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Rozhlédnout se kolem sebe m žeme
z kteréhokoliv vyvýšeného místa. Ú elov
postavená v ž - turistická rozhledna má ješ-
t  jednu schopnost navíc - p ivést nás až
do l na p írody. Nabídne nám obrazy krajiny
v jejich panoramatických prom nách, pom -
že nám povznést se vysoko nad vyšlapané
stezky, umožní nám vid t kousek sv ta
z pta í perspektivy a dá nám pocítit osv žu-
jící vánek ve vlasech. Proto jsou rozhledny
vyhledávanou turistickou atrakcí, astým cí-
lem výlet  a jejich po et v krajin  se rok od
roku neustále zvyšuje. Nejinak je tomu i
v oblasti Valašska. Poj te s námi nejznám j-
ší z nich navštívit!

Hana Jab rková

Rozhlédn te se
po Valašsku

Uprost ed nekone né zelen  les  v nadmo ské
výšce 953 m na vrchu arták, v míst , kde se stý-
kají horské h ebeny Vsetínských vrch , Morav-
skoslezských Beskyd a Javorník , m žete od 28.
ervna 1998 navštívit 40 m vysokou rozhlednu

s betonovým jádrem oplášt nou smrkovými prk-
ny a její krytou vyhlídkovou plošinu ve výšce 26
m. Kousek od esko-slovenského hrani ního p echo-
du Bumbálka poskytuje panoramatický výhled na nej-
významn jší vrchy Beskyd, celý h eben Javorník ,
Malou a Velkou Fatru. Za p íznivé viditelnosti jsou do-
konce vid t i vrcholy Tater. Nejbližšími turistickými za-
stávkami jsou horský hotel Súkenická a chata T eštík.

Moderní 55 m vysoká ocelová konstrukce v že
ur ené k radiokomunika ním ú el m
s vyhlídkovou plošinou ve výšce 33 m nad okol-
ním terénem se od 17. ervence 2004 zvedá na
vrcholu kopce Doubrava (672 m n.m.) na h ebenu
Vizovických vrch  v obci Lou ka u Vizovic. Po-
skytuje panoramatický výhled na Bílé Karpaty, Hos-
týnské vrchy a ást Vizovických vrch . Velmi dob e
jsou vid t Vizovice, vzdálené odtud po nau né turistic-
ké stezce Vizovické prameny 6 km, Zlín nebo Velká
Javorina, Hostýn a Radhoš .

K celoro n  voln  p ístupným vyhlídkovým v -
žím pat í d ev né rozhledny na Bražiskách nad obcí
Jarcová (476 m n.m., v 14 m), na Ztracenci (1055 m
n.m.) a na ubov  kopci nad Francovou Lhotou
(720 m n.m., v 16 m).

První z nich, postavená v r. 2009 na soukromém
pozemku místním podnikatelem Vilémem Bystro em,
nabízí unikátní výhled na Valašské Mezi í í s pozadím
Beskyd, v dohledu jsou také Jeseníky.

Rozhledna na hlavním h ebenu Javorník  z r. 2008
zase nabízí pohled na Vsetínské vrchy, Moravskoslez-
ské Beskydy, Malou Fatru, Strážovské vrchy a Po-
važský Inovec. P i výjime né viditelnosti m žete za-
hlédnout i Prad d i Rohá e. Sousedí s památníkem
osvobozeneckých boj  z r. 1945 ve tvaru t í k íž .

Rozhledna ve Francov  Lhot  z r. 1991 symbolizuje
tvar valašského klobouku. Panoramatický výhled zahr-
nuje Javorníky, Vizovické vrchy, Bílé Karpaty, Lyský
pr smyk i st ny Súlovských skal.

Od 17. listopadu 2009 je turist m p istupná
nejmladší zbudovaná rozhledna na kopci Var-
tovna u obce Seninka na Vsetínsku (651 m n.m.,v
37 m). Kovová konstrukce ve tvaru spirály nabízí
široký rozhled na Vizovické, Vsetínské a Hostýnské
vrchy, Beskydy, Velkou Fatru, výjime n  i Tatry.

Foto M. Oš ádal a H. Jab rková
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Máme co nabídnout...

Rozprost eno v nes etných údolích mezi rozvln ný-
mi horskými h bety nemá Valašsko z hlediska své p í-
stupnosti a otev enosti sv tu zrovna ideální zem pis-
nou polohu. Dokonce ani malebné výhledy z vrchol
kopc , vršk  a hor nep enesou náš pohled dále, než
k pásmu dalších a dalších p írodních hradeb. A tak mi-
lému poutníku po Valašsku nezbude, než aby p estal
snít o tajuplných dálkách za obzorem, st ízliv  sestou-
pil do údolí, a v blízkosti lidských p íbytk  si všímal spí-
še detail  a koloritu života zdejších obyvatel. Mimocho-
dem, Valašsko a Valaši mají co nabídnout!

Stále se tady rodí lidé s duší poetickou, lidé zvídaví,
zru ní i podnikaví, lidé cele oddaní svému kraji. Objeví-
te mezi nimi oblíbené muzikanty, vynikající um lce i vy-
hledávané emeslníky. Setkáte se tu s aktivitou všestran-
ných pedagog , vlastiv dných pracovník  a dobrovol-
ník  nejr zn jších organizací a místních spolk , se za-
jímavými výsledky výzkumné innosti badatel , muzej-
ních pracovník  a odborník  v d p írodních i spole en-
ských.

Také aktuální íslo naší revue, stejn  jako t ch t ia-
dvacet p edchozích, chce být poctou lidem zrozeným,
žijícím a tvo ícím práv  tady, v kraji obklopeném hora-
mi plnými kamení – inorodým lidem s živoucím srd-
cem a vnímavým duchem.

Hana Jab rková
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tená m d kujeme za provedení oprav v . 23, 2009/2: na str. 41 oprava v textu:
Malí  Ji í He man (1892 – 1969); v . 22, 2009/1: na str. 15 oprava v textu: Památník
osvobození z r. 1947, jemuž vévodí bronzové sousoší vojáka Rudé armády a vojáka
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Foto na p ední stran  obálky: Jana Tka íková: Vzácná javornická rostlina chrpa
horská m kká (Centaurea montana subsp. mollis); Karla Palátová: ilustrace
k Nezda ilovým Horním chlapc m, 2002 (repro M. Oš ádal); Milada Fohlerová: Kláto-
vé úly v Halenkov  – Brat ej vce s d evo ezbami J. Ju ici; Milada Fohlerová: Veliko-
no ní klapotání v Jarcové, 2010; Miroslav Langer: Letecký pohled na horský h bet
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Petr Odehnal (nar. 20. 4. 1975 ve Slavi ín ) p sobí jako historik M stského muzea ve
Valašských Kloboukách. V nuje se regionálním d jinám, p edevším oblasti jižního Valaš-
ska, zabývá se poddanskou problematikou v raném novov ku. Je autorem monografií
o obcích Lide ko (2001), Pote  (2003), Valašské Klobouky (2006) a La nov (2010) a
u ebnice d jepisu pro 7. ro ník ZŠ (PRODOS 2005). Je šéfredaktorem Vlastiv dných
kapitol z Valašskokloboucka, lenem redak ní rady Valašska – vlastiv dné revue a Zvu-
ku, revue pro kulturu Zlínského kraje. V roce 2005 vydal básnickou sbírku „a budu tak i
synovi“, své literární a literárn kritické p ísp vky publikuje v Hostu, Literárních novinách,
Psím vín ,Textech, Tvaru, Welesu i Zvuku.

H. Jab rková

a babi in poh eb znovu
krájí cibulku
chrámové v že

od té doby si musím sám
n kolika tahy nože vyšít
na chleba s máslem
károvanou m íž

a budu tak i synovi

Ze sbírky Petra Odehnala „a budu tak i synovi“, Zlín 2005



ím je pro mne
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Danuše SOUSEDÍKOVÁ, roda ka ze Vse-
tína, jedna z d dic  odkazu vynálezce, pod-
nikatele a bývalého vsetínského starosty
Josefa Sousedíka

Údaje o našem rodu na Valašsku lze zp tn
vyhledat do r. 1729. Naši p edkové si vybrali
místo s nádhernou p írodou.

Narodila jsem se jako v po adí t etí dít  manže-
l m Josefu a Zdence Sousedíkovým. Prvoroze-
ný Josef zem el v d tském v ku (1926). Po n m
se narodila  Zdenka (1928). S odstupem devíti let
11. 1. 1937 jsem p išla na sv t já a v r. 1943 bratr
Tomáš. Naši rodi e milovali svoji vlast, což do-
kázali i iny. Tak i nás vychovávali. Do našich
osud  tragicky zasáhla n mecká okupace a po
únoru 1948 komunistický režim. P estože tatín-
ka zast elilo gestapo v r. 1944, vsetínští bolševici
nás prohlásili za kapitalistické živly se všemi ná-
sledky.  Ale co ekat od lidí, kte í se nezastavili ani
p ed tatínkovou ob tí, když zakazovali psát nejen
o jeho odbojové innosti, ale i jeho p ínosu pro
elektrotechniku. Když brn nská technika vzpo-
mn la tatínka v desátém výro í jeho smrti lán-
kem v odborném asopisu, p ijeli soudruzi ze
Vsetína do Brna a žádali lánek odvolat. Brn nští
profeso i jim vysv tlovali, že by to byla meziná-
rodní ostuda, když tatínka znal už celý sv t.

Náš dík pat í rodin  nejmladšího tatínkova bra-
tra Jaroslava s manželkou Eliškou, kte í ve všech
situacích nám pomáhali. Jejich dceru Elišku p i
prov rkách za p edsednictví prokurátora Marka
stálo p iznání, že se stýká s námi, ú ednické mís-
to.

I vsetínští ob ané povzbuzovali maminku, aby
se bránila zv li vládychtivých bolševik . Po
všem prožitém v mém milovaném Vsetín  jsem

p ijala nabídku p est hovat se do Brna, nebo
p i podlomeném zdraví už jsem nemohla risko-
vat další zásahy do mého lé ení. P estože po-
lovinu svého dosavadního života žiji v Brn , mé
srdce pat í Valašsku, tam jsem vázána vzpo-
mínkami na drahé rodi e, rodinu, p átele a další
spoluob any. A co mne t ší nejvíce, tatínek už
není tabu, o kterém se nesmí mluvit ani vzpomí-
nat. Postarali se o to po roce 1989 M stský
ú ad, D m kultury Vsetín, Okresní vlastiv dné
muzeum ve Vsetín , odborá i, kte í za tatínkovu
památku bojovali i v minulém režimu, ale OV
KS  to nedovolil. A v 90. výro í založení podni-
ku v lo ském roce i TES Vsetín, a. s. uspo ádal
d stojnou vzpomínku.

A jakoby všechny vzpomínky završilo roz-
hodnutí vlády R z 8. 2. 2010 o rozší ení Fondu
národních kulturních památek, kde mezi jmeno-
vanými je železni ní motorový v z Slovenská
strela, jejíž pohon byl vyroben podle tatínkova pa-
tentu ve vsetínské továrn  a podle odborník  byl
nad asový, ve sv t  nevídaný a svou podstatou
geniální.

Moji krajané, nedejme si už nikdy vzít svobo-
du!

Brno, 24. 3. 2010

PhDr. Dalibor MALINA, knihkupec, nakla-
datel a galerista

Na Valašsko, do kraje otcova rodu, jsem p išel
v polovin  60. let minulého století. Do té doby jsem
z n j znal jen ídké obrázky, které se spíš vztaho-
valy k starým d j m a p íb h m lidí z rodin-
ných fotografií. Po p íchodu na Vsetín jsem m l
št stí. Poznal jsem spole enství lidí, kte í to, co
d lali, d lali s vášní. A vášniv  to také dokázali
obhajovat, n kdy v i všemu jinému než valaš-
skému až skoro nespravedliv . Valašsko v jejich
pojetí bylo krajem plným symbol  a vyhlíželo idy-
licky. Copak mohlo být pro pana editele Vyškov-
ského z u ovské školy na Horním m st  ve
sv tové krajin  n co hez ího než st ídmá linka
Javorník  s malou kotlinou pod h ebenem, v níž
si postavil chatu malí  Hlavica? A co mohlo boha-
týršt ji postavit hráz všemu vágnímu a nejistému
než slavná muzika Jasénky s primášem Zde -
kem Kašparem a muzikanty tak za atými, ja-
kých už nebude! To všechno byly pro mladíka
objevujícího Valašsko obrazy siln  barevné, kte-
ré dokázaly vypráv t hodn  hlasit . A jak šly roky,

Richard SOBOTKA, spisovatel, publicis-
ta, dlouholetý p isp vatel vlastiv dné revue

N kte í lidé tvrdí, že jsou se zdejším krajem
svou tvorbou spoutáni jaksi z nouze ctnost, pro-
tože tady n jakým nedopat ením uvízli. Ale
z jejich tvorby, i když jde o díla ryze moderní,
jejich rodný kraj stále n kudy prosvítá, vystrku-
je ty své naježené vršky a up inu zdejších rá-
zovitých lidí. Dokonce i exulanti nebo lidé, kte í
tém  celý život žijí mimo Valašsko nebo
v hlavním m st  Praze, nesou s sebou rodný
kraj jako závaží. Stále se v jejich tvorb  zrcadlí
a objevuje. A oni z tohoto vztahu trochu nostal-
gicky, ale bezostyšn  t ží. Asi to jinak nejde.
Všechno, co lov k má, co v n m je, získal ve
své domovin . Takže pro  si nevážit toho, že
jsem tam, kde jsem doma? A doma jsem tady a
nikde jinde.

V Rožnov  pod Radhošt m,
9. 3. 2010

všechna ta expresivní lyrika pomalu p echázela
v prózu, n kdy tichou, jindy, pravda, trochu slyši-
teln jší, ale už vždycky spíše nevtíravou. Brzy
jsem musel uv it malí i Aloisu Schneiderkovi ze
Solán  a opravdovosti jeho  cesty od krajiná ství
k figurálnímu malování. Z eteln  napovídal, že
v krásné krajin  samot a zvuk  plných d eva je
nejen pot eba dob e se dívat, ale vnímat také pro-
st edí  zevnit , hledat a rozum t krajin  mimo op-
ticky lad nou barevnost zelených hmot les  a
zvln ných kopc , elegantn  v p írod  posaze-
ných stavení ozna ených vznešenými lipami.
S takto získávanou zkušenostní výbavou lze
opravdu prožít a procítit tento kraj, ten neslyšný
pohyb celých generací v krajin  a jejich trvalou
p ítomnost v ní, což tak p esv d iv  rezonuje
nap íklad v práci a díle spisovatele a kritika Moj-
míra Trávní ka z Nového Hrozenkova, v mo-
derních transformacích životních pocit  vsetínské-
ho socha e Miroslava Machaly, ve Valašsku a
e i spisovatele Ludvíka Vaculíka. A tak je dnes

pro m  Valašsko také cestou od úchvatných p í-
rodních obraz  k mnohohlasu duchovních hnutí,
poloh a prožitk , které p esv d ují up ímností a
strhávají svou naléhavostí a opravdovostí
v samoz ejmosti existence, která má podobu do-
cela dramatického p íb hu s mnoha ne ekaný-
mi objevy.

Vsetín 26. dubna 2010
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Nekešové z Landeka
aneb kterak Albrecht z Valdštejna na Morav  k pen z m p išel

David Val šek

O p vodu rodu Nekeš  z Landeka dlouho panovaly nejr zn jší dohady. Dalo by se p ed-
pokládat, že nejblíže k vypátrání ko en  rodu mohl být Bartolom j Paprocký, který byl nejen
sou asníkem posledních generací Nekeš , ale navíc s nimi udržoval blízké styky. P esto ve
svém díle Zrcadlo slavného markrabství moravského vydaném r. 1593 v obsáhlém oddíle
v novaném Nekeš m konstatoval, že není schopen zjistit, jak dlouho se rod vyskytuje na
Morav  a v echách. Zatímco Paprocký vyvozoval p vod Nekeš  na základ  podobnosti
jejich erbu se znaky n kterých litevských rod , August Sedlá ek p edpokládal tyrolský
p vod podle p ídomku z Landeka. Jasn jší sv tlo vnesl do tohoto problému teprve Josef
Janá ek. Zjistil totiž, že brat i Jan, Kašpar a Linhart Nekešové, kte í získali r. 1494 za své
zásluhy od císa e Maxmiliána I. erb kentaura s lukem, byli syny chebského patricije Linhar-
ta Nekeše. Zatímco Jan se stal rudokupcem v Kutné Ho e a Linhart z stal v Chebu, kde jeho
potomci pat ili k váženým m š an m, o Kašparovi se další stopy ztrácejí. Josef Janá ek
proto vyslovil hypotézu, kterou nelze ani potvrdit ani vyvrátit, že práv  tento Kašpar by
mohl být zakladatelem moravské v tve rodu.

Rožnov a od Jana z Kunštátu Lukov. Jan a P e-
mek Nekešové z Landeka se rázem stali majiteli
ty  m ste ek (Fryšták, Slušovice, Vsetín, Prž-

no), a celkem 36 vesnic (23 vesnic na panství
lukovském a 13 vesnic na panství vsetínském).
Sám P emek z Víckova upevnil svou majetkovou
základnu nedlouho pozd ji nákupem panství Bys-
t ice pod Hostýnem (1555), které p ímo hrani ilo
jak s Lukovem, tak Vsetínem.

Jednou z nevy ešených historických záhad
patrn  navždy z stane, kde vzali nezletilí sirotci
tak velkou finan ní hotovost, aby mohli zakoupit
veliká východomoravská panství. Vždy  jejich otec
za svého života získal pouze nevelký statek Ku-
im, který svou finan ní hodnotou nemohl pokrýt

ani zlomek náklad  na zakoupení Lukova a Vse-
tína. V r. 1625 prodával císa  jenom panství Lu-
kov za 233 333 zlatých. Nedostatek zpráv o fi-
nan ním hospoda ení Zikmunda Nekeše nám
neotvírá žádný prostor pro vy ešení tohoto pro-
blému.

Nejv tší obtíže, s nimiž se musel P emek
z Víckova potýkat, p edstavovaly nekone né spo-
ry o moravsko-uherskou hranici. P í inou byl roz-
dílný výklad pr b hu zemské hranice mezi mo-
ravskými a uherskými vrchnostmi. Nejvíce k n mu
asi p isp l fakt, že poddaní valaši z uherských
panství pásli na po átku 16. století s v domím
majitel  Rožnovska a Vsetínska sv j dobytek na
moravském území, za což tehdy odvád li popla-
tek na hrad Rožnov. To bylo pozd ji z uherské
strany interpretováno tak, že faktickým majitelem
území je ten, kdo jej užívá, a podle toho se za ali
ídit. Za zemskou hranici nepovažovali tedy h e-

ben Javorník , ale e išt  Vsetínské Be vy od
jejího pramene až k vesnici Hov zí.

Mnohaleté spory se s p íchodem nové vrch-
nosti neuklidnily, ba naopak se zdá, že spíše na-
byly na intenzit . Zásluhu na tom m l p edevším
majitel Považské Bystrice Rafael Podmanický, kte-
rý velmi nevybíravými metodami prosazoval sv j
názor na pr b h zemské hranice. Opakované
stížnosti poru ník  na po ínání Rafaela Podma-
nického p im ly císa e Ferdinanda I. ke slibu svo-
lání hrani ní komise, která m la spory definitivn
ukon it. Jednání komise ztroskotalo vlastn  d íve,
než v bec za alo, nebo  zástupci obou stran na-
razily na zásadní rozpory mezi pravidly morav-
ského a uherského práva. Krátkodobý kompro-
mis prosazený císa em do uskute n ní nové ko-
mise Podmanického neuspokojil a nadále argu-
mentoval tím, že území až po Be vu získal d dic-
tvím po p edcích a p edchozí držitelé statk  na

Z íceniny hradu Lukov kolem roku 1900           Foto J. Wichera, Státní okresní archiv Zlín

Znak Nekeš  z Landeka (repro Bartolom j Paprocký
z Hlohol, Zrcadlo slavného Markrabství Moravského)

P íchod Nekeš  na Moravu je v literatu e tra-
di n  spojován s rokem 1527, kdy byl do desk
zemských zapsán prodej t í díl  statku Ku im, kte-
ré získali od Kryštofa z Boskovic Zikmund Nekeš
z Landeka a jeho manželka Dorota z Ayznova.
Samotný prodej se pravd podobn  uskute nil nej-
pozd ji r. 1526, nebo  již tehdy je Zikmund Nekeš
uvád n mezi rytí i zakoupenými na Morav . Brzy
p ikoupil spolu s manželkou od pán  z Boskovic
také tvrtý díl Ku imi. Z kusých zpráv vyplývá, že
se Zikmund aktivn  podílel na zvyšování výnos
svého nevelkého statku. Krom  rybník  z izova-
ných již za pán  z Boskovic se hlavním zdrojem
p íjm  staly dob e fungující hospodá ský dv r a
pivovar. Pro sebe a svou rodinu si nechal posta-
vit tvrz.

Ve 30. letech se stále ast ji dostával Zikmund
Nekeš do kontaktu s jednotlivými leny tehdy

významného a zna n  rozv tveného rytí ského
rodu Prusinovských z Víckova. Patrn  v této dob
byly položeny základy pevného spojenectví obou
rod , které se projevovalo nejen etnými vzájem-
nými s atky, ale i trvalým p átelstvím mezi jednotli-
vými leny rodu v pr b hu 16. a na po átku 17.
století. Po smrti Doroty z Ayznova pojal Zikmund
Nekeš za manželku Bohunku z Víckova, dceru
P emka z Víckova na Prusinovicích. Když Zikmund
r. 1542 zem el, stal se P emek spolu s olomouckým
biskupem Janem Dubraviem poru níkem jeho ne-
dosp lých syn  Jana a P emka.

P emek z Víckova usazený na Prusinovicích
mohl jen st ží spravovat vzdálený ku imský sta-
tek svých vnuk . Proto Ku im prodal m stu Brnu
(intabulováno 1547) a pro své sv ence zakou-
pil velká panství na východ  Moravy: od Jana
z Pernštejna Vsetín do té doby spojený s panstvím
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moravské stran  jemu ani jeho p edch dc m
v ni em nebránili, až poru níci mladých Nekeš
si za ali prý svévoln  ty hory p ivlast ovat. Spo-
ry se neda ilo vy ešit a vzhledem k agresivnímu
jednání Rafaela Podmanického, který se neroz-
pakoval sporná území obsadit svými lidmi, pást
zde sv j dobytek a s pomocí najatých ozbrojenc
vyhán t vsetínské poddané, bylo r. 1555 morav-
ským zemským sn mem povoleno z bezpe nost-
ních d vod  zasekat hory na p vodní hranici.

Spory neutichly ani po r. 1556, kdy Jan mladší
a P emek Nekešové p evzali od svého poru ní-
ka P emka z Víckova správu svých statk . Uklid-
n ní nep inesla ani smrt Rafaela Podmanického
r. 1558. Císa  Ferdinand I. obratem p edal uvol-
n ný majetek Kašparu Szeredymu, který také
považoval sporné území za své vlastnictví, takže
si na n j Jan Nekeš r. 1561 opakovan  st žoval
u moravského zemského hejtmana i osobn  ve
Vídni u císa e.

Z obou brat í Nekeš  zem el d íve P emek
(snad r. 1562), o n mž pouze víme, že m l man-
želku ze sp ízn ného rodu z Víckova a nezane-
chal žádné potomky. Celý majetek tedy z stal jeho
bratru Janovi mladšímu.

Z jeho p sobení se nám p edevším na Lukov-
sku zachovala ada privilegií, kterými svým pod-
daným ud loval práva užívání r zných pozemk
i je zbavoval n kterých robotních povinností.

Ovšem nikdy se tak samoz ejm  nestalo bez ná-
hrady, obvykle vyjád ené ro ním platem. Avšak
mezi listinami nalezneme také zajímavé doklady
o náboženském smýšlení Jana mladšího Nekeše.
V r. 1564 za ním na hrad Lukov p išli lenové
Jednoty bratrské ze vsi Hrobice s žádostí, aby jim
potvrdil vým nu pozemk , kterou u inili s úmyslem
postavit v obci sborový d m. Jan Nekeš tuto sm -
nu schválil, osvobodil správce sboru od všech
plat  a povinností a navíc mu povolil voln  a svo-
bodn  provozovat jakoukoliv živnost. O dva roky
pozd ji (1566) se zú astnil deputace k císa i Max-
miliánovi II. do Vídn , kde mu m l být odevzdán
bratrský zp vník. Nemusíme tedy pochybovat o
tom, že Jan Nekeš z Landeka byl významným
podporovatelem ší ení evangelické víry na vý-
chodní Morav  a št drým ochráncem Jednoty
bratrské.

Jeho zdravotní stav se však r. 1566 za al zhor-
šovat. V prosinci následujícího roku sepsal záv
na základ  mocného listu, který získal od císa e
Ferdinanda I. již r. 1557. Veškerý majetek, tedy
panství Vsetín a Lukov odkázal svým nedosp -
lým syn m Zikmundovi a Václavovi a jejich po-

ru níky u inil svého vi-
zovického souseda
Zde ka í anského
Kavku z í an, svou
manželku Barboru Bí-
tovskou z Slavíkovic,
P emka z Víckova na
Byst ici pod Hostýnem
(který byl vnukem P em-
ka z Víckova, moravské-
ho podkomo ího a n -
kdejšího poru níka Jana
ml. Nekeše) a kone n
bratra své ženy Jana Bí-
tovského Záviše
z Slavíkovic a na Lhot .
Poru níci m li staršímu
ze syn  p edat majetek
teprve po dovršení dva-
ceti let v ku. Své man-
želce Barbo e zaru il
vyplacení v na a
v p ípad , že by se zno-
vu nevdala, m la mít až
do smrti k užívání pan-
ský dv r v m ste ku
Slušovicích. Svým odka-
zem 1 000 kop groš
eských strýci Janu Vi-

se p edevším o sv dectví Zde ka Kavky. Hned
na za átku poru nické správy musel navíc ešit
také spory o hranice s rožnovským panstvím Ber-
narda ze Žerotína. P i rozhrani ovací komisi se
dostal do prudkých konflikt  s Jakubem Vojskou
z Bogdun ovic a jejich rozep i musel dlouho urov-
návat zemský soud. Nové kolo spor  o morav-
sko-uherskou hranici absolvovali také poddaní
ze Vsetínska a Lukovska po r. 1574, kdy Zden k
Kavka koupil panství Brumov.

Velmi d razn  prosazoval Zden k Kavka hos-
podá ské zájmy vrchnosti také v i poddaným.
Rozdílné názory poru níka a vsetínských podda-
ných na užívání n kterých pozemk  a odvád ní
robotních povinností musela ešit r. 1575 zemská
komise, která sjednala kompromis p ijatelný pro
ob  strany.

Stejn  razantn  vystupoval i v otázkách nábo-
ženského vyznání. Jsa luterán, nep ipustil na sv -
ených statcích jinou konfesi než augšpurskou.
ídil se striktn  zásadou: í zem , toho víra a

lémovi z Víckova znovu potvrdil pevné vazby mezi
ob ma rody a díky odkazu dalšího 1000 kop gro-
š  eských poprvé slyšíme o existenci druhé v t-
ve rodu Nekeš  z Landeka v osob  Jana starší-
ho usazeného na Bohdalicích. Myslel i na mož-
nost, že se žádný z jeho syn  nedožije dosp los-
ti. V tom p ípad  si veškerý majetek m li mezi sebe
rozd lit výše jmenovaní poru níci.

V lednu r. 1568 byl testament Jana Nekeše
zapsán do desk zemských a nedlouho poté Jan
Nekeš skonal. Jeho ostatky byly uloženy ve štíp-
ském kostele, který byl tradi ním poh ebišt m
majitel  Lukova již za Šternberk . V r. 1576 zde
byla pochována i jeho manželka Barbora Bítov-
ská z Slavíkovic.

Dodnes nám oba p ipomínají renesan ní ná-
hrobníky umíst né v interiéru dnes již nepoužíva-
ného bývalého farního kostela ve Štíp . P i opra-
vách r. 1940 byl p ed vstupním portálem nalezen
t etí nekešovský náhrobník. P vodn  byl opat-
en nápisem, který byl neznámo kdy osekán.

Nelze tedy s jistotou tvrdit, že jde skute n  o ná-
hrobník Václava Nekeše z Landeka, jak se asto
uvádí v literatu e. Všechny t i náhrobníky byly
p vodn  umíst ny stejn  jako dnes v interiéru
kostela, odkud byly neznámo kdy odstran ny.
Roku 1737 se již nalézaly podle inventá e kostela
u h bitovní zdi. Snad již tehdy se staly náhrobníky
Jana mladšího Nekeše a jeho manželky Barbory
Bítovské sou ástí silných kamenných pilí  p -
vodní vjezdové brány do areálu kostela, která
byla pozd ji zazd na. Na tomto míst  je zachycu-
je unikátní fotografie po ízená p ed rokem 1941.

Od smrti Jana mladšího Nekeše z Landeka
vykonával po deset let (1568-1578) faktickou sprá-
vu statk  nezletilých syn  Zden k Kavka í an-
ský z í an, nejprve majitel Vizovic a od r. 1574
Brumova. Za jeho poru nické vlády se op t siln
vyost ily hrani ní spory. Když si moravští stavové
na sn mu v Olomouci r. 1569 st žovali císa i
Maxmiliánovi II. na asté vpády uherských pán
na Moravu, p i nichž nevybíravým zp sobem
drancovali majetky šlechty i poddaných, opírali

Náhrobníky Jana mladšího Nekeše z Landeka a jeho manželky Barbory
Bítovské z Slavíkovic ve zdi bývalého štípského h bitova

Foto R. Matouš, 1941, Státní okresní archiv Zlín

Zbytek starého štípského kostela na bývalém h bi-
tov

Foto Vladimír Šilhan 2002, Státní okresní archiv Zlín

Jan Nekeš z Landeka (repro Bartolom j Paprocký
z Hlohol, Zrcadlo slavného Markrabství Moravského)



VALAŠSKO 2010/1
6

v bec nerespektoval tolerantn jší p ístup, který
byl tehdy na Morav  prosazován. V dob  jeho
p sobení se také poprvé doslýcháme o evange-
lickém fará i na Vsetín  (1578 Martin Petranius).

Nejpozd ji r. 1579 p evzali d dictví po otci do
svých rukou Zikmund a Václav Nekešové
z Landeka. O majetek se rozd lili: starší Zikmund
se stal majitelem panství Vsetín, Václav p evzal
Lukov. Kavkovo poru nictví nad ob ma bratry
nakonec skon ilo spory, když po p edání statk
nesložil ú ty o svém nakládání s finan ní hoto-
vostí zanechanou Janem mladším Nekešem
z Landeka. Po Kavkov  násilné smrti r. 1582 byl
spor odložen, ale ješt  r. 1585 Zikmund Nekeš
zažaloval Johanku Tr kovou z Lípy a na Brumo-
v , že jim necht la onu sumu (celkem šlo o nema-
lou ástku 7775 zlatých) vydat.

Nevíme sice, jakého vzd lání se ob ma brat-
r m Nekeš m dostalo, nicmén  starší Zikmund
alespo  n jakou dobu strávil na dvo e, nebo  se
pozd ji psával truksasem císa e Rudolfa II. Na
jeho pobyty u dvora ukazuje také to, že si z ech
p ivedl manželku. Byla to Mandalena Muchkov-
na z Bukova, s níž se oženil na ja e r. 1581. Sv j
svatební dar nechal novomanžel m poslat také
císa  Rudolf II. První cho  však brzy zem ela.
Zanechala Zikmundovi jedinou dceru, a jak se
pozd ji ukázalo, poslední d di ku nekešovského
majetku, Lukrecii. Nedlouho po smrti své první
manželky se Zikmund r. 1585 znovu oženil. Jeho
vyvolenou se stala Anna z Kunštátu.

Avšak místo poklidného života na vsetínské tvrzi
musel Zikmund Nekeš vlastn  po celou dobu ešit
stále se opakující spory kolem zemské hranice.
Panství Považská Bystrica vlastnil již od r. 1571

Ond ej Balassa z armot. Tento uherský šlechtic,
který se vyznamenal ve válkách s Turky, použí-
val p i prosazování svého názoru na pr b h hra-
nice velmi nevybíravé metody. V r. 1583 nechal
Zikmund Nekeš vyhotovit výkaz svých podda-
ných, z n jž se dozvídáme, že tehdy na panství
žilo celkem 319 poddaných krom  19 lhotník , 8
poddaných poškozených pov t ím a 45 usedlík
ze vsi Hov zí, jimž se stala nenadálá škoda od
Slovák  a kte í jimi byli nadále poškozováni.
K Nekešovým stížnostem se p idal i jeho rožnov-
ský soused Bernard z Žerotína. O rok pozd ji
spole n  oznamovali zemskému sn mu, že na
jejich území vpadli Balassovi lidé, kte í jim pobrali
n kolik set kus  dobytka s pohr žkou, že by mohli
také vydrancovat jejich vesnice.

Balassovy každoro ní útoky velmi siln  p ipo-
mínaly vále né kampan  na nep átelské území.
V zá í 1585 informovali moravští stavové o situaci
na východní Morav  op t císa e a zárove  vy-
zvali okolní vrchnosti, aby Zikmundu Nekešovi
p isp chali v p ípad  pot eby na pomoc. Že ne-
šlo o plané e i, dokázal nový vpád 2500 Balas-
sových ozbrojenc  uskute n ný v noci 14. listo-
padu 1585, jehož cílem se stala vesnice Hov zí a
tam jší panský dv r. Obyvatelé Hov zí se po první
chvíli p ekvapení postavili na odpor a na 500 úto -
ník  zabili a 113 zajali. Podle jiné zprávy bylo
zabito jen n kolik úto ník  a 80 jich bylo zajato. A
už byly ztráty jakékoliv, nebylo již nadále možné
napjatou p íhrani ní situaci ignorovat.

Bohužel nové hrani ní komise na ízené císa-
em Rudolfem II. se r. 1587 zú astnili jenom zá-

stupci uherské strany, kte í adou sv dectví do-
kládali sv j názor na pr b h hranice. Agresivita
Balassových lidí se však nezmenšila a r. 1589
psal Zikmund Nekeš zemskému hejtmanovi, že
nap tí nadále vzr stá. Jak uvád l ve svém dopi-
se, Balassa poslal na Javorníky mnoho set „lotr ,
záškodních, zbojník  a jiných pob hlc “, aby za-
jímali dobytek Nekeš v i jeho poddaných. Tito
zlod ji a násilníci se prý nechávají slyšet, „že nic
živiti necht jí, nežli všecko, dobytky i lidi zmordo-
vati a ko enem vzh ru ves Hov zí i Vsetín obrátiti
míní a usilují.“ Na konci srpna a po átkem zá í
1589 se sešla velká hrani ní komise svolaná cí-
sa em Rudolfem II., která m la jednou provždy
vy ešit všechny spory. Byly vyslechnuty a za-
znamenány desítky výpov dí poddaných v etn
nejstarších pam tník . Ob ma stranám byla na í-
zena zdrženlivost a ekalo se na kone né stano-
visko panovníka. Císa  se však vyhýbal jakému-
koliv rozhodnutí, které by mohlo popudit n kterou
ze sporných stran. Op t tedy docházelo
k nekone ným odklad m, které ješt  umocnila smrt
obou hlavních aktér  hrani ních spor . Ješt  p ed
polovinou ervna 1591 omlouval císa  Rudolf II.
Zikmunda Nekeše za nep ítomnost u moravské-
ho zemského soudu, nebo  v t ch dnech dlel
u dvora v Praze, ale konce roku se Zikmund již
nedožil. Zanechal po sob  asi devítiletou dceru
Lukrecii a vdovu Annu z Kunštátu, která se brzy
provdala za Václava Tetoura z Tetova, majitele
Vizovic (1592-1594) a pozd ji panství Nový Sv t-
lov. Hned v následujícím roce zem el i Ond ej
Balassa.

Výchovy malé Lukrecie se ujal její strýc Václav
Nekeš, jemuž p i bratrském d lení statk  r. 1579
p ipadl Lukov. P estože byl Václav ženatý cel-
kem t ikrát, nezanechal po sob  d dice. Bartolo-
m j Paprocký se sice zmi uje o tom, že se svojí
první manželkou Barborou Podstatskou z Prusi-

novic, d di kou Rymic, Všetul a Žop poblíž Hole-
šova, m l n jaké d ti, ale nedožily se dosp lého
v ku. Podruhé se Václav Nekeš oženil n kdy r.
1600 s Dorotou Drnovskou z Drnovic, dcerou
nejvyššího hofrychté e markrabství moravského.

Nejv tší vliv na vývoj mladé nete e pocházející
z evangelické rodiny m la nepochybn  první
Václavova žena, Barbora Podstatská z Prusino-
vic. Jak ona, tak také její manžel podlehli vlivu
jezuit  a stali se p esv d enými katolíky. Ve stej-
ném duchu vychovali také Lukrecii. Není jist  ná-
hodou, že práv  v dob  poru nické správy Vác-
lava Nekeše mizí informace o evangelických fa-
rá ích ve Vsetín  i v Pržn . Pevný postoj
v prosazování katolické víry projevoval také na
svém lukovském panství. Roku 1586 p išel ze
Vsetína do Želechovic, pat ících k vizovickému
panství, evangelický kn z Michal. Když se to do-
zv d l Václav Nekeš, zakázal vyplácet desátek
ze své vesnice Kle vky p ifa ené do Želechovic
a nechával pro sebe pokosit farskou louku.

Není divu, že se brzy nejen na Morav , ale i
u císa ského dvora v Praze za alo o Lukrecii ho-
vo it jako o bohaté katolické nev st . Dlouho na
sebe nenechali ekat také první nápadníci. Již r.
1595 se ucházel o t ináctiletou dívku p ímluvným
listem císa e Rudolfa II. Albrecht ze Šlejnic a po-
dobný p ímluvný list dal císa  napsat o t i roky poz-
d ji i Vilémovi z V esovic. Ani Šlejnic, ani V esovec
s námluvami neusp li a neusp li asi ani další ná-
padníci, kte í si po ínali mén  okázale, a koliv mysleli
stejn  cílev dom  na Lukreciin majetek a na její
vyhlídky na celé nekešovské d dictví.

Nakonec se Lukrecie se svolením svého strý-
ce Václava provdala r. 1599 za dvojnásobného
vdovce Arkleba z Víckova, který byl o více než
dvacet let starší. Velké p ekvapení nevzbudil ani
tak v kový rozdíl manžel , jako spíše fakt, že se
katolická dívka provdala p es mnohé rady olo-
mouckých jezuit  za p esv d eného evangelíka.
Rozhodnutí Václava Nekeše, který m l bezpo-
chyby hlavní slovo p i výb ru vhodného ženicha
pro Lukrecii, je vysv tlitelné jen pevnými p átel-
skými styky obou rod  již od as  jeho d da Zik-
munda Nekeše na Ku imi. K dobrému porozu-
m ní z ejm  p ispívaly i p ímé sousedské vztahy.
Tém  padesát let spolu sousedily vsetínské a
lukovské majetky Nekeš  s byst ickým panstvím
Víckovských.

A koliv tehdy na Morav  panovala všeobec-
n  vysoká míra náboženské tolerance, musel

Náhrobník neznámého lena rodu Nekeš  z Lan-
deka ve starém štípském kostele, foto Rudolf er-
venka 2000, Státní okresní archiv Zlín

Zikmund Nekeš z Landeka (repro Bartolom j Paproc-
ký z Hlohol, Zrcadlo slavného Markrabství Moravského)
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s atek vzbuzovat velkou pozornost, nebo  šlo
p edevším o velký nekešovský majetek. Zvlášt
olomou tí jezuité brali novou situaci jako t žkou
porážku. Zatímco se zdálo, že se jim díky konver-
zi Václava Nekeše a jeho manželky Barbory Pod-
statské z Prusinovic poda í získat významná pan-
ství, na nichž budou moci zahájit protireforma ní
tažení, výsledek nakonec vyzníval v pravý opak.
Tento vývoj potvrzuje také návrat evangelických
fará  jak do Vsetína, tak do Pržna. Arkleb
z Víckova m l ve ve ejném a politickém život  blíz-
ko k umírn nému postoji Karla staršího ze Žerotí-
na, i když se mu nemohl ani zdaleka vyrovnat
v politickém rozhledu. Jasn  dával najevo evan-
gelickou p íslušnost nap íklad svým mecenášstvím,
a  už šlo o p estavbu kostela v Prusinovicích, i
finan ní p ísp vek na vydání evangelického kan-
cionálu Tomáše Závorky Lipenského Písn  chval
božských, ale zcela toleroval katolické nábožen-
ství své manželky. Ta se pod vlivem jezuit  ne-
vzdávala myšlenky na obrácení svého manžela
k pravé ví e katolické, k emuž m l p isp t spisek
Bartolom je Paprockého Rozmlouvání kolátora
s fará em.

Ale vra me se ješt  k Lukreciinu strýci Václavu
Nekešovi z Landeka. Po átkem 17. století dostou-
pil rod Nekeš  v jeho osob  na samý vrchol. Od
r. 1600 se za al objevovat jako p ísedící zemské-
ho soudu za rytí ský stav, kde zasedal spolu
s Arklebem z Víckova. Jeho p sobení si brzy po-
všiml kardinál Ditrichštejn, který jej v b eznu r. 1602
dokonce navrhoval panovníkovi na uvoln né
místo podkomo ího markrabství moravského, pro-
tože byl prý dobrým katolíkem. Roku 1603 roz-
množil své statky p ikoupením tvrze a vsi P ílep
v p ímém sousedství lukovského panství za 6 500
zlatých od Bernarta Obešlíka z Lipultovic. Pový-
šení do panského stavu, kterého Václav Nekeš
dosáhl r. 1604, by za jiných okolností znamenalo
pro šlechtický rod další vzestup v pomyslném žeb-
í ku stavovské hierarchie. Bohužel již nem l kdo

navázat na jeho snažení, nebo  v té dob  byl
posledním žijícím mužským p íslušníkem rodu.
Marný byl také poslední s atek s urozenou hra-
b nkou Marií z Thurnu, protože ani tentokrát se
Václav nedo kal mužského potomka.

Na základ  mocného listu, který získal od císa-
e Rudolfa II. r. 1604, sepsal Václav Nekeš 13.
ervence 1606 na svém hrad  Lukov  obsáhlý

testament. Olomou tí jezuité stále doufali, že se jim
poda í p esv d it katolíka Nekeše, aby posled-

ním po ízením zvrátil sv j úmysl na p enechání
majetku Prusinovským z Víckova. Po zve ejn ní
Václavova poru enství museli být znovu velmi
zklamaní. Ustanovil sice nete  Lukrecii po své smrti
majitelkou všech statk , tedy hradu Lukova
s panstvím, tvrze a vsi Rymic, Všetul, tvrze a vsi
P ílep se všemi dvory a p íslušenstvím a také jí
odkázal veškerou hotovost. Avšak celý Václav v
majetek m la užívat pouze do své smrti. Po té
m lo d dictví p ejít na jejího manžela Arkleba
z Víckova. P evedení majetku na Prusinovské
z Víckova pojistil Václav Nekeš ješt  dalšími usta-
noveními, v nichž se íká, že pokud Arkleb zem e
d íve než Lukrecie, má d dictví po její smrti p e-
vzít Arkleb v bratr Vilém z Víckova usazený na
Byst ici pod Hostýnem a po n m vždy nejstarší
žijící len rodu z Víckova. Své d vody k tomuto
rozhodnutí vysv tlil Václav Nekeš v testamentu
velmi jednozna n : „Tak tomu chci a tímto poru-
enstvím to na izuji, aby asto psanej statek po-

zemskej po mn  poz stalej na pány z Víckova
(...) p ipadal a z rodu pán  z Víckova nevychá-
zel, nýbrž aby jeho oni, páni z Víckova, nadepsa-
ným zp sobem v držení a užívání byli a mne,
p ítele svého krevního, budoucí památku m li,
nebo že p edešle vždycky rod pán  z Víckova
s rodem mejm, pány Nekši z Landeku, v dobrém
srozum ní, p átelství a nejednou spolu sp ízn ni
byli, se nachází.“ U Václava Nekeše tak zcela
p evážily obavy o osud d dictví rodu nad konfe-
sijními hledisky. Tradi ní p átelské svazky
s Víckovskými udržované od poloviny 16. století
pro n j znamenaly víc než p íslušnost ke katolické
stran  a vztah k jezuit m.

Zanechával po sob  bohatá prosperující pan-
ství. Hlavním sídlem stále z stával hrad Lukov
náležející k nejd ležit jším pevnostem v zemi. Jeho
strohost však již dávno neodpovídala p edsta-
vám renesan ního šlechtice o pohodlném bydle-
ní. Drobné p estavby a p ístavby i úpravy interi-
ér  sice postupn  zp íjem ovaly život na Luko-
v , ale hrad si nadále uchovával charakter ne-
dobytné gotické pevnosti, tak d ležitý v oblasti ne
p íliš vzdálené od zemské hranice, asto narušo-
vané r znými výboji.

Mnohem p íjemn jší bydlení si Václav Nekeš
za ídil v Rymicích, které získal s atkem se svou
první ženou Barborou Podstatskou z Prusinovic.
Dvoupatrovou tvrz, s jejíž stavbou se zapo alo
n kdy v první polovin  16. století, dobudoval
v sice skromné, ale veškerým pohodlím oplývají-
cí šlechtické sídlo hodné renesan ního kavalíra.
Rymice si Václav Nekeš natolik oblíbil, že se zde
nechal po své smrti r. 1607 pochovat.

Lukrecie se spolu se svým manželem Arkle-
bem ihned ujala správy zd d ných statk , a to
dokonce s takovou horlivostí, že si na její po í-
nání st žovala u císa e vdova po Václavovi
Marie z Thurnu. Ohradila se proti tomu, že jí
Lukrecie po smrti jejího manžela sebrala veške-
ré v ci, svršky („i šaty chodící“) a klenoty, které
jí Václav v noval. T žko íct, jak se za této situ-
ace napl ovalo toto ustanovení Václavova po-
ru enství: „Obvzlášt  pak tomu chci, aby uroze-
ná paní, paní Marie hrabinka z Thurnu, man-
želka má milá, po smrti mej na statku mém, na
kterém by koliv bu  na Lukov  neb na Rymicích
bejti cht la, pokudž by se jí tu bydleti a bytnost
svou jmíti vid lo a spolu z strejnou mou srovná-
vati mohly, vychování své poctivé tu m la a i
s eládkou její náležit  chována byla.“ Spíše se
brzy uplatnilo jiné ustanovení, kterým zaru oval

Václav své choti vyplácení 1500 zlatých ro n ,
pokud se rozhodne odejít z jeho statk  a „jinde
se bytem opat iti“.

P estože ani za Arkleba z Víckova zcela neu-
staly hrani ní spory, jejich intenzita se po smrti
Ond eje Balassy zna n  snížila. To Arklebovi
uvolnilo ruce k uskute n ní ambiciózního plánu –
vybudování reprezentativního sídla, renesan ní-
ho zámku, který m l nahradit stávající vsetínskou
tvrz. P estože nový zámek nemohl svou výstav-
ností soupe it s nejskv lejšími renesan ními sídly
bohatých p íslušník  moravské šlechty, reprezen-
toval solidní vzestup odpovídající reálným pod-
mínkám rozmachu panství. Nestal se sice centrem
bujarého spole enského života, ale v sousedství
nízké, v tšinou d ev né zástavby m ste ka p -
sobila jeho mohutná v ž a ty k ídlá dispozice
s otev enými arkádami impozantním dojmem. Na
neklidnou p íhrani ní oblast zase upomínal hlu-
boký p íkop a obranná ze  se st ílnami obklopu-
jící zámek.

Po smrti Arklebova bratra Jana P emka
z Víckova r. 1590 z stali z n kdejšího široce roz-
v tveného rodu na živu pouze t i mužští potomci.
Arkleb, jeho bratr Vilém na Byst ici pod Hostýnem
a mladý syn zem elého Jana P emka Jan Adam,
jehož poru níkem a správcem panství ejkovice
se stal Arkleb. Svého synovce vyslal na studijní
cestu do Itálie, kde n jakou dobu strávil také na
sienské univerzit .

Když 47 letý Arkleb z Víckova r. 1608 zem el,
nechal se pochovat v prusinovickém kostele. Celé
nekešovské d dictví p ipadlo do správy ovdov -
lé Lukrecii a synovec Jan Adam z Víckova se
musel urychlen  vrátit z italské cesty, aby mohl
p evzít d dictví po otci, panství ejkovice.

Lukrecie, mladá bezd tná katolická vdova, se
brzy stala vyhledávanou nev stou. Olomou tí je-
zuité op t vycítili sílící nad je na zvrácení dosud
naprosto nep íznivého vývoje a své šance se
nehodlali vzdát. Ani na chvíli nenechali nikoho na
pochybách, že o Lukreciin  potenciálním manže-
lovi se bude rozhodovat v olomoucké koleji. Situ-
aci jim uleh ovala skute nost, že Lukrecie nem la
žádné p íbuzné, kte í by m li právo mluvit do vý-
b ru ženicha, a zbožná katoli ka sv j p íští osud
zcela vložila do rukou otc  jezuit . Za vhodného
kandidáta nakonec vybrali bývalého eského
bratra, avšak od roku 1606 katolického konverti-
tu, šestadvacetiletého Albrechta Václava Eusebia
z Valdštejna na He manicích, muže, který m l
v budoucnu tak pronikav  zasáhnout do d jin celé
Evropy.

Mladý švihácký, le  pom rn  chudý kavalír
uvyklý na velký sv t oslavil v kv tnu r. 1609 svat-
bu se zbožnou venkovskou vdovou, která mu
mohla nabídnout p edevším hojnost pozemských
statk . Celé to m lo jeden podstatný há ek.
V cest  k majetku stál Albrechtovi z Valdštejna
nezpochybnitelný testament Václava Nekeše
z Landeka zapsaný do desk zemských. Samo-
z ejm  se po p ípadné smrti své choti mohl stát
d dicem Vsetína, ale vzhledem k velikosti celého
nekešovského kolá e to bylo Albrechtovi málo.
M žeme se d vodn  domnívat, že již p ed s at-
kem byl p ipraven n jaký plán, jak se zmocnit
celého d dictví a obejít tak oprávn né nároky pán
z Víckova.

První krok u inili novomanželé na olomouc-
kém zasedání zemského soudu 6. ledna 1610,
kdy nechala Lukrecie zapsat do desk zemských
smlouvu, jíž vzala Albrechta z Valdštejna na spo-

Václav Nekeš z Landeka (repro Bartolom j Paprocký
z Hlohol, Zrcadlo slavného Markrabství Moravského)
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lek, tedy u inila jej spolumajitelem veškerého své-
ho majetku. Kdyby stála v zápise jenom pasáž
o panství vsetínském, bylo by vše v po ádku,
nebo  tímto majetkem zd d ným po svém otci m la
právo voln  nakládat. Jenže zápis pokra uje také
vý tem všech statk  (panství Lukov, tvrz a ves
Rymice, ves Všetuly, tvrz a ves P ílepy), které
m la užívat pouze do své smrti. V deskách zem-
ských se tak najednou objevily dva zcela proti-
ch dné zápisy. Poslední v le Václava Nekeše
jasn  definující posloupnost d dic  jeho majetku a
nový zápis Lukrecie Nekšové a Albrechta z Vald-
štejna, který testament popíral. Pikantní na celé
záležitosti bylo, že Václav Nekeš ve svém poru-
enství s touto možností po ítal a p esn  popsal,

jak se má v takovém p ípad  postupovat: „A pak-
liže by kdo z t ch, na kteréž se toto poru enství
mé vztahuje, tomuto poru enství mému se na
odpor stav l, jemu místa nedával a toho tak pod-
lé tohoto na ízení mého nevykonával, nýbrž je
v em koliv rušiti cht l, tehdy ten každej ani toho,
co jemu tímto poru enstvím mým odkázáno jest,
ou asten bejti nemá a nic toho po smrti mej, aby
se jemu nedostalo, nežli jiní z p átel jeho, kte íž
k tomu p ináležejí, aby toho na míst  jeho užili,
tak o tom porou ím.“

Po smrti Arkleba z Víckova se stal nejžhav jším
kandidátem na d dictví nekešovských majetk
jeho bratr Vilém usazený na Byst ici pod Hostý-
nem a Prusinovicích. Ten m l také okamžit  na-
padnout zápis spolku Lukrecie a Albrechta jako
akt protiprávní a nelegální. Pro  tak neu inil, z -
stává záhadou, zvlášt  když víme, že byl také
ú astníkem lednového zasedání zemského sou-
du. Snad považoval celou záležitost za natolik
absurdní a jasnou, že ho v bec nenapadlo jaké-
koliv ohrožení víckovských nárok  na majetek
zem elého Václava Nekeše. Trestuhodná ne in-
nost se pán m z Víckova krut  nevyplatila. Pro
Albrechta z Valdštejna jist  p edstavoval tento prv-
ní právní akt zpochyb ující nároky Víckovských
jakýsi test, který m l ov it, jak složitá bude cesta
za vysn ným majetkem. Z jeho pohledu se situa-
ce vyvíjela skv le.

Další krok u inili manželé Lukrecie a Albrecht
v ervnu r. 1610. Jejich plán na první pohled
vypadal naprosto neuv iteln . Ke svým zám -
r m si vybrali nejslabší lánek víckovského et -
zu. Vydali se za mladým kavalírem Janem Ada-
mem z Víckova na ejkovickou tvrz, aby mu na-
bídli podivný obchod. Valdštejn byl ochoten složit
Janovi Adamovi v hotovosti 8 000 zlatých za slib,
že se navždy z íká svých d dických nárok  na
nekešovské d dictví, jehož odhadní cena inila
nejmén  300 000 zlatých. Navíc se m l zavázat,
že ke stejnému kroku p im je svého strýce Vilé-
ma, který m l v d dictví p ednost, a p im je jej
nechat vymazat z desk zemských poru enství
Václava Nekeše, jehož originál m l vrátit Lukre-
cii. Korunu nasazovalo tomuto absurdnímu ob-
chodu ustanovení, kterým se Jan Adam zavázal
vyplatit Valdštejnovi ástku 50 000 zlatých odškod-
ného, když strýce Viléma nep esv d í. Jan Adam
z Víckova tuto prazvláštní nabídku p ijal.

Dnes se už m žeme jen dohadovat, jaké d -
vody ho k tomuto kroku p im ly. Historikové zmi-
ovali p edevším mladickou nerozvážnost nebo

chvilkovou lehkomyslnost. Josef Janá ek také
správn  upozornil na fakt, že Jan Adam mohl váž-
n  pochybovat o reálné možnosti získat skute ný
podíl z nekešovského majetku, nebo  Lukrecie
mohla užívat své statky p i svém mládí ješt  dlou-

há desetiletí a p ed ním navíc figuroval prvo adý
d dic, strýc Vilém. Libor Jan navíc nedávno dolo-
žil, že Janu Adamovi se v lét  roku 1610 skute n
asi nedostávalo pen z v hotovosti, které nutn
pot eboval k námluvám s Marianou z Bubna, dce-
rou Jind icha z Bubna na B ezn . Láska k mladé
dívce z váženého eského rodu mu podle Libora
Jana skute n  mohla zaslepit o i natolik, aby p i-
jal problematické peníze, aniž by si uv domil ne-
dozírné následky svého inu. Avšak a  byly d -
vody Jana Adama z Víckova jakékoliv, nelze po-
minout, že tato událost hrála patrn  klí ovou roli
v celém sporu o nekešovské d dictví. Úpis Jana
Adama totiž dával Albrechtovi z Valdštejna do ru-
kou mocný argument ke zpochybn ní záv ti Vác-
lava Nekeše.

I nadále vše jakoby hrálo Albrechtovi z Vald-
štejna do karet. Ješt  onoho r. 1610 totiž umírá
Vilém z Víckova, nezpochybnitelný první ucha-
ze  o nekešovské d dictví po p ípadné smrti Lu-
krecie. Navíc po sob  zanechal jedinou dceru
Bohunku provdanou za Václava Bítovského
z Bítova, a tak zbýval naživu jediný mužský d dic
víckovského rodu Jan Adam, kterému snad do-
date n  došlo, jak velkou chybu u inil p ijetím
8 000 zlatých.

Albrecht z Valdštejna si uv domoval, že jeho
d dické nároky na statky manželky Lukrecie ješt
nejsou dostate n  zajišt ny, a necht l p enechá-
vat iniciativu svým soupe m. V r. 1612 proto
pohnali u zemského soudu brn nského Jana
Adama z Víckova za to, že nedodržel písemnou
dohodu z léta r. 1610 a neobstaral od strýce Vilé-
ma rezignaci na platnost kšaftu Václava Nekeše.
Požadovali po n m nyní vyplacení odškodného
v dohodnuté výši 50 000 zlatých. Ve stejném roce
prodal Valdštejn a Lukrecie ves P ílepy s dvorem
Volfu Ji ímu Mengsreiterovi za 6 000 zlatých. Šlo
o jasnou provokaci, nebo  prodejem op t poru-
šovali ustanovení kšaftu Václava Nekeše o nedíl-
nosti jeho statk . Proti prodeji se ohradila Bohun-
ka z Víckova a krátce nato zažalovala Lukrecii
o Lukov a Rymice s požadavkem, aby zmín né
statky byly p id leny jí a jejímu bratranci Janu
Adamovi z Víckova, nebo  m li mít na jejich držbu
v tší právní nárok. A koliv Jan Adam r. 1614 vy-
hrál p ed zemským soudem spor o 50 000 zla-
tých, ve sporu o d dictví Václava Nekeše ne-
mohli proti Albrechtovi z Valdštejna usp t. Bohu-
žel si až p íliš pozd  uv domili, jak vysoká hra
byla r. 1610 rozehrána, a reáln  museli uznat, že
by jejich vyhlídky na úsp ch ve složité a zdlouha-
vé právní p i nebyly veliké. Když Lukrecie Neke-

aby mu vystavil „mocný list“, který by ho oprav o-
val nakládat s d dictvím po zesnulé manželce dle
vlastního uvážení. Na kladnou odpov  císa e
nemusel dlouho ekat a tímto rozhodnutím byl celý
spor o nekešovské d dictví definitivn  rozhodnut.
Albrecht z Valdštejna tak u inil další d ležitý krok na
své cest  za skv lou kariérou.

Nápis z rakve Lukrecie Nekešové z Landeka (repro
Matiegka, J. - Malý, Ji í: T lesná povaha Albrechta z
Valdštejna vévody frýdlantského a jeho první choti Lu-
krecie Nekšovny z Landeku)

Fialová, Vlasta: Lukrecie Nekšovna z Landeku, první
manželka Albrechta z Valdštejna. eský asopis histo-
rický 40, 1934, s. 125–136.
Táž: Václav Bítovský a Bohunka z Víckova. Naše Va-
lašsko 4, 1937–1938, s. 165–179.
Jan, Libor – Štepánek, Václav (red.): ejkovice 1248–
1998. ejkovice 1998.
Janá ek, Josef: Valdštejn a jeho doba. Praha 1978.
Kobliha, Karel: Historický nástin okresu vsetínského.
In: Okres vsetínský. Obraz p írodní, kulturní a hospo-
dá ský. Eds. František Doucha, Jan Kola ík, Konstantin
Novák, Richard Pavlík. Vsetín 1938.
Týž: Nekešové z Landeku. Naše Valašsko 2, 1931, s.
18–25.
Liška, David: „A tu jim vinu dávám...“ Václav a Bohunka
Bítovští ve sv tle olomouckých p hon . asopis Mati-
ce Moravské 118, 1999, s. 131–148.
Týž: Ke sporu o d dictví po Václavu Nekšovi z Landeku.
Vlastiv dný v stník moravský 49, 1997, s. 280–285.
Mat jek, František: Moravské zemské desky 1567–
1642 III., kraj olomoucký. Praha 1953.
Matiegka, J. – Malý, Ji í: T lesná povaha Albrechta
z Valdštejna vévody frýdlantského a jeho první choti
Lukrecie Nekšovny z Landeku. Praha 1934.
N mec, Vít: Nekešové z Landeka na lukovském pan-
ství. Fryšták 2006.
Paprocký z Hlohol, Bartolom j: Zrcadlo slavného Mar-
krabství Moravského. Olomouc 1593 (faximile Ostrava
1993).
Pilná ek, Josef: Staromoravští rodové. Víde  1930.
Sedlá ek, August: Historické pov sti lidu eského. Praha
1998.
Val šek, David – Sladkowski, Marcel: Nápisy na šlech-
tických náhrobnících v okrese Zlín. Zlínsko od minu-
losti k sou asnosti 18, 2001, s. 5–80.

šová, poslední potomek
rodu, 23. b ezna 1614
um ela, nikdo se již nepo-
kusil zpochybnit Valdštejn v
nárok na d dictví po jeho
choti. Za rok po smrti Lukre-
cie se rozhodl Albrecht
k poslednímu kroku, kterým
si cht l pojistit nezvratnost
své držby zd d ných pan-
ství. V b eznu r. 1615 požá-
dal prost ednictvím nejvyš-
šího eského kanclé e
Zde ka Vojt cha Popela
z Lobkovic císa e Matyáše,

P O Z N Á M K A

Vsetínský zámek v r. 1888
Foto SOkA Zlín
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O Mikuláši Trchalíkovi, rodi i la novském
Petr Odehnal

Dne 1. ledna 1737 (jak na Nový rok, tak po
celý rok?) byla v Dubnici vyhotovena listina, stvr-
zující prodej tvrtlánového „vav íkovského“ grun-
tu v Lipin  Mikuláši Trchalíkovi z La nova. Hrab
Josef Iléšházy Trchalíkovi hospodá ství prodal za
150 zlr. „na takový sp sob“, „aby on s takového
gruntu ode všech panských povinností jaké koliv
jmenované býti mohú osvobozený byl, toliko aby
s n ho fojtoval a povinnosti fojtovské odbýval“.
Grunt fojtstvím nebyl, ovšem: „Dle jeho vlastní
unížené žádost[i] s toho gruntu se foj[t]ství u iní
a fojtovské povinnosti každý budúcní držitel toho
gruntu odbývati povinen bude.“ Kdyby ale na
tom fojtství „vdova aneb takový nedostate ný lo-
v k byl, co by povinnost fojta zastati nemohl, a
skrz to by se jiný fojt ustanoviti musel“, m lo se
z usedlosti platit do vrchnostenských d chod  za
robotu 9 zlr.1

Jednalo se o grunt, vedený ješt  v 17. století
jako p llánový. K roku 1670 je na n m zapsán
Pavel Ovesný.2  K roku 1674 je zde sice uvád n
Mikuláš Ju i k , ale tento materiál zjevn  p ebírá
starší urbariální soupis, protože Mikuláš držel grunt
ješt  p ed Ovesným.3

Tento grunt je dokladem pom rn  vzácné sta-
bility, kdy hospodá i po celých prvních šest dese-
tiletí 17. století, která zachycuje gruntovní kniha
lipinské rychty,4  byli otec a následn  syn. Mikuláš
Ju i k  usedlost koupil z ejm  roku 1609, v letech
1610-1619 splácel ádn  po 3 zl. ro n . P i drže-
ní posudku v roce 1629 byly vydány sirot í pení-
ze, „které u ú adu z stávaly“, Mikulášovu bratru
Václavovi. Mikuláš Ju i ka usedlost o istil roku
1642, kdy „v smlúvu vešli“ Mikuláš a jeho strýc
Martin. Mikuláš Martinovi vyplatil hotov  polovinu

z poz stávajícího nápadu, tedy z 11 zl. 15 gr. A
v roce 1651 pak p edal v 70 zl. grunt svému synu
Mikulášovi. O dalších hospodá ích na gruntu až
do roku 1737 nevíme nic. Název „vav íkovský“
tedy mohl pocházet od jednoho z Ju i kových
nástupc , nebo – p ipus me – mohl být i zkomole-
ninou n kdejšího „ju i kovský“. Pozd ji dostala
tato usedlost p. 27, k roku 1776 sed l na tomto
ísle popisném Mikuláš Tr ka (!).5
V La nov  jsou Trchalové k roku 1670 uvá-

d ni na dvou usedlostech. T i tvrt lánové hos-
podá ství držel Daniel Trchal, na jednom tvrtlá-
nu pak sed l Mat j Trchal.6  K roku 1749 hospo-
dá i Trchalové/Trchalíkové v La nov  nejsou,7

k roku 1776 jsou uvád ni na íslech popisných
13, 15, 41 a 47.8

Vra me se k Mikuláši Trchalíkovi. V knize kos-
telních po t  klobouckého kostela, založené v po-
lovin  60. let 17. století, je Mikuláš n kolikrát uve-
den jako zbožný dárce. V roce 1738 „daroval
f rt šek na Pannu Marii frýdeckú na oltá i hru-
bém stojící, bílý kv tovaný“ a „obrazy zázra ný
bolestný Pan[n]y Marije š a istnikej“. V roce 1738
navíc dali brat i Mikuláš a Jan Trchalíkové „na
opravu kerchova okolo chrámu klobuckého 44
zlr.“. A záhy „ti brat i dali na obmítání v že p i
chrámu Pán  klobuckém 10 zlr.“. V roce 1739 se
p i klobouckém chrámu stav la nová kostnice -
nákladem Mikuláše Trchalíka: „Tesarom sám za-
platil, šindel kúpil i h ebíky, co bylo k ní pot eba.
Pánbu jemu zapla .“ Zajímavý je v t chto souvis-
lostech i záznam z roku 1744, kdy m l vyplatit
Dobiáš Šimšalík, soukenický cechmistr, z cechov-
ní pokladnice 5 zlr. 38 kr. za pár svícn  cínových
na cechovní oltá : vyplácel je Mikuláši Trchalíko-

vi, který „donesl jich z Víd a“.9  A už v roce 1741
ud lal fojt dohodu s lipinskou obcí. Rozhodl se
totiž zakoupit pro obec zvon, jist  do z izované
obecní zvoni ky, pé í o zvon a v ci pot ebné k je-
ho provozu pak zavázal sebe a své potomky.
Jako jistou kompenzaci „naša obec lipinská dává
jemu, fojtovi, aji jeho potomkom obecní b ehy od
stodoly hore, poká  jeho zahrada táhne, na v -
né asy aby to užíval aji jeho všeci potomci“.10

Doloženo je tedy úsilí o zbudování obecní zvoni -
ky v Lipin  ješt  p ed oh ovým patentem Marie
Terezie (1751) a požárním ádem Josefa II.
(1787).

K roku 1749 stvrzoval Mikuláš Trchalík tzv. rek-
tifika ní akta jako lipinský rychtá , v p ehledu hos-
podá  je ozna en jako tvrtláník a „schmaltzhan-
dler“. P i jeho gruntu byla velká zahrada (3,25
m ice), pole v tratích Hranice, Vinc v háj a Lad-
né, lada na Hranicách a v Ladném a louky
v Ladném a pod Krajem.

A p ipojme ješt  jednu zmínku o Mikulášovu
bratru Janovi. Ten v roce 1746 sepsal potvrzení
opat ené vlastní pe etí (monogramem IT), ve kte-
rém uvádí, že ve Vídni koupil zvon pro kloboucký
kostel a že „ten, od kterého kúpen jest, vypov -
d l, že takový zvonek skrz ou ad biskupský ke cti
a chvále Ježíš, Maria, Joseph v pravd  posv -
cený jest“.11

M li tedy Mikuláš a Jan Trchalíkové pravidel-
né delší, zjevn  obchodní a evidentn  úsp šné
cesty. Olomouc, Víde ... Dodejme, že v záv ru
t icátých a ve ty icátých letech se zbožná obda-
rování klobouckého kostela množí (dobrodinci jsou
ale z v tší ásti práv  Trchalíci). M žeme v tom
spat ovat odraz faktu, že po dlouhých letech hos-
podá ského útlumu a stagnace, které p inesly
vále né události 17. a po átku 18. století, se m s-
to (a potažmo region) za alo op t rozvíjet a mnozí
hospodá i byli ve svém po ínání úsp šní. V cha-
rakteru zbožných dar  se pak mimo jiné ukazuje
dosah síly n kterých mariánských poutních míst
(Frýdek, Šaštín – uctívání sochy povolil arcibis-
kup Imrich Esterházy v roce 1732, socha byla
prohlášena za zázra nou), což potvrzuje velký
rozsah poutního života v 18. století.12

Studium matri ních zápis  nám ukazuje, že se
Mikuláš Trchalík prosadil až v relativn  vyšším
v ku. Narodil se 2. kv tna 1690 Tomáši a Krystý-
n  Trchalovým, na po átku roku 1737 mu tedy
bylo 46 let. Otec zem el už n kdy p ed rokem
1707, matka v roce 1716. Z Mikulášových sou-
rozenc  poznáváme jen bratra Tomáše (1695-
1722) a výše p ipomínaného Jana, který byl
o sedm let mladší (1697). O Mikulášových d tech
nem žeme vlivem torzovitosti dochovaných mat-
ri ních zápis  íci nic, stejn  jako nelze íci, zda
byl Mikuláš ženatý pouze jednou. V roce 1751,
31. prosince, ovdov l. Jeho zesnulé žen  Kate i-
n  bylo 64 let, byla tedy od manžela o t i roky
starší, narodila se asi roku 1687. Mikuláš Trcha-
lík, lipinský rychtá , pak zem el 12. ervna 1754,
pochován byl v klobouckém chrámu Pán .13

Podpis P. Jana Trchalíka na listin , kterou jeho
spolurodák založil studentskou nadaci, 1716. SOkA
Zlín, Archiv m sta Valašské Klobouky, i. . 16.

Mikuláš Trchalík kupuje grunt v Lipin , 1737. SOkA Zlín
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Zajímavou okolností je, že strýcem (?) Mikulá-
še a Jana Trchalíkových z ejm  byl kn z Jan
František Trchalík, rodák z (Valašských) Klobouk,
mistr svobodných um ní a filozofie a bakalá  teo-
logie. Ten p sobil od roku 1700 do zá í 1706 na
fa e v Brumov , pak ve Velkém O echov , od 4.
ervence 1707 byl v Uherském Brod . V roce

1715 sehrál jistou roli v souvislosti s koncem mo-
rové epidemie, která m sto postihla a které pod-
lehly více než ty i stovky obyvatel. Trchalíkovi
se m l ve snu zjevit sta ec, který mu pravil: Svatý
Damas a  vás ut ší. A skute n , na svátek tohoto
sv tce, 11. prosince, skon ila déle než p l roku
trvající epidemie. P i slavnostním otev ení m sta,
mimo jiné, kázal p ed mší jiný kloboucký rodák,
kaplan Ji í Sko ovský. Trchalík se také zasloužil
o založení kláštera trinitá  v Zašové (1722).14

A zmi me se ješt  o jedné jist  významné události
spojené s tímto d kanem: v roce 1735 Trchalík
vysv til novostavbu kostelíka Panny Marie Sn ž-
né v Provodov .15

Jan Trchalík nechal p i kostele v Kloboukách
z ídit mešní nadaci: za sebe, za zem elé rodi e
Tomáše a Zuzanu a za rodinu Trchalíkovu a Šo-
maníkovu.16  Z kloboucké gruntovní knihy se pak
dozvídáme, že v roce 1674 (mohl jej ale ujmout
už d ív, zápis mohl být vložen dodate n , jak se
také v n kolika p ípadech stalo) koupil „z na íze-
ním vrchnosti“ za pouhých 6 zl. (hotov  polože-
ných) jeden pustý zdejší podsedek Tomáš Tr-
chal  z La nova; „k tomu také podsedku zadává
mu milostivá vrchnost k v nému užívání lúku
v Bílých potocích“. V roce 1691 jej pak bezúplat-
n  - stále jako pustý požár! - postoupil Ji íkovi
Záme níkovi/Kostkovi z Tichova, p i emž téhož
roku je zapsán na jiném klobouckém podsedku.
Toho roku, 6. ervence 1691, m l koupit p ed-
m stský požár za hotov  položených 40 zlm. 8
gr. 4 d., teme ovšem, že do jeho výstavby už
vložil (odkdy tam ve skute nosti sed l?) 128 zlm.
17 gr. 1 d.! Celkem tedy v krátké dob  investoval
do této usedlosti více než 168 zlm. Dne 1. února
roku 1697 pak postoupil polovinu podsedku ve
100 zlr. svému zeti Mikuláši H ebavíkovi, za ženu
m l Annu Trchalíkovou. V té dob  Tomáš Trcha-
lík dosluhoval v ú adu klobouckého purkmistra

(!), který zastával od jara 1696 do února 1697.
Další zpráva o tomto hospodá ství je až z roku
1722, kdy podsedek prodal velebný pan d kan
Trchalík (Trchalík v švagr Mikuláš H ebavík je
zmín n jako nebožtík, pan d kan byl tedy d di-
cem usedlosti) za 130 zlr. Antonínu Fuskovi. Byl
snad jeho strýcem? V dalších letech již Trchalíky
v Kloboukách jako držitele usedlosti nenachází-
me.17

D kan Jan Trchalík zem el 8. íjna 1739 ve
v ku 67 let (narodil se tedy asi roku 1672) a byl
poh ben v krypt  uherskobrodského kostela sva-
tého Jana K titele (za císa e Josefa II. byl kostel
odsv cen, od roku 1920 jej užívá eskosloven-
ská církev husitská, kostel je zasv cen Mistru Janu
Husovi). Tato krypta byla v zá í 2008 otev ena.
Bylo zjišt no, že t lo posledního katolického fará-
e tohoto kostela bylo uloženo do dubové rakve,

v dalších letech se stal snad nejv tším mecená-
šem klobouckého farního kostela té doby. Byla už
v druhé polovin  30. let 18. století situace
s la novskými grunty taková,18  že v obci nebyla
„nabídka“ gruntu pro n koho s vyšší ctižádostí?
Pro  nevolil m sto - Klobouky - jako jeho la nov-
ský p edek Tomáš Trchal  o více než p lstoletí
d íve, když víme, že tou dobou ješt  byly k dispozici
i domy na klobouckém nám stí, které se pohybo-
valy v cenové relaci podobné té jeho lipinské?

Po nep átelských vpádech byly okolní vesnice
pro m sto jedním z potenciálních zdroj  erstvé
krve, nových hospodá . V dob  opakujících se
vpád  však p ípadný úsp ch v tšinou býval krát-
kodobý. Tomáš Trchal  dosáhl b hem t í dekád
záv ru 17. století v Kloboukách velmi dobrého
postavení. O tom sv d í nejen velká finan ní ást-
ka vložená do budování jeho usedlosti a pozice
klobouckého purkmistra, ale také vysoké vzd lá-
ní, které poskytl svému synu Janovi. V další ge-
neraci, kterou z ásti p ekryly vpády Rákóczyho
povstalc , již Tomáš v zdar nem l pokra ování a
Trchalíkové se z Klobouk vytrácejí.

Hrab  Josef Iléšházy prodává Mikuláši
Trchalíkovi z La nova tvrtlánový grunt
v Lipin , který se zárove  stává fojtstvím.

Dubnica, 1. leden 1737.
SOkA Zlín, Archiv obce Lipina, i. . 1.

My, Joseph hrab  Illeshasy v Illeshasu, d di -
ný pán zámk  a panstvích tren anského, bánov-
ského, Vsetín a Brumova, Jejich císarské a
král.[ovské] mil.[osti] skute ná tejná rada, komor-
ník, nejvyš[š]í truksasz v král.[ovství] uherským,
též slavné stolici tren anské a liptovské nejvyš[š]í
d di ný išpán, známo iníme tímto listem pro nás,
naše erby i budúce potomky a jedneho každého
držitel téhož panství brumovského, kterak nás náš
v rný poddaný Mikuláš Trchalík z d diny La -

Potvrzení Jana Trchalíka ve v ci zvonu pro kloboucký kostel, 1746. ZA Olomouc

La nov na tzv. prvním vojen-
ském (josefském) mapování,
60. léta 18. století.
Repro z http://oldmaps.geolab.cz.

archeologové nalezli dob e
zachovalé zelené kn žské
roucho, ve kterém byl dle
dobových záznam  pocho-
ván, dále pom rn  zachova-
lý r ženec a malý bronzový
k ížek.

P íb h Mikuláše Trchalíka,
který jsme v n kolika názna-
cích mohli zahlédnout, jist
pat il v dobovém a místním
kontextu k výjime ným. So-
ciální a ekonomický vzestup
tohoto muže byl jist  dán
úsp šnými obchody a snad i
dalšími faktory, které nám z -
staly utajeny. Vše mu umož-
nilo stát se namísto adového
la novského hospodá e eli-
tou v blízké Lipin . Rovnou
p ece získal rychtá ský post,

P Í L O H Y
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nova ponížen  jest žádal, abychme jemu jeden
štvrtní grund v Lipin , vav íkovské e ený, na
svobodu v nú za 150 zlr. na takový sp sob
odprodali, aby on s takového gruntu ode všech
panských povinností, jaké koliv jmenované býti
mohú, osvobozený byl, toliko aby s n ho fojtoval
a povinnosti fojtovské odbýval. I vidúc my tu jeho
poníženú žádost slušnú býti, tak mocí vrchnosten-
skou odprodáváme jmenovanému Mikuláši Tr-
chalovi výš jmenovaný jedno štvrtní grund ze
všem k n mu od starodávna p íslušenstvím, jaké
koliv jmenované býti može, na v nú svobodu za
jedno sto a padesáte zlatých po 60 kr.[ejcarech]
po ítaje, na ten sp sob, že tenž Mikuláš Trchala,
manželka, erby i budúcní potomci mocí teho listu a
vrchnostenského obdarování ode všech vrch-
nostenských povinností, plat , osyp , urbární a
jiné vše vymyšlené v ci nyní i budúcn  (mimo
výsadní ko alky) prázdní a na asy budúcn
osvobozené byli a budou. A pon vadž dle jeho
vlastní unížené žádost[i] s toho gruntu se foj[t]ství
u iní a fojtovské povinnosti každý budúcní držitel
toho gruntu odbývati povinen bude. Kdyby ale
p es as se p itrefilo, že by na tom u in ným
foj[t]ství vdova aneb takový nedostate ný lov k
byl, co by povinnost fojta zastati nemohl, a skrz to
by se jiný fojt ustanoviti musel, tak s toho foj[t]ství
povinnost bude za robotu dev t zlatých do d -
chod  našich každoro n  složiti a zaplatiti. Pro
vše lepší ujišt ní a stálost toho svobodného nadá-
ní, že takové neporušitedln  držán býti má, se-
cretem naším hrab cím s podpisem vlastní ruky
toho potvrzujem. emž se stalo v Dubnici dne 1ho

Januarii 1737.

Obec lipinská uzavírá dohodu s fojtem Mi-
kulášem Trchalíkem ve v ci koup  obecního
zvonu.

1741, Lipina.
SOkA Zlín, Archiv obce Lipina, i. . 15.

Obec naša lipinská z naším fojtem Mikulášem
Trchalú ud lali sme domluvu takovúto. Mikuláš
Trchala uvolil sa do našej obce kúpit zvonek za
svoje peníze a dycky všecek náklad na  povede
aji jeho potomci, co bude kdy pot eba, na to nedá
obec nic. Sám fojt a potomci jeho maj  pot ebu
kupovat. A naša obec lipinská dává jemu, fojtovi,
aji jeho potomkom obecní b ehy od stodoly hore,
poká  jeho zahrada táhne, na v né asy aby to
užíval aji jeho všeci potomci. Na to sa podpisuje-
me v Lipin  roku 1741.

pu[rk]mistr Mikula Holík
Jan Kolá , Jura Žák j, ú adé,
[a] celá obec lipinská

Jan Trchalík potvrzuje, že zvon, který za-
koupil ve Vídni, byl ádn  vysv cen.

21. srpen 1746, Brumov.
ZA Olomouc, ACO, G 1, k. 4936.

Já, níže podepsaný, s tímto známo iním, že
ten jistý zvonek, který jsem já pro chrám Pán
klobucký ve Vídni kúpil, ten, od kterého kúpený
jest, vypov d l, že takový zvonek skrz ou ad bis-
kupský ke cti a chvále Ježíš, Maria, Joseph
v pravd  posv cený jest. Že tomu tak a ne jina ej
jest, podpisem mej vlastní ruky potvrzuji.

Sig. na Brumov , 21. aug. 1746
Jan Trchalík

1 SOkA Zlín, Archiv obce Lipina, i. . 1. Srovnej také
opis v lipinské gruntovní knize. MZA Brno, C 17, i. .
11941, f. 86-89.
2 MZA Brno, D 1, L 312, f. 53b.
3 MZA Brno, A 3, Kvatern odhad  III, sign. 429, i. .
3884, ff. 191-284. – P i analýze situace v Pote i jsem
dosp l k tomu, že soupis byl vyhotoven mezi lety 1663
a 1666, nejspíše v souvislosti s rozd lením brumov-
ského panství (1662). Odehnal, Petr: Pote . Kapitoly
z historie obce. Pote  2003, s. 46.
4 MZA Brno, C 17, i. . 456
5 MZA Brno, D 5, U 46/H.
6 MZA Brno, D 1, L 312, ff. 78-85.
7 MZA Brno, D 2, R 312, ff. 281-302.
8 MZA Brno, D 5, U 46/H.
9 Farní ú ad Valašské Klobouky, Kniha kostelních po-
t , bez evidence uložení, ff. 18-19b.

10 SOkA Zlín, Archiv obce Lipina, i. . 15.
11 ZA Olomouc, ACO, G 1, k. 4936.
12 Srovnej nap íklad Zuber, Rudolf: Osudy moravské
církve v 18. století, II. Olomouc 2003, s. 280-296.
13 MZA Brno, E 67, i. . 7566.
14 Wolny, Gregor: Kirchliche Topographie von Mähren,
I/III. Brno 1859, s. 93 a 307.
15 Zemek, Petr: Reformace, protireformace a rozvinutí
protireforma ního katolictví v Uherském Brod . K es-
anská víra v prom nách asu. Uherský Brod 2006, s.

319, 352, 392, 399 a 438. – Odehnal, Petr – Šimon ,
Alois: Památky o kuruckých vojnách. In: Vlastiv dné
kapitoly z Valašskokloboucka 4, 2003, s. 7 a 15-16.
16 ZA Olomouc, ACO, k. 1681.

17 SOkA Zlín, Archiv m sta Valašské Klobouky, i. . 37,
ff. 269, 574b-575 a 658b. - Podívejme se na p íjmí
Trchal/Trchalík v n kolika blízkých vsích. V Pote i je
v lánovém rejst íku jmenován na dvaadvacátém gruntu
Martin Trkal . V dalších p ehledech hospodá  z polovi-
ny (1749, 1752) a druhé poloviny 18. století (1776) se
již s Trchalíky v Pote i nesetkáváme. MZA Brno, D 1,
L 312, f. 71b. MZA Brno, D 2, R 312, ff. 457-477b. MZA
Brno, D 4, T 309/II, ff. 639b-674. MZA Brno, D 5, U 46/
H. - V polovin  18. století (1749, 1752) jsou Trchalíci,
Ji í a Martin, uvád ni na dvou smolinských usedlos-
tech, v roce 1776 pak už jen na jedné (Tobiáš). K roku
1786 byl jistý Jan Trchalík ve Smolin  fojtem. MZA
Brno, D 1, L 312, ff. 59-60b. MZA Brno, D 2, R 312, ff.
510-518. MZA Brno, D 4, T 309/II, ff. 683b-696. MZA
Brno, D 5, U 46/H. MZA Brno, D 6, J 1735. – V Tichov
je k roku 1670 zapsán na jedné zahradnické usedlosti
Mikuláš Trchal , v polovin  18. století nenacházíme
v tomto sm ru nic, k roku 1776 také tak. MZA Brno, D
1, L 312, f. 84b. MZA Brno, D 2, R 312, ff. 231-242b.
MZA Brno, D 4, T 309/I, ff. 388b-407. MZA Brno, D 5, U
46/H. - V Mirošov  se ve druhé polovin  17. a v 18.
století s tímto p íjmím nesetkáváme. – Zápisy matrik
nicmén  ukazují, že situace byla mnohem složit jší.
Nap íklad v sousední Smolin  žili v t ch letech manže-
lé – Mikuláš a Kate ina Trchalíkovi... Poznáváme také,
že p íjmí Trchal / Trchala / Trchal  / Trchalík bylo
variováno také jako Trchálek, Tr ka, Trkal i Trkalec.
MZA Brno, E 67, i. . 7566.
18 Krátce po záv re né vln  vpád  uherských povstal-
c , v roce 1716, byl vyhotoven soupis usedlých všech
moravských kraj  (Radimský, Ji í: Valašsko v roce
1716. In: Naše Valašsko 12, 1949, s. 155-156.). Ten je
v mnoha ohledech výmluvný, i když uvážíme, že
údaje mohou být zkreslené. Srovnáme-li u vesnic cel-
kové po ty usedlostí z roku 1670 s po tem osedlých
vykázaných k roku 1716, zjistíme, že sice tém
v polovin  vsí byly osazené v podstat  všechny used-
losti (Drnovice, La nov, Lužná, Mirošov, Nedašov,
Nedašova Lhota, P íkazy, Pul ín, St elná, Študlov a
Tichov), ale že ve zbývajících obcích bylo pustých od
11 (Slopné) do 52 % (Jest abí) hospodá ství. V Klobou-
kách bylo vykázáno 25,4 % pustých usedlostí.

ást Lipiny s usedlostí p. 27, na blízké návsi stojí zvonice, 1828. MZA Brno, D 9, k. 313, sign. 1304.

P O Z N Á M K Y
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Z poz stalosti G. A. í ana:
„P íroda Valašska“
Jana Tka íková, Lukáš Spitzer

Ve sbírkách Muzea regionu Valašsko v depozitá ích ve Valašském Mezi í í je uložena ást
geologické, entomologické a botanické sbírky huslenského fará e Gustava Adolfa í ana.
Krom  vzork  hornin, entomologických krabic plných motýl  a brouk  a n kolika svazk
herbá  je zde uložena také ást jeho písemné poz stalosti. Tato poz stalost obsahuje
zejména rukopisy publikovaných i nepublikovaných lánk , soupisy herbá ových položek
a studijní poznámky. V sou asnosti se poz stalost zpracovává. Podrobn ji je odkaz G. A.

í ana coby p írodov dce zpracován v lánku: Moravský botanik Gustav Adolf í an.
Valašsko – vlastiv dná revue, 2009/1, 22: 22–25.

V tomto p ísp vku p edstavujeme komentova-
ný šestistránkový í an v rukopis pocházející
z poloviny 30. let 20. století, který pravd podob-
n  sloužil jako podklad pro populariza ní lánek
o p írod  Valašska. P edpokládáme, že v tšinu
zde uvád ných údaj  erpal í an v blízkém okolí
svého p sobišt , hlavn  pak v údolí Vsetínské
Be vy. Bohužel se jej již G. A. í anovi nepoda-
ilo samostatn  vydat. Pokusíme se v komentá-
ích ukázat, jak cenné informace i po tolika letech

takovýto rukopis uchovává.
P vodní text G. A. í ana je uveden kurzívou.

V textu jsou vyzna ené pasáže a významné dru-
hy rostlin a živo ich , které jsou komentovány
autory.

Kv tena
P vodní rostlinný útvar území tvo il bukový

prales do 14.  století, kdy nastalo osídlení zdejší
krajiny. Mýcením pralesa byly mírn jší svahy zd -
lány na pole a louky, na p ík ejších svazích byl les

ponechán. Starý bukový les dosud se zachoval
na Cábu pod turistickou chatou, také v Hov zí
na Makyt  nacházejí se partie starého lesa bu-
kového. Starý bukový les Razula ve Vel. Karlovi-
cích za hájovnou na Ba ince k severu pod h e-
benem Lemešné, jenž byl prohlášen za státní
rezervaci pralesovou, jest tak hust  zarostlý pod-
rostem stromovým, že zde tém  schází podrost
bylinný.

Význa né druhy lesa bukového: krom  buku
roste po pravidle i jedle, z ídka klen, d íve byl tu
i tis. Mladý les bývá tak hust  bou ím zarostlý,
že mu chybí bylinný porost, teprv po prvním
prob ru stojí stromy id eji od sebe a propouš-
t jí tolik sv tla, aby mohly r sti rostliny sv tlo-
milné, jsou tu hlavn  š avel a ky elnice. Za át-
kem kv tna, d íve než se stromy listím obalí,
kvete sn ženka, k ivatec žlutý, kopytník, zapali-
ce žlu uchovitá, sasanka hajní, dymnivka dutá a
prstnatá, ky elnice devítilistá a žlaznatá, bažan-
ka lesní, pryšec mandlo ovitý, petrklí  vyšší, plíc-

ník temný, kostival hlíznatý, popenec obecný a
srstnatý.

Koncem kv tna a v ervnu p idružují se v kv tu
prysky ník kosmatý, koko ík p eslenatý, vraní oko,
hnízdák, vstava  blamatý, knotovka lesní, pta i-
nec hajní, mate ka trojžilná, samorostlík klasna-
tý, ky elnice cibulkatá, kakost smrdutý, viola les-
ní, arovník obecný a horský, žanikl, pomn nka
lesní, hluchavka skvrnitá a žlutá, istec lesní a
horní, konopice žlutá, epka klasnatá. Pozd ji
v ervnu, když pod vyvinutým listím strom  sv tla
ubývá, nastává doba pro odkv t rostlin stínomil-
ných, n které z nich rostou hromadn  tak, že
celé plochy hektar  hust  zakrývají, jsou to š a-
vel a ma inka vonná, v starých ídkých lesích roste
tak hromadn  netykavka a star ek hajní. Z toho
letního hustého porostu ty í se vzh ru lesní tra-
viny kost ava ervená a obrovská, lipnice hajní,
sve ep drsný, milí ko rozkladité, je menka,
z rostlin kv tnatých esná ek, t ezalka srstnatá,
vrbovka horní, šalv j žlutá, krti ník hlíznatý a
žlaznatý, v senka, jest ábník obecný a zední, lo-
cika zední. Z k ovin tu rostou lýkovec, bez hroz-
natý, r že p evislá, hromadn  maliník a ostruži-
ník chlupatý, oba n kdy zar stají celé se e.

Z kapradin rostou na vlh inách p esli ka lesní,
mok adní, kapra  samec, kapra  ostnitý a roz-
ložený, papratka sami í, na místech sušších osla-
di  obecný, bukovinný, doubravní, hasivka orli í,
kapradina lalo natá, sleziník ervený a vzácn jší
puchý ník k ehký, plavu  jedlová a pu ivá.

G. A. í an komentuje rozsáhlejší porosty p í-
rod  blízkých jedlobu in p esn  v hranicích, kde
se dochovaly do dnešní doby. Smutné je, že už
ve 30. letech 20. století se jedlobukové porosty
nevyskytovaly ve valašských horách b žn  a
velkoplošn . Již v té dob  byly lesní porosty evi-
dentn  natolik t ženy a byla m n na jejich dru-

Komplex les  v údolí Jasenice a ervenka ve Vsetín . P ed rokem 1989 tvo ily tyto lesy ochrannou zónu
Zbrojovky Vsetín. Tak ka se zde net žilo. Lesy za 50 let od založení Zbrojovky zestárly a p iblížily se „p írodnímu
charakteru“. V souvislosti s vyhlašováním naturových pta ích oblastí m la být tato oblast celá alespo  áste n
chrán na. Pro odpor vlastníka se to bohužel nepovedlo a nyní již po hektické t žební aktivit  vlastn  není co chránit.

 Foto J. Tka íková

Zales ování kv tnatých luk. Již í an považoval
zales ování kv tnatých luk za h ích. Navzdory tomu
se od doby jeho smrti nic nezm nilo, naopak lze íct, že
zales ování nabralo na intenzit . Ro n  tak z krajiny
ztrácíme desítky cenných hektar  luk, a to nejen
z hlediska biologického, ale i krajiná ského (mizí výhle-
dy a polootev ená, tolik atraktivní krajina). Pokud se nic
nezm ní, a podle všeho ne, tak za n jakých 20 let Valaš-
sko ztratí svou tvá  a „p erodí se“ v severní Beskydy i
ješt  h  v Jeseníky. Louka s orchidejí hlavinkou hor-
skou (Traunsteinera globosa) zalesn ná smrkem v údolí
Dinotice (k. ú. Halenkov).                 Foto J. Tka íková
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v devatenáctém století zavedeny kulturami na
míst  vykácených les  bukových a jedlových.

Jedle b lokorá m la v rámci osídlování Valaš-
ska velmi pohnutou historii. P ed p íchodem lo-
v ka v p irozeném stavu dosahovala n jakých
20 % zastoupení v lesích. Nerostla však všude
rovnom rn , nej ast ji a nejpo etn ji rostla
v údolích podél potok  i na strmých svazích. Se
zapo etím lesního hospoda ení a hlavn
v souvislosti s praktikovanou lesní pastvou se si-
tuace postupn  m nila. Domácí zví ata byla totiž
kv li nedostatku pastvin i erstvého krmení asto
pasena p ímo v lese. (Nesmíme si však p edsta-
vovat les tak, jak jej známe nyní. V té dob  byl les
idší, ast ji se do n j zasahovalo, hojn  zde rost-

ly staré stromy, pro které nem l lov k kv li ne-
dostate nému technickému vybavení upot ebe-
ní.) Zde si zví ata p ednostn  vybírala zmlazení
buku, asté bylo pasení nap . prasat na bukvi-
cích. Tlak domácích zví at v kombinaci s rychle
rostoucí jedlí p ineslo jedli v polovin  18. století až
2/3 zastoupení v porostech. asté tehdy byly is-
té jedlové lesy i na velkých plochách, tak jak dnes
známe lesy smrkové. Od po átku 19. století došlo
k postupnému poklesu zastoupení jedle. Nejh e
za posledních tisíc let se jí ale vede až nyní. Na
za átku 21. století nedosahuje její celkové zastou-
pení více než 3 %. Podrobn ji je téma jedle ve
valašských lesích zpracováno v lánku: Ústup
jedle v maloplošných chrán ných územích na
Valašsku na p íkladu PR Kutaný. Valašsko – vlas-
tiv dná revue, 2005/2, 15: 24–25.

Na Valašsku prob hla p em na kv tnatých bu-
in a jedlobu in na smrkové monokultury pom rn

rychle (za ca 150 let). Tento proces zapo al se sílící
pr myslovou výrobou na Valašsku, zejména je
masivní kácení bu in spojováno se vznikem sklá-
ren, ve kterých se bukové d evo využívalo. V té
dob  však t žba probíhala zpravidla v zim  a ex-
tenzivními prost edky. Ru ní t žba a následný od-
voz potahem nebo splavování z dnešního pohle-
du i nesplavnými toky (nap . Jasenický potok) zp í-
stupnil pro t žbu i obtížn  p ístupný terén. í an

zmi uje staré bukové lesy, které se zachovaly na
Cábu (dnes PR Kutaný). S nejv tší pravd podob-
ností i tyto lesy byly zasaženy t žbou, která ale
probíhala takovým zp sobem, že lesy se obnovo-
valy p vodním bukem samovoln . Zales ování
smrkem na Valašsko dorazilo až koncem 19. století,
k emuž jist  nemálo p isp lo v roce 1897 vydání
zákona, který se týkal zales ování v obvodu Horní
(Vsetínské) eky Be vy. Zales ovaly se p ede-
vším pastviny. Vydání zákona na zales ování p ed-
cházely mohutné povodn  na ece Be v  a Mora-
v , které vyžadovaly n jaké opat ení do budouc-
na. Za jednu z jejich p í in byla považována de-
vastace les  v podhorských oblastech Beskyd a
zvýšená eroze p dy na odlesn ných plochách.
Pak už smrk dostal zelenou. Coby ekonomicky
výhodná d evina, která p ináší zisk již p i stá í 30
let a má široké uplatn ní jak v zem d lství, tak ve
stavebnictví, byl vysazován prakticky všude. Tato
skute nost je platná dodnes.

Co to ale znamená pro rostliny?
Lesy smrkové a borové postrádají po pravidle

travin i bylin kv tnatých, pon vadž hustá kultura
smrková vyhubí rostliny na zalesn ném pozem-
ku. Teprv pozd ji 30-40 let po zalesn ní a po
prob ru hustého stromoví dostává se do mladé-
ho lesa více sv tla, kterým se probouzejí v zemi
d ímající oddenky rostlin, smrkovou kulturou zdán-
liv  potla ených aneb se umožní vzr st rostlin
zanešených z pastvin a z les  sousedních. Proto
nalézáme v lesích smrkových a borových nejspí-
še hromadn  rostoucí š avel a jahodník, ojedi-
n le hrušti ku, jest ábník obecný a lociku zední.

í an zde popisuje ješt  celkem uspokojivou
situaci, která platila pro smrkový les 1. generace,
tedy to, že rostliny si nakonec sv j prostor vybo-
jovaly a dokázaly i ve smrkových lesích vytvo it
bylinné patro. Dnes jsme sv dky 2. a 3. genera-
ce smr in a situace je mnohem horší, tyto porosty
prakticky bylinné patro nemají a v tšina bylinných
druh  se soust e uje na poslední úto išt , na lesní
prameništ .

Kv tnatá louka na polanách. í an asto udává ter-
mín tzv. lesních luk. Jednu z t chto lesních luk m žeme
vid t na fotografii. Stejn  jako za doby í ana, i dnes je
zde, pokud je správn  obhospoda ována, soust ed na
nejvyšší pestrost života. Zde osada U Hajduch  (k. ú.
Hov zí).             Foto J. Tka íková

Velké komplexy kv tnatých bu in s jedlí se zachovaly v Hostýnských vrších. Pohled na masiv Bludného
(637 m) a Smrduté (750 m) z Ob an poblíž Tesáku.      Foto J. Tka íková

hová struktura, že je í anovi nenapadlo více a
konkrétn ji komentovat. Všechny t i í anem udá-
vané lesní porosty jsou nyní zákonem chrán ny
jako lesní rezervace. Nejd íve, ješt  za í anova
života, byla vyhlášena NPR Razula (31. 12.
1933), následoval prales Kutaný (10. 2. 1969) a
až v roce 2008 byla po dlouhých bojích se vse-
tínskou lesní správou ustanovena zákonná ochra-
na i porostu na Makyt , který nyní p edstavuje
nejrozsáhlejší lesní rezervaci v údolí Vsetínské
Be vy. Mimo tyto t i rezervace byly v 90. letech
vyhlášeny i další porosty ve Vsetínských vrších
(Brodská, Vachalka, Smradlavá a Skálí).
V porovnání s rozlohou porostu na Makyt  se
však jedná o miniaturní území o velikostech jen
n kolika málo hektar .

V první stati o lesních porostech je dob e vysti-
ženo druhové spektrum jednotlivých lesních typ .
Zajímavé je, že zde nejsou zmín ny dubohab i-
ny, a koliv druhy, které dnes v dubohab inách
najdeme, zde vyjmenovány jsou. í an z ejm
nespat oval valašské dubohab iny jako p iroze-
ný prvek. Dubohab iny v sou asnosti pokrývají
svahy podél eky Be vy a jejích v tších p ítok .
Pravd podobn  se ale z velké ásti vyvinuly na
opušt ných pastvinách, kde agresivní habr rych-
le využil volný prostor. V t chto hab inách pak
chybí dub a bylinné patro neodpovídá typické
karpatské dubohab in , chybí v n m v tšina kar-
patských druh  v etn  ost ice chlupaté (Carex
pilosa).

P vodní les jehli natý jest zde jen les jedlový
nyní zanikající. Zbytky starého lesa jedlového jsou
v Senince na východním svahu Vartovny,
v Pozd chov  v údolí Trubiska, v Nov. Hrozen-
kov  v Stanovnici les Skali í. Lesy jedlové mají
bylinný porost lesa bukového, nebo buk tu byl
bu  z jedlového lesa odstran n aneb bukový les
p edcházel les jedlový, v kterém se pak udržely
rostliny z lesa bukového. Smrk, borovice a mod-
ín nerostly ve zdejších lesích p vodn , byly teprv



VALAŠSKO 2010/1
14

Rozd lení na louky horské, smilkové a údolní
už dnes neplatí z jednoho prostého d vodu, že
louky horské a smilkové prakticky zanikly ( asté
jsou ješt  ve slovenských horách, narazíte na n
nap íklad na Malé Fat e). Byly to spíše pastviny
než louky v pravém slova smyslu a s ústupem
pastvy se postupn  m nily z ladem ležících ploch
zar stajících t ezalkou skvrnitou a t tinou k ovištní
na místa s dominujícími ke i a stromy. asto byly
tyto plochy také úmysln  zalesn ny. Dnes tuto
vegetaci najdeme jen fragmentárn  na javornic-
kém h ebenu a na Beneškách na h ebenu Vse-
tínských vrch , samoz ejm  druhov  výrazn
ochuzenou a pozm n nou. V tšina travních po-
rost  má dnes charakter luk údolních, tak jak je
popisuje í an, s dominancí trav, a to statných
trav jako je ovsík vyvýšený, srha ízna ka nebo
trojšt t žlutavý. Tyto porosty, pokud jsou stále dru-
hov  bohaté, považujeme dnes za cenné a dru-
hov  bohaté. Pro ? Protože b hem trvání jed-
notných zem d lských družstev dokázala tato
uskupení díky své pé i v podob  mohutného p i-
hnojování a vysévání travních sm sí zlikvidovat
drtivou v tšinu údolních luk a ty dnes mají podobu
pouze travních porost  tak ka bez dvoud ložných
bylin.

Louky horské a zvlášt  údolní trpí na svém
svérázu p iséváním travních semen a hnojením
Thomasovou struskou, tak louky nad Jablunkou,
u Semetína a okolo Bobrk m ly d íve, ješt  p ed
dvaceti lety, jiné, na druhy bohatší složení, než
nyní.

P ihnojování bylo populární i v minulosti, oblí-
bená Thomasova struska je fosfore né hnojivo,
které vzniká jako odpad p i výrob  ocele ze su-
rového železa (nap . v minulosti Vítkovické žele-
zárny). Struska se zbytky fosforu se používala
k výrob  fosfátového hnojiva a po umletí byla
známá pod názvem Thomasova mou ka. Kvalita
a druhová pestrost bobrckých luk pat í minulosti,
dnes už na nich nenajdeme í anem sbírané dru-
hy, stejn  tak louky nad Jabl nkou jsou dnes pouze

Porosty lu ní
P vodní travinné porosty luk a pastvin povsta-

ly v dob  osídlení samovolným zar stáním se í
trávníkem, jak se to posud d je v každé se i, kde
po vykácení lesa brzy vyr stá psine ek obecný,
hlavní to travina se ová, pozd ji se dostavuje
kost ava ervená, tomka vonná a t eslice. K t mto
základním travinám luk horských p ist hovaly se
další druhy lu ní údolím Be vy a st ední Moravy.

Louky horské
P ipomínají hojným výskytem psine ku blízkost

les , hlavní traviny jsou tu kost ava ervená, tom-
ka, t eslice, pohá ka h ebenitá, ojedin le bojínek
a srha lalo natá, místy usazuje se smilka, z ost ic
ost ice bledá a jarní. K travinám druží se rostliny
kv tnaté bika ladní, svízel jarní, kopretina silenka
nící, prysky ník hajní, nátržník, jetel horní, úro -
ník, štírovník obecný, vítod obecný, t ezalka ty -
hranná, bedrník obecný, ernohlávek obecný, jit-
rocel kopinatý, kontryhel menší, prasetník blama-
tý, jest ábník obecný, z ho c  tupolistý a karpat-
ský, z vstava  mužský, hlavatý, bezový s kv ty
karmínovými a žlutavými, p tiprstka hojn .

Louky smilkové
Z travin smilka rostoucí v hustých trsech p e-

vládá tak, že jen mezi trsy zbývá málo místa,
kterého se zmoc ují traviny a kv tnaté byliny již
uvedené na loukách horských, zvlášt  na nich se
vyjímají ho ec, vstava e a jest ábníky. Louky
smilkové jsou zvlášt  vyvinuty na lukách javornic-
kých v Nov. Hrozenkov  a Vel. Karlovicích na
samém h ebeni Javorník . Zde vynikají horské
druhy kýchavice, koko ík p eslenatý, lilie zlato-
hlavá, kakost lesní a hn do ervený, jarmanka,
zvlášt  pak tu rostou pozoruhodné druhy subal-
pinské bika žlutavá a nejv tší, žlu ucha orlí kolis-
tá, prysky ník platanolistý, bíle (zde jde jist
o neúmyslnou chybu, mochna zlatá kvete žlut ,
odtud i její jméno, pozn. aut.) kvetoucí mochna
zlatá, om j žlutý a modrý, mlé  alpský a chrpa
javornická.

Louky údolní
Zde scházejí ho ce i vstava e a druhy horské

se vyskytují jen pod svahy horských h eben , kam
byla jejich semena deš ovými vodami z les  za-
nesena, jako kuklík poto ní, star ek poto ní, škar-
da bahenní. Z travin obývají tu krom  kost avy
ervené a t eslice druhy statn jší: lipnice lu ní,

kost ava lu ní, srha lalo natá, trojšt t bojínek.
Z kv tnatých druh  uplat ují se hojn ji kopreti-
na, chrpa lu ní, tužebník obecný, toten léka ské,
z okoli natek kmín, bedrník, kozí noha, krabilice
zápašná a srstnatá a zvlášt  hojn  kerblík lesní,
na místech vlh ích nalezne se i vzácn  me ík
st echovitý a jetel kaštanový. Na níže položených
a mokrých partiích luk t ch ervená se pchá
poto ní n kde ve velkých koloniích.

Záb r na eku Be vu v Novém Hrozenkov  (Puszkailer, p ibližn  30. léta 20. století). Z fotografie je patrné, kolik
starých strom  rostlo v niv  eky Be vy v první polovin  20. století. Pak stromy ustoupily bezpe nosti, výstavb
a intenzivnímu zem d lskému hospoda ení.          Foto archiv MRV Vsetín

O ezávané stromy a selské lesíky (zdroj Š astný: Tradi ní zem d lství na Valašsku, 1. polovina 20. století). Dnes
již tak ka vymizelý zp sob udržování solitérních strom , zde z údolí Halenkov-Brat ej vka. O ezávané stromy jednak
poskytly krmivo pro dobytek a také pak nep edstavovaly nebezpe í pádem v tve pro okolostojící budovy. Selské
lesíky pak hostily všechny stínomilné orchideje – st evi ník pantoflí ek (Cypripedium calceolus) i okrotice.



VALAŠSKO 2010/1
15

kulturními porosty travin. V této oblasti z staly za-
chovalé louky hlavn  v údolí Vesník.

Hnojení luk a pastvin probíhalo v minulosti vždy,
nem lo však tak drastické dopady na flóru, jako
má nyní. V minulosti se hnojily hlavn  louky na
seno, druhová pestrost se udržovala hlavn  ve
výše položených pasíncích. Zalesn ním byly pa-
sínky, tzv. polany, vesm s zlikvidovány. Paradox-
n  se tak do asn  staly druhov  nejbohatší za-
r stající louky a pastviny níže v údolí. Ale jen do
chvíle, kdy také ony zarostly ke i a náletem d e-
vin. Odtud už se ada lu ních druh  kv li zni ení
údolních luk nem la kam uchýlit. Hnojením po-
sledních kv tnatých luk tak riskujeme ztrátu nap .
vstava  pro Valašsko definitivn .

Po popisu rostlinných spole enstev upozor u-
jeme na význa né druhy jako botanické zvlášt-
nosti okresu vsetínského, p edevším na p t dru-
h  karpatských.

Zajímavé je, že a koliv se celá ada druh  sta-
la pro Valašsko nezv stnými nebo extrémn  vzác-
nými, neplatí to pro tyto vyjmenované druhy.
Všechny na Valašsku nadále rostou. Pouze chr-
pa javornická je tak ka p ed vyhynutím a podob-
ný osud stihl i kapradinu vrati ku m sí ní. Oba
tyto druhy v minulosti rostly na javornických lou-
kách na h ebenu Javorník .

epí ek Anemonia aquimonioides v lesích
v Hov zí hojn  ve skupin  Makyty, Hrachovce a
Filky. Roste jen v okresu zdejším, valašskoklo-
bouckém a ve východní ásti okresu vizovického.
Jinak schází na Morav  a v echách.

Hv zdnatec Hacquetina epipactis hojn  na
Be evné, v bu in  p ed Žebra kou, v Hov zí na
n kolika místech.

Ky elnice žláznatá Dentaria glandulosa kve-
te v dubnu u pot k  ve skupin  Cábu a Makyty.

Chrpa javornická Centaurea mollis hojn
v Karlovicích...

zde v poz stalosti chybí ást textu
T tina pestrá Calamagrostis varia jen na Vel.

Javorníku v Karlovicích, pro Moravu nový druh.
Pchá  nízký Cirsium acaule v Jasence 1 km

nad školou na pastvin  u silnice, d íve jediné na-
lezišt  na Morav , nyní nalezen i v Hov zí nad
Škradným a ve Zd chov  na Tane nici.

Vzácný kruštík fialový Epipactis violacea na
Makyt  a na Cábu.

Kamzi ník rakouský Doronicum austriacum
v Karlovicích na Babské a na Troja ce, p stuje
se na Vsetín  v n kolika zahradách.

Ho ec tolitovitý Gentiana asclepiadea
v Karlovicích na Troja ce.

Vzácné kapradiny, žebrovice Blechnum spicant
v Milo ov  a Babské, kapra  horní Nephrodium
oreopteris (montanum) v Milo ov , v Pastorkové,
též v Ratibo i na pasece u Š astných; vrati ka obec-
ná Botrychium lunaria a hadí jazyk Ophioglossum
vulgatum na lesních lukách v Hov zí na Makyt ,
v Nov. Hrozenkov  nad Brodskou.

Sluší p ipomenouti, že brusinka zde schází a
vyskytuje se jen zavle ená v nepatrné kolonii na
Vsetín  v obecním lese za hutí a v lese nad Prž-
nem, bor vka jest jen málo rozší ena a to po
v tšin  neplodná, plodná ve v tších porostech
roste jen na Dušné, na Ptá nici a na Pul inách.

Zm ny v krajin  dokládá i dnešní masivní vý-
skyt bor vky, která zar stá p vodní horské a

smilkové louky. Dnes jsou plodné porosty bor v-
ky tak ka v celé délce javornického h ebene, tedy
na místech nejbohatších horských luk, a bohaté
porosty tvo í bor vka i na zbytcích bezlesých
enkláv Vsetínských vrch . Bor vka, a koli je tu-
risty a lesní zv í velmi vyhledávaná, p edstavu-
je velké nebezpe í pro lu ní faunu a flóru. B hem
desetiletí vznikají monokulturní porosty, které likvi-
dují p vodn  bohatou vegetaci. Spolu s rostlinami
pak samoz ejm  mizí i motýli a brouci, t sn  ná-
sledovaní hmyzožravými ptáky.

Zajímavá je okolnost, že v okrese jest jen po-
ídku rostlin jedovatých, jedin  vraní oko a rulík

zlomocný v lesích, matonoha v obilí je málo roz-
ší ena, hojný ocún vysušený v sen  není tak škod-
livý, neroste tu blín, durman, bolehlav, rozpuk
jizlivý, prysky ník litý, také zmije jest v území vzác-
ná. Totéž platí i o škodlivém hmyzu, bekyn  mniš-
ka je málo rozší ena, taktéž pilous obilní. Jest to
vlivem drsného podnebí a vlivem p vodních stro-
m  lesních buku a jedle, které mají mén  nep á-
tel v hmyzu než dub, smrk a borovice.

Pod názvem matonoha se skrývá jílek mámivý
(Lolium temulentum). Tento plevel v obilných
polích stihl stejný osud jako nap . koukol polní a to,
že díky úprav  osiva a intenzifikaci zem d lské

O ezávané stromy u mostu v Novém Hrozenkov  (Puszkailer, p ibližn  30. léta 20. století). A koli se nám
z dnešního pohledu m že zdát takové ošet ování strom  drastické, paradoxn  prodlužovalo život stromu (strom
nebyl nebezpe ný pádem v tve a podobn ) a navíc zajiš ovalo životní prostor pro plejádu brouk , motýl  a dalších
bezobratlých.           Foto archiv MRV Vsetín

Nejvzácn jší rostlina h ebenových javornických luk chrpa horská m kká (Centaurea montana subsp. mollis)
p ežívá na n kolika posledních lokalitách podél h ebenové turistické cesty. í an v noval této rostlin  samostatný
lánek. V té dob  ješt  pom rn  hojn  rostla ve zna né délce javornického h ebene.              Foto J. Tka íková
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výroby z polí zcela vymizel. Dnes je azen mezi
nezv stné rostliny (A2). Sám o sob  není jedo-
vatý, problémy zp sobují pouze jeho semena
v p ípad , že jsou napadena houbami. Jedova-
tých rostlin roste na Valašsku celá ada a to jak
prudce jedovatých, tak pouze mírn  jedovatých.
Jednou z nich je nap . i orka pestrá (Securigera
varia), odvar z její nat  m že p ivodit i smrt. Zví-
ata, hlavn  ovce, spásají jen mladé rostliny a

starým se vyhýbají. Jedovaté jsou nap . také
z horských poloh splavovaná kýchavice bílá
(Veratrum album subsp. lobelianum) nebo hojný
plevel tetlucha kozí pysk (Aethusa cynapium). A
ve vý tu jedovatých rostlin bychom mohli ješt
dlouho pokra ovat. V tšina jedovatých rostlin m la
v minulosti uplatn ní coby lé ivky. Mezi nejjedo-
vat jší rostliny pat í na Valašsku hojn  rostoucí
rulík zlomocný (Atropa bella-donna), který na-
jdeme podél lesních cest, na pasekách a lesních
sv tlinách. Nebezpe né jsou p edevším plody
p ipomínající vzdálen  bor vky. A smrteln  jedo-
vaté jsou také om je. V nižších polohách
v dubohab inách m žeme potkat žlut  kvetoucí
om j vl í mor (Aconitum vulparia), ve vyšších
polohách v Beskydech a Javorníkách pak mod e
kvetoucí om j pestrý (Aconitum variegatum) a
om j tuhý moravský (Aconitum firmum subsp.
moravicum).

Brouci
G. A. í an v noval nejvíce své energie bota-

nickým v dám. Na základ  svých poznatk
z terénu vydal i samostatné publikace v nující se
kv ten  Valašska. Nejvýznamn jší je souhrnné
dílo Kv tena okresu vsetínského a valašsko-me-
zi í ského ( í an 1936). Hmyzu se v noval pouze
okrajov , a to jen na za átku svého p sobení
v Huslenkách. V té dob  navíc chyb la i pot eb-
ná literatura. Dle níže uvedených seznam  dru-
h  lze usoudit, že disponoval pouze n kolika kni-
hami, podle kterých ur oval všechny nalezené
jedince hmyzu. Mnohdy se tak jedná o omyly,
zp sobené nekomplexností literatury. P esto u i-
nil í an n kolik velmi d ležitých objev , jejichž

platnost se prokázala mnohdy až po n kolika de-
sítkách let.

Z eledi st evlík  jsou hojní st evlík zlatolesklý,
st evlík m d ný, fialový, svrašt lý, zahradní, ko-
žitý, Scheidler v, krajník jen vzácn , ze svižní-
k  jest hojný lesní, zvrhlý, polní a n mecký, dále
pak hojn  pob ežník m d ný a bahenní, vlaho-
mil vodní a bahenní, prskavec obecný, lesklec
zelenohlavý, k ižák velký, aksamitník lemovaný a
ervenonohý, pest ec lunoskvrnný, zdobník m -

d ný, te kok ídlec (Feronia) m d ný, obecný,
erný, kovový, tvercoštítník erný, etné druhy

z rodu Amara a Harpalus.

Nálezy brouk  sv tlých les , krajníci – v p iložené
dokumentaci je uveden druh krajník hn dý (Caloso-
ma inquisitor) – a st evlík svrašt lý (Carabus intrica-
tus), dokladují jinou, dnes ztracenou tvá  valašských
les  v nižších polohách. Na podstatn  v tších roz-
lohách zde musely r st dubohab iny, doprováze-
né pasenými selskými lesíky s lipami. V takových
lesních porostech se pak mohlo t mto druh m dob-
e da it. Druhým významným nálezem je svižník

n mecký (Cicindela germanica). Tento druh je do-
sud ídce rozší en nap íklad nejblíže kolem Zlína.
V okolí Vsetína nebyl druh v sou asnosti nalezen,
vyžaduje výh evné nízkostébelné biotopy, muselo
se mu da it na p epásaných pastvinách. P ežívat
dokáže i na tzv. „p ísušcích“ v lemech u mladých
lesík . Na Valašsku se ale asi i „p ísušk “ pro udr-
žení populace nedostávalo.

 Z v tších brouk  vodních vyskytuje se potáp-
ník vroubený, k ep ík obecný, kropník hn dý,
vírník obecný, p íkopník rýhovaný, bažinník p í -
nopasý, vodomil velký a st evlíkovitý. Po regu-
laci Be vy zmizely etné t n  a s nimi i hojnost
hmyzu vodního, nyní t ky nacházíme na Vsetí-
n  jen u splavu a t i rybní ky v Pozd chov
v Trubiskách.

Tristní situaci pro hmyz, kterou p inesla melio-
race eky Be vy ve 20. letech 20. století, si í an

uv domoval velmi p esn . Narovnáním toku a
vysušením jeho okolí, zavezením slepých ramen
a rybní k  došlo k drastickému poklesu diverzity
vážek a vodního hmyzu v bec. Udávaný výskyt
vodomila erného, našeho nejv tšího vodního
brouka, dokládá bohatost tehdejší mok adní fau-
ny. P ed n kolika lety byl však vodomil erný pro
Valašsko op t potvrzen, a to p ímo ze Vsetína. Je
to ale bohužel pouze ojedin lý nález, pravd po-
dobn  jen p eletujícího brouka.

V 19. století zaujímala Be va velkou ást údolní
nivy, asté byly náplavové ostrovy, hlubší tišiny a
zákoutí. eka byla lemována starými a jarními
povodn mi poškozovanými stromy, které hostily
obrovskou diverzitu d evokazného hmyzu. Ztra-
cená krajina Valašska ješt  z po átku 20. století
plná stromových mohykán  bere dech. Podrob-
n ji je tematika náplav  a okolí vodních tok  zpra-
cována v lánku: Št rkové náplavy na Vsetínské
Be v  – jedine ný biotop nebo pouze stavební
materiál? Valašsko – vlastiv dná revue, MRV
Vsetín 2004/2, 13: 21–23.

Z eledi drab ík , obsahující etné druhy
brou k  drobných, uvádíme jen v tší druhy:
masa  hubatý, ervožrout kostkovaný, drab ík
císa ský, hrabavý, ervenok ídlý a mrvový, sviž-
nonožec smrdutý a modravý, lejnomil okázalý
( erný, velmi lesklý). Z hroba ík  jest hojný hro-
ba ík obecný a malý, menší hroba ík erný, rod
mrchožrout (t la ploského a širokého) vykazuje
p t druh , z nichž nejv tší je vzácný mrchožrout
pob ežní, zde hojný. K zvláštnosti zdejší brou í
zví eny náleží rod hlatec (Liodes) malých to brou -
k  2-3 mm lesklých, hladkých, hn do ervených,
žijících v lanýži bílém („jelení trubka“) na lesních
loukách, létající p ed ve erem.

Z brouk  listorohých rohá  z ídka se vyskytu-
je, spíše se nalezne jeho menší odr da rohá ek,
dále listorožec st evlíkovitý, kozlík rovnob žný,
vzácný stromohlod válcovitý. Z rodu zlatohláv-
k  nalézají se t i druhy (zlatý, kovový, kv tní),
pak zdobenec zelenavý, chlupá  páskovaný.
Z výkalník  jest vzácný výkalník polom sí ní
zde po ídku, ale p ichází tu mnoho druh  z rod
lejnožrout, hnojník a hluba . Z rodu chroust  ško-
dí i chroustek letní a páskovaný, pak obecný lis-
tokaz. ele  krasc  jest zde slab  zastoupena,
p ichází jen krasec obecný (Buprestis rustica),
kv tokras temný, polník zelený (Agrilus viridis na
lísce) a drsnatec malý na osice.

Našeho nejv tšího brouka – rohá e obecné-
ho jsme pro Valašsko asi nevratn  ztratili na konci
80. let 20. století. Poslední nálezy jsou z okolí Va-

Pastviny na h ebeni Vsetínských vrch  (Puszkailer, p ibližn  30. léta 20. století). D íve byl podobn  jako h eben
Javorník  i h eben Vsetínských vrch  tak ka celý odlesn ný a pasený. Zalesn ním jsme ztratili p írodov dn
nejbohatší místa, ale i výhledy do krajiny. Minulou existenci pastvin poblíž ervené turistické zna ky na h ebeni
m že tu a tam napov d t mohutný, od zem  zav tvený buk, který osamocen  stojí v mladém i st edn  starém
smrkovém lese. Jedny z posledních bývalých pastvin jsou zde Šerhovny, které jsou udržovány za pomoci dotací
k údržb  krajiny ze Správy CHKO.           Foto archiv MRV Vsetín

Tesa ík drsnorohý (Megopis scabricornis), který je
í anem udáván z Valašska, pat í mezi nejhodnotn jší

údaje pocházející z tohoto rukopisu.      Foto L. Spitzer
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lašského Mezi í í, d íve byl ale nalézán ídce na
celém území Valašska (známý je z Halenkova,
R ž ky, Vsetína a dalších míst). Pravd podobn
jej zahubil drastický úbytek starých strom
v intravilánu obcí, v alejích, zastín ní a zapojení
d íve podstatn  sv tlejších dubohab in a
v neposlední ad  i likvidace solitérních strom
na loukách a pastvinách. V našich podmínkách
nedor stal rohá  nikdy tak obrovských rozm r ,
jako to dokáže na jižní Morav . P esto se držel a
t šil oko prvorepublikového sb ratele brouk .
Podobn  jsou na tom i další dva druhy rohá ovi-
tých, rohá ek kozlík (Dorcus parallelepipedus) a
stromohlod válcovitý (Sinodendron cylindricum),
o jejichž sou asném výskytu nemáme žádné in-
formace. Podrobn  bylo téma mizení brouk  soli-
térních strom  a alejí kolem cest zpracováno
v lánku „Kam se pod l valašský rohá “ ve Va-
lašsku – vlastiv dné revui 2006/1, 16: 35–36.

Dalším význa ným nálezem pro Valašsko je
výskyt výkalníka polom sí ního (Copris lunaris).
Tento nádherný chrobák s dlouhým tenkým ro-
hem na hlav  je vázaný na trus velkých obratlov-
c  ( ili i hov zího dobytka). S ústupem lokální
pastvy (družstevní pastva bohužel produkuje
kravská lejna nedostate né kvality) se bohužel
vytratil tak ka z celé R a nyní p ežívá na n ko-
lika izolovaných lokalitách, hojn ji jen v oborách
jižní Moravy.

Z eledi ková ík  vynikají myšák šedý, pružník
krvavý a kovorudý, srdconoš travní, stromovec
h ebenorohý, kovový a purpurový, ernoh bet-
ník erný a ervenonohý, zdlouhavec (Athous)
erný, rudo itný, tmavošedý, kova ík (Agriotes)

chlupatý a obilní (lineatus). Z eledi jemnokro-
ve ník , v tšinou druh  drobných, vyjímají se více
páte í ek rezavý a t i druhy temného zbarvení,
tmavý (Cantharis obscura), obecný (C. rustica)
a sn hový (C. fusca), pak klanodrápník žlutý a
štítnatý (štít erný, krovky pak žlutavé). Z pestro-
krovc  jest hojný nitkorožec m kký (Opilus mol-
lis), pestrokrove ník mraven í, chlupatec v elo-
vý. Z potemník  se nej ast ji nalezne smrtník,
hrbolokrove ník píse ný, hubopas sí kovaný,
houbožil obecný, potemník mou ný, h betotva-
rec (na lísce). Z majkovitých jsou hojné majka
obecná, fialová a drsná. Hojn  se vyskytuje
krásn  ervený ohnivá ek, podobný zelený
puchý ník jest tu vzácný.

Majky jsou parazitický hmyz, jehož larvy se
vyvíjí v hnízdech v el. Odkázány jsou tak na bo-
hatou nabídku hnízd v el, do kterých se pak ne-
chávají larvi ky majek odnášet. Drtivá v tšina
majek nedokáže p ežívat u b žných v el, pot e-
buje v ely samotá ské. A zde je problém, jedna
z nejvíce mizejících skupin hmyzu jsou práv  sa-
motá ské v ely a s nimi i majky. Majka fialová
(Meloe violacea) je stále vcelku b žná, asto ji
potkáme na ja e na loukách i když p ekonává
polní cestu. Majka obecná (Meloe proscarabeus)
je vzácn jší a dlouhou dobu byla pro Valašsko
vymizelá. Až v posledních letech jsou známy izo-
lované nálezy z podzimního období. Majka drsná
(Meloe rugosus) se však z Valašska vytratila úpl-
n  a zatím nejsou indicie, že by se k nám z jihu
op t vracela, stejn  tak i d íve v medicín  využí-
vaný puchý ník zelený (Lytta vesicatoria).

Z eledi nosatc , malých to brouk , ale na dru-
hy bohatých, jest pozoruhodný rod lalokonosec,

velikostí vynikající rýhonosec široký, lenivec skvr-
nitý, smrkovec skvrnitý, plochým chobotem jest
nápadný širokonosec. Patrni erveným zbarve-
ním jsou úzkošíjník lískový, tlustonosec lesklý, vr-
ta  ervený, zbarvením kovov  lesklým modrým
až zlatozeleným zobonosec olšový a topolový.
Zelené zbarvení mají i rody zelenolesklec, listo-
hlod a ros ák. Hojný dlouhonosec lískový p sobí
ervivost o ech .

ele  tesa ík  zastoupena jest mnohými v t-
šími druhy: piluna a tesa  bukový v pa ezech
bukových, zelný pižmovník vrbový, vzácný sa-
metovec horský (Rosalia alpina) na buku,
vrbník tkadle ek, dazule domácí s dlouhými
tykadly, osikovník drsný, trnec vrbový, vzácný
drvomil v topolech a vrbách, hnilohlod, hladko-
štítník fialový a krvavý, kousavec (3 podobné dru-
hy), úzko itník ervený, tveropásý, skvrnitý a
mnoho menších druh  toho rodu.**)

**) V tší sbírka brouk  a hmyzu polok ídlého
uložena jest v gymnáziu na Vsetín .

í an poprvé z Valašska komentuje výskyt te-
sa íka alpského (Rosalia alpina). Z hlediska pro-
fesionální entomologie je to velmi významný ná-
lez. Tesa ík alpský pat í nyní mezi kriticky ohrože-
né druhy brouk , jeho výskyt je omezen na jed-
nu oblast v echách a n kolik oblastí v Bílých
Karpatech, nap . v údolí Vláry. Tento tesa ík je
dosud hojný v lesích Slovenska, kde je možno na
n j narazit i v tisícových po etnostech. Z Valaš-
ska jej pak nikdo dlouhá desetiletí neuvád l. Nové
záznamy existují až z poslední doby – konce 20.
století. Nalezen byl nap íklad lesními d lníky
v Halenkov -Dinotici i v Novém Hrozenkov
v údolí Brodská. P esto neexistuje žádný dokla-
dový kus, nálezy byly asto navíc poblíž pil, do
kterých bylo p iváženo d evo ze Slovenska. Brou-
ci tak mohli pocházet odtud. Navzdory tomu není
výskyt tesa íka na Valašsku vylou en. Po ád jsou
zde vhodné zachovalé bukové lesy. Je však prav-
d podobné, že tento tesa ík žil spíše na pastvi-
nách, kde se vyvíjel v okusovaných a o ezáva-
ných pastevních bucích. Larvy totiž pot ebují pro
sv j vývoj oslun né odumírající d evo, zastín né
stejnov ké bukové porosty mu nevyhovují.
S úbytkem pastevních solitérních strom  možná
p išel tento druh o nejlepší místa svého vývoje.
Jak je tomu s tesa íkem alpským na Valašsku nyní,
tak ukáže až budoucnost.

Další charismatický velký tesa ík – vrbník tkad-
le ek (nyní se jmenuje kozlí ek vrbový – Lamia
textor) žije na vrbách a stále je jej možno nalézt
nap íklad p ímo ve Vsetín  u splavu na Ohrad  i
na Bobrkách. Nejvíce se mu da í na starých vr-
bách, které jsou bohužel v poslední dob  káce-
ny, mnohdy i bez náhradní výsadby. Z b žné
krajiny mizí rychlým tempem kv li išt ní a zpev-
ování b eh  potok .
V roce 2009 se poda ilo po více než 70 letech

potvrdit v údolí Vsetínské Be vy i výskyt trnce
vrbového (Rhamnusium bicolor). Jedná se o krás-
ného, leskle modrého, až 2 cm velkého tesa íka,
který je svým vývojem vázán na narušené d evo
živých listnatých strom . Výskyt tohoto druhu je
znám již n kolik let z Rožnova pod Radhošt m,
kde žije v jírovcové aleji na Hradisku. Záznamy
z údolí Vsetínské Be vy však dosud chyb ly.
Nalezen byl náhodn  v mrtvém topolu na okraji
obce Halenkov. Zde však nemá druh možnost
další existence. Strom je již mrtvý a brzo se roz-

padne. Pokud se populace nep emístí na jiné stro-
my v okolí, tak velmi rychle zmizí. Tento druh byl
již v p edvále né dob  í anem charakterizován
jako vzácný. Vyvíjí se totiž bu  v dutinách starých
strom , nebo na poškozených místech kmen  a
v tví. Zajisté mu v minulosti vyhovovaly jarní po-
vodn , kdy ledové kry tu a tam od ely k ru stro-
m  na b ezích ek. Zde pak samice mohly klást
svá vají ka. Stejn  tak mu paradoxn  vyhovova-
lo i o ezávání v tví (letn ní strom ). O ezávání
se nám nyní zdá jako drastický zásah do stromu,
prakticky se tak ale výrazn  zvyšovala životnost
stromu, který pak nebyl nebezpe ný pádem v tví
ani neprodukoval tolik listí. Nyní to má tento tesa ík
velmi zlé. V obcích a m stech jsou staré stromy
káceny kv li p ehnaným bezpe nostním obavám.
Káceny jsou aleje podél cest. Káceny jsou i b e-
hové porosty kv li možnému narušení ochran-
ných hrází ko eny strom . lov k tak tomuto krás-
nému brouku velmi rychle likviduje veškerý život-
ní prostor.

Nejvýznamn jší je ale údaj o výskytu „drvomi-
la“, tesa íka Megopis scabricornis (pozn.:
v í anov  práci je tento druh zam n n za tesa-
íka zavalitého (Ergates faber), dle další literatu-

ry, i í anem uvedené živné rostliny vrby a topo-
lu, se nade vši pochybnost jedná o tesa íka M.
scabricornis). Je to velký brouk, dor stá velikosti
až 6 cm. Pro sv j život pot ebuje obrovské staré
topoly nebo vrby. Nejblíže se nyní vyskytuje
v Olomouci. Zahubila jej zajisté likvidace starých
strom . Dob e je toto vid t na starých fotografiích,
nap . Nového Hrozenkova. Niva eky Be vy byla
tehdy plná mohutných topol  a vrb. Zajisté se mu
zde muselo velmi dob e da it. Nyní nemá tento
druh v bec možnost p ežít a bohužel se ani odni-
kud navrátit, protože vym el na drtivé v tšin  míst
Moravy.

Motýli
Pro ítání seznamu í anem uvád ných druh

motýl  napl uje srdce entomologa radostí. Dnes
víme, že jsme pro Valašsko ztratili jen pouhé 2
druhy í anem komentovaných druh  motýl .
(Pravda, vym elo dalších 5 druh  motýl  skal-
ních lesostepí, které d íve žily nap . na Valov
skále ve Vsetín , na Pul inách i na ertových
skalách. Tyto druhy se ale i v dob  í ana v údolí
Vsetínské Be vy jinak nevyskytovaly). Když se
podíváme na situaci ve zbylé ásti Moravy a ech,
tak se Valašsko m že hrd  pyšnit titulem nejstabil-
n jšího druhového složení motýl  luk, pastvin a
les . Nap íklad na Krnovsku vym elo za posled-
ních 60 let (zhruba od doby p sobení í ana)
celkem 40 % denních motýl . Podobn  je tomu
na Vyso in  a jinde také. Na Valašsku se dosud
uchovalo v mí e jinde nevídané maloplošné sou-
kromé hospoda ení, které zajiš uje vhodné pod-
mínky pro velmi bohaté spole enstvo motýl .
Škoda jen, že í an neuvád l u mnoha druh
p esná jména. Seznam by pak byl velmi v r-
ným odrazem tehdejšího stavu motýl . P esto,
pokud se teme všechny uvád né druhy, tak
jsme na zhruba stejných íslech, které jsou en-
tomology nap . z Huslenek uvád ny i nyní. Po-
kud se nevytratí soukromý chov ovcí, hus i kra-
vek, tak se budeme moci z tisíc  motýl  poletují-
cích na teplejších loukách a pastvinách t šit i
nadále. Podrobn ji je téma motýl  Valašska zpra-
cováno v lánku: Co má spole ného ovce a
modrásek ernoskvrnný? Valašsko – vlastiv d-
ná revue, 2005/2, 15: 20–24.
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Motýli denní
B lásek zelný a ovocný, b lásek e ichový, žlu-

ásek citronový, žlu ásek i ore kový (Colias hya-
le), otakárek fenyklový a velký, babo ka páví
oko, babo ka admirál, babo ka osiková ( erno-
pláštník), babo ka jilmová, babo ka žahavková,
babo ka bodláková, barvom nka duhová (na olši
a jív ), b lopásek topolový (na osice), perle o-
vec (3 druhy na maliníku a fialce).

Na Valašsku jsme dlouhá léta postrádali ota-
kárka ovocného (Ipliclides podalirius), zde uvá-
d ného jako otakárka velkého. Na konci 70. let
patrn  v souvislosti se zm nami v hospoda ení
v krajin  druh zmizel a vrátil se až v roce 2007.
Vidíván je od té doby ídce, ale stabiln  po celém
Valašsku. Podrobn ji je téma návrat  motýl  na
Valašsko zpracováno v lánku: Dobývá jižní Mo-
rava Valašsko? Valašsko – vlastiv dná revue,
MRV Vsetín 2007/2, 19: 15–17.

Motýli denní menší
Modrý modrá ek (mnoho druh ), ervený

ohnivá ek (n kolik druh ), hn dý ostruhá ek,
malí motýlkové (n kolik druh ), hn dásek (n -
kolik druh ) p ipomínají zbarvením svrchní stra-
ny k ídel pon kud perle ovce. Oká  (má temná
k ídla s ernými, bíle neb žlutav  o kovanými
skvrnami), mnoho druh  na lukách zvlášt  les-
ních, žijí na travách. Soumra ník (drobní motýli
žlut  zbarvení, t la zavalitého, 3 druhy na tra-
vách).

Motýli ve erní
Smrtihlav (ne vzácný), hojn ji lyšaj borový, ly-

šaj svla cový, lyšaj svízelový, lyšaj pryžcový, zu-
bok ídlec vrbový (páví oko ve erní), zubatec lí-
pový, zubatec topolový, dlouhozobka svízelová,
v etenuška tužebníková a jetelová (ob
s ervenými skvrnami na p edních k ídlech).

Lišaj pryšcový (Hyles euphorbiae) pat il do-
nedávna k velmi b žným druh m. Jeho p ekrás-
n  zbarvené a až 9 cm velké housenky se vyvíjí
na pryšcích, kterých bylo d ív na pastvinách všu-
de plno. Když se p estávalo maloplošn  pást a
na louky byla vyhán na obrovská stáda krav
z JZD (a navíc se louky i hnojily), tak pryšc  uby-
lo a lišaj se na zhruba 20 let ztratil. V roce 2006
byl pak první kus chycen v Halenkov . Lišaj pryš-
cový je tak stále velmi vzácný, ale prokazateln
s námi na Valašsku žije.

Motýli no ní
P ástevník medv dí, p ástevník š ovíkový

(rezavý), p ástevník bezový (bílý s ernými te -
kami), drvople  vrbový, hranostajník vrbový, št t-
conoš trnkový (malý motýl rezavého zbarvení),
p edatka vrbová (celá bílá), bekyn  zlato itná,
bekyn  sosnová (mniška), bekyn  velkohlavá,
bourovec kroužkový, bourovec ostružinový, bou-
rovec borový, páví oko no ní malé (habrové),
páví oko bukové.

Celkov  se dá íct, že po etnosti velkých no -
ních motýl  velmi poklesly. Mnohdy poklesly i
o desítky procent. Stále jsou ale asté záznamy,
které p ítomnost druh  v údolí Vsetínské Be vy
potvrzují. D íve bylo b žné, že za dobré noci p i-
let ly ke sv tlu i desítky p ástevník  medv dích
(Arctia caja). Dnes m žeme být spokojení, když
p iletí 2 nebo 3 kusy. Snad se populace vzpama-

tují a zase budou tito krásní velcí motýli b žnou
ozdobou naší p írody.

Na Valašsku vym el bourovec švestkový (Odo-
netis pruni), p esné d vody nejsou známy. Nej-
blíže k nám je stabiln  chytán ve Valašských Klo-
boukách, je proto možné, že se do údolí Vsetín-
ské Be vy za as op t vrátí (možná je i jen dlou-
hodob  p ehlížen, protože nerad p ilétá ke sv t-
lu).

M ry
Z velkého po tu druh  m r uvádíme n kolik

druh  vynikajících velikostí a hojným výskytem.
Stužkonoska vrbová a jí podobná stužkonoska
olšová, stužkonoska jasanová, tmavok ídlec
ernopásý, osenice ernopásá, škodlivá oseni-

ce ozimní, kovolesklec gamma, m ra zelná, lalo-
kok ídlec vrbový (rod p ezimuje v množství na
stropech sklep ), plamenoskvrnka cviklová (m ra
achátová).

Pí alky
Z množství druh  uvádíme druhy v tší a zde

hojné. Brkorožec dubový, zejkok ídlec olšový,
zejkok ídlec bezový, skvrnopásník angrešto-
vý a velmi škodící ovocnému stromoví pí alka
zimní v tší a menší.

Z vý tu menších no ních motýl  je velmi zají-
mavý údaj o skvrnopásníku angreštovém (Abra-
xas grossulariata). Ješt  p ed dvaceti lety se jed-
nalo dokonce o šk dce na rybízech a angreštech
v zahrádkách. Pak z nevysv tlitelných p í in za-
al mizet a za poslední dva roky jsou známy

z území R jen 3 (!) jeho nálezy. Další zajímavý
údaj je výskyt tmavok ídlece ernopásého (Mor-
mo maura). Tato velká m ra žije hlavn
v krasových oblastech, ukrývá se nejrad ji
v puklinách, jeskyních a podobn . Náhodn  jsou
k nalezení jedinci ve štolách nebo podzemních
chodbách a kanalizacích. Na Valašsku nebyla již
n kolik desetiletí sbírána.

Nejvydatn jší nalezišt  pro hmyz všech ád
poskytují lesní louky, kde p ed senose í
v slune ný den od rána do ve era lze sá kem
sbírati na sta druh . Rozlehlé lesní louky jsou
v Hov zí na Ochmelov , na severním svahu Ma-
kyty, v Halenkov  v Dinotici na Peciválce.

Valašsko svou jemnozrnnou strukturou krajiny
a udržujícím se soukromým hospoda ením zajisti-
lo p ežití desítek jinde kriticky ohrožených i vy-
m elých druh  motýl . Doba se však stále m ní a
krajina stále víc a víc zar stá. Ubylo dobytka jako
takového. Co bývalo hlavní obživou místních lidí,
stalo se jejich p ivýd lkem. Pot eba pastvin kles-
la, pase se blíže usedlostem, kde d íve místo ny-
n jších pastvin bývaly pole a záhumenky. Vyso-
ko do kopc  dobytek nikdo nevyhání. Vzdálen j-
ší polany zar stají, jejich celková rozloha se sni-
žuje. Nejvíce to odnášejí práv  „lesní louky“, tzv.
polany. Na tyto louky vysoko ve svazích kopc  je
obtížný p ístup, špatn  se zde hlídá dobytek a ani
seno není p íliš kvalitní. Není tak s podivem, že
hospodá i od klizení t chto luk bez podpory státu
upoušt jí.

Z jiných ád  hmyzu jsou pozoruhodné
z blanok ídlých pilo itka velká, srše  a velký druh
melák  Xylocopa violacea erného zbarvení

s leskem do modra až fialova žijící v trouchnivých

bukových pa ezech. Z m ížkok ídlých létá p i vo-
dách hojná vážka (velké t lo siln  ploské, zde
n kolik druh ) a podobné vodní šídlo (t lo dlou-
hé, mnoho druh  barev kovov  lesklých, zelené,
modré až fialov  ervené).

M kkýši
Z m kkýš  jest pozoruhodný hlemýž  zahrad-

ní s ulitami i p es 5 cm velkými, po dešti leze
v ídkých travnatých lesích na cestách. Též
v lesích po dešti m žeme spat iti dva druhy vel-
kých slimák  až na 8 cm, slimák lesní s plášt m
ernohn dým a slimák modrý (Limax Schwabii),

zvláštnost karpatská hojn  na Makyt . Škeble ryb-
ni ní nalezne se z ídka u Be vy a v Pozd chov
v údolí Trubiska.

Záv r
Lidí podobných svou životní energií a biologic-

kým záb rem G. A. í anovi na Valašsku nežilo
mnoho. I proto jsou jeho literární odkaz a uložené
zápisky tak cenné. Z výše uvedeného textu je
patrné, že nejen sbírkové p edm ty uložené
v muzeu (rostliny v herbá ích, entomologické kra-
bice s hmyzem i geologické vzorky) mají velký
význam pro sou asné i budoucí lokální bádání
v mnoha v dních oborech. Nezbytným dopln -
ním jsou osobní písemné poz stalosti n kolika
amatérských p írodov dc  uložené v Muzeu re-
gionu Valašsko, které pom rn  p esn  odrážejí
stav valašské krajiny a p írody v období života
badatel  a díky kterým p ed námi vyvstává obraz
valašské krajiny let minulých. Tato kombinace ba-
datel m pak umožní lépe a v rn ji pochopit p í-
rodní a kulturní procesy, které zp sobily všude
okolo nás viditelné zm ny. Proto i dnes je maxi-
mální snahou muzejních p írodov dc  rozši ovat
muzejní sbírky tímto zp sobem a uchovat tak pro
generace p íští co nejbohatší studijní materiál.

Torzo mohutného topolu v Halenkov -U Šulá k .
Na dutiny starých strom  je vázáno mnoho dnes vzác-
ných druh  brouk . D íve byli b žní (podobn  jako d íve
byli šk dci smrk  v našich podmínkách také ohrožení).
Obdobn  velkých starých strom  roste v niv  Vsetínské
Be vy jen n kolik málo (tento topol z Halenkova je navíc
již n kolik let mrtvý a jeho dutina slouží jako malá kapli -
ka). A to dutinovému hmyzu nesta í.      Foto D. Halata
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Aktuální situace rozší ení velkých šelem
v Beskydech a na Valašsku

a sou asné hrozby
Michal Bojda, Miroslav Kutal

Velké šelmy medv d, vlk a p edevším rys jsou už adu let neodd litelnou sou ástí valaš-
ské p írody. Šelmy to však nem ly a ani v dnešní dob  bohužel nemají s návratem jednodu-
ché. V minulých staletích  byly velké šelmy považovány v našich lesích za nežádoucí druh
a kv li intenzivnímu lovu byly u nás na za átku 20. století úpln  vyhubeny. Trvalo potom
n kolik desítek let, než se k nám, díky zvýšené ochran  šelem na Slovensku, vrátily. Jako
první se v 50. letech do Beskyd vrátil rys ostrovid, od 70. let se za ali každoro n  objevovat
medv di a až od roku 1994 byl prokázán trvalý výskyt vl í sme ky.

Chrán ná krajinná oblast Beskydy je jediným
místem v eské republice, kde v dnešní dob  žijí
všechny t i druhy velkých šelem. Z toho d vodu
je celá CHKO Beskydy za azena také do sousta-
vy NATURA 2000 jako Evropsky významná lo-
kalita výskytu velkých šelem.

S návratem velkých šelem za ala Správa
CHKO Beskydy po ádat každoro ní  mapování
jejich výskytu. Nejd íve bylo zam eno na zjiš o-
vání p ítomnosti rysa ostrovida, ale s postupným
návratem dalších druh  bylo zam eno také na
medv da hn dého a od roku 1994 i vlka obec-
ného. Protože mapování probíhá v tšinou kon-
cem zimy, nej ast ji na p elomu února a b ezna,
poda í se zjistit p ítomnost medv da v tomto ob-
dobí jen velmi výjime n .

Letos prob hlo mapování šelem v CHKO Bes-
kydy koncem února. Tohoto mapování se krom

pracovník  CHKO Beskydy zú ast ují také
dobrovolníci z ad dalších ochraná ských organi-
zací i ve ejnosti. Významnou m rou se na moni-
toringu šelem podílí také Hnutí DUHA, které orga-
nizuje už desátou sezónu v CHKO Beskydy tzv.
vl í hlídky. Dobrovolníci pátrají po pobytových
znacích velkých šelem v pr b hu celého roku.
Další d ležitou inností je monitoring a odrazová-
ní pytlák  od st elby na chrán né druhy velkých
šelem.

A jak se velkým šelmách v CHKO Beskydy
vlastn  da í? Nejpo etn ji zastoupenou šelmou
je rys ostrovid. Po etnost rys  je odhadována na
12 až 15 jedinc . Na první pohled se m že zdát,
že je rys v CHKO Beskydy rozší en rovnom r-
n , ale i v tomto území jsou oblasti, které rysové
preferují ast ji než jiné. Rysi velmi rádi vyhledá-
vají lenité terény a skalnaté h ebínky, což se nám

p i monitoringu potvrdilo jak v Moravskoslezských
Beskydech, tak v Javorníkách. Rysové se
v CHKO Beskydy také pravideln  rozmnožují.
Rysice s ko aty byla pozorována nap íklad v okolí
Lysé hory, ale i v Javorníkách.

V okrese Vsetín se rysi trvale vyskytují zejmé-
na v Javorníkách, a to v oblasti Makyty a hlavní-
ho javornického h ebene. Podle výsledk  z celo-
ro ního sledování je však d ležité zmínit, že v tši-
nu svého života tráví rysové ve slovenské ásti
Javorník . D vod je jednoduchý - slovenské Ja-
vorníky jsou mnohem divo ejší než Javorníky na
moravské stran . Podle nalezených pobytových
znak  se však rysové snaží obsadit poho í i mimo
CHKO Beskydy. Jejich stopy byly nalezeny na-
p íklad v oblasti migra ního koridoru Lomensko
v Lide ku, který odd luje Vizovické vrchy od Ja-
vorník . Ostatn  p ítomnost rysa ve Vizovických
vrších byla potvrzena i v d ív jších letech. Bohu-
žel se však nepoda ilo za celou letošní zimu v ro-
hodn  potvrdit p ítomnost rysa ve Vsetínských
vrších, p estože v d ív jších letech zde byl jeho
výskyt zaznamenáván každoro n  a dokonce zde
bylo pravideln  potvrzováno rozmnožování rys .
Bohužel se k nám dostávají informace, že p í i-
nou vymizení rys  ze Vsetínských vrch  je nele-
gální odst el.

P ítomnost medv da hn dého byla koncem
lo ského roku potvrzena zejména z oblasti Lysé
hory, Smrku a Kn hyn . Dokonce byla v této
oblasti pozorována i medv dice s medví aty. Je-
jich po et je v CHKO Beskydy odhadován na 2
až 4 jedince. Není náhoda, že se medv di zdržují
hlavn  v t chto oblastech. Potvrzuje to jen fakt, že
medv di vyhledávají oblasti s nejzachovalejšími
lesními porosty, vždy  nap . na masivu Smrku je
vyhlášeno hned n kolik p írodních rezervací, které
tyto zbytky porost  p ísn  chrání. Medv di zde
nachází jak dostatek p irozené potravy, tak klid,
který ke svému životu také pot ebují.

Ve Vsetínských vrších i v Javorníkách se však
p ítomnost medv da poda ilo v posledních letech
potvrdit jen výjime n . P itom ješt  do roku 2006
se zejména v oblasti Makyty vyskytovalo i více
jedinc  v jednom roce. Medv di však nejsou ani
ve slovenské ásti Javorník , kde lesní porosty i
odlehlost od velkých turistických center spl ují
všechny nároky, které medv di vyžadují. Ve srov-
nání se situací v Javorníkách p sobí až neuv i-
teln  výskyt hned n kolika medv d  v severní
ásti Bílých Karpat. Dokonce je z této oblasti po-

tvrzováno pravidelné rozmnožování medv d .
Tato situace však jen potvrzuje d ležitost migra -
ního koridoru v Lyském pr smyku, který odd lu-
je Javorníky od Bílých Karpat. Je totiž velmi prav-
d podobné, že medv di, kte í se usadili v Bílých
Karpatech, museli tímto pr smykem p ejít práv
z Javorník .

Zjistit a potvrdit výskyt vlk  je velmi obtížné.
D vod  je hned n kolik – vlci se vyzna ují vel-
kou pohyblivostí po svém teritoriu a dalším d vo-
dem je velká podobnost vl ích stop se stopami
n kterých psích plemen. P ítomnost vlk  se asto
prozrazovala nálezem zbytk  stržené ko isti, a
už se jednalo o lesní zv , nebo hospodá ská
zví ata. P estože po et vlk  v CHKO Beskydy
dosahoval kolem roku 2000 po tu možná i víc
než 10 jedinc , zdá se, že jejich stav v posledních
letech klesá. Dnes se odhaduje jejich po et na
maximáln  5 jedinc .

V okrese Vsetín se vlci pravideln  pohybovali
po hlavním javornickém h ebeni, ale také ve Vse-

Pestrá krajina na západním okraji Javorník  - místo, kudy šelmy p echází do Vizovických vrch .
Foto Michal Bojda
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tínských vrších. O p ítomnosti vl í sme ky sv d i-
ly asté nálezy vl ího trusu na nápadných mís-
tech, ímž si vlci zna ili své teritorium. Jedním
z takových míst byl i kopec Javorní ek ve Velkých
Karlovicích, kde bylo možné nalézt i 14 vl ích tru-
s  v okruhu 200 m. V sou asné dob  se však
vlci v Javorníkách i Vsetínských vrších objevují
spíše sporadicky a jsou op t vzácnými návšt v-
níky. Na tomto stavu se pravd podobn  výrazn
podepsalo prodloužení doby lovu vlk  na Slo-
vensku. Už od lo ského podzimu se mohou tyto
u nás chrán né šelmy na slovenské stran  Bes-
kyd a Javorník  lovit bez omezení od 1. íjna do
31. ledna, zatímco v p edchozích letech byla sta-
novena doba lovu od 1. listopadu do 15. ledna.
Další p í inou poklesu vl í populace m že být
samoz ejm  nelegální lov na obou stranách hra-
nice.

I když jsou u nás všechny druhy velkých še-
lem celoro n  zákonem chrán né a nesmí se tedy
lovit, je jasn  vid t, že ani v 21. století nemají tyto
šelmy na r žích ustláno. P estože mají velké šel-
my nepopiratelný význam pro lesní ekosystémy,
což ostatn  dokládá mnoho studií z celého sv ta,
po ád se najdou lidé, kte í je považují za „škod-
nou“ nebo neodolají touze lovecké trofeje a šelmu
na potkání st elí.

Další pom rn  vážné nebezpe í pro velké šel-
my p edstavuje nekontrolovateln  se rozši ující
zástavba volné krajiny a také stavba nových rych-
lostních komunikací. Na Valašsku je v tomto ohle-
du velkým nebezpe ím zám r stavby kontroverzní
rychlostní silnice R49. Tato komunikace by totiž
p etla d ležitý migra ní koridor pro velké savce,
který vede z Beskyd a Javorník  na západ do
Bílých Karpat a Vizovických vrch . P estože je

Medv d je nejv tší evropská šelma.          Foto Karel Brož V severní ásti Bílých Karpat se letos ze zimního
spánku medv di probudili  už koncem února.

Foto Michal Bojda

Zima je pro mapování šelem nejp íhodn jší - sto-
py rysa ostrovida. Foto Michal Bojda

Pa ezy jsou pro rysa vítaným rozhledovým bo-
dem.    Foto Karel Brož

fragmentace krajiny zástavbou a dopravní infra-
strukturou v odborných kruzích známým a disku-
tovaným tématem, v praxi nejsou (alespo  na
Morav ) realizována tém  žádná funk ní opat-
ení, která by vedla k zajišt ní dobré pr chod-

nosti krajiny. Bohužel ani p i plánování R49 se
nepo ítá s opat eními, která by dovolovala vel-
kým savc m bezpe ný p echod této komunikace.

Populace velkých šelem jsou u nás velmi zra-
nitelné, bude tedy záležet na postoji nás samot-
ných, zda dokážeme p izp sobit náš obraz mo-
derního života tak, aby v n m z stal prostor pro
divokou p írodu.  Jaký bude osud velkých šelem
v dalších desetiletích, záleží i na tom, jak pr chod-
nou krajinu dokážeme udržet. Bez zachování kon-
taktu se slovenskými populacemi jsou jejich vy-
hlídky nejisté.

Vlci sv j domov na Valašsku stále hledají.
Foto Karel Brož
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Obrazotv rci
Nezda ilových

Horních chlapc
Jana Tichá

Když jsme v roce 2007 ve Valašském muzeu
v p írod  v Rožnov  pod Radhošt m p ipravo-
vali Ozv ny Valašského Slavína, vzpomínkový
po ad tentokráte k nedožitým 85. narozeninám
rožnovského, respektive tylovského rodáka La-
dislava Nezda ila (8.2.1922 Rožnov pod Rad-
hošt m – 15.1.1999 Praha), nikdo z nás netušil,
jak našim návšt vník m p iblížit život a dílo vý-
znamného literárního v dce, p ekladatele, u itele
cizích jazyk  a básníka, zkrátka intelektuála, jenž
p evážnou ást svého produktivního života prožil
navíc v naší metropoli. Až p i vzpomínce na pietní
akt, kdy ho 7. íjna 2000 jeho formani, formani,
které m l dycky rád, rožnovští formani zvezli je-
denkrát na Slavín Valašského muzea, jsme si
uv domili, jak je na Valašsku znám zejména díky
své t etí a poslední básnické sbírce Horní chlap-
ci, která se koneckonc  do dnešních dn  do kala
ty  vydání.

Motivy jeho knihy asto zpracovávala i televizní
studia. Ostravská T uvedla v roce 1976 televizní
film erný kapitán, brn nská T jim v novala v roce
1970 po ad Búrajú starú pec. Se scénickým zpra-
cováním p išla v roce 1976 pražská Viola. N které
básn  zhudebnily cimbálová muzika Solá  a zp -
va ka Alena Valová. Díky zpracování operním re-
žisérem a hudebním skladatelem Tomášem Ko -
kem znají knihu o zbojnících i poslucha i daleko za
hranicemi Valašska. Že si verše nájhoršího zbojní-
ka, jak se sám autor asto ozna oval, našly cestu
do mnohých beskydských chalup, dosv d í mnozí
z nás, jimž v domovech na st nách visí pov stné
‚vypalované d evo ezby‘ Nezda ilova p ítele a
pr vodce jeho ob asnými tylovskými toulkami Fran-
tiška „Ferneta“ Chrom áka (6.10.1946 Zd chov
– 30.12.2006 Halenkov).

A tak jsme vsadili na dílo, v n mž Nezda il bás-
ník vyjád il sv j obdiv a lásku ke kraji, z n hož
vyšel. A a koliv sám prohlásil: …není to kniha
vlastn  moje… u nás nestála ta stará dobrá pec…
a nem li jsme doma ony nádherné kon … nikdo
z mých p edk  nebyl zbojníkem, oním horním
chlapcem..., svému rodišti splatil dluh sv ží, širo-
ce srozumitelnou poetickou sbírkou ohlas  lido-
vých písní s nostalgií všedního i sváte ního života
as  dávno již minulých i s elegií až imaginativ-

ních baladických zbojnických motiv . Snad ani
sám netušil, když se v roce 1967 p ihlásil s Horními
chlapci do literární sout že vyhlášené m stem
Rožnov pod Radhošt m k 700letému výro í za-
ložení m sta (a vyhrál ji), jak budou zanedlouho
díky zvoleným nám t m aktuální. O rok pozd ji si
však již v jejich prvním vydání dovolil dedikovat je
všem t m, kte í padli v zelené ho e a už se do ní
nevrátí. Když pak o n kolik desetiletí pozd ji na-
psal autor svému p íteli a soukmenovci z valaš-
skomezi í ského gymnázia Ji ímu Demlovi: …Víš,
jak to bylo sladké vzít si podobu dávného zbojní-
ka a k i et: retujte a, ludé dob í, sem spravedli-
vý!?, nelze než se dnes ztotožnit s Demlovým
názorem, že: Horní chlapci jsou básn  nejen o
Valašsku a pro Valachy, ale jsou verši o hledání
jistot, verši o domovu, život  a lásce (Nezda il,
Praha 2.6.1992; z p edml. J. Demla k Horním
chlapc m, 2002).

Nezda ilovy verše nás však neoslovují jen at-
mosférou vzpomínek na rodný d m, návrat  do
d tství i sympatiemi k mravním hodnotám horní
vzpoury. Autor si zde zaexperimentoval s jazykem
a jeho pokus harmonicky propojit soudobé mo-
derní básnické postupy s prvky archaického va-
lašského ná e í mu vyšel, aniž by utrp la sd l-
nost a srozumitelnost výpov di. Navázáním na
tradice ústní slovesnosti (by  apriori regionáln
limitované) zprost edkovává básník svým tená-

m v lidové kultu e fundamentální bázi, k níž se
na rozdíl od zemí s nep erušovanou historií stát-
nosti neustále vracíme jako ke zdroji obnovitel-
nosti historické kontinuity. Z tohoto hlediska nena-
bízí Nezda ilova sbírka nic neobvyklého. Pot eba
demonstrace národní identity erpající z folklorních
témat vrcholila už na konci 19. století nejen
v Národopisné výstav  eskoslovanské. Zvýše-
ný zájem o lidovou kulturu p inesly také po átky

Soužití
s velkými šelmami

Michal Bojda, Miroslav Kutal

Nová výstava Soužití s velkými šelmami, která
zahájila na ja e 2009 svoji pou  po eských a
moravských zoologických zahradách, je v letošním
roce k vid ní také v Beskydech, jediném míst
v eské republice, kde se vyskytují všechny t i
druhy velkých šelem – vlci, rysi i medv di. V m síci
kv tnu a ervnu tato výstava probíhá v Muzeu
regionu Valašsko ve vsetínské zámecké v ži.

Výstavu švédských a norských autor  sestá-
vající ze t iceti panel  p ipravilo – a eské po-
drobnosti doplnilo – Hnutí DUHA Olomouc. Expo-
zice zobrazuje život vlk , rys , medv d  a také
severských rosomák . Lí í jejich více i mén
úsp šné pokusy o soužití s lidmi v r zných ás-
tech Evropy a upozor uje na hlavní problémy,
s nimiž se tato vzácná zví ata potýkají. P estože
se po ty velkých šelem tém  ve všech evrop-
ských státech v posledním p lstoletí zvýšily, p ed-
stavují negativní postoje, pytláctví a nekontrolo-
vaný rozvoj v n kterých regionech vážnou hroz-
bu pro p ežití t chto vzácných zví at v budoucnu.

Sou ástí zahájení výstavy bylo promítnutí no-
vého filmu Vlci v Lužici, pojednávajícího o život
vlk  v n mecké Lužici nedaleko polských a es-
kých hranic. Na následné besed  se zájemci do-
v d li, jak se da í velkým šelmám v Beskydech a
na Valašsku, pro  jsou u nás velké šelmy chrán -
né a jaký mají význam pro naši p írodu. Seznámili
se také s novými poznatky, mohou-li být šelmy
lov ku nebezpe né, jak se chránit proti útok m

na domácí zví ectvo a jak postupovat, dojde-li
k takové situaci. e  byla i o dalších vzácných,
ale menších šelmách, jako je vydra í ní, norek
evropský nebo šakal. Ú astníci besedy si mohli
prohlédnout také ukázky odlitk  stop a m li mož-
nost slyšet hlasy velkých šelem.

Výstava je vhodná jak pro širokou ve ejnost, tak
zejména pro žáky ZŠ a SŠ, kte í si tímto mohou
doplnit své p írodov dné znalosti a dozv d t se
spoustu zajímavostí. Nejen mladší návšt vníci si mo-
hou z výstavy odnést plakáty a samolepky s vlkem,
rysem a medv dem. K dispozici je také šedesáti-
stránkový katalog, který je mírn  rozší enou verzí
výstavy, obsahující podrobn jší informace k témat m.

Výstava je sou ástí kampan  na záchranu ev-
ropských velkých šelem, kterou po ádá Evrop-
ská asociace evropských zoo a akvárií (EAZA).

OHLÉDNUTÍ ZA VÝSTAVOU

Rosomák /Gulo gulo/ je málo oblíbenou arktickou
šelmou. Žije v Norsku, Švédsku a Finsku, živí se
zdechlinami, ale napadá i ovce domácí a polodo-
mestikované soby.   Foto z výstavy Soužití s velkými
šelmami
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1. republiky v souvislosti s obnovením eské stát-
nosti, koncem let 30. a v první polovin  40. let
pak nacistická okupace Velkon meckou íší. P e-
sto na asování prvního vydání Horních chlapc
koncem srpna 1968…

Inspira ními zdroji mnohých, zejména um lc ,
se stala taktéž lidová výtvarnost. Jak prozíravým
se v tomto duchu ukázalo oslovit pro první ilustra-
ce solaneckého rodáka Lu ka Majera (nar.
31.12.1925 Solanec pod Solán m), akademic-
kého malí e a grafika, se zkušenostmi z monu-
mentální tvorby a realizací mozaik, art protis a
vitráží v architektu e! Cht l jsem tyto ilustrace
ud lat jiným zp sobem, než jak se d lají obvykle.
Vyjád it jimi vztah k Valašsku i mentalitu Ladisla-
va Nezda ila (Sobotka, 2007). Propojení strohé
až zkratkovité kresby ernobílého tisku
z litografické desky, ve své jednoduchosti snad
cílen  p ipomínající práce lidových ezbá , s rysy
syrovosti drsného horského kraje, tvrdé chlap-
ské d iny a neodmyslitelného soužití lov ka
s p írodou daly vzniknout populárním bibliofilským
tisk m, které dokonale naplnily význam zejména
ásti zbojnické Hu í hora vysoká a završily jednu

z nejzajímav jších básnických sbírek o Valašsku.
Úsp ch jejího prvního vydání v roce 1968 vedl
o dv  léta pozd ji k její reedici op t s grafickými
listy Lu ka Majera.

Š astnou volbou, týká-li se výtvarníka, se za-
štítila i redakce ostravského nakladatelství Profil,
která pro t etí vydání Nezda ilovy sbírky v roce
1983 vybrala práce malí ky a grafi ky Kornelie
N me kové (nar. 5.7.1932 Vsetín). Vyst ihova-
ná grafika této absolventky zlínské St ední um -
leckopr myslové školy navazuje v nejlepším slo-
va smyslu na tradice um leckých emesel p elo-
mu 18. a 19. století, jež se ve svém nejširším slova
smyslu dokázaly chopit efektních ornamentických
projev  zejména z lidových textilií a keramiky.
Z dekorativního charakteru jejích prací je znát p -
sobení taktéž na poli tvorby textilní, tzv. aradeko-
ru. Jemností a citlivostí projevu zahrála na strunu
Nezda ilovy lyri nosti a dokázala tak pružn  za-
reagovat na obohacení t etího vydání o t ináct
nových text  a jeho rozší ení o kapitolu Sadné

zrno. A tak nám na knižních stránkách p ed o i-
ma defilují s úsm vným nadhledem pojednané
figury klevetících robe ek a ženi ek chvátajících
s prací, pískajících ogárk , tancujícího zbojníka
i zamilované cére ky; úsm v pon kud melan-

cholický pak navozují její ‚zátiší‘ – zátiší s chalupou
a bodláky, krajina s ovcemi, jizba se svatým kú-
tem, stará pec …

Valašsko dnes již pražské výtvarnice je suges-
tivní krajinou se specifickou lidovou kulturou, jež
p edstavuje sv t tradice s pevn  zabudovanými
hodnotami. Je setkáním i se sv tem jejího d tství a
mládí (vsetínská roda ka), veselosti, ale i vzpomí-
nek charakteru nostalgického, vždy však p íjem-
ného. Její Nezda il se stal vlídným ochráncem a
uchovávatelem dávno zašlých obraz  a k ísite-
lem minulých dob.

Um ní malí ky a textilní výtvarnice Karly Pa-
látové (nar. 23.6.1945 Pržno) znali dlouhá léta
jen návšt vníci výstav a její studenti. Osudovým
se pro um lkyni stalo setkání s Nezda ilovou sbír-
kou Horní chlapci, jejímž prost ednictvím nalezla
obrazy, které nosila v duši, které znala z d tství,
které se snažila budovat ve svém život  a které
nakonec v mnohých variantách p etvo ila do kre-
seb a obraz . Ztotožn ní se s básníkovými po-
city jako základním inspira ním zdrojem jí umož-
nilo od poloviny osmdesátých let zcela plynule
p ejít z dosavadní vlastní tvorby k dosud neuza-
v enému obrazovému cyklu, erpajícímu p e-
devším z duchovního odkazu p edk . Archety-
pálnost motiv , jdoucích generacemi do hluboké
minulosti, dává jejímu dílu sílu snadné hodno-
v rnosti. Tak charakteristická istá ára jejích pe-
rokreseb, p ipomínající autor ino napojení na
textilní výtvarnictví, nás vede našimi osudy jako
ervená ni  života. Naopak její st ídmé malby

dávají vyniknout okamžiku. asto až z mono-
chromatického pozadí, jakoby s mlžným opa-
rem za zády, p ed nás p edstupují lidské i zví-
ecí postavy, které nás budou uchvacovat svým

klidem, vznešeností, nesmrtelností… Její obra-
zy d v rn  známe. N kde jsme je již vid li,
jejich p íb hy jsme prožili p ece i my samotní…
Když redakce tvrtého vydání Nezda ilových

Horních chlapc  vsadila v roce 2002 na její
ilustrace, získala lov ka, jenž k básníkovu dílu
‚p ihodil‘ p esv d ivé lidství s lidskou nad jí.

Za átkem roku 2003 se prost ednictvím písní
Tomáše Ko ka poprvé seznámila s básn mi La-
dislava Nezda ila také mladi ká zlínská výtvarni-
ce Hanna Schneider (nar. 29.9.1982 Berlín),
jež své první um lecké pokusy vystavovala
v roce 2001 v rámci výstavy keramického krouž-
ku na st ední škole ve švédském Göteborgu, kde
pobývala v letech 1999 – 2001. V následných
ty ech letech studovala na Zlínské vyšší odbor-

né škole um ní obor socha ství u ak. socha e
Radima Hankeho. V rámci desetiletého výro í
ZVOSU se prezentovala také v Otrokovické Be-
sed . Ve studiu pokra ovala v letech 2006-2007
na Institutu pro um lecká studia Ostravské uni-
verzity, v ateliéru socha ství u ak.soch. Maria
Kotrby. V pr b hu let 2005-2007 realizovala dál-
kové studium na institutu alternativního vzd lává-
ní - Univerzit  Nové Doby v Praze u Milana Ca-
lábka, kde za ala pracovat na prvních pastelech,
jimiž se pokouší zobrazit až mystickou zvukovou
vnit ní krajinu nejen písní. Její výrazn  odlišné
pojetí soudobého výtvarného ohlasu života a zboj-
nictví na Valašsku nejen v obrazech Hu í hora i
Sbohem horo dává za pravdu nezm rné ší i lid-
ského smyslového vnímání. Ukazují, že Nezda i-
lovy verše oslovily a oslovují každého z výtvarník
pon kud jinak. Každý z nich - a  mohl t žit ze
spole né pam ti kraje, z jedine ného genia loci –
p išel se svou jedine nou invencí, jak umocnit
výpov  a vyjád it nad asovost Nezda ilova díla.
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P O U Ž I T Á  L I T E R AT U R A A P R A M E N Y

Redak ní poznámka:

Autobiografická data ilustrátor  sbírky uvedlo Valašsko,
vlastiv dná revue již v p edchozích íslech:
Akad. malí  L. Majer, V ateliéru, . 5, 2000/2, s. 3
obálky; Kornelie N me ková, V ateliéru, . 19, 2007/2,
s. 3 obálky; Karla Palátová, V ateliéru, . 24, 2010/1, s.
3 obálky; také v . 8.

Z vernisáže výstavy ilustrátor  Nezda ilových Horních chlapc  ve VMP v Rožnov  pod Radhošt m
Foto archiv VMP v Rožnov  p/R
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Karla Palátová: Ze souboru volných ilustrací k básnické sbírce Horní chlapci, kvaš, p ed 1985 (ze sbírek Muzea regionu Valašsko)

Karla Palátová: Volné ilustrace na motivy básní L. Nezda ila,
kolorovaná, do papíru jehlou rytá kresba, 2. pol. 80. let

Karla Palátová: Ze souboru akvarelových a perokresbových ilustrací k básnické sbírce L. Nezda ila Horní chlapci,
vydal T klub a M sto Rožnov pod Radhošt m v roce 2002, 4. vydání
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Lud k Majer: Bodlák, p vodní, nerealizovaný
návrh ilustrace Bodláku, 1968, kresba tuší

L. Nezda il: Horní chlapci, ilustroval Lu ek Majer, vydal MNV a MK v Rožnov  p/R v roce
1968, 1. vydání

Léto z cyklu ro ních dob,  1970, tisk z litografické
desky

Valašská jizba (Stará pec),  1970, tisk z
litografické desky

Na p ebalu je zkratkovit  zobrazen zástup Valach . Místo n j L. Majer u 2. vydání v roce 1970 použil - a to na výslovné p ání básníka
- poprsí mladého zbojníka s fyziognomickými rysy L. Nezda ila.
Obrazový doprovod sbírky rozší il nap . o celofigurální motiv zbojníka.
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 L. Nezda il: Horní chlapci, ilustrovala Kornelie N me ková, vydalo nakladatelství Profil v Ostrav  v
roce 1983, 3. vydání
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Valašsko v díle malí e
Ladislava Jal vky

L. Jal vka: Chalupa pod Holivákem, 1966, olej, plátno, 70x110 cm

L. Jal vka: Rozhovor, 2006, olej, plátno, 55x61,5 cmL. Jal vka: Alej pod Holivákem, olej, plátno

L. Jal vka: Jablo  na Valašsku, 2001, pastel, papír, 29x42 cm

L. Jal vka: Autoprtrét s paletou, 1989, olej, plátno

Foto H. Jab rková



místa, o pocitu asu a v domí dávných i nedáv-
ných d j . P ed malí ským stojanem vyno ují se
tak širší otázky lidského bytí, které se táží i po
pramenech víry a podstat  lidství.

P edevším tyto obecné problémy chce malí
ešit ve t etí skupin  svých obraz , vznikajících

v jeho ateliéru v posledních letech. Jsou to figu-
rální kompozice, které nelze pom ovat konven -
ními m ítky krásy ani logikou anatomie. Tato ma-
lí ova privatissima pokoušejí se nalézt odpov
na otázky existenciální povahy jako známý Gau-
guin v obraz Odkud p icházíme, kdo jsme, kam
jdeme? V hektické dob , neznající as klidu a ti-
chého soust ed ní mysli, je poci ujeme jako vý-
zvu k niternému rozjímání, k návratu lov ka sama
k sob , k snaze o pochopení podstaty lidství.

Náš malí  není filozof. Otázky, na které hledá
odpov , z stávají ve sfé e jeho podv domí.
Vnit ní konflikty, se kterými se vyrovnává, i radosti
zaplavující jeho nitro vyjad uje malí sky. Své bytí
formuluje št tcem a barvou. Není proto snadné
mu porozum t. Jeho um lecká e  je však vý-
tvarn  osobitá, jasná, p esv d ivá, malí sky do-
konalá a istá.

Josef Maliva

1) Ladislav Jal vka 1965-66, Vysokoškolský klub
v Olomouci, Olomouc od 28. 11. 1967
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Malí  Ladislav Jal vka (nar. 15. 6. 1932
v Ostrav -Vítkovicích) vstoupil na um leckou drá-
hu p ed více než padesáti lety. Tehdy mladý au-
tor ukon il pražské vysokoškolské studium u prof.
C. Boudy, Martina Salzmana a K. Lidického a
vstoupil na pedagogickou dráhu. Zprvu, v duchu
svého u itele, usiloval o tv r í uchopení elemen-
tárních rys  motiv , které jej zaujaly. Kolorit své
malí ské palety redukoval na jemné odstíny p e-
vážn  zemitých barev používaných v malí sky
m kkých p echodech.

Nej ast jším p edm tem Jal vkovy malby byla
zprvu krajina jeho mládí, valašského a lašského
regionu, podh í Moravskoslezských Beskyd, od
Lysé hory po Radhoš , kam jako student gymná-
zia v Místku podnikal výlety z Palkovic, kde vy-
r stal v u itelské rodin . Po polovin  padesátých
let, v dob , kdy vyu oval na Pedagogickém gym-
náziu v Novém Ji ín  a kde po s atku získal pev-
né a trvalé zázemí i v rodin  své ženy, zavál jej
osud op t do t chto míst. Pozd ji, když vyu oval
malbu jako odborný asistent Univerzity Palacké-
ho (1964 -73, po rehabilitaci od r. 1990), vracel
se na Valašsko zejména v dob  zimních a letních
prázdnin. Na Soláni realizoval malí  se svými stu-
denty i krajiná ský kurs a rád vzpomínal i na vý-
stup na Radhoš , odkud si odnášel bohatou že
kresebných studií. Ve své monografii se k rodnému
kraji vrací slovy: Na po átku výtvarné dráhy mne
p itahovalo podh í Lysé hory, Ond ejníku, okouz-
lovaly mne Palkovské h rky. Osobními pouty byl
jsem p itahován do krajiny okolí Nového Ji ína.
Zajížd l jsem na Valašsko. Lašsko, Krava sko a
do míst, kde se rozvírala „Moravská brána“.

V Olomouci ovliv ovalo tvorbu Ladislava Ja-
l vky zdejší inspirativní výtvarné prost edí, rea-
gující záhy na tv r í podn ty zdejších modern
cítících výtvarných um lc , jako byl Radek Kutra
nebo Slavoj Kova ík. Rovn ž Jal vka sm oval
v první polovin  šedesátých let k další výtvarné
stylizaci a využíval i podn ty geometrizující abs-
trakce a estetického zhodnocení zdrsn né struk-
tury povrchu obrazu. Jeho malby nabývaly sno-
vého charakteru a p edm tem malí ského sn ní
byly nadále konkrétní krajiny (Místa dávných boj ,
Krajinný motiv I, Barvy léta, Vyprahlá zem  II).
V tomto duchu se um lec p edstavil ve ejnosti
v roce 1967.1

L. Jal vka: mozaika ve vstupní hale ZŠ Vsetín –
Rokytnice, 1980        Foto J. Kincl
Motivy figurálních kompozic jako interpretace Valašska
jsou spojené obrysem listu - symbolem r stu a „v n
zeleného života“.

O necelých deset let pozd ji, ješt  p ed polovi-
nou 70. let, pod politickým tlakem odešel malí
z fakulty a jeho životním posláním se tak stala bez-
výhradn  malí ská tvorba. Obrazy utvá el nyní
pln  v souladu se svým výtvarným temperamen-
tem, v jehož základu je malí ský postoj založený
na bezprost edních vizuálních podn tech. Domi-
nantní roli v jeho díle sehrávala nadále harmonie
živých barev nanášených na plátno širokým, tem-
peramentním št tcem. Výtvarný celek svazoval
malí  pevnou kompozi ní stavbou a transponoval
jej do nezávislé výtvarné mluvy. Jakoby žil stra-
nou stísn né doby, nevzdával se p itakavého
vztahu k životu nezatíženému spole enskými ne-
snázemi, stresy a vnit ními konflikty. Do prací vklá-
dal nadále radost a nad ji.

V pr b hu posledních desetiletí se linie, plochy
a barevné odstíny obraz  Ladislava Jal vky dále
odpoutávají od p edm tné skute nosti a m ní se
v ryzí poezii, v projev um lcovy svobodné imagi-

P O Z N Á M K A

nace. Po tematické stránce se jeho tvorba roz le-
uje do t ech skupin. Jsou to krajiny – p edevším

regionu Moravskoslezských Beskyd – krajiny táh-
lých kopc , zalesn ných svah , inspirativního
prost edí pod úpatím hor, krajiny um lcova mládí
a d tských sn , samoty horských chalup, kde lo-
v k hledá klid a odpo inek, krajiny vzpomínek,
kterými p ed lety procházeli básníci Vladimír Va-
šek a jeho p ed asn  zesnulý p ítel, aby vyk i eli
sv j žal v ho kých básních, které zasáhly i do
malí ova mládí.

Do odlišné tóniny ladí malí  svá vyznání m stu
v panoramatických záb rech Olomouce, stejn
jako v obrazech malebných uli ek historického
m sta. Jeho barevné symfonie nabízejí divákovi
to, co lidé asto postrádají, harmonii, vnit ní rov-
nováhu a soulad s prost edím, ve kterém tráví
sv j život. Oblíbeným nám tem je olomoucký dóm,
na který malí  pohlíží z okna svého ateliéru. Ná-
m t poci uje jako odkaz staletí, srostlý s osudy
církve i národa. Areál chrámu s místem n kdejší-
ho p emyslovského paláce není pro n j jen zá-
znamem prchavé chvíle. Je výpov dí o významu L. Jal vka: Katedrála, 2005, olej, plátno, 120x115 cm

L. Jal vka: erný Kristus, 2008, olej, lepenka

L. Jal vka: Autoprtrét s cylindrem, 2003, olej, le-
penka, 98x70 cm
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Máje a majálesy
ve fotoarchivu
Muzea regionu
Valašsko

p ipravila Hana Jab rková

 1mm

3 m m 2mm

 5mm 4mm

 6mm  7mm
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„Aj hájek, hájek,
zelený hájek,

urostl nám v n m
malovaný májek.“

 8mm 9 m m

10mm 11mm

12mm

13mm 14mm 15mm

1 Oltá ík k májovým pobožnostem v Lužné, 1968
2 Stínání máje v hostinci Na Vran i v Novém Hrozenkov , 1925
3 Stínání máje v Hostinci u Škrabánk  v Mikul vce, 1936
4 Majáles ve Valašském Mezi í í – alegorické vozy v pr vodu

2 na Vsetínské ulici, foto L. Kilinger
5 Soubor valašských písní a tanc  Jasénka slaví 1. máj 1953

na Dušné, foto V. Cerman
6 Soubor Osv tové besedy ve Valašském Mezi í í na pódiu v Parku

2 pionýr  u krásenského zámku, 1. 5. 1955
7 Oslava 1. máje 1953 v Parku pionýr  u krásenského zámku

ve Valašském Mezi í í
8-9 Stav ní máje na Horní Be v , 30. 4. 1971
10 Máj u novostavby rodinného domu v Horní Lid i, 1994,

12-19 foto M. Langer
11 Máj u rodinného domu v La nov , 1994, foto M. Langer
12 Kácení máje na Vsetín -Ohrad , 1969, foto M. Macík

13-15 Maškary na majálesu na Vsetín , 1969, foto M. Macík
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160 let od narození T.G. Masaryka

Josef  Kramá

Kulaté výro í narození jakékoliv významné
osobnosti je vždy p íležitostí k zamyšlení se nad
jejím životem a dílem, ale i odkazem, který zane-
chala budoucím generacím. Dne 7. b ezna 2010
si p ipomínáme 160. výro í narození filosofa, uni-
versitního profesora, poslance i presidenta es-
koslovenské republiky T.G.Masaryka. Takže nyní
se nám op t naskýtá možnost psát o jeho život ,
díle a odkazu. Jenže práv  v t chto kategoriích
se o Masarykovi napsalo už toho tolik, že tvorba
dalších úvah o n m by znamenala jen pov stné
nošení d íví do lesa.

Vzpome me tentokrát na Masaryka pon kud
netradi n . Ke vzpomínce na n j si dovolím na-
bídnout pon kud neskromn  své zážitky z ná-
všt vy Vídn  26. íjna lo ského roku.

Cestou ze Schwarzenberského nám stí
k M stskému parku na rohu Lotrinské ulice a
Beethovenova nám stí jsme nalezli budovu Aka-
demického gymnasia, kde Masaryk studoval od
sexty do oktávy a posléze zde složil maturitu. Svá
st edoškolská studia p vodn  zapo al mladý
Masaryk  na n meckém gymnasiu v Brn , nebo
eských st edních škol tehdy nebylo. Byl  studen-

tem výborným, avšak nepoddajným. Logicky tedy
následovaly Masarykovy konflikty s jeho profe-
sory. Když se v náboženské otázce dostal do
sporu i s editelem gymnasia, m l být vylou en
ze všech gymnasií. Masaryk m l však ochránce
v osob  brn nského policejního presidenta Le-
monniera. Byl totiž u itelem jeho syna. Masaryk
unikl  školskému trestu tím, že s rodinou Lemonni-
erových odešel do Vídn , kam byl na podzim
roku 1869 brn nský president p eložen. Akade-
mické gymnasium m lo výbornou pov st. Masa-
ryk studoval ve t íd , kde byli jeho spolužáky
budoucí ministerský p edseda Beck i ministr spra-
vedlnosti Klein. O Masarykových víde ských stu-
diích zanechal zajímavou poznámku Jan Herben
ve své knize T.G. Masaryk – život a dílo presi-
denta osvoboditele:

Školní pam ti akademického gymnasia zazna-
menávají, že od septimy po ínaje, Tomáš Masa-
ryk chodil za školu. Vysv tlil nám  o své šedesát-
ce, ím se obíral. „Nikdy jsem nem l v plánu, ím

bych cht l být, cht l jsem dop edu, cht l jsem
pracovat, to vím, ale že bych v d l, co chci být, to
ne. Jakýsi plán za al krystalizovat ve mn  teprve,
když jsem p išel do Vídn  na konec gymnasia.
Cht l jsem se stát diplomatem. To byl m j první
ideál. Abych byl diplomatem, musil jsem chodit na
orientální akademii. Tam jsme se u ili staré arab-
štin , vyu oval jí rozený Arab, brkovým pérem
jsme psali arabsky. Poznamenávám, že ani jed-
noho písmene od té doby už neznám. Ud lal
jsem z jazyk  i zkoušky, ale jak to chodí na orien-
tální akademii: synkové aristokrat   to rozeberou
– te  už je to lepší – tenkrát nebylo pomyšlení, že
bych já se mohl stát diplomatem. Bylo po ideálu.“

Na budov  gymnasia má T.G. Masaryk umís-
t nu pam tní desku s následujícím textem v es-
kém p ekladu:

Tomáš Garrigue Masaryk
(1850 – 1937)
zakladatel eskoslovenské republiky
filosof
maturoval 1872 na Akademickém gymnasiu

Velvyslanectví eské republiky
Velvyslanectví Slovenské republiky
Spolek p átel a podporovatel
Akademického gymnasia Víde  I.
Rakousko – eská spole nost
2005

O prestiži školy sv d í i to, že podle dalších pa-
m tních desek byli jejími absolventy i hudební skla-
datel Franz Schubert, spolutv rce spolkové ústa-
vy z roku 1920 Hans Kelsen, nositel Nobelovy ceny
za fyziku za rok 1933 Erwin Schrödinger a Lise
Meitnerová, která m la rozhodující podíl na objevu
a výkladu št pení atomového jádra. Budova školy
se nachází v hustém porostu vzrostlých strom , což
neumož uje po ízení její fotografie.

K setkání s další Masarykovou víde skou sto-
pou došlo v budov  rakouského parlamentu. 26.
íjen je v Rakousku státní svátek. Toho dne v roce

1955 byla totiž podepsána takzvaná Státní smlou-
va, kdy Rakousko, po válce obsazené spojenec-
kými vojsky, získalo nezávislost pod podmínkou
neutrality. A v den státního svátku jsou i v Rakousku

postavena v letech 1874 – 1884 ve stylu historis-
mu podle plán  architekta Theofila Hansena. Jeho
architektonická koncepce m la p ipomínat antické

ecko jako „kolébku demokracie“. Nacházejí se
zde dva velké zasedací sály, které jsou propoje-
ny velkou sloupovou halou. Odráží se zde tak
struktura dvoukomorové íšské rady (poslanec-
ká a panská sn movna) pro neuherské zem ,
která byla stanovena tzv. únorovou ústavou z roku
1861. Antické divadlo posloužilo Theofilu Hanse-
novi jako vzor pro zasedací sál bývalé poslanec-
ké sn movny. Antiku p ipomíná nejen tvar prosto-
ru. Na elní st n  jsou instalovány sochy deseti
elných ímských politik  od Numy Pompilia, první-

ho ímského krále, až po Konstantina Velikého. ím-
ské právní myšlení a politická inorodost – tyto atri-
buty cht l Hansen dát poslanc m za vzor. Nad
sochami jsou v patnácti polích znázorn ny scény
z antické mytologie a d jin. St ední pole ukazuje,
jak Perikles zadává svému staviteli a socha ovi
Feidiovi úkol zhotovit velkolepé athénské stavby.
Feidiovy rysy na obraze jsou zjevn  podobné ry-
s m Theofila Hansena – patrn  také znak sebev -
domí velkého architekta. V sále nalezlo p vodn
místo 516 poslanc  v p lkruhu o pr m ru 34 met-
r , dnes je tu 456 sedadel. Bylo zde zastoupeno
osm národ  ze sedmnácti království a zemí. V tomto
monumentálním sále tedy zn l Masaryk v hlas, zde
svád l se svými protivníky politické boje o svobodu
universit, postavil se za neprávem obvin né Srby
a Chorvaty v takzvaných velezrádných procesech
i hájil zájmy m st, která jej do parlamentu zvolila.
Jako poslanec  strávil Masaryk v parlamentu dlou-
hých dev t let. Krom  dvou volebních období za
valašská m sta v letech 1907 – 1914 je nutno za-
po ítat i dva roky v letech 1891 – 1893, kdy vyko-
nával poslaneckou innost za pošumavská m s-
ta.V den otev ených dve í byl také vystaven zase-
dací po ádek poslanc  po parlamentních volbách
v roce 1911. Masaryk podle n j sed l v lavici íslo
405. Ze zasedacího po ádku je možné vy íst i zná-
má jména dalších eských politik , tehdy poslanc ,
kte í zasahovali do politického d ní nejen v dobách
Rakouska – Uherska, ale i za první eskosloven-
ské republiky ( Kramá , Udržal, Stránský, Klofá ).
A je nanejvýš zajímavé, že v lavici íslo 410 sed l
poslanec jménem Švejk. Je otázkou, zda to Jaro-
slav Hašek v d l…..

V zájmu historické pravdy si musíme uv domit,
že Masaryk byl svým životem spjat nejen
s Pražským hradem, Karlovou universitou, zám-
ky v Lánech i Topol iankách, valašskými m sty,
ale také s kdysi císa skou Vídní. Zanechal v ní
nesmazatelné stopy.

otev eny ve ejnosti k prohlídce n -
které státní budovy jindy nep ístup-
né. Mezi n  pat í i parlament. Jeho
prohlídku jsem si nemohl nechat ujít.
Uv domil jsem si totiž, že i po více
než sto letech jsme sice stále hrdi na
moudrou volbu našich p edk  z Va-
lašského Mezi í í, Krásna i dalších tzv.
valašských m st, kterou byl Masaryk
poslán do Vídn , aby naše m sta na
íšské rad  zastupoval, avšak v bec

jsme se nezajímali a nezajímáme o to,
kde vlastn  sv j mandát vykonával.
Budova parlamentu se nachází
v samém centru Vídn  na Okružní t í-
d  v bezprost ední blízkosti Hofbur-
gu a nám stí Marie Terezie. Byla Zasedací sál parlamentu 26. 10. 2009            Foto J. Kramá

Budova parlamentu ve Vídni na pohlednici z po .
20. stol.



Nábytek z ohýbaného d eva
vsetínské firmy

Jacob & Josef Kohn 
ve sbírkách Muzea T šínska

a Muzeum l ska Cieszy skiego

Ilona Pavelková

V roce 2006 p ipravilo Muzeum T šínska ve
spolupráci s Muzeem regionu Valašsko ve Vsetí-
n  ve výstavní síni Muzea T šínska v Karviné
výstavu „Kouzlo ohýbaného d eva“.  Celá vý-
stava p edstavila historii a sortiment výrobk  fi-
rem, které v minulosti vyráb ly nábytek
z ohýbaného d eva. Byly to firmy: Thonet, Ja-
cob & Josef Kohn, Mundus, D. G. Fischel S hne,
L. A. Bernkop. P edevším byl prezentován náby-
tek ze sbírek Muzea T šínska a Muzea regionu
Valašsko ve Vsetín .

Vsetínské muzeum bylo ke spolupráci vyzvá-
no zám rn , a to z toho d vodu, že se v jeho
sbírkových fondech nachází rovn ž výrobky fir-
my Jacob & Josef Kohn, stejn  tak, jako jsou
výrobky této firmy zastoupeny ve sbírkách Mu-
zea T šínska. Vysv tlení je nasnad . Práv  vse-
tínská firma Jacob & Josef Kohn, jejíž po átky
výroby ohýbaného nábytku jsou datovány ro-
kem 1867, otev ela kolem roku 1870 pobo ku
hlavního vsetínského závodu v T šín . Nábytek
z ohýbaného d eva byl zde vyráb n (od roku
1920 v eském T šín ) až do roku 1924 pod
hlavi kou firmy Mundus-Jakub a Josef Kohn spo-
jené sl. továrny na nábytek z ohýbaného d eva
akc. spole nost se sídlem v eském T šín .1

Nyní svou pozornost soust edíme na n kolik
typologicky zajímavých p edm t  ze sbírek Mu-
zea T šínska, které byly vyráb ny p edevším
firmou Jacob & Josef Kohn a dokumentují nám
ást sortimentu firmy.

Jako první zmíníme sedací soupravu Fleder-
maus (inv. . H 21 831), kterou tvo í dv  k esílka,
pohovka (canapé) a stolek s prosklenou deskou.
Souprava byla vyrobena firmou Jacob & Josef
Kohn, jak dokládá firemní nálepka na jednom
z k esílek. Lze ji datovat prvním desetiletím 20.
století. Nábytkový komplet byl získán v roce 1982
p evodem ONV Karviná z poz stalosti.

K esílko je vysoké 74 cm a stojí na ty ech
nohách, které vybíhají nad podkovovitý sedák do
výšky 27 cm. Nohy k esílka spojuje v horní i dolní
ásti podkovovitý díl. Boky mezi sedákem a vr-

cholem op radla jsou vypln ny ohýbaným tver-
cem postaveným na vrchol. Zadní prostor op ra-
dla je vypln n aloun ním, stejn  jako sedák k e-
sílka. Ten je zevnit  p išroubován ke všem no-
hám. Pro zpevn ní konstrukce byly použity v míst
styku sedáku s nohami d ev né kuli ky. Pohov-
ka je konstruována obdobným zp sobem jako
k esílko. Výška pohovky iní 74 cm a její délka je
116 cm. Op radlový díl má ve st edu tverec po-
stavený na vrchol, vedlejší ásti op radla jsou
aloun né. Boky op radla jsou op t vypln ny

ohýbaným tvercem postaveným na vrchol. Zpev-
ovací prvek kuli ek se vyskytuje i u pohovky.
aloun ný potah pohovky se liší materiálem i

dekorem od aloun ní k esílek. Stolek vysoký 76
cm má prosklenou vrchní desku o pr m ru 64
cm, která je zasazena do d ev ného rámu. Stojí
na ty ech párech noh, které jsou u podlahy spo-
jeny plným kruhem o pr m ru 45, 5 cm. Také u
noh stolku byly použity d ev né kuli ky jako zpev-
ovací element. Tento druh nábytku byl využíván

v kavárnách, ale i domácnostech st edních a vyš-
ších vrstev.

P vodní návrh sedací soupravy tohoto typu
vytvo il víde ský architekt Josef Hoffmann (1870–
1959) v roce 1905 pro interiér víde ského kaba-
retu Fledermaus (Netopýr). Sestava byla jako
první z jeho návrh  uvedena do velkosériové
výroby. Pozd ji sv toznámá sedací souprava
Fledermaus byla vyrobena firmou Jacob & Jo-
sef Kohn. Soupravu tvo ilo  k eslo, židle, pohov-
ka pro dva tzv. canapé, stoli ka a stolek.
V prodejních katalozích firmy J. & J. Kohn byl
nábytek uveden pod ísly 728, 728a, 728b. Za
variantu lze považovat i sadu . 729 s vertikálními
ty kami p es celou výšku židle nebo k esla. Úsp š-
ná sada sedacího nábytku byla vyrobena v šesti
variantách firmou Kohn a v p ti firmou Thonet.
Souprava byla vyrobena i ve variantách firmami
L. A. Bernkop pod katalogovým íslem 220 a  D.
G. Fischel pod katalogovými ísly 279 a 345, kdy
tverce v op radlech byly nahrazeny kruhy.2

Nejrozší en jším sortimentem výrobk  byly žid-
le. Katalogovému íslu 18 podle katalogu Thonet
odpovídá židle (inv. . H 38 105), která je opat e-
na razítkem firmy J. & J. Kohn Teschen Austria a
papírovou nálepkou Jacob & Josef Kohn, Wien.
Výška židle je 90 cm a pr m r sedáku iní 40 cm.
Sedák židle je tla ený. Židle není opat ena bo ní-
mi spoji. Byla získána koupí. P edm t je datován
po átkem 20. století.

Model . 18 svou konstrukcí spadá do tzv. kla-
sické ady I. Op radlo tvo í se zadními nohami
jeden kus. Oblouk tvo ící výpl  op radla propo-
juje nejvyšší bod op radla se zadní ástí sedáku,
což výrazn  p isp lo ke zvýšení pevnosti židle.
Thonetové za ali tuto židli vyráb t v roce 1876.
Pat ila k nejprodávan jším a velice brzy se do-
stala do výrobních program  ostatních výrobc
ohýbaného nábytku. Také v jejich firemních kata-
lozích nesla ozna ení . 18. Byla žádána pro svou
nízkou po izovací cenu a svou pevnost. Své uplat-
n ní našla nej ast ji v pohostinských za ízeních
všech typ .3

Další židle (inv. . H 29 717) odpovídá katalogo-
vému íslu 36 podle katalogu J. & J. Kohn. Je
ozna ena již zna n  poškozenou firemní nálepkou
s textem Teschen Czechoslowakia Mundus & (tato
ást nálepky je ne itelná). Podle nálepky lze tedy

soudit, že byla vyrobena v t šínské továrn  firmou
Mundus-Kohn. Výška židle je 92 cm a pr m r se-
dáku iní 42 cm. Je datována 20. léty 20. století.

P edm t byl zapsán do muzejní evidence v roce
1994, bližší okolnosti nabytí nejsou známy.

Tento typ spadá svým konstruk ním ešením
ješt  do tzv. klasické ady I. Je zajímavé, že op -
radlo židle netvo í se zadními nohami jeden díl.
Zadní nohy nevybíhají do vrcholu op radla, ale
do jeho výpln . Vn jší obvod op radla za íná a
kon í integrovanými bo ními spojkami u bok
rámu sedáku. K ivky ve spodní ásti op radla tak
nejsou p erušeny p iloženými bo ními spojkami.
Sedák židle je z lisované p ekližky a nohy židle
jsou spojeny kruhem. Tento druh sedacího ná-
bytku byl využíván v restaura ních za ízeních a
domácnostech.

P vodn  se tento model objevil po átkem osm-
desátých let 19. století v katalozích firem Thonet
( . 19. a 31) a J. & J. Kohn ( . 34, 35, 36, 41).
I když bylo toto ešení velice tvarov  úsp šné,
nezaznamenalo výrazn jšího rozší ení. Ohýbání
obvodu op radla s integrovanými bo ními spoj-
kami bylo pro výrobu zna n  náro né, což se
samoz ejm  promítlo do kone né ceny židle.4

Židle (inv. . H 29 719) odpovídá katalogové-
mu íslu 98 podle katalogu Thonet z roku 1895.
Je opat ena firemním razítkem J. & J. Kohn, Wien.
Její výška je 92 cm a sedák má pr m r 41 cm.
Sedák židle je dekorovaný a výpl  op radla je
tvo ena t emi soustruženými díly. Židle není opat-
ena bo ními spojkami. P edm t je datován po-
átkem 20. století. Okolnosti nabytí nejsou známy.

Model spadá do klasické ady II, pro kterou je
charakteristické, že op radlo už netvo í  se zadní-
mi nohami jeden kus. Zadní nohy jsou vytaženy
nad sedák a ve vrcholu op radla jsou spojeny
dalším dílem. Výpl  op radla tvo í soustružené
sou ásti, které jsou zasazeny do horního a spod-
ního dílu, který spojuje zadní nohy nad sedákem.
U konkuren ních firem model podléhal jen nepa-
trným zm nám, které se projevily p edevším
v rozm rech a ve stupni náro nosti soustružnic-
kého zpracování výpln  op radla.5

Židle (inv. . H 29 716) p ipomíná ešením op -
radla židli katalogového ísla 96 podle katalogu
Thonet (1901–1922). Je ozna ena papírovou
nálepkou firmy Jacob & Josef Kohn, Wien a také
firemním razítkem J. & J. Kohn Teschen Austria.
Výška židle je 90 cm, pr m r sedáku je 41 cm.
Sedák i p ekližkové pásy v op radle jsou zdobe-
ny reliéfem. Židle je opat ena bo ními spojkami.
P edm t je datován po átkem 20. století. Rovn ž
okolnosti jejího nabytí nejsou známy.

Tento typ spadá do klasické ady II. Op radlo
je tvo eno dv ma p ekližkovými pásy, které jsou
vsazeny do vnit ní strany vytažených noh. Židle
se dala vyrobit velice levn , proto ji nábytká ské
firmy za azovaly do svých výrobních program
a byla ur ena širokým vrstvám zákazník . Ob-
dobná židle je uvád na pod katalogovým íslem
89 podle katalogu Mundus, 72 ? podle katalogu
Fischel 1915 a 117 R podle katalogu Tatra 1930.6

Sortiment výrobk  z ohýbaného d eva byl
velice široký a zahrnoval také v šákové st ny.
Ta, která se nachází v muzejní sbírce (inv. . H
29 789), je vysoká 195 cm a stojí na základn
o rozm rech 77x28 cm. Výrobcem byla firma J. &
J. Kohn, což dokládá firemní nálepka na p edm -
tu. V šák lze vro it do prvních dvou desetiletí 20.
století. P edm t byl zapsán do muzejní evidence
v roce 1994, bližší okolnosti nabytí nejsou známy.

Konstrukci tvo í rám, který stojí na ohýbaném
podstavci. St nu krom  d ev ných hák  na za-
v šení od vu dopl uje menší zrcadlo a malá
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Souprava Fledermaus, výrobce Jacob & Josef
Kohn, 1. desetiletí 20. století, Muzeum T šínska

  Foto A. Milerský



poli ka. Obdobný typ v šáku uvádí katalog firmy
Mundus pod katalogovým íslem 1636.7

P edstavu o dalších typech výrobk  si m že-
me vytvo it díky zajímavým kus m nábytku, které
se nacházejí ve sbírkovém fondu Muzeum l ska
Cieszy skiego v T šín  (Cieszyn v Polsku). Cel-
kem se jedná o 6 položek.

Jako první zmíníme dv  židle (inv. . MC/S/
7047 a MC/S/7048), které odpovídají katalogo-
vému íslu 67 b podle katalogu Kohn z roku 1909.
Jsou opat eny papírovou nálepkou firmy Jacob
& Josef Kohn, Wien a také firemním razítkem J. &
J. Kohn Teschen Austria. Výška židlí je 98 cm a
rozm r lichob žníkového sedáku je 39x41x31 cm.
Hranaté zadní nohy vybíhají nad sedák do op -
radla a jsou spojeny p ekližkovou výplní s reliéfem.
Sedák židle je vypln ný p ekližkou s reliéfem.
V rámu sedáku je ozdobný žlábek. P ední nohy
jsou soustružené. Židle m žeme vro it do 2. de-
setiletí 20. století. Byly získány v roce 2000 a p -
vodn  tvo ily sou ást vybavení kláštera milosrd-
ných sester sv. Karla Boromejského v T šín .

Tento typ židle spadá do klasické ady II, kdy
op radlo je tvo eno p ekližkovou výplní z jednoho
kusu, která je vsazena do zadních noh vybíhají-
cích nad sedák. Židle p ipomíná typ katalogové-
ho ísla 70 vyráb ný firmou Thonet. Kohnové
vyráb li p t variant tohoto modelu pod r znými
ísly (67, 68, 167 a 169).
Mezi další p edstavený nábytek pat í soubor

dvanácti kus  kancelá ských k esel (inv. . MC/
S/7275). Kancelá ské k eslo vychází z katalogo-
vého ísla 6003 podle katalogu Thonet. V katalogu
Kohn z roku 1902 je uvedeno pod katalogovým
íslem 764.8 Nábytek je ozna en papírovou ná-

lepkou Jacob & Josef Kohn, Wien, Austria a ra-
zítkem firmy J. & J. Kohn Teschen Austria. Výška
židlí je 81 cm a pr m r sedáku iní 46,5 cm. Hra-
naté zadní nohy vybíhají do op radla, které tvo í
s podru kami jeden díl. Podru ky jsou se sedá-
kem spojeny ohýbanými bo ními spoji. Sedák je
p ekližkový s basreliéfním dezénem (do hloub-
ky). Židle m žeme datovat po átkem 20. století.
Byly sou ástí inventá e Muzeum l ska Cies-

zy skiego a poté byly zapsány do muzejní evi-
dence.

Tento typ kancelá ského k esla pat í k nejrozší-
en jšímu, byl poprvé uve ejn n v katalogu Tho-

net v roce 1895. Obliba k esla pro jeho pohodlné
a praktické ešení p etrvala do dnešních dn , kdy
je stále vyráb no a prodáváno.

Nenáro ný druh sortimentu tvo ily stoli ky.
Pat ily k ryze ú elovému nábytku, ur enému ke
krátkodobému sezení. Vyráb ly se v r zných
výškách. Dv  stoli ky (inv. . MC/S/7273 a MC/
S/7274) odpovídají katalogovému íslu 610 pod-
le katalogu Kohn z roku 1906 ur eného pro Bel-
gii (stoli ka je uvedena v oddíle nábytku pro hu-
dební salony – notové pulty a stojany, otá ecí
stoli ky atd.). Jsou ozna eny firemním razítem J.
& J. Kohn. Pr m r sedáku iní 41 cm a výška
stoli ky je 49 cm. Rám sedáku je zdobený žláb-
kem, nohy jsou soustruženy a spojeny zk íženou
soustruženou trnoží. Stoli ky m žeme datovat
po átkem 20. století. P edm ty byly získány v roce
2009 z poz stalosti.

Stojanový v šák (inv. . MC/S/7276) odpoví-
dá katalogovému íslu 1093 podle katalogu Kohn.
V šák nenese žádné firemní ozna ení, jeho výš-
ka je 208 cm a spodní pr m r základny je 45 cm.
Koruna v šáku je bohatá, tvo í ji osm hák  za-
kon ených elipsovitými koncovkami, které byly
typické pro v šáky firmy Kohn. Ty  je naho e
ukon ena soustruženým vrcholkem. V šák je
opat en kruhem na deštníky. V šák m žeme da-
tovat p elomem 19. a 20. století. Byl p vodním
vybavením muzea , pozd ji byl zapsán do sbír-
kové evidence.

V šáky byly žádaným sortimentem. Lze za-
znamenat n kolik druh , od nejjednodušších až
po zajímavé konstrukce. V šáky byly dodávány
ve dvou variantách, a to bez kruhu na deštníky a
hole nebo s kruhem. Provedení bez kruhu bylo
levn jší.9

Záv rem m žeme konstatovat, že ve srovnání
s množstvím druh  výrobk , které nabízely firem-
ní katalogy výrobc  ohýbaného nábytku, se jich
ve sbírkách Muzea T šínska a Muzeum l ska
Cieszy skiego dochoval pouhý zlomek.10 Jsou
však dokladem preciznosti, ú elnosti, prakti nosti
a vysoké estetické úrovn . Tyto vlastnosti byly
nedílnou sou ástí výrobní strategie firem, které se

jako první za aly zabývat tovární výrobou nábyt-
ku z ohýbaného d eva od po átku 2. poloviny
19. století.

1) Objekt továrny se nacházel v T šín  (dnešním es-
kém T šín ) na míst  za železni ní tratí u k ižovatky
silnic na Moravskou Ostravu, Frýdek a Jablunkov a
tvo il trojúhelník v rohu mezi ulicemi Frýdecká a Jab-
lunkovská v místech dnešního autobusového nádraží a
budovou Osevy. V adresá ích je továrna uvád na pod
ozna ením Sachsenberg . 7 ( Saská kupa, dnes Hlav-
ní t ída), pozd ji Frýdecká ul. . 1. O problematice es-
kot šínské továrny viz Št pán, Václav: Továrna na
nábytek rodiny Kohn . In: Cieszy skie studia muzeal-
ne/ T šínský muzejní sborník, . 2, 2005, s. 225–246.;
Zemský archiv v Opav  (dále ZAO), fond Zemská vlá-
da slezská, sign. 1286 54a/K-13 (ud lování vyzname-
nání podle živností ádu a seznam pr m. firem ve Slez-
sku, oprávn ných užívat ozna ení „c. k. privilegovaná
firma“, pop . vyobrazení cís. orla ve zna ce a pe e
1870–1908), konv. . 27531/08 k1205; ZAO, fond Kraj-
ský soud v (Moravské) Ostrav , odd. firemních spis
(1863–1949), (1970), sp. II 309 (Kohn Jakob a Josef,
první rak. ck. spol. pro výrobu nábytku z ohýbaného
d eva 1905–1924).;
Státní okresní archiv Karviná, fond Okresní ú ad eský
T šín 1850–1938, inv. . 412, sign. XII/30, karton 102
(Ohlášení provozu Kohn-Mundus 1922–23).
2) Uhlí , Ji í: Semper sursum Jacob & Josef Kohn. Brno
2005, s. 59-61.
3) kol. autor : Téma židle. Katalog sbírky ohýbaného
nábytku. Vsetín 1996, s. 40.
4) Uhlí , Ji í: Semper sursum Jacob & Josef Kohn. Brno
2005, s. 33.
5) Téma židle, s. 54.
6) Šimoníková, Jaromíra: Nábytek z Byst ice pod Hos-
týnem. Byst ice p. Hostýnem 1992,
s. 209.; Katalog „Mundus Aktiengesellschaft-der-verei-
nigten-oesterreichischen Bugholzmöbel-Fabriken-Wien“
není datován, ale pravd podobn  pochází z období po
roce 1906 do roku 1917.; Téma židle, s. 49.
7) Pavelková, Ilona: Nábytek z ohýbaného d eva ve
sbírkách Muzea T šínska. T šínsko,  2008, . 2, s.
21–24.
8) Ellenberg, Peter W.: Historické dokumenty, dokláda-
jící vývoj model  a designu firmy Gebrüder Thonet
v minulém století. In: Téma židle. Vsetín 1997, s. 41,
obr. . 31.
9) D kuji za laskavou pomoc Ji ímu Uhlí ovi p i ur ení
nábytku vedeného pod inventárními ísly MC/S/7047 a
MC/S/7048, MC/S/7273 a MC/S/7274 a MC/S/7276.
10) K dalšímu výrobku t šínské firmy viz Borák, Me-
islav: Zajímavá židle z T šína, T šínsko, 2009, . 3,

s. 28–29.

Z výstavy „Kouzlo ohýbaného d eva“ ve výstavní síni Muzea T šínska v Karviné
Foto: A. Milerský
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Židle kat. . 36, Mundus-Kohn, t šínská továrna,
20. léta 20 stol. Foto: A. Milerský
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Muzika v R ž ce
aneb Jak p ed 60 lety vznikla

v R ž ce valašská muzika

Jan Vetchý

Zasloužila se o to spíše náhoda. P ed rokem
1950 hráli brat i Josef a Ji í Žambochovi na man-
dolíny p i bohoslužbách Jednoty bratrské u Kal í-
k . Mn  pan u itel Machovec, který mne rok u il
hrát na housle, p i odchodu z R ž ky prodal svou
kytaru. Hráli jsme v tšinou doma a také na r z-
ných sch zích a oslavách. „Kulturní vložky“ byly
žádanou ástí jejich programu. Postupn  se k nám
p idávali další kamarádi – Karel Žamboch, Jan a
Josef Frenšta tí, všichni hudebn  velmi nadaní,
pozd ji Jan Mi ka a Josef Van k. Nikdo z nás
nechodil do hudební školy, ale houslisté pozd ji
chodili do Jabl nky k panu Nesvadbovi. Hrál
v dechovce a ve folkloru jsme podle n ho nem li
žádnou perspektivu.

V R ž ce tehdy ješt  žili n kte í sta í muzikanti.
O tu naši „náhodu“ se z nich nejvíce zasloužil strýc
Barto  /od Škrh /, který hrál na heligonku a znal
valašské tance a „pochody“. Hrál také ve valaš-
ské skupin  i krúžku, který se scházel a tan il na
Dušné. Kdysi jsme se strý kem hráli na svatb
jeho dcery. ekl nám, že to zní jako opravdová
valašská muzika, ale že nám chybí bas a cimbál.
Zvuk cimbálu mu p ipomínaly ty mandolíny. Teh-
dy už v rádiu b žn  hrály cimbálové muziky. Líbi-
ly se nám, a tak jsme se jeho nápadu chytili. Kdo-
si, asi strýc Smolka, nám sehnal starou rozbitou
basu z roku 1884. Spolu s Je ou Mi kou jsme ji
n jak dali dohromady, natáhli st evové struny a
slavnostn  šli za strý kem Škrhovým ladit p e-
sv d eni, že na basu umí. Aspo  se tak tvá il.
Jenže hrát ani ladit neum l. Když jsme mu basu
podávali, jenom ekl: „Tož, oga i, la te vy“ a bylo
po instruktáži.

S cimbálem to bylo podobné. N jak jsme zís-
kali malý cimbálek. Chyb ly mu struny, nem l
žádné basy, nedržel lad ní a jeho zvuk byl slabý,
víc bubnoval než hrál. O base ani o cimbálu nikdo
z nás nev d l nic. Našt stí byla na vsetínském
gymnáziu, kam jsem chodil, valašská muzika. Tam
mi starší spolužáci ochotn  poradili a ukázali, a tak
jsem se nau il a nakreslil, co jsem pot eboval v -

d t. Dráty na struny a další materiály sehnal strýc
n kde ve Zbrojovce a cimbálek jsme zprovoznili.
Po krátkém ase už nám však p estal vyhovovat,
a tak nám podle toho starého ud lal strý ek Slo-
vá ek /Cúl / nový, omylem trochu v tší. Kobylky,
struny, lad ní atd. jsme dod lali sami.

Kdysi nás strýc Smolka zavedl do hodiná ské
dílny strýca Michálka na zkoušku muziky Vsaca-
nu. Byl to pro nás velký zážitek. Chlapi nám ochot-
n  zahráli, ale n jaká další spolupráce z toho
nebyla, ani jsme ji ne ekali. Na žádné otázky jsme
se nezmohli.

Prvním cimbalistou byl Ji í Žamboch. Po ukon-
ení osmileté st ední školy však odešel na vojen-

ské gymnázium a na jeho místo rychle nastoupil
Josef Frenštacký. Na basu hrál jeho starší bratr
Jan. Já jsem hrál prim, Jožka Žamboch terc, Ka-
rel Žamboch a Josef Van k kontry. Je a Mi ka
za ínal na více nástroj , ale nevydržel.

Zkoušky jsem m li jednou i dvakrát týdn
u nás v kuchyni. Teta Smolková nám d lala jaké-
hosi patrona. Všestrann  nás podporovala a
všechno s námi prožívala. Sama koupila a p i-
vezla basu a jela s námi k Jožkovi Kubíkovi pro
cimbál. Její trp livost a ob tavost byly bezmez-
né.Nevím, která hospodyn  by vydržela, aby se
jí do malé kuchyn  nahrnulo 12 puber ák  s basou
a cimbálem. Z toho byly 4 zp va ky, kterým se
v novala, když zkoušela sama muzika. Zpívaly
s námi Drahomíra Zárubová, Marie Ková ová,
Antonie Ho anská a krátce Milada Žampová.

Na zkoušky jsem se pe liv  písemn  p ipravo-
val. Písni ky jsem vybíral ze zp vník  i vlastního
sb ru. Repertoár jsme m li sv j. Ve ejn  zpívat a
hrát písni ky jiných soubor  se tenkrát neslušelo
a každá muzika m la sv j osobitý charakter. Kaž-
dý muzikant m l sv j sešit, do kterého jsem mu
zapsal jeho jednoduchý part. Než zkouška za a-
la, bylo všechno p edem p ipraveno, cimbál na-
lad n, program zkoušky zapsán v sešitu a po
zkoušce dopsáno zhodnocení. Po zkoušce jsme
si vždycky hráli pro radost.

Vzorem mn  byl Zden k Kašpar pro své zna-
losti valašské muziky, zp sobu hry, zp vu a pro-
jevu starých zp vák  i muzikant , které získal p i
své bohaté sb ratelské innosti.

Navštívil jsem s ním Jana Adámka z R ž ky,
sledoval jsem ho p i práci a u il se. Potom jsem se
snažil zapisovat písni ky sám nebo s Karlem Žam-
bochem. Já jsem zapsal melodii a Karel text pís-
ni ky a komentá e zp vák . N které typy pro
sb r nám dodávala teta Smolková. Také mi p i-
nesla od teti ky Slová kové starou píš alku, kte-
rou jsem si opravil a pískám na ni s muzikou Vsa-
canu dodnes. Tehdy jsme byli jednou z prvních
muzik, která píš alky p i hraní použila.

V padesátých letech m ly soubory hodn  p íle-
žitostí k ve ejnému vystupování. Stále byly n jaké
oslavy, významné dny, slavnosti, sch ze, ale také
sout že lidové um lecké tvo ivosti, které vedly sou-
bory k zvyšování jejich um leckých kvalit. Krom
toho jsme d lali po ady pro Rúš any a n kdy po-
mohli malým soubor m, které muziku nem ly.

To všechno dávalo našim zkouškám a muzice
jasné termínované cíle a smysl, takže všichni v -
d li pro , co a na jakou akci nacvi ujeme.

Jinak jsme byli „partyja“ a drželi jsme se stále
spolu. Po ádali jsme spole né p ší výlety, silves-
try, šmigrústy a návšt vy kina. Po ve erech jsme
chodili po d din , n kdy i hráli a vyvád li r zné
lumpárny. Tehdy to nikomu nevadilo. Starším ka-
marádem nám byl Zden k Hurta, který jezdil
s ko mi a zajiš oval dopravu. asem se k nám
ješt  p idali mladý zp vák Sta a Škrabola a od-
zemká  Karel Vilém. Teti ka Smolková za ala jako
vypráv ka aktivn  spolupracovat s s. rozhla-
sem v Ostrav .

Muzika však zažila i t žkou chvíli, když nám na
tyfus zem el za ínající nejmladší muzikant Míla
Baroš.

Nep íjemná, i když dnes úsm vná situace na-
stala, když muzika odmítla hrát na oslav  MDŽ.
M li jsme vystupovat spole n  s dechovkou. To
bylo velmi neš astné, protože kontrast mezi de-

Muzika v r. 1953
(autor lánku druhý
zprava)

Foto archiv autora

Notový zápis písn  Na Dušnéj v hájku
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chovými nástroji a našimi nejlevn jšími nezvu -
nými housli kami s malým cimbálkem byl obrov-
ský. Po adatelé tento argument nechápali. Kro-
m  toho práv  probíhalo mistrovství sv ta v hokeji.
Muzikanti nep išli, a to byl po in p ímo protistátní.

Protože jsme nemohli existovat samostatn ,
vystupovali jsme jako soubor SM nebo Osv to-
vé besedy. Kroje jsme nem li. Ti mladší byli
v pionýrském, starší ve svazáckých nebo valaš-
ských košilích. Nedal nám nikdo nic. Jen kulturní
inspektor ONV Sova nám za odm nu za ídil di-
váckou ást na Strážnických slavnostech.

O vytvo ení tane ní složky souboru jsme se
nepokusili. Snad by to s cizí pomocí šlo zajistit, ale
nikdo z nás tanci nerozum l a rodi ové a zákonní
zástupci m li k tanci zásadn  odmítavý vztah.

Velký význam pro nás m l p íchod nového
editele r žecké školy pana Ladislava Zeliny,

výborného pedagoga a muzikanta. Když se s ná-
mi seznámil, napsal o nás dopis do ostravského
rozhlasu, ve kterém naši muziku popsal a nabídl
pro natá ení. To už jsme dávno hráli na novou
basu a ma arský cimbál. Chyb l nám jen klari-
netista, ale dá se hrát i bez n ho. Z rozhlasu p i-
jeli dr. Ivo Stola ík s paní V rou Šejvlovou. Vý-
sledkem bylo n kolikeré natá ení. Pro muziku i
zp va ky to bylo velkým p ínosem a školením.

Vrcholu, ale i ukon ení innosti muzika dosáhla
v roce 1955. V Sout ži lidové um lecké tvo ivosti
jsme byli dob e hodnoceni a sólisté Drahomíra
Zárubová ve zp vu a duo píš alek Jan Vetchý a
Karel Žamboch postoupili do celostátního kola LUT
p i I. celostátní spartakiád  v Praze. Získali jsme
bronzovou medaili za zp v a st íbrnou medaili za
píš alky. Medaile nám byly p edány p i zvláštním
po adu v srpnu ve Strážnici.

Na podzim jsme se pak rozešli do vojenské zá-
kladní služby a na vysoké školy. N kte í z nás hráli
v t chto nových podmínkách a po studiu a vojn
asem pokra ovali v jiných souborech. V R ž ce

jsme pak ješt  uspo ádali n kolik besed pro ob a-
ny, ale hlavn  si ob as zahráli pro sebe p i rodin-
ných oslavách a výro ních sjezdech muziky. Letos
se chystáme oslavit 60. výro í, pokud nám to zdra-
ví dovolí. Na cimbál už bude hrát nad jný a nada-
ný vnuk Josefa a Drahomíry Frenštackých, který
jediný pokra uje v našich tradicích.

R žecký k iva ká  v Texasu

Jan Vetchý

Po átkem minulého století odcházeli n kte í lidé
za prací a lepším živobytím do Ameriky. N kte í se
vraceli s n jakými našet enými pen zi dom , jiní
tam už z stali.

Martin Sypták z R ž ky . 48 se vrátil a od té
doby se mu íkalo Amerikán. V roce 1937 dostal
od svého bratra Pavla dopis z Texasu. Je to mož-
ná první podobná zpráva o výrob  valašských
k ivák  ve sv t . I proslavené k iváky Josefa Eli-
áše z Dušné se ješt  nedávno dostávaly do sv -
ta jako dárky, ale u Pavla Syptáka šlo o výrobu
k ivák  pro užitek, na zakázku a p ímo v Texasu.

Možná bylo podobných k iva ká  ve sv t  více,
ale kolik nož  a valašských k ivák  bylo v Texasu
i jinde vyrobeno, dnes už asi nezjistíme.

„Psáno dne 19. ledna r. 1937.
... Jestli to tak pujde celý rok jak za alo na nový

rok tak se budeme m t opravdu dob e. Na první-
ho ledna bylo teplo a m li sme velikou besedu.
Hned ráno ezní ek napek na Jart  masa Mora-
iho aj slepi ího i vep ové bylo a kola u velká sila a

k tomu ješt  be ka piva byla. A po ob d  sem jím
v kovárni ukazoval jak se d lajú Evropské k iváky
aj v Templu sem jich kolik prodal aj nož  utržil sem
na štedrý de  11 tolar . Aj ezni kovéj Rodin
sem dal po jednom. V ilej jak se odtepli mám d la
do Rozbud jednomu štormanovi 100 nožík  a po-
tom zas do Kameron. Ješt li u Vás v R ždce d -
laj  tak moc k ivák  jak d lavali? Ale myslím že už
tych starých k iva ník  je málo....“

Úryvek z dopisu Pavla Syptáka z Texasu (Pozn.
redakce: doslovný p epis bez jazykových úprav).

Lidový ezbá
Josef Ju ica z Halenkova

Václav Kozánek, Milada Fohlerová

V lo ském roce dostalo vsetínské muzeum da-
rem do své videotéky dva filmy o Valašsku na
DVD. Dárcem a autorem je JUDr. Václav Kozá-
nek, který, a  rodák z P erova žijící v Praze, ve
svých snímcích prokázal velmi dobrou znalost
valašského regionu a jeho lidové kultury. Valaš-

Ve ejnosti dosud málo známý lidový ezbá
Josef Ju ica (1922 – 1989) z Halenkova – Brat-
ej vky m l ezbá skou práci jako celoživotní zá-

libu, o emž také sv d í mnohostrannost jeho ez-
bá ské tvorby.

Vytvá el reliéfy typických valašských hlav muž-
ských i ženských, vyráb l bohat  zdobené ez-
bované nást nné hodiny a figurální d evo ezbou
hlav i celých postav vyzdobil také v elí úly na své
zahrad , ímž dal vzniknout asi nejv tšímu sou-
boru ezbovaných v elín  v kraji.

Vedle sv tské tematiky se v noval i d evo ez-
b  sakrální. Do vlastnoru n  postavené typicky
valašské zvoni ky umístil své pozoruhodné dílo –
K ížovou cestu Ježíše Krista, sestávající ze 14
ezbovaných reliéfních desek dopln ných o n -

kolik jednotlivých ezeb – plastik a zdobených k í-
ž .

J. Ju ica p i své oblíbené innosti
Foto archiv V. Kozánka

Ju icovy úly na zahrad  v Brat ej vce
 Foto M. Fohlerová

ást ady Ju icových úl   Foto V. Kozánek

Zam stnanci R Ostrava V ra Šejvlová a dr. Ivo
Stola ík v R ž ce, vlevo F. Smolková

sko totiž pravideln  navšt vuje už více jak p l
století. Práv  p i t chto návšt vách po izoval jako
nadšený amatérský fotograf a kameraman adu
záznam , jejichž pozd jším zpracováním vznikly
již zmi ované filmy.

Jejich technická kvalita odpovídá podmínkám
v dob  jejich vzniku (70. a 80. léta 20. století),
význam film  však spo ívá spíše v oblasti doku-
mentární tvorby. Oba filmy autor p edal zárove  i
archivu Valašského muzea v p írod  v Rožnov
pod Radhošt m.

První, více jak hodinový snímek pojmenovaný
Moravské Valašsko seznamuje s historií našeho
regionu a jeho prom nami. Druhý, dvacetiminu-
tový filmový záznam s názvem Lidoví ezbá i za-
chycuje práci n kolika více i mén  známých va-
lašských básník  d eva. Jedním z nich byl i Josef
Ju ica z Halenkova – Brat ej vky, jehož dílo V.
Kozánek p edstavuje v následujícím textu:
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Poklad

Už vidím, jak vám o i povylezú, když to slo-
vo uslyšíte. Co by né. Dy  bylo od stvo ení sv -
ta ludí, co sa jim peníze lebo zlato líbily, dycky
v tšina. Enem nejv tší kumšt byl sa o neja-
kém tem poklad , a  to byla truhla pen z, lebo
hrudy zlata a všelijaká ta paráda z n ho, zv -
d , kde je. Dos  ludí sa o tento špás pokusilo.
No, nekte í m li št stí, n kdo zas smolu, že
pozbyl aj co m l alebo život. Mezi ty druhé
pat il aj strýc Št sek z Valašskéj Byst ice
z ásti obce zvané „Bú ov“. Bydlel se svojú
Marýnú v d ev né chalúpce u lesa, chovali
kozy a živili sa z výd lku v panských lesích.

Tito Št skovi sa zcela v novali spiritismu a
v ili v dobré i špatné duchy, kte í jim p i svých
seancích po vyvolání radili. Toto zalíbení ve
vyvolávání duch  m l i se svojú Marýnú. No a
tož raz p i obvyklé sedánce s tými duchy sa
od kteréhosi prasta í ka dozv d l, že kdyby
kopal v panských lesoch v súsední obci Malé
Byst ici v míst  zvaném pod Sedlem nedale-
ko Cábu, že dob e dopadne, ale že sa musí
ponáhla , až na ten nález p íde. ek mu ten
duch, aj na kterém míst . No, tož to víte, strýc
s tetkú do rána už oka nezlepili a ráno vjo do
lesa z lopatú a krumpá em. No, ale to víte, to je
práca sytná v zemi sa draba , tož si p izvali
strýca a kmochá ka, museli jim ch a nech a
éc , o co jde. Ti trochu ned v iv  krútili hla-

vami, ale když jim Št sek slíbil ást teho po-
kladu, tož kopali.

Po páru d och sa jim to rozhleželo v hlav  a
povídali Št skovi, že z teho pokladu nechcú nic,
ale za prácu a  jim platí. No Št sek byl skoro
rád, že sa nemusí s nikým d li , a tož si poš al
peníze u byst ického žida Steinhardta a platil.
Práca byla úmorná, v zemi byly skaliska, bylo
t eba sa posilova  nejakú kapkú tru ku. To šlo
též do pen z, dluh u Žida nar stal do povážli-
vých ástek, ale Št sek sa ut šoval, že to všec-
ko rázem za majzne z teho pokladu. Ani domu
pod Ky eru nechodil na noc. Ud lal si z etiny
búdu a p espával blízko jamy, aby mu n kdo už
opravdu drahý poklad nevyfúknul.

Kone n  narazili na velký plochý kame , ale
tým nebylo možné ani hnú . „Tam to bude, tam!“,
celý bez sebe k i ál Št sek: „Šak už sem mys-
lel, že si ze m a prachsta í ek d lali škláby. No,
ale co povídali? Že sa máme ponáhla , až na
nález p íjdem, tož chlapi, do teho!“ Najra i by
byl v tej slavnej chvíli sám, až odvalá kame  a
najdú, och, co najdú? No, t eba dzbel pylný pe-
n z lebo co. Šak opravdu by t eba kmochá ek
moh vyléz , lebo aj strýc Martin, my t é na to
sta íme, net eba moc o í. A hne  povídá: „Víte
co, chlapi? Vy kmochá ku a strý e vylezte hore
a nachystajte tam kopu etiny, až to vytáhnem,
honem to p ikry !“ Chlapi trochu neochotn  po-
slechli a vylézli z vykopané díry ven. „Tož do
teho!“ pobídnul nedo kav  Št sek syna a brat-
ra. Chvílu sa mordovali, ale kone n  kame  po-
volil. Ale co to? Namísto nejakého pokladu vyva-
lila sa zpod kame a voda. Všichni zd šen  vy-
k ikli a hnali sa k žeb u a honem hore, ponáhlali
sa, co mohli, enem sa modlili, aby sa žeb e ne-
zlámaly. Ani krumpá e nepobrali, byli málo stra-
chem živi a hr za jich obešla teprv, dyž byla za
chvilku úra plná vody. Strýc ležál bledý skoro
bez dechu na chvojkách etiny a zmoh sa enem
na v tu: „M li sme opravdu š estí“.

No, dopadlo to bled . Chalupu Št skovi mu-
seli proda  na dluh a odešli kdesi do sv ta, hlady
nepom eli, ale na poklady už nev ili. Z stala po
nich enom ta pov st a úra v lese pod Sedlem a
nám pou ení, že není dobré s tým, co zavání
špiritismem lebo špiritusem, n co m .

Tento p ípad se skute n  stal a ješt  v dnešní
dob  je znát místo v lese, kde dobrý duch p i-
pravil rodinu Št skovu o vše, co m li.

Zapsal Miroslav Záruba podle vypráv ní
pam tník  z Malé Byst ice.

Co inspirovalo Josefa Ju icu k vytvo ení toho-
to díla - zhlédnutí K ížové cesty v n kterém koste-
le i klášte e nebo vnit ní religiózní vztah ke k es-
anské symbolice? To se dnes m žeme už jen

domýšlet.
Josef Ju ica nebyl typem komer n  zam e-

ného ezbá e. ezbá ství bylo spíše projevem
jeho v le tv r ím zp sobem vyjád it blízký vztah
k Valašsku, jeho lidové kultu e i náboženským tra-
dicím.

Svým dílem se Josef Ju ica adí k významným
valašským lidovým ezbá m.

Ju icova zvonice v Brat ej vce   Foto H. Jab rková

Ježíš p ijímá sv j k íž                Foto V. Kozánek

Interiér zvonice
s reliéfními des-
kami

Foto V. Kozánek



VALAŠSKO 2010/1
36

VÝB R Z  NOVÝCH
 REGIONÁLNÍCH

PUBLIKACÍ

Sborník Musejní spole nosti ve Valašském
Mezi í í

Ob anské sdružení Muzejní spole nost ve Va-
lašském Mezi í í vydalo v roce 2009 publikaci
Sborník Musejní spole nosti ve Valašském Mezi-
í í, íslo 1 až 14 (1884-1911). Jedná se o nové

vydání všech 14 ísel tohoto asopisu, který vy-
cházel nepravideln  v letech 1884 až 1911. Myš-
lenka znovu vydat všech trnáct ísel Sborníku
Musejní spole nosti ve Valašském Mezi í í se zro-
dila p i p ipomenutí 125. výro í založení Musejní
spole nosti v roce 2009. Sborník je vedle materi-
álního odkazu této spole nosti, kterým jsou zvláš-
t  etné sbírky shromážd né spole ností za jejího
tém  sedmdesátiletého p sobení a uložené nyní
v Muzeu regionu Valašsko, jejím nevýrazn jším
duchovním odkazem. Sborník není jen stále vy-
hledávaným souborem poznatk  z oblasti spole-
enských a p írodních v d, ale lze jej chápat i jako

cenný pramen pro poznání doby, ve které vzni-
kal. Je nejv rn jším obrazem nejen tv r í síly a
inorodosti tehdejší Musejní spole nosti a jejích
len , ale také sv dectvím o limitech jejich schop-

ností. Exemplá e p vodních ísel sborníku jsou
dnes prakticky nedostupné a nenacházejí se ani
ve v tšin  ve ejných knihoven.

Publikace nabízí pestrý obsah p ísp vk  s his-
torickou, etnografickou, um leckohistorickou a p í-
rodov dnou tematikou. Každý zájemce o region
Valašsko zde najde mnohé zajímavosti psané pou-
tavým stylem.

P vodní jednotlivá ísla sborníku mají samo-
statné íslování stran, které na sebe plynule ne-
navazuje. Tento systém znesnad uje orientaci
v jednotlivých íslech. Velkou p edností nov  vy-
daného Sborníku je vytvo ení nového pr b žné-
ho íslování a nového obsahu všech ísel Sbor-
níku. Publikace o tém  600 stranách vyšla
v nákladu 300 ks.

Sborník si m žete zakoupit na vrátnici v Muzeu
regionu Valašsko ve Valašském Mezi í í a ve Vse-
tín . Jeho cena je zde 320,- K .

Jana Tka íková

P vabná knížka o starých emeslech

N kdejší zam stnanec Valašského muzea
v p írod  Václav Michali ka se profesn  za-
býval starými emesly, dnes už málo známými a
mnohdy zapomenutými. Krom  odborného zdo-
kumentování se pokusil o jejich p iblížení d tem
formou vypráv ní. Tak vznikla knížka „Jak šel
Janek do sv ta u it se emeslu“. Její podtitul
napoví, že je to „Vypráv ní o staré rukod lné
výrob  v Beskydech“. Podle jednoduchého vy-
prav ského modelu se Janek, nejmladší ze šesti
d tí chudé horalské rodiny, vypraví coby vand-
rovní na zkušenou do sv ta. „Budu vám vyprá-
v t p íb h, který se stal velmi dávno a odehrál
se v chudém kraji horských Beskyd,“ uvádí au-
tor své vypráv ní. A d jov  ani vyprav sky
tená e nezklame. Chlapec Janek projde hor-

naté Valašsko od Klobouk p es Lhotu, Vsetín,
Karlovice, R ž ku, Zub í, Trojanovice a Mety-
lovice, aby poznal emeslo ková ské, kolá ské,
bedná ské, uhlí ské, jak se spravují boty, jak se
pasou ove ky na horské salaši, obeznámil se
s t žkou prací d evorubc , k emu jsou dobré
hubán , jak se vyrábí šindel na krytí st echy, jak
prout ný košík, jak brousek a jak n ž, který by
nem l chyb t žádnému po ádnému chlapovi.
Neopomene ani emeslo tkalcovské, kterým se
v horách živila svého asu ada rodin. A jsou to
i formané, kte í zabezpe ovali rozvoz tovaru a
mnohdy p edstavovali jedno z mála spojení od-
lehlých horských oblastí se sv tem. Knížka si
vzala za cíl seznámit p edevším d ti s n kdejšími
emesly, která p ed stopadesáti lety poskytova-

la lidem obživu.
P vab knížky dotvo ily ilustrace Ludmily Vaš-

kové.
Knížku Václava Michali ky „Jak šel Janek do

sv ta u it se emeslu“ vydalo v roce 2009 Valaš-

ské muzeum v p írod  v Rožnov  pod Radhoš-
t m za finan ního p isp ní Ministerstva kultury R
v rámci projektu V a V – Tradice emeslné a ru-
kod lné výroby na Valašsku a T šínsku.

Richard Sobotka

Vyšlo nové íslo Vlastiv dných kapitol
z Valašskokloboucka

Vlastiv dné kapitoly z Valašskokloboucka ( .1/
2008, ro ník IX), jejichž vydavatelem je M stské
muzeum ve Valašských Kloboukách a Muzejní
spole nost tamtéž, vyšly 26. února 2010 v nákladu
500 výtisk .

Na 60 stranách formátu A4 najde tená  dev t
p ísp vk  uspo ádaných do p ti rubrik, jimž p ed-
chází tradi ní úvod šéfredaktora, historika M st-
ského muzea Valašské Klobouky  Mgr. Petra Ode-
hnala, PhD, který lze vnímat jako p íjemné po-
zvání k bohat  prost enému tená skému stolu.

Rubriku Studie zcela zaplnil nejrozsáhlejší p í-
sp vek celého ísla nazvaný stru n  a výstižn

estní ob ané m sta Valašské Klobouky. O kaž-
dé z devatenácti osobností, které od roku 1884
do sou asnosti m sto ud lením estného ob an-
ství poctilo (dvacátá osobnost poctu odmítla), jsou
tu základní informace dopln né obrazovou doku-
mentací a v poznámkovém aparátu shromážd -
nými odkazy na prameny. Na komentá e k auto-
rov  úvaze o smyslu ud lování takových poct
není v této drobné recenzi místo. Nicmén  lze
konstatovat, že po p e tení studie dojde každý
tená  k souhlasnému stanovisku s názorem, že

se Valašské Klobouky nemusí za žádného ze
svých estných ob an  styd t, i s „drcnutím“ do
v cí ve ejných  poznámkou, že: „Klobouky ne-
mají žádnou  estnou ob anku.“

Autorem dvou ze t í text  v rubrice Materiály je
Zden k Mikeska. V prvním z nich Klobu an ka-
nadským malí em. P íb h Mat je F. Kousala  píše
o klobouckém rodákovi, který se se svým výtvar-
ným nadáním prosadil v Kanad  v letech 1926 –
1990. Další Mikesk v text  Jak Emilka hrála
s princeznou diabolo a podotknutí Petra Odehna-
la K návšt v  erzherzoga v Kloboukách se týkají
rodiny jednoho z estných ob an  Valašských
Klobouk Josefa Bratmanna. Fotografie Bratman-
novy vily na zadní stran  obálky pochází z po átku
20. století.

Druhým z rozsáhlých text   tohoto ísla Vlasti-
v dných kapitol je memorát  Františka Fojtíka Od
vesna do vesna – podzim. Text v dialektu p ináší
neoby ejn  cenný materiál pro studium tradi ní
kultury a zp sobu života obyvatel na Brumovsku.
Jde o text, který  je sou ástí  rozsáhlého  konvo-
lutu, z n hož ásti jaro a ást léta byly  publiková-
ny asopisecky  v padesátých letech a jehož zá-
v re ná ást – zima podle sd lení redakce publi-
kována nebude, nebo  je pro p íští rok p iprave-
no knižní vydání celého tohoto vzácného Fojtíko-
va díla, které nepochybn  „objeví“ význam  auto-
rova  p ínosu studiu lidové kultury na Valašsku.
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K dokumentární hodnot  této stati významným
zp sobem p ispívají mnohdy  vzácné dobové fo-
tografie pocházející z archivu M stského muzea.
Textem „z jiné be ky“ je by  také v dialektu psaná
povídka Ej, k ížu kamenný Aleše Na áka, který
do svého svižného vypráv ní p ivádí k d dá kovi
z lo ské v Kapitolách publikované povídky Hodi-
ny novou figuru Francka Srníkového. Šéfredak-
torovu  sympatickou „slabost“  pro moderní poezii
dokládá výb r básní Milana Libigera  ilustrovaný
reprodukcemi  výtvarných d l  Františka Pape-
že, jehož  tvorb  je v nována rubrika Galerie.

 V rubrice Ad fontes  jsou Petrem Odehnalem
prezentovány dva zajímavé prameny ze 17. sto-
letí k problematice spor   brumovských poddda-
ných  se svou vrchností -  s Janem Kavkou z í an
a s Ester Forgá ovou.

Ur it  stojí za pozornost nepochybn  inspira-
tivní redak ní sd lení, že  toto íslo Vlastiv dných
kapitol z Valašskokloboucka vychází s podporou
M sta Valašské Klobouky a že ást tisku je tento-
krát hrazena také z podílu Muzejní spole nosti ve
Valašských Kloboukách na benefi ním výt žku 17.
valašského mikulášského jarmeku. Inspirativní
sd lení pro všechny, kdo i mimo „ velká centra“
cht jí stejn  jako Valašskoklobou tí  pro kultivaci
spole enského prost edí v míst  bydlišt  n co
konkrétního ud lat a nejen sd lovat, co by se
v tomto sm ru ud lat m lo. A v tuto chvíli je také
na míst  vyjád ení respektu a uznání houževna-
tému, pracovitému a erudovanému šéfredaktoro-
vi a všem len m týmu, který s ním na úrovni a
vytrvale „maká“ na reprezentativní  valašskoklo-
boucké vlastiv dné revui.

Poroste-li tv r í potence šéfredaktora Vlastiv d-
ných kapitol z Valašskokloboucka takovým tem-
pem jako dosud a bude-li stejným tempem jejich
kvalita p itahovat nové autory, m že se vize o
hrozící „prostorové tísni“ z první v ty redak ního
úvodu prom nit ve skute nost mnohem d ív, než
její autor  p edpokládá. Což by ale nem lo být nic
proti ni emu. Naopak.

Karel Pavlištík

V Z P O M Í N Á M E

Zme my Valaši?

Napsáno u p íležitosti výro í narození i
úmrtí „strýca Matalíka“. V nováno rodin ,
pam tník m a p edevším mladým pokolením,
aby v d li, o kom se zpívá v nepsané valaš-
ské hymn .

Irena Brouwerová

V letošním roce si p ipomínáme dv  kulatá vý-
ro í spojená s osobností valašského kapelníka a
muzikanta Antonína Matalíka: 130. výro í jeho
narození a 55. výro í jeho úmrtí. V Muzeu regio-
nu Valašsko v zámku Kinských ve Valašském
Mezi í í se proto v dubnu letošního roku uskute -
nil tematický ve er, kde se vzpomínalo slovem a
hlavn  valašskými písni kami v podání soubor
Jasénka a Ba a na tohoto muzikanta, jehož jmé-
no zná snad každý Valach. Sál zámku Kinských
praskal ve švech… Návšt vníky p ivítala pra-
vnu ka Antonína Matalíka Irena Brouwerová,
která celý pohodový ve er uvád la. P ipravila si
povídání o svém slavném p edkovi a pozvala též
na pódium svého otce Milana Matalíka, aby za-
vzpomínal na d de ka  Antonína.

A pro ty, kte í se nemohli vzpomínkového ve-
era zú astnit, napsala Irena Brouwerová tento

sloupek. Využila p i n m nejen vzpomínek svého
otce, ale též erpala z lánk  Antonína Pavlína,
který o Matalíkovi psal, a vyp j ila si i slova míst-
ního pam tníka Jind icha Janouška.

-JF-

A dyž sa Valášek narodí...
P íb h výjime ného lidového muzikanta za í-

ná n kde ve Štramberku, odkud rodina Matalík
pochází. Protože šli za obživou, jak to tak tehdy
bylo b žné, dorazili do Valašského Mezi í í. Mlu-
víme o konci 19. století a musíme si uv domit, že
pr mysl se za al pozvolna rozvíjet. V nedalekém
Mezi í í vyrostly první továrni ky, a tak se sem
rodina Matalík  p ist hovala. Tady se narodil dne

6. ervence 1880 v dom  . 222 na Vrbenské
ulici synek Antonín Matalík. O jeho rodin  víme jen
to, že sta í ek (jeho d de ek) se jmenoval Václav
a byl tkalcem. A ten se zamiloval do dcery tkalcov-
ského mistra z Krásna, sle ny Anny Kamasové.
Nejprve bydleli na Králov  ulici . 166 blízko sta-
rého h bitova (dnešní plocha p ed vstupem do
sídlišt  Na Vyhlídce). Tam se narodila 15. ledna
1849 jejich první dcera Terezka. Teprve pak se
p est hovali do domu na Vrbenské, který se stal
rodišt m syna Terezy. Jí bylo tenkrát už 31 let a
byla stále svobodná. Tehdy ale se snadno umí-
ralo na všelijaké nemoci a stávalo se, že um el i
mladý lov k. Tak než se sta ili vzít, otec Antonína
zem el a matka z stala s d ckem sama. Sta í ek
Václav byl jeho d dou i otcem zárove . Vycho-
vali ho se sta enkou jako vlastního. M li ho jak za
svého syna asi proto, že jejich vlastní syn, bratr
dcery Terezie,  zem el jako malý dvouletý chla-
pec v roce 1855. Na stá í m la Tonkova maminka

Portrét „strýca“ Matalíka

Valašské muzeum v p írod  v Rožnov  pod
Radhošt m vydalo u p íležitosti 85. výro í zalo-
žení obrazovou publikaci. Úvodní slovo napsal
editel Valašského muzea v p írod  Ing. Vít zslav

Koukal, CSc., poetické vypráv ní spisovatel Ol-
d ich Šule . Fotografie vybral Mgr. Radoslav Vlk,
PhD., graficky upravil B etislav Dadák. Publikace
formou bohaté fotografické skladby - 313 fotografií
- p edstavuje jednotlivé areály muzea v etn  zvy-
koslovného Valašského roku. Po et stran 216.
Vytiskla tiskárna PRINT Krom íž.

Radoslav Vlk

Matalíkova muzika v Praze v r. 1928        Foto archiv I. Brouwerová
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malé hokyná ství (v místech nad schodkama, kde
pak m l kšeft obchodník Novák).

D tství prožil Antonín vesele i p i té bíd , která
tehdy byla. Jedinou povinností bylo u it se a jinak
se s klukama ádilo venku, hrálo se na etníky a
zlod je nebo na portáše, chodilo se plavat  a
skákat k Be v … Život zkrátka plynul klidn ji.

Jak se u il malý Tonek Matalík  už p esn  ne-
víme, ale dali ho vyu it se prodava em v textilním
obchod . Obchodní p íru í u A. Micho ka v ob-
chod  s látkami mu zas dvakrát nevon l, m l spíš
plnou hlavu muziky. Zejména housle jako lidový

Muzika  A. Matalíka na
Starom stské radnici
v Praze v prosinci r.
1939 se zástupci
obce, Národního
souru enství a Rado-
sti ze života

V nování na druhé
stran  této fotografie
z 9. 12. 1939

Matalík p ed mikrofo-
nem ve velkém sále
Lucerny v r. 1939

nástroj mu u arovaly. Hrál od klukovských let na
housle, které si musel po ídit  za své, protože
pen z doma nazbyt nebylo. U il se hrát hlavn
od starých chlap  – muzikant . Vrzal na housle
každou volnou chvíli nebo se po ve erech u il
noty. Jakýsi talent pravd podobn  zd dil po ma-
mince, prý hezky zpívala, a veselou povahu po
sta í kovi. Když byl Tonek mladý, hrávala po
bálech a hospodách Pelárova muzika. Pelár si
mladého houslisty všiml, zpo átku hrával ob as
na záskok nebo když hrála po etn jší kapela na
bále. Postupn  se tam usadil a po t ech letech pak

hrával v kapele pravideln , až do Pelárovy smrti.
Ne nadarmo se íká, že to byla valašská muzika,
protože opravdu hráli od d diny k d din , svou
hudbou poveselili kdejakou hospodu. Žádná te-
levize, žádných tisíc  rádiostanic, žádný internet,
jen sousedské tancova ky, bály a hospodské
zábavy, tak vypadala zábava a volný as na p e-
lomu 19. a 20. století. S Pelárem se z ejm  dostal
patnáctiletý Tonek v roce 1895 až do Prahy, ale
není o tom p esv d ivý záznam. Byla to tehdy
docela velká událost. U  p íležitosti Národopisné
výstavy eskoslovanské tam postavili valašskou
hospodu „Na posledním groši.“ Podle vypráv ní
to bylo velmi navšt vované místo, protože se tam
hezky hrálo, a Pelárova muzika si  získala za p t
m síc  pražského p sobení v hlas. Tam asi zís-
kal Tonek nezbytné hudební vzd lání, se kterým
vysta il po celý sv j život.

Ale nejlépe hrál Tonek Matalík na svoje husle.
U muziky také poznal svou celoživotní družku a
manželku. Pocházela z Ostravy a jmenovala se
Marie Mušálková. Sloužila ve Valašském Mezi í í
a s Tonkem se samoz ejm  seznámili u muziky.
Slovo dalo slovo, za ali spolu chodit a když bylo
Tonkovi 26 let, tak Marii požádal o ruku.

Dalo by se íci, že se stal pokra ovatelem Pe-
lárovým, nebo  po jeho smrti na T i krále roku
1907 založil vlastní kapelu a p evzal do repertoá-
ru mnohé písni ky jeho cimbálky. Sám v kapele
hrál první housle, druhé m l kamarád Štork nebo
František Šmíd z Krhové, který um l také hrát na
harmoniku. Další, jistý Vre ka foukal na klarinet,
na basu hrál h motný pan Hanák nebo známý
elektriká  a astronom Tonek Ballner, i podsaditý
Brož. U cimbálu sedával všemi milovaný Lojzí ek
Fabián, chodící se svým nástrojem až z chalupy
kdesi na samot . Láska k Marii a valašská muzika
se zkomplikovaly rokem 1914, kdy byl v Saraje-
vu spáchán atentát na následníka tr nu. Antonín
narukoval jako ostatní mladí chlapi a syrové vá-
le né zákopy si vyžádaly jeho zdraví. Našt stí
mu holý život z stal a mohl se vrátit k rodin  o rok
d ív, než skon ila strašná první sv tová válka.
Od té doby ho trápilo silné astma. Jako vále ný
invalida se pak dostal ke dráze. M l hezké písmo,
a tak se z n ho stal na as ou ada. Šel až do
Prešpurku, do Bratislavy, protože tehdy na Slo-
vensko jezdili pracovat vzd lan jší eši, nebo
od nás na východ byl t chto lidí nedostatek.Tonek
si vysloužil definitivu, která byla za první republi-
ky tradi ní výsadou státních ú edník . Možná, že
by dostal i penzi, kdyby na Slovensku z stal, ale
po dvou letech roku 1924 ho valašské srdé ko
táhlo dom , za rodinou a za muzikou p edevším.
Té se také po návratu pln  v noval.

Matalíkova d cka
Rodina Antonína a Marie Matalíkových byla

po etná. D tí se narodilo celkem osm. Chodily na
sv t jeden po druhém jak na b žícím páse. První
dít , dcera Indra se narodila v roce 1907, o dva
roky pozd ji p išla na sv t Karla, Ferdinand v ro-
ce 1911, zase p kn  o dva roky na to La a a
výjimkou byl Antonín, který se narodil až po válce
v roce 1919. V roce 1922 povili dceru Marii a
v roce 1924 pozd ji slavnou sportovkyni Reginu.
Dobové materiály uvádí ješt  osmého syna z roku
1928 Milana, ale dnes již m žeme poodhalit ro-
dinné tajemství, nebo  v tšina z nich až na po-
sledního Milana Matalíka nežije. Jedna z dcer
Matalíkových, která si „uhnala“ nemanželské dít ,
rad ji opustila Valašsko a ponechala syna k vý-
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chov  svým rodi m, kte í byli velmi hodní, a jestli
m li d tí šest i sedm, už n jak ne ešili. Tímto
„adoptovaným“ synem byl logicky nejmladší Mi-
lan. Jeho biologická matka odešla na Slovensko,
založila po etnou rodinu poblíž Tren ína a poro-
dila dalších šest d tí! Hanba mít nemanželské dít
byla silná i na k es anském Slovensku, a tak se
o nevlastním bratrovi dozv d li její potomci až p i
d dickém vyrovnání po mat in  smrti. Dovedete
si p edstavit to p ekvapení zjistit na stará kolena,
že máte p t bratr  a jednu sestru k tomu!

Živit tak po etnou rodinu bylo za první repub-
liky složité. Bydlení bylo skromné na bývalé Ša-
fa íkov  ulici, hned za nám stím v míst  dnešního
malého parkovišt  p ed restaurací Modrá hv z-
da. A pak v Manském dvo e naproti dnešní LDN,
kde tehdy sídlil konvikt obývaný mnichy. Život byl
ješt  složit jší za druhé sv tové války, protože
bály a radovánky byly N mci zakázány, a to p i-
neslo problémy do Matalíkovy rodiny. Prakticky
se živitelkou rodiny stala maminka ovládající dob-
e n mecký jazyk díky svým rakouským ko e-

n m. Snad i pro tuto znalost byla vedoucí v prá-
deln . Pralo se tam tenkrát pro vermacht, a tak
práce bylo dost a pen z na chleba také. Maminka
byla osobností a ídila i domácnost, protože Anto-
nín byl každou chvíli pry  u muziky. M la s man-
želem asi nelehký život  a smutku si zažila také
dost. Vždy  musela pochovat t i ze svých d tí,
Indru, Karlu a Slávka , nic na velkém žalu nezm -
ní, že už byli velcí.

Matalíkova kapela
Hudba byla odjakživa pro Antonína Matalíka

vším. Když odešel do muzikantského nebe pri-
máš Jan Pelár roku 1907, p irozen  n kdo musel
p evzít pomyslnou muzikantskou štafetu. I když
mladý houslista nebyl zkušený, byl však natolik
nadaný a pono ený do hudby, že si v roce 1925
oficiáln  založil vlastní kapelu. Nemusel daleko
pro povolení chodit, protože hejtman Okresního
ú adu pan Vicena sídlil u nás ve m st .

Kapela m la deset hudebník  a mluvíme o ní
proto, že sice nebyla jediná v okrese, hrály tu ve
m st  další t i a v Zašové bylo taky hodn  muzi-
kant , ale byla svou úrovní nejlepší a nejznám j-
ší. Musíme si p edstavit, že i tehdy se hledala
obživa pro rodinu obtížn , a tak hudební talent
nebyl jen cestou k jeho koní ku ve volném ase,
ale i zdrojem p íjm . Zkrátka konkurence proni-
kala i do místní zábavy. Hrálo se všelico a por z-
nu. Aby se kapela n jak zviditelnila a odlišila od
ostatních seskupení, navlékl primáš Matalík své
hudebníky od roku 1928 do jednotného valaš-
ského kroje a za ali se orientovat pouze na va-
lašské písni ky. Každý muzikant nosil režné i flau-
šové kalhoty modré anebo bílé, na nohou krpce
nebo v zim  holínky, vyšívanou plát nou košili
s ervenou pentlí u krku a na ni krátkou vyšíva-
nou vesti ku karmínové barvy. Bez erného va-
lašského klobouku s širokou st echou neud lali
ani krok! V tšinou hrávali v obsazení housle, kla-
rinet, cimbál a basa. N kdy se p idala flétna nebo
harmonika. Na první housle Matalík, ob as u itel
Václav Grossmann housle, na klarinet nebo na
housle Jožka Štork, flétna Eda Vre ka, cimbál
Lojzek Fabián, n kdy harmoniká  dob e zpívající
Franta Šmíd, basa Ignác Hanák nebo Tonek Ball-
ner zvaný hv zdá . Ne všichni se muzikou živili,
m li to spíše na p ilepšenou nebo jen tak pro po-
t šení a dobrou náladu, která rozhodn  nikdy
nechyb la. Hrávalo se u všelijakých p íležitostí:

Ze vsetínské výstavy
Valašsko v práci v r.
1949 s v nováním ma-
jitele Valašského šen-
ku J. Lukotky A. Mata-
líkovi za dirigování
Pelárových sirotk  na
výstav

svatba, k tiny, poh by, pout , hody a bály. Znali
je v celém Pobeskydí, tém  v každé valašské
d din . Hráli i na výstavách v Rožnov , Fren-
štát  a Valašském Mezi í í. Nehrálo se vždycky
po ád, p ece jen se v té dob  dodržovaly p ísn
k es anský advent p ed Vánoci a údobí po ma-
sopustu až do Velké noci na Velikonoce.

Výjime nost a originalita cimbálovky strýca
Matalíka se ší ily až do samotné Prahy. Drobná
postava Matalíka a jeho kapela byla tou poslední
svého druhu... Zanechala nám podnes svoji nej-
znám jší písni ku.

My zme Valaši...
Bylo by na ase po tolika letech jednozna n

íci, jak vznikla dnes už zlidov lá stejnojmenná
písni ka. Píše se rok 1941, je po átek letního srp-
na. Druhá sv tová válka je na za átku.Valašská
kapela dostala pozvání od Valašského krúžku
v Praze, který tam po ádal Valašský ve er. Nutno
dodat, že velkou zásluhu na pozvání m l známý
herec František Hanus. Cesta vlakem ubíhala i
spolucestujícím, protože Mezi í tí hráli jednu pís-
ni ku za druhou. Byli z velkom sta celí nesví a
jakmile dorazili do hotelu, kde byli ubytováni

Muzikanti v akci p i
agitce zem d lských
družstev v 50. letech
20. stol.
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opravdu na úrovni, šok z luxusu je úpln  znejis-
t l. A pak vystoupení v Lucern , v prvot ídním
sálu té doby, který sami hudebníci vid li poprvé. A
také poprvé v takovém sálu hráli v plném obsa-
zení. Jak to dopadlo, zv dav  se ptáte? No, nic
nenechali náhod  a piln  cvi ili mnohé dny doma,
aby m la kapela výborný zvuk a b ink. A také
m la! Úsp ch byl tak obrovský, že museli vystou-
pení v Praze opakovat v roce 1942. Všichni p í-
tomní cítili jedno jediné: lásku ke kraji, odkud všichni
pocházejí, a v elost valašských srdcí. To nadchlo
i ty p ítomné, kte í už na Valašsku nežijí. Hráli ale
i jinde po Praze. Ve Valašském šenku v Celetné
ulici u Prašné brány, který si za ídil Ervin Sypták
z Hoš álkové u Vsetína. Radosti a zábavu si mu-
síte vždy promítnout na pozadí nelehké vále né
doby, kdy veškeré potraviny byly na lístky, všude
n mecké nápisy a n me tí vojáci. Nebylo jedno-
duché lidi rozveselit a odpojit se na chvíli od vá-
le né bídy a strachu.  Za alo se jim stýskat  po
domov . Jeden ve er po hraní, když tak sed li a
mysleli na valašské kopce a doliny, na své blízké,
promluvil primáš a navrhl jim, aby si složili n ja-
kou písni ku o Valašsku, jak kdysi za Pelára. Všich-
ni se nadchli a než byla p lnoc, m li ji jakž takž
zveršovanou a pojmenovali ji „My zme Valaši...“
Nikdy se neprokázalo, že by autorem byl sám
Matalík, a tak se kloníme k názoru, že písni ka
patrn  vznikla kolektivním dílem všech.

Podle rukopis  Antonína Pavlína, který napsal
ve valašském ná e í vypráv ní „O valašském
kapelníkovi strýcovi Matalíkovi“ vydaném ve vse-
tínských sbornících autora Petra Halenkovského
„Od ogarú po sta í ky“ v letech 1999 – 2000, a
podle lánku tehdejšího šéfa Jasénky Zde ka
Kašpara z roku 1999, který se p vodem valaš-
ské hymny zabýval, je jasná verze vzniku písn
tato: „V dusné okupa ní atmosfé e p sobilo bez-
prost ední vyhrávání valašských muzikant  mi-
mo ádn  povzbudiv  i na lidovou tvo ivost, a tak
se zrodila z nápad  A. Matalíka a za spolupráce
ostatních muzikant  a pravd podobn  i za p i-
sp ní Fr. Hanuse dnes už všeobecn  známá „va-
lašská hymna“ na melodii valašského kolového
tance Hrubý k ižák. Dnes ji zpívá doslova celý
národ na lidových zábavách a besedách u cim-
bálu...“

Z jiného zdroje pana Janouška se zase doví-
dáme, co o vzniku íkal Otakar Michon k, dirigent

Matalíkovu kapelu nejvíce proslavily tzv. da-
remné písni ky, které zpívala po hospodách i na
národopisných výstavách. Ty p inesly populari-
tu. Písni ky byly vtipné, peprné, s líbivým textem,
odrážející valašský život na d din . Dnes m že-
me pochybovat o úrovni text , ale takové písni -
ky vznikaly všude po Morav  pro zábavu do-
sp lým. Antonín Matalík vždy p išel s nápadem,
složil hudbu a text uhladil a dal do rým  jistý Josef
Stromšík zvaný Osyka, který pracoval na místním
Okresním ú adu. N které z písni ek také posbíral
z kotár  PhDr. Arnošt Kubeša. Tehdy se prost
tyto lechtivé písni ky p enášely z osoby na oso-
bu, od jedné d diny do druhé. Polkový a val íko-
vý rytmus písní s úpravou pro deset hrá  a zp v
se dostal pozd ji do blízké zašovské kapely Za-
šovjanka, která po smrti a rozpadu Matalíkovy
kapely p evzala n které z písní. Ale to už jsme
daleko od p vodní folklorní tvorby.

Poslední roky
B hem 2. sv tové války všechny múzy umlkají

a Matalíkovy husle „spaly“ taky. Od Vánoc 1944
ani školy nebyly otev eny, a tak se Antonín Mata-
lík asi dost nudil, protože kulturní život ve m st  a
v bec všude zanikl. Když bylo m sto Valašské
Mezi í í z kraje kv tna osvobozeno, vlila se zno-
vu do žil nad je, že od te ka se bude hrát o sto
šest. Lidé na kapelu nezapomn li, a tak za ala po
válce znovu hrát. Nejrad ji jezdili do rožnovské-
ho skanzenu do hospody, kde hrála kapela nej-
víc. Byla tam výborná atmosféra a jejich písni ky
do D ev ného m ste ka pasovaly.

P išel však smutný rok 1954. Manželka za ala
stonat a její srdce sláblo, až vypov d lo svou
službu v íjnu téhož roku. Strýca Matalíka, které-
mu bylo 74 let, zaplavila tesknota a takový žal, že
jej hudba p estala obveselovat, a jeho radost vy-
za ující o i jakoby vyhasly. V lednu roku 1955
dost siln  pokašlával. Dcera Regina se o n j dob e
starala a posílala ho k doktorovi, což on odmítal.
Režná a slivovica, to byly jediné léky, co uznával.
Jakmile nemoc trochu povolila, hned se ot epal a
už ho to táhlo k muzice. V únoru se pochovávala
basa v Novém Ji ín  a v kavárn  Praha byla
zábava, poslední hraní p ed p stem do Veliko-
noc. Zima a námaha mu p idaly a bylo jasné, že
se musí více šet it a hrát, až bude venku teplo.
Bylo mu 75 let a ch adl svým blízkým doslova
p ed o ima. Naposledy ho navštívil Lojzek Fabi-
án, aby ho p emluvil na hraní. Starý kapelník už
byl slabý, ale p esto slíbil, že na ja e ok eje a
bude zase hrát.  Antonín Matalík zem el 28. b ez-
na 1955 na mozkovou mrtvici a už si s Lojzkem
ani ostatními leny kapely nikdy nezahrál. Toho

vlastní dechové hudby: „Písni ku „My zme Vala-
ši...“ složili v roce 1933 na podzim Antonín Matalík
s Antonínem Ballnerem v hospod  u B lk  (na
nám stí vedle m stské spo itelny).“

A  tak i onak, uvádíme text „valašské hymny“
autora Antonína Matalíka, jak ho zaznamenal Zde-
n k Kašpar z Jasénky podle podání hudebníka
jeho kapely Josefa Skýpaly, ú astníka pražského
zájezdu v roce 1942:

My zme muziganti, sta í Valaši,
hrajem a zpíváme po vlasti naší.
Hrajem a zpíváme dycky vesele,
néni už na sv t  takéj kapele.

R: My zme Valaši, jedna rodina,
valašské hory sú  naša ot ina.
My zme Valaši, chlapci jako fík,
a náš kapelník sú strýc Matalík.

Hrajem a zpíváme, dy  to každý ví,
že zme my Sirotci po Pelárovi.
Táta nás opustíl, je to t icet let,
my po n m p sni ky máme jako kv t.

Až jednúc p estanem zpíva  p sni ky,
budete zpomína  na nás, lidi ky.
Až sa my budeme ubírati v dá ,
Lojzek nám zahraje k temu na cymbál.

R: My zme Valaši...

Muzika A. Matalíka v rož-
novském skanzenu

Sirotci po Matalíkovi na jeho
poh bu ve Valašském Mezi-
í í 30. b ezna 1955
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dne v ned li 30. b ezna vysvitlo sluní ko a kolem
druhé hodiny p išlo mnoho lidí ve smute ním i ve
valašských krojích. P išly dv  dechové kapely a
taky Matalíkovi „sirotci“, jejichž hudební nástroje
byly erným suknem potažené. Od Manského
dvora na Žerotínov  ulici krá el smute ní pr vod
až na krásenský h bitov p es krásenskou kašta-
novou alej. „Hory, hory, hory erné...“ zpívali mu
jeho kamarádi a slova stékala se slzami po tvá ích
smutných hudebník . Až všichni odešli, z stali jen
oni sami u hrobu a naposledy mu zazpívali: „My
zme Valaši, jedna rodina...a náš kapelník byl strýc
Matalík.“ Tak zazpívali svému primášovi.

V písni ce se ale zpívá nadále podle p vodní-
ho textu „a náš kapelník sú strýc Matalík“. Snad
proto, že tradice velkých osobností i lidových pís-
ní a zvyk  p ežijí nás všechny a budou tady stále
v ase p ítomném. Nic lepšího si pro lidového
muzikanta Antonína Matalíka nemohu p át.

Vzpomínka na Antonína Sousedíka
u p íležitosti nedožitých

90. narozenin

Ji ina Sousedíková

Chci se s vámi pod lit o vzpomínku na u itele a
muzikanta, primáše Antonína Sousedíka. Stál u zro-
du „valašského krúžku“ Vsacan jako vedoucí a
primáš muziky. Jeho ambice sm ovaly však
k vytvo ení vlastní muziky. V roce 1947 soust edil
kolem sebe schopné muzikanty v etn  bratrance
Radomíra Sousedíka, jenž usedl za cimbál. Za-
ali vystupovat pod názvem „Sousedíkova cim-

bálová muzika“. Jako u itel matematiky a hudební
výchovy p sobil delší dobu ve Valašské Polan-
ce. Využil každé možnosti k objevení a notovému
zápisu zatím málo známých písní regionu. Ty pak
harmonicky upravoval pro ostatní muzikanty.
V jeho aranžmá byla p ísn  st ežena istota va-
lašského stylu a istota provedení. Muzika se na
po átku 50. let minulého století adila mezi nejlepší
široko daleko. Navštívil ji i hudební skladatel Jaro-
slav K i ka. Pozorn  poslouchal a vyžádal si zá-
pis n kolika harmonicky zpracovaných písní
(Hore doline kú, Nedávaj a mamko…).

V té dob  se stal mým u itelským kolegou a
z jeho dosud školního p veckého sboru jsme
vytvo ili d tský valašský krúžek. Mezi malými ta-
ne níky byl i talentovaný chlapec, jehož si Tonda
(tak jsme mu íkali) všiml a jemuž v noval zvláštní
pozornost. Tím chlapcem byl vynikající interpret
lidových písní Josef Laža.

Cimbálová muzika pravideln  zkoušela, byla
velmi žádaná, nebo  um la vytvo it zvlášt  p á-

telskou a neopakovatelnou atmosféru. O její kva-
lit  nebylo pochyb a zájem projevil i ostravský
rozhlas, jenž si pochvaloval úpravy písní. N kdy
se natá elo p ímo na Vsetín  (v budov  nové
radnice). V roce 1952 byla muzika rozší ena o ta-
ne ní skupinu, jejíž základ tvo ili bývalí žáci výše
jmenovaného d tského souboru. Obohacením
innosti muziky, posléze souboru se staly zájezdy

do Vysokých Tater, kde v sanatoriích vystoupení
p ispívala ke kulturnímu vyžití pacient .

Název souboru byl trnem v o ích tehdejším stra-
nickým funkcioná m, a tak došlo k nátlaku, poli-
tickému na ízení, bylo zapot ebí zm nit vše, co
p ipomínalo jakékoliv soukromé podnikání. Došlo
tedy na p ejmenování Soubor DU (Domu osv -
ty) Vsetín.

Následovaly zájezdy po celé republice, v et-
n  vystoupení v pražské Lucern . Zvlášt  vý-
znamné bylo pozvání souboru do eskosloven-

ské televize. 3. ervence 1954 vystoupil
v p lhodinovém programu, nazvaném „P šinkou
humoru“. Bylo to v dob , kdy na Morav  diváci
nem li ješt  možnost sledovat televizi.

Muzika pod vedením Antonína Sousedíka byla
na vysoké úrovni. Sv d í o tom skute nost, že
v následujícím roce 1955, roce konání spartakiá-
dy a 10. výro í konce války, na celostátní sout ži
lidových muzik získala st íbrnou medaili, tedy 2.
místo ze sout žících 36 muzik. Sout ž probíhala
od místních kol až po nejvyšší, konané v Praze.
První t i muziky dostaly zahrani ní zájezdy. A to
ne ledajaké. Muzika Antonína Sousedíka m la jet
do Norska. Radost p eveliká, avšak p ed asná.
Bylo t eba „požehnání“ OV KS . Jméno Souse-
dík m lo na Vsetín  p ece p ijít v zapomn ní.
V muzice primáš a cimbalista Sousedíci, synovci
bývalého továrníka. To p ece nedovolíme. Jsou
to zbytky kapitalist . Nikam nepojedou a basta!
Na zájezd pošleme našeho lov ka. On ten Zde-
n k je synem komunistického funkcioná e a ty jeho
nové písni ky („V tej naší fabrice sú p kné cére -
ky…“) pomáhají budovat socialismus. Nevadí, že
jeho muzika obsadila v místním kole sout že až 3.
místo. A tak se stalo. Aby posílili privilegovanou
muziku, p ibrali 2 leny vít zné Sousedíkovy ka-
pely Stanislava Tomance a Evžena Vyškovské-
ho, oba straníky. A ti tam už z stali natrvalo. A
Tonda Sousedík? K ivdu cítil, stejn  jako ostatní.
Vždy  to byla nehorázná komunistická zv le. P í-
klad toho, jak práva jedn ch pošlapala, jiným „cestu
umetla“. Co mohl d lat? M l svoji hrdost, nest -
žoval si, v d l, že nic nenad lá. Doplnil muziku,
láska k lidové písni ce, to bylo pro n ho nejd le-
žit jší. Na žádné sout že ho však už nikdo nikdy
nedostal. Nejen muzikanti, ale celý soubor pod
jeho hudebním vedením se nadále scházeli a bylo
dostatek prostoru a p íležitostí prožít nezapome-
nutelné chvíle. Zlom nastal v roce 1964, kdy váž-
n  onemocn l a cítil, že nem že stát v ele jako
primáš muziky.

Navíc v innosti souboru vyvstávaly i jiné pro-
blémy, nebo  chyb la podpora patronátu, jenž
by finan n  pomohl. A tak se hledala cesta, jak
z toho ven. Po zralém uvážení se rozhodlo, že

Josef Hapka: Matalíkova kapela, 1938, akvarel na
papí e, sbírky MRV ve Val. Mezi í í

Muzikanti p i vystoupení v T 3. 7. 1954 (zleva) A. Sousedík, E. Vyškovský, J. Navrátil, R. Sousedík, M.
Chovanec, S. Tomanec (vzadu) J. Zav el, R. Tkadlec      Foto archiv autora

Dobový plakát z r. 1954
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soubor ukon í oficiáln  innosti v dosavadní po-
dob . Tane níci, kte í cht li nadále v novat sv j
as folklorní innosti, našli uplatn ní v jiných sku-

pinách. A muzikanti, ti byli s otev enou náru í p i-
jati do souboru Lipta, kde hudební stránka pokul-
hávala za tane ní. A byla tu perspektiva innosti,
nebo  soubor byl zaštít n výrobním družstevnic-
tvím. Mnozí tu již d íve hostovali a nyní mohli sem
p ejít natrvalo. A tak se stalo, že osm len  bývalé
„Súsedíkovy muziky“ postupn  bu  natrvalo nebo
krátce zakotvilo v souboru Lipta: Miroslav Hajdík
– houslista, Milan Foniok – houslista, primáš, Ja-
roslav Ju ica – klarinetista. Zp váci Josef Rišica a
Ji ina Sousedíková. A zahrál si i hrdina našeho
p íb hu Antonín Sousedík. Zvážil sv j zdravotní
stav, primášovat necht l, ale jako kontráš a um -
lecký poradce byl nadále d ležitý v nové sesta-
v . Dlouhého p sobení však už mu nebylo do-
p áno. Uprost ed nových nápad , nácviku hu-
debního pásma náhle zhasl jeho život. Podlehl
dlouhodob  nelé ené nemoci p ed asn  ve v ku
nedožitých 52 let.

Mám v rukou st íbrnou medaili a diplom z toho
roku 1955. Vzpomínám na lov ka istého cha-
rakteru, skromného, pracovitého, výborného u i-
tele. Jako uznávaný znalec nezištn  v noval své
obzvláštní schopnosti k uchování krásy lidové pís-
n  a objevil nejednoho muzikanta i zp váka, jimž
vštípil lásku k folkloru. Doba mu nep ála kv li jeho
p vodu a jménu.

Ale jsem ráda, že jedny z jeho milovaných hous-
lí zn jí v rukou primášky muziky, mé vnu ky.

P tasedmdesátka
akademického malí e Jiljí Hartingera

Richard Sobotka

Akademický malí  a grafik Jiljí Hartinger (nar.
20. 8. 1935 v Karolince) je jeden z má-
la posledních malí , který z stal po celý sv j ži-
vot v rný rodnému Valašsku. Jeho ateliér
v Karolince dýchá teplem a je prosycený v ní
malí ských barev. Stejn  tak Galerie, kterou si
nepo ídil z komer ních d vod , ale pro radost, a
proto jsou v ní prezentováni také i další malí i.

Jiljí Hartinger studoval v Brn  výtvarnou um -
leckou školu, potom vysokou školu v Praze u Jana
Baucha (malbu) a  Antonína Strnadla (grafiku).
Po ukon ení studia (1963) se vrátil na Valašsko.
V nuje se malb , volné a užité grafice, grafice
ilustra ní, tvorb  textilních tapiserií a art protis ,
ale také monumentální výzdob  architektury skle-
n nými leptanými vitrážemi a štípanou mozaikou.

V sou asné dob  se zabývá tématy velkých
m st. Tyto obrazy v roce 2004 s velkým ohlasem
vystavoval ve Frankfurtu nad Mohanem. V sou-
asné dob  pracuje na zakázce pro Evropskou

Unii na výtvarné podob  evropských velkom st.
Obrazy budou po dokon ení prezentovány na
výstavách v Bruselu a ve Vídni.

„Už b hem studií jsem m sta d lal,“ íká malí
Jiljí Hartinger: „v Brn  bo ní oltá  jezuitského kos-
tela, v Praze interiéry chrámu sv. Víta, sv. Mikulá-
še a všecky pražské kostely. Také panorama Pra-
hy. Stejn  tak jsou pro mne významným inspira -
ním zdrojem vatikánské muzeum a v Pa íži No-
tre Dame, zúro il jsem je nap íklad v obrazu Sv t-
la katedrál. Takže p i výtvarné podob  evrop-
ských velkom st takto vlastn  navazuji na d ív j-
ší práci.

I když mne inspirovaly Marseille, San Remo a
další, dominantní pro mne stále z stává až ne-
skute n  krásné Valašsko. Ale neuzavírám se do
okruhu jen ur itých nám t . Práv  tím, že stále
hledám, že d lám vertikály kostel  a panorama-
ta m st, vidím Valašsko ost eji. A je tomu i nao-
pak. Práv  to mi umož uje další rozvinutí.

Podkladem je mi reálná krajina, ale ned lám
z nápodoby, nýbrž z p edstavy. Tak jsou obrazy
Ráno nad krajinou nebo Ve er nad krajinou spíš
pocitové. Práv  tak m sta. Ned lám je fotogra-
ficky, aby se eklo toto je Neapol, to jsou Benátky.
Mn  nejde o to kopírovat m sta, na to máme
pohlednice a videa, ale d lám t eba Ráno nad

Vít zslav P ikryl devadesátiletý

Ladislav Št pánek

Neustále zvídavý pan Vít zslav P ikryl se do-
žívá významného životního jubilea 90 let. Dlou-
hodob  spolupracuje s p írodov dným odd le-
ním Muzea regionu Valašsko a je neocenitelným
pr vodcem zvlášt  po archeologických naleziš-
tích Kele ska.

Pan Vít zslav P ikryl se narodil v Kel i dne 11.
8. 1920. Studoval na gymnáziích v Litovli a Hra-
nicích na Morav . V Litovli pat il mezi jeho spolu-
žáky významný historik um ní František Dvo ák,
z jehož pera se zachovala následující vzpomínka
na školní léta: „Pan profesor p išel jednou pozd ji
do hodiny a jeden spolužák si tam prozp voval.
Profesor otev el dve e a ptá se: ,Kdo to zpíval?‘
Nikdo se nep ihlásil. A profesor se znovu zeptal:
,Slyšel jsem zp v a chci v d t, kdo to byl?‘ Celá
t ída byla tichá a nehybná. Vzal seznam žák  a
ptal se jednotliv : ,Absolon, zpíval jste?‘ ,Ne.‘
,Coufalová, zpívala jste?‘ Ticho. , epelák, Dvo-
ák…‘ a takhle probral celou t ídu. Nikdo ne ekl

ano. Když profesor došel k poslednímu jménu
v abeced , což byl P ikryl, už se dál neptal a
rovnou ekl: ,Všichni prohlásili, že nezpívali, z toho
soudím, že jste zpíval vy. Tím jste celou t ídou
usv d en a dostanete zápis do t ídní knihy, ne-
bo  jste se provinil v i školnímu ádu…‘ Jak ekl,
tak ud lal. P ikryl, jehož otec byl etnický stráž-
mistr, dostal na vysv d ení ostudnou dvojku
z chování.“ (František Dvo ák, M j život s um -
ním).

I p esto na tohoto u itele vzpomíná pan Vít z-
slav P ikryl rád: vedl je totiž k zájmu o vlastiv du
(sb ru lidových pov stí, zvyk …) a p írodní v dy;
tyto zájmy provází pana P ikryla dodnes. Do ni-
koho ovšem nelze jen tak n co „nalít“, p irozené-
mu zájmu se nelze nau it, je možné jej probouzet
a  podporovat. Ve škole nap . probírali Caesaro-
vy Zápisky o válce galské, ale žádný z u itel  jim
ne ekl, že Keltové byli i na našem území a možná
to ani sami nev d li. Všechny tyto informace si
pan P ikryl musel nastudovat sám, a to tak úsp š-
n , že ješt  donedávna o Keltech p ednášel.

NAŠI JUBILANTI
p ístavním m stem nebo M sto katedrál. Samo-
z ejm , že v t ch obrazech rezonuje ím, Mar-
seille, Praha a další, ale snažím se je dostat do
polohy nadnesené, pocitové. Jde mi p edevším
o náladu, i když  konkrétní m sto z stává podkla-
dem. Kdykoliv za ínám pracovat na novém ob-
razu, už vidím, jak bude vypadat ve finálu – sv tla
a barevné odrazy sv tel ve vod .

I když asto cestuji do sv ta, nejvíce doma jsem
tady v Karolince. I srdcem. Tady jsem se narodil,
tady budu po ád doma. Na druhém míst , pokud
jde o malování, je Itálie - ím a Florencie. ímská
muzea jsou až neskute n  nádherná.

Když se n kdo zeptá, jestli mám po ád chu
malovat, když jsem vid l ty nádherné v ci ve Va-
tikánu, v Louvre, odpovídám slovy básníka Petra
K i ky: Nejen pr trž mra en, i kapka rosy dává
rostlin  vláhu. A mám pocit, že po výtvarné strán-
ce nejen Picasso, Chagall a další velcí malí i, ale
i Hartinger dává troši ku vláhy výtvarnému stro-
mu, aby mohl r st.“

K um lcovým letošním p tasedmdesátinám p e-
jeme hodn  zdraví a tv r í inspirace.

Zp va ka Ji ina Sousedíková
Foto rodinný archiv

Foto autor
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Všechny tyto znalosti V.  P ikryl využil ve svém
celoživotním povolání u itele. V letech 1940 – 41
extern  vystudoval U itelský ústav v Krom íži.
Zájem o dávnou minulost ho p ivedl ke studiu na
archeologické škole u  legendy slovanské arche-
ologie J. Poulíka v Moravském zemském muzeu
v Brn  1941-1942. (Tato škola probíhala vždy
jeden celý den v týdnu, n kdy i dva. Je obtížné
pojmenovat toto školení, protože pan P ikryl si už
nevzpomíná na p esný název této školy, o níž se
dozv d l v tehdejším tisku.) P edb hn me na tom-
to míst : V roce 1995 se po mnoha letech oba
pánové setkali u p íležitosti otev ení archeologic-
ké výstavy ve Vsetín . Bylo nutné obdivovat úžas-
nou pam  akademika prof. PhDr. J. Poulíka,
DrSc., který se na pana P ikryla rozpomn l, a
také neutuchající zájem pana P ikryla, když se
dotazoval na záležitosti odborné povahy.

Vít zslav P ikryl p sobil jako u itel a posléze
editel obecných a základních škol na Zlínsku, nej-

déle ve Všemin  1947-1962. U p íležitosti spole -
né prohlídky lokality ve Všemin  jsem m l možnost
seznámit se s jedním z jeho bývalých žák : úcta,
kterou panu P ikrylovi projevoval, hovo ila za vše.
Pan P ikryl totiž vedl své žáky k vytvo ení zájmu o
vlastiv du. Po vyu ování s nimi asto chodil do
p írody, kde se prakticky seznamovali s tím, co se
u ili ve škole. (Dnes by se dalo íci, že p edb hl
dobu, protože po tomto spojení teoretického a ná-
zorného se neustále volá, a prozatím to nedokáza-
la vy ešit žádná školská reforma.)  Pan P ikryl ná-
leží – e eno jazykem p írodních v d – k již „vyhy-
nulému druhu“ u itel  - badatel , kte í svými po-
znatky obohacovali studium svých žák , takže to
pro n  nebyla pouze povinná školní docházka.

Dále p sobil ve Skali ce (poblíž Hranic na
Morav ) do roku 1970, po kterém už nesm l být
ve funkci editele, a byl p eložen do Zámrsk, od-
tud v roce 1974 do Hustope í nad Be vou, od-
kud v roce 1980 odešel do penze. Ale i po od-
chodu na odpo inek ješt  asto vyu oval, když
bylo zapot ebí zasko it.

Ve 40. letech 20. století p isp l svými archeolo-
gickými nálezy, uskute n nými p i svých studijních
cestách p írodou (byl lenem ornitologické sekce
p i Národním muzeu v Praze – vedl prof. erný),
k vybudování archeologického fondu muzea v Kel i
a pozd ji obohatil svými nálezy z Kele ska a Va-
lašska další muzea na Morav . Zpracoval p ed-
nášku s diapozitivy Z pradávné historie našeho
rodného kraje, kterou popularizoval archeologii
široké ve ejnosti. Objevil velkou mohylu u obce
Rouské (Kele sko). Pro archeologii p edevším
zachoval nedocenitelné znalosti o místech archeo-
logických nález  na Kele sku, kterými provázel
archeology n kolika generací.

Odchodem do penze jeho aktivity ale v žádném
p ípad  nekon í; naopak – nabytý as využívá
pro napln ní svých bohatých zájm . Má rozsáhlý
ak ní rádius: od Bílých Karpat až po Pood í. P i-
bližn  kolem roku 1988 za íná spolupracovat
s botani kou muzea ing. Milenou Kašparovou,
která na tato léta velmi ráda vzpomíná: zpo átku
m la pocit, že ji pan P ikryl zkouší z jejích znalostí,
ale velmi brzy rozpoznala, že tomu tak není; cht l
v d t, co zná o regionu, aby jí mohl p edat své
informace. Udivoval ji svými rozsáhlými v domost-
mi o výskytu r zných vzácných rostlin v regionu.
P sobil na ni jako optimista s velkým smyslem pro
humor, se kterým je lov ku prost  dob e, a ni-
kdy se s ním v terénu nenudila. P íkladem m že
být cesta do Bílých Karpat v kv tnu za orchideje-

mi. Cestovali vlakem a pan P ikryl m l vypsáno
asi 7 spoj , které na sebe pom rn  t sn  nava-
zovaly; a jak jinak – jeden spoj m l zpožd ní…
Pokra ovali stopem a nadšení pana P ikryla pro
v c dokázalo p esv d it idi e, který jel jinam,
aby je zavezl na pot ebné místo! A to už mu bylo
80 let…

Vít zslav P ikryl dopisoval do p írodov dných
periodik (nap . Živa), m l jméno v odborné ve-
ejnosti, a tak byl také zván na r zné konference.

A nezapomenutelná p íhoda se stala práv  na
jedné z nich. P edsedající konference z žertu pana
P ikryla vyzval, a  si také nechá napsat na jme-
novku n jaký ten titul, prý to lépe vypadá, a pan
P ikryl vypálil: docent, doktor, inženýr, kandidát
v d… Po celou konferenci pan P ikryl vzhledem
ke „svým titul m“ požíval úcty v p edsednictvu a
dob e se bavil, protože nikdo nerozpoznal, že
tomu s t mi tituly tak není, protože v diskusi uplat-
nil práv  ty rozsáhlé znalosti…

P i poslední návšt v  u pana P ikryla se op t
rozho ela diskuse nad Kelty a tomu, co jim p ed-
cházelo, a on p ímo sršel zájmem o tyto v ci. Až
venku jsem si vzpomn l, že jsem mu cht l položit
tu obligátní otázku, která se p i t chto p íležitos-
tech obvykle pokládá: jak jste si v tomto vysokém
v ku udržel tu duševní a fyzickou sv žest?  Ale –
nebyla by zbyte ná? V dnešní dob , kdy se me-
diální sv t to í kolem tzv. celebrit (a co není
v médiích, jako by nebylo), je pro mne pan Vít z-
slav P ikryl tím vzácným lov kem, který m že
být  komukoli vzorem i bez „kouzel“ médií.

Pane P ikryle, v ím, že se budeme ješt  hod-
n  dlouho setkávat na cestách za tajemstvím nej-
starší minulosti tohoto kraje. A k tomu Vám muzej-
níci p ejí hodn  zdraví do dalších let.

Vít zslav P ikryl
- literatura a poznámky

Karel Pavelka

Své poznatky o p írod  našeho regionu a ásti
P erovska pan P ikryl publikoval v odborných i
v populárních asopisech nebo v regionálních
novinách. Níže je z ejm  ješt  neúplný seznam

jeho publika ní innosti. Když shrneme tento vý-
et 35 lánk , tak zjistíme, že v tšina z nich se

týká pták  (24), další jiných živo ich  (bobr – 2
x), zbytek rostlinných druh  nebo strom  (6), je-
den se týká geologie a jeden historie. Pozoru-
hodné je, že na rozdíl od v tšiny jiných psal své
lánky sám, ani jediný nenapsal se spoluauto-

rem.
Za p írodou vyjížd l velmi asto do bližšího i

vzdálen jšího okolí svého bydlišt  – do Bílých
Karpat a na Vsacko p edevším za rostlinami, kon-
krétn  vstava i. Za ptáky pak k Tova ovu a k
Záhlinicím, do st edního Pobe ví i do ornitologic-
ky atraktivní oblasti Pood í.

Pan P ikryl si i ve svém vysokém v ku udržuje
mladické nadšení pro objevování nových skute -
ností v p írod  – ješt  p ed p ti lety byl schopen
ekat n kolik hodin v chladné noci v dubnu na

lokalit  výskytu bobra evropského u Hustope í
nad Be vou proto, aby jej osobn  spat il a p í-
padn  vyfotografoval. Minimáln  jedenkrát za 14
dní mám od n j telefonát a jeho prvním dotazem
je, co je nového v terénu. Myslí tím p edevším
výskyt pták  hlavn  na rybnících a Be v  mezi
Choryní a Hustope emi nad Be vou a také oblast
CHKO Pood í, které sleduji.

Foto K. Pavelka

L I T E R AT U R A A P O Z N Á M K Y

P IKRYL V., 1958: Mimo ádný výskyt dudk . (Upupa
epops epops L.). Zprávy MOS 1956 (10-11): 11
P IKRYL V., 1957: B ehule obecná (Riparia riparia)
v pískovišti u Krom íže. Zprávy
MOS, 5: 7
P IKRYL V., 1957: Hnízd ní moudivlá ka lužního
v Pobe ví na Hranicku. Zprávy MOS 1957 (3): 4 – 5
P IKRYL V., 1957: Hnízd ní buka  malých na rybnících
u Hustope  nad Be vou. Zprávy MOS 1957 (4): 3 – 5
P IKRYL V., 1957: Rybák erný (Chlidonias nigra L.) na
rybnících u Hustope  n./B. Zprávy MOS 1957 (3): 4 – 5
P IKRYL V., 1957: Volavka bílá (Egretta alba alba) na
rybnících u Tova ova, okr. Kojetín a u Hustope  n.
Be vou, okr. Hranice. Zprávy MOS 1957 (6): 6
P IKRYL V., 1958: Hnízdišt  volavek popelavých (Ar-
dea cinerea) u Hustope  nad Be vou. Sylvia, 15: 267
P IKRYL V., 1958: Zajímavý zp sob lovu volavek
popelavých (Ardea cinerea c. L.). Zprávy MOS 1958
(6): 4 – 5
P IKRYL V., 1959: Dudek chocholatý (Upupa epops).
Sv t v obrazech, 23.- 28. 3. 1959
P IKRYL V., 1959: Jak loví volavka popelavá. Živa, 7:
77 - 78
P IKRYL V., 1959: Rákosník obecný evrop. (Acroce-
phalus scirpaceus  scirpaceus  Herm.). Zprávy MOS
1959: 52 – 53
P IKRYL V., 1960: Rákosník obecný (Acrocephalus
scirpaceus). Rybník Majdalenka u Hustope  n. B. Zprá-
vy MOS, V: 52
P IKRYL V., 1960: Dudek chocholatý (Upupa epops).
Živa, 8: 158 – 159
P IKRYL V., 1960: Ze života brhlíka lesního (Sitta euro-
paea.). Zprávy MOS 1960: 14 – 16. Živa, 9: 118 – 119
P IKRYL V., 1961: Zajímavosti ze života skorce vodní-
ho st edoevropského (Cinclus cinclus aquaticus
Bechst.). Zprávy MOS 1960: 58 – 61.   Živa, 9: 199 –
200,  Sv t v obrazech . 15
P IKRYL V., 1963:  Tenkozobec opa ný – vzácný
hnízdivec v SSR. Ochrana p írody, 18: 8
P IKRYL V., 1964: Hnízd ní tenkozobce opa ného
(Recurvirostra avosetta L.) na Nesytu u Lednice. Živa,
12: 78. Zprávy MOS1961: 37-39, Sv t v obrazech . 32
P IKRYL V., 1967:  N kolik zajímavostí ze života kulí-
ka í ního (Charadrius dubius Scop.). Zprávy MOS, 2:
22 –32, Živa, XV: 31 – 33
P IKRYL V., 1967: Nová lokalita kýchavice bílé (Vera-
trum lobelianum) na katastru obce Skali ka u Hranic
(okres P erov). Živa, 15: 31 – 33
P IKRYL V., 1969: N která data a pozorování ze života
šoupálka krátkoprstého. Zpravodaj Severom. obvodu
sboru ochrany p írody, Ostrava: 32 – 24
P IKRYL V., 1970: N která data ze života pisíka obec-
ného - Tringa hypoleucos L.  Živa, 18: 154
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Valašské muzeum v p írod
v Rožnov  pod Radhošt m slaví

85. narozeniny

Vít zslav Koukal

Museum v p írod  jest žijícím organis-
mem… kde se konají lidové slavnosti a zvy-
ky, kde prost  všechen po p edcích zd d -
ný… život se trvale udržuje a kde bude zhuš-
t no vše, co dovede evokovat zanikající
obraz venkovského života.

Bohumír Jaron k

Dovolte, abychom Vás slovy jednoho ze za-
kladatel  muzea, Bohumíra Jaro ka, pozvali do
Valašského muzea v p írod  v Rožnov  pod
Radhošt m, které pat í k nejstarším a nejv tším
muzeím v p írod  ve st ední Evrop .

Letos si p ipomeneme 85 let od chvíle, kdy
v rožnovském parku - Hájnici - uvítali v dnešním
Valašském muzeu v p írod  první návšt vníky. Bylo
to v ervenci 1925 p i p íležitosti národopisných
slavností nazvaných Valašský rok. Od té doby
muzeum významn  zm nilo svou tvá . Rozrostlo
se a dnes nabízí návšt vník m více než šest desí-
tek zp ístupn ných objekt  s expozicemi, které se
nacházejí v jeho areálech – D ev ném m ste ku,
Valašské d din , Mlýnské dolin  a Pustevnách.

Nejprve je budováno D ev né m ste ko, kte-
ré zachycuje m stskou roubenou architekturu
Valašska a prezentuje zp sob života malého pod-
horského m ste ka v období od poloviny 19. sto-
letí až po první tvrtinu 20. století. Areál je d jišt m
ty  významných folklorních festival  (Rožnov-

ská valaška, Rožnovské slavnosti, Romská píse
a Jánošík v dukát). Celkový obraz m ste ka je
vytvo en pomocí originálních budov p enesených
z rožnovského nám stí, které jsou postupn  do-
pl ovány o další stavby (originály i kopie roube-
ných objekt ).

V roce 1962 se za alo s výstavbou Valašské
d diny na nedaleké Pet kov  stráni. Zám rem
koncepce se stala myšlenka na záchranu tradi -
ních roubených dom , hospodá ských a speciál-
ních staveb, které byly v p vodním prost edí ohro-
ženy. Valašská d dina je nejrozsáhlejším areá-
lem muzea. Hospodá ské usedlosti, kovárna, stud-
ny, zvonice, ale i v trný mlýn a zahrádky jsou
umíst ny v terénu, který svou lenitostí, cestami i

P IKRYL V., 1977: Bledule letní (Leucojum aestivum) u
Hustope  nad Be vou.  Památky a p íroda, 4: 248 –249
P IKRYL V., 1987: Vodní rostliny v povodí Be vy u
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Be vou. Zpravodaj Okresního vlastiv dného muzea
ve Vsetín , 1997: 61 - 62
P IKRYL V., 1999: Študlov – nalezišt  jantaru na Valaš-
sku. Pod evnicko, ro . 9:? , íslo 2: 11
P IKRYL V., 2001: Mizející ovocný druh oskeruše.
Valašsko, vlastiv dná revue, 7, 2001/2: 35
P IKRYL V., 2002:  N kolik poznámek k výskytu žeb-
ratky bahenní (Hottonia palustris) v okolí Hustope  nad
Be vou. Valašsko, vlastiv dná revue, 8, 2002/1: 35
P IKRYL V., 2003: O výskytu  žebratky bahenní
v povodí eky Be vy. Živa, LI: 158
P IKRYL V., 2004: U Hustope  nad Be vou se usídlil
vzácný živo ich. Hranický týden, 23.4.2004, . 17,
Naše Valašsko, 1.11.2004, s. 7
P IKRYL V., 2009: Pov st o pánovi ze skali ského
zámku. Valašsko, vlastiv dná revue, 23,  2009/2: 48

HUDEC K., KOKEŠ O., 1982: eská ornitologická bib-
liografie 2 (1934 - 1960). Knihovna MOS sv. 7., OVM
J.A.Komenského a MOS P erov, 194 pp
KOŽENÁ I., HUDEC K., KOKEŠ O., MATOUŠEK B.,
1983: eskoslovenská ornitologická bibliografie 1961-
1980. Knihovna MOS sv. 8., OVM J..A.Komenského a
MOS P erov, 283 pp

P O U Ž I T Á  L I T E R AT U R A

shluky strom  p ipomíná mnohé vesnice na Va-
lašsku. Areál byl v posledních letech dopln n
o další  objekty (evangelický toleran ní kostel, ško-
lu, hospodu s kupeckým krámem) vybudované
v rámci tzv. Norského grantu.

T etím areálem je Mlýnská dolina, soubor p e-
vážn  technických staveb  využívajících jako zdroj
energie vodu. Zám rem Mlýnské doliny je pre-
zentovat živé stavby s jejich ízením, která jsou
v provozu, aby návšt vníci m li možnost pozoro-
vat zkuj ování surového železa  a následnou
výrobu železného ná adí, lisování oleje, plst ní
sukna, mletí obilí a ezání desek. Celý soubor
objekt  vozovny, malé zvoni ky, hamru,  kovár-
ny, olejny, valchy, mlýna, pily a obydlí lesního
d lníka ve spole ném vztahu získává zvláštní vý-
znam, který umož uje poznání a pochopení živo-
ta i t žké práce našich p edk  v minulosti.

Nejmladším areálem Valašského muzea
v p írod  jsou od roku 1995 Pustevny, soubor

D ev né m ste ko   Foto archiv
VMP v Rožnov  p/R

Valašská d dina
Foto archiv

VMP v Rožnov  p/R
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objekt  secesní architektury slovenského archi-
tekta Dušana S. Jurkovi e - restaurace Libušín,
hotel Mam nka, Pustevenka a p ilehlá valašská
zvonice. Tyto ojedin lé památky byly vybudová-
ny  v letech 1897 – 1899 stavitelem Michalem
Urbánkem ze Vsetína podle návrhu architekta
Dušana S. Jurkovi e. Interiér  restaurace Libušín
je vyzdoben freskami a sgrafity s motivy valaš-
ských a slovenských pov stí dle návrh  Mikolá-
še Alše.

Programová nabídka jubilejního Valašského roku
2010 p ipomene návšt vník m historii i sou as-
nost našeho muzea bohatou skladbou po ad , které
p edstaví nejen muzejní areály, ale i bohatý folklor-
ní život na Valašsku. Mezi p ibližn  šedesátkou
kulturních po ad  nebudou chyb t tradi ní zvyko-
slovné (Masopust, Velikonoce, Anenská pou , Jar-
mark, Vánoce) i tematické (Hej v nožík, Peka ská
sobota, Dny emesel a setkání ková ), dále dvou-
denní po ady p edstavující muzejní areály (Láze -
ský výlet, Za robotú na d dinu a Výlet do Mlýnské
doliny) a p ibudou i n které nové po ady, doku-
mentující historii muzea.

P ejeme všem návšt vník m Valašského mu-
zea v p írod  v Rožnov  pod Radhošt m mno-
ho p kných zážitk  na po adech jubilejního Va-
lašského roku 2010.

Interiér lisovny v areálu Mlýnská dolina
Foto archiv VMP v Rožnov  p/R

Jídelna Libušín na Pustevnách
Foto archiv VMP v Rožnov  p/R

„Divadlo u í spolupráci, nesmírné toleranci
a hledání cest ...“

s Miroslavem Urubkem o fenoménu amatérského divadla
rozmlouvala Hana Jab rková

Setkání s Miroslavem Urubkem harmonizuje duši. Jeho vnímání student , které u í na
Masarykov  gymnáziu ve Vsetín  eskému jazyku a spole enským v dám, je moudré, p á-
telské a lidské. Možná je to tím, že s nimi bývá v astém kontaktu i mimo školní výuku a tráví
s nimi velký kus svého i jejich volného asu jako režisér studentského divadla. Divadelní
soubor vsetínského gymnázia vede od r. 1992 s nemalými úsp chy. Navíc p sobí jako herec
v nemén  úsp šném divadelním souboru Jana Honsy Karolinka. Divadlem zkrátka žije a
o divadle si také rád povídá...

Jak byste charakterizoval fenomén ochot-
nického divadla?

Vezmu to zeširoka. Myslím, že ochotnické diva-
dlo má ur it  sv j význam. Jednak pro ty, kte í ho
s ochotou d lají, i pro ty, kte í pak na n j s ochotou
p ijdou. Obecn , když budu zvažovat jeho pro-
m ny, protože už divadlo d lám od svých deseti
let, musím konstatovat, že se zejména kolem tech-
nického zajišt ní divadla nic nezm nilo. Vždy zá-
leželo a záleží jen na t ch ochotných, všechno se
d lá v podstat  na kolenou s p isp ním a finan ní
pomocí lidí, kte í mají divadlo rádi. Co se zm nilo,
to je volba titul . Dnes už nejsou tituly zakázané a
povolené. Divadlo vzniká pro pot eby t ch, kte í
ho d lat cht jí, a t ch, kte í se cht jí dívat.

Jak podle Vás vnímají odborníci z oboru
a samotní diváci rozdíl mezi profesionálním
a amatérským divadlem? Porovnávají jejich
úrove  nebo naopak o ekávají jinakost?
Kde jsou vlastn  hranice amatérského diva-
dla?

Ta otázka je velice p íjemná. Už dlouhý as
eší problém rozdílnosti ochotnických a profesio-

nálních divadel asopis Amatérská scéna. Re-

dak ní resumé je v podstat  takové, že divadlo je
bu  dobré nebo špatné a že došlo k naprostému
prolnutí profesionální a ochotnické scény. Nás,
karolinské amatéry, režíruje profesionální režisér,
jak tomu u tohoto souboru bylo i v minulosti. Ten
mezi nás p ináší školu, díky které máme možnost
r st. Letos jsme p izvali k hostování i paní Helenu

ermákovou, p ední here ku zlínského divadla
a nositelku Thálie, naopak náš herec Jožka Králík
zase ú inkuje v Roku na vsi režiséra J. A. Pitín-
ského ve Zlín . Nyní ho diváci mohou nov  vid t
i v Huse na provázku, kde byl obsazen do hry
Hordubal. Ta hranice se dnes tedy úpln  stírá. Je
to dob e, protože profesionálové vnášejí do ochot-
nického hraní kus emesla a kumštu a my zase
naopak kus pravého života, své srdce a nezbyt-
né nadšení ochotník .

Koneckonc , v anket  divadelních kritik  „In-
scenace roku“ (vyjad ují se ke svému nejv tšímu
divadelnímu zážitku uplynulé sezony), vyhlašo-
vané Divadelními novinami, se náš amatérský
soubor Jana Honsy Karolinka v r. 2005 umístil
s inscenací Doma na šestém míst  mezi v hlas-
nými profesionálními scénami, což je naprosto ne-
uv itelné! Dosud se v anket  profesionálních

Foto O. Mehešová
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scén amatérský soubor nikdy neocitl. Tím se na-
prosto pop elo n jaké len ní na amatéry a pro-
fesionály. Divadlo se tedy dá d lit pouze na to
dobré a špatné. Poté jsme byli p izváni do ostrav-
ského televizního studia, aby tato hra byla nato-
ena pro po ad Zveme vás do divadla. Její uve-

dení se setkalo s velmi pozitivními ohlasy televiz-
ních divák .

V amatérském divadle však existuje ješt  typ
tzv. sousedského divadla, jaké d lají t eba ve
Valašské Byst ici nebo ve Velkých Karlovicích. Já
to divadlo mám nesmírn  rád. Takový typ divadla
plní ješt  p vodní ú ely - ú ely sousedského po-
tkávání se. Chu  jít se podívat, jak on ten Franta
hraje pana barona a pod. To vede k onomu tomu
líbeznému propojení jevišt  s hledišt m a na dru-
hé stran  k laskavému humoru na ú et herc  –
soused  a p íbuzných. Sousedské divadlo si ne-
d lá ambice hledat nové cesty, nejde mu primár-
n  o ú ast na p ehlídkách. Drží se tradi ního po-
jetí divadla, vychází z pot eb toho kterého regio-

nu. Má velký význam pro komunitu, ve které vzni-
ká. Miluji karlovické ochotníky, kte í také hrají ze-
jména pro své diváky. Divadlo t chto soubor  je
setkáváním se s lidmi, a proto má význam. Oni se
nezamýšlejí tak hluboce nad tím, jak ztvárnit své
postavy, ale lidství z nich z jevišt  p ímo iší.

Dá se ur it, které období v historii diva-
delního souboru Jana Honsy Karolinka  bylo
nejplodn jší a která divadelní hra získala
v bec nejv tší úsp ch?

S nejv tší pravd podobností by to bylo posled-
ních ty icet let a z inscenací jednozna n  hra
Doma. Pan režisér Jan Matyš ák, karolinský u i-
tel, soubor na p elomu 60. a 70. let pozvedl až na
úrove  národních p ehlídek. Po n m pak p ichá-
zí Jan Honsa, výrazný mladý herec zlínského
divadla, který soubor otev el odvážnému reper-
toáru a cílen  jej vedl k výslednému inscena ní-
mu tvaru. Po jeho tragické smrti se už za režisér-
ským pultem st ídali Karel Semerád, Antonín Na-

vrátil, prof. A. Hajda a prof. M. Plešák, akademi tí
funkcioná i JAMU, až po sou asnou osobnost di-
vadelního souboru Martina Františáka, um lec-
kého šéfa ostravského Divadla Petra Bezru e.
S každým z nich p icházel režisérský kumšt, kte-
rý posunoval soubor k elit  amatérského diva-
dla. Díky t mto osobnostem pak do Karolinky p i-
cházely i další p átelské kontakty, nap . se zlín-
skou profesionální scénou, které by jinak amatér-
ský soubor nemohl dob e zaplatit. V tom to bylo
obohacující a soubor vylet l na absolutní špi ku.
Hodn  v tom pro nás ud lal prof. Plešák, který
p sobil léta ve Zlín  jako dramaturg, a ten už si
ohlídal, komu by náš soubor mohl vyhovovat, a
doporu il nás. Poslední „p ihrávkou“ Mirka Ple-
šáka byl práv  valašskomezi í ský rodák Martin
Františák. Díky t mto osobnostem se pak utvá e-
ly i další p átelské kontakty, nap . se zlínskou scé-
nou, a v p ípad  výtvarníka Honzy Št pánka
z Prahy, hudebníka Davida Sme ky a režiséra J.
A. Pitínského se souboru dostalo možnosti spolu-
pracovat s absolutními špi kami sou asného di-
vadla profesionálního.

Pokud jde o samotnou hru Doma, bylo nám
dop áno dosáhnout n eho, o em by se amaté-
r m nikdy ani nesnilo. Hru, jejíhož výsledného
tvaru jsme se dobírali spole n  s režisérem p i
ad  p átelských posezení, debatách, procház-

kách valašskou krajinou, si nakonec vybralo di-
vadlo drahé jist  nám všem – Zlatá kapli ka. Ne-
zapomenutelným zážitkem pro každého z nás byl
okamžik, kdy z jevišt  Národního divadla v Praze
zaznívala valaština a kdy jsme p i d kova ce stáli
spole n  s p edstaviteli „našich“ rolí mezi zlatými
portály.

Kolik divadelních kus  je možné ro n
nastudovat s ochotnickým souborem?

V roce 2005 slavilo divadlo v Karolince stoleté
výro í. Když po ítáme na každý rok jednu, d íve i
dv  až t i nastudované hry, mohlo by to být tak
kolem 150 inscenací. Soupis her sice existuje, ale
rozhodn  není úplný, protože n které období bylo
zachyceno lépe, jiné mén . Dnes soubory v tši-
nou nastudují jeden kus ro n . Náš sou asný reži-
sér M. Františák, který je pracovn  nesmírn  vytí-
žen na profesionálních scénách i v T, chce ale
psát p ímo pro nás, protože s námi žije a dob e zná
všechny jednotlivce souboru i jejich schopnosti, kte-
ré pak zúro ují na jevišti a které on p i práci ješt
dále formuje. Vznik každé inscenace má samoz ej-
m  i své obtížné pr vodní jevy, které nás asto
zbyte n  roz ilují. Mnohdy se n co nau íme na-
zpam  a režisér to potom zahodí, protože mu to
nezapadá do jeho koncepce, která se tvo í postup-
n . Náš poslední kus Nev sta tak vznikal dva roky.
V dnešní dob  jsou také lidé pracovn  vytížen jší,
a tak více než jednu hru za rok nemají šanci ve
svém volném ase spole n  nastudovat.

Divadelní soubor z Karolinky má dnes do-
movskou scénu na Hov zí. Co se stalo?

Po etných reprízách naší hry Doma se ást lidí
ze souboru Jana Honsy vy lenila, založili divadel-
ní soubor s odlišným repertoárem a jdou po své
vlastní linii a za svou vlastní p edstavou divadla,
kterou už nyní nespojují s osobou Martina Franti-
šáka i s námi ostatními, ale s Valašským národním
divadlem. Protože nám pak byly nabídnuty akcep-
tovateln jší podmínky pro práci na Hov zí, tak se
nyní naší domovskou scénou stalo zdejší kulturní
za ízení.

Studenti gymnázia ve h e T žká Barbora, 2007 (Divadelní soubor Masarykova gymnázia Vsetín)
Foto archiv M. Urubka

M. Urubek se svými studenty na divadelní zkoušce            Foto archiv M. Urubka
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V b eznu náš soubor eká krajská p ehlídka, kde
bychom rádi uvedli naši novou hru Nev sta. Vzešla
z deníkových zápisk  paní Javorkové ze Santova.
P ál bych si, aby se líbila a aby jí porozum li pozd ji
i v echách, kde s ní, doufám, budeme hostovat.
Tato hra je na rozdíl od Doma daleko náro n jší na
diváckou pozornost, p íb h je daleko hlubší a kruš-
n jší tím, jak popisuje t žké životní osudy prosté ves-
nické ženy. Jsem docela zv davý, jak bude zasa-
hovat diváckou obec mimo náš region.

Už tém  dvacet let jste vedoucím Divadel-
ního souboru Masarykova gymnázia ve Vse-
tín . V em je práce se souborem mladých
ochotník  odlišná od innosti souboru dob-
rovolník  starších ro ník  narození?

Studentské divadlo má svá specifika. Tvo í ho
mladí lidé nabití elánem, chutí d lat divadlo a ne-
zdolnou energií. Je to pro m  obrovský motor, a na
druhé stran  i závazek - dovést veškeré aktivity
kolem p ípravy divadla do zdárného konce. Oni
jsou výraznými osobnostmi s vyhran nými názo-
ry, které pot ebují jednotící ruku, jinak by se to celé
rozpadlo. Jsou srozum ni s tím, kdo je vede, v dí,
kdo je šéf a kdo bude udávat ten základní tón. Ale
samoz ejm  p icházejí i s osobním vkladem a je
t eba, aby vše jako celek fungovalo. Práv  ono
hledání, provázené nezbytnou vzájemnou tolerancí,
je na tom všem to p kné. Po ty ech letech se mi
úpln  prom ní celý soubor. Ti nejzkušen jší, které
si za ty i roky tzv. vychovám, z divadla odcházejí.
Dalo by se tedy  íct, že jde o sisyfovskou práci, ale
našt stí ti odcházející stíhají ješt  kus toho sob  p i-
vlastn ného nau it zase ty mladé, takže se vše
p edává, je to v ný kolob h. N kdy se bývalí
talentovaní lenové souboru stanou mými asisten-
ty na soust ed ních a zkouškách a p i této spolu-
práci panuje vždy p íjemná rivalita mezi bývalými a
sou asnými leny souboru charakterizovaná nej-
spíše slovy: „ Jo to když my jsme hrávali, to bylo
jiné divadlo…“. Soubor si ale už léta drží vyrovna-
nou, dobrou úrove , což dokládá n kolikaletá ú ast
na národních p ehlídkách, kde dosahuje výraz-
ných úsp ch . Prost edky, které volíme, jsou mo-
derní, ale v žádném p ípad  se nesnažím sklouzá-
vat po vln  módnosti jako mnohá dnešní student-
ská divadla. Experimenty jsou asto d lány jenom
pro p itažlivou formu, ne pro obsah. Divadlo, kdy
herec vysko í na st l a vy rá se publiku na hlavu,
to není naše cesta. Nezávazné blbnutí na scén
neuznávám. P edstavení by m lo mít vždy jedno-
zna ný tvar a vypovídat o mí e kultivovanosti jeho
tv rc .

V nuje se n kdo z Vašich odchovanc
profesionálnímu divadlu?

Ano, jsou mezi nimi i  profesionální divadelníci, a
už pracují jako herci nebo t eba jako dramaturgo-
vé i divadelní manaže i. Z t ch, kte í se dostali
nejdál a kte í jsou dnes už i mediáln  známí, bych
jmenoval Renatu Visnerovou – Prokopovou, Zde -
ka Tr álka, který hraje v Uherském Hradišti, ale
t eba i Kristýnu Janá kovou, Tomáše Ko a íka,
Kláru Mišunovou a mohl bych jmenovat i další.

ím je divadlo pro Vás osobn ?
Od prvopo átku je jakýmsi magickým sv tem,

ve kterém je spousta možností, jak hledat sám sebe,
jak hledat druhé lidi, nacházet v sob  porozum ní.
Je velkou u ebnicí tolerance a uv dom ní si ur i-
tých vlastností, které jsou nutné pro koexistenci
s ostatními lidmi. Divadlo je pro mne obrovskou ži-

votní náplní, která mi p ináší samoz ejm  pot šení,
ale i tu adu problém , p es které se lov k musí
dostávat. Pocit, kdy ve er lov k stojí p ed zataže-
nou oponou a má hr zu z toho, co bude, až se ta
opona zase zav e, ten je nesd litelný, neopako-
vatelný. A když pak navíc má ješt  lov k možnost
zažívat pocit, kdy jevišt  s hledišt m souzní a herci
s diváky se potkávají ve svých osudech, je to mo-
ment splynutí, p inášející oboustranné pot šení. A
to je asi ta chvíle, pro kterou se divadlo d lá.

Já už žiju divadlem od desíti let. Kdysi m  jím
nakazila paní u itelka Skokanová na základní ško-
le ve Štítné nad Vlá í, od té doby jsem se cht l
divadlu v novat. Pro mne bylo divadlo pr lomem
do úpln  jiné reality – barevný obraz naprosto živý
a hmatatelný! Na základní škole se moje okouzlení
divadlem dál formovalo a na gymnáziu ve Valaš-
ských Kloboukách bylo jenom posíleno.

V jednom divadle, které dnes aktivn  d lám,
jsem jako herec, tedy s minimální zodpov dností
za kus jako celek, kde si v kritické chvíli musím
pomoct sám, ve druhém jsem režisér, takže s
maximální zodpov dností za všechny a za všech-
no, ale s nezdolnými pomocníky. Tím, že jsem
pedagog, rád pracuji s mladými lidmi, které mám

navíc možnost blíže poznat. Místo jednoho kroku
k jejich poznání ud lat díky divadlu hned kroky t i.
V souboru mám s nimi mnohem užší kontakt než
za katedrou. Je to pro mne obohacující, omlazují-
cí, jakýsi elixír života... Mám nesmírn  rád nejen
samotné zkoušení, ale i sch zky, na kterých se
vyrábí scéna. Je to nesd litelný pocit, kdy je 25
hlav sklon ných nad manuální inností, o které
netuší, že jsou jí v bec schopni. Kousek po kous-
ku se tak zhmot uje divadlo – sen, který zatím zrál
jen v našich hlavách a který si najednou mohou
osahat i svýma vlastníma rukama. Divadlo je fe-
noménem proto, že u í spolupráci, nesmírné tole-
ranci a hledání cest, p ináší prostor pro sebevy-
jád ení, pro rozvoj fantazie a cit , ale i možnost
vyhrát si a „…po ádn  si za ádit“. Vede pochopi-
teln  také k utvá ení osobnostních charakterových
vlastností. Je to k ehký organismus, který pozná
jakékoliv vychýlení jedince. Studenti p i n m od-
vád jí neuv itelný kus práce, aniž by si to uv -
domovali, obrovsky je to zatím p esahuje, ale jed-
nou jim to dojde, a to je radostné. Když mladým
lidem n co nabídnete, oni vám to mnohonásobn
vrátí a vrací to i životu jako takovému.

Ze hry Thyl Ulenspiegel, 2008
(Divadelní soubor Masaryko-
va gymnázia Vsetín)

Foto archiv M. Urubka

Martin Metelka a Miroslav Urubek v roli strýce ve h e Doma (Divadelní soubor Jana Honsy Karolinka)
           Foto archiv M. Urubka
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Jarní zvyky a oby eje
v zápiscích kroniká e
„Jaro se k nám blíží – i ten sli ný máj,

usmívá se slunko, usmívá se háj,
st íbrné své vlny eka vyleje,

p ijde jaro, p ijde, lov k ok eje.“

ák. S tím pak šla d v ata za doprovodu kluk
s velikým evem do Hájka, kde byla smrt upálena
nebo utopena v Kubešovej luži. P i tom d v ata
zpívala: „Jaro jde do vsi, smrt nesem ze vsi...“ To
bylo d tské radosti a k iku, o tom darmo vzpomí-
nat. To se již nikdy nevrátí.

Klapotání
V naší vesnici se dosud zachovalo klapotání.

Hned na Zelený tvrtek, kdy dle báje odletí všech-
ny zvony do íma, vedou páni kluci prim. Sejdou
se u kaple a obchází celou vesnici. Velicí vp edu
– malí vzadu, a t m se íká ocásek. Tam se dávají
ti nejmenší špr ci. I pro ty je to pohanou, že musí

Chod ní s mají kem
Na Smrtnou ned li chodívaly školní d ti

s mají kem. Byl to vršek jedlový nebo smrkový,
vystrojený barevnými papírovými et zy a pest-
rými fábory. Pro každou dcerku bylo ctí nésti tento
mají ek. Oby ejn  se jí dal nésti, když se šlo
k p íbuzenstvu, ke kmochá k m nebo dom , aby
se více dostalo. T mto d tem dávali lidé drobné
peníze – krejcary a n kde p tinku, tj. 10 halé .
Kde dostaly šestku (dvacetihalé ), to byla udá-
lost. P i vstupu do domu zpívaly starou školní pí-
se : „Jaro se k nám blíží – i ten sli ný máj, usmívá
se slunko, usmívá se háj, st íbrné své vlny eka
vyleje, p ijde jaro, p ijde, lov k ok eje. Rozpuk-
nou se ledy, volný bude proud, po vlnách šumí-
cích lod  budou plout, pole vydá klasí, ptá ek
zap je, lov k v duchu lásky celý ok eje.“ Když
obešly celou vesnici, p išly pak do chalupy té
vedoucí, mají ek odstrojily, pod lily se fábory,
pen zi a vají ky. O šizení jako u kluk  slyšeti ne-
bylo. Starší d v ata m la vždy nárok na v tší díl,
to už byl p íkaz zd d ný po p edcích a také se
ádn  dodržoval.

Pálení nebo topení Ma eny nebo Ma áka
Také se v naší obci až do první sv tové války

udržel zvyk vynášení smrtonosky nebo smrtono-
še ze vsi. To se po ádalo po májí ku. D v ata
m la již p ipravený nastrojený slam ný došek na
žerdi bu  v ženských nebo v mužských šatech
(cárech). Podle toho to byla Ma ena nebo Ma-

klapotat v ocásku. V n kterých obcích klapotají kluci
bez taktu, jenom d lají ehot na d ev ných eh-
ta kách. V Zámrskách to jde rytmicky: ra – ra -
ratata, ra – ra - ratata. O t ech hodinách na Velký
pátek všeci kluci se myjí v Hašovém dole v potoku,
pak vstanou a pomodlí se u jablon . Jinak mají
zastavení u každé sochy a tam se pomodlí. Krá í
v p esných adách a okolo pobíhají p ijíma i. To
jsou kluci, co mají vyjít ze školy, a tradice je, že
nakonec p i d lení každého ádn  ošidí. Ty
nejmenší nejvíce, a tak to jde z generace na ge-
neraci – bylo prý, je a bude. Na Bílou sobotu
chodí d m od domu a modlí se. Za dary: peníze a
vají ka pod kují „Pán B h zapla , kde jste vzali,
abyste nepoznali.“ A b da tomu, kdo klapotání
zaspí. Ten je vylou en a nedostane nic. Takový
je klukovský ád!

Cesti ka od milenky
Také až do našich dob se udržel starý zvyk vysy-

pávání cesti ky od milenky, bu  plevami nebo e-
zankou. To d lali oby ejn  mládenci, aby poškádlili
dívku, anebo d v ata, aby pozlobila chlapce. N -
kdy to bylo také ze zoufalství, když se mládenci nebo
dívce stalo, že byli svými milými opušt ni a že tito
hledali své št stí jinde. Oby ejn  ze soboty na ned li
byly vysypané chodní ky, aby se m lo o em poví-
dat, až se p jde z Kel e z kostela dom .

H e to dopadlo, když takový chodní ek byl
vysypaný od n jaké vdovy k ženatému pantáto-
vi, zvlášt  když byl u panímámy v podez ení. Tu
bylo v dom  boží dopušt ní. Lítaly hmoždí e, hrn-
ce, putny a škopky, hrotky a hrotice a co bylo po
ruce. Když se to povedlo, tak vesni ané se z toho
škodolib  radovali.

Ale b da, dov d l-li se to postižený, kdo mu tu
ertovinu spískal. To se potom vy izovalo po chlap-

sku, oby ejn  až se šlo potm  z hospody. A ten,
který si to slíznul, nešel pak dlouho mezi lidi, pro-
tože m l hubu opuchlou jako vycpaný stružok.
Takové taška ice již upadly v zapomenutí.

Do kroniky obce Zámrsky (obec na Kele -
sku) zapsal v 50. letech 20. stol. Ferdinand
Trlifaj. Do etnografického archivu Muzea re-
gionu Valašsko ve Vsetín  opis p edal pan
Vít zslav P ikryl.

Ilustra ní foto d v at s májí kem     Foto B. P ikryl

Vyškrabované velikono ní kraslice a historické kla-
potky z Valašska

sbírky MRV ve Vsetín , foto M. Oš ádal



V ATELIÉRU

Textilní výtvarnice Karla PALÁTOVÁ  se narodila 23. 6. 1945 v Pržn . Studovala na SUPŠ v Uherském
Hradišti (1960 - 1964) a na VŠUP v Praze, v ateliéru textilního um ní u A. Kybala (1965 - 1971). Po studiu pracovala
v pražském Jedli kov  ústavu a od 1976 byla zam stnána jako vychovatelka a u itelka výtvarné výchovy
v Ústavu pro neslyšící mládež ve Valašském Mezi í í. K u itelské praxi se vrátila v roce 1989 a až do
sou asnosti vyu uje jako výtvarný pedagog na valašskomezi í ském gymnáziu. Epizodami se v jejím profes-
ním život  stala dv  krátká p sobení ve funkci vedoucího výtvarníka v gobelínových dílnách ve Valašském
Mezi í í, a to v letech 1978 a 1989. V nuje se textilnímu výtvarnictví a vytvo ila adu komorních a navrhla n kolik
monumentálních textilních aplikací a tkaných tapiserií zejména do profánních budov v regionu. Její volná um lecká
tvorba zahrnuje intimní, poetické kresby, akvarely, kvaše, textilní grafiky a tisky z papírových šablon, inspirované
biblickými p íb hy, sv tem pohádek a d tské imaginace i vzpomínkami na vytrácející se tradi ní prostý život na
valašském venkov . Jejím dílem je rozsáhlý soubor volných ilustrací k Horním chlapc m od L. Nezda ila vzniklý
v 1. pol. 80. let, na který dále navazovala a nap . ilustracemi doprovodila  4. vydání této sbírky (2002). Vystavuje
sporadicky, v posledních letech výlu n  na Valašsku. Ke svému životnímu jubileu uspo ádala letos komorní
retrospektivu v zámku Kinských ve Valašském Mezi í í a svou tvorbu reflektující zbojnickou tematiku prezentuje
v sou asnosti na výstav  Zbojnický mýtus ve vsetínském muzeu.

Pro vsetínskou výstavu jste namalovala soubor obraz , ke kterým Vám inspirací byly texty lido-
vých písní, jadrné valašské vypráv nky Jana Kobzán  a p edevším Váš celoživotní inspira ní pra-
men - Nezda ilovy básn . Vaše ztvárn ní se rozchází s oslavným heroickým pojetím, tradi ním
v regionálním výtvarném um ní. Vlastn  „bo íte ryze maskulinní mýtus“ a pohlížíte na zbojníky
o ima ženy…

tu mezi ádky a nevidím v p íb zích hrdiny, ale stopy, které po sob  zanechávali. (Mementa mori.)
Zkrvavené „košu e“ zabitých, valašky za até do osam lého stromu se jmény zapomenutých. Stopy v krajin
- opušt ná vyhasínající ohništ , místa poznamenaná násilnou smrtí, rozvrácená p epadená stavení. Ale také
bolestné stopy v srdcích žen, které je milovaly, marn  ekaly na jejich návrat a samy nesly tíhu bezút šného
osudu. Jednu z Nezda ilových básní mám obzvláš  ráda, mladá matka (závitka) se syná kem v náru í sedí
u pece, venku padá sníh a báse  kon í slovy: „…po pás je lásky. A po ád ješt  sype.“

Vaše dílo – tu baladicky, onde spíše lyricky lad né – se po ty icet let  tv r í innosti jeví
obdivuhodn  jednolité, jak po formální, tak motivické stránce.

Jsem v podstat  „nekulturní“ bytost. Nemám as hlídat trendy ve výtvarném um ní a sledovat, co to
znamená „být sou asný“. Ostatn  ani nevím, je-li to d ležité. (Už profesor Kybal mi ekl, že škola na m
nezanechá žádný vliv...) Nikdy jsem nebyla lenkou výtvarné skupiny, vystavovala jsem málo, nem la jsem
pot ebu prezentovat samu sebe.  To, co m  utvá í (a moji tvorbu), je víra v Boha, vztahy k rodin , blízkým,
k rodnému místu. (Mám ráda staré lidi tady u nás, kte í ješt  vlastní schopnost mluvit nádherným zvukomaleb-
ným jazykem našeho ná e í). Sílu erpám ze života na vesnici; ráda suším seno, pracuji na poli. Obohacuje
m  i moje profese pedagoga, která mi nedovoluje zestárnout…

Za smyslupln jší (než výtvarnou profesi) považujete svou innost pro druhé, a  už jako kurátorka
CE nebo jako pedagožka…
 U itelství je nesmírn  zodpov dná práce. Cítím za ni obrovskou vd nost a p edstavuje pro mne celoživot-

ní zisk. Blízkost mladých lidí je moje velká inspirace. Neu ím je technice, ale ponoukám je k tomu, aby byli
pozorní, vnímali krásu p írody, nebe nad námi... Aby hodn  etli, p emýšleli. M  osobn  provázejí životem
zejména t i knihy – Nezda ilovi Horní chlapci,  Exupéryho Citadela a Bible. Studenty neformuji, každý z nich je
individualitou, jen je povzbuzuji, aby se neostýchali své myšlenky, pocity a prožitky vyjád it.

Srde n  Vám d kuji za rozhovor. -OM-

Foto Milan Oš ádal

LÚKA, komb. technika, 2010

ZBOJNICKÁ KOŠU A, komb. technika

STROM S JABKAMA, ze souboru Mírný smutek,
komb. technika, 2009

LO KA, komb. technika, nedatováno SAMA, komb. technika, 2010

KAŠPÁREK, JAK HRAJE NA R ŽI, komb.
technika, 2009



Tento poklad bronzových náramk  nalezl v roce 1943 lesní d lník Petr Ma ák, který sbíral kámen na stráních na
opravu cesty v údolí Kychová v obci Huslenky. Náramky ležely zapomenuty v k ln , až si na n  v roce 1947 vzpomn l
jeho syn, když se u ili ve škole o dávných d jinách, a p inesl je do školy. S tímto synem, Josefem Ma ákem, jsme po
více než 60 letech navštívili místo nálezu a v jeho vypráv ní ožívaly obrazy z té doby…

Pro hromadný nález zám rn  ukrytých p edm t  se v archeologické literatu e vžilo ozna ení z francouzštiny –
depot. asov  náleží do pozdní doby bronzové – v absolutním datování mezi roky cca 750 – 500 p .n.l. D vody ukrytí
mohly být r zné: sklad obchodníka na kupecké stezce k Papajskému sedlu, nebo také votivní – dary dnes už nezná-
mým silám, božstv m. Tento nález tedy vypovídá o duchovních p edstavách tehdejších lidí.

Náramky mají jemnou rytou výzdobu; v „akordu“ s výzdobou dalších p edm t  denní pot eby, nap . keramických
nádob, tvo í souhrn, který bychom ozna ili v historických epochách jako sloh (nap . gotický). Lid, který je tv rcem
tohoto slohu, se jím odlišuje místn  od jiných kmen  té doby a také v ase.

Strá , na které se tyto náramky nalezly, nese starý název Žáry a na n kterých mapách toto místo nese také název
U Žárských; byli obyvatelé tohoto místa po n m pojmenováni?

Pozdní doba bronzová, z níž náramky pocházejí, se také nazývá dobou popelnicových polí (popelnice – urna); a to
z d vodu všeobecn  rozší eného žárového poh ebního ritu (poh bívání žehem). Tato podobnost by navád la k otázce
etymologie, zda pam  o místu nesahá až do doby úkrytu náramk . Slovník valašského ná e í S. Kazmí e má však pro
slovo žár, žáry jiné vysv tlení: chalupy v bývalém lese… A tak nezbývá, než opustit tuto teorii, by  by se to sebevíc
nabízelo.

Dnes už takovéto nálezy obohacují muzejní sbírky pouze vzácn . Obchod s t mito p edm ty je výnosný byznys, a tak
není vzácností vid t v amerických muzeích skvosty z prav ku nap . ze Slovenska, anebo prodej bronzových nález
z Moravy na víde ských ulicích. Bez nadsázky se dá hovo it o vyloupené minulosti – a obecn  platí, že národ, který takto
zachází se svou minulostí, nemá ani žádnou budoucnost.

Ladislav Št pánek

DEPOT BRONZOVÝCH NÁRAMK  z Kychové, 750 – 500 p . n. l., 23 kus


