jsme dobývali pracn  pevnost zvanou har-
monie. Byla to sice namáhavá, ale dobrá škola
s trvalými poznatky. Po zkušenostech získaných
v Jasenné jsme pak oba hrávali na st ída ku krát-
ce v cimbálovkách  ve Vizovicích a liptálské Lipt .
Musím sebekriticky p iznat, že brácha byl z ejm
piln jší, p edb hl mne ve h e na cimbál, který se
stal „jeho“ nástrojem. Dodávám však, že mn  se
už tenkrát víc zalíbila otcova flétna, které jsem z -
stal v rný do dneška.

Vizovická m š anská škola nabídla Jankovi
v padesátých letech jen dv  možnosti studia: bu
zem d lskou školu nebo hornickou pr myslov-
ku. Brácha zvolil druhou možnost, a tak se ocitl
v Ostrav , kde pr myslovku zdárn  zdolal a jako
nadaný student se zapsal na Vysokou školu bá -
skou.

V pr b hu studia na VŠB – další vzpomínka je
na obzoru – vznikla Cimbálová muzika VŠB (poz-
d ji Technik), jejímž um leckým vedoucím se bra-
tr stal. Znamenalo to získat muzikanty, vést s nimi
zkoušky a zahájit dnes už nespo etnou sérii hu-
debních úprav. Nedá mi to, abych nezavzpomí-
nal na jednu z prvních, na úpravu „Písn  z Vi-
zovska“. Když jsem ji slyšel poprvé za nep ítom-
nosti autora, uchvátila mne svou zvláštností a uved-
la pon kud do rozpak , které jsem neum l vy-
sv tlit. Dlouho mne mrzelo, že mi v té chvíli chy-
b la slova, abych Janka pochválil a povzbudil
k další tvorb . Ale Janek v d l, kam ho srdce
táhne. Vym nil studia na Vysoké škole bá ské za
studio jiné – rozhlasové, kde z stal posléze jako
redaktor pro lidovou píse .

Vysílal a dodnes vysílá po ady, které sám ko-
mentuje vlastním pr vodním slovem, vystupuje
jako sólový cimbalista nebo doprovází na cimbál
adu zp vák , píše odborné lánky, zasedá

v porotách, p ipravuje režijn  k vydání mnohá
CD, spolupracuje metodicky s muzikami…

Mohl bych dále vzpomínat t eba na jeho p so-
bení u Pražských madrigalist  vedených Miro-
slavem Venhodou, na spolupráci se Strážnicí i
jinými festivaly, dalo by se hovo it o jeho rodin-
ném život , manželce Nadi nebo o synech Jano-
vi a Pavlovi… Ale v úvodu jsem slíbil, že nesklouz-
nu do celkového životopisu.

A tak nakonec pop ejme jubilantovi, aby m l
dostatek zdraví a sil k další innosti. Ta a  je krás-
ná, pestrá a  a  p ináší pocit uspokojení a radosti
oslavenci i nám!

plátno na podšívku pro-
blém nebyl. Nesnáze za-
aly až se shán ním ze-

leného sukna, které na-
konec získal od papu á-

 ve Valašských Klobou-
kách. Na výrob  repliky
„sajdáku“ se spolu s ním
podílí i zkušená vyšíva -
ka Irena Španihelová,
která se s profesionální
odpov dností pustila do
vyšívaného motivu na klo-
p  p edního dílu kabely.
V íme, že jejich spole -
né dílo nakonec sklidí
úsp ch a uznání koleg
stejn , jako t ší mnohé
leny folklorních soubor

z celého sv ta originální
cena festivalu Vsetínský krpec - upomínkové va-
lašské kožené krpe ky od Huga Olejní ka.

Foto M. Oš ádal

Oslavenec se svými syny v rodinném kruhu   Foto z rodinného archivu
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„D lat svou práci tak dob e, aby ji po mn
už nikdo nemohl d lat lépe…“

s Petrem Šulákem - editelem Speciálních škol pro sluchov  postižené
ve Valašském Mezi í í - rozmlouval Karel Pavelka

Mgr. Petr Šulák se narodil dne 4. 5. 1942 v rodin  dentisty a zdravotní sestry ve Vsetín .
Celý sv j život zasv til  u itelskému povolání. Po absolvování Pedagogického institutu
v tehdejším Gottwaldov  v roce 1963 (obor matematika, deskriptivní geometrie a výtvarná
výchova) m l nastoupit na národní školu do Valašského Mezi í í. Našel si však místo na
u ilišti v Rožnov  pod Radhošt m, kde vyu oval matematiku a t lesnou výchovu. Po vo-
jenské prezen ní služb  se na u ilišt  do Rožnova vrátil a setrval zde až do roku 1975. Od
poloviny 70. let do roku 1992 pak p sobil ve Zvláštní škole ve Vsetín  jako výchovný
poradce. V tomto roce se p ihlásil do konkurzu na místo editele školy pro sluchov  posti-
žené ve Valašském Mezi í í. V konkurzu obstál a dodnes zde jako editel i p sobí. Pod jeho
vedením škola doznala velkého rozvoje. editel brzy rozpoznal d ležitost znakové e i ve
vzd lávání sluchov  postižených a p vodní školu, kde se neslyšící u ili mluvit tzv. orální
metodou, p evedl na školu, kde se b žn  používá a preferuje znakový jazyk,  který se
vyvinul z tzv. „posun iny“ a který vede k mnohem rychlejšímu rozvoji osobnosti neslyšící-
ho. Speciální školy pro nedoslýchavé a neslyšící ve Valašském Mezi í í jsou také garantem
dvouletého zahrani ního projektu Comenius, sdružujícího školy z Kypru, ecka a N mecka
a v novaného vzájemnému p edávání zkušeností s výukou neslyšících. V rámci tohoto
projektu už spolupracovali i se školami z Estonska, Francie a Belgie.V p íštím projektu se
má spolupráce zú astnit škola ze Švédska. Slovy zástupce ecka v tomto projektu je škola
vedená Mgr. Petrem Šulákem jednou z nejlepších svého druhu v Evrop , vybavená nejmo-
dern jšími pom ckami, s p átelskou atmosférou i vysokou odborností všech u itel . Velmi
vysoce byl hodnocen „duch školy“, spokojenost d tí, vyvážený pom r mezi u itelem a
žákem.

Pane Šuláku, co Vás p ivedlo k výb ru
u itelského povolání?

Nouze. T šil jsem se, že budu studovat medicí-
nu.Táta byl zuba . Ob as ud lal n komu soukro-
m  protézu, což se v té dob  nesm lo. P ipletl
jsem se k jedné domovní prohlídce, kdy ty i pá-
nové z tajné policie hledali zlato. I když jsem byl
úsp šný u p ijímacích zkoušek na medicínu, p i-
šlo mi vyrozum ní, že nespl uji všechny p edpo-
klady kladené na studenta medicíny - a bylo po
snu. Je paradoxní, že s p ijetím na Pedagogický
institut v Gottwaldov  jsem nem l žádné problé-

my. Ty nastaly až za rok, kdy jsem se cht l znovu
p ihlásit ke studiu na medicínu. Bylo mi sd leno,
že se se mnou po ítá na studium matematiky.

Naplnily se Vaše p vodní p edstavy
z vysoké školy?

 Snažil jsem se d lat svou práci dob e. Mám
dobré vzpomínky, i ty horší. Z doby p sobení na
Zvláštní škole ve Vsetín  mám i zkušenosti
s romskou komunitou a nedá se íci, že by byly
špatné. Mnohé Romy zkazila možnost být zka-
žen!

Známe se od roku 1990, kdy jsme za ali
v porevolu ní dob  spole n  aktivn  p so-
bit ve vsetínské komunální politice. Ale Vy
jste sv j politický postoj ke vstupu sov t-
ských vojsk na naše území vyjád il už d íve -
v roce 1968...

 Ano, v roce 1968 jsem si zazpíval spolu se
svými žáky tehdy nejvíce zpívanou píse  „B ž
dom , Ivane, eká T  Nataša…“  Netajil jsem se
svým názorem, a tak byl problém na sv t . edi-
tel u ilišt  mne však podržel a po uklidn ní situace
jsem mohl p ejít na Vsetín na zvláštní školu, jelikož
jiné místo pro mne tehdy nebylo… Ovšem nelituji
toho, protože jsem si rozší il své vzd lání studiem
speciální pedagogiky, postgraduálního studia
z matematiky a výtvarné výchovy a výchovy
k poradenství pro volbu povolání. To mi umožnilo
ucházet se o specializované místo tam, kde nyní
p sobím.

V letech 1989 - 1990 jste se aktivn  zapojil
do p edávání moci na místní úrovni a p so-
bil jste v rekonstruovaných orgánech samo-
správy…

Ano, byla to pro mne neocenitelná zkušenost.
Byl jsem u všech kulatých stol  i p i p edávání
moci z rukou odcházející politické garnitury do
rukou nov  se tvo ících orgán . Byla mi nabídnu-
ta i funkce p ednosty okresního ú adu - odmítl
jsem. A velice brzy jsem z politiky vycouval. Po-
chopil jsem, že mám trochu jiné životní krédo, než
jaké se nosí v politice.

Jako dlouholetý pracovník mezi í ského
muzea a dojížd jící Vsetí an si dob e pama-
tuji venkovní vzhled p vodní historické bu-
dovy vaší školy do za átku 90. let 20. století.
Vzhledem k vlastním zkušenostem z n koli-
kaletého ízení muzea a oprav starých bu-
dov si dovedu p edstavit aspo  z ásti úsilí,
které jste musel vynaložit na to, aby budova
vypadala jako nyní.

Když jsem tu nastoupil a poznal stav budovy,
uv domil jsem si, že není možné, aby u itelé i d ti
dále p sobili v tomto zdevastovaném prost edí, a
proto jsem se snažil shán t peníze, kde se dalo.
Došel jsem k záv ru, že peníze v našem stát
jsou, jen je t eba je aktivn  hledat.

Historická budova školy prošla díky získání
financí p edevším z Ministerstva školství totální
rekonstrukcí od masivn  promá ených základ
kolem celé budovy, suterénu, p es úpravu vnit -
ního atria až po novou st echu. Byla vybudová-
na zcela nová kuchyn  a nová prádelna, což
nám šet í nemalé provozní prost edky. Velkou
opravou prošla i školní kaple a stala se repre-
zentativním prostorem pro jednání m stského
zastupitelstva. Dvakrát se tu po roce 1990 volil
starosta a rada m sta.

Poznal jsem Vás také jako fandu historie
a památek. Jak se to projevilo ve vztahu
k historické budov  valašskomezi í ského
školního ústavu?

S ohledem na stá í školy jsem se zasadil o to,
aby její p vodní historická budova byla v roce
1993 prohlášena za kulturní památku. Poda ilo
se mi objevit dev t p vodních kus  ze za ízení
nábytku a p t psacích stroj . N které v ci slouží
dál, jiné jsou v editeln  jako upomínka starých
as .

Petr Šulák p ebírá titul „Sto eských nejlepších“ na Pražském hrad  24. listopadu 2006
Foto archiv P. Šuláka



Pro stále náro n jší požadavky speciální
pedagogiky bylo však ur it  nutné školu vý-
razn  modernizovat?

Samoz ejm . V roce 2006 jsme otev eli zcela
novou budovu pr myslové školy, která svým vy-
bavením odpovídá požadavk m t etího tisíciletí.
Stála 83 milión  K . Dále jsme postavili novou
t locvi nu a také kurty na volejbal a tenis s um -
lým povrchem. Máme i nový skleník pro zahrad-
nické obory. Zahradnické úpravy jsme provedli
také v areálu zrekonstruovaného školního parku
u historické budovy a oplotili celý areál.

Pozornost jsme v novali i vybavení u eben a
kabinet  moderní po íta ovou a audiovizuální tech-
nikou. Nyní vybavujeme u ebny také poslední
novinkou - interaktivními elektronickými tabulemi,
na n ž se dá p enášet obraz z po íta e. Naše
d ti neslyší. Proto jsou vizuální vjemy pro výuku
žák  nepostradatelné.

Jak se angažujete v aktivitách vztahují-
cích se ke kvalit  výuky?

Jsme partnery projektu „Celoživotní vzd lá-
vání neslyšících“- jsme prvními partnery p íjem-
ce projektu v aktivit  ESF EQAL. V rámci tohoto
projektu jsme vytvo ili skripta pro naše elektriká-
e, p ipravili zkoušky z paragraf  5 a 6 tak, aby

byli na stejné úrovni vzd lání i kompetencí jako
ostatní.

Naši studenti po absolvování  naší st ední ško-
ly mají možnost studovat vysokou školu, což ješt
donedávna bylo nemyslitelné.Vysokoškolské u i-
tele jsme nau ili, jak komunikovat s našimi žáky, a
máme již vystudované inženýry, bakalá e, ma-
gistry. Naše škola má tém  100% uplatn ní svých
absolvent  v zam stnání. B hem velmi krátké
doby jsme dohnali státy vysp lé Evropy a stali
jsme se školou, která ur uje trendy ve vzd lává-
ní. Dokonce nás mnozí zahrani ní partne i a spo-
lupracovníci z našeho projektu za adili opakova-
n  mezi nejlepší školy v Evrop . Úrove  naší
školy oce ují a opakovan  se hlásí ke spolupráci
a vým n  zkušeností s námi.

Obdržel jste za svou odbornou innost
n jaké ve ejné uznání?

V roce 2006 jsme se dostali mezi „Sto eských
nejlepších“ firem eské republiky. Byly to firmy
jako eská národní banka, Škoda auto, Nejvyšší
kontrolní ú ad atd.

V roce 2007 Vám bylo ud leno jako do-
sud jedinému Vsetí anovi estné ob anství
m sta Valašského Mezi í í. Z hlediska po-
v domí o staré rivalit  obou m st si nemo-
hu p edstavit v tší poctu ob anovi soused-
ního m sta. Jak to vnímáte Vy?

P vodní Zemský ústav pro sluchov  postižené m l p sobnost pro d ti ze severovýchodní Moravy a
Slezska a byl otev en 3. 1. 1911. Jeho stavba trvala dva roky a stála 840 000 zlatých. Celkem patnáct m st
sout žilo o tuto významnou státní zakázku a dodnes se neví, zda pomohl tehdejší poslanec za východo-
moravská m sta T. G. Masaryk nebo ne. Stavba za ala na zelené louce v ervnu 1909. Materiál i firmy byly
z místních zdroj  (cihly z blízké cihelny v Hrachovci, stola ské práce provedla firma ze Zub í). Historic-
ká budova školy je postavena v tzv. eklekticistním (smíšeném) stylu, nejde o istou secesi. V prvním roce
fungování bylo v ústavu 26 žák  a dva školdozorci (u itelé). Nejvíce zde bylo 240 žák . Hlavní p í inou
hluchoty u d tí bylo v té dob  venerické onemocn ní rodi  - syfilis. V dob  1. sv tové války sloužila
škola jako lazaret.
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Ano, k 710. výro í první písemné zmínky o Va-
lašském Mezi í í mi bylo ud leno estné ob an-
ství tohoto m sta. Tehdy jsem byl 19. estný ob-
an, nyní jsem již na 18. míst  (v zá í 2008 zastu-

pitelstvo m sta Valašského Mezi í í od alo estné
ob anství Klementu Gottwaldovi). Velmi si vážím
toho, že jsem ve spole nosti takových osobností,
jako byli T. G. Masaryk nebo F. Palacký.
V souvislosti se známou rivalitou Vsetína a Valaš-
ského Mezi í í to cítím rovn ž jako velkou poctu.
O to víc mne mrzí, že žádný z p edstavitel  m sta
Vsetína se na slavnostní akt ud lení estného
ob anství nep ijel do Valašského Mezi í í p es
písemné pozvání podívat! Trochu jsem se za n
styd l.

Jaké je Vaše životní krédo?
Vždy jsem se snažil svým žák m všt povat

postoj, že je nutné d lat svoji práci tak dob e, aby
ji po nás už nikdo nemohl ud lat lépe! A tím se
snažím ídit i já sám. Vždy to také nevyjde, ale
jsme jenom lidé.

Nejlepším dokladem pln ní tohoto kré-
da je i nyn jší stav školy, kterou dosud í-
díte. D kuji za rozhovor a p eji ješt  mno-
ho elánu, nápad  a sil ve vedoucí funkci, a
v osobním život  zdraví, klid a zaslouže-
nou pohodu.Foto K. Pavelka

Foto z archivu MRV ve Vsetín  a Speciálních škol pro sluchov  postižené ve Valašském Mezi í í
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Valašsko v karikatu e Jaroslava Gebauera

Kdysi Na kus e i u hospodského stolu   Nyní

S technikou je t eba za ít brzy

A t šit se, že to nedopadne takto

Všeci sa ptajú, komu to hrajú?   ... a to pánu Gebauerovi!
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FUJARISTA, olej, nedatováno

MELANCHOLIE, olej, 2002

SEN, olej, 1974

ADAM A EVA, tempera, 1968 SVATBA, olej, 1971-72

PASTEVCI S KOZOU, olej, po roce 2000

NEMOCNÝ, olej, 1963

Akademický malí  Jaroslav JE ÁBEK se narodil 27. 3. 1936 ve Valašských P íkazech a
d tství prožil ve Valašských Kloboukách. V letech 1951-55 studoval na SUPŠ ve Zlín  a Uherském
Hradišti obor užité a dekorativní malby v architektu e a propagaci. Po absolvování pražské jednoro ní
p ípravky pro vysoké školy výtvarného zam ení ve studiu pokra oval na Akademii výtvarných
um ní, v ateliéru figurální a monumentální malby u prof. Vl. Sychry (1956-62). Až do roku 1975
p sobil v Praze, poté se vrátil do Valašských Klobouk a od roku 1979, po získání místa pedagoga
na výtvarném oboru ZUŠ, žije a tvo í ve Slavi ín . Krom  malby, kresby, p íležitostné drobné
grafiky a ilustrace se v noval monumentálním realizacím do architektury. Ú astnil se n kolika
výtvarných sout ží; nap . v roce 1965 získal v celostátní sout ži estné uznání za sérií obraz
Ploština. Vytvo il adu rozm rných maleb zejména do svatebních a smute ních síní v regionu.
Vystavuje od 60. let a zú astnil se mnoha kolektivních výstav, p edevším jako len SVUM v Ho-
donín  a Sdružení valašskoklobouckých výtvarník  (Vincúch).

V Praze jste prožil, v etn  doby studií, tém  dvacet let svého tv r ího života. M lo na
Vaši tvorbu tam jší prost edí, události, um lci aj. n jaký konkrétní vliv?

Vladimír Sychra byl silnou um leckou osobností a výborným pedagogem. Po studiích jsem
dokonce získal navíc estný rok v Sychrov  ateliéru, ale nedá se íct, že by m  n kdo nebo n co
p ímo ovlivnilo. Pokud k tomu došlo, tak podv dom . Zaujala m  nap . expresivní tvorba Bohumila
Kubišty, kubistické dílo Antonína Procházky a do jisté míry i tvorba Jana Zrzavého. Ale zabýval jsem
se i zp sobem malby, užívaným ve st edov kém deskovém malí ství, a studoval jsem práci se
sv tlem a barvou v tvorb  Rembrandta, nebo  jsem cht l v malb  dosáhnout zlatavé svítivosti a
experimetoval jsem s hliníkovou fólií a enkaustikou. Pobyt v Praze s sebou samoz ejm  p inášel
adu um leckých podn t  a p íležitostí - k výstavám, získávání stipendií i zakázek.

Po návratu dom  se z Vás stal výrazný p edstavitel regionálního um ní jižního Valašska,
pro jehož tvorbu jsou p ízna né p edevším tradi ní lidové motivy. Pro  jste zvolil práv
folklorní tematiku?

Volba je to p irozená, up ímná. Od d tství jsem byl obklopený lidovým prost edím. Ale nemaluji
podle skute nosti, ale podle své fantazie, vzpomínek, snových p edstav. Jako malí e - figuralistu m
zajímá hlavn  tradi ní venkovský život - lidé p i práci, zvycích, zábav ... Krajina je pro mne pouze
pozadím a vesm s ji jen zkratkovit  nazna ím. Folklor mám rád a pro radost sob  i jiným si zahraji
na píš alu, flétnu, fujaru.

Co Vás v poslední dob  nejvíce zam stnávalo a na em v sou asnosti  pracujete?
Hodn  asu jsem strávil p ípravou a organizací výstav k mému životnímu jubileu. Mou tv r í

práci zt žuje ztráta ateliéru. Práv  dokon uji obraz, který symbolizuje život na Valašsku, a p edlohou
mi je starší drobn jší tempera. Profesor na p ípravce, Jaroslav Vodrážka, nám íkával, že dílo je
hotové, když um lec neví, jak dál... Asi m l pravdu, ale stává se mi, že se po letech k obraz m
navracím a mám chu  a pot ebu do nich znovu vstoupit, pozm nit je, „dokon it je“.   O. Mehešová
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„Pán B h první hrn í  byl, Adama s Evou stvo il“, a jak známo, onen první lidský exemplá  byl z hlíny. Tak si lidová
etymologie vysv tluje biblickou zprávu o stvo ení lov ka „z prachu zem “. Stará píse  dosv d uje, že hrn í i a kerami-
ci jsou na své emeslo pat i n  hrdí a považují je za jedno z nejstarších. A právem, vždy  keramické výrobky sloužily jako
p edm ty denní pot eby už v dob  hradištní a již tehdy se vyd lilo hrn í ství jako samostatné emeslo. Svého nejv tšího
rozkv tu dosáhlo ale ve st edov ku a potom v 18. a po átkem 19. století, kdy bylo v echách a na Morav  p es 2 200
inných dílen.
I když cech hrn í ský za ínal „od Adama“, nezaujal ve st edov ké hierarchii místo p íliš vážené. „ ervený kohout“, který

ve dne v noci plápolal v jejich pecích, p edstavoval pro st edov ká m sta smrtelné nebezpe í. A tak výrobc m bylo
ur eno sídlit na samé periferii, ve vn jším okruhu m stských hradeb, stejn  jako kat m a jirchá m. Z této pozice pak
t žko mohli konkurovat svým vážen jším spoluob an m. Kredit emesla se podstatn  zvýšil až v 16. a 17. století s novou
výrobou cen ného fajánsového zboží.

Ale v lidovém prost edí hrála samoz ejm  prim levn jší lidová hrn ina, asto ve tvarech a dekorech, které z staly
nem nné od st edov ku až do za átku 20. století. Rozsáhlý sortiment, od hlin ných pokli ek až po zdobené cechovní
džbány, od vyku ovadel pro v ela e až po nást nné kropenky, zcela pokryl b žné i reprezentativní pot eby domácnosti.

V našem regionu byly velmi rozší eny i nádoby na hostýnskou vodu. Tyto ba até i zplošt lé džbánky s úzkým krátkým
hrdlem a masivním lepeným uchem, zvané kuban , jsou zdobeny reliéfem P. Marie Hostýnské. Poutníci si v nich
p inášeli vodu ze Sv. Hostýna, která m la podle jejich víry lé ivou moc. Nes etné varianty t chto transportních nádobek
a jejich udivující etnost zastoupení v muzejních sbírkách sv d í o tom, že d íve byly užívány snad v každé valašské
chalup .

Sta í ješt  nedávno íkali: „Valašsko ochra ujú t i Panénky Marie“ (mysleli tím poutní místa na Hostýn , ve Štíp  a
v Zašové, respektive P. Marii provodovskou). A rádi na tato místa putovali, hlavn  na sklonku léta, po žních: pod kovat za
úrodu a vyprosit si další požehnání. Vždy  pout  nebyly n jaké direktivn  na ízené akce, u nichž by se d lala árka za
ú ast, ale vycházely ze spontánní lidové zbožnosti a z touhy prostých lidí vyjít za úzký obzor své d diny, poznat vzdálen j-
ší kraj a lidi v n m, svobodn  se nap ímit a odpo inout si od b žných denních starostí a lopotné práce - plnily tedy také
jakousi úlohu sociálního regulativu.

Lubomír F. Piperek

POUTNÍ KUBAN  NA HOSTÝNSKOU VODU S PLASTICKÝM RELIÉFEM PANNY MARIE HOSTÝNSKÉ, glazovaná kamenina, p elom
19. a 20. století, výška od 17 do 20 cm.      Foto M. Oš ádal


