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Řeka Bečva – tepna Valašska
Gogelova květena

140 let hasičských sborů
ve Valašském Meziříčí
Nepodceňujme Kohny!
Sklo Jaroslava A. Junka

Bystřička stoletá
Prababička v kuchyni

Bronzové poklady
Nová Jurkovičova rozhledna 

Úspěch Slovenské strely
Naši jubilanti
o Valašsku
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Olga Mehešová
Lístek s poznámkou
červenější barevnost spíše odpovídající barvě kola?



nové expozice 
v zámku Lešná

Když se řekne Lešná, většina turistů automatic-
ky zamíří do zlínské ZOO. Stejné jméno však nese 
i malebný zámeček v podhůří Moravskoslezských 
Beskyd, severozápadně od Valašského Meziříčí.  

První zmínky o Lešné se datují do poloviny 14. 
století.  Postupem doby byl zámek přestavěn do 
podoby dvoupodlažní budovy s podstřešním po-
lopatrem. Objekt má půdorysně mírně zalomené 
severovýchodní a jihozápadní průčelí, která půdo-
rysu objektu dávají tvar mírně deformovaného ko-
sodélníka, avšak vnitřní atrium má zcela pravidelný 
obdélný půdorys. Zámek byl do dnešní klasicizující 
podoby se zdobnými novogotickými prvky přesta-
věn na konci 19. století za posledních šlechtických 
majitelů Kinských z Vchynic a Tetova. 

Kinští zámek vlastnili až do konce 2. světové vál-
ky, kdy byl zestátněn na základě dekretů preziden-
ta Beneše. Od roku 1948 byla na zámku umístěna 
základní a mateřská škola, která zde působila až do 
roku 1975, kdy byla přesunuta do nové školní bu-
dovy v obci. Poté byl celý objekt předán do užívá-
ní tehdejšímu Okresnímu vlastivědnému muzeu ve 
Vsetíně, které přistoupilo k rozsáhlým opravám. Ty 
trvaly dlouhých 35 roků, než se podařilo zámek na 
podzim roku 2011 slavnostně otevřít pro veřejnost.

V současnosti jsou na zámku pro návštěvníky 
připraveny dvě stálé expozice, které se vzájemně 
prolínají a spolu korespondují se zámeckým par-
kem. 

Text Alena Lysá
Foto A. Lysá a M. Langer

První expozice - historická 
- se nachází v jižním a zá-
padním křídle zámku. 
Pokoje jsou instalovány 
podle dobových fotografi í 
z doby konce 19. století. 
Jsou vybaveny dochova-
ným původním historickým 
mobiliářem ze zámku v Leš-
né. Za nejhodnotnější lze 
považovat zrestaurované 
barokní podlahy (celkem 3), 
které byly v interiéru obje-
veny při poslední rekon-
strukci. Podlahy byly ukry-
té pod novějšími z vídeň-
ských čtverců z 19. století. 
Největší z nich je umístěna 
v Bílém sále a je složena z 
lipových a dubových prken. 
Ve středu podlah je růžice 
a v každé místnosti má jiný 
počet cípů.

Zámek Lešná - pohled z parku

Bílý sál

Vstupní hala

Dámský kabinet

Druhá expozice - přírodovědná - je situována do východního a severního křídla. První část expozice je věnována 
životu stromu od jeho počátku až po zánik. Expozice tematicky navazuje na přilehlý krajinářský park, ve kterém 
vedle starých stromů rostou i nové podsadby, které zaručují přežití parku v historické kompozici. Zohledňuje se 
zde péče o park a návštěvníci se mohou dovědět, jak intenzivně dokáže člověk ovlivňovat přírodu např. i pouhým 
kosením či ponecháním starých dutých stromů. Druhá část expozice představuje vývoj historických zahrad a 
vysazované domácí i exotické dřeviny. Třetí expozice pojednává o kráse dřeva a technikách zdobení nábytku, 
zejména pak o umění intarzie. 
Přírodovědná expozice je určena především školní mládeži, ale i jiné cílové skupiny zde najdou hodně cenných 
informací. Ke každému tématu jsou zpracovány lektorské programy. 

Součástí zámeckého are-
álu je i rozsáhlý anglický 
park, ve kterém mohou 
návštěvníci obdivovat 
rozsáhlou sbírku rodo-
dendronů a azalek, které 
nechali vysázet na za-
čátku 20. století hrabata 
Kinští. V parku se také na-
chází množství cizokraj-
ných i domácích stromů, 
které park řadí mezi velmi 
významné zámecké parky 
na Moravě.

Návštěvníkům je zámecký 
areál v sezoně přístupný 
každý den kromě pondělí 
v době od 8 do 17 hodin. 
Zámek je otevřen od 9 do 
17 hodin (s poslední pro-
hlídkou v 16.30 hod.).

Olga Mehešová
Lístek s poznámkou
Nahradit "M. Langer" jménem:M. Janiš
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Za vìcný obsah dodaných pøíspìvkù odpovídají autoøi, kteøí si neèiní nároky na autorský
honoráø. Redakce si vyhrazuje právo v pøípadì potøeby pøíspìvky krátit. Bez svolení redak
ce není mo�no dále veøejnì �íøit zde publikované materiály ani jejich èásti.

Vá�ení a milí pøíznivci Vala�ska,
pomalu se blí�íme k jubilejnímu tøicátému èíslu vlastivìd

né revue a s ním i k momentu bilancování. Stále intenzivnì
ji uva�ujeme o inovacích, které by do èasopisu vnesly  pøi
zachování  jeho  kvality  a  populárnìnauèné  revuální  formy
 kultivovanou atraktivitu a  jistou podobu ètenáøovy interak
tivity. Oba pojmy jsou mediálnì dost zprofanované a úvahy
redakce o případných změnách vlastně reflektují požadavky
souèasné kultury. Domníváme se,  �e pokud nejsou samo
úèelné, pouze na  laciný efekt, mohou smysluplnì slou�it k
pøita�livìj�ímu a zábavnìj�ímu zprostøedkování  informací a
sdìlovaných poznatkù i sdílených pro�itkù. Zároveò mohou
roz�íøit øady na�ich dopisovatelù a zaujatých ètenáøù, kterým
Vala�sko uvízlo v srdci... V�em, kterým se stalo  inspirací v
jejich  tvorbì, pøedmìtem  jejich zaníceného studia, seriózní
badatelské a jiné èinnosti èi místem jejich návratù i turistic
kých toulek.
Máme  v  úmyslu  Vás  na  stránkách  èasopisu  více  pøímo

oslovovat,  dotazovat  se  a  spolu  s  Vámi  objevovat  identitu
místa � na�eho kraje, odhalovat Vala�sko tradièní i souèas
né, minulé i pøítomné, �ivé ve vzpomínkách i pro�ité v oka
m�icích dne�ka. Nabízíme v revui prostor pro mezigeneraèní
dialog, prostøednictvím kterého se pokusíme hledat, zpøítom
òovat, ale i s Vámi spoluvytváøet mýtus Vala�ska...

Obsah, tirá�, úvodník (Olga Mehe�ová)
(Olga Mehe�ová)

(Anita Poláková, Roman Verner,
Klára Goldstein)

(Karel Pavelka)
(Jana Tkáèiková)

 (Pavel Ma�láò)

(Ivana Marti�ková)
 (Pavel Ma�láò)

 (Jiøí Uhlíø)
(Kamila Valou�ková)

Historickým objektivem:

(Milan O��ádal, Ivana Marti�ková)
 (Ivana Marti�ková)

(Luká� Spitzer)
Pozvánky na výstavy:

(Karel Pavelka)
Ohlédnutí za výstavami:

(Jiøina Fabiánová
(Kamila Valou�ková

Od v�eckého tro�ku:
(Eva Èermáková)

(Luká� Perutka)
(Daniel Drápala)

(Rostislav V. Nìmejc)
(Eva �indeláøová, Josef Kramáø)

(Hana Jabùrková)
(Karel Pavelka)

Na besedì:
 (Jiøí Parduba)

O Vala�sku na Vala�sku:

(Luká� Spitzer)
 (Daniel Drápala)
(Daniel Drápala, Tomá� Gross)

(Alena Prudká)
(Kamila Valou�ková)

(Marie Dufková / Maòa)
Vzpomínáme: (Karel Proke�, Ale� Lindu�ka)
Na�i jubilanti  (Olga Mehe�ová)
Gratulujeme:

(Olga Mehe�ová)
Za poslední gro�:

(Eva Èermáková)

(Hana Jabùrková, Olga Mehe�ová)

Nav�tivte:
(Alena Lysá)
V ateliéru: (Kamila Valou�ková)
Za tajemstvím depozitáøù:

(Milada Fohlerová)

Skorec  vodní  (foto  D.  Boucný);  Hrabì Christian  Kinský
v Bugatti na Moravia rallye v Le�né v roce 2005 (foto M. O��ádal); Parní støíkaèka Reicho
vých skláren v nové expozici �Bohu ke cti, bli�nímu ku pomoci� v zámku Kinských ve Vala�ském
Meziříčí (foto T. Kašpar); J. A. Junek: Stínidlo pro švýcarskou firmu Siegenthaler z roku 1962
ze sbírek MRV, Vala�ské Meziøíèí (foto O. Galia); Beèva  fenomén �ivota (foto K. Pavelka)
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Klára Goldstein

Na konci luny snìhobílé
bodlák se láme vedví
Noc...èerná, prázdná, ostrá chvíle
A srdce neví

Temné je dávno...Zarùstá mi
pupavou jako meze
v�echno co zbývá...Zapadání
v odváté nìze

Jen stromy stejnì shlí�í k zemi
kdy� du�e køídla nová 
ten poklad ohro�ený v�emi 
do kmene schová

rukopis, 2006

 (* 29. 7. 1988, Vala�ské Meziøíèí) pochází z Ro�nova pod Radho�tìm. V sou
časnosti studuje českou filologii na Filozofické fakultě UP v Olomouci. Spoluzakladatelka volné
ho básnického sdru�ení Stracholam, které poprvé pøedstavuje tvorbu èlenù na veèerech poezie
v ro�novské Mìstské knihovnì a následnì i ve Schlattauerovì kavárnì ve Vala�ském Meziøíèí,
kde v roce 2010 køtí spoleènou básnickou sbírku Stracholam (básnì i od M. Vémolové, J. Mar
ka, P. Podzemné, R. Hanouskové a V. Otrubové). V loòském roce vydala Moravská gobelínová
manufaktura spol. s r.o. ve Vala�ském Meziøíèí autorce její první samostatnou sbírku básní Úpatí
vichøice. Recenzi její prvotiny nabízíme na s. 4647.

Olga Mehe�ová
Fotomontá� Milan O��ádal, 2012
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Vsetín  je pro mì spjat od dìtství  s nezapo
menutelnými prázdninami u babièky a dìdeèka
Puszkailerových v domì s lékárnou  dùm voní
lékárnou od vstupních dveøí a� po pùdu. Za války
stojí pøed lékárnou koèár s koòmi. Jede se na vý
let. Na Cáb èi Soláò  nejoblíbenìj�í místa mých
prarodièù. Typické vala�ské kopce, lesy, døevìni
ce, lidé, hovoøící pro moje u�i odli�ným jazykem.
A hodnì se fotografuje  to dìdeèek. Jeho neza
pomenutelný postoj èi poklek u stativu...
Dnes  jezdíme s mým bratrem alespoò 1x

za  rok  do  tohoto mìsta,  kde máme mnoho
dobrých pøátel, ale i hrobku na�ich pøedèas
nì zemøelých rodièù. Jsou to dny pouze nás
dvou.  U�  od  Vala�ského  Meziøíèí  stojíme  u
okna rychlíku a pozorujeme, co se kde zmìni
lo, co pøíbylo, co u� není. Provází nás Beèva,
pak rachotí �eleznièní most, sundáváme za
vazadla. A pak stanice Vsetín. Vystupujeme.
Vdechujeme vùni zdej�ího místa spojené

ho s mládím, s prvními láskami, èi pracovními
léty, krajinou, pøáteli... Ráda se na Vsetín vra
cím. Je to zvlá�tní pouto, i kdy� mùj �ivot je u�
desítky let nav�dy spojen s Prahou.
V Praze 12. 4. 2012
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Èím je pro mne
Vala�sko?

Vala�sko  je  pro mì pøedev�ím  krajinou,
které  tluèe  srdce  poøád  stejnì  jako  v  èa
sech minulých, a  tedy místem, kde se vy
noøuje i  to osobnì nepro�ité v podobì dù
vìrnì  známé  a  inspirující.  Postaèí  v y jí t
do hor a èlovìk vnímá volání svého vlast
ního  nitra  mnohem  zøetelnìji.  Je  krajem
celého mého  bytí, mých nejlep�ích  pøátel,
prostorem  ú�asné  pamìti,  které  je  nutno
velmi pozornì naslouchat, krajem melodií,
pøedstavujících sám �ivot. Je místem jakési
a� posvátné nesmírnosti a trvalou ozvìn o u
v mé krvi.

V Ro�novì pod Radho�tìm 14. 4. 2012

Vala�sko  je  pro  mì  oázou  v  bláznivém
svìtì.  A  kdy�  nìkdo  tvrdí,  �e  i  Vala�i  jsou
blázniví, nevìøím mu. Aspoò ne zcela.
Je to místo, kde jsem na�el svùj pøed de

sítkami  let  ztracený  rodný  kraj.  Odkojený
Jizerskými  horami,  hledìl  jsem  poprvé  s
ú�asem na jaksi povìdomé kopce, hluboké
buèiny, skaliska a �umivé bystøiny. A co víc,
na Vala�sku  je o nìco men�í zima. Tenhle
kout svìta mi po rocích strávených na Hané
pøinesl  opìt  to  krásné  mrazení  v  zádech,
kdy�  se  blí�ím  k masivu Radho�tì,  vnoøuji
se  pod  �eleznici  cestou  k  Pulèinám,  nebo
pasu oèi pøi výhledech na Slovensko z Krá
lovce.
Vala�sko je pro mì zjevením folkloru a li

dových tradic v  jeho syrovì krásné podobì
i v hýèkaných zvycích mnoha muzeí, mìst i
dìdin. V Jizerkách jsem tohle neza�il a me
talové  dospívání  na Prostìjovsku  nedávalo
krojùm a cimbálu pøíli� prostoru.
Také díky svému zamìstnání mohu stále

objevovat nová místa a hlavnì potkávat lidi.
Lidi,  kteøí  stále  umí  opracovat  døevo,  zkro
tit nepoddajný kov, stvoøit krajku èi proutìný
ko�. Lidi, co dovedou z bezové vìtve vystr
úhat koncovku a zahrát k tanci, svatbì nebo
poslednímu rozlouèení.  A co teprve setkání
s malíøi a sochaøi  a� u� tìmi, kteøí ze Solá
nì vystoupali na nebeský Olymp, nebo tìmi,
kteøí  je�tì  pevnì  stojí  na  vala�ské  pùdì  a
rozdávají  pøipus�me i prodávají  svá ú�as
ná díla  inspirovaná geniem  loci  tohoto kra
je. Potkávám písmáky, sbìratele, muzikanty,
ekology, zemìdìlce, fotografy nekoneèných
promìn krajiny i tváøí Valachù a je mi s nimi
dobøe.
A umìlci jsou v podstatì v�ichni ti mrave

neèkové, kteøí na kotárech a v údolích Beè
vy,  Vláry  i  Døevnice  vytrvale  bojují  o  svùj
chléb a zároveò udr�ují kraj i zvyk jako jejich
pøedkové.

Ve Zlínì 10. 4. 2012

Kdy� u nás slunce vychází
nebe je bodlákový kvìt
Jen slavík svede vyprávìt
co dé�� v�eptává do mezí

Kdy� u nás slunce zapadá
hory jak uhle z pece �hnou
Vínem propadá� za láskou
a housle znìjí do rána
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Øeka Beèva
� fenomén krajiny a  linie �ivota

Karel Pavelka

Øeka Beèva je osou okresu Vsetín a ve své
horní èásti je tvoøena dvìma pramennými vìt
vemi  � Vsetínskou Beèvou  dlouhou  59  km a
Ro�novskou Beèvou  s  délkou  36  km. Vzhle
dem  k  odli�né  délce  se  li�í  i  plochy  povodí
obou vìtví � èiní 734 a 254 km2 (Eliá�, Kirch
ner  2001).  Vlastní  Beèva,  nìkdy  nazývaná
Spojenou Beèvou, vzniká soutokem obou øek
ve Vala�ském Meziøíèí.
Prameny  obou Beèev  jsou  v  horách  v  ob

cích  Velké  Karlovice  a Horní  Beèva  na  úbo
èí Vsetínských vrchù. Na poèátku svého toku
mají obì øeky charakter potokù a jejich o�ivení
tomu odpovídá. Vùdèím druhem u ryb je silnì
ohro�ená , její� poèet
nost  je  závislá nejen na  charakteru  toku,  ale

také  na  stavech
, který  je vysazován Èeským rybáøským

svazem.  Vranky  jsou  jeho  èastou  koøistí    s
vysokou poèetností pstruha souvisí pak velmi
nízké stavy této drobné ryby. V ni��ích èástech
toku se také vyskytuje . Z ptá
kù doprovází  tok obou  øek od nejvy��ích po
loh a� k hranicím okresu . Je
význaèný tím, �e neustále pocukává ocáskem.
Jeho  pøíbuzný   je  vázaný  spí�e
na  lidská sídla, proto�e si  hnízda staví uvnitø
budov. Pocukává  také ocáskem a proto�e se
vyskytuje  více  u  lidských  sídel  a  dokonce  v
nich  i hnízdí, vyslou�il si  lidový název  �tøaso
øitka�.   doprovází tok Beèvy jen
po vìt�í mìsta  tedy po Ro�nov pod Radho�
tìm na Ro�novské a po Vsetín na Vsetínské
Beèvì. Ní�e je  ji�  jeho výskyt v hnízdní dobì

sporadický a soustøeïuje se hlavnì na pøítoky
Beèev. Více je patrný výskyt tohoto zajímavé
ho ptáka na ni��ích èástech toku obou Beèe v
v zimì, kdy jsou potoky zamrzlé. V�echny uve
dené druhy ptákù vyu�ívají pro stavbu svých
hnízd  mostní  konstrukce,  pøedev�ím  ty,  kde
jsou vyu�ity  jako podpùrné konstrukce �elez
né traverzy v profilu I. Někdy se stává, že zde
zahnízdí  i ,  kdy�  nenajde  na
pøilehlých domech místo pro své hnízdo. Na
opak  atraktivnì  zbarvený   se
vyskytuje  pøedev�ím  v  dolních  èástech  tokù,
pøièem� v  nejvy��ích èástech obou Beèev se
jako hnízdící pták neobjevuje.

Regulace  toku ovlivnila  nejen  tok, ale  také
zmìnila  charakter  bezprostøedního  i  vzdále
nìj�ího  okolí  obou  øek.  Regulace  tokù  obou
Beèev mìly poèátek ji� koncem 19. století po
katastrofálních  povodních,  které  postihly  ce
lou oblast.  Jednalo se o  tzv. usmìrnìní  toku
do  jednoho  hlavního  koryta.  První  regulace
tokù  mimo  lidská  sídla  se  v�ak  zamìøovaly
jen na budování opevnìní bøehù bez kamen
ných záhozù, pomocí hatí a �tìrku. Po dal�ích
povodních na zaèátku 20. století byl upraven
pùvodní  projekt  regulace  a  od  roku  1904  se

Foto L. Jurek

Foto J. Ovesný

Foto D. Boucný
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pokraèovalo  tzv.  kamennou  úpravou  (Hansli
an, 2001). Kamenná regulace byla provedena
od Nového Hrozenkova na Vsetínské Beèvì a
od Prostøední Beèvy na Ro�novské Beèvì a�
po soutok Spojené Beèvy s Moravou (Èermák
a kol., 2011).
Provedením  regulace  Beèvy  nepochybnì

do�lo k zú�ení pùvodnì �irokého koryta. Voda
mnohdy  protékala  rozdìlena  do  více  ramen,
tok  øeky se stìhoval v plo�nì rozsáhlých �tìr
kových náplavech. Regulace pøispìla k postup
nému  zahlubování  toku,  k  jeho  narovnání  a
k unifikaci břehů. Štěrkové náplavy až na vý
jimky zmizely a pokud jsou, jedná se o náplavy
plo�nì i délkovì velmi omezené. Sídly a zvlá�
tì mìsty protéká pak øeka spoutaná   nebojím
se napsat i znásilnìná. Regulace v jiných úse
cích na mnohých místech nebyly tak intenziv
nì opravovány jako právì ve mìstech. I tam se
v�ak najdou ojedinìle  místa, kde øeka aspoò
v náznacích pøedvádí svou geomorfologickou
èinnost.
Drobné �tìrkové náplavy  obèas vyu�ívá

, který pravdìpodobnì  je�tì na nì
kterých  místech  horních  tokù  obou  Beèev
hnízdí. Analogicky na to usuzuji z pomìrù, kte
ré sledoval J. Holu�a star�í (ústní sdìlení) na
øíèce Ostravici  v  severní  èásti Moravskoslez
ských Beskyd. Kromì toho jsou známy údaje
o hnízdním výskytu druhu na Beèvì v závìru
Velkých Karlovic.
Hustìj�í  bøehové  porosty  doprovází  pest

rý drozdovitý pták . Hnízda si
staví ve vy��ích èástech stromù a velmi èasto
u  hlavního  kmene  stromu.  Hnízdí  a�  od  nej
vy��ích èástí tokù po hranici regionu. Jeho vý
skyt je obecnì vázán na blízkost vodních tokù.

Vzniká  soutokem  Ro�novské  a  Vsetínské
Beèvy ve Vala�ském Meziøíèí. Délka toku této
èásti Beèvy a� po  její  soutok  s Moravou  èiní
61,5  km  a  celý  úsek  byl  vodohospodáøsky
upraven  v  letech  1897  �  1932.  Koryto  øeky
bylo napøímeno a vyrovnáno do prizmatických
tvarù, doplnìno spádovými stupni a zahloube
no pro zvý�ení jeho prùtoèné kapacity (Krejèí,
2010). Ji� v prùbìhu výstavby regulace se zjis
tilo, �e projektované spádové pomìry toku ne
bude mo�né dodr�et. Pod velkými jezy se øeka
prohlubovala a nad nimi naopak zaná�ela.
�tìrkové sedimenty jsou z toku v rámci jeho

údr�by pravidelnì odstraòovány. Bohu�el i v ob
dobí,  kdy  na  nich  hnízdí  na  nì  vázané  ptaèí
druhy. Velká povodeò v roce 1997 v�ak zpùso
bila  rozvrácení  regulace na nìkolika místech
tohoto  posledního  úseku  Beèvy  a  nyní  takto
zpøírodnìné úseky dosahují celkové délky ko
lem 7,0 km. Øeka zde zcela rozebrala regulo
vané koryto  a podstatnì jej roz�íøila. Zpøírod
nìní øeky bylo na tìchto úsecích natolik velké,
�e  nedo�lo  k  obnovení  regulace  a  toto  vod
ní  dílo  bylo  úøednì  odepsáno  (Krejèí ,  2 0 1 0 ) .
Na  hranici  na�eho  okresu  se  vyskytuje  èást
jednoho z nejvìt�ích úsekù zpøírodnìné Beè
vy, od soutoku s Juhyní na katastru Chorynì
pøes tok na území Kladerub a� po úsek Beè
vy  u  �tìrkoven  v  Hustopeèích  nad  Beèvou.
Celý  tento úsek dosahuje délky 2,0 km. Dal
�í zpøírodnìná èást  toku men�ího charakteru

u Lhotky nad Beèvou byla pak v  letech 1998
�  1999  upravena  zpìt  do  regulované  podo
by. Vzhledem k èastosti velkých vodních sta
vù a men�ích povodní po roce 2000 se v�ak
na  více místech  toku  vyskytují  místa,  kde  je
naru�ena  regulace  a  která  nejsou  opravová
na  nebo  na  tyto  opravy  nejsou  finanční  pro
støedky. A nìkteré provedené vodohospodáø
ské stavby  � napøíklad splav pod Juhyní  byly
záhy na druhý rok øekou pøi povodòových sta
vech  rozvráceny. Øe k a  s e  t a k  v  t o m t o  ú s e k u
u Chorynì vlastnì sna�í dostat do své pùvodní
podoby � v�dy� dle údajù z poèátku 19. stole
tí dosahovala �íøka �tìrkového  øeèi�tì Beèvy
pod Choryní a� 500 metrù ! Typické zde bylo
vìtvení  zakøiveného  koryta  a  vytváøení  jese
pù  (náplavový bøeh  s  akumulací materiálu)  a
výsepù (erodovaný bøeh  s erozí bøehu a od
nosem materiálu  ). Ve vrcholném jaøe a létì,
kdy  jsou  nízké  stavy,  se  vody  øeky  v  tìchto
úsecích rozdìlují na nìkterých �tìrkových la
vicích do více proudù. V toku jsou popadané i
stromy  rùzných  velikostí,  co�  dále  pøispívá  k
atraktivnosti  území  pøedev�ím  pro  ptáky,  ale
také  po .  Není  náhodou,
�e tento savec se poprvé vyskytl v na�í oblasti
právì zde kolem roku 2000. V blízkosti Beèvy
nebo dokonce i na Beèvì byla zaznamenána
u Hustopeèí nad Beèvou a Èernotína  i výstav
ba hrází pro nadr�ení vody. Jeho vliv  na stro

movou vegetaci vzhledem k pomìrné zacho
valosti  pobøe�ních porostù Beèvy  i  pøilehlých
�tìrkoven  není zatím nijak citelný.
Toto  prostøedí  charakteristické  pro  pøírod

ní  stav  øeky  pøiná�í  do  toku  pestrost  a  také
�ivot.  Ne  nadarmo  je  zde  koncentrovaný  vý
skyt �ivoèi�ných druhù, které se jinde vyskytu
jí sporadicky nebo vùbec ne. Nápadné je to u

 vázaného svým hnízdìn í m
na kolmé erodované øíèní bøehy.

Na  �tìr k o v ý c h  n á p la v e c h  a  t e r a s á c h  je
v tomto úseku Beèvy velká koncentrace hníz
dících párù  a

, která zde dosahuje 3 � 4 párù. To  je nì
kolikanásobnì  více,  ne�  bylo  tøeba  u  kulíka
zji�tìno pøi mapování jeho výskytu na Dunaji.
Jestli�e  kulík  hnízdí  v  tomto  prostøedí  jedno
znaènì, vyu�ívaje pøedev�ím vý�e le�ící úse
ky èásti teras, u pisíka je mo�né najít hnízdo i
ve vegetaci na sva�itém nebo dokonce horním
rovném okraji bøehu Beèvy. Èerstvé �tìrkové
sedimenty  jsou  z  regulovaného  toku  v  rámci
jeho údr�by pravidelnì odstraòovány. Bohu�el
i  v  období,  kdy  na  nich  hnízdí  na nì  vázané
ptaèí druhy.
�tìrkové náplavy v pokroèilej�ím stadiu vý

voje,  tedy  ty  ji�  porostlé  vegetací  køovitých
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vrb, obývají z ptákù pøedev�ím
  a ,  vzácnìji

.  Vyskytuje  se  zde
a na nìkterých místech  i .
Ta se skrývá ve vlhkých  lesích kolem øeky a
mnohdy se vyhøívá na kolmých erodovaných
bøezích bez  vegetace. Na bøezích  øeky,  �tìr
kových náplavech i v poøíèních tùních  u bøehù
mù�eme spatøit .
V erodovaných bøezích Beèvy hnízdí nejen

ledòáèek, ale ojedinìle se v nich objevují i ko
lonie  �hnìdé  vla�tovky� .  Bøe
hule  v�ak  vyu�ívají  hlavnì  erodované  bøehy

v  tzv. povodòových hlínách, proto�e �tìrkové
bøehy jsou nestabilní a èasto se sesouvají. Pøi
neexistenci  erodovaných  bøehù  na Beèvì  se
bøehule  obèas  vyskytla  na  erodovaných  stì
nách skládek zeminy na �tìrkovnách.
Ve vodním toku se vyskytuje oproti regulo

vaným úsekùm Beèvy relativnì hodnì ryb. Je
to zpùsobeno pøedev�ím pestrostí dna, které
má rozdílnou hloubku,  i pøítomností mno�ství
kamenù, které poskytují rybám úkryt pøed pre
dátory. Hojné jsou druhy  a

.  Dal�ím  význaèným  druhem  je  silnì
ohro�ená . Dále  se  zde

vyskytují , ,
 a dal�í druhy. Potvrzen je

i  výskyt  kriticky  ohro�eného
.

Významný je tento zpøírodnìný úsek Beèvy i
pro ptáky zastavující se na tahu nebo sem za
létající za potravou. V hnízdním období se zde
vyskytují ,  hnízdící  nedaleko  v  lese
Doubrava nebo v lesích v okolí rybníkù, a také

.  Celoroènì  pak ,
  hlavnì  v  chladné  èásti  roku. Na

jarním  i  podzimním  tahu  je mo�né  zde  spatøit
lovit , v prùbìhu celého roku i

hnízdícího asi 15 km odsud. Na
Beèvì je èasto pøítomný dal�í zástupce bahòá
kù , který na nìkterých mís
tech  na�eho  státu  dokonce  hnízdí.  Prokázání
jeho hnízdìní v�ak vy�aduje pomìrnì nároèný
prùzkum  terénu.  Dal�ím  druhem  vyskytujícím
se prakticky celoroènì na Spojené Beèvì je se
verská kachna . Je to ji� stálý a
hnízdící druh severní Moravy � jeho hnízdìní na
území okresu Vsetín dosud nebylo prokázáno, i
kdy� se zde vyskytuje v hnízdním období. Sami
ci s kachòaty vidìl M. Dvorský na Beèvì u Hus
topeèí  nad  Beèvou,  tedy  u� mimo  ná�  okres.
Vzácnì se lze na Beèvì v tahovém období se

Foto K. Pavelka

Foto P. Jurajda

Foto K. Pavelka
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bek), dal�í (Hustopeèe  �tìrkáè) dle evropské
smìrnice o stanovi�tích chrání nalezi�tì vzác
ného  brouka   v  lesních
porostech  u Hustopeèí  nad Beèvou  a Milotic
nad Beèvou.  Ji�  dlouho  je  pouze  v  návrhu
rezervace  Beèva    Doubrava,  která  by  mìla
chránit zpøírodnìný tok Beèvy,  její bøehy (bo
hu�el jen v okrese Vsetín) a pøilehlé lesní po
rosty z lesního komplexu Doubrava. Plány na
její vyhlá�ení v�ak trvají ji� témìø dvacet let�.
Na pøírodní památku  je navr�ena  také Beèva
u Lhotky nad Beèvou, kde existují dvì rame
na Beèvy obtékající malý ostrov. Je nutné dál
usilovat o vyhlá�ení plánovaných chránìných
území na  tìchto zpøírodnìných  tocích, proto
�e  jsou  ojedinìlé  v  národním  mìøítku  (Krej
èí L., 2010). Zájemci o problematiku Beèvy a
téma pøírodních øek najdou mnohé zajímavosti
a podklady na webové stránce Unie pro  øeku
Moravu (www.uprm.cz).
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tkat i se zástupci dal�ích druhù bahòákù, tøeba
s . V  tomto úseku Beèvy
je jedno ze dvou pravidelných zimovi��

, poèet ptákù dosahoval v minu
lých letech od 300 do 500 exempláøù (Pavelka,
2006). Pouze v leto�ní zimì se zde velká hejna
tohoto ptáka nevyskytovala. Pøedev�ím v zimì
najdeme na snìhu stopy , která  je
stálým obyvatelem zpøírodnìných úsekù Beèvy.
Znalý nalezne její trus na kamenech uprostøed
vodního toku.
Pozoruhodné druhy najdeme i mezi bezob

ratlými �ivoèichy. Vìt�ina z nich byla popsána
v èlánku Spitzer, Tkaèíková (2004). Teprve ne
dávno zde byl zji�tìn vzácný pavouk obývají
cí �tìrkové náplavy (Arctosa
cinerea). A vùbec poprvé byl jeho výskyt pro
kázán v okrese Vsetín v katastru obce Klade
ruby. Tento pavouk si buduje úkryty v zemi ve
�tìrkových náplavech asi 8 m od hrany vody
a stìhuje se dle aktuální vý�ky vodní hladiny.
Dal�ími nápadnými druhy hmyzu na písèinách
�tìrkových lavic jsou drobní brouci .
Pomìrnì  vzácné  jsou  na  obnoveném  pøí

rodním toku Beèvy mezi �tìrkovými nánosy a
bøehem  tzv. .  Ty  jsou  útoèi�tìm
pøedev�ím oboj�ivelníkù, proto�e jde o stojaté
nebo mírnì tekoucí vody. Brzy, je�tì v pøedjaøí
zde najdeme snù�ky , poz
dìji v kvìtnu a� èervnu zaslechneme ozývající
se samce zelených skokanù 

 a .

Kromì bohaté fauny je v úseku od Chorynì
a�  po Hustopeèe  nad Beèvou  bohatý  a  zají
mavý  také  geologický  podklad,  který  byl  od
kryt øekou  pøi povodni v roce 1997 a neustále
se objevuje po vìt�ích vodních stavech v øece.
Tyto  výchozy  geologických  vrstev  jsou  jedi
neènou geologickou lokalitou (Krejèí, 2002).
Z nejstar�ích vrstev je zde patrný tzv. choryò

ský útr�ek karbonu  (prvohory). V pelosiderito
vých  konkrecích  byly  nalezeny  zbytky  rostlin,
pøedev�ím  rodu Calamites a

rodù Neuropteris a Mariopteris.
Z druhohor se zde objevují tzv. vulkanity tì

�initové  asociace.  Jedná  se  o  sopeèné  pod
moøské  výlevy a horniny  vzniklé pøi  kontaktu
vytékající  lávy  s  geologickým  podkladem  �
tmavì zelený  a rozpadavý
zelenavì  �edý . Uvnitø
tìchto  hornin  lze  nalézt  tvrdé  a  homogen
ní  svìtle  zelenavé .  (Eliá�  a  kol.,
2002)
Z tøetihor pak nalézáme v jílech zbytky stro

mù �  jejich paøezy  i  kmeny.  K bohatosti ge
ologických nálezù pøispívá i období ètvrtohor.
Blízkost  èela  severského  ledovce  v  pøedpo
slední  dobì  ledové  (doba  sálská,  160  �  200
tisíc  let  pøed n.l.)  zpùsobila  vznik  velkého  le
dovcového  jezera,  jeho�  vody  pøetékaly  po
rubskou  bránou  do  údolí  Beèvy.  Pøítomnost
severského  ledovce byla ov�em zaznamená
na  dle  zbytkù  je h o  b a z á ln í  m o r é n y  n e jb lí � e
k nám u Starojické Lhoty. Tímto zpùsobem  se
do nynìj�ího  øeèi�tì Beèvy  dostaly  exotické
severské  horniny  transportované  ledovcem
pøedev�ím z oblasti  ji�ního �védska a Finska
(Demek  a  kol.,  1980).  Nápadná  je

, dále jsou to  a

 i
 a dal�í horniny severského pùvodu..

Z  posledního  období  ètvrtohor,  holocénu,
jsou nalézány ve �tìrkových náplavech fosili
zované dubové kmeny,  jejich stáøí v na�í ob
lasti  dosud  nebylo  pøesnì  stanoveno.  Podle
údajù od Oseku nad Beèvou, kde bylo prove
deno urèení stáøí nìkterých kmenù,  pocháze
jí  tyto  kmeny  z  období  od 945  let  pøe d  n .  l.
do 1320 let letopoètu na�eho (Krejèí, 2010).

Oblast  Støedního  Pobeèví  a  pøedev�ím
zmiòovaný  úsek  Spojené  Beèvy  byly  dlouho
ohro�eny mo�nou výstavbou pøehrady u Tep
lic nad Beèvou pro potøeby plavebního kanálu
Dunaj  Odra �Labe nebo plánované atomové
elektrárny v Blahutovicích. (Hanslian, 2002).  I
kdy� tato stavba zatím zcela nezmizela z plá
nù, je nyní aktuálnìj�ím ohro�ením oblasti plá
novaná  výstavba  suchého  polderu  (nádr�e,
která by se plnila  jen v pøípadì povodòových
stavù a nadr�ovala by povodòovou vodu) pro
protipovodòovou ochranu této oblasti a pøede
v�ím území ní�e po toku, tedy Hranic, Lipníka
a Pøerova (Èermák a kol., 2010). I kdy� by ne
�lo o trvalou zátopu území, její vlivy na biotu i
krajinu by byly nemalé.
Z  dal�ích  ohro�ujících  faktorù  této pozoru

hodné krajiny je to nepovolené a tedy nelegál
ní kácení døevin v lesích i mimo nì za úèelem
získání  stavebního  a  topného  døeva. Rovnì�
dochází  místy  k  vyvá�ení  nebo  unikání  pro
duktù zemìdìlské �ivoèi�né výroby, tedy mo
èùvky a kejdy, do ekosystémù v okolí Beèvy.
Zornìní nivy  øeky  je poøád velké, problémem
jsou také náv�tìvníci oblasti a jejich zneèis�o
vání prostøedí odpadky. Vzácností není spatøit
pøímo na �tìrkových náplavech pøístupných z
bøehù øeky stopy po motorkách a ètyøkolkách.
Nemalý vliv na devastaci oblasti mají i obèasní
obyvatelé chatových oblastí, které se roz�iøu
jí na bývalých �tìrkovnách. A tì�ba �tìrkopís
ku bohu�el  také pokraèuje � právì  loni do�lo
k odkryvu dal�ího  lo�iska na poli  naproti  �e
leznièní stanice v Hustopeèích nad Beèvou a
letos ji� zaèíná tì�ba�..
V  území  se  nacházejí  dvì  vyhlá�ené  pøí

rodní  rezervace  (Choryòský  mokøad  a  Dou

Foto K. Pavelka
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Gogelova kvìtena
okresu vala�skomeziøíèského

Jana Tkáèiková

Vyjmemeli v okolí Vala�ského Meziøíèí �ir
�í údolí obou Beèev, obsahuje krajina ostatní
tohoto okresu dílem horstvo karpatské, dílem
pahorkatinu  v  dolním  poøíèí  Juhynì.  Do  pa
horkatiny  zabíhá  je�tì  nejeden  druh  z Mora
vy  støe d n í ,  m ilu jí c í  p o lo h y  t e p le j� í ,  a  d r u � í  t u
k sobì èást kvìteny sousedního horstva.

Na první pohled pùsobí pùvodní popis kvì
teny (uvedeno kurzívou) jako nezá�ivný suchý
výèet  názvù  rostlin, mnohdy  dosti  legraèních
(tøeba takový �prasetník blamatý� jistì vyloudí
úsmìv na tváøi), ale i mnohé dal�í. Pøesto i ta
kový zestruènìný výèet rostlinných druhù po
dává pøedstavu o kvìtenì a pota�mo i o stavu
a vzhledu krajiny v okolí Vala�ského Meziøíèí
na poèátku minulého století. Gogelova synté
za kvìteny ukazuje typy vegetace, které tehdy

pøevládaly v krajinì. Byla to pestrá a pøírodo
vìdnì bohatá krajina. Nejvìt�í díl na pestrosti
krajiny mìl tehdej�í zpùsob obhospodaøování
drobnými  rolníky  a mno�ství  pozemkù  ozna
èených  v  katastru  �neplodná  pùda�  �  úvratì,
meze,  podmáèené  plochy,  polní  cesty,  které
byly obhospodaøovány nahodile a èasto velmi
rùznými  zpùsoby.  Okolí  Vala�ského  Meziøíèí
je  toti�  i  geomorfologicky  velmi  pestré  a  na
bízí  proto  celou  øadu  odli�ných míst,  na  kte
rých mohou  rùst  rùzné  specializované  druhy
rostlin. Najdeme zde �iroká koryta Vsetínské a
Ro�novské Beèvy se �tìrkovými náplavy, vý
slunné stránì na úpatí Hostýnských a Vsetín
ských vrchù, podhorské  lesy, ale  i  luhy podél
øek Beèvy a Juhynì. Charakteristické pro okolí
Vala�ského  Meziøíèí  je  také  vyznívání  teplo
milných druhù rostlin, které najdeme zejména

v oblasti severozápadnì od Vala�ského Mezi
øíèí smìrem k mìstu Kelè. Údolím proti proudu
Beèvy  u�  tyto  druhy  stì�í  pronikají  a  nejsou
ani schopny pøekonat bariéru horstva v podo
bì Hostýnských a Vsetínských vrchù.

Na pudách lesních roste mno�ství kapradin
rùzných druhù, mezi nimi� na vlhkých kame
nitých místech a v roklích nalezneme i kapraï
laloènatý, strdivka jednokvìtá, kostøava lesní,
ostøice pøevislá, pry�ec mandloòovitý, vìsen
ka nachová, hnidák, zimolez obecný, bez èer
vený,  jednokvítek  velekvìtý,  �alvìj  lepkavá,
èistec horní, rozrazil horní, vikev hou�tní, hra
chor èerný, èarovník horský, kyèelnice devíti
listá, cibulkonosná, karpatský druh: k. �lázna
tá, mìsíènice horní, omìj �lutý.

Témìø  nepozmìnìna  zùstala  do  dne�ních
dnù kvìtena bukových a jedlobukových lesù, i
kdy� zcela jistì byla omezena rozloha, na kte
ré najdeme charakteristické buèiny spolu s je
jich vùdèími druhy bylin a travin. Stejnì tak se
zmen�ila  rozloha pùvodních dubohabøin, kte
ré pokrývaly teplé výslunné svahy podél øeky
Beèvy a jejích vìt�ích pøítokù. Tyto byly z velké
èásti vykáceny. Úrodné údolí Beèvy bylo osíd
leno, a tak zùstalo jen nìkolik málo míst, kde
dnes  dubohabøiny  mù�eme  potkat.  V  umìle
vysázených smrkových monokulturách, a� u�
na místech buèin, dubohabøin nebo na opu�
tìných pastvinách a loukách toti� témìø �ádné
kvetoucí rostliny nenajdeme. A bohu�el, umì
lé  smrèiny,  které  dnes mnozí mají  spojeny  s
pojmem  �les�,  na Vala�skomeziøíèsku  pøevlá
dají. Dubohabøiny zùstaly zachovány v pøírod
ních památkách Bra�iska u Jarcové a v navr
hované  pøírodní  rezervaci  DoubravaBeèva
u Chorynì. Zde také roste ji� vzácná rostlina
Vala�skomeziøíèska �  jedovatý omìj vlèí mor
(star�í název omìj �lutý). Zcela v�ak ji� chybí
a v krajinì vymøel døíve velmi bì�ný typ lesa �
lesy svìtlé a køovinaté. Tyto lesy, aè u� paøezi
ny èi støední lesy, hostily nejbohat�í kvìtenu i
faunu. Tato po jejich zmizení z krajiny vìt�inou
odešla  také. Díky  velmi  specifickému  způso
bu obhospodaøování s krátkou dobou obmýtí,
obsekávání zmlazujících vìtví a ponechávání
výstavkù  poskytovaly  specializovaným  rost
linám  jak  stín,  tak  i  dostatek  slunce,  jak  vlá
hu, tak i vyprahlá místa na svìtlinách a v mís
tech s ni��ím zakmenìním. Popsaný zpùsob
hospodaøení byl naprosto opu�tìn a lesy byly
pøevedeny na stinné zapojené vysokokmenné
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ostøice  je�atá,  plstnatá,  sivá,  odstálá,  rovno
zobanná,  �karda bahenní,  pcháè  �edý,  tolije,
jarmatka,  mno�ství  suchopýru  na  mokøinách
poznati lze zdaleka dle bìlostné vlny, místy vy
skytuje se kýchavice zelená, baøièka obecná,
meèík  støechovitý,  smetanka  bahenní,  srpek
barvíøský, hoøepník a na pudách suchých sve
øep vztýèený a bezbranný.

Nejvìt�ích  zmìn  doznaly,  co  se  druhové
skladby  týèe,  louky a pastviny.  Intenzivní  vy
u�ívání  tìchto  porostù,  ke  kterému  do�lo  po
roce 1948, spojené se zcelováním malých par
cel,  rozoráváním mezí,  hnojením,  doséváním
travními  smìsmi a pøemìnou na ornou  pùdu
ochudilo  døíve  bohaté  kvìtnaté  louky.  Velká

lesy, kde ji� tolik druhù své optimální podmínky
nenalézá. Nìjaký èas je�tì tento typ lesa za
stoupily  køovinami a náletem  zarùstající  strá
nì. Ale i tyto jsou nyní natolik zarostlé, �e byli
ny rostoucí v jejich stínu buï pomalu chøadnou
a zacházejí, nebo  ji� zmizely. Pøíkladem  jsou
zarùstající meze na vrchu Junákov v Polièné.

U Jarcové roste ladoòka dvoulistá a jaterník.

V okolí Vala�ského Meziøíèí  roste  také nì
kolik  fytogeograficky  zajímavých  druhů.  (Fy
togeografie je vědní obor zkoumající rozšíření
rùzných druhù rostlin v urèitém území.) Ladoò
ka  karpatská  (døíve  pova�ovaná  za  ladoòku
dvoulistou) a také kyèelnice �láznatá jsou kar
patské subendemity, tedy druhy vázané na ob
last Karpat, které dále na západ v Èechách ji�
nerostou.  Naopak  jaterník  dvoulaloèný  nebo
také  jaterník  podlé�ka  je  hojný  v  Èechách,
smìrem  na  východ  zasahuje  na  Moravì  po
Hanou a Moravskou bránu, ale v Karpatech je
velmi vzácný.

Na pokrajích lesních a ve køovi�tích jalovec,
ostøice kulkonosná, místy vstavaè bledý, kokr
hel  úzkolistý,  plicník mìkký,  ole�ník,  hvozdík
py�ný.

Øada  rostlin  z  okolí  Vala�ského  Meziøíèí
zcela zmizela a u� je nemáme mo�nost potkat
pøi vycházkách do pøírody, napø. krásný a dnes
kriticky ohro�ený hvozdík py�ný. U øady rostlin
jsme svìdky jejich pomalého mizení z krajiny,
ve které se ji� hospodaøí odli�nì, ne� jak tomu
bylo pøed 100 lety. A tak u� jen velmi vzácnì
na Vala�skomeziøíèsku  narazíme  na  keøe  ja
lovce obecného, které v minulosti hojnì zarùs
taly stránì a pastviny. Nìkteré vzácné druhy
mù�eme obdivovat dodnes, tøeba �lutokvìtou
orchidej vstavaè bledý, který  roste v duboha
bøinách v okolí Jasenice u Le�né a také v navr
hované rezervaci DoubravaBeèva u Chorynì.
V  �ir�ím  okolí  Kelèe  dosud  roste  teplomilný
plicník mìkký.

V  roklích a na vlhkých pudách  lesních de
vìtsil  bílý,  tavolník  udatný,  hojná  prvosenka
bledo�lutá roste i na lesních lukách a mnohdy
celé plochy bledo�lutì barví. Lesùm pahorka
tiny dodává rázu mno�ství lilie zlatohlavé, kon
valinky vonné a zubatce.

Dubohabøiny, jak u� bylo zmínìno vý�e, po
krývaly bøehy Beèvy a pahorkatinu v okolí Va
la�ského Meziøíèí.  Z  tìchto  pùvodních  dubo
habøin  zbyly  jen  fragmenty,  v  povodí  Juhynì
stojí za náv�tìvu tøeba les Dobroní�. Tyto lesy
jsou  krásné  hlavnì  na  jaøe,  kdy  v  nich  pøed
olistìním  stromù  vykvétá  pestrý  koberec  jar
ních květin – fialové dymnivky, bílá konvalinka
vonná, zelená ostøice chlupatá, �lutá prvosen
ka  vy��í,  bílý  ptaèinec  velkokvìtý  a  mnoho
dal�ích druhù. Za pozornost stojí hvìzdnatec
zubatý  (star�í  název zubatec),  co�  je  rostlina
se �ir�í vazbou na karpatskou oblast, potkat ji
mù�eme tedy jen na Moravì.

Louky,  zvlá�tì náhorní, barví  se poèátkem
léta �lutì mno�stvím jestøábníkù a pampeli�ky
srstnaté, bíle hojnou kopretinou a èervenì rov
nì� hojným pcháèem potoèním; zde roste také

plocha bývalých luk a pastvin také zarostla ná
letem nebo byla umìle zalesnìna. Tyto nega
tivní procesy probíhají i dnes a kvìtnaté louky
jsou v krajinì vzácností. Z rukopisu je patrné,
�e souèástí luk byla i drobná luèní prameni�tì
a mokřady. Ve valašské krajině díky specific
kému podlo�í, kdy se v horninì støídají nepro
pustné jílovce s propustnými pískovci, vznikají
takováto malá luèní prameni�tì a mokøady vel
mi èasto. Velmi vzácné jsou ty, které vy�adují
minimum  �ivin,  tedy  �ádné  hnojení  �  pozná
me  je  na  dálku  podle  bílých  suchopýrù.  Po
kud �ivin pøibývá, zmìní se tyto nízké porosty
mokøadních mechù, ostøic a suchopýrù v pchá
čové mokřadní louky s nápadným červenofia
lovì  kvetoucím pcháèem potoèním.  Z  krajiny
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témìø zmizely nejen drobné luèní mokøady, ale
vymizely také støídavì vlhké louky s nápadnou
trávou  bezkolencem.  Zùstaly  jen  ochuzené
zbytky,  v  nich�  chybí  øada  charakteristických
druhù � hoøec hoøepník,  který byl  v minulos
ti dosti hojný, dnes patøí k vzácným ustupují
cím druhùm a na Vala�skomeziøíèsku vyhynul.
Stejnì tak srpice barvíøská (star�í jméno srpek
barvíøský), která roste na støídavì vlhkých lou
kách,  je  v  souèasnosti  na  Vala�skomeziøíè
sku nezvìstná. Jedna z posledních hezkých,
dosud  kvìtnatých  luk  je  extenzivní  sad  plný
motýlù na západním okraji mìsta Kelè pøímo
u hlavní silnice. Toto drobné krajinné zrnko je
obklopeno  z  jedné  strany  cestou a  ze  v�ech
ostatních pak obrovskými lány pole.  Asi právì

proto, �e je na svahu, unikl zorání a zcelení a
poskytuje nám tak drobnou pøipomínku døívìj
�í pestré krajiny.

Náhorním  a  podhorním  lukám  nejkrásnìj�í
ozdobou  jest  mno�ství  vstavaèù,  jejich�  nád
herné kytky ze zeleného podrostu vynikají; jsou
zde: vstavaè obecný, hlavatý, mu�ský, bezový,
�írolistý,  plamatý,  pìtiprstka  obecná,  vemeník
bìlokvìtý, bradáèek vejèitý, ojedinìle i rudohlá
vek jehlanitý; z hoøcù roste tu h. tupolistý.

Samostatnou kapitolou jsou luèní orchide
je,  tedy  rostliny  z  èeledi  vstavaèovité,  které
z krajiny  se zmìnou obhospodaøování  luk a
pastvin rychle vymizely. Dnes jsou orchidejo

vé louky na Vala�skomeziøíèsku velkou vzác
ností, spí�e potkáme poslední rostlinky vsta
vaèù, které pøe�ívají na okrajích zarùstajících
luk. V døívìj�í krajinì bylo takových okrajù vel
mi mnoho, dlouhé svahy byly dìleny mezemi,
na nich� pøe�ívalo obrovské mno�ství rostlin a
hmyzu. Nìkteré orchideje zcela vymizely � ru
dohlávek jehlancovitý z luk za Klenovem, nì
které  k  vyhynutí  nemají  daleko  �  silnì  ohro
�ený vstavaè kukaèka, který byl, jak napovídá
star�í èeský název (vstavaè obecný), v minu
losti nejhojnìj�í luèní orchidejí. Z pastvin zmi
zel dal�í silnì ohro�ený druh prstnatec bezový
(star�í název vstavaè bezový), jedna z nejèas
nìji kvetoucích jarních orchidejí.

Na  stráních,  úklonech,  mezích:  smìlek
høebenatý, mrvka  prapoøitá,  pavinec,  zvonek
klubkatý, maøinka psí, svízel draslavý, dobro
mysl obecná, �alvìj pøeslenatá,  luèní, zbìho
vec lesní, hoøec køí�atý, brvitý, karpatský, ptaèí
zob, petrklíè, janovec, úroèník, komonice bílá,
hrachor lesní, hvozdík svazèitý, smolnièka, de
vaterník chlupatý. Hojnými druhy jsou tu chrpa
luèní, bukvice, chrastavec polní,  tu�ebník,  je
tel chlumní, místy zvonek hadincovitý, �karda
ukousnutá, prasetník blamatý, jetel bledo�lutý.

Podobnì  jako  louky  byly  pozmìnìny  i  vý
slunné stránì na úpatí Hostýnských a Vsetín
ských  vrchù,  které  slou�ily  v  minulosti  jako
pastviny. Dnes se typické druhy pastvin musí
spokojit  zpravidla  s  úzkým  suchým  pruhem
mezi okrajem lesa a bývalou pastvinou, která
zarùstá nebo je zmìnìna na intenzivnì vyu�í
vanou louku. Velmi vzácné nebo vyhynulé jsou
v�echny hoøce, del�í dobu byl nezvìstný také
zvonek  hadincovitý,  který  patøí  mezi  kriticky
ohro�ené rostliny.

Na  rolích  modøenec  chocholatý,  pry�ec
drobný, voskovka men�í.

S teplomilnými druhy jako je modøenec cho
cholatý  nebo  voskovka  men�í  se  dnes  ne
potkáme  na  polích,  ale  na  nehnojených  vý
slunných  stráních  v  okolí  Chorynì,  Perné  a
Jasenice u Le�né.

Na  mokrých,  pramenitých  místech  se  vy
skytuje  kozlík  mnohoman�elný;  v  baøinách
pøeslièka mokøadní, ostøice puchýøitá, bublina
tá, rozrazil �títnatý, berla úzkolistá, pryskyøník
vodní, rozevøený, litý.

Velkoplo�né mokøady jsou na Vala�skome
ziøíèsku vzácné,  jediný  rozsáhlej�í  je mokøad
v pøírodní rezervaci Choryòský mokøad u Vel
kého  choryòského  rybníka.  Zde  roste  øada
mokøadních druhù � ostøice mìchýøkatá (star
�í  název  puchýøitá)  i  ostøice  zobánkatá  (star
�í  jméno bublinatá),  také pryskyøník  lítý nebo
rozrazil �títnatý.

Po nábøe�ích roste hojnì vrb, ol�e  lepká a
�edá;  v  pobøe�ních  hou�tinách  bodlák  kade
øavý, kakost bahenní, ptaèinec hajní; u Beèvy
také vrbka rozmarýnolistá, pupalka, mydlice a
ve køoví maøinka drsná a �lu�ucha orlíèkolistá.

Zajímavé  je,  �e  u�  v  roce 1908,  kdy  ruko
pis  vznikl,  byly  pravdìpodobnì  znièeny  �tìr
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kové náplavy v korytì Beèvy. Gogela zde pøi
popisu bøehových porostù uvádí hojnost vrb a
ol�e,  ale  nezmiòuje  �ádné  speciality  (kromì
vrbky  rozmarýnolisté)  vázané  na  �tìrkopísèi
té náplavy, jako je napø. keø �idoviník nìmec
ký, který na soutoku Beèev u Vala�ského Me
ziøíèí  rostl.  V  botanických  sbírkách muzea  je
ulo�ena vylisovaná vìtvièka  tohoto keøe, kte
rou v roce 1884 na soutoku obou Beèev sbíral
profesor vala�skomeziøíèského gymnázia Jan
Tereba. Také v  literatuøe z poèátku 20. stole
tí,  napø.  v Polívkovì pøehledu kvìteny z  roku
1900,  je  �idoviník  je�tì  pova�ován  za  hojný:
�v Beskydách vých. Moravy a ve Slezsku roste
té� na køemenitých bøezích øek a potokù (napø.
v okolí Vsetína, Val. Meziøíèí, Ro�nova, Místku,
Tì�ína) hojnì planì.�

Na místech  vlhkých,  prùhonech:  zemì�luè
nízká,  jetel  jahodnatý.  Na  místech  pustých
jeèmen my�í,  pry�ec plocholistý,  tuhý, merlík
mìstský,  ble�ník  obecný,  srdeèník,  rozrazil
tmavý, mochna polo�ená.

I kdy� se zdá, �e ruderální rostliny, které za
rùstají opu�tìná mìstská zákoutí nebo neudr
�ované  chodníky,  z  mìst  nezmizely,  opak  je
pravdou.  Øada  tìchto  rostlin  dnes  patøí  mezi
silnì ohro�ené (merlík mìstský) nebo dokonce
kriticky  ohro�ené  druhy  (ble�ník  obecný). Go
gela z tìchto pustých míst zmiòuje  i nesmírnì
vzácný rozrazil tmavý (= rozrazil matný Veroni
ca opaca). V tomto pøípadì se ale jedná o omyl,
který je uveden také v práci: Z kvìteny pahor
katiny podkarpatské na Moravì východní, kte
rá vy�la jako zvlá�tní otisk Vìstníku Klubu pøí
rodovìdeckého v Prostìjovì za rok 1902. Zde
uvádí: Kunovice  le�í  na  této  pahorkatinì  nej
vý�e, toti� 427m; na návsi roste tu pøi silnici na
svazích rozrazil tmavý (Veronica opaca Fr.). Ve
skuteènosti se nejedná o vzácný rozrazil tmavý
(matný),  ale  vzhledovì  velmi  podobný  rozrazil
lesklý (Veronica pollita). Gogela  toti�  rostlinku
v Kunovicích nejen pozoroval, ale také sbíral a
ulo�il do herbáøe.  A díky herbáøi mù�eme i po
více ne� 100 letech omyl odhalit.
Pøekvapivì  i  z  tak bì�ných míst,  jako  jsou

vlhké,  obna�ené  pùdy  a  podmáèené  okra
je  cest,  vymizely  rostliny  �  na  Vala�sko
meziøíèsku  je  nezvìstná  zemì�luè  spanilá
(star�í jméno nízká), která se objevuje roztrou
�enì a� vzácnì v  t e p le j� í c h  o b la s t e c h .  R o s t e
na podobných místech jako mnohem hojnìj�í
zemì�luè okolíkatá, která je dlouhodobì zná
má a sbírána jako léèivka výraznì hoøké chuti.

Patøí do stejné èeledi jako hoøce, a tak se její
hoøkosti není co divit. Ani jetel jahodnatý, ros
toucí na vlhkých nebo støídavì podmáèených
pastvinách, nebyl v posledních letech spatøen.

V  lesích  horských  pøe v lá d á  s m r k  a  je d le ,
v pahorkatinì jsou lesy smí�ené.

Za  posledních  100  let  umìle  vysazovaný
smrk vytlaèil ostatní døeviny z vìt�iny lesù, a�
u� podhorských nebo lesù ni��ích poloh. Ne
zmìnilo se jen druhové slo�ení lesa, ale také
struktura porostù �  rùznovìké porosty,  kdy v
lese rostly vedle sebe staré stromy, dospívající
i semenáèky, byly nahrazeny stejnovìkými po
rosty. V takových lesích nemù�e jedle vyrùst, i
kdyby sem zalétlo její semínko, chybí jí zde pro
úspì�ný rùst dostatek svìtla. Semenáèky jed
le také silnì trpí okusem zvìøe, která likviduje
nové pokolení. Jedlobuèiny jsou proto vzácné
a  zpravidla  omezené  na  pøírodní  rezervace
nebo  tzv.  �selské  lesy�,  ve kterých se upøed
nostòuje výbìrná  tì�ba. Døíve  tyto  lesy slou
�ily jako zázemí nezbytné k dobøe fungujícímu
hospodáøství. Byly zdrojem palivového døíví a
také stavebního na prùbì�né opravy a drobné
stavby, které hospodáøství vy�adovalo. Selské
lesy jsou pestré, rostou v nich vedle buku a je
dle také javory, habry, smrk i borovice. Ka�dá
dřevina má dřevo specifických vlastností, kte
ré bylo vyu�íváno pro odli�né výrobky � na vý
robu trámù jedle, na násady k motykám habr,
na palivo bukové výmladky atd.

mapy a dobové fotografie. Mozaika střídajících
se malých plo�ek polí,  luk, pastvin, doplnìná
ostrùvky lesa a vesnic zhrubla.  Snaha zvìt�it
rozlohu orné pùdy, aby ji bylo mo�né obhospo
daøovat pomocí mechanizace, se zmìnila  po
roce 1948 v politický cíl. Ekologicky zajímavá
místa  jako  luèní mokøady, prameni�tì,  remíz
ky a jalovcové stránì ztratila svùj hospodáøský
význam. Stala se pøeká�kou, která byla v lep
�ím  pøípadì  ponechána  samovolnému  vývoji
a  zarùstání,  v  tom hor�ím  pøípadì  odstranì
na. Mokøady a mokré louky odvodnìny a vysu
�eny, druhovì bohaté kvìtnaté a orchidejové
louky hnojeny nebo rozorávány. Krajina se tak
stala plo�nou, stejnou a jednotvárnou.

Gogelovy poznatky o kvìtenì Vala�skome
ziøíèska mù�eme èerpat nejen z jeho publika
cí, ale také z obsáhlého dokladového herbá
øe.  Tento  �Vala�ský  herbáø�,  který  obsahuje
témìø 1000 rostlin, Franti�ek Gogela postup
nì  v  rozmezí  let  1898 a�  1907  daroval Mu
sejní spoleènosti ve Vala�ském Meziøíèí. Stal
se kvalitním základem botanické sbírky Mu
sejní spoleènosti a následnì Muzea regionu
Vala�sko,  v  jeho� botanických  sbírkách  je  v
souèasnosti ulo�en. Výsti�ná jsou slova Jana
Prá�ka  �  správce  sbírky  pøírodnické,  která
mù�eme èíst ve Sborníku musejní spoleènos
ti è. 5 a 6 (1900): Do sbírky pøírodnin nové 3
svazky herbáøe dal p. dp. P. F. Gogela, faráø
v Rajnochovicích. �Dotèený herbáø jest vzác
ným  dílem  sbírek  na�ich  pøírodnických,  je�
to  obsahuje  toliko  rostliny  kraje  vala�ského
z údolí  i  nejvy��ích  temen na�ich hor,  bude
herbáø  tý�,  jej�  pan  dárce  stále  doplòuje,
krásným a pouèným obrazem kvìteny vala�
ské. Jest  takto ná� posvátný Hostýn a údolí
jeho  skuteènì  horou  ��astnou  strany  studia
kvìteny své. V  letech ètyøicátých a padesá
tých zkoumal jeho kvìtenu * Daniel Sloboda,
evangelický  faráø v Rusavì,  ji�nì Hostýna a
nyní ji seznává milý p. dárce na�eho �herbáøe
vala�ského� bydlící severovýchodnì od Hos
týna�.

Gogelùv popis kvìteny Vala�skomeziøíèska
nám ukazuje  zmìny,  které  na Vala�skomezi
øíèsku a v celé èeské a moravské krajinì pro
bìhly.  V  seznamu  rostlin  je  velký  podíl  tìch
rostlin,  které  z  dne�ního  pohledu  hodnotíme
jako  kriticky  ohro�ené  (C1)  a  silnì  ohro�ené
(C2). Najednou  na  nì  v  krajinì  nezbylo mís
to.  Dùvod  zjistíme  pøi  pohledu  na  historické
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Historie zámecké zahrady a parku v Le�né
u Vala�ského Meziøíèí

Pavel Ma�láò

Roku  1793  se majitelem  Le�né  stává  Jo
sef, svobodný pán Bees z Chrostiny. V obdo
bí, kdy je dr�itelem zámku, a hlavnì za jeho
syna Jiøího dochází k velké promìnì zámec
kého  okolí.  Napøíklad  je  èásteènì  zasypán
vodní pøíkop, který zámek doposud obklopo
val, k jeho úplnému zru�ení do�lo roku 1847.
Jiøí  Bees  provedl  nejvìt�í  úpravy  v  letech
18421865,  kdy  pøesunul  hospodáøský  dvùr
na  místo  bývalé  okrasné  zahrady,  která  se
nacházela ji�nì od nìj a mìla spí�e u�itkový
charakter.  Namísto  dvora  nechal  zøídit  ang
lický park pøírodnì krajináøského charakteru
o rozloze 7.16 ha. Bohu�el pøesné datum vy
budování  parku  nelze  z  dostupných  prame
nù zjistit. V parku byly z vìt�í èásti vysázeny
domácí a introdukované listnaté stromy. Nej
star�í  z  nich  se  dochovaly  v  severozápadní
èásti  parku.  V  okrajových  èástech  byly  vy
sázeny domácí døeviny  jako  lípy,  javory,  ha
bry a duby. Tyto tvoøí ochrannou kulisu cizím
døevinám ze Severní Ameriky, Èíny a Japon
ska. Jsou to napø. platany, jerlín, døezovec aj.
Z  jehliènanù byly  v  tomto období k  výsadbì
pøedev�ím pou�ity douglasky, modøíny a tsu
gy kanadské. Od roku 1865 do roku 1888 se

na zámku vystøídalo �est majitelù, ti o zámec
ký park vìt�í zájem neprojevovali.

Poté, co  je zámek  roku 1888 koupen císaø
ským  komoøím  Augustem  hrabìtem  Kinským,
dochází  k  jeho  pøestavbì  do  poklasicistní  ro
mantické podoby architekty Johannem Mickem
a  Viktorem  Seidekem.  Nále�itá  pozornost  je
v  této  dobì  vìnována  také  parku. Hrabì Filip
Kinský, syn Augusta, velmi dbal o úpravu parku
a o vysazování cizokrajných døevin a keøù. Park
byl doplnìn hlavnì o jehliènany, zároveò v nìm
byly upraveny cesty a chodníky. V tomto obdo
bí byly dosázeny skupinky stromù jehliènatých
jedlemi, cypøi�ky,  jalovci a zeravy. Z  listnatých
stromù  to  byly  pøedev�ím  pterokarye,  bøesto
vec, katalpa, nahovìtvec, turecké lísky apod.

Za  Filipa  Kinského  jsou  v  parku  zalo�eny
tøi  skleníky  (roku 1890) a ovocná �kolka pod
vedením místního  zahradníka  Josefa  Vrbíka.
�tìpy  z  této  �kolky  byly  vyhledávány  v  �iro
kém okolí  a  pøispìly  ke  zlep�ení  ovocnáøství
v kraji.  Roku 1894 jsou v parku zbudovány te
nisová høi�tì, ku�elna a kulatý bazén s vodo
tryskem, kdy� je tého� roku zaveden do zám

ku  nový  vodovod.  Syn  Filipa  Bedøich  Kinský
provedl v meziváleèném období v parku øadu
zmìn. Roku 1926 nechal vyèistit prostor pøed
zámkem od vzrostlých stromù v zájmu výhle
du z balkónu pøes �irokou alej a� do obory se
zvìøí. Tento novì vzniklý prostor nechal osá
zet okrasnými keøi a kvìtinami, napøíklad azal
kami a rododendrony. Stromy dal odbornì pøe
místit do  jiné èásti parku. Zøídil v  parku také
dva men�í rybníky, napájené vodou z potoka.
A  jeho  severní  èást  nechal  zalesnit  smrkem,
proto�e se zde rozhodl chovat ba�anty, zejmé
na královského a støíbrného.

U  zámku  byla  té�  zahrada,  která  slou�i
la majitelùm pro  pìstování  ovoce  a  zeleniny,
místní  ji  nazývali  �zahrada  kuchyòská�. Mìla
rozlohu  2,10  ha,  z  toho  1/3  rozlohy  pøipada
la ovocnému sadu a 2/3 zeleninové zahradì,
a  byla  obestavìna  vysokou  kamennou  zdí.
Uprostøed této zahrady dal hrabì Bedøich Kin
ský postavit domek pro panského zahradníka.
Po roce 1945 do�lo k  rozparcelování zahrady
mezi místní uchazeèe o pùdu.

O park i kuchyòskou zahradu peèoval pan
ský zahradník. Nám se dochovala  jména za
hradníkù,  kteøí  zde  pùsobili  od  poloviny  19.
století:  Jan  Zachariá�  (1850  �  1867),  Josef
Cebe (1867 � 1882), Franti�ek Lebeda (1883
�  1903),  Josef  Vrbík  (1904  �  1937),  Eduard

(Ze sbírek MRV, fond Le�ná, i.è. 491)

(Z fondu MZA Brno

(Z fondu MZA Brno)
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Frydrych (1937 � 1945). Dle dochovaných ma
teriálù  lze  pøedpokládat,  �e  nejvìt�í  zmìn y
v parku probìhly díky práci zahradníkù Zacha
riá�e, Lebedy a Vrbíka.

Bedøich Kinský byl poslední majitel le�enské
ho panství. Po konfiskaci  roku 1945  je ustano
ven prozatímní správce velkostatku. Po parcela
ci pozemkù velkostatku byl zámek i s pøilehlým
parkem  pøidìlen  do  správy  obce.  Ta  v  budo
vì  zámku  zøídila  základní  a  mateøs k o u  � k o lu ,
které zde sídlily  je�tì v prùbìhu 70. let, kdy je
v  Le�né  postavena  nová  �kolní  budova.  Park
po  pøevzetí  obhospodaøuje Místní  národní  vý
bor, ten ale nemá dostatek financí, aby jej mohl
udr�ovat v nále�itém stavu. V pováleèném ob
dobí se o park starají �áci ze �koly pod vede
ním uèitelù. V rámci hodin pracovní výchovy a
brigád udr�ují hlavnì záhony, trávníky a chod
níky. Tato èinnost ale nemù�e nahradit odbor
nou péèi, co� se projevuje na stavu parku, který
zaèíná chátrat, navíc sami uèitelé v korespon
denci s památkovým úøadem pøiznávají, �e dìti
na tuto èinnost nestaèí. Objevují se také pøípady
nepovoleného kácení stromù, oøezávání vìtví a
zachovala se stí�nost na to, �e se v parku pase
dobytek místních obyvatel. Volný pøístup do par
ku a nedostateèná údr�ba zpùsobily v tomto ob
dobí úhyn mnoha stromù a keøù a potlaèení vý
voje pùvodních døevin, ponechaných na pospas
døevinám náletovým.  Národní památkový ústav

v terénu nedochází, alespoò se podle ní pøistu
puje k regeneraci parku. Mimo jiné je zru�ena
ka�na, která neplnila od roku 1975 svou funkci.
Probìhne sanace starých døevin, výsadba no
vých, oprava oplocení a zdi ohranièující park a
také likvidace èerných skládek.

K velké rekonstrukci a revitalizaci parku spo
leènì se zámkem dochází a� na konci prvního
desetiletí 21. století, díky ní mù�ete v souèas
né dobì shlédnout krásu zámecké zelenì na
vlastní oèi.

(Ze soukromé sbírky)

(Ze soukromé sbírky)

(Z fondu MZA Brno) (Fotoarchiv MRV)

v Brnì kvùli tomu napomíná i vedení obce Le�
ná a po�aduje, aby v parku pracoval odborný
zahradník. V parku je také zøízeno �kolní tìlo
cvièné høi�tì a sportovní høi�tì házené. Rovnì�
se v nìm postaví velký betonový taneèní parket
se stabilními lavicemi a stoly pro poøádání kul
turních akcí.

Roku  1958  je  zámecký  park  vyhlá�en  za
nemovitou kulturní památku. Zámek s pøileh
lým parkem se  roku 1974 dostává do správy
Okresního vlastivìdného muzea Vsetín. Díky
tomu se péèe o park zlep�uje, dochází napø.
k vyøezávání suchých èi nemocných døevin a
náletù. Muzeum  také  dává  roku  1985  vypra
covat studii k  rekonstrukci zámeckého parku.
Ta poèítá  s  kulturnì vzdìlávací a  výchovnou
èinností  v parku a zároveò  jej  koncipuje  jako
klidové místo k odpoèinku. Tato studie zùstává
vesmìs tzv. �na papíøe� a k její úplné realizaci

(Z fotoarchivu MRV,  i.è. 27 792/3, foto M. Langer)
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140 let pùsobení hasièských sborù
ve Vala�ském Meziøíèí

Ivana Marti�ková

Vala�ské Meziøíèí i Krásno nad Beèvou po
�áry trápily od nepamìti, jak nám konec koncù
mohou pøipomínat hned 2 sochy sv. Floriána,
patrona hasièù. Meziøíèský Floriánek bdí nad
mìstem z meziøíèského námìstí, kde�to jeho
krásenský  dvojník  stojí  u  kruhového  objezdu
smìrem na Ro�nov pod Radho�tìm, nedale
ko od míst, kde v minulosti zdobil bývalé krá
senské námìstí. Aby v�ak nedo�lo k mýlce, je
nutné pøipomenout, �e obì sochy byly pùvod
nì  ve mìstì  vztyèeny  roku  1747  jako  dík  za
odchod pruských vojákù drancujících mìsto.
O historii neustálého boje s ohnìm nám po

dávají  øadu cenných  informací  rùzné archivní
prameny. Mù�eme z nich napø. vyèíst, �e léta
Pánì shoøely u polièenské brány 3 domy,
èi roku  lehlo popelem 38 domù na mezi
øíèském námìstí1.

Jeden  z  nejnièivìj�ích  po�árù  v  dìjinách
mìsta vypukl 15. srpna  pøi svatebním ve
selí v domì V. Hrdiny. Vyhoøelo tehdy na 8 de
sítek domù, radnice, kostel, �kola, fara, v pla
menech zahynuli dva lidé a shoøely i mìstské
knihy a privilegia2.
Tì�ká byla i doba tøicetileté války, kdy mìs

to s èerveným kohoutem zápasilo nìkolikrát
  roku vyhoøelo  takøk a  c e lé  K r á s n o ,
o pár týdnù pozdìji shoøela velká èást Mezi
øíèí. Smutnou teèkou za tøicetiletou válkou se
stalo øádìní �védských vojsk, která 14. února

vtrhla do mìsta, zapálila �erotínský zá
mek a od nìj se po�ár roz�íøil na zbytek mìs
ta. Kromì nìkolika domù tehdy znovu vyho
øelo celé mìsto, mìstské láznì, dva panské
mlýny, krásenský dvùr a témìø celé mìsteèko
Krásno.3

Z 18. století se zachovala v pramenech za
jímavá zmínka,  �e 26.  kvìtna  udeøil  do
vì�e kostela blesk a povìrèiví poddaní se  jej
jali hasit mlékem koz a èerných krav.4
Léta  Pánì   vyhoøel  mìstský  pivovar,

tentý� hoøel znovu roku , kdy lehly pope
lem na 4 desítky domù. Ke zdolání po�áru byly
zapùjèeny také ruèní støíkaèky z �enské trest
nice v nedalekém �erotínském zámku a  tres
tankynì pod vedením vrchní sestry údajnì pøi
ha�ení  po�áru  aktivnì  pomáhaly.  Oheò  nej
spí� vznikl ve sladovnì, od její� støechy chytila
sousední stavení, a bìhem pár desítek minut
byla v plamenech  takøka celá západní a  ji�ní
strana námìstí, støechy domù byly v  té dobì
toti� vìt�inou pokryté �indelem.5
Znièující po�ár mìsta roku 1865 se na�tìs

tí stal na dlouhou dobu posledním v takovém
rozsahu, navíc od roku 1872 zaèaly s ohnìm
bojovat  dva,  od  roku 1880 dokonce  tøi  sbory
cvièených  a pro�kolených hasièù.

Dobu  rozkvìtu  a  rozvoje  mìst  Krásna  a
Vala�ského  Meziøíèí  èas  od  èasu  pøeru�ily

Foto T. Ka�par

Foto T. Ka�par

Fotoarchiv MRV Vsetín
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zhoubné  po�áry,  jejich�  poèet  se  u�  asi  sot
va kdy podaøí zjistit. Nièivá síla ohnì na stra
nì  jedné  v�ak  s  sebou  v�dy  nesla  následný
rozvoj v komfortu bydlení a vývoji  stavitelství
na  stranì  druhé. Mìstská  osídlení  byla  ode
dávna  ke  vzniku  po�áru mnohem  náchylnìj
�í  ne�  vesnice. Bylo  to dáno  jednak  rostoucí
hustotou  osídlení  vtìsnaného  do  mìstských
hradeb, ale také mno�stvím øemeslnických dí
len vyu�ívajících oheò. Nové domy budované
na místì  spáleni��  byly  vìt�inou prostornìj�í
a výstavnìj�í,  také v�ak mnohem praktiètìj�í
pro potøeby øemesla a obchodu. A tak napø. po
posledním velkém po�áru mìsta v roce 1865
pøi�ly domy na meziøíèském námìstí o své vý
stavní renesanèní �títy a podloubí.
Pro zabránìní vzniku po�árù se ji� od støe

dovìku  spisovaly  po�ární  øády,  za  nejstar�í
v Èeských  zemích  se pova�ují  opatøení  proti
vzniku  po�árù  ve

,  trestající napø. pøí
padné  �háøe  na  dne�ní  dobu  nemilosrdnì  
upálením.
Nejstar�í zmínky o ochranì proti ohni ve Va

la�ském Meziøíèí se objevují v 16. století, kdy
byly je�tì Meziøíèí i Krásno takøka celé døevì
né. 6,
které  vydal  v  roce  majitel  panství

, stanovilo poprvé obyvate
lùm na�eho mìsta povinnosti pøi vzniku po�á
ru  a  sankce  za  jejich  neplnìní. Dle  nìj napø.
museli radní kontrolovat ka�dý mìsíc komíny,
v  pøípadì  potøeby  smìli  nakázat  jejich  oka
m�ité vytøení maltou èi b lá t e m ,  z a k á z á n o  b y lo
v noci �ehlit èi topit. V husté mìstské zástav
bì, s øadou stodol a døevìných domù, se v�ak
po�áry �íøily velkou rychlostí a zmínìná opat
øení mohla nebezpeèí pouze zmírnit.
Ji� nìkolik let pøed tím, , vyhoøelo

takøka celé Vala�ské Meziøíèí, jak se dozvídá
me  z  listu  Jana  ze �erotína  králi  Ferdinandu
Habsburskému.7  V  nìm  se  také  zmiòuje,  �e
po�ár byl nejspí� nìkým zalo�en, co� ov�em  v
té dobì nebylo neobvyklé. Nejen ve støedovì
ku, ale i v novovìkých dobách byla èasto vina
za vznik po�áru kladena na bedra neèistých
sil  a  kouzel,  za ochranu mìsta pøed po�áry
tak od roku 1727 zvonil zvon sv. Floriána ve
vì�i farního kostela Nanebevzetí Panny Ma
rie a zvon sv. Donáta, ochránce pøed bouøka
mi. Oba zvony byly zrekvírovány v roce 1917
pro váleèné úèely. Roku 1747 byla dokonèena
socha  sv.  Floriána  na  meziøíèském  námìs
tí.  Z pùvodní sochy se dochoval  jen podsta
vec (originál je v Lapidáriu Trojice), ponìvad�
zchátralá  socha  patrona  hasièù  byla  poèát
kem 20. století nahrazena novou. Na podstav

ci se mù�eme doèíst prosbu: �Svatý Floriáne,
ochránèe ná�,  chran�,  opatø  a  ostøíhej mezi
øíèské  obyvatele  v�elikého  nebezpeèenství,
zvlá�� ohnivého vyra�ení.�
V  následujících  letech  pøevzal  funkci  �pre

ventisty� od mìstských radních kominík  nej
star�í zmínky o jeho èinnosti v Meziøíèí se ob
jevují k  roku 16938. Prvním  jménem známým
kominíkem  v  Meziøíèí  byl  Antonín  Blaschke,
zmínìný v matrice meziøíèské fary roku 17559,
v jeho� rodu se kominické povolání udr�elo a�
do souèasnosti.
Roku  byl vydán první po�ární øád pro

celou Moravu, a  sice

,  ustanovující  nutnost
v ka�dé obci disponovat potøebnou hasièskou
výbavou.  Osvícené  18.  století,  doprovázené
rozvojem manufaktur  i  zemìdìlství,  si  vy�á
dalo nový, v�eobecnì platný po�ární øád, kte
rý byl poté skuteènì vydán císaøem Josefem
II. a na jeho� základì byly vydávány jednotli
vé mìstské øády. V Meziøíèí se tak stalo roku

10,  øád  urèoval mimo  jiné  povinnosti  jed
notlivých øemeslnických cechù, jejich� mistøi a
tovary�i byli povinni za po�áru strhávat v dosa
hu ohnì v�echna døevìná stavení, aby se za
mezilo jeho dal�ímu �íøení. Stolaøi, koláøi, mly
náøi a �evci mìli zaèít s ha�ením ohnì, kde�to
kováøi a tkalci jim mìli vodu doná�et. Pu�kaøi a
hodináøi mìli hasit støíkaèkami, kde�to øezníci
a  sládkové museli  pracovat  u  pump. Majitelé
koòských povozù museli neprodlenì zaèít zá
sobovat mìsto vodou z  øeky, ko�eluzi a sou
keníci se starali o záchranu majetku,  zámeè
níci byli k dispozici  ranhojièi, nakonec ostatní
cechy mìly oheò pomáhat hasit a nosit vodu.
V ka�dém domì také musel být �ebøík, plátìný
ko� na vodu a v ka�dém tøetím domì ruèní støí
kaèka. Podobným øádem jako v Meziøíèí se od
tého� roku øídilo také mìsteèko Krásno. Øád i
v Krásnì stanovoval povinnosti u ha�ení po�á
ru jednotlivým cechùm.
Po�ár se v Meziøíèí ohla�oval zvonìním na

zvon v altánku u  radnice, na budovì  radnice
bylo také zavì�eno základní náøadí k ha�ení.11
To v�ak bohu�el èasto lákalo rùzné nenechav
ce, tak�e radní pøistoupili nakonec k tomu, �e
náøadí nechali zamykat, co� ov�em zase zne
snadòovalo  jeho rychlé pou�ití pøi pøípadném
po�áru.
Ji�  roku   zakoupilo  mìsteèko  Krásno

støíkaèku s vozem, 8 plátìných vakù na vodu,
12  ruèních støíkaèek,  �ebø a háky.12  V�echno
vybavení bylo ulo�eno v hasièské kùlnì u krá
senské radnice. Po�ární øád z tého� roku dbal
na  poøádné  plnìní  povinností  ponocného  a

ètvrtletní kontroly komínù. Rovnì� stanovoval
odmìnu majiteli koní, který jako první v pøípa
dì po�áru své konì do støíkaèky zapøáhl.
Hasièskou  techniku  postupnì  nakupovalo

také Vala�ské Meziøíèí pøi po�áru mìsta v roce
1865 byla k dispozici minimálnì jedna ruèní døe
vìná støíkaèka, do ní� se musela voda nejprve
nalít. První meziøíèská støíkaèka  je zmiòována
v po�árním øádu z roku 1787, druhou mìl mìstu
darovat Zdenìk ze �erotína.
Po  roce   pøe�la  po�ární  prevence  na

novì vzniklé obecní a okresní úøady. Problé
mem  tehdej�í  po�ární  ochrany  v�ak  byla  i
�patná  hospodáøská  situace,  zpùsobená  ne
úrodami  v  letech  1846  1847.  Ve  mìstì  se
zaèaly  objevovat  výhru�né  �háøské  tabulky,
poèátkem 50.  let  19.  století  do�lo  ke  skuteè
nému �háøství a zakládání po�árù na mnoha
místech  mìsta  s  jediným  cílem  domoci  se
chybìjících  potravin.  �háøské  tabulky  trápily
pøedev�ím  tehdej�ího  starostu  mìsta  Karla
Schiedeka, jen� byl pokládán za viníka nepo
øádkù v obecní pokladnì.13
K obratu v boji proti po�árùm do�lo po roce

1867,  resp.  po  vydání  spolkového  zákona.
Tehdy  se  zaèaly  organizovat  první  veøejné  i
tovární  hasièské  spolky,  jejich�  èlenové  se
podrobovali pravidelnému výcviku. Brzy se tak
vlastních  po�árních  sborù  doèkaly  Vala�ské
Meziøíèí i sousední Krásno.

Ne v�echny hasièské sbory v  republice se
mohou pochlubit tím, �e byly od poèátku sbo
rem  èeským,  jak  tomu  bylo  u  sboru  vala�
skomeziøíèského,  jen� mìl od poèátku èeské
velení  i  stanovy.  U  vzniku  meziøíèského  ha
sièského spolku stáli zamìstnanci Miky�kovy
advokátní kanceláøe, konkrétnì

 a koncipient . Jeho
zakladatelé  v  èele  s  dr.  Barvièem  zanechali
následujícím  generacím  toto  krédo:  �Braòte,
bratøi, nejen jazyková práva, ale i majetek bli�
ního!� Byl to také dr. Barviè, kdo mìl hlavní po
díl  na  vypracování  stanov a  jejich  zaslání  ke
schválení na moravské místodr�itelství v Brnì
koncem roku 1871.14
Podnìtem  k  zalo�ení  hasièského  spolku

ve  Vala�ském Meziøíèí  se  stal
, pøi nìm� lehlo popelem 35

domù.   tak  byl  zalo�en  první  po
�ární sbor, dìlený na dru�stva strá�e, vodaøù,
lezcù a støíkaèù. Vùbec první velká støíkaèka,
kterou mìsto zakoupilo ji� roku 1864, byla døe
vìná, ètyøkolová, druhou mìstu údajnì vìno
val hrabì Zdenìk ze �erotína.

Fotoarchiv HZS Zlínského kraje
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Jak název napovídá, èlenství ve sboru bylo
zalo�eno na dobrovolnosti, slu�ba v nìm byla
èestná a øád se odvolával na vùli èlenù k po
moci bli�ním. V èele sboru stál velitel,  jemu�
podléhali ètyøi dozorci, a ka�dý z nich mìl na
starosti jeden mìstský okrsek15.
Vedle boje s ohnìm byla nedílnou souèás

tí èinnosti hasièského sboru také úèast a pøí
prava rozlièných kulturních akcí, pøedev�ím ta
neèní  zábavy  a  plesy.  V  polovinì  70.  let  19.
století se meziøíè�tí hasièi také zaèali vìnovat
ochotnickému divadlu.
Velkou  spoleèenskou  událostí  v�dy  byly

také oslavy kulatých jubileí zalo�ení sboru.

Stejného  roku  jako ve Vala�ském Meziøíèí,
tedy ,  jen  o  nìkolik mìsícù  pozdìji  byl
zalo�en  hasièský  spolek  také  v  sousedním
Krásnì, jeho� velitelem a zakladatelem se stal

. Hrabì R u d o lf  K in s k ý  n e c h a l
u krásenské radnice postavit hasièskou zbroj
nici, koupil dvoukolovou a ètyøkolovou støíkaè
ku  a  pojízdný  vysokozdvi�ný  �ebøík16.  Hrabì
Kinský  také  dal  do  bytù  hasièù  zavést  elek
trické  zvonky  ovládané  z  radnice.  Jedno  za
zvonìní pak znamenalo po�ár v Krásnì, dvì
po�ár v Meziøíèí a tøi v okolí. Následkem toho
byla  zru�ena  funkce  ponocného,  který  ohla
�oval  oheò  velkou  troubou.17  Krásenský  sbor
existoval  ve mìstì  a�  do  roku  1935,  kdy  byl
pøipojen k meziøíèskému.

�ení  hasièských  sborù  ve Vala�ském Meziøíèí
a Krásnì nejspí� inspirovalo Ignáce Reicha ke
zøízení  vlastního  závodního  po�árního  sboru.
Ve skláøských hutích toti� èasto hoøelo a po�á
ry pùsobily znaèné �kody. Spolu se závodním
in�enýrem  získali
svolení Aloise Reicha, a  tak  vzni
ká hu�ský závodní po�ární sbor v Krásnì (pro
zajímavost ve vsetínské huti vznikl po�ární sbor
a� roku 1881, kde�to v Karolince fungoval ji� od
roku 1878). Prvním velitelem sboru se stal  Ig
nác  Reich,  jeho  zástupcem  ing.  Scheerpeltz,
který se stal neocenitelnou du�í sboru, jeho �i
votní vá�ní se stalo budování hu�ského po�ár
ního sboru, dokonce zøídil odbornou hasièskou
knihovnu.
Členům sboru zajišťovala firma výstroj a vý

zbroj pracovní i vycházkovou. Povinností èlenù
dále bylo  úèastnit  se pravidelnì cvièení, udr
�ovat kázeò a pøi po�áru se øídit rozkazy svých
velitelù.
Je�tì  roku  1880  byla  zhotovena  v  zámeè

nické  dílnì  ruèní  hasièská  støíkaèka,  pøí�tího
roku se zakoupila pojízdná støíkaèka a �ebøe,
pozdìji se je�tì pøikoupila 1 sundávací a 1 ka
rová  støíkaèka.  Zamìstnanci  zámeènické  díl
ny  skláren  také vyrábìli  navíjeè hadic,  trhací
a �ebøové náøadí. Roku 1883 skláøská hu� ob
starala velký zbrojní vùz, roku 1887 dle plánu
ing. Scheerpeltze hasièskou techniku doplnila
dvouválcová  parní  støíkaèka,  její�  parní  kotel
vyrobily Vítkovické �elezárny. V dal�ích letech
se  prùbì�nì  doplòovala  výzbroj  sboru,  dovr

návaly do deníku hasièského sboru. Z nìj tak
mù�eme napø. vyèíst, �e do konce roku 1934
likvidoval sbor jen ve skláøských hutích po�ár
15x. V Krásnì  a Vala�ském Meziøíèí  nejèas
tìji sbor zasahoval pøi likvidaci po�árù s t o d o l.
V té dobì kolovaly po mìstì zvìsti, �e tehdej
�í starosta mìsta JUDr. Alois Miky�ka dal tyto
po�áry  zakládat,  aby  stodoly  hyzdící  mìsto
zmizely  a  byly  nahrazeny  reprezentativnìj�í
výstavbou.
Pøi  ha�ení  po�árù  byl  aktivnì  èinný  i  sám

velitel sboru Ignác Reich. Dle pramenù se mu
tato snaha jít pøíkladem stala málem osudnou
pøi zásahu u po�áru v Krhové roku 1901, kdy
na nìj spadl hoøící trám, na�tìstí jej zachránila
pøilba a vyvázl jen s popáleninami.
Hu�ský hasièský sbor plnil také reprezenta

tivní  funkci  zúèastòoval  se  rùzných slavnos
tí,  oslav, napø.  roku 1881 se  úèastnil  velkého
prùvodu mìstem pøi pøíle�itosti svatby rakous
kého korunního prince Rudolfa Habsburského
s belgickou princeznou �tìpánkou. Sbor v pa
rádních uniformách také ve sklárnách v�dy ví
tal vzácné náv�tìvy.

Fotoarchiv MRV Vsetín
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Tøetí  hasièský  sbor
na  území  souèasné
ho Vala�ského Meziøí
èí  zalo�il v roce 1880
majitel  krásenských
skláren .
Sbor  mìl  primárnì
zasahovat  pøi  po�á
rech ve sklárnách, ale
hned  roku  1881  byla
sjednána  mezi  mezi
øíèským,  krásenským
a  skláøským  hasiè
ským sborem dohoda
o vzájemné výpomoci
a  také  obèas  konaly
v�echny tøi sbory spo
leèná  cvièení.  Zalo

Fotoarchiv MRV Vsetín
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Za 1.  svìtové  války  nabyl  hu�ský  hasièský
sbor nové funkce, a sice jeho sanitní èeta po
máhala dopravovat do  lazaretu v zámku Kin
ských  ranìné  vojáky.  Po  smrti  ing.  Scheer
peltze roku 1915 èinnost sboru i pøes zjevnou
snahu Ignáce Reicha slábla, kdy� zemøel roku
1919 i Ignác Reich, sboru se nevyhnul úpadek.
Nový  �éf  Julius  Alois  Reich  neprojevoval

sboru ani zdaleka takovou péèi jako jeho pøed
chùdci. Ve 20. letech dokonce o èinnosti sboru
nejsou �ádné záznamy, pouze z náhodných zá
pisù se dozvídáme, �e napø. v roce 1924  hu�
ský sbor defiloval při slavnostním průvodu na
poèest pøíjezdu T. G. Masaryka, èi roku 1926
pøi povodních na øece Beèvì zachránil skláø
ské pece pøed zatopením. Sláva sboru postup
nì  uvadala  s  pøíchodem  hospodáøské  krize,
která  tì�ce  dolehla  také  na  samotné  sklárny
a  ji� nikdy nedosáhla  takového vìh la s u ,  ja k o
v prvních desetiletích své existence.

19

Postupem  èasu  vznikaly  dal�í  dobrovolné
hasièské sbory také v okolních obcích.
Svou zdatnost hasièi utu�ovali pøi pochodo

vých cvièeních i cvièeních s technikou, repre
zentativní  funkci  plnily  slavnostní  pøehlídky  a
pochody  ve  stejnokrojích. Hasièi  se  také  vì
novali prevenci a osvìtì upozoròovali na po
vinnost pravidelnì èistit komíny, nepou�ívat ve
stavebnictví  hoølavé  materiály  apod.  Období

�ená roku 1900 náku
pem  tøíválcové  parní
støíkaèky  se  dvìma
nádr�emi  na  vodu,
která  byla  slavnost
nì  pøedstavena  ve
øejnosti  pøi  oslavách
výroèí  zalo�ení  sbo
ru,  konaných  v  tém
�e  roce.  Roku  1900
byl pro støíkaèky po
staven depot I., pøí�tí
rok depot II.
Ve�keré  po�áry,

k  nim�  byl  sbor  po
volán,  se  zazname
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svìtových  válek  znamenalo  útlum  v  èinnos
ti jednotlivých sborù, k rozvoji opìt dochází v
50. letech pøedev�ím v souvislosti s osvìtovou
èinností  u  mláde�e.  Významným  mezníkem
v  èinnosti  jednotlivých  po�árních  sborù  byla
i  stavba  èi  rekonstrukce  hasièských  zbrojnic,
na  nich�  se  podíleli  èlenové  sborù  i  obèané
jednotlivých vesnic.
Jednotky  sborù  dobrovolných  hasièù  jsou

dle zákona è. 133/ 1985 Sb. o po�ární ochra
nì zøizovány  jako organizaèní  jednotky obcí.
Tyto jednotky jsou slo�eny z osob, které nevy
konávají èinnost v jednotce jako své zamìst
nání, ale pova�ují ji za svou obèanskou povin
nost.  Zasahují  u  ha�ení  po�árù,  povodních,
ekologických haváriích  i  jiných mimoøádných
událostech, èím� doplòují èinnost profesionál
ních sborù. Ní�e zmínìné jednotky SDH jsou
také  souèástí  integrovaného  záchranného
systému Zlínského kraje.
Roku  1975  sice  ve  Vala�ském  Meziøíèí

vznikl profesionální hasièský sbor,  jeho� ne
postradatelnými pomocníci ale dobrovolní ha
sièi stále jsou a budou, a to nejen pøi likvidaci
po�árù, ale i následkù povodní, �ivelných po
hrom èi ekologických haváriích. Mìsto Vala�
ské Meziøíèí zøizuje jednotky SDH  na základì
ustanovení § 68 odst. 1 zákona è. 133/1985
Sb. o po�ární ochranì, s úèinností od 11. 8.
1999. Na území mìsta tak existuje 6 jednotek
sborù dobrovolných hasièù, a sice JSDH Po
lièná, Hrachovec, Krhová, Podlesí, Juøinka a
Lhota u Chorynì.
Dobrovolný  hasièský  sbor  v

vznikl  roku ,  tého�  roku byla zakoupena
první ruèní dvoukolová støíkaèka. První svìto
vá válka znamenala útlum èinnosti, ta se roz
víjí znovu ve 20. letech a ji� roku 1923 Hracho
veètí  slavili  otevøení  nové  po�ární  zbrojnice.
Zaèíná se také vìnovat osvìtové a vzdìlávací
èinnosti, poøádá divadelní pøedstavení a pod
poruje kulturní dìní v obci. Roku 1928 hracho
vecký  sbor  zakoupil  od  krásenského  sboru
novìj�í dvoukolovou støíkaèku. Dal�í desetile
tí  jsou ve znamení postupného rozvoje sboru
a  prùbì�ného  vybavování  novìj� í  t e c h n ik o u ,
do dne�ních dní je aktivním èinitelem kulturní
ho �ivota obce.
V obci   vznikl dobrovolný hasièský

sbor roku z podnìtu Bohumila Kamase.
Aktivní  kulturní  èinností  od  poèátku  získával
prostøedky na nákup nové techniky první byla
koòská støíkaèka zakoupená roku 1932. K vel
kému rozvoji sboru do�lo v 50. letech, kdy byla
vystavìna také hasièská zbrojnice.
Podnìtem k zalo�ení SDH ve
 roku  byly 2 velké po�áry v obci ve

30. letech. Ji� roku 1936 sbor zakoupil moder
ní dvoukolovou støíkaèku, v dal�ích desetiletích
byla postupnì nahrazována novìj�í technikou.
Obecní  úøad  v   dne�ním
 dlouho zastával názor, �e hasiès k ý  s p o le k

v obci není potøeba. Názor se zmìnil a� po po
�áru  v  obci  roku 1923 a  zalo�ení  sboru  bylo
schváleno  roku .  Díky  poøádání  hasiè
ských zábav a sbírek si i tento sbor zaèal brzy
poøizovat  hasièskou  výzbroj  i  techniku  první
ruèní ètyøkolovou støíkaèku sbor zakoupil roku
1926, hasièská zbrojnice byla slavnostnì ote
vøena roku 1930. Ve 30. letech se èlenové sbo
ru vìnovali dokonce ochotnickému divadlu, 2.

svìtová  válka  èinnost  utlumila,  hned  po  jejím
skonèení ale byla kulturní èinnost opìt o�ivena.
My�lenka na zalo�ení po�árního sboru v

  se  zrodila  a  byla  uskuteènìna  ji�  roku
  a stal se tak první vla�tovkou na poli za

kládání dobrovolných hasièských sborù ve sle
dovaných  obcích.  Stejnì  jako  ostatní  sbory,
i  tento  se  potýkal  s  nedostatkem  financí  na
nákladný  nákup  potøebné  hasièské  techniky,
pøesto  ji�  od  svého  zalo�ení  sbor  disponoval
ruèní støíkaèkou, nahrazenou støíkaèkou moto
rovou roku 1929. Hasièskou zbrojnici si místní
hasièi vystavìli ji� roku 1924, která a� do sou
èasné rekonstrukce také pro�la øadou promìn.
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Historie �idovské men�iny ve Vsetínì
Pavel Ma�láò

Nejvìt�í �idovská obec v kopcovitém kraji na
moravskoslovenském pomezí byla ve Vala�
ském Meziøíèí, kde se dochovaly stopy pobytu
�idù z 15. století. Druhá nejpoèetnìj�í �idov
ská  komunita  se  nacházela  dále  proti  prou
du øeky Beèvy, a to ve Vsetínì. První zmínka
�idovských obyvatelích  ve Vsetínì  pochází  z
roku 1661, kdy se stal nájemcem vrchnosten
ského mlýna a vsetínské palírny �id Hirschel.
Ten mohl ve svém obydlí vykonávat �idovské
pobo�nosti, to se týkalo i pozdìj�ích nájemcù
palírny. Palírny pøedstavovaly pro vrchnost dù
le�itý zdroj pøíjmù a bylo zvykem je pronajímat
�idùm pro  jejich spolehlivost, nebo�  jim jejich
víra  zakazovala  opilství.  Tak�e  nehrozilo,  �e
by nájemce se svými kumpány pùsobil �kody
nadmìrnou konzumací vyrobených lihovin. Ze
stejného dùvodu se dávaly �idùm do nájmu i
panské hostince a pivovary, mimo to jim vrch
nost èasto svìøovala obchod s kù�emi, vlnou a
výrobu drasla (pou�ívá se pøi tavení skla). �idé
také  často  disponovali  dostatečnou  finanční
hotovostí, aby za pronájem zaplatili. Mìli záro
veò dostatek zku�eností, hou�evnatosti a se
bezapøení, aby peníze získali  provozem pod
niku  nazpátek.  Uzavøením  smlouvy  se  �idé
zároveò dostali  pod ochranu majitele panství
a mohli se tì�it urèitým svobodám, hlavnì ná
bo�enského rázu.

A� do 19. století byla �idovská men�ina ome
zována spoustou naøízení a zákonù. Na jednot
livých panstvích se �idé mohli zdr�ovat jen se
souhlasem vrchnosti, pokud to nebylo v rozporu
s  jinými ustanoveními. Nejtvrd�í  z nich byl asi
tzv. familiantský zákon. Jeho princip spoèíval  v
tom, �e rodinu smìl �id zalo�it pouze za splnìní
urèitých podmínek  (man�elský pùvod, vìk, pr
vorozenectví, minimální  vý�e majetku). Famili
antský zákon a dal�í naøízení bránily nárùstu �i
dovské men�iny ve Vsetínì a� do revoluce roku
1848.  Po  ní  byly  zru�eny  omezující  zákony  a
byl umo�nìn volný pohyb �idù. Ti se nyní mohli
volnì stìhovat, usazovat a také �enit a vdávat.
To vedlo k nárùstu �idovských  rodin na Vsetí
nì, jejich nejvìt�í pøíliv nastal po roce 1863, kdy

jim bylo povoleno získávat do vlastnictví nemo
vitosti.  �idé  se  vìnovali  pøedev�ím  obchodu,
nebo pracovali jako úøedníci v továrnách �idov
ských podnikatelù. Jedním z tìchto podnikatelù
byl napøíklad Jakub Kohn, který se pøi�enil na
Vsetín  do  rodiny  nájemce  palírny.  Postupem
doby se díky své podnikavosti vypracoval mezi
nejvýznamnìj�í  podnikatele  v  regionu  a  jeho
syn Josef se stal zakladatelem proslulé firmy na
výrobu nábytku. Ve mìstì byli té� známí lékaøi
MUDr. Prager  a MUDr. Kohn  a právník  JUDr.
Norbert Lazarus.
Ji�  pøed  rokem  1848 mohli  �idé  ve  svých

domech  poøádat  soukromé  bohoslu�by,  ale
zákony  ani  malý  poèet  osob  �idovského  vy
znání  neumo�òovaly  zalo�ení  synagogy. Ná
rùst osob �idovského vyznání vedl k zalo�ení
�idovského nábo�enského spolku ve Vsetínì
roku 1886. Spolek následujícího roku zøídil �i
dovský høbitov a vybudoval márnici. Rozhodu
jící podíl na tom mìl øeditel vsetínské sklárny
Dr. Adolf Schönbeck, jen� byl zároveò èlenem
mìstské rady. Pøedtím byli �idov�tí obyvatelé
Vsetína èleny nábo�enského spolku ve Vala�
ském Meziøíèí  � Krásnì. V Krásnì nad Beè
vou také nav�tìvovali synagogu, na jejím� vy
budování  se  podíleli.  Kolem  roku  1890  byla
v  soukromém  bytì  ve  Vsetínì  zøízena  stálá

modlitebna.  V  roce  1895  spolek  koupil  dùm
ve �tìpánské ulici, v nìm� byl ubytován kan
tor Leopold Blau,  který  vyuèoval �idovskému
nábo�enství a pùsobil také jako rituální øezník.
O dva roky pozdìji byla postavena vedle Blau
ova domku synagoga. Ta mìla zpoèátku cha
rakter soukromé modlitebny, a� tøi roky po její
výstavbì se z ní stala veøejná synagoga. Bu
dova synagogy stála na okraji Vsetína u silnice
vedoucí do Vizovic.
V  �idovských  rodinách bylo  zvykem mluvit

nìmecky, co� byl jeden z dùvodù, proè se proti
�idùm obrátilo ostøí èeských nacionalistických
protinìmeckých nálad roku 1899. Poté co bylo
rakouským ministrem ClaryAldringren zru�e
no naøízení o rovnoprávném pou�ívání èeské
ho  a  nìmeckého  jazyka  pøi  jednání  s  úøady,
vzrostlo  politické  napìtí  v  èeské  spoleènosti
na neúnosnou míru. V èeských i moravských
mìstech docházelo k protinìmeckým demon
stracím. Ve Vsetínì byli  pova�ováni  za pøed
stavitele  nìmectví  hlavnì  �idé,  proto  se  de
monstrace obrátily proti nim. K tomu se pøidal
i  lidový antisemitismus, který vycházel ze za
�itých povìr o �idech. V úterý 24. øíjna se na
Dolním mìstì srotil dav, jen� se rozhodl vybít
svou  zlost  na  �idech.  Nejprve  vytloukl  okna
synagogy, poté pøi�lo na øadu rabování �idov
ských obchodù. Byl napøíklad vyplenìn Grau
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sùv obchod na Sychrovì. Rodina Grausova s
dìtmi se zachránila útìkem do svahu nad Beè
vou, kde zùstala schována ve køoví a� do rána.
Poté co se dav pokusil vniknout do Gleisinge
rova hostince ke skladu koøalky, neudr�el ve
litel èetnické hlídky, která se rabování sna�ila
zabránit, nervy a vydal povel k palbì. Zastøe
leno bylo pìt osob, dal�í lidé byli zranìni. Nut
no dodat, �e èást obìtí se pøímo nepodílela na
rabování, jen se pøi�la podívat, co se ve mìstì
dìje. V soudních procesech bylo poté odsou
zeno 34 demonstrantù. Tato událost byla nej
vìt�ím projevem antisemitismu ve Vsetínì.
Èeský nacionalismus byl také dùvodem od

chodu  èásti  �idovských  obyvatel  Vsetína  do
Vídnì  po  vyhlá�ení  samostatného Èeskoslo
venska.  I  pod  vlivem  tohoto  tlaku  se  pøíslu�
níci  �idovské  komunity  stále  více  asimilovali
do èeské spoleènosti, tøeba i tím, �e se hlási
li k èeské národnosti. I ve svobodném období
první  republiky  se  v místních novinách  èasto
objevovaly èlánky brojící proti �idùm. Nejvíce
antisemitských výlevù bývalo otisknuto v kato
lických Novinách zpod Radho�tì. Pøesto byla
�idovská  men�ina  stálou  souèástí  �ivota  ve
mìstì a nesla èást zásluh na jeho rozvoji bì
hem 19. a 20. století.
Toto  sou�ití  se  náhle  zmìnilo  v  dùsledku

nìmecké okupace  èeských zemí. Vzápìtí po
pøíchodu nìmecké armády  zaèala  být  v  pro
tektorátu  prosazována  nacistická  proti�idov
ská politika. Byl  to pouhý poèátek nacistické
ho  plánu  na  vyvra�dìní  �idù.  V  hebrej�tinì
existuje pro tyto hrùzy pøípadné pojmenování
�oa, v pøekladu znamená ne�tìstí, znièení èi
pohromu.  Perzekuce  a  následné  vyvra�dìní
na základì jediného provinìní, a to toho, �e se
dotyèný narodil jako �id, postihlo i vsetínskou
�idovskou komunitu.
Omezování práv �idovských obyvatel se za

èalo pøipravovat ji� za druhé republiky, kdy se
po mnichovském diktátu zaèala vìnovat mno
hem vìt�í pozornost názorùm konzervativcù a
extrémistických skupin. Do bøeznového vyhlá
�ení  Protektorátu  Èechy  a Morava  bylo  anti
semitské  zákonodárství  detailnì  propracová
no, k jeho rozsáhlej�ímu zavedení v praxi v�ak
zatím nedo�lo. To se zmìnilo po pøíchodu nì
meckých okupantù. Pøesvìdèili se o  tom i �i
dov�tí obyvatelé Vsetína, kdy� nìmeètí policis
té pøivezení  z  východopruských mìst  vypálili
v  noci  na  20.  bøezna  1939 místní  synagogu.
Bìhem  vypalování  nìmeètí  policisté  ztlouk
li  témìø  nevidomého  Leopolda  Blaua,  jemu�
mnoho  nechybìlo  k  osmdesáti  letùm  �ivota.
Místní �idovský nábo�enský spolek pak musel
sestavit  seznamy  svých  pøíslu�níkù,  obdob

né seznamy musely být sestaveny  i obecním
úøadem a èetnickou stanicí. Postupnì zaèaly
protektorátní úøady vydávat dal�í proti�idovská
opatøení omezující  �ivot  �idovských obyvatel,
za jejich� poru�ení hrozily pøísné tresty.
�idé se museli vzdát èlenství v samospráv

ných sborech, dìti byly vylouèeny ze �kol, �i
dovské  rodiny  musely  uvolnit  své  byty.  Dále
pak  museli  odevzdat  drahé  kovy,  hodinky  a
pøíbory,  nesmìli  nakupovat  urèité  potraviny
a maso, nakupovat smìli  jen v urèitých hodi
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jediným úèelem byla porada o koordinaci ko
neèného  øe�ení �idovské otázky. Tento eufe
mismus  znamenal  ve  skuteènosti  dohodu  o
koordinaci vyvra�dìní v�ech evropských �idù.
Vyvra�ïování  �idù  probíhalo  na  východních
územích obsazených Nìmci ji� pøed konferen
cí, po ní se ale kola nacistické vyhlazovací ma
�inérie rozbìhla na plné obrátky. V øíjnu roku
1942 byli �idov�tí obyvatelé Vsetína i okolních
vesnic soustøedìni ve mìstì a odtud odveze
ni  s  celými  rodinami  do Moravské Ostravy  a
odtud do terezínského ghetta. Na cestu s se
bou si mohli vzít jen padesátikilová zavazadla,
která obsahovala jen vìci nejnutnìj�í potøeby.
Z  Terezína  vedla  cesta  vsetínských  �idù  do
ghett  a  vyhlazovacích  koncentraèních  táborù
na území Nìmecka, Polska, Bìloruska, Eston
ska, kde byli usmrceni v plynových komorách,
bestiálnì ubiti nebo postøíleni.
Celkový poèet �idovských obyvatel v celém

vsetínském okrese èinil 175 osob, v samotném
mìstì Vsetínì  bydlelo  75 �idu. Do  záøí  roku
1942 ve mìstì nezùstal ani jeden �idovský pøí
slu�ník a po válce se do mìsta vrátilo pouze
pìt osob,  které  válku pøe�ily.  Jednou z nich
byla také Ilsa Eichnerová, která zachovala své
vzpomínky  na  holocaust  v  deníku.  Po  válce
byla obnovena �idovská nábo�enská obec Va
la�ské Meziøíèí � Vsetín, ta pøenesla své sídlo
na Vsetín. Ale poèet jejích pøíslu�níkù neustá
le klesal, a to hlavnì v dùsledku emigrace do
Palestiny.
Jako jediná vìt�í památka na kdysi význam

nou  �idovskou  komunitu  ve  Vsetínì  se  do
choval  �idovský  høbitov  s  obøadní  síní.  Roku
1999 byl u vchodu do høbitova odhalen Památ
ník obìtí holocaustu, na kterém jsou vypsána
jména �idovských obìtí nacistického bìsnìní.
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nách, i  jejich cestování vlakem bylo omezeno
(museli mít zvlá�tní povolení a cestovat  jen v
posledním vagónu), po osmé hodinì veèer se
nesmìli zdr�ovat na ulici. Od poloviny záøí pak
museli být �idé viditelnì oznaèeni �lutou �esti
cípou hvìzdou. U podnikù a obchodù vlastnì
ných �idovskými majiteli docházelo k  tzv. ari
zaci, to znamená k vyvlastnìní majetku jejich
pùvodním majitelùm a  jeho pøedání do  rukou
ne�idovských správcù a posléze majitelù. Toto
postupné  vyluèování  �idù  ze  spoleènosti  a
normálního �ivota bylo ale pouhou pøedzvìstí
dal�ího utrpení �idovských obyvatel.
V  lednu  roku  1942  se  na  zámeèku  poblí�

jezera Wannsee konala konference vysokých
pøedstavitelù  nacistického  Nìmecka,  jejím�
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Nepodceòujme Kohny!
Nové poznatky o výrobì ohýbaného nábytku nejen na Vsetínsku

Jiøí Uhlíø

Rozdíl mezi oběma firmami je v tvarosloví,
modernìji  øeèeno  v  designu.  Thonet  obvyk
le  produkoval  jednoduché,  tvarovì  umìøené
�idle  pro  støední  a  ni��í  vrstvu  zákazníkù,
Kohn mnohdy èasto pøezdobené modely  ur
èené do interiérù spí�e lépe situovaných zá
kazníků. (Obě firmy s nečetnými výjimkami.)
Jen popis dùvodù této skuteènosti by zabral
celý dal�í èlánek, co� není úèelem tohoto pøí
spìvku,  nebo�  tím  je  technologie.  Jsou  dva
momenty,  vedoucí  k  v�eobecnému  názoru,
�e Thonetové vymý�leli a zavádìli a ostatní
jen  �opisovali�.  Michael  Thonet  zalo�il  pøe
ce  první  a  největší  firmu.  Jenže:  Sentiment
vynálezců byl firmě K o h n  c iz í .  J e d n a k  n ik d o
z Kohnù nic nevynalezl, kdy� pro nic  jiného,
tak proto, �e oni sami se výrobì nábytku ni
kdy  nevìnovali,  jednak  to byli  realisté,  snad
a� pøízemní  realisté sledující  jediný cíl � vý
dìlek. To  jim ov�em dávalo sílu k dùsledné
mu a cílevìdomému postupu proti  thonetov
skému privilegiu,  tedy  patentu  a  monopolu.
Dnes  u�  víme,  �e  konec  thonetovského  pri
vilegia nenastal vypr�ením lhùty nebo dobro

volným vzdáním se této obrovské výhody, jak
se tu a tam je�tì donedávna psalo.

Ta poslední fáze Thonetova privilegia za
èala stí�ností firmy J. & J. Kohn na nedosta
tek novosti onoho privilegia z 10. èervence
1856. Vìcnì pøíslu�ná  instituce bylo Minis
terstvo obchodu. To  rozjelo vìc po dvou  li
niích.  Odbornìtechnickou  stránku  pøedalo
17.  èervna  1869  c.  k.  Polytechnickému  in
stitutu  ve  Vídni,  jeho�  rektorát  povìøil  dva
svoje  odborníky  sepsáním  posudku.  Páno
vé Dr.  Ignaz Heger  a Dr. Herrmann  Blodig
zakonèili  svùj  elaborát  jednoznaèným  vý
rokem,  �e �dotyèné  privilegium  bratøí  Tho
netù  z  10.  èervence 1856  kvùli  nedostatku
novosti k plnému anulování zpùsobilé jest�.
Stránku správní a právní dostalo k øe�ení c.
k. Moravské místodr�itelství  v Brnì  dne  8.
èervence 1869. Právì v archivu Muzea regi
onu Vala�sko byla objevena kopie posudku
moravského místodr�itelství, který privilegi
um  stejnì  jednoznaènì  jako  vídeòský  c.  k.
Polytechnický institut odmítl.

Byla to situace, kterou Thonetové u� nedo
kázali zvládnout a 10. prosince 1869 se privi
legia vzdali. V opravdu nezávislé moci soudní
tehdej�ího  Rakouska  u�  nebylo  mo�no  spo
léhat  na  protektory  z  øad  �lechty,  jak  tomu
bylo v dobì Thonetova pøestìhování z rodné
ho Boppardu do Vídnì za asistence samého
Metternicha.  Thonetové  zjistili,  �e privilegium
a patentová ochrana  jim  sice za prodej nové
technologie nevynesla ani  haléø,  ale  dala  jim
v  té  dobì  u�  nezanedbatelný  tøináctiletý  ná
skok. Spočetli si finanční i časové náklady na
soudní procesy a muselo jim z toho vyjít to je
diné správné øe�ení � odstoupení od privilegia.
Byl to tedy akt sice dobrovolný,  leè vynucený
protivníkovým silným  tlakem. Souèástí  úvahy
jistì byla i skuteènost, �e privilegium tak jako
tak skonèí v roce 1871.

Kohnové ov�em nebyli nábytkáøi a navíc ne
mìli ve svém støedu èlovìka, který by mìl ale
spoò  polovinu  talentu  Augusta  Thoneta.  Ne
pomohlo jim ani zalo�ení návrháøské �koly ve
Vsetínì. O to vìt�í �tìstí mìli v získávání tech
nikù. Zájemci o výrobu nábytku podle Thone
tova vynálezu ohýbáním døeva museli ov�em
�vìdìt jak�. Thonetovské know how  získávalo
na cenì právì koncem privilegia. Konec mono
polu je jedna vìc, ale znalost technologických

Archiv autora

Fotoarchiv autora

Fotoarchiv autora



VALA�SKO 2012/1
21

ov�em  poskytli  prioritu  automaticky  Thone
tùm. Kohny, vzhledem ke v�eobecnì známé
m u  n e d o s t a t k u  je jic h  a r c h iv á lií ,  n ik d o  n e b r a l
v úvahu. Thonetové,  jejich� archiv se docho
val  v  akceptovatelném  rozsahu,  tuto  novinku
nikde neoznamovali, co� bylo a� trochu pode
zøelé. Tento systém je poprvé uveden v Thone

postupù je vìc druhá. Kohnové si byli  tak jisti
úspìchem svého patentového sporu s Thone
ty,  �e u�  od  roku 1867 pøipravovali  ve Vsetí
nì sériovou výrobu. Nasazování svých lidí do
Thonetových provozù a pøetahování jejich od
borníkù byla jen jedna èást jejich pøíprav. Dal�í
byly technické zále�itosti, v nich� nezanedba
telnou roli hráli technici, netrpící thonetovským
sentimentem vynálezcù a svázaností s tradicí.

Uvìdomímeli  si,  kolik  podnikatelù  se  do
oboru  vrhlo  hned  v  prvních  dvou  letech  po
ukonèení Thonetova monopolu, je zcela nepo
chybné, �e technologické informace byly shro
ma�ïovány dlouho pøedem, a �e se získávaly
nejrùznìj�ími  cestami,  z  nich�  nejjednodu��í
a nejjistìj�í bylo právì pøetahování odborníkù
nebo pøímo nasazení vlastního èlovìka do nì
které z továren firmy Thonet. Nebyly to jen „sou
sední“ firmy Kohn nebo Fischel; doložen je i pří
klad zakladatele jedné z nejznámìj�ích továren
na  ohýbaný  nábytek  v  Nìmecku,  v mìsteèku
Rabenau  u  Drá�ïan,  obchodníka  Ferdinanda
Reutera (18211885). Jako dìlník v koryèanské
továrnì sám sbíral  zku�enosti,  které  ihned po
skonèení Thonetova patentu v roce 1869 uplat
nil ve své nové továrnì v Sasku.

Samozøejmì  i Kohnové sáhli k  této celkem
jednoduché  metodì,  nicménì  jako  jediní  v
oboru toti� dokázali Kohnovi �vývojáøi� a tech
nologové smysluplnì zlep�ovat  i  thonetovské
postupy. Zde  je nutno zdùraznit slovo �smys
luplnì�.  Ve  vídeòském  a  berlínském  archivu
patentových úøadù  je mo�no najít pøekvapivé
mno�ství  patentù  v  oboru  ohýbaného  nábyt
ku.  Není  tedy  správný názor,  �e  jen  Thone
tové  vymý�leli  a  ostatní  �opisovali�.  Dokonce
není správný ani názor, �e Thonetové vynalezli
a Kohnové a� potom zlep�ovali.

U� bylo øeèeno, �e Kohnové pøipravovali vý
robu  u�  od  roku  1867.  Ji�  pøed  nìkolika  lety
psal  Alexander  von  Vegesack  o  patentu  fir
my Kohn na zlep�ení výroby sedáku, ani� by
v�ak uvedl, èeho se to zlep�ení konkrétnì tý
kalo. Dal�í autoøi  tuto  informaci opisovali, ale
nikdo  si  nedal  tu  práci  zjistit  podstatu  onoho
zlep�ení. Nejprve, v dobì ohýbání vrstev nebo
svazku  hranolkù,  se  sedáky  ohýbaných  �idlí
vyrábìly  tradiènì  �  slepovalo  se  nìkolik  na
øezaných kusù. Pozdìji byl i sedák vyrábìn z
vrstev. V roce 2003 byly objeveny ètyøi nezna
èené �idle kat. è. 3, vyrobené sice u� z masivu,
ale sedák byl z vrstev. Lépe øeèeno z vrstvy.
�lo o dlouhý,  ètyøi milimetry  tlustý pás,  který
se ohýbáním spirálovì navíjel. Dlouho nebylo
známo, kdy, ba dokonce ani kdo tento zpùsob
výroby sedákù pou�íval. Potom si autor toho
to èlánku vzpomnìl na dopis Franze Thoneta
z 13. prosince 1867 bratrovi Michaelovi z Bys
tøice do Koryèan. Pùvodnì byl stejnì mlhavý
jako pozdìj�í vìta Alexandera von Vegesack:
�[...]  Kohnové  ve  Vsetínì  obdr�eli  patent  na
5  let  na  zlep�ení  výroby nábytku  z  dlouhého
ohýbaného døeva, najali si od panství tuté� bu
dovu, na kterou jsme my reflektovali [...].“

Proto�e  autor  zná  historii  tohoto  dopisu,
ví,  �e pan von Vegesack  jeho obsah nemohl
znát a èerpal  tedy odjinud. My v�ak doká�e
me mlhu rozpustit, kdy� si dáme do souvislosti
existenci  uvedených  �idlí  kat.  è.  3  a  Kohnùv
patent na sedák z Franzova dopisu �... z dlou
hého ohýbaného døeva ...�. Kdy� v roce 1867
Kohnové pøipravovali svoji výrobu, chtìli  i  ten
poslední tradiènì vyrábìný díl produkovat mo
dernì. Nechtìli v�ak pou�ít zdlouhavou tech
nologii vrstev. Nìkterý z jejich technikù nako
nec pøi�el s �ohýbáním dlouhého døeva�, které
se  navíjelo  na  kruhovou  formu.  Spirála  tak
nahrazovala  pracnìj�í  �pravé�  vrstvy  a  elimi
novala  namáhavé  ohýbání  pøíli�  silného  hra
nolku. �idle kat. è. 3 se spirálovým sedákem
jsou tedy ze sbìratelského hlediska enormnì
vzácné. Byl to jistì jen experiment. Jejich výro
ba probíhala v dosti krátkém èasovém období,
jen  ne�  se  podaøilo  vyvinout ménì  namáha
vý postup ohýbání silných hranolkù na prvním
ohýbacím stroji. Pak u� byla spirála zbyteènì
pracná.

Zmìna  systému  zadní  èásti  �idlí  Klasické
øady I., kdy zadní nohy nevybíhají do obvodu
opìradla, ale do jeho výplnì, a obvod opìra
dla zaèíná a konèí integrovanými boèními spoj
kami na bocích sedáku, dlouho zamìstnávala
thonetology. Prioritu toti� nebylo mo�né proká
zat  a  pøitom  se  tato  novinka  objevila  u  obou
výrobcù  témìø  souèasnì.  Povrchní  badatelé

(SOkA Vsetín)
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tovì katalogu bez jakéhokoliv komentáøe roku
1884. V exportním nedatovaném katalogu fir
my Kohn pro USA ze zaèátku osmdesátých let
19. století je mo�no najít pìt jiných modelù se
stejnì konstruovanou zadní èástí. U� ve chvíli
objevení  tohoto malého katalogu tak byla vy
stavena v pochybnost prozatím ona v�dy jak
si automaticky uva�ovaná Thonetova priorita.
Bylo to øe�ení docela efektní a není divu, �e ho
v roce 1898 pou�il i Adolf Loos, první umìlec,
který zasáhl do výroby �idlí z ohýbaného døe
va. Pùsobivá inovace v�ak u Thonetù nedo�la
vìt�ího  roz�íøení.  V�echny  ètyøi  Thonetovy
modely  vydr�ely  ve  výrobním  programu  sice
a� do pováleèných let, ale �ádný jiný model na
tomto principu u� nevznikl. Zaèínalo to být po
nìkud divné � u Thonetù k novince �ádný ko
mentáø, jen ètyøi modely a dál a� do katalogu
1911, kde se objevilo kat. è. 9, nic, �ádná zmín
ka v archivu nebo v Ústøedním vìstníku.

Zcela jinak tomu bylo u firmy Kohn. Předmlu
va jejího velkého generálního katalogu z roku
1906 pøinesla na stranì 5 mimo jiné tento text:
�Ètyønásobné bezprostøední spojení opìradla
se  sedákem  (Patent  Kohn): Touto  konstrukcí
vybavené �idle, køesla, polokøesla a pohovky
se vyznaèují obzvlá�tní pevností. Jsou to ná
sledující čísla: 27, 28, 30, 30½, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 39, 41, 44, 45, 46, 47, 55, 56,

255.�  To  v�e  v  jazyce
nìmeckém,  francouz
ském, anglickém a �pa
nìlském. Jen mimoøád
ná troufalost by dovolila
do oficiální  čtyřjazyčné
firemní  tiskoviny  urče
né pro veøejnost napsat
jen  jako  reklamní  trik
�Patent  Kohn�.  Gene
rální katalog Kohn 1906
byl  donedávna  jediný
dokument,  uvádìjící
existenci  patentu.  Pro
to jsme nevìdìli, odkdy
dokdy  patent  platil,  a
proto  také  nebylo  zná
mo, zda Thonetovy èty
øi  modely  s  tímto  kon
strukèním  principem
byly  vyrobeny  je�tì
pøed platností Kohnova
patentu,  nebo  zda byly
zhotoveny  na  základì
zaplacené  licence.  Je
také  mo�né,  �e  neroz
�íøení  pùvodní  ètveøice
Thonetových  modelù
mělo  v  pozadí  finanč
ní  nákladnost  licenèní
koupì.

Teprve  pátrání  v  ar
chivu  vídeòského  pa
tentového  úøadu  pøi
neslo  vysvìtlení.  Je
tam øada dal�ích origi
nálù  patentových  �á
dostí  i  udìlení,  mimo
jiné  i  žádost  firmy  Ja
cob  &  Josef  Kohn  ze
dne  5.  øíjna  1877  o

výrobnì  dosti  drahé,  proto�e  �lo  o  nároèné
prostorové  (tudí�  ruèní)  ohýbání  dvou  a�  tøí
dosti  dlouhých  kusù.  Asi  také  proto  byly  tyto
�idle  v pováleèné  redukci  sortimentu  fúzova
ného podniku ThonetMundus jedny z prvních
vyøazených.

Dal�ím podstatným zlep�ením je paøení pod
tlakem. Tlaková pára 3 a� 5 atmosfér zrychli
la paøení o celý øád � z jedné a� dvou hodin (i
více, podle tlou��ky døevìné tyèe) na minuty.
To samo o sobì by je�tì neznamenalo proni
kavé zrychlení pracovního procesu a tím sní
�ení  pracnosti,  nicménì:  zkráceným paøením
se odstranily hluché èasy ohýbaèù ze zaèátku
a konce smìny a celá organizace procesu pa
øení a ohýbání se stala pohotovìj�í a ve svém
dùsledku i rychlej�í.

Zásluha  za  objev  souvislosti  mezi  dobou
paøení  a  tlakem páry  tedy  patøí Kohnovským
technologùm. I potom zùstalo paøení a stano
vení patøièného tlaku a teploty páry velmi slo
�itou zále�itostí a mnoho technologù i praktikù
mìlo o náplò práce postaráno je�tì po nìkolik
desítek let.

Dokonalej�í  strojní  vybavení  umo�nilo  ex
periment s pøedními nohami. Místo èepù kru
hového  prùøezu  do  kruhových  dlabù  zaèali
Kohnové tvarovat èepy do oválného prùøezu a
tomu  odpovídajícího  dlabu.  Nemusely  se  tak
do  rámu  sedáku montovat  vyztu�ovací  kusy;
kolem dlabu zùstal toti� dostatek døevní hmoty,
co� zaruèovalo dostateènou bezpeènost a  tr
vanlivost. Dal�í výhoda se projevila pøi opravì
a zpìtné montá�i,  kdy se u� nemusely prac
nì hledat spoleèné dírky pro spojovací prvky.
Proto�e oválný èep nebyl vidìt, byla na spod
ní èást sedáku lepena nová nálepka, která na
toto zlep�ení upozoròovala.

Protr�ený výplet byl u� tehdy problém. Nut
nost posílat nìkam celou �idli mìl vyøe�it vy
mìnitelný  tenký  rám,  vsazený  do  vlastního
rámu sedáku. V pøípadì nehody výpletu sta
èilo koupit nový vypletený tenký rám nebo pù
vodní  rám vyjmout  a poslat  k  vypletení. Pro
blém byl v�ak v tom, �e celý rám sedáku musel
být pro  tento zpùsob opravy u� vyroben. Zá
kazník tedy dopøedu platil zvý�enou cenu �idle
za systém, který mo�ná nikdy nevyu�ije. Za
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udìlení patentu na �ètyønásobné bezprostøed
ní  pøipevnìní  sedáku  a  opìradla  u  nábytku
z ohýbaného døeva�.  Této  �ádosti  s ponìkud
kostrbatým názvem bylo vyhovìno dne 15. lis
topadu tého� roku. Víme tedy u� naprosto jis
tì, �e systém �zadní nohavýplò opìradlazad
ní noha“ přišel na svět ve firmě J. & J. Kohn.

Pravda  ov�em  je,  �e  patentované  øe�ení
opìradla a integrovaných boèních spojek bylo
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nedbatelný zájem byl proto pochopitelný. Kdo
ví, zda se poplatky za podání patentu v  roce
1877 Kohnùm  vùbec  vrátily.  Je  v�ak  zajíma
vé, �e tento systém oprá�ili Thonetové o více
ne� tøicet let pozdìji a dodávali výmìn n é  r á m y
s  výpletem  do  kruhových  sedákù  s  �nutou�,
tedy místo po�kozené pøekli�ky.

O dal�í technologický krok pøed Thonety se
dostali  Kohnové  vlastním  geniálnì  jednodu
chým  vynálezem ostrého  pravoúhlého  ohybu
bez jakéhokoliv polomìru. Aby se pøi ohýbání
odstranilo nadmìrné mìstnání døeva na vnitø
ní  stranì, byl  v místì ohybu nejprve vyøíznut
pravoúhlý  výøez  do  asi  dvou  tøetin  prùøe z u .
K ohýbání zbyl potom pouhý necelý centime
tr  materiálu.  Po  vyschnutí  a  vyjmutí  z  formy
byl  tento ohyb  je�tì  zaji�tìn naklí�eným døe
vìným kolíkem do pøedvrtané díry. Jestli�e u�
od  zaèátku  byl  výsledný  tvar  ohýbaného  ná
bytku pøedurèován technologií, nemohlo tomu
být jinak ani v tomto pøípadì ostrých pravoúh
lých ohybù; pou�ívaly se výhradnì u nábytku
se ètvercovým prùøezem tyèí.

mno�ství. Pohled do Thonetova katalogu nám
vysvìtlí,  proè  tomu  tak  bylo:  kruhový  prùøez
stál  16  zlatek  a  ètvercový  o  celou  polovinu
více � 24 zlatých. Do ceny se promítá nutnost
vìt�í peèlivosti pøi ohýbacích operacích, vìt�í
povrch ètyøhranu a  tedy  i vìt�í spotøeba ma
teriálu pro povrchovou úpravu a dal�í techno
logické  detaily.  Zatímco  Thonetùv  podnik  byl
zamìøen  spí�e  na  prùmìrného  zákazníka,  a
proto mìl ve výrobním programu jen omezené
mno�ství dra��ích modelù, Kohnové správnì
tu�ili,  �e  právì  ètyøhranný  prùøez mù�e  zna
menat  dal�í  krok  k  vysnìnému  �salonnímu�
nábytku, na  jeho� cenì nebude  tolik  zále�et,
proto�e  to  bude  nábytek  pro mohovitìj�í  zá
kazníky.

vá zde otázka exportu pøes oceán, co� byl u�
tehdy pro obě  rakouské firmy velmi  zajímavý
trh. Celá vìc tak zùstává divná a� podezøelá.
Proto  je  mo�nost,  �e  Amerièan  Gardner  byl
pravým  vynálezcem  této  pøekli�ky  a  evrop
�tí  výrobci  ohýbaného  nábytku  tento  postup
prostì  jen  pøevzali,  zcela  reálná. V  této  sou
vislosti  se nám pøipomene  jedna z  vlastností
Franze Thoneta, kterou známe z  jeho osobní
korespondence, toti� s nièím se moc nepárat.
Pøípad �thermoplastická pøekli�ka� se udál u�
po smrti Michaela Thoneta, který jediný z celé
rodiny dokázal prvorozeného Franze udr�et na
uzdě. Ten však tehdy už hrál v rodině i ve firmě
hlavní roli. A právě on byl na oné filadelfské vý
stavì. V�e do sebe zapadá, ani� bychom v�ak
mìli k dispozici opravdový dùkaz.

A� u�  je pùvod �thermoplastické pøekli�ky�
jakýkoliv, prokázali Kohnové pøi jejím zavádìní
do praxe zøetelný podnikatelský èich. Zatímco
u Thonetù byly lisovány pouze výplnì sedákù
a opìradel sedacího nábytku, Kohnové pou�ili
tuto pøekli�ku i pro výrobu skøíòového nábytku.
Jejich  poslední  továrna  v  Hole�ovì  byla  pro
tento sortiment u� projektována a v roce 1890
postavena.  Znaènou  èást  její  rozlohy  zabíral
provoz dýh a pøekli�ek, který vyrábí dodnes.

Kromì mnohých modelù  sedacího nábytku,
tak také tento skøíòový nábytek spadá do velké
skupiny formálnì dokonalých modelù, které se
zdráháme oznaèit  jako práce anonymních de
signerù v podnikovém návrháøském studiu. Ne
máme v�ak jediný dùkaz, �e by mohlo jít o práci
nìkterého ze známých secesních umìlcù.

Skøíòový  nábytek  má  ov�em  pro  dne�ní
ho sbìratele a historika umìní mnoho úskalí.
Byl  zde  u�  zmínìn  nedostatek  dokumentaè
ního  materiálu  od  firmy  Kohn.  Nejznámější
druh  tìchto  dokumentù  jsou  prodejní  katalo
gy.  Jejich  distribuci  ov�em Kohnové  provádì
li  hospodárnìj�ím  zpùsobem  ne�  Thonetové,
kteøí  je  z á k a z n í k o v i d á v a li z a d a r m o .  P r o t o  k a � 
dý  Kohnùv  katalog  je  mnohem  cennìj�í  ne�

I  se  ètvercovým  prùøezem  tyèí  pøi�la  jako
první Kohnova firma, která na Světové výsta
vě v roce 1876 ve Filadelfii předvedla 14 mo
delù tohoto provedení a pokraèovala hned na
dal�í Svìtové výstavì o dva roky pozdìji v Pa
øí�i.  Thonet  vyrábìl  zaèátkem  osmdesátých
let  nìkolik  modelù  z  nekruhového  prùøezu.
Nejprve  to byly �idle è. 36, kde ètyøhrannost
byla  je�tì ponìkud zmìkèena sra�ením hran
a �lábkováním. Pozdìji bylo vyrobeno tzv. ku
øácké køeslo u� s èistì ètvercovým prùøezem.
Proto�e bylo vyrábìno �podobojí�, tedy s kru
hovým  i  ètvercovým  prùøezem  tyèí,  máme
mo�nost pøímého srovnání. Je a� pøekvapivé,
jak odli�ný charakter mají obì provedení, a to
i  pøes absolutní  toto�nost  tvaru. Roèní  výka
zy nás informují, �e tohoto køesla bylo celkovì
vyrobeno dosti málo, a navíc, �e ètvercového
provedení se vyrobilo  jen asi 15% celkového
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Jestli�e  jsme u�  dokázali  stanovit  prioritu  v
pøede�lých technických zlep�eních, u posled
ního  vynálezu  zatím  není  jasno.  Jde  o  �ther
moplastické  pøe k li� k y � .  K a r l  M a n g  p í � e ,  � e
v  roce 1880 vedli  Thonetové pøes oceán pa
tentový spor s jistým Gardnerem z New Yorku
o prioritu  termoplastické překližky  a  že  firma
Gebrüder  Thonet  tento  spor  vyhrála  a  firmě
Gardner musel  být  patent  anulován.  Pramen
nebyl uveden a o nìkolik let pozdìji si pan pro
fesor  Mang  u�  nebyl  schopen  vzpomenout,
odkud  tato  informace  pocházela.  Nìmecký
sbìratel  Peter  Ellenberg  v�ak  získal  nìkolik
novinových  inzerátù  z  pøelomu  sedmdesá
tých a osmdesátých let 19. století, v nichž fir
ma Gardner uvádí, �e od kvìtna roku 1872 má
patentován tvarovaný pøekli�kový sedák, zdo
bený perforovaným desénem. Gardner vysta
voval také na Výstavě století 1876 ve Filadelfii.
Téže výstavy se zúčastnila i firma Thonet. Do
oficiální  výstavní  zprávy  sepsal  nejstarší  syn
Franz èást o døevozpracujícím prùmyslu, která
se v�ak z vìt�í èásti týká jeho tehdy primární
ho zájmu � ohýbaných vozových kol. O pøekli�
kových sedácích se zde nezmiòuje ani slovem.
Stejnì tak o nich mlèí i Pamìtní spisek 1896.
Je dosti nápadné, �e o pøekli�kových sedácích
jako o jednom z vynálezù zásadního významu
pro prùmysl ohýbaného nábytku není v  tìch
to ani  v  jiných firemních dokumentech  jediná
zmínka.

Ve velkém èlánku v nedìlní pøíloze Wiener
Zeitung  roku  1903  se  píše,  že  firma  J.  &  J.
Kohn �tyto dýhové desky vyrábìla na základì
licenèní smlouvy�. Nepí�e se u� ale, od koho
Kohnové  patent  koupili.  Kromì  této  a  Man
g o v y  m lh a v é  f o r m u la c e  s e  v  � á d n é ,  t e d y  a n i
v rodinné thonetovské korespondenci o tomto
vynálezu nepí�e vùbec.  I kdyby mìl Gardner
svoji pøekli�ku patentovánu jen v USA, zùstá
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Sklo Jaroslava
Antonína Junka

Kamila Valou�ková

Krásu a slávu èeského skláøství dokládá v
muzeích a galeriích mnoho køehkých, u�lechti
lých pøedmìtù. Umìlecky hodnotné sklo v�ak
nemusíme hledat jen ve výstavních síních, mù
�eme jej objevit i nìkde kolem sebe. Staèí se
jen  pozornì  dívat  a  být  vnímavý  ke  vzhledu
bì�ných funkèních vìcí. Nezajímá vás, kdo �e
to vlastnì (èasto bez na�eho vìdomého pøièi
nìní) ovlivòuje na�e estetické vnímání? U vìt
�iny vìcí  to asi nezjistíme, ale mù�e se stát,
�e tøeba teï odhalíte autora lampy, její� svìtlo
vás provázelo veèer co veèer celým dìtstvím.
Mo�ná ji navrhl nìkdo, komu se daøilo vná�et
krásu do chodu v�edních vìcí. Mo�ná to byl...
Jaroslav Antonín Junek se narodil 22. dub

na 1908 v Mnichovì Hradi�ti v rodinì nájemce

na  skláøskou  �kolu  do  Nového  Boru,  kde  se
setkal  i  s  jejím  dlouholetým  øeditelem  akad.
mal. Heinrichem Strehblowem. Bylo to v roce
1925, kdy �kola získala �grand prix� na svìto
vé  výstavì  v Paøí�i.  Po  absolutoriu  nastoupil
jako návrhář osvětlovacího skla u místní firmy
A. Kuèery. V  roce 1936 pøichází  J. A. Junek
do novì reorganizovaných Èeskomoravských
skláren a. s. ve Vala�ském Meziøíèí � Krásnì.
ÈMS  pøebíraly  konkurzem  ukonèené  podni
ky firmy S. Reich & Co. a  tehdy k nim patři
lo  dal�ích  5  skláren.  Podnik  získal  v  Junkovi
velice  kvalitního designéra � a  to  na  pøí�tích
tøicet  let.  Junkovy  návrhy  opou�tí  zde  dosud
pøeva�ující  ornamentální  tvarosloví  a  ubíha
jí  k moderním,  jednodu��ím  formám. Ve èty
øicátých  letech stál Junek u  roz�íøení hutních
dekorù na vìt�inu novì navrhované produkce.
Dle slov skláøského historika Karla Hette�e1 to
byl právì Junek, kdo pøi�el poèátkem ètyøicá
tých  let  s  výrobou  silnostìnného bublinatého
skla,  které potom ÈMS propagovaly  jako  ko
lekci Antik. V pováleèných letech, kdy sklárny
upou�tìjí od protektorátem korigované výroby
a vracejí se plnì ke zdej�í tradièní produkci �
osvìtlovacímu sklu, v Junkových návrzích pøe
vládají oblé  jednoduché tvary. Èastý  je motiv
kapky èi  tvary vycházející z komolého ku�ele
a mnohdy  jsou  jeho závìsná  tìlesa  sestave
na ze dvou èástí s  rùznou propustností svìt
la.  To  u�  ale  J.  A.  Junek  navrhuje  pro  krá
senské  sklárny  prostøednictvím  pra�ského
Skloexportu  a  svou  prací  ovlivòuje  vzhled
osvìtlovacího skla v celé  republice.  Jím na
vr�ená sdru�ená osvìtlení a lustry se stávají
souèástí  reprezentativních  prostor  a  pøiná�í
tak svìtlo a souèasný design do interiérù po
celé Evropì. Kromì toho se  i nadále vìnuje
navrhování hutnì tvarovaného skla a pracuje
na kolekcích napø. pro Trienále u�itého umìn í
v Milánì (1957), nebo na návrzích pro sever
ský  trh.  Ani  si  to  neuvìdomujeme,  ale  je  to
právì J. A. Junek, kdo seshora  (rozumìj ze
stropu) dotváøí charakter �bruselského stylu�
èi stylu �zlatých �edesátých.� Junek navrhuje
svítidla pro n. p. Osvìtlovací sklo je�tì v roce
1966  a  o  dva  roky  pozdìji  mu  PhDr.  Alena
Podzemná  pøipravuje  retrospektivní  výstavu
v  zámku  Kinských  ve  Vala�ském  Meziøíèí.
Zanedlouho poté v�ak svìtlo Jaroslava Anto
nína Junka uhasíná.

katalog  Thonetùv.  Navíc  nacházíme  skøíòový
nábytek  v  generálních  katalozích  jen  ve  velmi
omezeném  mno�ství  s  poznámkou,  �e  dal�í
kusy  jsou  ve  specializovaném  katalogu.  Autor
tohoto èlánku v�ak zná pouze  jeho obálku od
Kolo Mosera a ví, �e katalog je po aukci ve ví
deòském Dorotheu nìkde v USA. Katalog hole
�ovského skøíòového nábytku je tedy vzácnost
èíslo 1.  �Království ne za konì, ale za katalog
Kohnova skøíòového nábytku!�. Absence tohoto
katalogu mezi  evropskými  thonetology  pøiná�í
pozoruhodný paradox: známe víc kusù in natu
ra, ne� jejich katalogových pøedloh.

Zlepšení, vzešlá z firmy Jacob & Josef Kohn
ze Vsetína, mìla rùznou úroveò. Nìkterá byla
jen zajímavá, jiná byla doèasná a nìkterá za�la
i do slepé ulièky. Poslední tøi zlep�ení v�ak sil
nì ovlivnila vývoj ohýbaného nábytku na dlou
há desetiletí. Ostrý pravoúhlý ohyb, ètvercový
prùøez a vyu�ití pøekli�ek znamenalo vytvoøe
ní technologického pøedpokladu zcela nového
designu, k nìmu� chybìla u� jen �drobnost� �
tvùrèí osobnost. Ale i k té se dostali, kdy� an
ga�ovali pozdìji svìtoznámé vídeòské seces
ní velikány k tvorbì ohýbaného nábytku. To je
v�ak téma ne na èlánek, ale na knihu.
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(Foto z pozùstalosti J. A. Junka)
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ode�el  studovat
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Muzeum ve Vala�ském Meziøíèí má ve svých
sbírkách asi tøi desítky skel navr�ených archi
tektem Junkem (tak byl designér ve své dobì
titulován). V  roce 1972 dostalo  jeho pozùsta
lost, která obsahuje øadu návrhù osvìtlovacího
i  u�itkového  skla,  støihy  pro  vytváøení  forem,
návrhy na malířské dekory a  fotografie hoto
vých výrobkù. Díky dal�í skláøské dokumenta
ci, která pochází z dnes u� vyhaslých skláren
ve Vala�ském Meziøíèí, se daøí postupnì roz
krývat charakter a �íøi Junkovy práce a je �zno
vuobjevováno� sklo, které lze Junkovi autorsky
pøipsat. Zaèíná se vykreslovat osobnost, která
spoluutváøela charakter èeského skláøství ko
lem poloviny 20. století a byla na poèátku slávy
èeskoslovenského ateliérového skla, rozvíjejí
cího se hlavnì v 60. letech 20. století.
Tak  a�  dnes  veèer  rozsvítíte,  obra�te  svùj

zrak vzhùru  tøeba je s vámi v místnosti svìtlo
Jaroslava Antonína Junka.

1) Karel Hette�, La tradition  ce sont les hommes. in: Re
vue du Verre Tchécoslovaque, 7/1958, s. 23.

ÈMS
Krásno (foto z pozùstalosti J. A. Junka,
MRV Vala�ské Meziøíèí)

 (foto z pozùstalosti J. A. Junka,
MRV Vala�ské Meziøíèí)

matované køi��álové sklo se støíkaným deko
rem, ÈMS Krásno. Ze sbírek MRV, Vala�ské Meziøíèí  Foto Ondøej Galia

 barevné
tu�ky na papíøe. Ze sbírek MRV, Vala�ské Meziøíèí

 matované tøívrstvé sklo. Ze sbírek
MRV, Vala�ské Meziøíèí  Foto Ondøej Galia

navr�eno pro Skloexport Praha
(foto z pozùstalosti J. A. Junka, MRV Vala�ské Meziøíèí)

 barevné tu�ky na papíøe. Ze sbí
rek MRV ve Vala�ském Meziøíèí

(foto  z  pozùstalosti  J. A.  Junka,
MRV Vala�ské Meziøíèí)

POZNÁMKA
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 akvarel a  tu�ka na papíøe. Ze sbírek MRV, Vala�ské
Meziøíèí

 kresba barev
nými tu�kami na papíøe. Ze sbírek MRV, Vala�ské Meziøíèí

 kresba barevnými tu�kami na papíøe. Ze
sbírek MRV, Vala�ské Meziøíèí

akvarel a barevné tu�ky na papíøe. Ze sbírek MRV, Vala�ské Meziøíèí

 tøívrstvé sklo s hutním dekorem, vyrobeno v n. p. Osvìtlovací sklo Vala�ské
Meziøíèí. Ze sbírek MRV, Vala�ské Meziøíèí  Foto Ondøej Galia
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 malované
køi��álové sklo zdobené perlurem. Vyrobeno v n. p. Osvìt
lovací  sklo  Vala�ské Meziøíèí.  Ze  sbírek MRV,  Vala�ské
Meziøíèí  Foto Ondøej Galia

kresba barevnými
pastelkami na papíøe. Ze sbírek MRV, Vala�ské Meziøíèí

matované tøívrstvé sklo s ma
lovaným dekorem, vyrobeno v n. p. Osvìtlovací sklo, Vala�ské Meziøíèí. Ze sbírek
MRV, Vala�ské Meziøíèí  Foto Ondøej Galia
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Bystøièka
na starých
pohlednicích
z fotoarchivu
Muzea regionu Vala�sko
Pøipravili:
Milan O��ádal, Ivana Marti�ková
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(Foto Atelier �rùtek)

(Foto Karel Flok)

(Fototypia Vy�kov)
(Fototypia Vy�kov)

(Foto S. �tochl)

(Foto S. �tochl)
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Bystøièka stoletá
Ivana Marti�ková

. Firma dále zøídila v okolí sta
veni�tì  4  kamenolomy,  pøièem� pro  vnitøní  èást
hráze se pou�íval místní kámen  magurský pís
kovec, který se tì�il pøímo pod hrází a pøivá�el úz
kokolejkou. Kvalitnìj�í kámen pro obklady se mu
sel dová�et z kamenolomù v Hrabùvce u Hranic
a v Bystøici pod Hostýnem, �tìrk a písek se tì�il
pøímo v korytech potoka Bystøièky a øeky Beèvy.

Údolní  pøehradní  Bystøièka  pojme  4,4
miliony m3 vody, pøi hladinì na kótì 385,16 m n.
m. Délka takto pøehradou vzniklého jezera poté
èiní  pøes 2  km  pøi  zatopení  63,8  km2.  Nejvìt�í
hloubka nádr�e èiní 29,7 m. Bøehy jsou velmi str
mé a vìt�inou jsou ponechány v pøirozeném sta
vu. Vegetaèní zpevnìní bøehù je buï pøirozené,
nebo na ohro�ených místech umìle udr�ované.
Vodní plocha  je vyu�ívána k  rekreaèním úèe

lùm. Sportovní plavba lodí je na pøehradì zakázá
na, výjimku tvoøí loï správy pøehrady. Na hladinì
je v okruhu 100 m od  vtokového zaøízení hráze
pásmo, v nìm�  je zakázáno koupání,  loïkování
i lov ryb, oznaèené viditelnì plovoucími bójemi.
Z  výsledkù  rùzných  zkou�ek  byly  odvozeny

kóty maximálního  a minimálního  nadr�ení,  pøi
èem� minimální nadr�ení bylo na pøehradì udr

První my�lenky  na  stavbu
se objevily ji� v 17. století, zapoèaté

robotní práce na splavnìní  tìchto  øek v�ak za
stavil vpád osmanských Turkù na Moravu v roce
1663. K vybudování prùplavu se znovu schylo
valo roku 1873, tentokrát realizaci projektu odsu
nula pro zmìnu hospodáøská krize v tém�e roce.
Hlavním  úèelem  vystavìní  prùplavu  se  tehdy
mìlo  stát  propojení  prùmyslového  Ostravska
s centrem monarchie, Vídní. Koncesi na vybudo
vání dopravního spojení nakonec odkoupila spo
leènost , kte
rá území spojila samozøejmì po svém: �eleznicí.
K zásobování prùplavu vodou se dle projektu z
2. poloviny 19. století poèítalo se stavbou hned
tøí  nádr�í  v  povodí Beèvy, a  sice na Bystøièc e ,
v Lu�né u Vsetína a v Jarcové u Vala�ského Me
ziøíèí, vystavìna v�ak nakonec byla jen Bystøiè
ka.1  Významným argumentem  pro  zahájení  její
stavby se tehdy staly rozsáhlé

, stojící za zánikem vsí Svojanov a
Konvice v katastru obce Bystøièka.
Pøehradní nádr� byla postavena na 5,480 km

potoka Bystøièky od jeho zaústìní do Vsetínské
Beèvy, pøièem�  byl schválen rakouským
c.  k. Ministerstvem  obchodu  dne 2.
Pøípravné fáze stavby, spojené s rozsáhlými od
kupy pozemkù, ale zapoèaly  ji� mnohem døíve,
roku 1902, v pøedstihu pøed budováním pøehra
dy  byla  také  postavena  správní  budova,  která

dodnes slou�í svému pùvodnímu úèelu.
  pro  stavbu  pøehrady  (mimochodem

obèas  velmi  problematický,  provázený  vleklými
soudními spory) se netýkal jen obyvatel Bystøiè
ky, ale i Malé Lhoty, Hrubé (dnes Velké) Lhoty a
Malé Bystøice, na  jejich� katastrální území pøe
hrada zasahuje. V  levém svahu údolí dále byla
prora�ena provizorní obtoková �tola k odklonìní
pøirozeného koryta potoka, na kterém se pozdìji
zaèala pøehrada stavìt.

 samotné byla zrealizová
na dle projektu vídeòského
in�enýra  Emila  Grohmanna

. Společníkem této firmy
byl i vrchní in�enýr Julius Radna, který v�echny
práce na stavbì øídil.  Stavba si vy�ádala pøibli�
nì 7 milionù pøedprvováleèných korun.3
Na stavbì pracovali nejen místní obèané, ale i

dìlníci z øady evropských zemí, napø. Chorvatska
či Itálie. Přes snahu vedení firmy o bezproblémo
vý prùbìh výstavby na staveni�ti obèas docháze
lo k , nejèastìji za vy��í
plat.4  Staveni�tì  bylo  vybaveno  zaøízením  bì�
ným pro tehdej�í  dobu, napø. místo jeøábù se po
u�ívaly ,  k  vypa�ení  stavební  jámy
se pou�ívaly pouze døevìné prvky, také v�echny
kamenické práce provádìli kameníci ruènì.
Podnikatelství  dalo  v  roce  1908  zøídit  vleè

nou kolejovou dráhu od vlakové stanice Rou��ka
(dnes Bystøièka)  ke  skladi�tím nedaleko vlakové
stanice, od nich� vedla ke staveni�ti pøehrady
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Rozvoj rekreace pohøbívá pøírodní bohatství
Luká� Spitzer

�ováno a� do roku 1948, od té doby se v letních
mìsících pravidelnì navy�uje vý�e vodní hladi
ny  pro  rekreaèní  úèely.  Nevýhodou  rozlehlého
a kopcovitého povodí pøehrady v�ak  je skuteè
nost, �e bìhem silných de��ù se výrazné zvý�e
ní hladiny na pøehradì projeví ji� bìhem nìkoli
ka málo hodin. Dle dlouhodobých zku�eností se
v závislosti na meteorologické pøedpovìdi proto
voda z nádr�e v dostateèném pøedstihu odpou
�tí, aby pøípadné povodòové prùtoky neohrozily
údolí pod pøehradou.

je vyzdìna z lomového kame
ne a ze statických dùvodù byla ji� v projektu mírnì
pøedimenzována. V korunì je dlouhá 190 a �iro
ká 4,6 metru, na  její vyzdìní se pou�ilo 70  tisíc
m3 materiálu. V nejni��ím místì údolí  je do hrá
z e  z a b u d o v á n a  � t o la  s  p o t r u b í m  s p o d n í c h  v ý p u s t í
o prùtoku 0,36 m3/s a 2,5 m3/s.
V  levém  návodním  bøehu  nádr�e  stojí  beto

nová,  kamenným  zdivem  oblo�ená
,  na  jejím� dnì  jsou  zabudována 2  oce

lová potrubí o prùmìru 700 mm ústící do �toly a
schopná odvést prùtok vody a� 12,3 m3/s.
K vypou�tìní velkých vod z nádr�e slou�í dále

, slou�ící k odvádìní vod z vy
pou�tìcí vì�e pøes uklidòující bazény do potoka
Bystøièka.
K  odvodu  neovladatelných  vod  slou�í

, schopný odvést a� 140 m3/s
vody, pod ním�  je celkem 20 kaskád vysokých
1,25  metru,  odvádìjících  neovladatelné  vody
opìt  do  potoka  pod  pøehradou.  Ne�  se  v�ak
voda  z  kaskád  a  tunelu  do  pøehrady  dostane,
musí  pøekonat  2  uklidòující  bazény,  kde  ztratí
vìt�inu své nièivé síly.
Jak  ji�  bylo  øeèeno  vý�e,  neslou�í  pøehrada

Bystøièka jen k protipovodòové ochranì, ale také
k . K té se vyu�ívá malá vodní
elektrárna slo�ená z dvou Bankiho turbín o vý
konu 0,055 MW a 0,011 MW. Jen pro zajímavost,
nejvýkonnìj�í vodní elektrárna svìta, Tøi soutìs
ky v Èínì, má výkon 22500 MW a nejvýkonnìj�í
èeská,  pøeèerpávací elektrárna Dlouhé Stránì,
disponuje výkonem 2 x 325 MW na dvou Franci
sových turbínách.
Pøesto�e  jsou  v  souèasné  dobì  plány  na  vy

budování prùplavu DunajOdraLabe ji� pova�o
vány  za  pøekonané,  pøehrada  Bystøièka  ani  po
sto letech svùj smysl neztrácí. Pravidelnì se vý
znamnou mìrou  podílí  na  zmíròování  následkù
povodní  a  zcela  opomenout  nemù�eme  ani  její
sice upadající, pøesto stále �ivou funkci rekreaèní.

LOSSMANN,  Karel.  Pøehrady  vybudované  v  povodí  øeky
Moravy do roku 1962. Praha: Ministerstvo zemìdìlství, les
ního a vodního hospodáøství, 1965.
Kanál Dunaj Odra Labe stanovisko Koalice pro �ivot øek
Dunaje, Odry a Labe. Praha: Hnutí DUHA, 2004.
Manipulaèní  øád pro pøehradu Bystøièka na  øece Bystøièce
v km 5,480 km. Povodí Moravy, podnik pro provoz a vyu�ití
vodních tokù.
MATÌJÍÈEK, Josef. Povodí Moravy. Hospodaøení s vodou v
povodí. Brno: Povodí Moravy, 1996.
Provozní øád pro pøehradu Bystøièka na toku Bystøièka v toku
5,480. Povodí Moravy, podnik pro provoz a vyu�ití vodních
tokù, Brno, bøezen 1969, vyhotovení 2.
Státní okresní archiv Vsetín. Fond: Archiv obce Bystøièka.

1) Kanál Dunaj Odra Labe stanovisko Koalice pro �ivot øek
Dunaje, Odry a Labe. Praha: Hnutí DUHA, 2004.
2) viz Provozní øád pro pøehradu Bystøièka na toku Bystøiè
ka v toku 5,480. Povodí Moravy, podnik pro provoz a vyu�ití
vodních tokù, Brno, bøezen 1969, vyhotovení 2.
3) Státní okresní archiv Vsetín. Fond: Archiv obce Bystøièka.
4) Tamté�.

Vybudováním pøehrady na zaèátku 20. sto
letí do�lo k pùvodnì malé, ale postupnì stá
le se rozvíjející zmìnì i v pøírodním bohatství.
Paradoxem je, �e úplnì nejmen�í vliv na pøí
rodu mìla samotná stavba pøehrady. Z pohle
du  èlovìka  �ijícího  v  21.  století  mìla  stavba
dokonce  na  krátký  èas  na  pøírodu  i  pozitivní
vliv. Zvý�ila se  pestrost nabídky biotopù, pøi
byly skalnaté biotopy (tj. zarùstající tìleso hrá
ze). Dal�ích nìkolik desítek let se s pøírodou a
jejím  druhovým  bohatstvím  také  nic  podstat
ného  nedìlo.  V  okolí  pøehrady  se  páslo,  su
�ilo  seno a  hospodaøilo  jako  v  tehdej�í  dobì
kdekoli  jinde. Souèasný sdru�ený efekt � po
èítáno  na  zaèátku  21.  století  �  je  v�ak  dras
tický. Dáno je to v�eobecným úpadkem drob
ného zemìdìlství a zmarem v údr�bì krajiny,
která naprosto  nezadr�itelnì  zarùstá  køovím,
náletovým lesem èi  lesem pøímo vysázeným.
Nejvìt�í devastující vliv na pøírodu tedy nemá
efekt  pøítomnosti  vysoké  hromady  kame
ní  spojené maltou  èi  betonem,  ani  na místní
podmínky  podivnì  velkého  jezera  èi  zmìnì
né prùtoèné podmínky potoka Bystøièka (toto
je samostatné téma � pøehradou byly znièeny
štěrkové náplavy a  tím  i  jejich  specifičtí oby
vatelé). Bohatou pøírodu pohøbívá v�e ostatní,
k èemu nevyhnutelnì do�lo pøi dal�ím rozvo
ji  oblasti v prùbìhu posledních 100  letech. A
tak se hlavní negativní èinitel skrývá pod stále
módním a souèasnými projekty a EU progra
my  podporovaným  rychlým

.
Vzájemný vztah mezi ekonomickou silou re

gionu  a  pøírodním  bohatstvím  v�dy  prochází

stejným vývojem. Se vzrùstajícím materiálním
bohatstvím regionu dlouhodobì klesá pøírodní
bohatství. A to a� do bodu, kdy je region boha
tý natolik, �e si mù�e dovolit zaplatit èlovìka,
který bohulibì tráví pracovní èas okopáváním,
opylováním a vyséváním chránìných kytièek,
jindy zachraòováním a pøesunováním mraven
èích kop pøed ohnìm, ruèním mozaikovým se
èením luk èi èistìním køovinoøezem zapadlých
louèek,  tak zarostlých buøením, �e se  jim ani
louèky øíkat takøka nedá.
V tu chvíli, pokud u� není úplnì pozdì, se �i

voøící rostlinné a �ivoèi�né druhy, které pøe�ily
desetiletí úpadku, mohou vzpamatovat a zase
vykvést  a  rozmno�it  se.  Toto  ov�em  doká�e
jen málo druhù, vìt�ina tìch s vyhranìnìj�ími
nároky  ji� dávno v tichosti vymøela. Podobnì
ale  dopadají  i  louky  pøi  vyhla�ování  rezerva
cí  bez následné  péèe.  Vznikají  zoologické  èi
botanické  zahrady  (ale  øíkejme  jim  spí�e  za
hrádky,  proto�e  málokdy  pøedstavují  víc  ne�
pár  hektarù).  Chodit  se  sem mohou  studenti
a  pøírodomilci  seznamovat  s  loukou  druhovì
pøece  jen  o  nìco  bohat�í,  ne�  jsou  trávníky
mezi domy na panelovém sídli�ti.
Údolí Bystøièky nám umo�òuje efekt nevy

rovnaného vztahu mezi rekreací v míøe nema
lé a  pøírodou velmi dobøe  sledovat a popsat.
Podle  starých  záznamù  z  první  poloviny  20.
století z Vala�ska toti� v�ude plo�nì �ily stej
né druhy motýlù. Pravda,  tu a  tam se spole
èenstva li�ila v jednotlivostech. Drtivá vìt�ina
motýlù ale byla spoleèná celému Vala�sku a
lítali doslova na ka�dé mezi u Vsetína, v Karlo
vicích èi u Vidèe.

Zdroj: www.cenia.cz
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Výstavba pøehrady pøinesla vy��í tlak na zá
stavbu  území  a  její  celkovou  pøemìnu.  Tento
tlak  byl  ji�  patrný  za  první  republiky,  tehdej�í
ekonomické  podmínky  ale  neumo�òovaly  ra
zantní zmìnu. V okolí stále �ili místní lidé, kteøí
na hrázích  pøehrady  su�ili  seno,  pásli  domácí
zvíøata, pìstovali  �vestky a  jablka. V  té dobì,
jak  je  patrné z  fotografií, byla ale  již přehrada
Bystøièka  hojnì  nav�tìvovaná  rekreanty.  Re
kreace byla ale pøedev�ím individuální a smìøo
vala jak do vznikajících penziónù, tak i na sou
kromé linii u místních obyvatel (mít v chalupì na
léto svého Pra�áka, Bròáka, Olomouèáka bylo
u� tehdy docela bì�né). Aèkoli tehdy u� ubìhlo
zhruba 40 let od výstavby pøehrady, kvality pøí
rodního bohatství nebyly tehdy výraznì naru�e
ny. Pravý boom rekreaèní turistiky a zrychlující
úbytek druhù a pøírodního bohatství nastal a�
za 2. svìtové války a bez pøestání pokraèoval
dal�ích nìkolik desítek let (v té dobì mimo jiné
ji� pøevý�il poèet vydaných  rùzných pohlednic
Bystøièky pohlednicovou diverzitu napøíklad Va
la�ského Meziøíèí èi Vsetína).
Pro  rekreanty  byly  budovány  kempy,  penzi

ony  a  dal�í  zaøízení.  Zámo�nìj�í  rekreanti  si
sami zaèali zpoèátku kupovat chalupy do osob
ního vlastnictví, a kdy� i ty do�ly, tak zaèala éra
budování soukromých rekreaèních chat. Spolu
se  zmìnou  u�ívání  nemovitostí  do�lo  v  okolí
pøehrady i ke zmìnì u�ívání pozemkù, a to pøi
neslo jejich pøírodní devastaci a vymírání rostlin
i  �ivoèichù.  Na  intenzivnì  seèených  rekreaè
ních  loukách  kolem pøehrady,  ale  taky  na  za
rùstajících loukách dále od pøehrady toti� dlou
hodobì nedoká�ou pøe�ít citlivìj�í druhy a mizí
nám tak jako pára nad hrncem.
Bohatá pøíroda vy�aduje pestrý pøístup k ob

hospodaøování.  Podrobnì  jsme  se  tomuto
tématu  vìnovali  v minulých  èíslech Vala�ska
vlastivìdné revue (série pøírodovìdných èlán
kù  v èíslech  15,  18,  19,  24,  25  a  26).  S  po
stupnou  unifikací  a  intenzifikací  a  celkovou
změnou filozofie využití luk a pastvin došlo na
dlouhou  dobu  ke  ztrátì mnoha  specializova
ných  druhù.  V  souèasnosti  kriticky  ohro�ení
motýli  a  tøeba  i  vstavaèe  vy�adují  ke  svému
pøe�ití právì nìco úplnì  jiného ne�  rekreant,
který  si  potøebuje  na  trávník  pouze  polo�it
deku a chodit bosý bez rizika popíchání vèe
lou  èi  trnitou  pùpavou.  V�echny  nyní  kriticky
ohro�ené druhy motýlù byly v minulosti bì�né,
proto�e  bì�ný byl  i  zpùsob pasení  a  seèení,
bez  kterého  nepøe�ívají.  S  nadsázkou  se  dá
tvrdit, �e upu�tìním od pìstování bì�ného zelí
na polích, záhumencích a zahrádkách dosta

neme na pokraj vyhubení  i  bì�ného bìláska
zelného.

V letech 2006�2009 probíhalo v Beskydech
mapování denních motýlù v malých ètvercích
o rozloze pøibli�nì 2,5 x 2,8 km. V tìchto ètver
cích byli zku�enými znalci motýlù bìhem pìti
náv�tìv v  jednom roce spoèítáni v�ichni mo
týli,  na  které  pøi  procházce  bezlesím  narazi
li. Výsledky  jsou a� udivující a shrnují  je dva
následující obrázky. První uvádí mno�ství po
zorovaných druhù motýlù ve ètverci Bystøièka

Naproti  tomu v údolí  øeky Vsetínské Beèvy
na Horním Vsacku, které je zatím hromadnou
rekreací  dosud  nepøíli�  zasa�ené,  �ije  nej
ménì  motýlù  v  okrajových  ètvrtích  Vsetína
(36  druhù),  kde  se  ji�  velmi málo  hospodaøí.
Pøesto je zde stále více druhù ne� na bøezích
pøehrady Bystøièka. Naprosto odli�ná situace
je pak dále v údolí Beèvy a jejích pøítokù, kde
bylo takøka v�dy pozorováno více ne� 60 dru
hù. V halenkovských údolích Dinotice a Lu�o
vá pak dokonce pøes 80 druhù denních motýlù
a vøetenu�ek.
Jak je vidìt, rozdíly mezi druhovou bohatos

tí  obou údolí  jsou  propastné. V  èem se  spo
leèenstva motýlù v obou údolích nejvíce  li�í?
V  údolí  Bystøièky  takøka  nepøe�ili  pastevní
specialisté.  Èili  motýli  vy�adující  pastvu  nì
kolika oveèek na velmi teplé stráni s jalovci a
orchidejemi. V tomto údolí nebyl napøíklad vù
bec nalezen kriticky ohro�ený modrásek èer
noskvrnný (Maculinea arion) a jen na jednom
místì, v údolí Tísòavy, pak celoevropsky ohro
�ený perle�ovec mace�kový (Argynnis niobe).
Oba  druhy  jsou  pøitom  roz�íøeny  ve  v�ech
ètvercích v údolí Vsetínské Beèvy. A ve vyjme
novávání podobných pøípadù mù�eme pokra
èovat  je�tì  dlouho � u Beèvy v�dy ohro�ený
druh �ije alespoò øídce, u Bystøièky  jej nena
jdeme. Stejnì  se  samozøejmì  chovají  i  dal�í
skupiny hmyzu,  tøeba  saranèata  (saranèe  vr
zavá � Psophus stridulus) a samotáøské vèely.
Výstavba  pøehrady  jistì  pøinesla  velký  eko

nomický  profit  původním  vlastníkům pozemků
a nemovitostí  (pokud  je ov�em nenapálili  pøe
kupníci a draví podnikatelé). Pøinesla rozvoj ob
lasti, zvlá�tì proto, �e je místní krajina malebná,
prùchozí a pøátelská (ve srovnání s intenzivním
zemìdìlstvím  naprosto  zdevastovanou  kraji
nou  Vysoèiny  èi  rekreaènì  velmi  úspì�ných
pohoøích  Jeseníky  a  Krkono�e).  Zpùsobila  o
v�em zmìnu u�ívání krajiny a postupnou ztrátu
její tváøe. Na obrázku 7 a 8 je dobøe vidìt zmi
zení malých políèek, nástup køovin, zástavby a
intenzivního hospodaøení na zbytku bezlesí pøí
mo u pøehrady Bystøièka. Ne v�dy má turismus
ale vyslovenì negativní vliv � napøíklad existen
ce sjezdových areálù zachránila mnohé  tì�ko
pøístupné  louky od  zalesnìní.

 Postupem èasu se pùvodní
kouzlo krajiny zcela vytratí a zùstane jen pachu�
v ústech a zástupy nových spokojených turistù
hledajících u�  jiné  vy�ití � sjezdovky, sauny a
inline dráhy.

Vala�ské  MeziøíèíRo�nov  pod  Radho�tìm
(pole sí�ového mapování 6574), kde je ji� pøí
roda intenzivním zemìdìlstvím celkovì hodnì
ochuzená. Druhý pøedstavuje sousední oblast
� prostor údolí Vsetínské Beèvy mezi mìstem
Vsetínem a Halenkovem, kde se dosud vysky
tují  takøka  v�echny  historicky  známé  druhy
motýlù (pole sí�ového mapování 6674).
Vìøímeli,  �e  je pøedpoklad  plo�ného  roz

�íøení  motýlù  na  Vala�sku  správný  (identic
ký typ údolí, zpùsob hospodaøení, obyvatelé,
stejný geologický podklad a stejné vlhkostní
a teplotní podmínky), tak výstavbou pøehrady
do�lo k ochuzení fauny motýlù v celém údolí
Bystøièky o cca 40 %. Nejvìt�í propad byl za
znamenán pøímo na bøezích a velmi blízkém
okolí pøehrady, kde se vyskytovalo zhruba stej
nì druhù motýlù  jako pøímo ve velkých mìs
tech � tj. mezi 26 a 38 druhy. Vý�e proti proudu
potoka Bystøièka se druhová poèetnost motýlù
postupnì zvedá na  zhruba  50 druhù motýlù.
Zde se stále pomístnì extenzivnì hospodaøí,
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pase  dobytek  a
na  záhumencích
pìstuje  zelenina.
V  celém  povodí
potoka  Bystøiè
ka  je  nejbohat�í
a�  nejzapadlej�í
údolí  Tísòavy  ve
Vala�ské  Bystøici
(kde  navíc  skoro
plo�nì  chybí  sig
nál  GSM).  Napo
èítáno zde bylo 66
druhù  motýlù,  tj.
dvakrát  více  ne�
na  bøezích  pøe
hrady Bystøièka.
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Karel Pavelka

Dne 18. kvìtna 2012 byla v zámku Kinských
ve Vala�ském Meziøíèí otevøena výstava, pøed
stavující  rùznorodou  skupinu  drobných  zem
ních  savcù. Drobní  savci  se  li�í  jak  svou  ve
likostí,  tak zpùsobem �ivota. Nejvýsti�nìji  lze
tuto  skupinu  �ivoèichù  charakterizovat  slovy
autora  výstavy,  RNDr.  Milo�e  Andìry,  CSc.,
zoologa Národního muzea  v Praze: Oznaèe
ní �drobní savci� tak úplnì nesouvisí s velikostí,
nebo� pøírodovìdci takto nazývají z na�í fauny
zástupce tøí øádù savcù � hmyzo�ravcù, letounù
a hlodavcù,  a  to  vèetnì  bobra  èi  nutrie,  které
rozhodnì  za  �drobné�  pova�ovat  nemù�eme.
Na druhé stranì i mezi �elmami najdeme druhy,
pøíkladnì lasici kolèavu, která by svou velikostí
�drobným savcem� bez problémù mohla být, a
pøesto jím není. Bez ohledu na ponìkud nejed
noznaèné  vymezení  jsou  drobní  savci  jednou
z  nejménì  známých  skupin  na�ich  �ivoèichù.
Mù�e za to � kromì malé velikosti � pøedev�ím
jejich skrytý, pøevá�nì noèní zpùsob �ivota, tak
�e vìt�ina lidí nemá ani mo�nost se s nimi blí�e
setkat a zpravidla je prostì pova�uje �za my�i�.
Ve skuteènosti jsou drobní savci skupinou veli
ce rùznorodou, která zahrnuje témìø dvì tøetiny
z na�ich savcù.

Pozvánky
na výstavy

Výstava je instalována v pøízemním výstav
ním  sále  naproti  pokladnì  prùvodcù.  Savci
jsou prezentováni jednak texty, ale pøedev�ím
u nás  jedinečnými  fotografiemi Miloše Andě
ry  a  také  pomocí  dermoplastických  prepará
tù. Nìkolik exponátù pøidalo do výstavy i na�e
muzeum, mimo jiné i preparát bobra evropské
ho a také jediný preparát  zástupce netopýrù,
vrápence  malého.  Ke  ka�dé  textové  charak
teristice  pro  jednotlivý  druh  jsou  znázornìn y
i mapy jeho roz�íøení v Èeské republice a také
zkratkou kategorie jeho ochrany dle na�eho zá
kona na ochranu pøírody a krajiny a Èerveného
seznamu savcù Èeské  republiky,  zpracované
ho  v  roce  2003  podle  mezinárodních  kritérií
Svìtové  ochranáøské  unie  (IUCN)  M.  Andì

Foto K. Pavelka, 2012

Ohlédnutí
za výstavami

Jiøina Fabiánová

V èervnu minulého roku byla v muzeu ve Va
la�ském  Meziøíèí  otevøena  výstava  s  názvem
Prababièka  v  kuchyni.  Jednalo  se  o  výstavu
�v�edního dne a obyèejných lidských vìcí�. Ná
v�tìvník  se v ní mohl projít  obdobím pøibli�nì
ètyøiceti let � od doby vzniku na�í republiky do
konce  padesátých,  resp.  poèátku  �edesátých
let 20. století, a prohlédnout si mìstské kuchy
nì na�ich prababièek. Výstava pøiblí�ila dobu,
kdy se kuchyòské interiéry zaèaly rychle mìnit
a modernizovat. Po staletí u�ívané krby, kotle,
ro�nì èi kachlová kamna byly postupnì nahra
zovány  bílými  �eleznými  sporáky  s  troubami,
bílými kuchyòskými stoly, bílými kredencemi�
Bílá  zaèala  být  v  kurzu.  Dodávala  kuchyním
pocit  èistoty,  úhlednosti  a  prostornosti.  Na�im
babièkám zaèaly  rovnì� �etøit práci strojky na
elektøinu èi na plyn, petrolejové lampy nahradi
ly �árovky, které prosvítily v�echny kouty a daly
kuchyním nový rozmìr.
Výstava byla koncipována do tøí celkù. V prv

ní èásti se náv�tìvník ocitl v kuchyni pøibli�nì z
r. 1918. Vévodila jí bílá kredenc vyrobená v tom
to roce. V�e tu bylo jako za starých èasù� Bo�í
po�ehnání, hrníèky zdobené obrázky z Prodané
nevìsty, starý uhlák, dózièky na cukr, sùl a ko
øení, hmo�díøe a mlýnky, mìdìné bábovky, tika
jící hodiny na stìnì,  prostøený stùl s hrnky èe
kajícími na cikorkovou kávu� �ivý  kuchyòský
celek byl doplnìn o nìkolik vitrín, v nich� byly
vystaveny staré �ehlièky, keramické formy, pra
�iè na kávu anebo stínítka na kuchyòské lustry
vyrobené v krásenských sklárnách.
V kuchyni z tøicátých let pøibylo na kredenci

staré rádio  i s opřenou fotografií filmové hvěz
dy  Lídy  Baarové  s  vlastnoruèním  podpisem.
Kredenc zdobily  hrníèky s oblíbeným motivem
èerných siluetek, rùzné typy nápojového skla èi
keramiky z místních dílen.  V  této èásti výsta
vy byla také volnì vystavena øada kuchaøských

knih, (napø. oblíbená kuchaøka od Luisy Ondráè
kové), �ehlicí  prkno podobné  tomu, se kterým
zápasil Vlasta Burian v jednom ze svých filmů.
Na sporáku svítily modøe smaltované hrnce, na
zdech nechybìly ruènì vy�ívané deèky, pokliè
níky, rùzné vì�áèky na závìsné náèiní, jinde le
�ely �ehlièky èi vysavaèe z 30. let zn. Elektro
Lux. Právì takové, jaké s úspìchem prodával
na  èeskoslovenském  trhu  v  dobì  1.  republiky
pan Popper, otec spisovatele Oty Pavla.
Poslední  èást  výstavy  patøila  letùm  1950

1960. Na  vystavené  kredenci  z  této  doby  zù
stal  je�tì �títek s datem výroby 1953. Z  rádia
zn. Máj vyrobeného v  r. 1955 v Tesle Pøelouè
se  linuly dobové �lágry, na �idli visela nezbyt
ná ta�ka �sí�ovka� i s malým nákupem. Do ku
chynì  pøibyla  bílá  lednièka,  elektrický  robot  z
r. 1955, který sice zvládl v�e, ale byl tak tì�ký,
�e se hospodyòka unavila u� pøi jeho instalaci,
na umývacím stole stály stále  je�tì pou�ívané
�bandasky�, sklenice na sodovku s porceláno
vým uzávìrem, sklenièky od hoøèice �hoøèièá
ky�,  které  se  peèlivì  schovávaly  k  domácímu
pou�ití�
Nelze  vyjmenovat  v�echny  pøedmìty,  které

byly  vystaveny  a  které  do  domácnosti  na�ich
babièek patøily. Byly jich stovky kusù. Muzeum
v�ak mìlo z èeho vybírat, nebo� v depozitáøích
se na�el dostatek pøedmìtù z domácností. Od
borní pracovníci muzea byli v�dycky natolik pro
zíraví, �e  nepohrdli tøeba starou plechovkou od
kávy,  èaje,  oprýskanými  hrnci,  zadrátovanou
mísou èi døevìnými formami na máslo. Zapsali
v prùbìhu více ne� stovky  let do sbírek  i  tyto
�poklady  v�edního dne�.  Výstava  kuchyní  tak
mohla být témìø celá pøipravena ze sbírek Mu
zea regionu Vala�sko, jen nìkolik kusù nábytku
zapùjèilo Vala�ské muzeum v pøírodì v Ro�no
vì p. Radh.
Výstava  Prababièk a  v  k u c h y n i  s e  s e t k a la

u  náv�tìvníkù  s  velkým  ohlasem.  Pøi�lo  jich
pøes 8 tisíc! Stala se pro nì, podle zápisù v ná
v�tìvní knize, jakýmsi pohlazením na du�i, pøi
pomínkou dávno za�lých èasù, navodila v nich
pocity klidu a bezpeèí domova. Star�í náv�tìv
níci ve výstavì nostalgicky vzpomínali na staré
èasy,  ti mlad�í se zase se zájmem a  údivem
dívali na nìkteré pro nì u� zcela neznámé pøed
mìty. Ale nemuseli se jen dívat  mohli si sami
vyzkou�et mletí na starých mlýncích, stloukání
koøení v hmo�díøi, vá�ení na vahách, zkusit vlo
�it �elízko do �ehlièky, potì�kat �ehlièku �oká
èovku� anebo �lapat na �icích strojích.
Pokud  jste  nestihli  tuto  výstavu  nav�tívit  ve

Vala�ském  Meziøíèí,  máme  pro  vás  pozván
ku na její reprízu v muzeu na Vsetínì, která se
bude konat od listopadu leto�ního roku.

  Foto Jiøina Fabiánová, 2011

rou a J. Èerveným. Vystavena je i èást z nìko
lika desítek publikací Milo�e Andìry, mimo jiné
také Atlasy  roz�íøení  jednotlivých skupin drob
ných savcù v Èeské republice, do nich� svými
poznatky o roz�íøení drobných savcù nejen na
Vala�sku pøispìlo i Muzeum regionu Vala�sko.
Skupina drobných savcù tvoøí pøevá�nou èást

zoologické sbírky Muzea regionu Vala�sko. Do
klady  byly  získávány  v  prùbìhu  témìø  pìti  de
setiletí  pùsobení  pøírodovìdcù  v muzeu  jednak
odchytem  do  pastí  rùzných  typù  nebo  nálezy
uhynulých  jedincù, ale  také na základì rozborù
vývr�kù sov a determinace kostí zde nalezených.
Výstava  je  vhodná  pro  v�echny  vìkové  ka

tegorie, ale pøedev�ím pro pøed�kolní a �kolní
mláde�  (k  výstavì  je  pøipraven  také  lektorský
program).
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Kamila Valou�ková

Výstava akademického malíøe Josefa Hap
ky,  která  se  konala  u  pøíle�itosti  100.  výroèí
jeho narození,  byla  v mnohém netypická. U�
jen místo konání, pùvod obrazù, osobnosti na
vernisá�i, dílnièka, prodané malby a  to ukon
èení... Nevíte? Tak se za ní poohlédneme...

Nad  pøípravou  Hapkovy  výstavy  se  se�ly
hned dvì instituce: Muzeum regionu Vala�sko
a  Kulturní  zaøízení  mìsta  Vala�ské  Meziøíèí,
které je od roku 2012 provozovatelem Galerie
Sýpka. Výstava se rozprostøela do dvou galerií
a dala nahlédnout  do  rozsáhlého díla  Josefa
Hapky, i kdy� pøednostnì byly vybrány malby
�ánrové a krajiny.

Muzeum pøedstavilo obrazy ze svých sbírek
� vìt�inu z maleb získalo nedávno a mìly svou
výstavní  premiéru.  Galerie  Sýpka  náv�tìvní
kùm nabídla asi pìt desítek dìl, pocházejících
ze sbírek soukromých. Nìkteré z nich byly na
víc prodejné a u� druhý den po vernisá�i byla
polovina obrazù urèená k prodeji zadaná.

Na vernisá�, která probìhla 2. února 2012
v zámku Kinských,  pøijel  i malíøùv  syn,  zná
mý hudební  skladatel Petr Hapka. Nejen  �e
zapùjèil díla ze své sbírky, ale také na svého
otce, spolu s rodinným pøítelem JUDr. Rudol
fem Kubelou,  zavzpomínal.  Veèerem  prová
zel  zpìvák  (a  výtvarník)  Franti�ek Segrado,
který zapìl písnì Petra Hapky. Jedna z nich
(Nepøeberná  poku�ení)  mìla  ten  den  svou
premiéru. Celou událost  si  nedalo ujít  na  tøi
sta náv�tìvníkù, a to i pøes fakt, �e mráz srá
�el rtu� teplomìrù a� k  �20 °C.
Josef  Hapka  byl  velmi  plodným  malíøem.

Rád malíøsky experimentoval, ale  jeho  jem
ná, harmonická barevnost s kapkou nostal
gie  v  námìtu  zùstává  charakteristická  pro
celou  jeho  tvorbu. Témata èerpal  z  nejbli�
�ího  okolí,  èasto pracoval  ve  volné  pøírodì
a  zdá se,  �e bez  skicáku v  ruce ven nevy
cházel.  Velkou  èást  �ivota  strávil  v  Praze,
ale  na  Vala�sko  se  pravidelnì  vracel.  Byl
výborný vypravìè a v srdcích pamìtníkù  je
stále �ivý � stejnì jako jeho dílo. To je roze
seto po domácnostech celé východní Mora
vy. Jak ale jeho osobnost pøiblí�it nejmlad�í
generaci? V muzeu jsme to zkusili pøes bar
vy � uèíme dìti jedné z technik, kterou Hap
ka pou�íval. Lektorské programy mìly mezi
dìtmi velký ohlas,  stejnì  jako celá výstava
mezi  dospìlými  náv�tìvníky.  Proto  se  obì
poøádající  organizace  rozhodly  ji  prodlou
�it.  Podkroví Galerie  Sýpka  bude Hapkovy
obrazy  hostit  a�  do  konce  listopadu  tohoto
roku. Èást z nich se sice vrátí svým majite
lùm, ale nahradí je jiné. I muzeum si bude po
zbytek roku pøipomínat stoleté výroèí místní
ho malíøe: výstava se uskromní na komorní
prostor  Kavárnièky  Antonína  Duøpeka,  ale
zkrátka nepøijdou ani dìti, které budou moct
opìt Malovat s Josefem Hapkou. Tak�e po
kud jste výstavu v pùvodnì avizovaném ter
mínu propásli, nezoufejte, ona vlastnì je�tì
tak docela neskonèila...

  Foto Ivan Dostál

Foto Lenka �imurdová

Eva Èermáková

�To je krása! To je bohatství!�
V  mìchu  vodorovnì  ulo�eném  le�elo

mno�ství  krásných,  velmi  dlouhých  bronzo
vých jehlic.
Leskly se jako zlato. Skrèek vzal jednu do

ruky  a  s  hoøícíma  oèima  ji  prohlí�el.  Jak  je
pìknì  hladká!  A  jak  skvostná  hlavice!  Ter
èovitì  roztepaná na  tenký plí�ek  svítila  jako
zrcadlo. Pod touto destièkou se na dlouhém
stvolu lesklo nìkolik skupin èlenìných vroub
kù jako navleèené korály na �òùøe...�

Eduard �torch, Bronzový poklad

Poklady  (v  odborné  terminologii  depoty)
tvoøí  dvì  základní  skupiny.  Podle  toho,  zda
je jejich pùvodce zamý�lel vyzvednout èi po
nechat skryté nav�dy, dìlíme depoty na tzv.
reverzibilní  a  ireverzibilní.  Typickým  reverzi
bilním depotem  jsou napøíklad mincovní po
klady.  Jejich  vlastník  je  ukrýval  do  zemì  s
úmyslem vyzvednout je pozdìji, v bezpeènìj
�ích dobách. V tom mu v�ak bylo èasto zabrá
nìno  tragickými  událostmi,  nejèastìji  v  dù
sledku  váleèných  dìjù. Vìt�ina hromadných
nálezù  mincí  svìdèí  tedy  o  velmi  smutných
pøíbìzích,  které  pøinesly  �tìstí  a�  nálezcùm
po staletích, anebo archeologùm. Podobnou
skupinu  pokladù  pøedstavují  pravìké  sklady
bronzové  suroviny. Øemeslník  si  v  takových
pøípadech ulo�il pro dal�í zpracování po�ko
zené bronzové pøedmìty nebo jejich zlomky.
Èasto také tyto depoty zùstaly nevyzvednuty
a zapomenuty pro pøí�tí generace.

Nejpozoruhodnìj�í  skupinu  pokladù pøed
stavují  v�ak  ireverzibilní  depoty.  Byly  uklá
dány do zemì pravdìpodobnì  jako  souèást
nìjakého rituálu nebo jako obìtiny bo�stvùm.
S  jejich  vyzvednutím  se  nepoèítalo,  naopak
by  to bylo vnímáno  jako  svatokráde�. Právì
tyto depoty ukazují  skvostnou produkci  pra
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vìkých øemeslníkù nejlépe a Vala�sko pøed
stavuje oblast na tyto památky zvlá�tì boha
tou. Podívejme se nyní na nìkteré z pokladù
Vala�ska podrobnìji.

Kolem  roku  1960  byl  na  pozemku  pana
Franti�ka  Jurky  nalezen  pøi  odvodòovacích
výkopech  soubor  bronzových  náramkù  a
dvou  postranic  z  koòského  udidla.  Èást  ná
lezu  byla  rozebrána,  èást  se  dostala  asi  po
15  letech  do  muzea  ve  Vala�ském  Meziøí
èí.  Poklad  pochází  ze  samého  závìru  doby
bronzové.  V  tomto  období  pro�ívala  oblast
dne�ního  Vala�ska  neklidné  období  zpùso
bené invazemi východních koèovníkù � Kim
meriù. Jejich pùvodní sídla bychom na�li  a�
v dalekých pøièernomoøských stepích. Odtud
se daly nìkteré skupiny na pochod a  lákány
bohatstvím  civilizovaného  svìta  útoèily  po
stupnì na asyrskou øí�i, Urartu  i Frýgii.  Jiná
vìtev Kimmeriù se v�ak vydala pøímo na zá
pad  a  v 8.  století  pøed Kristem  se  ocitá  a�
na  východní Moravì. S divokými Kimmerijci
dáváme do souvislosti nejen depot z Krhové,
ale napøíklad i poklad z nedalekého Èernotí
na (rovnì� s koòskými udidly a s typicku ki
mmerijskou dýkou s jílcem z bronzu a èepelí
ji�  ze  �eleza)  a  té�  podobný  nález  dýky  ze
�tramberka. Jestli �lo o pøímý doklad pobytu
Kimmeriù v tomto regionu, nebo pouze o je
jich kulturní vliv, není dosud úplnì jasné.

ve formì kruhù se nápadnì podobá tzv. høiv
nám, slou�ícím jako urèité pøedmincovní pla
tidlo v mlad�ím pravìku.

Jeden z nejstar�ích známých nálezù bron
zových  pokladù  z  regionu  pochází  z  roku
1860. U Horní  Lidèe  v místì  zvaném  �Strá
ní� byly nalezeny zbytky nìkolika bronzových
meèù  (minimálnì  dva  kusy).  Podle  jedno
ho  zrekonstruovaného  exempláøe  �lo  o  typ
meèe  s  anténovitou  rukojetí  (nazvaný  podle
charakteristického  ztvárnìní  hlavice).  Bohu
�el se nález nedoèkal potøebné dokumentace
a jeho charakter dnes mù�eme jenom odha
dovat.  Podobné  poklady  meèù  jsou  známy
zvlá�tì  ze  Slovenska,  kde  se  koncentrují
zejména  v  oblasti  Liptova,  èasto  v  souvis
losti  s termálními prameny (Martinèek, Slia

Na  podzim  roku  2008  byl
ohlá�en  nález  13  bronzových
pøedmìtù  z prostoru parku u
zámku Kinských. �Poklad� ob
sahoval celkem 4 prsteny a 9
kování  opaskù  rùzného  stáøí
od doby øímské pøes ranì støe
dovìká staromaïarská nákon
èí  opasku a�  po  novovìk. Po
nìkolika  výstupech  v médiích
bylo zvlá�tní, �e údajný nález
ce  nereagoval  na  výzvu  mu
zea  o  doplòující  informace.
Není  pochyb,  �e  �poklad  ze
zámeckého  parku�  je  podvrh,
by�  s  originálními  pøedmìty
získanými  patrnì  pomocí  de
tektoru  kovù  na  Slovensku
(soudì  podle  skladby  �pokla
du“).  Falzifikáty  však  nejsou

Náhoda  stála  i  u  objevení  dal�ího  �vala�
ského�  bronzového  pokladu  v Hovìzí.  Roku
1943 opravoval  lesní dìlník Petr Maòák vo
zovou  cestu  a  pøi  sbìru  kamení  objevil  na
pravém  bøehu  øíèky  Kychové  poklad  asi  25
bronzových  náramkù.  Nálezce  poté  co  zjis
til,  �e nejde o zlato ani  jiný drahý kov, ulo�il
bronzové  kruhy  v  kùlnì  a  zapomnìl  na  nì.
A� za pìt  let  jeho syn, pouèený svým uèite
lem dìjepisu, náramky pøinesl do �koly a po
rozpoznání jejich pravìkého stáøí byly ulo�e
ny  do muzea  ve Vsetínì.  Poklad  z Kychové
spadá èasovì do pozdní doby bronzové (kul
tura lu�ických popelnicových polí). Jeho ulo
�ení  na  samotné  periferii  osídleného  území
v  dobì bronzové poukazuje  pravdìpodobnì
na existenci obchodní stezky vedoucí karpat
skými prùsmyky na dne�ní Slovensko. Bronz

èe, Komjatná). Toto ulo
�ení  naznaèuje  rituální
obìtování  meèù  snad
duchùm  pramenù  nebo
podsvìtním  bo�stvùm.
Také meèe z Horní Lid
èe  pøedstavují  pravdì
podobnì obìtinu, i kdy�
pøesné  místo  ulo�ení
se  ji�  nejspí�  nepodaøí
identifikovat.

Poslední poklad,  kte
rý  si  pøedstavíme,  se
znaènì  li�í  od  v�ech
pøedchozích.  Nevypo
vídá ani  tak o prehisto
rii  Vala�ska,  jako  spí�e
o pøítomnosti a o oblibì
mystifikace,  která  ar
cheologii jako vìdu vìr
nì provází od dob jejího
vzniku.

Foto T. Ka�par

Foto T. Ka�par

Podborský a kol. 1993

Foto T. Ka�par
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v  dìjinách  archeologie  nièím  výjimeèným,
aèkoliv  se  vìt�inou omezují  na  výrobu kopií
archeologických  nálezů.  Na  „nejapné  falzifi
káty�  si  stì�oval  napøíklad  archeolog  Josef
Skutil pøi svém výzkumu Hostýna. Zdej�í pøi
èinliví  pou�oví  prodavaèi  hodlali  patrnì  tyto
�staro�itnosti� nabízet poutníkùm jako vzácné
památky z nejstar�ích dìjin Hostýna. S falzy
se ve své praxi setkal  i moravský archeolog
Karel Absolon a mnoho dalších. Falzifikátor
ství pravìkých památek pøedstavuje zajíma
vý spoleèenský rys, pramenící zøejmì nìkde
mezi touhou po zviditelnìní své osoby a stále
pøe�ívající fascinací prehistorií.

Bronzové poklady Vala�ska  pravé i fale�
né    pøesahují  krajinu  na�ich  v�edních  dnù
nìèím neobyèejným. Dávají nám zakusit po
cit, �e kraj, který obýváme a který pova�uje
me za dùvìrnì známý, je stále je�tì protkán
tajemstvím minulosti i pøítomnosti.



VALA�SKO 2012/1
36

�ivotní pøíbìh
Jana Metodìje Halamíèka

Luká� Perutka

Jan Metodìj Halamíèek  (v matrice naroze
ných jej najdeme pod jménem Johann Method
Halamic�ek1) se narodil 7. bøezna roku 1855.
V dobì, kdy se vydal do Spojených státù, mu
bylo pouhých 15  let,  je proto  jasné, �e se za
oceán  nevydal  z  vlastního  rozhodnutí,  nýbr�
svého otce Jana Halamíèka  (v matrikách ob
dobnì Johann Halamic�ek2).
Jan  Halamíèek  se  narodil  29.  kvìtna  roku

1817 a v Ro�novì pùsobil  jako pekaø. V ma
trikách  je  uvedeno  jeho  povolání  jako häus
ler  (pasekáø  nebo  domkaø)3,  ale  �ivil  se  jako
pekaø,  jak  uvedl  ve  sèítání  lidu  v  roce  18694

nebo  jak  také  uvádí  dobový  kronikáø  Martin
Tkadlec5.
Jeho �ivotní osud nebyl pøíli� ��astný. První

man�elka Barbora mu zemøela, druhá man�el
ka Margareta byla matkou jeho dìtí Jana Me
todìje a Franti�ky, ale rovnì� zemøela. Potøetí
se Jan Halamíèek o�enil v roce 1865 s Kateøi
nou, vdovou po Franti�ku Plandorovi z Tylovic.
Bylo to v roce 1870, kdy se rozhodl pro od

jezd do Ameriky. Tento rok se stal jakýmsi mil
níkem pro ro�novské vystìhovalectví do Ame
riky.  Lze  pøedpokládat,  �e  se  jednotlivci  do
Státù stìhovali ji� døíve, ale rok 1870 byl ponì
kud jiný, proto�e se za oceán vydala velmi po
èetná skupina osob. Dokonce taková, �e upou
tala pozornost ro�novského kronikáøe Martina
Tkadlece,  jen�  sepsal  krátký  seznam  lidí,  co
Ro�nov 15., 16. a 21. øíjna onoho roku opustili.
Mezi tìmito jmény nechybí ani Jan Halamíèek.
Rozhodnutí o odjezdu ovlivnila patrnì dobo

vá propaganda. A� ji� to byly kramáøské písnì,
èlánky a inzeráty v tisku nebo agenti pøeprav
ních spoleèností. Pro rozhodování Jana Hala
míèka byla asi nejdùle�itìj�í náv�tìva nìjaké
ho poctivého agenta. Svìdèí o tom pøedev�ím

preciznost, s jakou byla cesta za oceán naplá
nována a provedena.
O  konkrétních  dùvodech  Halamíèkova  od

jezdu  mù�eme  pouze  spekulovat,  nicménì
na základì urèitých analogií se dá vybrat nej
pravdìpodobnìj�í mo�nost. Moravané se toti�
do Ameriky vydávali pøedev�ím ze tøí hlavních
dùvodù � politických, nábo�enských a sociál
nìekonomických.  Politické  dùvody  mù�eme
vzhledem k  jeho povolání vylouèit a potvrzu
jí nám to  i dochované archivní materiály, kde
není v souvislosti s politikou o Janu Halamíè
kovi �ádná zmínka. Nábo�enské dùvody mù
�eme vylouèit také. Jan Halamíèek byl katolík6
a bìhem �ivota rozhodnì nekonvertoval k pro
testantismu7. Zbývá tedy dùvod sociálnìeko
nomický, který byl hlavním motivem emigrace
z Vala�ska, a  to nám potvrzuje  i Martin Tka
dlec, který pí�e: �...jedni jeli 15. a 16. øíjna, dru
zí 21. øíjna, hledati lep�í budoucnost, neb tady
je trapné [útrpné] a tì�ké �ivobytí.�8
Jan Halamíèek pøed odjezdem je�tì prodal

svùj domek èp. 158 vdovì Va�kové a za�il dal
�í osobní nepøíjemnost, proto�e jeho tøetí �ena
odmítla s ním vycestovat. Vzal  tedy své dìti,
synovce  Ferdinanda  Halamíèka  a  na  povoze
se zbytkem svého majetku odjel do Olomou
ce9.  Dal�í  podrobnosti  o  cestì  nejsou  pøíli�
známy, ale dá se pøedpokládat, �e v Olomou
ci nasedl na vlak do Brém. Cesta vlakem byla
patrnì nevyhnutelná, proto�e se do Brém mu
sel dostat pomìrnì rychle.
V Brémách se nalodil na loï SS Berlin a na

ní se vydal vstøíc marylandskému pøístavu Bal
timore,  kam pøiplul  16.  listopadu. Bárka Berlin
byla  loï o  výtlaku  2  333  tun.  Byla  postavena
v  roce 1867. Byla �elezná, dlouhá asi 87 me
trù, mìla  jeden  komín, dva stì�nì,  jeden  lod
ní �roub a dosahovala rychlosti 10 uzlù. Mohla
pøevá�et a� 81 pasa�érù v první tøídì a 600 ve
tøetí.10 Cesta do Baltimoru jí mohla trvat o nìco
málo více ne� 14 dní. Je tak jasné, �e pokud vy
jel Jan Halamíèek se svými dìtmi z Ro�nova 21.
øíjna, musel být na konci mìsíce u� v Brémách,
co� by se na povoze nedalo stihnout11.
Na první pohled se zdá, �e Jan Halamíèek

zvolil ponìkud krkolomnou cestu do Texasu12,
a dalo  by se  i  soudit,  �e  chtìl  nejprve zkusit
své �tìstí na východì Spojených státù. Ale u�
do lodního protokolu uvedl jako svou destinaci
Texas13, co� nám potvrzuje, �e mìl cestu velmi
dobøe promy�lenou.
Loï Berlin  toti� plula pod vlajkou obchodní

pokraèovala  dále  na  západ  �eleznicí.  Stejnì
tak to provedl i Jan Halamíèek. Z Baltimoru po
kraèoval vlakem do Cincinnati a pak do pøísta
vu Cairo na øece Mississippi. Zde se se svou
rodinou  nalodil  na  parník  do  New  Orleans,
kam dorazil  je�tì v  listopadu. Z New Orleans
pak lodí vyplul do Galvestonu.
V  Galvestonu  se  øídil  známou  pouèkou

v�ech imigrantù, rychle opustit pøelidnìné pøí
stavní mìsto, kde se nedostávalo práce. Jan
Halamíèek s rodinou vyrazil do okrsku Fayet
te county, kde �ila velká men�ina nìmeckého,
ale  pøedev�ím  i  èeského  a moravského  oby
vatelstva. Tady jej potkaly nepøíjemnosti, pro
to�e mu do�ly peníze. Nemohl si tak zakoupit
vlastní  pùdu  a  byl  nucen  pracovat  za mzdu.
Nejprve  to  bylo  u mìsta Frelsburg,  kde  spo
lupracoval  se  svými  známými  z  Ro�novska
Franti�kem Li�kou a Josefem Baro�em.
Ve Frelsburgu zùstal i v roce 1871 a spoleè

nì se svými dìtmi se nechal najmout na farmu.
Díky sklízení bavlny a dal�ím nejrùznìj�ím pra
cím si  vydìlal  trochu penìz a  v  roce  1872  ji�
byl schopen zakoupit pár volù a zaèít s vlastním
farmaøením v místì zvaném Old Rock House.
Rovnì� si poøídil i konì, ale sna�il se omezovat
své výdaje pouze k tomu, aby úspì�nì sklidil.
Za vydìlané peníze ze své první skliznì si pro
najal 40 akrù pùdy od pana Salika, ale tentokrát
se mu kvùli neúrodì nepodaøilo vydìlat si pení
ze14. Mnohem vìt�í tragédií ale bylo pro rodinu
jeho úmrtí 29. záøí v roce 1875. Jeho smrt byla
náhlá, bylo mu 58 let.
Obì  jeho dìti,  tedy Jan Metodìj a Franti�

ka  (v  angliètinì  John Method  a  Frances Ha
lamicek) patrnì zùstaly spolu. Janovi bylo 19
let  a  Franti�ka  byla  je�tì  o  dva  roky mlad�í.
V tento moment se nám ale po dal�ích deset
let nedaøí se stoprocentní jistotou jejich osudy
rekonstruovat  a  ani  anglicky  psaná  literatura
nám není pøíli� nápomocna, proto�e  její  líèe
ní je trochu zmatené a znamenalo by, �e Jan
Metodìj s Franti�kou �ili v jednu dobu na dvou
místech...15
Víme,  �e  Jan  Metodìj  Halamíèek  pobýval

od roku 1875 v Ellingeru, kde získal místo na
pile McCormick & Hall. Zde zùstal po tøi roky
a poté  se  (asi  v  roce 1878) díky na�etøeným
penìzùm rozhodl zmìnit zamìstnání a stal se
prodavaèem v Ellingeru, v krámku pana Køen
ka. V této kariéøe posléze pokraèoval, ale ne
chal se zamìstnat v obchodì Charleyho Ro
senberga16.

spoleènosti  Nor
ddeutscher  Lloyd
a  t a  n a  k o n c i
60.  let  19.  století
uzavøe la  s m lo u v u
s  �eleznièní  spo
leèností  Baltimore
and  Ohio  Rail
road.  Díky  tomu
tak  spousta  imi
grantù  cestu  lodí
konèila  v  pøístavu
Baltimore,  odkud
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V roce 1880 nám pomáhá sèítání lidu. Zjis
tíme,  �e  Jan  Metodìj  Halamíèek  uvádí  jako
bydli�tì Warrenton, konkrétnì dùm své sestry
Franti�ky,  je�  se mezitím provdala  za  Josefa
Bláhu17.
V  tomto mìstì  kousek  od Fayetteville,  za

lo�eném  nìmeckými  emigranty,  pak  musel
nìjakou  dobu  pobývat  a  vypomáhat  svému
�vagrovi a své sestøe. V roce 1882 se ov�em
o�enil  v Rutersville  s Annou Baronovou,  je�
�ila v Ellingeru. Je tedy nepravdìpodobné, �e
by  v  tuto  dobu  zùstával  v  domì  svojí  sestry.
Patrnì se vrátil do Ellingeru, kde se �ivil opìt
jako prodavaè.
V roce 1885 opustil Jan Metodìj Halamíèek

Ellinger18 a vydal se do místa, které do dne�ní
doby nese jméno Roznov. Právì Jan Metodìj
dal tomuto místu jméno podle Ro�nova, kde se
narodil.
Nejednalo  se  ov�em  o  místo,  je�  by  bylo

pusté.  Dlouhá  léta  zde  hospodaøila  pùvo
dem rakouská rodina Weikelù.  G e o r g e  W e ik e l
s man�elkou Helenou a dvìma syny pocházeli
z Rakouska  a  za  oceán  se  vydali  je�tì  pøed
americkou obèanskou válkou. Nebyla to chudá
rodina, do Texasu se vydali i s volským pota
hem. George Weikel na místì Roznova vybu
doval mlýn na mouku, pilu a také stroj na lep�í
zpracování  bavlny. Práci  zrychloval  a  usnad
òoval tím, �e oddìloval vlákna od semen.
Nicménì byl to právì Jan Metodìj Halamí

èek, kdo významným zpùsobem pøispìl k roz
voji  této  lokality. V  roce 1885 si  zde pronajal
obchod, který zde zalo�il jistý pan Ewalt. Prá
vì  do  této  rodiny  se  provdala  jeho  �vagrová
Marie  Baronová.  Díky  tìmto  rodinným  kone
xím vystøídal v budoucím Roznovì Charleyho
Prasifku, kterému se zde patrnì nedaøilo.
Jan Metodìj Halamíèek si pronajal budovu

obchodu, která sestávala z prodejní místnos
ti vpøedu a obytné místnosti vzadu. Své první
zbo�í  zakoupil  za  300  dolarù  ve  velkoskladu
Williama Clevelanda v Houstonu. Toto podni
kání mu zaèalo vyná�et ji� od prvních mìsícù
a Jan Metodìj zaèal postupnì  roz�iøovat ob
chod a celou osadu19.
Z  výnosù  svého  podnikání  skupoval  pùdu

v okolí a vystavìl  i nìkolik stavení, aby mohl
ubytovat pracovní sílu, která by jeho pozemky
obhospodaøovala. V roce 1892 zøídil ve svém
obchodì i po�tovní úøad a sám zastával funkci
po�tmistra.
Okolo  1900  se mu  vedlo  natolik  dobøe,  �e

musel ke svému obchodu pøidat dal�í budovu,
aby uspokojil poptávku. Navíc si vystavìl vlast
ní rezidenci o dvou patrech a sedmi pokojích,
aby se mohl postarat o svou narùstající rodinu.
Se svou man�elkou mìl celkem dvanáct dìtí a
v�echny se do�ily dospìlosti.
Z roku 1902 se nám pak dochoval unikátní

záznam o tom, co v�echno se na tomto místì
nacházelo20. Byl  tu obchod,  saloon, po�ta21 a
kovárna. Známe i jména kováøù. Zakladatelem
kovárny byl jistý John Rek, kterého pozdìji vy
støídal Oswald Palm.
Postupem èasu zde ale pøibyly dal�í dùle�i

té budovy slu�eb, pøedev�ím lékárna. Nevíme,
kdo ji obsluhoval. Podle nìkterých materiálù22
to byl sám Jan Metodìj, který mìl ve Státech
vystudovat  farmacii. O  tìchto studiích ov�em
nemáme  záznamu,  proto  se  o  lékárnu  staral
spí�e jeho syn Jan Alfréd, vystudovaný lékaø.

Do Roznova  také pøed první  svìtovou  vál
kou pøibyla �kola. Ta byla pojmenována Javor
ník,  opìt  jako  vzpomínka  na  rodný  vala�ský
kraj. Vedl ji uèitel Karel J. Havlík, man�el dcery
Jana Metodìje Julie.
Od poèátku první svìtové války v Roznovì

nedocházelo  k  �ádným  zásadním  zmìn á m .
V roce 1933 �ilo na  tomto místì asi 50  lidí23.
V  té  dobì  ov�em  bylo mìsteèko  ji�  za  zeni
tem. Mechanizace zemìdìlské práce, zlep�e
ní cest a pøedev�ím úpadek významu bavlny,
to  v�e  zpùs o b ilo  p o s t u p n é  v y s í d le n í  lo k a lit y .
S jistotou v�ak víme, �e zde Jan Metodìj by
dlel je�tì v roce 1939, kdy zemøela jeho man
�elka. On sám do�íval poslední roky u svého
syna Henryho Otty Halamicka v El Campu Te
xasu, kde také 16. ledna 1941 zemøel. V roce
1943 a 1944 je�tì fungovala �kola, pak ale po
zbylo mìsteèko jakéhokoliv významu.
V souèasnosti z tohoto kdysi prosperujícího

místa mnoho  nezùstalo.  Z  domù  stojí  pouze
chátrající  obytná  residence a  jinak místo  pøi
pomíná jen dopravní znaèka a nedaleký Hala
míèkùv høbitov, kde je pochován on, jeho man
�elka a nìkolik jejich potomkù.
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Na sklonku  leto�ního dubna nabídlo mìsto
Ro�nov pod Radho�tìm náv�tìvníkùm regio
nu  nové  lákadlo  �  Jurkovièovu  rozhlednu  na
Karlovì kopci (480 metrù nad moøem). Plných
116 let pøitom dìlí od sebe dobu, kdy mladý ar
chitekt Du�an Samuel (Samo) Jurkoviè (1868�
1947) naèrtl první podobu vyhlídkové vì�e, od
chvíle jejího zpøístupnìní veøejnosti.
Projekt  rozhledny  vznikl  v  dobì,  kdy D. S.

Jurkoviè  pùsobil  ve  vsetínské  kanceláøi  èino
rodého stavitele a vlastence Michala Urbánka
(od roku 1889). Osmadvacetiletý architekt mìl
v té dobì za sebou ji� spolupráci na realizaci
tzv. Vala�ské osady, která pøedstavovala  jed
no  z  nejvìt�ích  lákadel Národopisné  výstavy
èeskoslovanské  v Praze  roku 1895.1 V  rámci
Urbánkovy  kanceláøe  se  podílel  na  èetných
reprezentativních stavebních akcích urèených
pro mìsto Vsetín (Obèanská zálo�na, evange
lický kostel)  i  jiné  lokality na Vala�sku. Mladý
Slovák  se  ov�em  vedle  vlastní  tvùrèí  práce
prùbì�nì vìnoval té� dùkladnìj�ímu poznává
ní lidové stavební tradice na území Vala�ska.
Vznikla tak napøíklad dokumentace toleranèní
evangelické  modlitebny  v  Huslenkách  (publi
kováno v roce 1892 v Èasopise Vlastenecké

ho spolku musejního v Olomouci),2 katolického
kostela Panny Marie Snì�né ve Velkých Kar
lovicích, ale i nìkterých dal�ích objektù v No
vém Hrozenkovì a okolí. Své poznatky z tìch
to výprav do terénu posléze zu�itkoval ve stati
Malování �títù na Vala�sku, kterou mu v roce
1900 spolu s  trojicí  kreseb a barevnou pøílo
hou otiskl nejstar�í národopisný èasopis u nás
Èeský lid.
Rok po úspìchu Národopisné výstavy èes

koslovanské oslovil Du�ana S. Jurkovièe turi
stický  odbor  ve  Vala�ském Meziøíèí  s  �ádostí
o  vypracování  projektu  døevìné  rozhledny.
Byla urèena pro Bròov � lokalitu v blízkosti Va
la�ského Meziøíèí, která by se tak stala oblíbe
ným výletním cílem nejen pro obyvatele Vala�
ského Meziøíèí, ale i èetné cizí pøíchozí.
Podle  dochovaných  informací  zhotovil  D.

S.  Jurkoviè  dvì  varianty.  Tu  jednodu��í  poté
s odstupem let publikoval v pátém roèníku ví
deòského èasopisu Der Architekt (strana 34).3
Návrh nezapøe inspiraci nejen lidovým stavitel
stvím, ale  té� pracemi nìkterých  jeho uèitelù
i  dal�ích  výrazných  osobností  tehdej�í  archi
tektury (Bla�ej Bulla, Antonín Wiehl). Ji� tímto
drobným návrhem v�ak do znaèné míry D. S.
Jurkoviè pøedznamenal své budoucí smìøová
ní  k hledání  specifického národního architek
tonického stylu èerpajícího mimo jiné podnìty
také z lidového prostøedí.
Rozhledna pro Bròov byla Jurkovièovou prv

ní samostatnou prací  turistického charakteru.
V následujících letech tyto aktivity vyvrcholily
projekty Libu�ína a Mamìnky na Pustevnách
èi mlýnem Peklo ve východních Èechách. Ji�
u nákresu pro Bròov se ov�em projevovala ar
chitektova východiska ve folklornì koncipova
ném historismu s tendencemi k romantickému
�národnímu� dekorativismu. Patrná  je  i snaha
o intenzivnìj�í vyu�ití stavebních tradic lidové
ho prostøedí, které by v rukou architekta nebyly
jen mechanicky reprodukovány, ale harmonic
ky propojeny v nový celek. Jednalo se tedy �
dle vlastních Jurkovièových slov �  �... o prak
tické vyu�ití lidových motivù pøi stavbì umìle
konstruované...�
U návrhu pro vala�skomeziøíèský  turistický

spolek  si mù�eme v�imnout nìkterých prvkù
typických pro Jurkovièovy práce pøelomu 19. a
20. století. Architekt se sna�il i do této relativ
nì drobné stavby zakomponovat své pøedsta
vy o podobì svébytného národního architekto
nického  stylu.  Ve  zpracovaném návrhu  proto
kombinoval  dva  základní  materiály  �  kámen
tvoøící  fundament stavby a døevo zpracované
tradièními  tesaøskými  technologiemi.  Základ
nu stavby tak tvoøí vysoká kamenná podezdív
ka skládaná z opracovaného kamene rozlièné
velikosti. Døevìná konstrukce  je  tvoøena dvì
ma segmenty �  roubením  �chaloupky� a z ní
vycházející vì�ovité osmistìnné nástavby.
Pøi  srovnání  Jurkovièova  návrhu  rozhled

ny  se  star�ím  projektem  výstavního  pavilónu
pro  Národopisnou  výstavu  èe s k o s lo v a n s k o u
v Praze, který vznikl ji� døíve v Urbánkovì kan
celáøi, je patrná dílèí inspirace støedové �cha
loupky�  právì  u  tohoto  objektu  (pùvodnì  do
jisté míry vycházejícího z  podoby velkokarlo
vického kostela). Stejnì jako u pozdìj�ích ná
vrhù na Pustevnách,  i  v  tomto pøípadì D. S.
Jurkovič využíval pro finální návrh rozmanitých
stavebních a ornamentálních prvkù, s nimi� se

setkal  pøi  svých  dokumentaèních  a  pracov
ních cestách po Vala�sku. Jejich novým vzá
jemným uspoøádáním do jednolitého celku vy
tváøel  kompaktnì pùsobící  hmotu.  Aplikování
nìkterých prvkù vycházejících z lidového sta
vitelství pøispívalo ji� tehdy k atraktivitì stavby,
jejich u�ití ov�em nemìlo být samoúèelné, na
opak mìlo navenek deklarovat jasný øád.
Dominujícím  prvkem  støedové  èásti  �cha

loupky�  se  stala  ètveøice  �títù  zakonèených
kabøincem  a  døevìnou  makovicí.  Uspoøádá
ní plochy se zdobným pøeli�továním styèných
ploch  bednìní  �títu  nezapøe  inspiraci  ve  �tí
tech  napø.  z  Novohrozenkovska.  Jisté  inspi
raèní  zdroje mù�eme  spatøovat  v  realizacích
staveb pro Vala�skou osadu na Národopisné
výstavì èeskoslovanské v Praze v roce 1895.
Také  u  bednìní  zábradlí  pro  vstupní  plo�inu
rozhledny  vykazuje  návrh  analogie  s  podo
bou podsínkù bì�ných u nìkterých usedlostí
na  Vala�sku.  Vì�ovitá  èást  rozhledny  s  vy
hlídkovou  plo�inou  je  zakonèena  jehlanco
vitou  støechou s  ètveøicí  drobných  vikýøkù a
makovicí  u  vrcholu.  Také  zde  bychom mohli
úspì�nì  nacházet  podobnosti  se  stavebními
prvky, jimi� se bìhem svých cest po Vala�sku
D. S. Jurkoviè inspiroval.
Ke  koneèné  realizaci  rozhledny  na Bròovì

nikdy nedo�lo. Máme sice dolo�eno, �e o nì
kolik  let pozdìji vyu�il Jurkovièova návrhu ar
chitekt J. Neumann pro rozhlednu v lokalitì Na
Hájích u Slaného. Ani  ta ov�em nebyla nikdy
stavebnì provedena.
Nìkolik desetiletí le�el Jurkovièùv návrh ne

pov�imnut. Teprve v 60.  letech 20. století byl
do èela Vala�ského muzea v pøírodì v Ro�no
vì pod Radho�tìm jmenován ing. Jan Rudolf
Beèák. Pod jeho vedením do�lo k nebývalému
rozvoji této muzejní instituce. Nový øeditel do
kázal kolem sebe soustøedit celou øadu osob
zapálených pro vìc, rozrostly se sbírkové celky
i programová nabídka, probíhaly intenzivní sta
vební práce na dostavbì Døevìného mìsteèka
a budování Vala�ské dìdiny.4 J. R. Beèák byl
èlovìk mnoha vizí. Jedna z nich byla zamìøe
na na navazující turistickou infrastrukturu, kte
rá by  je�tì více zatraktivnila okolí dynamicky
se rozvíjejícího muzea v pøírodì. Uvìdomoval
si toti� nároènost terénu Petøekovy stránì, kde
zaèala pozvolna vznikat Vala�ská dìdina. Pøi
�el proto s originální my�lenkou. Od paty Kar
lova kopce u tzv. horního ro�novského splavu
mìla vést lanovka konèící na høebenu. Zde by
èekala  turisty první kulturní zajímavost � Jur
kovièova rozhledna skýtající vyhlídku do oko
lí Ro�nova pod Radho�tìm � vèetnì výhledù
na  relikty  staré  kulturní  krajiny  na  pøilehlých
stráních a pasekách. Od rozhledny mìly kro
ky náv�tìvníkù smìøovat do Vala�ské dìdiny,
kterou  by  pozvolna  sestupovali  a�  ke  staré
Struze, kde byl projektován areál technických
staveb � Mlýnská dolina.5�
Øada z toho, co J. R. Beèák plánoval, byla

uskuteènìna,  jiné  vize  bohu�el  naplnìní  ne
do�ly. A  tak a� na poèátku  tøetího milénia se
podaøilo v souvislosti se zámìrem mìsta Ro�
nova pod Radho�tìm roz�íøit nabídku turistic
kých cílù dovést pùvodní zámìr do zdárného
konce. Vzhledem k letité provázanosti Ro�no
va pod Radho�tìm s prezentací a populariza
cí  lidové kultury pøistoupilo mìsto k ponìkud
specifickému výběru předlohy pro zamýšlenou
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rozhlednu.  Jako  východisko  byl  toti�  vybrán
onen  neuskuteènìný  projekt  ze  sklonku  19.
století pro Bròov. Pøedloha i umístìní rozhled
ny zùstaly i s odstupem let v intencích pùvod
ních nerealizovaných zámìrù J. R. Beèáka.
Výbìr  Karlova  kopce  �  lokality  vybrané

k  vybudování  rozhledny  �  nebyl  nikterak  ná
hodný. Vlastní vrcholové partie byly sice je�tì
v první tøetinì 19. století intenzivnì zu�itková
vány k hospodáøským úèelùm. Mì��ané usedlí
v domech na námìstí èp. 139 a 140 vyu�ívali
zdej�í vrcholové pozemky jako doèasná pole,
louky a pastviny, zmìny v�ak nastaly s poèát
kem  druhé  poloviny  19.  století.  Tehdy  získal
kopec své pøízvisko �Karlùv�. Stalo se  tak na
poèest  arcivévody  Franti�ka  Karla  Habsbur
ského, který v roce 1854 nav�tívil Ro�nov. Re
prezentanti mìsta tehdy na památku náv�tìvy
otce budoucího císaøe Franti�ka Josefa I. vy
stavìli  kamenný pomník a Karlovým  jménem
pojmenovali  jednak  alej  v  horní  èásti  lázeò
ského parku,  jednak protìj�í kopec. S  rozvo
jem lázeòství se podaøilo na Karlùv kopec vy
budovat  lázeòské  stezky  vyu�ívané  pacienty
k  procházkám  a  inhalaci  horského  vzduchu.
Dobové prùvodce sem lákaly hosty té� pøísli
bem nádherné vyhlídky do okolí. Jak dokláda
jí vzpomínky pamìtníkù, Karlùv kopec nále�el
je�tì v první polovinì 20. století k oblíbeným
cílùm vycházek i milostných dostaveníèek sa
motných Ro�novanù.
K  ji�  døíve  zformulovaným argumentùm  ve

prospìch  rozhledny  (Jurkovièova  dùkladná
znalost  místní  stavební  tradice,  poetika  jeho
architektonického  stylu,  blízkost  turistických
útulen  na  Pustevnách  a  v  lázních  Luhaèo
vice)  se  v  nedávné  dobì  pøidal  i  jeden  zcela
nový. Karlùv kopec je v bezprostøední blízkos
ti  areálu  Vala�ské  dìd in y  V a la � s k é h o  m u z e a
v pøírodì, kde byla v rámci tzv. Norských fondù
vybudována vìdecká rekonstrukce �koly z Vel
kých  KarlovicMiloòova.  Na  rozdíl  od  ostat
ních muzejních objektù spadajících do katego
rie lidového stavitelství je tato stavba ji� dílem
projektové kanceláøe Michala Urbánka � tedy
stavitele, u nìj� D. S. Jurkoviè na poèátku své
profesní  kariéry  praktikoval.  Pøedstavuje  tak
zajímavý  doklad  pronikání  aktivit  stavebních
kanceláøí  do vesnického prostøedí Vala�ska  i
jejich vyu�ití osvìdèených materiálù a  tradiè
ních  technologických  postupù.  Prùnik  tohoto
�nelidového�  prvku  inspirovaného  ov�em  nì
kterými principy lidové architektury do muzej
ního  areálu  pomyslnì  pøipravil  pøedpolí  pro
výstavbu  Jurkovièovy  rozhledny  na  Karlovì
kopci. Její  realizace v blízkosti areálu Národ
ní kulturní památky pochopitelnì kladla vyso
ké nároky na stavbu  z hlediska estetického  i
technologického. Výsledný objekt koncipovaný
jako vìdecká rekonstrukce s dùrazem na apli
kování  tradièních  technologií  (pøedev�ím  ruè
ního tesání, užití kovaných prvků) by ve finální
podobì nemìl naru�ovat celkový ráz Petøeko
vy  stránì  s  areálem  Vala�ské  dìdiny.  Vlast
ního  technického  øe�ení  novodobého  projek
tu Jurkovièovy  rozhledny se ujal  ing. Antonín
Závada, který  ji�  v 90.  letech 20.  století  vedl
z  pozice  technického  námìstka  øeditele  Va
la�ského muzea v  pøírodì  rekonstrukèní prá
ce na objektu Libu�ín na Pustevnách. Pøevedl
Jurkovièovu skicu bez rozmìrù, mìøítek a ba
revného  øe�ení  do  podoby  stavebních  plánù,

dle nich� mohla  stavba na Karlovì  kopci  vy
rùst. Nutnost vyhovìt souèasným normám na
konec vedla k nìkterým nezbytným zásahùm
do pùvodního Jurkovièova konceptu, na celko
vý vzhled v�ak  tyto novodobé vstupy nemìly
výraznìj�í vliv. Celková vý�ka rozhledny dnes
dosahuje  31,09 m,  vyhlídkový  altán  nalezne
me ve vý�ce 18,8 metrù nad terénem.
Vyu�ití  základních  materiálù  bì�nì  u�íva

ných v regionálních formách lidového stavitel
ství  Vala�ska,  umìøená  zdobnost,  originální,
pøitom v�ak výrazovì støídmé architektonické
pojetí  a  pøedev�ím  vyu�ití  tradièních  staveb
ních postupù zvlá�tì ve sféøe tesaøských kon
strukcí � to jsou základní pøednosti pùvodního
Jurkovièova projektu pro døevìnou rozhlednu,
která byla na Karlovì kopci vybudována s více
ne� stoletým zpo�dìním. Realizovaný projekt
pøedstavuje  mimo  jiné  hodnotný  pøíspìv e k
k poznání � a dnes i prezentaci rané tvorby D.
S. Jurkovièe. Pøesto�e ji� zde mù�eme spatøo
vat spojitosti s pozdìj�ími pustevenskými stav
bami,  nebyl  u�itý  nákres  pro  Bròov  zahlcen
bohatým dekorativismem a slo�itou  syntézou
prvkù lidového stavitelství Slovenska a Vala�
ska, jaké vidíme u Pusteven. Pøesto i pro Jur
kovièovu  rozhlednu  bychom  mohli  u�ít  slova
vyøèená brnìnským novináøem Josefem Mer
hautem na adresu pustevenských staveb: ��
zpívají barvy, zpívají obrysy, zpívají malovaná
døeva svùj kouzelný zpìv. Za ka�dé chvíle dnù
i nocí, v jitøním i západním vyzlacení, v plném
tøesku Slunce  i  v  silném oblévání Mìsíce  ryl
jsem do své pamìti letící a vzdu�né èáry døe
vìných hmot. [�] Tady pochopíte, co je stavi
tel, který nenahrazuje jenom zdi, ale promý�lí
svou stavbu jako básník svùj román do v�ech
podrobností, do v�ech koutù��
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Rostislav V. Nìmejc

Datace: 1906
Donátoøi:  man�elé  Èapkovi    Franti�ek

(18791949) a Adéla Marie (18881971)
Text: �Já jsem vzkøí�ení i �ivot. Kdo vìøí ve

mne, by� také umøe! �iv bude.�

Køí� nechali vybudovat v roce 1906 majite
lé bývalého veselského fojtství  rolnické used
losti  èp.6,  Franti�ek  Èapka  (18791949)  se
svou novoman�elkou Adélou Èapkovou, roze
nou Bechnou (18881971). Jejich sòatek se ko
nal ve Veselé dne 9. ledna 1906. Oddávajícím
byl  pozdìj�í arcibiskup olomoucký ThDr. An
tonín  Cyril  Stojan  (18511923),  tehdy  uvádìn
jako faráø v Dra�ovicích (okr. Vy�kov)1.

(18881971), pocházela z nejvìt�ího rolnické
ho  gruntu  ve  Veselé,  bývalého  fojtství  èp.6.
Narodila  se  25.  6.  1888  jako  nejstar�í  dcera
fojta Franti�ka Bechného (18631900) a Bed
øi�ky  Bechné,  rozené  Bla�kové  (18701896).
Mìla  je�tì  mlad�í  sestru  Bedøi�ku  (1892
1918).2  Dìtství  obou  sester  bylo  velice  tvrdì
poznamenáno pøedèasným odchodem rodièù.
Kdy� jim bylo pouhých 8, resp. 4 roky, ztratily
nejprve dne 10. 5. 1896 matku  (pøíèina smrti
teprve  26  leté matky  byla  plicní  tuberkulóza)
a o ètyøi  roky pozdìji  i otce  (náhle umírá 14.
8. 1900 na mrtvici v 36 letech). Dìvèata byla
poté  vychovávána  poruèníky  a  netøeba  zdù
razòovat, �e jejich �ivot byl velice tvrdý.3 Mo�
ná právì proto  je Adéla Bechná  ji�  ve svých
17 letech dne  9. 12. 1905 prohlá�ena c. a k.
okresním  soudem  ve  Vala�ském  Meziøíèí  za
zletilou  a  za  pomoci  veselského  pana  faráøe
P. Petra Lubojackého (18481916) (faráøem ve
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1)  V  letech  19081917  probo�t  kromìøí�ský,  19211923
10.  arcibiskup olomoucký. Dr. Stojan  se  jako aktivní  po
litik  (poslanec  Øí�ské  rady,  po  vzniku  Èeskoslovenska
poslanec Revoluèního národního shromá�dìní Republiky
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Veselé v letech 1892 a� 1908) jí je vyhledána
patøièná partie  o 9 let star�í
(18791949), statkáø v Podivínì (okr. Bøeclav),
který patøil mezi  výrazné osobnosti  politické
ho, hospodáøského a nábo�enského �ivota na
Moravì  v  první  polovinì  20.  století.  Událost
sòatku,  který  man�elé  uzavøeli  v  kostele  sv.
Martina ve Veselé dne 9.1.1906, nezùstala bez
ohlasu  tehdej�ího  tisku  (Selské  hlasy)  a mù
�eme si tak udìlat pøedstavu, �e tehdy teprve
dvacetisedmiletý Franti�ek Èapka byl na Mo
ravì známou osobností.4

.  Novoman�elé  po  sòatku  od
cházejí na �enichùv statek v Podivínì  (okres
Bøeclav).  Ve  ��astném  man�elství  vychovali
celkem 8 dìtí. I po odchodu z Veselé ve svých
darech na  zdej�í  kostel  sv. Martina  pokraèo
vali. O zásluhách man�elù Èapkových o kos
tel sv. Martina ve Veselé se dozvídáme z farní
kroniky a publikace veselského  faráøe V. Za
pletala  (1944): �Nejvìt�ími dobrodinci kostela
sv. Martina jsou statkáø Franti�ek Èapka z Po
divína s man�elkou Adélou, rozenou Bechnou,
z  veselského  fojtství.  V  dobì,  kdy  dr�eli  fojt
ství, darovali v roce 1906 køí� na nový høbitov.
Kdy� se odstìhovali do Podivína, pamatovali
na veselský kostel je�tì více. V roce 1909 da
rovali dvì sochy Bo�ského Srdce Pánì a Srd
ce P. Marie, v roce 1917 darovali na památku
10letého  výroèí  ��astného  man�elství  nové
varhany  od  firmy  Jan Mudroch  z  Tišnova.  V
roce 1923 byly za jejich pøispìní (10.000, Kè),
pøispìní  pana  arcibiskupa  Stojana  a  farníkù
poøízeny tøi nové zvony (P. Maria vá�ící 210 kg,
sv. Martin 110 kg a sv. Cyril a Metodìj 93 kg).
V roce 1926 vìnovali man�elé Èapkovi kostelu
sochu sv. Antonína Paduánského a dvì nová
figurální okna v presbytáři. Na jednom jest vy
obrazena  sv.  Adéla,  císaøovna,  a  na  druhém
sv. Franti�ek z Assisi. Jsou to patroni man�elù
Èapkových. V  roce 1933 poøídili èervené ko

rouhve a v  roce 1935 zaplatili opravu varhan
za 1.200 Kè.� P. Vojtìch Zapletal (1944) jejich
donátorské aktivity uzavírá slovy: �Jejich záslu
ha je tím vìt�í, �e pomohli v�dy velmi ochotnì
v dobách, kdy vìt�í obnos bylo tì�ko sehnat
z  místních  prostøedkù.  Svými  velkomyslný
mi  dary  zapsali  se man�elé Èapkovi  zlatým
písmem mezi dobrodince kostela sv. Martina
ve Veselé.� Je�tì v  létì 1947 vìnovali man�e
lé Èapkovi na opravu kostela a fary 50.000 Kè
(!!!). Z  této èástky se uhradilo poøízení  tøí  (ze
ètyø) velkých oken  vitrá�í v kostele sv. Mar
tina  (sv. Václav,  sv.Vojtìch,  sv.  Ludmila  a  sv.
Ane�ka Èeská).

Témìø na den pøedtím, ne� ukonèil svou po
zemskou  pou�  (�3.11.1949),  sepsal  Franti�ek
Èapka  vlastnoruènì  svou  poslední  vùli,  její�
nìkteré pasá�e ukazují na to,  jaký to byl vel
ký  mu�: �Pohøeb  si  pøeji  jednoduchý,  aby  to
odpovídalo  celému  mému  �ivotu,  bez  hudby
a øeènìní, nebo� po celý �ivot konal  jsem jen
to, kam jsem byl vùlí Bo�í postaven, a to v�dy
svìdomitì, nebo� jsem to pokládal za svou po
vinnost køes�anskou, tak i obèanskou.�
Adéla Èapková pøe�ila  svého mu�e  o  více

jak 20 let. Oba jsou pochováni v rodinném hro
bì  na  èestném  místì  podivínského  høbitova.
Jejich èetnými potomky �ije rod dodnes.

Za  poskytnuté  materiály  a  fotografie  patří
mé podìkování panu Franti�ku Èapkovi z Po
divína, vnuku man�elù Èapkových.

èeskoslovenské, v letech 19201923 senátor) znal s �eni
chem právì z prostøedí politicky aktivní katolické mláde�e,
v  její� øadách Franti�ek Èapka (18791949) zaèínal svou
politickou kariéru. Na svatbì byl pøítomen také JUDr. Mo
øic Hruban (18621945), øí�ský a pozdìj�í èeskoslovenský
poslanec a senátor, ministr.
2)  Franti�ek  Bechný  (6.  12.  186314.  8.  1900),  sedlák,
dìdic fojtství ve Veselé èp.6, sòatek 31. 1. 1887, Veselá:
�ena Bedøi�ka Bla�ková (Fridolina Blaschke) (11. 1. 1870
10. 5. 1896), dcera  Ignáce Bla�ka,  sedláka a  rychtáøe v
Hranických (døíve Kozích) Louèkách èp.4 a jeho �eny Ka
roliny, roz. Lazarové z Barnova (u Libavé), dcery: 1) Adéla
Marie (25. 6. 188828. 11. 1971), dìdièka fojtství ve Veselé
èp.6, sòatek 9. 1. 1906, Veselá: Franti�ek Èapka (24. 9.
18793. 11. 1949), sedlák v Podivínì èp.234, syn sedláka
Matou�e Èapky  (1.9.184114.3.1917)  a Kateøiny,  rozené
Lucké (20.11.184529.7.1926) z Podivína èp.234; 2) Bed
øi�ka  (Fridolina)  (21.4.189214.2.1918),  umírá  svobodná
tìsnì pøed sòatkem.
3) Osudy veselského gruntu èp.6  (bývalého  fojtství) byly
v  druhé  polovinì  19.  století  následující:  Otec  Franti�ek
Bechný (18631900) dìdí fojtství po smrti svého otce Mi
chala Bechného (18241886) dne 29. 9. 1886. Po sòatku
je 5. 3. 1887 zapsána jako spoluvlastník realit  jeho �ena
Bedøi�ka  Bechná,  roz.  Bla�ková  (18701896).  Po  smrti
�eny její polovici usedlosti dìdí 2. 6. 1896 dcery Adéla a
Bedøi�ka, které se po náhlém skonu otce stávají dne 30.
12.  1900  univerzálními  dìdièkami  ve�kerého  majetku.
K  dal�í  úpravì  vlastnictví  fojtství  do�lo  po  sòatku Adély
Bechné s Franti�kem Èapkou dne 29. 01. 1906, kdy oba
manželé vlastní ½ a sestra Bedřiška Bechná vlastní dru
hou  ½  majetku.  K  majetkovému  vypořádání  se  sestrou
Bedøi�kou dochází dne 9.8.1906. Celé fojtství pak vlastnili
man�elé Franti�ek Èapka a Adéla Èapková, roz. Bechná.
Man�elé pak bývalé fojtství ve Veselé èp.6 dne 30.6.1908
prodávají dosavadním nájemcùm  Janu a Annì Zuzaòá
kovým (ostatnì v dr�ení rodu Zuzaòákù je fojtství dodnes).
Mimochodem Jan Zuzaòák vystupuje dne 9. 1. 1906 jako
svìdek nevìstin.
4) Franti�ek Èapka (*24. 9. 1879 Lan�torf (Ladná), �3. 11.
1949 Podivín) byl statkáøem, prùmyslníkem, v letech 1913
1918 poslancem rakouské Øí�ské rady za okresy Bøeclav
a  Hodonín,  19131918  poslanec Moravského  zemského
snìmu  jako  jeden  z  19  èeských  katolických  poslancù  a
v  letech  19181920  poslancem  Revoluèního  národního
shromá�dìní Republiky èeskoslovenské za Èeskosloven
skou stranu lidovou. Od mládí projevoval vùdèí schopnos
ti. Mezi mladou generací byl velmi oblíbený a populární.
Anga�oval se v katolických rolnických spolcích. Od 1904
èlen výboru a pøedsednictva Ústøední  jednoty venkovské
zálo�ny v Brnì. Zakládal a pøedsedal akciovému pivovaru
v Bøeclavi, pøedseda dozorèí rady Uhelné spoleènosti Kar
bon v Brnì, cenzor Národní banky v Praze, �eleznièní rada
v Brnì, místopøedseda  Jednoty  hospodáøských  dru�stev
v Brnì, spoluzakladatel Syndikátu øepaøù, pùsobil na Plo
dinové burze (burzovní rada a rozhodèí). Podporoval Ma
tici Hodonínskou  i dal�í akce vlasteneckého a sociálního
charakteru, na kterých se podílel. Ze svìdectví souèasníkù
vyplývá, �e to byl èlovìk obdaøený nadprùmìrným nadá
ním, nesmírnì zbo�ný, zásadový, neuvìøitelnì pracovitý.
Byl vyhledáván �irokou veøejností, �ádnému neodmítl po
skytnout radu a pomoc.
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Mùj  otec  Jaroslav  �indeláø  se  narodil  11.
února 1910 ve �týrsku, tehdej�ím Rakousko
Uhersku, jako ètvrté dítì z pìti sourozencù.
Jeho otec, můj dědeček Theofil Šindelář pra
coval u c.k. soudù. Z rakouských zemí byl po
sléze pøelo�en k soudùm na Moravu, nejdøíve
do Konice, kde tatínek zaèal chodit do obec
né  �koly,  poté  do  Vala�ského  Meziøíèí,  kde
otec  pokraèoval ve studiu na reálném gym
nasiu. Po smrti svého otce ukonèil ètyøi tøídy
ni��ího  gymnasia  a  pøestoupil  na  obchodní
�kolu ve Fren�tátì pod Radho�tìm. Pracoval
pak  jako úøedník u nìkolika po�tovních úøa
dù  na Moravì,  nakonec  opìt  ve  Vala�ském
Meziøíèí.
Pøed vypuknutím 2. svìtové války se zapojil

do  odbojové  skupiny Obrana  národa.  1.  záøí
1939 byl zatèen vsetínským gestapem, vìznìn
v Ostravì, Vídni, pak pøevezen do koncentraè
ního  tábora Sachsenhausen  v Oranienburgu
u Berlína. Ve svých vzpomínkách zachytil to,
co tam lidé za�ívali a co v�echno museli pod
stoupit.
V  prosinci  1947  uzavøel  sòatek  s  Veroni

kou Urcovou, mojí maminkou.  Jsem  jedinou
dcerou.
Mùj otec zemøel 17. èervna 2000 ve vìku

devadesáti let. Je pohøben ve Vala�ském Me
ziøíèí.
U  svého  otce  jsem  v�dy  obdivovala  jeho

pøímost,  nadhled,  humor,  úsmìvný,  èapkov
ský pøístup k �ivotu a lidem. Jako malá jsem
tyto vlastnosti pova�ovala za samozøejmost.
S odstupem èasu si stále víc a víc uvìdomuji,
s èím se musel vnitønì vyrovnat a co unést,
aby byl takového chování schopen.
V osobním �ivotì  k  tomu pøistoupila  je�tì

bezmezná láska, se kterou se velkoryse po
stavil k handicapu, jako následku nemoci své
vnuèky, mé dcery. Èasto si kladu otázku, co

pro  nìho  bylo  tì��í  �  vyrovnat  se  s  lidskou
zvùlí  v  koncentraèním  táboøe  nebo  bolestí
osobní.
Mìly by být takové osudy zapomenuty?
Pøed svým otcem smekám.

(Uveøejnìné  fragmenty  zùstaly  v  nìkterých  svých  èás
tech bohu�el neèitelné. Tato místa jsou v textu oznaèena
vyteèkovanou závorkou.)

1.  záøí  1939,  v  den  vyhlá�ení  války  Pol
sku,  bylo  Nìmci  provedeno  zatèení. Mnoho
lidí z Vala�ského Meziøíèí, mezi nimi  já  i nì
kolik  star�ích pánù,  bylo  zatèeno a  dovede
no na èetnickou stanici. Po zji�tìní toto�nosti
jsme byli pøevezeni autobusem do úøadoven
gestapa na Vsetínì, kde metody zastra�ova
cí byly ji� ostøej�í a citelnìj�í. Po oèíslování a
nìkolikahodinovém stání v pozoru s nosem a
èelem dotýkajíce se stìny zdi, po ranách mí
øených na na�e nohy a hlavy, byli jsme vedeni
�palírem ozbrojených strá�í znovu do autobu
su.  Smìøovali  jsme  do Vala�ského Meziøíèí.
V ka�dém z nás vznikla malá nadìje, �e nás
vezou do  trestnice ve Val. Meziøíèí. Bez za
stávky  v�ak  jsme  projeli  Novým  Jièínem  do
Moravské Ostravy. Namaèkali nás do sklepù
úøadovny gestapa. První hra s námi zaèala.
Kouøit  jsme  mohli,  trestán  v�ak  byl  ka�dý,
kdo  byl  pøi  tom  chycen.  Kolem  jedné  stìny
byla  lavice. Kdo mìl odvahu se na ni posa
dit,  hazardoval  se  zdravou  kù�í  na  zadnici.
Znovu  jsme  byli  oèíslováni  a  transportováni
do ubikací továrny Spitzer, kde ji� byly stovky
a  stovky  lidí  z  øad  dìlníkù,  úøedníkù  a  také
vedoucí  èe�tí  lidé  na�eho  prùmyslu  hlavnì
z Moravské Ostravy. Nepohodlní  z  celé  se
verovýchodní  Moravy.  Problémem  byly  jen
ètyøi mísy  k umývání  a  jediný záchod,  který
k  dovr�ení  nemo�né  situace  byl  druhý  den
zacpán. Nezbývalo skuteènì nic  jiného, ne�
v�echny tì�kosti pøeklenout vtipem a dobrou
náladou. Vzpomínám na Pepu Podzemného,
na  ing. Puchtu,  kteøí  v�dy byli  dobré nálady
a jejich �nièevo� zahnalo v�dy vzniklé obavy.
Zlatý  høeb  v�eho  byl  Dr.  Otto  Levý.  Aèkoliv
byl  tì�ce nemocen,  celý den na práci,  v�dy
veèer pøicházel mezi nás a  jeho vtipy dobøe
podané  rozesmály  i  ty  nejzamlklej�í.  Strava
byla  dobrá,  zacházení  od  Nìmcù  pro�lo  a
èlenové rodin zavøených mìli pøístup a mohli
nám dová�et i jídlo. Jen èas velmi pomalu utí
kal. Za nìkolik dnù na�eho pobytu pøedvedlo
nám gestapo malý kousek svého umìní. Po
licejní  president  z  Moravské  Ostravy  Baèa
byl gestapem  i se v�emi �idy vzat na práci.
Veèer se vrátil, správnìji byl donesen ve vel
mi zubo�eném stavu. Po uklidnìní a malém
odpoèinku vyprávìl. Byl  urèen drhnout pod
lahu,  (�) doprovázen patøièným popohánì
ním, tak�e bìhem odpoledne nemohl ji� vy
dr�et tempo práce a tøikrát omdlel. SS v�ak
byli velkomyslní. Kdo pracuje, a� také jí. Do
nesli krajíc chleba, oblo�ili  jej vysokou vrst
vou mýdla a donutili policejního presidenta k
snìzení. Zapít pak musel vodou z plivátka�
Asi po ètrnácti dnech na�e ubikace byly za
plaveny vodou z kanálù, tak�e nebyly schop
né k dal�ímu pou�ívání. Ve�keré osazenstvo
bylo  pøevezeno  zèásti  do  vìznice  krajského
soudu,  zèásti  na  policejní  øeditelství,  kam
jsem se  i  já dostal. �tìstí se znovu usmálo.

Policejní  strá�níci  Èe�i,  správce  Èech,  po
licejní  agenti  takté�.  Pomalouèku  jsme  se
v�ichni vzájemnì poznali. Byly dovoleny ne
oficiálně návštěvy, správce věznice nám vařil
velice dobøe, mimo to od rodin dostávali jsme
jídlo, cigarety a mé sestøe podaøilo se propa
�ovat i slivovici ve vìt�ím mno�ství. Pracovat
jsme nemuseli. Polsko kapitulovalo, byla v�ak
Anglie s Francií ve válce proti Nìmecku, �íøily
se mezi námi zprávy, �e brzy vstoupí  i Spo
jené  státy  a SSSR. Bylo  co  kouøit,  co  jíst  a
pít, v�ichni jsme byli pohromadì, nad�eni si
tuací jsme vìøili v blízký konec. Den za dnem
utíkal  v  klidu.  Jednou  pøi  procházce  na  vì
zeòském dvoøe pøi�el se podívat na nás vy��í
dùstojník,  pøedstavitel  nìmecké kultury. Byli
jsme nuceni smeknout, pøièem� panu profe
soru Dlaskovi spadly v�echny �iletky uscho
vané  za  páskou  klobouku,  které  hned  pøi
pøíchodu  mìly  být  odevzdány.  Situace  byla
námi zachránìna a veèer byl profesor Dlask
støedem  na�ich  kamarádských  vtipù.  Blí�i
ly se vánoce. Ka�dý dostal  za úkol obstarat
z domu urèitou èást  jídel, aby �tìdroveèerní
veèeøe byla dùstojná. Motáky byly odesílány
rodinám.  Správce  vìznice  naznaèil,  �e  pøi
mhouøí obì oèi, a balíky, pro které nám pan
správce zapùjèil místnost, zaèaly se scházet.
Byly rozdìleny úkoly a v�ichni horeènì oèe
kávali  jsme  den,  na  který  jsme  se  tì�ili  jak
malé dìti. Tøi dny pøed �tìdrým veèerem se
v�e zhroutilo. Zpráva od gestapa � zítra ráno
o  pùl  páté  pøipravit  se  v�ichni  k  transportu,
sebou  jen  nejnutnìj�í  vìci.  Èára  pøes  roz
poèet. Byli jsme v�ichni bláhoví a málo jsme
znali  Nìmce.  V�ichni, mimo  jiné  vìci,  které
jsme chtìli vzít s sebou, jsme uznali, �e noèní
prádlo  jest  vìcí samozøejmou. Mnoho z nás
tu noc velmi málo spalo. Pøesnì o ètvrté hodi
nì byli  jsme probuzeni, seøazeni na chodbì,
zji�tìni dle jmen, nalo�eni do auta a odvezeni
na nádra�í. Namaèkáni do vagónu projí�dìli
jsme Brnem, kde k nám bylo pøidáno nìkolik
studentù � vysoko�kolákù a �idù. Cesta kon
èila ve Vídni.
Ve  vídeòské  krajské  trestnici  nastaly  hor

�í èasy, zima, vìzeòská strava, vzájemnì si
odporující zprávy z koncentraèních  táborù a
vidìli  jsme ukázky práce SS na  lidech, kteøí
z  táborù byli voláni k soudu. Smutná a chu
dá  byla  �tìdroveèerní  veèeøe, mimo nìkolik
pohledních lístkù, které jsme propa�ovali, ne
mohli  jsme  odeslati  �ádné  zprávy  rodinám.
(�)
V domnìní, �e nám nerozumí, padly v  je

jich pøítomnosti dosti silné poznámky. Jedno
ho dne nechal  nás  øeditel  vìznice nastoupit
na vìzeòském dvorku a mluvil k nám � èesky.
Øekl,  �e  dìlal  v�e mo�né  a  sna�il  se  podle
mo�ností, abychom dostali aspoò  trochu víc
jídla ne� druzí, a aby také na cestu, kterou zí
tra podnikneme, byl pro nás rezervován vìt�í
kousek chleba. Doporuèil nám obléci v�ech
no prádlo, které máme k dispozici, ponìvad�
venku  je velká zima. Mráz  tehdá dostupoval
25 a� 28 stupòù. Na druhý den veèer nalo�e
ni jsme byli do policejních vozù a odvezeni na
nádra�í.  Okna  vagónù  byla  zata�ená.  Jízda
v neznámo. Generální øeditel ing. Jerie pøes
nì odhadoval kam jedeme a jeho údaje byly
skuteènì  správné  �  smìr  Berlín  �  koncent
raèní tábor Oranienburg. Na druhý den veèer
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dorazili  jsme  do  Berlína.  Spoutané  odvedli
nás do policejních aut a tato se vydala s námi
ke  koncentraènímu  táboru  vzdálenému  od
Berlína asi 30 kilometrù. Pøed vchodem byli
jsme  seøazeni  do  dvanáctistupù  a  skupina
po skupinì byla vedena k hlavní bránì, kte
rou se vcházelo do lágru. Uvítání od SS bylo
skuteènì grandiózní. Uprostøed brány zaznìl
nìmecký  povel  stát,  pak  �Mützen  ab�.  Ne�
jsme  si  uvìdomili,  �e  máme  sundat  èepice
a klobouky, ji� zaèaly øádit strá�e SS. Zahlé
dl  jsem znak umrlèí  lebky na  jejich  èepicích
a  výlo�kách. K  více pozorování  nemìl  jsem
ji�  èas  a mo�nost. Rány  klacky,  bez  ohledu
kam dopadly, kopance do kotníkù, bøicha, øev
strá�í,  je�  se vzájemnì povzbuzovaly  k  vìt
�ím a vìt�ím ukrutnostem, a koneènì ti z na
�ich lidí, kteøí se udr�eli na nohou, byli v�ichni
sra�eni k zemi kolbou pu�ek. Spadl jsem na
bøicho, batoh, v nìm� mìl jsem prádlo a tro
chu jídla, jsem dal pøed hlavu a rukama chrá
nil  jsem  si  boky  pøed  kopanci.  Bití  nebralo
konce. Dupali po nás, kopali bez rozmyslu a
ten kdo úpìl nejvíc, byl nejvíce bit. Dobu mlá
cení v bránì nemohu urèit, byla  to v�ak pro
mì vìènost. Koneènì dán  rozkaz k dal�ímu
pochodu. Plí�ili jsme se k døevìnému baráku
po  rukou  a  nohou,  ka�dý  jak mohl.  Rány  a
kopance neustávaly. V místnosti  baráku byli
jsme namaèkáni jeden vedle druhého. V�ich
ni lehnout. Ponìvad� pro pøeplnìní místnosti
nemohl být rozkaz ihned proveden, následo
valo nové øádìní bestií. Pu�kou, klackem, �e
lezným lankem, kopanci, �lapáním po bøichu,
po oblièeji donutili nás k provedení  rozkazu.
Le�eli  jsme  jeden na druhém. Zhaslo  svìtlo
a  jeden z nich cynicky pøál nám dobrou noc
a ráno na shledanou. Neodva�ovali  jsme se
pohnout  i  pøes  úpìní  a  naøíkání  zranìných.
(�) Zranìní zùstali  le�et a druzí museli stát.
Tak pro�la noc, na�e tøetí noc, kdy jsme ne
zahmouøili ani oko (�).
Skulinou v oknech, je� byla døevìnou oke

nicí  zavøena,  vyhlídli  jsme  obraz,  který  se
nám naskytnul  a nemohli  jsme  jej  pochopit.
Nevìdìli  jsme,  dívámeli  se  na  blázny,  na
�ivé mrtvoly, nebo  je  to sehrané divadlo  jen
pro nás. Nìjaký èlovìk v pruhovaných �atech
s èíslem na levé stranì a èerveným trojúhel
níkem utíkal kolem baráku. Vychrtlý, stra�nì
hubený, doslova  jen kosti pota�ené kù�í, na
nohou døeváky � proè utíká  je�tì v  takovém
stavu, nedovedli jsme si vysvìtlit. O nìco dál
druhý stejnì obleèený zametal, pøièem� pøe
skakoval  z  jedné  nohy  na  druhou.  Proè  jen
to dìlá? Dále skupina ètyø lidí, táhli prázdnou
káru, táhli ji tì�ce a pomalu, bylo vidìt, �e na
pínají v�echny své síly. Co� nemohou tito lidé
skuteènì utáhnout tak lehký vozík? Jsou to si
mulanti, jsou tady jen blázni, anebo je to nìja
ké zvlá�tní oddìlení? V�echna tato proè víøila
hlavou a zùstávala bez odpovìdi. Pozorování
na�e bylo pøeru�eno vstupem nìkolika strá�í
SS. Museli  jsme odevzdat v�echny cigarety,
zápalky  a no�e. V�ichni  nastoupit. Unavení,
nevyspalí  a  zranìní  postavili  jsme  se  pøed
barák do ètyøstupù a vedeni jsme byli k jiné
mu baráku, kde podle tabulek upevnìných na
stìnì nacházela se písárna a koupelna. Mráz
byl  velký.  Po  pùlhodinovém  èekání  otevøelo
se okno a pøeèteno pìt jmen. Byli vpu�tìni do

baráku.V malých  intervalech  v�dy  pìt  a  pìt
bylo vpou�tìno dovnitø. Asi za pùl hodiny na
druhém konci baráku vy�lo pìt lidí. Prou�ko
vané kalhoty, kabát, èepice a v rozbitých bo
tech bez tkanièek. Byli to na�i lidé, jen dr�ení
tìla nebylo ji� tak pøímé. Mnozí z nich stiskali
si bøicho, druzí dávali ruce za záda a na jiné
èásti tìla. Proè? Za necelé dvì hodiny dosta
lo se nám odpovìdi. Mezitím pøi�ly tøi strá�e
SS,  jeden  z  nich  nesl  v  ruce  kousek  bílého
papíru. Silní chlapi, vysocí, ramenatí, ozbro
jení pistolí. Oblièejù zcela prùmìrného typu.
Byli  jsme pøesvìdèeni,  �e  tito  lidé  nepatøí  k
tìm, kteøí nás vèera veèer takovým hrozným
zpùsobem zbili. Ty bídáky pøedstavovali jsme
si v duchu jinak. Pøedstoupili pøed nás a pøe
èetli tøi jména. Neznali jsme vyvolených. Byli
to  lidé, které pøidali k na�emu transportu ve
Vídni. Vystoupili pøed øadu. �idé. A SS strá�e,
o kterých podle výrazu oblièeje jsme byli pøe
svìdèeni, �e nikdy nejsou sto provádìt tako
vé masakry, nás utvrdily v opaku. Hra zaèala.
Ka�dý �id dostal klacek, utvoøili malý kruh a
byli  nuceni  druh  druha  navzájem  bít.  Jeden
z  chudákù  svého  druha  dle mo�ností  �etøil,
byl  napomenut  strá�í SS k silnìj�ím  ranám.
Odpovìdìl,  �e není  schopen  více  síly  vlo�it
do ran. To byl dùvod, aby byl vzat strá�í stra
nou  a  pøed  na�imi  zraky  zpracován.  Obrá
zek, který se nám naskytl, pøevy�uje fantazii
ka�dého normálního  èlovìka. Po  ètvrt  hodi
nì byla to jen hromádka zkrvaveného masa.
Vlasy i s kù�í byly mu str�eny s hlavy. Dal�í
dva èekal stejný osud. Pøijel vozík, nehybná
tøi tìla byla nalo�ena na nìj a odvezena.
Zanedlouho  byla  vyvolána  dal�í  pìtice,

mezi ní byl jsem i já. Ve�li jsme do místnosti,
kde ka�dému do rukou bylo dáno èíslo. Pak
v�e odevzdat, svléci se do naha a po ostøíhá
ní vlasù s patøièným øvaním a bitím odvede
ni  pod  sprchy.  U pøijímání  pøíchozích  byl  ji�
zamìstnán student Parma, který mì poznal.
Dal  mi  radu,  kterou  jsem  si  v�típil  do  moz
ku, a podle které jsem se pak øídil. Sna�it se
za ka�dou cenu nenechat se srazit k zemi a
zùstat le�et. Stále býti na nohou. Celou pro
cedurou pro�el jsem dle pomìrù koncentráku
je�tì dosti dobøe. Rozbitý kotník, kolena, nì
kolik kopancù vedených na ledviny, to v�e ne
bylo nic proti  jiným, kteøí pod ranami klesli a
nemìli zdravého místeèka na tìle. Mezi na�í
pìticí nacházeli se také dva knì�í z Brna. Dù
stojník,  velitel  lágru,  zvlá��  na  nì  upozornil
strá�e SS, kteøí se vrhli na knìze jako dravá
zvìø. Na otázku SS, kdy naposledy pohlavnì
obcovali, odpovìdìli, �e  jsou knì�í, a �e ni
kdy nic podobného neèinili, �e i jejich víra jim
to zakazuje. Smích a nové rány SS nutily knì
ze k výpovìdi, kterou by rádi sly�eli. K chvále
knì�í nebyla od nich dána. Konec jejich �ivo
ta pøi�el. Byli donuceni, aby se opøeli o ruce
a kolena, a surovými kopanci bylo jim rozbito
jejich pøirození. Zemøeli.
Dostali  jsme  ko�ili  krátkou  bez  rukávù,

spodní  kalhoty,  je�  sahaly  jen  ke  kolenùm,
døeváky  a  �ádné  pono�ky,  jen malý  kousek
hadry. Koneènì køest byl u konce a byli jsme
postaveni  k  druhým,  kteøí  èekali,  a�  v�ichni
pøíchozí  budou  hotovi. Od  rána  do  pùl  ètvr
té odpoledne stáli jsme v mrazu, který nikdo
z nás následkem pro�ití posledních událostí

ani  necítil.  Pøidìlen  nám byl  barák  èíslo  26,
tak�e v�ichni z kraje vsetínského, Vala�ských
Klobouk, Fren�tátu, Frýdku, Místku a Morav
ské Ostravy a� na malé výjimky byli jsme po
hromadì. Barák byl pøizpùsoben asi pro 200
lidí, na�ím pøíchodem zvý�il se na 300 a poz
dìji, kdy� pøicházely vìt�í a vìt�í transporty,
bylo ubytováno a� 600  lidí. Spát bylo umìní
ka�dého jednotlivce. Nastoupili jsme k veèe
ru na nádvoøí.  Lidé  z  ka�dého baráku  tvoøi
li  samostatné  skupiny.  SS  strá�e  zji��ovaly
jejich  poèty,  které  byly  hlá�eny  veliteli  lágru
nebo jeho zástupci. Pøi ka�dém takovém hlá
�ení  museli  jsme  smeknout.  Celkový  poèet
pohyboval se tehdy kolem ètrnácti a� patnác
ti tisíci lidí.
Na druhý den nebyli jsme posláni je�tì do

práce. Pøi�ívali  jsme si èísla,  je� byla natisk
nuta na kousek bílého plátna, a èervený troj
úhelník umístìný pod èíslem. Komu se poda
řilo sehnat knoflík nebo kousek laty, poopravil
si  svùj odìv,  jiní doposud mìli  �aty  sta�eny
provazem nebo drátem.
Následujícího  dne  jsme  pod  ozbrojeným

dohledem  pochodovali  do  velké  cihelny  vy
stavìné vìzni. Rozdìlili nás do skupin a na�e
skupina  byla  urèena  nosit  písek  k  zaplnìní
moèálù. Práce byla tì�ká. Popohánìní strá�í
a  hlavnì  pøedákù  rekrutovaných  z  øad  tres
tancù bylo nesnesitelné. Byli to vìt�inou lidé,
kteøí byli  trestáni pro vìt�í kráde�e,  loupe�e
a  vra�dy  nìmeckými  soudy.  Výhoda  pro  nì
byla  v  tom,  �e  nemuseli  pracovat,  dostávali
o dva krajíèky chleba více a v poledne pøi roz
dìlování polévky dostali dvojnásobnou porci.
Za tyto výhody propùjèovali se k tak nízkým
èinùm,  �e mnohdy zacházeli  s vìzni  krutìji,
ne�  samotní  SS.  Ve�kerá  práce  musela  se
konat v klusu a o udr�ení tempa starali se ne
jen vìzni, ale i SS. Palouèek, na kterém jsme
pracovali,  nazvali  vìzni Rù�ovým. Za  nece
lou pùlhodinu bylo ubito nìkolik  desítek  lidí,
tempo  práce  se  nezpomalovalo,  ba  naopak
tìlesnými  tresty  bylo  zvy�ováno.  Pracoval
jsem s nadporuèíkem letectva Tykalem, který
chtìl pøejít u Ostravy polské hranice a vstou
pit do armády. Lidmi, kteøí se mu nabídli, �e
jej pøevedou pøes hranice a vzali od nìj pe
níze, byl zrazen a pøedán gestapu. Rozhodli
jsme se, �e musíme nìco riskovat, abychom
se dostali do jiné skupiny, ponìvad� práce na
Rù�ovém palouèku bychom vydr�eli asi nej
déle  mìsíc.  Veèer,  kdy�  jsme  se  seøazova
li  k  návratu  zpìt  do  lágru,  pøijela  dvì  auta.
Do  nich  byla  nalo�ena  tìla  ubitých  bìhem
práce a lidé, kteøí sice je�tì dýchali a nebyli
ji� schopni zpáteèního pochodu. Z tisíce lidí,
které èítalo na�e komando, dennì byla odvá
�ena dvì plnì nalo�ená nákladní auta lidí ne
schopných jakéhokoliv pohybu. (�)
V poledne jsme nechodili na obìd do lág

ru. Byl za námi dovezen. Skládal  se z  teplé
vody,  v  ní�  plavalo  nìkolik  kouskù mrkve  a
sem  tam shnilý brambor. Pozdìji  do�la  mr
kev i brambory a polévka byla vaøena z nìja
kých listù, které se velmi podobaly vrbovým,
pøíchutì hoøké. (�)
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(podle vzpomínek �øidièe Slovenské
strely� Franti�ka Poøádka)

Hana Jabùrková

Údaje o výjimeènosti  �eleznièního motoro
vého  vozu  s  názvem Slovenská  strela,  který
byl  v r. 2010 jako jediný vlak na seznamu pa
mátek prohlá�en MK ÈR národní kulturní pa
mátkou,  se v této revui objevily u� nìkolikrát.
V�ak  také  ve Vsetínì  �il  a  podnikal  vynález
ce v oboru elektrotechniky a úspì�ný továrník
Josef Sousedík (1897 � 1944), který na zákla
dì  svého  patentu  vyøe�il  elektromechanický
pøenos  výkonu vozu a stal se tak ve 30. letech
20. stol. v  rámci koncernu Ringhoffer � Tatra
jedním z projektantù Slovenské strely.  Vozo
vou èást tohoto motorového vlaku i jeho pohon
vytvoøil �éf konstrukce a technický øeditel zá
vodù Tatra v Kopøivnici � Hans Ledwinka (1878
� 1967).
Dva  ètyønápravové  motorové  vozy  II.  tøídy

M  290.001  a  M  290.002,  stavìné  pro  velké
rychlosti na hlavních  tratích, byly 13. 7. 1936
zaøazeny do pravidelného provozu na expres
ní trati Praha � Brno � Bratislava, dlouhé 397
k m  ( o d t u d  n á z e v  s o u p r a v y ) .  B y ly  t o  p r o t o t y p y
o celkové váze 36 t, vybavené kombinací dvou
�estiválcových  benzinových  motorù  o  celko
vém výkonu 320 k (pùvodní dieselové byly po
dle názoru Ledwinky pøíli� hluèné) a novinkou
� vý�e uvedenou soustavou �Sousedík�. Øíze
ní  bylo mo�né  z  obou  koncových  stran  (bez
otáèení vozu). Nejvy��í rychlost vozu byla pøe
depsána 130 km/hod. Pøi zku�ebních  jízdách
v�ak dosáhl a� 150 km/hod. Byla to bezesporu
nejrychlej�í motorová jednotka u ÈSD.
Jak  mechanický,  tak  elektrický  pøenos  síly

byly propracovány a� k úplné dokonalosti. U me
chanického  pøenosu  byla  zhodnocena  jeho
jednoduchost,  spolehlivost  a  hospodárnost,
pøi  pøenosu elektrickém pak klidné a plynulé
rozjí�dìní a velký moment zábìru. Výhodnost
øe�ení spoèívá v tom, �e k rozjí�dìní  vlakové
soupravy  Slovenská  strela  bylo  pou�ito  pøe
nosu  elektrického se v�emi  jeho  výhodami a
pøi dosa�ení rychlosti 80 km v hodinì do�lo k
automatickému pøepnutí na pøenos mechanic
ký. Tím odpadly v�echny ztráty pocházející z
pøemìny mechanické energie na elektrickou a
naopak.  Rozjí�dìní bylo navíc mìkké a rych
lé  �  rychlosti  130  km/hod.  dosáhla  souprava
ve tøech minutách. K tomu se pøidalo i rychlé
brzdìní a zastavování na krátkou vzdálenost.
Z toho vyplývala hospodárnost umocnìná je�

tì aerodynamickým tvarem lehké samonosné
karoserie z ocelových plechů a tažených profi
lù, který sni�oval odpor vzduchu pøi jízdì. K re
prezentativnímu a elegantnímu  vzhledu je�tì
pøispíval vi�òovì rudý nátìr se støechou barvy
za�lého zlata a státní znak na èele skøínì od
akad. sochaøe Jana Nu�la. Nové vozy nebyly
zatì�ovány �ádnými  pøípojnými vagóny.  Aby
dráhy uspokojily zájem cestujících, musela být
Slovenská strela poprvé u ÈSD povinnì mís
tenková.  Jízdní doba podle jízdního øádu byla
4 hod. 41 min., prùm. rychlost 92 km/h.
K  oblibì  u  cestujících  pøispíval  i  vkusný  a

úèelný interiér vlaku, navr�ený Ing. arch. Vla
dimírem  Grégrem.  Vnitøek  vozu  s  celkovým
poètem 72 sedadel byl  rozdìlen do dvou sa
mostatných  oddílù  pro  kuøáky  a  nekuøá k y ,
s malým bufetem a kuchyòkou uprostøed. Dvì
uzamykatelné prostorné plo�iny slou�ily k ulo
�ení zavazadel. Samozøejmou souèástí vyba
vení  byly i dvì toalety. K pevným stolkùm pod
okny bylo mo�né pøipojit je�tì pøenosné stolky
pro servírování jídel. Vùz mìl i vìtrání kanálem
ve stropì, ohøívanou vodu a elektrické osvìtle
ní.  Naèasování jízdního øádu  odjezd z Bra
tislavy v 5,50 hodin a návrat v 23,26 hodin s
pobytem v Praze kolem 8 hodin  umo�òovalo
obstarání obchodních i jiných zále�itostí v Pra
ze bez nutnosti pøespání.
Jeliko� se  jednalo o  jeden z nejlep�ích vý

robkù  podniku  Tatra  Kopøivnice,  byl  dán  od
samého poèátku, tj. výjezdu z továrny ke zku
�ebním  jízdám na  trati  Studénka  � Veøovice,
motorový  vùz  M  290.002  do  rukou  jednomu
z nejpovolanìj�ích, zku�enému øidièi a strojve
doucímu  Franti�ku  Poøádkovi.  Vyuèený  stroj
ní mechanik nastoupil po návratu z 1. svìtové
války do dílen Èeskoslovenských státních drah
v Bratislavì. Hned v zaèátcích zavádìní moto
rových jednotek do provozu ÈSD byl pøelo�en
z dílen k tìmto vozùm jako øidiè. Jezdil i s prv
ními dieselmotorovými vozy �koda, nazvaný
mi �Modrý �íp�.
Zají�dìní Slovenské strely trvalo jen krátkou

dobu. Ji� pøi prvních zku�ebních  jízdách bylo
jasné,  �e  nový  výrobek  pøedèil  svými  vlast
nostmi  v�e,  co  u  nás  do  té  doby  existovalo.
Právì  F.  Poøádek  poukazoval  na  to,  �e  ces
tovní  doba  stanovená  jízdním  øádem  je  zby
teènì dlouhá, �e je nutné ji zkrátit. Stávalo se
mu  toti�,  �e musel  èasto  kvùli  dodr�ení  har
monogramu jízdního øádu v nìkterých úsecích
zbyteènì zmíròovat  rychlost. Nakonec do�lo,
i  díky nìmu,  o  zkrácení  jízdní  doby  o  celých
35 minut. Tato doba mìla je�tì 15 minutovou
rezervu. K dal�ímu zkrácení doby u� v�ak ne
do�lo  vzhledem  k  nìmecké  okupaci  Èesko

slovenska.  Od výpravèích si Slovenská strela
vyslou�ila  pøezdívku  �Hodinky�  �  jezdila  toti�
témìø na vteøiny pøesnì. V dobì pravidelných
jízd na  trati Bratislava � Brno � Praha najela
Strela øízená F. Poøádkem 365 000 km bez zá
vad, které by její provoz, by� jen na krátký èas,
pøeru�ily.
Na  dobu  okupace F. Poøádek  nerad  vzpo

mínal. Obì motorové jednotky stály odstavené
v Praze na Masarykovì nádra�í. Nevyjí�dìly
témìø vùbec, a kdy�, tak vozily nìmecké oku
panty do Plznì. Gestapo v té dobì èinilo øidièe
také odpovìdným za hanlivý nápis na Hitlera,
který  se  jednou  objevil  ve  voze.  Tenkrát mìl
opatrovník Strely namále.

Po osvobození zahajuje Slovenská strela na
krátký èas pravidelnou dopravu na tratích Pra
ha � Ostrava, Praha   Karlovy Vary a od pod
zimu 1946 vykoná pøes dvì desítky pøíle�itost
ných  jízd Praha � Norimberk. Sem pøevá�ela
zástupce vítìzných mocností a jejich spojencù
na jednání známého Mezinárodního soudního
tribunálu  proti  pøe�iv�ím  hitlerovským  zloèin
cùm. Navíc  jedenkrát  týdnì  pøepravovala  re
kreaèní  zájezdy Amerièanù  z Norimberka do
na�ich lázní, kde si dopøávali oddechu. I tehdy
jezdila plnì obsazena a tì�ila se velké oblibì
u cestujících.
F. Poøádek si do péèe svìøenou motorovou

soupravu  nemohl  vynachválit.  Zvlá�tì  v  ne
pøíznivých podmínkách zimy 1946, kdy stáva
la na volném prostranství v nejkrutìj�ích mra
zech nebo pøijí�dìla obalena snìhem shora i
zespod,  kdy�  projí�dìla  závìjemi,  co� moto
rùm  a  pøevodùm  nemohlo  vùbec  prospívat.
Také vnitøní vytápìní prodìlávalo tehdy zatì�
kávací zkou�ku. Ale nepøestávalo fungovat.
Navíc ve tøech úsecích mezi Karlovými Vary

a  Mariánskými  Láznìmi  je  stoupání  240�,
to znamená  tøikrát  tak velké, ne� na  jaké byl
�eleznièní vùz zkonstruován (na trati Praha �
Bratislava  je  nejvy��í  stoupání  80�).  Velká
poklona  F.  Poøádka  patøila  samozøejmì  po
u�itému  elektromechanickému  pøevodu,  je
ho�  zásluhou  není  motor  vùbec  pøetì�ován.
Po  vysvìtlení  jeho  principu  odborníkùm  ne
skrývali  ani  oni  svùj  obdiv,  zvlá�tì pak,  kdy�
mohli  pozorovat  jeho  výhody  pøímo pøi  jízdì.
Souprava M 290.001 byla nakonec vyøazena
z tra�ového provozu v r. 1953 a vùz M 290.002
byl v r. 1960 pøedán podnikovému muzeu Ta
tra,  n.  p.  Dnes  tvoøí  jako  chránìná  památka
image Technického muzea Tatra v centru Kop
øivnice.

Èechy  �  Morava  slovem  i  obrazem,  popis  èesky  a  nì
mecky,  Strela  v  èasopise Motor Revue  1937,  archiv TM
Kopøivnice
Leitner,  Jan:  Nové  rychlé  motorové  vozy  ø.  M.  290.0,
Zprávy veøejné slu�by  technické, 14. 5. 1936, archiv TM
Kopøivnice
Tatra � podnikový zpravodaj, roè. I., è. 6, 20. èervna 1947,
str. 5 � 7, archiv TM Kopøivnice
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Karel Pavelka

Na rybníèku v mìstském parku a pak po jeho
zámrzu  na  Beèvì  ve  Vsetínì  mohli  znalí  pozo
rovatelé  ptactva  spatøit  od  prosince  2011  a�  do
bøezna  2012  spolu  s  jedinci  kachny  divoké  pro
na�i oblast vzácnou kachnu. Jednalo se o samce

. Tento druh je
o nìco men�í kachny divoké. Na rozdíl od sam
cù na�í nejbì�nìj�í kachny jsou samci kopøivky i
ve svatebním �atì pomìrnì nenápadnì zbarveni.
Kachna byla celkovì �edì zbarvená, s �edým vln
kováním na krku, hrudi a bocích, s èernou zádí.
Zrcátko (pestré opeøení v zadní èásti køídla u tìla
viditelné  na  rozta�eném køídle) má  èerná,  �edá,
hnìdá a bílá pírka. Bílé peøí zrcátka je viditelné i
na zadní èásti  tìla kachny plovoucí na vodì. Od
samce  kachny  divoké  se  samec  kopøivky  navíc
li�í �edoèernì zbarveným zobákem. Kopøivka se
dr�ela na rybníèku vìt�inou stranou od ostatních
kachen a hledala si potravu na hladinì nádr�e. Po
zámrzu rybníèku od února do bøezna se ji� kopøiv
ka pøikrmovala s ostatními kachnami i rohlíky, kte
rými je pravidelnì zásobují obyvatelé mìsta. Jde
o první známý pøípad zimování tohoto druhu nejen
ve Vsetínì, ale na Vala�sku vùbec.
Kopøivka obecná hnízdí na mìlkých rybnících s

bohatou vegetací pøedev�ím v krajinách s vìt�í kon
centrací  rybníkù na celém území státu. S oblibou
si staví hnízda na ostrovech (deponiích) vzniklých
uprostøed  rybníkù  po  jejich  vyhrnování. Hnízdním
obdobím je duben a� èerven. Hnízdo je umístìné
na suché zemi v husté vegetaci nedaleko od vody
� èasto v kopøivách � odtud nejspí�e pramení i ná
zev kachny. Potrava je z velké èásti rostlinná � kon
zumuje mladé výhonky, listy i koøeny vodních rost
lin (rdestu, zblochanu, ostøic, sítin a rùzných druhù
trav).  Jde  o  druh,  který  po  �íøení  v  letech  1970�
2000 v posledním desetiletí v mnohých na�ich ob
lastech jako hnízdící ptaèí druh ubyl. V na�í oblas
ti se vyskytuje v hnízdním období na Choryòských
rybnících v poètu 3 a� 5 párù.
Kopøivka patøí k ta�ným druhùm  ptáci z na�ich

hnízdních populací zimují obvykle na pobøe�í Støe
dozemního moøe, ménì èasto pak u pobøe�í Sever
ního a Èerného moøe. Zimní výskyt u nás  je výji
meèný � v tomto období byla zji�tìna nìkolikrát jen
v Praze na Vltavì a ojedinìle na Tøeboòsku.
Kopøivka  obecná  je  zaøazena  k  ohro�eným

zvlá�tì  chránìným  druhùm  �ivoèichù  dle  na�e
ho zákona na ochranu pøírody a krajiny, pøièe m �
v tzv. ptaèí smìrnici o ochranì evropských ptaèích
druhù je uvedena v pøíloze II � druhy, které mohou
být za urèitých podmínek loveny. V rámci pøípravy
ptaèích oblastí byly pro  tuto kachnu vymezeny v
Èeské republice tøi lokality, kde je tento druh pøed
mìtem ochrany � jednou z nich je i nedaleko od
nás le�ící ptaèí oblast Poodøí.

Foto Karel Pavelka

Pøed kerýmisi roky býl ve vsetínskéj �párka
se  úøadníkem  Franta  �krabánkù.  Býl  to  snáï
vnuk staøíèka �krabáneèkového z Liptála, o ke
rém rád písával maléø Janek Kobzáò. Franta býl
tak trochu svojéj nátury a kerýsi deò dopoledòa
sa  zebrál  a  vydál  k  pucifúsovi  o�krába�  svoje
fúsiska. �ak u� ích mòél  tak dlúhé, �e mu ani
�lajfku nebylo vidì� a lézly mu do huby. Dy� sa
o�krábaný  a  navóòaný  vracál,  naèapál  ho  na
schodoch direktór Stanislav Chovanec a hneï
naòho hartusíl: �Gdes býl?� A Francek poprav
dì odpovìïél: �No, hen u pucifúsa o�krába� si
bradu.�  �A  to sa chodí, dy� má� by� v práci?�
dolípál naò direktór. Francek pohotovo odhodíl:
�Sa ví, �ak nì  to aj v práci naróstlo.� Direktór,
kerý takéj nebýl daleko od nejakého teho pes
tva, sa enem u�èúøíl a daléj Franckovi nehøe�íl.

Muzea  nejsou  jen  nositelky  odkazu minulos
ti, ale měla by být schopná odborně reflektovat i
souèasnost a ukazovat na základì srovnání s mi
nulostí na mo�né nevratné zmìny, které se svou
plnou vahou projeví a� v budoucnosti. Proto, ale
ne  jenom z  toho dùvodu,  pracovníci muzeí  od
bornì bádají a sna�í se na základì nashromá�
dìného dìdictví pøedchozích generací � sbírek �
a vlastní èinností vzdìlávat souèasnou generaci.
Cesty  k  dosa�ení  cíle  jsou mnohé. Obecnì  se
pøevá�nì  vyu�ívá  popularizaèní  publikaèní  èin
nosti a pøipravování informaènì naditých výstav.
Nesmí se v�ak zanedbávat i odborné publiková

To�kaj keréhosik  roku sa  to stalo. Strýc Ka
lincù byli  jacísi darební � pøemøeli v hú�èú, a�
jich  to  polo�ilo  do  lo�a.  �ak  to  bylo  ponájprv.
Roby jim pomáhaly v�elijak. Napøeï jích naku
øovaly, mastily, pauèinami obkládaly, aj na Hu
tisko k za�ehnáèovi chodily, ale f�ecko márné.
Strýc poøáï toléj marútali, a� neukazovalo, ne�
posla� pro panáèka. Starý Machula,  co ze strý
cem dìlávali v hú�èú, pøi�li jich o�krába�, roby
jim  navlékly  èistú  ko�ulu,  zdáveèní  háby,  �ak
jim byly u� aj málavé, postavily sa na stul dvì
svíce,  køí�,  panáèek pøi�li  a  strýèka zaopatøili.
Zatým sa poschodila rodina ze súsedy, strýco
vi dali do ruky hromnièku a èekali  f�eci, �e by
sa u� mìli odebíra�. Strýc sa e�èe rozhlédali po
izbì � �e nájposledy po tých svojích � a v hlavì
rozmý�lali, co by kerému e�èe odporuèili. Hanèi
ze Zápotoèiska tú beèku zelá,  co je na pocín
ku, Tomášovi jařmicu, Jurovi flintu s pikslú pra
chu, Franckovi z Váchalky øetázek od hodinek,
co kúpili dysi na Hostýnku. Gdy� to tak f�ecko
podìlili,  vzali hromnièku obuma  rukama a èe
kali,  z  keréj  strany na nì u�  tá  zubatá  kývne.
Hodiny na stìnì bláòaly, bláòaly, chvíla ucho
dila v tichosti, enem sem tam nedo posmrkl. A
strýc poøáï né a né sa odporúèa�. U� to bylo aj
jemu hlúpé. Svíèka pomály dohoøívala, zaèínala
ích u� do prstù páli�. Strýc naráz � pác svícú na
zem! Préj... �Dajte nì fajku!�
Chodíjá  do  hú�èá  podnes.  Pánbú  jím  daj

zdraví!

ní, bez nìho� by odborné  týmy pracující v mu
zeích postupnì ztratily svùj, ve spoleènosti stále
vysoký odborný kredit.
Historie vydávání odborných èasopisù tak sahá

a�  do  prvopoèátkù muzejnictví  u  nás  v  regionu
vùbec

.  Postupnì  se  zaèala  vydìlovat
profilovanější odborná periodika – v Muzeu regi
onu Vala�sko tak zaèaly vycházet nejdøíve

,  které  ale  rychle
nahradil

.  Na  území  Zlínského  kraje
vycházely  odborné  pøírodovìdné  èlánky  té�  ve

.
V�echna tato uvedená periodika v�ak byla postu
pem  času  nahrazena  neprofilovanými  časopisy,
které byly smìøovány více do popularizace ne� do
odborného spektra publikaèní èinnosti

nebo .
Rokem 1997, kdy vy�lo poslední èíslo Zpravo

daje Okresního vlastivìdného muzea ve Vsetínì,
pøestal v okrese Vsetín vycházet samostatný od
borný pøírodovìdný èasopis. Jediným odborným
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Kni�ní  produkce  zamìøující  se  na  problema
tiku tradièní kultury pøinesla v posledních letech
hned  nìkolik  publikací,  u  jejich�  zrodu  stál  et
nolog  Jiøí  Langer.  Po  encyklopedii  evropských
muzeí  v  pøírodì,  syntetickém  díle  pøibli�ujícím
stavební tradice evropského kontinentu a  mono
grafii o lidovém stavitelství Karpat se na sklonku
roku 2011 dostal  ètenáøùm do  rukou  jeho dal�í
autorský poèin. Ji� sám název

  napovídá,  �e  se  Jiøí  Langer
tentokrát pomyslnì navrátil �ze svìta� do �bli��í�
oblasti  moravskoslovenskoslezského  pomezí.

periodikem na území Zlínského kraje byl

. Tento èasopis v�ak takté� nedávno zanikl.
Tradice byla pøeru�ena a odborníci, kteøí praco
vali a pracují na Vala�sku, museli uveøejòovat vý
sledky svého bádání v èasopisech vycházejících
jinde  v ÈR. Toto samozøejmì ztì�ovalo pøístup
laické  veøejnosti,  napø.  støedo�kolských  uèitelù,
k výsledkùm nejnovìj�ích výzkumù provádìných
v místì jejich bydli�tì ve Zlínském kraji.
V roce 2009 byla ve spolupráci Muzea regionu

Vala�sko,  Vsetín,  a  Muzea  jihovýchodní  Mora
vy ve Zlínì zapoèata pøíprava nového odborné
ho pøírodovìdného èasopisu � Acta Carpathica
Occidentalis. Nyní,  na  zaèátku  roku  2012,  jsou
ji� jeho první dvì èísla na svìtì. Celkem pøinesla
èísla 1 (2010) a 2 (2011) ji� 25 pøíspìvkù z obo
rù entomologie, zoologie, botaniky a pomologie.
Èasopis si klade za cíl uveøejòovat pøíspìvky

pøiná�ející pùvodní výsledky pøírodovìdného vý
zkumu pøedev�ím z  regionu Západních Karpat,
zejména  pak  z  území  Zlínského  kraje  a  oko
lí. Dále personálie a aktuality,  recenze a krátká
sdělení faunistického nebo floristického průzku
mu a výsledky výzkumu v oblasti ekologické vý
chovy a pøíbuzných témat.
Jednotlivé  pøíspìvky  prochází  nároèným  pøi

pomínkováním dvou recenzentù vybraných z øad
vìdecké obce, co� zaruèuje jak vysokou odbor
nou úroveò pøíspìvkù, tak jejich ètivost i pro lai
ky, kteøí se chtìjí o na�í pøírodì dozvìdìt detail
nìj�í informace.
Vìøíme, �e si k na�emu novému èasopisu na

jde cestu �iroká ètenáøská veøejnost a  informa
ce,  které  bude  ka�doroènì  pøiná�et,  pomohou
pronikat  do  tajù  a  slo�itostí  vztahù  v  pøírodì.
Èasopis  pøiná�í  i  aktuality,  personálie  a  odbor
ný pohled na ekologická témata, pochopení role
èlovìka v pøírodních procesech, které kolem nás
dennì mìní napø. tváø krajiny.
Èasopis je k dostání ve v�ech objektech Mu

zea regionu Vala�sko a Muzea jihovýchodní Mo
ravy  ve  Zlínì  a  takté�  na  internetu  http://www.
muzeumvalassko.cz/publikace/actacarpathica
occidentalis/.

Ve  výpravné publikaci  nabízí  ètenáøùm spoleè
nì s Pavlem �mírou, Radkem Bryolem a Henri
kem Wawreczkou cestu za poznáním �ivota na
beskydských stráních a údolích, �ivota, který byl
naplnìn  nikdy  nekonèícím  úsilím  zajistit  ob�ivu
sobì  a  svým  blízkým. Horské  prostøedí  s  neú
rodnou  pùdou,  nároèným  klimatem  i  spletitými
socioekonomickými  vazbami  uchovávalo  dlou
ho do moderní doby øadu archaických kulturních
prvkù. Intenzivní zprùmyslnìní podbeskydských
regionù se v�ak od 19. a pøedev�ím ve 20. století
stále více promítalo do �ivota zdej�ího obyvatel
stva. Aèkoli ani na poèátku 21. století neztratily
Beskydy svoji poetiku a krásu, mnohé z toho, co
doprovázelo �ivotabìh pøedchozích generací, je
ji� nenávratnì ztraceno, zapomenuto nebo ale
spoò  pøevrstveno  novodobými  nánosy  k  nepo
znání.  Prozíravost  dokumentátorù  zaznamená
vajících ji� od druhé poloviny 19. století slovem i
obrazem �ivot v Beskydech nám spolu s docho
vanými archivními dokumenty umo�òují dùklad
nìji poznat, jakými cestami se vývoj na tomto te
ritoriu ubíral, jaké zákonitosti se zde uplatòovaly
a do jaké míry byly Beskydy uzavøeným horským
teritoriem,  nebo  zda  i  pøes  svou  polohu  a  hor
ský charakter nebyly spí�e prostorem setkávání
rùzných kulturních okruhù, v nich� se prolínaly,
ovlivòovaly a doplòovaly tradice materiální i ne
materiální kultury rùzného stáøí a pùvodu.
Na základì dùkladného poznání této výchozí

situace  odkrývá  ji�  zmínìná  autorská  ètveøice
v�em zvídavým ètenáøùm onen starý svìt Bes
kyd  a  �ivota  jejich  obyvatel.  Dùkladné  studium
dobových dokumentù, sbírkových fondù a  infor
mací  v  terénu se stalo  východiskem pro  knihu,
která zaujme �irokou ètenáøskou obec. Promy�
lená struktura  i nápaditá grafická úprava nabízí
vskutku intenzivní ponoøení se do minulosti Bes
kyd. Nosné  textové oddíly doplòují  tzv. exkurzy
ve  formì hlub�ích sond, nemalý význam má o
v�em i obrazový doprovod, který je plnohodnot
ným protìj�kem textových partií. Ocenit musíme
nejen  poèetný  soubor  dobových  a  souèasných
fotografií  (laické  veřejnosti  mnohdy  vůbec  po
prvé  zpøístupnìných),  ale  té�  hojné  zastoupení
perokreseb názornì pøibli�ujících nìkteré speci
fické stránky stavební kultury beskydského teri
toria.
Autoøi nejprve seznamují ètenáøe s osídlením,

stavební  tradicí  a  socioekonomickými  pomìry
beskydského podhùøí, které byly s horskými teri
torii v mnoha ohledech úzce provázány. Exkurz
Jak se stavìl  roubený dùm pøiná�í základní  in
formace  o  technologických  postupech  spjatých
s  budováním  nového  roubeného  objektu.  Tato
kapitola je doprovázena nìkolika perokresbami,
které velmi pøíhodnì vizualizují  popisované po
stupy a  konstrukèní  prvky,  co� nemalou mìrou
pøispívá  k  snadnìj�ímu  pochopení  uvádìných
technologických fines. Tuto kapitolu posléze roz
víjí dal�í exkurz zamìøený  tentokrát na obyèeje
spjaté se stavbou domu. Popsané úkony doklá
dají, jakou váhu pøikládali na�i pøedkové vìrským
pøedstavám i potøebì maximálního racionálního i
iracionálního zaji�tìní svého domova a usedlos
ti.  Samostatná  kapitola  byla  autorským  týmem
vyèlenìna problematice mìst budovaných v bez
prostøedním podhùøí beskydských svahù. Nejen
svou vnìj�í podobou s pøevahou døevìných ob
jektù, ale i svým �ivotem byla v mnoha ohledech
a�  ji�  po  stránce  hospodáøské  èi  spoleèenské
spjata s okolními horskými  lokalitami. Probíhaly
jimi dálkové komunikace, odehrávaly se zde trhy
coby  prostøedek  zbo�ní  výmìny  odli�ných  pro
dukèních i spotøebitelských sfér, byly pomyslnou

bránou  kulturních  inovací  do  horských  teritorií.
Aèkoli  si  jejich  obyvatelé  zakládali  na  statusu
�mì��anù�, pøi srovnání s ní�e polo�enými mìsty
vykazovala  tato sídla èetné  rysy  øadící  je spí�e
po bok horských vsí ne� rozvinutých mìstských
støedisek ní�inného území. Kapitoly Doliny mezi
horami a Beskydské hory následnì pøivádìjí ète
náøe ji� do nitra hor, do prostøedí vesnických obcí
a� ji� situovaných v údolních nivách horských vo
doteèí  èi  na  svazích  a  høebenech  Beskyd.  Ex
kurzy doplòující  tyto kapitoly  jsou zamìøeny na
poměrně  úzce  profilo v a n á  t é m a t a ,  k t e r á  v š a k
v  poznávání  svébytných  rysù  stavební  kultury
oblasti mají nezastupitelnou roli � topeni�tì a vý
robní zaøízení. Pomyslnou teèkou uzavírající ob
sáhlý text knihy je kapitola Hosté z jiného svìta
dokladující prùnik staveb a postupù, které nebyly
pro beskydské teritorium autochtonní, pøesto se
zde tu více, tu ménì úspì�nì uplatnily. Autoøi se
zde zamìøili jak na sakrální objekty, tak i na nì
které úèelové stavby svìdèící o nevratném prù
niku moderní  doby  na  beskydské  svahy  (�koly,
turistické chaty a útulny).
Nemalé mno�ství  informací opírající se o dù

kladné studium pramenného materiálu, pøehled
ná struktura i celkové pojetí, to jsou jen nìkteré
z deviz knihy Beskydy. Stavby a �ivot v nich. Jis
tì by nemìla zùstat zalo�ená po prvním pøeètení
v knihovnì. Lidé v Beskydech �ijící i jejich milov
níci z jiných míst v ní mohou nalézt èetné odpo
vìdi a otázky, které jim pøi putování beskydskou
krajinou pøicházejí na mysl. I tìm ostatním v�ak
mù�e  tato  kniha otevøít  nové  poznání a mo�ná
pøispìt k formování vztahu k tomuto koutu støed
ní Evropy. V rámci formování lokální a regionální
identity by se ov�em kniha mìla stát  také úèin
nou pedagogickou pomùckou, jak pro uèitele, tak
i pro samotné �áky. Celému autorskému kolekti
vu pod vedením Jiøího Langra  tak mù�eme po
pøát,  aby  se  naplnilo  pøání  vyslovené  v  závìru
knihy  o  odstraòování  nehumánních  mezigene
raèních bariér zpùsobujících zbyteèné �rámy na
du�i i tìle nejen lidí, ale té� krajiny, kterou obývají
a kterou generace jejich pøedkù obývaly.

V  uplynulých  mìsících  roz�íøily  edièní  øadu
Ro�novské malé tisky dvì nové publikace.
Jako  osmnáctý  svazek  edice  byl  na  sklonku

roku 2011 vydán pod názvem
 (Ro�nov pod Radho�tìm 2011,

166  stran)  výbìr  z  rozsáhlé  rukopisné  kroniky
vlastivìdného pracovníka . Pù
vodní text vznikal od 30. do 60.  let 20. století a
zahrnuje  jedineèné  informace o bì�ném �ivotì
obyvatel  na Ro�novsku  v minulosti.  Rukopis  je
hodnotný  zvlá�tì  pro  zaznamenání  okam�ikù,
situací a jevù, které byly Bìlunkovými pøedchùd
ci  i  souèasníky opomíjeny. Zachycené  informa
ce èerpají nejen z  vlastních vzpomínek, ale  jak
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Po obsáhlé a textově i graficky hodnotné knize
vìnované prvnímu pùlstoletí existence nejstar�í
gobelínové  dílny  v  na�ich  zemích  (Øeè  vláken,
2008) pøichází MGM s publikací o své souèas
nosti.  Kniha,  která  vychází  ku  pøíle�itosti  150
let  od  narození  zakladatele  dílny,  seznamuje
vyèerpávajícím  zpùsobem  s  posledními  sedmi
lety v chodu manufaktury (to je doba od vydání
posledního  katalogu MGM).  Autorka  textù,  his
torièka  umìní ,  v  úvodní  stati
shrnuje  celkový  soudobý  charakter  manufaktu
ry.  Neomezuje  se  jen  na  zhodnocení  výtvarné
produkce,  ale  v�ímá  si  i  umìleckého  tvùrèího
podhoubí, které øeditel gobelínky vybudoval pro
støednictvím promìny ateliérové textilní dílny na
��ivé muzeum�.
Druhá  èást  katalogu  je  vìnována  zatím  po

slednímu  realizovanému  cyklu:  Tráva,  jeho�
autorem  je  ak. mal.  Jan  T.  Strýèek.  Mehe�ová
rozkrývá koncept tohoto velkorysého souboru a
ozøejmuje  jeho  jedineènost,  východiska  a  sou
vislosti. Pomocí  kvalitních reprodukcí, detailù a
dolo�ených pøedloh vyvstávají  i pro pravidelné
ho náv�tìvníka galerie ve Schlattauerovì kavár
nì (kde jsou nìkteré z tapiserií vystaveny) nové
souvislosti.
V závìru knihy jsou struènì a pøehlednì shr

nuta  nejdùle�itìj�í  data  v  chodu  manufaktury.
Zvlá�� cenný je pak výèet ve�kerých realizací a
výstav,  které  gobelínka  od  svého  znovuzrození
v roce 1993 pøipravila.
Celkovì nový katalog vala�skomeziøíèské go

belínové  a  kobercové  dílny  nepostrádá  to,  naè
jsou  její  nároèní  obdivovatelé  u�  zvyklí:  kniha
je dvoujazyčná, má precizní grafickou úpravu a
kvalitní, reprezentativní reprodukce.

 Text
Olga  Mehe�ová,  foto  Jan  T.  Strýèek,  pøeklad
Linda Paukertová. Vydala Moravská gobelínová
manufaktura, Vala�ské Meziøíèí 2011. 76 stran.

Publikaci s tímto názvem, jejími� autory jsou

,  vydalo  Vala�ské  muzeum  v  pøírodì
v  Ro�novì  pod  Radho�tìm  v  roce  2011  jako
závìreèný výstup  z  dlouhodobého  grantového
projektu,  jehož  předmětem  byla  identifikace,
dokumentace  a  prezentace  tradic  øemeslné  a
rukodìlné výroby na Vala�sku a Tì�ínsku.
Publikaci uvozuje úvodní slovo øeditele VMP

Vítìzslava Koukala.
Syntetizující,  zasvìcená  a  obsa�ná  studie

spoluautora publikace Václava Michalièky cha
rakterizuje nejen pøírodní, hospodáøské a soci
ální  prostøedí  Vala�ska  a  tradièní  rukodìlnou
výrobu, ale vìnuje se jejím promìnám v èase a
v závislosti na øadì vnìj�ích faktorù, které pøe
dev�ím v 19. a 20. století ovlivòovaly jak samot
nou rukodìlnou výrobu, tak vnímání její funkce
a postavení v celkovém spoleèenském kontex
tu.  Závìr  studie  pøiná�í  zhodnocení  souèasné
funkce tradièní rukodìlné výroby a její význam
pro spoleènost i pro samotné tvùrce, vèetnì po

Recenze básnické sbírky vá�nì / nevá�nì

  (Moravská  gobelínová manu
faktura,  2011)  je  dal�í  zajímavý  vydavatelský
poèin Schlattauerovy  kavárny,  který  volnì  na
vazuje  na  sbírku  Stracholam  (2010).  Zatímco
Stracholam  se  hlásil  k  nejlep�í  tradici  èeských
almanachù, je� se èasto stávaly generaèní výpo
vìdí nebo dokonce jakýmsi programem mladých
autorù a pøedstavil první  literární pokusy básní
kù/básníøek  spojených  nejen  místem  narození,
ale také láskou k literatuøe, nyní se jedna z èle

mimo  jiné dokládá  i  obsáhlý  soupis pamìtníkù,
s nimi� byl autor v kontaktu, pracoval Alois Bì
lunek  i  s  èetnými  informátory  rùzného  sociál
ního  i  profesního  zamìøení.  Ve  svém  rukopise
zachoval  jedineèné  svìdectví  o  ka�dodenních
�ivotních  radostech a strastech minulých gene
rací. Rukopis byl dlouhá léta v rodinném vlastnic
tví, pøed nedávnem se jej podaøilo zakoupit díky
dotaci Ministerstva kultury ÈR do sbírek Vala�
ského muzea v pøírodì v Ro�novì pod Radho�
tìm. O zpøístupnìní  �iroké  ètenáøské  veøejnos
ti se postaralo díky grantu Odboru  regionální a
národnostní  kultury  MKÈR  Mìsto  Ro�nov  pod
Radho�tìm.
Také devatenáctý  svazek  je  vìnován proble

matice  lidové  kultury.  Výroèní  zvyky  a  obyèeje
na Ro�novsku v období od vyná�ení Maøeny a�
po Svatojánskou noc   takový  je obsah dal�ího
svazku  Ro�novských  malých  tiskù  �  tentokrát
pod  názvem .  Jeho  autor
kou je etnolo�ka , Mìsto Ro�nov pod
Radho�tìm  ji  vydalo  v  rámci  realizace  mikro
projektu  Kouzlo  karpatských  tradic.  Ètenáøùm
nabízí seznámení s obøady a obyèeji od sklonku
zimy po poèátek letní doby. Mohou se seznámit
s pøíbìhem ro�novské Maøeny, èasem velikonoè
ním, specifiky spjatými s dobou Letnic a svátkem
Bo�ího Tìla, v�e pomyslnì uzavírá ona kouzle
ná Svatojánská noc. Knihu doprovázejí díla zná
mých  vala�ských malíøù  spravovaná muzejními
institucemi na území  regionu  (Muzeum  regionu
Vala�sko  ve  Vsetínì,  Vala�ské  muzeum  v  pøí
rodì  v  Ro�novì  pod  Radho�tìm)  i  soukromý
mi vlastníky. Dokumentaèní perokresby poøídila
mladá ro�novská výtvarnice Barbora Dohnalová.

kusù o revitalizaci tradièních technik a techno
logií.
Barbora  Jaro�ová  a  Petr  Liïák  jsou  autory

materiálových  kapitol  vìnovaných  jednotlivým
dokumentovaným  odvìtvím  tradièních  výrob.
Jsou  to  koláøství,  ko�íkáøství,  výroba  krpcù  a
výroba obuvi ze sukna, zpracování perleti, vý
roba døevìných hraèek. Pro zpracování daných
témat  je  pro  autory  základním  východiskem
vlastní  terénní  výzkum.  Pracují  v�ak  zároveò
s kresebnou, fotografickou i filmovou dokumen
tací, s archívními prameny, s odbornou literatu
rou i s bohatými sbírkovými a dokumentaèními
fondy ro�novského muzea. Mimo jiné tak pøiblí
�ili dokumentaèní materiál  (zprávy z výzkumù,
kresebná, fotografická a filmová dokumentace,
unikátní archiv ÚLUVu)  i sbírkový  fond  týkající
se živností a řemesel. Kresebná a fotografická
dokumentace historická  i souèasná je souèás
tí  v�ech kapitol. Jistì  to ocení zvlá�tì  ètenáøi,
kteøí nemají mo�nost nahlédnout do muzejních
depozitáøù  a  znají  jen  výbìr  sbírkových  pøed
mìtù,  je�  jsou prezentovány v expozicích a na
výstavách, a kteøí si díky této knize mohou udì
lat pøesnìj�í pøedstavu o obsáhlosti a variabilitì
ro�novských fondù a sbírek.
Kapitola koláøství  zahrnuje  pøedev�ím  cha

rakteristiku a historii  øemesla, popis materiálu,
nástrojù  a  výroby  a  doplnìna  je  dokumentací
koláøské  dílny  Augustina  Krystyníka  v  Novém
Hrozenkovì. Kapitola o výrobì døevìných hra
èek představuje genezi tohoto specifického od
vìtví rukodìlné výroby, která byla iniciována ve
30. letech 20. století v Novém Hrozenkovì. Uvá
dí také medailony výrobcù a hodnotí význam této
unikátní, novì vytvoøené tradice. Stì�ejní èást ka
pitoly o ko�íkáøství  je vìnována Ko�íkáøské �ko
le v Ro�novì p. R.,  její historii  i výrobnímu sorti
mentu. Pøipojen je medailon Bohumíra Kramoli�e,
významné osobnosti se �kolou spojené. Èást po
jednávající  o  výrobì  krpcù na  východní Moravì
pøibli�uje  historii  tohoto  tradièního  odvìtví  ruko
dìlné  výroby, popisuje  technologický postup vý
roby na základì terénního výzkumu souèasných
výrobcù � Petra Mu�íka a Svatopluka Hý�i. Kapi
tola vìnovaná výrobì sukna a obuvi z nìj obsa
huje v úvodu charakteristiku soukenické produkce
v regionu a její vývoj v èase; pøehlednì je popsá
na technologie výroby papuèí i obraz souèasného
stavu výroby této tradièní obuvi. V této souvislosti
je  zajímavý  i  pøehled dochovaných valch  v  regi
onu a popis experimentálního valchování sukna,
které  provádìli  pracovníci  ro�novského  muzea.
Specifickým  odvětvím  tradiční  rukodělné  výroby
na Vala�sku je zpracování perleti. Pøíslu�ná kapi
tola obsahuje informace o perle�o v ý c h  v ý r o b c í c h
v  ro�novských  sbírkách,  pøibli�uje  tradici  vyklá
dání døevìných artefaktù perletí ve Velké Lhotì,
podává pøehled historie výroby a technologických
postupù pøi výrobì perle�ových spinek k mu�ské
mu a �enskému kroji.
Kapitola  vìnovaná  prezentaci  tradièních  øe

mesel  a  rukodìlné  výroby  dokumentuje  a  do
kládá  dosah  a  význam  této  èásti  èinnosti  Va
la�ského  muzea  v  pøírodì,  která  je  urèena
veøejnosti.  Díky  �iroce  a  kvalitnì  provádìné
terénní dokumentaci, díky dokladùm shromá�
dìným  nìkolika  generacemi  mù�e  ro�novské
muzeum veøejnosti pøedstavovat  tradièní  ruko
dìlnou výrobu spojenou s hospodáøským �ivo
tem, s vytváøením u�itkových pøedmìtù potøeb
ných  pro  chod  hospodáøství  a  domácnosti  na
vysoké, odbornì garantované úrovni.
Nová publikace je svým obsahem i zdaøilým

grafickým  řešením Heleny  Skýpalové  a  Vladi

míra Skýpaly dal�ím významným titulem v bo
haté  publikaèní  èin n o s t i  V a la � s k é h o  m u z e a
v pøírodì.
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nek tohoto literárního okruhu pøedstavuje ètená
øùm samostatnì.
Úpatí  vichøice  pøedstavuje  pøekvapivì  vyzrá

lou prvotinu, která staví pøed ètenáøe  øadu otá
zek.  Je  to  jakési  autorèino  vyrovnávání  se  se
svìtem,  s  vìdomím,  �e nikdo  z  nás není  nikdy
dostateènì  pøipraven  na  v�echnu  bolest,  s  ní�
se jednou setká, a�  je jí pøímo zasahován nebo
se stává jen jejím bezmocným svìdkem. Èlovìk
tu�í,  �e svìt ho bude zraòovat, ale proto�e mu
není dopøáno, aby zahlédl, by� jen na chvíli, tøeba
jen malý  støípek  budoucnosti,  zbývá mu pouze
úzkostné tázání se po smyslu bytí na zemi, ani�
by mohl spatøit  tváø  toho,  kdo  èi co   splétá
nitky  jeho osudu. A proto�e  èlovìk  je vr�en do
tohoto svìta bez pøíprav a generálek a nápovìda
neexistuje, zùstává se svými obavami, smutky a
vìènì se vynoøujícími  hádankami, na nì� se mu
nedostává odpovìdi, nejistý a bezradný.
Atmosféru mrazu,  chladu,  zimy,  samoty  pro

tepluje vzpomínka na minulost, krátce problesk
ne neurèitý rodinný výjev, ale i on je vzápìtí vy
støídán úzkostí  ze vzájemné krutosti. Ale nelze
ne�ít a nenaplnit svùj údìl.
Klára Goldstein  rozvíjí  tradici meditativnì  la

dìné  poezie.  Ne  neprávem  u�ívá  v  souvislosti
s ní doc. Igor Fic v doslovu slovo vigilie � èekání,
hlídka  a hovoøí o èase stráveném o samotì se
sebou, o putování ke koøenùm� vlastním i ka�
dého jednoho z nás.
Po�itek  z  èetby umocòuje  také  velmi  peèlivá

grafická úprava knihy s přebalem J. T. Strýčka.
Mù�eme se jen tì�it, èím nás Schlattauerova

kavárna, která se stala místem neformálního se

V pondìlí 12. bøezna prohrál svùj stateèný boj
s  tì�kou nemocí Josef Fabián. Bylo mu sotva
osma�edesát. Do poslední chvíle pracoval, stý
kal se s pøáteli, do poslední chvíle neumìl od
poèívat, vzpíral se nemilosrdným ranám osudu,
nevzdával se.
Josef  Fabián  �  vala�skomeziøíèský  patri

ot, nepøehlédnutelná osobnost,  téma kaváren
ských  diskusí,  sám  kmenový  èlen  pravidelné
stolní  spoleènosti  �  pøitahoval  pozornost  jako
hromosvod  blesky.  Nìkdy  a�  nemístnì  laska
vý,  vybavený zvlá�tním druhem sociální  inteli
gence,  jindy v pøíznaèné urputnosti nemilosrd
nì  t v r d ý ,  a le  v � d y  a  v  ja k é k o li  f u n k c i n e z i� t n ý .
V tom byl z dne�ního pohledu témìø postavou
z øí�e starých povìstí èeských. Bojoval za kultu
ru, za opravu meziøíèského zámku �erotínù, za
rozumná øe�ení sporných vìcí, za cokoli, co ho
v  ten moment zajímalo, ale ne za osobní pro
spìch. A dokázal se rvát i sám se sebou, bez
cizí pomoci porazit své zau�ívané zlozvyky.
Dobré  jméno  Kulturního  zaøízení  ve  Vala�

ském  Meziøíèí  od  roku  1990  celých  deset  let
úspì�nì  �íøil  ve  funkci  øeditele.  Právì  on  se
znalostí vìci na samém poèátku 90.  let doká
zal bývalými pomìry svázanou instituci pozved
nout na úroveò kvalitního a dobøe organizova
ného  zaøízení.  V  roli  �éfa  organizace  dokázal
také  vydávat  noviny,  øídit  mìstskou  televizi  i
zimní stadion. Zároveò inicioval vznik folklorní
ho festivalu Babí léto, udr�el a rozvinul zde tra
dici Mezinárodního  festivalu  poezie  i  pravidel

tkávání  umìlcù  i místem,  kde  se  u  �álku  kávy,
u  poháru  se  zmrzlinou  nebo  u  nìkteré  místní
speciality  schází  skuteènì  v�echny  generace,
pøekvapí pøí�tì.

sa  tu  jak  posmrkaný  �nuptychl  v  letì,  vytáhni
nosovoèky a pus� sa do nepøítela.
To� co  tu majú:  jakýsi Stracholam  probo�

ky,  to  sem  v  �ivotì  nesly�ala  cosi  takového  a
aj si to sami vydali!  a najednúc mòa  a �  p í c h lo
u srdca: dy� to byly básnièky od mladých dìcek!
To� to s nama nebude také zlé, dy� omladina té�
negdy aji vytáhne ty �punty z u�í  a e�tì k temu
pí�e básnièky!
A  potem  tá  Klára  Goldstein.  Úpatí  vichøice.

No, dìvèico, ty to nebude� mnì� v �ivotì jedno
duché,  ty moc pøemý�lá�. A moc sa  trápí� nad
tým svìtem. Ty by si ch�éla moc vysoko: pozna�
vìci,  které  e�tì  nikdo  nepoznál,  nají�  odpovì
di  na v�ecky  ty smutky a  trápení, co potkávajú
èlovìka. Nono, to nevìdìli ani teti Hajdu�kovi, a
to vám byla  té�  taká umìlkyòa, �ak si na strop
jizby vymalovala aji mìsíèek s hvìzdièkama. A�
mnì z teho zabylo teskno:  dy� má cérka prav
du, �ak ten ná� �ivot s nama opravdu smýèe  ja k
s prádlem na val�e, co chvílu nás dr�í pod vodú a
enem sa trochu nadechneme, to� hneï z nás tu
�pinu pìknì vymláti� o nejaký �utr. A to ani neví
me, kdo èi co s nama takto zachodí, ani lesti nás
budú su�i� negde na sluneèku na voòavéj  lúce
nebo skončíme s neodstranitelnýma flečiskama
gdesi v raèi. Ale taká mladá a takové my�lénky!
Obracala  sem  tu  kní�ku  v  rukách,  byla  taká

pìkòuèká,  hneï  bylo  vidì�,  �e  v�eckým  na  ní
moc zále�alo, obálku jim nakreslíl J. T. Strýèek,
skoro a� dýchá takovú jakúsi opravdovos�ú a po
ctivos�ú.
Noja,  pìkné  to  v  téj  �latauerovej  kavárni

majú�

ných Setkání  divadel malých  jevi�tních  forem.
Podporoval alternativní  festival Vala�ský �palí
èek i Mezinárodní festival cimbálu, který je sou
tì�í interpretù vá�né hudby.
Josefova  celo�ivotní  práce  v  kultuøe  mìla

skuteènì �iroký  zábìr. Svùj  literární  a drama
tický talent postupnì pøetavil ve více ne� 20 di
vadelních  her,  které  nastudoval  se  souborem
v Meziøíèí  populárního Divadla  Schod,  napsal
i  øadu  pozoruhodných  knih.  Mezi  nimi  k  nej
oceòovanìj�ím  se  øadí  Slovník  nespisovné
ho  jazyka  vala�ského  nebo Slovník  osobností
kulturního  a  spoleèenského  �ivota  Vala�ska.
Sepsal také historii vala�skomeziøíèských diva
del v kní�ce Otevøená opona. A jeho pozornosti
neunikla ani historie nìkterých sportù v na�em
mìstì, jako byly ly�ování a volejbal, o nich� po
jednávají  tituly Bílou stopou a Zlatá  léta pade
sátá.
V  partì  nad�encù  kolem  zdej�ího  Mklubu

patøil  k nejpracovitìj�ím u� v sedmdesátých a
osmdesátých  letech.  Zdaleka  se  nestaral  jen
o své Divadlo Schod, odvedl tu kus organizaè
ní a tvùrèí práce, podílel se na mnoha, èasto i
dost recesních akcích a snad do v�eho, èím se
zabýval, dokázal vmanipulovat také herce své
ho souboru.
Zájem o veøejné dìní i politiku pøivedl v roce

1990  Josefa  Fabiána  do  køesla  poslance  Fe
derálního shromá�dìní. Ve Vala�ském Meziøí
èí pozdìji zastával funkci radního a zastupitele,
a bez ohledu na rizika èi osobní újmu otevøenì
sdìloval své názory v regionálním tisku. Pøi tom
vymyslel  a  zalo�il  obèanské  sdru�ení  Vala�

ské Athény,  které bylo  spolupoøadatelem  øady
programù Kulturního zaøízení a v obecné rovi
nì usilovalo o kulturní rozvoj mìsta. Ani souboj
s nemocí a s pøibývajícími léty Josefa Fabiána
neodrazoval  od  kulturních  aktivit. Do  poslední
chvíle  naplòoval  svá  slova:  �Sedìt  jen  tak  na
zadku a nic nedìlat, to jsem nikdy nedokázal.�

A nevá�nì�

To� u� vylézajú ti hadi a �tíøi a máme tu jaro.
Néni radno by� dlúho venku, slunko sa sice tváøí
jak dobøe vysma�ený koblih, ale èlovìka to mo�e
ofúknú�, ani sa nenadìje. To� sem sa té� vymó
dila  jak  frajla z mìsta, ale kdy� mnì zuby cva
kaly jak nena�ranému krokodýlovi, øekla sem si:
Nic dìvèico, udìlaj  dobrý skutek, vìnuj dvacku
ubohému chudákovi, a �la sem si na èaj do  téj
�latauerovy kavárnì. Oheò v kamnoch praskál,
ale,  lidi,  teho umìní  tam,  to by sa  rad�i mnìlo
ordinova� po kapkách jak �aratica!
A jak u� sem sa rozsedìla, vidím: ha, aji èís�

sa tu dá! No ja, pravím si: To� to umí�. Neválaj
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Olga Mehe�ová

Narodil se 30.  ledna 1942 ve Vsetínì. Po
cházel z uèitelské rodiny a léta dìtství a do
spívání pro�il v obcích Ho��álková a Hovìzí.
Vystudoval vsetínské gymnázium a jako slav
ný absolvent �koly  je svým malíøským dílem
zastoupen  i  v  galerii  Nadace  Masarykova
gymnázia Vsetín  a  rovnì�  v Muzeu  regionu
Vala�sko. Obraz s pøíznaèným názvem Okno
domù  (2004)  inspiroval  pøíznivce  umìlcovy
tvorby z okruhu nadace a gymnázia k natoèe
ní filmu na téma „Po stopách malíře Zdeňka
Hajného na Vala�sku�  (podle scénáøe JUDr.
Jiøího Drápala),  který mìl  svou premiéru na
slavnostním  zahájení  umìlcovy  výstavy  ve
vsetínském muzeu 4. bøezna tohoto roku.
Na  vsetínské  výstavì  (do  20.5.  2012,  Zá

mecká  galerie),  kterou  pøi  pøíle�itosti  umìl
cova  �ivotního  jubilea  pøipravilo  Muzeum
regionu  Vala�sko  ve  spolupráci  s  Nadací
Masarykova  gymnázia,  jsou  prezentována
autorova díla od poloviny 80.  let a� po sou
èasnost,  a  to  spolu  s  textilními  aplikacemi
hosta  výstavy    výtvarnice Milen Bene�ové.
Náv�tìvníci mají  jedineènou mo�nost zhléd
nout také záznam poetické a hudebnì obra
zové  fantazie  Zdeòka Hajného  pod názvem
Vesmírná píseò.
Po ukonèení výstavy ve Vsetínì bude ná

sledovat  autorova  výstava  duchovnì  orien
tovaných  obrazù  �O  cestách  ke  Svìtlu�  na
Svatém Hostýnì, kterou a� do závìru srpna
poøádá  v  tamìj�ím  Jurkovièovì  sále Matice
Svatohostýnská v rámci oslav 100 let od ko
runovace  sochy  Panny  Marie  Svatohostýn
ské.  Výstava  se  koná  pod  zá�titou  Mons.
Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého.

Cesta  Zdeòka Hajného  k  umìlecké  tvor
bì nebyla pøímoèará. Nejprve se mu dosta
lo  ekonomického  vzdìlání  na  Vysoké  �kole

zemìdìlské v Brnì a v první polovinì sedm
desátých  let  studoval  psychologii  na  FF UK
v Praze  (absolvoval  ji  v  roce  1975, doktorát
obhájil  v  roce  1989). Pùsobil  jako  pedagog.
Publikoval  a  pøedná�el  v  oboru  aplikované
psychologie,  zajímal  se  o  psychologickou
problematiku  tvoøivosti  a  o  nadosobní  feno
mény v umìní. Malování se zájmovì vìnoval
od 60.  let a od roku 1983 se stalo  jeho pro
fesí.
V  rámci  jeho  tvorby  se  mù�eme  setkat  i

s  realizacemi  do  sakrálních  objektù  (napø.  v
Hustopeèích  u  Brna,  Liptovských  Sliaèích,
Be�eòové, Velkých Kosihách na Slovensku a
Balassagyarmatu v Maïarsku). Zdenìk Haj
ný  spolupracuje  i  s  význaènými  domácími  i
zahranièními  interprety,  kteøí  do  svých  pro
jektù a vystoupení zakomponovávají umìlco
va díla,  jako napø.  japonská pìvkynì Yoshié
Ichige  v  multimediálním  poøa d u  S t a r v o ic e ,
s kterým putuje po celém svìtì.
Zdenìk Hajný byl vyznamenán Cenou Pra

hy 11 pro významné osobnosti. V  roce 2005
mu byla udìlena Alliancí S. Dalí  International
Cena  Salvadora  Dalího.  Na  výstavì  evrop
ské  trienale  netradiční  a  avantgardní  grafiky
�VI. PRAHA GRAPHIC 2006� obdr�el Zdenìk
Hajný od Sdružení českých grafiků „František
Kupka� hlavní cenu. Je rovnì� dr�itelem pres
ti�ní  ceny  La  Medaille  d´  OR  Internationale
2009. A v  roce 2011 získal  èestné obèanství
od obce Liptovské Sliaèe na Slovensku.
O �ivotì a díle malíøe Zdeòka Hajného bylo

dosud  vydáno  šest  monografií.  Jeho  tvor
ba je zastoupena v domácích  i zahranièních
sbírkách.  Umìlcovy  obrazy  nacházejí  své
uplatnìní jako ilustraèní doprovod v øadì pu
blikací, v televizních pořadech i ve filmových
projektech.
V  rodinné  vile  v Praze�Chodovì,  kde má

svùj ateliér, zpøístupnil v roce 1994 ojedinìle
pojatou  arteterapeuticky a duchovnì zamì
øenou  Galerii Cesty ke svìtlu. Od té doby ji
Zdenìk Hajný postupnì dotváøí a vznikají v ní
nové  instalace, prostøednictvím nich� se au
tor  pokou�í  dosáhnout  celostního  pùsobení
na náv�tìvníka, a  to s  terapeutickými a har
monizaèními úèinky. Genius  loci  této galerie
spoèívá  v  unikátní  syntéze  v�ech  vzájemnì
se umocòujících komponent  imaginativních
a mystických obrazù, vitrá�í, objektù z krys
talù,  meditativní  hudby,  vùní  a  svìtelných  i
barevnì  svìtelných  efektù�  Zdenìk  Hajný
je  kreativní  galerista,  který  ve  svém  inová

torském  pøístupu  doká�e  skloubit  estetické
hledisko s psychologickým. Unikátnost gale
rijního konceptu tkví v potenciální roli diváka,
který se skrze zabudované senzory stává ne
jen  souèástí  instalací  (Vesmírné  srdce),  ale
i jejich bezdìèným �spolutvùrcem�, nebo� se
napø.  dle  kvality  jeho  pro�itkù  (vnitøního  na
ladìní)  barevnì promìòují  (Labyrint  svìta a
ráj srdce).
Nejnovìj�í projekt galerie  je nazvaný  �Vy

tvoø  si  svùj  vesmír�  (Face  Your  Space)  a
umo�òuje náv�tìvníkovi rozvíjet vlastní umì
leckou  tvoøivost. Øeèeno  slovy Zdeòka Haj
ného: �Cit pro krásno je v ka�dém z nás a jde
jen o to dovolit své mysli jej projevit.� Pomo
cí PC si  lze  vybrat  jeden  z  nìkolika desítek
malíøových  obrazù  nebo  ze  snímkù  struktur
krystalù a zkombinovat ho s jednou z fotogra
fií  vesmíru pořízených z Hubbleova  telesko
pu. �Ka�dý, kdo se s námi vydá na odvá�nou
pou� vlastní fantazií, si mù�e vytvoøit svùj ne
opakovatelný  a  nikým  nenapodobitelný  svìt
èi  vesmír  nebo prostøedí,  pøístav,  v nìm�  je
mu z dùvodù, známých jen jemu, dobøe a pøí
jemnì,� dodává autor projektu Zdenìk Hajný.
Výsledné  výtvarné  dílo  je  tak  jakousi  osob
ní  kosmovizí,  v ní� se makrokosmos prolíná
s niterným mikrokosmem tvùrce�
A  pøesto�e  pan  Zdenìk  Hajný  oslavil  vý

znamné  �ivotní  výroèí  a  má  za  sebou  té
mìø tøicet let profesionální malíøské dráhy a
bezmála  dvacet  let  galerijní  èinnosti,  ne�i
je takzvanì �z podstaty�, ale s vizionáøskou
velkorysostí plánuje dál� Napø. zamý�lí vy
tvoøit  v galerii náv�tìvníkovi takové podmín
ky, které by mu umo�nily za�ívat stavy létání,
odpoutání se od pozemské tíhy�, aby vytou
�ená �cesta ke svìtlu� byla prostoupena i pro
�itkem lehkosti bytí.
Svìtoznámý  psychiatr  a  spisovatel  Ray

mond Moody, autor øady knih s tematikou ��i
vota po �ivotì,� vyjádøil své dojmy z náv�tìvy
v  galerii  zápisem,  v  nìm�  jako by pøedjímal
tuto ojedinìlou koncepci: �U� od svých sedmi
let tou�ím létat mezi vzdálenými svìty v �irém
vesmíru. Pøedstava kosmického  letu pro mì
odjak�iva znamenala hluboké duchovní dob
rodru�ství  nespoutané  hmotným  prostorem.
Stejnì tak  jsem se dlouho sna�il si pøedsta
vit, jaké to asi je, takový zá�itek v bodu smr
ti z pohledu pacientù, kteøí mi o nìm vyprá
vìjí. Má dne�ní  náv�tìva Va�í  obdivuhodné
galerie  je  tím  nejbli��ím  pozemským  pro�it
kem, s jakým jsem se kdy setkal, vedle obou
zmínìných druhù duchovního hledání� Díky,
�e jste vytvoøil galerii tak skvìlou. Kdy� jsem
se  tudy  procházel,  vybavila  se  mi  Kantova
moudrá slova: Existují dvì vìci, které mì udi
vují a naplòují ú�asem: hvìzdná obloha nad
námi  a mravní  zákon  v nás! U  vás v  galerii
jsem cítil, �e Vy jste to nebe snesl na zem a
ducha povznesl k nebesùm�.

Zdenìk Hajný  ve  svých nových projektech
pøekraèuje hranice umìní a vstupuje do sféry
tzv.  léèebnì  rehabilitaèní, o které se obvykle
domníváme, �e je ji� Múzám nedostupná�

Závìrem lze jen panu Zdeòku Hajnému po
pøát pevné zdraví a mnoho �ivotního i tvùrèího
elánu, které jsou tolik potøebné k uskuteènìní
umìlcových smìlých vizí.

Foto archiv Zdeòka Hajného

Foto archiv Zdeòka Hajného
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�Vala�sko je barevnou kronikou
mého �ivota�

Jako  dlouholetá  re
daktorka této revue vím,
�e místo pro  rozhovor s
jubilanty je omezeno jen
na nìkolik málo stránek.
Mé  osobní  vzpomín
ky  na  �ivot  v muzeu  by
v�ak  vydaly  alespoò  na
celý  èasopis.  A  bylo  by
to  ètení asi  pestré! Pro
to  budu  struèná  �  a
upøímná.  Jako  muzejní

historik  elév jsem po svém nástupu do mu
zea �vyfasovala� v�echny ty ménì populární
úkoly,  jako  tøeba  tzv.  dokumentaci  souèas
nosti,  co�  zahrnovalo  objí�dìní  a  obesílání
Jednotných  zemìdìlských  dru�stev,  prùmy
slových podnikù a výrobních dru�stev vsetín
ského okresu a zaji��ování jejich soudobého
výrobního sortimentu a propagaèního mate
riálu  pro  roz�iøování  muzejních  sbírek.  Byla
to  také  pøíprava  a  realizace  �shora  doporu
èených�  výstav  s  politickospoleèenskou  te
matikou, která se, bohu�el, notoricky opako
vala  v  pìtiletých  periodách.  Byla  to  témata
jako Vítìzný Únor, Osvobození vlasti Rudou
armádou,  Mìsíc  èeskoslovenskosovìtské
ho pøátelství a rùzné dal�í �Mìsíce��, VØSR
apod., na kterých jsme se cvièili ve vynaléza
vosti, jak danou problematiku uchopit poka�
dé novým zpùsobem � a vyhovìt zøizovateli!

Na druhou stranu mi ale hodnì pøinesla di
rektivnì pøidìlená  funkce okresního metodi
ka obecních kronikáøù, jejich� èinnost v dobì
pøed r. 1989 spadala pøímo pod na�e muze
um. Díky kontaktùm s nimi a jejich kronikami
jsem  se  dobøe  zorientovala  v  tehdy  pro mì
je�tì neznámém okrese Vsetín a navázala  i
mnohé osobní pøátelské vztahy, které mi pak
dlouho vydr�ely a pøiná�ely u�itek v mé dal�í
muzejní práci.

V  dobì,  kdy  sametový  revoluèní  pøevrat
v  republice umo�nil do  té doby nemyslitelné
politické a spoleèenské zmìny, mìlo u� mu
zeum pod vedením tehdej�í øeditelky Aloisie
Rambosskové  nakroèeno  ke  spolupráci  s
nìmeckým  sbìratelem  ohýbaného  nábyt
ku zn. Thonet Alexandrem von Vegesackem
(souèasným  øeditelem  Vitra  Design  Musea
ve  Weil  am  Rhein)  a  Germánským  národ
ním  muzeem  v  Norimberku.  Výstava  �Prin
cip Thonet� zaèala ve vsetínském muzeu no
vou porevoluèní éru prezentace historických
a umìleckých sbírek. Nikdy nezapomenu na

Foto Milan O��ádal

Foto Milan O��ádal
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euforický  poèátek  ledna  1990,  kdy  v�ich
ni  zamìstnanci muzea  jako  jeden mu�,  bez
pøesvìdèování  a nucení  kohokoliv,  ráno  na
stoupili v montérkách k deinstalaci zastaralé,
dobì  poplatné  a  v�eobecnì  u�  nepopulární
expozice �Revoluèní tradice Vala�ska�, a je�
tì  hluboko  do  noci  tého�  dne  tuto  ký�enou
zmìnu bujaøe oslavovali!
V nadcházejících letech jsem se pak v mu

zeu cítila velmi svobodnì a ��astnì. Pøedstav
te  si  situaci,  kdy  po  letech  striktního  �plnìní
dlouhodobì  plánovaných  cílù  a  úkolù�  byly
mnohé  z  nich  zcela  legálnì opominuty  a my
mohli z vlastní vùle, bez jakéhokoliv politické
ho omezování, vymý�let, vybírat a pøipravovat
témata  výstav,  která  jsme  chtìli  prezentovat!
Volnì se  zaèala  rozvíjet  i  bohatá  spolupráce
s ostatními muzei a galeriemi a vzájemná in
spirace novými muzejními metodami. Neøe�i
lo se moc �papírování pro papírování a vyka
zování èehokoliv�, spí�e se hledaly cesty,  jak
co nejlépe �oprá�it� sbírky dlouho odpoèí v a jí c í
v depozitáøích a pøedstavit je dùstojnì a smys
luplnì veøejnosti. Scénáø jedné z mých tehdej
�ích  nejoblíbenìj�ích  výstav  �Mapy  �  obrazy
snù a skuteènosti� jsem dokonce pøipravovala
doma  se  zlomenou  rukou,  zato  s  nesmírnou
chutí a elánem. Odmìnou mi pak byla ta sku
teènost, �e na ni napø. pøijeli dvakrát i vysoko
�kol�tí studenti   historikové z Ostravské uni
verzity oduèit si zde povinné semináøe.
Posttotalitní  doba  byla  pøíznivá  také  pro

poøádání nových forem programù a akcí pro
veøejnost  a  �pøivádìní�  nových  náv�tìvníkù
do  kulturních  a  vzdìlávacích  institucí.  Ne
hledìlo se ani  tak na  jejich mno�ství  (stejnì

vìt�ina programù byla víceménì dotována a
nabízena veøejnosti  za symbolické vstupné),
jako na nápaditost, originalitu a prospì�nost
pro prohloubení dosavadních poznatkù o mu
zeu, jeho sbírkách a expozicích.
Kdy�  se  ohlédnu  za  dobou  vìnovanou

vsetínskému muzeu, není to jen práce, o kte
ré  jsem  se  u�  zmínila,  jsou  to  pøedev�ím
LIDÉ, které jsem na své pouti muzejním �ivo
tem potkala a kteøí mùj profesionální, a v ná
vaznosti na nìj i soukromý �ivot utváøeli a zá
roveò probarvili celou paletou barev. Pou�tìt
se  do  jejich  vyjmenovávání  a  nìkoho  nevy

nechat bych urèitì nezvládla. Nìkteré z nich
v�ak vzpomenout chci a musím:
Tøeba  laskavou,  moudrou  a  spravedlivou

du�i,  která  mì  provázela  od  prvních  krùèkù
mého muzejnièení a� do dne�ních dnù  paní
Evu Urbachovou � etnografku, pozdìji  i neú
navnou kolegyni  v  redakèní  radì    jazykovou
korektorku.  Nebo  Lojzièku  Rambosskovou,
nìkdej�í  øeditelku  muzea    lidovou,  ale  ráz
nou �éfovou s pragmatickým my�lením, která
dokázala  vyøe�it  ka�dý  problém. V  názorech
na své  zamìstnance se nikdy nemýlila. Stej
nì,  jako  umìla  za  své muzejní  oveèky  bojo
vat  u  zøizovatele,  tak  neváhala  vzít  na  sebe
montérky  a  jako  správný  vùdce  jít  pøíkladem
pøi  dobrovolných  brigádách  na  zvelebování
muzejních objektù a parkù. Dokázala být také
prozíravou  rádkyní,  a  to  je�tì  i  po  letech  na
svém zaslou�eném odpoèinku v Mnichovicích
u  Prahy.  Jména  bývalých  kolegù,  jako  Van
dy  Kolmaèkové,  Eli�ky  Bambuchové,  Mirka
Langra, Miloslava Juøínka, Tomá�e Mikula�tí
ka,  Lubo�e  Piperka,  Bo�ky  Spáèilové,  Jitky
Skoèkové, Miládky Fohlerové, Olgy Mehe�ové
mám spojena s pocity vzájemného  respektu,
inspirace, pochopení, humoru a chuti do spo
leèné práce a tvoøení. A v mysli mám mnoho
dal�ích známých a pøátel mimo muzeum  ex
terní  spolupracovníky,  dopisovatele,  kolegy
z oboru, umìlce, uèitele, pravidelné náv�tìv
níky muzejních  vernisá�í,  programù  i mé zá
mecké kanceláøe, muzejní mecená�e a dárce
a dal�í a dal�í a dal�í�

Foto Milan O��ádal
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Jak u� jsem se zmínila vý�e, v�echny ty vý
stupy (dnes jsou nazývány projekty) byly sou
èástí mého profesního �ivota. Tì�ilo mì vy
tváøet programy, které oslovily náv�tìvníky, a
ti  pak dostali  chu�  pøijít  pøí�tì  znovu.  Tì�ilo
mì pøesvìdèit svým nad�ením pro vìc k rea
lizaci programu kolegy, aby i oni sami mìli ze
své úèasti na nìm dobrý pocit. Pracovat pro
cizí  ideje, které  jsou pro druhé nepøesvìdèi
vé, nebo z prostého donucení se sice dá, ale
taková  práce  nedìlá  radost  nikomu.  A  také
pak za moc nestojí.
Jen  lituji,  �e  v  poèátcích  poøádání  na�ich

prvních  programù  pro  veøejnost  je�tì  neby
la AV  technika na  takové úrovni, abychom  je
mohli archivovat v takové kvalitì, jakou si plnì
zaslou�ily.  V�dy�  takový  legendární  �Keltský
happening� s �ivým ohnìm, kapelou vytvoøe
nou pouze pro  tento poøad a spoluúèinkující
mi kolegy z Muzea Novojièínska nebo jubilejní
vystoupení k 80. výroèí muzea �Vivat Múzy! 
Vivat muzeum!� s profesionálním taneèním vy
stoupením  Múz,  stínovým  divadlem,  vtipnou
prezentací sbírkových pøedmìtù, cimbálovkou
a historickou fotoprojekcí u� se nemù�e nikdy
ve stejné podobì zopakovat!

Vzorem nám byl historický vlastivìdný èaso
pis  �Na�e Vala�sko�, který zaèal  vycházet v
r. 1929. Ten se rovnì� nezamìøoval výhradnì
na prezentaci  odborné  muzejní  èinnosti,  ale
byl tzv. �kulturním vìstníkem o �ivotì Vala�ska
a  jeho  potøebách�  �  a  dodnes  vyhledávanou
tiskovinou mezi odborníky i laiky. Pøímý pøed
chùdce  na�í  revue  �  Zpravodaj  OVM  Vsetín
� mìl urèitý hendikep ve svém pojetí  jakého
si  muzejního  informátora    roèenky,  støídavì
vìnované pøírodním a spoleèenským vìdám.
Proto se vedení muzea v èele s tehdej�ím øe
ditelem RNDr. Karlem Pavelkou, podporované
odborem kultury Okresního úøadu ve Vsetínì,
rozhodlo zmìnit náplò i periodicitu muzejního
èasopisu  vèetnì  názvu,  který mìl  pøitáhnout
pozornost  �ir�ího  spektra  ètenáøù.  V z e � la
z toho na�e vlastivìdná revue, která si udr�ela
svou moderně pojatou grafickou podobu už od
prvního  èísla  z  prosince  1998,  ale  obsahovì
se je�tì po nìjakou dal�í dobu postupnì utvá
øela a� do souèasné podoby.
U  vìt�iny  rubrik  se  sna�íme  o  jejich  pra

videlnost.  Jednak  je  v  nich  stále  co  nabízet

a pak, ka�dému z nových èísel dávají urèitý
øád a jistotu, �e v nìm pravidelný ètenáø na
jde  poka�dé  to,  co  oèekává. Redakèní  radì
je  dána  pøi  výbìru  pøíspìvkù  urèitá  volnost
ve  prospìch  pøínosného  a  zajímavého  ète
ní, vztahujícího se k oborùm vytyèeným touto
kulturnìhistorickou revuí.

Je  to  podobné,  jako  u  odpovìdi  na  první
otázku. Prohloubila mé znalosti o �ivotì mi
nulém  i  souèasném na Vala�sku,  seznámila
mì s místními  tradicemi, posílila ve mnì hr
dost a vlastenectví (a to vùbec neøíkám s pa
tosem!), otevøela mi cestu k lidem, kterých si
nesmírnì vá�ím pro v�e, co znají, umí a do
ká�ou, pøinesla mi vzácná pracovní  i osobní
pøátelství, a  v neposlední  øadì  i  nový smysl
mé muzejní práce, která se pøi pøípravì èaso
pisu vydatnì koncentrovala. A pak, jak pravili
u� moudøí  klasikové,  co  bylo  jednou  zazna
menáno,  poslou�í  snad  i  ostatním �  �Littera
scripta manet��

Do  budoucna  lze  na�í  revui  jen  pøát,  aby
se  dlouho  udr�ela  v  zájmu  ètenáøské  obce,
aby obnovená redakce navázala na své pøed
chùdce a s novými zapálenými lidmi pøinesla
třeba  i zajímavé  inovace v obsahu  i grafické
úpravì èasopisu.

Ostrava  je  moje  krásné  harmonické  dìt
ství,  rodièe,  jistota  pevného  zázemí,  pestrá
studentská  léta a nasmìrování:  �Tu�,  rychle,
rychle,  dìvucho,  le�  do  svìta!�  Vala�sko  je
barevnou  �ivou  kronikou mého  aktivního  �i
vota v dospìlosti. A La�sko? To  je nová vý
zva. A� se pøedvede!
To� tak�

Foto Milan O��ádal.
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Tajemná tváø
z Medùvky

Eva Èermáková

Pískovcové  krajiny  od  nepamìti  pøitaho
valy pozornost èlovìka. V dobách minulých
hledali  lidé  v  rozeklaných  skalách  útoèi�tì
pøed nebezpeèím, nebo skrý�e pro své lou
pe�ivé podniky a nepoctivì nabyté poklady
a  bohatství.  V  souèasnosti  u�  zbojníci  ne
s í d lí  v  n e h o s t in n ý c h  s k a lis k á c h ,  a le  s p í � e
v  klimatizovaných  sálech  a  fantaskní  pøí
rodní scenerie tak dnes nav�tìvují mnohem
èastìji  spí�e  romantici  a  horolezci. Nápad
ná  skupina  pískovcových  skal  se  nachází  i
v blízkosti Vala�ského Meziøíèí. Nejznámìj�í
z nich, Medùvka, se stává èastým výletním
cílem turistù. Bizarní skupina skalek si svùj
poetický  název  vyslou�ila  pravdìpodobnì
nikoliv  kvùli medonosným  vèelám,  ale  díky
zvlá�tnímu zpùsobu zvìtrávání pískovce: na
povrchu  skály  se  tvoøí  zvlá�tní  �dekorativ

umìlci. Kromì tradièních turistických, èi spí
�e vandalských  rytin a autogramù, postrá
dajících bohu�el vìt�inou nápad i jakoukoliv
estetickou hodnotu, shlí�í toti� na náv�tìvní
ka  i  tváø vytesaná do kamene zjevnì rukou
umìlce. Pod tímto reliéfem se nachází i pra
videlná  kruhová  vysekaná  jamka,  zamý�le
ná nejspí� pro zasazení kùlu. Tvùrce záhad
né  tváøe zùstává neznámý. Podle  informací
pana  Viléma  Bystronì,  který  se  právì  na
Medùvce  vìnoval  léta  horolezectví,  se  zde
hlava objevila nìkdy v sedmdesátých letech
minulého století. Ná� muzejní  �pátrací  tým�
oslovil  i akademického sochaøe pana Pavla
Drdu  z  Bystøièky,  ale  ani  ten  se  k  dílu  ne
hlásí, nebo� naru�ovat by� i tímto kultivova
ným zpùsobem tvorbu samotné pøírody není
v souladu s jeho pøesvìdèením. Pùvod reli
éfu na Medùvce tak nejspí� zùstane nav�dy
zastøený tajemstvím, které kamenná tváø tak
lehce nìkomu neprozradí...

Výzva  redakce:  Znáteli  autora  reliéfu  na
Medùvce,  pøípadnì  okolnosti  vzniku  tohoto
díla, ozvìte se nám. Va�e  informace zazna
menáme,  zpracujeme a  seznámíme  s  nimi  i
na�e ètenáøe.

ní�  vrstva  tzv.  vo�tin,  pøipomínající  nápad
nì právì strukturu vèelích pláství. Medùvka
zaujme náv�tìvníka nejen svou divokou krá
sou, ale i tajemnými stopami po neznámém

Foto Eva Èermáková

Vala�ský �land art�
aneb Co je doma, to se poèítá�

Olga Mehe�ová, Hana Jabùrková
Foto Milan O��ádal

Pojïte se s námi toulat po Vala�sku. Obdivovat souèasné krajové
�podivuhodnosti�. A po�lete nám z toulek svùj Pozdrav z cest, aby
chom  mohli  roz�iøovat  obrazovou  dokumentaci  regionálních  �land
artových� kuriozit. Nejzajímavìj�í, nejpodivnìj�í, nejvtipnìj�í (i s ko
mentáøi) otiskneme.

Pozdr av
z Valaš ska
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MgA. Josef Divín (*1982) patří mezi nejvýraznější sklářské výtvarníky mladé generace. 
Vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu sklářskou ve Valašském Meziříčí a VŠUP v Pra-
ze, sklářský ateliér prof. Vladimíra Kopeckého. Oběma školám i rodnému kraji zůstal věrný, ve 
Valašském Meziříčí vyučuje, tvoří a žije a externě přednáší na pražské VŠUP. Je nositelem řady 
výtvarných ocenění, jako je např. Cena Josefa Hlávky v oblasti umění a vědy Praha, hlavní cena 
Twenties Generation New Europe, Bayrlamont EU, Brusel. Svou tvorbu prezentoval na více než 
osmdesáti výstavách a soutěžích, jeho dílo je zastoupeno ve významných galeriích a muzeích ČR, 
ale i v Německu, Belgii, Itálii, Francii, Izraeli a Bulharsku. V současné době vede ateliér design 
skla na SUPŠ sklářské ve Valašském Meziříčí. Spolupracuje s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně,             
s architektonickými studii a je členem několika výtvarných sdružení. 

Tvoje realizace a objekty ovládají prostor, vstupují do něj, reagují na něj a stávají se 
jeho součástí. Bohužel, jen na dobu výstavy. Nechystáš v nejbližší době nějakou trvalou 
realizaci v architektuře? 

Má tvorba je vždy ovlivněna i prostorem a místem, kde bude práce prezentována. Kladu důraz 
na architekturu, proporce, detaily a historii. Barevnost i kombinovatelnost prací jsou v souladu s mi-
nimalistickým ztvárněním, a proto je lze chápat jako celek i jako samostatné objekty a instalace. 
Práce fungují i v exteriéru: mohu uvést např. výstavu na Židovském hřbitově v Uherském Brodě, 
instalaci Piazza San Marco v zahradách Americké ambasády v Praze nebo cyklus Hraničních 
kamenů v galerijní zahradě Stelting v Hamburku. A k těm realizacím v architektuře: v současné 
době pracuji na rozměrné realizaci „skleněné kostky“ v rámci rekonstrukce Zemanovy kavárny 
v Brně. Jedná se o výtvarné řešení reliéfní plochy o velikosti 40 m2. Dalším takovým trvalejším 
projektem je účast na evropské výstavě skla v Dánsku. Ale to bude až v září.

Takže konečně uvidíme Tvé dílo nastálo spjaté s místem, pro které  vzniklo.
Pracuješ jako pedagog na dvou školách. Jak vnímáš své působení? Jde skloubit Tvá 

výtvarná činnost s prací? 
Působení na obou školách si velice považuji. Jsou to instituce, které mě formovaly a pochopitelně 

ovlivnily můj život. Především jsem měl velké štěstí na pedagogy, od kterých jsem cítil podporu 
nejen ke své tvůrčí činnosti. To, co jsem se naučil, se snažím předávat a posouvat svým studentům 
na obou školách. Myslím si, že pokud člověk bere svou práci jako životní hodnotu, nestává se pro 
něho zátěží a naopak může pozitivně ovlivnit jeho tvorbu a přístup.   

Od poloviny července do začátku října budeš mít výstavu v zámku Kinských ve Valašském 
Meziříčí. Co pro návštěvníky připravuješ?

Velice si vážím možnosti prezentovat svou práci ve Valašském Meziříčí, kde budu samostatně 
vystavovat poprvé. V zámku Kinských představím svou nejnovější tvorbu, a to sérii skleněných 
obrazů hvězd, křížů a zahrad. Pro část obrazů jsem si vybral netradiční materiál opaxitové 
sklo, které bylo běžně užívané v období 30. let 20. století jako stavební materiál. Dále budou 
prezentovány spékané obrazy melancholických krajin a zahrad. Výstava bude nejspíš doplněna    
o foukané objekty váz a nádob, kterým jsem ale odebral jejich užitnost. 

Moc děkuji za rozhovor a těším se na výstavu.                 -KV-

HVĚZDY, 2011, opaxitové sklo broušené a lepené v ko-
vovém rámu, 90x200 cm

NÁDOBA, 2010, foukané broušené sklo s natavenou 
zinkovohliníkovou folií, průměr 35 cm, výška 18 cm

NÁDOBA, 2011, foukané broušené sklo s natavenou 
zinkovohliníkovou folií, 2011, výška 45 cm, průměr 20 cm

KŘÍŽE, 2011,
fusingové svářečské 
sklo lepené v kovovém 
rámu, 200x200 cm
(vpravo nahoře)

KŘÍŽE, 2010, 
lité sklo do písku 
s natavenou
zinkovohliníkovou folií,
250x300 cm

PIAZZA 
SAN MARCO, 2010, 
instalace z litého skla 
v zahradách americké
ambasády v Praze,
3x3 m
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Součástí sbírek bývalého kelečského muzea, jehož správcem je od roku 1971 dnešní Muzeum regionu Valašsko, je vzácná re-
klamní dýmka – „fajfka“. Tvarově se řadí mezi obkusky (skládá se nejen z hlavičky a troubele jako starší a jednodušší krkovky, ale 
ještě z jedné části – odléváku, v němž se usazovaly zplodiny, což umožňovalo snadnější čištění dýmky ). Hlavička a odlévák jsou 
zdobeny reliéfní řezbou: na hlavičce je vyobrazen lovecký motiv – myslivec střílející na jelena a běžící pes; odlévák je vyřezán 
do tvaru jelení hlavy. Povrch mimo reliéf je drobně tečkovaný. Vrchol hlavičky je ukončen vypouklým polokulovitým kovovým klo-
boučkem s ozdobnými výřezy – „lufty“. Troubel je soustružena z jiného typu dřeva, v její horní části je umístěna ohebná hadička 
ukončená kostěným náustkem – „hryzákem“.
Dýmka byla zhotovena v Kelči, která výrobou dřevěných fajfek proslula. Zrod i zánik tohoto, pro zmiňované městečko velevýznamné-
ho řemesla je však zahalen hustým oblakem dýmu. S jistotou o něm můžeme hovořit od 19. století do 1. poloviny století následu-
jícího. Zlatá léta přitom zažívalo od 60. let 19. století do 1. světové války. Svědčí o tom jak počet obyvatel, kteří se tehdy výnos-
ným dýmkařstvím živili, tak obliba kelečských dýmek nejen u nás, ale i za hranicemi. V roce 1869 zde působilo 13 dýmkařských 
mistrů a 73 tovaryšů a pomocníků, před vypuknutím 1. světové války tu bylo ještě 12 mistrů, z nichž 2 podnikatelé zaměstnávali 
až 50 rodin. Jejich výrobky se exportovaly nejen do Prahy a jiných českých měst, ale i do Rakouska, Uherska či Polska a dýmkař 
Vojtěch Pajdla je posílal dokonce až do USA. Zdejší fajfkáři zhotovovali pestrou paletu dýmek, někteří používali až 100 různých 
šablon. Jejich výrobky byly nazývány podle tvaru, který připomínaly, jako mostky, kozí brady, šestihranky, nebo podle místa, kam 
byly vyváženy, jako znojemky, vídeňky, slovenky, uherky apod.
Tato reklamní dýmka se ovšem od běžné produkce zdejších dýmkařů liší hned ve dvou směrech. Jednak svými rozměry – nor-
mální dýmky jsou asi 3x menší. Jednak svou výzdobou – kelečské fajfky bývaly většinou hladké, neřezbované. 
Jedním z mála dýmkařů, jenž dřevořezbou dekoroval nejen vlastní díla, ale i výrobky ostatních fajfkářů, byl Arnošt Both (1881-
1949). Ten vyřezával na hlavičky monogramy s letopočty i rozmanité fi gurální motivy, odléváky zase formoval do podoby zvířecích 
hlav. A právě tento umný řezbář a dýmkař je i tvůrcem naší reklamní dýmky.

Milada Fohlerová

REKLAMNÍ DÝMKA kelečského dýmkaře  
Arnošta Botha 
z 1. poloviny 20. století, tmavé a světlé tvrdé dřevo, 
celková výška 76 cm, výška hlavičky 28 cm




