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Vá�ení pøátelé Vala�ska,

u� po sedmadvacáté od zalo�ení na�eho èasopisu jsme polo�ili
otázku �Èím je pro mne Vala�sko?� celkem devadesáti osobnos
tem kulturního, umìleckého, vìdeckého a veøejného �ivota, aby
chom na ni dostali stejný poèet velmi osobních výpovìdí. Myslím,
�e to je dostateènì �iroký anketní zábìr k vytvoøení vìrného ob
razu místa, který  jako své  rodi�tì, bydli�tì nebo  jen pøechodné
místo pobytu nosí v srdci po celý svùj �ivot. A  jsou to slova plná
citu, radosti, uznání i hrdosti. Láskyplná slova, velebící krajinu a
její lid, rázovitý a pøímoèarý, a samozøejmì jeho tradice sahající
hluboko do minulosti.
Tradice nejsou uzákonìny, jejich udr�ování nelze naøídit státem

ani jakýmkoliv zøizovatelem. Tradice se �íøí vùlí a nad�ením jed
notlivcù. Va�me si jich tedy! Ètìme z nich poselství z minulosti!
A pova�ujme je za souèást na�eho bohatého kulturního dìdictví
a zároveň vklad pro budoucí generace. K specifickým nositelům
tradic patøí rozhodnì i regionální èasopisy, zvlá�tì ty  tzv. vlasti
vìdné. Objasòují zrcadlo minulosti kraje doplòováním støípkù no
vých vìdeckých poznatkù a souèasnì zachycují souèasné dìní
a seznamují ètenáøe s místními aktualitami a zajímavými osob
nostmi kulturního �ivota. To je pro vìdomí sounále�itosti s krajem,
v nìm� �ijeme a pracujeme, dùle�itým momentem.
A tak  jménem na�í redakce dìkuji v�em dne�ním pøispìvate

lùm � muzejníkùm, historikùm (vèetnì tìch literárních i historikù
umìní),  archeologùm,  etnologùm,  folkloristùm,  pøírodovìdcùm,
fotografùm,  pedagogùm,  vypravìèùm a milovníkùm  vala�ských
reálií za jejich osobní pøínos do spoleèné høivny poznání Vala�
ska!
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Maminka  �  to  byl  mùj  domov  jistoty,  bez
peèí  a  klidu.  Rád  jsem  èetl  o  krásných
k r a jin á c h  n a � í  v la s t i,  o  d o b r ý c h  lid e c h  i
o krásách pøírody. Ale podívat se do nich,
to mne netáhlo. Kdy� hrozil �kolní výlet do
takových krajù, ovládl mne stesk a obava,
�e maminku a svùj domov nemohu opustit.
A pøece jsem musel.
Poprvé mne jako �áka základní �koly pøi

vedly zdravotní potí�e na Prostøední Beèvu
do ozdravného tábora. Tam jsem sice moc
tesknil po svém rodi�ti a mamince. Ale také
jsem  z  úst  na�eho  dobrého  a  moudrého
pana øeditele sly�el o bájném a tajemném
Radho�ti. Z tìchto míst jsem jej také popr
vé uvidìl, v�dy� byl tak blízko! Smìsice ta
jemna, posvátna a krásna tehdy zalila mou
dìtskou ustra�enou du�i. To bylo moje prv
ní setkání s Vala�skem.
To druhé bylo na ly�aøském výcviku, kdy�

jsme byli  ubytováni  jako  �áci Støední  eko
nomické  �koly  na  chatì Vala�ka  na Horní
Beèvì.  I  tam  jsem  tesknil  po  mamince  a
domovì u Hodonína. Hned první den ly�aø
ského  výcviku  na  krásných  zasnì�ených
úboèích vala�ských hor  jsem si pøi sjí�dì
ní  a  brzdìní  pøi  pádu  vymkl  kotník.  A  tak
bìlostná krása vala�ských kopcù byla na
hrazena rovinou mého domova. Se sádrou
na noze, ale rád, �e opìt míøím domù, jsem
opou�tìl bílé Vala�sko. Bylo sice pro mne
krásné a tajemné, ale bylo pøíli� daleko od
mého domova. Ani v duchu jsem tehdy ne
tu�il, ani mne nenapadlo, �e se za dvacet
pìt  let  na  Vala�sko  opìt  vrátím  s  tím,  �e
zde najdu na dal�í dlouhé  roky svùj druhý
domov.
Jako své �ivotní poslání a povolání jsem

si vybral knì�skou dráhu. Pøivedla mne na
rùzná místa na�í krásné vlasti. Poznal jsem
Bezruèovu  Opavu,  Jeèmínkovu  Hanou
a  pak  Vala�sko.  U�  dávno  pøedtím  jsem
v�dy poci�oval nìco podivného, kdy� jsem
na autech, které  jsem pøi  jízdì míjel, vidìl
znaèku Vsetína.
Vrátil jsem se pak do míst, která byla pøí

sloveèná  svou  krásou  krajiny  i  upøímností
a pracovitostí  tìch, kteøí  tento krásný kout
na�í zemì obývají. Po krátkém roèním po
bytu v Louèce u Vala�ského Meziøíèí  jsem
byl pøelo�en na faru do Ho��álkové. Bylo to
v  dobì  tvrdé  normalizace,  ale  na�el  jsem
zde v osobì pøedsedy Místního národního
výboru, panu Jaroslavu �abr�ulovi, dobré
ho, chápavého èlovìka, ochotného pomoc
níka a lidského pøítele. V�e se s ním a jeho
spolupracovníky dalo øe�it.
Byl  jsem  tomu v�emu  rád a  ka�dé  ráno

jsem navíc z okna své lo�nice spatøil krás
né  kopce  plné  zelené  krásy.  Dennì  jsem
rád hledìl na Fojtovu horu a stejnì tak i na
tajemstvím  opøedenou  Drastihlavu.  Kdy�
jsem  po  bohoslu�bách  vycházel  z  ho��ál
kovského  kostelíèka,  otevøel  se  mnì  nád
herný výhled. Pøímo pøed sebou jsem v dál

ce vidìl bájný Radho�� a rozeznal i obrysy
kaple  i  televizního  vysílaèe.  Okolní  kopce
mne v�dy vítaly svou nádhernou náruèí. A
jak krásné a dojemné byly výhledy z Du�
né. Tam jsem z Rù�ïky, která byla mou tøe
tí  farností,  rád vyjí�dìl. Na  to se nedá  jen
tak zapomenout.
V údolí, ve kterém se Ho��álková rozklá

dá,  stojí  domeèky  a  v  nich  vìt�inou  bydlí
dobøí, pracovití a sdílní  lidé. Zde  jsem na
�el dobré pøátele  i  z  øad evangelíkù. S  je
jich duchovními pøedstaviteli  jsme vytvoøili
tandem pøi duchovní práci na zu�lech�ování
charakteru  èlovìka. Byla  to  práce  krásná,
zajímavá  a  povzbudivá.  Rád  vzpomínám
také  na  obvodního  lékaøe  MUDr.  Maxmi
liána  Halatu,  který  mne  nejen  ochotnì  a
obìtavì  léèil,  ale  také  trpìlivì a dùkladnì
ukazoval cestu k lidem.
Ve vala�ském kraji jsem nejen vidìl oveè

ky na horských stráních, ale s tìmi lidskými
jsem  i  pracoval.  Na�el  jsem  zde  ochotné
spolupracovníky,  kteøí  rádi,  s  nad�ením  a
obìtavì  pracovali  na  zvelebení  kostelù,
na�eho kulturního dìdictví. Na�el jsem tam
du�e hloubavé, u�lechtilé a upøímné. Mezi
nì  patøí  i  pan  Václav  Popelka  s  rodinou.
Jeho krásné obrazy ukazující duchovní i rá
zovitý lidový odkaz Vala�ska mne povzbu
dily a utvrdily mé pøesvìdèení, �e Vala�sko
má a bude mít své místo v mém srdci. Zde
byl  a  také  bude mùj  druhý  domov.  I  kdy�
nyní �iji na Hané, rád se na Vala�sko vra
cím. Vala�i, díky vám! A� vzkvétá Vala�sko
� krásný a milý kout na�í krásné vlasti!

V Brodku u Prostìjova 2. øíjna 2011

Èím je pro mne Vala�sko? Je to mùj rod
ný kraj, líbezný, voòavý, silný cit spojený se
vzpomínkami na mé dìtství v Jablùnce.

Vnímám ho  jako  strom,  který má  koøeny
pevnì zapu�tìny v té tvrdé kamenité pùdì,
která  pro mne  na  staøíèkových  polích  zna
menala  celý  mùj  malý  svìt.  Dìtství  plné
lásky v rodinném kruhu jsem brala jako sa
mozøejmost. S odstupem èasu si uvìdomuji,
jaký to byl velký dar. Vùnì sena, chléva, roz
kvetlé lípy, koupání v Beèvì, to v�e patøí do
mých vzpomínek.
Kdy� se Umìleckoprùmyslová �kola pøe

stìhovala ze Zlína do Uherského Hradi�tì a
my a celá na�e rodina té�, pøesto, �e jsme
to mìli  dál,  na�e  návraty  byly  pravidelné.
Zesílily, kdy� jsme se pøesunuli na Soláò a
Soláò  se  stal  skuteèným  domovem.  Je  to
ji� padesát let, nemohu tomu uvìøit, jako by
to bylo vèera, moje studium v Praze a tìch
ètyøicet  let mého  tvùrèího  pobytu  v  Praze
 Klánovicích. Na Vala�sko a na Soláò jsem
se vracela poka�dé, kdy� se mi zastesklo
po  tìch  kopeècích  s  pøekrásnými  západy
slunce, na v�echny svátky vánoèní nebo ot
covy vernisá�e. S pøibývajícím vìkem, kdy
èlovìk dìkuje za ka�dý den, silnìji a s vìt�í
pokorou vnímám ten velký zázrak, �e mohu
�ít  v  místì  opøedeném  legendami,  dýchat
ten  èerstvý  svì�í  horský  vzduch,  kochat
se velebností hor, které mnì ani po tøinácti
letech  trvalého  pobytu  nezev�ednìly. Mu
sím v�ak pøiznat, �e jsem více èasu strávila
se sklonìnou hlavou pøi údr�bì zahrady a
domu. I pøesto, �e jsou okam�iky, kdy to je
velmi tì�ké, dìkuji svým rodièùm, �e jsem
mohla a mohu vnímat  v�echnu  tu krásu a
podìlit se o ni s ostatními. Mùj dùm, galerie
a zahrada jsou pro mne v�ím a dveøe jsou
otevøeny pro v�echny milovníky Vala�ska a
Solánì.  Dìkuji  v�em,  kteøí  mnì  pomáhají
na té mnohdy nelehké cestì, kterou jsem si
zvolila. Buï pozdraven Soláò, buï pozdra
veno Vala�sko!

Na Soláni, 31. 10. 2011
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Poèátky vizovického klá�tera
a otázka datace listiny Smila ze Støílek

Tomá� Borovský

Zakladatel klá�tera Smil ze Støílek vstupuje
do svìtla písemných pramenù v závìru vlády
krále Václava I. a ji� v prvních letech panování
jeho syna Pøemysla Otakara  II. se stává  jed
ním z pilíøù Pøemyslovy vlády na Moravì. Král
jej dosadil jako správce na dùle�ité hrady, nej
prve do Pøerova, poté na Brumov, a souèasnì
s tím Smil zjevnì získal rozsáhlé majetky, kte
ré pozdìji vìnoval svému klá�teru. Nejprve ale
vyu�il výnosù, které mu z nich plynuly, aby vy
budoval hrad Støílky, po kterém se pí�e poprvé
v roce 1258. V této dobì bychom jej nejèastìji
nalezli v panovníkovì doprovodu. Smil s  krá
lem cestoval  po Èechách a Moravì a  úèast
nil se jako svìdek dùle�itých rozhodnutí, napø.
úpravy  rozhranièení  pozemkù  pøi  zakládání
Uherského Hradi�tì v letech 1257�1258.
Významné postavení si �ádalo také odpoví

dající vnìj�í reprezentaci. Pro mocné pány 13.
století  to  vedle  kamenného hradu byl  rodový
klá�ter,  v  nìm�  nalézali  oni  a  èlenové  jejich
rodu místo posledního odpoèinku a  jeho�  øe
holníci  usilovali  bohoslu�bami  a  modlitbami
o  Bo�í  pøízeò  pro  zakladatele.  Pro  inspiraci
nemusel Smil chodit nijak daleko. Na poèátku
50. let udìlal jeho bratr Boèek z Perneggu po
slední rozhodující kroky pro zalo�ení klá�tera
ve �ïáru nad Sázavou. V únoru 1252 dorazili
na zvolené místo první mni�i z cisterciáckého
øádu. Volba cisterciákù ukazuje na sebevìdo
mí fundátora, nebo� tento øád patøil k presti�
ním  a  vládnoucími  rody  vyhledávaným  øeho
lím.
Smil  se  jako  brumovský  kastelán  dostával

pomìrnì  èasto  do  kontaktù  s  opatem  cister
ciáckého  klá�tera na Velehradì,  který  zalo�il
markrabì  Vladislav  Jindøich  v  letech  1204�
1205, a nejspí�e ji� v druhé polovinì 50. let 13.
století s ním vedl rozhovory o své zamý�lené
fundaci.  Statuta  cisterciáckého  øádu  pomìr
nì pøesnì pøedepisovala,  jakým zpùsobem a
v  jakých  geografických  podmínkách mají  být
nové  klá�tery  zakládány  (první  mni�i  pøichá
zeli  z  ji�  existujícího  klá�tera,  jeho�  opat  se

stával  nadøízeným  a  kontroloval  novou  fun
daci, místem zalo�ení mìla být údolí, pøi vod
ních tocích, podmínka neosídlené krajiny byla
ov�em záhy opu�tìna), a proto mù�eme bez
obav pøedpokládat, �e velehradský opat Miku
lá� vykonal se Smilem cestu po jeho panství,
aby zde nalezl vhodné místo k zalo�ení dce
øinného domu. Terasa v mírném vyvý�ení nad
Bratøejovkou, za ní� se rozkládala  trhová ves
Vizovice, nabízela ideální podmínky. Zalo�ení
klá�tera  v�ak  ve  støedovìku  bylo  podnikem,
je� trval roky.
První mni�i mìli do Vizovic pøijít z Velehra

du a velehradský opat se mìl stát nadøízeným
a  vizitátorem  vizovického  konventu,  proto  se
Smil musel  domluvit  nejprve  s  ním  na  hmot
ném  zaji�tìní  konventu.  První  fundaci  pro
klá�ter  patrnì  pøedstavovaly  Vizovice  a  vsi,
které byly seskupeny kolem nich: Chrastì�ov,
Lutonina a Zádveøice na severním okraji pan
ství a Drnovice, Vysoké Pole, Újezd s  trhem,
Louèka,  Haluzice  a  Smilonov  (dnes  Miloòov
ji�nì  od  Sehradic)  na  ji�ní  stranì.  Kdy  ale
k donaci do�lo?
První  jasnou  zmínkou  o  zakládání  klá�te

ra  je  listina pape�e Alexandra IV. z 30.  ledna
1261, v ní� potvrdil, �e podle listiny zpeèetìné

Smilem ze Støílek byly pøedány majetky urèe
né k zalo�ení nového klá�tera opatovi a kon
ventu velehradského domu. Domnívám se, �e
onou zmiòovanou  listinou  je dokument,  který
falzátorovi  ve  14.  století  poslou�il  pøi  zhoto
vování  nám  známého  falza.  Je  v�ak  tøeba
vysvìtlit nesoulad v datování, nebo� falzum se
hlásí a� do srpna 1261.
Mo�né  vysvìtlení  musíme  hledat  v  dobì,

kdy falzum vzniklo, a v dùvodech,  je� k tomu
vedly. Na pøelomu 50. a 60.  let 14. století se
majetky  vizovických  cisterciákù  staly  cílem
úchvatù pánù ze �ternberka a dal�ích �lech
ticù. Na stí�nost klá�tera k pape�ské kurii re
agoval  pape� poèátkem  jara 1361 zahájením
soudního  procesu  a  pøedvoláním  �kùdcù  do
Avignonu. V  té  chvíli  potøebovali  opat  a  kon
vent  vizovického domu mít  v  ruce dokument,
který  by  detailnì  shrnoval  nejstar�í  donace
klá�teru  v  ohro�ených  oblastech  a  pøesnì
popisoval hranice klá�terní dr�avy. S nejvìt�í
pravdìpodobností  právì  v  roce  1361  vznik
la  dodnes  dochovaná  �Smilova�  listina,  pøi
jejím�  sepisování  vyu�il  neznámý  vizovický
mnich  nejstar�í  donaèní  listiny,  které  sestavil
do  jedné písemnosti a doplnil o dùkladný po
pis  hranic  klá�terního  panství  (dodejme,  �e
hranic  notnì  roz�íøených).  Hypoteticky  pøed
pokládám,  �e  pøi  sepisování  dataèní  formule
polevila pozornost písaøe a po slovì sexage
simo  (�edesátého,  tj.  1260)  automaticky,  jak
byl zvyklý v aktuálním roce, pøidal je�tì primo
(tj. 1261).
Kromì pape�ského potvrzení poukazují na

vydání  pùvodní  Smilovy  listiny  vizovického
klá�tera v roce 1260 je�tì dal�í nepøímé okol
nosti. Smil ze Støílek  toti� chybí mezi svìdky
na  královì  listinì,  kterou  Pøemysl  Otakar  II.
vydal v Olomouci  roku 1261  jen pár dní pøed
údajným datem vizovické  listiny, a naopak na
Smilovì  listinì schází drtivá vìt�ina význam
ných  pánù,  kteøí  v  Olomouci  byli  v  té  dobì
pøítomní a  jejich� svìdectví pøi  tak dùle�itém
aktu,  jako  bylo  zalo�ení  klá�tera,  mohlo  jen
stì�í chybìt. Oproti tomu události pøede�lého
roku bezpochyby pohnuly Smila k poslednímu
kroku na cestì od pøedbì�ných plánù k reali
zaci zamý�lené fundace.
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V létì roku 1260 se Pøemysl Otakar II. slav
nì vracel z úspì�ného ta�ení proti uherskému
králi Bélovi IV., které skonèilo vítìzstvím v bi
tvì u Kressenbrunnu a následným obsazením
øady hradù na uherské  stranì  zemské hrani
ce. Smil ze Støílek jako jedna z pevných opor
královy moci mìl bezpochyby na výpravì svùj
podíl,  a�  ji�  pøímo ve vojsku nebo pøi  strá�e
ní hranièní cesty pod Brumovem. V  takových
chvílích nezøídka docházelo k uzavírání  slav
nostních  slibù  Bohu,  které  bylo  po  ��astném
návratu  z  bojù  tøeba  plnit.  Ohlas  uherského
ta�ení se koneckoncù ozývá  i v  tzv. zakláda
cí listinì klá�tera cisterciákù ve Zlaté Korunì.
Smil dal pravdìpodobnì s královským povole
ním pøed poèátkem výpravy (tj. pøed polovinou
èervna 1260) velehradskému opatovi koneèné
propozice, podle kterých byl vyhotoven návrh
listiny. Kdy�  se po návratu  v  létì  opìt  setkal
s  velehradským  pøedstaveným,  nechal  vyho
tovit  listinu,  ji�  zveøejnil  21.  srpna  1260  pøed
pány, kteøí byli pøítomni na zasedání olomouc
kého soudu. Ovìøený opis této listiny pak ces
toval s poselstvím, je� vy�lo z èeských a mo
ravských  cisterciáckých  klá�terù,  k  pape�ské
kurii. Poslové dorazili do vìèného mìsta pøed
poèátkem zimy a na prahu roku 1261 byli pøijati
pape�em, na jeho� pøíkaz pak kuriální kance
láø vydala rozsáhlou sérii listin vèetnì potvrze
ní Smilovy fundace. Na jaøe se vrátili zpìt na
Moravu a dost mo�ná ji� v této dobì probíhaly
na bøehu Bratøejovky první práce na výstavbì
klá�terního areálu. V  roce 1262 zvolené mís
to  z  povìøení  generální  kapituly  cisterciácké

ho  øádu  zkontrolovali  a  schválili  opati  z  Plas
a �ïáru a kdy� o  rok pozdìji  získali  vizoviètí
mni�i  velké  imunitní  privilegium  od  Pøemysla
Otakara II., byly nejdùle�itìj�í kroky k zaji�tìní
klá�terní existence uèinìny.
Vy�li  jsme od Smilovy listiny, vra�me se na

závìr opìt  k  ní. Falzátor  toti�  nejspí�e nevy
cházel  z  jedné  listiny,  ale  zkompiloval  vícero
donací  �  od  samotného  zakladatele,  pana
Viléma z Hustopeèí a Petra ze Slopného. Èa
sové  vrstvy  ji�  stì�í  rozli�íme,  jisté  je  jen  to,
�e k nim do�lo v rozmezí let 1260�1271, resp.
1273, kdy se Vilém z Hustopeèí a Smil ze Støí
lek zmiòují naposledy. Zakladatel svému klá�
teru vìnoval  je�tì dal�í vsi,  je� zøejmì získal
s výkonem svých kastelánských úøadù � Starý
Hrozenkov, �anov, Nivnici, Ple�ovec, Chropy
ni, Lhotku (buï zaniklá, nebo Lhotka u Pøero
va),  Záøièí,  Bøezolupy,  Cetechovice,  Lovèice,
Pøestavlky, Cvikov (obì dnes souèástí Lovèic),
Lí�eò, Obec (u Brna, zaniklá), Pru�ánky a Jiøí
kovice (zaniklé u Bøeclavi); Vilém z Hustopeèí
a Petr ze Slopného èást Zádveøic, Lípu, �ele
chovice a Slopné.
V  okolí  Vizovic  získali mni�i  je�tì  dal�í  vsi

� nebo je mo�ná sami zalo�ili, panství vizovic
kých cisterciákù v�ak ve srovnání s ostatními
klá�tery tohoto øádu bylo spí�e skromné a pøe
dev�ím bylo obklopeno �lechtickými dr�avami.
A  proto�e  zakladatel  zemøel  bez  potomkù  a
tzv. zakladatelská práva, s nimi� byla spojena
ochrana klá�tera, pøe�la na dal�í osoby, potý
kali se øeholníci ji� záhy s problémy, které na
konec vedly k zániku jejich domu.

Brandl, V. (ed.): Codex diplomaticus et epistolaris Mora
viae IX. Brünn 1875.
�ebánek, J. � Du�ková, S. (edd.): Codex diplomaticus et
epistolaris regni Bohemiae V/14. Pragae 1974�1993.
Borovský, T.: Listina Smila ze Støílek a zalo�ení vizovic
kého klá�tera. Východní Morava 1, 2011 (v tisku).
Èi�máø, J.: Dìjiny a pamìti mìsta Vizovic. Brno 1933.
Hou�ková, Daniela (ed.): Øád cisterciákù v èeských ze
mích ve støedovìku. Praha 1994.
Peøinka, V.: Vizovský okres. Vlastivìda moravská. Brno
1907.
Pojsl, M.: Velehrad. Stavební památky bývalého cisterci
áckého klá�tera. Brno 1990.
�ebánek,  J. � Du�ková, S.: Kritický komentáø  k morav
skému diplomatáøi. Zpracování látky z III. svazku Boèko
va moravského kodexu. Praha 1952.
�ebánek, J.: Vizovická  listina Smila ze Støílek z  r. 1261
jako  historický  pramen  pøedev�ím  k  otázce  osídlení  na
Vala�sku. Vala�sko 8, 1959�1961, s. 29�39.

PRAMENY A LITERATURA

Vizovice ve svìtle
nových archeologických výzkumù

Zdenìk Schenk � Jan Mikulík

Cisterciácký klá�ter Rosa Mariae, zvaný té�
Smilheim, byl zalo�en Smilem ze Støílek a Bru
mova v roce 1261 (datum novì kladeno do roku
1260) coby dceøinný klá�ter vùèi svému mateø
skému velehradskému. Poloha klá�tera  je zto
to�òována s místem barokního zámku, který je
situován na nepatrné ostro�nì nad øíèní terasou
levého bøehu Lutoninky. Archeologické pozná
vání historicky tak významného místa, jakým je
areál státního zámku Vizovice, je relativnì mla
dého data. Za spí�e drobnìj�í akce lze oznaèit
výzkumy  provedené  v  minulosti  deta�ovaným
pracovi�tìm ÚAPP Brno ve ZlínìMalenovicích
pod vedením J. Kohoutka. Dosud nejzáva�nìj�í
poznatky pøinesl pøedstihový archeologický vý
zkum v roce 2007, v rámci kterého bylo polo�e
no celkem pìt zji��ovacích sond v místì  trasy
plánované  kanalizace.  V  následujícím  roce
2008 na nìj navázal záchranný archeologický
výzkum provádìný v souvislosti s vlastní reali
zací rekonstrukce stávající kanalizaèní sítì. Vý
zkumy provedli pracovníci spoleènosti Archaia
Olomouc o. p.  s.  ve spolupráci  s Ústavem ar
cheologické památkové péèe Brno, p. o. Kana
lizaèní výkop obíhající kolem jednotlivých køídel
zámku byl rozdìlen na sondy S6�S17. V rámci
tìchto  sond  byly  odkryty  a  zdokumentovány
nejen relikty stavebních konstrukcí z doby exis
tence renesanèního zámku, ale zároveò i  jeho
gotického  pøedchùdce,  cisterciáckého  klá�tera
Smilheim.  Dokumentace  jednotlivých  vrstev,
které  v  prùbìhu  staletí  postupnì  narùstaly
nad intaktním podlo�ím tvoøeným jílem hnìdo
žlutého  zabarvení,  vypovídá  o  stratigrafických
pomìrech  na  lokalitì.  Zachycené  situace  zeFoto k èlánku Z. Schenk
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jména  pøi  severním,  západním  a  východním
køídle dokládají výrazné terénní úpravy ranìno
vovìkého stáøí, související nejspí�e se snahou
zarovnat pøirozený terén sva�ující se k bøehùm
Lutoninky.
Èást stavebních konstrukcí odkrytých v son

dách  S9  a  S10  u  západního  køídla  zámku,
základových  pasù,  podlahy  sklepa  a  reliktu
klenebních  pasù  v  sondì S7  pøed  východním
prùèelím  severního  køídla,  torza  zdí  v  sondì
S12 polo�ené u pøíjezdové cesty mezi nádvo
øím  zámku  a  pøedzámèím  èi  v  sondì  S11  pøi
ji�ním køídle mù�eme oznaèit za pozùstatky ar
chitektury gotického stáøí z doby cisterciáckého
klá�tera. S výstavbou renesanèního zámku ve
druhé polovinì 16. století zøejmì souvisí zákla
dové zdivo opatøené podpìrnými pilíøi pùvodnì
dvouprostorové budovy zachycené v sondì S6,
polo�ené podél východního prùèelí ji�ního køíd
la. S je�tì mlad�ími stavebními aktivitami z do
by výstavby barokního zámku lze spojit cihelný
kanál probíhající napøíè nádvoøím zámku smì
rem severním.
K zajímavým zji�tìním v rámci výzkumu patøí

nìkolik hrobù, které dokládají existenci høbito
va. Ten byl zøízen v areálu bývalého cisterciác
kého  klá�tera.  Výzkumem  zachycené  pohøby
se koncentrovaly v sondì S6 probíhající podél
východního  prùèelí  ji�ního  køídla.  Vzhledem
k  jejich  výskytu právì v  tìchto místech se  lze
domnívat, �e se poblí� mohl nacházet klá�terní
kostel, který byl v období novovìku pohlcen vý
stavbou zámku. Dle antropologického  rozboru
provedeného  J.  Kalou  dnes  víme,  �e  zde  byli
pochováni nejen mu�i, ale zároveò �eny a dìti.
Zajímavé  jsou kosterní pozùstatky mu�e (hrob
H2), který zemøel po padesátém roku svého �i
vota. Mu� mìl  být  robustní  tìlesné  konstituce
s  dobøe  vyvinutou  muskulaturou.  Z  antropo
logické  analýzy  vyplývá,  �e  v  prùbìhu  �ivota
utrpìl  zlomeninu klíèní  kosti, mnohoèetné zlo
meniny �eber a dále pravé stehenní kosti. Kupo
divu tato zranìní pøe�il. �patnì zhojená fraktura
femuru ov�em vedla ke zkrácení jeho konèetiny.
V hrobì H4 byl ulo�en mu� po padesátce, kte
rý pøe�il seèné zranìní, co� výmluvnì dokládá
zhojená  rána na  temenní  kosti  lebky. U dítìte
(hrob H6) pohøbeného ve vìku sedmi  let byla
zji�tìna mírná porucha vý�ivy, o èem� svìdèí
hypoplazie zubní skloviny.
V rámci archeologického výzkumu byl v pod

zimních mìsících  roku 2008 shromá�dìn  rov
nì�  nový  soubor  architektonických  èlánkù,
které  jsou  v  souèasné  dobì  deponovány  na
státním  zámku Vizovice.  Novì  vyzdvi�ené  ar
chitektonické  èlánky  gotického  stáøí  výraznì
roz�íøily  a  doplnily  stávající  vizovický  soubor.
Ten se skládá vedle dvou èlánkù blí�e neloka
lizovatelných, nalezených bìhem druhé svìto
vé války, z men�ího souboru stavebních èlánkù
objevených v 80.  letech 20. století ve sklepení
vizovického  zámku.  Dal�í  gotické  kamenické
prvky byly druhotnì pou�ity jako zpevnìní sou
èástí tarasní zídky zámeckého parku. Poslední
vyhodnocení tìchto ji� døíve objevených kame
nických èlánkù pochází z roku 2002 od J. Ko
houtka, Z. Váchy a R. Vrly.
V prùbìhu nového výzkumu v øíjnu 2008 jsme

se  s  vìt�í  koncentrací  gotických  pískovcových
stavebních èlánkù setkali v sondì S 11 pøi  jiho
východním náro�í ji�ního køídla zámku. Pøi ji�ním
okraji sondy S6 do�lo k zachycení obvodního pøí
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kopu, který pùvodnì ohranièoval klá�terní areál.
V jeho zásypu pak byla pøi východním okraji son
dy S11 zdokumentována koncentrace vý�e zmí
nìných kamenických prvkù. Dal�í byly vyzvednu
ty ze západního konce sondy S 11, sondy S 10 a
ze sondy S12, v které byl kromì èlánkù zachycen
rovnì� prùbìh pøíkopu a dále relikty stavebních
konstrukcí  interpretované  jako souèásti opìrné
ho zdiva mostu a dále základù pùvodní kamenné
ohradní  zdi  klá�tera.  V�echny  výzkumem  zdo
kumentované  pískovcové  èlánky  se  nacházely
v  druhotnì  pøemístìných  polohách  (planýrkách
èi výplni pøíkopu). Pùvodnì byly pravdìpodobnì
souèástí vrcholnì gotických staveb v areálu cis
terciáckého klá�tera Rosa Mariae, zvaného  té�
Smilheim,  po  jeho�  zániku  v  závìru  15.  století
do�lo k postupné demolici a  rozebrání pùvodní
stavby,  pøièem�  èást  architektonických  èlánkù
byla  druhotnì  vyu�ita  jak  k  doplnìní  stavební
ho materiálu pro výstavbu renesanèního zámku
�Nového Smilheimu� v roce 1568, tak barokní no
vostavby, která probìhla v letech 1750�1770 pod
taktovkou brnìnského architekta Franti�ka Anto
nína Grimma. Tomu rovnì� nasvìdèují druhotnì
zazděné  gotické  stavební  články  identifikované
v 80. letech 20. století ve sklepeních pod dne�
ním zámkem. Na nìkolika èláncích byly  rovnì�
identifikovány kamenické značky několika  typů.
Pùvodní  funkce  jednotlivých  èlánkù  stejnì  jako
znaèky  budou  do  budoucna  podrobeny  detail
nímu rozboru.
Z archeologických nálezù  lze vedle velkého

mno�ství  zlomkù  kuchyòské  keramiky  støedo
vìkého  a�  novovìkého  stáøí  uvést  zajímavý
soubor  kachlù.  Nejvìt�í  koncentrace  byla  za
znamenána  v  úrovni  po�árových  a  destrukè
ních  planýrek  pøi  severním okraji  sondy S  10,
je�  byla  situována  podél  západního  prùèelí
zámku. Prostøednictvím vzorkování vrstvy bylo
zaji�tìno nìkolik set kusù zlomkù kachlù. V nì
kterých pøípadech se  èelní vyhøívací stìny  re
liéfnì  zdobených  komorových  kachlù  podaøilo
alespoò èásteènì zrekonstruovat. Primární  la
boratorní o�etøení a inventarizaci v�ech nálezù
vèetnì souboru pozdnì gotických a renesanè
ních kachlù provedla P. Pavlíèková v laboratoøi
deta�ovaného pracovi�tì ÚAPP Brno ve Zlínì
Malenovicích.
Z nalezených pozdnì gotických komorových

kachlù ze závìru 15. století lze uvést èást kach
le s  reliéfem architektonické  rozety s pravidel
ným vzorcem kru�eb a lilií s vetknutou �esticí
pou hvìzdou, dále  zlomky kru�by s  lilií  tvoøící
pùvodnì  vrcholovou  proøezávanou  li�tu.  Opa
kovanì  se  vyskytl  heraldický motiv  zobrazují
cí  korunovaného  dvouocasého  lva  v  útoèném
postoji  s  vysunutými  drápy,  vycenìnými  zuby
a vyplazeným  jazykem. Lev  je umístìn ve �tí
tu,  nad  ním�  je  posazena  velká  koruna,  a  po
jeho  stranách  stojí  postavy  �títono�ù.  Zcela
analogické  exempláøe  lze  spatøovat  v  pøípadì
dvou  reliéfnì  zdobených  kachlù  nalezených  v
Otakarovì ul. v Uh. Hradi�ti. Spolu s vizovický
mi pocházely nejspí�e z  jedné hrnèíøské dílny.
Z  komorových  kachlù  s  heraldickým  motivem
budí ve vizovickém souboru pozornost také tor
za dvou kusù, na kterých jsou zachovány èásti
erbù s rodovými znaky. V kolekci je rovnì� za
stoupeno nìkolik fragmentù øímsových komoro
vých kachlù s cimbuøím, provazcem a pod ním
na èelní vyhøívací stìnì umístìnou èástí nápisu
v  gotické minuskule. Na  základì  nálezù  kom

pletních exempláøù tohoto typu kachle na jiných
moravských lokalitách se lze oprávnìnì domní
vat, �e byl na vizovickém kusu nejspí�e umístìn
nápis Maria.
Renesanèní  reliéfní kachle z 16. století  jsou

zastoupeny  nìkolika  fragmenty,  které  pochází
z  terénních planýrek a zásypù  jam odpadního
charakteru. Ve dvou pøípadech se jedná o zlom
ky s portrétem �lechtièny. Na nejúplnìj�ím kusu
je vyobrazena polopostava �eny s vysokým èe
lem. Její vlasy jsou spoutány ozdobnou sí�kou.
Hlavu pak pokrývá na stranu posazený baret.
Její  odìv  pøedstavují  charakteristické  �aty
s  prostøihávanými  rukávy.  Pod  �aty  se  rýsuje
vrapovaná ko�ile sta�ená do stojatého límce. V
dlani pravé pokrèené ruky tøímá pøedmìt (hra
cí kalí�ek?). Na dal�ím zlomku je z vyobrazení
zachováno pouze torzo poprsí a oblast  levého
ramene �eny. Stejnì jako v pøedchozím pøípadì
se pùvodnì jednalo o kachel s portrétem �lech
tièny  v  �atech  s  prostøíhávanými  rukávy.  Jako
doplnìk se zde uplatòuje ozdobný  øetìz. Tøetí
zlomek  èelní  vyhøívací  stìny  komorového  re
nesanèního kachle zachycuje portrét �lechtice.
Z vyobrazení se zachovalo pouze  torzo pravé
poloviny trupu s pravou rukou pokrèenou v lokti.
Odìv tvoøí plá�� s �irokým límcem. Na krku byl
umístìn øetìz. Mezi prsty svírá blí�e neurèitelný
pøedmìt  (snad  kostku).  V�echny  tøi  kusy  byly
polity  zelenou  glazurou.  Vý�e  zmínìný  soubor
kachlù lze spojit s obdobím, kdy se Vizovice do
staly do dr�ení pánù z Kun�tátu, kteøí se pokusili
o obnovu �ivota v postupnì zanikajícím klá�teøe.
Druhá nejvìt�í  koncentrace zlomkù kachlù a

pøedev�ím keramiky pochází z archeologických
situací zachycených v sondì S8 realizované po
dél severního køídla zámku. Pøevá�ná èást tohoto
souboru spadá ov�em ji� do pozdnì renesanèní
ho a ranì barokního období (16.�17. století) a lze
ji dát do souvislosti  s objektem zámku Nového
Smilheimu. Jde pøedev�ím o zlomky èelních vy
høívacích stìn zelenì glazovaných kachlù s kru�
nicovým tapetovým vzorem.
Pøes svoji fragmentárnost patøí nový kachlo

vý soubor z Vizovic k nejzajímavìj�ím památ
kám  tohoto  druhu  v  oblasti  jihovýchodní  Mo
ravy. Svým slo�ením a  významem se  øadí  po
bok bohaté  kolekce gotických a  renesanèních
kachlù z areálu hradní lokality Lukov, která byla
získána prostøednictvím výzkumù J. Kohoutka
a J. Langové.
V roce 2009 byl proveden archeologický do

hled pøi opravì dvou staticky naru�ených úse
kù  ji�ní  ohradní  zdi  zámeckého areálu. Z  ji�ní
strany  ke  zdi  pøiléhalo  souvrství  terénních  vy
rovnávek novovìkého stáøí. V základech zdi se
podaøilo zachytit druhotnì ulo�ené pískovcové
kamenické èlánky. K nejzajímavìj�ím patøí ná
lez klenebního svorníku se støedovým otvorem
pro  upevnìní  terèe.  Vyzvednutí  nejhodnotnìj
�ích èlánkù zajistil a pøidal ke stávajícímu sou
boru správce zámeckého parku Vilém Kolaøík.
Prozatím  poslední  záchranný  archeologický

výzkum byl realizován v prosinci 2010 v souvis
losti s vybudováním plynovodní pøípojky vede
né podél západního prùèelí objektu pøedzámèí.
Vedle  novovìkých  terénních  vyrovnávek  byl
zachycen prùbìh pomìrnì mohutné základové
kamenné substrukce o �íøce 1,70 m ve smìru
SV�JZ.  I  kdy�  nelze  zcela  vylouèit  star�í  pù
vod tìchto základù, tak pravdìpodobnì souvisí
s ohradní zdí vymezující obvod zámku Nového

Smilheimu vybudovaného za Zdeòka Kavky Øí
èanského ve druhé polovinì 16. století.
Archeologické  výzkumy  realizované  v  letech

2007 a 2008 v souvislosti se stavbou nové ka
nalizace pøinesly doposud nejzáva�nìj�í poznat
ky vztahující se nejen k cisterciáckému klá�teru
Rosa Mariae (Smilheim), ale zároveò k následné
renesanèní zástavbì v podobì zámku. Ten vzni
kl na místì zchátralých budov konventu.
I  kdy�  na  základì  nových  zji�tìní  nejsme

prozatím  schopni  ztoto�nit  výzkumem  odkry
té  základy  s  konkrétními  objekty  postavenými
v areálu cisterciáckého klá�tera èi hovoøit o jeho
pøesné podobì, máme k dispozici dobrý základ
pro  zpracování  této  problematiky. Do budouc
na  tedy pøed námi  stojí  nelehký úkol  v�echny
dosavadní poznatky získané v terénu shrnout a
dùkladnì vyhodnotit tak, aby bylo mo�né vnést
koneènì svìtlo do poznání po historické strán
ce  jednoho  z  nejzajímavìj�ích míst  na  jihový
chodní Moravì.
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Poznámka k vývoji
typologie sklenìné mucholapky

Michal Gelnar

Èlovìk mìl  od  pradávná  potøebu  zbavit  se,
èi  alespoò  omezit  mno�ství  obtí�ného  hmyzu
v  domácím  prostøedí,  a  to  komárù, molù,  vos
a  zejména  v  na�em  pøípadì  much,  zejména
v kuchyni, kde se pøipravovala a mnohdy  také
konzumovala  strava.  Proto  hledal  zpùsob,  jak
se  tohoto  problému  zbavit  èi  alespoò  omezit
jeho mno�ství.  Tento  v�udypøítomný hmyz byl
vnímán  také ve  výtvarném umìní, kde se stal
zajímavým doplòkem renesanèních a ranì ba
rokních obrazù, zejména na malbách nizozem
ských malíøù. Ti velmi vìrnì a �ivì tento hmyz
na svých obrazech zachycovali na rùzných záti
�ích s potravinami. Z mnohých umìlcù mù�eme
vyjmenovat kupøíkladu malíøe záti�í evropského
významu doby pøelomu 16. a 17. století Geor
ga  Flegela,  rodáka  z  Olomouce,  tvoøícího  ve
Frankfurtu  nad Mohanem,  jen�  hmyz  zachytil

napø. na obrazech Kýta s ovocem a hlemý�di,
Prostøený stùl èi Snídanì s vejcem.1
Lidé  v�dy  vymý�leli  zpùsob,  jak  problém

s  obtí�ným  a  v�udypøítomným  hmyzem  vyøe
�it.  Jedním  ze  zpùsobù,  kterého  si  v�imli,  zù
stalli  v  nìjakém poháru nedopitý nápoj  (pivo,
víno ap.) s uhynulým hmyzem, �e nejvhodnìj�í
je  vytvoøit  pøedmìt  z  prùhledného  skla,  který
by  úèelu  jeho  lapání  nejlépe  vyhovoval.  Tak
byla v období pozdního støedovìku vymy�lena
men�í sklenìná nádobka, která splòovala ve�
keré po�adavky na praktiènost, tj. aby hmyz do
ní mohl  vlézt,  a  naopak,  aby bylo  pro nìj  ne
snadné èi vùbec nemo�né z ní vylézt èi vylét
nout.  Vznikl  tak  výrobek  vycházející  z  krátce
protáhlého  tvaru  bubliny,  zpravidla  uprostøed
mírnì za�krcené, nahoøe s otvorem dotvarova
ným mírným projmutím do vnitøku tìlesa. Tento
tvar  byl  archeologickými  výzkumy  dolo�en  ji�
z doby pozdní gotiky a pøetrvával a� do závìru
období renesance. Popi�me si a sledujme tva
rovou promìnu tohoto praktického pøedmìtu a�
do 20. století.

Do povìdomí èeské odborné skláøské veøej
nosti se tento typ historického �mucháku� dostal
díky  publikaci Glas  zondr  glans  z  roku  1994
nizozemského skláøského badatele Herolda E.
Henkese. Na základì pojmenování tohoto pøed
mìtu �mucholapka� mù�eme v�echny  tyto do
sud u nás typologicky nepoznané èi neurèené
pøedmìty bez rozpakù smìle urèit jako výtvory
k lapání obtí�ného hmyzu v domácnosti, krátce
mucháky.2
V èeských zemích jsou tyto praktické nádob

ky dolo�eny jednak intaktní, jednak ve zlomcích
pøi  archeologických  výzkumech  mìstských
jader  Brna,  Prahy,  Plznì,  Olomouce,  Opavy
a  Nymburku.  Právì  z  poslednì  jmenovaného
mìsta pochází dosud nejstar�í datovaný a pub
likovaný nález mucháku, jen� je datován do roz
mezí let 1390 a� 1425. Z doby gotiky jsou také
z historického jádra Plznì.
Mucháky jsou dvou typù. Jeden typ je s krát

kou výlevkou pod horním zaoblením (skláøskou
odbornou  terminologií  zvanou  ramena),  tedy
pro jeho údr�bu praktiètìj�í, druhý typ je bez ní.
Svou tvarovou podobu si mucháky podr�ely a�
do renesance. Tyto sanitárnìhygienické pøed
mìty  ze  slezských  a moravských  nálezù  jsou
dosud dolo�eny a publikovány jen z Olomouce,
Opavy a Brna.
Je mo�né, �e v dal�ích mìstech jsou muchá

ky archeologickými výzkumy nalézány, ale pro
svou fragmentárnost, event. zejména neznalost
funkce neuvádìny. Toté� se týká muzejních sbí
rek skla, kde nemusí  tyto pøedmìty být  takté�
urèeny  jako muchák. Je  tedy mo�né, �e  tako
výchto  sanitárnìhygienických  výrobkù  je  ve
sbírkách muzeí èi v archeologických souborech
nerozpoznaných je�tì mnoho.
Tvar muchákù z doby renesance je v odbor

né literatuøe uvádìn jako hru�kovitý, i kdy� by
chom se spí�e pøiklánìli k tvaru kapie. Pøi dnì
a nahoøe je zaoblený, ve své pøibli�né polovinì
vý�ky projmutý  tu  více,  tu ménì,  co� dokládá
jeho  tvarování  tzv. z volné ruky, co� znamená
bez  pou�ití  formy.  Zde  je  otvor  v  horní  èásti
nádobky  tvarováním  mírnì  �propadlý�  dovnitø.
Jeden  typ  je  bez  výlevky,  druhý  s  ní.  Ta  je  v
místech  ramen umístìná mírnì  vzhùru  a  byla
bìhem  pou�ití  uzavøena  zátkou.  Hmyz  vlézal
do  nádobky  horním  otvorem,  kudy  vylétnout
èi  vylézt  zpìt  neumìl.  Pro  svou  funkènost  a
praktiènost byl muchák vyrábìn po celou dobu
renesance.
Podívejme se, co nám pøineslo baroko v rám

ci potøeby zabezpeèení této hygieny pøi pøípra
vì  a  konzumaci  potravin.  Ve  sbírce  Muzea  a
galerie  Orlických  hor  v  Rychnovì  nad  Knì�
nou  jsou  ètyøi  mucháky  z  køi��álového  skla,
z  nich�  dva  zaøazujeme  do  �ir�ího  období  od
poslední ètvrtiny 17. století a� do závìru století
následujícího.3 Oproti renesanèním tvarùm, je
jich�  tvarosloví  je  komponováno  vertikálnì,  je
jeho  základní  tvar  naopak  tvoøen  miskou,  èili
horizontálnì.  Je  to  v  podstatì  dutý  dvouplá�
�ový miskovitý  útvar  s  otvorem  na  dnì  plá�tì
�vrchní� misky. Mají  prùmìr  9  cm.  Tak  jako  u
pøedchozích  renesanèních  muchákù  prvního
typu,  i  zde  je  hrdélko  k  vyplachování  tekutiny
s uhynulým hmyzem. Je tìsnì pod zaoblenou
hranou okraje pøedmìtu. Tak�e shrnuto: princip
je stejný, jen se mìní tvar. Hmyz za aromatickou
tekutinou vleze dovnitø horním otvorem, ven ji�
v�ak vylézt èi vzlétnout nezvládne. Jak jsme ji�
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uvedli vý�e, po urèité dobì je nutno pøedmìt vy
pláchnout, k tomu právì slou�ilo ono krátké hr
délko s funkcí výlevky. V zahranièních popiscích
tìchto pøedmìtù se sporadicky mylnì objevuje,
�e tento pøedmìt slou�il k odsávání mateøského
mléka (sic!).
Z  renesanèního  a  barokního  období  máme

tedy dva typy mucháku s podtypem s výlevkou.
Pak se zdá, �e  je pramenný hiát,  resp. dosud
nevíme o mlad�ích muchácích z následujícího
období. Ty jsou pak ikonograficky doloženy až
po polovinì 19. století.4
Mucháky  tohoto  období  jsou  opìt  jiného,

pøedev�ím  také  vìt�ího  objemu,  který  je  sice
zalo�en na obdobném principu jako z pøede�lé
ho barokního období, ale v pøehozeném poøadí
funkèní typologie, tzn. otvor, kterým do muchá
ku vlétává hmyz, je pøi dnì nádoby. Ta je tvaru
�iroké  �zplo�tìlé�  lahve  na  tøech  no�kách,  ve
dnì  s  dovnitø  vyvý�eným otvorem. Zakonèení
je provedeno zú�ením do tvaru krátkého hrdla,
kam byla vsouvána zátka (na nìkterých nabíd
kových  vzornících  je  souèástí  výrobku,  tedy
sklenìná). Na  nìm  u mnohých  bývá  horizon
tálnì natavený prou�ek skla. Nemá dekorativní
funkci, jen praktickou pøi jeho výrobì, kdy je po
jeho dohotovení u  tavicí pece pod  tento prou
�ek vsunuta pomùcka zv. vidlièka, pomocí ní�
je výrobek odná�en od skláøské dílny do pece
chladicí. Jeden ze dvou mlad�ích rychnovských
muchákù má  na  hrdle  nataven  �  oproti  jiným
muchákùm  �  prou�ek  skla  za  �havého  stavu
skla tvarovaného do vln. Pøedmìt stojí na tøech
nízkých  no�kách,  aby  hmyz  chodící  po  stole
mìl  mo�nost  vlétnout  dovnitø.  Mucháky  byly
tou  dobou  vyrábìny  ji�  jako  komerèní  zbo�í,
jak dokládá nìkolik dochovaných nabídkových
vzorníkù výrobkù nìkolika evropských skláren.
Jako dosud nejstar�í zbo�í uvádí vzorník ze tøe
tí ètvrtiny 19. století (resp. 18571872) výrobky
�výcarské obchodní spoleènosti Siegwart, která
vlastnila sklárny ve Flühli a Hergiswilu.
Typologicky shodné mucháky jsou dolo�eny

ve  vzornících  ze  Skandinávie,  a  to  z  finských
skláren ve Notsjö z roku 1882 a z Viialanu z ro
ku 1915. Z  tého�  roku  je vzorník severoèeské
firmy  Rindskopf’s  Söhne  v  Teplicích,  kde  je
muchák uveden se svislým optickým dekorem.
Z  roku  1880  je  vzorník  Reichových  skláren,
kde na  tabulce 27,  listu 41  jsou dva ze  tøí  vy
obrazených  muchákù  zdobeny  geometrickým
a  kvìtinovým dekorem provedeným  technikou
gilo�ování.  Jsou  doplnìny  sklenìnou  zátkou.
Jistì i øada dal�ích evropských, tudí� i èeských
skláren vyrábìla spolu s jiným u�itkovým sklem
tento  typ  sortimentu,  jen  nejsou  tyto  vzorníky
dochovány èi dosud publikovány.
Nìkolik muchákù  uvedených  v  tìchto  vzor

nících  je u nás ve státních  i  soukromých sbír

kách.5 Takovými jsou mucháky ze soukromých
sbírek v Ústí nad Labem a v Praze. Po jednom
z pra�ské a ústecké sbírky  jsou provedeny s
optickým dekorem svislých hustých èi �irokých
pruhù,  tak  jak  je  prezentovaly  staré  vzorníky
dobových  sklářských  firem.  S  optickým  de
korem  je  také muchák ze sbírky Muzea  regi
onu  Vala�sko  ve  Vala�ském Meziøíèí  (inv.  è.
S 1919).6
Vedle komerèních muchákù si tyto pro svou

domácnost  zhotovovali  skláøi  sami,  jak  je�tì
v druhé polovinì minulého století autorovi sdì
lovali staøí skláøi.
Tím  bychom  uzavøeli  krátký  exkurz  po  tva

rosloví  jednoho  neobvyklého  sklenìného
pøedmìtu,  který  v  urèitých  dobách  mìl  své
opodstatnìní  v  domácnostech.  Dnes  je  jen
sbírkovým pøedmìtem v nìkterých muzeích èi
soukromých sbírkách.7

1/ Seifertová H.: Georg Flegel,  1991,  napø.  obr.  13,  16,
19, 39, 40, 42, 47
2/ V nìmèinì pou�íván název r Fliegenfänger. V severo
èeských  sklárnách  je mezi  starými  skláøi  dosud  u�íván
název muchák, nikoliv mucholapka, jak je uvádìn v sou
èasných archeologických  textech.  Pod  názvem mucho
lapka  si  víceménì  pøedstavujeme  èi  vnímáme  typickou
papírovou s lepem, umís�ovanou ke stropu èi na lampu.
3/ Jak lze soudit jen z fotografií.
4/ Je mo�né, �e dal�í mucháky le�í nerozpoznány v nì
kterých zámeckých a muzejních sbírkách. I u nich bude
problém s datací, nebo� je to jako s láhvemi, tj. obalovým
sklem s v podstatì témìø nemìnným tvarem, kde je jejich
typologie  shodná  s  pøede�lými,  tudí�  nedatovatelnými.
Ve výjimeèných pøípadech  je mo�né  rozli�it dle charak
teru hmoty skla.
5/ Mucháky z 19. a 20. století jsou také prodávány na in
ternetových aukcích u nás i v zahranièí.
6/ Za  informace a  fotografie mucháku ze sbírek Muzea
regionu Vala�sko ve Vala�ském Meziøíèí dìkuji kurátorce
umìleckohistorických sbírek MgA. Jitce Skoèkové.
7/ Tento text je zkrácenou studií Princip je stejný, mìní se
tvar. Poznámka k vývoji typologie neobvyklého sklenìné
ho výrobku, pøipravenou pro Èasopis Spoleènosti pøátel
staro�itností (v tisku).
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Historické vèelí úly ze zahrádek
i muzejních sbírek

Ivana Marti�ková

Po stopách prvních vèelaøù se musíme vy
dat  do  dávné  minulosti,  nebo�  nejstar�í  do
klady  o  sbìru  vèelího medu  se  datují  do  12.
tisíciletí pø. n. l.1 Toto období, kdy byl med vy
bírán divoce �ijícím vèelám, je dobou vèelaøení

.
Od  8.  tisíciletí  pø.  n.  l.  mù� e m e  ji�  m lu v it

o  vèelaøení ,  kdy
vèelaøi  (brtníci)  hledali  v  lese  vhodné  stromy
s  dutinou,  kterou  osadili  vèelami  a  uzavøeli
deskou,  brtì  si  vèelaøi  opatøovali  vlastnickou
brtnickou znaèkou. Brtì se dlabaly asi 6 metrù
nad zemí, aby se k nim nedostali nejvìt�í ne
pøátelé brtníkù medvìdi. Na Moravì se v br
tích bì�nì vèelaøilo a� do konce 18. století.2
Ji�  ve  støedovìku  v�ak  paralelnì  s  lesním

vèelaøstvím existuje ; brtníci
pøenesli  vèely z  lesù ke svým obydlím  tak,  �e
odøezali z  le�ících kmenù stromù èásti kmene
i  se  vèelami,  pøípadnì  si  vhodný  kmen  sami
vydlabali a vèelami osadili dodateènì. Domácí
vèelaøi jsou pak v pramenech oznaèováni jako
vèelníci. Ji� ve støedovìku se Evropa diferencu
je co do pou�itého materiálu; v oblastech boha
tých na døevo, èili napøíklad i v èeských zemích,
se vèelaøilo v úlech døevìných  klátech, kde�to
v ní�inách a obilnáøských oblastech se pou�íva
ly  úly  slamìné a proutìné    ko�nice.3  Zpùsob
chovu vèel v døevìných úlech i ko�nicích býval
rùzný,  v  obou  pøípadech  se  v�ak do  vnitøního
prostoru  úlu  vkládaly  nejdøíve  vìtve,  pozdìji
døevìné køí�ky pro zpevnìní vèelího díla, je� si
vèely stavìly nadivoko zmìnu pøineslo a� pou
�ívání rámkù. Vèelaøe chovající vèely podomác
ku  i v  lesích ve støedovìku sdru�ovaly medaø
ské cechy. Pro panství meziøíèské a ro�novské
se artikule medaøského cechu dochovaly z roku
1680.4  Po  rozkvìtu  støedovìkého  vèelaøství,
kdy byl med dosud jediným známým sladidlem,
zaèíná  vèelaøství  upadat  ve  století  16.,  jeliko�
drahá  a  na  výrobu  nároèná  medovina  je  po
stupnì  vytlaèována  pitím  piva,  obrovský  úpa
dek vèelaøství nastává také po tøicetileté válce.
Protireformace  doby  pobìlohorské  o�ivuje

chov  vèel  pøi  kostelech  a  klá�terech,  nebo�
vèelí vosk se stává cenìnou surovinou pro vý
robu kostelních svící, prùkopníky vèelaøských
novinek se v této dobì stali pøedev�ím venkov
�tí faráøi a uèitelé.

Osvícené 18. století pøiná�í kromì celkové
ho pokroku lidstva novinky  také do vèelaøení,
kdy první pokrokoví vèelaøi  vynalézají dìlitel
né  úly,  tzv.  truhlíkové,  umo�òující  mnohem
jednodu��í  manipulaci  se  vèelstvy.  Za  vlády
Marie Terezie do�lo k zániku vèelaøských ce
chù,  nebo�  dozor  nad  vèelaøením  byl  svìøen
zemìdìlským  institucím,  od  2.  poloviny  19.
století se pak vèelaøi sdru�ují ve spolcích. 19.
století  pøineslo  nejvìt�í  vynálezy moderního
vèelaøství    slezský  faráø  Jan  Drierzon  tvoøí
první  rozbìrné  vèelí  úly,  jeho  �ák  baron  von
Berlepsch pøepsal dìjiny vèelaøství vynálezem
rámku. Vèelaøení  v rozbìrných úlech nazývá
me dobou .5
Od  poloviny  19.  století  ji�  z  tìchto  dùvo

dù  zní  labutí  píseò  historickým  vèelím  úlùm,
tedy klátùm a ko�nicím,  v dal�ích dobách se
uplatòují  v  praxi  pouze  tehdy,  pokud  pro�ly
tzv.  �dzierzonizací�,  tedy  úpravou  na  rámko
vou míru.

Výzdoba  vèelích  úlù  vznikala  po  celá  sta
letí ve dvou kontextech  jednak  je vázána na
lidové  výtvarné  umìní,  jednak  je  ovlivnìna
prvky lidové zbo�nosti. V na�em prostøedí se
vìt�inou  výtvarnì  zdobené  úly  dochovaly  a�
ze 17. století, jednalo se toti� o �spotøební zbo
�í� urèené pro jednu generaci, navíc na èeský
venkov silnì dolehla tøicetiletá válka. I nejstar
�í projevy lidového umìní vycházející z pohan
ských prvkù mìly magickosymbolickou vrstvu
slou�ící k zachování vlastního �ivota, prospì
chu,  úrody,  se  zlep�ujícími  se  �ivotními  pod
mínkami  v�ak  i  lidové  umìní  zaèalo  pøejímat
slohové prvky vysokého umìní.
Lidová  zbo�nost  coby  druhý  èinitel  ve  vý

zdobì vèelích úlù se dost li�í od klasické litur
gie,  nebo�  je  do  znaèné míry  ovlivnìna  také
pøedkøes�anskými  lidovými  tradicemi.  Èerpá
mimo  jiné z víry v pøírodní síly, navíc  je silnì
spjata  s  venkovským  obyvatelstvem,  které
bylo v�dy na bìh pøírody odkázáno mnohem
více ne� obyvatelé mìst.
Co se týèe samotné výtvarné výzdoby vèe

lích úlù,  jsou motivem i  øezbou nejbohat�í úly
ze severovýchodních a západních Èech, kde
se mù�eme na úlech setkat dokonce s celými
skupinami lidí èi zvíøat. V oblastech se silným

zastoupením nìmeckého obyvatelstva se na
opak  èasto  setkáváme  s  prostými  kláty  zdo
benými  reliéfními  èesny. Na  severní  Moravì,
Slezsku,  Vala�sku  a  Slovácku  jsou  doklady
o  figurálních  úlech  vyloženě  vzácné;  typické
jsou zde prosté nezdobené døevìné kláty.

Za vùbec první výtvarný projev na vèelím úlu
lze jistì pova�ovat vlastnické brtnické znaèky,
jimi�  si  brtníci  znaèili  brtì  v  lesích,  tvoøené
vìt�inou rùzným ochranným znakem s vroèe
ním  letopoètem, nejednalo se  tedy o samoú
èelnou ozdobu,  ale  plnì  funkèní  prvek. Vìt�í
nebezpeèí ne� zlodìj pro vèelstva znamenali
medvìdi  ji�  od 16.  století  se ve vèelaøských
spisech objevují více èi ménì úsmìvné popisy
ochrany brtí pøed nezvaným hostem. Nad brtì
brtníci zavì�ovali napøíklad kyje s ostrými hro
ty, je� mìly medvìda pøi vybírání medu tlouct
do hlavy, na  rytinách v 18. století se objevují
zavì�ené �palky, které medvìda mìly shodit
do pøipravené pasti pod brtí apod.6

Zdobení èesen  je vyjma brtnických znaèek
nejstar�í  zpùsob  výtvarného  øe�ení  vèelích
úlù,  patrná  jsou  ji�  na  nejstar�ím  vyobrazení
vèelího  úlu  v  èeských  zemích,  konkrétnì  na
oltáøním obraze z Majdaleny u Tøebonì kolem
roku 1440.7 Trojúhelníková èesna zdobí  i nej
star�í existující èeský úl z Frýdecko  Místec
ka, datován vroèením 1673.8 Mezi nejstar�ími
motivy se objevují  jednak prosté geometrické
tvary,  dále  pak  lidské  a  zvíøecí  tvary,  srdce
nebo zdobení malbou. Øezba èesen ve tvaru
lidských hlav  je typická pro Èeskou republiku
a Slovensko, výjimeènì se objevují v Nìmec
ku, kde se spí�e vèelaøilo v ko�nicích, proto je
zajímavé, �e na na�em území se s vyøezáva
nými  èesny  setkáváme  pøedev�ím  na  území
s nìmeckým osídlením. Nejznámìj�í úly s ob
lièejovými èesny v podobì lidských masek se
u nás nacházejí ve Vala�ském muzeu v pøíro
dì  v Ro�novì pod Radho�tìm.9  R.  Jeøábek
klade pùvod nìkterých z tìchto klátù na Novo
jièínsko, do oblastí s nìmeckým osídlením.10
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První variantou tohoto typu je klát se zdobe
ným èesnem, druhým, mnohem zajímavìj�ím
typem  jsou  kláty,  jejich�  reliéfní  výzdoba  je
rozlo�ená  po  plo�e  úlù. Nejstar�í  dochované
úly  tohoto  typu u nás pocházejí  z 18.  století.
Dekor tehdy nemìl  jen dekorativní funkci, ale
pomáhal vèelám pøi návratu do úlu, èesno bý
valo proto èasto umístìno v pase, na ústech èi
rozkroku figury, k němuž ukazovala ruka slou
�ící zároveò jako letáková destièka. Tato umís
tìní  navíc  nebyla  samoúèelná  bøicho,  pas  a
rozkrok souvisí v lidové magii s plodností, mìly
tedy majiteli pøinést bohatou medovou snù�ku.
Nejvìt�í  ucelená  skupina  reliéfnì  zdobených
úlù  s  nábo�enskou  tematikou  se  dochovala
z  franti�kánského  klá�tera  v  Hostinném,  kde
jednotlivé úly nesou reliéfy znázoròující  koru
novaci Panny Marie, Svatou rodinu, Nejsvìtìj
�í Trojici, Madonu s dítìtem, Krista v zahradì
Getsemanské, sv. Jana Køtitele, sv. Ambro�e,
sv. Franti�ka z Assisi  a narození Pánì.11 Ne
ménì významné úly tohoto typu v�ak deponují
i dal�í muzea.12 Pro èeské prostøedí je typické
dodateèné  zdobení  døevoøezeb  v  plo�e  úlù
malbou, kde�to pro Slovensko jsou typické úly
bez dal�ího barevného zpracování.13

Po  celé  Evropì  se  v  muzeích  dochovala
øada  antropomorfních  úlù  také  s  tematikou
svìtskou.  V  minulosti  v�ak  jistì  nebyly  tak
roz�íøené,  jak  by  se  podle  dochovaného  po
ètu exempláøù mohlo zdát, spí�e se dochovaly
díky své výjimeènosti. Setkáváme se zde s øa
dou  námìtù  známe  úly  s  podobou  sedlákù,
selek, vojákù, Turkù, mu�ù a �en v krojích,...

S tìmito úly se èasto setkáváme v katolic
kém  prostøedí,  kde  bývaly  souèástí  farních
èi  klá�terních  zahrad,  jen  výjimeènì  se  do
chovaly  tyto  úly  z  prostøedí  evangelického.
Nábo�enskou  výzdobu  úlù  lze  snad  vysvìt
lit  tak, �e med byl pøedky pova�ován za dar
bo�í, takté� vèely za posvátná zvíøata. A� do
18. století lidé nic nevìdìli o �ivotì vèel a je
jich  �ivotním  cyklu,  vìøili  proto,  �e  vèely  na
jaøe  vstávají  z mrtvých  staly  se proto  sym
bolem Krista a jeho Zmrtvýchvstání. Vèelí úl
je v køes�anské symbolice pøenesenì chápán
jako spoleèenství církve nebo øeholní spole
èenství,  dále  jsou  vèely  spojovány  s  èistou
du�í, mravností, cudností a pracovitostí, jsou
symbolem smrti a nadìje na vzkøí�ení, jejich
schopnost  létat  je  vykládána  jako  touha  po
království  nebeském.  Mezi  patrony  vèelaøù
patøí sv. Ambro�, sv. Prokop, Bernard z Clair
vaux, ochráncem vèelaøských cechù byl sta
rozákonní Samson. Oblíbené u  vèelaøù byly
ve  vèelínech  sochy  sv.  Jana  Nepomuckého
nebo pøímo úly v podobì  tohoto svìtce, kdy
mìly opìt ochranný charakter takový vèelín
mìl být nedotknutelný.

Zcela  mimoøádným  umìleckým  projevem
tohoto  typu  je  dodateèná  úprava  pùvodních
døevìných  plastik,  vyøazených  z  kostelù
v  souvislosti  s  josefínskými  reformami,  na
vèelí úly. Tyto sochy pøitom byly k pøeøezání
na úl velmi vhodné, ponìvad� se zezadu dla
baly, aby se eliminovalo kroucení a sesychání
døeva; vybraná socha úl se tedy dodateènì
opatøila  li�tami  a  rámky  a  mohla  se  osadit
vèelstvem.  Takovýmto  pøíkladem  jsou  2  ba
rokní  plastiky  ve  sbírkách Národního  zemì
dìlského  muzea  Muzea  èeského  venkova
v Kaèinì  u  Kutné Hory. Nový  vèelí  úl  navíc
byl v�dy pomìrnì nákladnou zále�itostí, není
proto divu, �e se vèelaøi v�dy sna�ili inovovat
úly  staré  nebo  vymý�let  takovéto  zajímavé
náhrady.

Úly  zdobené  zoomorfním  námìt e m  s e
u nás vyskytují ménì, také v�ak bývají øe�eny
jako samostatné plastiky nebo jako klát s reli
éfní výzdobou èelní stìny, èasto se zoomorf
ní  prvky  objevují  jako  atributy  svatých.  Mezi
nejčastější náměty v  této skupině patří figura
medvìda, lva a vlka. S vírou v magickou moc
vlkù se setkáváme u v�ech Slovanù a opìt se
pøetransformovala  do  vèelaøské  symboliky.
Vlèí tlama v úlech vìt�inou slou�ila jako leták,
díky tomu se mìly na vèely pøenést vlastnosti
na  vlku  cenìné  srdnatost,  bojovnost  a  dra
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vost. Do døevìné vlèí tlamy se vkládala stuha
omoèená v kohoutí krvi mìla zajistit ochranu
vèelí populace, proti kráde�i vèel se hospodáø
pojistil  tak,  �e  na  �tìdrý  den  omotal  úly  nití
omoèenou opìt v kohoutí krvi.14 V èeských ze
mích se úly v podobì vlka nedochovaly, jejich
exempláøe v�ak lze nalézt na Slovensku.15

Medvìd  byl  v  na�ich  krajích  èastým  ná
v�tìvníkem  vèelích  úlù,  stejnì  jako  lev  je
souèástí øady  lidových bajek, svou mohutnou
postavou se navíc výbornì hodí pro ztvárnì
ní klátù. V lidové kultuøe byl v�dy spjat s plod
ností a plodivou silou, co� mìlo v souvislosti
s úlem pøivolat velký výnos medu. Slované mu
pøipisovali moc zahnat zlé démony a èáry. Ve
vèelaøské magii  se objevuje v  øadì symbolik.
Aby  vèely  jiným  ne�kodily,  potíraly  se  letáky
úlù medvìdím sádlem,  v  pøedjaøí  se  doporu
èovalo krmit  vèely smìsí medu a medvìdího
sádla. Úly v podobì medvìda se opìt docho
valy hlavnì na Slovensku.

Lev byl ve støedovìku chápán  jako symbol
vzkøí�ení Krista, a  to díky pøedstavì uchová
vané  více  autory,  �e  se  lvíèata  rodí mrtvá  a
k �ivotu je probouzí teprve po nìkolika dnech
dech jejich otce èi matky tím, �e je olí�e.16 Po
kud chceme postavì lva v souvislosti se vèelí
mi úly pøiøknout konkrétní funkci, je to snad ve
vztahu  k  vý�e  uvedenému  jistì mo�né. Na�i
pøedkové a� do 19. století o �ivotì vèely nic ne
vìdìli, vèelu chápali jako posvátné zvíøe, které
na podzim zemře a na jaře se znovuzrodí, afi
nita s pøedstavou lva je tedy více ne� zøejmá.
Úly v podobì lva se u nás dochovaly v se

verních i západních Èechách, na Moravì, nej
více dokladù o pou�ívání takto zdobených úlù
v�ak opìt známe ze Slovenska.

Ka�dý úl byl pøed zavedením rámkové míry
originálem, ve výzdobì kopíroval pou�itý ma
teriál, a� u� se jednalo o klát nebo o slamìnou
ko�nici. Teprve od poèátku výroby dìlitelných
úlù koncem 18. století bylo nutné dbát na ná
vaznost na sebe pøiléhajících èástí. Vynálezem
rámku se z pøesnosti dokonce stala nutnost a
úly  tedy  zaèaly  být  zhotovovány  øemeslnicky
pøesnì, truhláøsky. Toto pøechodné období  tr
valo pomìrnì dlouho a jeho typickým pøedsta
vitelem jsou úly tzv. almárky a rùzné úly spol
kové, vznikající ve 2. polovinì 19. století.

K pomalování  èelní  stìny úlu  se  pou�ívalo
pøedev�ím  hlinky  a  tento  zpùsob  zdobení  se
roz�íøil  a�  s  rozvojem  truhláøsky  zhotovova
ných vèelích úlù, proto�e nepravidelná plocha
kmene  stromu,  èili  i  klátu,  nebyla  pro  tento
zpùsob  výzdoby  pøíli�  vhodná.  Podkladem
pro malbu mohla být samotná èelní strana úlu,
èastìji se ale úly obalovaly pytlovinou a ta se

omazala hlinìnou mazanicí. Pokud stál  tako
vý úl ve vèelínì, vydr�ela malba  i nìkolik  let,
pokud stál volnì v zahradì, musela se malba
ka�doroènì  obnovovat.  Zajímavou  památkou
tohoto druhu  jsou úly ze vèelína Viléma Mr�
tíka.17 Oba bratøi Mr�tíkové byli horlivými pro
pagátory  vèelaøství,  jemu�  se  vìnovali  v  Di
vákách u Hustopeèí,  kde Alois  od  roku 1889
uèil v jednotøídce a kam se za ním pøistìhoval
i Vilém.

S úly  v  podobì miniatur nejrùznìj�ích  sta
veb se u nás setkáváme pomìrnì zøídkakdy,
pokud  u�  se  takovýto  vèelí  úl  v  zahradách
vèelaøù  v  minulosti  objevil,  jednalo  se  èasto
o  import ze sousedního Polska èi Slovenska,
kde  jsou  naopak  relativnì  bì�né.18  Zatímco
v Polsku nesou takovéto úly nejèastìji podobu
významných  staveb,  na  Slovensku  se  jedná
o miniatury døevìných vesnických kostelíkù.

V  obilnáøských  oblastech  Evropy  se  pou
�ívaly  pro  vèelaøení  pøedev�ím slamìné ko�
nice. V pøípadì  její výzdoby se vìt�inou celá
ko�nice omazala hlínou a poté polychromova
la barvou.19 K výrobì slamìných úlù se pou�í
vala dlouhá sláma, která se stáèela motouzem
nebo  lýkem, hotová ko�nice  se osadila pros
tým  døevìným  èesnem,  ve  slovenských  mu
zeích  se  v�ak  dochovaly  ko�nice  s  reliéfním
èesnem. Èesno  takovýchto  ko�nic pak  èasto
nese a� bizarní podobu lidské èi zvíøecí hlavy.
V èeských sbírkách se slamìné úly vyskytují
jen výjimeènì, nebo�, jak ji� bylo øeèeno vý�e,
se v tomto typu úlù u nás témìø nevèelaøilo.
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Biologické invaze a expanze:
strach z neznáma?
Luká� Spitzer, Jana Tkáèiková

Biologické  invaze a expanze rostlin a �ivo
èichù nejsou jen otázkou a problémem dne�
ka. Jedná se o pøirozený jev, který jen mo�ná
èlovìk  v  posledních  desetiletích  èi  staletích
urychlil.  Pøíroda  není  a  nikdy  nebyla  stabil
ní  zále�itostí.  Pøíroda  tvoøí  dynamický  celek,
který se na základì stovek a tisícù nepatrných
i gigantických,  vnìj�ích  i  vnitøních vlivù pru�
nì mìní  a  pøizpùsobuje. Nìkdy  se  jedná  jen
o  drobné  plastické  operace,  jindy  je  potøeba
transplantovat celé orgány èi i konèetiny toho
to ú�asnì slo�itého organismu.
V�e se rychle mìní. To, co døíve rostlo èi vr

zalo bì�nì na va�í louce za humny, tam dnes
sice stále mù�e �ít, ale velmi pravdìpodobnì
se z rùzných dùvodù v lep�ím pøípadì aspoò
pøesunulo na sousedovu louku. V hor�ím pøí
padì  vìt�ina  rostlin  a  �ivoèichù  nasedla  do
neviditelného  transportního  vlaku  a  odjely
kdoví kam. Na  jejich místo pøi�ly druhy nové,
kterým se zde za zmìnìných podmínek mù�e
daøit o hodnì lépe. A proto�e toto funguje na
malém mìøítku va�eho pozemku stejnì jako v
celé vala�ské krajinì, tak i rostliny a �ivoèicho
vé vala�ské krajiny jsou vlastnì velmi pestrou
smìsicí místních a cizokrajných druhù.
Vala�ská krajina je lidskou èinností ovlivòo

vaná u�  nìkolik  staletí. Míra ovlivnìní  se ale
v  prùbìhu  staletí  poèínaje  prvními  osadníky
mìnila  a  zintenzivòovala.  Jak  je  tomu  dnes,
v�ichni  vidíme  za  okny  svých  pøíbytkù  nebo

aut.  Dnes  mù�eme  jen  tì�ko  rozhodovat,
který  druh  otevøené  krajiny  je  u  nás pùvodní
èi ne. U nìkolika druhù jsme si naprosto jistí,
�e pøi�ly  s  èlovìkem.  Jejich �íøení bylo velmi
dobøe  zdokumentováno  (jako  napø.  mande
linka  bramborová  nebo  køídlatka).  U  dal�ích
mù�eme  pøedpokládat,  �e  na  Vala�sko  do
razily  v  závislosti  na  èinnosti  èlovìka,  tøeba
polní plevele. U mnohých v�ak mù�eme pouze
spekulovat, zdali by k nám pøi�ly i bez lidské
ho ovlivòování  �ivotního prostøedí. Samostat
nou kapitolou jsou pak druhy, které byly v na�í
pøírodì  cílenì  umìle  vysazeny  èi  vypu�tìny
z rozlièných dùvodù. Kolik  takových uprchlíkù
ze zahrádek èi domácích chovù ve skuteènosti
je, nikdo u� nezjistí. Pùvodnì okrasnou rostli
nu � monumentální bol�evník velkolepý (Hera
cleum mantegazzianum) nikdo v dobì, kdy byl
poprvé vysazen na zahradì, nepova�oval  za
jakékoli ohro�ení pøírody. Stejnì tak i vypu�tì
ní norka amerického nebylo zamìøeno na likvi
daci bì�nì roz�íøených rakù. Ale stalo se.
Spoleènì  s  èlovìkem  cestuje  neuvìøitelné

mno�ství  jedincù  hmyzu,  semen  rostlin,  ma
lých  pavouèkù,  ale  i  tøeba  vodních ml�ù,  sy
nantropních savcù a dal�ích. Vìt�inì se první
pøíbytek  v  nové  domovinì  nìkde  na  náspu
�eleznièní stanice nebude zamlouvat. Vzniklá
populace  bude  chvíli  �ivoøit  a  pak  se  vytratí.
Takto  skonèí  více  ne�  90  %  v�ech  pokusù
o dobytí nového území. Nìkolik málo druhù se

Foto: J. Tkáèiková
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v  novém  prostøedí  ale  uchytí.  Nedoká�ou  se
v�ak namno�it  tak,  aby  se  staly  hrozbou pro
starousedlíky,  pouze  novì  obohatí  spoleèen
stvo.  Jen  výjimky  doká�ou  vyu�ít  nabídnutý
prostor  ke  katastrofické  expanzi,  kdy  během
nìkolika let vytlaèí v�echny potenciální souse
dy a usurpují si prostor jen a jen pro sebe.
Vìt�ina  nepùvodních  druhù  se  k  nám  his

toricky  dostala  z  Mediteránu  (oblasti  kolem
Støedozemního moøe).  Ve  støedovìku  k  nám
pøi�la velká skupina druhù z Asie, odkud ved
ly  frekventované  kupecké  stezky.  Po  objeve
ní Ameriky k nám byly pøivezeny druhy, které
�ily v podobných klimatických podmínkách na
americkém  kontinentu.  Jejich  uchycení  bylo
proto velmi snadné a úspì�né. V souèasnosti
je vzhledem k  rozvoji  letecké a automobilové
dopravy zaná�ení nových druhù velmi rychlé.
Kolik  se  jich  nakonec  v  na�ich  podmínkách
uchytí, uká�e a� èas.

Migrace a  invaze neprobíhají  v  krajinì  na
hodile. Rostliny i �ivoèichové v�dy sledují tzv.
pøirozené migraèní cesty. Pøesnì  tak,  jak mi
grovali �ivoèichové a rostliny po stovky a tisí
ce let. Vala�sko je hornaté území, které je na
okolní  svìt  napojeno  hlavnì  skrze  údolí  øek.
Vzhledem  ke  slo�itému  terénu  je  pøirozené,
�e tìmito údolími vedou i dal�í, èlovìkem vy
tvoøené migraèní koridory � cesty a �eleznice.
V�echny tyto koridory jsou si ve své podstatì
èásteènì  podobné  a  vzájemnì  se  doplòují.
Bøeh øeky, �eleznièní násep a pøíkopy u hlav
ních  cest  pøedstavují  pro  rostliny  a  �ivoèichy
ideální nepøeru�ené dálnice. Navíc se mohou
tu a tam svézt jako èerní pasa�éøi s dopravou,
jinými �ivoèichy èi se nechat uná�et vìtry, kte
ré stabilnì vanou také hlavnì v údolích. Samo
statným migraèním koridorem jsou pak lesy a
Valachy odlesnìné høbety hor. Tudy se na Va
la�sko dostávají hlavnì velké �elmy.
Nejpøirozenìj�í cestou jsou vodní toky a je

jich blízké okolí. Vodní toky mají toti� jednu vel
kou konkurenèní výhodu. Èas od èasu se roz
vodní a upraví své okolí tak, aby se zde mohly
migrující organismy dobøe usadit. Rostliny, kte
ré známe jako invazivní, toti� zhusta potøebují
pro uchycení semen èi zlomkù oddenkù holá
místa bez vegetace. Rozvodnìná øeka jim tak
pøipraví  ideální  �ivotní  prostor  �  nejdøíve  od
straní pùvodní vegetaci a naplaví pùdu, bahno
a  �tìrk.  Zde  vznikne  mateøská  populace,  ze
které se pak mù�e druh roz�íøit v�ude okolo.
Èlovìk  nechtìnì  velmi  podpoøil  pøirozené

migraèní koridory výstavbou �eleznic a silnic.
V porovnání s bøehy øek jsou �eleznice ideál
ní migraèní dálnicí pro druhy vázané na su��í
podmínky. Na �eleznièním èi  silnièním náspu
roste vìt�inou sporá vegetace. Dáno je to pra
videlnou seèí, mnohdy doprovázenou aplikací
herbicidù. Takto o�etøovaná plocha tak vizuál
nì a mnohdy i svým druhovým slo�ením pøipo
míná suché stepní trávníky, bì�né v ji�ní èásti
Moravy. A to ji� v porovnání s minulostí ubylo
nechtìných po�árù zpùsobených parními loko
motivami, které suché trávníky udr�ovaly nej
lépe! Na obna�ených místech (a� u� po�árem
nebo  seèí)  se mohou  semínka  rostlin  uchytit
a  klíèit.  �ivoèichové  se  zde mohou  namno�it
pøed  svým  útokem  na  okolní  prostor.  Samo

statnou  kapitolou  jsou  pøíkopy  u  silnic.  Tyto
jsou  také  èasto  koseny,  navíc  zde  stagnuje
voda. Migrují tudy pak druhy mokøadní. V okol
ní krajinì jsou èasto malé mokøady na loukách
nièeny. V pøíkopech cest v�ak existují stále a
trvale, jsou navíc udr�ovány. Co víc si mohou
napøíklad  �mokøadní� motýli  pøát? �tìrkovým
náplavùm øeky Beèvy, které jsou dal�ím vhod
ným místem pro �íøení nových  rostlin a  �ivo
èichù, jsme se vìnovali v jednom z døívìj�ích
èísle  revue Vala�sko  (Vala�sko � vlastivìdná
revue, MRV Vsetín 2004/2: 2123).
Zámìrnì  vypou�tìní  �ivoèichové  a  vysa

zované  rostliny  se nejèastìji  objevují  v  tìsné
blízkosti lidských sídel. Nachází zde pøívìtivìj
�í �ivotní podmínky a men�í konkurenèní tlak.
V  pøípadì,  �e  dojde  k  uchycení  populace  ve
volné pøírodì,  rychle se  roz�iøují  i na nepøíli�
dotèená místa, nevyhýbají se ale ani rezerva
cím èi zapadlým  lesùm. Velký podíl na �íøení
nových rostlin má zahrádkáøská èinnost. Velmi
èasto se stává, �e je rostlinný odpad vysypá
ván pøímo na bøeh potoka  èi  do  vody. �íøení
pomáhá i semeny zamoøený substrát, ve kte
rém kupujeme sazenice na zahrádku.

 Jedná se o  rostliny, které se na
na�e území dostaly rùznými cestami ze vzdá
lených  konèin  svìta,  jsou  to  cestovatelé  bez
jízdenky,  kteøí  na  pøíhodné  �stanici�  vystoupí
a  u�  zùstanou.  Invazní  organismy  najdeme
ve v�ech skupinách rostlin, vèetnì  øas a me
chù. Na území Èeské republiky je momentálnì
dokumentován  výskyt  necelých  1400  druhù
nepùvodních  rostlin. Dìlíme  je na archeofyty
� to  jsou rostliny, které pøi�ly do Evropy pøed
objevením  Ameriky  v  roce  1492,  a  neofyty
� rostliny novìj�í, které se objevily a� po roce
1492. Z této velké skupiny 1400 rostlin je inva
zivních, tedy tìch, které zpùsobují potí�e,  jen
asi 100 druhù.

Krajina v posledním století pro
dìlala  výraznou  promìnu. Historickou  koléb
kou  biologických  invazí  je  Støedozemí,  hnací
silou jsou kulturnì historické procesy. Poèátky
procesu  invazí  toti� sahají  a� do neolitu,  kdy
èlovìk v roli prvního zemìdìlce zaèal pøetvá
øet pøírodu. Zakládal pole, pálil lesy a vytváøel
ideální prostøedí pro nové druhy rostlin. V�dy�
obiloviny, stejnì jako velká èást plevelných pol
ních druhù, pochází ze Støedomoøí a stepních
oblastí Asie. Dal�ím mezníkem pro velkolepé
�íøení druhù bylo období objevných plaveb po
r.  1500,  které nesmírnì  zvý�ilo  objem  svìto
vého  obchodu  a  prolomilo  bariéry  oddìlující
jednotlivé  kontinenty. Tím se  zejména evrop
ským druhùm otevøela cesta do ostatních èástí
svìta.

  Nejvíc
invazních  druhù  pìstovaných  pùvodnì  pro
okrasné  úèely  pochází  ze  Severní  Ameriky.
Pøi procházkách v pøírodì mù�eme pøedev�ím
v porostech podél bøehù vidìt jednolité poros
ty , které jsou dobøe známé
pøedev�ím z vesnických zahrádek. Mají malé

bílé  až  modrofialové  úbory  a  ze  zahrádek
�unikly�  mezi  prvními.  Patøí  k  nim

  (Aster  novibelgii)  a
  (Aster  lanceolatus).  I

 (Solidago gigantea) a
  (Solidago canadensis)  upøednostòují

bøehy  podél  vìt�ích  tokù,  jsou  v�ak  k  vidìní
také kolem silnic a na rumi�tích. Porosty tìchto
druhù jsou nápadné v období kvetení koncem
léta a zaèátkem podzimu, kdy jejich hromadný
výskyt prozrazují �luté úbory drobných kvìtù.
Dal�ím nápadným druhem se �lutými kvìty je

 (Helianthus tuberosus).
V minulosti se pìstoval pøedev�ím jako krmná
plodina, proto�e tvoøí podzemní  jedlé hlízy. V
souèasnosti se stále vysazuje do zahrad jako
okrasná rostlina. Podél Beèvy vytváøí zplanì
né porosty na stovkách ètvereèních metrù.
Problémy  zpùsobují  i  nìkteré  døeviny.  Pù

vodnì  okrasná  døevina   (Ro
binia  pseudoacacia)  zámìrnì  dovezená  ze
Severní  Ameriky  je  dnes  tak  roz�íøená,  �e
mnozí  ani  nevìdí  o  jejím  cizím  pùvodu.  Je
velmi  agresivní,  chemickými  výmì�ky  z  ko
øenù  do  okolní  pùdy  vytlaèuje  ostatní  druhy
rostlin,  a  tak  pod  porosty  akátù  nenajdete
�ádnou  kvetoucí  bylinku.  Dal�ím  velmi  ne
bezpeèným  stromem  v  na�í  pøírodì  je

 (Acer negundo). Pochází také ze
Severní Ameriky, odkud byl do Evropy pøive
zen v polovinì 17. století. Má pro invazní døevi

Foto: L. Spitzer
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ských ostrovù z roku 1941. Staèilo necelých 70
let a u� docestoval i na Vala�sko. V následují
cích letech budeme tento mech potkávat stále
èastìji na krajích smrèin èi borù.

  Snadno,
pomocná  ruka  èlovìka  je  v�dy  nablízku.  Do
Británie pøicestoval pravdìpodobnì pohodlnì
lodí, která pøevá�ela z  ji�ní polokoule zbo�í v
bednách vystlaných mechem. Pak u� se jeho
výtrusy �íøily na botách a kolech aut smìrem
na východ. Dnes patøí zejména v západní Ev
ropì na vhodných místech k dominantním dru
hùm. Zatím docestoval  do  západního Ruska,
ale jistì to není koneèná stanice.

 (Impatiens glandulife
ra)  je  jednou z na�ich nejnápadnìj�ích a nej
hojnìj�ích  invazních  rostlin.  Je  to  jednoletá,
nìkdy a� 3 m vysoká bylina, s výraznì voní
cími a� páchnoucími svìtlerù�ovými nebo ví
novými kvìty. Jejím pùvodem jsou himálajské
lesy. Odtud ji v roce 1839 pøivezl pan Royle do
Královské botanické zahrady ve Velké Británii.
Netýkavka se brzy zaèala pìstovat po Evropì
jako okrasná a medonosná rostlina. Rùzné za
hradnické firmy tuto rostlinu šlechtily a prodá
valy  její semena. Dnes ji v zahrádkách témìø
nespatøíme.  Ale  na  poèátku  její  spanilé  jízdy
Evropou byly obdivované kvìty v nìkolika za
hradách. Podaøilo se jí z na�ich zahrádek utéct
zhruba pøed 100 lety. Zpoèátku se �íøila velmi
pomalu, a� od 60. let 20. století poèet míst ra
ketovì stoupl a dnes se vyskytuje kolem vìt�i
ny velkých øek a pøítokù Beèvy. Ale proè se ne
týkavka tak úspì�nì �íøí? Jako ka�dá správná
netýkavka umí kolem sebe rozstøelovat seme
na. Na vìt�í vzdálenosti se velmi úspì�nì �íøí
vodou,  proto  se  vyskytuje  pøedev�ím  podél
vodních tokù.

  (Heracleum  mante
gazzianum) má mezi na�imi invazními rostlina
mi  skuteènì  výsadní  postavení.  Prùbìh  jeho
invaze, nápadná velikost a impozantní vzhled
rostlin  a  také  alergizující  efekt  jeho  ��ávy,  to
v�e  jej  vyneslo  do  postavení  �mediální  hvìz
dy�. Málokteré rostlinì se toti� podaøilo v tako
vé míøe proniknout do novin i televize. Bol�ev
ník je bezesporu nádherná rostlina, dorùstající
úctyhodné  vý�ky  a�  5  m.  Jeho  kvìtenství
mohou být o prùmìru a� 1 m. Jedna rostlina
vyprodukuje a� 5000 semen roènì. Bol�evník
byl do Evropy zavleèen z Kavkazu a pøilehlých
oblastí jako okrasná rostlina. První bol�evníky
u nás pravdìpodobnì vysadil kní�e Metternich
v roce 1862 v parku zámku Kyn�vart. Je�tì v
roce  1950  bylo  známo  celkem  9  lokalit  jeho
výskytu  ve  volné  pøírodì.  V  souèasné  dobì
je  jich známo 600 (a podle odborníkù  jich ve
skuteènosti mù�e být a� tøikrát více). K roz�í
øení této rostliny hodnì napomohl fakt, �e je�
tì v 80. letech 20. století (kdy u� bylo zøejmé,
o jak nebezpeènou rostlinu jde) byla uvádìna
v zahrádkáøských publikacích jako nenároèná
okrasná rostlina bez jakýchkoliv varování èi ri
zik. Na Vala�sku se podaøilo tento druh témìø
vymýtit, zejména díky soustavné èinnosti Èes
kého svazu ochráncù pøírody, kteøí cílenì ma
povali a likvidovali rostliny bol�evníku. Celkovì
na severní Moravì nedo�lo k tak masivní inva
zi, jako tøeba v západních Èechách.

 (Reynoutria  japonica),
  (Reynoutria  sachali

nensis) a   (Reynoutria bohe
mica).  Køídlatek  se  u  nás  vyskytuje  nìkolik
druhù.  Zatímco  pùvodní  domovinou  køídlat
ky  japonské  a  sachalinské  je  Dálný  východ
�  oblasti  Sachalinu,  Japonska,  Korejského
poloostrova a  východní Èíny,  køídlatka  èeská
je køí�enec tìchto druhù, který byl popsán po
prvé z území Èeské republiky. Zde se toti� køí
dlatka japonská a sachalinská potkaly, co� by
se v jejich pùvodní domovinì nikdy nestalo, a
tak nic nebránilo volné  lásce a nový druh byl
na  svìtì.  Køídlatka  japonská  byla  dovezena
ji�  v  roce  1825  a  køídlatka  sachalinská  v  ro
ce  1869  jako  okrasné,  medonosné  a  krmné
rostliny.  V  zemích  svého  pùvodu  rostou  na
nestabilních  vlhkých  pùdách  na  vulkanickém
detritu a lávových proudech. Na Vala�sku je to
s køídlatkou stejné jako v celém zbytku Èeské
republiky. Vytváøí souvislé porosty na bøezích
vodních tokù, podél silnic a na dal�ích naru�e
ných stanovi�tích � svahy a náspy a také lesní
cesty. Køídlatky po nìjakém èase lidské péèe
neposlu�nì opustily zahrádky a vydaly se do
svìta.  U  nás  se  mno�í  zejména  vegetativnì
pomocí oddenkù. Tak�e  �ideální� zpùsob,  jak
nastartovat �íøení køídlatky  je, kdy� se èlovìk
rozhodne, �e ji v rohu své zahrádky ji� nechce,
vykope ji a hodí do potoka za plotem. Odden
ky se uchytí na bøehu a u� se vesele �íøí podél
toku.  K  �íøení  køídlatek  významnì  pøispívají
povodnì. Nejen  �e  se  vodou  roz�iøují  seme
na a oddenky, ale  rozru�ené bøehy poskytují
vhodná místa, kde se rostlina mù�e uchytit.

 (Echinocystis lobata) je
novinkou,  která  se  objevuje  v  posledních  le
tech podél Beèvy. Tato popínavá liána pøíbuz
ná okurkám a dýním je stále v nabídce zahrad
nických firem coby okrasná jednoletá rostlina.
Pøitom je známo, �e �tìtinec snadno zplaòuje
a rychle se �íøí v pobøe�ní vegetaci. Poznáte
jej  snadno  podle  typických  plodù,  podle  kte
rých byl  i  pojmenován,  jsou  to nafouklé silnì
�tìtinaté bobule trochu pøipomínající zavalitou
okurku.

 (Lupinus polyphyllus) patøí také do
skupiny zámìrnì vysazených rostlin. Vysazo
vali  jej  pøedev�ím myslivci  jako  vý�ivnou píci
pro zvìø, pro okrasné úèely pak bì�nì roste na
zahrádkách. Na Vala�sku zatím nevytváøí vel
ké porosty,  jeho �íøení  je pomalé (aèkoli  také
doká�e vystøelovat svá semena).

Hmyz a pavoukovci patøí mezi skupiny, které
se �íøí mezi  �ivoèichy nejrychleji a nejúspì�
nìji.  Jejich  populace,  hlavnì  druhù  na  okraji
areálu svého roz�íøení, kolísají. Nìkdy se i na
nìkolik desítek let ztratí, objeví se znenadání a
bìhem dvou tøí let obsadí znovu celou krajinu.
Napøíklad  nìkteøí motýli  na Vala�sko  dorazili
u� pøed nìkolika staletími a dodnes tvoøí silné
�ivotaschopné kolonie. Jiní zde v minulosti �ili,
jejich populace v�ak zaèaly skomírat a nako
nec se z rùzných dùvodù vytratily. Na uvolnìná
místa se rychle stìhují druhy pro region nové.
Navrátilci z dlouho èi krátkodobého exilu pak
musí, pokud chtìjí uspìt, o svùj obsazený pù
vodní domov svádìt nelítostné boje.
Na  Vala�sku  se  bì�nì  vyskytuje  velké

mno�ství  nepùvodních,  pro  veøejnost  nevidi

Foto L. Spitzer

nu velmi vhodné vlastnosti � plodí ji� ve velmi
mladém vìku, daøí se mu v pobøe�ní vegetaci
a na opu�tìných plochách. Velmi  rychle  ros
te, doká�e proto brzo zastínit na�e pøirozené
døeviny mìkkých  i  tvrdých  luhù. Pøi kácení  je
nutno  øez  potøít  vrstvou  herbicidu,  který  za
brání jeho zmlazení. Bez herbicidu dojde toti�
k  rychlému vypuèení boèních výmladkù a za
nìkolik let jej zde máme zpìt, a to je�tì ve vìt
�ím mno�ství.
Invadují v�ak i nepatrné rostliny � tøeba me

chy (Campylopus introf
lexus). Tento nápadný støíbøitý mech je jedním
z nejvýraznìj�ích invazních mechorostù v Ev
ropì.  Pùvodnì  rostl  pouze  na  ji�ní  polokouli
(Ji�ní  Amerika,  ji�ní  èást  Afriky  a  Austrálie,
Nový Zéland). Z Evropy je první záznam z Brit
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telných druhù hmyzu, jako jsou m�ice, mery èi
drobné plo�tice. Výjimkou nejsou ani zástupci
broukù èi drobných motýlkù èi tøeba i pavoukù.
Tyto  druhy  jsou  vesmìs  vázány  na  své  také
dovezené �ivné rostliny (jako tøeba mandelin
ka bramborová na brambory) nebo �ijí v tìsné
blízkosti èlovìka � v jeho pøíbytcích, sklenících
èi vyhøívaných továrních provozech. Jejich de
tailní roz�íøení není pøíli� dobøe známo. Chybí
toti� kapacity odborníkù, navíc nejsou pro ve
øejnost  zajímavými. Samozøejmì drtivá  vìt�i
na, pokud se u nás uchytí, pøírodì nijak zvlá��
ne�kodí.  Najdou  si  jen  svùj  prostor,  a  pokud
se nesna�í pøíli� viditelnì likvidovat své konku
renty, tak se je nevyplatí nièit. Stejnì se vrátí.
Problém je s tìmi druhy, které vyslovenì �ko
dí. Buï na majetku, zemìdìlství èi na pøírod
ním dìdictví. Napøíklad pouze dva druhy rakù
se pova�ují za pøirozenou souèást na�í fauny
(rak  øíèní  a  rak  bahenní).  Dal�í  2  druhy  (rak
pruhovaný a rak signální) k nám pøiputovaly ze
Severní Ameriky a rozná�í pro na�e raky ne
bezpeèné choroby. Kromì rakù se u nás uchy
til i krab èínský. V�ichni se �íøí vodními toky.

  (Cameraria  ohridella).  Jírovce
maïaly  se  v  na�ich  podmínkách  vysazují  ji�
mnoho  desetiletí.  Pøesto�e  se  nejedná  o  pù
vodní druh naší flóry, dlouho se mu v našich
podmínkách  velmi  daøilo,  dlouho  prosperoval

toti�  bez  zásadnìj�ího  �kùdce.  Situace  se
zmìnila v  roce 1993,  kdy se na  ji�ní Moravì
objevil tento drobný motýlek. Klínìnka jírovco
vá byla pro vìdu dlouho nepopsaným druhem.
Poprvé  byla  objevena  poèátkem  80.  let  20.
století  v Makedonii. Tento drobný motýlek se
do  roku 2001  roz�íøil  po  celé  støední  Evropì
a mohl skoro i zahubit v�echny jírovce na na
�em území. V dobì letu dospìlcù (na pøelomu
kvìtna  a  èervna) mù�ete  vidìt  stovky  tìchto
krásných motýlkù  sedìt  a  poletovat  na  kme
nech a kolem nich. Housenky tohoto motýla se
toti� vyvíjejí uvnitø  listù, které poté usychají a
odpadají.  Jírovce poté mají  tendenci se  je�tì
jednou  na  podzim  olistit  a  vykvést,  co�  stro
my  velmi  vyèerpává.  S motýlem  se  bojovalo
na  v�ech  frontách,  dlouhodobì  nepomáhaly
feromony, chemie, hrabání a pálení listí. Situ
aci nakonec vyøe�ila pøíroda sama. Objevil se
toti� parazitoid klínìnky, který od té doby dr�í
poèetnost motýla takøíkajíc �na uzdì�. Klínìn
ka úplnì nezmizela a asi ani nezmizí, hnìdnutí
a opadávání  listù  jírovce probíhá stále, av�ak
v daleko men�í míøe ne� døíve.

  Na  zaèátku  90.  let  20.
století  to  byla  senzace. Na  loukách  se  zaèal
poznenáhlu  objevovat  pøistìhovalec  z  jihu
� èerno�lutý køi�ák. Ji� ve 2. èísle Vala�ska �
vlastivìdné revue jej komentoval RNDr. Lubo
mír Brabec. Jedná se o
(Argiope bruennichi). Není nebezpeèný a v�í
mavý pozorovatel jej na své síti sedícího objeví
na ka�dé teplej�í louce. Samice si na podzim
hlídají  své mladé ve  velkých  zapletených  ko
konech. Pøi pøemno�ení doká�e tento pavouk
vychytat  ve�kerý hmyz na  louce.  Je  to  velký
jedlík  a  zdatný  lovec,  doká�e  chytit  a  zabít  i
velkou kobylku zelenou. Pavouk u nás ji� zdo
mácnìl a dnes se jeho krásnými vosími barva
mi mù�eme kochat takøka na ka�dé louce, a to
i na sídli�tích. Podobnì se �íøí i dal�í druh pa
vouka  (Cheiracanthium
punctorium). Je to impozantní pavouk velký a�
1,5 cm. V létì si samièky pøedou zámotky, kte
ré  lepí na vrcholky  rostlin. Je  jedním z nejje
dovatìj�ích pavoukù u nás. Jako jeden z mála
vás mù�e bolestivì kousnout. Kousnutí mù�e
vyvolat a� horeèku. Následky kousnutí ale vìt
�inou do druhého dne odezní.

  (Pterostichus  caspius).
Málokdo ví, �e si BrumovBylnice a její blízké
okolí  nese dìdictví  z  intenzivní  obchodní  vý
mìny s bývalým SSSR. Se døevem byl k míst
ní  pile  zavleèen  tento  støevlík,  který  nejen�e
nevymøel, ale vytvoøil zde �ivotaschopnou po
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pulaci a �íøí se i do okolí. Tento støevlík je tma
vé barvy a velikosti do 2 cm. V ÈR �ije  je�tì
v blízkém okolí dal�ích dvou pil � u Bøeclavi a
v areálu Kauèuku Kralupy. Pravdìpodobnì je
predátorem hmyzu �ijícího v tlejícím døevìném
materiálu, k nalezení je tak na stabilních sklád
kách døeva a v jejich okolí.

 (Ari
on  lusitanicus).  Plzáka  pùvodem  z  Pyrenej
ského poloostrova zaèal mimodìk �íøit pøímo
èlovìk.  Plzákùm  se  daøilo  propa�ovat  se  do
hlíny  urèené  pro  zahrádkáøe.  První  záznam
z Èeské republiky je z roku 1991. Na obsaze
ní celého území ÈR si plzák vzal ne o mnoho
víc ne� deset  let. Plzák  ji� u nás �ije napros
to nezávisle na èlovìku a páchá velké �kody
v zemìdìlství. Nepøátelský je i k ostatním do
mácím druhùm plzákù a  slimákù.  Jakmile  se
nìkde pøemno�í, se�ere i populace domácích
druhù, a ty poklesnou na minimální hodnoty èi
se vytratí úplnì. Vyhubit jej tøeba na zahrádce
není lehké, nejèastìji se pou�ívá chemický boj
moluskocidy. Ve volné pøírodì  je  jeho hubení
ji� naprosto nemo�né.

Nepùvodních obratlovcù roz�íøených na Va
la�sku je celá øada. Chovají se v oborách jako
lovná  zvìø,  odsud  unikají  i  do  volné  pøírody.
Potkat muflona či jelena siku v lese tak není až
tak neèekaný zá�itek, v rybnících na nás tu a
tam vykouknou vypu�tìné �elvy nádherné, pù
vodem z ji�ních èástí USA. Chováme je doma
jako mazlíèky èi  jako hospodáøská zvíøata. A
odsud taky unikají èi  je pøímo vypou�tíme do
volné pøírody. Nebudeme si povídat ani o pest
rém slo�ení místních vod, které mnohdy ji� pøi
pomínají  spí�e  akvárium  ne�  podhorský  tok.
My  se  budeme  vìnovat  jen  tìm  nechtìným,
�na vlastní triko� pronikajícím obratlovcùm.

  (Nycte
reutes  procyonoides).  Nepotkali  jste  nìkdy
v  noci  zvíøe  zavalitého  tìla,  pøipomínající  je
zevce nebo mývala? Mo�ná jste mìli to �tìstí
a narazili na v ÈR ji� v�ude roz�íøeného psíka
mývalovitého.  Tento  východoasijský  druh  byl
bìhem první poloviny 20. století vysazen v ev
ropské  èásti  Ruska  (napø.  v  Bìlorusku).  Od
té  doby  se  rychle  roz�íøil  po  vìt�inì  E v r o p y .
U nás byl poprvé vidìn po roce 1950, na Va
la�sku a� v posledních letech. Je to v�e�ravé
zvíøe  (které  ov�em  nepohrdne  ani  odpadky),
kterému se  nìkdy pøisuzuje negativní  vliv  na
hojnost drobných obratlovcù. Toto v�ak dosud
není prokázáno.

(Mustela  vi
son)  je  ko�e�inové  zvíøe,  které  bylo  ve  vel
kém vypou�tìno v prùbìhu 20. století v celé
západní Evropì. Zpoèátku �il v ÈR jen v tìs
ném okolí farem, kde byl chován. Na zaèátku
90. let 20. století v�ak do�lo k jednorázovému
vypu�tìní nìkolika  stovek zvíøat  ze  zru�ené
farmy  v Chramostech. Od  té  doby  se  zaèal
lavinovitì  �íøit  celou  ÈR  a  momentálnì  se
zastavil ji� u Vala�ského Meziøíèí. Co nevidìt
se v�ak jistì roz�íøí po vodních tocích na celé
území Vala�ska. Norek je predátor drobných
obratlovcù a dal�ích �ivoèichù. Na místì, kde
se  pøemno�í,  likviduje  populace  �ab,  drob

ných hlodavcù, ale i hadù (u�ovka podtlama
tá) a v posledku doká�e zdecimovat  i boha
tou populaci  raka øíèního  (Astacus astacus).
Lovit doká�e i ryby, je tak konkurentem vydry
øíèní a hranostaje.

�ivotopis   (Ondatra  zi
bethicus)  se  v  èeských  zemích  pí�e  od  roku
1905,  kdy  bylo  nìkolik  jedincù  vypu�tìno
hrabìtem  ColloredoMansfeldem  v  Opoènì.
Bìhem  rychlé  populaèní  exploze  ondatra  do
roku 1915 obsadila celé Èechy a do roku 1927
pak celé území ÈR a� po nejvýchodnìj�í bod �
èeskopolskoslovenské  trojmezí. Nyní se vy
skytuje stále plo�nì, aèkoliv populace prodì
lala nìkolik pøemno�ení a následných ústupù.
Vyhovují jí travnaté hlinité bøehy stojatých vod.
Nemá pøíli� ráda kamenité potoky støedních a
vy��ích  poloh.  Aèkoliv  poèet  úlovkù  ondatry
stále klesá, zùstane s námi tento hlodavec ur
èitì je�tì hodnì dlouho.

 (Canis mesomelas) u� je
za  humny.  Tuto  �elmu  u�  nemusíte  vidìt  jen
v zoo. Pùvodem je ze severní Afriky a roz�íøil
se na Balkánì, kde je nyní naprosto bì�ný. Na
Slovensku se objevil z Maïarska pøed deseti
lety. �ije ji� volnì v ÈR v ji�ní èásti Bílých Kar
pat, kde byl jeden jedinec sra�en autem. Aèko
liv  to  zatím není pravdìpodobné, není  vylou

(zdroj www.wikipedia.com)

èeno, �e se údolím Vláry èi Døevnicí dostane
i na Vala�sko.

U  mnoha  invazních  rostlin  a  �ivoèichù  se
podaøilo  zjistit,  kdy  se  poprvé  v  ÈR  objevili
a s  jakou rychlostí se s postupem let  roz�íøili
do volné krajiny. Tato rekonstrukce by nebyla
mo�ná bez velkého mno�ství údajù � dokladù
o výskytu. Právì muzejní sbírky jsou cenným
zdrojem tìchto dat.  A tak v herbáøi Muzea re
gionu Vala�sko mù�ete narazit  tøeba na vyli
sovanou vìtvièku køídlatky s letopoètem 1897,
kdy  byla  tehdy  v  pøírodì  naprostou  raritou.
Stejnì tak máme ve sbírkách i jedny z prvních
mandelinek bramborových.

K invazním druhùm je mo�né se postavit rùz
nì � ignorovat je a pova�ovat za pøirozenou sou
èást pøírodních dìjù nebo s nimi bojovat.  Jedno
je  v�ak  jisté,  invazní  druhy  jsou  celosvìtovým
problémem.  Jejich  odstraòováním  se  zabývá
celá øada vìdcù a institucí. O invazních druzích
dokonce existuje mezinárodní dohoda.

 je závìr pátého svìtového kongresu
IUCN o chránìných územích. Pøes 3000 úèastní
kù ze 154 zemí se v ní zavazuje k ochranì chrá
nìných území pøed invazními druhy. Durbanská
výzva byla podepsána v záøí roku 2003. Za ÈR
ji podepsali zástupci Ministerstva �ivotního pro
støedí a v�ech Národních parkù.
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Gobelíny a koberce
Rudolfa Schlattauera

jako doplnìk
secesních interiérù

18981915
Pavla Knápková

Rudolf Schlattauer zalo�il v roce 1898 v Za
�ové první gobelínovou a kobercovou dílnu v
na�ich  zemích.  Umìlecké  vzdìlání  získal  ve
významných evropských kulturních centrech,1
kde se nejspí� setkal  také s  technikami  tkaní
kobercù a gobelínù. Pøed svými  cestami stu
doval  Schlattauer  malíøství  ve  Vídni,  nejprve
u Hanse Makarta, poté na Akademii u Christi
ana Griepenkerla. Studium zde nedokonèil.2
Schlattauer bývá èasto  jak v dobových zá

znamech,  tak  v  literatuøe  oznaèován  za aka
demického malíøe. Jeho malíøské  tvorbì byla
pøesto doposud vìnována jen malá pozornost.
Známe dnes dvì Schlattauerovy malby.3 Por
trét dámy  i Pieta  jsou olejomalby nepøíli� vel
kých  rozmìrù, Pieta  není  dokonèená. Pøesto
mù�eme na tìchto malbách rozpoznat, �e au
tor pro�el akademickým �kolením, jak ve stav
bě figur, tak podle splývavého rukopisu. Hlav
nì Portrét dámy, aè se jedná o velmi drobnou
práci, vykazuje velké kvality v psychologickém
zachycení  portrétované.  Více  Schlattauero

vých maleb neznáme, a proto  jsou  i  tyto dvì
Schlattauerovi  pouze  pøipsány  a  autorství
mù�e být potvrzeno nebo vyvráceno pouze na
základì srovnání s dal�ími malbami, které mo
hou být v budoucnu objeveny.
Pøes  tento nedostatek materiálu  se nezdá,

�e by se Schlattauer vìnoval malbì jen okra
jovì.  Malby  mu  neslou�ily  jen  jako  pøedlohy
ke  gobelínùm. Maloval  i  portréty  na  zakázku
a  náladové  krajiny  v  ranním  èi  podveèerním
osvìtlení. O  této  tvorbì se dozvídáme pouze
z dopisù, které Schlattauer zasílal svému pøí
teli Metodìji  Jahnovi.4  Jediná  technika,  která
je  v  dopisech  zmínìná,  je  pastel5  a  nepøímo
i  olejomalba  v  poznámce  o  napnutí  plátna.6
Dochované malby potvrzují, �e se Schlattauer
vìnoval i této technice.
Dal�í  oblastí  Schlattauerovy  tvorby  byly

koberce  a  gobelíny.  Urèení  jejich  datace  je
obtí�né.  Neexistují  archivní  prameny,  které
by  jednotlivá díla nebo alespoò návrhy k nim
spolehlivì datovì zaøadily. Dal�ím problémem
je u�ívání Schlattauerových návrhù  i  po  jeho
smrti  v  roce  1915  a  také  za  dal�ího  øeditele
Jaro Kuèery.7 Kuèerovy repliky se ale vyzna
èují  odli�nou  technikou  tkaní,  men�í  kvali
tou  prací  a  nepøíli�  harmonickou  barevností.
Dále jsem tedy rozli�ovala gobelíny a koberce
vzniklé  za Schlattauerova �ivota, které ozna
èuji  jako  originály,  práce  vzniklé  pozdìji  pak
oznaèuji jako repliky.8
K  urèení  pøibli�ného  datování  ante  quem

pomáhají  dopisy  architektù,  kteøí  se  Schlat
tauerem  úzce  spolupracovali  a  zadávali  mu
zakázky na dekorativní doplòky svých interié
rù, nejèastìji gobelíny, ale také koberce.
V dopise ze 7. února 1909 �ádal Du�an Jur

koviè Schlattauera o vytvoøení dvou gobelínù
nad  rohovou  pohovku,  které  budou umístìny
v pravém úhlu k sobì, a dal�í gobelín �[�]pro
jídelnu,  takté�  do  výplnì  nad  sedátkem  �
136  cm  dlouhý,  54  cm  vysoký.  Barva  nábyt
ku tmavohnìdý dub. Jakého rázu gobeliny býti
mají,  to  ji�  asi  víte.  [�]�9  Urèitou  pøedstavu,
jak Schlattauer takovou zakázku mohl vyøe�it,
nám mù�e poskytnout dochované sofa rovnì�
v tmavì hnìdém dubovém døevì, které Jurko
viè navrhl pro salon zámku v Molitorovì mezi
lety 19081911. Nad opìradlem je gobelín Bo�í
muka podle Schlattauerova návrhu, provedený
ve  zcela  odli�né  variantì,  ne�  kterou  známe
z veøejných sbírek.10 Dal�í gobelíny s námìtem
Bo�ích muk mù�eme díky gobelínu z Molitoro
va datovat kolem roku 1911.
Jurkovièùv  asistent  Valentin  Hrdlièka  se

Schlattauerem  také  spolupracoval.  V  dopise
ze 2.  záøí  1909 mu  zadal  vytvoøení  gobelínu
�[�] Jeden gobelín má rozmìry násl.: 118 cm
�íøka,  116  cm vý�ka  ve  falci. Umístìný bude
v záhlaví postele a obdr�í  rám 11 cm �iroký.
Kromì toho budou po stranách skøínky bohatì
èlenìné fasetovaným sklem brou�eným. Celek
bude vyhlí�eti asi takto: [V levé èásti dopisu je
skica  postele  a  skøínìk  s rozkresbou  místa
pro gobelín.] Barva nábytku je svìtle modrá s
mdlým leskem. Máky by se sem dobøe hodily,
jen bych si pøál za jejich pozadí hodnì daleký
horizont.  Snad  by  se  daly  s  výhodou  u�it
[sic.] máky bílé s men�í skupinou èervených.
Koneènì mám  je�tì stále dojem, �e by mìlo
být  v gobelínu  hodnì  �luté  barvy�  Prosím
Vás promiòte, �e se Vám do tohoto tolik pletu.

Není  to  nikterak  závazné  a  já  se  milerád
spokojím s Va�ím návrhem.[�]�11
Fotografie této nábytkové soupravy, včetně

Schlattauerova gobelínu, byla oti�tìna v èaso
pise Èeský interieur.12 Schlattauer se pomìrnì
dr�el Hrdlièkova pøání a na gobelínu jsou v po
pøedí máky, nikoli v�ak v bílé a èervené varian
tì, ale bílý akcent tvoøí kopretiny kvetoucí ní�e.
Mezi  nimi  jsou  v  levé  èásti  klasy  èi  traviny,
které mohly  být  vytkané  �lutou barvou podle
Hrdlièkova pøání. Na dalekém horizontu se tyèí
v pravé èásti hora a po obloze plují mraky.
Tento gobelín se opìt ve své celkové kom

pozici neshoduje s gobelíny, které jsou ve ve
øejných sbírkách.  Je snad mo�né uva�ovat o
tom, �e Schlattauer pou�il námìty kvìtin, kte
ré se ve stejném provedení objevují na dal�ích
gobelínech, a vytvoøil z nich novou kompozici.
Pak  by  �lo  pøedpokládat,  �e  gobelín  oti�tìn ý
v  Èeském  interieuru  i  práce  jemu  pøíbuzné13
lze  datovat  pøed  rok  1911,  a  podle  zaslané
ho  dopisu  lze  datování  posunout  a�  do  roku
1909.
Na následující stranì v  tomté� èasopise  je

fotografie interiéru vlevo vedle postele. Kobe
rec  le�ící  na  zemi  pøed  toaletním  stolkem  je
té� dílem Schlattauerovým. Podle roku svého
publikování mù�e být datován pøed  rok 1911.
V Zemském archivu v Opavì14  se k  této prá
ci  nachází  patrona,  která  slou�ila  jako  pøímá
pomùcka pøi tkaní. Díky ní mù�eme rekonstru
ovat barevnost koberce. Hlavní pole bylo tvo
øeno zelenou a svìtleèervenou barvou, které
jsou oddělené fialovým pruhem. Celek  je do
plnìn geometrickými motivy tmavìèervenými,
�lutými a modrými. Bordura s geometricky sty
lizovanými srdci  je ve stejné kombinaci barev
jako geometrické detaily ve støedovém poli.
V  rekonstruované  Jurkovièovì  vlastní  vile

v  Brnì�abovøeskách,  která  se  letos  na  jaøe
otevøela veøejnosti,  jsou  také gobelíny Rudol
fa Schlattauera.  Je  to  vzácný  pøípad,  kdy  se
Schlattauerovy  práce  nacházejí  v  pùvodním
interiéru.  Nejedná  se  v�ak  o  jejich  originály,
ale o novodobé  repliky gobelínù utkané pod
le zachovaných originálů. Dobovou fotografií z
èasopisu Styl15 jsou v prostoru alkovny dolo�e
ny gobelíny Vala�ská chalupa a jedna z variant
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Pampeli�ek ve ètvercovém formátu. Tyto dvì
práce lze datovat pøed rok 1906, kdy byla vila
dokonèena. Dnes doplnìná ètvercová varian
ta Pampeli�ek a gobelín Bo�í muka, které se
nacházejí rovnì� v alkovnì, nejsou dobovými
zprávami dolo�eny.
Dále  je  mo�né  alespoò  nìkteré  Schlat

tauerovy  práce  datovat  díky  jejich  oti�tìní  v
dobových periodicích. V èasopisu Ná� smìr16
je  jich  publikována  celá  øada. Barevnì  je  re
produkována  støedová  èást  paravánu  Strom
kové  rù�e,17  èernobíle  jsou  oti�tìny  gobelíny
Kopretiny,18  Blatouchy,19 Máky,20 Pampeli�ky,21
Vala�ská  chalupa,22  Veèerní  nálada23  (dnes
oznaèena Mìsíc nad jezerem), malé pol�táøo
vé gobelínky Bledule v lese a Kvìtiny.24
Na  stranì  106  je  èernobíle  reprodukován

pohled na výstavu Zemské gobelínové �koly.
Vystaveny  byly  gobelíny  podle  Schlattaue
rových  návrhù  Lilie,  Vlèí  máky25  a  Bøízky.26
Kromì  gobelínù  je  v  interiéru  pøehozen  pøes
houpací  køeslo  koberec  s  pilovitým  motivem
na krat�ích stranách. Patrona k tomuto koberci
se  opìt  nachází  v  Zemském  archivu  v Opa
vì.27 Podle ní byla hlavními barvami koberce
tmavìzelená s rezavì hnìdou. Tento barevný
souzvuk  byl  v  osmiúhelníku  s  geometrickými
prvky doplnìn o dal�í odstíny zelení, hnìdí a
o �lutou. Ta vyplòovala  i pásy bì�ící podélnì
celým kobercem. Nakolik se barevnost patrony
shoduje s vyfotografovaným kobercem, nemù
žeme přesně určit. Pilovitý motiv na fotografii
je  výraznì  barevnì  kontrastní  vùèi  ostatním
èástem,  tak�e  nelze  vylouèit,  �e  se  jednalo
o jinou barevnou variantu.
Vý�e  zmínìné  práce  mohou  být  datovány

podle oti�tìní v èasopise pøed rok 1911. Nepla
tí to v�ak bezvýhradnì, vznik gobelínu Bøízky
byl Jaro Kuèerou urèen do roku 1908.28 Z toho
je patrné, �e datování pouze podle roku publi
kování  je znaènì nepøesné a bylo by potøeba
dal�ích materiálù a archiválií k urèení pøesných
datací jednotlivých prací.
Dal�í  oporu  pro  datování  Schlattauerovy

tvorby  nabízí  èlánek  Bohumila  Fi�era Rudolf
Schlattauer  a  Zemská  jubilejní  �kola  gobeli
nová.29  Autor  se  v  tomto  èlánku  jednak  za
bývá  Schlattauerovým  vzdìláním  a  cestami
po  Evropì  a  té�  sleduje  vývojovou  linii  jeho
tvorby.30
Dìlí ji na tøi období. V prvním se Schlattauer

vìnoval  více  zakázkám dekorativní  povahy a
drobnìj�ích rozmìrù. Námìty pojednával je�
tì velmi realisticky. Ve druhém období dospìl
Schlattauer k vy��í stylizaci, jako pøíklady uvá
dí  Fi�er  gobelíny  z  paravánu  Ètvero  roèních
období,31  Vìtrný mlýn  za makovým  polem,32
Vala�ská chalupa a motivy s vìtrnými mlýny33
a zøíceninami.34 Poté Schlattauer podle Fi�e
ra pøistoupil k úplné stylizaci a práci s velkými
plochami barev.35
Zajímavý je autorùv údaj, �e se v roce 1911

ji� Schlattauer pøevá�nì vìnuje tvorbì kober
cù,  po  kterých  byla  vìt�í  poptávka.  Koberce
hodnotí  jako kvalitní umìlecká díla a dodává,
�e  �[...]  ustálené  pomìry  umìlcovy  umo�nily
mu koneènì materielnì neodvislou tvorbu ko
bercù,  jich� úspìch v poslední dobì  jest  do
konalý.[�]»36  Jen  nemnoho  autorù  vyzvedlo
význam  Schlattauerovy  tvorby  kobercù.  Vìt
�inou bývá Schlattauerùv stì�ejní pøínos spat
øován v gobelínové tvorbì. Dùvodem mù� e  b ý t

i  to, �e se Schlattauerovy koberce zachovaly
ve veøejných sbírkách pouze dva.37
Schlattauerùv  pøechod  k  tvorbì  kobercù  a

tedy  ke  geometrické  ornamentice  nebyl  pod
mínìn zmìnou  jeho umìleckého cítìní, které
by směřovalo od florální secese k secesi ge
ometrické,  jak  uvedl  Pavel  �opák.38  Spí�  se
Schlattauer na tuto tvorbu orientoval z popudu
Zemského výboru, který manufakturu spravo
val  a  chtìl  výrobu  kobercù  upøednostnit  pro
jejich vìt�í výnosnost.39 A� ji� z dochovaných
prací nebo z návrhù ulo�ených v Zemském ar
chivu v Opavì40 je zøejmé, �e Schlattauer tvo
øil gobelíny jako více èi ménì stylizované úse
ky krajin èi detaily kvìtin a geometrické motivy
byly urèeny výhradnì pro koberce.
Nelze  tedy  uva�ovat  o  vývoji,  který  by  re

agoval na proměnu secesního stylu z florální
fáze  v  poèátcích  ke  geometrickému  závìru
tohoto  slohu.  Vývoj  Schlattauerova  díla  ne
mù�eme  urèit  ani  podle  pøibli�ného  datování
ante quem u dìl reprodukovaných v dobových
periodicích. Nemáme dosud dostateèný poèet
materiálu,  který  by  zpøesòoval  toto  datování,
a  proto  musí  být  bráno  jako  velmi  pøibli�né.
Ani  Fi�erùv  pøíspìvek  nevná�í  do  problému
více  svìtla.  Srovnámeli  jím  navr�ený  vývoj
Schlattauerovy  tvorby  s  gobelíny,  které  jsou
dobovì dolo�ené v Jurkovièovì vile, objeví se
nám spoleènì pøed rokem 1906 gobelín Vala�
ská chalupa, který je velmi popisný, a zároveò
i  naprosto  odli�ná  práce  Pampeli�ky,  kde  je
kladen  velký  dùraz  na  zjednodu�ení  tvarù  a
vytøíbené barevné kombinace.
Z  toho  vyplývá,  �e  dal�í  bli��í  datování

Schlattauerových  prací  není  úplnì  mo�né.
Díky  dobové  literatuøe  jsme  ale  zjistili,  které
z  gobelínù  bezpeènì  vznikly  do  roku  1912.
Fi�erùv  èlánek  dále  odrá�í  odborný  zájem,
se  kterým  se  Schlattauerova  tvorba  setkala
na Moravì na poèátku druhého desetiletí 20.
století.  Fi�erùv  pøíspìvek  zároveò  potvrdil,
�e  po  roce  1911  rostla  v  Zemské  �kole
gobelínové  a  kobercové  více  tvorba  kobercù
a ty nevznikaly pouze podle Schlattauerových
návrhù,  ale  i  díky  pøispìní  asistenta  Rudolfa

Livory a profesora Døevaøské �koly Emanuela
Pelanta.
Díky  dobovým  fotografiím  bylo  též  možné

odhalit existenci dal�ích variant dnes známých
gobelínù, nebo i práce naprosto neznámé. Tím
se nám otevøel nový pohled na Schlattauero
vu  tvorbu. Mù�eme  pøedpokládat,  �e  s  návr
hy  bylo  èasto  nakládáno  velmi  volnì  a  byly
pøizpùsobovány  a  kombinovány  podle  pøání
objednavatelù,  èasto  architektù,  za  úèelem
vytvoøení umìlecky jednotného a pùsobivého
interiéru,  kde  bude  nábytkové  vybavení  har
monicky doplnìno o krajinné výjevy gobelínù
nebo geometricky pojednané koberce. V obou
oblastech uplatòoval Schlattauer cit pro tvaro
vé i barevné souzvuky.
Schlattauerovu  tvorbu  bychom  mìli  chápat

v �ir�ím kontextu evropského dìní na pøelomu
19.  a  20.  století.  Jistì  byla  ovlivnìna  novými
my�lenkami,  se  kterými  se  Schlattauer  setkal
ve  velkých  umìleckých  centrech  té  doby. Po
znal prostøedí, které zrodilo významné skupiny
secesních umìlcù v Mnichovì, Berlínì a Paøí�i.
Zde  se  nejspí�  setkal  s  tvorbou  impresionistù
i  následující  generace  postimpresionistù,  ale
v�dy spí� tíhl k symbolicky �ifrované tvorbì.41
Na své cestì po severní Evropì se Schlat

tauer mohl seznámit s tkalcovskými technika
mi a v Hamburku mohl poznat rozsáhlé sbírky
japonského, nìmeckého lidového i skandináv
ského umìní. Tyto poznatky nejsou podlo�eny
konkrétními archiváliemi, ale ve Schlattauero
vì tvorbì je patrná souvislost s dobovým umì
leckým dìním a obrodou tkalcovství v Norsku
a Dánsku.
Schlattauer  se  vìnoval  hlavnì  námìtùm

krajin,  které  zpodobòoval  jak  v  gobelínech,
tak na svých malbách. Pomocí barevných sou
zvukù se sna�il o vytvoøení náladové krajiny,
která by zrcadlila autorovy pocity a pøená�e
la  je na diváka.42 Zároveò  je z vý�e citované
korespondence s architekty patrné, �e Schlat
tauer  nechápal  své  gobelíny  a  koberce  jako
autonomní  nezávislá  díla,  ale  v�dy  se  sna�il
pøizpùsobit je danému interiéru a po�adavkùm
objednavatele.
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Schlattauerova  gobelínová  a  kobercová
dílna nebyla  jedinou, která v èeských zemích
kolem  roku  1900  vznikla.  Dal�í  dílnu  zalo�il
Bohumír  Jaronìk  s  bratrem  Aloisem  v  ne
dalekém  Ro�novì  pod  Radho�tìm,  ale  ta
zanikla  krátce  po  smrti  svých  zakladatelù.
Dal�í  dílnu  zalo�ila Marie  Teinitzerová  v  Jin
døichovì  Hradci  v  roce  1910.  Zpoèátku  se
hodnì  orientovala  na  tvorbu  potiskovaných
textilií  a  gobelíny  vytváøené  pozdìji  nebyly
tkány podle jejích návrhù. Podstatná byla i její
pøíslu�nost do dílen Artìl, co� velmi pomáhalo
propagaci  tvorby jindøichohradecké dílny.
Schlattauer  v�ak  stál  mimo  velká  umìlec

ká centra. Pøe s t o  je h o  p r á c e  o d r á � í  m y � le n k y
o obrodì øemesel, èasté v dobovém umìlec
kém prostøedí. Schlattauer se více zamìøil na
tvorbu originálních øemeslnì provádìných dìl
podle my�lenek formovaných Williamem Mor
risem. My�lenky masovìj�í výroby a umìlec
koprùmyslového  designu  mu  nebyly  vlastní.
Zde  můžeme  spatřovat  příčiny  finančních
problémù dílny za Schlattauerova �ivota. Dal
�ím  dùv o d e m  b y l  b e z e s p o r u  n e z a v e d e n ý  t r h
s umìním na Moravì v té dobì.43
Za  Schlattauerova  �ivota  nedo�la  jeho

tvorba dostateèného ocenìní. Je�tì dlouho po
své smrti byl pova�ován za prùmìrného tvùrce.
Pokud byl  literaturou vyzdvihován, pak pouze
jako  zakladatel první gobelínové a kobercové
dílny  u  nás  a  jeho  výtvarná  tvorba  nebyla
dostateènì  zhodnocena.  Schlattauerova  díla
jsou  svým  pojetím,  námìty,  volbou  výtvarné
techniky  tkaní  a  úzkým  propojením  gobelínù
a kobercù s interiéry  plnohodnotnou souèástí
èeského  i  støedoevropského  umìní  belle
époque.
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�Mám  rád  obyèejné  vìci  a  obyèejné  lidi  a
jejich obyèejný �ivot. Fascinují mì staré cha
lupy,  ve  kterých  u�  dávno  nikdo  nebydlí,  ale
kde v pøedsíni poøád visí starý kabát a v  lo�
nici  je zapomenutý svatý obrázek a v  rohu je
stará postel, ve které se tøeba nìkdo narodil a
nìkdo zase umøel. A mo�ná jeden a ten samý
èlovìk. Ta pomíjivost vìcí, místa a èasu je tak
silná, �e  tam cítím vìènost, mo�ná  i Boha...�
Tímto vyznáním pøibli�uje svùj obrazový esej
o  lidech,  které  oznaèuje  jako  �starousedlíky�,
vsetínský  fotograf,  autodidakt  Robert  Goláò
(1971). Fotografování se vìnuje aktivnì témìø
dvì desetiletí. Výhradnì se zamìøuje na výra
zové možnosti klasické černobílé  fotografie a
soustøeïuje  se  na  subjektivní  dokumentaris
tickou  tvorbu,  která  se  u  nìj  prolíná  v  rámci
zvoleného  tématu  i  s  dal�ími  �ánry,  zejména
s  portrétem,  ale  také  krajinou  a  záti�ím.  Ve
výtvarnì kultivovaném pojetí  podává v  tema
tických cyklech emotivní zprávu o svém setká
ní  s  jinakostí  toho  druhého� Vedle  zejména
sociálně  profilovaných  projektů  (Starousedlí
ci  (od  1999),  Exodus  (2004), Romské  cesty
(2005), È.p.  1336  (2006)  a  Maringotky  (od
2009)), se soustavnì zabývá  i dokumentová
ním divadelních pøedstavení a skrytého �ivota
v zákulisí, které jako divadelní ochotník a nì
kdej�í produkèní a kulisák dùvìrnì zná (napø.
Smrt Hippodamie (2008).
Podprahové tiktak� (èi je to snad pøímo tlu

kot  srdce?),  sotva sly�itelné, ale  tolik  sladko
bolnì citelné neodvratné plynutí èasu a �ivota
naplňuje fotografie Roberta Goláně hlubokým
lidským  soucitem  a  nostalgií.  Tím  tichým
steskem  a  smíølivým  smutkem  z  nemo�nosti
prodlou�it  okam�iky  pøítomného,  prchavého
�ivota, tak i z nemohoucnosti o�ivit, poznat a
uchopit pøíbìhy, dìje a vztahy, které se staly
minulostí  a  o  nich�  vydávají  svìdectví  napø.
polorozpadlé èi zcela opu�tìné usedlosti, od
lo�ené pøedmìty, opomíjené symboly mnohdy
vytrácející se víry a nadìje� (Metaforicky vy
jádøeno: pøedstavení konèí, opona padá.) Do
posud  nejnaléhavìj�í  fotografovou  výpovìd í

o pomíjivosti �ivota je cyklus dokumentárních
snímkù mizejícího svìta venkovských starou
sedlíků  na  Valašsku  a  fotografic k á  r e p o r t á ž
o konci vsetínského �Domu hrùzy�.
K leto�nímu �ivotnímu jubileu fotografa Ro

berta Golánì byla  vydána  vsetínským nakla
datelstvím  Dalibor  Malina  monografie,  která
je  autorovým  svobodným,  èistì  osobním  a
intuitivním výbìrem z díla od roku 1994. Pub
likovaný soubor není ale prùøezem tvorbou za
uplynulý èas; neobjevuje se romská ani diva
delní tematika. Na všechny fotografie lze však
pohlí�et jako na záznamy setkání, nálad, emo
cí a situací, které jsou doposud tím nejvìt�ím
autorovým impulsem k fotografování.
Køest  publikace  se  uskuteènil  na  zahájení

fotografovy výstavy v Galerii V Poschodí Knih
kupectví Malina ve Vsetínì, a to 15. záøí tohoto
roku. Pøi této slavnostní chvíli se naskytla pøí
le�itost polo�it Robertovi Goláòovi pár otázek.

Roberte, jako fotograf pohledem dokumen
taristy  zachycujete  rozmanité  mikrosvìty...
Proè právì tento pøístup a úhel pohledu?  Èím
je Vám bytostnì blízký? V èem tkví podle Vás
jeho mo�nosti (a naopak limity...)?
Každá fotografie by měla mít příběh. A ten

zaèíná a konèí u samotné osobnosti  fotogra

fa.  Pokud  je  dobrý  pozorovatel,  vnímavý  a
umí  naslouchat,  je  nadìje,  �e  vznikne  dobrý
snímek. Jakmile se ov�em objeví nìkdo, kdo
chce  jen  brát,  neumí  se  v  daném  prostøedí
pohybovat  a  víc  kalkuluje  ne�  skuteènì  fotí,
tak  je  to na výsledném snímku znát  (a  lehce
se pozná, kdo za objektivem stál...). V tom vi
dím  jak  zásadní  pøednost,  tak  i  úskalí  tohoto
pøístupu  k  fotografování.  Fotím,  co  chci  a  co
mě zajímá. Baví mě, když je na fotografii více
motivù:  znak,  nápis,  symbol,  èasový  údaj�,
proto�e snímek s odstupem èasu získává dal�í
rozmìr a divák si mù�e k nìmu vytvoøit  svùj
vlastní pøíbìh. Rád lidem naslouchám a pozo
ruju  je, ale  také si vybírám, koho budu fotit a
koho ne. Pøeji  si, aby  to byla pøíjemná chvíle
pro obì strany, a pokud se nìkdo nechce foto
grafovat, tak to respektuji. Nechci fotit za cenu
konfliktu... Není to můj styl. Nezneužívám dů
vìru lidí a velmi rád se k nim po èase vracím.

Svi�nì reagujete  jednak na aktuální spole
èenské  klima  (napø.  Va�í  romskou  �trilogií�),
zároveò si v�ímáte i mezních sociálních proje
vù, které stojí na okraji spoleèenského zájmu,
a máte cit i pro výjimeènost lidské individuality
(hranièící a�  s  výluèností,  podivínstvím atd.).
Co  Vás  v  poslední  dobì  zaujalo  a  co  byste
prostřednictvím fotografie chtěl podchytit, za
znamenat, pro�ít, blí�e poznat...?
Mì v�dy  zajímal  èlovìk  jako  takový a  vìc i

s  ním  spojené.  Pasekáøi  na  samotách,  své
rázní  lidé,  osobnosti,  které  si  �ijí  po  svém,  a
tudí�  své  okolí  provokují.  Zajímají  mì  outsi
deøi,  kterým se svìt posmívá... a pøitom  jsou
to lidé sice zvlá�tní, ale èasto pøíjemní, milí a
hlavnì: nejsou zatrpklí! Tyto lidi vyhledávám a
stále je, díky Bohu, nacházím. Mám taky radì
ji, kdy� si téma doslova �sedne�, tj. kdy� opad
nou vá�nì a zùstane  jen  to podstatné. Proto
také  nìkteré  snímky  publikuji  a�  po  nìjaké
době.  Fotografie  by mohla  (i  snad měla)  na
bídnout odpovìï nebo také nastolit otázku. Je
to jakási forma komunikace mezi mnou a �ivo
tem, kterým �iji a jemu� obèas nerozumím, ale
mám ho rád. Nedávno se mì ptali, co pova�uji
za nejcharakteristiètìj�í rys Vala�ska, a já po
pravdì odpovìdìl, �e nevím, ale nepøestávám
ho hledat!
Roberte, dìkuji za upøímné odpovìdi a pøeji

Vám, aby laskavý a chápající pøístup k  lidem
Vám  otevøel  dveøe  nejen  do  jejich  soukromí,
ale i srdcí�
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Ohlédnutí
za výstavami

Olga Mehe�ová

Z�  a  M�  Vsetín    Turkmenská  je  první
vsetínskou  �kolou,  která  dostala  pøíle�itost
pøedstavit v nových výstavních prostorách Malé
galerie  vsetínského  muzea  výtvarné  práce
svých  �ákù  (14.  9.    2.  10.  2011).  Tuto  galerii
v chodbì kolem zámeckého atria nabídlo letos
na jaøe regionální muzeum veøejnosti  �kolám,
spolkùm, zájmovým sdru�ením i jednotlivcùm 
k poøádání výstav komornìj�ího rázu. Výstava
�ákù  nesla  název  Biodiverzita  a  její  jádro
tvoøila  díla,  která  vze�la  ze  stejnojmenného
mezinárodního  výtvarného  projektu.  Do
instalace byly zaøazeny  i dal�í �kolní výtvarné
práce  dìtí,  které  souvisely  s  enviromentální
výchovou na této základní �kole.
Rok  2010  byl  vyhlá�en  rokem  Biodiverzi

ty.  Téma  biologické  rozmanitosti  �ivé  pøírody
bylo navr�eno svìtovou organizací UNESCO
jako  téma  loòského  38.  roèníku Mezinárodní
dìtské  výtvarné  výstavy  Lidice.  Této  nadná
rodní  soutì�e  a  pøehlídky  dìtských  prací  se

tradiènì  úèastní  i  vsetínská  Z�  Turkmenská.
Zvolené  téma  nabídlo  �irokou  �kálu  zajíma
vých a pouèných námìtù. Mezi podtématy byli
napø. �Brouci a motýli v mé zemi�, �Kdo �ije v
øekách a  jezerech mé zemì�,  �Stromy a  lesy
mé zemì� aj.
Téma biodiverzita bylo pro dìti velmi inspira

tivní a námìtovì blízké, o èem� se mohli pøe
svìdèit  i  náv�tìvníci  vsetínské  výstavy,  v  ní�
se to doslova hem�ilo rùznými brouky, motýly,
je�tìrkami, �ábami� �áci vy��ích roèníkù se
pokou�eli ve svých dílech zachytit zpodobova
ný druh i jeho charakteristické znaky a uplatnit
tak  poznatky  získané  ve  výuce  ve  svém  vý
tvarném projevu.
Akce  mìla  pro  �kolu  i  vítaný  kulturnì  vý

chovný dosah. Jak poznamenala paní øeditel
ka Mgr. Dagmar �imková: �Výstava i vernisá�
s bohatým programem jsou pro �áky skvìlou
pøíle�itostí,  jak se podílet na kulturním �ivotì
 na jedné stranì jako úèinkující (nebo vysta
vující autoøi), na druhé jako diváci (a náv�tìv
níci výstavy). Dìti ze sociálnì znevýhodnìné
ho prostøedí se tak uèí spoleèensky chovat a
pøirozenì  se  asimilují  do  soudobé  vìt�inové
spoleènosti.�
Z� a M� Vsetín   Turkmenská si prvenství

v pøedstavení prací svých �ákù v muzejní ga
lerii  právem  zaslou�ila.  �kola  pravidelnì  na
v�tìvuje muzejní  výstavy a doprovodné  edu
kaèní  programy.  Aktivnì  se  zapojila  také  do
v�ech muzeem vyhlá�ených  výtvarných  sou
tì�í posledních let, a� u� se jednalo o leto�ní
nazvanou O nejmagiètìj�í Labyront!,  loòskou
Padouch nebo hrdina  (Zbojnický mýtus),  èi o
Mater nostra (Matka a dítì ve výtvarném umì
ní) v roce 2005, kdy �áci získali øadu ocenìní,
vèetnì ceny nejvy��í.

Foto Milan O��ádal, 2010

Olga Mehe�ová

Muzeum  regionu  Vala�sko  zaøadilo  do  le
to�ního  výstavního programu ve  vsetínském
zámku dvì paralelnì probíhající  reprezenta
tivní výstavy historického i souèasného skla.
Obì  výstavy  svou  kvalitou  zatraktivnily  pro
gramovou nabídku regionálního muzea.

Ve  výstavních  prostorách  zámeckého  pøí
zemí  hostovala  výstava  zapùjèená  z Muzea
skla  a  bi�uterie  v  Jablonci  nad Nisou,  která
prezentovala výbìr z  tamìj�í muzejní sbírky
lázeòského a upomínkového skla, a  to v zá
bìru  �od  luxusních  rytých  pohárù  po  laciné
upomínkové  sklenièky  z  poutí,  od  kvalitnì
provedených lázeòských pohárkù po obyèej
ná pítka�. Náv�tìvníky vyhledávanou souèás
tí výstavní kolekce �památeèního skla� byly  i
presti�ní  trofeje  pøedávané  pøi  populárních
ocenìních  øady  sportovních  a  umìleckých
soutì�í, napø. Èeský slavík, Èeský  lev, Køi�
�álový glóbus aj.
Autoøi  PhDr.  Petr  Nový  a  Dagmar  Hav

líèková  pojmenovali  výstavu  Zázraèné  pra
meny a  s poetickým názvem si pohrávali  v
nìkolika  významových  rovinách,  èím�  do
spìli  k  smysluplnému  tematickému  propo
jení  vystavených  exponátù    lázeòského  i
upomínkového skla. Ve spojení s lázeòstvím
pøedstavovaly  �zázraèné  prameny�  léèivá
vøídla.  V  romantiètìj�í  nostalgické  poloze
symbolizovaly  pro  autory  i  slzy,  uronìné
pøi  vzpomínce...  Pomìrnì  evokativní  ná
zev poslou�il  i  jako  inspirace pro souèasné
skláøské  umìlce  a  �áky  Støední  umìlecko
prùmyslové �koly skláøské v �elezném Bro
dì,  kteøí  byli  kurátory  jabloneckého muzea
vyzváni k vytvoøení sklenìných artefaktù na
dané téma a roz�íøili tím soubor historického
skla o souèasná díla.
Jako  �zázraèné  prameny�  lze  ov�em  in

terpretovat  i  muzejní  sbírky.  Mnohdy  z  nich
jako  z  hlubin  na  povrch  doslova  vytrysknou
(napø. i formou výstavy) skryté hodnoty  pa
mì� místa i lidí, umìlecké a øemeslné kvality
pøedmìtù� Tak  jako tomu bylo u unikátního
fondu  lázeòského a upomínkového skla  jab
loneckého muzea, který obsahuje na tøi tisíce
pøedmìtù a je tedy  jedním z nejvìt�ích sou
borù v Evropì.

Výstava  v  Zámecké  galerii  byla  svì�í  a
dùmyslnì  instalovanou  pøehlídkou  skláøské
umìlecké  tvorby  studentù  a  uèitelù  Støed
ní  umìleckoprùmyslové  �koly  skláøské  ve
Vala�ském  Meziøíèí  a  spøátelených  vysoko
�kolských  ateliérù  ze  Zlína  a  Ostravy.  Jako
�ifra  pùsobící  název  1  +  4  SKLO/GLASS
ve  zkratce  oznaèoval  v�echny  vystavující;
jednièka symbolizovala  vala�skomeziøíèskou
skláøskou  �kolu  a  ètyøka  pedagogy  (s  jejich
ateliéry), kteøí k ní mají úzkou profesní i tvùrèí
vazbu. A� u� se jedná o její souèasné uèitele
(O. Strnadela a J. Divína), nebo o ty bývalé,
momentálnì  pùsobící  na  vysoko�kolských
umìleckých  ateliérech  ve Zlínì  (P.  Stanický
na Designu skla FMK zlínské UTB) a Ostravì
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(J. Kolé�ek v sochaøském ateliéru Ostravské
univerzity).
Autor  vsetínské  výstavy  umìleckého  skla

MgA.  Josef  Divín  ji  pojal  jako  pùsobivou
konfrontaci  studentských  prací  nejen  mezi
sebou  navzájem,  ale  i  s  tvorbou  vedoucích
výtvarných  pedagogù.  Pro  vala�skomeziøíè
skou SUP� skláøskou byla tato výstava svým
významem  výstavou  roku,  nebo�  pøiná�ela
to nejkvalitnìj�í, co se bìhem �kolního roku
201011 v ateliéru designu skla zrealizovalo.
Zároveò  pøedkládala  i  výsledky  spolupráce
s vysoko�kolskými ateliéry, kterým �kola po
skytuje nezbytné technické zázemí.
Touto  výstavou  vala�skomeziøíèská  skláø

ská  �kola  opìt  pøesvìdèila  o  své  kvalitì
v  oboru  skláøského  umìní,  v  nìm�  vycho

vává  tvùrèí  i  øemeslnì  zdatnou  nastupující
generaci  skláøských  ateliérových  umìlcù.
Studenti  za  své  realizace  získávají  právem
ocenìní a sklízí úspìchy na výstavách nejen
doma,  ale  i  v  zahranièí.  Z  ocenìných  prací
byly na výstavì k vidìní Sladkosti od Sebas
tiana Kitzbergra, který za nì na mezinárodní
pøehlídce  skláøských  støedních  a  vysokých
�kol  Junior  Glass  Match  Sanssouci  2011  v
Karlových Varech obdr�el hlavní cenu v  ka
tegorii støedních �kol.

Foto Tomá� Hilger

Foto O. Mehe�ová
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Zapomenuté
Vala�sko
ve fotoarchivu
Muzea regionu Vala�sko

pøipravila Hana Jabùrková

(Foto Kleinen, Krásno)

(Foto O. �rùtek, VM)



VALA�SKO 2011/2
29

(Foto O. Kotouèek, Ro�nov p/R)
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Ivana Marti�ková

Vysoko�kolská  studia  obou  bratrù  v Praze
pøeru�ilo uzavøení èeských vysokých �kol na
cisty 17. listopadu 1939. V rodných Kolodìjích
nad Lu�nicí  zùstat  nemohli, azyl  v�ak nalezli
pod pseudonymy Karel Kat (Alfréd) a Petr Kat
(Emil)  ve  Vala�ském Meziøíèí.  Pùvodnì  sem
pøi�li  nejspí�e  jen  s  úmyslem  pøeèkat  válku,
ov�em Alfréd se brzy seznámil s místními di
vadelníky Sokola a díky nim i dlouhé divadelní
tradici  zde  nalezl  skvìlé  podmínky  pro  svou
umìleckou  èinnost.  Roku  1940  proto  zalo�il
avantgardní  divadelní  soubor  Mladá  scéna,
sestávající  ze  skupiny  mladých  nad�encù,
kteøí  navzdory nacistické okupaci  a perzeku
ci kultury tou�ili hrát divadlo. Pro Mladou scé
nu re�íroval svou první inscenaci, èili  ji� vý�e
zmínìného Krále Lávru od Karla Havlíèka Bo
rovského.
Po veleúspì�ném pøedstavení se stal Alfréd

asistentem re�ie v divadle D 41 jím obdivova
ného Emila Franti�ka Buriana a i pøes nebez
peèí zatèení a svùj �neárijský� pùvod se vrátil
do Prahy. Meziøíèskou Mladou scénu poté vedl
Svatoslav  Pape�.  Po  zatèení  E.  F.  Buriana
roku 1941 bylo divadlo D 41 rozpu�tìno a Ra
dok pøe�el s vìt�inou souboru do Mìstských
divadel pra�ských. Zde pøipravil inscenaci Ma
henovy  hry Mezi  dvìma  bouøkami,  kterou  si
sám pro sebe oznaèil jako �první Laternu ma
giku.� Pøedstavení v�ak nakonec pro re�isérùv
�idovský pùvod uvedeno ani  nebylo,  on  sám
musel roku 1944 práci pøeru�it a byl pøevezen
do internaèního tábora Klettendorf.
Po osvobození se Radok k divadlu vrací øa

dou úspì�ných poèinù, za v�echny jmenujme
například filmy Daleká  cesta  (1948) o proná

sledování  �idù,  Divotvorný  klobouk  (1951)  èi
mezinárodnì  úspì�ný  Dìdeèek  automobil
(1956).
Roku 1958 se zaèíná psát historie Laterny

magiky  tohoto  roku  Alfréd  Radok  se  scé
nografem  Josefem  Svobodou  vytvoøili  pro
Svìtovou výstavu Expo 1958 v Bruselu a  její
Èeskoslovenský pavilon pøedstavení, nazvané
Laterna  magika.  Radokova  Laterna  magika
pojící divadelní akci s filmem měla zásadní po
díl na úspìchu Èeskoslovenska na této výsta
vì. Toté� jméno poté dostalo v Praze divadlo
v budovì paláce Adria na Národní tøídì, v nìm�
byl pro velký úspìch v Bruselu program uvá
dìn  èeská premiéra se konala v kvìtnu 1959.
Umìleckým  øeditelem  byl  Radok  a�  do  roku
1973,  kdy  jej  na  postu  vystøídal  ji�  zmínìný
Josef  Svoboda.  V  polovinì  70.  let  se  Later
na  magika  stala  souèástí  Národního  divadla
v  Praze  a  se  svými  programy  procestovala
takøka celý svìt.
Léta slávy a úspìchu v Radokovì �ivotì nì

kolikrát vystøídaly zákazy èinnosti nejprve z ra
sových, pozdìji i politických dùvodù.
Srpnové události roku 1968 jej vedly k emi

graci se �enou i dìtmi do �védska, je� se mu
stalo novým domovem. A� do své smrti  re�í
roval øadu úspì�ných divadelních pøedstavení
v  rùzných  evropských  zemích.  Na  jaøe  1976
pøijel do vídeòského Burgtheatru re�írovat ak
tovky  Václava  Havla,  uprostøed  pøíprav  v�ak
zemøel  na  infarkt.  Pochován  je  ve  �védském
Göteborgu.
Za pásmo Laterna magika byl Alfréd Radok

roku  1959  poctìn  Státní  cenou,  získal  tituly
Zaslou�ilého  umìlce  a  Národního  umìlce.
Za film Dědeček automobil získal na festivalu
v San Sebastianu roku 1957 Støíbrnou mu�li a
cenu  filmové  kritiky.  V  roce  1991  byl  vyzna
menán  øádem  T.  G.  Masaryka  III.  stupnì  in
memoriam.

Ve støedu 29. èervna 2011 Vala�ské Meziøíèí
o�ilo divadlem. Od 16. 00 hodin slavnosti za
hájil na námìstí happening Divadla Continuo,
Mladé scény II., souboru bicích nástrojù ZU�
Vala�ské  Meziøíèí  Bim    Bác  a  performerù
z  taneèní  skupiny  D    Company.  Hudebníci,
herci  i  diváci  se  poté  pøesunuli  do M    klubu
v zámku �erotínù, kde od 17. 00 hodin probì
hl poøad s prvky Laterny magiky �Jak múzy za
války nemlèely�. V poøadu s Janem Burianem
úèinkovali studenti Gymnázia Franti�ka Palac
kého, studenti ZU� a dal�í hosté, mezi nimi�
nechybìl ani David Radok � syn Alfréda Ra
doka a vynikající operní re�isér. V závìru po
øadu pøedal symbolicky David Radok Základní
umìlecké �kole ve Vala�ském Meziøíèí, která
stála  u  zrodu  celé  akce,  souhlas  s  èestným
pou�itím jména Alfréda Radoka v názvu �koly.
Veèerní  program oslav  zapoèal  v  19.  30  ho
din u Dìlnického domu (tedy v místì, kde 29.
èervna 1940 probìhla  slavná premiéra Krále
Lávry v re�ii Alfréda Radoka, v podání Mladé
scény) happeningem Divadla Continuo a Mla
dé scény II.
Poté  se  divadelní  dìní  pøesunulo  na  ven

kovní scénu u zámku Kinských, kde program
slavností vyvrcholil ve 20. 30 hodin premiérou
pøedstavení  Lávra@král.cz  v  podání  èlenù

Mladé scény II. pod vedením Bohumily Plesní
kové. Po tomto satirickém pøedstavení nade�la
chvíle  setkání  �slavných  synù  slavných  otcù�
� Davida Radoka a  Jana Buriana. Symbolic
kou teèku za slavnostmi uèinilo závìreèné vy
stoupení Divadla Continuo s pøedstavením Fi
nis Terrae o nikdy nekonèící cestì za slávou a
její cenì. Úlohy prùvodce celým projektem se
zhostil Jan Burian  èeský písnièkáø, moderá
tor, spisovatel a cestovatel, syn E. F. Buriana.
Na závìr je nutné zmínit, �e slavnosti Odkaz

Alfréda Radoka mìstu Vala�ské Meziøíèí pro
bìhly pod zá�titou Radokova velkého obdivo
vatele a zároveò pøítele, pana Václava Havla.
Souèástí projektu se stala v  termínu 22. 6.

  16.  10.  2011  také  výstava1  Odkaz  Alfréda
Radoka  mìstu  Vala�ské  Meziøíèí  v  Muzeu
regionu Vala�sko, zámku Kinských ve Vala�
ském  Meziøíèí.  Náv�tìvníci  této  výstavy  se
mohli  dozvìdìt  nové  skuteènosti  vyplývající
z historického bádání o souvislostech spjatých
s  Alfrédem  Radokem  a  meziøíèskou  Mladou
scénou.  Chronologicky  uspoøádané  panely
informovaly  o  okolnostech  pøíchodu  Alfréda
Radoka  a  jeho  bratra  Emila  do  Vala�ského
Meziøíèí,  pøinesly  dobové  ohlasy  na  pøedsta
vení Král Lávra 29. èervna 1940, dal�í panely
pøedstavily èleny souboru Mladá scéna v roce
1940.  Seznámily  s  Radokovou  pováleènou
tvorbou, pod nadpisem Odkaz Alfréda Rado
ka po roce 1989 pøiblí�ily významné divadelní
ceny, udìlované v Èeské republice na poèest
Alfréda Radoka, za zmínku stojí také pøátelství
Alfréda Radoka s Václavem Havlem i umìlec
ké poèiny Radokova syna Davida. Výstava ne
zapomnìla ani na pøínos zalo�ení divadelního
souboru Mladá scéna II. Bohumilou Plesníko
vou, které se stalo, slovy autorky výstavy, �prv
ní kostkou v dominu, která spustila celou øadu
akcí v projektu Odkaz Alfréda Radoka mìstu
Vala�ské Meziøíèí�.

online  Slovník  èeské  literatury  po  roce  1945.  Dostupné
z http://slovnikceskeliteratury.cz [2011 10 25].
http://www.muzeumvalassko.cz/vystavy/archiv/odkaz
alfredaradokamestuvalasskemezirici/ [2010 10 25].
http://www.laterna.cz/divadlo/historie/ [20101025].

11 Autorkou výstavy byla paní MgA. Bohumila Plesníková,
koordinátorkou  Mgr.  Jiøina  Fabiánová.  Z  informaèních
panelù  k  této  výstavì  byla  èerpána  èást  textù  pou�itých
k tomuto èlánku.

Foto Základní umìlecká �kola Vala�ské Meziøíèí
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Petr Odehnal

Vala�ská Polanka  je  poprvé  v  historických
pramenech zmínìna k  roku 1361. Letos se v
obci v polovinì srpna uskuteènily oslavy 650.
výroèí  této  písemné  zmínky,  co�  by  ov�em
samo o sobì je�tì nebylo dùvodem k sepsá
n í  z p r á v y  p r o  V a la � s k o .  J e n � e  o b e c  d o s t a la
k svému výroèí unikátní dar. Historièka a ge
nealo�ka  PhDr.  Jana  Volfová  �  Hovoøáková
zpracovala otcovské i mateøské linie jedenácti
nejstar�ích  rodù, které v obci �ijí od poloviny
17. století (!) a� do souèasnosti.
Pùvodnì chtìla autorka, pocházející ze sou

sední Lu�né, najít v obci jen své vlastní pøed
ky,  co�  se  jí  ale  zpoèátku  pøíli�  nedaøilo.  A�
rozkrytí celé sítì vztahù jí pomohlo jednotlivé
vazby  osvìtlit.  Celkem  ve  Vala�ské  Polance
zmapovala 1 030  rodin. Data pro  zpracování
rodokmenù  byla  èerpána  z matrik  ulo�ených
v Moravském zemském archivu Brno a v Zem
ském archivu Opava, celkem bylo zpracováno
82 matrik narozených, oddaných a zemøelých.
V rodokmenech jsou údaje o 1 960 lidech (na
rození, sòatek a úmrtí), co� celkovì èítá 5 880
dat.
Rodokmeny  jsou  zpracovány  za  pomoci

speciálního  genealogického  softwaru,  o  vý
slednou grafickou podobu se zasloužil Mojmír
Buïa. Ti�tìná podoba, která se stì�í vejde na
osmnáctimetrový pruh papíru, byla  veøejnosti
slavnostnì pøedstavena na vernisá�i v místní
základní �kole v pátek 19. srpna 2011. Poèet
ní náv�tìvníci oslav mohli rodokmen obdivovat
a studovat (a také si s jeho autorkou povídat)

do nedìle 21. srpna. Materiály nicménì budou
trvale pøístupné jednak na obecním úøadì, jed
nak budou zaøazeny do pøíslu�ného archivní
ho  fondu  obce Vala�ská Polanka,  ulo�eného
ve vsetínském okresním archivu.

Václav Popelka

Asi  tøi  kilometry  od hlavní  silnice Vala�ská
Polanka � Zlín pøed obcí Prlov v údolí Trubiska
stojí  lovecká chata, místními výhradnì zvaná
�zámeèek  na  Trubiskách�.  Jedná  se  o  sru
bovou  stavbu  z  2.  pol.  19.  stol.  postavenou
Stillfriedy,  majiteli  vizovického  panství  i  této
èásti Vizovických  vrchù. Ve  stejné dobì byla
v  jakémsi  kruhu  kolem  zámeèku  zøízena  asi
600 hektarová obora, tedy oplocený kus lesa,
kde se tehdy chovala srnèí zvìø. V sousedství
zámeèku bylo zøízeno nìkolik men�ích a dva
vìt�í rybníèky, byla postavena dal�í, men�í bu
dova pøipomínající prostou vala�skou chalupu,
které se øíkalo kuchynì, a také tak slou�ila.
Majitelé zakládali pøevá�nì smrkové poros

ty, dbali na to, aby byl les v poøádku. Zajíma
vostí  bylo,  �e  do  zalesòovaných  ploch  mezi
sazenice  smrku  vysazovali  douglasku  tiso
listou  (Pseudotsuga  taxifolia)  importovanou

ze  Severní  Ameriky  a  touto  introdukovanou
døevinou  vysazovali  monogramy  své  rodiny.
Dodnes tady nìkolik mohutných stromù doug
lasky tu dobu pøipomíná.
Po základní vojenské slu�bì jsem nastoupil

jako lesník u Lesního závodu Vsetín na pole
sí Pozdìchov a byl mi svìøen právì  lesnický
úsek  Trubiska  v  údolí  na  katastrálním  území
Prlov a Pozdìchov, tedy ona bývalá u� obora
se zámeèkem ve svém støedu. Zajímal jsem se
o minulost místa, kam jsem nastoupil, a ptal se
na ni star�ích lidí z okolí. Od nich vím i nìkteré
skuteènosti, které zde popisuji.
Obora  prý  zanikla  èasem,  postupnì  se

rozpadaly  ploty  a  na  vinì  prý  byly  obì,  ale
zejména druhá svìtová válka. Je�tì za mého
více jak dvacetiletého pùsobení na Trubiskách
oznaèovaly hranici bývalého panství poslední
ètyøi opracované pískovcové hranièní kameny
s monogramem HB a letopoètem 1852. Prý se
po mém odchodu z  tìchto  lesù kameny ztra
tily.  Lovecký  zámeèek  se  po  roce  1948  stal
majetkem Státních  lesù, které provedly nutné
opravy  a  starají  se  o  údr�bu  stavby.  Je�tì
pøed mým nástupem do lesnické slu�by v roce
1976  se  ze  �títu  ztratily  prý mohutné  parohy
korunového  jelena  a  ze  stìny  nad  døevìnou
pavláèkou  so�ka  Madony.  Jen  odli�nì  zbar
vené døevo stavby,  jakési skvrny a siluety na
trámoví,  dokládají,  �e  tam oboje  bylo. Stejnì
tak prý zmizel  i obrázek sv. Huberta, patrona
myslivcù, který visel na stromì asi 400 m od
zámeèku u lesní cesty smìrem k Pozdìchovu.
Já u� jej nevidìl.
Také  se,  bohu�el,  ztratil  kolem  roku  1990

zvonek z vì�ièky. Vzpomínám si, jak mi to bylo
líto, a pøitahován nìjakou silou brouzdal jsem
v gumových holínkách v sousedním potoce, a�
jsem jednoho dne na�el ve vodì mezi kameny
srdce  zmínìného  zvonu.  Srdce  jsem  oèistil,
doma  ho  zavìsil,  netu�e,  �e  i  já  zanedlouho
opustím les a Trubiska, které zase s tím mým
srdcem hodnì pevnì srostly.
Místní mi vyprávìli, �e kolem zámeèku èasto

lovila paní hrabìnka, která pøijí�dìla koèárem
z vizovického zámku na Trubiska i na nìkolik
dnù. Doprovod  ji  vodil  po vzornì upravených
a  vymetených  loveckých  chodníècích  a  kdy�
byl èas obìda, tak právì tím zvonem z vì�ièky
zámeèku paní hrabìnku volali ke stolu. Nìkdy
prý  pøijela  na  Trubiska  celá  hrabìcí  rodina.
Místní dìdové, v  tom èase kluci, mi vyprávì

Autor M. Buïa

Foto archiv MRV
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li, �e se kamarádili se dvìma hrabìcími syny,
jezdili s nimi na saních a kluci i celá hrabìcí ro
dina byli milí lidé. Kdy� prý jel koèár èi bryèka
Pozdìchovem, házeli  ti  z bryèky pøihlí�ejícím
dìtem drobné mince.
Dnes je mnohé u� jinak. Zmìnilo se samot

né údolí. Jedna z povodní odstìhovala potok,
vymazala  nìkteré  rybníèky  z  krajiny.  Nìco
udìlala voda, nìco èlovìk. Studené úzké, ale
krásné údolí, kde èlovìka pøekvapí nehlá�ená
bouøka. Krásná bujná pøíroda, kde roste  i  ten
vzácný  �afrán  bìlokvìtý!  Jednoho  veèera
v roce 1994 (12. 9.) jsem tam potkal i medvìda
hnìdého. Jeho stopu 24 cm dlouhou a 14 cm
�irokou mám odlitou v sádøe na stìnì pokoje.
Vedle ní  visí  paro�í mého prvního  jelena os
meráka, uloveného 24. 9. 1977 v 7, 45 hodin
ráno právì na Trubiskách, co� se do té doby
v této honitbì a okolí nikomu pøedtím nepoda
øilo. V èase vizovických majitelù zde jeleni ne
byli. Jelení zvìø se sem ze slovenských hor za
èala stìhovat a� nìkdy kolem r. 1960. Nejprve
migrovala, pozdìji  se stala zvìøí  stálou a byl
povolen  její odstřel. Vyskytuje se  tu  i muflon,
èerná zvìø, jezevec, kuna lesní, èáp èerný.
Zámeèek  na  Trubiskách  a  jeho  okolí  svojí

krásou pøitahoval a pøitahuje trampy a turisty.
Jedním z náv�tìvníkù tohoto pøírodního koutu
Vala�ska byl snad  i malíø Mikolá� Ale�, který
na konci 19. století pobýval na Vsetínì na po
zvání vsetínského stavitele Michala Urbánka.
Pravda je, �e i já na�el známý Al�ùv podpis na
trámu u pøedposledního schodu nahoøe u vstu
pu do patra zámeèku. Jeli skuteènì malíøùv a
jeli dosud èitelný, to u� opravdu nevím.
Pøeji  zámeèku  na  Trubiskách  a  jeho  okolí,

a�  bez  dal�ích  ztrát  a  úhony  kráèí  budoucím
èasem!
Autor  vzpomínky,  který  kdysi  jako  mladý

lesník tak rád lovil a staral se o lesy na Trubis
kách, dnes vymìnil kulovnici za paletu a �tìt
ce. Lásku k barvám a vùním pøírody, zvukùm a
tichu lesa dnes pøetavuje v tvùrèí zaujetí.

(pozn. redakce)

Hana Jabùrková

Ne�  vyroste  strom  do  celé  své majestátní
krásy, trvá to déle ne� jeden lidský �ivot. Ten,
kdo dnes vysazuje sazenice stromkù, èiní tak
pøedev�ím pro  své  dìti.  Proto  sázení  stromù
není v�eobecnì pro souèasné hospodáøe èin
ností  populární,  s  okam�itými  výsledky. O  to
více  v�ak  èinností  nesmírnì  u�iteènou.  Dát
vzniknout arboretu, tj. jakési sbírce �ivých døe
vin, èasto cizokrajného pùvodu, je èinem roz
hodnì prozíravým a u�lechtilým. V�dy� kromì
dùle�ité  okrasné  funkce  bude  takový  novì
zalo�ený  lesopark  èi  dendrologická  zahrada
v dosahu nìkolika desítek let plnit i funkci vì
deckovýzkumnou a didaktickou.
S podobnými pohnutkami zaèala své arbo

retum tvoøit i vsetínská radnice v letech 1998 �
2000 v rámci Mìstských lesù, s.r.o., na snad
no pøístupných pozemcích v  rekreaèní místní
èásti Vsetína    v údolí Semetínského potoka.
S návrhem pøi�el v polovinì 90. let tehdej�í øe
ditel a jednatel Mìstských lesù Vsetín Ing. Ja
roslav Rúèka. Na projekt byla získána dotace
z evropských strukturálních fondù INTERREG
3A ÈRSR.
Vlastní budování arboreta na jihovýchodním

okraji Hostýnských vrchù o celkové rozloze 8,1
ha a v nadmoøské vý�ce 339 � 383 m zaèa
lo  likvidací pøestárlého ovocného sadu. Takto
získaná plocha se skládá ze dvou hlavních, na
sebe navazujících èástí: star�í ji�ní èásti o roz
loze cca 3,6 ha a novìj�í severní, urèené pro
tradiènì  pìstované  místní  odrùdy  ovocných
døevin na Vala�sku a západním Slovensku, je
jich zachování a prezentaci. Souèástí arboreta
by mìly být  i nové vodní plochy (zatím  jeden
chovný  rybníèek  o  rozloze  600  m2),  doplnì
né vodní a mokøadní vegetací. Podél horního
severozápadního  okraje  arboreta  jsou  vyèle
nìna  území  s  provozními  ukázkami  pìstební
èinnosti  v  lese  hospodáøském.  Souèástí  této
lesnické èásti  je  i plantá� vánoèních stromkù
se  semenáèky  smrku  pichlavého  a  jedle  bì
lokoré.  K  samozøejmým  provozním  prvkùm
arboreta  patøí  i  sí�  vybudovaných  travnatých
chodníèkù,  døevìných  mùstkù,  vyhlídkových
odpoèívadel,  tabulek  s  oznaèením  jednotli
vých stromkù, informaèních tabulí a vala�skou
lidovou  architekturou  inspirované  døevìné
oplocení se vstupní bránou. Do budoucna se
rovnì�  poèítá  s  vybudováním  parkovi�tì,  in
formaèního centra a hygienického zázemí pro
náv�tìvníky lokality.
Vlastní  dendrologická  èást  arboreta  byla

navr�ena  zahradním  architektem  prof.  Ing.
Ivanem  Otrubou,  CSc.  Tvoøí  ji  nìkolik  oddí
lů  z  hlediska geografického  (výsadba stromů
a  keøù  podle  jednotlivých  svìtadílù),  zohled
òujících  pøirozený  pùvod  botanických  druhù
døevin, vhodnì doplnìných oddíly s døevinami
okrasnými (napø. vìt�í výsadba skupiny rodo
dendronù na bøehu potoka).
První  výsadby  zde  byly  zahájeny  v  roce

2002. Dnes hostí arboretum kolem osmi sto
vek evidovaných stromù a keøù � mezi nimi je
na 300 druhù a poddruhù a asi 17 køí�encù, 14
variet a forem � celkovì pøíslu�ných ke 110 bo

tanickým rodùm ze 47 èeledí. V rámci nich je
uvedeno  i více ne� 130 kultivarù oznaèených
jmény a dal�ích asi 20 kultivarù, u nich� se je
jich pøesné jméno zatím zjistit nepodaøilo. Na
podrobnìj�í  urèení  èeká  také  nìkolik  desítek
exempláøù, u nich� souèasné stádium vývoje
umo�òuje urèení pouze do úrovnì rodu. Stej
nì  tak  roste k podrobnìj�ímu zpracování od
borníkù  i pomologická sbírka více ne� stovky
tradièních  krajových  odrùd  ovocných  døevin,
pøedev�ím jabloní, hru�ní a slivoní �vestek.
K  bli��ímu  pouèení  náv�tìvníkù  slou�í  dù

kladnì zpracovaná pøíruèka vydaná v kvìtnu
leto�ního  roku  Mìstskými  lesy  Vsetín  s  ná
zvem  �Arboretum  Semetín  �  Prùvodce�.  Ne
chybí v ní kompletní soupis v�ech evidovaných
døevin,  celková orientaèní mapka v�ech èástí
arboreta, ani náv�tìvní øád.

Vybavena  tímto  ti�tìným prùvodcem, spor
tovní  obuví,  fotoaparátem a  chutí  poznat  no
vou turistickou zajímavost na Vsetínsku, vyra
zila na�e malá skupinka zvídavých náv�tìvnic
za krásného sluneèného poèasí leto�ního ba
bího léta do Semetína. Hned v nástupní zónì
se nás ujal  provoznìtechnický pracovník ar
boreta,  lesník Bohumil Srba, který právì gra
nulemi zaujatì krmil kapøíky a pstruhy nasaze
né v rybníèku. Bohu�el, ryby neudìlaly radost
ani jemu, ani nám a nad hladinou se tentokrát
neukázaly. Po krátké odborné instruktá�i toho
to  vitálního a pøíjemného pana  správce  jsme
se  chodníèkem  vydaly  za  poznáním  vysáze
ných døevin.
Zpoèátku jsme se jenom kochaly pøírodními

scenériemi, okukovaly u�lechtilý porost a divi
ly se podivným �kultivarùm�, tøeba buku s listy
vykrojenými stejnì jako mají duby, jasanu zo
banolistému nebo jírovci ple�ovému s jediným
zralým ka�tanem, ozdobeným bílou skvrnkou.
V�echny nás okouzlilo èervenozlaté podzimní
olistìní  zmarlièníku  nádherného,  které  navíc

Foto archiv autora

Foto H. Jabùrková
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potì�ilo  typickou  vùní  medového  perníku.
Podzimní  proslunìná  barevnost  okolní  pøíro
dy nás inspirovala k hravosti. Zaèaly jsme vy
hledávat druhy døevin, které dnes díky bohaté
nabídce trhu mù�eme pìstovat i v soukromých
zahradách,  jako  jsou ozdobná  jedle korejská,
�tíhlý smrk ajanský nebo nádhernì pøevisající
smrk omorika ́ Pendula ,́ tzv. �himálajský �eøík�
neboli komule èi budleja Davidova, pøitahující
na  své  bohaté  kvìty  motýly,  ale  i  urostlej�í
a  cizokrajnì  vyhlí�ející  metasekvoje  èínská.
Upozoròovaly  jsme  se  navzájem  na  názvy
døevin pro nás dosud úplnì neznámých,  jako
je  netvaøec  kalifornský,  oøechovec  pekanový,
diervila  (=  zanice)  nádherná  a  dal�í.  Zaslou
žený  úžas a zvědavé pročítání identifikačních
cedulí sklidily i autorem výsadby zámìrnì vy
tvoøené skupinky okrasných døevin jednoho èi
více podobných druhù v ú�asné  rozmanitosti
jednotlivých  exempláøù.  Nádhernì  barevnou
skupinku tak vytvoøily napø. u� plodící kultiva
ry jabloní (drobnoplodá, purpurová, sloupovitì
rostoucí a dal�í). Také háj cypøi�ù, tisù a jalov

cù s nepøeberným mno�stvím odstínù zelené,
modré a støíbrné barvy, tvarù habitu a rùznoro
dosti olistìní lákal k zastavení a zti�ení.
Po pomyslné procházce nìkolika kontinenty,

mezi døevinami Severní Ameriky, Asie (hlavnì
východní), Eurasie a Evropy, vèetnì Støedoze
mí, jsme se chodníèkem vrátily zase zpátky na
na�e Vala�sko, prezentované ovocným sadem
s dozrávajícími jadernièkami, renetami, �kyse
láèi�, �ko�ou�ky� a dal�ími tradièními krajovými
odrùdami.
Tím  ale  na�e  exkurze  zdaleka  nekonèila.

Obìtavý  pan  Srba  nás  nalo�il  do  svého  te
rénního  vozu  a  odvezl  na  nedalekou  Nivku,
aby nám tam pøedstavil ubytovací a rekreaèní
zaøízení Mìstských lesù, vybudované z býva
lé hájovny, ve které  léta sám bydlel a slou�il.
Dnes mohou tyto renovované prostory v tichu
lesní mýtiny  vyu�ívat  v�ichni  zájemci  o  turis
tiku,  horské sporty a  rekreaci. Nebo  jen  jako
příjemné zázemí pro firemní akce.
Závìreèná  projí�ïka  s  panoramatickým

výhledem do údolí Beèvy  se Vsetínem v  za
padajícím  slunci  a  malebnou  kulisou  Vsetín
ských  vrchù  nad  ním  ná�  výlet  za  poznáním
korunovala.
A  mnì  nezbývá  ne�  splnit  svùj  slib  a  po

zvat v�echny ètenáøe k náv�tìvì vsetínského
arboreta  v  Semetínì.  Zvlá�tì  pak  pedagogy
a  �kolní  mláde�,  která  zde  naèerpá  nejen
spoustu  vìdomostí  o  pøírodì,  ale  u�ije  si  i
tolik  potøebného  èerstvého  vzduchu.  Pøíroda

�títná nad Vláøí  Bylnice, Madìrovec  Va
la�ské Klobouky   Køekov � Tichov  Vala�ské
Klobouky, Královec   Vala�ská Senice 2x  
Francova  Lhota    Pulèín    Lu�ná,  Vráblovy
paseky    Galovské  lúky    Zdìchov,  Hajdovy
paseky    Huslenky,  Èeròanská  Kyèera   Ho
vìzí, Snoz  Huslenky, vysílaè  Ústí, u vodo
jemu  Vsetín, Èup   Semetín, pod Køí�ovým
  Jablùnka,  nad  Kobylou    Troják,  Bludný
  Pr�enské  paseky    Malá  Lhota    Zubøí,
Skalka  Vala�ská Bystøice, Búøov  Vala�ská
Bystøice, Èinov   Radho��

má  své  kouzlo  po  celý  rok;  arboretum  navíc
uká�e promìny roèní doby v detailech a v pøí
mém kontaktu. Výlet do Semetína  (cesta au
tobusem mìstské hromadné dopravy z centra
Vsetína nezabere více ne� 15 minut!) lze navíc
pojmout  jako  odpoèinek  od  pøetechnizované
�kolní výuky a návrat k pøírodì, která se nám
dnes, bohu�el, tolik vzdaluje!

Pavel Ma�láò



VALA�SKO 2011/2
35

V sobotu 22. øíjna probìhl tøetí roèník akce
nazvané Strá�ní ohnì. Jedná se o rekonstruk
ci starého zpùsobu signalizace, kdy strá�ci na
kopcích pomocí zapálených ohòù varovali  lidi
�ijící  ve  vesnicích  pøed  blí�ícím  se  nebezpe
èím a  tím  jim umo�nili  vèas se ukrýt. V  sou
èasnosti, kdy Vala�sko není su�ováno nájezdy
nepøátel a ke komunikaci se pou�ívají mobilní
telefony a internet, byla tato tradice obnovena
skupinou  nad�encù  za  úèelem  propojování
a  setkávání  lidí.  Leto�ní  roèník  spojil  dvacet
sedm stanovi�� s ohni. Trasa zaèínala u �tít
né  nad  Vláøí,  byla  dlouhá  176  km  a  konèila
na  hoøe  Radho��.  Svìtelný  signál  vytvoøený
vhozením suchého klestí do ohnì pro�el celou
trasou za pùl hodiny. Hlavní zásluhu na úspì�
ném  prùbìhu  akce  mají,  kromì  samotných
úèastníkù, organizátoøi Tomá� Háèek a Beata
Bocek, kteøí vìnují spoustu èasu a úsilí na její
uskuteènìní.

Takej obèas nevíte, co si vzít na sebe? �ak
je pøecaj rozdíl, esli jdete do práce, supermár
ketu  èi  do  kostela. Esli  to  tmav�í  obleèení  èi
svìtlej�í,  jak  to  v�ecko  sladi�  dohromady  a
esli to u� není moc z módy. Dneskaj tak pøe
mítajú  nejen  roby,  ale  aj  jejich  silnìj�í  po
lovièky,cérky  a  ogaøi  èi  dìcka  sotva  �kolkú
povinné.  Vìru  takové  starosti  by  si  asi  pøáli
mì� prvej na vala�ských kotároch, kde  jedno
obleèení bylo na v�ední deò a druhé eném na
nedìlu a zvlá�tní pøíle�itosti�
Za  Ozéfkem  Kvasnicù,  ogaøiskem  z  po

slední  tøídy  mì��anky,  sa  raz  v  páteèní  na
veèer  pøilúdá  Janek  �ebestù,  súsed  a  velký
kamarád,  s  kerým  vymastili  nejedno  alotrio.
Ozef  u� na�ponovaný,  �e pùjdú na  dolní  ko
nec dìdiny zkontrolova� hru�ky,  sa  celý  diví,
�e Janek nemo�e a  není mu moc do øeèi. To�
to z nìho tahá jak z chlupatéj deky � �ebes
tovi  sú  pozvaní  na  svaïbu,  a  tak  sa  ka�dý
doma chystá, ka�dý kúsek obleèení mosí by�
jak nový. Enom�e Janovy kostelní gatì sa mi
nulú nedìlu potulovaly po trnkách, pohovìly si
trochu u ohòa, èísi ruka si o nì opucovala do

popela spadlý zemòák a ten týdeò ubìhl nejak
podezøele rychle, �e u� není mo�ná je do zítra
vypra� a sem tam trochu aj zaláta�. Mamìnka,
kdy�  to vidìla, eném zalomila  rukama a  tatí
èek zaèal krútit hlavú, né enem k povzdechu,
ale  aby  sa  porozhlédnul,  kde  nechal  opøený
èagan.  Janek zaséj, kde nechali tesaøi dveøe.
Kerý ogar by èekal na  takovú pjesnièku. Tak
místo èagana za ním doletìlo eném to, �e bez
èistých gatí ostane doma. Jankovi sa u� týdeò
zdálo  o  svatebních  koláèkoch  a  to�  e�èe  za
letu vy�pekulovál, �e první pomoc by mu mohl
poskytnú�vìrný druh Ozéfek. �ak èahún je to
podobný a navíc si kostelní gatì velmi opatru
je  øemeò jeho taty mu to u� takéj  nìkolikrát
vysvìtlíl. Ozéfek sa najprv krútil jak právì chy
cený slepý�, ale kdy� mu kamarád slíbil, �e mu
pøinese z téj svaïby koláèe, to� nakonec slo
vo dalo slovo. Janek sbalil Ozefkovy sváteèní
gatì  jak  velikú  svátost  honem  pod  ko�ulu  a
ponáhlal sa dom, aby si to jejich majitel nedaj
bo�e nerozmyslél.
Deò sa otoèil prám jak ty koláèe na svadeb

ním  stole  a Ozéfek  druhého  dòa naveèer  u�
netrpìlivì vyhlédal kamaráda s ga�ami a slad
kú odmìnú. Enom�e slunéèko zmizelo za ob
zorem, zaèalo sa �eøi� a nikde nikdo. Co vèíl?
V nedìlu ráno sa musí do kostela a pøecaj tam
nemo�e v tom, co má na sobì. To� hybaj k sú
sedom. Tam sa divili, �e �ak Janka doma není
a majú za  to,  �e sú  spolem. Ozéfek  jde celý
v rozpakoch dom. Kde sa mohli minú�? �peku
luje, jak pøe�ije zítøej�í ráno, kdy� uhlédne cosi
na zápra�í. Gatì! �ádná ïúra a barva takéj sú
hlasí. Vedla  le�í  e�èe v pomaèkaném papíøe
neco rozdrobených koláèkù. Uff, oddechne si
Ozéfek a honem v�ecko spakuje pøed domá
címa zvìdavcama  gatì za ko�ulu a koláèky
do bøucha. To sa dobøe spalo!  V nedìlu ráno
sa  ale  jaksi  zapomnìl  v  peøinách,  eném  tak
tak sa stihnúl procpa�  za rodinú  do kostelní
lavice. Zle tatíèek zvednúl oboèí. Chvilku bylo
ticho, jak panáèek zaèal m�u, enom�e pak sa

dokola zaèalo ozýva� jakésik podivné brblání,
aj chichotání. Ti, co sedìli vepøedu, sa otáèa
li, ti vzadu pøidávali na hlase. A v�eci smìrem
k Ozéfkovi. Aj Jura Plé�kù, co povìt�inú v la
vici  dospával  noc  èi  ryl  nejaký  ten  znak,  sa
na nìho v�elijak u�èuøovál  a dokonca si pøi
cpával nos!  Ná� hrdina u� zèervenal  jak rak
v  polévce,  kdy�  ucítil,  �e  ta  pohroma  sa  �íøí
asi  od  nìho.  Enom�e  �  ruku  aj  du�u  by  dal
do ohòa, �e jemu sa nic náhlého nepøihodilo.
Ale vysvìtlujte takovú vìc, kdy� si ka�dý myslí
a cítí  svoje. Navíc  tatíèek u� podruhéj  vytáhl
oboèí, a  tak  Ozéfek u� moc ne�pekulovál  a
vyplí�il sa z kostela jak ten Kájínek z Mírova.
E�èe  staèil  uhlédnú�,  jak  sa  Janek  �ebestù
krèí vzadu v lavici. Za kostelem sa prohlédne,
co mu krk dovolí a ruky dosáhnú, ale doèista
nic nenajde. Eném ten smrad sa ho furt dr�í.
To� si tu záhadu donese a� dom. Tam u� ko
neènì  mo�e  gatì  øádnì  pro�tudova�  a  najít
zdroj tej nepravosti a haòby.  No ba�e! Kde sa
na nich vzala ta nová lata? A proè je tak �kare
dì pøi�itá a navíc e�tì zevnitøku? �e si pro ty
veèerní koláèky a ranní fofr nièeho nev�imnúl!
Opatrnì jak pyrotechnik  køivákem odpáral ni�
a byl doma. Místo za�itéj ïúry mu tam Janek
zamaskovál  kúsek vlastního ne�tìstí. Ozéfek
sa u� u� nadechovál, aby si pìknì  spravedli
vo zanadával, kdy� usly�el v síni chalupy cosi
�ramotit.  A  to  u�  tam  pøe�lapovál  skrú�enì
Janek,  který  místo  zpovìdì  rad�i  utìkál  za
kamarádem, aby sa vyzpovídal  jemu � na téj
svaïbì sa nacpál a� haòba, sládké aj kyselé,
a to� bøuch sa vzbúøil a stalo sa, �e Jan nestihl
vèas  dobìhnú�  tam,  kam  aj  císaø  pán  bìhá
val  sám...  Opra�  gatì  by  nestihnúl,  �ak  byly
z  ovèí  vlny  a  ta  schne  poèertech  dlúho.  To�
to  trochu  se�krábnúl  a  pøidál  nahonem  vìt�í
záplatu.  Enom�e  ta  byla  slabá  na  tajemství
kostelních gatí...

Volnì na motivy vzpomínek staøíèkù a staøe
nek z Horního Vsacka zpracoval

Foto autor èlánku
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Je�tì  drobné  jazykové  doplnìní  k  èlánku
Léèení  støelným prachem  (Vlastivìdná  revue
Vala�sko è.25, prosinec 2010/2) a Poznámce
J. Vetchého z Rù�dky (Vlastivìdná revue Va
la�sko  è.26,  kvìten  2011/1).  Slovo  nabrzglý,
(v náøeèí vyslovováno s  tvrdým  l)  vylo�ené v
pùvodním èlánku jako �vnitøní potí�e�, pak vý
stižněji, podrobněji a lépe definuje v Poznám
ce J. Vetchý jako �stav mezi plným zdravím a
poèínajícím nachlazením èi  jinou nemocí, kdy
se èlovìk necítí dobøe�. Nejedná se v�ak o na
dýmání    tento výklad se do  textu pùvodního
pøíspìvku  o  léèení  støelným  prachem  vloudil
a� pøi redakèní úpravì textu.
Slovník  vala�ského náøeèí S. Kazmíøe  (vy

dal  D.  Malina,  Vsetín  2001)  uvádí  u  slova
nabrzglý  jednak význam nakyslý  (o mléce) a

Máteli  øe�it  nìjaký  slo�itý  úkol,  napadne
vás pøímìr  o oøí�ku,  který  je  nutno  rozlousk
nout.  Kdy�  jsem  si  usmyslel  napsat  zprávu
o  tom,  �e  letos  vy�la  kní�ka

, vzápìtí  se  tento pøímìr
vynoøil, a to navíc tak, �e oøí�ek byl nahrazen
oøechem. Kní�ka   toti� vydává
svìdectví o du�i a �ivotabìhu èlovìka, kterého
nelze  �za�katulkovat�  do  zau�ívaného  recen
zentského  schématu  ani  podle  povolání,  ani
podle �ivotních osudù, ba ani podle zájmových
aktivit neboli èinností konaných z osobního zá
jmu. V Jurèákovì pøípadì navíc konaných ze
zájmu mimoøádnì intenzivního, cílevìdomého
a s  tematickým zábìrem na první pohled víc
ne�  rozmanitým.  Tedy  na�tìstí  jen  na  první
pohled. Pøi pohledu druhém, pøípadnì dal�ích,
se  ale  nakonec  najde  spoleèný  jmenovatel
pod  zlomkovou  èárou  mnohoèetného  èitate
le,  v  nìm� najdete:  organizátora  nejrozmani
tìj�ích  kulturních  akcí,  muzikanta,  fotografa,
publicistu,  osobitého  glosátora  a  pamìtníka,
náv�tìvnickou  stálici  nejrozmanitìj�ích  kul
turních  a  spoleèenských  akcí,  vynálezce  a
jedineèného tvùrce JUJUPOZ, tj. Jurèákových
jubilejních  po�tovních  známek,  v  neposlední
øadì zku�eného výrobce JULUS, tj. Jurèákovy
lutonské  slivovice,  a  moudrého  znalce  jí  po
dobných vala�ských produktù.
Dalo by se je�tì v tomto výètu pokraèovat.

V tom pøípadì by to v�ak byl opis celého ob
sahu témìø tøísetstránkové kní�ky plné rozma
nitých memorátů,  biografií  a  korespondence,
doprovázených  pestrou  paletou  fotografií  a
osobitých výtvarných artefaktù. To by ov�em
popøelo smysl tìchto øádkù spoèívající ve sna
ze povzbudit laskavého ètenáøe k tomu, aby si
tuto zajímavou a netuctovou kní�ku proèetl a
prohlédl  sám. Tím,  jak  jsem skálopevnì pøe
svìdèen, mù�e být vý�e zmínìný oøech pova
�ován za úspì�nì rozlousknutý.

P.S.:

Kní�ku  z  produkce  TG  TISK  s.r.o.  Lan
�kroun lze zakoupit v Informaèním centru Kul
turního domu Vizovice, v Muzeu jihovýchodní
Moravy ve Zlínì, v muzeu ve Velkých Karlovi
cích  a v knihkupectví Malina Vsetín.

Martin Luká�

Mojmír Trávníèek (17. 12. 1931 � 8. 7. 2011)
byl bezesporu velkou osobností, tøeba�e mno
zí jeho pøátelé, spolupracovníci i obdivovatelé
zdùrazòují ve svých vzpomínkách, svìdectvích
a medailonech,  je�  po  jeho  nedávném  úmrtí
vy�ly v  øadì kulturních èasopisù, spí�e opak,
tedy skromnost, pokoru a zdr�enlivost, za ní�
je ov�em mo�né tu�it vìdomí pravé míry vìcí,
které mají pro èlovìka na  tomto svìtì smysl.
Ètemeli  Trávníèkovy  texty,  uvìdomujeme  si,
�e lidský �ivot, obzvlá�tì jeli postaven na víøe
v Boha, a tedy v�e v�dy bezpeènì relativizuje
z nadosobní perspektivy, musí nezbytnì  tuto
míru  nacházet,  odvíjet  se,  øeèeno  s  nebo�tí
kem, z  �triviálních prostopravd�, proti nim� by
se v dùsledku mohl bouøit jedinì hlupák. Jak
koli nesouèasnì mù�e takové prohlá�ení znít,
ukazuje se, �e pan Trávníèek se právì z tohoto
dùvodu stal svého druhu vzorem, �ivoucím dù
kazem èlovìka, jeho� píle a poctivost pøinesla
své plody, ani� by se s nimi poèítalo, ani� by se
o nich zbyteènì mluvilo. Jeho osoba i dílo tak
pøivádìjí  v�echny,  kdo  se  s  ním osobnì  i  na
dálku setkávali, k pøece  jen u�aslému uznání
a potvrzení onìch základních, u�lechtilých lid

ských vlastností, které snad ka�dý u  èlovìka
pøedpokládá,  ale  které  jen  málokdo  doká�e
ztìlesnit,  nebo�  k  tomu  je  zapotøebí  pøede
v�ím odstoupit  od  sebe a  vykroèit  k  druhým,
ve slu�bì bli�ním teprve svou lidskost osvìd
èovat. To pan Trávníèek dokázal.

Narodil se na Vsetínì, kde také vystudoval
Masarykovo  reálné  gymnázium  (maturoval
roku 1950). Pozdìji  studoval  na Støední eko
nomické �kole  ve Zlínì,  kde  roku 1962  slo�il
dal�í maturitní zkou�ku. Po studiích, na poèát
ku  50.  let,  onemocnìl  tuberkulózou  a  strávil
nìkolik let v nemocnicích a sanatoriích, odkud
v�ak ji� prostøednictvím tolik pro nìj dùle�ité
ho  korespondování  zaèal  navazovat  nìkterá
z  mnoha  pøátelství  s  èeskými  literáty.  Èasto
se tak dìlo v reakci na tu èi onu právì vy�lou
knihu, jejímu� autorovi pan Trávníèek v dopise
vylíèil své dojmy z èetby. Po návratu z  léèení
pracoval  jako úøedník v Okresním ústavu ná
rodního zdraví a v Okresní národní poji��ovnì
ve  Vala�ských  Kloboukách.  Následnì  se  na
dlouhá  léta  (1958�1991)  stal  vedoucím  dìt
ské ozdravovny v HuslenkáchKychové, která
se  také  promìnila  v  jeho  soukromé  �editor
ské a vydavatelské� pùsobi�tì, nebo� tady na
cyklostylu poøídil nesèetné opisy a kopie textù
významných èeských autorù pøedev�ím køes
�anské  orientace,  jejich�  díla  nemohla  tehdy
v oficiálních nakladatelstvích vycházet.

K literatuøe se tedy Mojmír Trávníèek dostal
coby  zanícený  a  peèlivý  ètenáø.  Postupem
èasu  zaèal  psát  recenze  a  ve  stále  vìt�ím
rozsahu a �  jak skromnì pøipomínal � �podle
svých  mo�ností�  pomáhal  pøipravovat  sebra
né  spisy  a  souborná  díla  svých  oblíbených

dále  2. ne  ve  své  kù�i,  trochu  nemocný.  Ve
významu,  který  se  týká  zdravotního  stavu,
jde  asi  skuteènì  o  význam  pøenesený.  Dva
star�í  vala�ské  slovníky    konkrétnì  Slovník
vala�ského  náøeèí  u�ívaného  na  Vsacku  ve
druhé polovinì 19. století (1850  1900) Jana
Misárka Slavièínského a Slovník  vala�ského
náøeèí  s  podtitulem  Abecední  seznam  slov
u�ívaných v náøeèí na Vala�skokloboucku ve
II.  pol.19.  století  (1850    1900) Franti�ka Foj
tíka toti� uvádìjí u slova nabrzglý jen význam
týkající se mléka. Tedy jako mléko nakyslé (ne
je�tì ky�ka) a nakyslý. Neznají (èi neuvádìjí)
slovo nabrzglý i jako slovo pro oznaèení zdra
votního stavu.
Zatímco v�ak u mléka je nabrzglost stavem

nezvratným,  proto�e  jednou  nabrzglé  mléko
ji�  jen  dále  brzgne  a�  zbrzgne  úplnì,  stane
se  ky�kou  a  nemù�e  ji�  být  nikdy  pùvodním
mlékem sladkým, neporu�eným,  je u nabrzg
losti dìtské èi  lidské je�tì mo�nost tento stav
mezi zdravím a nemocí zvrátit. Ze stavu mezi
zdravím a nemocí navrátit zdraví a nemoc od
vrátit. A to právì podáním støelného prachu na
l�ièce...

Foto J. Barto�
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Tak se z nìj postupnì stával literární kritik, his
torik a editor. Jeho nemalý pøínos pro èeskou
literaturu shrnuje doc. Karel Komárek z Kated
ry  bohemistiky  FF  UP  v  Olomouci:  �Mojmír
Trávníèek  by  si  zaslou�il  èestný  titul  �hrdina
samizdatu�. V dobì komunistické cenzury, kdy
nesmìla  vycházet  díla  Jana  Èepa,  Jakuba
Demla, Bedøicha Fuèíka, Jana Zahradníèka a
dal�ích, zpøístupnil jejich texty v neuvìøitelném
rozsahu. Bez kopírek a poèítaèù, vlastní rukou
na psacím stroji pøipravil tisíce stran této tehdy
vzácné èetby. Pøitom nebyl pouhým opisova
èem a textùm, které rozmno�oval, sám hlubo
ce rozumìl a jedineènì je interpretoval. Byl to
také plodný a nesmírnì laskavý literární kritik:
stovky  recenzí  na  stránkách  Akordu, Progla
su,  Aluze,  Textù,  Hosta,  Lidové  demokracie
a Katolického týdeníku a také doslovy k mno
ha knihám  jsou vzorem vzdìlanosti,  lidského
nadhledu  a  vyjadøování  ohleduplného  k  rùz
ným typùm ètenáøù. Jestlipak se �pan Mojmír�
bude pravidelnì dostávat do kompendií èeské
literární kritiky mezi zvuèná jména, z nich� nì
která � dovolím si to napsat, i kdy� on by pro
testoval � stokrát pøevy�oval svou skromností
a empatií?�
Mojmíru Trávníèkovi vy�la øada knih rùzné

ho  zaměření, monografie Pou� a  vyhnanství:
�ivot  a  dílo  Jana  Èepa  (Proglas  1996)  a O
Franti�ku  Køelinovi:  vzpomínková  studie  a
bibliografie  (Hejkal  2003),  soubory  literárnì
vìdných prací, recenzí, doslovù a jiných textù
Sdílet věčné: studie, profily a kritiky (Periplum
2002) a Eseje, portréty, vyznání (Malina 2007)
a dvì knihy pøevá�nì vzpomínkových textù a
osobních  vyznání  Skryté  letokruhy  (Malina
2001) a V  letokruzích naboso  (Malina 2009).
V roce 2007 pøátelé pana Trávníèka z okruhu
kolem  ètvrtletníku  Texty  uspoøádali  na  vse
tínském  zámku  konferenci,  která  vzdala  hold
jeho  literárnìvìdnému  dílu.  Pøíspìvky  byly
pak  sebrány  do  sborníku  Osobnost  Mojmíra
Trávníèka  v  èeské  literatuøe  (Malina  2007).
V neposlední øadì vy�ly (a nadále vycházejí)
také  svazky  jeho  korespondence  s  èeskými
spisovateli  (Bedøichem  Fuèíkem,  Vladimírem
Vokolkem,  Ivanem  Slavíkem,  Franti�kem  La
zeckým ad.).

I kdy� pan Trávníèek zasvìtil  svou  literární
èinnost  pøedev�ím  výkladu  druhých  autorù,
péèi  o  jejich  texty,  byl  také  sám skvìlým vy
pravìèem,  obratným  stylistou  a  vnímavým
autorem,  jen�  byl  schopen  na  základì  své
výborné  pamìti  a  detailní  znalosti  prostøe
dí  a  souvislostí  (�Kdybych  mìl  teï  vypravo
vat  pøíbìhy � by�  jen  ten malý  zlomeèek,  na
který  si  vzpomínám �  konce  by  to  nebralo.�)
zpøítomnit v hutné zkratce pro�itou chvíli nebo
situaci v její slo�itosti a mnohdy mnohoznaèné
nepostihnutelnosti. Svìdèí o tom napøíklad ná
sledující  úryvek z  jeho deníkových záznamù,
které  si  po  celý  �ivot  vedl:  �Náv�tìva  u  Iva
na  Slavíka  v  Hoøovicích.  Celkovì  sklièující.
Je doma sám a ve �patném stavu,  jako by si
s  nièím  nevìdìl  rady.  Byt  nápadnì  neútul
ný. Chce mi pùjèit  nìjaké  rukopisy,  hodiny  je
hledá a rozmý�lí, mù�eli je postrádat. V�e ve
znamení  louèení:  �Sotva  se u�  uvidíme.� Se
betrýznivá a poni�ující pokora, spojená s je�it

ností, se kterou si hned dìlá výèitky. Se silným
rozhoøèením:  �Fuèík mì chtìl manipulovat.� A
hned zase: �Jak jsem jenom tou�il sedìt u no
hou uèitele a dìlat, co chce.� Strach ze v�eho.
Venku  chladný  dé��,  uvnitø  �ero  a  pak  tma,
nerozsvìcuje. Pou�tí mi magnetofon se svým
rozhlasovým poøadem � nádherné, je to pravý
a velký Slavík. Provází mì pak v de�ti na ná
dra�í,  tam opìt krásný, srdeèný, smutný.  (22.
10. 1981)� (V letokruzích naboso, s. 238) Èas
to se mu podaøilo prostøednictvím inteligentní
ho humoru, vycházejícího z dokonalého cítìní
jazyka, pøiblí�it  dramatický okam�ik,  který ve
chvíli, kdy se odehrával, znamenal takøka v�e:
�Odpoledne  jsem  byl  na  zápase.  Hráli  jsme
s SK Karolínina Hu� II. Pepík hrál. A Borek. To
bylo nìco! Vyhráli na�i 5:1. � Ne��astná �an
ce Pepíkova: hlavou støelil tìsnì vedle. Buèek
útoèil.  Velkými  kopacími  botami  kopl  vedle.�
(Tamté�, s. 59)
Básník  Jakub  Chrobák,  editor  nìkterých

Trávníèkových  knih,  pí�e  ve  své  vzpomínce
v èasopise Host (7/2011) o  tom,  jak s panem
Trávníèkem  natáèel  rozhlasový  poøad.  Vysti
huje tak ve svém pozorování Trávníèkovu za
mìøenost na druhé i jeho skromnost, o kterých
byla ji� øeè a které jistì souvisejí s jeho hlubo
kou empatií, je� se projevovala bez ohledu na
to,  zda  �lo  o  vzpomínku z  dìtství  èi  v�edno
denní  situaci:  �První  zále�itosti  s  natáèením
se toèily kolem mé osoby: �Dy� vás bude bolet
ruka!�,  �Nemo�ete  si  to  negde  polo�it?�,  �Co
vám dám?� Dal�í kolem smyslu celé akce:  �A
koho  to  bude  zajímat?�,  �Musíte  køièet,  já  jak
nesly�ím, tak na to reaguju buï tak, �e mlèím
a tváøím se chytøe, a to mnì moc nejde, nebo
tým, �e �vaním a to je zas o nervy.� Nebylo��
(s. 55)

Pøesvìdèivost  a  utì�ující  samozøejmost,
s  ní�  nás  Mojmír  Trávníèek  nadále  naplòuje
zvlá�tní jistotou, ètemeli jeho texty, mù�e být
na  závìr  osmyslnìna  citátem  z  Pasternaka,
který si on sám zapsal do svého deníku v 50.
letech: �Láska je stejnì prostá a bezvýhradná
jako vìdomí a smrt, dusík a uran. To není stav
du�e, ale základ svìta.�

Zpìvák a houslista vsetínské cimbálové mu
ziky Jasénka se narodil 9. 12. 1926 ve Vsetínì.
Svým  dokonalým  interpretaèním muzikant

stvím patøí k souèasným �pièkám ve folklorním
umìní. Mnohými rozhlasovými, televizními na
hrávkami a �ivými vystoupeními se souborem
Jasénka si získal øadu pøíznivcù. Díky pozoru
hodné barvì a èistotì svého hlasu patøí k èas
to prezentovaným umìlcùm v nahrávkách na
stanicích rozhlasu, které se vìnují folkloru. Je
obdivuhodné, a a� s podivem, �e  i  pøes svùj
vysoký vìk  je stále aktivním hráèem a zpìvá
kem, který si  zachovává svùj osobitý styl. Tím

se velkou mìrou podílí na zachování a propa
gaci svébytné kultury Vala�ska. Vala�ský folk
lor  pøiblí�il  divákùm nejen po celé na�í  zemi,
ale  i  na  mnohých  zahranièních  festivalech  a
pøehlídkách,  kterých  soubor  za  dobu  svého
trvání uskuteènil nespoèet. Jeho zásluhy v�ak
stojí v pozadí takových zpìváckých osobností,
jakými  jsou  Jarmila  �uláková,  Josef  La�a  a
Zdenìk  Ka�par.  V�dy  vystupoval  skromnì  a
nepøál si prote�ování své osoby.
Stanislav Tomanec  je  ji� od  roku 1955 ne

pøetr�itì  aktivním  èlenem  souboru  Jasén
ka. U  pøí le � it o s t i  je h o  8 0 .  n a r o z e n in  m u  b y lo
v èervnu roku 2006 udìleno Èestné obèanství
mìsta Vsetína.

Milý Staòo,

pí�i Ti dnes nejen jménem svým, ale také za
v�echny Tvé kamarády, pøátele a pøíznivce, ba
dokonce i za kulturní instituce mìsta Vsetína.
U� asi  tu�í�,  proè  tyto  øádky. Pøíèinou  je � u
chlapa to mù�eme prozradit � Tvé prosincové
85. výroèí narozenin.
Ne,  nebudu  se  zmiòovat  o  Tvém  kum�tu

hodináøském (obèanským povoláním je S. To
manec hodináø � pozn. red.), na to se necítím
dost fundovaný. Øeè bude o pùsobení v oblasti
kulturního dìní. Tam ses proslavil jako obligát
ní houslista a zvlá�tì pak jako sólový zpìvák.
Neznám jiného, kdo by si v tom věku troufl po
stavit se pøed mikrofon a suverénnì zazpívat.
A vyjádøilli  se mùj bratr  Jan, �e  jsi evidován
jako  nejstar�í  �ijící  folklorní  zpìvák  v  ostrav
ském rozhlase, pak  toto prvenství vezmi  jako
obdivnou pochvalu!
Ale na chvíli se vra�me. Kdy� jsem se ptal,

od kdy pùsobí� v cimbálových muzikách, ne
umìl  jsi  to  pøesnì  spoèítat.  Odhaduji,  �e  to
je  pøes  60  let.  Jen  vzpomeò  na  hraní  v mu
zice Ant. Sousedíka, kde  jsi zaèínal, a pak si
promítni dlouhou  øadu  let v Jasénce po boku
Zdeòka Ka�para,  s  ním�  jsi  vytvoøil  pìvecké
duo. To dá jistì víc ne� kopu let, zvá�ímli, �e
v  Jasénce  pùsobí�  dosud,  dokonce  hostuje�
v BROLNu. V�ak Tì právem Vsetín vyzname
nal udìlením titulu Èestný obèan!
Spolu  se  známe  pùl  století  a  za�ili  jsme

v cimbálovce leccos. Pamatuji  tøeba, �e jsme
Tì zvolili �alkoholovým referentem�, který mìl

Foto K. Langer
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Marie Mikulcová

Soláò  �  kopec  nad  Velkými  Karlovicemi,
bájná hora opøedená povìstmi, pøitahovala a
dodnes pøitahuje k sobì umìlce, aby je inspi
rovala, ale i zotroèovala. V roce 2000 pøipou
talo k sobì toto podle básníka Jiøího Mahena
�odrazi�tì  bohù�  i  akademickou  sochaøku  a
keramièku Marcelu Vajceovou � Hofmanovou,
která  se  koncem mìsíce  listopadu do�ila  vý
znamného �ivotního jubilea.
Marcela Vajceová � Hofmanová se narodila

30.  listopadu 1941 ve Zlínì. Po ukonèení po
vinné �kolní docházky studovala v letech 1956

na  starosti  distribuci  ��ivé  vody�  tak,  aby  se
ka�dému dostalo a nikdo se neopil. To se Ti
daøilo bez chyb a reklamací. � A kdy� u� jsem
u tìch úsmìvných vzpomínek, tak je�tì jednu.
Odehrála  se  roku  1969  v  rychlíku  Agrigento
� Øím. Kdy� jsme zastavili v Neapoli, prohlásil
violista Ev�en: �Jet pøes Neapol a nekoupit si
tu ani pohlednici, to bych nepøe�il!� A tak jste
oba  vystoupili  a  po  nedorozumìní  s  konduk
térem  zmizeli  v  útrobách  nádra�í  nakupovat.
Jen�e �  rychlík se dal do pohybu a my  jsme
�li hlásit vedoucímu Jasénky: �Má� dva mu�e
pøes palubu!�  Vám dvìma nezbylo nic jiného
ne�  se  kajícnì  ohlásit  v  neapolské  nádra�ní
kanceláøi. No, v�echno dopadlo dobøe. Proto
�e  jsme mìli dohodnuté pøeru�ení  jízdy v Øí
mì,  neapolský  výpravèí  vás  �presto�  poslal
za námi pøí�tím vlakem, a tak jsme se setkali
v hlavním mìstì Itálie.
A  co Ti  pøát  k  jubileu? Pøedev�ím,  aby Tì

neopou�tìlo  zdraví,  abys  mohl  i  nadále  ob
daøovat svým zpìvem publikum, a  je�tì dal�í
roky, abychom my mohli oslavit Tvoje budoucí
kulatiny!
Za v�echny Tvé pøátele (i pøítelkynì!), poslu

chaèstvo a kulturní pracovníky Tì zdraví
(Bøetislav Rokyta)

 1960 na Støední umìleckoprùmyslové �kole
v Uherském Hradi�ti. V letech 1961  1967 ve
studiu pokraèovala na Vysoké  �kole umìlec
koprùmyslové v Praze u profesora Otto Ecker
ta. Pøesto�e  �ila v Praze, patøila charakterem
svého  díla  pøevá�nì  Vala�sku,  kde  v  mládí
naèerpala  tolik  trvalých dojmù a  citových zá
�itkù,  �e  výraznì  poznamenaly  její  výtvarné
dílo.  Tì�i�tì  její  keramické  umìlecké  tvorby
bylo polo�eno do volnì utváøeného plastické
ho projevu převážně figurální povahy. Počátky
tvorby Marcely Vajceové urèovaly hladké vej
èité  tvary, které umìlkynì zaèala vytváøet po
své  studijní  cestì  do  Skandinávie.  Zaèínala
hladkými kamennými tvary, nejprve celistvými,
pozdìji rozbitými prùniky a hrou svìtel, smìøo
vala ke studiím jemných ovoidù hlav a dospìla
a� k torzùm.
V tvorbì Marcely Vajceové se èasto objevo

vali beránci, zemité typy dívek a mu�ù, nevìs
ty, slepičky vedle filigránsky jemných šperkov
nic ve tvaru oøechù, dóz a kvìtù fantastických
tvarù. V jejích netrpìlivých rukou získávala hlí
na tep hned køehký, balancující na nitce, hned
plný  a  prudký.  V  pøípadì  Marcely  Vajceové
se  setkáváme  s  dílem,  které  je  svìd e c t v í m
o pronikání básnické interpretace, neobyèejnì
silné a hluboké,  nesoucí  v�echny  znaky pøe
sahu rozmyslu do oblasti iracionálna. Vedle ji�
uvedené skupiny prací vytváøela Marcela Vaj
ceová rovnì� u�itkové artefakty: svícny, vázy,
mísy, u nich� v první øadì zdùrazòovala este
tické a výtvarné kvality.
Od roku 1968 se zúèastòovala tuzemských

i zahranièních pøehlídek sochaøské a keramic
ké tvorby. Akademická sochaøka a keramièka
Marcela Vajceová je nositelkou celé øady oce
nìní. Od roku 2000 �ije ve Velkých Karlovicích
na  Soláni.  V  èervnu  2000  spoluzalo�ila  ote
vøené sdru�ení � Kruh pøátel Karla Hofmana,
a návaznì na  to Sdru�ení pro rozvoj Solánì,
které usiluje o o�ivení výtvarné tradice na So
láni a kolem Solánì a které si klade za cíl po
pularizovat, roz�iøovat dokumentaci o �ivotì a
tvorbì malíøù, kteøí �ili na Soláni, organizovat
výstavy a kulturní akce výtvarného a národo
pisného zamìøení.

 zlatá medaile z Mezinárodního vele
trhu øemesel (Mnichov, 1982)

  výtvarné  øe�ení  stìny  restau
race Rosava  (Ro�nov  p.  R.,  1969),  výtvarné
øe�ení vstupu obytných domù (PrahaÏáblice,
1971),  keramická  stìna  obchodního  centra
(Chlum  u Rakovníka,  1973),  keramická  plas
tika  (výzdoba  Domova  dùchodcù  v  Ro�novì
p. R.,  1973),  keramická  stìna pro mateøskou
�kolku  (Praha    Èakovice,  1976),  keramická
stìna pro jídelnu v Dopravním areálu (Praha
Øepy, 1979).

 Velké Karlovice, Vse
tín,  Praha,  Londýn,  Brusel,  Moskva,  Norim
berk,

Foto z archivu M. Vajceové

Foto H. Jabùrková
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Marie Mikulcová, Soòa Kollandová

My�lenka  zøídit  v  Karlovicích  muzeum  se
zrodila  ve  30.  letech  minulého  století.  Kdy�
se  v  roce  1938  v  obci  stavìla  nová  radnice,
uva�ovalo se o tom, �e v ní bude instalována
�vlastivìdná síò�. Nebyl v�ak dostatek vhodné
ho prostoru, co� zøízení muzea oddálilo.
Podruhé  se  ve  Velkých  Karlovicích  marnì

pokusili zalo�it muzeum v letech 1948 � 1951,
kdy se v èásti obce zvané  �U kostela� stavì
la nová budova základní �koly. V èele  tìchto
snah  stál  øeditel  mì��anské  �koly  Jindøich
Duda,  nad�ený  národopisný  pracovník,  který
kolem  sebe  shromá�dil  øadu  obìtavých  spo
lupracovníkù, k nim� patøil i tehdej�í pøedseda
MNV Arno�t �rott.
Dlouhodobé snahy mít v Karlovicích muze

um zùstaly  neuskuteènìny a� do roku 1966,
proto�e v obci nebyly vhodné provozní prosto

Istanbul,  Mnichov,  Frankfurt  n.  M.,  Chicago,
Vídeò,  Freanza,  Gdaòsk,  Erfurt,  Budape��,
Havana, Kostnice, Barcelona, Kuvajt, Francie.

 FrýdekMístek, Pra
ha,  Florencie,  Bologna,  Uherské  Hradi�tì,
Quatamber,  Teplice,  Zlín,  Brno,  Pardubice,
Ostrava, Plzeò, Opava, Karlovy Vary, Vsetín,
Èadca,  Ústí  nad  Labem,  Mariánské  Láznì,
Olomouc, Havíøov.

�Soláni, Soláni, v�dycky mne omámí oveèek
cinkání, pastevcùv hlas...�
inspirativní,  prozaicky  pracovní,  na  zbytek

�ivota zavazující.

ry. Ke zmìnì do�lo, a� kdy� ONV ve Vsetínì
koupil v obci prostorný dùm è. 267 z roku 1913
pro Romy, kteøí byli v rámci integrace Romù do
vìt�inové spoleènosti pøidìleni Velkým Karlo
vicím. Proto�e se jednalo o chránìnou kulturní
památku, nabídlo vedení obce za pøedsednic
tví  Cyrila  Mikulce  Romùm  náhradní  objekt,
který  v�ak  oni  nepøijali.  Tak  MNV  pøikroèil

Foto k èlánku H. Jabùrková
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k  nákladné  adaptaci  (137  500  Kè)  historické
budovy a rozhodl, �e v ní zøídí muzeum. Opra
vy byly zahájeny v roce 1968 a trvaly tøi roky.
Instalaci muzejní èásti provedli Eva Urbachová
a Bøetislav Dadák. První sezonu Karlovského
muzea zahájil Cyril Mikulec, pøedseda MNV, a
PhDr.  Michal  Plánka,  øeditel  Oblastní  galerie
v Gottwaldovì (Zlínì).
S muzeem  od  jeho  vzniku  úzce  spolupra

covali umìlci. Byli  to akademiètí malíøi F. Po
de�va,  K.  Hofman  a  pøedev�ím  I.  Hartinger
se svým uèitelem, profesorem K. Langrem.
Po dvì léta bylo Karlovské muzeum vede

no pod hlavièkou MNV jako provoz místního
hospodáøství,  v  roce  1973  bylo  pøevedeno
pod  Okresní  vlastivìdné  muzeum  Vsetín  a
jeho  vedením  byl  povìøen  Jindøich  Va�ut,  t.
è. vedoucí SKZ, který vedl muzeum bezplat
nì do roku 1978. O spolupráci byla po�ádána
pøedsedkynì �kolské a kulturní komise MNV
Helena  Mièkalová,  uèitelka  a  národopisná
pracovnice.
V roce 1973 bylo zru�eno pohostinství, kte

ré bylo souèástí muzea od jeho zalo�ení, byly
provedeny dal�í opravy objektu, expozice byly
roz�íøeny  o  nové  exponáty,  na  jejich�  shro
má�dìní  se  podíleli  Helena  Mièkalová,  Jin
døich Va�ut a Cyril Mikulec.
O  dva  roky  pozdìji  (1975)  do�lo  v  historii

muzea k podstatné zmìnì � Karlovské muze
um se stalo samostatnou zálohovou organiza
cí. Po stránce provozu se toho mnoho nezmì
nilo a a� do roku 1980 se nezmìnil ani rozsah
expozic, ty byly jen obmìnìny drobnými úpra
vami a zlep�eny doplòky. Velmi cenným dopl
nìním expozice muzea byl v roce 1975 soubor
øezbáøských prací Michala �itníka, který nesl
název �Na pastvì�.
Ve stejném roce (1975) odkoupil MNV vede

ný pøedsedou Vladimírem Juøíèkem od uèitel
ky Milady Va�utové dùm è. 299 � bývalý starý
obchod  �U Barvièù�,  jeho� adaptací, které se
opìt  ujala Stavební  skupina MNV Velké Kar
lovice,  získalo muzeum kanceláø, depozitáø a
dvì nové místnosti pro expozice.
Kanceláø  vybavil  nábytkem  Beskyd  Nový

Hrozenkov,  skøínì  do  depozitáøe  dodaly  UP
závody  �  provoz  Halenkov.  Stylový  nábytek,
dle  návrhu  prof.  Karla  Langra,  vyrobila  pro
vozovna  MH  MNV.  V�echny  náklady  oprav
a nákupu vnitřního zařízení uhradil MNV z fi
nanèních  prostøedkù,  které  získal  prodejem
kulturního  domu  v  Pluskovci.  Pomohl  odbor
kultury ONV Vsetín.
Dne 26. dubna 1980 byly v adaptované bu

dovì �U Barvièù� veøejnosti zpøístupnìny dvì
nové  expozice:  první  byla  vìnována  historii
skláøství v Karlovicích, druhá místnímu øezbá
øi  Janu Petøekovi,  jeho� miniaturní  øezbáøské
práce byly vysoce hodnoceny odborníky a ob
divovány náv�tìvníky. Od roku 2003 sídlí v do
mì è. 299 místní Informaèní centrum.
V  roce  2009  odkoupil OÚ ve Velkých Kar

lovicích  pøilehlou døevìnou stavbu è. 269,  ve
které se od roku 2010 konají doprovodné pro
gramy, k nim� patøí napø. ukázky øemesel tra
dièní výroby na Vala�sku.
Vý�e zmínìný dùm umo�nil zaèlenit do are

álu muzea i barokní kostel z roku 1754, který
patøí  k  nejzajímavìj�ím  lidovým  stavbám  na
Vala�sku.

Správnosti  v�eho,  co  èiníme,  provìøí  èas.
Karlovské muzeum v èase obstálo a stalo se
støedobodem kulturního �ivota v obci.
(Napsáno  podle  práce  Jindøicha  Va�uta:

�Karlovské muzeum�, 1987, Velké Karlovice)

Ode  dne  26.  6.  1971,  kdy  probìhlo  slav
nostní  zahájení  provozu Karlovského muzea,
nav�tívilo muzeum 809 968 náv�tìvníkù, kte
rým se vìnovalo na 20 prùvodcù. Náv�tìvníci
mohli shlédnout 197 výstav nejenom místních
malíøù a umìlcù.
Leto�ní oslavy byly zaèlenìny do 12. malíø

ských cest a zaèaly 25. èervna 2011 vernisá�í
výstavy Ohlédnutí a Svìtlo a prostor, výstavy
Marcely  Vajceové  �  Hofmanové,  jejího  syna
Ondøeje Vajceho a jejích pøátel. Vernisá� ply
nule  pøe�la  v  samotné  oslavy,  kdy  byly  pøe
dány  bývalým  i  souèasným  zamìstnancùm
pamìtní  listy  a  obrázky  Karlovského  muzea
malované na skle. Podìkování  za práci, pøe

dání pamìtních listù a úvodního slova se ujal
starosta Velkých Karlovic Miroslav Koòaøík.
Po oficiální části následovala až do půlnoci

Muzejní  noc  s  ukázkami  tradièních  øemesel,
ochutnáváním  vala�ských  dobrot  pøi  tónech
Vsetínské  cimbálové  muziky,  kterou  doplnil
svým vystoupením flašinetář František Šťast
ný.
Vala�ský  ateliér U  Hofmanù  souèasnì  na

bídl  výstavy  Biblické  krajiny,  Doteky  hlíny  a
Zahradní  plastiku.  Zvonice  na  Soláni  zase
pøedstavila  dílo  Pavla  Vavryse  a  jeho  syna
Martina.

Josef Divín

20. záøí 2011 probìhla na Støední umìlecko
prùmyslové �kole skláøské ve Vala�ském Me
ziøíèí oslava 10 let �kolní ateliérové huti. Slav
nostní  den  zahájili  zástupci  Zlínského  kraje,

vedení �koly a hosté. O první nábìr v novém
�kolním roce 2011/2012 se postarali Franti�ek
Lukáè a Ondøej Strnadel (mistøi �kolní ateliéro
vé huti). Realizovali litý køí� ze skla, stejný jaký
se  realizoval  pøesnì  pøed  deseti  lety,  kdy  se
otevírala �kolní ateliérová hu�. Bìhem dne byla
�kolou udìlena Cena krásenské stopy za rok
2011, kterou �kola udílí ji� tøetím rokem výraz
ným osobnostem, které se zaslou�ily o rozvoj
a propagaci moravského skláøství. Tuto origi
nální cenu, jejím� autorem je MgA Josef Divín,
obdr�el akad. mal.  Jiøí �uhájek. �uhájek stál
u vzniku �kolní ateliérové huti a øadu prací rea
lizuje stále na SUP�S ve Vala�ském Meziøíèí.
Jiøí �uhájek pøedvedl náv�tìvníkùm slavnosti
performance s  foukaným sklem. Dále se bì
hem dne realizovaly ceny pro DESIGN CABI
NET ÈR. Pro �áky �koly byla pøipravena øada
pøedná�ek významných osobností èeského a
slovenského designu.  Jako  je  napøíklad Doc.
Zdeno Kolesár, který je pova�ován na nejvìt
�ího odborníka na historii a vývoj na�eho i svì
tového designu. Významný den byl zakonèen
slavnostní vernisá�í výstavy v zámku Kinských
ve  Vala�ském  Meziøíèí.  Akad.  malíø  Vladimír
Kopecký zde pøedstavil dvì polohy své tvorby
� sklo vzniklé pøi performancích ve �kolní ate
liérové huti SUP� skláøské Vala�ské Meziøíèí a
serigrafické tisky. Doprovodnými akcemi oslav
byly výstavy v Novém Jièínì, Vsetínì a Vala�
ském Meziøíèí. V prùbìhu celého dne pak mìli
zájemci  mo�nost  nav�tívit  v�echny  ateliéry
�koly a seznámit se s pracemi �ákù.FotoZ. Zimák

Foto k èlánku z archivu Karlovského muzea
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Neodbytné umìlecké puzení
PhDr. Aleny Podzemné

�Umìní nás má pozvednout k pozitivním hodnotám. Od umìní chci, aby mi dávalo nadìji.
Od umìní oèekávám jakési zti�ení, spoèinutí, krásu a útìchu. Slovy H. Matisse by umìní mìlo

být jako leno�ka, do které by èlovìk usedl a mohl v nìm spokojenì spoèinout.�
AP

Moje  pùvodem  vsetínská  babièka  Marie
Spurná si na�la pøi procházkách v polích u Kop
øivnice  mého  dìdeèka  Franti�ka  Kozderku,
který za svobodna pracoval v Tatrovce. Spo
lu pak �ili  v Brnì a  zalo�ili  ten umìlecký  rod
Kozderkù. V�ichni  jejich  ètyøi  synové byli  vý
jimeènì  hudebnì  nadaní.  Nejstar�í  Franti�ek
krásnì zpíval, pùsobil v pra�ských pìveckých
sborech. Richard hrál  jako koncertní mistr na
violu  a  zároveò  pùsobil  jako  profesor  hudby
v Brnì. Mùj otec Ladislav Kozderka (nar. 1913)
byl známým brnìnským muzikantem � klavíris
tou a dirigentem a skládal taneèní hudbu, také
písnièky  pro  dìti  a  �ansony.  Nejmlad�í  strýc
Jiøí byl pìvcem na brnìnské operní scénì. Na
penzi �il v Ro�novì p/R, kde zpíval a vystupo
val je�tì do svých 93 let!

V�ichni  Kozderci  mìli  v  sobì  jakýsi  �arm,
mìli  sociální  cítìní, milovali  spoleènost  a  lidi
kolem sebe. U nás doma se scházela pestrá
umìlecká  spoleènost.  Sama  vzpomínám  na
hereèku  Vlastu  Fialovou,  Eduarda  Hrube�e,
Jiøího �tuchala, operní pìvce Rudolfa Asmuse
a Mary Bártù a dal�í.
Z  nás  tøí  sester Kozderkových  zùstala  zpì

vu vìrná po celý svùj umìlecky bohatý, av�ak
bohu�el velmi krátký �ivot muzikálová hereèka
Laïka  Kozderková  (26.  6.  1949  v  Brnì  �  17.
11. 1986 v Praze). Hudbu pìstují profesionálnì
také mé sestøenice, bratranec a také mùj brá�
ka  Ladislav  Kozderka.  Jak  je milé  zji�tìní,  �e
toto nadání provázející na�i rodinu se objevuje i
v �ivotì mého pradìdeèka Antonína Spurného,
narozeného v r.1853 na Vsetínì. Pracoval pøi to
vární výrobě nábytku z ohýbaného dřeva firmy
Kohn a  jako vedlej�í povolání má uvedeno ve
sèítacích operátech z r. 1890   muzikant.
Já sama  jsem v dìtství zpívala v  tatínkovì

dìtském  sboru.  Pozdìji  jsem  s  ním  natoèila
i  dva  �ansony. Muziku  �ta�uldy�  dodnes  po
znám v rozhlasovém vysílání. Poøád si pískal.
Mám  to po nìm. A dokonce  i  jeho nejmlad�í
potomek, ètyø a pùlletá pravnuèka Maru�ka, si
u� píská a prozpìvuje, kudy chodí.

Do  �estnácti  let  jsem  se  vìnovala  zpìvu.
Mìla jsem v�ak problémy s je�tì nezralým hla
sem. Souèasnì  jsem od  raného dìtství  ráda
malovala. Na Lidové �kole umìní  v Brnì mì
uèil bratr básníka Jana Skácela, stejnì milý a
citlivý èlovìk Petr Skácel. Jemu jsem ohromnì
vdìèna za v�echno zprostøedkované umìlec
ké vnímání svìta kolem nás.  A pozdìji, u� ve
Vala�ském  Meziøíèí,  také  malíøce  a  uèitelce
Janì  Ullrichové  a  Honzíkovi  Kováøovi,  kteøí
mnì,  kromì  zprostøedkování  svého  vlastního
umìní a pouèení, dodali odvahu k tvorbì. Pro
to�e mì umìní v�dycky zajímalo, zaèala jsem
studovat na Filozofické fakultě Univerzity J. E.
Purkynì v Brnì nejprve spoleènì s vìdou hu

Z rodinného alba

Foto H. Jabùrková
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dební, od 2. roèníku pak u� jen jako samostat
ný vìdecký obor  dìjiny umìní. Nejsem v�ak
vylo�enì vìdecký typ. Umìní mám nesmírnì
ráda, spí�e v�ak z praktického hlediska.
Absolvování studia mi dovolilo, abych se poz

dìji  ve  svém  zamìstnání  zabývala  výtvarným
umìním  souèasným  i  regionálním,  setkávání
s  tvùrèími  lidmi. Jsem  tomu v�emu naklonìna
a  jsem za  to moc vdìèna. V Okresním vlasti
vìdném muzeu Vsetín,  na pracovi�ti  v  zámku
Kinských ve Vala�ském Meziøíèí jsem pøipravo
vala výstavy i pøedná�ky pro �koly a veøejnost.
Spoleènì s pracovnicemi Okresního kulturního
støediska ve Vsetínì (pøedev�ím s Evièkou Bor
kovou) jsme poøádaly exkurze za amatérskými
výtvarníky a lidovými umìlci, dokumentovaly je
jich dílo a poøádaly výstavní pøehlídky. Na pány
Rosenzweiga, Jakobièe, Pavlúska, Tlá�ka, své
ráznou  paní  Rohanovou  nebo  bratry  Hejovy
vzpomínám obzvlá�tì ráda. Hodnì mi dali.
Do muzea jsem nastoupila v r. 1963 s naivní

pøedstavou,  �e  se  zde  setkám  s  �velkými  díly
klasického umìní�. Skuteènost  je ale o nìèem
jiném.  Místní  vlastivìdná  muzea  regionálního
charakteru byla vìt�inou dotována soukromými
sbìrateli a jako taková spravují vedle nejrùznìj
�ích historických pøedev�ím sbírky umìní u�ité
ho. Do mé  odborné  péèe  pak  pøipadla  sbírka
historického  skla,  která  je  dnes  po  svém  vý
znamném doplnìní v r. 2004 v poètu cca 5 000
ks nejvìt�í sbírkou osvìtlovacího skla u nás a
pravdìpodobnì v celé Evropì.

To je spí�e otázka spoleèenskopsychologic
ká.  Nechtìla  jsem  se  nadále  vìnovat  problé
mùm,  které  jsem  nedokázala  sama  pro  sebe
vyøe�it. Tou�ila jsem po pøísnìj�ím re�imu, sys
témovìj�í práci. Pohnutka zmìnit práci byla do
cela silná. Nebylo to rozhodnutí ze dne na den.
A  tak jsem na dal�ích dvacet let (1974 � 1994)
vymìnila  inspirativní  kurátorskou  èinnost  a
tajemství  skla  v  muzeu  za  práci  v  archivních
depozitáøích  a  na  úøadech  pøi  skartacích,  co�
pøedstavovalo  pøedev�ím  prach,  �pínu,  chlad,
neustálé  stìhování,  rozkládání  a  skládání  re
gálù a pøesunování  tun archivního materiálu.  I
tam  jsem  se  sna�ila  pøi  zpracovávání  archivu
obcí  a mìst  najít  si  v�dy  nìco  z  umìleckého
svìta. Objevovala  jsem  informace,  které  bych
jinde neobjevila. Studium sèítacích operátù mi
tøeba pomohlo v rozkrývání existence skláøù na
Vala�sku. V�echny tyto poznatky jsem pozdìji
zúroèila ve �kolství, kam jsem nastoupila vlast
nì a� v dùchodovém vìku, po krátkém návratu
do muzea (1994 � 1997).

Sklo  je  pro mne  jako  poklad,
objevený pøed mnoha lety v mu
zeu  ve  Vala�ském  Meziøíèí,
v  podobì  tisícù  stínítek  na  pe
trolejové,  plynové  a  elektrické
lampy  s  bohatými  dekory,  také
sklenic, váz, ruèních lampièek a
honosnìj�ích závìsných i stoja
tých vázových lamp s malovaný
mi, leptanými, brou�enými a hut
ními dekory, v promìnách tvarù
2.  poloviny  19.  století  a  celého
století dvacátého.
Mnohokrát  jsem  pobývala

v  tajemném  spoleèenství  skle
lované z volné ruky. Silnì mì ovlivnil �objev� go
tické �ablony na pùvodní gotické skøíni v kostele
sv. Ducha na jednom z výletù v Èeském Dubu.
Uvìdomila  jsem  si,  �e  i  lidská  ruka  oti�tìná
v pravìku na skalní stìnì byla takovou prvotní
�ablonou a �e nás toto omalovávání, tupování a
zkrá�lování provází ji� od nepamìti.

Pøirozenì jsou to dìti � na�e dcery a vnou
èata,  rodina, pøátelé, se kterými se pravidelnì
stýkám. Jsem ��astná, �e dìti (dcery Helena a
Veronika)  a  u�  i  ty  star�í  z  vnouèat  (Terezka,
Ondøej  a  Anièka)  pokraèují  v  mých  �lépìjích
� v hledání krásy a øádu v umìní, i kdy� to pro
�ivot není zrovna moc praktické. A ty mlad�í dìti
mých dìtí � Amálku, Franti�ka a Maru�ku � se
sna�ím  uèit  soucítìní,  pøedstavivosti  a  zdravé
zvìdavosti. V�dy� co si mù�eme my lidé, i kdy�
to  zní  banálnì,  vzájemnì  jiného  poskytnout,
ne� radost, víru, nadìji a lásku?

Foto K. Doupovec

nìných pøedmìtù v muzejním depozitáøi pøi evi
denci poèetné sbírky. Ta hmota mne pøitahuje
a fascinuje. I proto jsem byla vdìèna osudu, �e
jsem se stala uèitelkou na skláøské �kole ve Va
la�ském Meziøíèí. Tam, kde jasnozøivou prozøe
telností  bývalé  øeditelky Olgy Hofmanové byla
v  roce 2001 vybudována nová �kolní skláøská
hu�. Byla jsem blízko skláøùm, jejich dílu, které
sleduji v jeho èasové promìnì a tì�ím se z nìj.
Èastokrát  bych  nejradìji  vrostla  do  odpad

ních  vozíkù  pøed  hutí  skláøské  �koly  ve  Va
la�ském  Meziøíèí  a  kochala  se  pohledem  na
tu  v�echnu  zmarnìnou  krásu  a  byla  úèastna
onoho zvlá�tního �ivobytí skla, které je hmotou
i nehmotou, které je leskem, záøí, tøpytem, ale i
prùhledem a prùsvitem, které je souèasnì jíma
telem, hybatelem i stvoøitelem svìtla.
A v�dycky budu uctívat hmotu skla, její histo

rii a lidi, kteøí se nauèili sklu rozumìt a dokázali
a doká�í vytváøet neobyèejné vzácné dílo, ob
sahující  i  jejich dech  i  jejich touhy a pøedstavy
opøedené záøí svìtla.

Na Støední umìleckoprùmyslové �kole skláø
ské  jsem uèila deset  let dìjiny umìní  jako obor
maturitní a také dìjiny skláøství.  I kdy�  jsem po
èase  v  pedagogické  práci  jaksi  �vyplápolala�,
pøesto doufám, �e jsem svým studentùm pøedala
nìjakou nápovìdu z vlastního �ivota, modus, jak
vnímat souèasné umìní. Zále�í jen na nich, aby
si to zapamatovali a pøenesli do praxe. Od nich
pak naopak jsem dostala inspiraci k malování.
Dnes  je�tì  pøedná�ím  historii  designu  skla

studentùm  ze  zlínské  UTB,  Fakulty  multime
diálních  komunikací,  Ateliéru  prostorového  a
produktového designu na skláøské �kole ve Va
la�ském Meziøíèí. Spolupráce s Univerzitou To
má�e Bati ve Zlínì vyvrcholila v  loòském roce
i  ve  vydání  publikace  �Historie  a  souèasnost
skláøské tvorby na Zlínsku�.

V�echno, co tvoøím, je ve mnì. Fascinuje mì
skuteèná architektura, barvy, atmosféra, moøe...
Sna�ím se je zachytit vìrnì. A pak jsou to vnitø
ní  pøedstavy,  du�evní  pocity,  snaha  vyjádøit
je�tì nìco navíc. Hledám si, co mi konvenuje.
Podnìtný význam mají pro mì poslední dobou
obrazy støíkané sprejem pøes �ablony nebo ma
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Ne� si vezne� céru, poobhlédaj mamu.
S ka�dú robú sa dá �i�, dokáï néni tvoja.
Co vám mo�e da� roba, nedá vám ani Pánbu.

Bez roby a tabáku bývá èuèno v baráku.
Roba a fajka sa nepo�èává.
M³adá �ena, starý mu�, tvrdé maso, tupý nù�.
Povjez robje ïevèa, aj ti peòez po�èá.
Roby nám préj dá³ Pánbu k po�e�éòú, o pa�èekování tam ale néni øeè.
S robú do svjeta, jak s �ebøem do hory.
Deò chval pøed veèerem, dìvèa pøed ránem, robu a� po smrti.
Bjeda temu ch³apovi, gde porúèá kráva vo³ovi.
Do má mrchu �enu, netøeba mu køenu.
Jak je roba grýèná, tak và�e aj pryèòa.
Kerá roba grýèná v tanci, tá aj doma sa má k práci.
Sklének a dìtích není nikdý dos�.

Foto  R. DvoøákFoto  archiv MRV, Vsetín

�ivot man�elský v lidové slovesnosti na Vala�sku
M³úvi� s robú o tajnos�ách je jak øéc� to do rádyja.
S vlastní robú je dvojaká útrata, ale polovièní zábava.
Nekeré roby sú v�ecky jednaké.
U vdovy chléb hotový.
Vdova je jak neohraïená zahrada.

Ch³ap je h³ava, ale roba ju musí ledady podpíra�.
Na jedného bachora roba døe do úmora.
Dy� je høebec starým koòem, dycky je u� hovno po òem.
Nech by pí³ aj bí³, enem dyby bý³.

Furt sa neví, co je pro pokoj v cha³upje lep�í, h³uchý ch³ap, lebo
òemá roba.
Vjeø dohroma, roba a pes majú by� dycky doma.
Nech je jahòa èí chce, enem dy� baran ostane doma.
Bez chuti má³o sa ukrútí.

Pøísloví, která èerpají z lidové moudrosti a týka
jí  se  pestrého  man�elského  sou�ití,  jsme  èerpali
z  fondu  bohatého  dialektologického  materiálu,
shromá�dìného  Silvestrem  Kazmíøem  (nar.  1.  8.
1933 v Halenkovì). Uvádíme také autorskou výbì
rovou bibliografii v oboru dialektologie:

  Slovník  vala�ského  náøeèí:  I.  èást,  vala�sko
 èeská,  pøehled mluvnice. 1. vyd. Vsetín: Silvestr
Kazmíø, 2000. 110 s.
 Slovník vala�ského náøeèí u�ívaného na Vsac

ku ve druhé polovinì 19. století. 1. vyd. Vsetín: Dali

bor Malina, 2001. 517 s. (sestavil)  obsahuje nejen
18 000 slov, ale i 450 úsloví a 250 pøísloví.
  Slovník  vala�ského  náøeèí  vala�skoèeský  a

èeskovala�ský:  pøehled mluvnice,  úsloví,  pøísloví
a ukázky textù: CD Windows Word + Excel. Vsetín:
Silvestr Kazmíø,  2006.  1  elektronický optický  disk
(navazuje  na  tiskem vydaný  vala�skoèeský  slov
ník vala�ského náøeèí, CD verze je doplnìna o èást
èeskovala�skou, slovní zásoba v obou dílech byla
roz�íøena.)
 Barto�, Franti�ek: Slovník vala�ského náøeèí: abe

cední seznam slov u�ívaných v náøeèí na Vala�sku a

Zlínsku ve II. pol. 19. stol. (18501900). 1. vyd. Vsetín:
Silvestr Kazmíø, 2001. 84 s.
  MisárekSlavièínský,  Jan:  Slovník  vala�ského

náøeèí u�ívaného na Vsacku ve druhé polovinì 19.
století (18501900). 1. vyd. Vsetín : Silvestr Kazmíø,
2000. 63 s.

Více o S. Kazmíøovi, excelentním pokraèovateli
slovníkového díla Fr. Barto�e, v pøíspìvku: Slovník
vala�ského náøeèí. Vala�sko, vlastivìdná revue è. 6,
2001/1, s. 43  44.
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V  A T E L I É R U

 (*1974) patøí mezi výrazné osobnosti na�í souèasné sochaøské tvorby.
Vystudoval  Støední  umìleckoprùmyslovou  �kolu  v  Brnì  a  pokraèoval  na  Pedagogické  fakultì
Ostravské  univerzity  v  sochaøském  ateliéru  akad.  sochaøe  Maria  Kotrby.  Dlouhá  léta  pùsobil
jako pedagog na Støední umìleckoprùmyslové �kole skláøské ve Vala�ském Meziøíèí, nyní vede
sochaøský ateliér na Fakultì umìní Ostravské univerzity. �ije a tvoøí ve Vala�ském Meziøíèí.

Mám rád vlastnì v�echny stejnì, ka�dý má svoje výhodné vlastnosti. Sklo mi napøíklad dovoluje
nasimulovat prùzraèné prostøedí vzduchu èi vody, beton dodává urèitou prùmyslovou syrovost a
kámen zase  trvalost. Pro ka�dou  jednotlivou sochu nebo objekt si vybírám materiál podle  toho,
co chci sdìlit. Vìci si samy øeknou, z èeho chtìjí být vytvoøeny. Spí� je problém, dát té chaotické
hmotì tvar.

Sám si to nedoká�u vysvìtlit, u� bych s tím rád skonèil, ale poøád se mi to tam podsouvá. Vztah
ke strojùm a technice mám vypìstovaný ze svých studií designu v Brnì, ale nejvìt�í úlohu sehrálo
urèitì  období  strávené  v  Ostravì.  Industriální  prostor  tohoto  pomníku  sou�ití  èlovìka  a  stroje
je  fascinující. Cítím  se  být  zakotvený  v moderní  dobì,  kdy  se  je�tì  vìøilo,  �e  technika  doká�e
pomáhat,  ale dnes  se ukazuje,  �e  je  spí�e nebezpeèím. Pravdìpodobnì  je  tato promìna vlivu
strojù na ná� �ivot tím hlavním, co mì inspiruje.

Zatím jsem na zaèátku a zvykám si na studenty a oni si zase zvykají na mì. Je to ale výborná
spolupráce, v�echno klape. Ze startu, kdy� studenti nastoupí,  jsou nejistí a neví, co si poèít,  je
tøeba  jim vymezit mantinely, dát  jim pravidla a oni se potom osvobodí a zaènou pracovat. Kdy�
vidím jejich pokroky, tak mì to tì�í a cítím, �e to má smysl. Musím jim pouze pomoci se pomalinku
vystavìt.

Byli  jsme  osloveni  jako  Katedra  sochaøství  díky  tomu,  �e  tehdej�í  vedoucí  na�eho  ateliéru
profesor Mário Kotrba  realizoval  insignie pro Fakultu umìní, a  ty mìly  velký úspìch a odezvu.
Tehdy jsme se domluvili, �e si tuto zále�itost pøeberu. Pøemý�lel jsem, z èeho medaile udìlat, a
konzultoval  jsem to se svým kamarádem a bývalým kolegou ze skláøské �koly Pepou Divínem.
Do�lo nám, �e musí být ze skla, kdy� u� s ním oba pracujeme, a realizaèní tým byl na svìtì.

, sklo, mìï, samet, 60 x 30 x 16 cm, pískovec, 220 x 160 x 150 cm

,
sklo, 15 x 15 x 2,5 cm

, sklo, 12 cm

, sklo, nerez, 330 x 250 x 70cm

,
sklo, 16 x 18 x 22cm




