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Setkání ezbá
ve Velkých 
Karlovicích

5. - 8. srpna 2010

Díla lidových výrobc , v etn  ezbá , pat í 
už tradi n  k turistickým lákadl m obce Vel-
ké Karlovice. 16. ro níku ezbá ských dn  
ve Velkých Karlovicích se zú astnilo na 27 
ezbá  z r zných kout  Moravy i Slovenska. 

Slavnostní zahájení u Karlovského muzea 
prob hlo 5. 8. 2010 v 15 hodin za tón  Hu-
decké muziky z Velkých Karlovic. Po adateli 
akce bylo už tradi n  IC Velké Karlovice spolu 
s výtvarným sdružením Urgatina. Za n  p ítom-
né ezbá e p edstavila p edsedkyn  Jana Do-
kalová – Kobzá ová a hodn  elánu k tvorb  

pop ál starosta obce Miroslav Ko a ík. B hem 
ty  dn  vznikala v p átelském duchu pozoru-

hodná díla, která zaujala stovky návšt vník . 
Atmosféru pro ezbá e i návšt vníky zp íjemnilo 
i vystoupení gajdoše Petra Sovjáka z Neubu-
ze, hudecké muziky Staré gat  z Rožnova pod 
Radhošt m, dechové muziky Záho ané z Pro-
st ední Be vy, Vsetínské cimbálové muziky a 
koncert Tomáše Ko ka a jeho orchestru. 

text a foto So a Kollandová

Mladí muzikanti z Rožnova p/R v hudebním seskupení 
„Staré gat “

Na a Ptá ková z Chropyn  vy ezává do topolové 
k ry.

Tak vznikají píš alky Vladimíra Klimeše ze Zub í.

Vystavené reliéfy ezbá e Bohuslava Vašuta z Velkých 
Karlovic si se zájmem prohlíží kolega z oboru Jan 
Brlica st.

D evo ezba orla 
od vsetínského ezbá e Romana Mikuše

Ukázkou své tvorby pravideln  zaujme diváky len 
sdružení Urgatina Zden k Matyáš z Valašských Klo-
bouk. 

Na vlastní fujaru zahrál Pa o Fábik z Banské Bystrice 
(SR).

Petr Stoklasa – místní výrobce štípaných holubi ek 

Jeden ze zástupc  nejmladší generace ezbá  Martin 
Cigánek z Pote e

N kolikadenní akce se odehrává v atmosfé e zájmu 
místních obyvatel i turist .

FOTO R EP O R TÁ Ž
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Ve stopách p edk ...

 Vsetínská muzejní sbírka drobné užité gra� k y uchovává také 
jednu z novoro enek pana profesora Karla Langra s p áním: „Aby 
eština p ežila rok 2000 jako vysp lý slovanský jazyk!“ Zoufale 

na ní spíná ruce dív í postava (možná um lcova múza?) uv zn -
ná od hlavy až k pat  zavinutou stuhou s nápisem: „V intencích 
inovace realizujeme realizaci reálného super-projektu perspektiv-
ních parametr  na geokosmické bázi ve sfé e interkontinentálního 
ekosystému.“ 

 Ano, žijeme dnes v dob  projekt  a mezinárodních koncepcí, 
nabízejících lidstvu úžasné perspektivy. Objevila se i nová ideo-
logie – enviromentalismus, která pohlíží na lidstvo jako na neod-
d litelnou sou ást p írody. Ve jménu nového životního stylu, tzv. 
„trvale udržitelného rozvoje“, se snažíme ze všech sil vylepšovat 
kvalitu svého života a znovu se u íme ctít p írodu jako organickou 
sou ást nás samých. Jenže – ve všech t ch pavu inách, up e-
dených usilovným snažením po dosažení dokonalosti, se vytrácí 
naše p irozenost. 

 Pomalu zapomínáme, že už naši moud í p edkové žili v soula-
du s p írodou. Kolem svého hospodá ství nachodili denn  p šky 
mnoho kilometr , praktickým zp sobem t ídili a recyklovali od-
pad, jedli pouze v míst  vyp stované potraviny, oblékali se do 
od v  vyrobených z místních surovin, své p íbytky stav li z do-
stupných p írodních materiál , vstávali za ranního rozb esku a po 
setm ní u jednoho stolu pak vzájemn  komunikovali v duchu ži-
votní moudrosti: „O em mladí nevíjá, to jim starší povíjá.“ 

 A navíc - projevy lidové slovesnosti, a  už v mluvené, zpívané 
i písemné podob , byly vždy jazykov  košaté, citov  zabarvené, 
asto vtipné a hlavn  - všem srozumitelné. V nujme jim proto 

pozornost i nadále a poj me v jejich stopách! Nejen v této revui. 
Vždy  „od dobrého slova huba nebolí“. 

Hana Jab rková

PF 2011 
všem tená m Valašska, vlastiv dné revue!
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lov k je proces
lov k je p esah
lov k je událost p epodstatn ní

jsme abychom se dostvo ili
jsme po átkem kone ného
jsme tím co bude následovat
jsme p edlohou touhy
posvátné... o istné touhy

poetický text Václava Ciglera 

Václav Cigler (nar. 21. 4. 1929 ve Vsetín ) 
žije v Praze a p sobí jako mezinárodn  uzná-
vaný sklá ský výtvarník a pedagog. Od zá í 
letošního roku byl o� ciáln  p ijat mezi est-
né ob any m sta Vsetína. Aktuální rozhovor 
s ním nabízíme na str. 44. 

Foto Z. Zemánek
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malí  i fotogra� e z muzejního archivu - ranní 
rozb esk hlásí do údolí zvoni ka, stejn  jako 
as poledne a ve erní klekání nebo chvíli, kdy 

n který z obyvatel údolí odejde k v nému 
odpo inku. Kolem naší staré rodinné usedlosti 
cinká stáde ko ovcí, které spole n  s ko ka-
mi a psem a také n kolika slepicemi vždy po 
ránu usilovn  vyhlíží moji mamku, aby na n  
nezapomn la s n jakým tím pamlskem. Kosí 
písni ky se tam vznášejí nad hlavou a rosou 
se t pytí konce trav. Celý rok je v režii slun-
ce - za letních ve er  se horizonty za nou 
zabarvovat do t žko popsatelných odstín  
modré, atmosféru napl uje št kot ps  a sem 
tam vítr p inese kousek melodie tahací har-
moniky i klarinetu, v zim  naopak vše ztichne 
pod sn hovou pe inou. Vše v p írod  probíhá 
jako p ed sto lety i p esto, že na štítech dom  
soused  jsou parabolické talí e namí ené k te-
levizním družicím a internetové antény – v let-
ních vedrech  všichni v kol chystají seno na 
zimu, na podzim zase zásoby d íví. Pravda, 
koníky a kravky s žeb i áky nahradily malo- a 
jiné traktory, klepání kos už skoro neuslyšíte, 
protože zaniká v rachotu k ovino ez , o pily 
„b ichan “ se ru n  už také nikdo nep etahuje. 
Tady ješt  ucítíte, jak voní erstv  zoraná zem, 
víte, kolik je v ní kamení a jak dlouho asi muse-
ly vznikat ty dnes už zarostlé skalky i meze, 
aby Valašsko okouzlovalo svými vábivými ko-
pe ky s loukami a pasínky. Tuto zem zkrátka 
n kdo musel kdysi vytvo it, což byla fuška, a je 
to tak i dnes, p es všechnu tu techniku. Valaš-
sko -  to je asi nejen pro mne návrat dom  na 
víkendy a dovolené, ale také cesta k pochope-
ní obsahu vzpomínek minulých generací. A na 
druhou stranu také hrdost a kousek nostalgie 
k tomu. Hrdost na zdejší obyvatele, kte í tvo ili 
a budovali s tím málem, co m li, pod stále stej-
ným sluncem, co i nám svítí na to naše dnešní 
Valašsko.

Tož tak.
V Praze 23. 4. 2010

3

ím je pro mne
Valašsko?

Michal JANIŠ , referent pro centrální evi-
denci sbírek muzejní povahy Ministerstva 
kultury R

Tak jako tato oblíbená revue, která vyr stá 
z hlubokých ko en  zájmu širokého okruhu lidí 
o region a je p itesána a dobroušena šikovnou 
redakcí, aby zas a znovu pot šila srdce te-
ná ovo, tak obdobn  hmatateln  vnímám „to 
skute né“ Valašsko i já, když skoro pátek co 
pátek opouštím klávesnici po íta e a rodinu 
uprost ed hlavního m sta p ecpaného auty 
s nervózními idi i, abych se nechal ocelo-
vou dálnicí p ivézt do jiného, tak trochu staro-
sv tského prostoru jednoho z hornovsackých 
údolí. Tam pro mne ožívají obrazy valašských 

Jaroslav HOVADÍK, výtvarný um lec, 
zlínský rodák, který v r. 1968 emigroval 
do Kanady, dnes žije st ídav  v n meckém 
Mühleimu a v Litom icích

Valašsko je inspirující ást zem koule, a to 
tak, že v našich vzpomínkách je nesmrtelné. 

Bylo to asi v roce 1952, když jsem se já, 
bratr a spolužák La a Jadrní k , t i oga i 
z Fryštáka, rozhodli putovat p šky s rizikem 
hladu, bez jisté st echy nad hlavou, bez turis-
tických tretek po kotárech. Rusava byla zlatým 
h ebem této anabáze, jak následovn  uvidíte. 

Hodlal jsem kreslit pomíjivé � gury starých 
Valach  a zachránit vlastn  nev domky, co 
ješt  zbývalo ze sv ta Valach  p ed tsunami 
komunismu, jehož vlna již pohltila celý náš 
vesmír. S touto naivní p edstavou jsme zdolali 
hory ond ejovské a p ivandrovali na Ráztoku, 
odkud je jen coby kamenem dohodil Rusava 
plná d ev nic. Kraj, kde p sobil Hanuš Schwai-
ger, Adolf Kašpar a Josef Schneiderka. 

Jdeme po návsi, potkáváme tu a tam lidi a 
ptáme se, kde bydlí n jaký tvor v nohavicích 
a krpcích. „Tam za potokem bydlí Pepa D di  
(Uruba).“ Kreslil jsem ho rudkou v jeho chalu-

p . Sed l na l žku na ko ské dece uprost ed 
milion  blech, které ukazovaly r žové zade -
ky a skákaly kolem n j asi  metr vysoko, což 
urychlilo kresbu na rychlokresbu. Urub  bylo 
na Rusav  sedm, každý m l n jaké p ízvisko, 
a tož vzh ru zachytit dalšího. Narazili jsme na 
civilistu s knírkem. „Ob anský pr kaz!“, byl 
jeho pozdrav a : „Kde bydlíte?“. „Na h bitov  
v márnici“, odpovídám, „šak se optejte hrob-
níka.“ Tam jsme se také ubytovali, jiné místo 
nebylo možné sehnat! Spali jsme tam p ikryti 
senem s kop ivami, v dobré nálad , lopaty a 
rý e nám d laly stráž, máry nám posloužily 
jako st l, na kterém ležel chleba a hrnec kýš-
ky, koupený v obchod  Smíšené zboží. Tajem-
ník (Stalin v d dic) nás odtáhl na Národní vý-
bor k výslechu. Telefonicky získával informace 
od fryštáckého rudého konšela, nejsme-li ná-
hodou agenti imperialismu, a ábelsky se na 
nás mra il. 

Zaplnil jsem skicák hlavami starých Vala-
ch , doplnil jejich jména a stá í, vyslechl e i 
Rusavjan , jak nadávali na tajemného tajem-
níka a proklínali dobu, v níž jsme se octli jako 
rukojmí bolševik . Z Rusavy jsme to vzali p es 
Troják, Tesák, Vl kovou, Rackovou zpátky do 
Fryštáka.

Byl jsem v té dob  studentem UMPRUM 
v Uherském Hradišti a netušil jsem, že kresby 
Valach  mi na škole zkomplikují život. Podo-
bizny byly vystaveny ve fryštácké knihovn  a 
budily zájem. Takový, že jsem pokra oval a 
kreslil a maloval zase starochy a babky doma 
(asi na šedesát portrét ). Stal jsem se dvor-
ním malí em Fryštáka asi proto, že jsem to 
spáchal u nás na dvo e. Mým profesorem byl 
Jan Blažek (kovaný straník), laureát Gottwal-
dovy ceny. A co ert necht l! Doslechl se o mé 
výstav  p es udání fízla Nedorosta (z Národ-
ního výboru) a ud lal mi ze školy peklo. val 
na mne jak gestapák, bez možnosti vysv tlení. 
Tvrdil, že prodávám v knihovn  obrázky, což 
byla jeho p edstava. Nepochopil, že mi šlo        
o lásku k Valašsku a jeho svéráznému lidu. 

Te  ve stá í si sem tam zavzpomínám na 
krásné doby mládí, radosti a um leckého sna-
žení, na rodné Valašsko, které te  už existuje 
jen ve zlomcích, a všechno odvál as.

Litom ice 17. 10. 2010
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Sklárny na Hutisku a v Halenkov  – B ežité
Horst Mayer

Od roku 2001 pátrám po p edcích své rodiny Majer/Mayer. P i této práci zjiš uji, že jsem 
potomkem v p ímé linii sklá ských mistr  (hu a ) Ji ího Majera (nar. kolem 1565, zem . 
po 1639), Eliáše Majera (nar. 1601, zem . 13. 5. 1681), Eliáše Majera (nar. kolem 1620, zem . 
po 1660), Šimona Majera (nar. 1653, zem . 24. 5. 1723) ze sklárny na Hutisku.

Rodina Mayerova p išla jako mnoho jiných 
sklá  do ech z N mecka. Museli opustit 
svou vlast, nebo  pro vzkvétající t žbu rud se 
d evo stalo vzácnou, a tím velmi drahou suro-
vinou. Stále bylo pot eba k výrob  1 kg skla 
kolem 1 m3 d eva. Vrchnost, která dosud vyu-
žívala velké lesy v echách a na Morav  p e-
vážn  k lovu, pot šil nový pramen p íjm  za 
pronájem a inži nebo za výt žek z prodeje 
lesa. Proto byla hutním mistr m prop j ena 
také práva, která jim umožnila privilegované 
postavení mezi n kdejšími emeslníky nebo 
sedláky. íkalo se o nich: ni í pán, ni í pa-
cholek (že nejsou pány, ani pacholky).

Podle Josefa Tvar žka, bývalého archivá e 
m sta Rožnova pod Radhošt m, se p edpo-
kládá, že rodina Mayer  nejd íve pracovala 
pro hrab te Rožmberka v echách. Zde se 
vyráb lo už  velmi jemné sklo eského, p íp. 
i benátského stylu. Takového skla bylo nalé-
hav  pot eba i na Morav . Tak nap íklad olo-
moucký biskup Stanislav Pavlovský napsal 
sklárn  na Hukvaldech v r. 1585 o zásilce 
skla, že není p kné, p edloženému vzorku 
neodpovídá a je vyrobeno jen pro sedláky 
a opilce.

Rožmberkové (Herren von Rosenberg, tj. 
páni z R že, tedy Rožmberkové) a Žerotí-
nové se p átelili, a tak je pravd podobné, že 
hrab  Žerotín p ivedl zkušeného sklá ského 
mistra Ji ího Mayera nebo snad už jeho otce 
z výše uvedených d vod  v 16. stol. z ech 
na Moravu. Hrab  Baltazar z Žerotína založil 
dv  skelné hut  na Hutisku (Hutisko bylo za-
loženo po r. 1656 a jeho jméno je odvozeno 

k odvád ní kou e (tzv. dýmníkem), v níž se 
nacházely tavicí a chladicí pece. Krom  toho 
zde byly v suchu uloženy díly potaše, písku, 
d eva a hotových sklen ných díl . Vpravo 
vedle sklárny byla skladová k lna pro ostat-
ní suroviny. M la mít šesti nebo osmibokou 
st echu. Vlevo vedle huti byla prodejní kan-
celá , která byla používána také jako obytná 
budova sklá ským mistrem. Prodejní kance-
lá  byla vystav na kolem r. 1700 a asi v r. 
1985 zbo ena. Bezvýsledn  se diskutuje o 
tom, zda tu n kdy v minulosti ho elo i zda 
fotogra� e ukazuje originální stav budovy. 

Sklárna byla umíst na v bezprost ední 
blízkosti potoka. Dá se p edpokládat, že tu 
byl získáván pískovec naplavený z hor. V Hu-
tisku je také odkaz na zemní vrt, který je do-
kladem pokusného nebo úsp šného pokusu 
o získávání k emenného písku. Ješt  po 2. 
sv tové válce se v ásti obce Zákop í nachá-
zely zbytky bývalé sklárny. ásti pece (zdivo, 
šamotová vyzdívka), kousky skloviny, skle-
n né st epy, stejn  jako tavicí pec, p ípadn  
ná adí byly s prstí odkryty a nalezeny n kolik 
metr  dále na svahu. Na základech sklárny 
pak byla postavena letní škola. 

V místní ásti Hutisko byl až do z ízení 
sklárny prales. Odlesn ním byla zajišt na 
nejen základní surovina, která umož ova-
la získání potaše a otopu v pecích, ale vznik-
ly i louky, pole a stavební místa. Pro osídlení 
Hutiska a pro provoz hut  bylo pot eba také 
jiných místních výrob, zvlášt  pak zem d l-
ství a chovu dobytka, nebo  v 16. stol. ne-
mohly být z Rožnova potraviny dováženy. 

Je nutno p ijmout skute nost, že rodina 
Majer  p i stavb  huti, speciáln  pecí, byla 
sama aktivní a nevzala na pomoc žádného 
cizího stavitele pecí. V tehdejší dob  se od-
borné znalosti o stavb  pece a tajné tech-
nologické postupy p i výrob  skla zásadn  
p edávaly z generace na generaci jen ve 
vlastním rodu. 

O druhé sklárn  na Hutisku v Zákop í bylo 
pojednáno již v r zných publikacích, p esto 
v úzkém rozsahu, s výpov mi rozdílnými a 
áste n  si odporujícími. Místní ást Zákop-

Letní škola na pozemku sklá ské huti, 2003

od sklárny. Do  r. 1666 pat ilo k území obce 
Vigantice) a pronajal rodin  Majer . První 
hu  stála jihovýchodn  od dnešního kostela a 
druhá v dnešní ásti obce Hutisko – Solanec 
v Zákop í. Až na jeden malý odkaz v testa-
mentu Ji ího Majera se nenalezly o první huti 
na Hutisku dodnes žádné písemné doklady. 
M la se však nalézat jižn  nebo jihovýchod-
n  od dnešního kostela. V ásti obce Zákop-
í vznikla sklárna, která vypadala jako dlouhá 

d ev ná k lna se st echou p izp sobenou 

Bývalá prodejní kancelá  huti na Hutisku                     Foto R ka
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í je ješt  dnes stále nazývána podle rodiny 
Majerovy (Na Majerov ). Dnes je možné vyjít 
z toho, že sklárny na Hutisku vznikly n kdy 
v dob  od 2. poloviny 16. stol. až po rok 1714. 
Bohužel nelze stanovit p esné datum výro-
by, protože na popud hrab te Kinského v r. 
1894 byly da ové knihy v rožnovské papírn  
zni eny.

První sklá ský mistr byl Ji í Mayer nebo 
jeho otec. Ji í Mayer sepsal sv j testament 
23. 3. 1639. Mluví se v n m o selském grun-
t  „Stará sklárna“, který svému synovi Eliá-
ši Majerovi prodal (odkázal) za 400 zlatých, 
z toho v hotovosti za 300 zlatých. Eliáš Majer 
byl následující sklá ský mistr, který byl prav-
d podobn  už v roce 1620 mistrem sklárny 
v Zákop í. P edpokládejme, že na n j byla 
sklárna již v té dob  jako nájemce p epsána, 
zárove  musel zaplatit svému otci za selský 
grunt (bývalá první sklárna Hutisko) v té dob  
velmi vysokou sumu 400 zlatých za grunt a 
všechno p íslušenství, stejn  jako za 3 kon  
a 1 krávu. V tehdejší dob  odpovídal selský 
dv r se vším p íslušenstvím v této cen  veli-
kosti asi 75 hektar .

Velmi zámožný Eliáš Majer byl i význam-
nou osobností. Vedle provozování svého 
sklá ského emesla byl také sedlákem a prv-
ním fojtem (starostou) Hutiska. Stal se také 
v dcem tajných nekatolík  na Rožnovsku.1 
Dalším sklá ským mistrem byl Eliáš Majer 
mladší. V Majerov  rodin  bylo více Eliáš , a 
tak je t žké ur it jejich po adí. Následníkem 
sklá ského mistra byl Šimon Majer, který si 
pak 2. listopadu 1686 koupil fojtství ve Vigan-
ticích a pozd ji ve Vid i. Další sklá ští mist i 
byli potomky d íve zmi ovaných hu mistr . 

Ve sklárn  na Hutisku bylo vyráb no sklo 
všeho druhu v tehdy známých provedeních. 
Základní látky tehdejší skloviny sestávaly 
z 59% SiO2, 17% CaO, 18%Na2O. Ostatními 
použitými látkami byly krom  barvících p í-
sad a p ísn  tajných p ím sí pouze ne istoty 
z výše uvedených surovin. 

Ve sklárn  se našly zbytky skloviny v mno-
ha barvách. Já sám vlastním velké sklen né 
st epy v barvách zelené, modré, ervené, 
mlé né a jeden st ep tmavozelený, jasn  ze-
lený a opálov  bílý. Krom  toho i st epy s ko-
rozí skla. V okolí sklárny byly nalezeny rov-
n ž sklen né úlomky v barvách žluté, jasn  
zelené a rubínov  ervené. Ostatn  zelené 
lesní sklo nemuselo být zabarveno. Tato bar-
va vzniká samovoln  z obsahu železa v pís-
ku, áste n  z potaše. 

Ze soukromého majetku své velké rodiny 
jsem získal trychtý ovitý pohár a další památ-
ky, jako sklí ko ve tvaru biskupské mitry a vy-
pouklý sklen ný ter ík. 

Jak  poznáváme ze sklen ných úlomk , 
st ep  a hotových díl , rodina Majer/Mayer 
vyráb la se svými n meckými a eskými 
odbornými znalostmi výrobky špi kové kva-
lity své doby. Úsp ch je t eba zp tn  svést 
na um leckou a obchodní zdatnost sklá -
ských mistr  Majer . Ostatn  jinak by se 
z jednoduché lesní sklárny nestala vysoce 
specializovaná sklá ská manufaktura, která 
se p es velmi dlouhé asové období udržela. 
Zatímco v raných letech tém  všechno sama 
ve velkém rodinném p íbuzenstvu organizo-

vala, musela se v následné dob  soust edit 
na vlastní produkci skla a ješt  p ikupovat 
všechny suroviny. Obchodní úsp chy se pak 
projevily také na daních. V letech 1698 -1714 
se platilo ro n  pr m rn  200 rýnských zla-
tých nájemní dan  vrchnosti. K tomuto isté-
mu zisku vrchnosti je pot eba ješt  p ipo íst 
nikoliv nepodstatný zisk sklá ského mistra. 

Je to vlastn  škoda, že v sou asnosti ne-
probíhá alespo  jednoduchý terénní výzkum 
na malé ploše v Hutisku – Zákop í, aby se 
více prozkoumala raná doba sklá ství na vý-
chodní Morav . 

***
Rodinný klan Ji ího Majera se stále roz-

r stal, a tak si jeho pravnuk, sklá ský mistr 
Martin Majer pronajal od panství vsetínského 
1. ledna 1678 sklárnu v Halenkov  – B ežité. 
Zde pozvedli sklá skou výrobu další lenové 
rodu Majer , a to Eliáš Hu a  – Majer, Jakub 
Hu a  – Majer, Jan Hu a  – Majer, Melichar 

Místo, kde stávala sklá ská hu  v Halenkov -B ežité

ást testamentu Ji ího Mayera z 23. 3. 1639

Tavící miska o pr m ru cca 12 cm ze sbírek vsetín-
ského muzea        Foto M. Oš ádal

„Cvokajzn“ – sklá ská pinzeta na tvarování a zdobení vy-
fouknutého skla se zbytkem skloviny, délka cca 27 cm
        Foto M. Oš ádal
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1 lánky z Novin zpod Radhošt , ro . 42, 1939, . 33, 12. 
srpna 1939, s. 3 a . 34, 19. srpna 1939, s. 3 mi p edložil 
František Šigut ze SOkA Vsetín v eštin , n m. p eklad 
po ídil Pavel Dor ák. K tomu jsem dostal z olomoucké 
konsisto e dopis „Paní z Žerotín “ z 27. ledna 1653 psaný 
starou n m inou, v n mž sklá ský mistr je ozna en jako 
„arcikací “, tj. vedoucí hlava kací . 
2 In: Práce Vlastiv dného ústavu Vsetín, Vsetín, íjen 
1973, s. 1 – 11.

Foto k lánku H. Mayer

Trychtý ovitý pohár, kolem 1700, v: cca 16, 3 cm

Trychtý ovitý pohár, kolem 1700, v: cca 14,8 cm

Hu a  – Majer, Michal Hu a  – Majer a Ond ej 
Majer. V jakých funkcích je t žko íci, nebo  
se jich více jmenovalo Hu a , tzn. hutní mistr. 
Je možné, že n kte í byli inní už jinde. Jsou 
známy etné malé putovní, p ípadn  lesní 
sklárny na Valašsku, v tšinou ješt  nepro-
zkoumané (nap íklad hu  v obci Veselá u Va- 
lašského Mezi í í). M žeme p edpokládat, 
že celé „know-how“ svých p edk  p evzali 
od renomované sklárny na Hutisku z doby 
do r. 1677. 

V Halenkov  – B ežité byla vyráb na vedle 
dutých sklenic na víno, pivo a vodu p eváž-
n  okenní sklen ná kole ka s vypouklinou 
uprost ed.

S p átelským p ijetím paní Mgr. Hanou Ja-
b rkovou jsem mohl v kv tnu 2010 ze sbírek 
Muzea regionu Valašsko ve Vsetín  prohléd-
nout následující nálezy z huti v Halenkov -
-B ežité: malou tavicí pánev, štípací n žky 
s p itaveným zbytkem skloviny, kterými se 
sklo formovalo nebo také zdobilo. 

Od pana PhDr. L. Baletky, bývalého edi-
tele Státního okresního archivu Vsetín, jsem 
obdržel jeho podrobnou odbornou výzkum-
nou práci „K po átk m sklá ské výroby na 
Vsetínsku“2. Zde je pojednáno velmi podrob-
n  o huti v Halenkov  – B ežité, áste n  na 
Hutisku. Vedle podrobných popis  a mnoha 
detail  je tu podáno zn ní hutní smlouvy a 2 
analýzy skla z huti Halenkov – B ežitá. Panu 
PhDr. L. Baletkovi srde ný dík za jeho bada-
telskou práci! Za sebe k tomu nemohu p ipojit 
nic nového. 

Nabízí se však ješt  jedna naléhavá otáz-
ka: Kde je sbírka skla Országa – Vraneckého 
se sklem z huti v Halenkov  – B ežité? Snad 
pom že n který z tená  tohoto p ísp vku. 

Kousky skloviny, šamotu a zdiva

Sklen né st epy dutého skla a okenních ter ík  
s korozí skla v barvách jasn  zelené až ern  mra-
morované. St epy ukazují horní plochu špinav  du-
hové barvy, nebo  ležely asi 300 let v zemi. Pomocí 
zaoblení fragment  se dá ur it pr m r sklen ných 
ter ík , který je cca 12,5 cm. 

Sklí ko vsazené do olova tvaru biskupské mitry, ko-
lem 1700, v: 14,7 cm, š: 9,8 cm

Okenní tabulka s vypuklinou, lesní zelené sklo se 
vzduchovými bublinami, šmouhami a korozí, pr -
m r cca 9,7 cm

POZNÁMKY

Foto M. Oš ádal
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P íb hy rodiny Filgasovy z Lužné
Jana Volfová - Hovo áková

Kombinace dosud nepublikovaných historických dokument  z fondu rodu Illeszházy, 
uložených ve Štátnom oblastnom archíve v Byt i, a nejstarších matri ních zápis  p ed-
stavuje první generace Filgas  v Lužné.

V roce 1682 se stal Mikuláš Filgas svobod-
ným fojtem v Lužné, když hrab nka Marie 
Forgá ová z Gyméše, provdaná Illeszházyo-
vá, ud lila jemu a jeho potomk m svobodu od 
placení pen žních a naturálních dávek, jako i 
od pln ní robotních povinností, spolu s movitým 
majetkem – mlýnem a pilou. Hrab  Ji í Illesz-
házy ve své listin  z 28. íjna 1685, vychá-
zející z manžel ina testamentu, p idal také 
valchu a vše potvrdil. Stejn  tak u inil jeho 
nástupce Mikuláš Illeszházy, jenž navíc do-
ložil Filgasovi nákup mlýna a valchy v Lide -
ku. Všichni majitelé brumovského panství se 
shodli na tom: „Prohledujíce my na v rnost   
a poslušnú poddanost opatrného muže Mi-
kuláše Filgasa, kterou nám vždycky snažn       
a ochotn  proukazoval a proukazuje (...)“. 
Formulace vzbuzující mnoho otazník .

Vypráv ní plná poezie
O charakteru poskytovaných v rných slu-

žeb m žeme pouze spekulovat, jenže každé 
velké zbohatnutí vždy dávalo prostor k bez-
b ehému rozvíjení fantazie.
Povídalo se, že Mikuláš Filgas byl levobo kem 
hrab te Illeszházyho, což nelze potvrdit ani 
vyvrátit, jakkoliv se to jeví nepravd podobné. 
Proti mluví fakta, související s politikou vrch-
nosti, nebo  Filgas nebyl jediný, kdo v té dob  
na brumovském panství p išel k majetku.1

Dodnes se v rodin  traduje poutavý p íb h, 
že kterýsi z Filgas , mlyná , se zamiloval do 
dcery zbojníka z Dinotic. Ta jednoho dne p i-

jela do Lužné na bílém koni, t ikrát objela 
Filgasovu usedlost, d kladn  si ji prohlédla, 
byla spokojena a za Filgase se provdala. 
Jako v no p inesla truhlu plnou zbojnických 
pen z. Odtud prý pocházelo ono bohatství. 
A muži z Filgasova rodu, když si na muzi-
kách porou eli sólo, s významnými pohledy 
volali: „Dinotica!“ Snad takové konání, pokud 
se skute n  d lo, bylo spíš obranou p ed 
neustávající dot rnou zv davostí soused . 
Ostatn  zatím se nepoda ilo v matrikách 
identi� kovat žádnou Filgasovu nev stu, po-
cházející z Dinotice. 

Avšak ani to nesta ilo, jako by bylo pot e-
ba stále n co obhajovat, n co, pro co okolí 
nem lo reálné vysv tlení. I m j tatínek mi 
vypráv l, že Lužná získala sv j název a znak 
podle toho, že na Filgasov  dvo e byla veli-
ká luža a na ní plavala ka ena. Filgas spjatý        
s Lužnou a Lužná s Filgasem. Tak tomu bylo 
odedávna, tvrdí nám krátká lidská pam  a 
dotvrzuje to i záznam další pov sti, nalezený 
v roce 1992 v Krom íži v poz stalosti pro-
fesora Aloise Beni, jenž zapisoval r zná vy-
práv ní v letech 1909-1911 bu to sám, nebo 
prost ednictvím svých žák . 

O založení Lužnej
Na tých místoch, gde je v ilkaj Lužná, bý-

valy za starých asú ba iny. V tých mo ároch 
žilo aj moc divokých ka en. Taký tam róstlo 
moc lip, a proto sa tam usádlil jeden v ela  
Filgás. Ten nosíval do Víd a na prodaj más-

lo aj ka eny, brynzu a med. Jednúc sa tam 
potkál se svým pánem, uherským hrab -
tem Illezházym a ten býl založený s druhým 
pánem, kerého majú robotníci ra i. Toš šél 
najprem ten druhý k jednomu svému robot-
níkovi, aby mu cosi prodál. Ale ten robotník 
poznál svého pána, ale myslél si, že dyš sú 
takovým pánem a majú moc pen z, že možú 
aj dob e zaplati , a zaceníl mu to moc dráho. 
Potem šél Illezházy k tomu Filgásovi. Filgás 
ho takejc poznál, a dyš cht l od n ho cosi 
kúpi , toš Filgás pravíl, že on svému pánovi 
neprodáva, ale že mu to dá zadarmo. Toš tak 
Illezházy vyhrál a Filgasovi za takú v rnos  
dál kus zem , tú po ilajší Lužnú, ludé v okolí 
mu moseli robotova  a on si sm l za ídit hos-
podu, mlýn, kovár u a obchod.

Šak tú darovací listinu eš e majú strýc Fil-
gás, iná  Huménsky. Je z roku 1685.
(Lužná u Vsetína. Zaznamenal Joža Novot-
ný.) 2

I v pov stech se mohou nacházet zrnka prav-
dy. Opis originálu uvedené listiny byl nalezen 
p i bourání Filgasova mlýna a v roce 1975 pro-
dán do Moravského zemského archivu v Brn , 
kde je dodnes uložen.3

Suchá fakta archivních pramen
íkalo se také, že Filgasovi patrn  do Lužné 

p išli z Uher. Ani v tomto ohledu neexistuje 
jednozna ná odpov . Tvar p íjmení, které 
se na Morav  v 17. století vyskytuje jen spo-
radicky, tomu nasv d uje. Etymologii p íjmení 
je možné rekonstruovat i na základ  výkaz  
tren anských Valach  v obci Štiavnik na pan-
ství lietavském, kde je zapsán v roce 1539 La-
dislav Filkas.4

Rovn ž k estní jméno dcery Jana Filgase, 
Kunegundy, která se v Polance roku 1669 
provdala za Václava Jani atu, zde bylo zcela 
neobvyklé a ojedin lé. Její s atek svádí k do-
mn nce, že mohla být sestrou Mikuláše Fil-
gase, ovšem to z matrik nelze doložit. 
Na panství Brumov a Vizovice nacházíme Fil-
gase – Filkase v Pul ín , kde je v komínové 
dani z roku 1667 uveden Ji í Filgaschú na pus-
tém gruntu5 a v lánovém rejst íku z roku 1670 
je na tvrtlánu Kate ina Filkasova.6 Roku 1669 
se v Pozd chov  narodila dcera Dorota Šimo-
nu Filgasovi a jeho žen  Zuzan , o nichž však 
již nejsou další zprávy. 

Nejd ležit jší pramen tvo í stížnosti podda-
ných brumovského panství z konce 17. století 
a z po átku 18. století, z fondu Illesházy z Štát-
neho oblastneho archívu v Byt i, mezi nimiž se 
nacházejí ty, které psali p íslušníci rodiny Fil-
gasovy, i ty, v nichž o jejich jednání vypovídají 
jiní. Srovnání t chto autentických historických 
doklad  se záznamy z matrik7 umož uje plas-
ticky sledovat životní osudy Filgas  na panství 
Brumov.

 
Mikuláš Filgas p ichází
P edtím, než dosedl na svobodné fojtství   

v Lužné, se s Mikulášem Filgasem setkává-
me v Polance. V komínové dani z roku 1667 
je uveden na t i tvrt lánu, lánový rejst ík ten-
to údaj up es uje tím, že p ed ním, v roce 
1656, sídlil na grunt  Mikuláš Kozú. 

Dne 4. kv tna 1668 za íná matrika naroze-
ných farnosti Vizovice, kam Polanka spadala, 

Opis privilegia Mikuláši Filgasovi z Lužné. MZA Brno, Nová sbírka G 2, karton 637                    Foto Marek Chytil
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vedená od roku 1667, podávat sv dectví. Prv-
ní záznam je trochu podivný, patrn  proto, že 
pan fará , který jinak zapisoval pe liv , nem l 
úplné údaje a pravd podobn  Mikuláše a jeho 
rodinu neznal, protože jej zapsal jako Firkas, 
matku ozna il za neznámou a u dít te nena-
psal jméno – pouze údaj „dít  Mikuláša Fir-
kasa  z Polanky“. Další zápis následuje roku 
1670, kdy se narodil syn Ji ík. Jako otec je 
uveden Martin Filgas, jedná se však o chy-
bu, protože kmot i jsou stejní, matka je Kate-
ina. Další záznamy se již ustálily, roku 1672 

p ichází na sv t dcera Kristýna, v roce 1674 
se manžel m Mikuláši a Kate in  Filgasovým 
narodila dvoj ata. Poznamenáno je, že dcerka 
byla pok t na od báby a ihned zem ela, syn 
Mat j, pok t n od kn ze, p ežil dva dny. V lednu 
roku 1675 se narodila dcera Marina, p i jejímž 
úmrtí, op t za dva dny, je otec Mikuláš ozna en 
jako fojt polanský, což se opakuje i p i narození 
dcery Roziny o rok pozd ji. Vzhledem k tomu, 
že fojtství v Polance bylo zákupní, staví jej tyto 
dv  zmínky, které zárove  vylu ují chybný 
údaj v zápisu, do jiného sv tla a nazna ují: Mi-
kuláš Filgas si s povolením vrchnosti fojtství v 
Polance koupil. Vedl si v dalších letech patrn  
tak úsp šn , že mohl pomýšlet na v tší výsa-
dy a výnosn jší majetky, které skute n  získal 
v roce 1682 v Lužné. 

Pozoruhodné ovšem je, že t ebaže Mikuláš 
Filgas pobýval v Polance asi od roku 1667 do 
roku 1682, tedy p ibližn  15 let, velmi málo 
se za tuto dobu sžil s místní komunitou. Jako 
fojt, jehož postavení podmi ovalo spole en-
skou prestiž, m l být žádaným kmotrem naro-
zených d tí i vítaným sv dkem p i svatbách. 
Kupodivu však nesv d il p i žádné svatb  a 
v kostele stál p i k tu pouhých ty  d tí, a to 
mlyná e Kláštovského a Jana Smolíka, který 
se do Polanky p iženil z Lide ka. Filgasovým 
d tem byli za kmotry p íslušníci pouhých 
dvou rodin, které v Polance také nepat ily 
mezi starousedlé. 

Možné pochybnosti, zda se v p ípad  pola-
neckého a pozd jšího luženského fojta jedná 
o tutéž osobu, vyvracejí op t matriky. Mikuláš 
Filgas, již jako fojt z Lužné, se vrací do Po-
lanky, aby pok til d ti ze sp átelených rodin, 
v jednom p ípad  se svou druhou manželkou 
Dorotou, jednou s dcerou stejného jména, 
která se zde v roce 1678 provdala za Jana 
Michálka.

Posledním dít tem Mikuláše a Kate iny Fil-
gasových, jehož narození je zapsáno dne 1. 
9. 1678 ve vizovických matrikách, byl syn Mi-
kuláš, pokra ovatel rodu.

Za p edpokladu, že Mikuláš Filgas sídlil 
již v roce 1682 v Lužné, vzniká v matrikách, 
které se ve farnosti Lide ko dochovaly až 
od roku 1708, asová mezera. Nevíme tedy 
p esn , kdy zem ela jeho manželka Kate i-
na, m žeme jen s jistotou konstatovat, že se 
tak stalo p ed listopadem roku 1694, protože 
tehdy se vdovec Mikuláš Filgas z Lužné zno-
vu oženil s Dorotou, dcerou Martina Babíka         
z pasek od Pozd chova. 

Matriky nezachycují ani Mikulášovo úmrtí, 
a tak je i p ibližné stanovení data jeho naro-
zení obtížné. Vodítkem m že být v k dcery 
Doroty. Po ítáme-li, že v dob  s atku jí bylo 
20 let, mohla se narodit roku 1658, pak by-

chom mohli stanovit narození jejího otce ko-
lem let 1633-1635. Z nedatované stížnosti 
jeho syna Mikuláše je také z ejmé, že v dub-
nu roku 1702 byl ješt  Mikuláš Filgas naživu.

Naopak je tém  jisté, že jediným žijícím 
mužským potomkem Mikuláše Filgase a jeho 
ženy Kate iny, o d tech s Dorotou zprávy ne-
máme, z stal syn Mikuláš, který se ujal všech 
svých nástupnických práv.

se opovažuje, p ed sv dky p i poru enství 
rovn ž žádnej zmínky nebožtík otec o tem 
ne inil.“10

Václav Má al však vid l události ze zcela ji-
ného úhlu: „Jak náhle jsem se dov d l, že 
na smrtedlnej posteli leží, k n mu jsem se 
vypravil, jeho taky ješt  živého zastal a jemu 
ten dluh p ipomenul, kterýžto se v p ítomnosti 
Jana Machovského z pasek pozd chovských, 
Tomáše Michálka ze St elného, Jana Mališa    
z Lužnej a mlyná a Slováka z Lužnej k t m 
p ti sto zlatým, že m  jich spravedliv  dlužen 
jest s tím doložením – však m j syn Mikuláš     
o tom juž taky dobrú v domost má, a koliv on 
sice tenkráte zapírati a všelikých vymyšlených 
auskok v užívati chce, nicmén  já to vše pro-
birovati a jeho zahanbiti mohu, nebo kdy jsme 
spolu nekterý týden po smrti nebožtíka otce 
jeho na Vsetín k panu hejtmanovi strany téhož 
dluhu jeli, on m  nedaleko d diny Ústí v cest  
navád l, abych p ed panem hejtmanem o vyš-
ší sum  nežli o 500 zlatých pov d l, nevím,    
k jakému forteli to mínil, ale já jsem se jemu 
navésti dáti necht l, abych to mluviti m l, eho 
v pravd  není.“11

Pro  se Mikuláš Filgas snažil p ed vrchností   
o zvýšení dlužné ástky, není p íliš pochopitel-
né, v emž lze s Václavem Má alem souhla-
sit, protože tímto inem by se na první pohled 
stav l sám proti sob . Ale kdoví, jaké další 

Ponížený v rný poddaný Mikuláš Fil-
gas, syn nebožtíka z Lužnej

Tak byl podepsán Mikuláš mladší na žá-
dosti, kterou adresoval hrab ti Mikuláši 
Illeszházymu a v níž prosil o podporu v kom-
plikovaných záležitostech, které musel po 
smrti otce ešit.
Tou první bylo obvin ní, „a to ze první strany 
dluhu ned vodn  pro Václava Má ala, m š-
ana vizovského, kterýžto po m  500 zlatých 

žádá na ten a takový zp sob, že by ty peníze 
mému otci p j il, že pak na to žádného rever-
su psaného není“.8 
To potvrzuje ve své stížnosti i sám Václav 
Má al a dodává další pozoruhodné okolnos-
ti: „P ed Vaší Vysoce hrab cí Milostí poníže-
n  netajím, že jsem Mikulášovi Filgasovi, nyní 
již nebožtíkovi z Lužnej, n který peníz byl na 
žádost jeho zap j il a on mými pen zi neje-
nom sob  zapomohl, ale taky svobodství sob  
kúpil, na kterúžto jemu ode mne u in nú pú - 
ku m  za živobytí svého n co oplatil a ješt  
500 zlatých dlužen z stal, a pon vadž jsem od 
n ho žádného psaného reversu nem l (...).“ 9
Potud se oba akté i sporu shodují, dále však 
události lí í každý jinak. Mikuláš Filgas argu-
mentuje: „Na to sv dky mám, že nebožtík m j 
otec, jak mu byl 1000 zlatých hotových pen z 
p ed smrtú ten rok odvedl, tomuž Má alovi, 
hnedky k nám na mlatebnu p išel a tyto slo-
va p ede mnú, Machálkem, Jurk  zet m, též 
i p ed Šimkem pacholkem mluvil, že již Vác-
lavovi Má alovi nic dlužen není, nevím, jakým 
právem takových 500 rýnských po m  žádati 

Stížnost Mikuláše Filgase. ŠOA Byt a, fond Illeszhá-
zy, panství Brumov, stížnosti poddaných, Lužná 

Stížnost Mikuláše Filgase. ŠOA Byt a, fond Illeszhá-
zy, panství Brumov, stížnosti poddaných, Lužná

Stížnost Václava Má ala. ŠOA Byt a, fond Illeszházy, 
panství Brumov, stížnosti poddaných, Vizovice
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O zbojnické nev st
(úryvek z nevydaného rukopisu Josefa Filgase „Mí ka z Lužné“)

Jednoho letního dne se luž anští formani vra-
celi z panské formanky kolem Valašských Klo-
bouk. Byl trhový den. K m ste ku mí ili lidé ze 
všech stran, mladí i sta í, ženy i muži, d vušky 
plné ohn , žebráci, kejklí i a byliná i, houfy zv -
davých d tí, ti všichni sp chali na valašský trh. 
Onoho dne byl v m ste ku nebývalý ruch.

Na nám stí ku stávala široká hranice smolné-
ho d íví pro výstrahu arod jnicím. K té hranici 
z rohu nám stí ka vlekli m š anští i venkovští 
lidé p knou mladou dívku. Neplakala, ani o po-
moc nevolala, jen se drala lidem z rukou a pok i-
kovala na n : „Hlupáci! V íte na kouzla a áry. 
Cožpak bych se nechala vámi vlá et, kdybych 
um la arovat? Ud lala bych z vás stádo ovcí 
anebo koz, kdybych tu moc m la...“

„Upalte ji! Upalte!“ výk iky vzlétaly k obloze 
jako vlaštovky p i odletu. A m stské paní i báby, 
jedny zapomínaly na svou d stojnost a druhé 

d v eti závid ly její ztepilost a krásu, hemžily se 
kolem ní a po ínaly si nejhorliv ji. Tahaly dívku za 
vlasy, vrážely jí do zad za atými p stmi a jen se 
n které z nich naskytla p íležitost, ubližovaly jí. 

„Bylo by jí škoda,“ uvažoval Mí ka, když pohlé-
dl pobledlé dívce do tvá í. „Hezká je a state ná! 
Nic se nebojí toho k iku a hluku a tohle se mi líbí,“ 
vkro í do zástupu a vyzvídá, ím se d v e provi-
nilo. Od mnohých se kloudné odpov di nedo kal. 
Až jeden m š an mu pov d l, že dívka pohlédla 
na dobyt e a že dobyt e rázem pošlo. 

„A vy t m povída kám v íte?“ ptal se Mí ka. 
„A pro  ne? Jsou p ece arod jnice, jen se 

nedejte zmást její p knou tvá i kou,“ odpov d l 
m š an nabub ele a už se dral blíže k dívce, aby 
ji také uhodil.

A už Mí ka popadne jiného m š ana za ruká-
vec a ptá se: „Co provedla?“

„Nevím,“ odpovídá m š an.

okolnosti hrály roli v jeho uvažování. V jeho 
stížnosti a žádosti zárove  zaznívá i jistý ob-
chodní problém ve vztahu k vrchnosti, v n mž 
odkazuje na revers, vydaný jeho otci dne 21. 4. 
1702 „na vrchnostenské máslo, v tom reversi 
nic nestojí, že by n co na takový bu to más-
lem neb jiná  mi placeno bylo, (…) nyní ale m  
se vytýká, že juž až na 100 zlatých vyplacený 
by byl“.12 

Dál se Mikuláš ve svém psaní zmi uje o tom, 
že byl na en také ze strany Václava Kašpár-
ka a Mikuláše Persuna, poddaných z Vizovic,    
a že i jim jeho otec dlužil 48 zlatých. 

Jak se vy ešily všechny tyto spory, o tom 
prameny ml í. Možná ani ke svému konci 
nedosp ly, protože Mikuláš Filgas mladší 
zem el 28. kv tna 1714, ve v ku 36 let. Za-
nechal po sob  vdovu Kate inu, která se roku 
1715 znovu provdala za Jana Trochtu z Fran-
covy Lhoty, a sirotky.
Václav Má al na Lužnou nezanev el, matriky 
jej zde zastihly v roce 1716, kdy byl kmotrem 
dce i Ji ího Mikšíka a Margarety. Jestliže byla 
pravdivá jeho slova ze stížnosti: „Jeho syn Mi-
kuláš v statku otce svého d di ném z stal, 
kterýžto statek a nábytek jeho, jak sem nap ed 
dotknul, skrze moju p j ku pochází“,13 pak m -
žeme zapomenout na pov sti, v nichž se praví, 
že Filgas získal majetek od dobrotivého hrab -
te nebo že peníze p ivezla zbojnická nev sta. 
Spíše je na míst  p emýšlet o ekonomických 
vztazích.

Vznosná slova o služb  vrchnosti v sob  
ur it  skrývala úsp šné obchodní vztahy, na 
nichž vyd lávaly ob  strany. Jisté je, že Mi-
kuláš Filgas starší byl lov k velmi schopný 
a podnikavý, výborn  se orientoval v daných 
situacích a dokázal beze zbytku využít p ízn  
mocných ve sv j prosp ch. 

 

1 Odehnal, P.: Za své služby platné a užite né obdaro-
ván byl... Hospodá ské a spole enské vzestupy podda-
ných na brumovském panství v 60.-80. letech 17. století. 
In: Valašsko 21, 2008/2, s. 4-7.
2 Vl ková, I.: Ukázky z pov stí, pov re ných povídek 
a vypráv ní z rukopisné sbírky profesora Aloise Beni. 
In: Sborník Státního okresního archivu P erov, P erov 
2002, s. 69.
3 Moravský zemský archiv Brno, Nová sbírka, G 2, 
karton 637.
4 Mac rek, J.: K d jinám valašské kolonizace v Tren-
anské stolici (na pohrani í moravsko-slovenském a t -

šínsko-slovenském) od konce 15. století do roku 1618. 
In: Valašsko 3, 1954, s. 8.
5 MZA Brno, D 1, L 312.
6 MZA Brno, D 2, R 312.
7 MZA Brno, E 67, i. . 4908. - ZA Opava, Matriky, i. . 
2504, sign. VK IV 1.
8 ŠOA Byt a, fond Illeszházy, panství Brumov, stížnosti 
poddaných, Lužná.
9 ŠOA Byt a, fond Illeszházy, panství Brumov, stížnosti 
poddaných, Vizovice.
10 Tamtéž, Lužná.
11 Tamtéž, Vizovice.
12 Tamtéž, Lužná.
13 Tamtéž, Vizovice.
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Jan Kobzá : Ilustrace k rukopisu „Mí ka z Lužné, bohatýr valašské zem “                   Ze sbírek MRV Vsetín
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„Tak pro  hulákáte, aby ji upálili?“
„Všichni pok ikují,“ ohrazoval se m š an a ob-

rátil se k Mí kovi zády. 
„Neple  se m š an m do toho!“ varovali Mí ku 

luž anští.
„Nep estanu, dokud se nedovím pravdu,“ tak 

hovo í Mí ka. Nev il, že je neznámá dívka a-
rod jkou. Komu by mohla ublížit takovýma milý-
ma o ima? Stál tvá í v tvá  Nedobrému a i když 
m l Nedobrý zlé o i, Mí kovi neublížil zlým po-
hledem. A byl to Nedobrý! Co byl živ, nepotkal 
ješt  arod jku, i když už adu � l ipojakubských 
nocí prospal na Holém vrchu, kde mívaly podle 
lidských e í arod jnice reje. arod jnice se 
neslétaly ani o své arod jné noci, jen odn kud 
p ilétla sova a netopý i kroužili nad vrškem a jinak 
ticho p ed p lnocí a ticho i po ní. A že se mu ne-
dostávalo ádné odpov di od muž , ptal se žen.

„Vzácná paní,“ oslovil jednu m š anku v same-
tovém plášti, „ne ekla bys mi, pro  k i íš: Upalte 
ji? Ublížila ti?“

„Jen se jí podívej do o í,“ odpov d la m š ka 
vyhýbav .

Mí ka se prodral k dívce a pohled l jí zblízka 
do tvá e. Pohlédla na n ho opovržlivým pohle-
dem. A Mí ka si pomyslil: Má modré o i jako se-
stra Kristina...

M š ka vypískla: „U arovala t ! V , že je a-
rod jkou! Podívala se na paní Dindešovou a ta 
rázem padla nap l mrtva k zemi... Dlouho trvalo, 
než op t p išla k sob ...“

„Jeden íká, že pohlédla na dobyt e, druhý 
zase, že na lov ka, ech, nevyznáš se v poše-
tilých e ech,“ rozhn val se Mí ka na pov r ivý 
dav. Zatím dovlékli dívku k hranici, darmo se brá-
nila nohama i rukama. Marn  volala již hlasem pl-
ným úzkosti po právu a po rychtá i. P ivazovali ji 
k sloupu. Pozvedla  ješt  o i a vzhlédla prosebn  
k Mí kovi. Rozvášn ní lidé podpalovali hranici. 

Mí ka p isko il ke svým koním. Vysko il na 
v z a práskl bi em, jako když na horách zah mí. 
„Kon  se splašili!“ k i el na zástup. Lidé zd še-
n  uhýbali a uskakovali z cesty. Mí kovi kon  se 
hnali jako diví, ješt  je Mí ka nikdy bi em nešle-
hl jako dnes. M š ané a m š ky se rozbíhali do 
p ilehlých ulic, Valaši z hor a d din ustupovali 
stranou. M š anské ženy si navzájem šlapaly 
na dlouhé vle ky šat  a závoj , nejeden Valach 
v tom ruchu ztratil obušek nebo širák. Muži k i e-
li, ženy pišt ly a na íkaly, d cka s plá em utíkala 
k domov m.

Zdálo se, že Mí ka kon  neudrží. Ale zastavil 
je na jeden zátah u smolné hranice, kde už neby-
lo jediného zv davce. Natáhl k dívce ruce a jedi-
ným trhnutím p etrhl provazy, které ji poutaly ke 
k lu. Pozvedl ji k sob  na v z a jen suše pozna-
menal: „Drž se dob e...“ a pak popohnal znovu bi-
em kon . N kte í z odvážlivc  se stav li koním 

v cestu a rozp ahovali náru , ale Mí kovy kon  
by nezadržel ani ábel. Mnohý chlapík se svalil 
do bláta, když uskakoval. 

Hnal Mí ka kon  z m ste ka ven. Dívka mu 
rozechv le d kovala. „Ješt  ned kuj, nejsme 
zachrán ni,“ povídá Mí ka. „Ješt  nás mohou 
upálit spolu...“ Pronásledovali ho na koních. Byl 
jich za nimi p kný houf. „Hej! St j!“, hulákali za 
Mí kovými zády. „Je-li ti život milý, st j!“ Nedbal 
na jejich pok ik. Ujížd l, p estože po n m st íleli 
z bambitek. Ob as se jen ohlédl, jak jsou dale-
ko. Teprve u Lid e zvolnil trysk koní a zasmál se, 
jako když ocel zazvoní. Podíval se na neznámou, 

jako by si ji cht l d kladn  prohlédnout. I ona se 
již usmívala.

„Nebojíš se, že ti po aruji?“ promluvila tichým, 
ale p vabným hlasem.

„Ukaž, co umíš, a po aruj,“ sm je se Mí ka, až 
se perlí jeho bílé zuby.

„Nic neumím,“ pousmála se. „Ale ty jsi chla-
pík!“

Chvilku jeli ml ky dále, jen vítr pohvizdoval 
z hor.

„Nejsem arod jnice, ale jsem zbojníkova dce-
ra,“ promluvila k Mí kovi, jako by se omlouvala.

„Dobrý zbojník je také lov k,“ odpov d l 
Mí ka.

„Cht la bych takového muže, jako jsi ty,“ znovu 
za ala ona.

„Nebojím se ani arod jnic, ani zbojnických 
dcer,“ ozval se Mí ka. 

Rozpustile se zasmála do v tru: „Beru t  za 
slovo... P ijdu si pro tebe...“

„Jen p ij !“
Ani ne ekla: Mí ko, zastav kon , sesko ím. 

P ehoupla se p es postranice, ani Mí ka nev d l 
kdy a hup! Do trávy. Ohlédl se Mí ka a vid l, že 
už jede sám. Zamávala mu z dálky na pozdrav 
a pak ješt  zahoukla odn kud z vrchu: „Mí ko, 
húúúúú! O aruju t !“

„O aruj!“ se smíchem odpovídal Mí ka.
Zamyšlen  odjížd l k Lužné. Zalíbila se mu od 

první chvíle, kdy se jí podíval do hlubokých o í. 
Byly jako t  pod mlýnem.

Zdálo se, že mu p ece jen n jak u arovala. 
Myslil na ni, denn  na ni myslíval a nejednou ji 
zrána nebo k ve eru vyhlížel p ed mlýnem. Mí -
ka na svou arod jnou dívku nezapomínal. P i-
jde? Splní sv j slib?

Až jednoho zamlženého dne se jí do kal. Nad 
Mad rkem t eskl výst el a po n m následoval 
druhý. Od Mad rku se hnala ke mlýnu neznámá 
dívka na erném koni. 

Ty výst ely byly Mí kovi na pozdrav.
„P išla jsem si pro tebe, Mí ko,“ ekla vesele. 

Mí ka ji p ivedl mam nce a pravil: „Mam nko, 
chystejte svatbu!“

Mam nka vyšla nev st  vst íc na zápraží a 
p kn  ji uvítala: „Ej, dobrá žena bude pro Mí -
ku, jinou by sotva našel, kdyby kraj sv ta šel...“ A 
hned dívku požehnala: „Vítám t , dcero, vítám!“

A chystali ve mlýn  svatbu. Kdo v ony dny do 
mlýna p išel, neodcházel s prázdnou. Byl úrodný 
rok, napekli vdolk  a pagá , t ch hruškových, 
co po nich máslo te e jako déš , a rozdávali sou-
sed m, poutník m i d tem ve vsi.

Oga i z Lužné postávali p ed mlýnem a pro-
zp vovali: „P kn  vás prosíme, pus te nás do 
sín , a ze sín  do jizby, abychom venku ne-
zmrzli...“

*****

A byla slavná svatba.
T i dny a t i noci tan ili Luž ané na Mí kov  

svatb . A že nesta ila hospoda, hráli valašští mu-
zikanti ve stodole a tam tan ila d v ata s chlapci 
na mlat . Sta í, mladí, kdo m l nohy zdravé, kaž-
dý si posko il valašskou. 

Na t etí den, kdy byli Luž ané nejveselejší, 
najednou nad d dinou zazn la st elba. Prásk! 
Bum! Prásk! H m lo nad Lužnou, jako by byla 
za ala válka. Až se d dina zachv la od první 
chalupy k poslední.

„Kuruci!“ k i eli chlapi a hledali obušky.

„Tata i!“
„Turci!“
„Kde by se dnes vzali Turci v Lužné,“ namítne 

Mí ka.
Oga i se rozutekli pod stodoly a zalézali do 

sklípk . I n kte í chlapi se polekali. Ženské utí-
kaly do chalup.

„Zbojníci!“ zak i el n kdo p ed mlýnem. „Ješt  
nám všechno poberou!“

 Zbojníci se za nikým nehnali, na lidi se usmí-
vali, mávali p átelsky rukama, d ti brali do náru í 
a vysazovali je na kon . St íleli k obloze, obuš-
ky házeli vysoko k nebi a s výskotem je zachy-
távali. Hrnuli se rovnou k hospod  a ptali se po 
Mí kovi.

A už tu byl Mí ka p ed nimi.
„Vezeme výbavu pro zbojnickou nev stu,“ k i í 

zbojník na Mí ku. 
A zbojnický hejtman se ohlíží po nev st .
„Tatí ku!“ vyk ikne nev sta  a b ží ke zbojníko-

vi s rozepjatou náru í.
„Katuško!“ osloví otec dceru. „A co doma?“
„Mam nka zem ela,“ posmutn la dcera vzpo-

mínkou na matku.
„Vím, vím,“ pokýval otec hlavou. „V d li, že 

k ní p ijdu, ekali na m  po celou noc u našich 
pasek... St íleli po mn  jako po zajíci!“

Zjasn ly mu o i, když se na dceru usmál: „P i-
vezl jsem ti výbavu...“

Pokynul zbojník m a p inesli kovanou truhlu a 
složili ji nev st  k nohám. Pokynul rukou podru-
hé a jiní dva zbojníci p itáhli další truhlici. V jedné 
se zablýskaly zla áky, st íbr áky, groše i m á-
ky, v druhé truhlici byly p kné kordulky, suknice, 
jupky p ekrásn  vyšívané.

„Máš krásnou výbavu, i když je táta zbojník,“ 
usmíval se hejtman na dceru a na Mí ku: „To sis, 
Mí ko, nemyslel, že dostaneš nev stu s v nem!“

„Královská výbava,“ šeptaly ženské. „Ani 
m stská panna by se za ni nemusela styd t!“

„Mí ka si našel bohatou nev stu,“ závid li 
chlapi. „Zrovna takovou bych cht l...“

Podivili se všichni, kte í stáli kolem Mí ky, jak 
prostí lidé, tak i zbojníci, když Mí ka nenadále 
ekl: „Nechci takovou výbavu!“

Nev sta m la o i jako jasné nebe: „D lej s tím, 
Mí ko, co chceš!“

Z daleka široka p išli lidé na Mí kovu svatbu. 
Bylo tu nemálo lidí z Pul in, z Polanky, ze Zd -
chova, z Hov zího, z Leskovce, ba i ze Seninky. 
Byli tu lidé z dolin i z hor. Mí ka bral peníze do 
hrstí a nedíval se, zda jsou zlaté nebo st íbrné, 
grošíky nebo m áky, a rozdával je lidem. 

„Odkud jsi?“ tak se ptal Valacha.
„Ze Seninky, z pasek,“ odpov d l Valach.
„Kolik máš d tí?“
„P t...“
„P t ku átek pot ebuje hodn  zobu,“ pov d l 

Mí ka a nasypal Valachovi ze Seninky plnou dla  
pen z.

Mnoho a mnoho lidí takto obdaroval. Žádná 
dla , která se v on ch dnech nap ímila k Mí ko-
vi, nez stala prázdná. I nev stiny šaty, f rtošky, 
kordulky, šáte ky, suknice, všechno Mí ka rozdal 
v onen poslední svatební den.

Nev sta se jedním okem smála a druhým pla-
kala. To samou radostí, že se Mí ka nezlakomil 
na v no. Nehrábl ani do pen z, aby si nabral 
zla ák , a jestli hrábl, pak do cizích dlaní nasypá-
val. Slzel i zbojnický hejtman, Pisar ík, Kate inin 
otec, zaslzeli i jeho druzi, když vid li, kolik radosti 
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Mí ka zp sobil se zbojnickým v nem. Radovali 
se i Luž ané a tan ili se zbojníky tu noc až do 
rána bílého. A zbojníci si nechávali zahrát zboj-
nické písn :

Jeli formani, jeli dolinou
ekali na n  zbojníci

Pod borovinou.

Pod borovinou, pod zeleným hájem
ekali na n  zbojníci

Se svým hejtmanem.

Milí zbojníci, b žte na pány
A nechte projet 
Chudé formany.

Byla to svatba veselá až milo a kdo na ní byl, 
do smrti nezapomn l na veselé svatební dny. A 
do roka zak i el v mlyná ské sv tnici Mí k v syn. 
A dali mu jméno Mí ka, nebo  otec se nebál, že 
prvorozený syn zem e, jsa pojmenován po otci. 
A nebála se ani matka Kate ina. Toho roku bylo 
dost úrody ve valašských horách a údolích a ve-
sele klapal Mí k v horský mlýn. 

POZN. REDAKCE: 

Rukopis Josefa Filgase „Mí ka z Lužné, bohatýr 
valašské zem “ je uložen ve Slezském zemském 
muzeu v Opav  – Památníku Petra Bezru e (51/82/
553). Doprovodné ilustrace Jana Kobzán  pocházejí 
z roku 1946, do sbírek MRV ve Vsetín  byly získány 
v r. 1985 a za azeny pod inv. . UH 363 – 442. 

Originál písn  Pásli kozy Valaši

V lánku Rozjímání nad písní Pásli ovce Valaši 
(Valašsko 1999/2) se Zden k Kašpar podrobn  
v noval okolnostem jejího vzniku. V Moravském 
zemském archivu, ve fondu G 11, pod inv. . 913 
je uložen obsáhlý latinsky psaný rukopis s ná-
zvem Olomuciam Moravorum. Obsahuje popis 
vpádu Švéd  na Moravu za t icetileté války a po-
jednává o obsazení m sta Olomouce v asovém 
rozp tí let 1642 - 1648. Na stran  23 je uveden 
notový záznam a text písn  Pásli kozy Valaši, pa-
trn  v p vodní podob .

Jana Volfová

Výstava 
Za beskydskými 

zbojníky 
v p íborském muzeu

Václav Michali ka

Zbojnický fenomén v karpatské oblas-
ti na území dnešní eské republiky stál 
v posledních dvaceti letech spíše na okraji 
zájmu odborné i laické ve ejnosti. Ovšem 
nyní se op t k n mu stále ast ji obrací 
pozornost a nejen auto i nových knih, ale 
také sou asná výstavní innost n kterých 
muzeí se nechala zlákat touto svébytnou 
tematikou. 

Jev ozna ovaný jako zbojnictví zcela jist  pro-
šel až do dnešní doby ve vnímání spole ností 
mnoha prom nami. V p edstavách lidí se tak 
snoubí nereálné iluze o state ných chlapcích 
mstících k ivdy panské zv le podporované tra-
dovanými pov stmi i lidovými písn mi, s dnešní 
chladnou kritikou a odsudkem t chto osob coby 
pouhých kriminálních živl . Obdivované hrdinství 
se tu st etává s násilnickou inností a oby ejným 
lupi stvím, ovšem vábivé záblesky drsné roman-
tiky stále vyvolávají pocity sympatií. Práv  ono 
dobrodružství, které není t eba hledat v exotic-
kých krajích i vzdálených mo ích, ale sta í ob-
rátit zrak k našim nep íliš vysokým horám, rádo 
podn cuje fantazii o hrdinských inech oby ej-
ných lidí z chudých d din. 

OHLÉDNUTÍ ZA VÝSTAVAMI

Pravdu o zbojnících dávno p ekryl nános 
pov stí, ve kterých p evažuje souhlas s jejich 
skutky a oslava state nosti, chytrosti a odvahy. 
Mentalita venkovské spole nosti se v minulosti 
zcela lišila od té dnešní a p ed vznikem ob an-
ské spole nosti po roce 1848 (a ovšem ješt  i 
dlouho po tomto datu) obyvatelé vesnic naprosto 
jinak chápali pojmy vlastní a cizí. Za cizí bývalo 
považováno p edevším panské. Poškození i 
krádež z panského nijak nepoškozovaly vlastní 
komunitu, naopak tato innost bývala schva-
lována, považována za nezbytnou a kolektivní 
uznání pat ilo t m, kte í se jí zhostili s šikovností 
a d vtipem. Dlužno íci, že tento vztah se p e-
nesl nejen na pozd jší velkostatek, ale také i na 
z izovaná JZD. Není se proto emu divit, že lido-
vý soud byl ke zbojník m velice milostivý, nebo  
jejich innost bývala zam ována p edevším na 
lidi mimo venkovské spole enství. Navíc zbojnic-
ká innost byla do velké míry závislá na spoluú-
asti a podpo e místního obyvatelstva, které bylo 

t eba si získávat zna nými odm nami. Odtud pa-
trn  m že pocházet i ono známé „bohatým bral 
a chudým dával“;  zbojník totiž pot eboval ur ité 
stabilní zázemí a jeho nejv tším nebezpe ím 
byla zrada. 

Jak se rychle m nila mentalita spole nosti, 
pohled na zbojníky a jejich innost už ovlivn ný 
obdivem lidových vrstev po al získávat sociální 
rozm r boje utla ovaných proti utiskovatel m. 
Toto vnímání bylo natolik blízké mnoha spole-
enským idejím i ideologiím, že motivovalo etné 

tv rce k výtvarným i literárním projev m. Inspi-
raci tak erpali neprofesionální i školení um lci, 
kte í vytvá eli díla se zbojnickou tematikou velice 
blízká lidskému vnímání. Široká škála d evo e-
zeb, obraz  i knižních prací oslavujících zbojníky 
coby lidové hrdiny je toho zcela jist  p esv d i-
vým dokladem. 

Uskute n ní výstavy i expozice zam ené 
na zbojnický fenomén má pouze omezené mož-
nosti. Pokus o zobrazení skute né reality naráží 
na nedostatek materiálu s absencí autentických 
p edm t  spjatých se zbojníky. Proto realizované 
výstavy vychází zcela zákonit  p edevším z poz-
d jších um leckých ohlas . Dlužno íci, že se jed-
ná p evážn  o tvorbu z konce 19. a z 20. století. 
Starších d l existuje velmi málo, ovšem mají vyso-
kou vypovídací hodnotu o vnímání zbojnictví v r z-
ných asových obdobích i sociálních vrstvách.

 Výstavu Za beskydskými zbojníky bylo mož-
né v p íborské pobo ce Muzea Novoji ínska 
shlédnout od kv tna do ervence 2010. A a koliv 
i výpov  této výstavy se zcela nutn  zam ila 
zejména na pozd jší výtvarná sd lení, snahou 
bylo alespo  drobnými st ípky upozornit i odká-
zat na n které zbojnické atributy ohlížející se tro-
chu hloub ji do minulosti. Ani zde nebyla snaha 
prezentovat pravdu o zbojnících, ale p edevším 
druhotné p sobení tradovaných p íb h . Už na-
p íklad samotným impulsem jejího uspo ádání 
byla pov st o zbojníku Ondrášovi a jeho studiích 
na piaristickém gymnáziu v P íbo e, tedy v budo-
v , kde se nyní nachází muzeum. S tímto legen-
dárním zbojnickým v dcem jsou však spojeny 
také dva p edm ty z p íborské muzejní sbírky 
tvo ící základ výstavy. Jedná se o obraz Ondráš 
zabitý Jurášem a tzv. Ondráš v me . 

Plakát k výstav
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 Obraz pochází z p íborské radnice a jeho 
stá í není bohužel známo. Patrn  vznikl 
v první polovin  19. století, ale až podrob-
n jší analýza složení barev, provedená p i 
práv  probíhajícím restaurování, pom že 
provést trochu p esn jší dataci. Vypovídací 
hodnota obrazu je tak velice sporná, nebo  
do dnešní doby se dochovalo n kolik veli-
ce podobných vyobrazení lišících se pouze 
v detailech. Tato díla totiž vznikala v r zných 
asových intervalech a nelze ur it, z kterého 

období pocházela prvotní p edloha a zda její 
autor m l o vzhledu Ondráše i jiných zboj-
ník  bližší informace. A koliv je obraz asto 
popisován jako zobrazení stojícího zbojníka 
Juráše, který zabil pod ním ležícího svého 
druha Ondráše, jedná se spíše o ur ité p íb -
hové sd lení. Vyobrazen je tu patrn  Ondráš 
v plné síle a zbroji a jeho tragický konec vyja-
d uje postava mrtvého zbojníka v dolní ásti 
plátna. K mnohým úvahám vybízelo a stále 
vybízí nejen Ondrášovo ošacení, ale také 
zbran . Jistou zvláštností je, že vedle nezbyt-
ného obušku a ru nice (hlavního pracovního 
nástroje všech zbojník  a loupežník ) má 
i rovnou se nou zbra  upevn nou u pasu 
jezdeckým zp sobem. Palaš i šavle nebyla 
práv  typickou zbojnickou zbraní a pro ne-
zbytn  rychlý pohyb v terénu spíše nevyho-
vovala a p ekážela. Autor obrazu však mohl 
vycházet z p edlohy znázor ující n kterého 
šlechtice a p idáním této spíše d stojnické 
zbran  cht l vyjád it Ondráš v význam. Také 
je ovšem možné, že n kte í dominantní zboj-
ni tí kapitáni tyto zbran  vlastnili jako odznak 
svého výlu ného postavení. K t mto t žko 
zodpov ditelným otázkám se p idává hledá-
ní p vodu tzv. Ondrášova me e, který se do 
sbírek muzea v P íbo e dostal patrn  již v ro-
ce 1912 (kdy bylo muzeum založeno), a v p í-
r stkové knize je pouze uvedeno: Ondráš v 
me , od Buzka z Hájova. Není známo, pro  
je zbra  takto ozna ena, a ani se neví, kdo 
byl onen Buzek. M že jít pouze o dodate né 
ozna ení na základ  podobnosti se zbraní na 
obraze (nebo  je také rovná), i o tradovanou 

záležitost v rodin  p vodního majitele, nebo 
i o odhad na základ  dnes již ne itelných 
nápis . Zajímavé ovšem je, že se z nejv tší 
pravd podobností jedná o rovný jezdecký 
palaš pocházející z po átku 18. století, doda-
te n  zkrácený a upravený na p ší se nou i 
bodnou zbra , mnohem vhodn jší i pro po-
hyb v náro n jším terénu Tedy pro ozbroje-
nou kriminální innost a ozbrojené p epady 
by tato zbra  mohla být již lépe použitelná. 
Kdy ovšem k té úprav  došlo nelze nijak ur it 
(zbra  mohla být upravena dodate n  i podle 
obrazu). Snad až rentgenové snímky umož-
ní rozluštit a p e íst ne itelné nápisy a p e-
devším jména bitev na h betu epele, bude 
možné trochu historii i p vod zbran  obohatit 
novými poznatky.

T etím zajímavým artefaktem ze sbírek Mu-
zea Novoji ínska je bojová sekerka – obušek 
(valaška), která byla nalezena na Troja ce ve 
Ve ovických vrších amatérským badatelem. 
Obušek pochází nejspíše z p elomu 17. a 18. 
století a lze ho považovat za unikátní doklad 
podoby t chto zbraní na našem území, nebo  
v muzejních sbírkách se nalézají až mladší 
sekerky z 19. a 20. století. 

Prezentovány byly také � gurky zbojník  
z p íborských betlém  vytvo ených v P íbo-
e ve druhé polovin  19. století. Jedná se 

o zajímavé speci� kum v rámci betlemá ské 
tvorby v tomto asovém období. Postavy 
zbojník  spole n  se šibenicemi dodávaly 
betlém m zvláštní ráz a staly se inspirací 
pro pozd jší ezbá e tvo ící v oblasti Beskyd 
a Pobeskydí. 

Ostatní p edm ty, plastiky a obrazy pochá-
zely ze záp j ek z Muzea regionu Valašsko 
ve Vsetín , Muzea Beskyd ve Frýdku-Míst-
ku, Muzea T šínska v eském T šín  a 
Valašského muzea v p írod  v Rožnov  pod 
Radhošt m. Vystaveny byly obrazy od malí  
J. Kobzán , A. Strnadla, F. Hlavici, B. Barto-
še, K. Langra a d evo ezby od O. Gavlase, 
J. Kn zka, J. Nitry, K. Nytry,  F. Kolá e, O. 
Zogaty, J. Knebla,  L. Jurzykovského a A. 
Faldynové.

Jako ur itý protipól zbojník  orientujících 
se na loupežné p epady výstava p edstavila 
i portáše – tedy sbor v rných Valach , kte í 
stáli na druhé stran  zákona, a jejich úkolem 
bylo pronásledovat kriminální živly. Zde nelze 

Zbojník z p íborského betléma, d evo ezba

Zbojnický mýtus 
ve Vsetín

Olga Mehešová

Ondrášova smrt, olej na plátn

opomenout jeden z mála existujících hmot-
ných doklad , a to sajdák (kabelu) legendár-
ního portáše Stavinohy zap j ený z Muzea 
regionu Valašsko ve Vsetín . Tento sajdák 
doplnilo n kolik kreseb Karla Langra doku-
mentujících portášskou výstroj a výzbroj.

Jménem p íborské pobo ky Muzea Novoji-
ínska d kuji všem zú astn ným muzeím za 

zap j ení sbírkových p edm t , které umož-
nilo širší pohled na zbojnický fenomén, jenž 
by si ur it  v budoucnosti zasloužil mnohem 
komplexn jšího a hlubšího výstavního zpra-
cování.

Autor byl kurátorem výstavy v Muzeu Novoji-
ínska,  p.o. – Muzeu a pam tní síni S. Freuda 

v P íbo e. (pozn. redakce)

„Výstava o zbojníkoch v obrazech našich 
p edních malí  vyvolala vzpomínky na mlá-
dí. P i draní pe í jsme poslouchali pov sti               
o pokladoch, o zbojníkoch, o tom, jak bohatým 
brali, chudým rozdávali. I dnešní d ti znají tyto 
pov sti, jinak by nenakreslily tak úchvatné vý-
jevy jako nap . „za zbojníkem p išla d v ica“. 
Díky za poetické zážitky plné dobrodružství ze 
života našich p edk “, napsali s jistou nostal-
gií do Návšt vní knihy výstavy vsetínští senio i 
(15. 6.  2010).

 Zám r uspo ádat monotematickou výstavu, 
v novanou zbojnickým nám t m a motiv m 
ve výtvarném um ní spjatém s Valašskem, 
vzešel p ed t emi lety z p ípravy a realizace 
výstavy Lidové Valašsko v regionálním vý-
tvarném um ní (11. 11. 2007 – 24. 2. 2008, 
Zámecká galerie Vsetín). Pom rn  široce 
koncipovaná výstava prezentovala díla, ztvár-

ující tradi ní valašské venkovské prost edí 
s jeho rázovitou architekturou, lidovými typy, 
hospodá stvím, zvyky a oby eji a inspirující 
se lidovou slovesností, tancem i výtvarným 
a um lecko emeslným projevem lidových tv r-
c . Exponáty svým nám tem a v n kterých 
p ípadech i formou nebo zvolenou technikou 
náležely ke kvalitním p íklad m valašského 
folklorismu v eském výtvarném um ní 20. 
století.1 Ohlasy lidové kultury a její transpozice 
v regionální výtvarné tvorb  mají na Valašsku 
již p es sto let trvající, um lecky bohatou tra-
dici. P i srovnávání ikonogra� ckého materiálu 
b hem p ípravy výstavy se jako jeden z popu-
lárních a st žejních nám t  ohlasového um -
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ní jevilo práv  zbojnictví. Téma p ízna né pro 
valašský region (resp. pro oblast Beskyd) a 
podmín né jeho geogra� c kou speci� ností i 
historickými souvislostmi2. Zbojnická minulost 
a k ní se vážící legendy podstatn  utvá ejí ráz 
krajové mytologie. 

Na po átku tradice zobrazování zbojnických 
motiv  a výjev  na Valašsku stojí významný 
p edstavitel tzv. generace Národního divadla, 
malí  Mikoláš Aleš (1852 – 1913). P edlohami 
celo� gurálních � ktivních portrét  beskydských 
zbojník  Ondráše a Juráše, portáše Stavinohy 
i slovenského zbojníka Jánošíka pro výzdobu 
jídelny Jurkovi ových Pusteven na Radhošti 
vytvo il v roce 1899 romantický prototyp zide-
alizovaného slovanského lidového hrdiny. Na 
Alš v odkaz nejv rn ji navázal Antonín Strna-
del, jehož dílem vyvrcholila v eském výtvar-
ném um ní tradi ní apoteóza zbojnictví.
K letošním oslavám 100. výro í od narození 
malí e, ilustrátora a scénografa Antonína Str-
nadla (1910-1975) p isp lo i Muzeum regionu 
Valašsko po ádáním výstavy nazvané Zbojnic-
ký mýtus (4. 4. – 12. 9., Zámecká galerie Vse-
tín).3 Výstava se zárove  konala i p i p íležitos-
ti životního jubilea výtvarnice Karly Palátové 
(1945). Rozdílné uchopení tématu zbojnictví 
u obou um lc  se promítlo i do konceptu vý-
stavy, který byl postavený na p sobivém ob-
sahovém, výrazovém i významovém kontrastu 
mezi tradi n  oslavným pojetím zbojnického 
mýtu, maskulinního kultu lidových hrdin , a 
feministicky motivovanou demytizací zbojnic-
ké tematiky. 

V hlavním výstavním sále byl p edstaven 
výb r z tvorby výtvarné generace klasik  zboj-
nického žánru i z d l jejich pokra ovatel , a to 
v asovém rozp tí od 20. let minulého století 
po sou asnost. Zastoupena byla zejména díla 
gra� k a a malí e - rodáka z Frýdlantu nad Os-
travicí - Ferdiše Duši (1888 - 1958), „zbojnic-
kého“ malí e ze Solán  Jana Kobzán  (1901 
- 1959) a výtvarného um lce Antonína Strnad-
la (1910 - 1975). V instalaci je doplnily ukázky 
z tvorby frenštátského socha e a malí e Jana 
Knebla (1866 - 1962), malí e a vsetínského ro-
dáka Františka Hlavici (1885 - 1952), gra� ka a 
malí e Jožky Barucha (1892 - 1966), pochá-
zejícího z Krásna nad Be vou a p sobícího 
v Praze, gra� k a Karla Langra (1903 - 1998) a 
malí e Františka Podešvy (1893 - 1979), usa-
zeného na Soláni, který se p iblížil k zbojnické 
tematice prost ednictvím souvisejícího histo-
rického nám tu selských bou í. P estože spo-

le ným pojítkem tvorby jmenovaných výtvar-
ných um lc  byla tradi ní apoteóza zbojnictví, 
re� ektovali a interpretovali zbojnické motivy 
a nám ty nejen skrze konkrétní dobový kon-
text, ale i prizmatem osobn  zaujaté empatie, 
v krajním p ípad  hrani ící až se sebeprojekcí 
do zbojnických postav. 

 Na tradi ní pojetí zbojnického žánru navá-
zal malí  Lud k Majer  (*1925) a výtvarnice 
Kornelie N me ková (*1932), oba jen jediným 
svým dílem, a to ilustracemi Nezda ilovy  bás-
nické sbírky. V tradicionalistické linii pokra uje 
i Jana Do kalová – Kobzá ová (*1946 ).

 Její vrstevnice Karla Palátová svým tíh-
nutím k ženské intimit  a hluboce prožitému, 
senzitivnímu nazírání na zbojnické p íb hy 
odhaluje odvrácenou tvá  hrdinského, zboj-
nického mýtu. V obrazech zachycuje pomíji-
vé (vesm s krvavé a destruktivní) stopy jejich 
existence a odkrývá i trpký úd l žen – matek a 
opušt ných milých – marn  ekajících na ná-
vrat muž  ze zboje.4 Existenciální podtext pro-
stupuje autor inou poeticky lad nou tvorbou, 
která osciluje mezi lyrickou a baladickou polo-
hou a je celoživotn  - v bytostné sp ízn nosti 
až osudov  - inspirována básnickou sbírkou L. 
Nezda ila Horní chlapci a u vystaveného sou-
boru obraz  z roku 2010 i valašskou prózou J. 
Kobzán  (jako u maleb Lúka, Les (Plaménky), 
Ráno aj.) a milostnou lyrikou lidových písní 
(obraz Sama).    

Snahou autorky vsetínské výstavy bylo umož-
nit návšt vník m nahlédnout prost ednictvím 
hodnotných a esteticky p sobivých d l do um -
lecké tradice zobrazování zbojnických nám t  a 
motiv  v regionálním výtvarném um ní a zpro-
st edkovat tak i atraktivní téma krajové mytolo-
gie. Hlavní cílovou skupinou byly krom  turist  
p edevším školní kolektivy. K co nejú inn jšímu 
p iblížení nám tu sloužila ada doprovodných 
program . 

Výtvarná sout ž Padouch nebo hrdina (1. 3. – 
30. 4.) pro d ti a mládež ve v ku od 3 do 19 let se 
stala p íležitostí zjistit, jaký má dnešní nejmladší 
generace vztah k tematice valašských zbojník  a 
zná-li pov sti o nich tradované. Nebo zda v jejich 
p edstavivosti nevytla ily domácí lidové hrdiny 
populární, � lmovým pr myslem zkomecionali-
zované „hv zdy“ jako Robin Hood, Zoro i piráti 
z Karibiku.  Zájem o sout ž byl pom rn  velký: 
p ijato bylo 120 prací a zú astnilo se jí 14 regio-
nálních škol (ZUŠ Val. Mezi í í, MŠ, ZŠ a st ední 
škola pro sluchov  postižené Val. Mezi í í, ZŠ 
K ižná Val. Mezi í í, MŠ 1. máje Rožnov p. R., 
ZŠ Vide ská Rožnov p. R., Gymnázium Rožnov 
p. R., ZŠ Ohrada Vsetín, ZŠ Turkmenská Vsetín, 
ZŠ Sychrov Vsetín, ZŠ Luh Vsetín, ZŠ Karolin-
ka, ZŠ Choryn , ZŠ Jabl nka, ZŠ Leskovec). Na 
prvním míst  se dle kategorií umístnili: Hubert 
Št pán, ZUŠ Valašské Mezi í í (I. kategorie: 3 - 
6 let), Jakub Kysu an a Tomáš Kysu an, ZŠ pro 
sluchov  postižené, Valašské Mezi í í (II. kate-
gorie: 7 - 10 let), Michaela Pankuchová a za spo-
le nou práci i Daniela Da ová, Lenka Hurtová, 
ZŠ Sychrov Vsetín (III. kategorie: 11 - 14 let), Klá-
ra Chmela ová, ZŠ Ohrada Vsetín (IV. kategorie: 
15 - 19 let). estné uznání obdrželi za kolektivní 
dílo Vlasta Šarmanová, Ond ej Zrník, Anna Di-
drncelová ze ZŠ a MŠ Turkmenská Vsetín. Sou-
t žní d tské výtvarné práce byly vystaveny na 

stejnojmenné výstav  Padouch nebo hrdina (15. 
5. – 30. 6. 2010), instalované v Zámecké galerii, 
v sousedství výstavy Zbojnický mýtus. 

Pro rodi e s d tmi byly p ipraveny samoob-
služné pracovní listy a pro školy lektorské pro-
gramy dopln né rovn ž o pracovní list. Drama-
ticko-výchovný anima ní program pro MŠ a 1. 
stupe  ZŠ si dle jeho autorky Z. Zvardo ové, jež 
organizovala i akci s názvem Zbojnickým chod-
ní kem, kladl za cíl vtáhnout d tské návšt vníky 
do zbojnických p íb h  a probudit v nich hluboký 
citový prožitek. Animace podbarvená hudbou, 
dopln ná � l movou sekvencí a erpající z literár-
ních zdroj  m la umožnit aktér m prožitkové hry 
vstoupit v reálném ase prost ednictvím � kce do 
dob dávno zašlých...  

1 Za folklorismus je považován proces, jev, který souvi-
sí s druhotným, sekundárním využitím prvk  lidové kul-
tury nap . ve výtvarné tvorb  profesionálních um lc . 
(Pot ková, A.: Ohlasy lidové kultury v eském výtvar-
ném um ní XX. století, In: Katalog výstavy Folklorismy 
v eském výtvarném um ní XX. století, eské muzeum 
výtvarných um ní v Praze, Praha 2004, s. 8-13; Je á-
bek, R.: Lid a jeho kultura z druhé ruky. In: tamtéž, s. 
14 - 23.) 
2 Zbojnictví se v období od 16. do 18. století objevuje 
v etných a rozmanitých podobách tém  v celé kar-
patské oblasti. K jeho rozší ení p isp ly bídné sociální 
pom ry i p íhodné geogra� cké podmínky nesch dného 
horského a podhorského terénu. V historických prame-
nech splývá zbojnictví s projevy individuálního i kolek-
tivního lupi ství a banditismu, které narušovaly dobový 
právní, spole enský i vlastnický ád. (Srov. Dostál, F.: 
Valašská povstání 1620/1644, Vsetín 1966)
3 Výstava vznikla ve spolupráci s Muzeem Beskyd Frý-
dek-Místek, Muzeem um ní Olomouc, Galerií výtvar-
ného um ní v Ostrav , Valašským muzeem v p írod           
v Rožnov  pod Radhošt m, M stem Valašské Mezi í í 
a Masarykovou ve ejnou knihovnou Vsetín. Realizaci 
výstavy laskavým zap j ením um leckých d l podpo ili 
Martin Strnadel, Lud k Majer, Jana Do kalová - Kobzá-

ová a Karla Palátová.  
4 Mehešová, O. : Textilní výtvarnice Karla Palátová. 
(Rozhovor v ateliéru). Valašsko – vlastiv dná revue 24, 
2010/1, s. 3 obálky.

Antonín Strnadel: Zbojnický ohe , 1970, kombinovaná 
technika (kvaš, pastel, koláž), ze sbírek MRV (UH 340)

Tomáš Kysu an: Jánošík a ohe ,  MŠ, ZŠ a st ední 
škola pro sluchov  postižené Valašské Mezi í í, II. kate-
gorie (7 - 10 let), 1. místo

POZNÁMKY
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Kovárna z Horní Lid e p i p. 37

Václav Michali ka

V regionu moravského Valašska se nalézal v minulosti zna ný po et samostatn  sto-
jících ková ských provozoven, a to jak živnostenských, tak i neprofesních tzv. selských 
kováren, jejichž poslední zbytky se z p vodního prost edí rychle ztrácí. V mnoha valaš-
ských obcích se však zachovaly objekty emeslných ková ských dílen situovaných mimo 
obytné usedlosti až do sou asné doby. Starší výstavba solitérních kováren ovšem po-
stupn  v této oblasti tém  vymizela a do dnešních dn  z ní z stala patrn  pouze dílna 
z Horní Lid e, která vykazuje mnohé archaické prvky.  Z tohoto jednoduchého staroby-
lého typu však vychází i další mladší provozovny, kdy spojujícím znakem je p edevším 

tvercový i tém  tvercový p dorys, jedna místnost, podsí  a sedlová st echa. Ková -
ské dílny postavené na konci 19. století a v 1. polovin  20. století tak zde zcela z eteln  
navazují na dlouhou tradici p vodních kováren.

V Horní Lid i se nachází samostatn  stojící 
objekt kovárny p i p. 37 u vedlejší komunika-
ce, která je vzdálená cca 200 metr  od hlavní 
cesty vedoucí ve sm ru na Vsetín a Valašské 
Klobouky. V minulosti byla tato ást obce zva-
ná „Ko i ina“ zastav na jen ídce (v dané lo-
kalit  poblíž toku í ky Senice se nacházelo 
pouze p t obytných stavení a okolní travnaté 
strán  využívali obyvatelé obce k pasení do-
bytka), ale v období po druhé sv tové válce 
došlo k velkému zahušt ní novou výstavbou. 
Typov  a také v n kterých konstruk ních prv-
cích odpovídá kovárna staršímu období p ed 
architektonickými prom nami ková ských pro-
vozoven po druhé polovin  18. století. Vyzd -
ná je z nepravideln  opracovaných lomových 
kamen  (pískovec) r zných velikostí. P dorys 
zd né stavby je tvercový o rozm rech 5,70 

x 5,70 m. Nízká sedlová st echa kovárny má 
jednoduchou vazbu krovu, který je na štíto-
vé stran  zdi sm rem k cest  p etažen p es 
obvodové zdivo a tvo í tak krytý p íst ešek. 
Krokve st ešní konstrukce (prostá krokevní 
vazba) z tesaných trám  jsou ve vrcholu spo-
jené pouze na ep. Posledním typem krytiny 
na objektu se stala pálená taška. Na oba d e-
v né štíty byla použita  ohoblovaná prkna. Ve 
štítu nad p íst eškem jsou malá d evená dví -
ka. Cihelný komín z menších pálených cihel 
není omítnutý.

K ochran  p ed nep íznivým po asím slou-
žil již zmín ný p íst ešek u vstupu do kovár-
ny, pod kterým se podkovávali kon  a tažný 
dobytek. Je snadno p ístupný od komunikace, 
otev ený ze zbývajících t í stran, konstrukci 
st echy podpírají dva d ev né tesané sloupy a 

v p dorysu má ší ku 3 m a délku 5,70 m (strop 
p íst ešku z neopracovaných fošen). V nos-
ných sloupcích jsou ukotvené železné kroužky 
pro p ivázání podkovávaných zví at. Vstupní 
d ev né dve e z staly zachovány p vodní. 
Jelikož provozovna byla vystav na v dob , 
kdy ješt  nedošlo k p esnému vymezení a 
p edevším dodržování bezpe nostních a hygi-
enických opat ení, jsou okenní otvory kovárny 
pom rn  malé (64 x 80 cm), s železnou m íží 
(siln jší kovaná m íž se sklen nou výplní), bez 
sklopného ventila ního k idla, které bylo spolu 
s v tší prosklenou plochou v pozd jších letech 
v provozovnách nezbytné. Oblouk nad okenní-
mi otvory je vyzd n z pálených cihel.  Na celé 
zd né konstrukci jsou patrné zbytky venkovní 
omítky. Strop dílny z stal prostý trámový, za-
krytý hrub  opracovanými fošnami. Podlahu i 
v sou asnosti tvo í dusaná hlína. Provedena 
byla rovn ž vnit ní omítka. Výhe  vyzd ná 
z cihel se dochovala pouze torzovit  spolu se 
zbytky d ev ného lapa e kou e. Ve všech zd -
ných konstrukcích byla použita hlin ná malta. 
Omítka v interiéru má charakteristický na er-
nalý odstín zp sobený kou em.  Teprve poz-
d ji byla k díln  p istav na nevelká d ev ná 
kolna. V sou asné dob  objekt již neobsahuje 
nic z p vodního vybavení. 

Kovárna pat í k obytnému d ev nému stave-
ní, které se nachází od dílny cca 3 m. Roubená 
chalupa je zachována tém  v p vodním stavu, 
nov  bylo provedeno pouze bedn né zápraží. 
Jednotraktové stavení se skládá z malé obyt-
né ásti, komory a chlévk . St echa objektu je 
krytá eternitem a vlnitým plechem. Celkovou 
dispozici zem d lské usedlosti s živnosten-
skou provozovnou dotvá ela roubená samo-
statná stodola, která byla z d vodu degradace 
d ev ného materiálu zbourána. 

Historie kovárny, která se v obci udrže-
la v tém  p vodní podob  nedaleko hlavní 
komunikace procházející vesnicí, sahá až 
do první poloviny 18. století. Krom  n kolika 
drobných úprav z stala dochována její p vod-
ní podoba a pozd ji vzhled nebyl upraven ani 
po zp ísn ní na ízení týkajících se za ízení a 
stavební podoby ková ských dílen b hem 19. 
století a první poloviny 20. století. Kovárna 
od po átku náležela k nep íliš velké usedlosti 
– pozd jší p. 37. První zmínky o obyvatelích 
této usedlosti jsou z poloviny 17. století, kdy ji 
vlastnil n jaký Wítk , pozd ji Li am. V roce 
1749 se poprvé p ipomíná rodina Bielotova, je-
jíž lenové prokazateln  provozovali ková ské 
emeslo. Samotný objekt kovárny je poprvé 

písemn  p ímo doložen v roce 1789, kdy Jo-
han Bielota obdržel usedlost p. 37 na základ  
koup  kovárny. Mnohem z eteln jší jsou však 
informace o kovárn  a jejích majitelích až od 
druhé poloviny 19. století. Obytné stavení p. 
37 s kovárnou bylo vždy po majetkové stránce 
i po blízkém p íbuzenství vlastník  úzce pro-
pojeno se sousedním rozsáhlejším gruntem p 
36. B hem první poloviny 19. století pat ilo p. 
37 na ur itý as rodin  Fojt . Na p. 36 však 
stále z stávali Bielotovi, a v roce 1843 Franc 
Fojt , majitel p. 37, odkázal chalupu, pole 
i kovárnu Josefu Bielotovi, majiteli usedlosti 
p. 36. V roce 1845 vlastnil usedlost p. 37 i 

kovárnu Josef Bielota, který však ve stejném 
roce odkázal grunt p. 36 nejstaršímu synovi 
Janovi (* 1813) a p. 37 i s kovárnou v et-

Kovárna v Horní Lid i              Foto z archivu autora lánku
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n  veškerého ková ského ná adí a vybavení 
mladšímu synovi Antonu Bielotovi (*1823), kte-
rý provozoval ková ské emeslo.

Zadluženou kovárnu i s hospodá stvím po 
ur ité dob  získal bratr Antona Bieloty, ková  
Martin Bielota (*1829). Martin Bielota (už se 
vyskytuje v psané form  spíše podoba B -
lota) od 60. let 19. století vedl ková skou 
živnost jako samostatný mistr. Odbytišt  
své práce nacházel zejména p ímo v obci, 
když zhotovoval nástroje a ná adí d ležité 
pro rolnické usedlosti a také pro práci les-
ních d lník . D ležitým zdrojem obživy bylo 
však kování kolá ských produkt  a zejména 
ková ské práce pro místní i projížd jící for-
many. Martin B lota um l íst i psát a v Hor-
ní Lid i byl váženým ob anem i uznávaným 
emeslníkem. Jeho kovárna se stávala d le-

žitým spole enským shromaždišt m i zdro-
jem informací v rámci venkovské komunity. 
Kovárna rovn ž byla místem, kde se sou-
st e ovalo množství starého použitého že-
leza, které Martin B lota znovu p ekovával 
v nové výrobky.

Jelikož venkovské emeslo v tšinou zce-
la neposta ovalo k obživ , vlastnil i Martin 
B lota malé hospodá ství, tedy nevelké 
pole, 1 krávu, 1 jalovici a n kolik slepic. 
O hospodá ství se však starala jeho žena 
Mariána B lotová (*1829), s níž m l t i d ti 
– Kate inu (*1865) a dvoj ata Josefa a Jana 
(*1868). V roce 1880 na p. 37 žil Martin B -
lota, jeho žena Mariána, t i d ti a v podruží 
rodina Kostkova – Josef Kostka (*1856, to-
vární d lník), Anna Kostková (*1853) a jejich 
syn Josef (*1879).

Po smrti své první ženy (80. léta 19. stole-
tí) se Martin B lota znovu oženil, a to s Ka-
te inou (*1843). Nedlouho po svatb  však 
Martin B lota um el a usedlost vlastnila 
v roce 1890 vdova Kate ina B lotová, poz-
d ji provdaná za Františka Hanuše. K této 
dob  se neváží žádné doklady o využívání 

ková ské provozovny a lze tém  s jisto-
tou tvrdit, že nesloužila k ú el m emesla. 
František Hanuš se ková ství nev noval a 
spole n  se svou ženou Kate inou hospo-
da ili. Vlastnili 1 jalovici, 1 krávu, 1 prase a 
6 slepic. Spolu s nimi na p. 37 žila sestra 
Kate iny Františka Tome ková a její dv  d ti 
Marie a Rosalie.

Ková ské emeslo se vrátilo do kovárny    
u p. 37 až v roce 1907, kdy jí m l pronaja-
tou až do r. 1910 ková  Josef Slá ik (*1877, 
Valašské Klobouky) z Valašských Klobouk. 
Josef Slá ik m l ková skou a podková skou 
koncesi pro Horní Lide , ale pracoval spíše 
spole n  s bratrem v ková ské provozovn  
své matky ve Valašských Kloboukách.

V roce 1910 si usedlost p. 37 spolu s ko-
várnou koupili Josef Povala  (*25. 8. 1884, 
Horní Lide ) a jeho žena Rosalie (*1886, 
Horní Lide ). Josef Povala , vyu ený ková  
a zkoušený podková , si v kovárn  z ídil živ-
nost a pracoval jako ková ský mistr až do 
své smrti v roce 1964. Ve své provozovn  
vykonával ková skou i podková skou práci. 
Byl vyhlášeným emeslníkem a pracoval 
jak pro místní sedláky, tak i pro projížd -
jící povozníky, kte í se zastavovali v neda-
lekém hostinci „U Pechala“. Josef Povala  
kvalitním zvládnutím kalicí techniky se stal 
pom rn  vyhledávaným specialistou p e-
devším na ost iny, jako nap . malé seke-
ry, širo iny, dláta, teslice, po ízy, skoblice, 
želízka do chomout , želízka do hoblík , 
uznávaný však byl zejména jako podková  
s širokým okruhem zákazník  z ad sedlá-
k  a zejména povozník . Josef Povala  byl 
rovn ž uznávanou osobností obce  - od roku 
1932 len obecní rady (za kandidátku Malo-
zem d lc , domka  a d lník  sl. strany 
lidové).

Josef Povala  pracoval v kovárn  i po 
spole enských zm nách v roce 1948, a to 
až do po átku 60. let 20. století. Od té doby 
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Emílie Janá ová, (* 1922), Horní Lide , záznam V. Mi-
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dílna už neplnila své poslání a dnes je vy-
užívaná jako sklad d eva. V ková ské díln  
nikdy nebyla instalována elekt ina a svou 
archaickou podstatou je jedine ným dokla-
dem podoby ková ského emesla na Valaš-
sku v minulosti. 
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Hv zdárna Vsetín

Pavel Svozil

Letos 30. ervence uplynulo p esn  60 let od otev ení vsetínské hv zdárny. Toto ku-
laté výro í je vhodnou p íležitostí k ohlédnutí do minulosti hv zdárny, ale také k sezná-
mení s její sou asnou inností – vzd lávací, populariza ní i odbornou.

Na po átku bylo nadšení
Na po átku existence vsetínské hv zdárny 

bylo nadšení n kolika místních astronom  
amatér  v ele s Old ichem K enkem a Fran-
tiškem Dostálem. Ti se krátce po skon ení 
2. sv tové války rozhodli, že si k pozorování 
hv zdné oblohy postaví vlastní dalekohled. 
Nejprve si ve staré k ln , kterou upravili na 

malou dílnu, vybrousili a vyleštili optické ásti 
a poté se pustili do konstrukce dalekohledu. 
Ten však musel být n kde umíst n, a proto se 
dohodli, že si postaví malou hv zdárni ku na 
soukromém pozemku. Hlavn  Old icha K en-
ka tento nápad velmi zaujal. Lákala ho totiž 
p edstava vybudovat v tší hv zdárnu, jež by 
sloužila nejen pro astronomická pozorování 

úzké skupiny lidí, ale rovn ž by byla p ístup-
ná široké ve ejnosti.

Ješt  než se za alo se stavbou hv zdárny, 
byla na podzim roku 1948 ve Vsetín  založena 
místní pobo ka eskoslovenské astronomické 
spole nosti ( AS). Zanedlouho už m la 20 
len , v tšinou zam stnanc  Zbrojovky Vse-

tín. V lednu 1949 se pak p edsedou pobo ky 
stal Old ich K enek, který si vzal na svá bedra 
obtížný úkol – vy ídit pot ebná povolení a hlav-
n  pro stavbu získat � nan ní prost edky. Me-
zitím ve Zbrojovce vznikl Astronomický odbor 
p i Závodním klubu ROH. Odbor získal nové 
prostory pro spole ná jednání a p edevším 
materiální podporu mate ského podniku.

Zpo átku probíhala v tšina jednání o vý-
stavb  hv zdárny pom rn  hladce, ale po-
stupem asu se za aly hromadit problémy 
a zdálo se, že ze stavby dokonce sejde. Ze-
jména peníze se shán ly velmi obtížn . Vý-
znamnou ástkou nakonec p isp ly M stský 
i Okresní národní výbor, na které se pobo ka 

AS obrátila se žádostí o pomoc. Zbývající 
� nan ní prost edky se získaly z lenských 
p ísp vk , drobných dar  i vyhlášením ve-
ejné sbírky.

Po získání dostate ného množství pen z 
zbývalo už jen nalézt vhodné místo pro sa-
motnou stavbu budovy hv zdárny. Nejlépe    
v okrajové, ale dob e p ístupné ásti m sta, 
a za p ijatelnou cenu. Nakonec se vhodný po-
zemek poda ilo najít na severním okraji m s-
ta Vsetína v prostoru „U p ti lipek“.

Stavba hv zdárny
Projektovou dokumentaci ke stavb  zpra-

coval architekt František Knap a dne 11. kv t-
na 1949 byla výstavba hv zdárny kone n  
zahájena.

Sou asný pohled na hlavní budovu hv zdárny                   Foto E. B ezina

Instalace t žké konstrukce kopule v lét  roku 1949 
byla náro nou ru ní prací.          Foto archiv hv zdárny
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Slavnostní otev ení

Hv zdárna byla slavnostn  otev ena 
v ned li 30. ervence 1950 za ú asti p ed-
stavitel  m sta, zástupc  eskoslovenské 
astronomické spole nosti, estných host  a 
ve ejnosti. Podle dochované prezen ní listiny 
se otev ení zú astnilo celkem 146 návšt vní-
k . Ze zvaných host  to byli nap íklad pra-
covník Astronomického ústavu v Ond ejov  
Dr. Hubert Slouka, správce hv zdárny v Pro-
st jov  Adolf Necká , Dr. František Sojan z 
hv zdárny v Holešov  anebo zástupci astro-
nomických kroužk  z Opavy i Ostravy.

P edseda M stského národního výboru ve 
Vsetín  Julius Donath p edal na záv r slav-
nostního aktu Old ichu K enkovi symbolický 
klí  od hv zdárny a pop ál všem p íznivc m 
astronomie hodn  úsp ch  v jejich innosti. 
A práv  Old ich K enek se stal prvním vedou-
cím nové hv zdárny.

Krátce po zahájení provozu se na hv zdár-
n  rozproudila aktivní odborná i zájmová in-
nost. Pro ve ejnost byly po ádány p ednášky, 
besedy s astronomickou tematikou a pravi-
delná pozorování Slunce i hv zdné oblohy 
novým zrcadlovým dalekohledem. Za první 
rok své existence hv zdárna p ivítala p es 
3500 návšt vník .

se zv tšil o fotokomoru, mechanickou dílnu, 
nové sociální za ízení a sklad paliva. Kolau-
dace stavby byla provedena o rok pozd ji.

V listopadu 1956 zpracoval zahradní ar-
chitekt Jan Zdráhal projekt výsadby okras-
ných strom  a ke  v areálu hv zdárny. Ve 
vstupní ásti bylo vytvo eno alpinium s ma-
lým vodotryskem a adou vzácných d evin a 
skalni ek.

V roce 1957 byla pozorovatelna vybavena 
trojicí nových o kových dalekohled , které 
nahradily p vodní K enk v zrcadlový teleskop 
a byly umíst ny na novou paralaktickou mon-
táž podle návrhu Ing. Josefa Tichého. Nejv tší 
z refraktor  m l pr m r objektivu 200 mm a 
ohniskovou vzdálenost 3 metry. Pozd ji byly, 
vždy pouze na n kolik let, na paralaktickou 
montáž umíst ny vedle stávajících dalekohle-
d  také astrokomora a koronograf.

První roky plné zm n

Roku 1951, po malých neshodách v po-
bo ce AS, vznikl nový astronomický od-
bor ustavený p i podniku MEZ Vsetín, jehož 
p edsedou se stal Tomáš Skandera. Na hv z-
dárn  tak spole n  pracovaly již t i subjekty: 
místní pobo ka AS a astronomické kroužky 
Zbrojovky a MEZu Vsetín.

V záv ru roku 1953 odešel z funkcí vedou-
cího hv zdárny a p edsedy pobo ky AS Ol-
d ich K enek. Teprve v lednu 1955 nastoupil 
do nové funkce editele hv zdárny Tomáš 
Skandera.

Po n kolika letech za aly být stávají-
cí prostory na hv zdárn  nedosta ující, a 
proto byl v roce 1956 architektem Zláma-
lem zpracován projekt rozší ení budovy její 
p ístavbou ze severní strany. P vodní objekt 

Plakátek anoncující otev ení vsetínské hv zdárny
Foto archiv hv zdárny

Slavnostní otev ení hv zdárny 30. ervence 1950                     Foto archiv hv zdárny

V 60. letech se dominantou areálu stal malý, p vodn  vojenský radioteleskop RZ-2.          Foto archiv hv zdárny

Velká ást stavebních prací byla ud lána 
formou brigád a významn  rovn ž p isp ly 
n které místní podniky. Nap íklad v u ov-
ských dílnách Zbrojovky zhotovili kovovou 
konstrukci kopule a pracovníci � rmy Josefa 
Tkadlece provedli náro né klempí ské práce.

V polovin  ervna 1950 se stavební práce 
dostaly do své záv re né fáze. Po osazení 
oken a natažení venkovních omítek byla po-
stupn  dokon ena � nální úprava podezdívky 
po celém obvodu budovy a kamenná op r-
ná zídka ve vstupní ásti areálu. Položily se 
chodníky a také terasové schody p ed kopulí 
a nakonec se provedly rozsáhlé terénní úpra-
vy okolí hv zdárny.

Zárove  s hv zdárnou se rovn ž p ipra-
voval i nový astronomický dalekohled. Úkolu 
zhotovit jej se osobn  ujal Old ich K enek. 
Zkonstruoval kvalitní zrcadlový teleskop         
o pr m ru objektivu 200 mm. Dalekohled byl, 
p edevším z propaga ních d vod , nejprve 
vystaven ve výkladní sk íni prodejny TEP      
u Rodingr  na Dolním nám stí, a to spolu      
s dalšími p ístroji, které zhotovili n kte í ze 
len  vsetínské pobo ky AS.
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Od 60. let po sou asnost
V roce 1961 byla p vodní optika v refrak-

torech nahrazena kvalitními objektivy od 
� rmy Carl Zeiss Jena a roku 1964 byla též 
vym n na paralaktická montáž. Dalekohle-
dy i montáž z po átku šedesátých let slouží          
v pozorovateln  dodnes.

Vzhledem k rozvíjející se innosti došlo 
v polovin  šedesátých let op t k rozší ení 
hv zdárny o novou samostatnou budovu me-
chanické a elektrotechnické dílny, do níž byl 
v pozd jších letech rovn ž umíst n archiv.

V kv tnu 1971 byl z funkce editele hv zdár-
ny odvolán Tomáš Skandera. Až v lednu 1973 
byl jejím vedením pov en Mgr. Ji í Haas, jenž 
se o rok pozd ji stal novým editelem.

B hem 70. let se sou ástí areálu staly dal-
ší menší objekty – stola ská dílna se skladem, 

hv zdárny jako samostatného subjektu. Od 1. 
ledna 2005 se stala sou ástí Muzea regionu 
Valašsko ve Vsetín , p ísp vkové organizace, 
jež sídlí na zámku.

Dne 14. ervence 2008 byl v pozorovateln  
uveden do provozu náš nejnov jší teleskop, 
který bývá využíván k odborné innosti. Jedná 
se o re� ektor typu Newton se zrcadlovým ob-
jektivem o pr m ru 300 mm a ohniskové vzdá-
lenosti 1700 mm. Ve ve ejné sout ži získal te-
leskop jméno Nyx.

Ani letos se v úpravách hv zdárny nezahá-
lelo. Na konci letních prázdnin byla zrušena již 
nevyužívaná fotokomora a zbouráním zdi mezi 
ní a vstupní chodbou vznikl prostor, ze kterého 
postupn  vzniká malý foyer.

Vzd lávací a populariza ní innost
Již od po átku existence je innost vse-

tínské hv zdárny zam ena p edevším na 
vzd lávání a popularizaci astronomie, kos-
monautiky a meteorologie. Jsou zde po á-
dány p ednášky a besedy pro ve ejnost a 
zejména pro školy, a to jak vsetínské, tak i 
regionální. Dále jsou zajiš ována pozorování 
Slunce a ve ve erních hodinách pozorování 
hv zdné oblohy dalekohledy a p ipravovány 
programy pro mladé zájemce o astronomii, 
kte í navšt vují zájmové kroužky a pracují     
v odborných sekcích.

Na hv zdárn  se každý rok koná n kolik 
v tších akcí s volným vstupem pro ve ejnost, 
nap . „Týden otev ených dve í“ v období jar-
ních prázdnin nebo „Sv tový kosmický týden“ 
v íjnu. Další pravidelné akce („Muzejní pono-
cování“, „Ve er letního slunovratu“ aj.) bývají 
v posledních letech po ádány ve spolupráci 
s jinými odd leními Muzea regionu Valašsko 
(MRV).

Po spojení s MRV p ipravují pracovníci 
hv zdárny každoro n  také jednu menší vý-
stavu na aktuální téma z astronomie nebo 
kosmonautiky. Výstavy se konají v prostorách 
vsetínského zámku. Ta letošní, jež je umíst na 
v zámecké v ži, se v nuje práv  historii a sou-
asnosti hv zdárny.
K šedesátinám hv zdárny p ipravili její pra-

covníci nejen uvedenou výstavu, ale rovn ž 
novinku do areálu. V pátek 24. zá í 2010 zde 
byla v rámci Evropské noci v dc  otev ena na-
u ná mikrostezka se šesti stojany, které slouží 
pro po ádání výstav pod širým nebem. Pro-
cházka po mikrostezce se jist  stane vítaným 
zpest ením návšt v hv zdárny.

Odborné astronomické aktivity
V minulosti se odborní pracovníci a spolu-

pracovníci Hv zdárny Vsetín v novali nejr z-
n jším oblastem astronomie. Již v 50. letech 
se nap íklad svým pozorováním zákryt  hv zd 
M sícem a sledováním prom nných hv zd 
stal známý Karel Sk ehota. Úsp šn  se také 
do pov domí odborník  v bývalém eskoslo-
vensku zapsal projekt zjiš ování energetických 
jev  na Slunci m ením tzv. atmosferik (SEA), 
jemuž se dlouhá léta v novali hlavn  Zden k 
Kamarád a Ladislav Hurta. V 80. letech tady 
zárove  probíhalo sledování a zakreslování 
slune ních skvrn.

garáž pro služební vozidlo a tzv. „maringotka“ 
postavená na zd ných pilí ích. Prostor pod ní 
byl pozd ji obezd n a upraven na malou spo-
le enskou místnost s krbem. Z interiérových 
zm n jmenujme nap . obložení vnit ní ásti ko-
pule a vstupní chodby d evem. Úpravy se do-
tkly i optické dílny, pracovny a p ednáškového 
sálu. Ten byl poté op t zmodernizován až v ro-
ce 1995, kdy získal svou sou asnou podobu.

Prozatím poslední významná úprava hlav-
ní budovy se uskute nila v letech 1999 až 
2000, kdy byla rozší ena o p ístavbu s novou 
kancelá í, sociálním za ízením a malou noc-
lehárnou. Následn  byla budova zateplena a 
znovu omítnuta.

Ke zcela zásadní zm n  v historii Hv zdár-
ny Vsetín došlo na p elomu let 2004 a 2005. 
Dne 31. prosince 2004 totiž skon ila existence 

Vernisáž výstavy „Astronomie v pr b hu staletí“ 20. ervna 2009 ve v ži vsetínského zámku   Foto M. Oš ádal

Pohled na poslucha e p ednášky „Slunce 3D“ v b eznu 2010            Foto E. B ezina
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V posledních dvou desetiletích je v tšina 
odborných astronomických aktivit hv zdárny 
spojena s výzkumem meziplanetární hmoty. 
O prázdninách roku 1994 se pod vedením 
Pavla Svozila za aly pozorovat meteory.       
V roce 1995 zde vznikla Sekce meziplane-
tární hmoty „Bolid“, jejíž innost je zam ena 
na vizuální pozorování meteor  v obdobích 
okolo maxima aktivity významných meteo-
rických roj  – hlavn  Lyrid, Perseid, Orionid 
a Leonid.

Po zpracování bývají pozorování odesílána 
do International Meteor Organization (IMO). 
Zde se výsledky z celého sv ta postupn  vy-
hodnocují a ze získaných dat se poté vytvá-
ejí nap íklad analýzy hodinových frekvencí 

jednotlivých meteorických roj . Pozorování 
se zárove  posílají i do Spole nosti pro Mezi-
Planetární Hmotu (SMPH), ve které je vede-
na databáze eských pozorovatel  meteor . 
Vsetínská pozorovací skupina pat í k nejak-
tivn jším v celé eské republice.

V pr b hu roku 1995 zahájila svou innost 
Astrofoto sekce, která se zabývá fotogra-
fováním snímk  s astronomickou a mete-
orologickou tematikou. B hem 15 let se již 
poda ilo získat stovky fotogra� í  a digitálních 
snímk . Do hledá k  fotoaparát  se nej as-
t ji dostávaly M síc, komety i halové jevy. 
Fotografováno bylo i n kolik zatm ní Slunce 
a M síce a také mnohem vzácn jší úkazy, 
jakými jsou nap íklad p echody planet p es 
slune ní disk.

V roce 1999 se poda ilo zorganizovat ex-
pedici, která 11. srpna v ma arském m s-
te ku Solt úsp šn  sledovala a fotografovala 
pr b h úplného zatm ní Slunce.

Po zakoupení CCD kamery SBIG-ST7 na 
konci 90. let minulého století byl v polovi-
n  roku 2003 na hv zdárn  zahájen program 
CCD fotometrie komet. Jeho úkolem je dlou-
hodobé sledování jasnosti – tedy fotometrie 
– komet. Autorem programu byl Ji í Srba, 
kterého po odchodu z hv zdárny v roce 2007 
vyst ídal Emil B ezina. Pomocí CCD kamery 
umíst né na n kterém z dalekohled  v pozo-
rovateln  (v poslední dob  na Newtonu Nyx 
300/1700) jsou po izovány snímky komet. 
„Surové“ snímky jsou poté v po íta i zpra-
covány a fotometricky prom eny. Výsledky 
m ení jasností jednotlivých komet bývají 
publikovány v databázích mezinárodní orga-
nizace International Comet Quarterly (ICQ) 
a rovn ž ve Spole nosti pro MeziPlanetár-
ní Hmotu. V menší mí e bývá CCD kamera 
také využívána ke sledování zákryt  hv zd 
planetkami.

V srpnu letošního roku pak doplnila CCD 
fotometrii také vizuální fotometrie komet, p i 
níž jsou celková jasnost, plošná velikost a 
vzhled komet odhadovány p ímo jen za po-
moci dalekohledu. Zpracované výsledky se 
op t odesílají k publikování do ICQ a SMPH.

Instalací rádiového p ijíma e a antény typu 
X-BEAM (na st echu budovy mechanické díl-
ny) byl 6. ervna 2009 na hv zdárn  zahá-
jen projekt radarového pozorování meteor  
SMRST (Small Meteor Radio Scatter equip-
menT, ti smrš ). Jedná se o projekt SMPH 
vedený Ladislavem Bálintem. Cílem projektu 
je pozorovat meteory pomocí tzv. forward 

scatteringu, kdy anténa na hv zdárn  dete-
kuje signál ze vzdáleného vysíla e, který se 
odrazil od stopy meteoru.

V ervenci 2009 za ali Miroslav Jedli ka 
s Emilem B ezinou pomocí kamery Oscar 
sledovat zákryty jasn jších hv zd (a také pla-
net) M sícem. Zpracované výsledky, p ede-
vším p esný as pozorovaného jevu, odesílají 
do centrály IOTA ES (International Occultati-
on Timing Association - European Section). 
Databáze napozorovaných zákryt  pak v d-
c m slouží jako vstupní data, pomocí nichž je 
zp es ován pro� l povrchu M síce.

V letech 2008 a 2010 se Hv zdárna Vse-
tín stala jedním z organizátor  celostátních 
Letních pozorovacích expedic LEPEX, které 
prob hly na pozorovacím stanovišti Maruška 
nad obcí Hoš álkovou.

Meteorologie a istota ovzduší
V areálu hv zdárny se nacházejí dv  stani-

ce pat ící eskému hydrometeorologickému 
ústavu ( HMÚ). V pr b hu roku 1956 zde 
byla nainstalována meteorologická bud-
ka s teplom ry a dalším vybavením. Od 1. 
dubna 1957 se pak za aly pravideln  m it 
meteorologické prvky, nap . teplota, sráž-
ky, sm r a rychlost v tru, vlhkost a délka 
slune ního svitu, a získávat tak pot eb-
né informace o klimatických pom rech na 
Vsetín . Prvními pozorovateli byli manželé 
Skalákovi.

V prosinci 1997 byla „manuální“ klimato-
logická stanice nahrazena moderní automa-
tizovanou. P vodní meteorologická budka 
v etn  ásti p ístrojového vybavení však 
tady z stala a nyní bývá využívána p i ex-
kurzích.

Na za átku roku 1998 byla nedaleko staré 
meteorologické budky zprovozn na druhá 
stanice, která monitoruje istotu ovzduší 
ve Vsetín . Na stanici odebírané vzorky se 
zpracovávají v HMÚ a slouží ke stanovení 
koncentrací oxidu si i itého, oxidu dusi ité-
ho a prašného aerosolu ve vzduchu. V sou-
asnosti je správcem obou stanic Mgr. Ji í 

Haas.
Od 60. do 90. let hv zdárna rovn ž spolu-

pracovala s Výzkumným ústavem energetic-
kým v Brn  v oblasti zaznamenávání bles-
kových výboj  na projektu, jehož cílem bylo 
mimo jiné také sledování ú ink  p ep tí na 
elektrorozvodnou sí . I když tato spolupráce 
skon ila, pokra uje se v registraci blesk  i 
nadále. V letech 1999 až 2001 byla provede-
na modernizace p ijíma e bleskových výbo-
j  a jeho propojení s po íta ovým registra -
ním za ízením s automatickým zpracováním 
dat. Krom  samotné registrace blesk  se 
rovn ž sledují další jevy doprovázející sil-
né bou e.

Pár ísel na záv r
Od roku 1950 již navštívilo hv zdárnu p es 

500 000 návšt vník . Jubilejního p lmilion-
tého jsme uvítali letos 5. února. Jednotlivé 
akce se podrobn  evidují až od roku 1965. 
Pracovníci jich od té doby uspo ádali p ibliž-
n  17 500.

„Kometa století“ C/1995 O1 (Hale-Bopp) byla ozdo-
bou no ní oblohy na ja e roku 1997.

Foto P. Svozil

Úplné zatm ní Slunce 11. srpna 1999
Foto M. Jedli ka

Sestava dalekohled  nacházející se v pozorovateln  
od léta roku 2008         Foto E. B ezina
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Valašské polany 
Ráj motýl  

a romantických výhled

Lukáš Spitzer

Také jste si toho všimli? Z h ebenových 
turistických stezek Vsetínských vrch  a Ja-
vorník  se vytratily výhledy. Lidé, kte í mají 
to št stí, že po t chto trasách chodí už ales-
po  30 nebo 40 let, vidí rozdíly mezi minulostí 
a sou asností nejbolestn ji. Ješt  na za átku 
20. století vedla procházka mezi Cábem a So-
lán m p evážn  loukami a pastvinami. Jen tu 
a tam byla otev ená h ebenová stezka p e a-
ta selským lesíkem z nízkých pokroucených 
a rozv tvených buk . Minimáln  jedna polo-
vina h ebene byla otev ená a pocestným se 
tak otevíral pohled do okolní krajiny. Situace 
romantiky chtivého turisty na za átku 21. sto-
letí je již trochu složit jší. Když si náhodný vý-
hled vzniklý vykácením pruhu vzrostlého lesa 
nestihne za své rychlé ch ze dostate n  užít, 
musí v tšinou ekat n kolik dalších kilometr  
monotónních smr in. Z v tších vrcholových 
luk zbyly jen Lušová i Šerhovny nad Valaš-
skou Byst icí. Jinde vám fakt, že jdete po kdysi 
odlesn ném h ebeni plném vstava  a motý-
l , prozradí jen podivn  mohutné a zav tvené 
buky, které tu a tam stojí v mladém smrkovém 
lese poblíž stezky. Louky s tolik vyhledávaný-
mi výhledy do valašské krajiny a na beskyd-
ská panoramata tak najdete až na Soláni, kde 
nám je necht  uchovali fandové sjezdového 
lyžování. 

Rozhledy z javornické h ebenové túry za-
stínil les podobn . Hlavn  les, který vyrostl 
na eské stran  hranice. Výhledy do krajiny 
nám zde paradoxn  zachránilo dávné rozhod-
nutí o vedení hranice pod vlastním h ebenem 
Javorník  a dva místní lyža ské areály. Nejvy-
hledávan jší ást stezky mezi Bukovinou a 
Velkým Javorníkem se tak zachovala jen díky 
liknavosti slovenských vlastník  pozemk , kte-
í opomn li své grunty zvelebovat, myšleno 

zalesnit.
Neztratily se jen výhledy do krajiny. Jak smr-

kové výsadby rostly a rostly, tak ztratili prostor 
piloti kluzák , co d íve startovali z Portáše, a 
také motýli, kte í na vrcholových loukách hoj-
n  poletovali. Mezi tyto pat í p edevším jaso  
dymnivkový (Parnassius mnemosyne) a oká  
klub nkový (Erebia aethiops). To, že žili ploš-
n  na h ebeni Javorník , nebylo samoz ejm   
z romantických pohnutek jejich sami ek ani 
same k . Vyhovoval jim tamní ídký pasený 
les, javo iny a prosv tlené lesní lemy, ve kte-
rých se líbilo jejich housenkám. 

P íb h jason  dymnivkového

Jaso  dymnivkový je sice lesní motýl, ale 
obývá lesy, které bychom za lesy dnešní op-
tikou nejspíš neprohlásili. Nejrad ji má ídké 
lesy s nízkým zakmen ním, nejlépe poloza-
rostlé maliním a náletovou vegetací. Proto 
se mu tak líbilo mezi pokroucenými zakrslými 
buky na h ebeni Javorník . To, že na Javor-
níkách na Kohútce jaso  žije, je odborník m 
známo už bezmála 100 let (což je unikátní jev, 
asi i tehdy byla tato lokalita mezi p írodozpyt-
ci vyhlášená). Jeho lokalit ale postupn , jak 
p ibývalo smrk , ubývalo, až z stala siln jší 
populace práv  jen v okolí horských chat Ko-
hútka a Portáš. Na za átku ervna tak m -
žete potkat jason  sající nektar na kv tech 
na všech místních sjezdovkách, díky nimž 
zde i p ežil. Nebýt chat, tak by se i tato ást 
h ebene zadusila pod napadaným suchým 
smrkovým jehli ím. Na nezalesn ném h ebe-
ni museli být d íve jasoni v dob  letu nej as-
t jšími motýli – tak, jak je tomu po ád ješt  v 
n kterých slovenských poho ích. Nejvíc jaso-

 i tak žije na Kohútce na slovenské stran  
hranice, kde nebyly louky cílen  zalesn ny, ale 
ponechány pomalému zar stání lískami, lipa-
mi, javory a smrky. V polostínu mladého náletu 
rostou vhodné živné rostliny jason , dymnivky. 
Na oslun ných dymnivkách totiž nedokáží hou-
senky jason  p ežít. Dymnivky jsou p ekvapiv  
jedovaté, a to i pro jason , konzumovat dokáže 
jen listy oslabených, polozastín ných rostlin. V 
t chto ídkých lesích, kde asto roste i bor vka, 
proto po ád žijí stovky jaso . Velmi špatn  je 
na tom jaso  na eské stran  h ebene, kde kro-
m  Kohútky a Portáše žije už jen na miniaturní 
lou ce v sedle pod Malým Javorníkem (zde byli 
letos nalezeni jen dva motýli). Další lokality jsou 
pak roztroušené mezi Bukovinou, Stratencem a 
Ve kým Javorníkem. I tady má však jaso  na-
mále. Louky dál zar stají a agresivní trávy, bo-
r vka nebo kýchavice a nakonec i smrky vytla-
ují jak dymnivky, tak i nektaronosné rostliny a 

jasoni nemají kde sát a klást vají ka, ze kterých 
by vzešlo další pokolení. To, co jaso  dymniv-
kový pot ebuje – zar stající louky, prosv tlené 
lesní lemy i erstvé paseky, se stává jeho smr-
tí, pokud tu a tam nep ijde lov k a louky ob-
as nepose e a lemy nevy eže. V hustém lese 

jaso  žít nedokáže. V sedle pod Malým Javor-
níkem bude na eské stran  h ebene našt stí 
brzo vyhlášena nová rezervace, ve které bude 
na n kolika hektarech zaveden režim, který by 
m l jasoni vyhovovat. A v souvislosti s tímto bu-
dou i obnoveny zarostlé h ebenové lou ky, kte-
ré se už skoro úpln  ztratily ve stínu smrk , vrb 
a dalších nalétlých d evin. Takže se zase m že-
me t šit na hojn jší jason  a i na nové výhledy 
nejen do údolí Vsetínské Be vy.

P íb h oká e klub nkového

Oká  klub nkový je tmav  zbarvený motýl, 
který vyhledává zar stající strán . V minulosti 
žil na Valašsku tak ka úpln  všude, ve sbírkách 
našeho muzea máme exemplá e z Byst i ky, 
Vsetína, Huslenek, Zd chova i Valašského 
Mezi í í. Pak se n co zlomilo a po roce 1990 
byl oká  klub nkový hlášen jen z osmi lokalit 
ve Vsetínských vrších a Javorníkách. Jednalo 
se   o velmi malé populace s n kolika málo za-
znamenanými jedinci. V roce 2009 bylo pod-

Pohled na polany v Halenkov -Lušové ze srpna 2010. Již te  je tento snímek ale historie – polany byly poté 
kompletn  vy išt ny od náletu, pose eny a p epaseny.              Foto: D. Halata

Same ek jason  dymnivkového (Parnassius mnemo-
syne)                                              Foto: M. Vojtíšek
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niknuto celkem 16 exkurzí na historicky známé 
lokality i p ilehlá místa, kde by mohl také žít. 
Bohužel byla potvrzena jen jediná populace, a 
to nedaleko Halenkova v malebném údolí í -
ky Lušovka ve Vsetínských vrších (nadmo ská 
výška 535–690 m). Motýl možná v nízkých 
po tech p ežívá i jinde (nap . naposledy v ro-
ce 2008 byl pozorován jeden samec na lesní 
svážnici nedaleko p írodní rezervace Halvov-
ský potok poblíž Cábu a ješt  v roce 1997 byly 
pozorovány stovky jedinc  na loukách pod Ta-
ne nicí), ale nebude to žádná sláva. Pro  p e-
žila siln jší populace zrovna v údolí Lušová? 
Možná proto, že zde v dobách kolektivizace 
neprob hlo scelení pozemk , zaorávání mezí 
a zrušení pastvy ovcí. Dodnes se zde zacho-
vala pestrá mozaika pastvin, lesních luk se e-
ných podle momentálních sil hospodá , sta-
rých sad  a remízk , to vše v sev ení strmých 
lesnatých kopc . Po ád zde jsou nádherné 
lu ní polany vysoko v kopcích, asto až t sn  
pod h ebenem hor – podobné, jako jsou nap . 
v rezervaci Galovské lúky v Huslenkách. 

Ani v rámci tohoto údolí nežije oká  klub n-
kový všude. Jeho stanovišt m jsou „lesní“ 
louky tzv. polany, vzdálen jší od usedlostí a 
situované vysoko v kopcích. P estože se totiž 
v zapadlých valašských údolích tradi ní hos-
poda ení uchovalo v mí e jinde v R nevída-
né, ani tento kraj se neubránil zm nám. Ubylo 
dobytka jako takového. Co bývalo hlavní obži-
vou místních lidí, stalo se jejich p ivýd lkem. 
Pot eba pastvin klesla, pase se blíže usedlos-
tem, kde d íve místo nyn jších pastvin bývaly 
pole a záhumenky. Vysoko do kopc  dobytek 
nikdo nevyhání. Vzdálen jší polany zar stají, 
jejich celková rozloha se snižuje. 

Co oká e zahubilo? Zm nil se jejich životní 
prostor. Sami ky totiž kladou jen do nízkých 
(cca 15 cm) pasených trávník  mezi nízkými 
smrky v lemech luk a lesa. Stromky z nálet , 
rostoucí zde v ídkém sponu, odebírají tolik 
p dní vody, že se v jejich blízkosti udržuje 
nízká vegetace s mate ídouškou, pupavou 
bezlodyžnou a trsnatými travami. Nezapoje-
né mladé smr ky zajiš ují polostín, ten chrání 
dosp lce i housenky p ed slune ním úpalem. 
Smr ky na pasekách a zalesn ných loukách 
rostou p íliš blízko sebe, housenky se mezi 
n  prost  nevejdou. Trpí totiž vyšším zastí-
n ním a vlhkostí, ve které se skv le da í už 
jen mech m. Je z ejmé, že oká  klub nkový 

Pohled na h eben Javorník  z Ve kého Javorníku v roce 2004. 
A koli jsou polany biologicky skoro mrtvé – zarostlé bor v ím a 
kýchavicí, po ád oko turisty i p írodov dce pot ší. Foto: L. Spitzer

vyžaduje mozaiky r zn  zarostlých 
stanoviš , postupn  p echázející od 
nízkých trávník  k ídkým les m. 
Udržovat takové podmínky, t eba 
v rámci pé e o chrán ná území, 
není v bec snadné. Oká  klub nko-
vý vyžaduje na jednom míst  pase-
nou louku, se enou louku, zar stají-
cí pastvinu a ídký les. Není p itom 
sám. Situace, kdy r zná vývojová 
stadia, i dokonce r zná pohlaví 
využívají v krajin  r zné typy vege-
tace, jsou u bezobratlých živo ich  
spíše pravidlem. I proto se moderní 
ochrana p írody musí postupn  p e-
orientovat od ochrany navždy � xo-
vaných „ukázek p írodních stanoviš  
na jedné louce“ k ochran  celých 
biotopových komplex , nejlépe na 
úrovni celé valašské krajiny.

Kdo bude kosit h ebenové lou-
ky?

Jaso  i oká  tak p edstavují jed-
ny z mnoha druh  vázaných na 
r znorodou krajinu, jaká v našich 
krajích existovala posledních 300 
let do poloviny 20. století, a jejíž 
fragmenty se dnes udržují pomocí 
tradi ního hospoda ení už jen má-
lokde, p ípadn  jako vedlejší pro-
dukt zimních radovánek. Chata ení 
možná do asn  zachrání valašskou 
architekturu, zahubí ale bezlesí na 
polanách a h ebenech hor a s ním 
i všechny jejich motýlí obyvatele. A 
s valašskou krajinou nakonec zmizí i 
chata i – kdo by se rekreoval na vlh-
ké chalup , která v kol zarostla le-
sem (mnohdy tím samým chata em 
vysázeným). V tšinu dnešních h e-
ben  Javorník  a Vsetínských vrch  
už dnes tvo í jednolité celky stejno-
v kých smrkových les , jen tu a tam 
protknutých pasekami a zarostlými 
loukami. Lidé se z pasek p est -
hovali do nižších poloh, do vesnic 
a m st. Obyvatelé tak krajinu prak-
ticky opustili, už nemají záhumenky, 
nechovají kozy i ovce, dokonce ani 
nežnou trávu pro králíky, natož aby 
se starali o špatn  p ístupné horské 
louky. Mnoho z nich nastalou situaci 
eší i cíleným zales ováním. Mizení 

oká e a jason  je jedním z mnoha 
varovných signál  upozor ujících nás 
na žalostný stav naší krajiny. Bez 
se ení a údržby posledních h ebe-
nových luk se tak naši potomkové 
rozhlédnou do krajiny jen p i svišt -
ní z kopce dol  i vsed  na seda -
kové lanovce. Co je zadarmo, toho 
si lidé vesm s neváží. A údržba luk 
zadarmo není. Notn  sice p ispívá 
stát skrze Správu CHKO Beskydy i 
provozovatelé chat a horských pen-
zión , na vše to bohužel nesta í. 
Pomohla by tak možná kasi ka na 
horských chatách, kam by lidé p i-
spívali na údržbu krajiny. Je to až tak 
utopistická myšlenka?

Sami ka oká e klub nkového (Erebia aethiops) na své 
poslední známé moravské lokalit  v Halenkov  v údolí 
Lušová                              Foto: D. Halata

Na této lesní louce v Halenkov , v údolí Lušová už jaso  
dymnivkový ani oká  klub nkový žít nem že.          Foto: D. Halata

Panorama Javorník  ze 30. let 20. století, jak je vid l Puszkailer. 
Kde byl jeden smr ek, je te  tisíc smrk .

Pohled na louky v Halenkov , údolí Lušová. V tšina bohužel stále 
zar stá.            Foto: D. Halata
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Architekt 
Dušan Samo Jurkovi  

(1868 – 1947)
Olga Mehešová

BÁSNÍK D EVA

Dušan Jurkovi  ve svých 29 letech (1. 7. 1898), 
portrétní fotogra� e z ateliéru O. Šr tka, repro z alba 
rodiny D dicových, FA MRV

Osobnosti významného slovenské ar-
chitekta, p sobícího v letech 1889 - 1899 
na Valašsku, kde za ínal jako asistent ve 
stavební a projek ní kancelá i vsetínské-
ho architekta a stavitele Michala Urbán-
ka, v novalo Muzeum regionu Valašsko 
komorní expozici, otev enou letos ve vse-
tínském zámku. Panelovou formou jsou 
v ní stru n  p edstaveny Jurkovi ovy vý-
stavní národopisné projekty a po áte ní 
architektonické návrhy i realizace, v nichž 
m l možnost uplatnit své znalosti lidové 
kultury a jako um lec i své vlohy k maleb-
n  lyrickému pojetí d ev né architektury.            
V náznakové instalaci � k tivního dobového 
m š anského interiéru jsou vystaveny t i 
nábytkové soubory z raného období jeho 
um lecké innosti. 

 „…jednotlivé prvky ornamentu odpozoro-
valo nezkažené a nep edpojaté oko naivního 
až obdivovatele p írody, lidového um lce, jenž 
zp sobem sob  vlastním stylizoval nádherné 
formy p írodou vykouzlené... Kombinací t ch-
to prvk  dosp lo lidové um ní ku klassickým 
tak ka výtvor m neoby ejného vkusu,“ 1 píše 
v lánku Malování štít  na Valašsku architekt 
Dušan S. Jurkovi , který lidové um ní ocenil 
jako zdroj tv r í inspirace, bohatou zásobnici 
nad asových forem.   

Jurkovi v hluboký vztah k lidovému um -
leckému projevu a jeho vlastenecké cít ní 
pramenily v rodinném zázemí. Pocházel z my-
javského kraje, kde vyr stal v obrozeneckém 
prost edí slovenské inteligence. Jeho otec, 
notá  Juraj Jurkovi  byl jedním ze zakladatel  
Matice slovenské a matka sb ratelkou lidových 
písní a obdivovatelkou výtvarného projevu lido-
vých tv rc .    

Po studiu na víde ské Státní pr myslové 
škole a krátké praxi u slovenského architekta 
Blažeje Bully v Tur anském Sv. Martin  zahájil 
Jurkovi  svou  profesní dráhu ve Vsetín . U sta- 
vitele a vsetínského rodáka Michala Urbánka byl 
zam stnán jako asistent šest let (od roku 1889), 
ale spolupracoval s ním až do roku 1899. Ur-

bánk v ateliér, inný ve Vsetín  od roku 1882 (a 
tém  po dobu dvaceti let jako jediný2), zažíval 
v 90. letech dobu rozkv tu. Reprezentativními 
realizacemi v historizujících slozích utvá el ne-
jen novodobou podobu rozvíjejícího se provin -
ního m sta, ale i širšího valašského regionu. 
Urbánek stav l a p ebudovával kostely, školy, 
radnice, hotely, obchody, tovární objekty, m š-
anské domy apod. Jurkovi  se podílel na ad  

z nich. Jejich st žejní spole nou realizací byla 
adaptace budovy vsetínské Ob anské zálož-
ny (1896), provedená v historizujících formách 
eské renesance. Dílo významné z hlediska 

dobového vlasteneckého úsilí o národní eman-
cipaci a s ním související snahou o de� nování 
svébytného národního architektonického stylu. 
Ten ve st edoevropském prostoru byl odvozo-
ván i z charakteristických lokálních podob rene-
san ního slohu 16. století.3 Fasáda záložny byla 
ozdobena sgra� ty dle p edloh Mikoláše Alše - 
dekorativními rostlinnými (rozvilinami bodlá í) a 
� gurálními vlysy s žánrovými kompozicemi ze 
života prostých Valach .4   

Na utvá ení Jurkovi ova um leckého názoru 
m l p ímý vliv stavitel Blažej Bulla, který hledal 
inspiraci pro vytvo ení varianty slovenského 
architektonického stylu v lidové d ev né archi-
tektu e severozápadního Slovenska.5 Podn t-
n  na Jurkovi e zap sobila i „ eská chalupa“ 
od architekta Antonína Wiehla, která se stala 
fenoménem Jubilejní zemské výstavy v Praze 
(1891), na níž se prezentovala i Urbánkova kan-
celá . Tyto impulsy  posílily Jurkovi ovo vlastní 
zaujetí lidovým um ním, p edevším rázovitostí 
karpatské roubené architektury. V noval se 
studiu lidového stavitelství (i nábytkové tvor-
by), podnikal etnogra� cké výzkumy v terénu, 
provád l kresebnou, projektovou i fotogra� c-
kou dokumentaci. Své poznatky uplatnil p i 
p ípravách národopisných výstav a publikoval 
je (nap . v letech 1905-13 vydal 14 sešit  Práce 
lidu našeho). Lidovou tvorbu považoval za zdroj 
obrody soudobého um ní a za projev p vodní 
organické tv r í síly. 

K význa ným po in m D. Jurkovi e pat í 
jeho podíl na organizaci velkých národopis-
ných výstav. Jako len p ípravného výboru 
Um lecké a valašské národopisné výstavy na 
Vsetín  (1892) vedl „s houževnatou pílí neú-
navný dámský odbor“, jenž se nejvíce zaslou-
žil o sbírání etnogra� ckého materiálu. V ex- 
pozici, po ádané v u ebnách místních škol, 
instaloval se smyslem pro autenticitu typickou 
valašskou izbu. Úsp ch vsetínské výstavy, jež 
byla hodnocena mezi oblastními výstavami 
jako nejlepší, povzbudil Valachy k vybudování 
rozsáhlé valašské osady pro pražskou Náro-
dopisnou výstavu eskoslovanskou (1895). 
Vypracování projektu se jako len instala ního 
odboru ujal D. Jurkovi  za odborné spoluprá-
ce národopisného znalce Josefa Válka.6 Stav-
bu valašské chalupy (dle usedlosti v Novém 
Hrozenkov ), hospody, sušírny, malé kovárny 
– k ivá kárny, pily „valašky“, zvoni ky a salaše 
provedla Urbánkova kancelá .7 Velkorysý po-
in Valach  komentují J. Válek a D. Jurkovi  

v katalogu výstavy slovy: „To ubohé, až kdesi u 
plotu naší národní državy zastr ené Valašsko 
vystavuje se celou skupinou staveb, kde jiným 
sta il grunt, statek?!“8 Pro skanzen na Letné 
navrhl Jurkovi  i i manské gazdovství a orav-
skou chalupu a do výstavního pavilonu instala-
ci valašského odd lení U kolébky Palackého.    

Jurkovi ovy výstavní projekty vyvolaly zá-
jem o jeho práci a objevily se první samo-
statné zakázky. V duchu dobové nacionální 
romantiky a folklorn  koncipovaného historis-
mu navrhuje v roce 1896 svou první turistickou 
d ev nou stavbu – br ovskou rozhlednu, ob-
jednanou turistickým spolkem ve Valašském 
Mezi í í, a to ve dvou verzích jako hravou 
kompozici lidových motiv . Ani jedna z nich 
nebyla uskute n na. Nerealizovaná z stala i 
pom rn  eklektická vila R ženka z roku 1898, 
která m la být situovaná na úpatí Radhošt . 
Z Jurkovi ových návrh  na Valašsku se stav-
by do kal drobn jší objekt - sušárna na ovoce 
v Papratné pro JUDr. E. Parmu, p edsedu Po-
horské jednoty Radhoš .9 

Horská výletní osada na Pustevnách, jejímž 
zadavatelem byl první eský turistický spolek 
Pohorská jednota Radhoš  z Frenštátu, se 
stala pro Jurkovi e velkou profesní p íležitostí, 
které se s velkým nasazením chopil a stvo il 
„klenot eského a moravského folklorismu“ 
(dlužno dodat i slovenského). Práce na návr-
zích a jejich realizacích probíhaly ve spoluprá-
ci se vsetínskou kancelá í M. Urbánka v letech 
1897 až 1899. P vodní komplex d ev ných 
turistických objekt  zahrnoval vedle ubytovny, 
jídelny, p estav né Staré Pustevny a zvonice 
i kuželnu, letní t locvi nu a orienta ní tabuli. 
Jurkovi  se v nich „odhodlal ku praktickému 
použití lidových motiv  p i stavb  um le kon-
struované“. P i komponování hotelové budovy 
Mam nka se do detail  ídil konkrétními lido-
vými p edlohami. P es lp ní na citacích, jež 
stavb  m ly zajistit punc lidové autenticity, 
dosáhl s lehkostí virtuóza živ  rytmizovaného 
malebného celku s bohat  ezbovaným deko-
rativním krajkovím. Secesní naturalismus se 
projevil nap . na zábradlí terasy vyrobeného 
z bizarn  zk ivených v tví a ko en  strom . 
S v tší tv r í svobodou formovala architekto-
va hravá tvárná fantazie nejreprezentativn jší 
budovu areálu – jídelnu Libušín. Interiér „chrá-
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František Hlavica: Dušan Jurkovi , 1941, kolorovaná 
kresba tužkou, sbírky MRV Vsetín

Dušan Samuel Jurkovi  se narodil 23. srpna 1868 v Turé 
Lúce u Myjavy jako páté z šesti d tí notá e Juraje Jurkovi e 
a Emílie, rozené Jurkovi ové. D tství prožil v Brezové. Po 
studiu na ma arské m š anské škole v Šamorín  a nižším 
gymnáziu v Šoproni studoval stavitelství na vyšší pr myslové 
škole ve Vídni (1884 – 1889), kterou založil a vedl významný 
víde ský architekt, urbanista a teoretik Camillo Sitte. Od 
roku 1889 p sobil Jurkovi  na Valašsku a od roku 1899 jako 
samostatný architekt v Brn . Po 1. sv tové válce se vrátil na 
Slovensko a usadil se v Bratislav , kde byl jmenován vládním 
komisa em pro zachování um leckých památek. Projektoval 
rekrea ní budovy a areály (láze ské a turistické), profánní 
stavby, technické objekty, sakrální stavby, h bitovy a pomníky, 
obytné budovy a zástavby (nap . rodinné vily, typové domy, 
d lnické kolonie aj.), vyhotovoval regula ní plány, adaptoval 
památkové zámecké objekty, navrhoval interiéry a jejich 
vybavení, zejména se zabýval nábytkovou tvorbou. Obdržel 
adu ocen ní a v roce 1946 byl jako první architekt jmenován 

národním um lcem. Zem el  27. prosince 1947, pochován je 
v Brezové pod Bradlom. 

POZNÁMKYmu slovanské pospolitosti“ dekorují nást nné 
malby, vytvo ené dle návrh  Mikoláše Alše. 
Motivy z národních pov stí a legend ztvár-

ují hrdinský mýtus – pohanský (v Radegas-
tovi), k es anský (ve sv. Václavovi) a zbojnický        
(v postavách ty  „d tí lesa“: Ondráše, Juráše, 
Jánošíka i portáše Stavinohy). 

Ve druhé polovin  90. let se postupn  vyvíjí 
Jurkovi v osobitý styl – v pojetí malebn  ro-
mantický, ve výrazu poetický a v podání hrav  
fantazijní. Kombinuje prvky odvozené z lidové 
d ev né architektury Valašska i Slovenska 
s tvaroslovím, rostlinným i symbolickým deko-
rem a naturalismem nastupující secese.

Pustevny p inesly Jurkovi ovi tolik pot ebný 
profesionální úsp ch i titul „básníka d eva“10. 
V dob  jejich realizace se po boku M. Urbánka 
pokouší prosadit jako originální um lecká indi-
vidualita. Nap . v dopise, psaném 4. listopadu 
1897 na Pustevnách, kde ídil chod staveb-
ních prací, se vsetínskému staviteli vyznává 
z osudové chyby, které se dopustil, když se 
p es jeho radu v roce 1895 „neuchytil“ v Pra-
ze. Žádá ho o laskavost, zda-li by mu dovolil 
plány v lidovém slohu dohotovit a jako své dílo 
(v etn  pavilonu z roku 1893) prezentovat na 
architektonické výstav , které se cht l mladý 
stavitel zú astnit.11 

Získaná popularita mu umožnila otev ít si 
samostatnou praxi v Brn . Na východní Mo-
ravu se ovšem svou tvorbou navracel nap . 
p i p estavb  lázní v Teplicích nad Be vou 
(1900 – 1901), v návrzích úprav poutního are-
álu v etn  stavby souboru kaplí K ížové cesty 
na Hostýn  (1903 – 1905, 1913) a zejména p i 
pracích na velkoryse koncipovaném projek-
tu slovanských lázní v Luha ovicích (1901 – 
1915).12 Všechny byly provedeny jen áste n . 
Jurkovi  si v roce 1929 zcela oprávn n  po-
steskl v úvodu své monogra� e: „Bolo asi mo-
jim osudom, že som sa to kokrá  v život  stre-
tol s udmi, ktorí mali pre moje práce daleko 
viac nadšenia než pe azí na ne potrebných.“13      

V sou innosti s architektonickou innos-
tí se D. Jurkovi  zabýval i tvorbou interiér . 
Vedle návrh  nábytku vytvá el i p edlohy na 
výrobu dalšího vybavení, nap . návrhy pro by-
tový textil. Spolupracoval s R. Schlattauerem, 
zakladatelem gobelínových a kobercových dí-
len na Valašsku, který pro n j vytvo il tkané 
tapiserie do architektovy vily v Brn  - Žabo-
v eskách (1909).14 Jurkovi ovou vsetínskou 
ranou prací byl výstavní pult pro � rmu b í 
Bubelových a v záv ru svého p sobení na 
Valašsku navrhl obložení st n v jídeln  paní 
N. ve Vsetín  (1898). V um leckohistorických 
sbírkách vsetínského muzea se zachoval ek-
lektický, pseudohistorický nábytkový soubor 
s lidovým � orálním motivem zhotovený pro 
vsetínskou Ob anskou záložnu ve Vsetín  
(1896), a soubor pseudolidového nábytku z 
poz stalosti profesora J. Válka (1899), u n jž 
se objevuje Jurkovi v oblíbený dekorativní 
v jí ovitý motiv, který aplikoval i na nábytko-
vých kusech v ubytovn  Mam nka, brn nské 
Vesn  i v lázních v Luha ovicích. Ze soukro-
mého majetku potomk  stavitele Michala Ur-
bánka pochází vybavení pánské pracovny a 
skleník s vitráží, po ízené v 2. polovin  90. let 
19. století a vystavené v nové expozici Muzea 
regionu Valašsko.  

1 Jurkovi  (1910), s. 28.
2 Baletka, Ladislav: Významné osobnosti našeho m sta. 
Michal Urbánek (1849 – 1923). Zpravodaj m sta Vsetína, 
1999, s. 14-15.
3 Urbánek uplatnil v roce 1897 speci� cký motiv eské no-
vorenesance – lunetovou ímsu se sgra� ty – v plánech 
pro stavbu obecné a m š anské školy v Kel i.     
4 Aleš, Urbánek a Jurkovi  se setkali v souvislosti s praž-
skou NV S, kde v pov stné hospod  Na posledním groši  
býval údajn  denním hostem Mikoláš Aleš. Mezi ním a 
stavitelem Michalem Urbánkem vzniklo v elé p átelské 
pouto, utužené Alšovými návšt vami Vsetína v letech 
1896-97 a stvrzené doživotní korespondencí obou „zboj-
ník  Ondráše a Juráše“. Alšovy návrhy na malí skou vý-
zdobu interiéru Ob anské záložny – t i kartony z roku 
1897 s Radegastem na koni, portášem a rozk ídleným 
sokolem nebyly realizovány.   
5 V roce 1887 siln  ovlivnila mladého Jurkovi e vstupní 
d ev ná v ž – brána na výstav  slovenských výšivek 
v Martin . Bullova „improvizace ve d ev “ erpala 
z tvarového a dekorativního bohatství oravského lidového 
stavitelství. Jurkovi  ve svých vzpomínkách p iznával, 
že zásluhou této realizace za al vnímat d evo jako 
nejkrásn jší stavební materiál. Viz Bo utová–Debnárová 
(1993), s. 16–17. 
6 V etnogra� ckém archivu Muzea regionu Valašsko je 
uložen návrh (E 37) Valašské hospody na národopisné 
výstav  v Praze (pohled bo ní, elní, p dorys a ez 1:100, 
tuš). Návrh je zna en vpravo naho e razítkem: MICHAL 
URBÁNEK / autor. stavitel / a c.k. soud. p ís.odbor.  
znalec / Vsetin, Morava, vpravo dole signováno: Michal 
Urbánek / stavitel, pod elním pohledem vpravo dole 
signováno: Jurkovi .  
7 D evo, které zbylo po likvidaci valašské d diny, použil 
M. Urbánek v letech 1899 – 1902 na stavbu tzv. erné 
vily ve Vsetín , navržené v lidovém stylu a sloužící pro 
ubytování zam stnanc  Bubelovy továrny na nože. (Viz 
Vsetín, m sto a as. Baletka, Ladislav: Obrazy m sta 
v sedmi staletích. Vsetín 2008, s. 116–117.) Principy 
d ev né roubené architektury Urbánek aplikoval i 
v plánu adového d lnického domu o ty ech bytových 
jednotkách, zhotoveného op t pro Bubelovu � rmu. 
(Fotoarchiv MRV Vsetín, 7174.) Prvky p evzaté z lidového 
stavitelství – d ev né štíty s podlomenicemi – se v jeho 
tvorb  objevují ješt  v roce 1910-11, a to u budovy 
vsetínské nemocnice.     
8 Národopisná výstava  eskoslovanská v Praze 1895. 
Hlavní katalog a pr vodce, Praha 1895, s. 108
9 Fotogra� i objektu s nákresem elního a bo ního 
pohledu publikoval ve svém lánku I. Thurzo (1998) a 
stavbu v n m datuje do roku 1889 (!). Pro Eduarda Parmu 
zhotovil patrn  i návrh d ev né brány s postranními 
vrátky. 
10 Pochází z pera publicisty J. Merhauta, který ho použil 
ve fejetonu, otišt ném v Moravské Orlici 21. íjna 1899. 
11 Etnogra� cký archiv Muzea regionu Valašsko (E 98)
12 P i výstavb  Luha ovic si Jurkovi  p ivezl n které 
emeslníky – tesa e a ezbá e - ze Vsetína i Brna. Srov. 

Slavné vily Zlínského kraje. Ho áková, Ladislava: Vila 
Vlastimila. Praha 2008, s. 24.
13 Žákavec (1929), s. XIII.
14 Šopák, Pavel: e  vláken. Moravská gobelínová ma-
nufaktura. 1898–1939. Vydala Moravská gobelínová 
manufaktura ve Valašském Mezi í í, spol. s r.o. a 
Um leckopr myslové muzeum v Praze, 2008, s. 30, s. 33. 
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Dušan S. Jurkovi  v ateliéru M. Urbánka ve Vsetín  (SNA v Bratislav , FPDJ)
Zleva doprava: V. Ledabyl, F. Novák (stavitel ve Vizovicích), M. Urbánek, D. Jurkovi , 
E. Hlavá  (praktikant)

Návrh výstavního pavilonu z roku 1893 (SNA v Bratislav , FPDJ) 
elní pohled, m ítko 1:100. Tuš, 67x50 cm, signováno a datováno  vpravo dole pod 

kresbou: Jurkovi  93, sign. vpravo dole: Michal Urbánek / stavitel
P edlohou pro pavilon byl d ev ný karlovický kostel z 18. století, který D. Jurkovi  
zam il rovn ž v roce 1893.

Návrh rozhledny v Br ov     
z roku 1896 (SNA v Bratislav , 
FPDJ) 

elní pohled, m ítko 1:50. 
Kolorovaná tuš, 56x18 cm, 
signováno a datováno  vpra-
vo dole: Jurkovi  96

Návrh d ev ných zahrad-
ních vrat z roku 1898 (SNA 
v Bratislav , FPDJ) 

elní pohled, m ítko 1:10. 
Kolorovaná tužka, 38x50 
cm, signováno a datováno 
vpravo dole: Dušan Jur-
kovi  98
V návrhu pod štítem 
dvouk ídlé brány nápis 
s letopo tem 1889 a ini-   
ciálami E. P. (Eduard 
Parma?)

Návrh vily R ženka z roku 1898 (SNA v Bratislav , FPDJ) 
elní pohled, m ítko 1:50, p dorys. Kolorovaná tuš, 67x90 cm, signováno a 

datováno vpravo dole: Dušan Jurkovi  98
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Návrh turistické ubytovny Mam nka na Pustevnách z roku 1898 (SNA v Bratislav , 
FPDJ) 

elní pohled, 2 pohledy bo ní, ez a p dorys, m ítko 1:100. Kolorovaná tuš, 72x78 
cm, sign. vpravo naho e: JD. 98

Návrh zvonice na Pustevnách z roku 1899 (SNA v Bratislav , FPDJ) 
elní pohled, ez a p dorys, m ítko 1:100. Kolorovaná tužka, 26x33 cm, sign. 

vpravo dole: JD. 99

Návrh letní t locvi ny na Pustevnách z roku 1899 (SNA v Bratislav , 
FPDJ)

Návrh kuželny na Pustevnách z roku 1899 (SNA v Bratislav , FPDJ) 
elní pohled, ez a p dorys, m ítko 1:100. Kolorovaná tuš, 36x56 cm, signováno a da-

továno: JD. 99

Nerealizovaný návrh jídelny na Pustevnách z roku 1897 (SNA 
v Bratislav , FPDJ) 

elní pohled. Kolorovaná tužka, 19x19 cm, signováno a datováno 
vpravo dole: Jurkovi  97 Návrh jídelny na Pustevnách z roku 1899 (SNA v Bratislav , FPDJ) 

elní a bo ní pohled, ez a p dorys, m ítko 1:100. Kolorovaná tužka, 60x67 cm, 
signováno a datováno vlevo dole: JD. 99
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Kreativní paleta samouka 
V srpnu roku 2001 jsem sáhl po malém kuf íku s olejovými barvami, 

památce po otci, a pokusil se namalovat na kousek p ekližky portrét 
herce Vlastimila Brodského, spolužáka matky (Vsetín kolem r. 1930). 
Um lcova fotogra� e byla tehdy v n jakém asopisu.

Obrázek pozd ji vid li r zní mí p átelé a ti mne vyzývali, abych v ma-
lování pokra oval. Maloval jsem si tedy pro sebe, pro nap tí, nepopsa-
telné pocity a radost, kterou jsem vždy op tovn  zažíval.

Od manželky jsem dostal stojan a malování už vypl ovalo veškerý 
volný as. P edstavoval jsem si, že to tak z stane, dokud budu živ. Na-
šel jsem krásné napln ní asu a víc jsem nepot eboval. Obrázky jsem 
ukládal na p du, n které si pov sil doma, n které rozdal v rodin  a p á-
tel m. Samoz ejm  mne t šilo, když jsem vytušil i zaslechl, že se líbí. 

Po n kolika letech jsem navštívil svoji paní t ídní u itelku Ji inu Sou-
sedíkovou a jen tak, aby e  nestála, vzal s sebou n které fotogra� e 
svých obraz , (které doslova bez mého v domí kdysi zdokumentoval 
m j ze  a sérii dal i mn ). Nejprve jsem dlouho váhal, zda p ed paní u i-
telkou fotogra� e vytáhnout. Nakonec jsem tak u inil spíš proto, abych 
ukázal, jak se bavím ve svém volnu. Cítil jsem velkou trému a hned lito-
val, že obt žuji svými výplody mn  milou dámu, jíž si nevýslovn  vážím. 
Až jakési uznání mne uklidnilo, o obrázcích jsme si povídali a paní u itel-
ka mne vyzvala, abych obrázky ukázal sv tu. Nejprve jsem nesouhlasil, 
pozd ji p ikývl ze slušnosti, v duchu jsem si íkal, tak to ur it  ne! Pak 
jsem paní u itelku uvítal u nás doma. U obrázk  jsem kapituloval a sou-
hlasil s tím, že pokud se n co naskytne, na ve ejnosti n které vystavím, 
v dom si pln  té odvahy.

Jsou p ece kolem jiní a jen já vím, jak se mi p ed jejich díly tají 
dech...!

Václav Popelka 
(nar. 1952, bytem Valašská Polanka, . p. 258, p vodní povolání lesník) 

Diana, 2007, olej, sololit, 37,5x35 cm

Hudba Mozartova, olej, sololit, 48,5x59 cm                    Foto M. Oš ádal

Václav Popelka ve svém ateliéru                   Foto H. Jab rková

Te Deum, 8. 1. 2004, olej, sololit, 30,5x25 cm Zázrak jara, 2009, olej, deska, 50,8x40,2 cm

Hromnice, 2009, olej, sololit, 59,5x50 cm

Hledání, 2009, olej, sololit, 64x59 cm

D evo, 2010, olej, plátno, 60x50 cm

V kv tnu, 2009, olej, deska, 53,8x38 cm
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Podzim a jeho bratr

Peter Motyka
 

P iho ívá. ím výš t  chodník vede do kopce, tím má každý 
pasínek o odstín barvy víc. Jen smrky a jedle až na h ebeni 

z stávají tmav  zelené. ím výše k h ebeni, tím jsou jejich kme-
ny nižší. V sedle pod vrcholem je nálet mladých jedli ek hustý 
jako kožich, p ipravený na zimní slotu. Podzim neumí jehli nany 
pobarvit tak, jak se mu to poda ilo s osikami, buky a hlavn  s ja-
vory. I ty jsou však dole u Be vy po ád ješt  zelené; to jen jejich 
brat íci naho e v horách znachov li, když se jich v noci dotkl první 
mrazík. Trnky v adách na mezích také nabírají do žluta a plody 
za ínají vrás it od stopky. Správce palírny dole v d din  leští mo-
sazné kotle a dubový st l s d ev nou lavicí eká na prvního hos-
ta. Na zabíja ky je ješt  trochu brzo; špek, který se octne na tom 
do ista vydrhnutém stole, ješt  pochrochtává ve chlév . Zraje, 
jako ty tmavomodré plody na strom . Když pak za ne ve stodole 
be ka s naloženými trnkami von t kvasem, je as zavolat pana 
ezníka. Ovar s erstv  nastrouhaným k enem je pak podestýlkou 

pro první štamprlku z letošní úrody.
Když trochu p iv eš o i, uvidíš oživlé Kobzá ovy Horní chlap-

ce skákat sv j odzemek u ohní ku vysoko v horách. Zbojníci a 
zakopané poklady, zlé Jezinky a Pov tro  mašírují tvou hlavou 
ruku v ruce s podzimkem. Je to m nícími se barvami kolem? Je 
to tou slivovi kou? Nevíš. Nevíš a odpov  ani moc nehledáš. 
Jen nesmíš zapomenout trochu p iv ít o i! Jelení zatroubení kde-
si vysoko nad d dinou ti dává zapravdu. Jelen se zlobí, troubí a 
troubí; shání své lan  do houfu, aby se mu nespustily s jelení-
mi mládenci, obcházejícími opodál. Nemá na obsloužení svého 
harému moc asu. Zimní v try kdesi na severu už mažou p ed 
svým koncertem smy ce kalafunou. V patách jejich hostovského 
vystoupení budou následovat milióny bílých vlo ek, které p ikryjí 
krajinu. Starý jelen pak shodí paroží a štrapáce s drzými mládenci 
budou zapomenuty. Nevzpomene si ani na své lan . Te   p jde 
o holý život. . .

Když už se nic nedá vydržet, d cka, která u íš ve škole, zlo-
bí, p ijde poš ák s hrstí ú t  a zjistíš, že musíš nechat p ed lat 
st echu na dom , sekneš se vším a jedeš. Na východ se nedá, 
šplouchá tam chladný Atlantik. Hurá tedy na západ! Na dálnici jsi 
za p t minut. Washington s dominující bání Parlamentu a všemi 
sochami a monumenty, ulicemi plnými aut a n kam sp chajících 
lidí se ztratil n kde za tebou. Za íná se m nit krajina a hlavn  tvá 
nálada. Zaseknuté elisti povolí a k e  v prstech svírajících volant 
též. Abys dostál vyzkoušenému rituálu, zastavíš a koupíš si párek 
v obchod  u cesty. Vždycky tam na lavici p ed obchodem sedí 
parta d dk . Moc nemluví ani mezi sebou, na tv j pozdrav tak-
tak odpoví. Mistrovsky však plivají hn dé plivance ze žvýkacího 
tabáku. Sedneš vedle a ekáš, až ti trochu vystydne kafe. D dci 
ne íkají nic. Možná p emýšlejí, co by se stalo, kdyby kdysi jejich 
prad dové narubali Yankej m. N co se však muselo zm nit! Dva 
z t ch d dk  jsou erní; jejich bílým koleg m v plivání to v bec 
nep ijde. Každý si plivá, jak a kdy chce. asy se zm nily. Možná 
si brzy zvyknou i na tebe. Jeden z erných d dánk  se p átelsky 
zasm je, když pozdravíš na odchodu. Jeho krati ké kudrnaté vla-
sy jsou bílé jako páp í na pampelišce.

Silnice t  vyveze do kope ka, na levé stran  stojí bílý kostelík. 
Pár náhrobk  vedle, p kné stromy a ke e kolem. Jiný kostel je 

trochu dál, na pravé stran  cesty. Kostel? Je to oby ejná chalupa, 
jen k ížek na štítu a tabule s rozvrhem služeb nazna ují, že se 
jedná o Boží p íbytek. A zase za pl tkem pár náhrobk . N kdy 
kyti ka ve sklenici na post íhané louce, n kdy malý praporek s 
hv zdami a pruhy  jen tak zastr ený špejlí v zemi. N které kytky 
jsou erstvé, jiné um lé.

Hory se zvednou za ostrou zatá kou jako zázrakem.Pokaždé 
t  tam p ekvapí. Jsou zaoblené asem, usmívají se. Své bujné 
mládí ostrých štít  vym nily za táhlé zaoblené h bety. Cítíš z nich 
úctu k asu a pokoru moudrosti, kterou p ináší stá í.

 „Hory,  hory,  hory  erné,
neraz  som  já  p ešel  cez  n . . .“

Jsou jako Javorníky, dokonce plné javor . Nejvíc je však na 
jejich stráních dub . Kanadská jedle je tu jediným vyslancem za 
jehli naté. Má p kné jméno: hemlok. Jedle však rostou jen v hlu-
bokých stržích až pod h ebenem. Jenom pak v t ch, do kterých 
se nedostane horké letní slunko.

Jako švihnutí kouzelným proutkem zm ní zvln nou nekone -
nou zele  první podzimní mrazík.  Kremli ka, Slaví ek, Van 
Gogh, Václav Špála a všichni jejich kamarádi položili své palety 
na strán  hor. Ano, nepletu se. I Václav Špála. Když p iv eš o i, 
strže pod h ebenem jsou do modra. ervená, žlutá, hn dá, hory 
se rozho ely.  

Indiánské léto. Mrazík spálí lebedu na polích v údolí a obnaží 
dýn ; jsou krásn  oranžové, leží roztroušené mezi zhn dlým bý-
lím. Prodávají je ve stáncích u silnice spolu s jablky. Mají tam na 
policích též domácí med. N který je ve sklenicích sv tlý, jiný tma-
vý. Ve velkých plastikových lahvích eká na mlsného zákazníka 
erstvý jablkový mošt; voní ti odešlým létem a vší krásou kolem. 

Sedlák, sklízející odm nu za svou nikdy nekon ící práci, sedí na 
bedn  od jablek a utržené peníze dává do talí e, který pak p ikryje 
jiným talí em, aby se t žce vyd lané dolárky nerozfoukaly s lis-
tím, které pomalu za íná ze strom  opadávat.

Cesta se klikatí a za chvíli se na údolí s poli a sady díváš z výš-
ky. Není v bec p ekvapením, když ti p ed autem p esko í cestu 
jelení la ka a za ní dva vzrostlí kolouši.

Jen hodinka jízdy a jsi v jiném sv t . Žádné klaksony nervóz-
ních idi , sirény sanitek a hasi ák . Žádné kravaty a škrtící na-
škrobené límce t  tu nemu í. Les je les, pooraná pole nedrží žád-
ná tajemství. Kdybys pak šel brázdou až na úval a uvid l tam mezi 
vysokými topoly v ž kostela z d diny svého mládí, ani by t  to 
nep ekvapilo. V trem p ifouknutý zvuk dechovky by ti jen dotvrdil, 
že se vyplatí um t p iv ít o i a jít a jít tou vyoranou brázdou. . .

V. Popelka: Starý habr, 2010, kresba tužkou
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Antonín Strnadel

Tomáš Mikulaštík

V letošním roce uplynulo sto let od naroze-
ní Antonína Strnadla. Valašsko si ve spolu-
práci s jeho synem Martinem Strnadlem toto 
výro í d stojn  p ipomenulo trojicí akcí, kte-
ré se konaly na po átku prázdnin na místech 
pro um lce památných. Spojovalo je spole -
né logo se Strnadlovou kresbou pupavy, kte-
rá byla obkroužena textem: „1910 ANTONÍN 
STRNADEL 2010 STO LET OD NAROZENÍ“. 
Nesly ho nejen tiskoviny  - pozvánky a p íle-
žitostné tisky k výstavám, ale také speciální 
odznak – placka o pr m ru 55 mm.

V domku v Trojanovicích, který stojí na 
míst  rodného domu brat í Strnadl  a Jana 
Knebla a je jejich památníkem, se uskute -
nila vzpomínková slavnost. Ve frenštátském 
muzeu, které sídlí v rekonstruované budov  
bývalé m š anské školy (do níž kdysi Anto-
nín Strnadel chodil), se uskute nila výstava 
z muzejních sbírek. Zde byla p edstavena 
p edevším asná um lcova tvorba. Mnohá 
spontánn  vzniklá díla byla vytvo ena ješt  
p ed jeho um leckým vzd láváním i na jeho 
samém za átku a dokládají oba Strnadlo-
vy základní p edpoklady pro tv r í dráhu, 
kterou si vyvolil. Už tehdy za al zá it jeho 
nep ehlédnutelný talent a s ním ruku v ruce 
šla jeho houževnatá pracovitost, jejímž pro-
st ednictvím sv j talent rozvinul a završil. 
Vystaveny byly pozoruhodn  vyzrálé portréty 
um lcových rodi , studijní kresby, skici, prv-
ní realizované tiskoviny, ale i ada ilustrací ke 
knihám jeho bratr  (ty už pocházejí v tšinou 
z pozd jší doby).

Výstava v Památníku Antonína Strnadla     
v Novém Hrozenkov  byla nejpozoruhodn jší 
– doplnila a rozší ila stálou expozici  v p íze-
mí domku ve výstavních prostorách na p d . 
Její plný název zn l „Valašské akvarely Anto-
nína Strnadla“ a její nosnou osou byla trojice 
tematických celk : dva mnohotvárn  vario-
vané ilustra ní cykly ke knihám svázaným 

s Valašskem a inspirovaným jeho p írodou i 
obyvateli – konkrétn  ilustrace ke knize jeho 
bratra Josefa Strnadla Rok pod horami, kte-
rá vyšla t ikrát, a ilustrace k Chudé p adlen  
Jarmily Glazarové, která vyšla s ilustracemi 
Antonína Strnadla za jeho života rovn ž t i-
krát, po tvrté pak ješt  nedlouho po jeho 
smrti v roce 1977. T etím tematickým celkem 
se staly kv tiny tohoto nebohatého kraje, 
nejrad ji ty sršaté, pichlavé a p esto krásné, 
stejn  jako samorostlí obyvatelé d din, osad 
i osam lých pasek – nejen hrd  stojící bod-
lák, ale také p i zemi se držící pupava, snad 
nejoblíben jší Strnadlova kv tina. Vnímal její 
tvar, cítil  ostny jejích vlnovit  zprohýbaných 
bodlinatých list ; chu  dužnatého kv tního 
l žka mu zp ítom ovala d tství.

To d tství prožil Antonín Strnadel v Tro-
janovicích u Frenštátu pod Radhošt m, kde 
se narodil 10. kv tna 1910 jako druhý ze 
tve ice brat í, z nichž i další dva se v no-

vali um lecké tvorb  a stali se spisovateli. 
Mladší Josef používal rodové p íjmení, star-
ší bratr Bohumír si zvolil pseudonym etyna, 
který rovn ž odkazuje k p írod  rodného kra-
je i k povolání jejich otce. Otec Filip Strnadel 
byl lesním d lníkem a do chalupy se p iženil. 

Maminka chlapc  Anežka byla rozená Kneb-
lová, jejím bratrem byl socha , ale také ezbá  
a malí  Jan Knebl. Strýc Jan Knebl, který se 
pokládal za zakladatele výtvarné tradice na 
Valašsku (žil v letech 1866 – 1962), byl prv-
ním ze š astných p íklad  pro rozvíjející se 
talent Antonína Strnadla, dalšími p íznivými 
podn ty oplývalo bohat  rozvinuté kulturní 
prost edí m sta, na jehož život  se nep e-
hlédnutelným zp sobem podíleli u itelé na 
m š anské škole. Zejména to byli spisovatel 
a p íležitostný malí  František Hore ka, u itel 
kreslení And lín Hurt a svébytný gra� k a ma-
lí  Leopold Parma. Ti všichni se stali patrony 
um leckého rozvoje mimo ádn  nadaného 
kreslí e, František Hore ka si dokonce od n j 
nechal ilustrovat svou knihu „Radhoš , báje a 
život“, která vyšla v roce 1924, když bylo An-
tonínovi 14 let. Tím byla zahájena ada kniž-
ních ilustrací a úprav, která v soupisu jeho 
ženy v monogra� i  z roku 1981 ítá více než 
dv  stovky knih. (Další titul je ovšem až z do-
by jeho um leckých studií, z roku 1932.)

Po ukon ení m š anky za al pracovat        
s otcem v lese, nem l však na to dost silnou 
konstituci, a tak se brzy vrátil do Frenštátu, 
kde nastoupil k Raimundu Parmovi a maloval 

Památník A. Strnadla v Trojanovicích

Pozvánka na výstavu Valašské akvarely 
Antonína Strnadla v Novém Hrozenkov
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hra ky, loutky, betlémy i kulisy a pohlednice, 
a také se u il fotografovat. Z podn tu svého 
zam stnavatele i jeho p átel (a s podporou 
rodiny) se rozhodl ke studiu na Státní um -
leckopr myslové škole v Praze, kde se stal 
od roku 1927 žákem prof. Jaroslava Bendy, 
um lce se smyslem pro dekorativnost áry i 
monumentalitu formy. Tady, v odd lení užité 
gra� k y a malby studoval do roku 1933 a v a- 
se studia pravideln  zajížd l do Nového Hro-
zenkova, kde piln  kreslil, maloval i fotografo-
val lidové typy, všednodenní práci i sváte ní 
zastavení, kroje i stavby. Hrozenkov se mu 
stal jakýmsi jádrem Valašska, samoz ejm  
p ijatou domovinou.

Po šestiletém studiu na umprumce pokra-
oval ješt  ve studiu na Akademii výtvarného 

um ní v Praze v malí ské škole prof. Maxe 
Švabinského, kterou ukon il v roce 1936, a 
stal se asistentem u prof. J. Bendy na Státní 
um leckopr myslové škole v Praze. Tehdy 
také vrcholí jeho p ípravné práce na salaš-
nickou výstavu v Novém Hrozenkov  rozm r-
nou kompozicí P íhon ovcí na salaš (návrh na 
sgra� to, kresba uhlem 2 x 6 m). Sou asn  
se pevn  usadil v knižním sv t  a získával 
si postupn  stále v tší uznání. Za ilustrace 
v biblio� lii z Homérovy Odyssey obdržel v r. 
1937 zlatou medaili na mezinárodní výstav   
v Pa íži. O rok pozd ji a pak mnohokrát zno-
vu získal uznání za nejkrásn jší knihu roku.

Ve školním roce 1941-42, po odvolání prof. 
Bendy, musel p evzít jeho povinnosti a vedl 
jeho ateliér až do konce války. V pr b hu vál-
ky v roce 1943 m l první samostatnou výsta-
vu v Praze. V letech 1944 – 45 byl navíc totál-
n  nasazen v jedné pražské továrn .

Po osvobození byl jmenován profesorem 
Vysoké školy um leckopr myslové v Praze 
a za dobu svého pedagogického p sobe-
ní, které za alo už v r. 1936 a kterého ze 
zdravotních d vod  zanechal v roce 1970, 

vychoval n kolik generací eských um lc , 
zejména gra� k .

Postupn  nar stal po et ilustrací a kreseb, 
ale také monumentálních realizací a um lec 
získával ocen ní a uznání od milovník  um -
ní i od o� c iálních p edstavitel  kultury. V roce 
1960 byl jmenován zasloužilým um lcem a    
v r. 1967 se stal národním um lcem. Posmrt-
n  ješt  získal cenu Hanse Christiana Ander-
sena, která po ty ech desetiletích orámovala 
mezinárodní uznání jeho tvorby.

Antonín Strnadel zem el po dlouhém utr-
pení 31. íjna 1975 v Praze a je pochován na 
vyšehradském Slavín .

Tvorba Antonína Strnadla vyvolává pocit 
d v rnosti, známosti, intimnosti, pocit domo-
va i krásné vzpomínky na d tství, na laskav  
starostlivou pé i dosp lých, kte í nás nikoli 
slovy, ale p íkladem u ili staletému ádu ži-
vota. Vychází nejen z prožité tradice lidového 
um ní, ale tkví hluboce u ko en  evropské 
kultury a historie. A to nejen té st edoevrop-
ské i západní, ale i východoevropské i eu-
roasijské kulturní historie. Zaujala ho hloub-
ka gruzínské historie, dekorativnost písma, 
ornamentika a výrazná barevnost um ní a 
um leckého emesla st edoasijských národ . 
Byl velmi se t lý a dokázal se vcítit do textu. 
Svým vzd láním p ekonal nástrahy jalové li-
dovosti, prázdného gesta, podbízivé líbivosti. 
P esto, že vlastn  po odchodu na studia se 
usadil v Praze a získal uznání i ve sv t , je 
oprávn n  pokládán za valašského um lce. 
S krajem svého srdce byl svázán nejen mís-
tem narození a hedvábnou š rou vzpomínek 
na d tství, ale vlastn  celou svou tvorbou. Ta 
je založena na dokonalé kresb , p esn  a cit-
liv  vedené á e, na kontrastu erné a bílé, 
ale také na barevnosti ploch a harmonii od-
stín . Sv j talent trvale rozvíjel neustávající 
prací, a to i v ase, kdy mu postupující nemoc 
stále více znemož ovala pohyb.

To vše platí i o dílech vystavených v Novém 
Hrozenkov , kterými si um lec zp ítom oval 
domov. Ilustrace ke knize jeho bratra Josefa 
Strnadla Rok pod horami vznikaly jaksi p iro-
zen ji, samoz ejm ji, ale vždy mají konkrét-
ní základ. Antonín Strnadel byl p emýšlivý 
um lec a na jeho tv r ím postupu je vid t, 
že myslel nejen v pojmech, ale i v obrazech. 
Postupoval od složitého k jednoduchému, od 
p esné, popisné kresby k výtvarné zkratce, 
um lecky naléhavé a pádné. Vracel se k ná- 
m t m a nebyla to jenom nespokojenost s 
p edešlým výsledkem, znovu v ci promýšlel, 
varioval a vršil v zápalu tv r ího zaujetí. Usi-
loval o dokonalost, o p esnost ne ve smyslu 
popisného realismu, ale o pregnantnost výra-
zu, snažil se dosáhnout (pon kud nadnesen  
e eno) ádu krásy. Tím p ivád l k zoufalství 

Jarmilu Glazarovou, nebo  ilustrace k Chudé 
p adlen  vznikaly celé desetiletí. O své prá-
ci i uvažoval, snažil se svými ilustracemi lidi 
vychovávat: „Nejen k tomu, aby porozum li 
um ní, ale aby m li smysl i pro po ádek, aby 
vnímali krásu kolem sebe, aby se v nich roz-
víjelo estetické cít ní. Smysl um ní je totiž 
nutno spat ovat v tom, že iní život lepším na 
každém kroku.“ „...úkolem um ní je n co dá-
vat, ne jen dekorovat.“ „Pokud to neoslabuje 
vlastní myšlenku, není v cná p esnost nutná, 

je ovšem nezbytná bezpodmíne ná znalost 
toho, co kreslím.“ „Skute nost kresby netkví 
totiž v centimetrech, ale v nap tí kresby, v je-
jím obsahu.“

Um lcova slova se samoz ejm  týkají nejen 
jeho ilustra ní tvorby, ale celého díla, a tím spí-
še i volného cyklu kv tin, které maloval s lás-
kou a obdivem, a ekn me i s nepochopitelnou 
skromností, kterou mu vy ítal historik um ní 
Jan Marius Tomeš v doprovodném textu k ilu-
stracím Erbenovy Kytice: „...nebudoval a nikdy 
nesložil v celek – a byl by to celek nádherný 
– ani svoje listy a akvarely kv tin. Ty, které 
– rozptýlené – zanechal ve své um lecké po-
z stalosti, svou citovou ú astí nad p esností 
oka a ruky nemají obdoby v eském um -
ní. Antonín Strnadel nám z stal dlužen sv j 
malovaný herbá ...“ Hrozenkovská výstava z 
um lcovy poz stalosti – tém  objevn  – uká-
zala, že ten sice nesystematický, ale um lecky 
mnohotvárný herbá  zejména valašských pas-
tvin existuje.

Výstižná charakteristika Strnadlovy tvorby 
pochází z pera básníka Františka Hrubína      
z roku 1944: 

„Antonín Strnadel je básníkem tohoto živo-
ta, který se nep elévá z kolébky do hrobu jen 
tak, jako víno. Vždy  mezi prvním kyvem ko-
lébky a mezi zadun ním první hroudy, která 
padne na rakev, vyroste les, tisíckrát a tisíc-
krát se vrátí hv zdy a slunce nad naše hlavy, 
a co vody ub hne mezi prvním a posledním 
douškem! V Strnadlov  kresb  jako v síti z -
stává jen tolik skute nosti, kolik je jí t eba       
k podob  nejv rn jší.“

Ilustrace A. Strnadla ke knize J. Strnadla Rok pod 
horami, 4. vydání z r. 1998

Ilustrace A. Strnadla ke knize J. Glazarové Chudá 
p adlena, vydání z r. 1964
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Vsetínsko na prahu 
moderní doby
ve fotoarchivu 
Muzea regionu 
Valašsko

p ipravila Hana Jab rková
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 1  Stavba milí e na výrobu d ev ného uhlí v Halenkov  – Dinotici, 1927, 
  foto K. Puszkailer

 2  Katry na pile v Novém Hrozenkov

 3  Parní pila J. Eisslera (pozd ji Thonetova) ve Vsetín , foto L. Ulrichs

 4-5  Plavení polenového d eva na Vsetínsku 

 6  Regulace na horním toku Be vy

 7  Na vsetínském nádraží kolem r. 1910

 8  Na starém poštovním a telegrafním ú adu ve Vsetín , 1931 

 9  Novostavba viaduktu a tunelu na železni ní trati Vsetín - Bylnice 
  u Návojné, 2. pol. 20. let 20. stol.

 10  Skupina d lník  p i montáži kolejišt  železni ního mostu p es Be vu, 
  foto Kopp

 11  Tovární tvr  na Vsetín  - Trávníkách, 
  kolorovaná pohlednice fy K. Pokorný ml., Vsetín

 12  Výstavba zd ného komína ve vsetínské huti

7 8

9

10

1211
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13  Sklá ská hu  ve Vsetín , 1935

14  Ohýbárna vsetínské továrny na nábytek J. & J. Kohn

15  Podnikatel Josef Sousedík v první zkušebn  své elektrotechnické 
 továrny, foto Ateliér Rezek, Praha

16  Strojovna nožírny Brat í Bubel , 1906

17  J. Sousedík prezentuje své výrobky na Pražském vzorkovém veletrhu 
 v Praze, 1921

18  Veletržní stánek fy Bubela & spol. v Praze, 1925, foto Pa ík & spol., Praha

13 14

15 16

17

18
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Osobní vzpomínka 
na pátera Metod je Drdu

(na okraj lánku R. Sobotky)

Václav Popelka 

Ve Valašsku, vlastiv dné revui, . 18, 2007/
1, s. 44 – 45 jsem si s velkým zájmem a p e-
kvapením p e etl vzpomínku na kn ze, básní-
ka a spisovatele, pátera Metod je Drdu.

Pátera Drdu jsem asi jako jedenáctiletý kluk 
poznal osobn  a p esto, že mi hodn  o svém 
život  vypráv l, snad pro jemu danou skrom-
nost jsem se až mnohé dov d l v lánku pana 
Richarda Sobotky ve výše uvedené revui. 

Asi bych m l nyní své vzpomínky popsat 
podrobn ji.

Otec na n které pouti na sv. Hostýn  
potkal jemu již z d ív jška známého páte-
ra Drdu. Vím, že on a jeho p átelé kn zovo 
p íjmení vypoušt li a íkalo se jenom páter 
Metod j. Tak tedy páter Metod j krom  jiné-
ho sv il otci, že se mu nevede zrovna nejlé-
pe, což otci sta ilo a p ítele pátera Metod je 
pozval na týden k nám na Vsetín. P esn  si 
nevzpomínám, myslím, že to bylo na ja e 
1964. P íprava na návšt vu probíhala tak, že 
otec po známých sehnal v tší � nan ní ástku 
za tzv. intence, tedy odsloužené mše. Páter 
Drda byl totiž trvale zbaven státního souhla-
su k vykonávání kn žské služby a mše mohl 
sloužit pouze doma za zav enými dve mi. Fi-
nance mu doslova m ly sloužit na živobytí. 
Jinak byl odkázán na podporu sestry a v í-
cích v okolí Valašské Byst ice. Tam u sestry 
v tu dobu bydlel. 

Vrátím se ješt  k p ípravám na návšt vu. 
Matka v malém podkrovním pokojíku p ipravila 

pro návšt vu postel a já kluk šel na pokyn otce 
s ním stranou. Byl jsem d razn  pou en, že 
nikomu nesmím íci, kdo doty ný je a že u nás 
bude po dobu pobytu tajn  každé ráno sloužit 
mši. Navíc jsem mu m l spolu s otcem minis-
trovat. Upozorn ní obsahovalo také zmínku     
o našem sousedu, kterým byl Okresní národní 
výbor. Docela jsem se na návšt vu t šil a byl 
jsem již i jakoby malinko dosp lý, když jsem ta-
kové tajemství znal a slíbeným ministrováním 
byl i jedním z kole ek chystané akce. (Pozd -
ji bylo takových kn ží i „akcí“ více, kn ží bez 
státního souhlasu byli riziko, do kterého se má-
lokomu cht lo. U nás to bylo jinak.)

V daný den šel otec páteru Drdovi naproti 
snad k autobusu. Vrátil se s pánem, který m l 
sv tlý pláš , na hlav  trochu úsm vnou placa-
tou epici, v ruce velký kufr. Ten kufr byl poz-
d ji ter em narážek soused , prý co to máme 
za návšt vu s tak velkým kufrem. Pozd ji jsem 
zjistil, že kufr mimo osobní v ci obsahuje ješ-
t  jeden menší kuf ík, ve kterém byly pot eb-
né v ci ke mši, jako kalich, patena, schránka 
s hostiemi, lahvi ka od Alpy s mešním vínem, 
breviá , misál a korporál, st íbrný tácek a dv  
sklen né konvi ky. Zaujalo mne, jak jsou n -
které z vyjmenovaných v cí mr avé, hlavn  
kalich – kalíšek byl jakoby na hraní. Patena 
byla také mali ká. 

Páter Metod j byl ubytován a po jídle za al 
hovor, u kterého jsem mohl z stat. Vypráv ní 
bylo víc než zajímavé, mluvilo se o eholích, 
v zn ní, šikan , hladu, ale také o básních. Já 
dostával veselé hádanky a pamatuji si moc 
dob e, že jsem žádnou nerozluštil. Páter Me-
tod j mluvil spíš tiše, my na n j dost nahlas, 
nebo  byl nedoslýchavý. Imponovalo mi, že 
jsem byl brán jako dosp lý a po celou dobu 
do ve era s dosp lými u stolu sed l. Mnohem 
pozd ji jsem se dov d l, že tak trochu ekali, 
až jsem šel spát a pak dlouho do noci s otcem 
probírali úpln  jiné v ci, mezi jiným práv  i po-
moc jiným pot ebným kn žím a také rozbitým 
kostel m v severních echách.

Ráno jsem byl moc zv davý na o ekávané 
sloužení mše v našem pokoji. Páter Drda v ob-
leku, vyholený, k ížem za al liturgii...

Za hodinu, v 8.00 hodin už jsem sed l ve 
škole v lavici. Soust edit se moc nešlo. Cosi 
bylo ve vzduchu a já to tehdy neum l popsat. 
Dodnes si ty chvíle s jakousi velebností vyba-
vuji. Bylo to cosi opravdového, ryzího, n co, 
co jsem k svému smutku již nikdy v život  a ani 
v kostele nezažil. (Bude mi 58 let.)

Po návratu ze školy se mi páter Metod j 
celé odpoledne v noval, dokonce se mi zdá-
lo, jako by na mne ekal. Hodn  vypráv l, já 
ztrácel ostych a za al se i ptát. S ochotou mi 
bylo odpov zeno a vysv tlováno. Tak to trva-
lo týden.

Když návšt va odjela, z stalo dost velké 
prázdno. Dnes tomu už rozumím, já si pátera 
Metod je za tu dobu oblíbil. M l jsem ho rád! 
Pak jsem se s ním již míjel, já dospíval, v pat-
nácti odešel z domova a jen od rodi  jsem 

v d l, že u nás na  krátko ješt  byl, a otec mi 
z dopis  pátera vy izoval pozdravy.

O prázdninách roku 1972 jsem jel na mo-
tocyklu p es Zašovou, vzpomn l si na pátera 
Drdu a v domov  jej navštívil. Poslali mne na 
chodbu, kde u okna sed l. P ipomn l jsem se 
a on mne poznal.

Byl patrn  již dost nemocný, zdál se mi i více 
hluchý, i když jsem dost hulákal a chodbou se 
to neslo, asto jsem svá slova opakoval. Roz-
lou ili jsme se. Nenašel jsem odvahu íci mu, 
že ho mám rád. (Z návšt vy u nás byly i n ja-
ké fotogra� e, které se však stejn  jako jiné p i 
st hování rodi  ztratily.) 

V. Popelka s otcem v r. 1963              archiv autora

Valašští krajané na Ostravsku 
a v Haví ov  p edevším

Radim Prokop

O Valaších je známo, že za prací jsou ochot-
ni projít i polovinu sv ta, aby našli obživu, která 
jim následkem hornatého charakteru prost edí, 
v n mž tradi n  žijí, byla vždy upírána nebo se 
stávala obtížn  dostupnou i v místech domo-
va, kde na každý krajíc chleba musí vynaložit 
dvojnásobnou námahu než v krajích úrodných 
a nízko položených. Je to obrazn  e eno zd -
d ný úd l po p edcích. Nebylo jim nikdy dop á-
no spoléhat na jiné, ale v prvé ad  na sebe za 
každých okolností a v nejr zn jších dobách. 
Proto také krajanství a sounáležitost s valaš-
skou pokrevností a p íbuzenskými vztahy mají 
zde mnohem v tší váhu a jsou považovány 
za jakési d dictví p echázející z generace na 
generaci.

Putování za živobytím a lou ení s domovem 
nebylo pro nikoho nikdy snadné a p inášelo 
asto i slzy, n kdy dokonce natrvalo. A p esto 

st hování za prací a životní existencí má prá-
v  pro Valašsko mnohaletou historii a mnohdy 
dokonce zvláštní tradici, která v industriální 
dob  našla po átek p i zakládání dol  a hut-
ního pr myslu na Ostravsku a pozd ji též p i 
zpr mysl ování samotného Valašska na Zlín-
sku  a Vsetínsku i v Pobeskydí. Do práce bylo 
z Valašska vždy hodn  daleko a starší genera-
ce se tomu v bec nepodivovaly. P i nedostatku 
dopravy byla cesta p šky za jakýmkoliv za-
m stnáním docela b žná. Když se zakládaly v  
ostravsko-karvinském revíru hornické kolonie, 
Valaši dávali spíše p ednost tamním hromad-
ným ubytovnám p ed trvalým p est hováním 
a dom  se vraceli jen v dob  volna, aby mohli 
pomáhat starším rodinným p íslušník m p i ze-
m d lských a lesních pracích. Mladí cestovali 

Gottwaldova t ída (dnešní Hlavní t ída), fotoarchiv 
Muzea T šínska                     Foto Fr. Sikora, 1970
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za pracovními p íležitostmi a starší z stávali 
doma s rodi i. Jen velmi t žko se lou ili s kra-
jem, kde spokojen  žili od narození. Pro Vala-
chy je takové lou ení vždy smutné a obtížn  
se prožívá. Neváhali p ekonávat velkou vzdá-
lenost mezi bydlišt m a pracovišt m jakýmko-
liv zp sobem, aby rodnou hroudu nemuseli 
opustit. To jim snad z stalo až dosud.

Když byla zavedena moderní doprava, 
zna n  se rozší il okruh dojížd ní z Valašska 
za prací a zam stnanost se podstatn  zvýši-
la. Ješt  za p edmnichovské republiky mnoho 
tamních pracovník  p espávalo p es týden na 
hromadných ubytovnách a p est hovali se 
blíže za pracovišti až s výstavbou moderních 
obytných sídliš . Prvními takovými obyvateli 
z Valašska byli stavební d lníci a p echodní 
brigádníci, než se odhodlali k p est hování 
do nového bydlišt . N kte í denn  dojížd li 
do ostravské aglomerace a do ostatních pr -
myslových st edisek až z oblasti Be ev, od 
Frenštátu, Rožnova nebo Valašského Mezi í-
í. Byla to pro Ostravsko ur itá novodobá kolo-

nizace, která bez valašských obyvatel by byla 
nemyslitelná. Ti se pom rn  dob e aklimati-
zovali v novém prost edí a vytvo ili d ležitou 
demogra� ckou sou ást povále né urbanizace 
ostravského regionu. Také zam stnanost v t ž- 
kém pr myslu byla na nich hodn  závislá. Až 
do konce 80. let existovaly z valašského záze-
mí zvláštní pracovní spoje p ímo k n kterým 
d ležitým závod m, s útlumem pr myslu po-
stupn  zanikly, nebo  ztratily p vodní hospo-
dá ský význam. Nejv tší st hování za prací 
a moderním bydlením nastalo z valašského 
venkova b hem 60. a 70. let, kdy nacházely             
v nových m stských sídlištích ostravské oblas-
ti sv j nový domov celé rodiny, n kdy i se šir-
ším p íbuzenstvem. Od té doby jsou p ist ho-
valci z Valašska v n kterých nových m stech 
považováni za tém  místní osadníky, s nimiž 
je spjato ve ejné a kulturní d ní i rozsáhlá po-
vále ná výstavba.

Ze zvláštních d vod  zna nou ást valaš-
ských migrant  p itahovalo od za átku sídel-
ního rozvoje nové m sto Haví ov, z ejm  pro 
jeho výhodnou polohu, p íznivé životní pro-
st edí a bezprost ední územní sep tí s býva-
lým domovem. V tomto p sobišti nalezli mnoh-
dy nejlepší podmínky pro p izp sobení se 

jinému zp sobu života. P i výzkumu teritoriál-
ního p vodu haví ovských obyvatel byli valaš-
ští osídlenci krom  obyvatel z Ostravska a ze 
Slovenska zastoupeni nejvíce. Už tato skute -
nost potvrzovala, že jim m sto hlavn  množ-
stvím zelen  a kolektivním p ístupem obyvatel 
k ešení spole ných problém  hodn  p ipomí-
ná valašský temperament. Z vysokoškolských 
koleg  mi Valašsko nejd v rn ji p ipomínal už 
na vyšší pedagogické škole v Opav  doc. Bo-
humil Seidl pocházející ze Vsetína, který ani 
po p eložení této školy, pozd ji pedagogické 
fakulty, do Ostravy se nikdy ze svého byd-
lišt  na Valašsku neodst hoval a po v tšinu 
produktivního v ku rad ji dost daleko dojížd l 
za zam stnáním. Jeho velkou zásluhou jsem 
byl zasv cen do mnoha taj  tohoto regionu již 
v p edvále né dob , nebo  pat il ke generaci 
mých rodi , a jeho životní zkušenosti jsem 
vskutku obdivoval. M l jsem možnost setkat 
se na Ostravsku a zejména v Haví ov  s et-
nými dalšími valašskými rodáky.

Zv davost manželky, která sama z Valašska 
pocházela, zda se v Haví ov  setká se svými 
rodáky, dovršilo nejv tší p ekvapení. Už v na-
šem vchod  bydlela jedna rodina od Valašské-
ho Mezi í í, která nás asto doprovázela na 
plesy a r zné ve ejné akce, kde se na Valaš-
sko tém  nikdy nezapomínalo. Manželka se 
setkala ve školství rovn ž s n kterými krajany, 
z nichž u itelka Michálková pocházela z Hoš-
álkové a její manžel od Vsetína. D ležité mís-

to si získal v Haví ov  mezi svými krajany léka  
Pavel R ži ka ze Zlínska. Mezi známé kulturní 
pracovníky našeho nejmladšího m sta rovn ž 
pat í bývalá editelka Muzea T šínska, vsetín-
ská roda ka dr. V ra Tomolová, již zem elý ar-
chitekt Ota Waller z Valašských Klobouk a dali 
by se jmenovat i další. Valašská problematika 
je velmi p itažlivým tématem v kulturním život  
uvedeného m sta, kde se mnozí spoluob ané 
asto hlásí ke svému p vodu. Zejména mezi 

kulturními osobnostmi z ad výtvarných um l-
c  je na výstavách haví ovského ve ejného 
d ní Valašsko dosti asto zastoupeno. Snad 
proto u p íležitosti velikono ních a váno ních 
svátk  zde valašské tradice v regionálním folk-
loru nikdy nechyb jí. Je to zásluha t ch, kte í 
projevují k tomuto svéráznému regionu po nej-
r zn jších stránkách velké sympatie a lidové-
mu um ní skute ný obdiv. 

První „zlatá svatba“ v Haví ov , jubilanti ve valaš-
ském kroji, fotoarchiv Muzea T šínska

Foto Fr. Sikora, 1965

Lé ení st elným prachem

Petr Dostálek

Lidové prost edky lé ení na Valašsku zahr-
novaly širokou škálu materiálních i nemateri-
álních postup . Vedle nejr zn jších lé ivých 
bylin, o kterých se již ve vlastiv dné revui 
Valašsko psalo (viz zejména lánky J. Tka í-
kové v ísle 20 a 21 z roku 2008), se jednalo 
také o zví ecí produkty nebo ásti t l zví at 
- nap íklad zaje í sádlo, ko i í k že apod., 
nebo dokonce o  lidské vým šky i ásti t la 
- t eba vlasy milované osoby, jejíž náklonnost 
m la být získána, nebo mo  nemocné osoby, 
jež m la být vylé ena. Krom  toho se užívalo 
také za íkávání, magické praktiky a úkony pro-
vád né v ur itý as a v ur eném po adí, n kdy 

za použití p edchozích surovin, jindy bez nich. 
K t mto literárním údaj m bych doplnil, že 
k domácímu lé ení se používal i st elný prach, 
jak jsem se dozv d l p ed asem z vypráv ní 
p íbuzných. 

P i lé ení st elným prachem se postupovalo 
následovn : Troška st elného prachu se dala 
na lži ku s vodou, spolkla a zapila op t vodou. 
Lé ení st elným prachem se d lalo u d tí, 
když byl n kdo „nabrzglý“ , tedy z dnešního 
pohledu bychom mohli íci asi p i vnit ních po-
tížích (nadýmání). P vod používaného st el-
ného prachu, jímž se lé ilo v naší rodin , byl 
prozaický a jednoduchý. St elný prach p inesl 
sta í ek (prad de ek) z první sv tové války.   
Z tehdejší vále né v avy se vrátil ke Vsetínu 
až dlouho po skon ení války, a to jako legioná  
a doživotní invalida. Prach byl prý d íve pe liv  
uschován v plát ném pytlíku. 

Pozoruhodné je, že trocha st elného pa-
chu se uchovala až dodnes. Je nyní uložen 
v papírovém sá ku zabaleném v hadérce. Má 
podobu jakoby kovov  temn  lesklých šupinek 
i  kousí k . Uchován je v suchu, v místnosti, 

zdá se bez vn jších viditelných zm n, což je 
po tém  století úctyhodné. P vodní historický 
st elný prach byl sm sí ledku, síry a d ev né-
ho uhlí, v nov jších dobách pak již asi složení 
pon kud odlišného. Lé ení st elným prachem  
m že vzdálen  p ipomenout lé ení tzv. st ele-
nou vodou (to je vodou, do níž bylo vyst eleno 
puškou). Jeho mechanismus p sobení však 
byl možná jiný, lze uvažovat nap . o lé ebném 
ú inku síry. 

Dnes už se st elným prachem asi nikdo 
nelé í a lé it nebude. V tšinou se spoléhá-
me na chemické medikamenty a návšt vu 
léka e. P esto informace o tom, že lé ení se 
dálo kdysi i st elným prachem, nemusí být za-
pomenuta.

     Foto autor lánku

Uzlík se st elným prachem
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Nezam nitelný p vab 
mate ského jazyka

Richard Sobotka

Ješt  v období po druhé sv tové válce se na 
Valašsku pov tšinou hovo ilo ryzí valaštinou. 
P itom tém  každá obec m la své výrazové 
odlišnosti. Radikální zm na nastala v polovin  
20. století v d sledku pronikání pr myslu do 
hornatého Valašska. Tehdy do nov  zakláda-
ných továren (Tesla Rožnov) p icházeli zapra-
covat místní obyvatele a ídit výrobu technici 
z ech (Praha, Vrchlabí). Jako odborníci m li 
p i zavád ní výroby dominantní postavení. Je-
jich eština tak v pr b hu n kolika let tém  
zcela vyt snila místní ná e í. 

 P vodn  ryze eský výraz hele pozvolna i 
na Valašsku zdomácn l, struha se prom nila ve 
strouhu, mýdlo v mejdlo, trúba se prom nila v trou-
bu, pro d v e se zaužíval p vodn  hanlivý výraz 
holka, ze strýce se stal strejc, valašské sta enky a 
sta í ci ud lali místo babi kám a d de k m. 

 Nové výrazové prost edky se postupn  za-
bydlely i v zapadlých horských údolích Valaš-
ska. V záv ru 20. století osmdesátiletý Jan Blin-
ka, který prožil celý sv j život na  Dolní Be v , 
také sv j jazyk v pr b hu let zcela po eštil, ale 
p i hovoru p ece tu a tam z podv domí vykutal 
p vodní výraz, nap íklad bratr ch ve smyslu 
bratr v, a tím jediným slovem jakoby ozv nou 
rozezvu el  malebné valašské ná e í. 

Navzdory jazykové uni� kaci se podnes na 
n kterých místech udrželo krajové ná e í. 
Avšak s nástupem t etího tisíciletí a s radikální 
zm nou životního stylu je už i to spíš výjim-
ka. Mnohde tak už jen lidoví tv rci uchovávají 
z nostalgie p vodní ná e í pro další generace 
alespo  v psané podob .

Lidoví tv rci se prost ednictvím vypráv nek 
nebo verš  v ná e í pov tšinou vyjad ují p e-
devším k sou asnosti. Za nám t si berou r zné 
nešvary lidí i spole nosti. N kdy jsou to témata 
vážná, jindy rozverná. Ná e í libozvu n  dotvá-
í a završuje vtip vypráv ní.

 Na Valašsku to byla lidová básní ka Marie 
Chovane ková, provdaná Pet valská. Narodila 
se 3. 11. 1923 ve Velkých Karlovicích, žila v rod-
né obci a pracovala v zem d lství. Básn  psala 
od devíti let. Po smrti manžela v roce 1997 se 
p est hovala do Vsetína. Zem ela 11. 2. 2003, 
poh bena byla 16. 2. 2003 na h bitov  u kostela 
Panny Marie Sn žné ve Velkých Karlovicích. 

Z její tvorby je mimo jiné nap íklad známá 
báse  Nenáhli  sa! Vypráví se v ní, jak nespo-
kojený manžel našel jednou v talí i, co tam ne-
pat ilo … Jeden raz sem v jídle našel muchu … 
A hned zle spustil na ženu. Ta chudera zbledla 
a se slzou v oku povídá: Tož, šak si sám va ! 
Chlap hned, že coby ne, ale brzy zjistí, že pra-
covat s kastrolkem a nab ra kou není zase až 
tak jednoduché … má ka též žádnéj nem la 
chuti … Ale v d l si rady, šel do hospody … Po-
jím si dnes, tajak páni je á … Jenže porce byla 
slabá a krom  toho … na spodku našel sem 
– p l švába! Tady byl k ik málo platný. Darmo 
… Go alkú sem zapíjal ty zlosti … Po návratu 
z hospody p ihnal hlad chlapa doma v kuchyni 
k troub . A co tam … Od ve e e, myslím, í to 
zbylo … s velkou chutí všecko sn dl. Druhý den 

marn  hledá roba v troub  … Zášvrlku tu m la 
sem pro prasa … Kone n  chlapovi došlo: Na 
mú dušu, stará, já ju zed!

Valašsko je v literární tvorb  u itelky a spiso-
vatelky Heleny Mi kalové z Velkých Karlovic, 
p edevším v jejích knihách O em si vypráv-
jajú Karlovjané a Co se Karlovjanom stalo 
aj nestalo, nejen arovné, také malebné a li-
bozvu né. T icet let sbírala a zaznamenávala 
vypráv ní karlovických pam tník , aby tuto 
mraven í, ale záslužnou práci posléze zúro ila 
v uvedených knížkách. Ná e í jim dodává neo-
by ejné kouzlo. 

Hornatý charakter krajiny Velkých Karlovic 
modeloval nejen usedlíky, ale také bájné by-
tosti. Spoluvytvá el p íb hy. Také nad loval 
jednotlivým míst m i názvy. Tak ... Ve Velkých 
Karlovicách sa každý kope ek nejak menuje.    
V údolí Tís avy je místo Na Potokoch. Šlahorka 
je kopec ošlehaný v t isky. Na Ztracenci mlha 
nechala bloudit portáše, když chytali Ondru p i 
švercování. Na Medv dí se kdysi objevil starý 
medv d ...živil sa haferámi, jabky a všelijakú 
takú žúželú... Jen se ta zpráva roznesla, zakrát-
ko se ...medv ámi hýbala celá hospoda. Od té 
doby, co Sero  lozil v bílé košili po stromech a 
lámal etinu na stel, existuje Košelovská repub-
lika. Na Spáleném vyho el les. A Solá  byl údaj-
n  pojmenován podle soli, kterou objevil pacho-
lek, ale gazda ho kv li utajení vzácného nálezu 
zabil, tak se s l ztratila a nikdo neví, kde je. 

U lidí na Valašsku hrály významnou roli po-
klady. Dochovaly se návody, jak poklad objevit, 
získat a také jak se p i tom chovat. Chudí Vala-
ši netoužili po pokladu z hamižnosti, z touhy po 
náhlém zbohatnutí a zahál ivém život , pouze 
si cht li v t žkém živobytí p ilepšit. A když se jim 
poklad objevit poda ilo, oby ejn  brali jen pro 
svou pot ebu, t eba jen dv  hrsti. A když p e-
ce n který neš astník na skromnost zapomn l, 
pak ... Truhla sa p eškobrtla a peníze sa sypaly 
do potoka. Jan sa smutno díval, jak tam z pen z 
plavú edem listy ze stromúch.  

 P ijít k majetku se dalo také prost ednictvím 
kouzelné knížky k ištofky. Hdo z ní um l nú , 
um l aj arova , aj dobýva  poklady. Ovšem  
s k ištofkou se muselo um t zacházet, jinak si 
lov k arováním i uškodil. Zájem byl o ni velký 

a když se knížka Jurovi ztratila... Hledál a nena-
šél. Roznéslo sa, že jedna bosorka si ju poš ala 
na v nú oplátku. T ch knížek k ištofek nebylo 
hodn , ale proslýchá se, že ... V Karlovicách má 
eš e jedna by , ale nihdo neví hde a u koho. Je 
o ní p kn  ticho.

Vypráv ní v ná e í lze dnes zaslechnout už 
jen výjime n  u starých pam tník , stále však 
lahodí uchu zvukomalebností. Tak je tomu v p í-
b hu, kdy mora trápila lidi. V podob  ko ky si 
zasedla na jednoho chlapa a ... pár nocí si po-
gajdovala ... Ale když znovu p išla, ... chlap fík 
nožem a p irazil ju ke st n , u kerej stála. 

Malebné ná e í dokresluje p íb h o zamra-
zeném (za arovaném) zbojníkovi ajanovi, 
kterého se nechytila st elená ani atá a který 
na svou nezranitelnost tak h ešil, že se p i bitce 
portáš m posmíval ... Tu a st el! Otev el hubu 
a ukazoval do ní... na jediné zranitelné místo. 
Jeden z portášúch namí il a trefíl. ajan spad-
núl mrtvý na zem, byl konec kúzla. 

Barva slov dotvá í také vypráv ní o tom, jak 
se ve Smolných horách objevily za dramatic-

kých okolností u povozu taženého ty mi erný-
mi ko mi stvo iska ( arod jnice) ... jakých nih-
do eš e nevid l. Za aly v z chyta  za lúkot , 
ukrutn  ja ély, až sa zdálo, že všeci ohluchnú. 

Charakteristický je i optimistický zp sob vy-
práv ní. V chalup  na M kynce se usadily hned 
dv  smrt ... Edem tak jim kosti b inkotaly. Ne-
p išly si pro n í život, ale ukrádaly hospodá i 
obilí a brambory. Ten se na n  nachystal a když 
zase vrzly dve e od sklepa ... Tatulka smýk ju 
topo iskem, edem tak spišt la. Smrt  utekly, ale 
nevyšly naprázdno, sebraly hospodá i alespo  
fajfku. Na vývrat  se á dv  smrt  a jak pépú     
z fajky, tak si pépú. Když za al tatulka hromco-
vat, utekly do hory... Fajku nevrátily.

I když jsou ob  knížky jmenovit  v novány 
Jani ce, Leni ce, Martínkovi a Juráškovi, vlast-
n  pat í všem, kterým Valašsko i v sou asné 
moderní dob  stále rozechvívá srdce. Ob  
knihy jsou zárove  dokladem vyprav ského 
um ní autorky.

Jan Kobzá , malí , gra� k, spisovatel. Nem l 
snadný život. Narodil se v Liptále roku 1901 a 
zem el na Soláni roku 1959. Valašsko jím pro-
rostlo skrz naskrz. To se projevilo v jeho literár-
ní i výtvarné tvorb . Napsal v ryzím valašském 
ná e í, nakreslil a doplnil d evoryty neoby ej-
nou knížku O zbojníkoch a o pokladoch, která 
v lidové tvorb  Valašska nebyla p ekonána.

Jeho literární dílo je plné horomit , zbojník  a 
skrytých poklad . Jan Kobzá  o nich vypráví, tak 
jak v d tství slyšel vypráv t sta í ka Škrabánka. 
U jiných vyprav  je valašské ná e í p ece jen 
poplatné dob . Kdežto Jan Kobzá  napsal svou 
knížku po ukon ení studií roku 1927 ve svých 
šestadvaceti letech, tehdy m l valašskou mluvu 
stále zažitou v její ryzí podob . 

V p íb zích Jana Kobzán  zajímaly chudob-
né lidi na Valašsku krom  zbojni iny hned pak 
poklady. 

Sa praví, že gdyž sa tak negde takový poklad 
p esúšá, tož lesti na to lov k n co pohodí, že 
mu tam z teho díl ostane. Ist  préj.

Gdyž t eba hodí klobúk lebo baranicu, tož že 
ostane plná zlata lebo st íbra. Podla teho, od 
eho je tam zakopané.     
Tak šla kolem takového místa v pravé poledne 

jedna robka … vidí  ho e  ten ohének, p esúša  
sa tý peníze. Ale nem la p i sob  nigde nic, coby 
na to hodila. Enem v kapci trochu odrobinek 
z chleba m la, co jí zbylo … Alespo  chlebové 
drobky tam vysypala, ale protože se bála, hned 
utekla. Když šla nazpátek, vidí na tom samém 
míst , co prve ho el ohýnek, hrst zlatých dukát . 
… Já nevím kol, ale cosi hodn  teho bylo. Koléj 
bylo tých odrobinek, toléj bylo aj tých dukát . 

Takto ryzím jazykem valašského ná e í je na-
psána celá kniha. 

Zbojník  ani dukát  z ryzího zlata kdesi pod 
zemí dnes na Valašsku není, ale blyští se jako 
kulturní poklad v literární a výtvarné tvorb  
Jana Kobzán .  

Uchovat d dictví lidové slovesnosti v p -
vodním ná e í není v sou asné moderní dob  
snadné. Mistrem byl Ladislav Nezda il, jak je 
patrné z jeho básnické sbírky Horní chlapci a 
také z dalších básní, psaných ve valašském 
ná e í. Jeho básnická tvorba, nejen pokud jde 
o valašské ná e í, je vrcholem dokonalosti lite-
rárního projevu. 
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Ladislav Nezda il, básník a literární teoretik, 
se narodil 7. 2. 1922 v Rožnov  pod Radhošt m 
- Tylovicích, zem el 15. 1. 1999 v Praze. Pokud 
jde o tvorbu ve valašském ná e í, st žejní je 
jeho sbírka Horní chlapci. Barva, melodie, v n  
polního kvítí ji provází, tak jak to své pravé ryzí 
Valašsko prožil Nezda il v d tství v Tylovicích. 
Po létech odlou ení v Praze v n m Valašsko 
vykvasilo práv  v tuto nádhernou sbírku – libo-
zvu nou, mající hluboký ponor do duše kraje.

Z jeho básnické tvorby dýchá hluboká nos-
talgie po starém Valašsku, po tom, co d v rn  
znal z d tství, ale co už dávno minulo. Práv  tak 
je tomu v básni Búrajú našu starú pec. Ta sta-
rá pec básníkovi bytostn  p ipomíná domov se 
všemi atributy … bylo m  dob e u ní / sušili sme 
tam jalovec / a m la plno v ní. Pouhými n koli-
ka slovy je v t ch verších obsažen celý n kdejší 
sv t, celý život. Ale… as teho tolik vzal / na 
sv t  nigde, nigde p ec / sem se tak neoh ál. 
Je v t ch verších vyjád en zárove  stesk po 
ztraceném domov . Dávno už není okno, kde 
… ervený muškát na n m schnúl / von l tam 
rozmarýn …  

 Podobná nostalgie vyv rá z básn  Ty dvé e 
stárly na závo e. Sk ípal v t ch dve ích po sta-
rodávnu zámek, ho el za nimi ohe  z vo avých 
sosnových polen. Pec h ála. Na stole bochník 
chleba. … V céj m  ni eho nebylo t eba, / ni-
eho t eba v c. Až zase po létech se lov k 

vrací pokorn  dom , kam ho to po celý život 
táhne, hlavu stá ím ukrytou v ramenou… Náš 
klú  mám po á  po kapsách. / Ale tých dvé í 
není tu… 

Vyvrcholením lásky a zárove  tesknoty po 
rodném kraji je báse  Ešt  sa ohlédni. Je v ní 
obsaženo celé n kdejší Valašsko… z muškátú 
v ely do slunka vylétajú … za mezú hoví si re-
zavý mlsný sysel … z kovárny u cesty forman-
ská lampa svítí … na zahrádce roste rezekví-
tek tenký. To je básník v rodný kraj. Jen ješt  
zbývá jedno … ešt  t eba zalé  dúšku mate í 
… A zaposlouchat se do podve erního stmívá-
ní … še í sa, na dvorku Mojžíšek kosu klepá … 
Zem  v t ch verších zvu í a voní a jasí. A když 
se nave er zeše í a zem  odevzdan  uléhá do 
stín , pak … Ešt  sa jedenkrá  ohlédni po tem 
kraju … Byl to tv j domov. I tv j, i m j. … ešt  
sa jedenkrá  ohlédni po téj stráni, / gde spí tv j 
d tský sen, to sivé usmívání.  

Básník Ladislav Nezda il dokázal svými verši 
vykreslit dávno zaniklé Valašsko v jeho nejry-
zejší podob .  

Nejlibozvu n ji zní každému mate ština. Po 
celý život se k ní rádi vracíme. Po ád nás okouz-
luje nezam nitelný p vab mate ského jazyka. 

Není však d ležité, jakým ná e ím – jakou 
e í hovo íme, ale abychom hovo ili p edevším 

srdcem.

Chovane ková – Pet valská, Marie: Nenáhli  sa! Valašsko 
– sborník o jeho život  a pot ebách. Brno 1-1-2/1952. 
Kobzá , Jan: O zbojníkoch a o pokladoch. Nakladatelství 
Pro� l, Ostrava 1980.
Mi kalová, Helena: O em si vyprávjajú Karlovjané; Co 
sa Karlovjanom stalo aj nestalo (vydala Helena Mi kalová 
a FOS R); Co si pamatujú Karlovjané (vydala Helena 
Mi kalová ve spolupráci s Masarykovou ve ejnou knihovnou 
ve Vsetín , 2001). 
Nezda il, Ladislav: Horní chlapci. Nakladatelství Pro� l, 
Ostrava 1983.
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Jak dopadla inspekce školdozorce 
v Malé Byst ici

Ja, tož škola v iléj a kdysi, to je rozdíl, to 
je sto a jedna. Prvéj nechodily d cka kaž-
dý de  do školy, toto, na to nebylo zajedno 
asu a potem nebylo kolikrát ani v em. 

V ledakerej chalup  bylo aj deset d cek a 
jan ary jedny lebo dvoje, nebo aj žádné. 
Tož pokél sa dalo, chodily d cka bosky, 
aj po holomrázi, ale jak namétlo snihu, byl 
konec. A v lét , to zas nebylo v inu kdy. 
D cka musely pást, pohá at dobytek p i 
ora ce a eš e p i iných prácách rodi m 
pomáha , alebo, když byl takový školák 
už na služb , tož hospodá ovi. Do ško-
ly sa šlo, enom dyž pršalo, lebo dyž pan 
nadu itel vzkázali, že majú d cka chodit 
ast j do školy, že možná tento týde  sa 

ukáže išpektor, lebo takéj školdozorce. A 
tož sa jednúc p ihodilo to, o em vám chcu 
pov d t. 

V Malé Byst ici sú dv  školy. Jedna je 
dolu u cesty a druhá hore na kopci, na 
Santov . Páni u itelé z obúch škol spolu 
dob e vychodili. Byli na tem oba stejn , aj 
co sa téj docházky d cek do školy tý e. 
Ba ten z dolní školy eš e o to horší, že si 
ich nemoh nahonem ani v cej pozhá at, 
aby ich tam m l v céj. Za to m l nekeré, 
ke í chodívali dos  asto, a tož p i náš e-
v  pána školdozorca dycky nekdo ve ško-
le byl. P esto pán išpektor eš e brblál, že 
u itel málo dbá o docházku d cek do ško-
ly. „Och, pro pána krála, a tož co ekne, 
až p íde na Santov, tam ich bude teprém 
potenku“, myslí si nadu itel a vmihu má 
nápad. Ledvá pan išpektor zav el dve i, 
aby pokra oval dál ve svéj inspek ní ces-
t  na Santov, poslal pán nadu itel školá-
ka Františka Stan íka, aby ut kal honem 
hóre vedla potoka, co te e za školú, na 
Santov. „A vy i  tam panu nadu itelovi, a  
si honem zavolá d cka do školy, že tam 
p íde tak za p l druhé hodiny školdozor-
ce.“ Frantík má dobré nohy, aj vy ídílku, 

ten tam bude za p l hodiny a horní bude 
rád, že sem mu dál v d t, myslí si dolní 
nadu itel.

Aj tak bylo. Frantík vyrazil jak jele , na 
Santov  byl za chvílu, vy ídil a brál sa 
zpátky. Zatým horní nadu itel sám aj s pá-
ru školáky, co ve škole zbyli, brzo obléta-
li pár chalup poblíž školy, aby sa t ída na 
inšpekci trochu naplnila. Frantík p í a za 
školu na rozcestí, pov dá si: „A v íl p jdu 
p kn  cestú, co sa budu dvakrát k íbím 
trmáca “ a šel zpátky dol  do školy. Byl 
dob e v polovici cesty, dyž potkál jakéhosi 
pána s taškú v dlúhém kabát  s aganem 
a brýlama. V první chvíli sa mu zdál pov -
domý, na kehosi podobný, ale istý si nebyl. 
P kn  pozdravil a mét dál, ale pán odpo-
v da na pozdrav, hned kýve na Frantíka 
prstem a „Po  sem, chlape ku, a de sa 
túláš a pro  nejsi ve škole?“ To Frantíka 
napajedilo, aj postrašilo. Tož hned spus-
til obhajobu. „Já sa nide netúlám, já su ve 
škole, ale pán nadu itel z dolní školy a 
poslali na Santov, abych  vy ídil hornímu 
pánovi nadu itelovi, že si má honem za-
vola  d cka do školy, že tam p íde za chví-
lu kozorožec.“ Pán išpektor chvílu užasle 
hledí na Frantíka, ale potom sa pod fúsy 
usmíchnul a pov dá: „No tož b ž honem 
zpátky, dob es vy ídil a a  sa eš e neco 
nau íš!“ Dyž p išel pan inspektor na San-
tov, ekal ho tam už jakoby nic nadu itel. 
Pán išpektor vejda do t ídy pozdravil a po-
v dá: „Tož kozorožec už je tu, ale máte to 
tu dob e za ízené.“ Pán nadu itel strnul, 
lebo ho v ten moment popadlo neblahé 
tušení, které sa potvrdilo, dyž sa potem 
zetkál z dolním pánem nadu itelem, který 
mu pov d l, jak sa to všecko zb hlo a že 
to ví od samého pána išpektora, který p es 
všecku up ímnost m l takéj smysl pro hu-
mor. Byli oba rádi, že z teho pan išpektor 
ned lal n jaký varvas, ale ten avizový sys-
tém si tam držali dlúhé roky. Enem posel 
musel dávat dobrý pozor, aby pána škol-
dozorca podruhé nepotkal.

„Ale tož sta í ku,“ pov dá Jenka He-
ryánová: „A kolej ste sa potom Vy alebo 
aj tí ostatní p i takém chod ní do školy 
teho nau ili? Dy  v iléj chodí d cka do 
školy každý de  a eš e to nekerým nei-
de.“ „No, tož je pravda, dochto i ani žádní 
u enci z nás nebyli, ale tých pár grejcar , 
co zme si v tých traga ách, hrabjách nebo 
metlách vyd lali, zme si dycky spo ítat 
um li. Dyž zme byli u asentu, tož sa nás 
nikdo neptál, kolikrát zme byli nebo ne-
byli ve škole. Enem je lepší ast ji do téj 
školy zaít, šak dnes už ludé bosky chodit 
nemusijá.“

Zapsal Miroslav Záruba podle vypráv ní 
sta í ka ehánka z Malé Byst ice. 
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Kramoliše „Konec chleba, po átek kame-
ní. P íb hy z Valašska.“ 

Po cenné knížce téhož autora „Moravská 
babi ka“ (Rožnovské malé tisky, svazek 4) 
je to další p ipomínka tohoto velkého Rož-
novana, který se literárním dílem významn  
zasloužil o „uchování pam ti m sta Rožno-
va“. Celkem t iadvacet „jednoduchých“ poví-
dek, jak uvádí sám autor, aby literaturu p i-
blížil oby ejnému tená i, je cenných práv  
oním jasnoz ivým vid ním Valašska a jeho 
obyvatel. Mnohdy ty krátké p íb hy mají až 
neuv itelnou hloubku a jejich zdánliv  stro-
hé zakon ení otevírá tená i další prostor 
pro jeho vlastní dotvá ení. 

en k Kramoliš netrp l nostalgií po zani-
kajícím Valašsku a jeho starodávných zvy-
cích. Stále ješt  v n m žil, byl jeho bezpro-
st edním ú astníkem. Práv  proto dokázal 
tak dob e rozpoznat onu hranici, kde kon il 
chleba a za ínalo kamení, a nejen v horách, 
ale i v lidech.      

Neoby ejn  významný je „Doslov, aneb 
na besed  u e ka Kramoliše“, který v po-
dob  fiktivního rozhovoru sestavil „po jed-
né probd lé noci“, jak prozradil, prof. Milan 
Hambálek. V n m en k Kramoliš (prvo-
rozený ze sedmi d tí, rodi e z n ho cht li 
mít u itele, proto ho z nižšího gymnázia ve 
Valašském Mezi í í p ihlásili do u itelského 
ústavu v P íbo e) mimo jiné uvádí: „… po-
znal jsem bídu, chudobná za ízení obydlí, 
ale také ochotu a p ív tivost, zkrátka život 
se vším všudy.“ A také: „… seznal jsem, 
že nejvíce byly teny knihy jednoduché … 
Nap ed musíme zlákat lidi ke tení lehkým 
slohem … pak možno jim podávat též t ž-
ší etbu.“ Navzdory oné „jednoduchosti“ 
a „lehkému slohu“ vyšlo z pera (tehdy se 
psalo skute n  perem, ne na po íta i) kro-
m  dalšího na ty i desítky knih s nám ty 
d jepisnými a národopisnými i historických 
román  … „M l jsem v úmyslu napsat popu-
lární d jiny Valašska, takovou kroniku, která 
by rozši ovala známost slavných d jin va-
lašských mezi místním obyvatelstvem a tím 
nadchla je ješt  k v tší lásce ke kraji, k vlas-
ti a národu.“ Doslov je cenný i autentickým 
snímkem e ka Kramoliše, po ízeným zná-
mým rožnovským knihkupcem Hambálkem 
na zahrad  za knihkupectvím, kde se na 
pozadí majestátn  vypíná v ž rožnovské-
ho kostela. 

Moderní doba jako by n kdejší hranici 
„konce chleba a za átku kamení“ pon kud 
poodsunula, i zrušila úpln . I proto má tato 
knížka vybraných povídek e ka Kramo-
liše, zejména v sou asnosti, sv j nemalý 
význam p ipomenutím n kdejšího Valašska 
a života lidí ve zdejších horách. Knížku k vy-
dání p ipravil Milan Hambálek, odpov dným 
redaktorem je Daniel Drápala, ilustracemi ji 
doprovodil akademický malí  Lud k Majer, 
portrét e ka Kramoliše na frontispisu na-
kreslil Václav Süsser, grafickou úpravu kníž-
ky a sazbu provedl B etislav Vašek. Knížku 
vydalo M sto Rožnov pod Radhošt m za 
finan ního p isp ní Nadace D ti – Kultura 
– Sport. 

Richard Sobotka

tení z Byst i ky a R ž ky – knihu, kte-
rá chce p iblížit místa, kde žijeme a kam se 
rádi vracíme, autor  Pavla Kotrly a Jana 
Vetchého, vydalo v letošním roce 2010 na-
kladatelství Malina ve Vsetín . Je to knížka 
p íjemného kapesního i „kabelkového“ for-
mátu, obsahem p ipomínající pestré tení, 
jaké p inášely zábavné lidové kalendá e v mi- 
nulosti. Je totiž jakýmsi almanachem – výb -
rovým sborníkem, vztahujícím se k historii a 
životu obyvatel uvedených obcí. 

Autory p ísp vk  jsou nap . bývalí kroniká i 
obce (Jan Rous, Fr. Barto ), básníci a literáti 
(Max Kurt, Bartoš Vl ek, Martin Škabraha) i 
lidoví vyprav i (Antonie Dan áková, Františ-
ka Smolková) a další. Výb r p ísp vk , jako 
jsou pov sti, vzpomínky, verše, povídky a 
lidové povída ky v místním dialektu, iní pu-
blikaci velmi tivou a barvitou. P íjemný je i 
p ipojený rejst ík, seznamující s osobnostmi 
prezentovaných autor . Škoda, že chybí ales-
po  krátká anotace k samotným redaktor m, 
kte í tuto milou knížku, � nan n  podpo enou 
obcemi Byst i ka a R ž ka, uvedli do života 
a vkusn  ji obohatili i svými autorskými foto-
gra� emi. Tak se svým po inem i oni zasloužili 
o „p iblížení místa, kde žijí“. 

-HJ-

Dv  výtvarné publikace

Nejednou jsem si všiml, že vlastiv dné mo-
nogra� e a kupodivu i turistické p íru ky v nují 
zaslouženou pozornost socha ským památ-
kám svých m st a vesnic, mnohdy zazname-
návají detailn  historii jejich p vodu a další 
osudy, údaje o restaurování, st hování a jiných 
detailech a samoz ejm  hovo ívají zasv cen  
i o jejich p vodcích i mecenáších. Tato pozor-

nost se však v nuje tém  výhradn  starým 
památkám a pomáhá tak bezd ky nep ímo 
spoluvytvá et obecné mín ní, že starobylost 
sama sebou dodává hodnotu a produkuje 
krásu. V tšina t chto publikací nám ne ekne 
nic nebo tém  nic o novodobých um leckých 
dílech, kterých ve ve ejných prostorách mnoh-
de nechybí. Zpravidla se ani nedovíme, kdo je 
p vodcem nap . busty prezidenta Osvobodite-
le u školy nebo origináln  ešeného památníku 
osvobození na nám stí i návsi. A práv  tato 
nov jší a nejnov jší um lecká díla, asto ne� -
gurální, vtiskují našim m st m – jejich ulicím, 
nám stím, park m – charakter sou asnosti, 
naší vlastní doby, a z stanou sv dectvím, ím 
tato dnešní generace p isp la k estetizaci pro-
st edí, k charakteristické podob  p ítomnosti; 
doufáme totiž, že se již nevrátí obrazoborec-
ké ád ní, jehož pam tníky ješt  mnozí z nás 
jsou. A samoz ejm  nás také zajímají auto i, 
tv rci, um lci, kte í vložili plody svého talentu 
a umu do našeho životního prostoru.

Monogra� e Miroslav Machala a tichá e  
kamene, napsaná a s láskou a odbornou ak-
ribií p ipravená od Dalibora Maliny (vydala 
Masarykova ve ejná knihovna Vsetín 2010), 
p edstavuje letošního šedesátiletého jubilanta 
a jeho dílo, které z velké ásti pat í dnes k so-
cha ským skvost m m sta Vsetína a obnovuje 
i omlazuje jeho tvá . K p ednostem knihy, jak je 
to ostatn  u výtvarné publikace žádoucí, pa-
t í skv lá fotogra� cká dokumentace, která je 
sama o sob  um leckým dílem, a  zachycuje 
monumentální plastiky nebo artefakty praktic-
kého ur ení, jako nap . pítko v Panské zahra-
d , a její nápadité gra� cké ešení, jež je dílem 
socha ovy dcery Evy Machalové. Za povšim-
nutí stojí i n kolik reportážních snímk  z insta-
lace planetky na Dolním nám stí, z nichž je 
patrné, že ani jednoduchá elegance a lehkost 
se neobejde bez d myslného a složitého úsilí. 
Miroslav Machala by tedy nadále již nem l být 
zapomínán jako významný spolutv rce m st-
ského interiéru, jemuž vtiskuje stopa p ítom-
nosti pro budoucnost.

Loni byla ud lena Cena m sta Vsetína ma-
lí i Antonínu Kaderkovi, který 
oslavil sedmdesát let již v r. 2007, 
takže jeho letošní monogra� e, již 
tehdy p ipravovaná, vychází s jis-
tým zpožd ním, jako by cht la 
prokázat, že v trvalém sv dectví 
um leckého díla nehraje takové 
asové zpožd ní žádnou roli. 
Ob  publikace s bezprost ed-

ním vztahem ke Vsetínu pat í 
k sob . Machala je p edstaven 
jako tv rce, který svým dílem 
vstupuje do ulic, zatímco Kaderka 
t mito ulicemi prochází, v tomto 
m st  žije a svým dílem zachycu-

je nejen jeho obrysy, ale i atmosféru. Pro své 
album vybral n kolik desítek vesm s barevn  
reprodukovaných obraz  p evážn  mén  zná-
mých nebo neznámých, které však ve zkratce 
prezentují jak um lc v um lecký vývoj, tak 
jeho pohled na rodné m sto stále p ehledn ji 
a ve v tší zkratce stylizovaný. V tom sm ru je 
naprosto p esný post eh Tomáše Mikulaštíka 
(za azený mezi n kolik text  provázejících re-
produkce), že i p i velmi strohých a abstraho-
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Monogra� e „Miloš Šimurda“

Letošní rok vydává št dré plody na poli li-
terární prezentace celoživotního díla výtvar-
ných um lc  p sobících podstatnou ástí 
svého života na Valašsku.

Jednou z nich je i výpravná monogra� e  
akademického malí e Miloše Šimurdy. Je to 
dob e sestavená kniha, která mapuje celoži-
votní pou  tohoto esko-slovenského um lce 
i jeho rozsáhlou um leckou tvorbu formou 
p ísp vk  zasv cených historik  um ní i re-
produkce významné ásti um lcova výtvar-
ného díla. Na odborných textech se podílí 
n kolik autor : Mgr. Beata Jablonská, Mgr. 
Sabina Jankovi ová, ArtD. a PhDr. Tomáš 
Mikulaštík; za azeny jsou i poetické texty Mi-
loše Šimurdy v kapitole s názvem „Bu – bu 
–bu“ a vlastní sta  o mozaikové tvorb  téhož 
um lce. 

Úvodní životopisná ást nazvaná „Umelec 
ob anom. Ob an umelcom.“ charakterizuje 
um lce a jeho dílo na pozadí prožitých his-
torických událostí a životních peripetií. Jeli-
kož se jedná o výtvarné dílo bohaté svými 
malí skými formami, žánrov  i myšlenkov  
obsažné, jsou k úvodnímu p ehledu p idány 
i samostatné kapitoly. Ty se pak v nují um l-
cov  krajinomalb , duchovní a monumentál-
ní tvorb  a už zmi ované mozaice. Význam 
publikace povyšují i rozsáhlé p ílohy s boha-
tým fotogra� ckým doprovodem, seznamující 
s biogra� í Miloše Šimurdy, jeho zahrani ní-
mi cestami a um leckými pobyty, vydanými 
katalogy, publikacemi, novinovými a asopi-
seckými lánky i p ehledem samostatných 
i spole ných výstav. Monogra� e vychází 

ve dvojjazy né textové úprav  (slovensky a 
esky), biogra� cké údaje jsou navíc rozší eny     

o italský a anglický p eklad. 
Knihu v novanou zesnulé manželce Ann , 

o 174 stranách, s množstvím dokumenta ní-
ho obrazového materiálu, vydal Miloš Šimur-
da za p isp ní Ministerstva kultury Slovenské 
republiky a sponzora Vladimíra Mí ka.  

Hana Jab rková

VZPOMÍNÁME

Radomír Sousedík
30. 12. 1929 - 24. 12. 2007

Ji ina Sousedíková

Dávné iny v bou i asu zastín ny 
vlnou sv ží. Tu te  slunce zh ívá
A vzpomínky, pouhá vypráv ní zšedlá
Hlavn  že ta píse  stále živá

M l št stí, narodil se v rodin  vzácn  sou-
držné, kultivované. Do prost edí, v n mž p s-
továno bylo vlastenectví, sokolské ideje, láska 
k tradicím, potažmo národopisu. Nosit kroj p i 
slavnostních p íležitostech, to byla est. Jeho 
strýc Rudolf Londin ml. byl svého asu vynika-
jícím odzemká em. Je s ním nato en � lm, jenž 
je uložen v brn nském muzeu. U itelem mu 
byl jeho sta í ek. Jiný blízký p íbuzný, p ítel J. 
Országa Vraneckého, za války, v dob  ád ní 
nacist , uspo ádal v Brn  velkolepou podíva-
nou. Byla to jeho svatba, na níž v tšina host  
poutala pozornost svým oble ením v nádher-
ných „orsáckých“ krojích.

 Radek (tak se íkalo našemu hrdinovi) 
v dob  rodícího se valašského krúžku Vsacan 
za al se ješt  jako chlapec u it první tane ní 
kroky. Tam se sblížil se svým bratrancem An-
tonínem Sousedíkem, o deset let starším, jenž 
byl prvním primášem této národopisné skupi-
ny. Po n kolika letech se osamostatnili a hráli 
pod názvem „Súsedíkova cimbálová muzika“. 
Antonín, skute ný odborník na valašskou lido-
vou hudbu, um lecký vedoucí a primáš, Ra-
domír, organiza ní vedoucí, cimbalista, lidový 
vyprav  a zp vák. Jejich skupina, jak jsem 
již v p edcházejícím ísle Valašska uvedla, 
dosáhla svou kvalitou v hlasu. Už v 54. roce 
minulého století vystupovala v T, rok nato, 
v 55. roce, v celostátní sout ži získala 2. místo 
ze 36 sout žních muzik. Jejich innost nejen-
že nebyla docen na, ale naopak byla znemož-

ována. Vsetínským stranickým funkcioná m 
vadilo p edevším, že oba, jak Antonín, tak i Ra-

domír, byli synovci Josefa Sousedíka, bývalé-
ho továrníka, starosty a vynálezce. A Radomír 
navíc „tuplovan “.

Bylo to velmi t žké období. Jak jen z toho 
ven. Ale íká se, že „moudrá hlava vždycky 
klobouku dobude“. 

V té dob  byl už ženatý a spole n  s man-
želkou, zp va kou souboru, v d li, že cht jí 
v této kulturní oblasti nadále pracovat. P íleži-
tost se našla. Pochopiteln  mimo Vsetín. as-
to vypomáhal jako cimbalista v souboru Lipta. 
A tak se stalo, že po ukon ení innosti Souse-
díkova souboru nejen oni, ale postupn  osm 
len  muziky p ešlo pod k ídla souboru Lipta, 

jenž vyvíjel svou innost pod patronací výrob-
ního družstva téhož jména. Tím byla zna n  
posílena hudební složka, jež v tomto souboru 
pokulhávala za tane ní skupinou, tradi n  na 

Radomír Sousedík, dlouholetý vedoucí souboru Lipta
Foto z rodinného alba

Rodina Sousedík  a Londin  na svatb  Emilie a Old icha Londinových v Brn  1943, t etí zprava v kroji R. 
Sousedík

vaných tvarech jsou obrazy koncipovány tak, 
že divák, který se dokáže ve m st  orientovat, 
pozná, z kterého místa autor svou kompozici 
tvo il.

Ob  publikace umožní svým tená m ne-
jen poznat blíže dílo dvou um lc  neodmys-
liteln  pat ících ke Vsetínu, ale obohatí tím i 
poznání srdce m sta a tepu jeho života, by  
zakletého do kamene nebo do barev.

Mojmír Trávní ek



VALAŠSKO 2010/2

40

dobré úrovni. I stalo se, že oba manželé zde 
zakotvili na celých dvacet let. Radomír brzy 
stál v ele souboru a ujal se i vedení muziky. 
Laskavým p ístupem si dovedl získat mladé 
lidi. Tato vlastnost byla u n ho všeobecn  zná-
má. Tak se choval i jako pedagog na u ovské 
i pr myslové škole. Ve folkloru pracovali oba 

od mládí a do nového kolektivu vstupovali do-
state n  p ipraveni. Soubor Lipta pod novým 
vedením intenzívn  nacvi oval a poznenáhlu 
se mu otvíraly nové možnosti, nová vystoupe-
ní nejen doma, ale i v zahrani í. Zprvu se jed-
nalo o menší festivalové akce, posléze p išla 
pozvání i od ministerstva kultury. 

Musím však podotknout, že zásluhu na 
dobrém renomé m la p edevším muzika, jež 
ve staronové podob  neopustila styl bývalé 
úsp šné „Súsedíkovy muziky“. 

Radomír využíval každé p íležitosti k propa-
gaci souboru a astá vystoupení muziky nejen 
pro tuzemské poslucha e, ale i zahrani ní tu-
risty mu skýtala k tomu zna ný prostor. Muzika 
zkoušela nadále v rodném dom  vedoucího na 
Vsetín .

 V roce 1970 byly p eváženy ostatky ak. ma-
lí e a zakladatele souboru Lipta Jana Kobzán  
do rožnovského skanzenu. Kulturní program, 
jejž zajiš oval soubor, vybudil a zaujal natolik, 
že se zrodila myšlenka po ádat každoro n  
Liptálské slavnosti. Jejich organizace byla ná-
ro ná, nebo  se za ínalo skute n  na „zelené 
louce“.

V p íštích letech zareagovalo p edsednictvo 
eského svazu výrobních družstev. Když po-

znalo, že soubor svými vystoupeními je azen 
mezi p ední ve svém kraji, nastala intenzívní 
spolupráce vedení souboru p ímo s úst edím 
v Praze. A tak se paradoxn  družstvo Lipta 
zviditelnilo díky souboru. 

Nikomu v Praze nevadilo, že v ele sou-
boru stojí lov k bez stranické p íslušnosti. 
Charismatický zjev Radomíra, jeho za všech 
okolností slušné diplomatické jednání p ináše-

Manželé J. a R. Sousedíkovi

ly ovoce. Všichni, s nimiž p icházel do styku, 
oce ovali jeho korektnost, spolehlivost. Tv r-
í nápady, jimiž p ekypoval, byly akceptovány 

úst edím a stávaly se pro soubor požehnáním. 
Brzy bylo možno po ídit nové kroje v etn  
mužských halen a dív ích kožíšk . Mohly být 
zakoupeny n které hudební nástroje a tolik 
pot ebná aparatura. Úst edí samoz ejm  vy-
užívalo vystoupení souboru ke své reprezen-
taci. Otevíraly se nevídané možnosti zajížd t 
do zahrani í. Do té doby recipro ní pobytové 
zájezdy v rámci družstevnictví na bázi folkloru, 
Prahou neobsazované, se staly skute ností. 
To poté, když Radomír, vyslaný na festival do 
Ma arska, ubezpe il Prahu, že je schopen a 
ochoten spole n  s manželkou postarat se       
o cizí soubor po dobu týdenního pobytu u nás. 
Oba m li v té dob  již zkušenost jako exter-
ní pr vodci edoku, navíc jako u itelé mohli 
nabídnout své prázdninové volno. Program 
Liptálských slavností tak získal zahrani ní 
soubory a soubor Lipta krásné pobytové zá-
jezdy v zahrani í. Docházelo k pozoruhodným 
p átelským setkáním, neuv itelným folklorním 
zážitk m.

P i takových akcích bylo t eba zajistit kva-
litní suvenýry, pokud možná typické z našeho 
kraje. Jenže v té dob  nebylo snadné je se-
hnat. A tu se ukázalo, že Radomír Sousedík 
je nejen dobrým manažerem, ale i technicky 
a manuáln  zru ný. Jeho „valašky“ a také 
„zvoni ky“ v precizním provedení dostaly i 
certi� kát od tehdejšího odboru kultury p i ONV 
Vsetín a mohl by je zhotovovat pro rožnovský 
skanzen. Jenže na to nebylo asu. Byl rád, že 
pokryl pot ebu souboru. Program pro kulturní 
vystoupení zajiš ovala jeho manželka, sólová 
zp va ka, že mohla nabídnout i znalost t í ci-
zích jazyk .

Tv r í úsilí se rodí v hlav  zprvu jako sen. 
Tak tomu bylo i s p áním vybudovat kulturní 
areál v Liptále. A i tento sen, díky schopnos-
tem vedoucího souboru, se stával skute ností. 
Úst edí výrobních družstev poskytlo � n an ní 
pomoc a v zámeckém parku v Liptále vyr s-
tal jeden objekt za druhým. Dnes je chloubou 
obce a každoro ní slavnosti, letos již 41., mu 
dodávají na významu.

A nesmím ani zapomenout na dobrou spo-
lupráci s celostátní organizací turismu. Obo-
hatila soubor o etná zajímavá vystoupení, 
p inášela nové možnosti uplatn ní (35. ce-
losv tový sraz Rallye Fice 1974, Spartakiá-
da 1975, zimní sportovní hry mládeže Finsko 
1976 a další).

Všemožných akcí a pozvání p ibývalo. 
V roce 1979 soubor absolvoval 3 zahrani ní 
zájezdy, muzika navíc ješt  2 další. Pocho-
piteln  že s rostoucí aktivitou souboru p ibý-
valo práce vedoucímu. Vyno ovaly se problé-
my, pokud šlo o cestu „na západ“. Zpravidla 
to byly akce ministerstva kultury, ú asti na 
mezinárodních festivalech. Mnohdy ú ady 
necht ly pustit n kterého lena souboru. I 
v takových p ípadech záleželo na jednání 
vedoucího. K radosti všech zvládal i tento 
nep íjemný úkol.

Rodinný d m se stával asto ú adujícím 
centrem a zapojeni bývali krom  len  vý-
boru souboru i rodinní p íslušníci. Odbývalo 
se zde krom  již zmín ných zkoušek muziky, 
organiza ních záležitostí vedoucího šití kro-
j , psaní kroniky, sestavování program  i na-
cvi ování sólových p veckých ísel d tského 
souboru, jehož první vedoucí byla cimbalist-
ka, dcera Radmila.

Co íci záv rem. Než odešel, p ipravil pro 
funkci vedoucího souboru Lipta svého ná-
stupce, bývalého žáka Ing. Michálka, jenž 
zdárn  pokra uje v jeho šlép jích. 

A nedá mi, abych ješt  nepodotkla, že to 
vše, o em jsem tu vypráv la, d lal bez ná-
roku na mzdu. Zapálený pro tak ušlechtilou 
innost v noval v té dob  veškerý volný as. 

Zasloužil se o udržení a rozvoj lidového um -
ní v rodném kraji, jejž nade vše miloval.

Velmi si považoval ocen ní od ministryn  
kultury „Zasloužilý pracovník kultury“ a oce-
n ní od Úst edí výrobních družstev „Vzorný 
pracovník“. 

Byl nejen schopným a ob tavým vedou-
cím, ale i aktivn  ú inkujícím jako cimbalista 
a zp vák. S manželkou nechyb li na žádném 
vystoupení. Píse  „K horám, chlapci, k ho-
rám“, kdysi objevena a uvedena v život jeho 
bratrancem, byla jejich oblíbenou. 

Muzika souboru Lipta v Polsku na Mazurských jezerech
zleva: Pavel Nosál, Ivan Šedlbauer, St. Š otka, N hoslav Ryl, Radmila Sousedíková, Mir. Hajdík, Ji ina a Radomír 
Sousedíkovi
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Odešla Drahomíra Br áková 

Karel Pavlištík

V Drahomí e Br ákové odešla 6. ervence 
letošního roku osobnost, která vykonala dílo, 
jenž v procesu obnovení a rozvoje tradi ní 
lidové kultury na Valašsku v druhé polovin  
minulého století a po átkem století našeho 
sehrálo d ležitou, zatím ne zcela docen nou 
roli. 

Narodila se (24. 5. 1926) a vyrostla v rodi-
n  zlínského krej ího Antonína Oksnera, který 
své t i dcery, z nichž Drahomíra byla nejstarší, 
vychoval v duchu vlastenectví a sokolských 
ideál . S lidovými písn mi, tanci a také s kroji 
se Drahomíra Br áková dostala do kontak-
tu  již v dob  svého „sokolování“, jehož d leži-
tou sou ástí byla aktivní kulturní innost.

D ležitý zvrat v tomto sm ru  p inesly její 
kontakty se známým zlínským advokátem 
JUDr. Ladislavem Ruttem, který mimo adu 
svých aktivit sm ujících k oživení tradi ní lido-
vé kultury organizoval koncem ty icátých let 
minulého století  projekt  rekonstrukce zlínské-
ho kroje. Jeho cílem a nakonec i výsledkem 
bylo nalezení, rekonstrukce a fotodokumenta-
ce jednotlivých krojových sou ástek všedního, 
sváte ního i ob adního mužského, ženského 
i d tského kroje, který se ješt  po átkem 19. 
století nosil v „p edba ovském“ Zlín . 

Když se v roce 1953 stala zakládající len-
kou Bartošova starozlínského kroužku - dnes 
folklorního Souboru Františka Bartoše ve 
Zlín , ujala se úkolu po ídit pro nov  vzniklý 
soubor odpovídající krojové vybavení. Nebyl 
to snadný úkol jak z odborného hlediska, tak 
vzhledem k tehdy existující nouzi o vhodný 
textilní materiál. Nicmén  pro další životní 
cesty  Drahomíry Br ákové sehrálo spln ní 
tohoto úkolu podstatnou roli, protože se stalo 
zdrojem prvních, neocenitelných praktických 
zkušeností, které pozd ji prohlubovala a roz-
ši ovala teoretickým studiem i prací v terénu. 
To ji v následujících letech umožnilo stát se 
zejména na Zlínsku renomovanou odbornicí 
pro tvorbu krojového vybavení v té dob  hojn  
vznikajících folklorních soubor . V tomto sm -
ru se odvíjely její pracovní aktivity, dá se íci, 
až do konce života. Z výb ru jejích „krojových  
realizací“ vyplývá význam jejího p ínosu roz-
voji folklorismu v povále ném období na Zlín-
sku i na luha ovickém Zálesí.

Jejím dílem jsou sou ástky rekonstruova-
ného mužského a ženského kroje souboru 

Kašava, kompletní krojové vybavení pro d t-
ský soubor Valášek ze Zlína a pro souborek 
mate ské školky v Jasenné, nové krojové vy-
bavení cimbálové muziky Máj pro zahrani ní 
zájezd do USA i nedašovský kroj pro Lud-
víka Vaculíka. Do po adu Zdenky Jelínkové 
vystrojila zlínský svatební pár v etn  ušití 
starobylého mentýku pro nev stu, zhotovení 
rekonstrukce „ženichovské“ vonice a mužské 
bílé haleny. Ukázkou precizní práce emesl-
né i odborné byl dív í, pozd ji ženský  zlínský 
kroj, který si zhotovila sama pro sebe. Dalšími 
jejími  významnými po iny byly: rekonstrukce 
kroje mladého páru z Lukova, zhotovení ne-
v stinského „hlad ní“ a ženichovské vonice 
pro skupinu z Valašské Polanky vystupující na 
oslav  100. výro í Národopisné výstavy es-
koslovanské 1895. Nejzávažn jším jejím dílem 
však je skv lá rekonstrukce m stského muž-
ského, ženského i d tského kroje z Fryštáku, 
p i níž úzce spolupracovala s PhDr. Mirosla-
vou Ludvíkovou, vynikající a respektovanou 
znalkyní problematiky moravského lidového 
od vu, z Moravského zemského muzea v Br-
n . Klí ová  byla i její ú ast na obnov  kro-
j  v Sazovicích (obec na rozhraní Valašska, 
Hané a Slovácka). Z posledních prací byla 
rekonstrukce mužské košile ze Zádve ic oje-
din lého a neobvyklého st ihu, ušití hor ácké 
ženské kordulky a zhotovení chlapeckého kro-
je z Uherskohradiš ska.

Své znalosti a v domosti neuplat ovala 
Drahomíra Br áková jen p i vlastní  praktic-
ké práci. Od vzniku poradního sboru LUT p i 
tehdejším osv tovém za ízení v padesátých 
letech byla tém  ty icet let jeho respekto-
vanou poradkyní pro lidový kroj, d sledn  
bdící nad dodržováním tradi ních estetických 
norem p i krojovém vybavování folklorních 
soubor .  Dílo Drahomíry Br ákové si zaslouží 
naší úcty a uznání.

Za Horymírem Sušilem 

Karel Pavlištík

Jméno MVDr. Horymíra Sušila má v historii 
folklorních soubor  na jižním Valašsku a na 
uherskobrodském Dol ácku významné mís-
to. Svým osobitým muzikantským (výborný 
cimbalista a klarinetista a v bec „instrumenta-
listický“ všeum l), zejména však výrazným a 
jedine ným p veckým projevem a v neposled-
ní ad  i tvorbou hudebních aranžmá lidových 
písní a hudebních doprovod  k choreogra� ím 
lidových tanc  p isp l k pozvednutí  interpre-
ta ní úrovn  scénicky prezentovaného folklor-
ního materiálu v ad  folklorních  soubor . 

V dob  vysokoškolských studií v Brn  hrál 
v kapelách tamního Valašského krúžku, Mo-
ravského souboru lidových písní a tanc  i 
v cimbálové muzice své alma mater -  Vysoké 
školy veterinární. V rodných Valašských Klo-
boukách dlouho vedl folklorní soubor Dúbrava. 
Neodmítl však hostovat kdekoliv a pomáhat 
komukoliv, kdo ho požádal. Nejvýrazn ji se ale 
jeho um lecké p sobení rozvinulo p i spolu-
práci s uherskobrodskou Olšavou, kde p sobil 
od roku 1960 až do konce svého života. Vý-
znamná byla jeho spolupráce se zlínskou Ka-
šavou, brn nským BROLNem, bratislavským 
OL’UNem a ostravským Technikem. Spolupra-
coval s rozhlasem a televizí.

K zájmu o lidovou kulturu a k aktivnímu „mu-
zicírování“ jej p ivedlo rodinné prost edí. Naro-
dil se (14. 6. 1928)  a vyr stal ve Valašských 
Kloboukách. Jeho matka Libuše Sušilová – 
sb ratelka, erudovaná vyprav ka a neúnav-
ná osv tová organizátorka pat ila ke generaci 
„venkovských intelektuálních hybatel “, jejichž 
zásluhou se v druhé polovin  minulého století 
rozvinula intenzívní pé e o uchování a rozvoj 
tradi ní lidové kultury. H e na své „erbovní ná-
stroje“ –   cimbál a klarinet se nau il hrát jako 
samouk. 

Absolvoval adu výzkum  v terénu, kde 
hledal a zaznamenával lidové písn  i tance. 
P sobil v tomto sm ru nejen na jižním Valaš-
sku, ale i na Kopanicích. Byl velice platným 
spolupracovníkem Karla Vetterla a Zdenky Je-
línkové p i jejich realizaci pozoruhodné sbírky 
Lidové písn  a tance z Valašskokloboucka I, II  
(Praha 1955, 1960).  

Nebety n  záslužnou inností Horymíra 
Sušila byla jeho innost pedagogická. Teorií, 
jak u it hrát na cimbál, se za al zabývat n kdy 
v 2. polovin  70. let 20. století, když za al u it 

D. Br áková (uprost ed) a lenové Valašského sou-
boru Kašava v krojích z Fryštáku, rekonstruovaných 
a realizovaných po . 90. let min. stol.

D. Br áková v kroji nev sty ze Zlína - vlastní re-
konstrukce
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h e na cimbál svého syna Hynka. Tehdy pro 
n j za al psát první cvi ení, etudy a úpravy 
lidových písni ek. Profesionální pedagogické 
práci se za al intenzívn  v novat po svém 
odchodu do d chodu, a to na hudební škole 
v Uherském Brod , pozd ji i na jejích pobo -
kách v Bojkovicích, Šumicích, Dolním N m í 
a také doma. U il žáky r zného v ku – od 
školou povinných až po ty dosp lé  – hru 
na cimbál, kytaru, basu, zobcovou � étnu aj.        
V roce 1985 vyšla jeho u ebnice hry na cimbál 
pod názvem Moravské cimbálové etudy. Jako 
po íta ový samouk, ale o to v tší nadšenec, 
p ipravoval  pro své žáky partitury a noty. 
Nebety nost zásluh Horymíra Sušila o ucho-
vání a rozvoj tradi ní lidové kultury na Mora-
v  spo ívá v tom, že muzikantské tradice na 
Uherskobrodsku získaly v desítkách jeho žák  
– mladých muzikant  – konkrétní a ú innou ži-
votodárnou vzpruhu. 

Pro ty genera n  sp ízn né duše ze sv ta 
folklorních soubor , které  by náhodou ne-
v d ly, kdo je medicinae veterinariae doktor 
Horymír Sušil, se smutkem dodávám, že to je 
Led a – Led a Sušil; skv lý muzikant, zp vák, 
kamarád, p edevším však dobrý lov k, který 
odešel do muzikantského nebe 27. ervence 
letošního roku. 

P íb h  je u konce 

Ji ina Veselská 

P íb h je u konce, nebo  jeho nositel, vypra-
v  a obdivovatel  PhDr. Jaroslav Štika, CSc.  
není mezi námi. 

Vždy, když odejde lov k, který zanechal 
svým životem a prací velké dílo, cítíme, jak  je 
sv t, v n mž jsme se s ním potkávali, chudší 
a prázdn jší. A  chceme nebo ne, vrací se 
nám mnohé okamžiky, st ípky pam ti vzájem-
ných setkání, spolupráce, rozhovor , ale také 
slovních poty ek, které nikdy nemohly skon it 
jinak než dob e. Obsah p edešlých ádk  byl 
vyvolán práv  zprávou o tom, že dr. Jaroslav 
Štika už nebude nikdy procházet bránou rož-
novského muzea, aby potvrdil své r ení: „A  
jdu, kam jdu, vždycky skon ím v muzeu“. 

Bude jist  ada p íležitostí, aby byly zhodno-
ceny a sumarizovány všechny po iny, kterými 
se tak neopakovateln  zapsal do d j  rodného 
kraje, budou publikovány soupisy lánk , stu-
dií a knížek, které napsal, po ízeny seznamy 
po ad  p ipravených pro mnohé festivaly, roz-
hlasové a televizní vysílání. 

Pokud ne nyní, pod dojmem odchodu, tak 
p íští rok, kdy by oslavil osmdesáté naroze-
niny. 

Není mezi kolegy z muzeí ani etnogra� ckých 
pracoviš  nikdo, kdo by si setkání s usm va-
vým, na první pohled vždy dob e nalad ným 
mužem, vystupujícím noblesn  za všech okol-
ností, nezapamatoval. Ti z nás, kte í jsme m li 
p íležitost setkávat se s ním už za brn nské-
ho p sobení, si vždycky p ipomeneme malou 
potemn lou pracovnu, kterou sdílel s kolegyní 
Vlastou Svobodovou. Vzduch prosycený v ní 
cibule a p ipáleného masa ze studentské men-
zy v p ízemí nebyl práv  ovzduším, ve kterém 
by se dob e pracovalo. A p ece zde vznikaly 

práce, p ijímané odbornou ve ejností s velkým 
zájmem. 

Byly v novány pov tšinou karpatské koloni-
zaci a salašnictví v r zných zemích, které spo-
jovala spole ná historie osídlování a obživy. 

Díky své povaze nem l problémy navá-
zat p átelské kontakty s mnoha pam tníky, 
kte í ho svými vzpomínkami uvád li do dob 
již minulých a p ece tak zajímavých. Sám to 
p ipomínal ve svém vyznání ím je pro mne 
Valašsko? v roce 1999: „Valašsko, to jsou i 
moji informáto i z as  mých studií. T mi prv-
ními byl ba a Blinka, jeho syn zvaný Ró ild i 
jeho synovec Ruda. V každém údolí jsem na-
šel „dobrú dušu“. Ani jsem nedutal, když za ali 
o minulém život ....“

Ale už za brn nského pobytu se pozornost 
dr. Štiky soust edila i na jiný problém, stejn  
jako valašská kolonizace úzce svázaný s rod-
ným Valašskem.  Hledal velmi usilovn  odpo-
v  na otázku, kterou si možná kladli i jiní, 
ale nem li vytrvalost a cílev domost vedoucí 
k dobrému výsledku – jaký  kraj je Valašsko, 
kde jsou jeho hranice, jak bylo osídleno, jací 
lidé zde žili a co nám ješt  z t ch starých as  
z stalo? Máme právo se ješt  cítit Valachy, i 
když už nechodíme v krpcích, na hlav  nemá-
me vysoký klobouk a p es rameno župicu?  
P ístup, který zvolil k ešení této, pro n ho 
jist  kardinální otázky, byl zcela ojedin lý. 
Tak jak byl zvyklý tázat se „dobrých duší“ ze 
salaše, tak se ptal na to, kým se oni cítí, jak 
velký rozdíl je mezi obyvateli jedné a druhé 
obce, jak vnímají rozdíly v mluv , kroji, obydlí.  
Práv  tento originální zp sob ho p ivedl spolu 
se studiem archívních pramen  k novým záv -
r m, podloženým výsledky n kolikaleté práce.  
Záv ry to byly opravdu jiné, než se tradovalo, 
ale odpovídaly zjišt ným skute nostem, er-
pajícím z názor  a postoj  t ch, kterých se 
celá záležitost nejvíce týkala – Valach  žijících 
na Valašsku. 

V roce 1972 nastala patrn  nejv tší zm na 
v jeho odborném zam ení i rodinném živo-
t . Nabídka pracovat jako editel Valašského 
muzea v p írod  se nedala odmítnout, byla 
výzvou i úkolem, jehož spln ní považoval za 
doklad svého vztahu k rodnému m stu a kraji. 
Nebyl by to ani dr. Štika, kdyby neza al nápl  
muzea ešit po svém a  s odpov dností napl-

ovat krédo zakladatel  sourozenc  Jaro ko-
vých vybudovat „živé muzeum“, které nebude 
nabízet jen procházku po domech s mrtvým 
inventá em, ale bude p edvád t programy 
ukazující duchovní a tv r í bohatství zdejších 
lidí. K napln ní myšlenky nebyla cesta jedno-
duchá, i když mohl navázat na první pokusy 
spojené s p sobením Ing. J. R. Be áka a prof. 
K. Langra. Záhy po nástupu do funkce pro-
kázal v té dob  ne práv  asto pozorovanou 
osobní state nost, když v muzeu zam stnal  
Josefa Malé e a dr. Ladislava Buzka, kte í mu-
seli opustit z politických d vod  svá p vodní 
zam stnání.

V pr b hu let, díky jasné p edstav  o tom, 
co má muzeum dokumentovat a prezentovat, 
kterou formuloval již v padesátých a šedesá-
tých letech, mohl spolu se svými kolegy vy-
pracovat koncepci dostavby celého muzea, 
vytvo it a realizovat projekt nového areálu 
technických staveb, inspirovat a p ipravit celou 
škálu program  erpajících ze zvykoslovného 

kalendá e, pís ového, tane ního a hudebního 
bohatství. Muzeum se stalo p irozeným cent-
rem kulturního života nejen Rožnova, ale ce-
lého Valašska, na které byli všichni velmi hrdí. 
Mezi desetitisíci návšt vníky nikdy nechyb li 
domácí, rádi se vracející pod dojmem toho, co 
vid li a slyšeli, ke vzpomínkám na své sta e -
ky a sta enky a byli tak p ímými sv dky pro-
m n, jimiž celý kraj procházel. 

Programová nabídka muzea byla mimo ád-
n  bohatá, originální folklorní a zvykoslovné 
po ady, p edvád ní emesel a hospoda ení 
na polí kách, chov skotu, p stování ovoce 
budily obdiv  jeho koleg  v evropských muze-
ích v p írod , kte í se nechávali více než asto 
inspirovat rožnovskými zkušenostmi. Že bylo 
z eho erpat a jakého uznání se panu editeli 
dostávalo, vidíme i na skute nosti, že po šest 
let byl viceprezidentem Svazu evropských mu-
zeí v p írod . V roce 1989 pak muzeum hosti-
lo výro ní konferenci této organizace a mohlo 
v praxi ukázat, jak je možné na první pohled 
neživé expozice u init zajímavými a plnými 
života. Jako nadaný muzikant dovedl ocenit 
výkony vesnických muzikant  a zp vák , kte-
ré asto zval na vystoupení, erpající z jejich 
bezprost ednosti, hudebnosti a zaujetí pro 
uchování tradice. 

S muzeem a jeho programy souvisel odbor-
ný zájem etnografa Jaroslava Štiky o lidovou 
stravu. Téma, které snad nejvíce, krom folklor-
ních po ad , oslovilo laickou ve ejnost. Publi-
kace vydaná celkem ve t ech vždy upravených 
vydáních, pod názvem „Lidová strava na Va-
lašsku“ vždy obsahovala odborné pojednání 
erpající z rozsáhlých terénních výzkum , ale 

zájmu se t šil, zejména žen, i p ipojený recep-
tá  inspirovaný kuchyní minulých generací, 
která vynikala prostotou, jednoduchostí, vyu-
žívala vše, co se v hospodá ství vyp stovalo 
a vychovalo. 

Konec normaliza ního období zastihl muze-
um v tak íkajíc „dobré kondici“. Po etný kolek-
tiv odborných pracovník , kte í považovali mu-
zeum za své, ješt  v tší po et spolupracovník  
v terénu, národopisných soubor , etnograf  a 
folklorist , kte í ochotn  spolupracovali na p í-
prav  a realizaci projekt , byl zárukou toho, že 
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více jak p l milionu návšt vník  se vždy do ká 
nové nabídky po ad , služeb i instalací. Nic-
mén  po stránce organiza ní bylo postavení 
muzea dosti svízelné: jako p vodn  krajské 
za ízení pro� t ovalo z významu, jaký mu byl 
ze strany ú ad  p ipisován - vždy sem mohli 
p ivést o� c iální hosty, kte í ocenili pozornost 
v podob  dobrého jídla, programu i procházky 
po zajímavých areálech. Novým z izovatelem 
se v roce 1992 stalo Ministerstvo kultury. Z vý-
lu ného postavení se muzeum stalo v pohledu 
z izovatele jedním z mnoha, ke své sm le le-
žícím daleko od Prahy. Ale velmi záhy se tato 
nevýhodná situace zm nila díky vystupování a 
argumentaci pana editele. 

V rozhovoru, který dr. Štika poskytl  Pet-
ru Bradá ovi v roce 2008, vzpomínal s ur i-
tou nostalgií na situace spojené s p evzetím 
Pusteven do správy muzea. Kolik jednání, 
jízd do Prahy, vysv tlování a od vod ování 
p ipravenosti muzea zvládnout nelehký úkol, 
nedostatek � nan ních prost edk , které mu-
sely být zpo átku erpány jen z rozpo tu mu-
zea. Malou odm nou byla radost, kterou m l 
z po etných gratulací od koleg , když byl areál 
vyhlášen stejn  jako muzeum Národní kulturní 
památkou. 

Když se v roce 1999 rozhodl, že své e-
ditelování pov sí na h ebík, p edával svému 
nástupci „podnik“ s dobrou pov stí, originální 
nabídkou po ad  pro širokou ve ejnost, sice         
s omezenými � n an ními prost edky, ale mno-
ha pro v c zaujatými pracovníky. Posledních 
deset let tak mohl v novat „nedod lk m“ 
v publikování, ale také úpravám lidových pís-
ní a balad a hudb , která byla jeho celoživotní 
láskou. Za jeden z nejvýznamn jších úkol  po-
važoval ukon ení svého bádání o valašské ko-
lonizaci, Valaších a jejich život , vždy  to bylo 
téma fundamentální a nekone né. 

Soust ed ná práce na tématu byla v letech 
1997 – 2003  p erušována editorskými a re-
daktorskými povinnostmi, vázanými na vydá-
vání monogra� e  T šínsko. Rukopisy ty svaz-
kového díla, uložené v Rožnov , uspo ádal, 
spolu s Ivo Stola íkem editoval a díky dotaci 
Ministerstva kultury také vydal. Obsah byl se-
staven ze studií, napsaných už v šedesátých 
letech, z nichž mnohé p ežily své autory, kte í 
se nedo kali publikování. K t mto ty em dí-
l m p ipojil další - pátý, v n mž zve ejnil svou 
studii o charakteru lidové kultury na T šínsku 
jako  regionu, který m l s Valašskem mnohdy 
spole nou historii, jeho území také zasáhla 
valašská kolonizace a m lo být zastoupeno i 
stavbami v areálu muzea. Obdobn  jako tomu 
bylo v p ípad  Moravského Valašska, p inesl 
nové pohledy na problematiku vývoje lidové 
kultury, její speci� ka vázaná na st ety mezi 
rychle postupující industrializací a tradi ním 
zp sobem života. 

Záhy po ukon ení práce na vydání mono-
gra� e  se vrátil op t k historii a tradici rodného 
kraje. P edpokládal, že téma osv tlí ve dvou 
na sebe navazujících dílech syntézy, která 
obsáhne vše, co se mu poda ilo nejen u nás, 
ale také v zahrani í o karpatské kolonizaci a 
vztahu jednotlivých region  ke speci� c kému 
zp sobu hospoda ení – salašnictví shromáž-
dit a vyhodnotit.   Potvrzením toho, že zám r 
pojal jako své celoživotní poslání, je obsah l. 
ásti nazvané „Valaši a Valašsko. O p vodu 

Valach , valašské kolonizaci, vzniku a his-
torii moravského Valašska a také o karpat-
ských salaších“.  Dlouhý podtitul nazna oval, 
jak bude práce pokra ovat – od Beskyd až ke 
karpatskému oblouku na východ  a jihu. Sk í  
s poznámkami, jejíž obsah mu byl p i práci na 
monogra� i nevy erpatelným pramenem, ale 
osi ela a my m žeme jen litovat,  že mu nebylo 
dop áno práci dokon it. 

Odejde-li dobrý lov k, jakým pan doktor 
Jaroslav Štika byl, z stává po n m prázdné 
místo, které se jen t žko zapl uje. Z stane 
ale mimo všechno ostatní muzeum, jemuž 

vtiskl originální tvá , kam se mnozí asto a rádi 
vracíme a podíváme-li se od Valašského Slaví-
na k radnici, vždy uvidíme štíhlou vzp ímenou 
postavu stále usm vavého muže, který oplý-
val nápady a dovedl je také realizovat. Slyšet 
nebudeme v té chvíli muziku na am� teátru, ale 
písn  z Valašské Byst ice, kterým p ed nedáv-
nem prop j il sv j hlas, aby p ipomn l, že v t-
šinu z nich se nau il práv  od sta í k  a sta e-
nek – dobrých duší. Jeho dobrá duše k nim na 
konci zá í odešla.  

PhDr. Jaroslav Štika, CSc. (1. 4. 1931 
– 28. 9. 2010)

Vážená truchlící rodino, vážení smute ní hosté, 

všichni jsme si už jist  mnohokrát uv domili existenci všeplatného a bezvýjime ného 
zákona, podle kterého každý, kdo p ijde na tento sv t, musí z n j i odejít. V tšina z nás se 
ale také ur it  mnohokrát dostala do situace, kdy jej schopnost v cn  tento zákon chápat 
spolehliv  a rychle opustila ve chvíli, v níž se jeho platnost dotkla lov ka blízkého. Nyní 
se v takové situaci ocitám i já, a odtud i moje spolehnutí na Vaši shovívavost k tomu, že 
používám papírové berli ky p ipraveného textu. 

Nelze nep edpokládat, že pro v tšinu z nás, kdo jsme se p išli s Jaroslavem Štikou na-
posled rozlou it, není t eba uvád t jeho podrobnou životní bilanci, protože jeho dílo dob e 
známe, a také proto, že pat il k osobnostem eské etnogra� e  a eské kultury, jejichž dílu a 
zásluhám se dostalo již za jejich života ve ejných poct a zaslouženého uznání. A tak mn  
budiž dovoleno jen konstatovat, že v p ípad  dr. Štiky se tak nenaplnilo p ísloví: „Doma 
není nikdo prorokem“. 

Do kal se dvou vydání svých st žejních d l: Valaši a Valašsko a Lidová strava na Valaš-
sku, v nichž zúro il své dlouholeté systematické bádání o archaické kultu e karpatského 
salašnictví po celém Karpatském oblouku a valašské kolonizaci v bec, kteréžto téma se 
mu stalo již na po átku vysokoškolských studií, díky jeho uctívanému univerzitnímu u iteli 
Antonínu Václavíkovi, tématem erbovním i osudovým. Do kal se i dokon ení monogra� e  
T šínsko, již významn  obohatil svým autorským i editorským vkladem. Jeho knížka Etno-
gra� c ký region Moravské Valašsko, a  vydána tém  p ed ty iceti lety, je dodnes platnou 
metodickou p íru kou shrnující základní vymezení regionu i jeho speci� ka a utvá ení nejen 
student m, jimž p ednášel na univerzitách v Opav  a v Olomouci.

To a samoz ejm  i ada dalších v deckých aktivit zp sobilo, že se stal p edsedou Sub-
komise pro studium pastevectví v rámci Mezinárodní komise pro studium lidové kultury 
v karpatské a balkánské oblasti, že byl zvolen estným lenem eské národopisné spo-
le nosti a v nedávné dob  poct n titulem rytí  Rumunské republiky.

V p ítomnosti jeho dlouholetých spolupracovník  není lehké formulovat výstižn  odpo-
v  na otázku, jak a ím dr. Jaroslav Štika dokázal p isp t k tomu, že se za dobu, kdy stál 
v ele rožnovského skansenu jako jeho editel, stalo z muzea památek lidové architektury 
nejen v decké centrum, ale i centrum kulturní, kypící od jara do zimy bohatou a novátor-
skou programovou náplní, že se z rožnovského Valašského muzea v p írod  stalo doslova 
Museum vivum. 

Vid no zven í se tak stalo proto, že editel Štika byl obda en vzácným darem nalézat 
smysluplné kulturní a spole enské vize sm ující k ochran  a rozvoji tradi ní lidové kultury, 
že byl také navíc schopen nejen nalézat cesty k jejich realizaci, ale i získávat spolupracov-
níky ochotné nejen radit, ale také pracovat. Vid no zevnit  to bylo proto, že svým vlídným a 
laskavým p ístupem dokázal v lidech kolem sebe navodit atmosféru spolupráce, v níž vládl 
pocit, že jsou, jak jsem kdysi zaslechl, spolu s ním staviteli chrámu.

Samoz ejm , že nejen proto se stal viceprezidentem Svazu evropských muzeí v p írod , 
že mu ministr kultury eské republiky ud lil cenu za rozvoj tradi ní lidové kultury a folkloru, 
že byl až do konce života p edsedou v decké rady Valašského muzea v p írod  a že se stal 
p edsedou Valašského muzejního a národopisného spolku v Rožnov  pod Radhošt m.

A byla to op t mimo ádná kvalita jeho práce, která mu p inesla uznání a ocen ní nejen 
na domácí, ale i zahrani ní scén . Doktor Štika se jako editel doma i v zahrani í respek-
tovaného a uznávaného mezinárodního festivalu Rožnovské slavnosti stal prezidentem 
Národní sekce v rámci I.O.V , lenem Národního výboru ICOM, estným lenem eské 
národní sekce CIOFF. Jsem p esv d en o tom, že jeho zásluhy o domácí i zahrani ní od-
bornou i um leckou proslulost Rožnovských slavností nebudou v prost edí zejména valaš-
ských folklorních soubor  nikdy zapomenuty. 

M l jsem to št stí s ním spolupracovat p i organizaci folklorních festival , p i tvorb  fes-
tivalových po ad  a také být u toho, když prožíval pot šení a slast z vlastního muzicírování 
a zpívání, které byly nejp esv d iv jším projevem jeho lásky k životu. P ed lety jsme se 
spolu radovali z úsp chu po adu, který zaujal ve strážnickém skansenu diváky natolik, že 
jsme dostali i festivalovou cenu. Tomu po adu jsme dali název Písn  vypráv jí p íb hy. Ne-
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Lidové trio t i Š

Miloš Šimurda

Dne 28. zá í 2010 zem el PhDr. Jaroslav Šti-
ka, CSc. Valašské muzeum v p írod  v Rož-
nov  pod Radhošt m p ipravilo d stojný 
poh ební ob ad k uct ní památky bývalého 
editele muzea s mnoha tituly, o kterých od-

zn lo mnoho proslov  od spolupracovník  i 
odborník  z profese etnograf . 

Já s malí em Jaroslavem Frydrychem jsme 
m li vztahy kamarádské. Jiné než ty odbor-
né. Ovliv ovaly je i p íbuzenské vztahy ka-
maráda Jaroša se Slávkem. Byli bratranci 
ze strany jejich maminek. Moje známost se 
Slávkem Štikou za ala až po mém p est ho-
vání z Frenštátu p/R do Rožnova p/R v roce 
1948. V roce 1949 se za al tvo it soubor 
lidových tanc  Radhoš . K tanci hrála vel-
mi skromná muzika jen z houslí. Primášem 
byl Jaroslav Štika, druhé housle hrál Lá a 
Štrunc, kontry enda á . Všichni jsou již 
v muzikantském nebi. Já jsem byl zpo átku 
tane ník. Až po n jakém m síci jsem p ibyl 
do muziky jako basista. Totiž ve studentském 
jazzbandu jsem hrával kontrabas. Vlastnil 

jsem také krásnou koncertní basu koupenou 
v Ostrav . Se Slávkem jsme všichni byli dob-
í muzikantští kamarádi. Štika byl tehdy ješt  

gymnazista. M li jsme asté zkoušky, pak i 
vystoupení, hlavn  p i slavnostech v muzeu. 
Krom  muziky Slávek s Lá ou chodili po 
okolí Rožnova p/R a sbírali a zapisovali od 
pam tník  písni ky, které jsme potom i hrá-
vali. Jedna z nich byla i „Na Radoš u sa svítá, 
hore ka sa še í, zav i za mnú, moja milá, za-
v i za mnú dvé í“ atd. Nevím, zda jejich písn  
vyšly v n jakém zp vníku. Hrával jsem v mu-
zice až do roku 1955. To se soubor rozrostl 
ješt   o cimbál. Po smrti vedoucího souboru 
Luboše Ka áka se stal organizátorem i pri-
mášem Slávek Štika. 

Pozd ji se naše sch zky nesly na vln  
malí ského um ní. S malí em Jaroslavem 
Frydrychem jsme po valašské krajin  objevo-
vali nové a nové neznámé motivy a zajímavé 
lidové typy, které jsme malovali i kreslili. as 
od asu se Slávek s t mi našimi obrazy se-
znamoval. Zajímavé bylo, že n které d ev -
nice, které jsme malovali, se po rekonstruk-
ci dostaly do skanzenu, do „d diny“. Mlýn 
z Pod atého je v muzeu v Mlýnské dolin . 
Mám ho namalovaný už jako zchátralý a ná-

Solán m. Tenkrát opravoval pokojík v dom  
svých rodi . D m se nachází naproti editel-
ství muzea. P emlouval jsem ho, a  nechá té 
d iny a jde rad ji malovat. Domluvili jsme se 
tedy. Ráno jsem k n mu vyrazil. Vešel jsem 
otev enou bránou. V p ístavb  m li koupelnu. 
Dve e byly otev ené, uvnit  jsem vid l ást .... 
holé nohy na zemi. Vyšel Slávek a ekl „Jaroš 
je mrtvý.“ Byl to pro m  úder. Slávek Štika, 
bratranec, ho vytáhl z vany, ve které dostal 
infarkt, a upravoval ho. Z ejm  ho o to požá-
dala Jarošova maminka. Odešel jsem doslo-
va zdrcen. I to bylo soukromí J. Štiky.

K t m p íjemn jším stránkám života pa-
t ilo zahájení výstavy Slávkovým úvodem. 
V posledních ty ech, p ti letech jsem m l 
možnost náš kontakt zp íjemnit. Na svých 
výstavách jsem cht l potvrdit sv j humanis-
tický p ístup k um ní. A tak jsem dostal ná-
pad zahrát s mými bývalými kamarády - mu-
zikanty písn , které m ly podobu n jakého 
ve ejného sd lení. Požádal jsem Jaromíra 
Štrunce a Slávka Štiku, zda bychom nemohli 
ud lat lidové trio. Byli ochotni, a tak jsme pís-
n  nazkoušeli u Slávka Štiky. Bylo to vždy i 
s pohošt ním paní Evy Štikové. Byly to milé 
návraty do doby p ed nejmén  padesáti lety. 
Naše vystoupení m lo vždy úsp ch. Jedna 
z nich byla: „Chodili obrajti po d din , hleda-
li tabá ek v puche in . Na sedláka bú í, jaký 
tabák kú í, jestli dobrý je. Vy obrajti, co sa 
ptáte, vy ku íte tabák, jaký máte, já mám tra-
� k u na boku v pytlíku, to  ju máte.“ Nikdy nás 
nenapadlo, že se n kdo z nás brzy ztratí.

pochybuji o tom, že jeho milované písn  tu zazní i dnes, že budou i jeho zásluhou znít nejen 
v tomto prostoru dlouhá léta a uzav ou tak p íb h Slávkova smysluplného a dobrého života. 
Tím nejd stojn jším a nejp irozen jším zp sobem. 

Respekt k majestátu smrti velí neplýtvat ve chvíli posledního lou ení slovy. Ostatn  i 
ten, s nímž se dnes naposled lou íme, dával vždy p ed slovy p ednost in m - i když slovy, 
která vždy dávala jasný smysl, vládl dob e v situacích, kdy jich bylo zapot ebí. Všichni, kdo 
jsme mu byli v život  nablízku, také velice dob e víme, že e  Jaroslava Štiky nebyla e í 
hlu ného harcovníka, ale e í lov ka, v jehož hrudi tlouklo dobré srdce. Jeho slova nikdy 
nepat ila do kategorie t ch, která vyvolala vznik ho kého lidového úsloví: po bi i mod ina, 
po jazyku rana. Budiž mi dovoleno zd raznit, že toto konstatování vychází i z mé vlastní 
zkušenosti, a to z dob, kdy ve ejný projev vzájemného osobního p átelství byl v jeho po-
stavení po inem velmi riskantním.

Jedním z pilí  tradi ní ob anské etiky je zásada doprovodit lena obce na poslední ces-
t , vyjád it mu tak úctu a jeho blízkým ú ast na jejich zármutku. Hluboké ztotožn ní s touto 
zásadou p ivedlo dnes sem - na místo posledního rozlou ení i nás, koho se zesnulým spo-
jovala profese i p átelství. 

Po doktoru Jaroslavu Štikovi, kandidátu v d, trvale z stává na tomto sv t  úctyhodné 
v decké a kulturn  spole enské dílo, bohužel tu ale rovn ž trvale z stává prázdné místo po 
jeho vzácném a z duše dobrém lov enství.

est Vaší památce, doktore Jaroslave Štiko - pokoj Tvé duši, Slávku.

Smute ní projev dr. Karla Pavlištíka ve Valašském muzeu v p írod  v Rožnov  p/R dne 
4. 10. 2010

NAŠI JUBILANTI

„Nebude nám dycky tak…“
(aneb baví nás to...)

Dvacetileté výro í 
folklorního souboru Solá

Richard Sobotka  

Dvacet let existence si letos p ipomíná folk-
lorní soubor Solá . Jako datum svého „zrození“ 
uvádí 24. listopad 1990. Tehdy sedmi lenná 
cimbálovka dohromady „vážila 338 kg a m i-
la 1028 cm“. Zpo átku hráli a zpívali spíš pro 
pot šení. Domácké vyhrávání se brzy zm nilo 
v pravidelné zkoušky. Od samého za átku piln  
cvi ili, „aby z cimbálovky jednou vyrostla správ-
ná Valaška“. Už tehdy nem li daleko k ve ejným 
vystoupením a koncertování na festivalech 

hon už zarostený trávou. 
Mohly ty naše malí ské 
objevy být i pro Slávka 
Štiku popudem k p eve-
zení do skanzenu. Naše 
asté debaty se Štikou, 

tehdy už  editelem skan-
zenu, byly o možnosti 
vzniku malí ské galerie 
jako sou ásti muzea. 
Což se, chválabohu, po 
desítkách let nakonec i 
poda ilo. 

V t ch kontaktech 
je i smutný moment. 
S kamarádem Jarošem 
jsem se jednou domluvil 
na spole ném malová-
ní jednoho motivu pod Kamarádi M. Šimurda, J. Štrunc a J. Štika v roce 2007            Foto K. Matocha
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GR ATULUJEME

Augustin Krystyník 
z Nového Hrozenkova

 – Nositel tradice lidových emesel

Petr Li ák

U p íležitosti zahájení Dn  evropského kul-
turního d dictví, které prob hlo ve dnech 10. – 
12. zá í 2010 v P íbo e, získal prestižní ocen ní 
„Nositel tradice lidových emesel“ i mistr kolá  
Augustin Krystyník z Nového Hrozenkova. Stal 
se v po adí již 11. držitelem tohoto titulu z ad 
valašských výrobc . 

Kolá ství pat ilo spole n  s ková stvím po n ko-
lik staletí k nejvýznamn jším emesl m na vesnici. 
Kolá  tvo il d ev né dílo, které ková  opat il ková-
ním. V 16. století se dokonce ú edn  ztvrdilo, že 
„ková  je povinen kolá i v z okovat, ale sám nesmí 
vozy p ekupovat a s nimi obchodovat“.  Kolá ské  
výrobky – žeb inové a deskové vozy, kole ka, tra-
ka e, vozíky, ale i násady a topora, h ídele k plu-
h m tvo ily základ vybavení každé zem d lské 
usedlosti a neobešlo se bez nich žádné hospodá -
ství. Teprve postupující mechanizace na venkov  
a likvidace soukromého podnikání v 50. letech mi-
nulého století p inesly zánik kolá ství a v sou asné 
dob  se s tímto emeslem setkáme jen velmi z íd-
ka. Vytla ením voz  z b žného užívání ztratilo své 
hlavní opodstatn ní. Jedním z posledních mistr  
v tomto zaniklém oboru emeslné výroby je Au-
gustin Krystyník. 

Kolá ská výroba a práce se d evem provází 
pana Krystyníka již od d tství. Narodil se v ro-
ce 1952 v Novém Hrozenkov  jako nejmladší 
syn v rodin  kolá e Pavla Krystyníka, který se 
emeslu vyu il již v roce 1923 v nedaleké obci 

Hov zí u kolá ského mistra Františka Kašpara. 
Po svatb  se op t vrátil do Nového Hrozenko-
va, kde si ve t icátých letech otev el kolá skou 
živnost. Nejprve pracoval ve stodole, ale nevy-
hovující podmínky jej donutily vystav t novou 
a modern ji vybavenou dílnu, která svými pa-
rametry vyhovuje dodnes. Kola in  se nejprve 
vyu il jeho nejstarší syn Pavel, který v letech 
1952 – 1956 navšt voval u ovskou školu ze-
m d lskou v Chýši. 

Mladý Augustin vyr stal v prost edí otcovy 
dílny, kde se ješt  vyráb la kola, opravovaly 
žeb inové vozy a rozlámaná kola pro místní 
drobné sedláky,  kole ka, tá ky, ale také ho-
tovily topora k pantok m,  top rka k sekerkám, 
kosiska, d ev né ásti pluh , senné vidle a 
další kolá ské výrobky. Poznal také, co obnáší 
záv re ná ková ská práce, která následovala 
vždy po dokon ení kolá ského výrobku. Okutí 
kol se tehdy provád lo u mistra Josefa Stupky. 
Práce se d evem ho bavila a svému otci asto 
pomáhal.  

Po absolvování základní devítileté školy 
v Novém Hrozenkov  nastoupil do Zem d l-
ského u ilišt  v Horním Benešov  a za al se 
u it v oboru kolá . Již na škole byl velmi zru ný, 
nebo  mnoho praktických dovedností znal z díl-
ny svého otce. Vzhledem k tomu, že byl znám 
jeho p vod z kolá ské rodiny, byly na n ho kla-
deny i v tší požadavky. Za dobu svého u ení 
sám vyrobil t i kusy kol, pojízdný v elín a další 
stavebn  truhlá ské výrobky. 

Praxi ve t etím ro níku získal v díln  svého 
otce, která byla v té dob  za len na do JZD 
Nový Hrozenkov. Záv re né zkoušky složil 
úsp šn  v roce 1970. Praktické dovednosti 
spo ívaly tehdy ve zhotovení žeb íku, n kolika 
násad na ná adí a válendy. 

Po vyu ení nastoupil do družstva Beskyd 
v Novém Hrozenkov , které se specializovalo 
na výrobu dýhovaného a aloun ného nábytku. 
Rodinné vztahy ho ale po ase p ivedly do Vse-
tína, kde až do roku 1989 pracoval v pomocné 
d eva ské díln  p i místní zbrojovce. Zde mohl 
využít své znalosti práce se d evem, a tak se mu 
dostalo p íležitosti opravovat vozy, kola, sán  a 
vyráb t násady. Hlavní náplní jeho práce však 
byly opravy st ešních konstrukcí ve ejných budov 
a nábytku. Jednou do roka zde zhotovili alego-
rický v z. 

Se zm nou politické situace v roce 1989 
se otev ely možnosti soukromého podnikání. 
Augustin Krystyník se po letech vrátil do díl-
ny svého otce v Novém Hrozenkov , kde m l 
veškeré ná adí a strojní vybavení. S nadšením 
se za al v novat svému emeslu a všeobecn  
práci se d evem. Nabídek z oboru zpo átku ne-
bylo mnoho, proto se specializoval na stavební 
truhlá ství a vyráb l zejména d ev ný inventá  
pro pot eby chrám . V této dob  vyrobil nap . 
repliku gotických dve í pro kostel v Lokti u Kar-
lových Var . Ve své díln  zam stnal n kolik 
pomocných emeslník  – stola  a zapracoval 
i u n  v oboru truhlá . 

Postupem asu v pr b hu 90. let se za aly 
ím dál více objevovat zakázky na opravu sta-

rých kol, voz , bry ek, saní a ko ár  nejprve ze 
strany soukromých sb ratel , movit jších majite-
l  chalup a pozd ji i muzeí. Tím, že kolá ské e-
meslo všeobecn  v pr b hu druhé poloviny 20. 
století se zm nou systému v zem d lské výrob  
postupn  ztrácelo na významu a zanikalo, stal 

se Augustin Krystyník jedním z mála odborní-
k  ovládajících toto starobylé a zanikající emes-
lo v eské republice.  Díky známosti, kterou si 
b hem let vybudoval, se stal vyhledávaným kolá-
em. Specializuje se na tradi ní kolá skou výrobu 

všech typ  louko ových kol, celých voz , vozík , 
traka , plužních kole ek, opravuje i jednotlivé 
sou ásti, ale provádí i repase starých bry ek, 
saní, ko ár  a hasi ských st íka ek. Zhotovuje 
také kola na staré automobily veterány. V roce 
2008 vyrobil kompletní žeb inový v z na objed-
návku Národního ústavu lidové kultury ve Stráž-
nici a o rok pozd ji také pro Valašské muzeum 
v p írod  v Rožnov  pod Radhošt m.  Vše vy-
rábí tradi ním zp sobem, kdy v tšina innosti a 
výrobních postup  je ryze ru ní prací. Strojní vy-
bavení, které používá, zd dil po svém otci, který 
dílnu v pr b hu svého aktivního pracovního živo-
ta zmodernizoval. Již ve 40. letech si po ídil tyto 
d evoobráb cí stroje - pásovou pilu, soustruh na 
elektrický pohon, stojanovou vrta ku a hoblovací 
stroj. Z této doby pochází také horizontální jedno-
listová pásová pila (katr) na ezání kulatiny, která 
je dodnes pln  funk ní.  

Mimo vozy a kola hotoví Augustin Krystyník 
i nejr zn jší násady a topora pro zem d lské 
ná adí a emeslné nástroje. Pracuje výhradn  
s tvrdými d evy listnatých strom , jejichž pou-
žívání je v tomto oboru nenahraditelné. Používá 
tradicí ov ené výrobní postupy. I když n které 
práce usnad ují i nahrazují zmín né mecha-
nické stroje, v tšina krok  p i stavb  kola z stá-
vá stále jen ru ní prací. 

V posledních letech se mu poda ilo navázat 
spolupráci s restaurátorem historických ko ár  
Václavem Obrem, pro kterého provádí veškeré 
opravy všech typ  louko ových kol. Spolu s ním 
se také aktivn  podílí na organizování meziná-
rodního setkání kolá , které se pod názvem 
Josefkol uskute nilo již t ikrát v echách pod 
Kosí em. 

Augustin Krystyník také prezentuje kolá ské 
emeslo na ve ejnosti svou ú astí na ad  pro-

gram  s emeslnou tematikou, které po ádají 
každoro n  Valašské muzeum v p írod  v Rož-
nov  pod Radhošt m a Muzeum vesnice jiho-
východní Moravy ve Strážnici. Snaží se lidem 
p ibližovat d íve tak b žný a nepostradatelný 
obor lidové emeslné výroby. Proto jako jeden 
z posledních kolá  v naší republice si právem 
zaslouží toto významné ocen ní. 

u nás i v zahrani í. Tvrdá práce p inesla své 
ovoce v podob  751 (!) vystoupení za dvacet 
let existence souboru Solá . Krom  domácích 
luh  a háj  ú inkovali také v Ma arsku, ecku, 
Polsku, Holandsku, Slovensku, Špan lsku, N -
mecku, Itálii, Anglii, Francii, Rakousku a jinde. 
Krom  toho vydali to své muzicírování, zpívání 
a ší ení radosti ve folklorní tónin  celkem na 14 
MC/CD. Vid t a slyšet jsme je mohli v TV po a-
dech a slyšet také na rozhlasových vlnách. 

K jubileu své dvacetileté existence vydali 
p knou, zajímavou a p ehlednou publikaci „So-
lá  p evážn  nevážn  (aneb baví nás to…)“. Ta 
obrazem i slovem zaznamenává historii tohoto 
folklorního souboru, který se od skromných za-
átk  dopracoval mezinárodního uznání a také 
ady ocen ní z ú asti na festivalech.

V jedné písni ce se zpívá: „Ej, není takéj par-
ty, tajak je v Soláni…“ A v jiné: „Nebude nám 
dycky tak…“, jejíž vydání na MC uvádí obrázek 
len  souboru v poklidu spících pod pruhovaný-

mi duchnami. I v této pohodové part , ítající 
v sou asnosti kolem t iceti len , se st ídaly 
chvíle lepší s t mi horšími, p ece mohou po 
dvaceti letech existence, kdy jiné soubory dáv-
no skon ily, vzácn  uvést: „Baví nás to!“ 

Pop ejme rožnovskému folklornímu souboru 
Solá  k jeho dvacetiletému jubileu, v ase na 
rozhraní mládí a dosp losti, aby je to bavilo nej-
mén  po dalších dvacet let. 

Foto C. Štrunc, FA VMP Rožnov p/R 
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LOV K ....
TO JSOU PRO MNE OSY A TRASY

PODOBNÉ OBLINÁM ZEM  A K IVKÁM NEBE

V. Cigler

Rozhovor s doc. akad. 
socha em 

Václavem Ciglerem

Když jsem v ned li 12. zá í t.r. p icházela ke 
vsetínskému zámku, d lala jsem si nejv tší sta-
rost o to, jestli se osobn  potkám se sklá ským 
výtvarníkem Václavem Ciglerem, zdali ho poznám 
a budeme–li si moci n co íci o jeho práci. M la 
jsem s ním p edem domluvenou sch zku, ale ta se 
nemohla konat. Pro jistotu jsem p ipravila pár otá-
zek. Byla jsem si v doma toho, že odhalování jím 
vytvo eného pomníku panu doktoru Peroutkovi a 
p ebírání estného ob anství m sta Vsetína rodá-
kem Václavem Ciglerem bude tak náro né, že se 
rozhovor ani neuskute ní.

Mýlila jsem se. Trošku jsme si pozd ji promluvili, a 
pana Václava Ciglera jsem poznala okamžit . Jeho 
fyzická hybkost, živá gestikulace jemných rukou, zví-
davý jiskrný pohled o í mne nenechaly na pochybách 
- p ede mnou je mimo ádný lov k - výtvarník, sklá , 
který svým velkolepým dílem napl ovaným a roze-
chvívaným simultánní jednotou mnoha prostor  dáv-
no p erostl hranice eského a evropského regionu. 
Je známý a oce ovaný po celém sv t  a mnoho jeho 
prací ur uje a charakterizuje svým vyza ováním a mo-
dulovaným sv telným proud ním atmosféru interiér  i 
exteriér  ve ejných prostranství sv tského i sakrálního 
charakteru.

A tak jsem se p ece, v záv ru slavnosti po odhalení 
památníku, úvodním proslovu Jany Šindelové, líbez-
ných vzpomínkách milého spolužáka ThDr. Tomáše 
Hole ka, oslavných p áních, gratulacích, darech i jis-
krné muzi ky a zp vu CM Jasénka, dostala na adu 
já. Zajímalo mne, co p ivedlo Václava Ciglera na myš-
lenku vytvo it památník bývalému editeli vsetínského 
muzea Bohumilu Peroutkovi s názvem „Pocta RNDr. 
B. Peroutkovi”. V jeho slovech byla cítit zvláštní úcta 
a pokora, když hovo il o inu muže, jenž se na pokraji 
sov tské okupace upálil na nádvo í vsetínského zám-
ku. A práv  do t ch míst vkomponoval Václav Cigler 
sv j rozm rný kovový anuloid - prstenec a zav sil jej 
do výše hlavní ímsy, aby mu dovolil, na dn  nádvo í, 
prom nliv  se zrcadlit ve st edové temné sklen né 
kruhové ploše spolu s plochami zdí, oken, zámec-
ké v že a mod í nebes. Zrcadlením a vymezováním 
ploch odrazu i lidské � gury dosahuje autor nebývalého 
až provokativního propojení reálných, pevn  de� nova-
ných forem s vanutím sv telného prostoru p esahují-
cího až k nekone né dálce. Svým duchovn   vrstev-
natým i výtvarn  až minimalisticky istým objektem 
vzdává hold doktoru Peroutkovi i bezejmenným lidem, 
kte í nejvyšší ob tí p ekonali horizont lidského života. 
Na jejich životy i iny má být vzpomínáno. 

O estném ob anství m sta Vsetína hovo il Václav 
Cigler jako o velké poct . Byl rád a t šil se z tohoto 
vyznamenání zvlášt  proto, že m sto Vsetín nezapo-
mn lo na jeho zrození  v tomto míst . I když už dávno 
odešel do sv ta, žil tém  dvacet let svého mladého 
života tady, kde, jak sám napsal, „poprvé nahlédl do 
tajemství sv tla, vody a kv t …” . Svérázné lidi, p -
vabné Valašsko - kraj svého d tství a mládí si stále p i-
pomíná, je pro n j neustálým zdrojem inspirace ve vý-
tvarné práci a oce uje na n m zvláštní a výjime nou 
jinakost horizontálních linií kopc  a hor, tak líbezných a 
neshledaných nikde jinde na sv t . 
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Václav Cigler, Michal Moty ka - Pocta RNDr. B. Peroutkovi, Zámek Vsetín, 2010, kov, 
tabulové sklo, instalace 10x10x7 m        Foto Michal Moty ka

 Foto Hana Jabúrková

Václav Cigler p ebírá estné ob anství m sta Vsetína od starostky K. Othové  Foto M. Oš ádal
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Další rozhovor s Václavem Ciglerem už prob hl v pí-
semné podob : 

1. Je v sou asnosti ješt  možné rozlišit v mo-
hutném sv tovém proudu vznikajícího skla „ eské 
sklo”? A dalo by se n jakým zp sobem charakte-
rizovat?

Sou asné eské sklo má svou vlastní tvá  odlišnou 
od produkce jiných zemí, a to nejen vysokou úrovní vý-
tvarnou, ale také schopností reagovat na nové podn ty 
technologické a technické, díky kterým se mohlo proje-
vovat velkoryse a mnohotvárn .

2. Jaké okolnosti Vás p ivedly ke sklu ? Formoval 
se Váš zájem o tuto materii již p i studiu na gymná-
ziu ve Vsetín ? Do jaké míry Vás ovlivnilo studium 
na sklá ské škole v Novém Boru a posléze na VŠUP 
v Praze a mohl jste tento vliv uplatnit p i vlastní pe-
dagogické innosti na VŠVU v Bratislav ?

Nedovedu asov  up esnit, kdy m  sklo jako materiál 
jedine ných vlastností uchvátilo natolik, že jsem se roz-
hodl profesn  se jím zabývat. Nejzákladn jší vzd lání 
jsem získal na sklá ské škole v Novém Boru, další v ate-
liéru profesora Josefa Kaplického na Vysoké škole um -
leckopr myslové v Praze. Po jejím absolvování jsem byl 
vyzván Vysokou školou výtvarných um ní v Bratislav , 
abych tam založil a vedl odd lení skla v architektu e, což 
byla pro mne velká p íležitost dát slovenskému sklá ství 
v kolektivu svých student  novou podobu jak v oboru 
pr myslové výroby, tak volné tvorby.  

3. P ináší Vám v tší radost a uspokojení práce na 
objektech, které jsou ur eny pro prostor konkrét-
ního místa spjatého se silným duchovním obsa-
hem, i dáváte p ednost svobodn jším solitérním 
objekt m, které sou asn  rozechvíváte a napl uje-
te „simultánní jednotou mnoha prostor ”? 

Jako sklá ský výtvarník zabývám se sklem jak ko-
morního m ítka, tak sklem v kombinaci s jinými ma-
teriály, p evážn  kovem, které mn  umož ují v tší 
možnost p edevším p i ešení úkol  architektonické 
povahy. 

4. Jsou Vaše kresby nezbytným p edstupn m 
k realizaci sklen ných objekt  a šperk , nebo vzni-
kají jako zcela samostatná díla? 

Kresebný projev pokládám za nejsvobodn jší a nej-
osobit jší zp sob výtvarného vyjád ení. Kresbu jako 
prost edek pot ebný k realizování sklen ných objekt  
nebo šperk  používám jen ve form  technického výkre-
su nutného k up esn ní finálního zadání.

5. Souhlasíte s výrokem Alberta Einsteina: „Nej-
krásn jší pocity vyplývají ze záhad. Jsou to pocity, 
které stojí u kolébky um ní a skute né v dy. lo-
v k, který tento pocit nezná, který se už neumí di-
vit a který neumí žasnout, je prakticky mrtvý. Je 
jako zhasnutá svíce.”?

Sv t, který nás obklopuje, je zázra ný a tajemný a 
v tomto smyslu opájivý, ale i inspirující a povzbuzující 
ve snaze i pot eb  mu rozum t a pokusit se jeho pod-
n ty využít k smysluplnému po ínání. 

6. Co pro Vás znamená sv tlo a sklo? 
Pro mne sklo je materiálem sv tla. Materiálem vi-

zuáln  i smyslov  vzrušujícím, i když st ží definova-
telným, protože práv  tak hmotovým jako nehmotným, 
tudíž blízkým naší mentalit  i p edstavám o sv t  sv t-
lém, jak ve smyslu života reálného, tak i duchovního.    

Za rozhovor d kuje Alena Podzemná
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Václav Cigler, Michal Moty ka - Zrcadlící se k ídla na vodní hladin , vodní zámek 
Fraeylemaborg, Nizozemsko, 22,6x2x2,3 m, tabulové sklo, kov, 2009             Foto M. Moty ka

Václav Cigler, Michal Moty ka - Místo setkání, Muzeum Kampa - terasa, instalace 20x20x2 m, 
tabulové sklo, kov, d evo, 2009                  Foto M. Moty ka, M. Vi an

Václav Cigler                 Foto M. Moty ka



VALAŠSKO 2010/2

Obrázek z Valašska 

Miloš Jarošek 

Nedávno jsem navštívil starého Valacha a ten mi vypráv l p íhody ze svého mládí. Krom  
jiného také toto:

„Jednúc, dyž n  bylo tak 12 rok , byli sme na poli všeci, tatík, mam nka, já i Rozka, moja 
tyrletá sestra. Bylo to na za átku leta. Bylo horko, že nám pot s ela kapál jak ze st echy p i 

déš i. Rozka sa po ád posm tala mezi nama a bavila nás. Každú chvílu sa p iplantala pod ruky, 
že sme sa báli, že ju kopnem motykú. Tož mam nku to už dožralo a zak i ali na u:

„Dybys ra i šla henkaj krávy pás  a neposm tala sa tady.”

Rozka sa zdvihla ze zem  a pomalu ky šla za kravama. Sedla si pod strom a pustila sa do 
st ešní – vrab inek, keré tam ležaly spadlé. „Nejez ty st ešn !” volali na u mam nka, „bude 
ti z nich zle.” Ale Rozka neposlechla a jedla dál plnú hubú. „Poslúchaj, Rozko, nechaj už t ch 
st ešní!” volali mam nka zasej. Rozka jakby neslyšela, jedla dál. A tož tatí ek na u zak i ali: 
„Rozko, dyž chceš, aby sa ti krávy pásly, tož také musíš neco zazpíva .” Rozka odešla kúsek za 
kravama, vzala bi  do ruky a za ala zpíva :

„Eš e tu druhú,” volali na u mam nka, kerá byla ráda, že cérka zapomn la na st ešn . A 
Rozka zasej sa dala do zp vu:

2. Zytra ráno másla a pozyt ku sýra,
pas sa n , babuško, moja roztomilá.

 „Mam nko,” volala nedokon aci písni ku, „mam nko, já bych cht la, mn  sa chce...” „Ja, 
vidiš ju, to máš z tych st ešní,” hn vali sa mam nka, „neposlechneš, dyž ti íkám. – Tož šak di, 
co na m a voláš!” „Mam nko, ale dyž já nemožu!” „A pro  nemožeš?” ptajú sa tatí ek. „Dyž já 
nemám hrne ek”, vysv tluje cérka. „Ale di, ty hlúpá, tady p eca nepot ebuješ hrne ek.” „Dyž já 
ho ale chcu,” stojí na svém Rozka. „Tož cht j,” volajú mam nka, „já ti ho ze zem  nevyhrabu,” a 
pokra ujú dál v práci.

Cérka na chvílu sa odml ala potom zasej 
za ala zpíva :

1. Kam, d v átka, kam jdete, kam jdete,
kde na trávu p jdete, p jdete.

2. A já p jdu též s vámi, též s vámi, 
nakosím vám otavy, otavy.

3. Otavy vám nakosím, nakosím, 
a do kopy nanosím, nanosím.

4. Vy budete z kopy bra , z kopy bra ,
a já p jdu s vama spa , s va...

„Mam nko, mn  sa chce....” „Tož nek i  a 
b ž!” „Dyž já nemám hrnéééé ek...” „Ja, nech 
a pes opere, jak budeš po ád napalova , tož 

ti aj na ežu emen m a budeš ticho,” hn vali 
sa tatí ek. Rozka p estala k i a , sed la jak 
za ezaná, ale za chvílu sa dala do breku: 
„Mam nko, m a bolí b uch... Mam nko, já 
chcu hrnééééé ek!”

A dyž mam nka vid li, že si s ú nijak 
neporadíja, pravili tatí kovi: „Ta ku, eš e nám 
ta cérka ocho í. B ž henkaj, pod st eš ú je 
hrnec s kašú, co máme na ob d, a dones ho 
sem. Musíme ju honem zes  a da  jí ten hrnec.” 
Tatí kovi sa cosi moc necht lo a brblali pod 
fúsama. Dyž ale vid li, že Rozka ve a volá: 
„Mam nko, m a bolí b uch”, šel pro kašu. Odbyli 
narychlo ob d a tatí ek zanésli cérce hrnec. A 
za chvílu pokra ovala Rozka ve zp vu:

5. Ó, Bože m j, ot e m j, ot e m j, 
falešný je galán m j, galán m j.

6. Falešné on o i má, o i má, 
za inýma pohlédá, pohlédá.

7. Za inýma každý de , každý de ,
za mnú jednúc za týde , za týde .

8. Aj to p íde v sobotu, v sobotu,
kdy mám pilnú robotu, robotu.

9. Kdy já lí ím a mažu. a mažu, 
pobavi  sa nemožu, nemožu. 
10. P ídi Ty k nám v ned lu, v ned lu,
já Ti pérko uviju, uviju.

11. P kné pérko uvila, uvila,
za klobú ek p išila, p išila.

 Tatí ek aj mam nka byli rádi, že už cérce 
nic není. Tatí ek na u volali: „Na hrné ku 
Rozka sedí, galán na u z lesa hledí.” Ale 
Rozka byla spokojena; m la p eca hrné ek. 

Poznámka redakce: 

Uvedený materiál je v podob  rukopisu uložen v po-
z stalosti JUDr. Miloše Jaroška, kterou spravuje vsetínské 
muzeum. Vsetínský rodák M. Jarošek p sobil jako 
advokát v Olomouci. Zárove  byl výborným klavíristou 
a hudebním skladatelem. ty i roky studoval kompozici 
u V. Nováka v Praze. Jeho poz stalost obsahuje krom  
osobní korespondence a dokumenta ního materiálu 
p edevším rukopisy partitur hudebních skladeb a písní 
upravených pro zp v s doprovodem. Nejrozsáhlejším 
a nejvýznamn jším jeho hudebním dílem byla opereta 
„Galáne ka”, zp vohra ze Slovácka o 10 obrazech, 
jejíž libreto napsal JUDr. Ferdinand Tomek. Úsp šnou 
premiéru m la v Olomouci v b eznu 1934.  Na pastv , Dušná u Vsetína, 1934                       FA MRV Vsetín (ilustra ní fotogra� e)
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V  A T E L I É R U

Malí  MgA. Ji í KUD LA se narodil 23. 10. 1976 ve Zlín , v sou asnosti žije a p sobí v Ostrav .  
Po SUPŠ v Uherském Hradišti absolvoval ateliér � gurálního malí ství na FaVU VUT v Brn  u prof. ak. 
mal. Ji ího Na eradského (1995 – 2001) a zú astnil se také studijní stáže ve Špan lsku (na Fakult  vý-
tvarných um ní Univerzity Castilla – la Mancha, Cuenca). Od roku 2006 pracuje jako odborný asistent        
v ateliéru Malba II. u Františka Kowolowského na FU OU v Ostrav . Vystavuje už od poloviny 90. let a 
v posledních letech p edstavuje svou tvorbu nejen ostravskému publiku. 

V Zámecké v ži vsetínského muzea prob hla v letní sezón  Vaše výstava nazvaná Facebook. 
Na konceptu vystaveného souboru obraz  pracujete už t i roky, a ten se v pr b hu asu p i-
rozen  vyvíjel. Do tematického kontextu postupem asu vstoupila i problematika facebooku. 
Mohl byste téma, které Vás zaujalo natolik, že uvažujete i o jeho zpracování v dizerta ní práci  
s p ízna ným názvem Tajemství identity, p iblížit tená m? 

Zajímá m  identita portrétovaných. Ve svých obrazech se pomocí r zných formálních p ístup  po-
kouším portrétovaného doslova identi� kovat. A to podle vlastního klí e, který se v závislosti na mém 
aktuálním rozpoložení pokaždé m ní a vytvá í tak i prostor k formálním hrátkám. Zaznamenávám  kon-
krétní, anonymní i zcela smyšlené osoby. U této „portrétní“ malby se portrét obecn  stává jen jakýmsi 
druhovým pojítkem. Soubor obraz  se nabízí i jako východisko k „univerzálnímu“ portrétu, konglome-
rátu mnoha tvá í... V ostravské Galerii Dole jsem ho v lo ském roce ozna il jako Mí známí, ve Vsetín  
jako Facebook. Zajímá m  fenomén sociální sít  plné pro� l  lidí, kte í spolu komunikují, tvo í zájmové 
skupiny, sbírají p átele, aniž by se t eba vzájemn  skute n  znali. 

Malujete asto rozsáhlejší cykly obraz  na spole né téma. Ve Vaší tvorb  se objevují sociál-
ní nám ty - a  už se týkají jedince, ur ité skupiny lidí (Gamble i, Facebook) nebo konkrétního 
životního prostoru, jenž lov ka obklopuje. 

Mám pot ebu postavit obraz na p íb hu. Na stáži ve Špan lsku na m  zap sobilo tam jší sv tlo, tep-
lo, jazyk, krajina, architektura a to vše vyústilo v cyklu D m básníka. Konkrétní architekturu jsem mal-
bou transformoval do šesti pláten, zkoumal ji v ase, reáln  v plenéru i emocionáln  v ateliéru. P estože 
byl Na eradského brn nský ateliér zam ením � gurativní, zjistil jsem asem, že m  � gura zajímá okra-
jov  a mnohem více mne napl uje prostor kolem ní. Vyjád ení hloubky pomocí úsporných malí ských 
postup , perspektivy, geometrie, optického klamu atd. V souboru obraz  M j d m, m j hrad jsem se 
snažil p emýšlet více o jejich následné instalaci a zahrnout tak jednotlivé malby do jednoho vizuálního 
celku. Ten je sice složený z fragment  architektury, jejího interiéru i exteriéru, ale � náln  ukazuje na 
konkrétní d m, as, místo a zanechává otázky... Podn tem pro cyklus pohled  na Liškovu vilu ve Zlín , 
která m  uchvátila architektonickým tvaroslovím z dílny Zde ka Plesníka, bylo i mistrovství a životní 
p íb h zadavatele, skladatele � lmové hudby Zde ka Lišky.

Už n kolik let p sobíte jako výtvarný pedagog. Nejprve na zlínském gymnáziu, poté na 
st ední a vysoké škole v Ostrav . Je pro Vás jako malí e tato praxe inspirativní? 

Zkušenost je to rozhodn  velmi p ínosná. P edevším jde o práci mezi (a s) mladými lidmi. lov k 
jaksi z stává v centru um leckého d ní, dostává se do pov domí. Každopádn  je studentské prost edí 
podn tné. Do jisté míry s ním souvisí i pronikání míry experimentu do mé malí ské tvorby. Rozhodn  
ovšem neopouštím tradi ní št tcovou malbu jako takovou, spíše ji kombinuji s jinými technikami a ob-
jevuji další tv r í možnosti. 

 -om-

 
Foto Milan Oš ádal

DLAŽDI  , 2009, komb. technika, 35x45 cm 

EMA, 2009, sprej, akryl, plátno, 100x80 cm

STREJDA , 2009, komb. technika, v. 65 cm

ANONYM XIII. - BURKA, 2009, sprej, akryl, plátno

HOLUBINKA ZHOTOVENÁ UZLÍ KOVOU TECHNIKOU, 
2009, sprej, akryl, plátno, 160x200 cm

SINCITY I. , 2009, sprej, akryl, deska, 27x36,5 cm
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VALAŠSKÝ BETLÉM, autor Petr Orság, dle návrhu Karla Langra, lipové a mod ínové d evo, zdobení ad ním a vypalováním, Nový Hrozenkov 
kolem roku 1947, d=90 cm, v=63 cm 
„KOMETA STOLETÍ“ C/1995 01 (Hale-Bopp) byla ozdobou no ní oblohy na ja e roku 1997       Foto M. Oš ádal, P. Svozil

Betlémy neboli jesli ky bývaly na venkov  do po átku 20. století výsadním objektem Vánoc, svátk  oslavujících narození 
Krista.

Valašský betlém, který se do depozitá  vsetínského muzea dostal mezi léty 1948 až 1952  jako dar bratra zesnulého autora, je 
vy ezán z lipového a mod ínového d eva. Výjev narození Ježíše je zasazen do valašské krajiny, již evokují vysoké kopce zdobené 
opalováním ( ad ním), pod kopcem stojí jesli ky se svatou rodinou, nad níž bdí and l se štípanými k ídly. Jezulátku se jde poklonit 
zástup Valach  a zví átek dekorovaných vypalováním. 

P estože bývá tento symbol Vánoc spojován s radostí z narození Spasitele, nese betlém ve sbírkách vsetínského muzea stigma 
váno ní tragedie. Jeho ani ne t icetiletý autor Petr Orság z Nového Hrozenkova poté, co ješt  v p edve er Št drého dne dokon o-
val n kolik betlém , totiž zahynul pod koly vlaku. Výtvarník prof. Karel Langer, podle jehož návrh  talentovaný mladík d evo ezby 
zhotovoval, o n m napsal, že byl „neúnavný, hluboce zaujatý, poctivý a p ísný, tvo ící z vnit ní nutnosti, z p emíry lásky a touhy 
po krásnu“ a „svou prací dal d tem i dosp lým sta betlém , and l  a tisíce jiných � g urek, které budou ješt  dlouho rozza ovat 
nes etné d tské o i.“

Nech  se p i spat ení tohoto betléma rozzá í o i radostí i Vám!
Milada Fohlerová

O té hv zd  betlémské …
Ke kouzelné symbolice Vánoc pat í také betlémská hv zda. Nej ast ji zav šená nad jesli kami v podob  komety s dlouhým 

zá ícím chvostem.
Jak je to vlastn  s betlémskou hv zdou z pohledu astronoma? Inu, t žko íct. Veškeré informace o ní pocházejí jen ze ty  velmi 

kusých zmínek v Matoušov  evangeliu. Spoust  badatel  to ale nevadilo a nevadí a poušt jí se tu do více, tu do mén  odvážných 
konstrukcí a hypotéz o p vodu betlémské hv zdy. Jenže p esných indicií je p íliš málo a nebeských úkaz , zejména pak konjunkcí 
a seskupení jasných planet, ale i návrat  komet, které se odehrály na p elomu v k , je naopak mnoho na to, aby se dalo spolehliv  
ur it, jaké to znamení vlastn  vedlo ony t i mudrce (krále) k místu zrození nového Mesiáše.   

A pro  je vlastn  betlémská hv zda nej ast ji zobrazována jako kometa? Tak za to m že pan Giotto di Bondone, který v roce 
1304 vytvo il v padovské kapli Scrovegni fresku Klan ní t í král  a tam nad Ježíšovým p íst eškem zobrazil to, co ho dva roky p ed-
tím velice zaujalo – Halleyovu kometu. A povedlo se mu to náramn . Dokonce tak dob e, že jeho dílo je považováno za nejlepší 
zobrazení komety p ed p íchodem astronomické fotogra� e. A práv  z jeho fresky se kometa dostala na oblohu nad naše jesli ky.   

A  už to s tou betlémskou hv zdou bylo jakkoliv, najd me si chvilku v p edváno ním shonu a vychutnejme si krásu našich lido-
vých betlém  i komet as od asu zá ících na no ní obloze…

Martin Leskovjan


