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MACIERZ SZKOLNA MACURA

SLOVNÍKOVÁ ČÁST

M
MACIERZ SZKOLNA  (Matice školská), polská 
kulturní a osvětová organizace. 
Vznikla r. 1885, po rozdělení → Těšínska 
(1920) byla její kulturně -osvětová činnost 
dále rozvíjena občany pol. národnosti na čes. 
Těšínsku. V r. 1921 měla 12 místních organi-
zací s 1 377 členy, 1938 bylo těchto organizací 
již 93 a členů 9 739. Zákl. smě ry činnosti bylo 
rozvíjení osvěty a kultury. Hl. důraz byl po-
ložen na pol. školství. M. S. udržovala reálné 
gymnázium v → Orlo vé, 7 měšťanských, 12 
obecných, 67 mateř ských škol, 2 dívčí odb. 
školy, 7 prům. škol a obch. školu. Kromě 
toho založila a pro vozovala desítky knihoven, 
v Českém → Těšíně vlastnila knihkupec-
tví, podporovala vydávání → pol. literatury 
v čes. Slezsku, zejm. reg. Za kládala rovněž 
vzdělávací kroužky s boha tou přednáškovou 
činností. Význ. bylo div. a pěvecké hnutí roz-
víjené v rámci této or ganizace, téměř každá 
místní skupina měla svůj dram. kroužek 
a pěvecký sbor. Pro úče ly divadelnictví za-
ložila v Orlové a v Českém Těšíně půjčovnu 
kostýmů a krojů s 1 121 exempláři, v r. 1937 
utvořila zájezdní Polské divadlo, složené 
z nejlepších amatér ských herců. V mezivá-
lečném období uspo řádala tato organizace 
3 019 div. představení, další tisíce akademií 
a jiných kult. akcí. V r. 1937 působilo v rámci 
M. S. 112 pěveckých sborů s 3 659 zpěváky, 
t. r. založila v Čes kém Těšíně etnografické 
muzeum s bohatou sbírkou hmotné kultury 
a um. exponátů. Po zabrání Těšínska Ně-
meckem byla M. S. 1. 9. 1939 zakázána, ani 
po r. 1945 nedošlo k je jí reaktivaci, teprve 
r. 1990 se stala následnickou organizací 
Sdružení rodičů a přátel škol. Působí nyní 
při jednotlivých mateřských, ZŠ a SŠ s pol. 

vyučovacím jazykem. Její základnu v r. 2003 
tvořilo 33 místních organizací s 2 600 členy. 
Profil její činnost se zásadně liší od mezivá-
lečného, nyní se soustřeďuje na organizování 
akcí pro děti (mistrovství pol. škol v lyžo-
vání, lehké atletice, horské cyklistice, fotbalu 
či festival dětské písně). 
Lit.: Jasiński; Kadłubiec, K. D. a kol.: Polská národ-
nostní menšina na Těšínsku v České republice, Ostrava 
1997.   KK

MACURA , Vladimír , literární historik, kritik, pro-
zaik, publicista, překladatel, editor, * 7. 11. 
1945 Ostrava, † 17. 4. 1999 Praha. 
ZŠ a SŠ vychodil v → Ostravě a → Karviné. 
V 60. l. byl členem klubu mladých ostr. lite-
rá tů Autoři v povijanu, jako básník a organi-
zátor se zasloužil o vznik a činnost skupiny 
ismuistů (mj. také → J. Frais, → M. Stoniš), 
přispíval do → ČeKv, → NSv. R. 1963 byl 
přijat ke studiu na FF UP, rodina se však pře-
stěhovala do Prahy, kde na FF UK v r. 1968 
studium dokončil. Po roční voj. službě byl 
přijat na stáž do Ústavu pro českou literaturu 
AV ČR (1969–71). Tam začal pracovat v oddě-
lení te orie literatury, 1990–93 se stal zástup-
cem ředitele a později ředitelem (1993–99). 
V 70. a 80. l. recenzoval v Zemědělských no-
vinách, NK, Tv, Světové literatuře aj. Zajímal 
se o estonskou literaturu a kulturu, spolupra-
coval s Vladimírem Novotným (překlady, 
propagace – 1983 Cena Juhana Smuula). 
V Baltském svazu používal pseud. Vladimír 
Kreutzwald, což byl estonský obrozenecký 
buditel. Ba datelsky se soustředil na literár-
něhist. model čes. nár. obrození (Znamení 
zrodu, 1983; Český sen, 1998), v semiofeje-
tonech intepretoval také „symboly, emblémy 
a mýty“ social. a obrozenské kultury (Šťastný 
věk, 1992; Masarykovy boty, 1993, aj.). Podí-
lel se na zpracování týmových literárněhist. 
a literár něteoretických prací (mj. Slovník 
básnických knih, 1990, spolu s Jaroslavem 
Medem, Miroslavem Červenkou, Zdeňkem 
Pešatem; Slovník světových literárních děl 
1, 2, 1988; Průvodce po světové literární 
teorii, 1988; Slovník českých spisovatelů 
od roku 1945, 1995 a 1998, aj.). Jako prozaik 
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MACŮREK MAGET

de butoval souborem milostných povídek 
Něžnými drápky (1983), následoval postmo-
derní román Občan Monte Christo (1993). 
V romá novém cyklu Ten, který bude (1999), 
jehož díly vycházely samostatně (Informátor, 
1992; Komandant, 1994; Guvernantka, 1998; 
spo lečně Medikus, 1999), vytvořil demytizu-
jící obraz nár. obrození, v němž se prolínají 
fakta s fikcí, oživují se petrifikované hist. 
obrazy a výjevy, které se dostávají do nových 
význa mových kontextů. Své jméno propůjčil 
M. Červenkovi jako ed. výboru z poezie → 
P. Bezruče Jen jedenkrát (1980).
Lit.: Janoušek, P.: Ten, který byl… V. M., ČLit 47, 1999, 
č. 3; Trávníček, J.: Osobní habitus a tvůrčí rozměr V. M., 
SL 46, 1999, č. 3–4; Knopp, F.: Bibliografie díla V. M., 
Praha 2000.   SU

MACŮREK , Josef, historik, vysokoškolský 
pe dagog, * 31. 3. 1901 Chomýž (Kroměříž), 
† 20. 4. 1992 Brno. 
Po studiu na arcibiskupském gymnáziu 
v Kroměříži vystudoval historii a geografii 
na UK u Josefa Pekaře, Josefa Šusty, Vác-
lava Novotného a Jaroslava Bidla (1921–25). 
Absol voval studijní pobyty v Rumunsku, 
Polsku a Francii. Vlivem J. Bidla se začal 
zabývat dějinami vých. a jv. Evropy a zejm. 
Slovanstva. V r. 1925 se stal asistentem, 
r. 1930 doc. pro dějiny vých. Ev ropy a Bal-
kánu na FF UK. V r. 1935 byl jmenován 
prof. dějin slovanských náro dů na MU. Sou-
středil se na zpraco vání syntéz dějin národů 
stř. a vých. Evropy (Rumunsko, Maďarsko, 
vých. Slované, Polsko). V r. 1946 vyšlo jeho 
Dějepisectví evropského východu a připra-
voval Úvod do dějin slovanských národů 
(1948), který však z polit. důvodů již nebyl 
vydán, protože byl M. nařčen z pozitivismu. 
Po dru hé svět. válce se do popředí jeho po-
zornosti dostalo Slezsko a jeho úloha v evr. 
dějinách. Zhodnotil dosavadní výsledky čes. 
dějepis né práce na dějinách Slezska a na-
črtl jeho hl. úkoly v budoucnu. Intenzivně 
spolupra coval se → Slezským ústavem 
ČSAV v Opavě a s pol. instituce mi bádajícími 
o Slezsku. Velkou monografií z r. 1959 uza-
vřel své studium problematiky → Valachů 

v záp. Karpatech v 15.–18. stol. Po nuceném 
odchodu do důchodu se věnoval studiu his-
torie svého rodného kraje, Ho stýnska a vých. 
Moravy. Posmrtně vyšly jeho úvahy o věd. 
práci historika. Dílo J. M. čítá dvě desítky 
knih a stovky článků a studií. Jako málokte-
rému čes. historikovi 20. stol. se mu podařilo 
vytvořit vl. věd. školu. 
Lit.: BSSSM 5; MSN 4; OSN ND 3; Kubíček, J. – Strán-
ská, J.: J. M. 31. 1. 1901 – 20. 4. 1992. Personální bib-
liografie, Brno 1992; Pitronová, B.: Devadesátiny prof. 
J. M., SlSb 89, 1991; Janák, J.: Prof. J. M. zemřel, ČMM 
111, 1992.   MM

MAĎAŘI , menšinové etnikum. 
V minulosti na území čes. Slezska a na při-
lehlém území Moravy nežili. Sporadicky 
se sem dostávali přes Slovensko a ve větším 
množství, které však nepřekročilo něko lik 
set osob, se v této oblasti usadili až po druhé 
svět. válce v důsledku vnitrostát. migrací 
v rámci tehdejší ČSR. Většinou to byli čs. ob-
čané maď. národnosti z již. a vých. Slovenska, 
kteří přišli pracovat na Ostravsko. Nevytvo-
řili zde výraznější koncentraci a jejich počet 
v regionu se pohyboval kolem 2–3 tis. → Sčí-
tání lidu za znamenává pravidelně poněkud 
vyšší počty Maďarů, protože k maď. národ-
nosti se hlá sí i někteří → Romové. Podle sčí-
tání lidu v r. 2011 bylo ve sledovaném regionu 
1 395 osob s maď. národností.   TS

MAGET , Karel , jezuitský spisovatel, * 8. 11. 
1683 Tišnov (Brno -venkov), † 9. 7. 1746 
Chomutov.
1703 vstoupil k → jezuitům, pobýval zprvu 
v Praze a poté působil v řádových službách 
ve Slezsku, a to jako učitel na několika je-
zuitských kolejích, ale též jako rektor koleje 
v Opolí (do r. 1730). Byl také superiorem a ka-
zatelem v → Těšíně. Kromě několi ka nábo-
ženskovzdělávacích spisů (překlad rozjímání 
sv. Ignacia, modlitby) vydal M. v → Opavě 
dvě díla, jejichž zákl. tématem je postava 
sv. Jana Nepomuckého. Kromě lat. životo-
pisu (Vita S. Joannis Nepomuceni, 1722) to 
bylo v těšínském farním kostele česky pro-
nesené oslavné kázání Triumphale silentium, 
Vítězoslavné mlčení (1731), jež je rétoricky 

MACURA
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MÄHRISCH -SCHLESISCHES MACHÁČEK

propracovaným, ambiciózním dílem, zal. na 
protikladných motivech řeči a mlčení. 
Lit.: Scherschnik, L. J.: Nachrichten von Schriftstellern 
und Künstlern aus dem Teschner Fürstenthum, Těšín 
1810; Fechtnerová, A.: Rectores collegiarum Societatis 
Iesu in Bohemia, Moravia ac Silesia usque ad annum 
MDCCLXXIII iacentum, Praha 1993; Nádoba zapále ná. 
Soubor svatonepomucenských kázání a jiných spi sů 
z první poloviny 18. století (ed. M. Horáková), Žďár nad 
Sázavou 2000.   JMl

MÄHRISCH -SCHLESISCHES  HEIMATMUSEUM , 
krajanské muzeum sudetských oblastí Mo-
ravy a českého Slezska, sídlící v Rakousku.
Vzniklo ve Vídni r. 1957 jako Erste Öster-
reichisch -Schlesische Heimatmusem ze sou-
kromé sbírky tamní sběratelky Annie 
Theuer -Krause, budované od r. 1918. Rozší-
řením sledovaného území na Moravu r. 1969 
získalo muzeum dnešní název. Od r. 1973 
sídlí v Klosterneuburgu nedaleko Vídně. Mu-
zeum shromažďuje sbírky rozličné povahy 
zachycující každodenní život někdejších su-
detských → Němců (obrazy, sklo, porcelán 
a keramika, textilie, jesličky ad.). Stálá expo-
zice představuje něm. → kroje rak. Slezska 
a sev. Moravy. Samostatnou expozici tvoří 
tzv. Beskidenstube (Beskydská světnice), 
vzešlá ze sbírek rak. spolku Heimatbund 
Beskidenland a prezentující zejm. oblast → 
Těšínska. Význ. součástí muzea je knihovna 
přechovávající nejen knihy a časopisy vydá-
vané v dané oblasti (či o ní) od konce 19. stol., 
ale též mapy, pohlednice a dokumenty vyu-
žitelné např. pro genealogické výzkumy (mj. 
též obecní kroniky, školní zprávy či adre-
sáře). Muzeum pořádá každoročně tematické 
výstavy (např. Slezské panství Řádu němec-
kých rytířů v Bruntále, 2001; Oponu vzhůru! 
Divadla v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, 
2002; Jesličky z Čech, Moravy a Slezska, 
2004; Architektura a umělecké řemeslo – ar-
chitekti Bauer, Hoffmann a Olbrich, 2008; 
Kouzelný svět sudetských bájí, 2011), k nimž 
vydává katalogy. V l. 2005 a 2010 získala insti-
tuce vyznamenání Österreichische Museums-
gütesiegel. Muzeum si při zachování polit. 
objektivity a kladení důrazu na hist. fakta 
stanovilo za úkol „poukazovat na někdejší 

úzké spojení mezi Rakouskem a moravsko-
-slezským prostorem a budovat mezi nimi 
nové mosty“.
Lit.: Oficiální internetové stránky: www.mshm.at.   JI

MÁCHA , Rudolf Bedřich, publicista, spisova-
tel, pedagog, * 10. 8. 1881 Čeladná (Frýdek-

-Místek), † 14. 12. 1960 Bystřice pod 
Hos týnem (Kroměříž). 
Po studiích v → Opavě a Kroměříži půso-
bil jako učitel v Bystřici pod Hostýnem. Byl 
v přátelském styku s Josefem Svatoplukem 
Macharem a → F. Sokolem -Tůmou. Spolu-
pracoval s Umělec kým listem, MSD (→ OD) 
a Moravským krajem a práce v něm publi-
kované shrnul do knihy Fejetony a paběrky 
1906–1910 (1911). Při spíval do Vlastivědného 
sborníku střední a severní Moravy. Jeho stu-
die o literatuře jsou neseny národně osvěto-
vým zájmem (Čtenáři a kniha, 1914; Alois 
Jirásek, nej populárnější český spisovatel, 
1919). Byl aktivním členem Sokola, právě jej 
se týka ly mnohé další jeho knihy, např. Pod-
stata myšlenky sokolské (1922). Přel. Sexuální 
etiku (1917) Augusta Forela. 
Lit.: Slavík, B.: Písemnictví na moravském Valašsku, 
Olomouc 1947; Šuleř, O.: Laskavé podobizny, Ostrava 
2005.  ZS

MACHÁČEK , Jan, herec, režisér, divadelní 
ředitel, * 27. 12. 1896 Drahotuše (Hranice, 
Přerov), [†]. 
Navštěvoval něm. klasické gymnázium, 
za první svět. války byl v r. 1917 vyloučen 
z armády pro nemoc. Působil v div. společ-
nostech Rovenského, Šolce, Havlíčka, Hou sy, 
Chládka, Brázdové aj. Od r. 1945 byl ta-
jemníkem Slezského národního divadla 
(→ Slezské divadlo v Opavě), 1946–49 pů-
sobil v → Těšínském divadle (zde ředitel 1. 4. 
1946 – 31. 5. 1946, 6. 12. 1946–1949). Reží-
roval např. Šest zamilovaných Alekseje Ar-
buzova (1948), Za pe níze všechno Branislava 
Nušiče (1948). 
Lit.: Almanach 30 let Těšínského divadla, Český Těšín 
1975; Almanach 40 let Těšínského divadla, Český Tě šín 
1985; Almanach 50 let Těšínského divadla, Český Těšín 
1995.   AJ

MAGET 
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MACHAČOVÁ MÁJOVÁ STÁVKA

MACHAČOVÁ , Jana, historička * 5. 8. 1946, 
Velké Losiny.
Po absolvování Střední všeobecně vzdělávací 
školy v Šumperku studovala v l. 1963–69 his-
torii a polonistiku na FF UP. Tamtéž získala 
PhDr. (1973), titul CSc. obhájila na Historic-
kém ústav ČSAV v r. 1987. Po studiu nastou-
pila do → Slezského ústavu ČSAV v → Opavě, 
kde pracovala jako odb., od r. 1987 věd. pra-
covnice až do odchodu do důchodu v r. 2009. 
V l. 1973–2009 byla výkonnou red. → SlSb, 
do r. 2004 spolued. Studií k sociálním ději-
nám. Externě spolupracovala s Historickým 
ústavem FPF → SU a s Ústavem hospodář-
ských a sociálních dějin FF UK. Tématem její 
věd. práce byly pův. soc. dějiny prům. oblastí. 
Spolu s Jiřím Matějčkem se specializovala 
od r. 1990 na výzkum soc. dějin čes. zemí 
v 19. a 1. polovině 20. stol., zejm. problema-
tiky soc. stratifikace, dolních a střed. vrstev 
společnosti, rodiny, dětství, pozicím národ-
nostních menšin ap. Z jejich společných prací 
získaly velký ohlas publikace Nástin sociál-
ního vývoje českých zemí 1781–1914 (2002, 
2010), O středních vrstvách v českých zemích 
1750–1950 (2002), Problémy obecné kultury 
v českých zemích 1781–1989 (2008).
Lit.: LSČH.   NP 

MAINUŠ , František, historik, vysokoškolský 
pedagog, * 18. 7. 1925 Vršovice (Opava), 
† 31. 1. 1991 Brno. 
Po studiích na reálném gymnáziu v → Opa vě 
a → Ostravě -Přívoze vystudoval histo-
rii a germanistiku na MU (1946–50). Tam 
působil jako odb. asistent, od r. 1962 doc. 
a od r. 1981 prof. obecných dějin. Za býval 
se problematikou tzv. manufakturního ob-
dobí na Moravě a ve Slezsku (zvl. v plá-
tenictví, bavlnářství a vlnařství). Později 
ho zaujaly otázky osvobozování ČSR v l. 
1944 a 1945 (spolu se Zdeňkem Konečným), 
ale tyto práce jsou silně poplatné dobové ideo-
logii. Značným přínosem jsou naproti tomu 
jeho práce o tzv. totálním nasazení a zajatec-
kých táborech v době dru hé svět. války, které 
měly pozoruhodný mez. ohlas (publikace 

v Německu, Polsku aj.). Spolu se Z. Ko-
nečným napsal populárně vědnou knihu 
o dějinách Moravy a zabýval se i dějinami 
celnictví. Spolupracoval in tenzivně se → 
Slezským ústavem ČSAV v Opavě, zasedal 
v několika red. radách a věd. komisích. Jeho 
práce výraznou měrou přispěla k poznání 
dějin Slezska a Moravy ve všech zmíněných 
tematických okruzích. 
Lit.: BSSSM 2; Janák, J.: Univerzitní profesor F. M. 
šedesátiletý, SPFFBU, řada C 32, 1985; Janák, J.: F. M. 
(18. 7. 1925 – 31. 1. 1991), ČČH 89, 1991; Slavica 
na Univerzitě J. E. Purkyně v Brně, Brno 1973.   MM

MÁJOVÁ STÁVKA  1890 NA OSTRAVSKU, první 
celorevírní stávka horníků a továrenských 
dělníků v Ostravsko -karvinském revíru. 
Příčinou stávky byla příprava oslavy 1. máje 
jako mez. dne boje proletariátu (tento den 
byl vybrán na pařížském sjezdu na počest 
boje amer. dělníků za 8hodinovou prac. dobu 
ze začátku května 1886 na mnoha místech 
USA), kterou chtěli horníci na dolech hr. → 
Wilczka v Polské (dnes Slezské) → Ostravě 
spojit s polní mší. Farář Emil Bitta přijal vy-
brané peníze, ale poté kontaktoval ředitele 
dolu Václava Stiebera a peníze mu předal. 
Stieber nechal okamžitě propustit všechny 
horníky, kteří se na přípravě akce podíleli, 
z práce i bytů. Když se tato zpráva roznesla, 
vyvolala ohromnou vlnu nevole a solidarity 
s postiženými horníky. Práci přerušilo po-
stupně na 30 tis. dělníků z celého Ostravska. 
Stávka vypukla živelně a její požadavky byly 
formulovány se zpožděním. K pův. poža-
davku dělnického svátku a 8hodinové prac. 
doby se přidaly požadavky na zrušení práce 
od kusu, zavedení minimální mzdové sazby, 
nedělní klid 24 hodin a dodržování služeb-
ního řádu. Slabinou ostr. stávky byla absence 
jednotného vedení, objevilo se i několik pří-
padů drancování. K jejímu potlačení bylo 
povoláno vojsko o 8 tis. mužích. Ve Vítko-
vicích byli 3 demonstranti zastře leni a řada 
dalších těžce zraněna. Do vězení putovalo 
33 organizátorů. Stávka skončila v podstatě 
neúspěšně, některých ústupků však bylo 
dosaženo: horníkům povolena 10hodinová 
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směna při 8hodinové čisté práci (na povr-
chu trvala nadále 12 hodin), 24hodinový ne-
dělní klid, průměrné zvýšení mezd o 5–8 %. 
Bouře vyvolaly také solidaritu v širším 
okolí → OKR – vl. oslavy 1. máje pro bíhaly 
bouřlivě v Bílsku, na Opavsku a Krnovsku. 
V květnu a červnu docházelo v regionu k díl-
čím stávkám, mj. v → Bílov ci, → Bruntále, 
→ Fulneku, → Odrách, → Vítkově, → Budi-
šově nad Budišovkou, → Horním Benešově, 
na Novojicku, Frýdecku, Místecku, v → Tě-
šíně a Pobeskydí (kde povstali dřevorubci 
na Morávce). – Vzhledem k nesplněným po-
žadavkům a slibům (např. propouštění účast-
níků stávky) došlo ještě na podzim (19. září 
až 9. října) k další velké stávce na dolech 
v Doubravě, Orlové, Porubě a dalších mís-
tech. K potlačení stávky bylo povoláno opět 
vojsko. Ve vazbě se ocitlo zhruba 100 osob, 
32 bylo odsouzeno. V důsledku stávky byl 
27. září 1890 rozpuštěn Dělnický vzdělávací 
spolek. 
Lit.: Jičínsky, W.: Bergmännische Notizen aus dem 
Ostrau -Karwiner Steinkohlenrevier gesammelt vom Jahre 
1856–1898, Ostrava 1898; Rollová, V. – Šolle, Z. – Do-
ležal, J.: První máj, Praha 1950; Adamčík: Dělnické 
hnutí na Ostravsku do roku 1900, Opava 1955; Grobel-
ný, A. (ed.): Dělnické hnutí na Ostravsku, Ostrava 1957 
(příspěvky A. Turka a R. Vyhnalíkové).   SKn

MAKRIS , Praxitelis, prozaik řecké národnosti 
píšící česky, * 6. 10. 1953 Krnov (Bruntál). 
Narodil se do rodiny řec. emigrantů (→ Ře-
kové). Vyu čil se tesařem v → Bruntále. Jeho 
lit. talent se probudil pod vlivem dobro-
družné četby. V 70. l. začal obesílat povíd-
kami časopis Československý voják. První 
povídka Vál ka mu vyšla v Ahoj na sobotu 
v r. 1980. V 80. l. začal uveřejňovat po-
vídky na strán kách periodického tisku (MF, 
→ NSv aj.). Dosud časopisecky publikoval 
na 30 povídek. V povídce Bez konce nasti-
ňu je složitou situaci navrátivšího se syna řec. 
emigrantů do Řecka, která tematicky před-
znamenala jeho románovou prvotinu Děti 
vyděděnců (1986) – autobiogr. příběh Řeka 
a Češky. V podobě novoročního tisku Měst-
ské knihovny v → Krnově byla uveřejněna 

sci -fi povídka Koho bohové milují (1994) 
o odpovědnosti rodičů vůči svým dětem. 
Lit.: Urbanová, S.: Hledání domova, OV, 16. 6. 1986; 
Martinek, L.: Hledání kořenů, II. díl, Opava 2010.   LM

MALAMUT , festival performance. 
Od r. 1994 pravidelně konané mez. festiva ly 
tzv. umění performance, které je odnoží fu-
turistických, dadaistických a po polovině 
20. stol. happeningových antiartových akti vit 
řadících se do vývojové linie avantgard. Ini-
ciátory akcí byli zvl. → P. Lysáček a → J. Su-
růvka se skupinou sdružující se kolem kult. 
časopi su → Landek, ostr. galerie Sokolská, 
klubu Černý pavouk nebo Galerie Jáma 10. 
Festival je pořádán v prostorách Masaryko va 
a Jiráskova nám. v → Ostravě, v → Ko morní 
scéně Aréna, → GVUO, Hudebním bazaru 
tamtéž. Spojuje se postupně i s dalšími hud. 
nebo výstavními aktivitami, např. ve spo-
lupráci s klubem → Fiducia v Ostravě, FU 
→ OU, AVU Praha nebo FaVU VUT Brno. 
V r. 2011 se do akcí M. připojilo i město 
Pszczyna (Polsko).
Lit.: Holý, P.: Ani dobré, ani zlé, ani krásné, ani ošklivé – 
hybridní, Alternativa 1, č. 2, 1994.   PH + MŠť

MALCHÁRKOVÁ , Anna (roz. Heinová), bás-
nířka, prozaička, sběratelka folkloru, * 13. 1. 
1950 Dolní Benešov (Opava).
Po ukončení ZŠ nemohla dál studovat. Stře-
došk. vzdělání ukončila při zaměstnání 
v → Ostravě, kde několik let pracovala jako 
technik. Od r. 2006 je členkou folk. sou-
boru Vlašanka v Bohuslavicích u → Hlučína, 
od r. 2008 působí v redakci vlastivědného 
časopisu Hlučínsko. Své texty publikovala 
M. také v internetových Pozitivních novi-
nách. V celé lit. tvorbě se M. věnuje → Hlu-
čínsku, kraji, kde se narodila a trvale žije. 
Do lit. vstoupila jako básnířka. V hlučínském 
nářečí vydala sbírky Vidime to „po našemu“ 
(2004) a Od všeckeho trošku (2006), ve kte-
rých se uplatnil autorčin svérázný lid. humor. 
R. 2006 vydala M. knihu povídek Poztrácené 
korálky, ve které se navrací do svého dětství 
stráveného na slez. vesnici a oživuje zapome-
nuté tradice v rámci kř. roku. R. 2007 vyšla 

MÁJOVÁ STÁVKA
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M. kniha povídek Kamenný svědek. Děj poví-
dek se odehrává na Hlučínsku na konci 19. stol. 
R. 2009 vyšel román Modrá barva duhy, jenž 
zachycuje autentické životní osudy tří gene-
rací obyv. hlučínského Slezska, v podmín-
kách stále se měnících národnostních a polit. 
poměrů v době svět. válek i srpnové okupace 
Československa až do 70. l. 20. stol. Román 
Grunt (2011) se blíží lit. faktu. Zachycuje 
v něm životní zvraty sedláků, kteří v dobách 
válek, ale především v 50. l. 20. stol., bránili 
svá pole před násilnou kolektivizací i za cenu 
svých vl. životů. Kniha Album (2012) obsahuje 
úsměvné příběhy ze života obyv. Hlučínska 
od 60. do 80. l. 20. stol. 
Lit.: (mel): I Benešovští mají básnířku, Deník, 2004; 
(mel): Dávný příběh ožil v nové knize, Deník, 2007; 
(nov): Modrá barva duhy jako malá kronika Hlučín-
ska, Deník, 1. 12. 2009; Navrátil, B.: Grunt jako selská 
kronika A. M., Deník, 2011.  LP

MALINA , Dalibor, divadelní ředitel, * 18. 10. 
1942 Pňovice (Olomouc). 
Absolvoval FF UP (obory psychologie a filo-
zofie, 1974). Učitel a do r. 1989 ved. odbo ru 
kultury ONV Vsetín. Po odchodu → Z. Sta-
rého do dů chodu jmenován ředitelem Stát-
ního diva dla Ostrava (→ NDM, 1989–91). 
V současnosti půso bí jako knihkupec, na-
kladatel a organizátor kult. života na Vsetíně. 
  JŠt

MALÍŘSTVÍ BAROKNÍ 
Vývoj barok. umění v záp. části čes. Slez ska 
neměl jednotný ráz a je charakterizován kva-
litativními rozdíly mezi domácí a cizí pro-
dukcí. Umění bylo vázáno především na církev. 
Dalším centrem barok. kultury byla sídla 
šlechtická, měst. i venkovská, jejichž majitelé 
zaměstnávali řadu vý tv. umělců, pořizovali 
obrazárny, sbírky kre seb, grafik a různých 
kuriozit. Ve Slezsku a také na Moravě chybělo 
jednotící centrum barok. kultury, jakým byla 
v Rakous ku Vídeň. Drobnými centry barok. 
kultury, v nichž našla uplatnění řada umělců, 
byla některá větší města, v jejichž čele stála → 
Opava, která byla hosp. a po rozdělení Slez ska 
v r. 1742 (→ vratislavská konvence) také správ-
ním centrem oblasti. Dalším městem byl → 

Bruntál se sídlem → řádu něm. rytířů, → Kr-
nov a biskupské síd lo → Javorník. – Průzkum 
malířství v záp. části čes. Slezska ukázal, 
že se dochova lo jen málo děl ze 17. stol. 
a žádné z nich se zatím nepodařilo autorsky 
určit. Jsou to především soubory obrazů do-
chované v minoritských klášterech v Opavě 
a Krnově, obrazy v johanitském kostele 
v Opavě a několika venkovských kostelech. 
Jde vesměs o obrazy průměrné kvality, které 
lze připsat produkci místních umělců. Velké 
proslulosti dosáhly některé milostné obrazy, 
zejm. ob raz P. Marie Opavské uctívaný 
u opavských jezuitů, obraz P. Marie Pomocné 
uctívaný u opavských minoritů a na Uhlíř-
ském Vrchu a obraz P. Marie Bolestné nama-
lovaný → H. Täuberem pro poutní kostel na → 
Cvi líně (→ poutní místa). Bohužel se nedo-
choval obraz hl. oltá ře farního kostela v Brun-
tále, který r. 1659 namaloval proslulý vídeňský 
malíř Tobias Pock. V 1. polovině 18. stol. do-
chází k roz voji nástěnného malířství, přičemž 
význam nější zakázky byly svěřovány vesměs 
cizím umělcům. Byl to především brněnský 
malíř Franz Gregor Ignaz Eckstein, čelný 
představitel italsky ori entovaného velkého 
slohu a zastánce poz zovského iluzionismu, 
který v l. 1726–27 provedl freskovou výzdobu 
poutního kostela na Cvilíně u Krnova a r. 1731 
v jezuitském kostele v Opavě. Obě fresky byly 
zničeny za druhé svět. války. Dochovala 
se pouze fres ková výzdoba v zámecké kapli 
v → Krava řích z l. 1727–30, která je skvělým 
dokla dem barok. iluzionismu. Impozantní 
arch. rámec budí iluzi nekonečného prostoru, 
v němž jsou vynalézavě rozmístěny alego rické 
i světecké postavy a hl. výjev Nanebe vzetí 
P. Marie. Na Ecksteinovo dílo navázal jeho 
žák → I. Depée z Vratislavi, který v l. 1733–37 
vyzdobil freskami dominikánský kostel 
v Opavě. Význ. freskařem usazeným 
v 18. stol. ve Slezsku byl → J. M. Lassler, 
který freskami vyzdobil kostely v Opawici 
(Polsko), Bohuslavicích, Potštátě a Tworkó wě 
(Polsko), knihovnu u minoritů a refektář 
u dominikánů v Opavě. Podněty pro svou 
tvorbu čerpal především z díla Pozzova. 

MALCHÁRKOVÁ
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Figurálně bohaté scény zasazuje do 
roz vi nutého arch. rámce. Vstřebává také 
místní vlivy projevující se především zvýše-
nou epičností a sklonem k žánrovému podání 
i výběrem lid. typů. Bohužel se nedochova ly 
fresky v minoritském kostele v Opavě, je-
jichž autorem byl olomoucký malíř → J. K. 
Handke. Ten také namaloval pro oblast čes. 
Slezska řadu oltářních obrazů. Jeho oltářní 
obrazy sv. Jana Nepomuckého a sv. Kláry na-
malované pro opavské minority a Vize sv. Jana 
Nepomuckého pro zámeckou kapli v Branti-
cích jsou svými monumentálními postavami, 
zemitější barevností a precizním přednesem 
charakteristickými reprezentan ty Handkeovy 
rané tvorby. Obrazy namalo vané později pro 
Bruntálsko (→ Bruntál, → Karlova Studánka, 
Malá Morávka, Oborná) jsou projevem Hand-
keova osobitého stylu, k němuž se vypracoval 
ve 40. l. V 1. polovině 18. stol. se zde uplatnili 
také další morav. malíři jako fulnecký Gott-
fried a jeho syn Elias Franz → Herbertové. 
Nejvýznamnější osobností tohoto období byl 
opavský malíř → E. Beyer, jehož sklon k ex-
presi a neomanýristické barevnosti pře vzal 
další opavský malíř → J. Lux, působící již 
ve 2. polovině 18. stol. V Krnově působila mal. 
rodina Thomasů (→ Thomasové), zabývají-
cích se jak sakrální malbou, tak malbou por-
trétů. Na Jesenicku zasáhl svou tvorbou 
vratislavský malíř Johann Jacob Eybelwie ser, 
jehož křížová cesta z r. 1730 namalova ná pro 
hřbitovní kostel v Javorníku je výraz ně ovliv-
něna dílem Michaela Lucase Leopolda Will-
manna. – 2. polovina 18. stol. představuje 
ve slez. malíř ství vrchol tvůrčí produkce. Pů-
sobila zde ještě řada cizích umělců, především 
brněn ský malíř → J. Stern, který vyzdobil 
vzduš nými senzuálními freskami minoritský 
kos tel v Krnově, Jan Lukáš Kracker, který na-
maloval řadu obrazů pro opavské františkány. 
Jeho křížová cesta ovlivnila tvorbu řady slez. 
malířů. Výrazně se uplatnil také malíř čes. pů-
vodu → J. Jablonský, který vyzdobil roz-
měrnými plátny zámeckou kapli v Bruntále 
a poutní kostel na Uhlířském vrchu, freskami 
a závěsnými obrazy pak zámek Hošťálkovy. 

Zatímco bruntálské obrazy nesou výrazné 
vlivy Giovanniho Battisty Tiepola, jsou malby 
v zámku Hošťál kovy ovlivněny tvorbou 
J. Sterna. Malířsky svěží skica s námětem 
Oběť dcery Jeftovy v opavském → SZM vy-
kazuje vedle vlivu Giovanniho Battisty Pit-
toniho také výrazné rysy díla Franze Antona 
Maulbertsche. Svou tvorbou zde zasáhli také 
br něnský malíř → F. R. Korompay, olomoučtí 
malíři → J. Sadler, Josef František Pilz. Vý-
razně se ve Slezsku uplatnili vídeňští malíři 
slez. půvo du. Významně zasáhl do výtv. kul-
tury čes. Slezska rodák z → Bílovce → 
F. I. Leicher. R. 1761 namaloval pro opavský 
františkánský kostel obraz Stětí sv. Barbory, 
dílo vysoké um. kvality charakterizované ba-
revností a delikátním mal. přednesem vyka-
zujícím vlivy Michelangela Unterbergera 
a Petera Paula Rubense. Ved le obrazu pro pia-
ristický kostel v Bílé Vodě a farní kostel v Jak-
taři namaloval soubor ol tářních obrazů pro 
farní kostel Nanebevzetí P. Marie v Opavě. 
Také další vídeňský ma líř slez. původu → 
J. F. Greipel namaloval řadu oltářních obrazů 
pro Bruntálsko, jež jsou charakterizovány 
klidným, idylickým líčením děje, elegantními 
půvabnými postavami a světlou barevností. 
V zákl. rokoko vém ladění se místy již objevují 
klasicistní rysy. Výrazné uplatnění zde nalezl 
jezuitský malíř čes. původu → I. Raab, jehož 
idylické, rokokově laděné obrazy ovlivnily 
řadu míst ních umělců. Kolekce více nežli 
60 obrazů, které namaloval pro oblast Slezska, 
předsta vuje význ. složku slez. výtv. kultury 
2. poloviny 18. stol. Ve Slezsku se uplatnil 
také → F. A. Sebastini, který provedl boha tou 
freskovou výzdobu hl. kostela a zámku ve Vel-
kých Hošticích, jež se bohužel ne dochovala. 
Působil také na Krnovsku, kde se mj. docho-
val ve farním kostele v Široké Nivě soubor 
obrazů křížové cesty, namalo vaný se smyslem 
pro expresivní nadsázku s pozoruhodně rafi-
novanou barevností a vy spělým luminismem. 
Ve 2. polovině 18. stol. se začíná výrazně pro-
sazovat skupina místních umělců, v jejímž 
čele stojí proslulý a velmi plodný opavský ma-
líř → I. Günther, zabývající se jak sakrální, 
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tak světskou mal bou, malbou fresek i restau-
rováním. Svou rokokovou líbezností a stereo-
typností mají typy jeho postav blízko k tvorbě 
I. Raa ba. Úspěšný byl také další opavský ma-
líř J. Klein (→ Kleinové), jehož rokoková 
tvorba nese vlivy Johanna Lucase Krackera 
a I. Raaba. Ke kla sicistnímu názoru inklinuje 
tvorba opavských malířů Antona Blasche 
a → F. Lichta a bruntálských malířů → 
M. Mathera a → J. K. Fritsche, kteří se zabý-
vali jak malbou oltářních obrazů, tak malbou 
portrétů. Na Jesenicku se uplatnili někteří ma-
líři z prus. části Slezska: Simon Schwarzer, 
A. Krause a → F. Bartsch. Souhrnně lze říci, 
že mal. kul tura 17. a 18. stol. v záp. části čes. 
Slezska zahrnuje početný a kvalitní soubor děl 
před ních morav. autorů, podstatnou složku 
tvor by několika vídeňských malířů a význ. 
část díla čes. malíře I. Raaba. Byla úzce svá-
zána s výtv. produkcí největších morav. měst 
(Brnem a Olomoucí) a několika menšími 
městy (Prostějovem a → Novým Jičínem), 
ve 2. polovině stol. také s Vídní. Po celé stol. 
se setkáváme s vazbami na oblast prus. Slez-
ska. Domácí tvorba rozvíjející se na po zadí 
těchto zakázek, získává vl. charakter ve 2. po-
lovině stol. a představuje symbiózu vlivů ústí-
cích do vl. podoby. – Ve vých. čás ti čes. 
Slezska dosavadní zjištění ukázala, že výtv. 
produkce byla vázána na některá větší města, 
zvl. → Frýdek, → Ostravu, → Těšín 
a → Fryštát. K nejvýznamnějším místním au-
torům 17. stol. patřil → A. Delong, půso bící 
v Těšíně a později v → Příboře, který namalo-
val r. 1659 obraz sv. Vavřince pro farní kostel 
v Těrlicku, a Petr Brygierski. Ze 17. stol. po-
chází také kvalitní vybavení kos tela sv. Jošta 
ve Frýdku, mal. výzdoba kos tela v Sedlišti 
a v zámku v → Rychvaldě. V 18. stol. působili 
v této části regionu z místních autorů přede-
vším → K. Otypka, → J. J. Heymann, → 
C. Schneider, Jan Jakub Giela, Josef František 
Vaněk a zejm. → I. Chambrez, který se zabý-
val jak sakrální malbou, tak malbou portrétů, 
uplatnil se však také jako úspěšný architekt, 
teoretik a pedagog. Z vídeňských autorů tu 
zasáhli F. I. Leicher a Franz Theodor Dallin-

ger, z morav. malířů Eliáš František Herbert, 
ze záp. části čes. Slezska I. Günther a jediným 
obra zem také jezuitský malíř I. Raab. Působili 
zde také vratislavský malíř Christian Philipp 
Bentum a budapešťský malíř Johann Daniel 
Donat. Význ. za kázku realizoval malíř čes. 
původu Jan Jablonský, který na objednávku hr. 
Skr benského namaloval pro farní kostel v Še-
nově u Ostravy vynikající kolekci oltář ních 
obrazů, hlásících se svým projevem k vídeň-
ské tvorbě Maulbertschova okruhu. Význ. mal. 
zakázky se realizovaly také v → Novém Ji-
číně. V 17. stol. je tu dolože na činnost tří gene-
rací rodiny Kochů a rodi na Heidenreichů. 
Konkrétní díla těchto ma lířů však nebyla zjiš-
těna. K nejvýznamnějším autorům působícím 
zde v 18. stol. patří zvl. E. F. Herbert, jenž vy-
zdobil poměrně kvalit ními obrazy četné kos-
tely sev. Moravy a Slezska. Ve 2. polovině 
18. stol. zde také působil malíř kostelních ob-
razů a portrétů J. G. Frömmel (→ Frömme-
lové), v je hož díle se mísí rokokové a klasicistní 
rysy. Na sklonku 18. stol. se v Novém Jičíně 
usa dil také malíř květin J. Sebastini. Ve → 
Ful neku působily v 17. stol. mal. rodiny Riedlů 
a Sturmů. Koncem 17. a v 1. polovině 18. stol. 
to byl např. úspěšný malíř kostel ních obrazů 
a vedut B. Herbert. Význačnou zakázku 
na freskovou výmalbu a malbu ol tářních ob-
razů ve farním kostele realizoval i olomoucký 
malíř J. Sadler. Řadu oltářních obrazů zde po-
řídil také I. Raab. 
Lit.: Dědková, L.: Památky a výtvarné umění ve vý-
chodní části českého Slezska, in: Slezsko, Opava 1992; 
Schenková, M.: Malířství 18. století v západní části čes-
kého Slezska, ČSZM-B 43, 1994, ČSZM-B 44, 1995; 
Schenková, M. – Olšovský, J.: Barokní malířství a so-
chařství v západní části českého Slezska, Opava 2001; 
titíž: Barokní malířství a sochařství v západní části 
českého Slezska, Opava 2004. 
Obr.: A (15, 22); M (78, 139, 255); V18–45.   MSch

MALÍŘSTVÍ 19. STOLETÍ 
V 19. stol. se výtv. kultura Slezska a severo-
vých. Moravy orientovala stejně jako ve stol. 
předešlém na Vídeň, kde se nadaní adepti 
umění odbor ně školili a kde se nejschop-
nější z nich také usadili. Patřil k nim přede-
vším malíř minia tur z → Krnova Emanuel 

MALÍŘSTVÍ BAROKNÍ
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Peter, rodina Theerů z → Javorníka, Jo-
sef Albert Schindler z → Andělské Hory 
(→ Schindlerové), úspěšný žánrový malíř 
Josef Kinzel, malíř květinových zátiší Josef 
Schuster, Ernst Nowak, Adolf Kaufmann. 
Hlučínský malíř → J. Bochenek se později 
usadil v Berlí ně a opavský Rudolf Quittner 
ve Francii. Do této oblasti však svou tvor-
bou zasáhla také řada vídeňských umělců. 
Na přelomu stol. to byl Dominik Kinder-
mann, Johann Dallinger, pozdě ji miniaturista 
Franz Blessinger, usazený na čas v → Opavě, 
→ J. N. Enders, Erasmus von Engert, Jakub 
a Rudolf → Altové, Leopold Kupelwieser, 
Carl Martin Ebersberg, Karl Gustav Adolf 
Madjera a Andreas Groll. Nejas ný je původ 
malíře → J. Kesselheima, který jako krajinář 
působil na zámku → Hradec nad Moravicí 
ve 30. l. 19. stol. Do Slezska za sáhl svou tvor-
bou také čes. malíř Josef Mánes a brněnští 
malíři Jan Pokorný a O. Gelbardt. – Středis-
kem kult. dění Slezska v 19. stol. byla Opava, 
jejíž kult. život byl na poč. 19. stol. reprezen-
tován měst. divadlem, → Trassle rovým vy-
davatelstvím a gymn. muzeem, zal. r. 1814. 
Ve 2. polovině stol. se stalo význ. kult. udá-
lostí založení umě leckoprům. muzea r. 1882, 
které podstatně ovlivnilo výtv. život regionu. 
Zrušení kláš terů, poutních kostelů a nedosta-
tek zakázek z řad šlechty a měšťanstva způ-
sobily nedo statečné uplatnění výtv. umělců. 
Část z nich proto vykonávala funkci učitelů 
kreslení, zajišťovala restaurátorské práce či 
práce řemeslného charakteru. Mnozí v tzv. 
Kir chenateliérech zajišťovali kompletní 
vyba vení kostelů. Na poč. 19. stol. přežíval 
ješ tě v tvorbě st. generace barok. či rokokový 
názor, a to zejm. v malbě náb. námětů. Byli to 
především → I. Günther, Johann Georg a jeho 
syn Franz → Frömmelové, → J. M. Mather, 
→ F. Licht, → A. Blasch, J. Jung, J. K. Fritz 
i oderský A. Heinz. V malbě náb. obrazů 
se uplatnili také později novojičínští malíři 
Antonín Josef a jeho synovec Ignác Johann 
→ Bergerové, kteří byli úspěšní také v malbě 
portrétů a žánrů. Také v díle Josefa Kries-
tena, působícího v Moravském Berouně, 

převažovaly círk. zakázky, stejně jako 
v tvorbě krnovského A. Raidy (→ Raidové), 
→ J. Sperlicha, E. Schindlera (→ Schindle-
rové) z Andělské Hory, na Krnovsku pů-
sobícího → A. Adama či P. Assmanna 
(→ Assmannové), který na sklonku stol. vedl 
v Opavě úspěšný Kir chenatelier. Mnohé 
kostely na → Hlučínsku jsou vyzdobeny 
kvalitními obrazy v Berlíně usazeného hlu-
čínského rodáka → J. Bochenka, v → Brun-
tále působil F. Janata. Sporadicky se tímto 
typem malby zabývali také A. Hart mann, 
A. Haller, Adolf Winkler a A. Hillmann. 
Krajinomalba v 1. polovině 19. stol. na vázala 
na st. oblíbené veduty. Akvarelové pohledy 
na Opavu a okolí provedené s topografic-
kou přesností a doplněné figurál ní stafáží 
pořídil ve 20. a 30. l. stavitel Georg Fritsch. 
Také akvarelové a kresebné veduty opav-
ského stavitele a absolventa vídeňské akade-
mie F. Biely (→ Bielové) zachycují detailně 
skutečnost, mají však i kouzlo in timního 
pohledu a později také řadu roman tických 
rysů. Veduta se úspěšně rozvíjela především 
v grafice. K nejlepším v tomto ohledu patří 
veduty vzešlé z ruky rodiny Altů, Franze 
Kaliwody a Karla Würbse. Veduty jsou za-
stoupeny také v tvorbě opavského malí ře → 
F. Galkeho, jenž působil jako učitel kreslení, 
restaurátor, malíř žánrů a portrétů v bieder-
meierském duchu i malíř náb. obrazů. Veduty 
maloval také por. opavské posádky A. Leh-
ner, Mořic hr. Saint Genois a Ferdinand 
hr. Belrupt. Ve 2. polovině stol. se v kraji-
nomalbě uplatnil především opavský prof. 
kreslení F. Mašek, arch. měst. stavebního 
ústavu Moritz Hartel a v Kr nově Heinrich 
Kinzer. Výlučně krajinomalbou se zabýval 
Karl Thändel. – Bohatěji se rozvinula por-
trétní a figurální malba. Klasicistní názor 
přežívá v kvalitních podobiznách opavské ho 
A. Blascheho. V duchu vídeňské drobné po-
dobizny jsou malovány portréty J. Biely, pů-
sobícího nejdříve v Opavě a pak v Olomouci. 
Běžnou portrétní pro dukci vysoce převyšují 
portréty opavské ho malíře → J. Burdy, jenž 
působil jako vagantní malíř také v Čechách 
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a v Polsku. Tento absolvent vídeňské aka-
demie navá zal svým dílem na vídeňského 
Josefa Kriehubera. Jeho portréty prozrazují 
schopnost real. vidění i psycholog. postřeh. 
Zručná a pevná kresba je doplněna svěžím 
koloritem. Od r. 1852 působil v Opavě Jan 
Manschgo, jehož kvalitní portréty a figurální 
studie prozrazují romantické cítění. Zabýval 
se také realizací náb. obrazů. V Krnově pů-
sobil jako portré tista a žánrový malíř prof. 
kreslení na vyšší reálce L. Ender a jeho žák 
L. Heide. – Vel mi úspěšným malířem por-
trétů, ale i náb. obrazů a žánrů byl R. Temp-
ler, syn malíře náb. obrazů J. Templera 
(→ Templerové) u → Zlatých Hor. Působil 
ve Zlatých Ho rách, v → Bruntále a Opavě. 
Je autorem řady kvalitních kostelních ob-
razů, portrétů pro šlechtickou i měšťanskou 
klientelu, žánrů i střeleckých terčů. Provedl 
také mal. výzdobu opavského divadla (→ di-
vadlo na Opavsku, → div. budovy a sály), 
kte rá byla zničena při požáru r. 1909. Opav-
ská div. scéna poskytla příležitost k uplat-
nění řadě dekorativních malířů, z nichž 
je třeba citovat L. Sarchetiho, J. J. Mayera, 
J. K. V. Rosenberga, I. Adama, K. Burghau-
sera, I. Muschu, K. G. E. Müllera, A. Kaicha, 
G. Seiberta a G. Lehnera. – Nezmapována 
zůstává situace ve vých. části čes. Slezska. 
Víme, že v → Těšíně působili malíři náb. 
obrazů A. Lober a K. Lober, ve → Fryštátě 
F. Jog a do vých. části čes. Slezska zasáhl 
svou tvorbou také místecký malíř D. Pieček, 
vídeňský malíř M. Hess, pražský J. Hlávka 
a krakovský malíř S. Matejko, který namalo-
val pro Dolní Lutyni obraz Nanebevstoupení 
Páně. J. Mánesovi je přisuzováno autorství 
obrazu hl. oltáře farního kostela ve Stříteži. 
K fundovanému vyhodnocení malířství 
19. stol. v čes. Slezsku bude možné při-
stoupit teprve po realizaci systematického 
terénní ho výzkumu. 
Lit.: Schenková, M.: K dějinám malířství 19. století 
ve Slezsku, ČSM-B 29, 1980; Indra, B.: Opavští malíři 
první a druhé třetiny 19. století. Malíři vedut a žánrů, 
ČSM-B 30, 1981; Indra, B.: Opavští malíři první a druhé 
třetiny 19. století. Divadelní a dekorační malíři, ČSM-B 
31, 1981; Indra, B.: Krnovští malíři od konce 18. sto-
letí do osmdesátých let 19. století, ČSM-B 31, 1982; 

Indra, B.: Malíři a sochaři v Bruntále od polovi ny 17. 
do poloviny 19. století, ČSM-B 34, 1985; Schenková, 
M. – Olšovský, J.: Malířství a sochařství 19. století v zá-
padní části českého Slezska, Opava 2008. 
Obr.: A (26, 34); E (9–10); HZ (26, 40, 51, 67, 71, 77); L 
(1–2, 10–11, 28–29); M (6, 37, 82, 91, 95, 130, 135, 137, 
140, 225, 256 – 258, 261); V44–73.   MSch

MALÍŘSTVÍ GOTICKÉ 
Je na území čes. Slezska a severových. Mo-
ravy doloženo od 2. třetiny 14. stol. Od poč. 
16. stol. postupně přebíralo renes. znaky. Ná-
stěnné malířství utrpělo v minu losti značné 
ztráty rušením středověkých kostelů a od-
straňováním pův. omítek. Přesto jsou do-
sud nalézána neznámá díla středově kých 
umělců ukrytá pod omítkami. Tako výmto 
cenným dokladem jsou vrstvy secco mal by 
z doby od 2. poloviny 13. do 15. stol. v kos-
tele sv. Benedikta v → Krnově -Kostelci, 
celoplošně odkrývané v l. 2003–07. Restau-
rátorské práce a rekonstrukce kostela byly 
dokončeny v r. 2012. Na stěnách sakristie 
(tj. presbytáře pův. středověkého kostela) 
je předveden cyklus znázorňující sedm smr-
telných hříchů a sedm skutků milosrdenství, 
postavy světců, výjevy ze života sv. Be-
nedikta a symboly evangelistů na klenbě. 
V → Javorníku byly v prvot ních sondách 
zachyceny dvě vrstvy dosud neurčených got. 
maleb v kostele Nalezení sv. Kříže. Vysokou 
um. úrovní se vyzna čují dva cykly objevené 
už r. 1913 v kapli sv. Dominika při kostele 
sv. Václava v → Opavě, provedené vápennou 
temperou jako lineární kolorované kresby. 
Čtyři scény ze života sv. Jana Křtitele a další 
čtyři výjevy z legendy o sv. Štěpánu do-
provázejí tři ob razy: Madona, Ukřižovaný 
Kristus s dvoji cí donátorů a Tři biskupové. 
Datované jsou přibližně do r. 1336, ve špaletě 
pův. dveří je signoval a sebe v nich zobrazil 
Nicolaus pictor. – Při rekonstrukci minorit-
ského kláštera v Opavě byly nad klenbou 
objeveny dvě na sobě nanesené vrstvy ne-
úplně dochovaných výjevů. St. freska, pa-
trně z poloviny 14. stol., byla někdy kolem 
r. 1431 překryta sec co malbou s apokalyp-
tickými výjevy. Kap le sv. Maří Magdaleny 
při kostele P. Marie v Krnově má na klenbě 

MALÍŘSTVÍ 19. STOLETÍ
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pod ornamentikou z 19. stol. neodkrytou 
dekorativní výmalbu s úponky vinné révy 
a dalšími vegetativními prvky. Vznikla pa-
trně po r. 1360. V býv. presbytáři kostela P. 
Marie ve Starém Městě u → Bruntálu byly 
v r. 1994 na klenebních polích odkryty malby 
s ikonografickým pro gramem oblíbeným 
od karolinské renesance i ve středověkém 
katedrálním umění: Poslední soud typu Deé-
sis, Moj žíš se čtyřmi velkými proroky (je-
den obraz byl v minulosti zničen) a symboly 
evange listů. Stylově odkazují k pražské dvor-
ské malbě poslední třetiny 14. stol. Malby lze 
datovat do 90. l. 14. stol. V kapli sv. Kříže 
v Opavě -Kateřinkách se dochoval cyklus 
15 znamení kon ce světa dle textu ve středo-
věku připisovaného sv. Jeronýmovi. Známy 
a restauro vány byly mj. už r. 1870. Datovány 
jsou do poč. 1. třetiny 15. stol. Podobně jako 
předchozí jsou spojovány s → Přemyslovci 
opavskými v roli objednavatelů. Vyobra zení 
dvou donátorů v sousedství dveří se datuje 
až do r. 1464. Nejrozsáhlejší cyklus got. ná-
stěnných maleb vznikl mezi l. 1450 a 1460 
v kostele sv. Ducha v Krnově. Ve 27 obrazo-
vých polích jsou předvedeny scény mariolo-
gické a christologické, dopl něné o předobrazy 
ze Starého zákona. Iko nografický program 
je poměrně komplexní, vycházející z typo-
logické exegeze. Objevují se zde méně ob-
vyklé a apokryfní náměty, jako např. Kristus 
koucí železo ve výhni, kohout symbolizující 
zapření Krista sv. Petrem, krucifix ve staro-
zákonní scéně s Áronem a Melchisedechem 
či neobvyklý kalich ve výjevu Posledního 
soudu. Do stejné doby je možno datovat 
teprve r. 2010 odkryté nástěnné malby 
v kostele Povýšení sv. Kříže ve → Fryštátě. 
Malby byly odkryty na záp. a vých. stěně 
sev. ramene nepravého transeptu a zobrazují 
scény z legend o sv. Kateřině Alexandrijské 
a sv. Barboře. Stylově jsou velmi blízké kr-
novským malbám a reprezentují rustikálnější 
polohu lokálního stylu typického pro oblast 
čes. a těšínského Slezska poloviny 15. stol. 
Dosud neodkrytý, slohově pokročilý soubor 
maleb z poč. 16. stol. s postavami světců 

byl nalezen v kostele Božího Těla ve Staré 
Červené Vodě. Autor, pocházející zřejmě 
ze slez. Nisy, zvolil techniku fresko -secco. 
Na výzdobě kostelů se podíleli také řeme-
slníci, kteří polychromovali klenební žebra 
(např. → Frýdek, kaple sv. Anny při kostele 
sv. Jana Křtitele, Krnov -Kostelec), sanktuá-
ria aj. – Deskové malířství předsta vuje dnes 
už téměř uzavřený okruh maleb. V minulosti 
utrpělo veliké ztráty a dochova ný soubor 
není v čes. Slezsku a na severových. Moravě 
početný. Stojící Madona ze Slezské Ostravy, 
umístěná na hl. oltáři kostela sv. Josefa, za-
stupuje období krásného slohu. Datovat ji lze 
do rozmezí l. 1420–28. Počí naje r. 1513 byla 
opakovaně přemalovávána, v závěru 18. stol. 
upravena do barok. tvaru, v l. 1992–96 re-
staurována. Odkryty přitom byly dosud 
neznámé postavy donátorů – Ondřeje II. 
z Tvorkova († 1428, → Tvorkovští z Kravař) 
a jeho manželky – s nápisovými páskami, 
červený koberec na pozadí a dva vznášející 
se andělé s král. korunou. Madona ze Slezské 
Ostravy je význ. dílem, v oblasti čes. Slezska 
ojedině lým, ovlivněným mj. i sochařskou 
tvorbou (→ sochařství got.). Stylově vychází 
z dobové krakovské a slez. malby (pravděpo-
dobně import z Malopolska či Slezska). Obraz 
Svaté Tro jice z kostela Nanebevzetí P. Marie 
v Opa vě tvořil pův. centrální díl oltáře. Bůh 
Otec sedí na zdobeném trůnu před červenozl. 
zá věsem, oběma rukama přidržuje kříž s tě-
lem Krista, za jehož nimbem je holubice. V ro-
zích obrazu jsou čtyři symboly evangelistů. 
Deska z r. 1452 je nejst. a také nejkvalitněj ší 
ze tří kompozičně blízkých obrazů stej né iko-
nografické řady, které se nacházejí v Opavě. 
V kostele sv. Trojice v Opavě je instalována 
obdobná deska se stejným posa zením Boha 
na trůnu a s kobercem v pozadí. Ostřeji trakto-
vané drapérii pláště odpovídá letopočet 1473, 
uvedený na rubu desky. Na rozdíl od před-
chozí má takřka monochromní poza dí, včetně 
chóru andělů. Třetí Svatá Tro jice, vzniklá 
přibližně ve stejném období, vyšla z ruky 
méně zdatného autora. Pochází z kostela 
v Tošovicích a je stř. částí drobné ho triptychu 
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(snad určeného pro soukromou zbožnost), 
který se od r. 1910 nachází v majetku → SZM. 
Na bočním le vém křídle je Assumpta, pod ní 
sv. Kateřina, na pravém sv. Augustin a sv. bis-
kup. Na za vřených křídlech je malba velmi 
poškozena. Z oltáře z býv. benediktinského 
kostela v → Orlové, dnes v majetku NG, se do-
chovalo retabulum s ústředním mistrovským 
obrazem Bolest ného Krista mezi Bolestnou 
P. Marií a sv. Janem Křtitelem. Na vnitřních 
stranách křídel jsou drobné mariánské scény, 
na vnějších pašije. Dílna, ve které oltář vznikl 
patrně v závěru 15. stol., je hledána v hor-
noslez. oblasti. Obraz Svatá Barbora s an-
dělem a s dvo jicí donátorů získalo opavské 
SZM r. 1924 z kostela v Hrušově jako dar hr. 
Wil czka (→ Wilczkové) ze zámku v Dobrosla-
vicích (→ zámky). Datován je do poč. 16. stol., 
názory na provenienci se liší. Novozákonní 
téma představuje deska Kristus Zahradník 
s Marií Magdalenou, datovaná kolem r. 1500. 
SZM ji získalo v r. 1910 z pol. vsi Mazanowice 
u Bílska. Je také považována za hornoslez. im-
port. Ukřižování z → Hlučína je drob nopisná 
malba s výjevem vsazeným podle nizozem-
ských vzorů do hlubokého krajin ného výseku. 
Zatímco se záhybový systém drapérií vyzna-
čuje pozdně got. uspořádá ním, bohatá scené-
rie potvrzuje už znalost nového slohu. Proto 
je možno jej vročit do 1. třetiny 16. stol. Obraz 
Příbuzenstvo Kristovo v majetku SZM je pře-
hlídkou po měrně robustních osob s rustikální 
typikou tváří a slohově retardovanou sklad-
bou látek oděvů. Datován je do 30. l. 16. stol., 
proveni ence se zdá být vzhledem k námětu 
obrazu hornoslez. 
Lit.: Chamonikola, K. (ed.): Od gotiky k renesanci. Vý-
tvarná kultura Moravy a Slezska 1400–1550 IV, Opava – 
Brno 1999; Knoflíček, T.: Nástěnná malba za vlády 
Lucemburků na Moravě, Olomouc 2009; Prix, D. (ed.): 
Kostel sv. Benedikta v Krnově -Kostelci, Ostrava 2009; 
Všetečková, Z.: Špitální kostel sv. Ducha v Krnově 
a jeho malířská výzdoba, ČSZM-B 59, 2010; Majer, 
D. (ed.): Král, který létal. Moravsko -slezské pomezí 
v kontextu středoevropského prostoru doby Jana Lu-
cemburského, Ostrava 2011; Čeplá, A.: Nově objevené 
cykly nástěnných maleb v kostele Povýšení sv. Kříže 
v Karviné -Fryštátě, in: Artem ad vitam. Kniha k poctě 
Ivo Hlobila, Praha 2012. 
Obr.: V2–13.   LDk

MALÍŘSTVÍ RENESANČNÍ 
Je v čes. Slezsku a na severových. Moravě za-
stoupeno ve více formách, obrazy význ. evr. 
autorů vlastní → GVUO a → SZM nebo jsou 
ojedině le instalovány v obrazárnách zámků 
v → Bruntále a → Hradci nad Moravicí. Ná-
stěn né malby byly objeveny v objektech círk. 
i světských, z použitých technik je nejčas-
tější secco, ojediněle freska a sgrafito. Neú-
plně dochované secco malby v kostele 
sv. Václava v → Ostravě pocházejí z růz-
ných l. Nejst. jsou torza výzdoby stěn presby-
tá ře, vytvořené před r. 1540 patrně ostr. 
malí řem Bernardem. Dosud byl odkryt 
sv. Jiří a další světec, oba v renes. oděvu. 
Z dalšího výjevu zůstaly pouze fragmenty 
snad modlících se donátorů. V lodi se opa-
kuje letopočet 1555, objedna vatelé jsou uve-
deni jmény nebo je připomí nají cechovní 
znaky. Za autorskou signaturu můžeme snad 
považovat písmena PP na prvním poli klenby 
sev. lodi. V severových. nároží vedle vítěz-
ného oblouku se v roz měrném obraze obje-
vují motivy známé pře devším z Cranachových 
desek v Gotě či Výmaru, také však na desce 
z NG. Uváděny jsou pod názvem Zákon a mi-
lost. Ostr. alegorie nicméně nesleduje typolo-
gické rozdělení kompozic s tímto námětem 
na starozákonní a novozákonní část a svým 
synkretickým charakterem reflektuje složi-
tou konfesijní situaci ve městě. Pendantem 
k tomuto obrazu je rozměrné Klanění s arch. 
prospekty, poslední obraz je dosud neodkrytý. 
Ještě v době renesance byly pře kryty orna-
mentální přemalbou. Klenba je vyzdobena 
arabeskami. Kolem r. 1570 vzniklo sgrafito 
na čtyřech stranách fasády zámku ve → Staré 
Vsi nad Ondřejnicí, dí lem figurální (značně 
rustikální), s biblický mi náměty ze Starého 
(Oběť Abrahámova) i Nového zákona (Podo-
benství o dělnících na vinici a Ježíš napomíná 
k dobrým skut kům), také však s hist. motivy 
inspirovaný mi dočasným uzavřením míru 
v době tur. válek r. 1568 aj. Dekorativní fres-
ková mal ba v lunetách římsy je však poněkud 
ml. Ve stejné obci v kostele sv. Jana Křtite le 
vznikla kolem r. 1586 výmalba kolem 
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sanktuária. Představuje Ježíše držícího kříž 
jako symbol ukřižování, nalevo stojí Áron 
(s tiárou na hlavě) jako předobraz kněžství, 
napravo předobrazení Krista – Mojžíš. Za au-
tora lze považovat malíře Antonia Capelle-
tiho. V zámku v Litultovicích (→ zámky) 
se koncem 16. stol. a na poč. 17. stol. uplat-
nilo více malířů. V dvoupatrové budově tzv. 
Starého zámku (tvrze) jsou ve vlysu malby 
s renes. symbolikou všeho dobrého (koně, 
ptáci, zvl. orli, fénix, pelikán) a s alegorie mi 
víry, naděje a lásky. Prozrazují ital. před lohy, 
právě tak jako fiktivní pergola na klen bě 
schodiště nebo průhled do zahradní scenérie 
s fontánou na podestě. Podle erbů nade 
dveřmi vznikly v závěru 16. stol. Zavíjený 
ornament, dětské hlavičky a hermy na jiných 
stěnách naopak vypovídají o podnětech se-
verských, čerpaných z gra fických listů něm. 
nebo nizozemských. V jednopatrové budově 
Nového zámku je sál s ústředním obrazem 
nad iluzivním portálem předsta vující apo-
teózu císaře Karla V. Vlys pod malovaným 
stropem vyplňují krajinné sce nérie s figu-
rální stafáží, žánrové výjevy, pa norámata 
měst, na trámech mj. zaječí scény. Záklopy 
jsou nyní sestaveny ze dvou růz ných stropů 
v minulosti porušených. Zobra zený manžel-
ský pár může být portrétem objednavatelů, 
Bítovských z Bítova. V nice je uveden leto-
počet 1609 s iniciálami Vác lava Bítovského 
z Bítova, výzdoba sálu však nepochází z je-
diného období. Zámek v Linhartovech, budo-
vaný od 30. l. 16. stol., byl na stěnách nádvoří 
nejprve opatřen ně kolika štětcovými kres-
bami s erby a v 60. a 70. l. zejm. na obvodo-
vém zdivu výprav ným sgrafitem. Něm. 
sgrafitáři tu vyryli nejen četné solitérní po-
stavy v dobových odě vech i voj. brnění, ale 
i v renesanci oblíbené náměty, např. Smrt Lu-
krécie ad. Většina ob razů je uschována pod 
novými omítkami. Ze sgrafita na fasádě 
zámku v → Krnově zůstalo jenom torzo. Sku-
tečnost, že sgrafitá ři zdobili i obydlí zdejších 
měšťanů, doklá dala viditelná psaníčka 
na dvou domech, zbořených koncem 20. stol. 
Sgrafitová bosáž na kostele v Bruntále 

je pouhou no vodobou rekonstrukcí, kdežto 
jiná, na kos tele v Branticích, byla dílem re-
staurovaná, dílem rekonstruovaná. Datované 
r. 1618 a signované M. APS jsou secco malby 
v Moravské kapli kostela sv. Václava 
v → Opavě, což lze číst jako Matěj Apricedes 
(opavský malíř). Vytvořil zde iluzivní reta-
bu la oltářů, zatímco pašije jsou dílem jiného 
mistra. Při barokizaci bruntálského zámku 
došlo k zakrytí renes. maleb. Nalezeny 
a transferovány byly květinové motivy s po-
stavou putti. Dnes jsou prezentovány jako 
drobné závěsné obrázky. V dřevěném kostele 
Božího těla v Sedlištích bylo desko vé interié-
rové obložení nejprve opatřeno šablonovými 
temperovými černobílými malbami pozdně 
got. typu. V polovině 17. stol. je neznámý 
malíř přemaloval rozvili novým vzorem 
a souborem obrazů křížové cesty, z něhož 
se dochoval pouze výjev Se tkání Krista s Ve-
ronikou. Malbami byly zdobeny stěny interi-
érů mnoha dnes už neexistujících dřevěných 
kostelů, např. sv. Jana Křtitele v Sudicích 
nebo sv. Maří Magdaleny v Kunčicích pod 
Ondřejníkem. Pozdně renes. jsou nyní opět 
omítkou zakrytá torza figurální výmalby 
sálu rekonstruovaného zámku v → Rychvaldě 
(motiv s pasáčkem a mlýnem na kuří noze). 
V přízemí zámku byly nově odhaleny malby 
s motivem dámy oděné ve světském šatu 
s korunou na hlavě a opeřencem v ruce a roz-
vilinové motivy ve špaletách oken. K jedno-
duchým řemeslným malbám patří drobné 
rolverkové motivy v kapli sv. Anny v kostele 
sv. Jana Křtitele ve → Frýdku i výzdoba trá-
mových stropů v měšťanských domech, např. 
v Opavě. Zbytek vlysu nad klenbou kostela 
v Bohušově upozorňuje, že loď pův. také po-
krýval malovaný strop. – Oltářní obrazy a reta-
bula, která se v oblasti uchovala, pocházejí 
z dřevěných kostelů a vytvořili je zdejší autoři. 
Řadu půvabných děl otevírá třídílný pravoúhlý 
oltář ze zruše ného dřevěného kostela sv. Barto-
loměje v → Kopřivnici. Na poč. 20. stol. byl 
daro ván MG, nyní je vystaven v kopřivnickém 
kostele. Na otevřených křídlech jsou 4 scény: 
Zvěstování, Narození Ježíše, Ukřižo vání 
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a Svatý Petr a Pavel. Ústřední motiv sv. Bar-
toloměje před fiktivní architekturou signoval 
malíř Mathias 1568. Triptych v kostele Pový-
šení sv. Kříže ve Vendryni pochází z kostela 
sv. Kříže v Českém → Těšíně, signován je P. 
R. 1588, tj. Pavel Reys z Českého Těšína. 
Představuje Ukři žovaného se sv. Maří Mag-
dalenou, na boč ních křídlech jsou P. Marie 
a evangelista sv. Jan. Autor retabula oltáře 
v kostele Božího těla v Gutech s obrazem Po-
slední večeře Páně z r. 1591 a s nástavcem 
se Zmrtvýchvstá ním byl podobně jako Reys 
poplatný manýristickým předlohám s ty-
picky protáhlými postava mi. Donátoři Jiřík 
Sobek z Kornic a Jiřík Neborský z Neborů 
jsou prezentováni erby a iniciálami jmen. 
Tamtéž se nachází epi taf se Zmrtvýchvstáním 
Krista (kolem r. 1600) s orlicí na erbovním 
štítu a vedutou města v průhledu. V predele 
je modlící se manželský pár s pěti dětmi. Má 
tvar domá cího sloupkového oltáříku zdobe-
ného reli éfním vybíjeným ornamentem. → 
Muzeum Novojičínska vlastní zavírací pravo-
úhlý skříňový domácí oltářík opět s manýris-
ticky cítěným Zmrtvýchvstáním a apošto ly 
na křídlech. Autor desky sv. Trojice z kostela 
v Bohuslavicích (v baroku upra vené do ovál-
ného tvaru), použil jako před lohu dřevořez B 
122 Albrechta Dürera. Da tace se pohybuje 
okolo r. 1600. Originál je deponován ve SZM. 
V kostele sv. Bartolo měje v Ostravě – Nové 
Vsi je obraz z pův. oltáře s Ukřižováním 
od ostr. malíře Jiřího Milotského z r. 1639 
s dedikací autora sv. Bartoloměji. V kapli 
zámku na → Jánském Vrchu je na oltáři 
ústřední obraz Křest Krista v Jordáně s do-
provodnou figurální stafáží v krajinné scené-
rii. Patrně slez. práce z doby kolem r. 1600. 
Řadu uzavírá oltář s obra zem Klanění z 1. po-
loviny 17. stol. v kostele sv. Petra a Pavla 
v Hradci nad Moravicí. K nevelké skupině 
dochova ných malovaných sepulkrálií patří 
epitaf Bartoloměje Oerta s Ukřižováním 
a Zmrtvýchvstáním z r. 1571 z kostela sv. Pe-
tra a Pavla v Bernarti cích (u → Javorníka) 
a malované erby Václava Cigána ze Slupska 
(† asi 1577) a jeho ženy Barbory Čelovny 

z Čechovic († 1572) v kapli sv. Mikuláše 
v kostele Povýšení sv. Kříže ve → Fryštátě. – 
Závěsné círk. obrazy jsou ojedinělé importy. 
V kostele P. Marie Těšitelky v Bruntále to 
je kojící Madona datovaná 1631, v kostele 
sv. Michala v Hoš ťálkovech restaurovaná 
Kalvárie s vedutou a krajinným výsekem 
z 2. poloviny 16. stol. Pravděpodobně dílo 
něm. nebo nizozemské prove nience. – Řeme-
slničtí malíři a štafíři zdobili také křtitelnice 
a ka zatelny. Dochované jsou jen sporadicky, 
např. kazatelna v kapli sv. Maří Magdaleny 
ve Štítině, jiná, s figurální malbou, v ambitu 
při kostele sv. Trojice ve → Fulneku. Do této 
skupiny patří i poprseň kruchty v koste le Bo-
žího těla v Gutech s malbou rozvilin. Dopro-
vodný nápis s letopočtem 1648 sdě luje, 
že na náklad vyjmenovaných farníků kruchtu 
malbami opatřil Štěpán Sova z Ne borů. 
V mnohých městech působili malíři i mal. 
dílny, známá jsou četná jména, ale díla těchto 
tvůrců se zachovala spíše jen vý jimečně. 
K těmto centrům patřila města Opava, Těšín, 
Ostrava, Bruntál, Krnov, Frýdek, Fryštát aj. 
Lit.: Indra, B.: Výtvarní umělci, umělečtí řemeslníci 
a stavitelé v Moravské Ostravě od 16. do druhé polo viny 
19. století, in: Ostrava 11, 1981; Indra, B.: Příspěvky 
k biografickému slovníku výtvarných umělců na Mo-
ravě a ve Slezsku v 16.–19. století, ČSM-B 41, 1992, 44, 
1995; Chamonikola, K. (ed.): Od gotiky k renesanci. Vý-
tvarná kultura Moravy a Slezska 1400–1550 IV, Opava – 
Brno 1999; Rywiková, D.: Renesanční nástěnné malby 
v kostele sv. Václava v Moravské Ostravě. Ikonografická 
studie, Ostrava 2006; Jakubec, O.: Renesanční malované 
epitafy českého Slezska a jejich konfesionální charakter, 
Těšínský muzejní sborník 4, 2010. 
Obr.: HZ82; V14–17.   LDk

MÁLKOVÁ , Iva (roz. Najzarová), literární his-
torička, editorka, vysokoškolská pedagožka,
 * 14. 4. 1962 Ostrava.
V l. 1981–86 studovala čes. jazyk a historii 
na PF v → Ostravě (PaedDr., od r. 1986 asis-
tentkou, následně odb. asistentkou). Od r. 1991 
na katedře bohemistiky FF → OU (1996 Ph.D. 
na MU, 2004 doc. na OU). Knižně debutovala 
r. 2004 monografií Hledání Viléma Závady. 
Od r. 1997 působí v akad. funkcích (prodě-
kanka FF OU 1997–2002, prorektorka OU 
od r. 2004 dosud), ve věd. radách, redakčních 
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radách, v Radě vysokých škol. Publikuje 
v ČLit, SL, Hostu, Tvaru, Literárním archivu, 
spolupracuje s rozhlasem a televizí a s ostr. 
klubem → Fiducia. V l. 1999–2009 spolupra-
covala s olomouckým nakl. Votobia. Svůj odb. 
zájem soustřeďuje především na čes. moderní 
poezii a na ediční činnost. Sleduje zejm. tvůrčí 
vývoj dvou osobností: → V. Závady a Fran-
tiška Hrubína. Spolu s Danielem Řehákem vy-
pracovala bibliografii Viléma Závady (2006), 
připravila edici básní pro vydání v České 
knižnici (2006) a vydala jeho korespondenci 
s dalšími osobnostmi (Vícehlasí, 2007). Po-
dobně postupovala při zpracování pozůstalosti 
F. Hrubína (komentovaná bibliografie s Danie-
lem Řehákem r. 2009, edice dopisů Adresát 
František Hrubín, 2010, a edice básní pro Čes-
kou knižnici, 2010). V monografii František 
Hrubín z archivních fondů (2011) plně zúro-
čila nově nabyté poznatky o básníkově životě 
a tvorbě a oživila současný zájem o lit. biogra-
fismus. Vypracovala řadu hesel pro Slovník 
českého románu 1945–1991 (1992), Slovník 
české prózy 1945–1994 (1994) a Slovník čes-
kých spisovatelů od r. 1945 (1998). Spolu se → 
S. Urbanovou měla hl. podíl na realizaci Li-
terárního slovníku severní Moravy a Slezska 
(1945–2000), který r. 2001 jako první přinesl 
detailní bibliografické informace o reg. auto-
rech, časopisech a nakl. Společně vydaly též 
soubor studií Souřadnice míst (2003), kde 
M. zveřejnila svou první podnětnou studii o → 
J. Vrakovi. Vystupuje na kongresech, sympo-
ziích, worshopech, přednáší na univerzitách 
doma i v zahraničí.
Lit.: Hora, P.: O poznání literárního života severní Mo-
ravy a Slezska konce druhého tisíciletí, Aluze 6, 2002, č. 
3; Konderlová, I.: Hledání Viléma Závady, Bohemistyka 
4, 2004, č. 2; Budagova, L.: Troje iz odnovo pokolenija: 
Jan Zahradniček, Vilem Zavada, Vladimír Golan. Po-
pytka sinchronnovo analýza, in: Slovjanskij almanach 
2005, Moskva 2006; Kaválek, T.: Poezie není nic jiného 
než život, Psí víno 15, 2011, č. 55.   SU

MALLENÉR , Theodor, sochař, * 16. 7. 1892 
Olomouc, † 6. 12. 1978 Schwabmünchen 
(Německo). 
Po studiích sochařství na uměleckoprům. 
škole a akademii ve Vídni (prof. Anton Hanak) 

se usadil ve Vítkovicích. Jeden z protagonistů 
kult. živo ta → Němců v regionu, člen Vereini-
gung deutschen bildender Künstler in der 
Tsche choslowakei a → Vereinigung bilden-
der Künstler Schlesiens in Troppau, prezen-
toval se na spolkových výstavách. Komorní 
dílo je nezvěstné (fotodokumentace ve → 
SZM), z monumentálních děl zachováno 
jen torzo (např. reliéf na pomníku Gustava 
Hertela na měst. hřbitově v → Opavě, 1929). 
Po odsunu rozvíjel um. a organizační akti-
vitu v Bavorsku, v l. 1948–50 ved. Umělecké 
sekce Spolku Adalberta Stiftera. 
Lit.: Braun, E. W.: Die Vereinigung bildender Künstler 
Schlesiens in Troppau, in: Schlesisches Jahrbuch für 
deutsche Kulturarbeit im gesamtschlesischen Räume 
2, 1929/30; Vybíral, J.: Umělecké památky opavského 
ústředního hřbitova, VL 16, 1990, č. 2. 
Obr.: V95.   PŠ

MALURA , Jan, literární historik, vysokoškol-
ský pedagog, * 24. 9. 1971 Opava.
Syn muzikologa → Miroslava M. Po absol-
vování gymnázia v Ostravě -Zábřehu studo-
val češtinu a dějepis na ostr. PF, od r. 1991 FF 
→ OU (1989–94). Na postgraduálním studiu 
na FF UP se zaměřil na st. čes. literaturu, 
konkrétně kancionál → J. J. Božana (Ph.D. 
2000). Od r. 1994 člen katedry čes. literatury 
a lit. vědy FF OU (2007 doc.). V l. 2006–09 
věd. pracovník Ústavu pro českou literaturu 
AV ČR, od r. 2007 předseda redakční rady 
periodika ČLit. Od r. 1997 pracovník Ústavu 
pro regionální studia FF OU, od r. 2010 
proděkan pro vědu a výzkum FF OU. Odb. 
zájem směřuje k dějinám st. čes., zejm. ba-
rok. literatury, a to především hymnologie 
(Písně pobělohorských exulantů 1670–1750, 
2010), k teorii žánrů a textologii, v poslední 
době též k výzkumu prostoru v literatuře 
(spolu s → M. Tomáškem v l. 2011–12 uspo-
řádal dvě sympózia v prostorách ostr. klubu 
→ Fiducia, ze kterých vzešly monografie 
s podtitulem Vytváření prostoru v literatuře 
a výtvarném umění – Město, 2012; Krajina, 
2013). Je ed. řady barok. textů, souvisejících 
s regionem čes. Slezska a sev. Moravy (Jan 
Josef Božan: Slaviček rájský, 1999; Matěj 
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Tanner: Hora Olivetská, 2001; Čistý plamen 
lásky. Výbor z písní pobělohorských exulantů 
ze Slezska, 2004; všechny spolu s lingvistou 
Pavlem Koskem). 
Lit.: LČH.   JI

MALURA , Miroslav, muzikolog, hudební pe-
dagog a organizační pracovník, * 21. 3. 1937 
Opava, † 7. 11. 2000 Ostrava. 
Vyrůstal v úřednické rodině. Absolvo-
val je denáctiletou SŠ v → Opavě (1955), 
1955–60 studoval na FF UJEP v Brně hud. 
vědu, estetiku a historii. 1960–64 byl ved. 
umělecko -hist. oddělení Krajského osvěto-
vého střediska v → Hradci nad Moravicí. 
Od r. 1961 byl tajemníkem Beethovenovy 
společnosti v Československé republice 
(→ Beethovenův Hradec), od r. 1964 inspek-
torem kultury ONV v Opavě. Odb. asisten-
tem PF v → Ostravě se stal v r. 1965. Zde 
působil do r. 1971, kdy musel z polit. důvodů 
fakultu opustit. Jeho aspirantská studia es-
tetiky byla tehdy anulována a M. byl vysta-
ven kruté po lit. i osobní perzekuci. V r. 1972 
se stal pra covníkem Vlastivědného ústavu 
okr. Karviná v Českém → Těšíně. V prosinci 
1989 se vrá til na ostr. PF a rozvinul zde pe-
dagogickou, odb. a organizační činnost. 1993 
se stal – na základě habilitační práce Nové 
a netradiční formy hudební výchovy – doc. 
PF → OU. Půso bil také jako hostující prof. 
Slezské univerzity v Katovicích. Svou publi-
kační činnost rozvíjel v souvislos ti se širokou 
výzk. prací. Věnoval se otáz kám vývoje evr., 
čes. a reg. hud. kultury (monografie Vývoj 
Beethovenovy tvůrčí osobnosti, 1991; Pavel 
Křížkovský ve světle korespondence s rodi-
nou a přáteli, 1995), sociologii kultury i es-
tetice. Značnou pozornost věnoval otázkám 
interkult. výcho vy mladé generace (např. 
ve spise Imitační hudební hry, 1994). Stál 
u zrodu hud. sekce um. spolku → Kontrast 
90 v Ostravě a um. skupiny X v Opavě. Od 
r. 1990 byl tajemníkem Mezinárodní Beetho-
venovy společnosti v Hradci nad Mora vicí 
a lektorem Evropské akademie ve Vídni. Spo-

lupracovníkem Mezinárodní muzikologické 
společnosti v Basileji byl od r. 1992. 
Lit.: BSSSM NŘ 2 (14); M. M. In memoriam, Ostrava 
2001 (včetně bibli ografie).   JM

MALÝ , Zbyšek (pseud. Karel Šer), básník, tex-
tař, publicista, * 29. 3. 1938 Vsetín, † 28. 2. 
2000 Ostrava. 
Absolvoval Filmovou akademii múzických 
umění, studoval dramaturgii a film. hudbu. 
Pracoval v novinách, v → ČTO, kde byl 
po r. 1968 dramaturgem, spolupracoval 
s → ČRO, psal texty pro ostr. skupinu Bu-
kanýři, texty komorních písní a kantát. Při-
pravoval hud. pořady Muzika bez kapel níka, 
Promenáda s Buřinkou, Cestami hudby 
aj. Zajímal se o hud. tvorbu, napsal knížku 
Potkávání hudby (1986) a studii o hudbě 
pro všední den v publikaci Hudební kul-
tu ra na Ostravsku po roce 1945 (1984). Psal 
dram. texty (Tajemství jezerní kotliny, 1970, 
aj.), po odchodu z televize v r. 1990 se věno-
val výtv. umění, stal se ed. Slovníku českých 
a slovenských výtvarných umělců 1950–1999 
(1998–99). Napsal řadu publicistic kých 
článků a studií (Umění portrétu Fran tiška 
Krasla, 1994; Karel Říhovský – Osudy ob-
razů, obrazy osudů, 1998) a doprovod ných 
textů k výtv. katalogům nebo fotogra fiím → 
F. Krasla (Zpěv uhlí, 1986). 
Lit.: Fousková, D.: Zpěv o člověku, Práce, 15. 4. 1987; 
Čejka, K.: O krásách a obtížích potkávání, KM, 1988, 
č. 3.   SU

MAN , Lubomír, prozaik, publicista, * 23. 3. 
1930 Záblatí (Bohumín, Karviná). 
Ve své tvorbě pro mládež těží z dobré osobní 
zna losti sportovního prostředí. V l. 1950–56 
reprezentoval ČSR ve skoku da lekém, byl 
sportovním red. ČTK, později učitelem tě-
lesné výchovy a angličtiny na gymnáziu 
v → Opavě, na Střední průmyslové škole 
v → Karviné, na → VŠB v → Ostravě a v l. 
1964–94 na Státní jazykové škole v Ostravě. 
Čtenářsky přitažlivé se staly klukovské ro-
mány Vysoký cíl (1974), Hurá do poháru (1975, 
v r. 1980 telev. film, rež. František Mudra), 
S deva tenáctkou do Bernu (1976, přepraco-
váno 1992, 2009, 2011), Čekání na rych lou 
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stopu (1978, přepracováno 2007) zachycují 
tréninkovou přípravu a zápasy nebo soutěže 
v prostředí lehké atletiky, fotbalu, hokeje, 
skoku na lyžích. Příběhy a zápletky mají vý-
chovně formativní charakter, nechybí v nich 
detektivní zápletky a prvky dobrodružnosti. 
V knize Jak vyhrát pomerančovou mísu 
(1995) zpracovává téměř dokumentárně ži-
votní cestu tenisty Ivana Lendla. Autor má 
po třebu vracet se ke st. námětům a některé 
práce vydávat pod novým názvem (Sen 
na dosah, 1999; Hrr na ně!, 2003). 
Lit.: Urbanová, S.: Literatura pro děti a mládež 
1945–2000, in: Kapitoly z literárních dějin Slezska 
a severní Moravy, Ostrava 2000.   SU

MANDEL , Petr, skladatel scénické hudby a ka-
pelník, hudební redaktor a pedagog, * 1. 1. 
1938 Praha. 
Absolvent Hudební akademie múzických 
umění Praha (skladba u Pavla Bořkovce, 
1960). První angažmá nastoupil jako šéf 
div. or chestru do → Divadla Petra Bezruče 
zároveň s absolventským ročníkem Diva-
delní aka demie múzických umění Praha 
(1959–67). Zde spolupracoval na inscenacích 
režisérů → J. Kačera (Josef Topol: Jejich den, 
1960), → E. Němce (Sławomir Mrożek: Po-
licajti, 1963), → F. Čecha (František Pavlí-
ček: Zápas s andělem, 1965), → S. Lichého 
(William Shakespeare: Sen noci svatojánské, 
1966) ad. Po odchodu z → Ostravy působí 
v divadlech v Českých Budějovicích, Hradci 
Králové, v Praze aj. a v Českém rozhlase. 
Spolupracoval s filmem a televizí. 
Lit.: Divadlo Petra Bezruče 1945–1995, Ostrava 1995. 
 JŠt

MANUFAKTURY , průmyslové závody, v nichž 
se při využití dělby práce vyráběly produk ty 
pomocí ručních nástrojů a jednoduchých 
strojů. 
Slezsko patřilo k nejvýznamnějším evr. ob-
lastem tzv. → protoindustrializace. Manu-
faktury představovaly jednu z rozšířených 
forem realizace tohoto procesu. Vyskytovaly 
se ve třech formách: soustředěné, rozptý-
lené a smíšené. Ve Slezsku a na severových. 
Mo ravě se s nimi setkáváme od 16. stol., 

v ně kterých odvětvích a místech přetrvá-
valy do 19. stol. a rozvíjely se paralelně 
s moderními podniky továrního charakteru. 
Nejst. m. v na ší oblasti vznikaly v odvětvích, 
která vyža dovala nákladná a soustředěná 
produkční za řízení a byla náročná na kvali-
fikovanou prac. sílu (hutě a hamry, sklárny, 
papírny, porce lánky), z textilních odvětví pak 
hl. ve vlnař ství (tkaní, apretura, barvení). Je-
jich majiteli byli nejčastěji zámožní měšťané. 
Od polo viny 17. stol. se manufakturními 
podnikateli v odvětvích čerpajících suroviny 
a palivo ze zdrojů feudálních velkostatků 
(železná ruda, palivové dříví, len, ovčí vlna, 
sklářské hlíny ap.) stávali i šlechtici nebo 
círk. instituce (nejvýznamnější v naší oblasti: 
olomoucké biskupství, → řád něm. rytířů, 
Harrachové, Těšínská komora). Ve výjimeč-
ných případech se v těchto m. používalo 
i nucené námezdní práce a k výkonu po-
mocných prací i roboty (železárny řádu něm. 
rytířů na Bruntálsku, komorní železárny 
na → Těšínsku, biskup ské železárny ve → 
Frýdlantě nad Ostravicí ad.). Zejm. v textil-
ním průmyslu a ve výrobě skleněné bižuterie 
se prosadil typ rozptýlené manufaktury, zal. 
na domácké práci zaměst nanců, kterou však 
prováděli na výrobních zařízeních (např. ko-
lovratech, tkalcovských stavech, sklářských 
brusech) patřících maji telům m. a z jejich 
surovin. Tento typ m. se rozšířil v podhor-
ských krajinách v oblasti Jeseníků a v menší 
míře v Pobeskydí a na Těšínsku. Tuto formu 
m. však někteří his torikové směšují s tzv. 
nákladnickým systé mem. Nejrozšířenější 
formou manufakturní výroby byla tzv. smí-
šená m., která kombino vala některé výrobní 
postupy prováděné roz ptýlenou m. nebo 
nákladnickým systémem s procesy (zejm. 
dokončovacími) provádě nými v centrálních 
výrobnách. Tak se např. ještě v 19. stol. rea-
lizovala výroba pláten a bavlněných tkanin 
v textilní oblasti jese nické (→ Raymannové 
ve Frývaldově, dnešním → Jeseníku, → 
Grohmannové ve → Vrbně pod Pradě-
dem), frýdecko -těšínské (frýdečtí a místečtí 
podnikatelé → Munk, → Landsberger, bři 
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Neumannové) a na Frenštátsku. Rozptý-
lenými formami se předlo a tkalo, zatímco 
konečná úprava tkanin (bělení, barvení, 
mandlování ap.) se prováděla v centralizo-
vané dílně. Zvl. v plá tenictví trvala i po roz-
dělení Slezska mezi Rakousko a Prusko 
(→ vratislavská kon vence 1742) dělba práce, 
a to hl. v apretuře a dokončování tkanin. 
Manufakturní formy výroby se udržovaly 
ve Slezsku hluboko do 19. stol. V 1. polovině 
19. stol. vzniklo např. v sudetské a karpatské 
železářské ob lasti rak. Slezska několik no-
vých hutí na bázi manufakturní technologie 
(dřevouhelné vy soké pece v → Třinci či Heř-
manovicích). Ještě na přelomu 19. a 20. stol. 
pracovalo na Moravě a v rak. části Slezska 
49 % textilních dělníků v netovárních for-
mách výroby. Manufaktur ní organizace 
výroby se prakticky po celé období prům. 
revoluce prolínala s moderní mi továrními 
formami a zaznamenávala jen pomalý pokles 
podílu. Ve sledovaném regionu bývala často 
využívána jako doplněk továrny v dobách 
hosp. konjunktur. 
Lit.: Mainuš, F.: Plátenictví na Moravě a ve Slezsku 
v XVII. a XVIII. století, Ostrava 1959; Mainuš, F.: Vlnař-
ství a bavlnářství na Moravě a ve Slezsku v XVIII. století, 
Praha 1960; Myška, M.: Proto -industriální železářství 
v českých zemích, Ostrava 1990; Myška, M.: Opožděná 
industrializace. Lnářský a bavlnářský průmysl na Frý-
decku a Místecku do počátků tovární výro by, Trutnov 
1991.   MM

MARCINKOWA , Janina (roz. Olszar), folk-
loristka, etnochoreografka, * 14. 12. 1920 
Cieszyn (Polsko), † 18. 12. 1999 Cieszyn. 
Absolvovala Státní choreografický institut 
v Bielsku -Białej (1948–51), Choreografický 
ústav Ministerstva kultury a umění ve Var-
šavě (1960–64), univerzitu ve Vratislavi, 
na které studovala etnografii (1962–67). 
Vedla řadu folk. souborů v Polsku, např. Ze-
spół Zi emi Cieszyńskiej, i v zahraničí (v ČR, 
Fran cii, Švédsku a USA). Byla konzultantkou 
světoznámých souborů písní a tanců Śląsk 
a Mazowsze. Přednášela etnochoreografii 
a kinetografii na pol. univerzitách aj., byla 
členkou porot prestižních mez. folk. festi-
valů. Trvalou hodnotu mají také její vý sledky 

terénních výzkumů → lid. tanců, provádě-
ných především na → Těšínsku. Shr nula 
je např. v odb. publikacích Folklor tanecz ny 
Beskidu Śląskiego (1969), Pieśni, tańce 
i obrzędy Górnego Śląska (1973, spoluau-
torkou je její dcera Krystyna Sobczyńska), 
Folklor Zagłębia Dąbrowskiego (1983), 
Tań ce Beskidu Śląskiego i Pogórza Cie-
szyńskie go (1996). Byla spoluautorkou čtyř 
videoka zet z cyklu Polské tance – po stopách 
Oskara Kolberga, zpracovávala choreografii 
pro pol. telev. pořady a filmy. Byla členkou 
řady domácích i zahr. organizací (např. Pol-
ského etnochoreologického sdružení, Rady 
expertů Ministerstva kultury a umění, In-
ternacional Council of Kinetography Laban, 
The Centre for Dance Studies).   KK

MARCOL , Jan, klavírista a hudební pedagog,
 * 26. 11. 1938 Ostrava. 
Spontánní hud. nadání uplatnil při stu-
diu na Vyšší hudebně -pedagogické škole 
(dnešní → Janáčkova konzervatoř) v → Os-
travě a pražské Akademii múzických umění 
(v klavírní třídě Ilony Štěpánové -Kurzové). 
Po návratu do Ostra vy se věnoval hudebně 
pedagogické činnosti. Prosa dil se jako kon-
certní pianista. Na domácích i zahr. pódi-
ích uplatnil široký repertoár (mj. skladby 
Johanna Sebastiana Bacha, Bedřicha Sme-
tany, → L. Janáč ka, Igora Stravinského ad.), 
natáčel v rozhlase a v hud. nakl. Panton. 
Jeho interpretační po činy byly syntézou in-
telektuálního promýš lení a vyspělé hud. in-
vence. R. 1987 odešel do Prahy, kde se stal 
korepetitorem opery ND. 
Lit.: HKO.   JM

MAREK , Bohumil, básník, překladatel, * 3. 12. 
1903 Dolní Bludovice (nyní Havířov-Bludo-
vice, Karviná), † 17. 7. 1982 Frýdek -Mís tek. 
Studoval na čes. reálném gymnáziu v → Or-
lové (1914–22), poté pracoval ve školství 
a prošel různými profesemi v oboru pošt 
a spojů. Většina jeho básnické tvorby byla 
ovlivněna → P. Bezručem, s nímž ho spojo-
val zájem o Slezsko a soc. problematiku. Od 
r. 1936 byl členem lit. sdružení → Lašsko 
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perspektywa, psal v dialektu, ale na rozdíl 
od → Ó. Łysohorského neuznával teorii spis. 
laštiny. Prvotinu Ślunzok źpivo (1936, pseud. 
Jura Hanys) napsal nářečím, v další sbírce 
Rodné Laš sko (1945) přešel do spis. češtiny. 
V obou případech šlo o prosté, zpěvné vlas-
tenecké verše volně inspirované Bezručem 
a folklo rem. Ve sbírce Slunce nad zásekou 
(1948) vyjádřil své nadšení ze spol. pro-
měn, kte rými Ostravsko po válce procházelo. 
V této linii pokračoval ve sbírce Soudružka 
Ostra va (1954), která se pro svou schematič-
nost a frázovitost setkala s ostrou kritikou. 
M. se zajímal o Lužické Srby a překládal 
jejich poezii (např. Jurije Brězana). 
Lit.: Benšová, E.: Několik slov o nehotové básnické 
sbírce (Soudružka Ostrava), NSv, 2. 8. 1955; Lederer, J.: 
Spisovatelé, Praha 1963; Vávrovský, E.: B. M., bás ník 
beskydského lidu i černé Ostravy, T 12, 1969, č. 2.   MP

MAREK , Jiří (vl. jm. Josef Jiří Puchwein), pro-
zaik, publicista, scénárista, vysokoškol ský 
pedagog, * 30. 5. 1914 Praha, † 10. 12. 1994 
Praha. 
Prvními prozaickými knihami ze 40. l. nava-
zoval na tradice klasické i soudobé levicové 
prózy (→ I. Olbracht, Jan Drda). Jako no-
vinář se v poválečných l. zajímal hl. o hor-
nické Mostecko a o budování → NHKG 
v → Ostravě -Kunčicích. Byl šéf red. časo-
pisu Svět sovětů (1952–54), často cestoval 
do SSSR a domácí dění nahlížel ze stalinis-
tických pozic. M. znalost prostředí prac. bri-
gád na Ostravsku se promítla do dvou ve své 
době vysoce ceněných povíd kových souborů. 
V knize Nad námi svítá (1950) M. vylíčil 
dělnickou současnost jako šťastné dovršení 
dlouhého boje za soc. spra vedlivost. Na mo-
tivy povídek o soc. soutě žení byl natočen 
stejnojmenný film (1953, rež. Jiří Krejčík). 
K povídkám ze souboru Z cihel a úsměvů 
(1953) sbíral materiál bě hem stáží na stavbě 
NHKG (1951–52). Většina povídek je po-
znamenána dobovým publicistickým územ 
a polit. tezovi tostí. Konvencím schema-
tismu se částečně vzdaloval povahokresbou 
dělnických typů a také tím, že v některých 
povídkách dal přednost laskavému humoru 

před patosem. Výraznější um. hodnotu mají 
až pozdější díla, především román Můj strýc 
Odysse us (1975) a soubory detektivních 
povídek Panoptikum starých kriminálních 
příběhů (1968), Panoptikum hříšných lidí 
(1971) a Panoptikum Města pražského (1979), 
kte ré si získaly širokou popularitu díky 
telev. i film. zpracováním. 
Lit.: Buriánek, F.: J. M., Praha 1984; Pohorský, M.: 
Zlomky analýzy, Praha 1990.   MP

MARHULA , Eduard, hudební pedagog, skla-
datel a publicista, * 8. 12. 1877 Vsetín, † 6. 5. 
1925 Ostrava. 
Studoval na brněnské varhanické škole 
u → L. Janáčka (1895–97), po jejím absolvo-
vá ní působil na Vsetíně jako učitel, varhaník 
a měst. kapelník. V r. 1906 přišel do → Os-
travy a stal se varhaníkem chrámu v Marián-
ských Horách i učitelem zpěvu na ostr. SŠ. 
V r. 1907 vznikla mariánskohorská Hudební 
a varhanická škola Matice školské a E. M. byl 
jejím ředitelem až do své před časné smrti. 
Tento význ. ústav, orientovaný na amatérskou 
i profesionální hud. přípravu, se stal vzorem, 
podle kterého byly zakládány další čes. hud. 
školy v regionu (→ hud. školství). Velkým 
přínosem bylo (od školní ho r. 1920/21) ote-
vření čtyřletého hudebně -pedagogického od-
dělení, připravujícího kvalifikované učitele 
hud. škol. Působení E. M. na ostr. všeobecně 
vzdělávacích školách (1906–15) ovlivnila 
existence jím zal. student. pěveckého sboru. 
V repertoáru sboru byly nejčastěji duchovní 
skladby E. M. – Ze skladatelského odkazu 
E. M. se těšily znač né oblibě sborové úpravy 
lid. písní (zvl. tři Kytice valašských písní pro 
smíšený sbor, 1920), velmi žádanou duchovní 
kompozi cí se stala Valašská mše pastýř-
ská (1922). Populární opereta Ženská vojna 
(1913) byla provozována doma i v zahra-
ničí (ve Spoje ných státech a v Rusku). E. M. 
se zasloužil i o rozvoj ostr. hud. publicis-
tiky. V r. 1921 obnovil a redigoval časopis → 
Hudební ob zor zal. v r. 1913 → K. Budíkem. 
Lit.: Gregor; Mazurek, J.: K dějinám Hudební a var-
hanické školy Matice školské v Ostravě – Mariánských 
Horách (1907–1935), Hudební nástroje 32, 1995, č. 4.   JM
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bl. MARIE ANTONÍNA  → Kratochvílová, Marie 
Antonína

MARKALOUSOVÁ , Milada, spisovatelka, * 25. 5. 
1938 Pelhřimov, † 10. 5. 1975 Praha. 
Vystudovala Divadelní akademii muzických 
umění a působila jako dramaturg Českoslo-
venské tele vize, potom v Československém 
rozhlasu, nakonec odešla na Bruntálsko, kde 
pracovala jako úřednice nár. výboru. Těžké 
onemocnění a brzká smrt jí znemožnily 
rozvinout vypravěčský talent. Stačila ještě 
vydat knihu Kořenky (1975), inspirovanou 
Jesenickem. 
Lit.: Vlašín, Š.: Osm povídek na rozloučenou, RP 2. 3. 
1979.   JS

MÁRNICE V OSTRAVĚ  → Divadelní budovy 
a sály

MARŠÁLEK , Steva, herec, * 11. 9. 1923 Kočí 
(Chrudim), † 28. 7. 2011 Praha.
Absolvoval Státní konzervatoř v Praze 
(1946). Byl angažován v pražských diva-
dlech (1948–63), Divadle pohraniční stráže 
v Chebu (1963–67), Divadle pracujících 
v Gottwaldově (dnešní Zlín, 1967–71), Slez-
ském divadle Zdeňka Nejedlého (→ Slezské 
divadlo) v → Opavě (1971–80), kde vytvořil 
řadu pozoruhod ných psychologických rolí 
a uplatnění nale zl i ve veselohře. Ztvárnil 
postavy Richarda III. (William Shakespeare: 
Tragedie o králi Ri chardovi III., 1977), Po-
tapova (Alexandr Gelman: Prémie, 1978), 
Dr. Galéna (Karel Čapek: Bílá nemoc, 1978). 
Hrál pod vedením → M. Hynšta, → J. Ka-
čera, → S. Holuba, → K. Nováčka. Poté pů-
sobil ve Státním divadle v Brně (1980–85) 
a po odchodu do důcho du hrál na pražských 
scénách. Spolupráce s rozhlasem, filmem 
i televizí. V r. 1994 mu Herecká asociace 
udělila cenu Senior Prix.   SP

MARTIN OPAVSKÝ — POLONUS  → Opavský, 
Martin

MARTINEDES , Vojtěch, jezuitský spisovatel,
 * 1610 Roudná (Polsko), † 14. 8. 1681 Uher-
ské Hradiště. 

1629 vstoupil k → jezuitům, byl učitelem 
gramatiky a rétoriky na řádových kolejích 
a působil též jako misionář. V l. 1646–49 
a 1663–66 byl rektorem opavské jezuitské 
ko leje. M. napsal ve své době velmi oblíbený, 
rozsáhlý cyklus prozaických rozjímání Uzda 
duchovní (1672), který je věnován nejrůz-
nějším duchovním tématům, především tzv. 
posledním věcem člověka. Toto slohově kul-
tivované dílo přináší typicky jezuitský obraz 
záhrobního světa se snahou působit na emoce 
stupňovanou ná zorností a expresivitou, do-
bovému čtenáři mělo především podat návod 
ke každodenní soukromé meditaci. Dočkalo 
se mnoha vydání, a to nejen v češtině, známe 
ho též z lat. (1672) a něm. (1673) verze. Ně-
kolik rozjímání z M. knihy přejal do svého 
kanci onálu → J. J. Božan. 
Lit.: Fechtnerová, A.: Rectores collegiarum Societatis 
Iesu in Bohemia, Moravia ac Silesia usque ad annum 
MDCCLXXIII iacentum, Praha 1993.   JMl

MARTINEK , Libor, literární historik a kri-
tik, editor, překladatel, básník, * 15. 1. 1965 
Krnov. 
Vystudoval češtinu a hud. výchovu na PF UP 
(1984–89). Od r. 1993 působí na Ústavu bohe-
mistiky a knihovnictví FPF → SU. V r. 2000 
získal doktorát z dějin čes. literatury, 2005 
z dějin pol. literatury, 2010 doc. (vše na MU). 
Publikuje v časopisech čes. (LitN, Tvar, Pro-
glas, Host, Aluze, Psí víno, → Alternativa, 
→ VL, → Těšínsko, → Weles aj.), pol. (Li-
teracka Polska, Śląsk, Ziemia Kłodzka, ad.), 
slov. (Dotyky) i li tevských (Kurier Wileński, 
Wilii). Je členem → OS (od r. 1998) a Obce 
překladatelů (od r. 2000). Básnicky debuto-
val česko -pol. sbírkou poezie Co patří Ve-
černici / Sekrety Gwiazdy Wieczornej (2001), 
následovala sbírka Jsi mé signifié / Jesteś 
moim signifié (2012). Je autorsky za stoupen 
mj. v antologiích Země žulových křížů I, II 
(2000, 2011) a Krajina pod Cvilínem (2002), 
v alm. Nordmährisches Heimatbuch 2002 
(2001), A trubači troubili mambo Zambezi. 
Neznámí a tajně slavní básníci Moravy 
a Slezska (2001), v několika pol. antologi-
ích a alm. Knižně vydal překlady aforismů 

MARIE ANTONÍNA
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Wiesława Malického Słowa pod wiatr / Slova 
proti větru (1996), básní Marie Chraścinové 
Čas písně (1997), Stanisława Nyczaje Poezie 
/ Poezje (1999), → W. Przeczka Intimní be-
dekr (1998) a Kniha úrody (2000), Wojciecha 
Łęckého Widok ustronny – Pohled z ústraní 
(2010), výbor novel Stefana Grabińského 
V domě Sáry a jiné povídky (2012) a mnohé 
další. V souboru studií Polská literatura čes-
kého Těšínska po roce 1945 (2004) navazuje 
na badatelské aktivity → E. Rosne ra, zkoumá 
recepci pol. autorů v čes. lit. kontextu, ana-
lyzuje tvorbu → H. Jasiczka, → P. Kubisze, 
→ R. Putzlacher -Buchtové ad. Badatelsky 
se soustředí převážně na reg. literaturu (např. 
Polská poezie českého Těšínska po roce 1920, 
2006; Region, regionalismus a regionální 
literatura, 2007; Życie literackie na Zaolziu 
1920–1989, 2008; Identita v literatuře čes-
kého Těšínska, 2009; Hledání kořenů. Litera-
tura Krnovska a její představitelé I–II, 2009 
a 2010) a interdisciplinární vztahy lit. a hud. 
děl (Fryderyk Chopin v české literatuře, 
2013).
Lit.: Zarek, J.: Polská literatura českého Těšínska očima 
opavského badatele, ČLit 55, 2007, č. 3; Muška, L.: 
L. M., Hledání kořenů, Akord, 2001, č. 3.   OM

MARTÍNEK , Vojtěch (pseud. a šifry V. Staněk, 
P. Modest, Remos, N. Novosadský, Láďa 
Va šek), prozaik, básník, kritik, esejista, pe-
dagog, organizátor literárního života v regio-
nu, * 11. 4. 1887 Brušperk (Frýdek -Místek), 
† 25. 4. 1960 Ostrava. 
Pocházel z řemeslnické rodiny, obtížně 
se dostával na studia, studoval na gymná-
ziu v Moravské → Ostravě. Během studií 
se živil lit. prací – publikoval drobné prózy 
v ostr. tisku. Jako student žil u svého nevl. 
bratra v → dělnické kolonii ve Vítkovicích, 
zkušenosti z těchto let se projevily v je ho ra-
ných prózách i v románové epice. Po matu-
ritě (1908) studoval na FF UK bohe mistiku 
a germanistiku, 1914 skončil studia a začal 
učit na gymnáziu v Moravské Ostravě, kde 
setrval až do r. 1947. M. činnost byla pře-
devším soustředěna na literaturu, působil 
však i ve veř. funkcích jako člen plebiscitní 

komise pro → Těšínsko, redigo val kult. 
přílohu → MSD, byl členem Kola morav-
skoslezských spisovatelů, spolupra coval 
s ostr. rozhlasem (→ ČRO). Pravidelně 
recenzoval čes. div. představe ní na Ost-
ravsku (od r. 1916), v l. 1919–40 byl nej-
významnějším kritikem činohry → NDM. 
V sezoně 1918–19 pracoval jako dramaturg 
v → divadle v Národním domě v Morav-
ské Ostravě, v l. 1919–23 byl dramaturgem 
NDM. Jako lit. a div. kri tik sledoval lit. 
a div. dění nejen v regionu, ale i v celonár. 
kontextu. Pod jeho vlivem vstupovali do li-
teratury autoři spjatí s Ost ravskem (→ M. 
Rusinský, → F. Směja, → Z. Bár, → A. C. 
Nor aj.) i jiní (Jan Čep, Egon Hostovský). 
Knižně debutoval básnickou sbírkou Cesty 
(1909), ovlivněnou Josefem Svatoplukem 
Macharem. Jeho vrcholnou básnickou sbír-
kou je Zahrada (1917). Po překonání vlivu 
lumírovské poetiky měl blízko k Viktoru 
Dykovi a Karlu Tomanovi, jak dokládají 
sbírky Tichá pí seň (1920), Ráj srdce (1926) 
a Kalendář básníkův (1943). Subjektivně 
laděná lyrika vytvářela protiváhu k M. ro-
mánové epice, kde položil důraz na témata 
soc. Bás nický vývoj byl uzavřen sbírkou 
Píseň no vého dne (1952), poznamenanou 
zčásti vlivy z přelomu 40. a 50. l. Jako 
prozaik debu toval sbírkou povídek Pluh 
života (1911). Jeho vl. epické úsilí se proje-
vilo v trilogii Černá země (1926–32), v níž 
zobrazil proměny Ostravska v čase zániku 
starých ro dových tradic. V této tendenci 
pokračoval i v druhé románové trilogii Ka-
menný řád (1942, 1944, 1956) a v romá nu 
Stavy rachotí (1939). O hlubší psycho-
logickou kresbu postav usiloval v novele 
Až na dno (1937) nebo v románu Jizva 
na tváři (1946). Na okraji hl. epické linie 
M. tvorby vznikly romány Trojí cesta Bla-
žeje Potěšila (1942) a řada drobnějších po-
vídek a novel. M. próza měla vždy blízko 
k real. tradici, jak ji představuje → B. Be-
nešová nebo → A. M. Tilschová. Zvl. místo 
v jeho díle zaujímá lyrická próza Tři vě-
tévky jalov cové (1936), inspirovaná rodnou 

MARTINEK 
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krajinou, a tvorba pohádková. Jako lit. his-
torik a kri tik napsal množství prací o auto-
rech čes. i cizích, vycházel z pozitivistické 
literárně vědné školy, zvl. cenné jsou jeho 
studie o → P. Bezručovi a J. S. Macharovi. 
V beletris ticky pojatých esejích se pokusil 
přiblížit význ. osobnosti našich kult. dě-
jin v knihách Na křižovatkách národního 
ducha (1936), Pochodně a světýlka (1940) 
ad. M. romány se dočkaly mnoha div., 
rozhl. i te lev. inscenací, v 70. a 80. l. byly 
na motivy jeho trilogií vytvořeny telev. 
seriály. 
Lit.: Bár, Z.: V. M. Člověk a dílo, Opava 1948; Ficek, V.: 
V. M., Ostrava 1960; Závodský, A.: Nad prózou V. M., 
Praha 1960; Urbanec, J.: O básnické autostylizaci v poe-
zii V. M., Člit 27, 1979; Svoboda, J.: V. M., život a dílo, 
Ostra va 1982.   JS

MASCHKE , Hans (Johann), básník, * 13. 2. 
1853 Bruntál, † 13. 7. 1900 Marienberg (Linz, 
Rakousko). 
Syn pekařského mistra. Absolvoval obec nou 
školu v → Bruntále a gymnázium v → Opavě. 
Stal se vychovatelem v aristokratických rodi-
nách, ale vedle toho se věnoval též folkloris-
tice a lit. tvorbě, převážně ve slez. nářečí. 
První vydání sbírky Aus Österreichisch 
Schlesien vyšlo v → Těšíně (1881). Balada 
Die Heiderose (1895) se odehrává v Sudetech. 
Lit.: König, J. W.: Das Schrifttum des Ostsudetenlan des, 
Wolfratshausen 1964.   LM

MAŠKA , Karel Jaroslav, středoškolský profe-
sor matematiky, speleolog, archeolog, paleon-
tolog, * 28. 8. 1851 Blansko, † 6. 2. 1916 
Brno. 
Narozen v uč. rodině. Po absolvování 1. zem. 
re álky v Brně studoval matematiku a deskrip-
tivní geometrii na brněnské a pak vídeňské 
technice. Po absolutoriu vyučoval na SŠ 
v Jihlavě a ve Znojmě. Po příchodu na zem. 
reálku do → Nového Jičína (1878–92) se za-
čal zajímat o vápencové vrchy → Ko touč 
a Jurův Kameň ve → Štramberku. Svůj zá-
jem zprvu zaměřil na vrcholové plató Ko-
touče, na němž se nacházely pozůstatky osad 
od ml. doby kamenné až po středověk. Za-
ujalo jej především mohutně opevněné hra-

diště z ml. doby bronzové. Záhy ale obrátil 
svou pozornost na místní puklinové jeskyně 
Čertova díra a Šipka. V jeskyni Šipka vyko-
pal zlomek dolní čelisti neandertálské ho dí-
těte (Homo sapiens neanderthalensis). Díky 
nálezům pocházejícím z jeskyní se mu po-
dařilo prokázat pobyt diluviálního člově ka 
na sev. Moravě. Na sklonku 19. a poč. 20. stol. 
uskutečnil rozsáhlé výzkumy na „Skal ce“ 
v Předmostí u Přerova. Vykopal zde vel ké 
množství předmětů vyrobených ze silici tů 
a zvířecích kostí. Vedle dokladů hmotné 
kultury a publikací náleží k nejcennějším 
M. odkazům 15 rkp. deníků. Jsou psány pře-
vážně německy Gabelsbergerovým těsnopi-
sem. Obsahují výkopové deníky z výzkumů 
ve Štramberku a v Předmostí, řadu pozná-
mek a zpráv o množství lokalit i o nálezech 
z Moravy a Slezska. 
Lit.: Želízko, J. V.: K. J. M., in: Pravěk VII, 1911 (zde 
podrobná bibliografie; po úmrtí M. vyšla úplná bibliogra-
fie ve Wiener Prähistoriche Zeitschrift 3, 1916); Filip, J.: 
Enzyklopä disches Handbuch zur Ur- und Frühgeschichte 
Europa 2, Praha 1969; Pavelčík, J.: Výkopový deník 
K. J. M., Informační zpravodaj členů ČAS pobočky pro 
severní Mo ravu a Slezsko, srpen 1991; Pavelčík, J. Rejs-
třík ruko pisných deníků K. J. M., Zprávy ČAS, Supple-
ment 16, Praha 1993.   JPk

MAŠKOVÁ -KUBLOVÁ , Ludmila (Lída), operní 
zpěvačka a pedagožka, * 9. 11. 1890 Slez-
ská Ostrava (Ostrava -město), † 14. 2. 1976 
Praha. 
Studovala vídeňskou konzervatoř (absolvo-
vala 1913). Stala se vyhledávanou pěvkyní 
v mladodram. a koloraturním oboru. Uplat-
nila se mj. i v ostr. opeře (→ NDM) a také 
na olomoucké operní scéně (zde např. jako 
Jenůfa v Její pastorkyni → L. Janáčka). Od 
r. 1926 působila v Lipsku, 1928–32 v opeře 
v Kolíně nad Rýnem (vynikající především 
v ope rách Richarda Wagnera a Richarda 
Strausse). Ve 30. l. opustila Německo a usa-
dila se ve svém rodišti – vystupovala pohos-
tinsky v ND a v dílech evr. i čes. operního 
repertoá ru i v ostr. opeře. Později se věnovala 
i pedagogické činnosti. 
Lit.: Stolařík; Mazurek.   JM

MARTÍNEK
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MATĚJ , Josef, hudební skladatel, * 19. 2. 
1922 Brušperk (Frýdek -Místek), † 28. 3. 1992 
Frýdlant nad Ostravicí (Frýdek -Mís tek). 
Hud. nadání zúročil při studiu na ostr. Ma-
sarykově ústavu hudby a zpěvu (→ hud. škol-
ství), kde byli (1938–42) jeho učiteli → F. M. 
Hradil, → J. Kubenka ad. 1943 –47 studoval 
na pražské konzervatoři hru na varhany a hud. 
kompozici, 1947–51 byl na pražské Akade-
mii múzických umění žákem Jaroslava Říd-
kého a Karla Janečka. Po jejím absolvo vání 
pracoval jako vysokošk. učitel, byl čin ný 
jako upravovatel, skladatel a instrumen-
talista. V 70. l. byl místopředsedou → Svazu 
československých skladatelů a koncertních 
umělců. Za svou skladatelskou činnost byl 
odměněn domácími i zahr. cenami a vy-
znamenáními. Ačkoliv žil od 50. l. v Praze, 
nezapomínal na region, v němž se narodil; 
z četných návštěv rodného kraje čerpal in-
spiraci pro vl. dílo. Laš. inspirace ovlivnily 
jeho tvorbu z oblasti hudby tzv. vážné (zvl. 
symf.) i populární (zvl. jeho skladby pro 
de chový orchestr). 
Lit.: BSSSM 8; Čeští skladatelé současnosti, Praha 1985. 
  JM

MATĚJ , Miloš, památkář, VŠ pedagog, archi-
tekt, *1. 7. 1960 Ostrava -Vítkovice.
Po gymn. studiích (1975–1984) absolvoval 
Fakultu architektury VUT (1979–84, obor 
architektura); po krátké přestávce pokračoval 
ve VŠ studiu na FF UK (1987–92, obor kul-
turologie). Paralelně na obou fakultách získal 
po ukončení doktorského studia (1997 a 1998) 
věd. hodnost; r. 2001 se habilitoval v oboru 
architektura na ČVUT. Od r. 1984 působí 
v → NPÚ Ostrava (dříve Státní památkový 
ústav v Ostravě, Památkový ústav v Ostravě 
a Krajské středisko státní památkové péče 
a ochrany přírody Ostrava). V l. 2011–12 
ústav řídil. Od r. 1994 budoval specializaci 
památkové péče v rámci studia dějin umění 
na FF → OU. Jako odborník v oblasti teo-
rie památkové ochrany hist. techn. objektů 
se podílí na tuzemských i mez. projektech 
památkové péče, konverzí a revitalizací; 
do této sféry spadá i jeho publikační činnost. 

Je členem odb. grémií, komisí, věd. a redak-
čních rad (ICOMOS, Ministerstvo kultury 
ČR, Národní technické muzeum Praha ad.). 
Jeho autorské a spoluautorské publikace ma-
pují industriální památky těžkého průmyslu: 
Nové Vítkovice 1876–1914 (s → I. Korbelářo-
vou a Pavlou Levou, 1992); Kulturní dědictví 
Centrálního kladenského kamenouhelného 
revíru (2001); Národní kulturní památka 
Důl Michal/Petr Cingr v Ostravě (s Jarosla-
vem Klátem, 2006, angl. verze 2007); Kul-
turní památky ostravsko -karvinského revíru 
(s J. Klátem a I. Korbelářovou, 2009, angl. 
verze již 2008); Ostrava‘s technical and indu-
strial heritage (s J. Klátem a I. Korbelářovou, 
2008); Kulturní památky rosicko -oslavanské 
průmyslové aglomerace (2012).   MŠť

MATERNA , Zdeněk, pedagog, jazykovědec, 
osvětový pracovník, * 9. 7. 1900 Brno, † 23. 3. 
1944 Racibórz (Polsko). 
Po absolvování klasického gymnázia v Br ně 
pokračoval ve studiu latiny a řečtiny na UK 
a MU. Během studia inklinoval ke srovnáva-
címu jazykozpytu a k indologii, byl ovlivněn 
svým učitelem prof. Josefem Zubatým. Jako 
středošk. pedagog pokračoval v tomto stu-
diu, působil v → Příboře, v Banské Štiav-
nici na Slovensku, v Uherském Hradišti 
a od r. 1932 v → Os travě. Je autorem věd. 
studie O postavení preverbia v Rgvedě (in: 
Mnema. Sborník vydaný na pamět čtyřici-
tiletého učitelského působení Prof. Josefa 
Zubatého na universitě, 1926). V Ostravě 
rozvinul boha tou osvětovou činnost a pokra-
čoval ve věd. studiích. Ve své činnosti ne-
polevil ani za nacist. okupace. R. 1940 byl 
zatčen gestapem a odsouzen k patnáctile-
tému vězení, jeho chatrné zdraví nevydrželo 
útrapy koncent račního tábora. 
Lit.: Kahan nad černou zemí, Ostrava 1947.   JS

MATHER , Johann Michael, malíř, * 31. 12. 
1763 Dobřečov (Horní Město, Bruntál), † 7. 4. 
1831 Dobřečov. 
Malíř kostelní obrazů v Dobřečově na Rý-
mařovsku. Pracoval zvl. pro venkovské kos-
tely pod patronací → řádu něm. rytířů. Světlá, 
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jemná barevnost, mal. rukopis i gra ciéznost 
postav navazují na rokokové ma lířství, avšak 
zdůrazněná kresba a plastičnost vycházejí 
už z klasicismu. Přes eklektičnost a jisté 
kresebné nedostatky je jeho dílo po měrně 
zdařilou syntézou, která má pečeť osobi-
tého půvabu poněkud zlido vělého projevu. 
Jeho dílo je zastoupeno ve sbírkách → SZM 
a v kostelech na Bruntál sku (Světlá, Těcha-
nov, Tvrdkov, Stará Ves u Rýmařova, Staré 
Město u → Bruntálu, → Slezské Rudoltice). 
Lit.: Schenková, M. – Olšovský, J.: Barokní malířství 
a sochařství v západní části českého Slezska, Opava 
2001. 
Obr.: V140.   MSch

MATICE , občanská sdružení za účelem pod-
pory rozvoje kultury a školství, organizo-
va ná na národnostním principu. 
Vznikaly v procesu nár. obrození slovan-
ských národností v různých zemích a oblas-
tech vystavených odnárodňování. V době 
po dovršení nár. snah ztrácely na významu 
a obtížně hledaly nové funkce; většinou 
z vůle členstva nebo v důsledku rozhodnutí 
totalitních režimů zanikaly. V čes. Slezsku 
se setkáváme se třemi význ. spolky tohoto 
typu. → Matice opavská vznikla r. 1877 
z iniciativy malé skupiny vlasteneckých in-
telektuálů a sedláků z → Opavy a blízkého 
okolí a brzy si získala zasloužený ohlas za-
kládáním čes. škol a podílem na jejich vy-
držování spolu s Ústřední maticí školskou 
v Praze, pořádáním naučných přednášek a be-
sed, zřizováním a podporou kluboven, pořá-
dáním výstav a podporou muzejní čin nosti, 
vydáváním knih a periodik; podařilo se jí též 
vytvořit hustou síť místních pobo ček, zřídila 
veř. knihovnu, muzeum a archiv, vyvíjela 
ediční činnost a pořádala i div. představení. 
V l. 1918–38 pokračovala zejm. v ediční čin-
nosti, v l. 1945–47 přispívala ke konsolidaci 
čes. společnosti v osidlovaném pohraničí. Ob-
dobné funkce plnila na → Těšín sku Matice 
osvěty lidové Knížectví těšín ského (později 
jako Slezská matice osvěty lidové) se sídlem 
ve Slezské → Ostravě, zal. r. 1898. Po opětné 
obnově činnosti se oba spolky r. 1990 spojily 

v jednotnou → Ma tici slezskou v Opavě. 
Mezi pol. obyv. působily v podobném duchu 
Macierz Ziemi Cieszyńskiej a zejm. Macierz 
szkolna Księstwa Cieszyńskiego (později 
jako Ma cierz szkolna w Czechoslowacji), 
podporo vaná zpoč. pol. školní maticí v Kra-
kově. Na severových. Moravě působila ob-
dobně jako reg. matice Národní jednota pro 
východní Moravu v Olomouci, zal. r. 1885. 
Do r. 1918 se snažila bránit čes. populaci před 
→ germa nizací a v l. 1918–38 působila mezi 
čes. menšinou v etnicky smíšeném pohraničí. 
Po → mnichovském diktátu se angažovala 
za propuštění čes. obcí ze záboru a později 
v okleštěné ČSR a v tzv. protektorátu v péči 
o běžence. 4. 4. 1939 byla spolu s maticemi 
sloučena v nový spolek Národní matice 
při Národní radě české se sídlem v Praze, 
kte rý v létě 1939 zřídil svou oblastní správu 
ve Slezské Ostravě s 5 okrsky a 63 místními 
odbory na Ostravsku, Frýdecku a Místec ku 
(Novojicko spadalo pod oblastní správu 
v Olomouci). Tento spolek byl rozpuštěn 
v r. 1943 a již neobnovil činnost. Pův. Ná-
rodní jed nota pro východní Moravu působila 
spíše for málně několik let i po osvobození. 
Lit.: Gawrecki, D.: Macierz Szkolna w Czechosłowa-
cji 1921–1939, SlSb 90, 1992; Habrmanová, M.: Slez-
ská m. osvěty lidové v meziválečném období, SlSb 90, 
1992; Táž: Slezská m. osvěty lidové 1918–1938. Orga-
nizační vývoj a činnost, ČSZM-B 41, 1992; Kramná, J. – 
Kočvara, V.: M. opavská 1877 – M. slezská 1997, Opava 
1997; Sommer, K.: K historii Národní jednoty pro vý-
chodní Moravu 1939–1949, SlSb, 98, 2000.   JP

MATICE OPAVSKÁ , v letech 1877–1948 exis-
tující zájmová společnost Čechů ze Slezska, 
ale i z Moravy a Čech k podpoře rozvoje čes-
kého národního kulturního života, vzdě lání 
a školství. 
Byla zal. z podnětu → V. Praska a → J. Za-
cpala v lednu 1877. V čele stanul farář Lud-
vík Ochrana. V r. 1878 měla 82 činných 
a 143 přispívajících členů. Zakladatelé jí 
dali do vínku „úkol kulturní či literární 
na způsob Matice české a Matice morav-
ské, jednak aby měla právo založiti střední 
ško lu, t. j. aby byla školskou“. Její členové 
se rekrutovali převážně z řad inteligence, 
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málo byli zastoupeni řemeslníci, živnostníci, 
kupci a sedláci a přízeň nezískala v nejvyš-
ších kruzích slez. společnosti, např. mezi 
podnikateli a aristokraty. M. o. se zaměřila 
především na podporu čes. školství ve Slez-
sku. V r. 1883 dosáhla souhlasu, aby moh la 
založit v → Opavě nižší gymnázium (→ Ma-
tiční gymnázium v Opavě). Zaměřovala 
se i na zakládání čes. obecných a mateřských 
škol v Opavě a na slez. venkově. Po stát. pře-
vra tu a vzniku ČSR v r. 1918 postupně úkoly 
výstavby čes. školství přebíral na svá bedra 
nový stát a M. o. si ponechávala péči o škol-
ství zvl. v těch obcích, kde se čes. živel cítil 
ohrožen něm. převahou. Posledním zaklada-
telským činem M. o. v oblasti stř. školství 
bylo založení Matičního gymnázia v → Bí-
lovci v r. 1946, které však bylo po r. činnosti 
převzato státem. – R. 1885 položila M. o. 
základy prvnímu čes. opavskému muzeu 
s knihovnou a archivem. Matiční muzeum 
předalo své sbírky a část knihovny do péče 
→ SZM v r. 1922. R. 1878 vznikla v Opavě 
první veř. knihovna M. o. s čítárnou. Měla 
pečovat o rozšiřování kvalitní čes. lit. pro-
dukce mezi čes. obyv. Slezska. V r. 1920 zís-
kala tato knihovna statut „veřejné knihovny“ 
ve smyslu knihovního zákona z r. 1919. Vý-
znamně se M. o. podílela i na ediční čin-
nosti. V r. 1878 vydala 1. ročník VMO, který 
po mnohaleté přestávce začal pravidelně vy-
cházet od r. 1892 a v r. 1935 změnil název 
na → SlSb. Neúspěšná byla snaha M. o. vy-
dávat ediční řady „Knihovna Matice opavské“ 
a „Slezsko a slezští veli káni“ (1917–30, 8 sv.). 
V r. 1908 si M. o. založila vl. tiskárnu, která 
byla r. 1920 trans formována na a. s. „Slezská 
grafie“ s majoritním podílem M. o. V Opa vě 
zakoupila r. 1880 dům čp. 189 na Ry bím 
trhu, kam přenesla své ústředí i většinu ak-
tivit včetně pěstování čes. ochotnického di-
vadla. V době první republiky se činnost 
M. o. rozšířila i na území nově získaného → 
Hlučínska. V době svého největšího rozma-
chu dosáhla členské základny čítající 7 425 
osob. Po obsazení Opavy nacist. Německem 
bylo ústředí přeneseno do Moravské Ostravy. 

V r. 1939 se M. o. stala nuceně součástí Ná-
rodní matice při Národní radě české v Praze 
a výnosem říšského protekto ra byla i tato in-
stituce 15. 6. 1943 rozpuště na. Po osvobození 
obnovila M. o. v nových podmínkách svou 
činnost. Zaměřovala se zejm. na nově osidlo-
vané pohraniční oblasti Slezska se záměrem 
co nejúčinněji přispět k integraci nových 
osídlenců nejrůznějšího původu se Slezskem. 
Bylo obnoveno vy dávání SlSb. Po únoru 1948 
se stala M. o. nepohodlnou a polit. podezřelou 
organizací, byly kritizovány „konzervativní 
a reakční“ tendence v její minulosti i součas-
nosti (František Cimmer z → expozitury ZNV 
v Ostravě) a doporučeno její vplynutí do → 
Slezské ho ústavu v Opavě (akční výbor M. o. 
pod předsednictvím inspektora → F. Směji). 
Definitivně byla zlikvidována 30. 5. 1951. 
V době tzv. pražského jara byla M. o. pod 
názvem → Matice slezská obnovena. 
Lit.: Památník M. o. 1877–1927, Opava 1927; Z dějin M. 
o., SlSb 45–46; Myška, M.: Sociální a teritoriální skladba 
členů a příznivců M. o. v době jejího založení, ČSM-B 
38, 1989; Kramná, J.: Matice opavská (1877–1948), in: 
Opava. Sborník k dějinám města 1, Opava 1998. 
Obr.: M148.   MM

MATICE SLEZSKÁ , nepolitický spolek se síd-
lem v Opavě, působící na území čes kého 
Slezska. 
Navazuje na poslání a čin nost → Matice 
opavské a Slezské matice osvěty lidové. 
Je zaměřena na oblast kult., vzdělávací, 
obecně výchovnou a propagační. Na rozdíl 
od svých předchůdců pomíjí činnost v obo ru 
školství, knihovnictví a muzejnictví, kte ré 
byly hl. náplní matic, protože se o tyto sféry 
dnes stará stát. Klade si úkol působit na sbli-
žování pův. i nového obyv. Slezska, spolu-
pracovat s krajanskými organizacemi, slez. 
rodáky a s jinými organizacemi příbuz ného 
zaměření (Matice slovenská, Matice srbská, 
organizace v pol. příhraničí). Byla ustavena 
2. 5. 1968 jako jeden z výsledků uvolnění, 
které přinesl demokratizační pro ces (sta-
novy schváleny KNV v Ostravě 28. 8. 1968). 
Vzhledem k odlišným podmínkám obou částí 
Slezska se rozděluje na 2 ob lasti: opavskou 
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a těšínskou. V jejich rám ci pak pracují místní 
odbory. V l. 1968–72 zorganizovala M. s. 
národopisné slavnosti Slezské dny v Horní 
Lomné, oslavy 150. výročí narození → 
P. Křížkovského v Opavě, vydala 4 ročníky 
revue Slezsko (→ VL). Nepodařilo se vy-
budovat vl. nakl. a neuspěla ve svém úsilí 
o založení VŠ v Opavě. Od února 1971 za-
čaly or gány polit. a stát. správy klást činnosti 
M. s. překážky (zákaz Matičního dne ap.) pod 
záminkou, že nelze připustit existenci spol ku 
mimo rámec tzv. Národní fronty. 31. 8. 1972 
ÚV M. s. „dobrovolně“ činnost spolku ukon-
čil. Činnost M. s. byla z inicia tivy MUDr. Ja-
romíra Kaluse, někdejšího předsedy spolku, 
obnovena 14. 12. 1989. Byl to jeden z vý-
sledků pádu totalitního režimu a obno vy dem. 
pořádku. M. s. navázala programo vě na čin-
nosti násilím přervané v začátcích „norma-
lizace“. Účastnila se jednání s předsta viteli 
České národní rady v Praze o novém státo-
právním uspořádání republiky, o no vém stát. 
znaku (začlenění slez. orlice), roz víjela úsilí 
o vybudování vysokého školství ve Slezsku 
a o založení biskupství v Opavě. 19. 5. 1990 
uspořádala tábor slez. lidu na → Ostré hůrce, 
prosadila restituci někdejšího majetku Ma-
tice opavské, iniciovala zpraco vání populárně 
věd. knihy o Slezsku (1992), pořádala před-
nášky, besedy. V r. 2000 pře vzala vydávání 
VL a zahájila r. 1998 vydávání sborníku prací 
k dějinám města s názvem Opava (do r. 2010 
7 svazků). M. s. má nesporný podíl na tom, 
že Slezsko znovu vstupuje do povědomí ja-
kožto jedna z hist. zemí Koruny české a jeho 
obyv. začínají vnímat vnitřní identifikaci 
s tímto regionem. Zásluhou M. S. a s jejím 
přispěním byla založena ediční řada Osob-
nosti Slezska, v níž bylo do r. 2012 vydáno 
6 svazků a tím naplňován nerealizovaný pro-
jekt → V. Praska. Stala se vyd. dalších publi-
kací, které popularizují slez. historii v širších 
vrstvách obyv.
Lit.: Kočvara, V.: M. s. (1968–1997), in: Opava. Sborník 
k dějinám města 1, Opava 1998.   MM

MATIČNÍ GYMNÁZIUM  V MORAVSKÉ OSTRA VĚ, 
první česká střední škola ve městě. 

Úsilí v r. 1885 zal. Matice ostravské (→ ma-
tice) o zřízení čes. SŠ bylo naplněno v r. 1896 
získáním povolení k provozová ní soukro-
mého reálného gymnázia, které v červenci 
1897 přijalo prvé žáky a v září zahájilo 
činnost. Již v září 1898 byla otevře na nová 
gymn. budova v Matiční ul. 5. Od školního 
r. 1901/02 došlo k rozdělení ško ly na sedmi-
letou reálku a osmileté klasické gymnázium. 
Reálka přešla v r. 1904 do zem. správy, gym-
názium – vybavené v r. 1905 novou budovou 
v Matiční ul. 7 – bylo v r. 1907 postátněno. 
V meziválečném obdo bí i přes vznik nových 
škol počet studentů narůstal, na gymnáziu v l. 
1919–37 matu rovalo 474 abiturientů. Za oku-
pace bylo gymnázium postiženo perzekucí 
a poklesem počtu žáků, reálka byla v r. 1942 
přeměně na na reálné gymnázium. Při letec-
kém úto ku v březnu 1945 byla gymn. budova 
zničena, takže po osvobození bylo klasické 
gymnázium umístěno do budovy býv. něm. 
gymnázia na Českobratrské ul. Po únoru 
1948 nastoupilo období rychlých změn: zákon 
o jednotné škole ukončil exis tenci osmiletých 
gymnázií a omezil je jen na čtyři nejvyšší 
ročníky, v r. 1953 – po zřízení jedenáctile-
tých SŠ – pouze na tři (9.–11. ročník), vznik 
stř. všeob. vzdělávacích škol podle zákona 
z r. 1960 zna menal oddělení vyššího stupně 
od devítileté ZŠ a příchod studentů ze zru-
šené SŠ v Přívoze, konečně šk. zákonem 
z r. 1968 bylo od 1. 9. 1969 obnoveno opět 
čtyřleté gymnázium. Listopad 1989 přinesl 
nejen návrat k tradičnímu názvu „Matiční 
gymnázium“ (v r. 1990), ale vedle čtyřleté 
formy také obnovení jeho víceleté podoby, 
zprvu sedmiletého, od školního r. 1995/96 
i osmile tého typu. 
Lit.: Kahan nad černou zemí. Památník k padesátému vý-
ročí založení gymnázia v Ostravě, Ostrava 1947; Valošek, 
I. a kol.: Chléb s uhlím. Almanach k sedmde sátému výročí 
první české matiční střední školy v Ostravě, 1–2, Ostrava 
1967; Adámek, L. a kol.: Když se řekne Matiční. Alma-
nach k 100. výročí založení školy, Ostrava 1997.   LD

MATIČNÍ GYMNÁZIUM V OPAVĚ , první střední 
škola s českým vyučovacím jazykem v teh-
dejším rakouském Slezsku. 

MATICE SLEZSKÁ
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Vzniklo r. 1883 jako soukromá škola na spol-
kové bázi → Matice opavské. Otcem myš-
lenky vybudovat v převážně něm. → Opavě 
čes. SŠ byl → V. Prasek. Na výborové schůzi 
Matice 15. 6. 1878 navrhl, aby v následují-
cím školním roce byla zal. přípravka, která 
by připravila čes. žáky pro studium na gym-
náziu. Návrh byl vedením Matice zamítnut 

„pro nedostatek nejpotřeb nějších prostředků“. 
Teprve 9. 1. 1881 po dala Matice Ministerstvu 
vyučování a kultu ve Vídni žádost o ote-
vření nižšího gymnázia s čes. vyučovací 
řečí. K žádosti se opavský magistrát a zem. 
školní rada vyslovily nega tivně, proto byla 
žádost čtyřikrát zamítnuta. Teprve po od-
volání JUDr. Františka Stratila k Říšské mu 
soudu bylo 2. 3. 1883 Ústřední matici škol-
ské v Praze, jež ve sporu zastupovala Ma-
tici opavskou, povoleno otevřít v Opa vě čes. 
nižší gymnázium. Gymnázium bylo umís-
těno ve Sněmovní ul. v budově kdysi pat-
řící hr. → Wilczkovi a zahájilo výuku 17. 9. 
1884. Prvním ředitelem školy byl jme nován 
V. Prasek. Na spolkové matiční bázi trvalo 
čes. gymnázium do r. 1897, kdy bylo postát-
něno a stát převzal též náklady na jeho pro-
voz. Ústav měl velký význam pro formo vání 
čes. inteligence ve Slezsku a v přilehlé části 
severových. Moravy. K tradici M. g. se dnes 
hlásí Mendelovo gymnázium v Opa vě. 
Lit.: Památník Matice opavské 1877–1927, Opava 1927; 
Prasek, V.: Půlstoletí kulturních našich snah pro Slez-
sko, VMO 36, 1931 (příloha); Nejedlá, J.: České M. g. 
v O. v dopisech Vincence Praska Františku Ladislavu 
Riegrovi, ČSM-B 26, 1977; Kramná, J.: Mati ce opav-
ská (1877–1948), in: Opava. Sborník k dějinám města 1, 
Opava 1998.   MM

MÁTL , Lubomír, sbormistr a dirigent, * 6. 3. 
1941 Brno.
Po studiu na brněnské konzervatoři (obor 
varhanní hra a klavír, absolvoval r. 1959) 
a na JAMU (dirigování sboru u Josefa 
Veselky r. 1965 a orchestru u Richarda 
Týnského a → F. Jílka r. 1967; umělecká 
aspirantura 1972) založil a velmi úspěšně 
vedl Brněnský akademický sbor. Poté pů-
sobil v → Ostravě jednak jako pedagog 
na Státní (dnes → Janáčkově) konzervatoři 

v Ostravě, jednak jako hl. sbormistr Ostrav-
ského filharmonického sboru (1972–79) při 
→ Janáčkově filharmonii v Ostravě a později 
i Filharmonického sboru Slovenské filhar-
monie v Bratislavě (1979–81). V l. 1981–92 
se stal hl. sbormistrem Pražského filharmo-
nického sboru při České filharmonii v Praze 
a později sbormistrem Smíšeného sboru 
Českého rozhlasu (1992–94). Spolupracoval 
s význ. dirigenty (např. Václav Neumann, 
Wolfgang Sawallisch, Serge Baudo, Hel-
mut Rilling, Gerd Albrecht, Claudio Abbado, 
Sir Charles Mackerras, Leonard Bernstein, 
→ O. Trhlík, Zdeněk Mácal, Libor Pešek, 
Jiří Bělohlávek aj.). Vedle dirigentské a sbor-
mistrovské činnosti působí jako pedagog 
na JAMU (doc. 1994, prof. 2007). V době 
svého ostr. působení se stal r. 1975 um. ved. 
a dirigentem → Pěveckého sdružení mo-
ravských učitelů. V r. 2001 založil Mátlův 
akademický sbor Brno a v l. 1997–2010 
byl také sbormistrem v Ostravě působícího 
Moravského komorního sboru.
Lit.: Herodes, Z.: L. M… dirigentský Mág, Ostrava 2013. 
  KS

MATOUŠ , Rudolf, zpěvák, organizátor české ho 
sborového zpěvu a veřejný činitel, * 3. 2. 
1868 Smidary (Hradec Králové), † 23. 4. 
1939 Ostrava. 
Po absolvování Právnické fakulty UK (JUDr.) 
byl advokátním koncipientem v Českém 
Krumlově a Praze. Od r. 1894 působil v ob-
dobné funkci v Moravské → Ostravě. Už 
v listopadu 1894 se stal členem moravskoostr. 
pěveckého spolku → Lumír. Od dubna 1898 
pracoval ve spolkovém vý boru a v r. 1904 
se stal jeho předsedou. 1910 byl M. zvolen 
starostou V. pěvecké ostr. župy Bezručovy, 
1938 se stal čelným představi telem tehdejší 
Pěvecké obce českosloven ské, ale působil 
i v dalších nár., po lit. a profesních spolcích 
a institucích. Jako předseda Lumíru se zasa-
dil o jeho um. kon solidaci. M. se též s veli-
kým úsilím věnoval samotnému sborovému 
zpěvu. 1898–1906 byl členem ostr. pěvec-
kého kvarteta Viola. Jeho kultivovaný ba-
ryton se však uplatnil především v období 
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1908–27, kdy M. zpí val sólové party v kan-
tátách a oratoriích Hectora Berlioze, Anto-
nína Dvořáka, → V. Nováka i v 9. symfonii 
Ludwiga van Beethovena.
Lit.: Svozil, O.: 75 let pěveckého souboru Lumír v Os-
travě (1881–1956), Ostrava 1958.   JM

MATULA , Antonín, teoretik lidové výchovy, 
prozaik, publicista, * 9. 4. 1885 Drnholec nad 
Lubinou (Kopřivnice, Nový Jičín), † 23. 1. 
1953 Praha. 
Díky selskému původu získal vztah k tra-
dičním hodnotám. Po absolvová ní místecké 
reálky (1896–1904) vstoupil na přání rodičů 
do bohosloveckého semináře v Olomouci, 
brzy se ale rozhodl odejít a studovat češ-
tinu a němčinu nejprve v Praze, následně 
ve Vídni (zde zájem o severské literatury). Od 
r. 1910 působil na několika morav. gymnázi-
ích. Když mu v době války hrozilo za pro-
tiklerikální a proticentralistické vystupo vání 
zatčení, odešel učit do Čech. V l. 1919–44 
pracoval v Praze na ministerstvu školství 
a nár. osvěty. M. pub likační činnost je velmi 
rozsáhlá. Kromě statí pedagogického a so-
ciologického charakteru najdeme v jeho 
bibliografii i prá ce literárněvědné – Kořeny 
v moravské půdě (1918), propagující venkov-
ský realismus, Hlasy země v evropských lite-
raturách (1933), formující ruralismus, Kruh 
věčnosti (1943), vydaný s cílem hájit vyspě-
lost čes. kultury (mj. stati o → P. Bezručovi 
a → M. Jahnovi). M. hledal kmenové ko-
řeny moravanství, vě řil v mravní vyspělost 
venkovského člověka. Smysl umění viděl 
ve vyjádření síly pracují cího člověka a krásy 
rodné země. Vedle po vídkové sbírky V zača-
rovaném kruhu (1917), přibližující selskou 
duši, představuje M. jako osobitého pro zaika 
román Ohnivý vítr (1920), motivicky vá-
zaný na Štrambersko a Příborsko. M. sleduje 
ve třech generacích zrod a život selského 
rodu, v němž postupně vyhasíná tradiční náb. 
víra a nastupuje víra v „ohnivý vítr“, symbol 
života a tvořivé síly. Do součtu M. próz pa-
tří ještě dva romány, oba s tematikou selství: 
Tělo, svět, ďábla (1930) a Stráž (1935). Od 

r. 1943 znovu nevyšla žádná M. kniha, jeho 
lit. tvorba je reflektována minimálně.
Lit.: Pro výchovu lidu. A. M. k padesátce (ed. A. Filáček, 
J. Kettner a J. Petr), Praha 1935; Gaži, M.: A. M. Soupis 
osobního fondu, Praha 1995; Tomášek, M. Česká próza 
na Ostravsku – první a druhé kroky, in: Kapitoly z lite-
rárních dějin Slezska a severní Moravy, Ostrava 2000; 
Putna, M. C.: Česká katolická literatura v kontextech 
1918–1945, Praha 2010.   MT

MAYER -FREIWALDAU , Rudolf, básník, pu bli-
cista, malíř, sochař a skladatel, * 29. 8. 1931 
Jeseník. 
Studoval filozofii, nár. hospodářství, práva 
a sociologii v Eichstättu, Mnichově a Bie-
lefeldu, promoval jako dr. soc. věd. Působí 
také jako malíř a sochař; svá díla vystavoval 
v řadě něm. a evr. měst. Přispívá do mnoha 
něm. časopisů. Vedle věd. esejí publikuje 
básně, krátké prózy a aforismy, často s te-
matikou rodného kraje. Z jeho poezie: Bru-
dersprache – Bratrský jazyk (spolu s Josefem 
Hrubým, 1991), In diesen Jahren (1992), Zi-
kadenharfe (1999), Buntkiesel (2001), Die 
Gestalt bewegt sich – La figura si muo ve 
(1999), Danach die Träume – Dopo i so gni 
(2001), Übergangszeit – Mezzastagione – 
Přechodný čas (s J. Hrubým, 2001); Olean-
derfeuer (2001). Je autorem textu k Weissens 
Requiem na hudbu Widmara Hadera. Acker-
mann und Tod (1988) je lib reto ke koncertní 
dramatizaci podle středověkého textu Jana 
ze Žatce, hudbu složil Gerhard Dorda. 
Lit.: König, J. W.: Sie wahren das Erbe, Nürnberg 1993; 
Künzel, F. P.: Nový literární fenomén: sudetoně mecká 
literatura, Prostor, 1996, č. 31; Země žulových křížů (ed. 
L. Martinek), Moravský Beroun 2000.   LM

MAZÁČ , Jaroslav, básník * 24. 3. 1934 Přerov, 
† 28. 4. 2006 Přerov. 
Vedle uč. povolání a účasti v reg. sbornících 
(→ Oheň, 1975; Tobě Ostravo, 1978) vydá-
val básnické sbírky, které jsou inspirovány 
možnostmi jazyka (Havraní stříbro, 1965), 
ale zvl. přírodní krajinou (Laskavý soud, 
1969; Hvězdná země, 1980; Sen o širé pláni, 
1984 aj.). Od 90. l. jeho tvorbu prostupují 
náb. témata (Tichá mše, 1994; Světlo mezi 
krami, 1997; Stín za žalmistou!, 2004 aj.). 

MATOUŠ
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Výbor tvorby z l. 1965–95 nese název Alfa 
konce – Omega letu (1996). 
Lit.: Šajtar, D.: Skica k portrétu básníka J. M., KM, 1984, 
č. 3; Urbanec, J.: Folklórní prvky v tvorbě J. M., in: Tra-
dice lidové slovesnosti v současné literatuře, Opava 1987; 
Svoboda, J.: J. M. pětapadesátiletý, LM 18, 1989, č. 3; Pi-
lař, M.: Nechutná kaše bezčasí aneb O poezii na severní 
Moravě a ve Slezsku v době normalizace, Host 17, 2001, 
č. 2; Šuleř, O.: Laskavé medailony, Ostrava 2007.   IM

MAZUREK , Jan, hudební pedagog * 19. 4. 
1941 Vítkovice (Ostrava -město). 
Po středošk. studiích (maturita 1958) ab-
solvoval (1959–64) na FF UP studium hud. 
výchovy a čes. jazyka. Působil jako učitel 
na ostr. SŠ (1965–73). R. 1973 se stal odb. 
asistentem katedry hud. výcho vy PF v → Os-
travě (CSc. 1982), později PF → OU (doc. 
1994, prof. 2001). Svou publikační činnost 
ori entuje na problematiku dějin čes. hud. vý-
chovy 20. stol., pozornost věnuje i otáz kám 
vývoje hud. kultury na Ostravsku (prá ce 
Hudební život českých obyvatel Ostravy 
v období 1880–1918, 1999; Jan Pešat 1892–
1974, 2002; účast na kolektivním díle OHK 
ad.) a hudebně didaktickým problémům. 
V 80. a 90. l. 20. stol. se věno val hudebně kri-
tické činnosti v odb. časopisech i denním tisku. 
Lit.: Steinmetz, K.: Tři jubilea ostravských muzikologů 
a hudebních pedagogů: Vladimír Gregor, Luděk Zenkl, J. 
M., in: Historica, revue pro historii a příbuzné obory, 2, 
2011, č. 2.   JMl

MECNAROWSKI , Roman, herec, režisér, pe-
dagog, * 24. 5. 1930 Ostrava. 
V l. 1950–52 absolvoval Státní vysokou školu 
hereckou v Lodži (Polsko), pak JAMU (1954). 
Prošel Vesnickým divadlem (1956–59) a Slo-
váckým divadlem v Uherském Hradišti 
(1959–66). Ve Slezském divadle Zdeňka Ne-
jedlého (→ Slezské divadlo) v → Opavě byl 
angažován v l. 1966–71, kde jako výrazná 
herecká osobnost hrál většinou titulní role 
(Anton Pavlovič Čechov: Platonov, 1966; 
Robert Bolt: Člověk pro každé po časí, 1969; 
William Shakespeare: Othello, 1970; Ed-
mund Rostand: Cyrano z Bergeracu, 1970). 
V l. 1971–95 působil v Divadle pracujících 
v Gottwaldově (dnes Zlín), resp. Městském 
divadle Zlín. V l. 1995−2005 vyučoval 

herectví na Zlínské vyšší škole umění. Ztvár-
nil přes 200 rolí a realizoval více než dvě 
desítky režií. Překládá div. hry z polštiny. 
Lit.: Sladkowski, M.: R. M., legendární postava zlín-
ského divadla, oslavil 70. narozeniny, Remazury, 2000, 
č. 12.   SP

MEDUNA , Vladimír, architekt, urbanista a pe-
dagog, * 5. 10. 1909 Brno, † 19. 3. 1990 
Brno. 
Po studiích na I. české reálce v Brně studo-
val od r. 1927 inženýrské stavitelství na tamní 
Vysoké škole technické, v dalších ročnících 
již obor architektury a pozemního stavitelství 
tamtéž, např. u → J. Krohy (absolvoval 1935). 
R. 1945 přichází do → Ostravy. Působil např. 
v rámci JNV v Ostravě a v l. 1952–58 pracoval 
jako ved. projektant → Stavoprojektu Ostrava. 
V r. 1951 obdržel titul doc. na Vysoké škole 
stavitelství v Brně, r. 1959 se stal v rámci 
neostalinských čistek prof. a rektorem VUT. 
V červenci 1968 z této funk ce na základě 
tlaku veřejnosti na vl. žádost odstoupil. Vrá-
til se však na poč. „normalizace“ (ve funkci 
v l. 1970–76). Poté působil jako emeritní prof. 
VUT. Od r. 1948 patřil ke kom. establishmentu 
(člen KSČ od r. 1945). Koncem 50. l. se podílel 
na neostalinském utužení režimu a poč. 70. l. 
na tzv. nor malizaci, mj. ve Svazu architektů 
ČSR. Od r. 1972 předsedou „normalizačního“ 
federál ního Svazu architektů ČSSR. K jeho 
raným pracím pro region, ještě v duchu funk-
cionalismu, patří projekt ZŠ v → Brušperku 
(1947–51). Ve své tvorbě se však věnoval přede-
vším řízení kolektivních prací na studii rajono-
vého plánu → OKR (1950), projektu výstavby 
nových social. měst na Ostravsku (od r. 1951), 
studii lehké zástavby Karvinska (1953), směr-
ného územního plánu Ostravy (1955), asanač-
ního plánu ostravsko -karvin ské pánve (1957) 
ad. V rámci rozvoje těž kého průmyslu, sou-
visejícího s militarizací státu, vedl od r. 1951 
projekční práce výstav by nových social. měst 
na Ostravsku. Prosazoval spojení dílčích síd-
lišť jednotlivých podniků OKR do komplexně 
řešených sídel mimo oblasti ohrožené těž-
bou uhlí a prům. vlivy. Jednalo se především 
o tzv. Novou Ostravu (nynější čtvrť Poru ba), 

MAZÁČ 
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hornické sídliště Šenov -Bludovice (od r. 1955 
→ Havířov) a Novou → Karvinou. Na základě 
polit. objednávky nového režimu a v opozici 
vůči modernismu (zvl. funkcionalismu) uplat-
ňoval se svými spolupracovní ky (arch. → M. 
Čtvrtníček, Ladislav Gvozdek, Boris Jelčani-
nov, Rudolf Spáčil, → Z. Špaček, Čeněk Vorel 
ad.) monumentalismus stalinského urbanis mu 
a ideologicky podmíněnou arch. formu social. 
realismu – tzv. sorely. Jeho nečetné návrhy 
ze 60. l. vycházejí z obnoveného pozdního 
internacionálního stylu. 
Lit.: V. M. – architekt a urbanista (katalog), Brno 1984; 
Strakoš, M.: Nová Ostrava a její satelity, Stavba 10, 2003, 
č. 3 a 4; Strakoš, M.: Nová Ostrava a její satelity. Kapi-
toly z dějin architektury 30.–50. let 20. století, Ostrava 
2010. 
Obr.: A85–86.   MS

MEINERT , Joseph Georg, sběratel lidových písní, 
spisovatel, filozof, * 22. 2. 1773 Litoměřice, 
† 17. 5. 1844 Bartošovice (Nový Jičín).
Narozen v měšťanské rodině jako J. Johann 
M. Studoval na litoměřickém gymnáziu, 
od r. 1787 na pražské univerzitě (1799 dr. filo-
zofie) s přestávkou v l. 1795–97, které strávil 
v Jeně. Do r. 1811, kdy byl pro onemocnění 
hrtanu penzionován, působil v Praze jako 
gymn. a později univ. prof. Sympatizoval 
s čes. nár. hnutím, stýkal se např. s Jose-
fem Dobrovským. V l. 1801–02 vydával vl. 
kulturně -lit. týdeník Der böhmische Wan-
dersmann, vycházející též v čes. mutaci jako 
Český poutník, a v l. 1802–04 historicko-
-beletristický čtvrtletník Libuša, první něm. 
kult. revue v čes. zemích. V Praze se stal 
vychovatelem syna hr. Jana Pachty z Rájova 
a jeho ženy Josefiny, roz. Canal de Malabaila. 
Ta si M. oblíbila a navázala s ním mimo-
manželský intimní vztah, z nějž se narodily 
dvě děti (1798 dcera Fanny, 1805 syn Hugo). 
Po smrti dcery r. 1811 spolu odešli natrvalo 
na Josefinin zděděný statek do Bartošovic 
na Novojičínsku, kde žili na tamním zámku 
(zimy trávili ve Vídni). Když Josefina r. 1833 
zemřela, nechal M. v Bartošovicích zbudovat 
hrobku, ve které dnes odpočívají i se synem 
Hugem, dědicem statku. – Již v mládí psal 

M. poezii, nejdříve v duchu klasicistním, 
později silně ovlivněnou něm. romantismem. 
Nejznámější se (pro čes. patriotismus) stala 
óda An die Böhmen (vyšla v alm. Erstlinge 
unserer einsamen Stunden, 1792). Něm. ro-
mantik Clemens Brentano přivedl M. na myš-
lenku sbírání lid. poezie, což vyvrcholilo 
první knižně vydanou sbírkou tohoto druhu 
na území rak. monarchie, shrnující → lid. 
písně a → hádanky → Němců z → Kravař-
ska (Alte teutsche Volkslieder in der Mundart 
des Kuhländchens, 1817). V předmluvě sbírky 
M. hovoří o duchu lid. písně, který měl podle 
tradic místního obyv. ženskou podobu a byl 
zván Fyelgie (spojení „Der Fylgie von Joseph 
Meinert“ na frontispici bývá čteno v muž-
ském rodu jako předtitul knihy, ale je možno 
číst je též v ženském rodu jako věnování knihy 
této bohyni lid. zpěvu). M. sbírka má význam 
nejen folkloristický, ale též jako pramen k di-
alektu kravařských → Němců na poč. 19. stol. 
Druhý svazek této sbírky, jenž měl obsahovat 
zachycené melodie a hlubší lit. a jaz. rozbor, 
však zůstal nevydán.
Lit.: ÖBL; ADB; LK NEČMS 1; Schwarz, F.: Z kultur-
ních dějin Kravařska, Ostrava 2005.   JI

MELENA , Miroslav, jevištní a kostýmní vý-
tvarník, divadelní architekt a pedagog, * 16. 3.
1937 Louny, † 9. 8. 2008 Praha. 
Absolvent scénografie na Divadelní akade-
mii múzických umění Praha (1963). An-
gaž má v → Divadle Petra Bezruče (1965–69) 
a Naiv ním divadle Liberec (od r. 1969, za-
čátek spolupráce s Divadlem Ypsilon). Vý-
pravy k inscenacím Frank V. Friedricha 
Dürrenmatta (1965), O myších a lidech Johna 
Steinbecka (1966), Monte Christo Alexan-
dra Dumase v úpravě → S. Lichého (1968), 
Česká mše vánoční → M. Calábka (1968), 
Na koho to slovo padne Aleny Vostré (1969), 
August August, au gust Pavla Kohouta (1969). 
1. místo na Trienale Novi Sad (1972). 
Lit.: Ptáčková, V.: Česká scénografie XX. století, Praha 
1982; 70 let Státního divadla v Ostravě, Ostrava 1989.   JŠt 

sv. MELICHAR GRODECKÝ  → Grodecký, Melichar
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MENDEL , Johann Gregor (Jan Řehoř), řím-
skokatolický kněz, opat augustinián ského 
kláštera na Starém Brně, biolog, zaklada-
tel genetiky, * 20. 7. 1822 Hynčice (Vražné, 
Nový Jičín), † 8. 1. 1884 Brno. 
Po středošk. studiích v → Opavě a Olomou ci 
vystudoval teologii (Brno, kněžské svě cení 
1847) a v l. 1851–53 přírodní vědy na uni-
verzitě ve Vídni. Od r. 1843 byl členem au-
gustiniánského kláštera na Starém Brně. Od 
konce 50. l. se zabýval botanickými pokusy. 
Studiem Darwinova díla O půvo du druhů pří-
rodním výběrem byl přiveden k myšlence kří-
žení rostlin. Pokusy s kříže ním různých druhů 
hrachu odhalil zákoni tosti a mechanismus dě-
dičnosti a pojedná ním Versuche über Pflan-
zenhybriden (1865) položil základy novému 
odvětví biologie – genetice (mendelismus). M. 
objevy zůstaly dlouho nepovšimnuty, teprve 
v r. 1900 byly uznány a potvrzeny výzkumy 
něm. botaniků Carla Ericha Corrense a Ericha 
von Tschermaka. M. se též podí lel svými spol. 
aktivitami na probuzení čes. nár. hnutí v Brně, 
na Moravě a ve Slezsku. Po rekonstrukci jeho 
rodného statku v Hynčicích r. 2007 zde byla 
umístěna expozice o M. životě a díle, dopl-
něná o exponáty z někdejšího venkovského 
života na → Kravařsku. V obci Vražné se ko-
lem data jeho narození konávají každoroční 
slavnosti (Den obce).
Lit.: BSSSM 4; ÖBL 6; BLGBL 2; Ficek 4; Baláš; Jaku-
bíček, M. – Kubíček, J.: Bibliographia Mendeliana, Brno 
1965; Krumbiegel, I.: G. M. und das Schicksal seiner 
Entdeckung, Stuttgart 1957; G. M. – zakladatel genetiky, 
Brno 1965.   MM

MENGER , Max (von Wolfensgrün), advokát 
a politik, odborný spisovatel, poslanec Říš-
ské rady, * 16. 9. 1838 Nowy Sącz (Polsko), 
† 30. 8. 1911 Mondsee (Rakousko). 
Po studiích na Právnické fakultě univerzity 
ve Vídni byl od r. 1871 advokátem ve Vídni. 
Politicky byl orientován liberálně. Zabý-
val se zejm. soc. problémy a byl stoupen-
cem myšlenky dělnické svépomoci v duchu 
Schulze -Delitsche. S Engelhartem Keßle-
rem vypracoval projekt nepolit. programu 
svépomoci (Auf die Selbsthilfe gestützten 

Genossenschaften im Handwerker- und Arbei-
terstan de, 1866). V r. 1870 byl zvolen za Ob-
chodní a živnostenskou komoru v → Opavě 
po slancem → Slezského zemského sněmu, v l. 
1871–1907 byl poslancem Říšské rady za vo-
lební okr. → Krnov, → Bruntál a Frývaldov 
(→ Jeseník), poté Moravská → Ostrava, → 
Nový Jičín, → Ful nek a → Místek. Svými 
vystoupeními výrazně ovlivnil polit. život 
ve Slezsku. Napsal řadu národohosp. a polit. 
úvah a studií o svépo moci, volební reformě, 
daňové reformě ap. (Die Wahlreform in Ös-
terreich, 1873; Der böhmische Ausgleich, 
1891; Eine Aktion zur Unterstützung des 
Kleingewerbes, 1892; Die Valutaregulierung 
in Österreich -Un garn, 1892; Zur politischen 
Lage in Öster reich, 1898). Zanechal vynikající 
knihovnu národohosp., hist., statistické a po-
lit. litera tury, která byla včleněna do Slezské 
vědec ké knihovny v Opavě. 
Lit.: BSSSM 5; OSN 17; MSN 4; ÖBL 6; BLGBL 2; Po-
pelka, P.: Dr. M. M. ve víru železničních jednání na říš-
ské radě 1871–1907, in: Acta Facultatis philosophicae 
universitatis Ostraviensis 219. Historie – Historica 12, 
2005.   MM

MERETTA , Gustav, architekt a uměleckoprů-
myslový návrhář, * 26. 6. 1832 Brno, † 4. 8. 
1888 Olomouc. 
Studoval na Technickém učilišti v Brně 
(1847–52 u Emanuela Ringhoffera). Do r. 1857 
působil na panstvích u Lobkoviců. Od r. 1858 
byl až do smrti zaměstnán v projekč ní kan-
celáři stavebního úřadu olomoucké ho ar-
cibiskupství. V l. 1885–88 zastával místo 
konzervátora památkové péče druhé sekce 
na Moravě. Patřil k předním restau rátorům 
a projektantům sakrálních staveb v Rakousku. 
Většinu v nich navrhoval v novogotice, řidčeji 
i v starokř. bazilikální podobě. První období 
jeho tvorby (60.–70. l.) je spjato s volnější 
interpretací minulos ti. Patří k němu soubor 
staveb na Osoblažsku (novostavby novo-
got. kostelů Nanebevzetí P. Marie v Liptani, 
1865–70, a sv. Ondřeje ve Slezských Pavlo-
vicích, 1869–71; bazilikální kostel sv. Kate-
řiny ve → Slezských Rudolticích, 1869–73, 
či neuskutečněný projekt novorománského 
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chrámu v Liptani) a na stř. Moravě. Stylově 
s nimi souvisí projekt kláštera sester sv. Karla 
Bo romejského ve → Frýdlantu nad Ostravicí 
(1871–72). V l. 1875–77 navrhl neorenes. reálku 
pro Kroměříž. Druhé období bylo pozname-
náno restaurátorským purismem, orientujícím 
jeho tvorbu ke vzoru obnovy kolínské kated-
rály. Patří sem zvl. radikální restaurace dómu 
sv. Václava v Olomouci (1883–93), dokončená 
ve spolupráci s → R. Völkelem, nebo věž kos-
tela sv. Petra a Pav la v → Opavě -Jaktaři (1879). 
Vztah k rané mu křesťanství se ještě jednou 
promítl do jeho návrhu chrámu Nejsvětějšího 
Spasite le v Moravské → Ostravě (1883–89), 
po staveného jako kombinace starokř. baziliky 
s neorenes. průčelím. 
Lit.: Zatloukal, P.: Příběhy z dlouhého století. Architek-
tura let 1750–1918 na Moravě a ve Slezsku, Olomouc 
2002; Perůtka, M. (ed.): Kroměříž. Historické město 
a jeho památky, Kroměříž 2012. 
Obr.: A31–34; M (44, 223, 248).   OZ + PZ

MĚRKA , Ivan, violoncellista, zpěvák, hu dební 
pedagog a muzikolog, * 15. 5. 1926 Košice. 
Syn Vojtěcha M. (1888–1974), středošk. pe-
dagoga, překladatele a hudebníka, studo val 
reálné gymnázium v Nitře, Brně a → Ostravě 
(maturita 1945). 1946–53 studoval na FF MU 
a na JAMU. Stal se (1946) vio loncellistou Slez-
ského tria, 1953 hráčem → Ostravského kvar-
teta. 1948–50 byl členem Brněnského kvarteta. 
Jako sólový hráč pro vedl více než 250 violon-
cellových skladeb, byl koncertním mistrem 
div. Orchestru ostravské opery (1953–60; → 
NDM) a → Janáčkovy filharmonie Ostrava. 
Studoval také sólový zpěv a věnoval se oper-
nímu, koncertnímu i komornímu zpěvu (na veř. 
koncertech, v rozhlase). Zasloužil se o rozvoj 
koncertů pro mládež na Ostravsku. Respekt 
si za slouží dlouholetá M. hudebně publicis-
tická činnost (včetně přípravy průvodních slov 
k ostr. symf. a komorním koncer tům; přesným 
kronikářským způsobem zaznamenával jubi-
lea ostr. hudebníků v OKultZ, OKultM, KM 
a pravidelně připravoval alm. ostr. konzerva-
toře, v poslední době i → Mezinárodního hu-
debního festivalu Janáčkův máj a Janáčkovy 
filharmonie), stejně jako činnost ve výboru 

Soutěže o cenu → Beethovenova Hradce. 
Výrazné výsledky přinesla i M. pedagogická 
činnost na Vyšší hudebně -pedagogické škole, 
později Státní a dnes → Janáčkově kon-
zervatoři v Ostravě (1953–dosud, 1990–92 
v ředitelské funkci) a JAMU (1970–80 odb. 
asistent, 1993 doc.). Jeho violoncellovou tří-
dou prošlo 50 ab solventů (Bohuslav Pavlas, 
M. Petráš, Jiří Zedníček, Aleš Kaspřík, Petr 
Prause, Mar git Koláčková ad.). Svému nástroji 
věnoval monografii Violoncello, dějiny, lite-
ratura, osobnosti (1995). Nositel mj. Senior 
Prix za dlouholetou činnost v oblasti záznamů 
um. výkonů (2000), Evropské ceny Gustava 
Ma hlera (2001) a Ceny města Ostravy (2003). 
Lit.: HKO; OHK; Vůjtek, K.: Sonáta pro dvě ruce a hlas 
aneb I. M. životaběh, Ostrava 2003.   JM

MĚŘÍNSKÝ , Jiří, operní režisér, divadelní ředi-
tel, * 28. 1. 1938 Třebíč, † 6. 11. 2003 Opava. 
Studium na Divadelní fakultě Akademie 
múzických umění v Praze (1956–57), či-
noherní rež. u prof. Františka Salzera a Ra-
dovana Lu kavského. Absolvoval JAMU 
v Brně (1958–63), obor operní rež. u prof. → 
A. Kurše a → M. Wasserbauera. První an-
gažmá v opavském divadle jako režisér opery 
(1963–81, jako ředitel 1983–90, 1999–2000, 
→ opavská opera), zahájil poslední gen. re-
konstrukci divadla. Režisér opery a operety 
Státního divadla Oldřicha Stibora v Olo-
mouci (1982–83) a 1990–98 šéf operety → 
NDM (do r. 1999 režisér operety). Re žíroval 
více než stovku oper, operet a muzi kálů, nej-
častěji ve spolupráci s dirigenty Emilem Kře-
pelkou, Oldou Bohuňovským, → J. Kare šem, 
→ P. Škarohlídem a → V. Brázdou. Půso bil 
jako vysokošk. pedagog a telev. režisér. 
Lit.: BSSSM NŘ 8 (20); Janota, D. − Kučera, J. P.: Malá 
encyklopedie české opery, Praha − Litomyšl 1999; Zba-
vitel, M.: Vzpomínka, Zpravodaj Slezského divadla 
v Opavě prosinec 2003.   SP

MĚSTO ALBRECHTICE  (Bruntál), německy 
Stadt Olbersdorf, město na okraji Zlatohor-
ské vrchoviny v rovinaté kotlině řeky Opa-
vice; 3 459 obyvatel (2011).
A. jsou v pramenech zmíněny poprvé r. 1377. 
Vznikly patrně jako kolonizační lánová ves 

MERETTA
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nedlouho předtím, neboť hrad Burkvíz (→ 
hrady), z nějž byla kolonizace kraje řízena, za-
nikl již někdy v polovině 14. stol. a snad jeho 
náhradou vznikla tvrz v A. (→ hrádky a tvrze). 
Ta byla spolu se vsí vypálena za → česko -uh. 
války r. 1474. Při obnově vesnice r. 1492 do-
šlo k povýšení na město. Nové centrum s nám. 
vzniklo na pravém břehu řeky v ústřední části 
lokality východně od tvrze, zatímco vých. i záp. 
okraj si uchovaly charakter lánové vsi (často 
rozlišováno Město a Ves A., odtud dnešní 
název). Existence kostela v rámci st. osídlení 
není jistá; patrně vznikl na vých. straně nám. 
až v závěru 15. stol. Tvrz byla za Supů z Ful-
štejna v polovině 16. stol. upravena na renes. 
zámek (zachován však systém opevnění s ron-
delovými baštami; → zámky), který od r. 1623 
sloužil jako rezidence niských, od r. 1745 pak 
opavských → jezuitů. R. 1719 byl na nám. vzty-
čen sloup se sv. Annou Samotřetí a v l. 1747–56 
zbudován na místě st. pozdně got. kostela Na-
vštívení P. Marie vrcholně barok. chrám podle 
projektu G. F. Ganse (→ Gansové). V r. 1779 
bylo město vyrabováno prus. vojsky (→ slez. 
války) a r. 1813 je postihla ničivá povodeň. 
Od r. 1825 drželi statek opavští obchodníci 
Vincenc Tlach a Vincenc Keil, kteří r. 1837 
založili na okraji města (směrem na Hynčice) 
válcovnu plechu a v jejím sousedství tzv. Nový 
zámek, podlouhlou klasicistní stavbu v parku 
s myslivnou a oranžérií, na nějž navázala 
obora pokrývající vrch Eichberg (dnes Dubí). 
Renes. zámku ve dvoře, který byl pronajímán, 
se začalo přezdívat Starý (v l. 1873–89 zde 
fungoval zem. ústav pro choromyslné). Tlach 
i Keil v rozmezí l. 1837–38 zemřeli a jejich 
dědicové si r. 1847 majetek (zahrnující též On-
dřejovice u → Zlatých Hor) rozdělili. A. při-
padly Tlachově dceři Anně Hirschové, po jejíž 
smrti r. 1874 byly rozděleny mezi 4 dědice. 
Jeden z nich, Gustav Hirsch, si nechal r. 1885 
zbudovat vilu v parku vedle oranžérie. Zřejmě 
až v r. 1908 (po udělení šlechtického titulu) 
byla na kraji obory zbudována neoklasicistní 
rodinná hrobka Keilů z Eichthurnu (dnes v ha-
varijním stavu). Rodina Brunnerova, od r. 1914 
výhradní vlastník statku, si na začátku 20. stol. 

dala v secesním slohu upravit st. vilu, stojící 
východně od zámečku. Válcovny plechu, pod-
statně rozšířené r. 1885, však byly již r. 1896 
přemístěny do → Bohumína. – Do urbanis-
tické struktury města zasáhla výstavba sil-
nice z → Krnova do Prudniku r. 1832, která 
oddělila dvůr se Starým zámkem od vl. města 
a přeorientovala dosavadní vývoj růstu obce 
severo -již. směrem; na jihu se později soustře-
dila výstavba rodinných domů, při sev. konci 
města vzniklo nádraží nově vystavěné želez-
nice z Olomouce přes Krnov do Glucholaz 
(1872). V osadě Oberschaar (Žáry) jihozápadně 
od města byla v l. 1915–17 zbudována plicní 
léčebna, rozšířená v l. 1927–30 (dnes mimo 
provoz). Po druhé svět. válce proběhl → odsun 
něm. obyv. a populační úpadek (1930 – 2 409, 
1950 – 1 836 obyv.), který se však od 60. l. da-
řilo překonat (1970 – 2 030 obyv.) paradoxně 
i díky válečnému zničení → Osoblahy, která 
v tomto období upadala a A. se staly jediným 
větším městem v oblasti. Přesto byly dlouhou 
dobu pouze obcí a měst. statut získaly znovu 
až r. 2002. V období tzv. socialismu hrozila 
hist. nám. demolice a nahrazení panelovým 
sídlištěm, což ale nebylo realizováno, a za-
chovaly se tak některé hodnotné domy s kla-
sicistními a historizujícími fasádami, v jádru 
často z 18. stol. (dům čp. 21 s renes. jádrem). 
V r. 1980 byl však zbořen zchátralý Starý zá-
mek s převážnou částí hist. dvora. – Součástí 
M. A. jsou dnes také vsi Burkvíz, Česká Ves, 
Dlouhá Voda, Hynčice (s barok. kostelem → 
M. Clementa z konce 70. l. 18. stol.), Linhar-
tovy (s nedávno renovovaným zámkem renes. 
založení, později upraveným → Sedlnickými 
z Choltic do raně barok. podoby), Opavice, 
Piskořov a Valštejn.
Z M. A. pochází archeobotanik Alois Fietz (1890–1968), 
čes. novinář, spisovatel a překladatel František Gel (vl. 
jm. Feigel, 1901–1972) ad. V Hynčicích se narodil malíř 
→ A. Adam, autor několika obrazů v albrechtickém kos-
tele. Z Opavice pochází hud. skladatel → G. Rieger.
Lit.: Kuča 3; Samek 2; Schulig, H.: Ein Heimatbuch für 
die Bezirke Jägerndorf und Olbersdorf, Opava 1923; Mu-
sil, F. – Plaček , M. – Úlovec, J.: Zaniklé hrady, zámky 
a tvrze Čech Moravy a Slezska po roce 1945, Praha 2005; 
Balla, J.: M. A. a okolí, Krnov [2010]. 
Obr.: HZ (48, 51–53); L47; M123–124; Z34.  JI
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MĚSTSKÁ REDUTA V TĚŠÍNĚ  → Divadelní bu-
dovy a sály

MĚSTSKÁ STŘELNICE  V MORAVSKÉ OSTRAVĚ 
→ Divadelní budovy a sály

MĚSTSKÉ DIVADLO MLADÝCH  → Divadlo Pe-
tra Bezruče

MĚSTSKÉ DIVADLO OSTRAVA  → Národní di-
vadlo moravskoslezské Ostrava

MĚSTSKÉ DIVADLO  V MORAVSKÉ OSTRAVĚ 
(Städtisches Theater in Mährisch -Ostrau, 
1907–19).
Divadlo (dnes Divadlo Antonína Dvořáka, → 
div. budovy a sály) postavila obec Moravská 
→ Ostrava v l. 1906–07 na teh dejším Anto-
nínově nám. Otevřeno 28. 11. 1907 pouze 
s něm. souborem. Ředitelé: → W. Popp 
(1907–14, 1917–19) a Emil Bauer (1914–17). 
V první válečné sezoně 1914–15 nehrálo. 
Součástí byly činohra a opereta, přechod-
ně i opera (1910–14, 1918–19). V činoher-
ním repertoáru převládalo něm. naturalis-
tické drama (Gerhart Hauptmann, Hermann 
Sudermann, Josef Werkmann ad.), klasika 
(Friedrich Schiller, Johann Wolfgang Goethe, 
William Shakespeare aj.) a frašky a komedie 
(Johann Nepomuk Nestroy ad.), ale uvádě ny 
byly i hry Arthura Schnitzlera, Franka Wede-
kinda, Henrika Ibsena a Augusta Strindberga. 
Činohru režíro vali (zároveň herci) W. Popp, 
Wilhelm Thiele, Eduard Loibner, Karl Far-
kas ad., dále hráli Rudolf Teubler, Alfred 
Huttinger, Lilly Weinbergerová aj. Opera 
uváděla díla Richarda Wagnera, Ludwiga 
van Beethovena, Wilhelma Kienzla. Význ. 
svět. prem. opery ostr. skladatele → A. Kön-
nemanna Madona s pláštěm (Die Madonna 
mit dem Mantel, 16. 2. 1912), → Aichovo 
nastudování Smetanovy opery Prodaná 
nevěsta (Verkaufte Braut, 1913). V operetě 
byli nejvýznamnějšími osobnostmi režiséři 
Heinrich Edgar (1907–12) a ředitel E. Bauer. 
Zpoč. se opereta pokoušela i o operní před-
stavení. Největší obliby dosáhla za války, 
kdy zcela vytlačila operu (své operety zde 
dirigoval např. Robert Stolz). Něm. soubor 

se ještě v r. 1920 dělil o budovu s čes. → 
NDM, od r. 1921 definitivně zůstal v upra-
veném Německém domě. Měst. správa něm. 
souboru skončila se sezonou 1918/19, kdy 
se jeho financování a organizace provozu 
ujal spolek → Deutsches Theater. Do budovy 
měst. divadla se něm. soubor vrátil v r. 1940 
a od sezony 1941/42 i pod měst. správu. 
Lit.: Pregler, H.: Die Geschichte des deutschsprachi gen 
Theaters in Mährisch -Ostrau von den Anfängen bis 1944, 
disertační práce, Wien 1965 (kopie v AMO).   JŠt

MĚSTSKÉ DIVADLO V OPAVĚ  (Städtisches 
Theater in Troppau, kolem roku 1745–1944). 
V l. 1745–50 bylo v → Opavě provozováno 
v Hlásce (Schmetterhaus) na Horním ná m. 
Divadlo u městské věže (→ div. budovy 
a sály). Mezi řediteli vynikali zejm. Matt-
hias Joseph Einziger (1767), Johann Georg 
Wilhelm (1780), Karl von Morocz (1782–84), 
Karl Hain (1786–94, vynikající osvícenský 
repertoár, včetně Mozartovy Die Zauberflöte, 
1794) a Václav Mihule (1802–04, s Václavem 
Thámem a dal šími čes. herci). R. 1805 bylo 
otevřeno nové měst. divadlo na Horním nám. 
V r. 1820 hrálo pro účastníky → opavského 
kongre su Svaté aliance (posily z Vídně). Ře-
ditel Karl Burghauser (1831–35) uvedl první 
čes. představení (Štěpánkovy Berounské 
kolá če, 1834). Za ředitele Heinricha Mattea 
(1838–40) byla vynikající opera. Angažován 
byl např. čes. herec František Krumlovský. 
Uskutečnilo se čes. představení hry Jana 
Nepomuka Štěpánka Čech a Němec (1840). 
V l. 1849–53 byla ředitelem → F. Blumem 
propojena divadla v Opavě a Olomouci. Dále 
divadlo vedli mj. Balthasar Bigl (1863–80), 
→ H. Jantsch (1894–98) a → K. Heiter 
(1899–1912). Stále častější byla an gažmá 
čes. umělců: tenoristů Kašpara Horlivého 
(1865–66) a → A. Vávry (1869–71), pozdě ji 
zpěváků Hanuše Lašeka a Eduarda Aschen-
brennera (oba 1887–88), dirigenta → F. Jílka 
a tenoris ty Richarda Figara (oba 1889–91) ad. 
Po vzniku ČSR zde nadále působil jen něm. 
soubor. Smlouvou mezi městem a čes. repre-
zentací → Nová generace se zajistilo před-
platné pro čes. představení, která obvykle 
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hrála divadla z Olomouce a → Ostravy 
(→ divadlo na Os travsku), někdy i zdejší → 
Divadelní ochot nická jednota. Ve 30. l. něm. 
soubor uváděl i čes. činohry a opery (zejm. 
za ředitelů → A. Löwensteina a → G. Terra-
mareho). Z fin. důvodů se zvažovalo spojení 
s Ně meckým divadlem v Ostravě (→ Deut-
sches Theater in Mährisch Ostrau). Německy 
se hrálo naposledy 6. 6. 1944. 
Lit.: Mílková, L.: Činohra v Opavě od počátku 19. sto-
letí do roku 1918, disertační práce FF UJEP, Brno 1978; 
Vogelsang, B.: Theaterbau in Schlesien, Dort mund 
1984; Zbavitel, M.: Kalendárium dějin divadla v Opavě, 
Opava 1995; Havlíčková, M. – Pracná, S. – Štefanides, 
J.: Německojazyčné divadlo na Moravě a ve Slezsku. 1/3. 
Ředitelé městských divadel, Olomouc 2011. 
Obr.: M153–157.   JŠt

MĚSTSKÉ DIVADLO  V TĚŠÍNĚ → Divadelní 
budovy a sály

MĚSTSKÉ LOKACE , založení města ve stře-
dověku. 
Města vznikala buď postupným vývojem 
ze st. osídlení, nebo byla zakládána na ze-
leném drnu (→ středověká kolonizace). Aby 
m. l. proběhla úspěšně, uzavřel panovník 
smlou vu s lokátorem, který řídil založení 
města a jeho poč. život. Obvykle mu vyhradil 
úřad → fojta nebo rychtáře, často i dědičně. 
Fojt (rychtář) řídil život ve měs tě v panov-
níkově zájmu, rozhodoval spory měšťanů 
a vybíral dávky. – Města ve Slez sku vznikala 
většinou v rámci tzv. vnější koloniza ce, kdy 
do země přicházeli osadníci ze záp. Evropy. 
Slezsko je přitahovalo nerostným bohatstvím, 
proto i zde vznikala nejdříve tzv. horní města 
(→ hornictví). V nich pri vilegovaná vrstva 
patriciátu dostávala právo těžit drahé kovy 
a panovník si vyhradil právo jejich odkupu 
pro mincování. Panovníkovi z měst plynuly 
daně, výnosy z právních po platků, přičemž 
města ručila za jeho dluhy. Již během m. l. 
se na správě města podíleli patricijové. Tato 
vrstva se rekrutovala z fi nančně dobře za-
jištěných osob, ochotných a schopných dále 
investovat. Vedle financí s sebou přinášeli 
zkušenosti, kontakty s ji nými evr. středisky 
a organizační schopnos ti. Dalším právem 

patriciátu byl podíl na dálkovém obchodu. 
Později byl tento starý patriciát nahrazen no-
vými vrstvami. Nerost né bohatství na Jese-
nicku způsobilo horečné zakládání měst pod 
patronací vratislavských biskupů a piastov-
ských kn. (→ Piastovci). Čes. král se mohl 
prosadit jen na morav. stra ně Jeseníků, kde 
bylo ovšem četné pův. slo vanské obyv. Geo-
grafický původ osadníků byl pestrý, během 
doby zřetelně převážil něm. živel. Města 
se řídila tzv. → něm. právem. – Nejst. slez. 
m. l. jsou Złotoryja (1211) a Lwówek Śląski 
(1217) na dnešním pol. území. Po ústupu mon-
golského tažení r. 1241 a polsko -rus. vpádu 
r. 1253 nastal nečekaný rozmach nových 
lokací. Na morav. straně Jeseníků probíhaly 
m. l. v průběhu 13.–16. stol. a byly převážně 
spojeny s rozvojem hornictví. Udělení měst. 
práv Uničovu (1223) s odkazem na práva → 
Bruntálu je považováno za raný doklad měst. 
práva v čes. zemích. Mezi nejst. města v čes. 
Slezsku počítáme Bruntál, → Opavu, → 
Krnov a též pi astovský → Těšín. Vedle čes. 
krále (resp. morav. markraběte) se na m. l. 
podíleli i olo moučtí biskupové (→ Brušperk, 
→ Ostrava) a některé šlechtické rody. 
Lit.: Kejř, J.: Zrod městského zřízení v Českých ze mích, 
Praha 1998; Wihoda, M.: Geneze městského zřízení 
na Moravě jako zakladatelské dílo markraběte Vladi-
slava Jindřicha, SPFFBU, řada C 47, 1999; Baka la, J.: 
Moravsko -slezské pomezí v proměnách 13. století, Brno 
2002.   TK

MĚSTSKÉ OBLASTNÍ DIVADLO  ZDEŇKA NE-
JEDLÉHO → Slezské divadlo Opava

MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE  (MPR), 
MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY (MPZ), záko-
nem chráněná území s cennými historickými 
nebo kultur ními lokalitami. 
V Moravskoslezském kraji se nacházejí tři 
MPR (→ Nový Jičín, → Štramberk a → Pří-
bor). MPR je území hist. jádra města, jehož 
charakter a prostředí určuje soubor nemovitých 
kult. památek, popřípadě ar cheol. nálezů. Hist. 
zástavba v MPR je obvykle kompaktní, bez vý-
raznějších rušivých novodobých zásahů a cha-
rakter hodnotných staveb jednoznačně udává 
podobu celému území. Hist. stavby v rezervaci 
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mají dochován svůj pův. objem včetně tvaru 
střechy a zejm. mají zachované pův. ztvárnění 
průčelí včetně arch. detailů, řešení oken a dveří 
ap. a obvykle též vnitřní dispozici a prvky 
interiéru. – MPR Nový Jičín byla prohlášena 
v r. 1967, znovu v r. 1987, od r. 1991 pak byla 
doplněna o ochranné pásmo. Nový Ji čín cha-
rakterizuje vzácně ortogonální pů dorys, jehož 
základem je čtvercové nám. s loubím po ce-
lém obvodu. Z rohů nám. vybíhá 8 ulic. Zadní 
strany domovních blo ků obíhá v pravidelném 
odstupu čtverec ob vodových ulic, lemovaných 
na vnější straně domy, jejichž parcely již při-
léhají k hradbě měst. opevnění. Urbanistic-
kou strukturu tvoří řada hodnotných domů 
(čp. 1 – radnice, čp. 32 – Stará pošta, čp. 40), 
děkanský kostel Nanebevzetí P. Marie a are ál 
Žerotínského zámku. Plošný rozsah MPR od-
povídá hist. jádru města vymezenému středo-
věkými hradbami a rozšířenému po okružní 
komunikaci, která je komponovaná jako re-
prezentativní tř. po vídeňském vzoru, lemo-
vaná monumen tálními veř. budovami, byla 
vystavěna kon cem 19. stol. – MPR Štramberk 
je charakteristická několika atributy. Zvl. je to 
urbanistický soubor dře věných i zděných domů 
situovaných v dra maticky modelovaném te-
rénu pod torzem hradu s věží Trúbou (v r. 1969 
byla hist. část města s Trúbou, nám. a okolím 
prohlášena za MPR), dále hodnot ný přírodně 
krajinný rámec prohlášený za přírodní park 
Podbeskydí a známá jeskyně Šipka, jež je ar-
cheol. rezervací. Mimořádnou hodnotu má 
soubor dochovaných štramber ských roubených 
domků, které jsou svéráz ným reg. typem → 
lid. architektury a které byly stavěny z neo-
tesaných loupaných klád ve svažitém terénu 
na vysokých kamenných podezdívkách (význ. 
souborem jsou roube né domy na ul. Horní 
Bašta, Jaroňkova a Za uličí). Roubené domy 
se ve vnitřním městě od 18. stol. postupně 
přestavovaly na zděné, a to zvl. z kamene roz-
padajícího se hradu, ve stylu zlidovělého pozd-
ního baroka a kla sicismu. Poloha města mimo 
hl. dopravní tahy měla za následek, že od poč. 
20. stol. se vzhled města téměř nezměnil, čímž 
zů stal převážně lid. ráz štramberské stavební 

kultury dodnes zachován. – Ústředním pro-
storem MPR Příbor je téměř čtvercové nám. 
s vybíhajícími ul. v nárožích (schéma podobné 
Novému Jičí nu). Urbanistická skladba města 
je tvořena zejm. měšťanskými domy a dopl-
něná o are ály kostelů (farní kostel Narození P. 
Ma rie, kostel sv. Valentina) a býv. piaristickou 
kolej. Hist. vývoj zanechal ve městě objekty 
od renesance až po moderní architekturu 30. l. 
20. stol. K památkově nejhodnotnějším měš-
ťanským domům patří zástavba nám., jehož 
kamenná etapa byla zahájena ve 2. polovině 
16. stol. Vět šina těchto domů je dnes památ-
kově chráněna. Hist. jádro města bylo prohlá-
šeno MPR v r. 1989, ochranné pásmo rezervace 
zahrnující hist. předměstí mezi hist. jádrem 
města a řekou Lubinou, včetně části Benátky 
bylo vymezeno v r. 1998. – MPZ je území hist. 
jádra města nebo jeho části s menším podí-
lem kult. památek, které vykazuje význ. kult. 
hodnoty. Památková zóna je novější kategorií 
památkově chráněného území (le gislativně za-
kotvena zákonem č. 20/1987 o stát. památkové 
péči). V prostředí našich sídel jsou nejčastější 
MPZ, jejichž základem je hist. jádro města. 
Památ kovou zónou však může být např. i děl-
nická kolonie na okraji města, vilová čtvrť či 
hod notný novodobý urbanistický komplex 
(Ostrava -Vítkovice, Ostrava -Poruba). V oblasti 
severových. Moravy a Slezska se nacházejí pa-
mátkové zóny → Bruntál, → Opava, → Budi-
šov nad Budišovkou, → Hradec nad Moravicí, 
→ Hlučín, → Karviná, Moravská → Ostrava, 
Ostrava -Poruba, Ostrava -Vítkovice, Ostrava-
-Přívoz, → Brušperk, → Frýdek, → Místek, → 
Bílovec, → Fulnek, → Odry, → Frenštát pod 
Radhoštěm, → Zlaté Hory, → Vidnava, → Ja-
vorník, → Rýmařov. Vyhláškou ministerstva 
kultury ze dne 10. 9. 1992 byly za měst. památ-
ko vé zóny prohlášeny Bruntál, Opava, Hlučín, 
Karviná, Moravská Ostrava, Brušperk, Frý-
dek, Místek, Bílovec, Fulnek, Odry, Zlaté Hory, 
Vidnava a Javorník. Ze dne 1. 4. 2003 s účin-
ností od 1. 9. t. r. to pak byly Rýmařov, Budišov 
nad Budišovkou, Hradec nad Moravicí, Ostra-
va-Vítkovice, Ostrava -Poruba, Ostrava -Přívoz 
a Frenštát pod Radhoštěm. – Zvl. kategorii 
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památkově chráněného území představuje pa-
mátkové ochranné pás mo. Památkové ochranné 
pásmo je formou nepřímé ochrany chráněné 
památky (→ Havířov, → Kravaře, Starý → 
Bohumín) či sídla (hist. jádra měst → Kr-
nova, → Hor ního Benešova či → Jablunkova). 
Ochranný režim je zde nejmírnější a znamená 
regulaci určitých činností v okolí kult. pa-
mátky či plošně památkově chráněného území. 
V pří padě MPR (ochranné pásmo mají MPR 
Nový Jičín a Příbor) či MPZ zajišťuje památ-
kové ochranné pásmo ochranu vl. chráněného 
území před vnějšími negativními vlivy, které 
by mohly poškodit vl. památkově chráněné 
území. Zabezpečuje nerušené působení hist. ur-
banistických dominant a zachování význ. prů-
hledů (jak pohledů na chráněné území zvenčí, 
tak pohledů z chráněného území do okolí či 
do volné krajiny). 
Lit.: Kuča, K. – Kučová, V.: Principy památkového 
ur banismu, Praha 2000.   JN

bl. METODĚJ DOMINIK TRČKA  → Trčka, Meto-
děj Dominik

MEZINÁRODNÍ DUCH ČASU  → Duch času

MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL  JANÁČ-
KOVY HUKVALDY, mezinárodní hudební fes-
tival.
Navázal na tradice hud. slavností a festi-
valů, konaných na → Hukvaldech a ve → 
Frýdku -Místku v l. 10. a 20. výročí úmrtí 
→ L. Janáčka (1938 a 1948; tehdy se usku-
tečnil 1. ročník festivalu → Janáčkovo hu-
dební Lašsko). Festival vznikl v r. 1995 jako 
o. s. z podnětu Fondu Janáčkovy Hukvaldy 
(správní radu fondu tvořili → I. Racek, Petr 
Sobotík, Martin Říman, Radmila Kotter-
bová a Bohdana Rywiková), → NDM a obce 
→ Hukvaldy. Avšak již rok před oficiálním 
vznikem fondu, v létě 1994, v r., kdy si celý 
kult. svět připomínal 140. výročí narození 
umělce, se uskutečnil první ročník M. h. 
f. J. H. Záštitu nad ním převzal tehdejší 
předseda vlády ČR a pozdější prezident re-
publiky Václav Klaus. Význ. je dosud také 
podpora Nadace Leoše Janáčka v Brně. 

Prvotní ideou festivalu bylo vedle uvádění 
děl L. Janáčka v různých interpretacích 
také propojení div. umění a hudby; program 
jednotlivých ročníků navrhovala dramatur-
gická komise, která pracovala ve složení: 
→ L. Golat, → I. Měrka, Alena Němcová, 
→ J. Javůrek a → J. Hališka. Ostr. divadlo 
na Hukvaldech premiérově uvádělo řadu 
operních děl (např. Jan F. Fischer: Deka-
meron, Luboš Fišer: Lancelot, Hans Krása: 
Brundibár, → P. Helebrand: Jesličky sva-
tého Františka a Čarodějnice z Babí hůry, 
Josef Berg: Eufrides před branami Tymén 
ad.). Na festivalu s nezaměnitelnou atmo-
sférou, předurčenou samotným místem ko-
nání, kterým je letní amfiteátr hukvaldské 
obory a motta → hradu Hukvaldy, vystou-
pily za téměř 20 l. jeho existence význ. um. 
osobnosti čes. i zahr. scény. V posledních l. 
festival využívá (vedle koncertní síně hotelu 
Hukvaldy a sálu školy v Rychalticích) také 
akusticky velmi dobrých prostor kostela 
sv. Mikuláše v Rychalticích (zejm. pro du-
chovní hudbu) a rytířského sálu → zámku 
ve → Frýdku.   KS

MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL JANÁČ-
KŮV MÁJ , ostravský hudební festival. 
1. ročník mezinárodně uznávaného hud. fes-
tivalu se uskutečnil v r. 1976. V → Ostravě 
sice vznik la již ve 2. polovině 40. l. tradice 
májových operních představení a koncertů, 
definitivní podobu však festival získal – 
třebaže do r. 1989 orientován na hudbu tzv. 
social. zemí – až ve zmiňovaném roce. Pro-
gramy jed notlivých ročníků byly v 70. a 80. l. 
naplňo vány hudbou tehdejšího Sovětského 
svazu a jeho satelitních zemí, do Ostravy při-
jížděli (často význ.) představitelé hud. kultur 
těchto států doplňovaní domácími inter prety. 
Součástí festivalu se 1977 stala mez. muzi-
kologická konference Janáčkiana, po řádaná 
zpočátku reg. hud. a kult. institucemi ve spo-
lupráci s → Janáčkovou filharmonií Ostrava, 
od poč. 90. l. organizačním výborem festi-
valu a katedrou hud. výchovy PF → OU. 
Konferenčních jed nání se zúčastňují domácí 
muzikologové (zvl. Rudolf Pečman, Jaroslav 
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Smolka, Miloš Schnierer ad.), pravidelně při-
jíždějí hosté ze Slovenska, uplatňují se i reg. 
odborníci. – Po r. 1989 orientuje ostr. hud. 
festival svou pozornost na zřetelně širší žá-
nrový okruh v jednotlivých ročnících uplat-
ňovaných skladeb. Zásluhou organizačního 
výboru se v Ostravě představili známí zahr. 
i domácí umělci (např. Maris Jansons, → 
B. War chal, Stevens Isserlis, Petr Altrichter, 
Liverpoolská filharmonie ad.), v akusticky 
a historicky atraktivních prostředích (zahajo-
vací koncert 37. ročníku např. v multifunkční 
aule Plynojemu v areálu → Dolní oblasti 
Vítkovice) se uplatňují nejen představitelé 
tzv. „vážné“ hudby. 
Lit.: Mazurek, J.: Do XX. ročníku Janáčkova máje, in: 
Programová knížka Janáčkova máje, Ostrava 1995; Janáč-
kův máj – moravský hudební klenot, Ostrava 2007.   JM

MEZINÁRODNÍ  KAMENNÉ SYMPOZIUM LAN-
DEK , tvůrčí setkání českých i zahranič ních 
výtvarných umělců. 
Založeno jako bienále r. 2002, kdy se v čer-
venci a srpnu konal 1. ročník. Zúčastnili 
se Bosse Anderson (Švédsko), Janusz Ow-
siany (Pol sko), Erich Reischke (Německo), 
Shinji Sakai (Japonsko), Josef Andrle (ČR), 
Václav Litvan (ČR). Za podpory řady spon-
zorů se sympozium kona lo v areálu → Hor-
nického muzea v → Ostravě -Petřkovicích 
pod → Landekem. Hl. organizační zásluhu 
na pří pravě a koncepci má ostr. sochař Martin 
Kuchař. Sdružení, které od r. 2001 připravuje 
další setkání, průběžně spolupracuje s význ. 
um. institucemi (Centrum pol. sochařství 
Orońsko, Vysoká škola výtvarných umení 
Bratislava), s Městskou galerií a Sdružením 
uměleckých aktivit Galerie OFF v pol. Piotr-
kowě Trybunalskim, Sculpture by the Sea 
v Sydney, Městským Kunsthausem v maď. 
Veszprému a galerií Parter v pol. Lodži.
Vytvořená díla jsou nejčastěji umisťována 
do areálu Hornického muzea či do sochař-
ského parku Horní Dvůr v Těrlicku -Hradišti, 
občas také do veř. prostor → Havířova či → 
Ostravy. V r. 2010 se uskutečnil 5. ročník 
sympozia. 

Lit.: Kulturní revue ZASETO, září 2002; Landek 02 (ka-
talog 1. ročníku sympozia), Ostrava 2003; oficiální inter-
netové stránky: www.sympoziumlandek.cz.   PH + MŠť

MEZINÁRODNÍ SOCHAŘSKÉ SYMPOZIUM  
PLES NÁ, tvůrčí setkání vítající zejména mladé 
sochaře.
První ročník sympozia se uskutečnil r. 2005 
při příležitosti oslav 750. výročí první pí-
semné zmínky o obci Plesná (dnes část → 
Ostravy), která je místem konání akce. Ini-
ciátorem a komisařem sympozia je Antonín 
Gavlas (pořadatelem jeho o. s. pro podporu 
umění SILVIE). Prvního ročníku se zúčast-
nili řezbáři (pracovalo se výhradně se dře-
vem) z ČR, Slovenska, Polska a Mexika, 
druhého ročníku (2007, opět převažovaly 
práce ze dřeva) autoři z prvních 3 jmenova-
ných zemí. Všechny 4 země byly opět zastou-
peny na třetím ročníku (2009), kdy tvůrci 
již více pracovali s kamenem (jesenickým 
mramorem). Tato tendence výrazně posílila 
během čtvrtého, zatím posledního konaného 
ročníku (2011), který byl opět chudší o účast-
níky z Mexika, ale obohacen o maďarské 
sochaře. Od prvního ročníku byla výsledná 
díla instalována do nově zal. sochařského 
parku v Plesné, v menší míře pak rozptýlena 
po jiných ostr. obvodech, zejm. Mariánských 
Horách (Pavel Vácha: Bludný kámen, 2005; 
Emil Adamec: Větrná Baba / Mariánský 
strom, 2005; Stanisław Pietrusza: Král vě-
tru, 2011, ad.), Hrabůvce (A. Gavlas: Modla, 
2011; Jan Wajrach: Kubitron, 2011), Porubě 
(A. Gavlas: Cyklista, 2009) či Třebovicích 
(Petr Gavlas: Statečnost, 2007).
Lit.: Katalogy sympozií. 
Obr.: S141.   JI

MEZINÁRODNÍ SOCHAŘSKÉ SYMPOZIUM  
V JESENÍKU, tvůrčí setkání zejména mla dých 
sochařů z vysokých uměleckých škol. 
Koncepci vypracoval → P. Holý, realizač ní 
tým vede Jiřina Horníková. Sympozium 
bylo projektováno jako bienále, 1. ročník 
se uskutečnil v červenci 2004 za účasti AVU 
v Praze, Fakulty výtvarných umění v Brně, 
výtv. sekce Institutu pro umělecká studia 
→ OU, VŠ výtvarných umění v Bratisla vě 
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a Instytutu sztuky Opo lské univerzity (Pol-
sko). Díla byla instalována v sadu → Lázní 
Jeseník, v měst. sadech v → Jeseníku 
a v sadech → Lipové -lázní. 
Lit.: Holý, P. – Horníková, J.: Mezinárodní sochařské 
sympozium (Katalog k prvnímu ročníku, Jeseník 2004.   
  PH

MEZINÁRODNÍ  SYMPOZIUM FRÝDLANTSKÝ 
UMĚLECKÝ SMALT , tvůrčí setkání českých 
i zahraničních výtvarných umělců. 
Místem konání je → Frýdlant nad Ostra-
vicí, první ročník setkávání proběhl r. 1999, 
periodicita je roční. Sympozium vzniklo 
z podnětu um. skupiny Email Art a využívá 
tradice frýdlantských smaltáren, jejichž poč. 
sahá do r. 1834. Tehdy se smaltované nádobí 
vyrábělo v továrně Friedricha Ferdinanda 
Leeseho v Pstruží, ve Frýdlantě se pokra-
čovalo od r. 1868. Snahou je rozvojem tech-
nologie a um. invencí přetvořit prům. smalt 
a email jako um. řemeslo k tvorbě um. arte-
faktů. Sympozia se zúčastnili např. Bar-
bara Baumruková (ČR), Petr Bednář (ČR), 
Milan Cieslar (ČR), Jaroslav Gaňa (SR), → 
E. Kučerová -Landsbergerová (ČR), Zuzana 
Lanzendörferová (ČR), Eva Pešáková (ČR), 
Veronika Richterová (ČR), Ulrike Zehetbauer 
(Rakousko) či teoretik Karel Bogar (ČR). Ar-
tefakty jsou uloženy v Památníku Ferdiše 
Duši ve Frýdlantu nad Ostravicí, některé 
velkoformátové objekty se staly součástí 
veř. prostoru ve městě. 
Lit.: M. s. F. u. s. (katalog 10. ročníku), Frýdlant nad Os-
travicí 2009.   PH + MŠť

MEZINÁRODNÍ  SYMPOZIUM PROSTOROVÝCH 
FOREM , tvůrčí setkání českých i zahranič-
ních sochařů a architektů. 
Místem konání byla → Ostrava, prům. haly 
→ VŽ, organizátory arch. Evžen Tošenov-
ský a kunsthistorik → P. Holý. Sympozium 
bylo pův. určeno jako bienale, uskutečnily 
se dva ročníky: 1967 a 1969. Cílem sympo-
zia bylo vytvořit kult. hodnoty odpovída-
jící atmosféře průmyslového města. Určený 
materiál sochařských děl byl proto kov. 
Účastníci ročníku 1967: sochaři Štefan Be-
lohradský (ČSR), Janez Boljka (Jugoslávie), 

Jerzy Jarnuszki ewicz (Polsko), Jo Oda (Ja-
ponsko), Barna bas von Sartory (Rakousko), 
František Štorek (ČSR), → R. Valenta (ČSR), 
Aleš Veselý (ČSR) a architekti → B. Firla 
(ČSR), → J. Havlíček (ČSR), Jan Palkovský 
(ČSR). V r. 1969 se připojili: sochaři Nicola 
Carrino (Itálie), → O. Cienciala (ČSR), Karel 
Nepraš (ČSR), Karl Age Riget (Dánsko), Yves 
Tru deau (Kanada) a architekt → R. Ulmann 
(ČSR). Délka trvání sympozijní tvorby byla 
6–7 týdnů během letních měsíců. Vytvořené 
prostorové artefakty byly po skončení umís-
těny v areálu Komenského sadů v Ostravě, 
který byl upraven dle plánů přizvaných arch. 
(ti také projektovali neuskutečněné návrhy 
výstavního pavilonu). Za tzv. normalizace 
bylo sympozium mocensky zrušeno a r. 1970 
byla realizovaná díla buď zničena (např. sloup 
J. Boljky), nebo rozvezena na nejrůznější 
mís ta, kde později některá podlehla zkáze. 
V r. 1993 byl učiněn pokus navázat na sym-
pozia ze 60. l. Sešli se 4 ze 6 oslovených 
účastníků prvních dvou sympozií, jejichž díla 
byla zničena (N. Carrino, K. Nepraš, Jo Oda, 
B. von Sartory) a jejich nové práce se připojily 
k renovovanému torzu pův. souboru, přičemž 
všechny plastiky byly r. 1994 umístěny v Sadu 
Milady Horákové. Po skončení této revokační 
akce byl vydán katalog s rekapitulací fakto-
grafie. Na sympozium od r. 2007 vzdáleně na-
vázali pod názvem Sympozium prostorových 
forem um. kováři ze Střední umělecké školy 
AVE ART Ostrava, s. r. o. 
Lit.: M. s. p. f. 1967, Ostrava 1967; M. s. p. f. Ostrava 
1967–1969, Ostrava 1969; M. s. p. f., Ostrava 1993/94 
(vše katalogové brožury); Šťastná, M.: Socha ve městě, 
Ostrava 2008. 
Obr.: S (90–92, 108).   PH

MEZINÁRODNÍ VARHANNÍ SOUTĚŽ  PETRA 
EBENA 
Tradice Soutěže mladých varhaníků v → 
Opavě (konané v oborech interpretace a impro-
vizace každé 2 r. vždy v říjnu) trvá od r. 1978. 
R. 2000 se stala soutěž mez. a do Opavy tak 
přijíždějí mladí hudebníci (do 30 l.) z mnoha 
evr. zemí. Jejich um. výkony prezentované 
na 3 dispozičně odlišných nástrojích v sále 
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Knihovny Petra Bezruče, v kostele sv. Ducha 
a konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie, po-
suzuje mez. porota sestavená z vynikajících 
pedagogů, umělců a muzikologů, např. Fer-
dinand Klinda (Slovensko), Johannes Geffert 
(Německo), Susan Landale (Francie), Jon 
Laukvik (Norsko), Józef Serafin (Polsko), Ro-
berto Antonello (Itálie) a také čeští porotci 
Jaroslav Tůma, Kamila Klugarová, Věra Heř-
manová, Irena Chřibková ad. R. 2006 dostala 
soutěž dnešní název. Její vítězové se vždy 
představují na závěrečném koncertě laureátů 
(např. Marek Kozák, Bernadetta Šuňavská 
ze Slovenska, Kalnciema Liene Andreta z Lo-
tyšska, úspěšnými laureáty se stali i mladí 
varhaníci z Opavy Jakub Janšta, Petr Čech). 
Na přípravě soutěže se spolu s → J. Čechem 
a Tomášem Thonem podílel od 90. l. Petr 
Rotrekl. Hl. pořadatelem soutěže je od poč. 
statutární město Opava, v poslední době jako 
spolupořadatel přibyla → Církevní konzerva-
toř v Opavě.   KS 

MIARKA , Karol, pedagog, veřejný pracovník, 
spisovatel, * 22. 10. 1825 Piełgrzymowice 
(Polsko), † 15. 8. 1882 Těšín (dnes Cieszyn, 
Polsko). 
Pocházel z uč. rodiny, po ukončení pedago-
gického vzdělání v Glogówku působil jako 
učitel ve Slezsku (Urbanowicích, Piotrowi-
cích), vzdělávací činnost považoval za zákl. 
pro středek nár. uvědomění → Poláků 
ve Slezsku. M. činnost byla velmi všestranná 
a ovliv nila proces nár. obrození Slezska. 
V r. 1869 založil úvěrovou společnost Wloś-
ciańskie Towarzystwo Kredytowe, při řešení 
soc. problémů měl zase pomoci tzv. Hladový 
výbor. Literárně se projevil jako autor po-
vídek a próz, publikovaných v časopisech 
→ Gwiazdka Cieszyńska a Katolik, v němž 
vycházely s velkým ohlasem jeho nacio-
nál ně zabarvené články. Od r. 1871 vydával 
Po radnik Gospodarczy a Kalendarz.   JS

MICZKO , Zdeněk, loutkoherec, režisér a pe-
dagog, * 10. 5. 1930 Ostrava, † 13. 5. 1993 
Ostrava. 

Pův. výtvarník, pak člen → Divadla loutek 
v Ostravě (1954–90) a jeho ředitel (1972–89). 
Režíroval mj. hru Jiřího Jaroše Prasátka 
se ani zlého vlka nebojí (1970), Petrušku 
a Ba bu Jagu Věry Provazníkové (1977, cena 
Sku povy Plzně 1978), Pohádky pana Po-
hádky (1973, cena Mateřinky Liberec) a Tak 
poví dej! Jiřího Středy (1976, cena Mateřinky 
České Budějovice) a Kvapilovu Princeznu 
Pam pelišku (1989). Hrál Třísku (Jevgenij Spe-
ranskij: Krása Nevídaná, rež. J. Jaroš, 1962) 
ad. Režíroval i v zahraničí, spolupracoval s te-
levizí a filmem. Pedagog katedry loutkář ství 
Divadelní akademie múzických umění Praha. 
Lit.: 70 let Státního divadla v Ostravě, Ostrava 1989.   JŠt

MÍČKOVÁ , Drahomíra, zpěvačka a hudební 
pedagožka, * 25. 4. 1947 Příbor (Nový Ji-
čín). 
V r. 1968 absolvovala Státní (dnes → Janáč-
kovu) konzervatoř v → Os travě a následně 
(1968–73) JAMU. Působila jako učitelka 
na hud. školách, gymnáziích, od r. 1975 
je učitelkou ostr. konzervatoře. 1991 se stala 
odb. asistentkou (1995–2011 doc.) sólového 
zpě vu umělecko -pedagogické katedry PF 
→ OU, později Institutu pro umělecká stu-
dia a FU OU. Jejími žáky byli mj. Zuzana 
Fišerová, Mar tina Janková, Ivo Hrachovec, 
Marta María Infante Alexandre, uplatňující 
se na domá cích i zahr. operních scénách 
a koncertních pódiích. Byla sólistkou pre-
miérových pro vedení vokálních skladeb → 
J. Podešvy, → V. Svatoše, → J. Grossmanna 
ad. 25 l. byla sólistkou a členkou Ženského 
komorního sboru Františka Háby.   JM

MICHALIK , Franek, herec, režisér, umělecký 
šéf, * 15. 1. 1918 Ostrava, † 3. 6. 1983 Český 
Těšín (Karviná). 
V l. 1951–55 působil jako elév na Polské scéně 
→ Těšínského divadla v Českém → Těšíně, 
rež. na Divadelní akademii ve Varšavě absol-
voval v r. 1958. V l. 1958–66 a 1982–83 an-
gažmá na Polské scéně Těšínského divadla 
(zde 1960–65 um. šéf). Na repertoár zařazoval 
stěžejní díla pol. a záp. autorů (především ta 
však nebyla přijata tradičním, konzervativ-
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ním publikem). Proto rezignoval a přijal další 
angažmá v Polsku. Režíroval hry Muž a žena 
Alexandra Fredra (1959), Kordian Juliusze Sło-
wackého (1965). Byl režisérem inklinujícím 
k divadlu velké ho romantického gesta a znaku. 
Lit.: Almanach 50 let Těšínského divadla, Český Těšín 
1995; Almanach 50 let Polské scény Těšínského divadla, 
Český Těšín 2001.   AJ

MIK , Rudolf, lidový vypravěč, vlastivědný 
pracovník a kronikář, * 4. 4. 1892 Luboměř 
(Nový Jičín), † 12. 6. 1975 Luboměř. 
Měl jen zákl. vzdělání, celý život praco val 
jako zemědělec. Věnoval se řezbářství, sbí-
ral lid. → pověsti, zapisoval krajové zvyky, 
pečlivě zaznamenával události v rodné obci. 
Záliba v poznávání minulosti ho přivedla 
ke sbírání pramenů dějin Spálovska. Po dařilo 
se mu určit pův. místo → hrádku zv. Švéd-
ský zámek ve Spálově. Zůstala po něm bo-
hatá rkp. pozůstalost, která je v soukromých 
rukou rodiny Šustkovy ve Spálově. 
Lit.: Šustek, F.: Ke stému výročí narození luboměřské ho 
kronikáře a písmáka R. M., Oderské vrchy 7, 1992.   JS

MIKOLÁŠ , Jaroslav Ludvík (pseud. Prokop 
Mohyla, B. Těšínský, B. Tkáč aj.), vlasti-
vědný pracovník, * 16. 8. 1889 Raškovice 
(Frýdek -Místek), † 11. 2. 1979 Skalice (Frý-
dek -Místek). 
Narozen v rodině chalupníka. Navštěvoval 
obecnou školu v Raškovicích a poté v → Tě-
šíně, pro nedostatek prostředků však ško lu 
nedokončil a vyučil se cukrářem a peka řem. 
Pracoval zprvu v Žilině, kde se setkal s Iva-
nem Hálkem, který měl na něj značný vliv, 
pak provozoval řemeslo ve → Frýdku. Po ná-
vratu domů založil v Raškovicích vzdělá-
vací spolek Palacký a Besídku venkovského 
dorostu. Brzy začal publikovat a společně 
s → A. Matulou vydával od r. 1914 → BBes. 
Rozhled po vlastivědné problematice, zís-
ka ný intenzivním samostudiem, a organi-
zační schopnosti uplatnil v kult., spolkové 
i vlas tivědné činnosti. Od závěru první svět. 
vál ky žil v Raškovicích, později se přestěho-
val do bydliště své ženy ve Skalici, kde se tr-
va le usadil. M. po celý život sbíral dokumenty 
o životě beskydského lidu, a tak shromáždil 

cenný soubor písemností a národopisné ho 
materiálu, který však nezůstal po jeho smrti 
zachován v celistvosti. Rozsáhlá byla jeho 
publikační a vydavatelská činnost. V r. 1912 
připravil Památník Raškovic a okolí – první 
samostatnou publikaci o beskydské obci. 
Sbíral, upravoval a publikoval proje vy lid. 
slovesnosti (Kytice slezských koled, 1915; 
Slezské pěsničky, 1918; Hospodářská pra-
nostika slezského lidu, 1939), pojednal o řadě 
jaz., lit. i hist. témat. Po prv ní svět. válce pu-
blikoval práci Témoins du droit tchèque sur 
les pays de Těšín (1920). Od 20. l. pravidelně 
přispíval do celostát. i krajového odb. tisku 
(VMO a pozdější → SlSb, → RZ, ČL, → T). 
Lit.: Vochala, J.: Lidový písmák J. L. M., in: Studie o T 2, 
1973; Veselská, J.: J. L. M. a lidová kultura, T 32, 1989, 
č. 4. 
Obr.: V82.   LD + JS

MIKULÁŠEK , Jan, režisér, umělecký šéf, dra-
matik, autor jevištní hudby, * 9. 10. 1978 Gott-
waldov (Zlín).
V l. 1999–2001 studoval činoherní režii 
na JAMU v Brně. Um. šéf Divadla Polárka 
(2001–04), režisér v činohře Národního di-
vadla v Brně (2004–05), um. šéf v → Diva-
dle Petra Bezruče (2005–08). V → Ostravě 
se etabloval inscenací hry Alberta Camuse 
Caligula (2003, → NDM j. h.). S činohrou 
NDM dále nastudoval mj. Královnu Margot 
(vl. text, společně s → K. Špičkovou, 2005), 
Hedu Gablerovou Henrika Ibsena (2008), So-
foklova Oidipa (2009), Gottland (vl. drama-
tizace knihy Mariusze Szczygieła, společně 
s → M. Pivovarem, 2011) ad. V Divadle 
Petra Bezruče vyvolaly celostát. ohlas zejm. 
inscenace Čechovových Tří sester (2006), 
Puškinova Evžena Oněgina (2007, Cena 
Českého literárního fondu), vl. dramatizace 
románu George Orwella 1984 (2009) a rov-
něž vl. dramatizace románu Emily Brontëové 
Na Větrné hůrce (2012, Cena Českého di-
vadla pro Tomáše Dastlíka za roli Heath-
cliffa). Nejčastěji spolupracuje s výtvarní-
kem Markem Cpinem, sám vybírá či píše 
hudbu. Častý host v Redutě (Národní divadlo 
Brno) a v dalších čes. divadlech.
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Lit.: Baltyn, H.: J. M. a další, Svět a divadlo, 2009, č. 6; 
Lazorčáková, T. a kol.: Režisér J. M., Theatralia, 2010, 
č. 1; Lollok, M.: Jan Mikulášek a jeho dnešní klasika, 
Svět a divadlo, 2013, č. 2.   JŠt.

MIKULOVICE  (Jeseník), německy Niklasdorf, 
obec (v letech 1907–49 městečko) v Zlato-
horské vrchovi ně na řece Bělé; 2 570 obyv. 
(2011).
Vesnice zal. před r. 1232 za vratislavského 
biskupa Vavřince v místech dobývání zlata. 
První písemná zmínka je z r. 1263 (Villa Ni-
colai), r. 1268 uveden již název Niklasdorff. 
V r. 1420 byly biskup ským lénem, od r. 1622 
patřily k frývaldov skému panství. Kostel 
sv. Mikuláše je dolo žen již r. 1263, tvrz tu 
byla postavena před r. 1623. Obec byla po-
stižena za → třicetileté války, po rozdělení 
Slezska v r. 1742 (→ vratislavská konvence) 
se stala pohraniční obcí. Podnětem rozvoje 
se stalo vybudování železnice (1888 Glu-
chołazy – Jeseník – Hanušovice, 1896 M. – 
Zlaté Hory; → dopravní poměry). Vznikla 
továrna na fezy a vlněné zboží, kovovýroba 
a průmysl kamenický. V r. 1900 měla obec 
2 851 obyv., 1930 2 839, z toho 2 665 → 
Něm ců, 98 → Čechů a 76 cizinců. V r. 1907 
byla ves povýšena na městečko, ovšem bez 
větších proměn v urbanistické struktuře 
sídelní jednotky. Po r. 1945 byla část něm. 
obyv. odsunuta, ale osidlováním dodnes 
nebylo dosaženo předválečného sta vu po-
pulace. Dnes jsou M. střediskem míst ního 
významu s průmyslem strojírenským, ko-
vodělným a plastických hmot. Vážně byly 
poškozeny povodní v r. 1997. – Z památek 
stojí za zmínku zejm. novorománský kostel 
sv. Mikuláše, vystavěný r. 1903 (podle pro-
jektu → R. Völkela) na místě renes. kostelíka 
z poloviny 16. stol. Kostel shodného zasvě-
cení se však uvádí již ve 13. stol. a má zřejmě 
souvislost s pojmenováním obce. V interiéru 
dnešní stavby umístěn druhotně figurální 
náhrobník Kryštofa Bibritsche († 1605, → 
sochařství renes.) a raně barok. reliéf Kalvá-
rie a čtyř evangelistů z poloviny 17. stol.
V M. se narodili: vlastivědný pracovník Franz Xaver 
Gröger (1874–1932), muzeolog a lingvista → F. Peschel, 

něm. politik Křesťansko -demokratické unie Günther 
Sewald (1905–1949) ad.
Lit.: Kuča 3; Samek 2; HM 13; Gröger, F. X.: Niklasdorf 
im Bielatale, Opava 1904; Zuber, R.: Jesenicko v období 
feudalis mu, Ostrava 1966; St. Niklausbote, Ettlishofen – 
Scheppach 1947. 
Obr.: M125–126; S17; Z35.   MM + JI

MILERSKA , Ewa (roz. Cienciała), básnířka,
 * 21. 12. 1915 Nýdek (Frýdek -Místek), † 8. 6. 
1986 Nýdek (Frýdek -Místek). 
Absolvovala dívčí školu v Konské, celý ži-
vot strávila s rodinou na venkově, v rod né 
obci, kde působila mj. jako knihovnice. Byla 
členkou skupiny → Grupa Literacka ´63, 
menšinového um. sdružení → SLA aj. Psala 
v nářečí a ve spis. polštině, je autorkou sbírky 
bás ní Kwiaty z naszej łąki (1985), spolu 
s → A. Filipek a → A. Kupcovou se podílela 
na sbírce básní Korzenie (1981). Publikovala 
v různých alm. a antologiích, dále v perio-
dikách → GL, Dziennik Polski, Jutrzenka, 
→ KalŚ, → Zw aj.   IB

MILERSKI , Władysław, pedagog, kulturně-osvě-
tový pracovník, jazykovědec, * 3. 7. 1919 Dolní 
Líštná (Třinec, Frýdek -Místek). 
Ještě před druhou svět. válkou studoval uč. 
ústav ve Slezské → Ostravě, kde byly pol. 
paralelní třídy, pak obdobný ústav v → Tě-
šíně. Pracoval jako učitel a ředitel na školách 
s pol. vyučova cím jazykem v → Jablun-
kově, Mostech u Jablunkova – Šancích, → 
Třinci a Českém Těšíně. Byl aktivní v růz-
ných pol. spol. or ganizacích, mj. → PZKO, 
v pěveckém sboru Harfa, v Pěveckém sboru 
polských učitelů ad. Má zásluhy v oblasti 
onomastické ho výzkumu → Těšínska, zejm. 
vl. a po místních jmen. Jeho výsledky publi-
koval v měsíčníku → Zw, kde v l. 1985–92 
a 1994–97 otiskl kolem 110 článků, v nichž 
ukázal původ, strukturu a sémantiku těšín-
ského onomastického materiálu. Tuto pro-
blematiku obsahuje i jeho knížka Nazwiska 
cieszyńskie (1996), jejíž hl. část tvoří slov ník 
kolem 3 400 vl. jmen, která se vyskyto vala 
a vyskytují na Těšínsku od 18. stol. Publi-
kaci Cieszyńska ojczyzna polszczyzna (2001), 
kterou napsal spolu s → K. D. Ka dłubcem, 
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obohatil rovněž o těšínská vl. jmé na, jež 
jsou dokumentována v polštině od 16. stol., 
a o jejich formálně -sémantický rozbor. Po-
slední jeho prací je jeho Zachodniocieszyński 
słownik gwarowy (2009).   KK

MILLER , Manfred Maria, jevištní výtvarník,
 * 3. 1. 1912 Dresden (Německo), [†]. 
Div. scénografii studoval na vídeňské umě-
leckoprům. škole u A. Hollera a Oskara 
Strnada. Po Leo Dahlovi angažován → 
R. Zeiselem do Německého divadla (→ Deut-
sches Theater in Mährisch Ostrau, 1934–38). 
Podobně jako → J. Sládek v → NDM prů-
kopník nového výtv. a prostorového řešení 
jeviště. Zde spolupracoval zejm. s režiséry → 
H. Vallentinem a R. Zeiselem (Henrik Ibsen: 
Peer Gynt, 1935; William Shakespeare: Was 
ihr wollt, 1936; Karel Čapek: W.U.R. [R.U.R.], 
1936, a Die weiße Krankheit [Bílá nemoc], 
1937; Ödön von Horvath: Der jüngste Tag, 
1937, ad.). Pů sobil i v divadlech v Grazu, 
Reichenbergu, Brémách aj. 
Lit.: Pregler, H.: Die Geschichte des deutschsprachi gen 
Theaters in Mährisch -Ostrau von den Anfängen bis 1944, 
disertační práce, Wien 1965 (kopie v AMO).   JŠt 

MINCOVNICTVÍ , souhrnné označení vývoje 
měny, ražební techniky, organizace a správy 
mince. 
Ve Slezsku bylo ovlivňováno čes., něm. a uh. 
vlivy. Pro ražbu mince ve středověku vy-
tvořila dobré podmínky těžba zlata a stří bra 
v Jeseníkách. → Hornictví se významně po-
dílelo na vzniku měst (→ měst. loka ce), jež 
byla význ. pro rozvoj peněžní smě ny. První 
slez. mince vznikly v denárovém období 
ve 12. stol., razila je jednotlivá slez. pias-
tovská kn. (→ Piastovci slez.) a vratislavští 
biskupové. Ekon. rozvoj Slez ska prozrazuje 
bohatá ražba brakteátů ve 13. stol. Z té-
hož stol. máme doložena i prv ní mincovní 
privilegia, jejichž ustanovení kombinují něm. 
a čes. horní právo. Fungo valo zde několik 
desítek drobných minco ven, některé praco-
valy ovšem s velkými ča sovými mezerami. 
Grošové období (14.–16. stol.) je ve Slezsku 
zastoupeno poměrně slabě, brzdou bylo 

vyčerpání surovinových zdrojů a polit. situa-
ce, proto se razila přede vším drobná mince. 
V tolarovém období se rozvinula ražba opět 
velkou měrou, vídeň ské orgány se marně 
snažily zamezit ražbě méně hodnotných 
drobných mincí jednotlivých knížat. Kromě 
Piastovců zde měli mincovny i čeští velmo-
žové (Pernštejnové, Albrecht z Valdštejna, 
Lobkovicové). V 19. a na poč. 20. stol. vzni-
kaly v některých slez. městech tzv. nouzová 
platidla (→ nouzov ky). – Na území čes. Slez-
ska fungovalo několik mincoven. V → Opavě 
se činnost mincovny rozvinula v souvislosti 
s těžbou stříbra v → Horním Benešově, min-
covní právo opavských kn. se připomíná 
k r. 1284. Později kn. postoupila právo razit 
mince městům Opavě, Hlubčicím a Cuk-
mantlu (→ Zlatým Horám). Za Přemka I. 
Opavského (→ Přemyslovci opavští) vznikla 
i ražba du kátů, což je dokladem jeho důrazu 
na osobní a rodovou reprezentaci. Po delší 
přestávce obnovili v Opavě ražbu až → 
Liechtenstei nové, za stav. povstání zde byly 
dočasně raženy mince se jménem Fridricha 
Falcké ho, pak opět razili Liechtensteinové 
(do r. 1629, kdy byla mincovna na zásah cí-
saře uzavřena). V → Hradci nad Moravicí ra-
zi lo v září 1626 dán. okupační vojsko falešné 
mince (postříbřené měděné mince s obra-
zem císaře), když Hradec dobyl v červenci 
1627 Albrecht z Valdštejna, našel mincov nu 
opuštěnou. K → Opavskému knížectví pat-
řila i mincovna v Ratiboři, kde se v 15. stol. 
razily drobné měst. mince. Krnovské min-
cování začíná mincovnou na nedale kém 
hradě → Cvilíně (13. stol.), pak zde razil kn. 
Mikuláš V. (1437–54). Zvl. kapitolu tvořily 
ražby krále Matyáše a jeho syna Jana Kor-
vína v Krnově, zdejší groše jsou vl. jedinými 
grošovými slez. nominály. Později ražbu ob-
novili → Hohenzollerni, kteří s přestávkami 
razili různé nominály (tolary, jejich násobky 
a zlatníky). Poslední krnovské ražby pochá-
zejí od Liechtenstei nů, nouzová platidla zde 
vznikla ve 20. l. 20. stol. V → Těšíně se min-
covalo na konci 13. stol. za Měška I. (pí-
semná zmínka z r. 1290). V r. 1438 koupilo 
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mincovní právo město a razilo drobnou 
minci. Kn. Kazi mír II. dosáhl potvrzení 
mincovního práva a r. 1498 ho skutečně vy-
užil. Později byla mincovna obnovena (1559) 
a s přestávka mi se v ní razilo do r. 1655. Další 
mincov na v → Těšínsku byla ve Skočově. 
Na sev. Moravě se v oběživu omezeně pro-
jevovaly i ražby olomouckých biskupů, je-
jichž min covní právo bylo obnoveno r. 1608. 
Jejich mincovna v Kroměříži však byla 
v r. 1758 zrušena, pak razili jen příležitostně 
ve Víd ni. Jistý vliv měly i ražby vratislav-
ských biskupů. – Průvodním jevem ražby 
mincí je v novověku i tvorba medailí, které 
objedná vali vratislavští a olomoučtí bisku-
pové nebo slez. knížata. V 19. stol. přibý-
vají medaile ražené městy, různými spolky, 
institucemi a soukromými osobami. Tyto 
medaile jsou důležitým ikonografickým pra-
menem pro poznání dobové politiky, kultury, 
náb. a ná rodnostních poměrů. 
Lit.: Bobek, J.: M. olomouckých biskupů ve středověku, 
Brno 1986; Šefčík, E.: Počátky tolarové ražby na Kr-
novsku, Opavsku a Těšínsku, Folia Numismatica 6–7, 
1991– 92; Kalus, J.: Mince knížectví Těšínského, Český 
Tě šín 1995; Suchomel, D. – Videman, J.: M. olomouc-
kých biskupů a arcibiskupů (1608–1820), Olomouc 
1997; Growka, K.: O zlatohorských dukátech, Ročenka 
Vlastivědné muzejní společnosti v Jeseníku 1998; Blucha 
V.: Krnovské mincování, in: Peníze v proměnách času 2, 
Ostrava 2000.   TK

MISÁREK , Jan (pseud. J. M. Slavičínský), spi-
sovatel, etnograf, dialektolog, * 20. 3. 1861 
Vsetín, † 9. 2. 1932 Praha. 
Absolvoval obch. školu v → Těšíně, praco val 
jako úředník na různých místech v Če chách, 
krátce působil i v Bratislavě. Zabýval se pro-
stonár. písemnictvím z → Valašska, nechal 
se jím inspirovat i ve své vl. tvorbě. Spolu-
pracoval např. s časopisy Pozor a ČL. Jeho 
první lit. práce vznikly již za student. let 
v Těšíně. První větší lit. prací byla povídka 
Vlk Krampotů, jež byla napsána di alektem, 
a proto čekala na otištění až do r. 1891. Psal 
real. povídky zal. na boha tém materiálu lid. 
slovesnosti (U Křúpalů, 1901; Valašská po-
hádka o bídě, 1906; Jak jsme ošidili pana 
císaře, 1928). Používal i spis. jazyk, např. 
v humoreskách Pří hody a smyšlenky (1902). 

Lit.: Slavík, B.: Písemnictví na moravském Valašsku, 
Olomouc 1947; Piperek, L. F.: J. M. (1861–1932), Zvuk 
Zlínského kraje, jaro 2002.   JS + ZS

MISAŘOVÁ , Dagmar, publicistka, moderátor-
ka, redaktorka, * 3. 4. 1955 Ostrava. 
Po absolutoriu na PF v → Ostravě (dnes → OU, 
1978) pracovala krátce v Rozhlase po drátě, 
od r. 1979 byla zaměstnána v → ČRO v → re-
dakci zpravodajství, poté v → re dakci pro děti 
a mládež a v redakci sloves né tvorby. Para-
lelně se podílela na celostát. vysílání: Mikro-
fórum, od r. 1982 na stanici Vltava s pořadem 
Dveře dokořán (tj. první slovesný stereopořad 
vyrobený v ostr. stu diu), od r. 1991 pravidelně 
spolupracuje se stanicí Praha na cyklických 
pořadech Host do domu, Nokturno pro osa-
mělá srdce, na magazínu MáTa ad. S → ČTO 
připra vuje publicistické pořady. Od r. 2004 
opět působí v ostr. rozhlase, po 6 l. obnovila 
vysílání pořadů Apetýt a Nocturno. Je nositel-
kou ocenění v soutěžích Žatva, Zlatý mikro-
fon, Prix Bohemia a REPORT. V r. 2011 její 
rozhl. dokument Troufalka Edita Bandyová – 
Kali me som kali reprezentoval ČR v mez. pře-
hlídce dokumentární „ženské“ tvorby v New 
Yorku.   MŠť

MÍSTECKÁ VIOLA , literárně -dramatická spo-
lečnost.
Založena byla spisovatelem Janem Kukucz-
kou a jeho synem Janem S. Kukuczkou 
r. 2002 ve → Frýdku -Místku. T. r. byly při-
praveny 3 lit. večery, které měly úspěch. Ko-
lem otce a syna se vytvořila skupina stálých 
členů M. V., kteří měli zájem o přednes lit. 
textů a byli ochotni spolupracovat na lit. ve-
čerech. M. V. nabízí veřejnosti možnosti se-
známit se s novými autory, jejich díly a celým 
kult. děním v regionu. K současným členům 
M. V. patří Renáta Tomková, Vlasta Blizňá-
ková, Jolana Oravcová, Nela Chamrádová, 
Jitka Kukuczková, Monika Šebestová, Irena 
Kopecká, Ludmila Hanáková, J. Kukuczka, 
J. S. Kukuczka a Jiří Hruška. K býv. členům 
M. V. patří Jana Doleželová, Michaela Wloso-
ková, Magda Pešová, René Kukuczka, Mar-
cel Kukuczka, Slavomil Těšínský, Stanislav 
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Janeček a Hynek Nekuža. Pozvánky na lit. 
večery mají charakter malé monografie 
pozvaného či vzpomínaného autora. Uspo-
řádané večery v l. 2002–12 byly věnovány 
nejen reg. autorům, ale také autorům celo-
nár. a zahr. M. V. tak představila tvorbu → 
B. Pavloka, → L. Romanské, → T. Halamy, 
Věry Ludíkové, → O. Šuleře, → B. Uhláře, 
Erwina Kukuczky, Jana Zahradníčka, → 
J. Zogaty, Ireny Kopecké, → L. Knězka, → 
K. Vysloužila, Ladislava Mušky, → E. Kotar-
bové, → E. Tvrdé, franc. prokletých básníků 
či současných pol. autorů.
Lit.: Oliva, M.: Literárně dramatická společnost M. V., 
Příloha Listáře, 2007, č. 6.  LP

MÍSTEK , německy Friedeberg, původně město 
na levém (moravském) břehu řeky Ostravice 
v podhůří Beskyd, dnes část souměstí → 
Frýd ek -Místek. 
V málo osídlené oblasti Místecka se předpo-
kládá existence lokality využívající přecho du 
přes řeku Ostravici v 1. polovině 13. stol. 
Kolem r. 1255 je na půdě získané od → Hüc-
keswagenů uváděna trhová osada Frie deberg 
se 40 lány. Spolehlivě je doložena až v r. 1267 
jako kolonizační osada, kterou nechal na mag-
deburském právu vysadit již před několika l. 
olomoucký biskup Bruno ze Schauenburku. 
Asi v r. 1277 přešla jako léno do rukou Stangeů. 
Tím byl položen základ pro vznik manského 
statku, k němuž příslušelo několik vesnic. 
Pův. osada Friedeberg však nestála na místě 
pozdějšího města, ale západněji, v lokalitě 
Lipina nad levým břehem říčky Olešné, kde 
jsou dochovány také terénní pozůstatky tvrze 
(→ hrádky a tvrze). Ta zřejmě spolu s neda-
lekým, na vrchu Štandl položeným hrádkem 
sloužila k obraně osady a území, ale také jako 
sídlo držitelů. Nové městečko (od r. 1402 na-
zýváno také Neuenstetl) bylo vysázeno na le-
vém břehu Ostravice před r. 1389. Na konci 
14. stol. statek přešel do rukou pánů z Kra-
vař (→ Kravařové), kteří jej v r. 1402 pro-
dali těšínským knížatům. Městečko (název 
M. vznikl ze zdrobnělého označení – 1434 
Miestko) zůstalo až do sklonku 16. stol. 
ve spojení s → Frýd kem v rukou těšínských 

→ Piastovců, i když bylo hl. v 16. stol. dočasně 
zastavováno. V r. 1416 získal M. od kn. Bolka 
odúmrť, v r. 1490 právo týdenního trhu. Přes-
tože M. tr pěl konkurencí vyspělejšího Frýdku 
a udr žoval si převážně zemědělský ráz, rozví-
jela se i místní řemesla, v r. 1542 byla potvr-
zena cechovní privilegia soukeníkům, 1549 
noží řům, městečko mělo právo konat tři jar-
mar ky. V r. 1581 získal Místecko s Frýdeckem 
olomoucký biskup Stanislav Pavlovský, kte rý 
r. 1584 připojil M. k hukvaldskému pan ství. 
Zároveň potvrdil privilegia M. s pod mínkou, 
že měšťané budou katolíky, a udělil mu čtvrtý 
výroční trh. Spory o příslušnost se však 
vlekly dlouho do 17. stol., ještě v r. 1682 uplat-
ňovali těšínští stavové nárok na jeho přísluš-
nost k → Těšínsku. Rozvoj M. byl narušen 
požárem v r. 1602 a udá lostmi → třicetileté 
války, kdy byl vysta ven nepřátelským úto-
kům a těžce postižen morem. Podle urbáře 
bylo v r. 1580 v M. 104 osedlých, z toho 42 
šenkovních domů, počet obyv. lze odhadnout 
asi na 700 osob. Soupis v r. 1771 udal 1 728 
obyv. V 18. stol. byl zaznamenán přednostní 
rozvoj soukenické výroby, v r. 1728 tu bylo 
52 soukenických mistrů. V r. 1762 působily 
v M. cechy soukeníků, tkalců, ševců, řezníků, 
krejčích, kovářů a kožišníků. K hosp. vze-
stupu přispěla poloha na důležité zem. cestě 
z Moravy do → Těšína a Krakova. Rozmach 
ve 2. polovině 19. stol. byl spojen s → indu-
strializací, M. spolu se sousedním Frýdkem 
vyrostl ve význ. středisko textilní výroby. 
Vzniká řada spolků, např. Občanská beseda, 
Tělocvičná jednota Sokol, působí tu Hos-
podářská jednota seve rovýchodní Moravy, 
odbor pro Místek a okolí, od r. 1885 také Ná-
rodní jednota pro východní Moravu. Na pře-
lomu 19. a 20. stol. byla vybudována řada 
reprezentačních budov, např. nová radnice 
(1897–98, projekt Josef Hudetz), novorenes. 
Národní dům (1896–1900, projekt Antonín 
Tebich), vyrostla předměstí. M. jako sídlo po-
lit. okr. získal reprezentač ní podobu. Během 
necelého stol. se počet obyv. zdvojnásobil 
(1834 – 2 601, 1921 – 5 420), město si udr-
želo převážně čes. ráz. Již po vzniku ČSR 
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se objevily úvahy o slou čení s Frýdkem (na-
vrženo pojmenování Bezručov). Spojení bylo 
provedeno až v r. 1943. Okupaci města nacist. 
Německem již 14. 3. 1939 se postavila na od-
por čs. jed notka v tzv. Čajánkových kasárnách 
pod velením kpt. Pavlíka. M. byl osvobozen 
4. 5. 1945. Do jeho podoby drasticky zasáhly 
rekonstrukce v 60.–80. l. 20. stol., kdy zů-
stalo zachováno v podstatě jen hist. nám. 
s domy s renes. jádry a typickými podlou-
bí mi a reprezentační budovy v centru města. 
Od r. 1962 začala výstavba rozsáhlých síd-
lišť. Půdorys M. byl narušen i vy budováním 
průtahu tranzitní komunikace od → Příbora 
k Těšínu hist. jádrem. K městu byly připojeny 
sousední osady – v r. 1955 Koloredov, zal. 
v r. 1790 na půdě zrušeného dvora, v r. 1979 
Bahno, vzniklé v závěru 19. stol. – K hist. bu-
dovám ve městě patří přede vším tři chrámy. 
Kostel sv. Jakuba Většího (pův. možná s pat-
rociniem sv. Mikuláše) pochází z konce 16. či 
zač. 17. stol., mariánská kaple přistavěna 
1644. Četné úpravy prodělal v 19. i 20. stol. 
Děkanský chrám sv. Jana a Pavla byl vybu-
dován v l. 1763–67. Na výzdobě jeho inte-
riéru se podíleli četní sochaři (→ J. Schubert, 
→ V. J. Böhm) a malíři (→ I. Günther, → 
F. I. Leicher, → J. Stern, Johann Nepomuk 
Steiner). Pův. hřbitovní kostel Všech svatých 
vznikl v l. 1716–30 a jeho výzdoby se účastnili 
sochaři → J. Kammerheit, J. a A. → Weiss-
mannové a malíři J. N. Steiner a E. F. Herbert 
(→ Herbertové). Četné jsou ve městě také 
barok. plastiky – mariánský sloup (1730) 
na nám., sv. Roch (1731), sv. Šebestián (1733), 
sv. Florián (1760) a Kalvárie (konec 18. stol.) 
u farního kostela, sv. Jan Nepomucký (asi 
1735) a Ukřižování Krista s Bolestnou P. Ma-
rií (1777) u kostela Všech svatých a sv. Fran-
tišek z Assisi (3. čtvrtina 18. stol.) u kostela 
sv. Jakuba. Sochařství 20. stol. zastupují Po-
hřeb v Karpatech Jana Štursy (1924), reliéf 
Týden → Z. Kučery (1974) na obch. středisku 
Krym či plastika Nový věk Rudolfa Svobody 
(1981), lidově zv. Vykopnutý zákazník. Pozů-
statek hist. města byl r. 1992 prohlášen měst. 
památkovou zónou.

V M. se narodili architekti bratři Č. a L. → Šlapetové, 
fotograf → F. Krasl, trumpetista a hud. skladatel Mi-
loslav Machek (1923–1999), lit. vědec Zdeněk Pešat 
(1927–2010), muzikologové → J. Bužga a Rudolf Peč-
man (1931–2007), lit. vědec a vysokoškolský pedagog → 
J. Svoboda, houslista a hud. skladatel → E. Zámečník ad.
Lit.: Kuča 1; Samek 1; HM 15; Linhart, F.: Kniha o M., 
Místek 1929; 700 let Frýdku M., Frýdek Místek 1965; 
Bakala, J.: Osídlení Místecka a Brušperska v období vr-
cholného feudalismu, Frýdek -Místek 1983; Žáček, R.: 
Pobesky dí od husitství do Bílé hory (místopisný přehled), 
Frý dek -Místek 1986; týž: Pobeskydí v letech 1618–1848, 
Frýdek -Místek 1993. 
Obr.: A61; K5; M127–129; S53; V100; Z36.   LD + JI

MIXA , František, hudební pedagog, režisér 
a skla datel, * 3. 12. 1947 Kopřivnice (Nový 
Jičín).
V l. 1965–69 studoval učitelství hud. výchovy 
a matematiky na PF v → Ostravě (dnes → OU). 
Následně klavír u → T. Trösterové na Státní 
(dnes → Janáčkově) konzervatoři v Ostravě 
(absolvoval 1977). Po několikaleté uč. epi-
zodě v → Třinci byl v l. 1979–82 odb. asis-
tentem na katedře hud. výchovy PF v Ostravě, 
1982–93 hud. režisérem v → ČRO, následně 
(1993–96) učitelem soukromé hud. školy Mis 
music v → Kopřivnici, od r. 1996 vyučuje hud. 
teorii na ostr. Janáčkově konzervatoři. Vý-
razně se uplatnil jako hud. režisér v ostr. vy-
davatelství → Stylton. Podobně úspěšná byla 
i jeho kompoziční činnost v oblasti nonartifi-
ciální hudby (včetně hudby pro děti a mládež) 
a rozhl. scén. hudby. V 80. a 90. l. získal něko-
lik předních umístění v rozhl. skladatelských 
soutěžích.   JM

MLČÁK , Čeněk, operní a koncertní zpěvák,
 * 19. 3. 1927 Kroměříž, † 4. 12. 1990 Petřko-
vice (Ostrava -město). 
Absolvoval reálné gymnázium ve svém 
ro dišti, hud. vědu a estetiku na FF MU 
(1946–50). Studiu hudby se věnoval nejprve 
na Hudební škole Pěvecko -hudebního spol ku 
Moravan v Kroměříži, od r. 1946 studo-
val zpěv u → R. Vaška. Od r. 1950 byl só-
listou olomoucké opery, 1951 byl angažo ván 
v ostr. Státním divadle (→ NDM), sólistou 
ostr. opery byl v obdo bích 1951–54, 1956–65, 
1967–70 a 1972–85. Základem M. reperto-
áru byly čes. opery (díla Bedřicha Smetany, 
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Antonína Dvořáka, Zdeňka Fibicha, → L. Ja-
náčka, → V. Nováka, značnou pozor nost vě-
noval soudobé čes. opeře). Často vy stupoval 
v dílech Mozarta, Verdiho, Wagnera, Bizeta, 
Čajkovského a Pucciniho. Pohostinsky vy-
stupoval prak ticky na všech čes. a slov. oper-
ních scénách, byl stálým hostem pražského 
ND. S ostr. operou vystupoval v Polsku, Itálii, 
Špa nělsku aj. Zvučný baryton M. předurčoval 
také k oratorním, kantátovým a komorním 
produkcím. S tímto repertoárem vystoupil 
doma i ve většině evr. zemí. Spolupracoval 
s rozhlasem a televizí; vyučoval (1953–54 
a 1956–65) na Vyšší hudebně -pedagogické 
ško le (dnešní → Janáčkově konzervatoři) 
v → Ostravě. 
Lit.: BSSSM 5; HKO.   JM

MŁYNEK , Władysław, básník, prozaik, drama-
turg, * 6. 6. 1930 Hrádek (Frýdek -Místek), 
† 1. 12. 1997 Návsí (Frýdek -Místek). 
Absolvoval pol. gymnázium v Českém → Tě-
šíně a pol. pedagogické gymnázium v → Or-
lové, uč. profesi se věnoval celý život. Pů sobil 
jako učitel a ředitel mj. v → Třinci, → Hnoj-
níku, Milíkově, Dolní Lomné – Kame nitém. 
Všude, kde vyučoval, zakládal malé pě-
vecké skupiny, provozující těšínský → folk-
lor. Kromě toho působil jako um. ved. folk. 
souboru → Gorol (tuto funkci převzal po → 
W. Niedobovi), založil estrádní sou bor Czan-
toryjki, dětský soubor Biedronki, byl šéfred. 
→ Zw, předsedou Hlavního výboru → PZKO 
aj. Psal pro děti i dospělé, v nářečí i spis. pol-
štině, např. sbírku dětského folk loru Koło, 
koło młyńskie (1979), div. hry, básně (Śpiywy 
zza Olzy, 1983), povídky Śpiewające zbocza 
(1989), Droga przez sie bie (1992). Publikoval 
v alm. a antologiích, dále v periodikách → GL, 
→ KalŚ, Ozvě ny -Echo, Poglądy, → Zw aj. 
Lit.: Krop, J.: Poeta zza Olzy, in: Śpiywy zza Olzy, Wars-
zawa 1983; Kadłubiec, D.: O Ziemi Cieszyńskiej, jej 
ludziach i W. M., in: Droga przez siebie, Warszawa 1992
.   IB + KK

MLYNKEC , Tomáš, prozaik, * 25. 11. 1952 
Praha. 
Od r. 1977 žil v → Bohumíně, kde praco-
val jako zámečník a opravář vagónů. Své 

zkušenosti z depa zúročil v povídkovém sou-
boru Pálení mrazem (1982). M. prózy mají 
biogr. charakter, především postava Martina 
Sosny, který na sev. Moravu přichází z Prahy. 
M. se na poměrně dlouho odmlčel, až r. 2003 
vydává román Ženy, matky a dcery, zabýva-
jící se osudy žen jedné rodiny. Napsal také 
částečně životopisný román Slavíci kamen-
ného mostu (2008), inspirovaný barok. so-
chařem Matějem Václavem Jäcklem. 
Lit.: Heiden, J.: Mlynkecovo pálení slov, ZN, 11. 4. 1982; 
Otisková, N.: Malé etudy, NK, 1982, č. 17; Svoboda, J.: 
Ve stopách tvorby, Ostrava 1986; Magdoň, L.: Próza v re-
gionu a čas 70. a 80. let, in: Kapitoly z literárních dějin 
Slezska a severní Moravy, Ostrava 2000.   SU + SSch

MNICHOVSKÝ DIKTÁT , dohoda představitelů 
čtyř velmocí (Německa, Itálie, Velké Britá nie 
a Francie) o připojení českého pohraničí k Ně-
mecku, uzavřená 29. 9. 1938 v Mnichově. 
Byla výsledkem agresivní politiky nacist. 
Německa využívajícího téměř úplné podpo ry 
něm. menšiny v ČSR (→ Sudetoněmecká 
strana) a britsko -franc. politiky nevměšo-
vá ní. 30. 9. 1938 čs. vláda m. d. přijala stejně 
jako ultimatum pol. vlády (→ zábor Za-
ol zí). Včetně ústupků Maďarsku na základě 
vídeňské arbitráže z 2. 11. tak ČSR ztrati la 
celkem 41 098 km2 území s 4 879 tis. obyv., 
33 % prům. potenciálu a vzhledem ke ztrátě 
většiny → pohraničních opevnění možnost 
účinně se bránit agresi. – Na Os travsku byla 
mj. ztracena velká část dolů a navazujících 
železářských, strojírenských, energetických 
a chemických závodů a řada menších provozů 
spotřebního a stavebního oboru. Byla přeťata 
hl. železniční spoje ní Moravskoostravska 
s čes. vnitrozemím i Slovenskem a vážně 
ohroženo zásobování jeho klíčových pod-
niků surovinami, export výrobků a dojížďka 
prac. sil. V zabraných územích Opavska, 
Bílovecka a přilehlého Novojicka se ocitlo 
asi 190 tis. Čechů, kteří byli vystaveni pro-
následování a zbaveni nár. práv. V Moravské 
→ Ostravě, → Místku a → Frýdku se shro-
máždily desetitisíce čes. uprchlíků. M. d. 
připravil půdu pro definitivní likvidaci ČSR 
14.–15. 3. 1939. Něm. ar mádě (i vzhledem 
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k jinak nezdůvodnitelné mu pomnichovské-
mu obsazení Opavska až k Odře) usnad-
nil zajištění zbytku → OKR již v podvečer 
14. 3. 1939 před případným pol. voj. zásahem. 
Všichni signatáři m. d. prohlásili později tuto 
dohodu za neplatnou. 
Lit.: Čelovský, B.: Mnichovská dohoda 1938, Šenov 
u Ostravy 1999; Tesař, J.: Mnichovský komplex. Jeho 
příčiny a důsledky, Praha 2000; Mnichovská dohoda. 
Cesta k destrukci demokracie v Evropě. (ed. J. Němeček), 
Praha 2004; Hazdra, Z. a kol.: Mnichov 1938 a česká 
společnost: sborník z mezinárodního sympozia k 70. vý-
ročí mnichovské dohody, Praha 2008; Kuklík, J. – Něme-
ček, J. – Šebek, J.: Dlouhé stíny Mnichova: Mnichovská 
dohoda očima signatářů a její dopady na Československo, 
Praha 2011.   JP

MODERNÍ UMĚNÍ  → Umění 20. století

MODRÝ KVĚT , literární periodikum, 1994–95. 
Nepravidelně vycházející časopis, který 
v l. 1994–95 vydávali ve → Frýdku -Místku 
bratři → I. a → P. Motýlové. Demytizační 
formou se vyrovná val s bezručovskou tradicí 
a pseudoregio nalismem. Příspěvky byly tiš-
těny v češtině, slovenštině, polštině, němčině, 
místních dialektech a slanzích, věnovala 
se pozor nost → Literárním harendám, lit. 
činnosti „polozapomenutých a zapadlých bás-
níků“ a dalším recesním akcím a netradiční 
tvorbě (Okénko Milana Krupy). 
Lit.: Maňas -Kaňas, D.: Modrý květ – víc než časopis, 
Tvar 6, 1995, č. 5; Trojak, B.: Poezie i přirozené země-
dělství souvisejí s citlivostí vůči světu kolem, Host 22, 
2006, č. 8.   IM

MOHR , Franz Karl, spisovatel, * 14. 1. 1887 
Písečná (Jeseník), † 18. 11. 1965 Charlottes-
ville (USA). 
V USA žijící něm. spisovatel píšící ve slez. 
nářečí se narodil v rolnické rodině. Studo val 
práva na univerzitě ve Vídni (doktorát 1912). 
Několik l. pracoval jako notář v → Krnově. 
Za první svět. války sloužil v rak. armádě, 
většinou jako zapisovatel u voj. soudu v Kra-
kově. V r. 1921 emigroval do USA. Vystřídal 
několik zaměstnání a začal studovat germa-
nistiku na univerzitě v Chi cagu. V r. 1925 do-
sáhl titulu Master of Art. Od r. 1926 působil 
jako prof. něm. jazyka a literatury na univer-
zitě v Charlottesville ve Virginii. První svou 

knihu s humornými zážitky z vojny publi-
koval v Krnově (Das Lied vom schlesi schen 
Landsturmann anno 1915), po válce pak 
v ČSR vydal několik svazků básní a próz: Aus 
der Jugendzeit (1921), Heimat und Fremde 
(1937) ad. Re miniscencemi na slez. domov 
jsou inspiro vány i verše publikované v Ame-
rice a psané ve slez. dialektu, stejně tak i jeho 
poslední kniha básní a povídek Schlesische 
Heima tklänge (1956), vydaná v Německu. 
Své li terárněvědné studie a eseje o díle 
Goethově, Lenauově, Eichendorffově aj. pu-
blikoval v odb. časopisech v USA, Rakousku 
a Ně mecku, některé také v sudetoněm. ročen-
kách a krajanských časopisech. 
Lit.: Peschel, F.: F. K. M., in: Heimat -Jahrbuch Ost-
sudetenland 2, Inning am Ammersee 1955; Dichter und 
Wissenschaftler, in: Drei Dörfer im Altvaterland. Böh-
mischdorf – Sandhübel – Breitenfurt, Kirchheim unter 
Teck 1991.   ZF

MOJŽÍŠEK , Josef, folklorista a pedagog, * 14. 5. 
1862 Bruzovice (Frýdek -Místek), † 9. 5. 1938 
Zábřeh (Ostrava -město). 
Absolvoval něm. uč. ústav v → Těšíně 
(1878–82). Poté vyučoval ve Vyšních Lho-
tách, od r. 1887 byl učitelem v Polské (dnes 
Slezské) → Ostravě. Poč. 90. l. 19. stol. patřil 
M. k iniciativní uč. skupině, která se zaslou-
žila o založení slez skoostr. pěveckého spolku 
→ Záboj (26. 11. 1893). Byl dlouholetým či-
novníkem spolku, zúčastňoval se také jeho 
pěveckých aktivit. Od student. l. se M. zabý-
val folkloris tickou činností. Zapsal téměř tis. 
většinou slez. → lid. písní, sbíral také → lid. 
tance a zvyky z → Těšínska. Jeho záznamy 
mají (přes nedostatky v zápisové technice) 
zákl. význam pro poznání slez. hud. folk-
loru na → Těšínsku. Sběry M. upravovali 
a skladatelsky zpracovávali → R. Wünsch, 
→ E. Rund, → F. M. Hradil, → J. Vogel, → 
F. Lýsek aj. Z jeho zápisů sestavil → E. Bar-
toníček Slezskou besedu (první provedení 
se uskutečnilo na poč. března 1914 v sále 
na pražském Žofíně; tančilo 50 žaček školy 
ženského dobročinného spolku Dobromila 
v Moravské Ostravě). 
Lit.: Mazurek; Kaduch, M.: J. M. – slezský sběratel lido-
vých písní, in: Studie o T 1, 1972.   JM

MNICHOVSKÝ DIKTÁT
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MOLIŃSKI , Rudolf, herec, režisér, umělecký 
šéf, * 2. 4. 1945 Třinec (Frýdek -Místek). 
Absolvent Divadelní akademie v Krakově 
(1969) a postgraduálního studia rež. na JAMU 
(1989), od r. 1969 angažmá na Polské scéně 
→ Těšínského divadla v Českém Těšíně, 
nejprve jako herec a od r. 1989 jako režisér 
(1988–98, 2001–03 šéf Polské scény). Reží-
roval např. hry Audience + Protest Václava 
Havla (1990), Hrátky s čertem Jana Drdy, 
Zločiny srdce Beth Henleyové (1992), Sofo-
klovu Antigonu (1993). Spolupracuje s diva-
dly v Polsku. Angažuje se i politicky, např. 
v Kongresu Poláků v ČR.
Lit.: Almanach 50 let Těšínského divadla, Český Těšín 
1995; Almanach 50 let Polské scény Těšínského diva dla, 
Český Těšín 2001.   AJ

MOLITOR , Otto, českobratrský kněz, malíř 
a pedagog, * 2. 4. 1889 Kyjov (Hodonín), 
† 14. 3. 1965 Rychvald (Karviná). 
Jako učitel výtv. výchovy pracoval v Hrani-
cích, Lipníku nad Bečvou a → Ostravě. 
V l. 1910–14 studoval na AVU v Praze (uči-
te l František Ženíšek). Učil ve večerních 
kurzech pořádaných → Kulturní radou pro 
širší Ost ravsko, působil jako kazatel česko-
bratrského sboru ve → Vratimově. Byl čle-
nem → MSVU. Vystavoval v Ostravě (1924), 
v Obecním domě v Praze (1920), Luhačovi-
cích (1940); častým námětem jeho obrazů 
je slovácký folklor, rukopisem je blízký 
Jožovi Uprkovi. 
Lit.: Hýl, V.: Výtvarné umění ostravského kraje, Ostra va 
1941.   PH

MORAVANÉ , obecné označení všech obyv. 
Moravy. 
V užším významu jen těch, kteří se vyznačují 
silnou → identitou reg., příp. ji dokonce nadřa-
zují nad → identi tu nár. Jsou obdobou → Sle-
zanů. M. v užším významu žijí zvl. v morav. 
části sledovaného území, které se přibližně 
pře krývá s morav. územím Moravskoslez-
ského kra je, tzn. na území tzv. „moravského 
klínu“ mezi opavským a těšínským Slezskem. 
Jde o jz. část Ostravska, Novojičínsko a Mís-
tecko. Na tomto území však nikdy ne byl feno-
mén moravanství tak výrazný jako na stř. a již. 

Moravě. Z reg. podskupin zde žijí → Laši (No-
vojičínsko, Místecko) a na již. okraji v Besky-
dech také → Valaši. Díky migracím se lze s M. 
setkat i na úze mí Slezska. Specifickým typem 
Moravanů ve Slezsku byli v minulosti → Mo-
ravci, et nicky čes. obyv. Opavska, zasahující 
ještě v 1. polovině 20. stol. až do něm. Hor-
ního Slezska (Hlubčicko a Ratibořsko), kteří 
se ještě dnes sporadicky vyskytují na Opav-
sku a → Hlučínsku. M. byli ve všech rak. i čs. 
→ sčítáních lidu před r. 1991 vždy považováni 
za obyv. národnosti čes. Poslední čs. sčítání 
lidu (1991) při pustilo označování této reg. pří-
slušnosti jako národnost. Na území současného 
Moravskoslezského kraje se k morav. národ-
nosti přihlásilo 120 261 obyv., tzn. asi 10 %. 
Bylo to podstatně víc ve srovnání s národností 
slez. (→ Slezané), přestože obyv. sledovaného 
území příslušející k hist. Mora vě tvořilo jen 
30 % obyv. kraje. Bylo to však výrazně méně 
než na již. Moravě. M. byli relativně početnější 
i ve Slezsku, což je nejenom důsledek migrací, 
ale i vliv třiceti leté existence tzv. Severomo-
ravského kraje (1960–90) a aktivity Hnutí 
za samosprávnou demokracii – Společnost pro 
Moravu a Slezsko v období prvních svob. vo-
leb po pádu komunismu v r. 1990. Sčítání lidu 
z r. 2001 prokázalo pokles deklarova né morav. 

„národnosti“ o 70 % stejně jako v případě „ná-
rodnosti“ slez. Morav. národnost k 1. 3. 2001 
uvedlo 28 932 obyv. Moravskoslezského kraje 
(2,3 %). Tento pokles byl ale jen dočasný, 
protože už v následujícím sčítání r. 2011 po-
čet obyv. hlásících se k morav. „národnosti“ 
v kraji stoupl na 46 270, tzn. na 3,8 %.
Lit.: Daněk, K.: Moravian and Silesian Nationalities: 
A New Phenomenon in the Ethnic Map of the Czech 
Lands?, GeoJournal 30, 1993, č. 3; Siwek, T.: Morawia nie, 
Sprawy Narodowościowe – Seria Nowa 20, 2002.   TS

MORAVCI , starousedlé české obyvatelstvo 
Ratibořského kraje v Horním Slezsku. 
Většina M., živících se hl. zemědělstvím, žila 
na → Hlučínsku, odtrženém od čes. státu 
za slez. válek → vratislavským mírem 1742. 
Vědomí odlišnosti od okolního něm. evang. 
obyv. udržoval především „morav ský“ ja-
zyk a kat. náboženství. Význ. okol ností bylo, 
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že organizací círk. správy podlé hali M. olo-
mouckému arcibiskupství, které fary obsazo-
valo kněžími znalými místního jazyka. Počet 
M. byl v polovině 19. stol. → C. Lelkem 
odhadován na 50 tis. 
Lit.: Ficek, V. a kol.: Hlučínsko. Příroda – lid – kultura, 
Ostrava 1958; Myška, M.: K osudům tzv. moravštiny 
v bývalém Pruském Slezsku, ČSM-B 12, 1963; Pla-
ček,V.: Prajzáci aneb k osudům Hlučínska 1742–1960, 
Hlučín – Kravaře 2000.   LD

MORÁVKA , obec v Besky dech, proslulá par-
tyzánským hnutím za druhé světové války.
Vzhledem k aktivitě partyzánů v okolí 
se na ni již od dubna 1944 upírala pozornost 
nacistů. 29. 8. a 5. 12. 1944 došlo v obci k pře-
střelce mezi partyzány a něm. vojáky. 9. 12. 
podniklo nacist. komando útok na bunkr par-
tyzánské skupiny Ilka na blízkém svahu Ma-
lého Travného. Byla zastřelena řada vojáků 
a 11 partyzánů. V obci pak byli 12. 12. po-
praveni pro výstrahu 2 polit. věz ni a gestapo 
uvěznilo 24 občanů v místní škole. 14. 12. za-
sedal v obci něm. zvl. soud z Brna, který od-
soudil 14 obyv. k trestu smrti a 10 do káznice. 
17. 1. 1945 bylo pro spolupráci s partyzány 
zatčeno dalších 7 místních občanů. V boji 
s nacismem zahy nulo celkem téměř 70 ob-
čanů Morávky (viz též → protinacist. odboj). 
Na paměť zdejšího partyzánského hnutí bylo 
19. 8. 1968 odhaleno sousoší Noční přechod, 
jež vytvořil akad. sochař Miloš Zet. Pomník 
byl r. 1978 prohlášen NKP.
Lit.: Kovář, J.: Památná místa M., Frýdek -Místek 1982; 
Vávrovský, E.: Partyzán ská M. ústy Morávčanů, Frýdek-
-Místek 1982. 
Obr.: S100.   JP

MORÁVKA , přehrada → Vodní díla

MORAVSKÁ BRÁNA , výrazná sníženina spo-
jující Hornomoravský úval s Ostravskou 
pánví. 
Vznikla poklesem jv. části Nízkého Jese-
níku. Její reliéf byl modelován sever ským 
ledovcem, který tu postoupil nejdále na jih 
až k → Fulneku a Valašskému Me ziříčí, 
i jezerem vzniklým před jeho čelem. M. b. 
se člení na podcelky: Oderskou bránu a Be-
čevskou bránu. Oderská část, jíž proté ká řeka 

Odra, se snižuje k severovýchodu, je plochá 
s široce otevřenými údolími poto ků. Terasové 
plošiny podél řeky jsou kryty silnou vrstvou 
sprašových hlín. Členitější bečevská část 
je rozdělena na Jezernickou pahorkatinu a ši-
roké údolí Bečvy. M. b. představovala od pra-
věku spojnici evr. vý znamu, byla součástí tzv. 
jantarové cesty, směřující z Pobaltí k Jadranu 
(→ obch. cesty, → dopravní poměry). 
Lit.: MčslE 4; Dohnal, M. a kol.: Vlastivědná příručka 
pro učite le v Severomoravském kraji, Ostrava 1965; Ba-
kala, J. a kol.: Slezsko, Opava 1992.   LD

MORAVSKÉ ENKLÁVY , někdejší statky olo-
mouckého biskupství roztroušené na slez-
ském území (Opav sku, Krnovsku a zejména 
Osoblažsku), podléhající však až do roku 
1918 moravské zemské správě. 
K tzv. m. e. patří území někdejších (arci)
biskupských lén, komorních a kapitulních 
statků, lenních statků, jednoho alodního 
statku a město → Osoblaha, které, ačkoli 
ležely na území Slezska, měly již od středo-
věku morav. zem. příslušnost. Proto odváděly 
na Moravu také daně, což bylo odjakživa tr-
nem v oku slez. šlechticům, kteří si r. 1577 
na Rudolfovi II. vynutili schválení připojení 
m. e. ke Slezsku. To ale v praxi nebylo nikdy 
realizováno. 5 z celkového počtu 25 statků 
bylo v r. 1742 → vratislavskou konvencí 
připo jeno k Prusku (tj. panství Ketř; dnes 
v Polsku). Po spojení slez. → Královského 
úřadu s Moravským guberniem za Josefa II. 
r. 1782 byly dávky z enkláv odváděny na Mo-
ravu přes slez. zem. pokladnu, avšak evido-
vány samostatně. Dvorním dekretem z 30. 6. 
1792 byly m. e. začleněny do olomouckého 
a přerovského kraje (Osoblažsko však pro 
velkou vzdálenost od Přerova r. 1797 připo-
jeno k opavskému kraji). Snaha o připojení 
ke Slezsku vyvstala znovu za → revoluce 
1848/49. V r. 1850 (1849 se Slezsko stalo opět 
samostatnou korunní zemí) byly m. e. zařa-
zeny do slez. soudních okr., ale zemsky příslu-
šely nadále k Moravě a morav. zem. orgánům 
podléhaly ve věcech humanitárních (např. ne-
mocnice), voj., spolkových či šk. Právě v ob-
lasti školství sehrála příslušnost k Moravě 

MORAVCI
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důležitou roli. Např. v Jaktaři (převážně čes. 
vsi na předměstí → Opavy) mohly díky tomu 
od r. 1909 fungovat 2 čes. měšťanské školy, 
navštěvované též → Čechy ze slez. Opavy, 
kde vznik takovéto školy nebyl z důvodu po-
litiky tamních orgánů možný. Až do vzniku 
ČSR volily m. e. jednoho poslance do říšské 
rady i morav. sněmu. I později však přetrvá-
valy relikty jejich specifické zem. příslušnosti 
(např. organizace škol. úřadů), které defini-
tivně ukončilo až spojení Slezska s Moravou 
r. 1928. – Bráno podle soudních okr. zabíraly 
m. e. celé soudní okr. Jin dřichov a Osoblaha, 
čtvrtinu soudního okr. Opava (pás území ko-
lem říšské silnice od Deštné přes Litultovice, 
Dolní Životice a Slavkov až po Jaktař včetně 
některých okolních obcí, dále ostrůvky ko-
lem Vlaštoviček a Suchých Lazců) a obec 
Slatinu v soudním okr. → Bílovec (celkem 
více než 308 km2). K m. e. se od r. 1783 nepo-
čítaly Butovice u → Studénky a Nové Vrbno 
na Vítkovsku, které sice tvořily ostrůvky 
ve slez. území, ale byly spravovány v rámci 
morav. okr. → Nový Jičín. Po → třicetileté 
válce měly enklávy na 2 tis. domů, v r. 1880 
4 912 domů a 33 769 obyv. 
Lit.: Tesař, P.: Nejstarší dějiny e. m. na Opavsku 1–2, 
Opava 1910–17; Radimský, J.: K dějinám m. e. ve Slez-
sku, SlSb 43, 1945; Balcarová, J.: M. e. v dějinách Slez-
ska, SlSb 104, 2006, č. 2; Rotter, G. (ed.): Die mähri-
schen Enklaven in Schlesien, München 2006; Gawrecki, 
D.: Slezský zemský sněm a m. e. v letech 1742–1918, VL 
33, 2007, č. 1; Gawrecká, M.: M. e. ve Slezsku v l. 1848–
1918, VL 33, 2007, č. 2.   JP +JI

MORAVSKOOSTRAVSKÝ  ROZHLASOVÝ OR-
CHESTR  → Ostravský rozhlasový orchestr

MORAVSKOSLEZSKÁ REVUE , kulturně poli-
tický časopis s liberálně pokrokovou orien-
tací, 1905–23. 
V → Ostravě a Brně vyšlo 16 ročníků (ná-
zvy se mírně měnily). V redakci se postupně 
vystřídali → O. Skýpala (1–9, 12–15), Alois 
a Vilém Mrštíkovi (4–7), Karel Elgart -Sokol 
(6–7), František Xaver Hodáč (10–11), Alois 
Gregor (15–16), Jan a Vladimír Helfertovi 
(15–16), Stanislav Sochor (15–16), Inocenc 
Arnošt Bláha (16), Jaroslav Kříženecký (16) 
a Josef Tvrdý (16). Vzhledem k různým 

podobám MSlR je možné v jejím vývoji vy-
sledovat několik etap. V poč. (1–3, 1905–07, 
Ostrava) se MSlR snažila mapovat především 
polit., národnostní a soc. problémy Moravy 
a Slezska, kultuře byla věnována asi třetina 
č., beletrie dostala větší prostor v lit. příloze 
(3). V následující etapě (4–7, 1907–11, Brno, 
ke konci Ostrava) se MSlR díky redakč-
nímu působení bratří Mrštíků proměnila 
v literárně -um. časopis s vysokými ambicemi, 
k jehož podobě význ. přispěl také Stanislav 
Kostka Neumann. Po neshodách v redakci 
vstoupila MSlR do třetí fáze svého vývoje 
(8–9, 1911–13, Ostrava), v popředí se znovu 
ocitla severomorav. problematika, v oblasti 
lit. byla navázána spolupráce s → V. Mar-
tínkem. Další etapa (10–12, 1913–18, dále 
již Brno), poznamenaná válkou, znamenala 
ideový návrat k pův. nár. a pokrokovým cí-
lům, beletrie téměř zmizela. V poválečném 
období (13–14, 1919–20) se MSlR věnovala 
především aktuálním společensko -polit. pro-
blémům, literaturu měli na starosti Čestmír 
Jeřábek a Jaroslav Durych. V závěru (15–16, 
1921–23) měla MSlR charakter akad. časopisu 
blízkého MU. Z krajových autorů v průběhu 
existence revue publikovali kromě již jmeno-
vaných např. → A. Adamus, → O. Bystřina, 
→ K. Handzel, → M. Jahn, → L. Janáček, → 
J. Kalus, → R. B. Mácha, → A. Matula či → 
F. Sláma.
Lit.: Tomášek, M.: Časopis MSlR 1905–1923, Ostrava 
1999; Gabrielová, M. – Marčák, B.: Kapitoly z dějin br-
něnských časopisů I, II, Brno 1999, 2003.   MT 

MORAVSKOSLEZSKÁ VAGONKA STUDÉNKA  
→ Vagonka Studénka

MORAVSKOSLEZSKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA  
V OSTRAVĚ , veřejná univerzální vědecká 
knihovna, zpřístupňující literaturu všech 
vědních oborů. 
Knihovna byla založena 1. 1. 1951 jako Státní 
studijní knihovna Ministerstvem školství, 
věd a umění, od r. 1954 jako Státní vědecká 
knihovna až do r. 1990 byla říze na KNV, 
poté Ministerstvem kultury ČR. V červenci 
2001 proběhl převod knihovny z ministerstva 
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na Moravskoslezský kraj a knihovna se stala 
kraj skou. Knihovna od svého založení sídlí 
na Prokešově nám. v pravém (později i levém) 
křídle budovy Nové radnice. Snaha zajistit 
knihovně modernější a důstojnější prostředí 
naráží na nedostatek fin. prostředků. Kni-
hovní fond obsahuje na 1 mil. 100 tis. knih 
různého druhu, včetně speciálních doku-
mentů (normy, patenty, firemní literatura), 
hudebnin, audiovizuálních dokumentů, elek-
tronických zdrojů ap. MSVK svým uživate-
lům nabízí bibliograficko -informač ní služby, 
absenční a prezenční výpůjčky monografií, 
kartografických dokumentů, hudebnin, me-
ziknihovní služby, absenční a prezenční vý-
půjčky časopisů, novin, sbírek zákonů, čes. 
norem, patento vých spisů ČR, zvukových 
záznamů jaz. kurzů a učebnic a dokumentů 
z něm. od dělení, přístup k čes. a zahr. elektro-
nickým informačním zdrojům, zpracování 
rešerší a bibliografií, konzultace k formální 
úpravě odb. písemných prací. MSVK je člen-
kou Virtuální polytechnické knihovny, New 
York Academy of Science, Svazu knihov-
níků a informačních pracovníků, Sdružení 
knihoven, Asociace evropských vědeckých 
knihoven LIBER a partnerskou knihovnou 
Goethe -Institutu v Praze. Pro téměř 400 veř. 
knihoven v kraji zajišťuje zejm. vzdělávání 
pracovníků knihoven, poradenskou a kon-
zultační činnost. MSVK každým rokem 
vydává Rozbor činnosti veřejných kniho ven 
Moravskoslezského kraje, souběžnou reg. 
bibliografii Moravskoslezský kraj v roce… 
a Seznam firemních časopi sů odebíraných 
MSVK v roce… 
Lit.: Státní vědecká knihovna v Ostravě 1951–2001, Os-
trava 2001; Od padesátky k šedesátce, Ostrava 2011.   JŠd

MORAVSKOSLEZSKÉ SDRUŽENÍ  VÝTVARNÝCH 
UMĚLCŮ , český spolek výtvarných umělců. 
První formou ještě volné um. organizace 
výtvarníků v → Ostravě byl Klub umělců. 
Ustaven byl r. 1920 → A. Handzelem, → 
J. Klevarem, → V. Kristinem, → J. Schwar-
zem, Kamilem Ungermannem a → A. Za-
pletalem. R. 1921 byla na valném sjezdu 
výtvarníků šir šího Ostravska při → Kulturní 

radě pro šir ší Ostravsko ustavena Skupina 
výtvarných umělců, která za půl r. uskuteč-
nila první ko lektivní výstavu v prostorách 
školy na Podě bradově ul. Řádný samostatný 
čes. spo lek byl zal. r. 1926 a dostal jméno 
MSVU. Předsedou prvního výboru se stal 
A. Handzel, členy → O. Kittrich, V. Kris-
tin, → V. Kutzer, Jan Schwarz, → F. Vrobel 
a A. Zaple tal. Tajemníkem byl → V. Hýl. 
Členská zá kladna nebyla názorově diferen-
cována. Vli vem pestré výstavní činnosti 
ostr. → Domu umění (od r. 1926) a přícho-
dem nových čle nů, zejm. absolventů um. škol, 
nastal proces rozrůznění, který vedl ke krizi 
spolku. Nej prve se odštěpila modernisticky 
orientovaná „ostravská čtyřka“ A. Hand-
zel, V. Kristin, → B. Dvorský a → J. Sládek, 
která se záhy stala členy SVU v Brně. Díky 
podpoře Mi nisterstva školství a národní 
osvěty r. 1930 mohlo sdružení vydat 2 č. re-
vue Profil, která nebyla úspěšná. V r. 1934 
uspořádala SVU v Brně „ostravské čtyřce“ 
samostatnou výsta vu v Brně. To podnítilo 
další rozpory uvnitř spolku. Valná hromada 
r. 1934 měla vyvolat sjednocení, ale vedla 
k odchodu řady dal ších členů (→ J. Dobeš, 
→ J. Dvořák, → K. Černohorský, → J. Hrá-
dek, O. Kittrich, F. Vrobel, → H. Salichová 
a K. Lenhart). Tito umělci založili r. 1935 
nový, modernistic ky orientovaný spolek → 
VUMO, kam později přistoupili → J. Provaz-
ník a → V. Hlobil. Předsedou MSVU se stal 
→ J. Šrámek. V r. rozpadu republiky se oba 
spolky sjednotily pod pův. jménem MSVU. 
Po válce byla čin nost MSVU plně obnovena 
až do r. 1949, kdy byl vytvořen unifikovaný 
SČSVU. Po oku paci r. 1968 zneužila skupina 
výtvarníků, kteří podepsali „normalizační“ 
výzvu ministra Brůžka, jména MSVU, aby 
oslabila odpor dosavadního vedení výtvar-
nického svazu proti „normalizaci“. Toto 
odštěpené MSVU se stalo základem nově 
ustaveného SČVU s prověřenými výtvar-
níky v čele (např. → V. Gajda, → A. Ivanský, 
→ K. Říhovský, H. Salichová, → K. Štětkář, 
K. Vašut, → V. Wünsche ad.). 
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Lit.: Hýl, V.: Kronika MSVU, rukopis v majetku AMO 
a SZM; Almanach MSVU, Ostrava 1938; Holý, P.: Inte-
grační a separační procesy v uměleckém dění na Ostrav-
sku do druhé světové války, in: Ostrava 16, 1991; Holý, 
P.: Utváření výtvarného umě ní v regionu severní Moravy 
a Slezska od 19. století do druhé světové války, in: Slez-
sko a severovýchodní Morava jako specifický region, 
SPFFOU, 170, Ostrava 1997; Šopák, P. (ed.): Výtvarná 
kultura ve Slezsku a na Ostravsku do roku 1970. Texty 
a dokumentace, Opava 2010.   PH

MORAVSKOSLEZSKÝ DENÍK  → Ostravský 
denník

MORAVSKOSLEZSKÝ DUCH ČASU  → Duch 
času

MORAVSKOSLEZSKÝ HUDEBNÍ VĚSTNÍK , 
os travský hudební časopis, leden–prosinec 
1891. 
Necelé 4 r. po svém příchodu do → Os-
travy se stal → E. Bartoníček red. prvního 
v Ostravě vydávaného odb. hud. ča sopisu. 
Třebaže časopis chtěl přednostně „přispěti 
ku povznešení české a vůbec slo vanské 
hudby“, na jeho stránkách se častěji objevo-
valy i zprávy o hud. životě ostr. → Němců. 
Redakce věnovala značnou pozornost za hr. 
hud. událostem a dopisům čtenářů, sám Bar-
toníček se pokoušel o své první hudebně kri-
tické stati (recenzoval koncerty pěveckého 
spolku → Lumír, koncerty hos tujících něm. 
umělců ap.). Ve 23 č. časopisu najdeme i odb. 
články, v jeho příloze vyšly skladby E. Barto-
níčka, → C. M. Hrazdiry, Maxe Koblížka ad. 
Lit.: Mazurek.   JM

MORAVSKO -SLEZSKÝ SBORNÍK , kulturně his-
torický měsíčník, 1918–20. 
Časopis vycházel v Moravské → Ostravě 
od 1. 4. 1918 za redakce → V. Martínka. Za-
nikl v r. 1920. Obsahoval beletristickou přílohu 
Naše země. V. Martínek získal ke spoluprá ci 
široký okruh spisovatelů (→ K. Handzela, → 
M. Jahna, → F. Sokola -Tůmu, Jiřího Sumína, 
Josefa Uhra ad.), historiků, lit. historiků, div., 
výtv. a hud. teoretiků, přírodovědců i ekonomů 
(Arne Nováka, Věru Vášovou, Jaroslava Hel-
ferta, S. Klímu, Jana Kra nicha, → A. Adamuse, 
→ K. Engliše aj.). Cílem pe riodika bylo postih-
nout reg. i celonár. kult. život. Časopis se stavěl 

proti „nesmyslnému krajinnému vlastenectví“, 
za „duchovní střed kulturního a národního 
života“ považoval Prahu. 
Lit.: Adamus, A.: Dějiny novinářství na Ostravsku v pře-
hledu, in: Věstník archivu a musea ostravského kraje 2, 
Ostrava 1935; Jiřík, K. a kol.: Městský archív v Ostravě. 
Průvodce po fondech a sbírkách, Ostrava 1967; Svoboda, 
J.: Vojtěch Martínek, Os trava 1982; Kubíček, J.: Biblio-
grafie novin a časopisů na Moravě a ve Slezsku v letech 
1918–1945, Brno 1989.   OM

MORCINEK , Gustaw, spisovatel, publicista, 
25. 8. 1891 Karviná, † 20. 12. 1963 Kraków 
(Polsko). 
Pocházel z dělnického prostředí, zprvu pra-
coval jako horník, absolvoval uč. seminář 
v Białej Krakowskiej (dnes Bielsko -Biała). 
Po první svět. válce se angažoval v konspirač-
ním hnutí a v přípravách → plebiscitu na → 
Těšínsku (1920), v meziválečném období pů-
sobil jako učitel ve Skoczowě, v redakci → 
ZarŚ, podílel se na vzniku lit. skupiny Przed-
mieście, hodně cestoval. Během druhé svět. 
války byl vězněn v koncentračních táborech 
(mj. v Dachau), v l. 1945–46 žil ve Francii, 
Itálii a Belgii. Po návratu do Skoczowa se stal 
členem a od r. 1951 předsedou katovické sekce 
Związku Literatów Polskich, v 50. l. poslan-
cem pol. parlamentu. Od pův. náb. chápání 
světa (spolupráce s periodiky Głos Katolicki, 
Dziś i Jutro, Rycerz Niepokalanej, Tygodnik 
Powszechny) přechází ke krajně levicovým 
myšlenkám. Debutoval povídkou Byli dwaj 
bracia (1928), později vytvořil romány Po-
kład Joanny (1950), Wyrąbany chodnik (1945), 
Urodzaj ludzi (1951), Zabłąkane ptaki (1952), 
Odkryte skarby (1953), hist. román Ondra-
szek (1953), Mat Kurt Kraus (1957), Górniczy 
zakon (1964), povídky Opowieści o ludziach 
z pociągu (1963), Siedem zegarków kopidoła 
Rybki (1961). Oblíbeným námětem jeho próz 
bylo hornictví. Vydal také etnografickou mo-
nografii Śląsk (1933) a svazky publicistiky, 
mj. Ziemia Cieszyńska (1962). Ve Skoczowě 
se nachází Morcinkovo muzeum.
Lit.: Hierowski, Z.: Epik Górnego Śląska, in: Cztery 
szkice, Kraków 1957; G. M. W 70-lecie urodzin, Ka-
towice 1961; Nawrocki, W.: O pisarstwie G. M., Ka-
towice 1972; Heska -Kwaśniewicz, K.: Pisarski zakon. 
Biografia literacka G. M., Opole 1988.   EK
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MORGENZEITUNG UND HANDELSBLATT , ně-
mecký deník vydávaný v Moravské Ostravě, 
1913–39. 
Byl úzce spjat s → Ostrauer Zeitung, měl 
však širší cíle. Usiloval o postavení zem. no-
vin, které chtěly oslovit čtenáře nejen v ČSR, 
ale i v Polsku, Rumunsku, Ma ďarsku ad. 
Vydávání nebylo podporová no žádnou po-
lit. stranou. Deník chtěl za ujmout co nejširší 
něm. čtenářskou obec, poskytnout přehledné 
zahr. zpravodajství a informační servis o fin. 
dění. Vycházel od r. 1913 pův. jako Oester-
reichische Morgenzeitung und Handelsblatt, 
od 14. 11. 1918 jako Morgenzeitung und 
Handel sblatt. Zanikl 30. 6. 1939. Vyd. byl 
Julius Kittl. Zodpovědnými red. byli Wil-
helm von Neffzern (1913–17), August Sauer 
(1917–21), Emil Walter Czech (1921–24), Josef 
Stolle (1924–25), Karl Kunschke (1925–39), 
od 16. 3. 1939 byl z pověření NSDAP veden 
Hermannem Hessem. List přinášel zprávy 
ze zahraničí, zprávy z domova jen zřídka 
(závažné polit. událos ti, dopravní nehody, 
zločinnost ad.). Názvy rubrik: Vom Tage, 
Telegramme, Gerichts zeitung, In wenigen 
Zeilen (krátké zajíma vosti přebírané ze zahr. 
tisku). Prostor byl věnován zvl. burzovnímu 
zpravodajství (de vizovým a valutovým kur-
zům, cenám bavlny, obilí, masa aj.), méně 
již kultuře (ve sloupcích Theater und Kunst 
nebo Filmwelt). Příloha pro ženy nesla název 
Welt der Frau, příloha pro děti se jmenovala 
Onkel Max. 
Lit.: NČR 2; Jiřík, K. a kol.: Městský archív v Ostravě. 
Průvodce po fondech a sbírkách, Ostrava 1967; Przyby-
lová, B. – Šer ka, J.: Charakteristika hlavních ostravských 
deníků 1918–1938, in: Ostrava 20, 2001.   HŠ

MORO  → Ostravský rozhlasový orchestr

MOSLER , Raimund, malíř a grafik, * 4. 1. 1886 
Kateřinky (Opava), † 1959 Wiera bei Treysa 
(Německo). 
Absolvent akademie ve Vídni, za první svět. 
války v rus. zajetí pobýval na Sibiři, odkud 
přivezl řadu kreseb. V r. 1925 podnikl stu dijní 
cestu do Itálie. Do r. 1945 působil v → Opavě-

-Kateřinkách. Po druhé svět. válce přesídlil 
do Německa. Pracoval v širokém námětovém 

okruhu v rozmanitých techni kách. Poč. jeho 
tvorby jsou ovlivněny symbolismem. Vyni-
kal především jako por trétista se schopností 
vyjádření psychiky portrétovaného. Jeho dílo 
je zastoupeno ve sbírkách → SZM. 
Lit.: BSSSM 8; Schenková, M.: Nástin dějin malířství 
konce 19. a počátku 20. století ve Slezsku, ČSM-B 36, 
1987.   MSch 

MOŠKOŘOVÁ , Marie → Ostravická, Mařa

MOTĚŠICKÝ , Kašpar, evangelický kněz, kaza-
tel, básník, autor nábo ženských spisů, * 1651 
Těšín (dnes Cieszyn, Polsko), † 22. 4. 1689 
Zittau (Ně mecko). 
Pocházel z rodiny evang. duchovních pů-
sobících ve Slezsku. Studoval ve Vrati slavi. 
1671 se stal kazatelem v osadě čes. emigrantů 
v slez. Adelsdorfu (→ emigrace pobělohor-
ská). Od r. 1675 byl saským kurfiř tem jmeno-
ván kazatelem evang. emigrantů v Žitavě, kde 
žil do konce života a pokoušel se o kultivaci 
náb. života čes. exulantů. M. činnost ovšem 
při tajných návštěvách čes. zemí směřovala 
i k domácím evangelíkům. V exilu vydal ně-
kolik lit. děl. Rozsáhlou prací byla v Drážďa-
nech vydaná dvoudílná Křesťanská domovní 
postila (1682), přelo žená z němčiny. Nejvý-
znamnějším dílem je Ruční knížka (1687), ob-
sáhlá modlitební kniha sestavená především 
z vl. textů au tora. Ty představují ve většině 
typ soukro mých, subjektivně stylizovaných 
modliteb, často zaměřených na konkrétní ži-
votní si tuace člověka (modlitby řemeslníka, 
kupce, pocestného, exulanta aj.). Samostat-
ným dodatkem knihy je soubor více než 80 
neno tovaných písní, určených jak k jednot-
livým svátkům círk. roku, tak i všeobecně 
zaměře ných. Zvl. postavení zde mají oddíly 
písní kajících a o smrti. M. přejal několik 
textů ze st. zdrojů (z díla → J. Třanovského), 
něko lik písní přel. z němčiny (písně Niklase 
Her mana, → M. Weisse). Ruční knížka pa-
třila k nejoblíbenějším a nejvydávanějším 
exu lantským tiskům. Byla vyhledávaným 
dílem tajných evangelíků v čes. zemích, kam 
byla pašována; dostávala se také do Slezska 
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a na Moravu. M. písně pronikly do ml. vydání 
→ Cithary sanctorum. 
Lit.: BSSSM NŘ 6; Hrejsa, F.: Čeští exulanti od 16. sto-
letí, zvláště na Žitavsku, in: Žitavsko v českých dějinách, 
Praha 1948; Winter, E.: Die tschechische und slowa-
kische Emigra tion in Deutschland im 17. und 18. Jahr-
hundert, Berlin 1955; Malura, J.: Těšínský exulant K. M., 
Protimluv, 2002, č. 2; týž: Modlitby K. M., Listy filo-
logické 126, 2003; Čistý plamen lásky. Výbor z písní 
pobělohorských exulantů ze Slezska (vyd. J. Malura 
a P. Kosek), Brno – Ostrava 2004.   JMl

MOTÝL , Ivan, básník, publicista, * 18. 11. 
1967 Klatovy. 
Syn Güntera (* 1940) a → Hermíny M. 
V době středošk. a vysokošk. studií (absolvo-
val učitelství oborů čes. jazyk a dějepis na PF 
v → Ostravě, dnes → OU) pořádal četné 
happeningy, provozoval spolu s bratrem → 
Petrem M. divadlo Barák, pak vl. diva dlo 
Kletba. Od r. 1991 spoluorganizoval ostr. ve-
čery → Literární harenda, spolu s bratrem 
založili časopis → Modrý květ. V samizdatu 
se podílel na alm. Eliáš v zahrádkách (1987), 
vl. nákladem vydal sbírku Zloděj ve sklenici 
(1992). V r. 2009 spolu s → J. Balabánem 
napsali pro → Divadlo Petra Bezruče v ne-
pietních obrazech hru Bezruč?! o osudech 
a výkladu díla → P. Bezruče. Jeho texty na-
jdeme v alm. V srdci Černého pavouka (2000), 
ve sborníku vzpomínajícím na J. Balabána 
Ahoj, Honzo! (2011). V příloze MF Dnes, Re-
fle xu a Týdnu publikuje dokumenty a články 
nejen k historii i současnosti regionu. 
Lit.: Trojak, B.: Genius loci Slezska, Weles, 1998, č. 1; 
(dš) [Šajtar, D.]: Msta jako metoda, Alternativa plus 5, 
1999/2001, č. 3/4; Trojak, B.: Poezie i přirozené země-
dělství souvisejí s citlivostí vůči světu, Host 22, 2006, 
č. 8; Režný, M.: Nehrdinský Vladimír Vašek, Protimluv 
8, 2009, č. 1/2; Maděra, P.: Hodinky ztracené v závěji, 
Host 26, 2010, č. 5.   IM

MOTÝL , Petr, básník, prozaik, * 26. 8. 1964 
Klatovy. 
Je synem Güntera M. (* 1940) a → Hermíny 
M. Absolvoval učitelství čes. jazyka a děje-
pisu na PF v Ostravě (dnes → OU), poté pra-
coval jako měřič a čerpač vody, hlídač v NG 
aj.). Spolu s bratrem → Ivanem se podílel 
na re cesních akcích, psal div. hry pro student. 
divadlo Barák, organizoval → Literární ha-

rendy, vedl lit. časopis → Modrý květ. De-
butoval v havířovském nakl. → M. U. K. L. 
sbírkou Ten veliký veliký kamenný dům nebo 
hrad tam daleko daleko v horách (1990). Opa-
kovaně se motivicky vrací k životu na Ostrav-
sku, hospodskému koloritu a bezru čovskému 
mýtu (Šílený Fridrich, 1992; Ja zykem haldy, 
1993; Černá pěna Ostravice, 1995; Lahve 
z ubytovny, 2000; Kam chodí uhlí spát, 2008). 
Postmoder ní znaky vykazuje román Spra-
tek a krásná Danuše (1996), mikropovídky 
a básně v próze obsahuje kniha Petrolej 
na odvrácené straně měsíce (2001). Básnivá 
próza o dětství, hrdosti vnuka, klukovských 
snech a výpravách nese název Každý svoji 
rybičkou (2008). V r. 2002 byla vydána div. 
hra Poklad na blatech. Jeho verše jsou přelo-
ženy do francouzštiny, ruštiny, polštiny, vy-
šly v cizojazyčných výborech a antologiích, 
jsou zastoupeny v alm. a sbornících Moderní 
analfabet (1993), V srdci Černého pavouka 
(2000), 7edm (2005), Antologie české poezie 
II. 1986–2006 (2007). Převyprávěl příběhy 
O strašném drakovi pod krakovským hradem 
a jiné polské pohádky (2010) a vybral a přel. 
texty do souboru Prokletí na básníky. Polští 
prokletí básníci druhé poloviny 20. století 
(2011). Vydával Modrý květ (1994–95), vl. 
časopisy Sojky v hlavě (1998–99), Čmelák 
a svět (od r. 2001). V r. 2000 obdržel cenu 
Františka Langera. 
Lit.: Maňas -Kaňas, D.: Poezie železa a betonu, Host, 
1993, č. 5; Přibáňová, A.: Spratek a krásná Danuše, Host, 
1997, č. 3; Trojak, B.: Genius loci Slezska, Weles, 1998, 
č. 1; Hruška, P.: O básníku M. a jeho básničkách, Tvar 
11, 2000, č. 8; Chrobák, J.: Tesklivý, podivuhodný svět 
podle M., Tvar 13, 2002, č. 3; Piorecký, K.: Česká poezie 
v postmoderní situaci, Praha 2011.   IM

MOTÝLOVÁ , Hermína, dramaturgyně, autor ka, 
divadelní a filmová scenáristka, * 22. 3. 1944 
Klatovy. 
Absolvovala PF v Plzni (čes. jazyk a děje pis, 
1966). Dramaturgyně představení pro děti 
loutkové scény a scény Petra Bezruče Stát-
ního divadla Ostrava (→ NDM, 1985–90) 
a → Divadla loutek v → Ostravě (1990–2009). 
Autorka hry Začarovaná princezna (na mo-
tivy loutkářských her, 1996), dramatizace 
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Karafiátových Broučků (1999), s jap. režisé-
rem Noriyuki Sawou spoluautorka hry Čtyři 
pohádky s vlky za vrátky (Divadlo loutek 
Ostrava, 2005), spoluautorka muzikálového 
libreta Mrazík (s Jiřím Sedláčkem a K. M. 
Walló, NDM 2011), scénáře Os trava Báječná 
show (animovaný film, → ČTO a Studio QQ 
Ostrava, 2002), scéná řů telev. a film. pohá-
dek aj. Dramaturgyně mez. loutkářského 
festivalu → Spectaculo Interesse Ostrava. 
Lit.: 70 let Státního divadla v Ostravě, Ostrava 1989.   JŠt

MRHAČOVÁ , Eva, lingvistka, vysokoškolská 
pedagožka, * 2. 8. 1936 Hranice (Přerov). 
Absolventka oborů čeština a ruština olo-
moucké Fakulty společenských věd. Hodnost 
CSc. získala na FF UK v oboru jazykověda 
slovanských jazyků, tam se také habilito-
vala pro obor rus. ja zyk. Po krátkém půso-
bení na SŠ v → Havířově pracovala na PF, 
od r. 1991 pracuje na FF → OU. Význ. mě-
rou se podílela na přípravě a bu dování nově 
vzniklé FF OU a stala se její první děkan-
kou. Její současný odb. zájem se týká zejm. 
srovnávací morfologie a lexikologie čes., pol. 
a rus., teorie a praxe překladu a srov návací 
frazeologie západoslovanských jazyků (např. 
Korelativní slo vesa pohybu ve slovanských 
jazycích, 1993; Zvířata v české a polské fra-
zeologii a idiomatice, spolu s R. Ponczovou, 
2003; Paremiologické dědictví západoslo-
vanských jazyků, 2011, s kol.). Publikuje v ča-
sopisech Slavia, ve sbornících Studia slavica 
doma i v Polsku.
Lit.: Kdo je kdo / Who is who. Osobnosti české sou-
časnosti. 5 000 životopisů, Praha 2002.   NB

MROWISKO , antologie polské literatury (1964). 
Podtitul Magazyn fraszek, satyry i humo-
resek. Je společnou publikací několika polsky 
píšících těšínských básníků a prozaiků (→ J. 
Gaudyn, → G. Przeczek aj.), kterou vy dalo → 
Krajské nakladatelství v → Ostravě v r. 1964. 
Prezentuje tvorbu členů → SLA. Red. M. byl 
→ H. Jasiczek, graficky ji ozvláštnil tě šínský 
výtvarník → B. Liberda.   IB

MRVA , Kamil, architekt, * 20. 7. 1974 Nový 
Jičín. 
V r. 1992 absolvoval na Střední průmys-
lové škole stavební ve Valašském Meziříčí. 
V l. 1992–96 studoval na Fakultě architektury 
VUT v bakalářském stupni. V r. 1997 prak-
tikoval v ateliéru GAMA u arch. Karla Pra-
gera a v r. 1998 dokončil magisterské studium 
v ateliéru prof. Miroslava Masáka. Od r. 1997 
člen Obce architektů a od r. 2002 člen České 
komory architektů. Po dokončení studia pod-
nikl studijní cestu do USA za poznáním díla 
Franka Lloyda Wrighta. Po návratu předvedl 
své pojetí arch. tvorby ve vl. obytném domě 
s ateliérem, postaveném ve starém sadu 
v → Kopřivnici, ul. Záhumenní 30c (2000–02). 
Na to navázal projektováním rodinných domů, 
vil, veř. budov a zaměřil se na využití dřeva 
jako moderního stavebního materiálu. Nava-
zuje na modernistickou tradici a rozvíjí mi-
nimalistický výrazový rejstřík v kombinaci 
s expresivním tvarovým akcentem a moder-
ním regionalistickým pojetím. Podle jeho 
projektů realizovány 4 rodinné domy v Kop-
řivnici (např. Květinová 5 či Duhová 7, spolu-
práce Lenka Burešová, Jaroslav Holub, Martin 
Jeřábek, 2003–05) či minimalistický rodinný 
dům v → Brušperku s převahou skla, z části 
zapuštěný do svahu (2008–10, s Blaženkou Be-
bek). Pro oděvní firmu UAX navrhl přestavbu 
st. objektu v Bernarticích nad Odrou (čp. 131, 
2005–07). V → Ostravě -Heřmanicích ve spo-
lupráci s Martinem Jeřábkem, Jaroslavem Ho-
lubem a Bohuslavem Kunatem vyprojektoval 
sídliště řadových domů (ul. Koněvova a V Ko-
runce, 2005–08). V Kopřivnici se uskutečnila 
podle jeho projektu a za spolupráce s J. Ho-
lubem, Janou Míčkovou, L. Burešovou, Jit-
kou Pospíšilovou v l. 2005–08 stavba hotelu 
Olympia (Kpt. Jaroše 4a). V r. 2010 vznikla 
podle návrhu vypracovaného ve spolupráci 
s Martinem Rosou zvonička na Horečkách 
v Trojanovicích, vystavěná o. s. Naše Bes-
kydy. Z větších realizací je třeba zmínit 
obch. centrum v Rožnově pod Radhoštěm 
na okraji hist. jádra (ul. Nádražní, spolupráce 
L. Burešová, J. Holub, M. Jeřábek, 2003–11). 
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Lit.: Jiné domy 007, Ostrava 2007; Kamil Mrva Ar-
chitects 1999/2007, 2007; Vybíral, J. (ed.): Slavné vily 
Moravskoslezského kraje, Praha 2008; Kamil Mrva Ar-
chitects 2006/2010, 2009; Hnilička, P. (ed.): Česká archi-
tektura 2009–2010, Praha 2011; Kamil Mrva Architects 
2008/2013, 2013. 
Obr.: A106.  MS

MUDRA , František, televizní režisér, * 21. 3. 
1933 Vítkovice (Ostrava -město), † 27. 12. 
2004 Ostrava. 
V r. 1952 maturoval na → Matičním gym náziu 
v Moravské → Ostravě, v l. 1952–57 studoval 
obor hrané rež. a film. skladby na Filmové 
akademii múzických umění u reži séra Bo-
řivoje Zemana (dipl. práce o střihu ve filmu 
a přímém telev. přenosu). Ještě před absolu-
toriem r. 1956 nastoupil jako režisér do → 
ČTO, kde pracoval až do r. 1994. V ČTO 
realizoval přes 2 tis. pořadů, např. sportovní 
přenosy, zpravodajsko -publicistické pořady 
(např. 50 dílů Ostravských vteřin), filmy 
(Ja novi lidé, 1977; Žhavou stezkou, 1978, 
v hl. roli Luděk Munzar, aj.), pův. inscenace 
(Stříbrný smrček, 1984; Smrt z laboratoře, 
1988, aj.), zábavné pořady nebo přímé pře-
nosy z div. představení. Jeho stěžejní tvorba 
je spjata s přírodou – besední seriál Lovy beze 
zbra ní (vysílán 1962–83, scénář → J. Mül-
ler, kamera Jiří Štaud), seriál Po loveckých 
stez kách (42 dílů, 1973–75, scénář J. Mül-
ler, kamera Heřman Ohnheiser) byl oceněn 
v Ně mecku jako nejlepší dokumentární se-
riál r. 1980; hrané seriály Přátelé Zeleného 
údolí (12 dílů, 1980, scénář J. Müller, kamera 
Ivo Popek) nebo Velké sedlo (9 dílů, scénář 
Jaroslav Dietl, kamera Jaromír Zaoral). 
Lit.: Právo, 5. 1. 2005.   MŠť

MUDROVÁ , Eva (roz. Kunertová), rozhlasová 
a televizní hlasatelka, * 5. 2. 1933 Hať 
(Opava). 
V l. 1952–69 pracovala jako hlasatelka → 
ČRO, podílela se na protiokupačním vysílání 
v srpnu 1968 (→ rozhl. štafeta), v l. 1969–72 
působila tamtéž jako písařka, pak byla pro-
puštěna. Jako hlasatelka i reportér ka vy-
stupovala i v → ČTO. Po r. 1989 se vrátila 
jako externí spolupracovnice do ČRO a jako 

moderátorka provází pořady pro st. poslu-
chače. V r. 2013 byla hostem hodinového 
pořadu, který jejímu jubileu věnoval Český 
rozhlas Praha.   MŠť

M. U. K. L. , nakladatelství založené v Ha ví-
řově (1989–91). 
Mladé Umění K Lidem bylo založeno Tomá-
šem Koudelou (→ J. Vrak) a vydávalo Profi-
lové Měsíčníky, které před stavovaly básníky 
ze samizdatového okruhu (Rostislav Valušek, 
Petr Mikeš), zveřejňovalo tvor bu debutantů 
(J. Vrak, → P. Motýl, Pavel Petr, Petr Joch-
mann, Adolf Loub), publikovalo kontro verzní 
umělce (Milan Knížák). R. 1991 přechá zí 
jako edice do nakl. Votobia. 
Lit.: Weiss, K. L.: Havířovské překvapení: Mukl, Ini-
ci ály, 1991, č. 17–18; Bílek, P. A.: Zasloužilý Mukl, 
Práce, 16. 8. 1991.   IM

MÜLLER , August Walter, jevištní výtvarník, 
[*], † 29. 8. 1944 Ostrava. 
Vyznával hist. realismus a dokonalou je vištní 
iluzi s využitím mal. prostředků. Do Ně-
meckého divadla (→ Deutsches Thea ter 
in Mährisch Ostrau) nastoupil po → M. M. 
Millerovi s novým ředitelem → K. La battem 
a dokončil zde svoji životní dráhu (1938–44). 
Navrhl výpravy k inscenacím Maria Stuart 
a Jungfrau von Orléans Friedricha Schillera, 
Egmont Johanna Wolfganga Goetha, Rose 
Bernd Gerharta Hauptmanna, Verschwender 
Ferdinanda Raimun da, Nibelungen Friedri-
cha Hebbela ad. Zahynul při bombardování 
Ostravy spojeneckým letectvem.
Lit.: Pregler, H.: Die Geschichte des deutschsprachi gen 
Theaters in Mährisch -Ostrau von den Anfängen bis 1944, 
disertační práce, Wien 1965 (kopie v AMO).  JŠt

MÜLLER , Jaroslav, prozaik, scenárista, * 27. 6. 
1934 Olomouc, † 9. 5. 2006 Ostrava. 
Vystudoval češtinu a ruštinu na FF UJEP. 
Krátce pracoval v nakl. → Profil, pak → 
ČTO, jako scenárista působil ve štábech te-
lev. dokumentárních seriálů a pořadů: Lovy 
beze zbraní (88 dílů, 1962–83), Cesty za ta-
jemstvím (1970), Z lo veckého zápisníku 
(1973), Po loveckých stezkách (1973–75) aj. 
V l. 1990–94 připravil pro rozhlas 52 dílů 

MRVA



62

MÜLLER MUNK

Lovů beze zbraní. V r. 1992 odešel předčasně 
do důchodu. Je autorem scéná ře seriálu pro 
děti Přátelé Zeleného údolí (12 dílů, 1980, rež. 
František Mudra), který následně vyšel upra-
veně v knižní podobě. Zdramatizoval řadu děl 
pro ostr. televizi (→ ČTO). Knižně debutoval 
fantazijně real. prózami Hra pro 8 babiček 
aneb Putování za Barborou (1967). Novela 
Loďky z kůry akátu (1978) nesou četné auto-
biogr. prvky, děj se odehrává v období druhé 
svět. války. Přispěl do antologie čes. prózy 
s přírodní tematikou Vůně jehličí (1979). 
Lit.: Tomeček, J.: Předmluva, in: Po loveckých stez kách, 
Opava 1976; Urbanová, S.: Cesta k přírodě, OKultM, 
1982, č. 3; Bartůšková, S.: Fenomén přírody v díle J. M., 
in: Čtyřicet let literatury v Severomorav ském kraji a pro-
blémy regionalismu, Opava 1989.   SU 

MÜLLER , Josef, pedagog, ilustrátor, malíř,
 * 26. 8. 1888 Příbor (Nový Jičín), † 24. 3. 
1935 Metylovice (Frýdek -Místek). 
Absolvoval uč. ústav v → Příboře. Pak vyu-
čoval na venkovských školách v → Hukval-
dech, Myslíku a → Frýdlantu nad Ostravicí. 
V r. 1919 se stal učitelem a později řídícím 
učitelem v Metylovicích. Už na uč. ústavu 
se projevoval jeho mal. a kreslířský talent, 
který rozvíjel např. spolu s → L. Parmou. 
Spolu pracoval s reg. autory jako ilustrátor, 
prv ní kresby zdobily Slezské pěsničky → 
J. L. Mikoláše (1918). Po příchodu do Mety-
lovic uplatnil při výzdobě kronik (Kronika 
Sokola aj.) své znalosti ilustrační kresby in-
spirované místními reáliemi, krajinou, hist. 
artefakty (pečetě, listiny, nádoby) a stav-
bami. Z dal ších titulů, které ilustroval: Kniha 
o Místku Františka Linharta (1929), Památky 
města Místku Antonína Přecechtěla (1934) 
ad. 52 M. kolorovaných kreseb s náměty huk-
valdské ho hradu mělo provázet knihu Jindři-
cha Dohnala Hukvaldy (nevydána, kresby 
ve sbírce → MB). V mal. pracích zachyco-
val krajinu Beskyd, okolí Metylovic nebo → 
Radhošť. Účastnil se výstavy Bezručův kraj 
ve Frýdku (1935), jeho dílo prezentováno 
na výstavě Odkaz Josefa Müllera v Památ-
níku Vojtěcha Martínka v → Brušperku (1993) 
a Památníku Ferdiše Duši ve Frýdlantu (1994). 

Lit.: Mikoláš, J. L.: Zapomenuté malířské dílo učitele M., 
T 17, 1974, č. 3; Veselská, J.: J. M. (text k výstavě Odkaz 
J. M.), Frýdek -Místek 1993. 
Obr.: V (82, 100).   JVs

MÜLLER , Karel, historik, archivář, * 13. 4. 
1958 Ostrava. 
V l. 1973–77 studoval na gymnáziu v → Os-
travě, 1977–81 historii na FF UP. Od r. 1982 
pracoval v → ZAO, od r. 1990 je jeho ředite-
lem. Pedagogicky půso bí jako externí učitel 
heraldiky, sfragistiky a genealogie na FF UP 
a na FPF → SU. Je členem Vědecké archiv ní 
rady Ministerstva vnitra ČR a od r. 1991 pod-
výboru pro heraldiku Poslanecké sně movny 
Parlamentu ČR. Polem jeho věd. zá jmu 
je heraldika a reg. dějiny Slezska a Mo ravy. 
S několika spoluautory vydal Právní klenoty 
Moravy a Slezska (1991), Znaková privilegia 
měst, městeček a vsí na Moravě a ve Slezsku 
(1995). Je autorem řady po jednání o znacích 
morav. a slez. měst (Os trava, Opava, Těšín-
sko ad.). Na základě rukopisu Josefa Pilnáčka 
vytvořil edici jeho díla Rody starého Slezska 
(1991–98) a podílel se na mez. projektu Hand-
buch der historischen Stätten Böhmen und 
Mähren (1998). 
Lit.: LSČH; Hoffmannová, J. – Pražáková, J.: Biogra-
fický slovník archivářů českých zemí, Praha 2000.   MM

MUNK , rodina židovských podnikatelů ve 
Frýdku. 
Pův. pocházela z Vídně, z níž musela v r. 
1670 odejít do Lipníku nad Bečvou. Odtud 
se z přelidněného ghetta přemístila do → 
Frýdku, kde Moses H. († 1747 Lipník nad 
Bečvou) získal jako arendář vrchnostenské 
palírny ochranu místní vrchnosti. Zakoupil 
zde dům a zprostředkovával obchod s Ha ličí, 
Uhrami a Moravou. Jeho syn Nathan Moses 
se stal obchodníkem a nájemcem tabákového 
monopolu. V tom pokračoval jeho syn Ba-
ruch († 1821 Frýdek), který ob chodoval vlnou 
a vlněnými tkaninami s Ha ličí a provozoval 
ve městě žid. košer jídel nu. Syn jeho bratra 
Abrahama Josef (* 1786 Frýdek, † 1856 tam-
též) obdržel r. 1832 od moravsko -slez. zem. 
gubernia řádné tovární oprávnění k provo-
zu nejst. frýdecké úpravnické manufaktury, 
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k níž přibylo bělidlo, mandl a tiskárna kar-
tounů. Provozovny stá ly při vodním náhonu 
z řeky Ostravice a lo kalitě se začalo říkat 
Munkovice. V r. 1854 byl podnik přeregistro-
ván a fa získala název Josef Munk und Söhne. 
V řízení firmy pokračovali jeho synové, kteří 
vybudo vali další závod v → Místku. Syn 
Emanuel (* 1832 Frýdek, † 1888 Vídeň, Ra-
kousko) se angažoval v hosp. životě kraje, 
přispěl k založení frýdecké spořitelny (1869), 
zalo žením Židovského náboženského spolku 
pro Frýdek a okolí r. 1863 se zasloužil o roz-
květ žid. kultovního života na Frýdecku a při-
spěl i k založení frýdeckého žid. hřbitova 
(1882). Ignaz Jakub Josef M. (* 1858 Frýdek, 
† 1921) dovedl firmu k největšímu rozmachu 
a v r. 1891 výstavbou strojní tkalcovny do-
končil její proměnu v moderní tovární pod nik. 
Působil v měst. zastupitelstvu a v Obchodní 
a živnostenské komoře v → Opavě. Za jeho 
synovce dr. Fritze Rei ka fa vyhlásila bankrot. 
Větší část rodiny se stala obětí holocaustu. 
Lit.: BSSSM 10; Myška, M.: Opožděná industrializa ce. 
Lnářský a bavlnářský průmysl na Frýdecku a Místecku 
do počátků tovární výroby, Trutnov 1991; Spyra, J.: 
Židovské rody ve Slezsku, T 40, 1997.   MM

MÜNSTERBERKOVÉ , jedna z větví pánů 
z Kunštátu, potomci českého krále Jiřího 
z Poděbrad. 
Když král Jiří neuspěl v pokusech udržet pro 
svého syna král. hodnost, využil svého posta-
vení k uvedení svých potomků mezi slez. kn. 
11. 7. 1459 udělil císař Fridrich III. Jiříkovi 
Čechy jako léno a jeho synovi Viktorinovi 
dal hodnost říšského kn., 5. 8. 1459 byl Vik-
torin povýšen na kn. münster berského a hr. 
kladského a 7. 12. 1462 tento titul rozšířil 
na všechny Jiřího syny. Od r. 1463 držel Jiří 
z Poděbrad celé Opavsko (s výjimkou Hlub-
čicka), jehož větší část dal do správy svým 
synům. To také zůstalo za → česko -uh. války 
jako jediné (ač převážně kat.) na Jiřího straně. 
Viktorin (1443–1500) byl čes. hejtmanem a bo-
joval za zájmy svého otce. R. 1469 byl však 
Uhry zajat, vězněn v Trenčíně a na uh. Vise-
gradu, kde přestoupil na kat. víru. R. 1471 byl 
s příslibem vysokého výkupného propuštěn 

a snažil se vystupovat na Korvínově straně. 
Protože však ve svém počínání nenašel na 
Opavsku podporu, podpořil r. 1474 Korví-
novo tažení, při němž byla rozbořena vět-
šina zdejších → hradů a země vydrancována. 
V r. 1475 byl pak Viktorin od moci odsta-
ven a správcem opavské Korvínovy državy 
se stal levoboček Jan Korvín. – Další Jiřího 
syn Jindřich I. st. (1448–98) držel knížectví 
Münsterberg a Kladsko, měl statky i v Če-
chách, r. 1473 přestoupil na kat. víru. Zapletl 
se však do války s Matyá šem Korvínem 
a byl nucen prodat svá čes. panství. Jiný Jiří-
kův syn Hynek (označován též jako Jindřich 
ml., 1452–92) se r. 1472 stal jedním ze čtyř 
zem. správců a r. 1473 přestoupil na kat. víru. 
Známý je svou raně renes. lit. tvorbou. – Své 
dcery provdal Jiří z Poděbrad v soula du s mo-
censkými plány: Ludmila se stala manželkou 
Jana I. kn. lehnického, Kateřina ženou Ma-
tyáše Korvína a Zdena manželkou Arnošta, 
syna saského kurfiřta Fridricha II. – V 1. tře-
tině 16. stol. došlo k mocenskému úpad ku 
M., avšak díky výhodné sňatkové politi ce 
se jim podařilo získat nové statky, zejm. oleš-
nické knížectví. Karel I. Albert (1476–1536) 
prodal hrabství kladské, byl král. fojtem 
v Dolní Lužici, → vrchním slez. hejtmanem 
a hejtmanem v hlohovském kní žectví. Jeho 
syn Jáchym (1503–62) se stal čes. velkopře-
vorem johanitů, později dosáhl hodnosti bis-
kupa braniborského. Karlův vnuk Karel II. 
(1545–1617) opět dosáhl hodnosti slez. vrch-
ního hejtmana. Jindřich Václav (1592–1639) 
studoval ve Frankfurtu nad Odrou, kde byl 
krátce i rektorem uni verzity, r. 1623 se stal 
cís. voj. komisařem ve Slezsku a r. 1629 mís-
todržitelem Horního a Dolního Slezska. Po-
sledním mužským čle nem byl Karel Bedřich 
(1593–1647), který byl i posledním členem 
rodu z Kunštátu. Rod vymřel po přeslici jeho 
dcerou Alžbětou Marií (1625–86), provda-
nou za Silvia Nimroda, kn. z Virtemberka; 
jejich potomci, kn. virtembersko -olešnická, 
založili novou knížecí slez. dynastii. 
Lit.: Glogowski, S.: Potomci krále Jiřího z Poděbrad (Ge-
nealogie knížat z Minsterberka), Ostrava 1989; Županič, 
J. – Fiala, M. – Stellner, F.: Encyklopedie kníže cích rodů 
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zemí koruny české, Praha 2001; Felcman, O. – Fukala, R. 
(red.): Poděbradové. Rod českomoravských pánů, klad-
ských hrabat a slezských knížat, Praha 2008; Fukala, R.: 
Slezská knížecí dynastie Poděbradů, in: 550 let Hrabství 
kladského 1459–2009, Trutnov 2009.   TK

MUSICI MORAVIENSES , ostravský komorní 
soubor. 
Z pův. Ostravských sólistů (zal. 1964) vznikl 
r. 1967 soubor M. M. Jeho hráči byli od poč. 
klavírista → R. Bernatík a klarine tista → 
V. Vítek, 1969 přišel violoncellista → J. Ha-
liška, 1970 houslista → V. Kuzník. Kon-
certy souboru měly na programu převáž ně 
soudobou čes. hudbu (skladby Klementa 
Slavického, → J. Dadáka, → J. Podešvy 
ad.) i hudbu svět. (díla Paula Hindemitha, 
Daria Milhauda, Ernsta Křenka, Igora Stra-
vinského), vyznačovaly se typickou variabi-
litou obsazení, k jejich úspěšnému vyznění 
přispívala mimořádná nástrojová pohoto-
vost a cit pro stylovost interpretace všech 
jeho hráčů. Soubor absolvoval úspěšná zahr. 
turné (do skandinávských zemí, záp. Berlí na, 
v r. 1994 koncerty v Argentině aj.). Po r. 1989 
přijali členové M. M. nové veřejné, um., 
akad. i pedagogické funkce, činnost souboru 
se stávala méně intenzivní, naposledy hráči 
vystoupili v r. 2003. 
Lit.: Mazurek, J.: M. M., in: Česká a slovenská hudeb ní 
interpretace po r. 1945 a její ohlas v socialistických ze-
mích, Ostrava 1985.   JM 

MUSIL , Vlastimil, skladatel, dirigent, klaví-
rista a redaktor, * 7. 1. 1905 Mladá Boleslav, 
† 7. 2. 1985 Praha. 
Po působení v košickém rozhl. studiu vedl 
v l. 1937–38 → redakci hud. → ČRO. Au-
torsky připravoval pořady zvl. z va laš. a slez. 
hud. → folkloru. Byl autorem vokálních, 
klavírních a orch. skladeb, psal scén. hudbu 
(kantáta Zpěv Ostravy) a přispíval do denního 
tisku.   MŠť

MUSIOŁ , Paweł, učitel, veřejný a poli tický 
činitel, publicista, spisovatel, * 30. 7. 1905 
Horní Lištná (Třinec, Frýdek -Místek), † 19. 2. 
1943 Katowice (Polsko). 
Absolvent těšínského gymnázia a polonisti ky 
na Jagellonské univerzitě v Krakově, bě hem 

studia se angažoval v činnosti sdruže ní Po-
láků z Těšínského Slezska Znicz (v l. 1927–30 
předseda). Po studiích pracoval jako středošk. 
prof. v pol. městech Tar nowskie Góry a Cho-
rzów. Působil ve Svazu polských učitelů, jako 
politik patřil k radi kálnímu táboru Falanga, 
k jeho slez. sekci Młoda Polska (v Cieszynie 
redigoval stej nojmenný časopis), byl red. ča-
sopisu Kuź nica, členem redakce → ZarŚ. Vl. 
tvorbu zahájil v časopise → Gwiazdka Cie-
szyńska zveřejněním povídky Zemsta (1926). 
Zabý val se teorií slez. regionalismu a ději-
nami pol. literatury (Rzut oka na literaturę 
śląsko -polską, 1930; doktorská práce Dzieje 
piś miennictwa śląskiego, 1939; Piśmien-
nictwo polskie na Śląsku od początków XIX 
wieku, 1970). Po vypuknutí druhé svět. války 
v zá ří 1939 a útěku z něm. zajetí se angažo-
val v reg. odboji (Tajna Organizacja Woj-
skowa, Związek Walki Zbrojnej). Po zatčení 
gesta pem v → Těšíně byl popraven.   EK

MUZEJNÍ EXPOZICE HUDEBNÍHO CHARAKTERU  
→ Hudební muzea

MUZEUM BESKYD FRÝDEK -MÍSTEK , regionál-
ní muzeum.
Počátky frýdeckého muzea jsou spojeny 
s činností → J. Vochaly a Národopisného 
sdružení Sedlišťané, které se v r. 1924 pře-
jmenovalo na Slezské národopisné sdru-
žení pro Těšínsko a Hlučínsko Sedlišťané. 
T. r. se konaly ve → Frýdku národopisné 
slavnosti Slezský rok, v jejichž rámci došlo 
k otevření Lašského národopisného mu-
zea – první muzejní expozice v Rytířském 
sále frýdeckého → zámku. V následujícím 
r. byla expozice převzata nově ustavenou 
pobočkou Československého zemědělského 
muzea v Praze. V l. 1933–34 byla činnost 
zastavena a muzeum zrušeno, část sbírek 
byla vrácena pův. majitelům, část sbírek 
převzalo Zemědělské muzeum v → Opavě. 
Snaha o založení muzea v Místku je spojena 
s činností Matice místecké (→ matice). Její 
muzejní odbor byl zal. r. 1925 a v r. 1929 
bylo otevřeno místecké muzeum, jehož čin-
nost byla na konci 30. l. 20. stol. ochromena. 

MÜNSTERBERKOVÉ
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V r. 1949 byla na návrh → K. Černohorského 
muzea ve Frýdku a → Místku sloučena pod 
názvem Lidopisné lašské muzeum, ústav 
pro průzkum lidové osvěty a tvořivosti, a to 
bylo umístěno v Sekerově vile na Slezské 
ul. ve Frýdku; správcem se stal J. Vochala 
(1950 otevřeno veřejnosti). V r. 1952 bylo 
přejmenováno na Okresní lašské muzeum 
ve Frýdku -Místku. Muzeum se v následují-
cích l. dostalo do agonie (chyběli odb. pra-
covníci, nekonaly se výstavy). Po r. 1958, 
s příchodem Vladimíra Škuty, byla činnost 
muzea postupně obnovována (pořádány vý-
stavy, přednášky). V r. 1960 došlo k přestě-
hování muzea do prostor frýdeckého zámku, 
o 3 r. později bylo přejmenováno na Vlasti-
vědný ústav ve Frýdku -Místku a v r. 1964 
se stalo okr. zařízením. V r. 1967 bylo vytvo-
řeno přírodovědné pracoviště. Na konci 70. l. 
20. stol. došlo opět k přejmenování instituce 
na OVM ve Frýdku -Místku a r. 1991 na Mu-
zeum Beskyd Frýdek -Místek. MB dokumen-
tuje vývoj a stav přírody, společnosti a lidské 
práce v regionu Moravskoslezských Beskyd 
a Podbeskydské pahorkatiny. Sbírkový fond 
muzea čítá na 300 tis. evidenčních čísel. K na-
bídce patří stálé expozice (Beskydy – příroda 
a lidé, Zámecký okruh, Frýdek – mariánské 
poutní místo, Frýdek a Místek, Památník Ón-
dry Łysohorského), dále výstavy, přednášky, 
muzejní lekce, vycházky, exkurze, zájmové 
aktivity: Seniorgymnázium a Seniorklub, 
jarmarky, služby knihovnické, publikační 
činnost (např. sborník PaSMB). 
Lit.: Hájková, A. – Nosková, M: MB F.-M., Frýdek-

-Místek 2000; PaSMB 14, 2004.   KJ

MUZEUM NOVOJIČÍNSKA , regionální mu zeum. 
Počátky muzejnictví v → Novém Jičíně sa-
hají k r. 1849, kdy novojičínská hl. škola zís-
kala mineralogickou a ornitologickou sbírku 
od Wilhelma Kattauera, nadlesního z Ful-
neku. V r. 1861 vzniklo školní Kattauerovo 
muzeum, které bylo r. 1865 zpřístupněno ve-
řejnosti, ale o 10 l. později zrušeno. V r. 1887 
došlo k založení Městského muzea v Novém 
Jičíně, jehož první expozice byla otevřena 
r. 1889 v budově Zemské reálky. Muzeum 

pro svůj vznik získalo cenné sbírky etno-
grafie a přírodovědy od Dominika Bilimka, 
zakladatele Národního muzea v Mexiku, 
početné kolekce geologie, etnografie, numis-
matiky a um. předmětů od Augusta Bielky 
ryt. von Karltreu, osobního lékaře Františka 
Josefa I., a početnou kolekci mineralogie 
a geologie od novojičínského faráře Josefa 
Proroka. Dalšími význ. dárci byli cestovatel 
Emil Holub, polárník Eduard ryt. von Orel, 
archeolog → K. J. Maška a četní novojičínstí 
občané. V r. 1900 byla otevřena ex pozice 
Kravařské jizby, r. 1905 znovu zal. Muzejní 
spolek, r. 1911 otevřena velká et nografická 
expozice → Kravařska ve druhé budově 
Zemské reálky v Novém Jičíně a dne 5. 12. 
1937 začal fungovat Vlastivědný archiv Kra-
vařska spravovaný muzeem. Po r. 1939 pro-
běhlo stěhování muzea do objektu zámku, 
obnovení expozice Kravařska však nebylo 
dokončeno. V r. 1944 byl Mu zejní spolek 
rozpuštěn a muzeum převzalo pod správu 
město Nový Jičín. Nová expozice v Žerotín-
ském zámku byla otevřena r. 1953 s názvem 
Muzeum Kravařska, o r. později byl název 
pozměněn na Okresní muzeum Novojičín-
ska. To bylo r. 1959 sloučeno s Kloboučnic-
kým muzeem, pův. podnikovým subjektem 
n. p. TONAK. Dne 30. 6. 1963 vznikl Vlas-
tivědný ústav Nový Jičín, sdružující všechna 
muzea nového okr. Nový Jičín (kromě pod-
nikových muzeí). K 1. 1. 1979 se pozměnil 
název na OVM v Novém Jičíně. Od 1. 1. 2003 
je zřizova telem muzea Krajský úřad Morav-
skoslezského kraje, od 1. 4. 2003 nese název 
Muzeum Novojičínska. V posledních l. M. N. 
otevřelo expozici klo bouků s názvem Nechte 
na hlavě, nově rekonstruovaný Trámový sál 
zámku v Novém Jičíně, převezlo do Nového 
Jičína zámeckou knihovnu generála Laudona, 
zpřístupnilo novou expozici historie města 
s názvem Ve znaku zavinuté střely ad. V rámci 
svého působení po celém okr. byly veřejnosti 
zpřístupněny nové expozice na zámku Ku-
nín (→ zámky), v Muzeu ve → Frenštátě pod 
Radhoštěm, rekonstruován byl kostel sv. Jo-
sefa při kapucínském klášteře ve → Fulneku. 

MUZEUM BESKYD FRÝDEK-MÍSTEK
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V současnosti M. N. spravuje tyto objekty: 
Žerotínský zámek v Novém Jičíně, Památník 
→ J. G. Mendela v Hynčicích (otevřen 1965), 
Památník → F. Palackého v → Hodslavicích 
(otevřen 1948), Památník → J. A. Komen-
ského ve → Ful neku (otevřen 1954, rein-
stalace 1970 a 1992), Mu zeum v → Bílovci, 
Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda 
v → Příboře (otevřena 1969), Muzeum ve → 
Frenštátě pod Radhoštěm, Zámek Kunín, 
Muzeum v → Klimkovicích, Muzeum ve → 
Štramberku, Kostel sv. Josefa při kapucín-
ském klášteře ve Fulneku. M. N. vydává mu-
zejní periodika → VSNJ a → Hlasy Muzea 
ve Frenštátě pod Radhoštěm. 
Obr.: HZ (47, 55–56); M58; V214.   JŠd + RaPo

MUZEUM  TĚŠÍNSKA , regionální muzeum. 
První muzeum v Českém → Těšíně (r. 1920 
Těšín rozdělen mezi ČSR a Polsko) vzniklo 
v r. 1925 a navazuje na tradici muzejnictví 
z r. 1802, kdy bylo → L. J. Scherschnikem 
zal. muzeum v Těší ně. Dnešní stát. reg. mu-
zeum bylo znovu založeno 11. 6. 1948. M. T. 
je orientováno na dokumentaci hist. území 
→ Těšínska. Muzeum vlastní zejm. unikátní 
sbírkové fondy z oblasti archeologie, etno-
grafie (zemědělství, řemeslo, kroje, textil, lid. 
nábytek, lid. umění ad.), um. řemes la, histo-
rie, botaniky a mineralogie. Od r. 1957 začalo 
M. T. vydávat časopis → Tě šínsko, vydávalo 
též Zprávy okresního muzea v Českém Těšíně 
(o své sběratelské a popularizační práci) a Stu-
die o T (do r. 1989 pravidelně, od té doby jako 
monografie). Bohatá je i další publi kační čin-
nost. Součástí M. T. je Klub Muzea Těšínska, 
oživující v pravidelných přednáškách a tema-
tických procházkách kult. dědictví regionu. 
M. T. spolupracuje s Muzeem Śląska Cie-
szyńskiego v Cieszyně. Je členem Aso ciace 
muzeí a galerií ČR. – Do r. 1998 bylo M. T. 
umístěno v třípodlažním domě na Hlavní tř. 
Budovu ve stylu vídeňského neoklasi cismu 
postavil v l. 1884–85 těšínský stavitel Alois 
Jedek. Byla určena pro → těšínskou komoru, 
sloužila však růz ným účelům, a to až do r. 1951, 
kdy byly nevyužité obch. prostory přiděleny 

muzeu. Později se celá budova stala majetkem 
M. T. Nyní je předmětem restitučního jednání 
a muzeum sídlí v náhradních prostorách na ul. 
Pražská. – M. T. spravuje několik poboček: 
Výstavní síně věnující se historii daných měst 
se nacházejí v Českém Těšíně, → Orlové, → 
Karviné, → Havířově (Musaion) a → Jablun-
kově (od r. 2001; základ tvoří rodinné muzeum 
písmáka → A. Sikory z poloviny 19. stol. 
a Krajinské muzeum Slezské muzejní společ-
nosti z r. 1922). Dalším objektem je Technické 
muzeum v → Petřvaldě (v objektu býv. fary) 
s expozicemi tramvajové dopravy na území 
→ OKR a hornictví na Karvinsku. Kotulova 
dřevěnka v Bludovicích (dnes část Havířova) 
je roubenou lid. chalupou z r. 1781, která spolu 
s větrným mlýnkem a stodolou představuje 
skanzen tradičního lid. bydlení někdejšího 
zemědělského Těšínska. K muzeu náleží též 
NKP Památník → životické tragédie a Archeo-
park → Chotěbuz -Podobora. Součástí M. T. 
je Mu zejní knihovna Silesia, jejímž základem 
se stala Studijní knihovna Silesia (jádro tvo ří 
soukromá knihovna → J. Matuly). Uzavřený 
fond zahrnuje zejm. čes., pol. a něm. sile siaca, 
sbírku reg. periodik, ruko pisy, staré tisky 
(součástí sbírka tisků → J. Třanovského), → 
písně kramářské, knižní produkci 19. stol., 
adresáře, kalendáře a odb. studijní literatu ru. 
Význ. místo zaujímá torzo zámecké knihovny 
v Ropici.
Lit.: Báča, L.: O práci českotěšínského muzea, T 7, 1963, 
č. 5; Gaura, K.: Muzeum a Okresní vlastivěd ný ústav, in: 
Český Těšín. 50 let městem, Ostrava – Český Těšín 1973; 
kol.: 180 let muzejnictví na Těšínsku (1802–1982), T 26, 
1982, č. 2. 
Obr.: HZ32; M60.   JŠd + VB

MUZEUM V BRUNTÁLE , regionální muzeum. 
Poč. muzejnictví v → Bruntále sahají 
do r. 1898, kdy 15 bruntálských občanů po-
žádalo měst. radu o souhlas se založením 
muzejní společnosti. V r. 1907 se změnila 
v muzejní spolek, který usiloval o dokumen-
taci historie města i širšího okolí shromažďo-
váním hmotných předmětů. První prezentace 
sbírek proběhla na živnostensko -prům. vý-
stavě v r. 1913 při oslavách 700letého výročí 
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Bruntálu. Pro rychle rostoucí sbírkové fondy 
muzea byl již v r. 1915 muzeem zakoupen 
tzv. Gabrielův dům na hl. nám., kde byla 
v r. 1916 zřízena stálá muzejní expozice. 
Válečná léta přečkalo bruntálské muzeum 
i jeho sbírky bez větších ztrát. V r. 1945 pře-
šlo plně do správy města a od r. 1952 bylo 
okr. muzeem. Po reorganizaci okr. Bruntál 
v r. 1960 se tamní muzejní činnost soustře-
dila do dvou organizací: Okresního vlasti-
vědného střediska v Bruntále, které vzniklo 
spojením okr. muzeí v Bruntále a → Rýma-
řově, a Okresního muzea v → Krnově. Jejich 
sloučením v r. 1963 vznikl Vlastivědný ústav 
Bruntál. Převzal správu nejvýznamnějších 
památkových objektů v okr., r. 1963 zámku 
Bruntál (→ zámky), 1965 hradu → Sovinec 
a 1974 objektu býv. kosárny v Karlovicích. 
Vlastivědný ústav Bruntál byl v r. 1978 pře-
jmenován na OVM v Bruntále. Ha varijní 
stav téměř všech budov muzea však v 80. l. 
negativně ovlivnil veškerou jeho činnost. 
OVM v Bruntále, přejmenované r. 1991 
na M. v B., obnovilo v 90. l. 20. stol. svou 
činnost. V průběhu 10 l. od r. 1992, kdy byla 
znovu zpřístupněna zámecká expozice, vy-
budovalo ve svých objektech řadu dalších 
muzejních expozic (Bruntál – Vrbenské sklo, 
Sakrální památky bruntálského děkanátu, 
Portrét 19. století ve sbírkách muzea ad.; 
Sovinec – Lesnická škola, Cín ze sbírek mu-
zea, Zbraně ad.; Karlovice – Funerální plas-
tika, Grafiky Rudolfa Tamma či zemědělská 
a lesnická technika). V nastoupeném trendu 
pokračovalo i v r. 2003, kdy se zřizovatelem 
muzea stal Krajský úřad Moravskoslezského 
kraje. V následujících l. proběhly náročné 
práce na obnově zámku Bruntál (včetně in-
teriérů a mobiliáře), hradu Sovinec i areálu 
kosárny v Karlovicích. Byly vybudovány 
nové či zásadně reinstalovány stávající ex-
pozice – v Bruntále např. expozice řemesel, 
na Sovinci, kde byla podstatně rozšířena 
lesnická expozice a nově vznikla expozice 
archeol., byla instalována řada hradních 
prostor, v kosárně v Karlovicích byly zpří-
stupněny expozice obydlí 19. stol. Muzeum 

vedle stálých expozic připravuje krátkodobé 
výstavy jak muzejní, tak moderního výtv. 
umění. Muzeum vydává vl. sborník (Sborník 
bruntálského muzea) a řadu odb. monogra-
fií, katalogů sbírek a výstav. Muzeum je or-
ganizátorem řady kult. akcí (koncertů, div. 
představení, jarmarků, zámeckých velikonoc 
a vánoc i muzejních nocí). 
Lit.: Štěpán, V.: Historie zámku Bruntál, Bruntál 1998 
(doplěné vydání 2009); Čapka, V. – Niesner, T.: Hrad So-
vinec, Bruntál 2007; Niesner, T. a kol.: Sbírky M. v B., 
Bruntál 2009.   TN

MUZEUM V JESENÍKU  → Vlastivědné muzeum 
Jesenicka

MUZEUM ZDEŇKA BURIANA  → Burian, Zdeněk

MYRON , Jiří (vl. jm. Bohumil Prošek), herec, 
režisér, divadelní ředitel, * 7. 7. 1884 Humpo-
lec (Pelhřimov), † 25. 1. 1954 Ostrava. 
Nedokončil Českoslovanskou obchodní aka-
demii v Praze (spolužákem byl Jaroslav Ha-
šek) a v r. 1904 nastoupil do prvního angažmá 
u společnosti Růženy Pohorské -Reindlové. 
Do → Ostravy přišel z Olomouce v září 1923. 
Byl představitelem analytického realisticko-
-psychologického herectví a významně při-
spěl k budování vynikajícího činoher ního 
souboru → NDM ve 30. l. Ze spo lupráce 
s režisérem → K. Proxem vzešla mj. titulní 
role v Rollandově Dantonovi (1925) a král 
Oinomaos ve Vrchlického Námluvách Pelo-
pových (1926). Herecký vývoj M. ovlivnil 
režisér → J. Škoda ambiciózními inscena-
ce mi zejm. Shakespearových her (titulní role 
v Juliu Caesarovi, 1935, a Králi Learovi, 
1937, komediální postavy Tobiáše Říhala 
ve Večeru tříkrálovém, 1932, Johna Falstaf fa 
ve Veselých ženách windsorských, 1936, ad.). 
K nejpůsobivějším patřily M. postavy ztros-
kotanců v hrách Maxima Gorkého (Chrapov 
ve Vasse Železnovové, rež. → A. Kurš, 1937, 
Mastakov ve Staříku, rež. Otto Haas, 1946, 
Jegor Bulyčov, rež. A. Kurš, 1949) nebo Do-
stojevského (Marmeladov ve Zločinu a trestu, 
rež. → K. Konstantin, 1939). V in scenacích 
čes. dramatiky ztělesnil Barborku v Lange-
rově Periferii (rež. J. Škoda, 1936), bar. Krüga 
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v Čapkově Bílé nemoci (rež. A. Kurš, 1937) či 
Jiráskova Gera (rež. → M. Wasserbauer, 1945). 
Hrál často i v operetě (do r. 1936) a režíroval 
zejm. konverzač ní a soudobé hry (František 
Langer: Jízdní hlídka, 1935, ad.). Byl před-
sedou ostr. pobočky protifaš. → Klubu čes-
kých a německých divadelních pracovníků 
(1936–38), šéfem činohry (1942–44) a ředi-
telem ostr. divadla (1942–46). Po M. smrti 
bylo tehdejší Lido vé divadlo (býv. Národní 
dům, → div. budovy a sály) přejmenováno 
na Divadlo Jiřího Myrona. 
Lit.: Zbavitel, M.: J. M., Ostrava 1980; Fikejz, M.: Český 
film. Herci a herečky 2, Praha 2007.   JŠt

MYSZAK , Jiří, sochař, * 2. 3. 1925 Terezín (Li-
toměřice), † 7. 4. 1990 Ostrava. 
Studoval na AVU v Praze (1945–49, učitelé 
Karel Pokorný a Jan Lauda), po absolvo-
vání se trvale usadil v → Ostravě. Výrazně 
se podílel na organizaci um. života města, 
několikrát se stal předsedou pobočky SČVU 
v Ostravě. Byl zakládajícím členem → TS 
Ostrava a → TS Kontrast. Jeho dílem jsou 
zejm. monumentální realizace v architektuře 
a pro veř. prostor. Ve 2. polovině 50. l. tvořil 
v realistickém duchu, např. figurální skupiny 
Učitelka a Horník pro Česko -polskou školu 
v → Havířově (1955), dekorativní alego-
rické plastiky na Hlavní tř. v Ostravě -Porubě 
(1956–57), 3 ze 6 alegorických plastik pro 
Dům kultury pracujících Ostravy, později 
Vítkovic (Matka, Zlepšovatel, Chemička, 
1959–60; ve skupině s alegoriemi Vlasti-
mila Veče ři) či sochy Školáků na průčelí škol 
na ul. Porubské v Ostravě -Porubě (1959–60). 
Od poč. 60. l. M. tvroba směřuje k poetické 
lapidárnosti a reflexi organických přírodních 
forem. Zvláštní půvab mají sochy z tohoto 
období složené ze šamotových dílů (Lesbia 
před ZŠ Vítězslava Nezvala v Haví řově, 1962; 
Žal u ZŠ Marušky Kudeříkové tamtéž, 1966; 
Pastýřka ve → Vítkově, asi 1964; Matka s dí-
tětem u ZŠ Volgogradská v Ostravě -Zábřehu, 
1965–66; Ležící na ul. Lidické v → Třinci, 
konec 60. l., ad.). Po nucené odmlce na poč. 
tzv. normalizace vytvořil sloupy Stéla před 
učňovským střediskem v Ostravě -Zábřehu 

(1973) a Výroba slínku před cementárnou 
v Ostravě -Kunčičkách (1974, pod jménem 
Františka Radvana), v 80. l. pak Kovový 
květ v Českém → Těšíně (1980), Žízeň v No-
vém Jičíně (1980), keramickou fontánu pro 
atrium → VŠB v Ostravě -Porubě (1982), 
kašnu Ruce chrání vodu na nábřeží v Mo-
ravské Ostravě (1984), rozsáhlý reliéf Mladí 
stavbaři / Budovatelé staveb na SŠ stavební 
v Ostravě -Zábřehu (1987) ad. Rovněž je au-
torem portrétů (např. → A. Polášek, → 
V. Kristin, → J. Šoupal, → B. Dvorský, → 
V. Wünsche, → O. Lasák, → M. Holub ad.). 
Ve vol né tvorbě vznikly např. plastiky Torzo 
tlusté ženy, Tlustá žena (obě 1959), Torzo I, II 
(1961), Torzo III (1964, v zahradě → GVUO), 
Hutník I a II (1964), Žena s cigaretou (1965) 
ad. Vysta voval zejm. s → B. Dvorským 
v → Parku kultury a oddechu města Ostravy 
(1966), individuálně na zámku → Hradec 
nad Moravicí (1967), posmrtně v ostr. → 
Domě umění (1991). Je zastoupen ve sbír-
kách GVUO, Muzea umění Olomouc a MG. 
Lit.: Holý, P.: J. M. (katalog výstavy v Hradci nad Mo-
ravicí), 1967; týž: J. M. (katalog GVUO), 1991; Šťastná, 
M.: Socha ve městě, Ostrava 2008. 
Obr.: S (78, 80, 89, 97).   PH + JI

MYŠKA , Milan, historik, vysokoškolský peda-
gog, * 13. 4. 1933 Vítkovice (Ostrava -město). 
Narozen v uč. rodině. V l. 1943–51 studoval 
gymnázium v → Ostravě, → Místku a → Bí-
lovci, 1951–56 historii na UK. Po absolutoriu 
působil jako asistent na Vyšší pedagogické 
škole v → Opavě, od r. 1960 na Pedago-
gickém institutu v Ostravě, od r. 1964 PF 
(1961 CSc., 1964 doc., 1966 PhDr.). Pro 
polit. postoje měl od r. 1970 zákaz pedago-
gické a publi kační činnosti, v l. 1972–82 
nezaměst naný. Od r. 1983 věd. pracovní-
kem → SZM. V r. 1990 se vrátil na PF v Os-
travě a v l. 1991–98 byl ved. katedry historie 
na nově zřízené FF → OU (1990 prof., 1991 
DrSc.). V r. 2006 mu byl udělen čestný dok-
torát Univerzity Hradec Králové. 2008–11 
byl ředitelem Centra pro hospodářské a so-
ciální dějiny FF OU. Působil v akad. funk-
cích a věd. ra dách VŠ a akad. ústavů, člen 
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oborových rad doktorského studia i komisí 
Grantové agentury ČR. Byl předsedou Stá lé 
smíšené česko -polské komise humanitních 
věd při ministerstvech školství ČR a Pol-
ska. Význ. je účast v řadě redakčních rad 
(ČČH, → ČMM, → SlSb ad.). Svůj věd. zá-
jem trvale orientoval k hosp. a soc. dějinám, 
zejm. 18. a 19. stol. Zprvu jej zaujal proces 
prům. revoluce, svými důsledky zásadní 
pro vývoj Ostravska. Výsledkem byla řada 
prací osvětlujících problematiku železář-
ství, hornictví i textilní výroby a dopravy, 
ale také spol., národnostní a kult. proměny 
regionu (Založení a počátky Vítkovických 
železáren, 1960; Počátky vytváření dělnic ké 
třídy v železárnách na Ostravsku, 1962; Die 
mährisch -schlesische Eisenindustrie in der 
industriellen Revolution, 1970, ad.). Po stupně 
rozšířil pozornost hl. k problematice → pro-
toindustrializace a raným formám → indu-
strializace a k jejich populačním a so ciálně 
strukturálním důsledkům (Opožděná indu-
strializace. Lnářský a bavlnářský prů mysl 
na Frýdecku a Místecku do počátků tovární 
výroby, 1991; Proto -industriální železářství 
v českých zemích. Robota a jiné formy nu-
cené práce v železářských manu fakturách, 
1992). S tím souvisí i jeho zájem o dějiny 
podnikání a podnikatelstva (Rytíři prů-
myslové revoluce, 1997; Breda a Wein stein, 
1998; Vilém Jičinský. Životní příběh českého 
montanisty v ostravsko -karvinském revíru, 
Osobnosti Slezska 5, 2006). Význ. je také 
jeho přínos při výzkumu reg. dějin Slezska 
a Moravy (Faustin Ens. Životní příběh slez-
ského intelektuála doby předbřeznové, 2003; 
Hrabě Hodic a jeho svět. Zámecká kultura 
ve Slezsku mezi barokem a osvícenstvím, 
2011; spoluautorem knih Dě jiny Ostravy, 
1967, 1993; Brušperk, město nikoliv nejmenší, 
1969; Encyklo pedie Slezska, 2000). K této 
tematice se přimyká jím podnícený dlouho-
dobý pro jekt → BSSSM (od r. 1993, dosud 26 
sešitů). Je spo luautorem vysokošk. učebnice 
Úvod do stu dia dějepisu (1967) a řady skript 
(Dějepisci o dějinách, 1969; Kapitoly z dě-
jin výroby, 1970; Dějiny výroby do nástupu 

vědecko technické revoluce se zaměřením 
na území Československa, 1976; Problémy 
a metody hospodářských dějin 1, 1995). Nové 
metodologické podněty a řešení problémů 
přinášely i četné studie publikované ve věd. 
časopisech a sbornících doma i v cizině (SlSb, 
ČSM a → ČSZM, ČMM, ČČH, Revue d´His-
toire de la Sidérurgie, Business History Re-
view, Past and Present, Études Danubiennes 
ad.). Přehled vybraných studií spolu s biblio-
grafií z období 1953–2009 přináší výběrová 
edice Milan Myška. Z díla hospodářského 
historika, 2010.
Lit.: LČH; LSČH; Pedagogická fakulta Ostrava – pat-
náct let, Ostrava 1968 (s bibliografií do r. 1968); Prof. 
PhDr. M. M., DrSc., in: SPPFOU 1, 1993; Zářický, A. 
(ed): M. M. Z díla hospodářského historika, Spisy OU 
215, Ostrava 2010.   LD

N
NA HRANICI , divadelní festival.
Každoroční mez. div. festival, který se koná 
v Českém → Těšíně a Cieszyně. První roč-
ník byl věnován hrám Václava Havla, další 
roč níky čes., pol., slov. a po uzavření Vi-
segrádské čtyřky také maď. profesionálním 
i amatérským souborům (Divadlo Husa 
na provázku Brno, Divadlo Astorka Korzo 
90 Bratislava, Teatr Wiejski Węgajty, Cent-
ral Europe Dance Theatre Budapešť aj.). Fes-
tival je otevřen všem druhům a žánrům. Od 
r. 1993 je festival soutěžní a výherce, které ho 
vybírá mez. odb. porota, obdrží Zlomenou 
hraniční závoru – symbol bou rání hranic, 
těch skutečných i těch pomysl ných. Pořa-
datelé: Česko -Polsko -Slovenská Solidarita 
Cieszyn, Kulturní a společen ské „Střel-
nice“ Český Těšín, Národní dům Cieszyn, 
→ Těšínské divadlo Český Těšín do r. 2000. 
Po vstupu ČR do Evropské unie (2004) byl 
název změněn na festival Bez hranic.
Lit.: Almanachy Mezinárodního divadelního festivalu 
Na Hranici, Český Těšín 1989–2002.   AJ 
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NÁBOŽENSKÁ BRATRSTVA , sdružení převáž ně 
laiků za účelem vykonávání určitého kul tu 
a prohloubení vlastní zbožnosti.
N. b. kladla důraz na poslední věci člo věka 
a ještě více na jeho posmrtnou spásu. Za tímto 
účelem vykonávala zvl. pobožnos ti (např. zá-
dušní mše) a byla obdařena také různými pri-
vilegii a odpustky. Vzhledem k prolínání náb. 
a spol. života představovala výrazný element 
každodenní ho života zvl. ve městech (teprve 
od 2. poloviny 17. stol. proniká tento typ zbož-
nosti také na venkov); kromě duchovní sfé ry 
byla tato sdružení aktivní i v hosp. a kult. ob-
lasti. N. b. představují celoevr. fenomén, proto 
se jejich vývoj příliš neliší ani na vymezeném 
území, pův. rozdě leném mezi olomouckou 
a vratislavskou diecézi. Ve středověku pře-
važovala n. b. Božího těla, zakládaná pouze 
v nejvýznamnějších lokalitách podle cechov-
ního vzoru (→ Opava cca 1382, → Krnov 
1475, → Tě šín, datum zal. neznámé). Tomuto 
typu byl kromě důrazu na kult Božího těla, 
rozšířený zejm. ve stř. Evropě již od poloviny 
13. stol., společný patrně také majetkový cen-
sus – uchazeči o přijetí museli obvykle skládat 
vysoké zápisné. Proto šlo pův. o elitní sdružení 
měšťanů, které ze svého rozpočtu spolufinan-
covalo liturgický provoz ve farním kostele. 
N. b. často půjčovala peníze na úrok, příp. 
sama vlastnila nemovitosti, které mohla prona-
jímat. Tento ekon. aspekt se vyskytuje i u vět-
šiny pozdějších typů náb. sdružení. – V rámci 
sev. Moravy a Slezska je nejméně zastoupen 
typ tzv. lite rátských bratrstev. Ta představují 
v období → reformace, kdy mnohá kat. bra-
trstva za nikla, obecnou čes. alternativu n. b. 
V užším smyslu se jedná o sdružení zbožných 
a vzdě laných měšťanů (gramotných – proto 
lite ráti) za účelem zpěvu při bohoslužbách. 
Obvykle se však tato bratrstva neuzavírala 
ani ženám, kterým byl bohoslužebný zpěv 
zapovězen, a nezpěvákům, neboť v dané lo-
kalitě se obvykle jednalo o jedinou možnost 
takového sdružení. Tato bratrstva jsou dolo-
žena v → Novém Jičíně (k r. 1586) a Opavě 
(ko lem r. 1600) při čes. evang. (luteránských) 
kostelech. Vzhledem k tomu, že se během 

16. stol. reformace rozšířila téměř na celém 
území sev. Moravy a Slezska, vznikala nová 
kat. n. b. až v souvislosti s → protireformací, 
přede vším olomouckých biskupů na přelomu 
16. a 17. stol., zprvu na biskupských statcích: 
kat. literátské bratrstvo s mariánským za-
svěcením v → Ostravě zal. 1591; mariánské 
bratrstvo v → Příboře zal. 1603 (jeho zpěváci 
byli nazýváni po starém způsobu literá ti, → 
příborský kancionál); v → Brušperku bratr-
stvo sv. Františka zal. 1626. Obecně větší roz-
mach náb. sdružení lze klást až do 2. poloviny 
17. stol. Především díky aktivitě olomouckého 
biskupa Karla Liechtensteina -Castelcorna 
vzniká mnoho nových n. b.; v barok. duchu 
(nízký nebo žádný vstupní poplatek, a tedy 
širší členská základna) jsou obnovena i pův. 
bratrstva Božího těla v Opavě a Krnově. 
Na rozdíl od dřívějších typů šlo o n. b. kano-
nicky zal. (schválená círk. vrchností), neboť 
Tridentský koncil svěřil bratrstva do pravo-
moci biskupů. Dosud převažující mariánský 
kult v zasvěcení n. b. se rozšiřuje i zásluhou 
dominikánů (růžencová) a karmelitánů (ška-
pulířová). Tyto řády působí v menších loka-
litách jen zprostředkovaně (Bolatice, Ostrava, 
→ Příbor), ve větších městech (kromě Opavy, 
Krnova a Těšína také např. ve → Fulneku) 
vznikají n. b. přímo při klášter ních kostelech, 
a to i dalších řádů. → Jezui té (v menší míře 
i → piaristé) zakládali tzv. sodality (družiny, 
kongregace), zaměřené k uctívání P. Marie. 
V Opavě vznikaly již ve 30. l. 17. stol. postupně 
lat. družina v rámci jezuitského gymnázia, 
měšťanské kongregace (zvlášť pro něm. a čes. 
etnikum) a sdružení tovaryšů. Zvl. gymn. so-
dalita působila výrazně v duchovní a zároveň 
kult. sféře. Především ona pořádala bohatě vy-
zdobená procesí a různé div. produkce, čas to 
s hud. doprovodem (→ řádové divadlo). Běžná 
n. b. takto kulturně aktivní obvykle nebyla, 
často však vydávala velké částky na umění 
obecně: kromě vl. zpěváků odměňo vala i chrá-
mové hudebníky. Některá n. b. si postavila vl. 
oltář či kapli v rámci farního kostela a záro-
veň přispívala na jeho vyba vení a další akti-
vity v rámci farnosti (např. mariánský sloup 
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v Moravské Ostravě). Především za účelem 
zapisování nových členů měla n. b. nezřídka 
nákladně zdobe né pamětní knihy, ale dávala 
si též tisk nout stanovy či různé pozvánky 
na výroční slavnosti (obvykle svátek patrona 
bratrstva), kdy se daná lokalita stala lokálním 
→ pout ním místem. V 18. stol. nedošlo k vý-
razné změně způsobu fungování, pouze se n. 
b. masově rozšířila i do menších lokalit včetně 
venkova, který byl dříve zastoupen jen zříd ka 
(Bolatice). Vedle již fungujících typů se ob-
jevují nové kulty: často jsou zastoupena tzv. 
pohřební b., zasvěcená sv. Barboře, sv. Josefu 
nebo Smrtelným úzkostem Krista; v souvis-
losti s kanonizací Jana Nepomucké ho r. 1729 
vzniká i mnoho n. b. zasvěcených právě jemu. 
Do života n. b. se promítlo polit. uspořádání: 
v habsburské monarchii došlo k jejich zru-
šení a zabavení jejich majetku v rámci jose-
fínských reforem dvorským de kretem z 22. 5. 
1783; v Pruskem zabraných oblastech však n. 
b. přežila často až do 20. stol. (např. → Hlu-
čín, Bolatice). V rámci habsburské monarchie 
byla obnovována až od 2. poloviny 19. stol. 
v souvislosti s rozmachem spolkového života. 
Tato sdru žení však na rozdíl od středověkých 
a raně novověkých n. b. nepřekračovala svým 
vý znamem rámec farnosti.
Lit.: Bochnak, W.: Religijne stowarzyszenia i bractwa 
katolików świeckich w diecezji wroclawskiej od XVI. 
wieku do 1810 roku, Legnica 2000; Mikulec, J.: Barokní 
náboženská bra trstva v Čechách, Praha 2000; Pátková, 
H.: Bratrstvie ke cti Božie. Poznámky ke kultovní čin-
nosti bratrstev a cechů ve středověkých Čechách, Praha 
2000; Maňas, V.: Náboženská bratrstva na Moravě 
do josefínských reforem, in: Bratrstva. Světská a cír-
kevní sdružení a jejich role v kulturních a společenských 
strukturách od středověku do moderní doby, Pardubice 
2005; Maňas, V.: „Jakžto zahrádka zavřená a studnice 
zapečetěná.“ Náboženská bratrstva v Hlučíně raného 
novověku, VVM 58, 2006; Maňas, V.: …ze zbožnosti 
a braterskej náklonnosti… Osudy škapulířového bratr-
stva v Moravské Ostravě, Ostrava 23, 2007; Maňas, V. – 
Orlita, Z. – Potůčková, M.: Zbožných duší úl. Nábožen-
ská bratrstva v kultuře raněnovověké Moravy, Olomouc 
2010.   VM

NÁBOŽENSKÉ POMĚRY , souhrn okolností 
a podmínek pro rozvoj náboženství a jednot-
livých konfesí.
O náboženství pův. obyv. mnoho nevíme, rov-
něž pro období Velké Moravy prameny mlčí. 

Okolo r. 1000 se upevňuje křesťanství (zalo-
žení biskupství ve Vratislavi; → círk. organi-
zace), ve 30. l. 11. stol. došlo v Polsku k oživení 
pohanství. Další postup christianizace tím byl 
narušen, ale i tak do r. 1150 vzniklo ve Slez-
sku asi 100 kostelů, které navazují na síť 
kastelánií a vznikají také při velmožských 
dvorcích (vlastnická církev). Postupná eman-
cipace církve z područí svět ské moci (imu-
nity, boj o investituru) a roz voj měst změnily 
ve 13. stol. n. p. Pro círk. rozvoj byl důležitý 
vznik klášterů (→ círk. řády). Nejdříve to 
byl klášter sv. Vincence u Vratislavi (před 
r. 1139 obsazen pův. be nediktiny, od r. 1193 
premonstráty), klášter P. Marie ve Vratislavi 
ad. Rozmach na stal až ve 13. stol. v souvis-
losti se → středo věkou kolonizací, kdy do slez. 
měst přichá zejí žebravé řády. Tatarský vpád 
do Slezska znamenal rovněž poplenění círk. 
statků, povzbudil však snahu o obnovu. Pře-
devším postava sv. → Hedviky se stala sym-
bolem círk. snah a byla záhy vnímána jako 
patron ka Slezska. Brzy k ní přibyli další slez. 
svět ci a blahoslavení: Anna Slezská, Broni-
slava, Česlav, Eufemie Ratibořská a Hyacint 
Pol ský. Uctíván byl i sv. Vojtěch, z Polska 
se šířil kult sv. Stanislava. Pro 13. stol. je význ. 
i příchod cisterciáků. Rozkvět mocenského 
a kult. postavení církve představovalo 14. stol. 
(vratislavským biskupem bylo nazvá no „zla-
tým“), kdy energický biskup Přeclav z Poga-
rell (1341–76) dosáhl vrcholu biskupské moci. 
Husitstvím nebylo pův. Slezsko příliš zasaženo 
(→ husitské války), naopak zde našla útulek 
celá řada konventů vyhnaných z Čech. Slez. 
knížata i města se postupně přidala na stranu 
císaře Zikmun da. Círk. instituce byly ovšem 
poškozeny několika husitskými vpády, další 
ztráty přinesla → česko -uh. válka, která za-
sáhla zvlášť tvrdě Opavsko. V 15. stol. nastal 
i zde hluboký úpadek úrovně ducho venstva, 
což znamenalo snadné pronikání protest. 
myšlenek, zánik většiny klášterů i převzetí 
většiny farností nekatolíky (→ reformace). Až 
na konci 16. stol. začala i zde kat. restaurace, 
prosazovaná zejm. olomouckým biskupstvím 
(→ protireformace), rychle se šířil kult sv. Jana 
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Nepomuckého, většina klášterů byla barok-
ně přestavěna, v těšínském Slezsku se však 
i v pobělohorské době dále rozvíjel protes-
tantismus (v 18. stol. zvlášť → pietismus). 
Po r. 1742 se v prus. části (→ vratislavská kon-
vence) dostali katolíci do pozice trpěné men-
šiny, státem různě postihované. R. 1810 bylo 
v rámci sekularizace postiženo biskup ství 
a kláštery citelně majetkově, i zde došlo k tzv. 
→ Kulturkampfu, během něhož se snažil prus. 
stát podlomit vliv kat. církve. Ale i tehdy zde 
vznikaly např. nové kongre gace. V rak. části 
Slezska naopak museli → Habsburkové stále 
výrazněji přihlížet taj ným nekatolíkům, což 
změnilo až vydání to lerančního patentu. Po 
r. 1945 s příchodem pol. obyv. do býv. prus. 
provincie nastala nová epocha v círk. životě. 
Slezsko bylo v minulosti skutečně duchovní 
zemí, slez. katolíci a protestanti se často ur-
putně utkávali, z těchto bojů vznikla tzv. slez. 
tole rance. Např. na vratislavské univerzitě 
exis tovaly dvě teol. fakulty: kat. a evang., obě 
byly po dlouhá období význ. středoev r. věd. 
středisky.
Lit.: Köhler, J. – Bendel, R.: Geschichte des christli-
chen Lebens im schlesischen Raum. Teilbd. 1, Mün-
ster 2002; Krejčík, T.: N. p. ve střední Evropě v době 
reformace a za třicetileté války, in: Kardinál František 
z Dietrich steina (1570–1636). Prelát a politik neklidného 
věku, Olomouc 2008; Czyz, R. – Gojniczek, W. – Spra-
tek, D. (ed.): Trzysta lat tolerancji na Slasku Czieszyn-
skim, Cieszyn 2010.   TK

NACISTICKÁ OKUPACE  → Okupace nacistická

NAJBRT , Michal, redaktor, dramaturg, scená-
rista, režisér, * 21. 6. 1945 Kolín.
Absolvoval FF MU (1969) a postgraduální 
studium Fakulty žurnalistiky UK (1978). Od 
r. 1971 pracuje v → ČTO. Dra maturg a mo-
derátor cyklu zábavných pořadů Můj táta 
byl (rež. → Zdeněk Havlíček), autor kome-
dií a povídek ostr. telev. vydání Bakalářů 
(1980–2000, např. příběhy Husa, Dědek, Ka-
pesníček), autor scéná řů a režisér seriálu hra-
ných dokumentů Věčná Tatra (1996), seriálu 
dokumentárních filmů Svět, kde se nežebrá 
aneb Historie podvod níků v Čechách (2000) 
a telev. dokumentu Mar kýz Gero – postrach 
slezského lidu (2003). Napsal scénář k telev. 

komedii Pan Princ trucuje (1999, rež. Dušan 
Klein) nebo dokumentu Tankisté (2002, rež. 
Jan Novák). R. 1991 připravoval spoluautor-
sky seriál ČTO Osudové okamžiky, režíroval 
telev. dokumenty Neobyčejný obyčejný život 
(1992), Kdyby… (2008). Podílel se na prvním 
distri bučním filmu ostr. televize Konto sepa-
rato (1996, rež. D. Klein). Jako pedagog pů-
sobil na Vyšší odborné škole filmové ve Zlíně 
a FF → OU.   MŠť 

NAKLADATELSTVÍ  
Vydávání knih a periodik souviselo s tiskař-
stvím. Vydav. (úřad, instituce, spolek ad.) 
dával zakázky tiskárnám nebo si je sám 
zřizoval, tiskař, který byl často sou časně 
i knihkupec, se naopak stával (zpr vu příle-
žitostným) nakl. V 16. stol. se pro zadavatele 
z regionu tisklo většinou ve vzdálených tis-
kárnách ve Vratislavi, Olomouci aj. Teprve 
koncem 16. stol. jsou doloženy přenosné 
protest. tiskárny, které tajně tiskly pro vra-
tislavského knihtiskaře Jiřího Baumanna 
Postillu evangelitskou luteránské ho mistra 
→ M. F. Zámrského. Ta byla zprvu tištěna 
v → Bruntále, odkud však musela být r. 1591 
uklizena z dohledu olomouckého biskupa 
do Jezdkovic a následně r. 1592 na zámek 
v Loděnici, kde byla dotištěna. Opavští → je-
zuité si ještě r. 1638 dávali tisknout programy 
školních předsta vení až v Nise. V → Opavě 
fungovala od r. 1716 tiskárna Jana Václava 
Schindlera, od r. 1774 v majetku Josefa Ga-
briela a r. 1780 zakoupená Josephem Geor-
gem → Trasslerem, jehož následovníci zde 
vedli tiskárnu s knihkupectvím až do 80. l. 
19. stol., kdy byla prodána Adolfu Drechsle-
rovi. – V 19. stol. v Opavě vydávali a tiskli 
i mnozí další, např. od r. 1851 Otto Schuler 
(též Schüler), od r. 1857 Hermann Kolck, 
v 60. l. Anton Paw litschek, Friedrich Berg-
mann, od 60. l. až do poč. 20. stol. August 
Riedel, od 80. l. August Stras sila a Lous Vol-
precht. Vyd. a knihkupec H. Kolck z nich 
proslul zajišťováním prodeje čes. knih v ce-
lém čes. Slezsku (uváděn též jako Heřman). – 
Nejst. a trva le nejvýznamnější tiskárnou 
v → Těšíně byl podnik zal. r. 1806 jihlav ským 
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knihtiskařem Fabiánem Beynhauerem, avšak 
už t. r. zakoupený Tomášem → Procházkou. 
Zpoč. produkoval převážně kramářské tisky, 
náb. literaturu, ale také věd. spisy (např. → 
L. J. Scherschnika), později význ. reg. perio-
dika a za vedení Procházkova vnuka Karla, 
kdy se poněmčil (Prochaska), se stal dvor-
skou tiskárnou celostát . významu. Od r. 1851 
měl zhruba jedno desetiletí pobočku v Bílsku. 
V Těšíně od 60. l. 19. stol. tiskli také P. Šamaj, 
J. Šrubař a později zejm. Eduard Feitzinger 
(→ Feitzingerové) a Kutzer a spol. V → Kr-
nově je tiskárna doložena r. 1825 a od 50. l. zde 
tiskli Karl Petschner (od r. 1855), E. Petschner 
a J. Rieger. Tehdy již existovaly menší tiskař-
ské a vydavatelské závody i ve Frývaldově 
(dnes → Jeseník, Ernst Titze) a → Odrách 
(→ J. N. Enders), od 60. l. i v Bruntále (Jo-
sef Max Thiel), o málo později v → Městě 
Albrechticích a → Bílovci. Ve → Frýdku 
byla tiskárna Františka Orla zal. r. 1877. 
Na severových. Moravě se tisklo od r. 1849 
v → Novém Jičíně (u J. N. Enderse), od 70. l. 
v Moravské → Ostravě (Prokišovo knihku-
pectví, František Wattolik, Emanuel Balcar 
a řada dalších) a od 80. l. v Místku (Alois 
Jeltsch a Arnošt Hebling). Prudký rozvoj vy-
dávání tiskovin v 60.–90. l. 19. stol. souvisel 
jak s polit. změnami, tak s techn. rozvojem 
v tiskařství (rozšířením litografic ké techniky 
a zaváděním rotaček a sázecích strojů). Počet 
knihtiskáren v rak. Slezsku se v l. 1862–90 
zvýšil z 9 na 22, kamenotiskáren z 1 na 7. 
V r. 1890 zde pracovalo jako podniky s více 
než 20 děl níky 8 knihtiskáren s celkem 331 
dělníky, 35 rychlolisy a 59 ručními lisy. Ob-
dobné údaje pro severových. Moravu nejsou 
k dis pozici. – Od přelomu 19. a 20. stol. vzni-
kaly tiskárny i v prům. obcích → OKR, mj. 
Pol ské (později Slezské) Ostravě, → Orlové, 
→ Karviné a → Fryštátě. → Matice Opav-
ská si pro svou rozsáhlou ediční činnost zří-
dila vl. tiskárnu. Mezi svět. válkami patřily 
k nej větším nakladatelským a tiskařským 
pod nikům v regionu firmy Slezská Gra-
fia, A. Strassila, A. Drechsler a K. Meisel 
v Opavě, Pokrok, předtím Vorwärts v Opavě-

-Kateřin kách, K. Prochaska a Kutzer a spol. 
v Čes kém Těšíně, většina tiskáren v Morav-
ské Ostravě a Přívoze (J. Kittl, později Keller 
a spol., dále Lidová knihtiskárna, Lidotisk, 
Melantrich, Moravskoslezská knihtiskárna, 
Moravskoslezská vydavatelská společnost, 
Typia, Samostatnost, Moravskoslezská tis-
kárna, Všeobecné nakladatelství novin aj.) 
a Union ve Slezské Ostravě. Tisk not do 1948 
obstarávala Heblingova tiskárna v Morav-
ské Ostravě. O vydávání reg. au torů pečo-
valo malé vydavatelství → Iskra v Hrabyni. 
Moravská Ostrava se stala téměř výlučným 
místem vydávání a tisku periodik širšího 
významu. – V l. 1948–89 bylo potla čeno vy-
dávání autorů vl. nákladem a silně omezen 
okruh organizací s vydavatelským právem. 
Tiskárny (většinou v sídlech okr.) byly ze-
státněny a fungovaly pak jako závo dy brněn-
ských nebo ostr. tiskařských podni ků, které 
podléhaly častým reorganizacím. Celost. vý-
znam si zachovala býv. Prochas kova tiskárna 
v Českém Těšíně, postupně modernizovaná 
(přechod od monosazby a linosazby k foto-
sazbě) a zaměřující se na masové náklady 
beletrie i na malonákladové tituly odb. litera-
tury, též pro export prostřed nictvím pražské 
Artie. Monopolní postavení v regionu mělo 
od r. 1957 → Krajské naklada telství v Os-
travě (od r. 1960 přejmenované na → Profil). 
Jen malá část tiskovin pro pol. menšinu se vy-
dávala v Polsku. – V 90. l. vznikla nová vyda-
vatelství nebo jejich po bočky, převážně opět 
v Ostravě (Amosium, Blesk, Edit, Muzikus, 
→ Sfinga, Telpres, → Repronis aj.), též však 
např. v Opavě (Bobr), Frýdku -Místku (Al-
press), → Havířově (Poradce, Taxus), Šenově 
(→ Tilia), Karviné (→ Gramma) a Českém 
Těšíně (Olza). Vedle re organizovaných vel-
kých tiskáren v Ostravě (Ostravské tiskárny, 
Tip aj.) a okr. městech vznikla řada nových 
i v menších obcích. V prvním pololetí r. 2001 
bylo v Morav skoslezském kraji evidováno 
v oblasti vy davatelství, tisku a reprodukce 
nahrávek 16 firem s průměrným evidenčním 
počtem 1 337 zaměstnanců. V registru ekon. 
sub jektů však vykazovalo vydavatelství, tisk 
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a reprodukování zvukových a obrazových 
map v kraji jako převažující činnost celkem 
816 podnikatelů, z toho 324 v Ostravě. 
Lit.: Grobelný, A.: Periodický tisk jako historický pra-
men, SlSb 68, 1970; Novák, J.: Historie a součas nost 
českotěšínské tiskárny 1806–1976, Český Těšín 1976; 
Branná, D. – Zahradnik, S.: Tisk na Těšínsku 1848–1998 / 
Czasopismiennictwo na Śląsku Cies zyńskim 1848–1998, 
Muzeum Těšínska – Dokumen tační centrum Kongresu 
Poláků v ČR, Český Těšín 1998.   JP 

NAPOLEONSKÉ VÁLKY , zápas napoleonské 
Francie s protifrancouzskými koalicemi ev-
ropských států.
Slezsko a severových. Morava ležely mimo 
oblast hl. voj. událostí, byly však nejednou 
postiženy tažením početných armád i prů-
chody menších jednotek s vysokými náro ky 
na zásobování, přípřeže ad. Po napole onských 
úspěších v Nizozemí, Porýní a hl. v Itálii 
na konci 90. l. 18. stol. zorganizovala angl. 
diplomacie silnou protifranc. koalici, jejíž 
voj. síly poskytlo především Rusko a Ra-
kousko. Proto již od prosince 1798 pro-
cházela těšínským i opavským Slezskem 
a severových. Moravou šedesátitisícová rus. 
armáda (v prosinci 1798 a v lednu 1799 sbor 
generála Rosenberga, v červnu a v červenci 
1799 sbor generála Rimského Korsakova) 
při tažení do Itálie a Švýcarska. Po koa-
ličních neshodách a změně rus. zahr. orien-
tace se v zimě 1799–1800 rus. oddí ly vracely 
z bojišť i s velitelem generálem Suvorovem, 
který 8. 2. 1800 přenocoval ve frýdecké 
hospodě Na Veselé. Napoleonovy úspěchy 
vedly v r. 1805 ke vzniku tzv. třetí koalice. 
I nyní měly být základem pozem ních sil rak. 
a rus. oddíly. Na pomoc rak. armádě, která 
vytáhla proti Napoleonovi, přitáhla po trase 
od → Těšína k Olomouci téměř padesátitisí-
cová rus. Podolská armáda v čele s generá-
lem Kutuzovem. Po ulmské katastrofě rak. 
armády musela rus. vojska ustoupit zpět 
na Moravu a vyčkat příchodu posil – tzv. Vo-
lyňské armády generála Bux hövdena. Více 
než třicetitisícový sbor přitá hl v listopadu 
1805 od Ratiboře k → Opavě a pokračoval 
k Olomouci. S jeho poslední mi oddíly při-
jel i rus. car Alexandr I., který neúspěšně 

usiloval o získání prus. pomoci. Na konci lis-
topadu přitáhly též oddíly elitní carské gardy 
v čele s carovým bratrem Konstantinem Pav-
lovičem, současně od → Krnova a Opavy 
přicházel dvanáctitisí cový sbor generála Es-
sena, jehož poslední jednotky již rozhodující 
střetnutí nestihly. Po neúspěchu koaličních 
spojenců v bitvě tří císařů 2. 12. 1805 u Slav-
kova se snažil Kutuzov zachránit zbytky 
vojsk ústupem do Haliče, malá část prchala 
přes Hranice a Tě šín. Mnoho raněných a ne-
mocných vojáků zůstalo v lazaretech, které 
byly zřízeny na řadě míst – ve → Fulneku, → 
Odrách, → Příboře a hl. v Opavě. Prostory 
špitálů nesta čily, a tak byly zabírány školní 
budovy, býv. kláštery a v Opavě i nově budo-
vaná Heideri chova nemocnice. Největší oběti 
mezi raně nými a nemocnými vojáky, ale také 
civilním obyv. způsobila epidemie nejspíše 
břišního tyfu, lidově nazývaná „moskalka“. 
I když důsledky trvajícího konfliktu pocítily 
severových. Morava a rak. Slezsko citelně 
i v dalších l. (mj. vysoká úmrtnost populace, 
hosp. obtíže a stát. bankrot 15. 3. 1811), zů-
stávaly stranou bezprostředních zásahů a voj. 
srážek. S vojsky se však obyv. mohli opa-
kovaně setkat, naposled při tažení mnoha-
tisícového uskupení rus. vojáků vra cejících 
se do vlasti v r. 1815.
Lit.: Amort, Č.: Ruská vojska u nás 1798–1800, Praha 
1954; Orlík, J.: Opava a Opavsko za průchodů ruských 
vojsk v roce 1805, in: Opava. Sborník k 10. výročí osvo-
bození města, Opava 1956; Polišenský, J.: Napo leon 
a srdce Evropy, Praha 1971; Gebauer, J. – Štěpán, V.: Vá-
lečná kronika Opavska (1060–1945), Kravaře 2001.   LD 

NÁRODNÍ DIVADLO MORAVSKOSLEZSKÉ  OS-
TRAVA 
Založil je a v l. 1919–44 spravoval → Spo-
lek NDM. Čtyřsouborové divadlo (čino hra, 
opera, opereta, balet) vystřídalo názvy NDM 
(1919–41, 1945, od r. 1995 dosud), České di-
vadlo moravskoostravské (1941–44), Zemské 
divadlo Ostrava (1945–48), Městské divadlo 
(1948) a Státní divadlo Ostrava (1948–95). 
Jeho řediteli byli → V. Jiřikovský (1919–23), 
→ F. Uhlíř (1923–25), → M. Nový (1926–30), 
→ L. Knotek, (1930–39), Karel Jičínský (1939), 
→ J. Škoda (1940–42), → J. Myron (1942–46), 

NAKLADATELSTVÍ
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→ S. Langer (1946–48), → A. Kurš (1948–52), 
→ D. Želenský (1952–53), → M. Holub 
(1954–56), → V. Hamšík (1956–71), → 
Z. Starý (1971–88), → D. Malina (1989–91), 
→ I. Racek (1991–98), → L. Golat (1998–2010) 
a → J. Nekvasil (od r. 2010 dosud). Šéfy vý-
pravy byli → J. Ob šil (1956–60), → V. Šrá-
mek (1960–90), → A. Babraj (1990–2007) 
a David Bazika (od r. 2009 dosud). NDM pů-
sobí nejčastěji v Divadle Antonína Dvořáka 
a v Diva dle Jiřího Myrona (→ div. budovy 
a sály). Od r. 1980 bylo jeho součástí i → Di-
vadlo Petra Bezruče (jako činohra Petra Bez-
ruče, do r. 1991) a → Divadlo loutek Ostrava 
(jako loutková scéna, do r. 1990). Od r. 1991 
je zřizovatelem NDM opět město → Ostrava. 
Činohra 
V l. 1919–29 určovali její profil ředitelé NDM 
V. Jiřikovský, F. Uhlíř a M. Nový a drama-
turg → V. Martínek (1919–23). Prvními 
režiséry -neherci byli → K. Prox (1924–26) 
a začínající Oldřich Stibor (1927–30), který 
se podílel i na činnosti → Studia NDM. Vět-
šinu sezon 1930–42 formoval režisér a šéf 
J. Škoda, který pro divadlo získal výtvar-
ní ka → J. Sládka, dále činohru vedli A. Kurš 
(1937–38) a J. Myron (1942–44). 1919–44 
souborem prošli nebo zde dále působili An-
tonín Brož, Rudolf Deyl ml., Viktor Dintr, 
František Forman, Jaroslav Genttner, → 
T. Hodanová, → A. Kantor, Jaroslav Kocian, 
→ K. Konstantin, Jana Kovaříková, Karel 
Máj, J. Myron, Gustav Nezval, → K. Palouš, 
František Paul, Antonín Rýdl, → M. Rýdlová, 
Jaroslav Skála, Zdeněk Šavrda, Marie Vášová, 
Blanka Waleská ad. 1945–58 činohru vedli 
→ M. Wasserbauer, → Z. Hofbauer, A. Kurš, 
→ J. Dalík a → M. Hynšt. Mezi přední čs. 
soubory přivedl činohru herec a režisér → 
R. Koval (šéfem 1958–73) s progresivní dra-
maturgií → V. Kabeláče. Poválečné herectví 
spoluvytváře li zejm. A. Brož, T. Hodanová, 
J. Myron aj., z ml. generace Jiří Adamíra, 
Osvald Albín, Jiří Du ras, Jiřina Froňková, 
M. Holub, Anna Kratochvílo vá, Bedřich Kol-
liner, J. Kovaříková, Nataša Letenská, Miloš 
Pavlín, → Z. Rozsypalová, → F. Šec, Jaroslav 

Švehlík, Vlasta Vlasáková, → K. Vochoč ad. 
S nástupem tzv. konsolidace poč. 70. l. byla 
potlačena osobitost programu (šéfové herec 
K. Vochoč 1974–81 a režisér → K. Brynda 
1981–89, výtvarníci V. Šrámek a A. Babraj 
a dramaturgové → L. Slíva a V. Kabeláč). 
Profil činohry dlouho spoluvytvářel režisér 
→ B. Jansa (1966–1990). Nejvýznamnější 
byla existence komorní scény v Divadle lou-
tek (1977–91), zejm. vynikající rež. → J. Ka-
čera (ve Státním diva dle Ostrava 1976–86, 
např. Edmond Rostand: Cyrano z Bergeracu, 
1977; Bohumil Hrabal: Hlučná samota, 1984, 
ad.). Režisérkou činohry byla i Lída Enge-
lová (1988–90). – Po listopa du 1989 se či-
nohra výrazně proměnila. Šéfy byli krátce 
→ S. Šárský, poté → M. Tarant, V. Kabeláč 
a → J. Deák (1993–2004), který vytvořil 
tým s režisérem → R. Lipu sem, dramaturgy 
V. Kabeláčem, → M. Pi vovarem (od r. 1994 
dosud) a → A. Taussikovou. Po jeho odchodu 
do Prahy vedli činohru režiséři → J. Klimsza 
(2004–08), → P. Šimák (2008–12) a → P. Gá-
bor (od r. 2012 dosud). Druhým dramaturgem 
byla → K. Špičková (2002–13). Období 90. l. 
nadále herecky spoluvytvářeli především → 
J. Filip, Jan Fišar, Alexandra Gasnárková, 
Tomáš Jirman, Zdeněk Kašpar, Milan Kač-
marčík, Stanislav Šárský a Apolena Veldová, 
z nově angažovaných po r. 1989 pak Anna 
Cónová, Vladimír Čapka, Veronika Forej-
tová, Miroslav Rataj a Milan Šulc. Z dlou-
holetých členů sou boru, kteří zažili ještě 
Kačerovu a alespoň zčásti i Kovalovu éru, 
odešli Milan Koutný a Jitka Smutná (1990), 
Jiří Čapka, Miroslav Horák, Eva Kaplerová, 
Irena Rozsypalová, Z. Rozsypalová a F. Šec 
(1991), Milena Asmanová (1992), Arnošt 
Borovec, Jana Lukešová a Jan Miller (1993), 
S. Šárský (1993, po návratu v r. 1995 znovu 
odešel v r. 2002), Stanislav Malý (1998) 
a A. Vel dová a Milan Kačmarčík (oba 2002). 
Z ml. generace se od r. 1989 nejvýrazněji 
uplatňovali nebo dosud uplatňují Tereza 
Beba rová, Jana Bernášková, Jan Hájek (Cena 
Thálie za r. 2006 pro herce do 33 l.), Marek 
Holý, Pavlína Kafková, Gabriela Mikulková, 
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Pavel Nečas, Vladimír Polák (Cena Českého 
divadla 2005/06 za roli Hitlera v inscenaci 
Taboriho hry Mein Kampf / Můj boj), Fran-
tišek Strnad, Petr Sýkora, František Večeřa, 
David Viktora ad. Ve stabilizovaném sou-
boru dnes hrají také Lada Bělašková, Renáta 
Klemensová, Veronika Lazorčáková, Petra 
Lorencová, Andrea Mohylová, Igor Orozo-
vič, Jiří Sedláček, Robert Urban, Kateřina 
Vajnarová ad. Do ce lostát. kontextu vstou-
pily zejm. vynikající inscenace Čechovova 
Strýčka Váni (1998, rež. Oxana Meleškina-
-Smilková j. h.) a Hrubí novy a Pivovarovy 
Romance pro křídlovku (1998, rež. R. Lipus). 
Od 90. l. činohra pravidelně uvádí muzikály 
(Milan Uhde – Miloš Štědroň: Balada pro 
banditu, 1996, znovu 2012, vždy rež. P. Gá-
bor, ad.). Od r. 2003 pravidelně spolupracuje 
s režisérem → J. Mikuláškem (poprvé Albert 
Camus: Caligula, 2003). Činohra inicializo-
vala a spolupořádá → Festival ostravských 
činoherních divadel Ost -ra -var. 
Opera 
S prvními operetními a operními představe-
ními se ostr. publikum seznamovalo – záslu-
hou → div. souborů něm. i → čes. – od poč. 
poslední čtvrtiny 19. stol. Otevřením čes. Ná-
rodního domu i Německého domu (1894) zís-
kaly dvě nejpočetnější ostr. komu nity velmi 
slušně vybavené prostory k pro vádění oper 
a operet na dobré profesionál ní úrovni. R. 1907 
otevřené Městské divadlo bylo až do r. 1919 
využíváno pouze div. soubory něm. Teprve 
ustanovením Spolku NDM (13. 10. 1918) 
vznikly rozhodující předpoklady pro ustavení 
čes. profesionální operní scény. V prvních l. 
její existence bylo ještě využíváno provozních 
a um. zkušenos tí od sezony 1908/09 v Ostravě 
existujícího tzv. Divadla moravských měst 
(→ divadlo v Národním domě v Ostravě). 
Nadaný → E. Bastl (v Ostravě 1916–27) však 
velmi brzy prosadil vl. koncepci, zal. na pro-
vádění význ. skladeb čes. i svět. repertoáru (tj. 
oper Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, 
Zdeňka Fibicha, Wolfganga Amadea Mo-
zarta ad.). Jeho nástupcem se stal → J. Vogel, 
působící v Ostravě jako šéf opery do r. 1943. 

Vogel obohatil Bastlovu kon cepci o díla → 
L. Janáčka, → V. Nováka, opery skladatelů 
rus. sdružení Mocná hrstka i o díla evr. skla-
datelů 20. stol. Zpěvačky a zpěváci Bastlovy 
éry (→ L. Maškovou -Kublovou, S. Mazáko-
vou, L. Šmídovou, J. Kühna, → K. Küglera 
ad.) doplnil dalšími výbornými interprety (mj. 
Z. Špačkovou, M. Vojtko vou, → L. Havlíkem, 
→ V. Bednářem ad.). Období tzv. protektorátu 
Čechy a Morava (1939–45), charakteristické 
prováděním oper B. Smetany a dalších čes. 
skladate lů (tuto koncepci mj. podpořil v sezo-
ně 1943/44 jako šéf opery i mladičký Jaroslav 
Krumbholc), ukončilo osvobození Ostravy. 
V l. 1945–47 vedl ostr. operu → Z. Chalabala, 
který spolu se zpěváky Ludmilou Koman-
covou, Alicí Spohrovou, → J. Heroldem, I. Žíd-
kem, → L. Procházkou ad. nadále orien toval 
pozornost na Smetanovu, Dvo řákovu a zvl. 
Fibichovu hudbu. Po krátkém působení J. Vo-
gla se r. 1949 stal šéfem opery ostr. divadla → 
R. Vašata, v jehož dramatur gické a interpre-
tační koncepci se uplatnili L. Dvořáková, → 
K. Průša, → Č. Ml čák ad. Jeho nástupci byli 
Josef Vincourek (1956–58), Bohumil Gregor 
(1958–61) a → Z. Košler (1961–66). V sezoně 
1966/67 se stal šéfem ostr. opery → J. Pinkas. 
Ten svůj zájem orientoval na čes. (i součas-
nou) operní tvorbu a široké spektrum oper 
svět. repertoáru. Spolehnout se přitom mohl 
na osvědčené sólisty (→ E. Gebauerovou-

-Phil lips, → D. Drobkovou, → J. Kyzlinka 
ad.). Šťastnou ruku měl i při získávání mla-
dých zpěváků (přišli M. Turňová, E. Kinclová, 
M. Podskalský ad.). Uprostřed sezony 1978/79 
se stal šéfem ostr. opery → V. Návrat, které mu 
se podařilo – přes obtíže spojené na pře lomu 
70. a 80. l. zvl. s odchody kmenových zpě-
váků – soubor konsolidovat. Za jeho ve dení 
byla v Ostravě záslužně uvedena Fibi chova 
Nevěsta messinská, zájem vyvolalo provedení 
Wagnerova Rienziho atd. – Také ostr. opera 
se po listopadu 1989 výrazně proměnila. Je-
jím řízením byl na půldruhého roku pověřen 
režisér Miloslav Nekvasil a na sezonu 1991/92 
dirigent Ivan Pařík. V sezoně 1993/94 byl 
jmenován um. šéfem opery → L. Golat. Tomu 
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se v poměrně krátké době podařilo vytvořit 
velmi kvalitní um. kolektiv, opírající se zvl. 
o sólisty jak zahr. (angažoval mladé výborné 
pěvce často ze zemí vých. Evropy, jako např. 
Valerii Mayfatovou, Iwonu Noszcyk, Natašu 
Krioutchkovu, Valerije Popova, Alexandra 
Podolkhova, Sergeje Zubkevitche, Vladimíra 
Pomakána či sbormistra Jurije Galatěnka), tak 
zpěváky domácí, kteří do té doby tvořili pilíř 
ostr. opery → E. Dřízgová, Zdena Matouš-
ková, Erika Šporerová, Miroslav Urbánek, Jiří 
Halama, Jaroslav Kosec ad. Ke spolupráci byli 
též zváni význ. hosté z Itálie, Ruska a dalších 
evr. zemí (vedle pěvců zvl. ital. dirigent Paolo 
Gatto). Dramaturgie vsadila hl. na uvádění 
osvědčeného repetroátu – kromě čes. klasiky 
také na díla v originálním jazyce, jako La 
Traviata, Otello, Bohéma, Don Carlos, Na-
bucco, Eugen Oněgin, Pelleás et Mélissande. 
Šéf opery Golat, poté co byl jmenován r. 1998 
ředitelem NDM, vykonával 8 l. obě funkce 
zároveň; v l. 2006–10 byl operním šéfem di-
rigent Oliver Dohnányi. Za nového ředitele di-
vadla režiséra Jiřího Nekvasila (od 1. 1. 2010), 
dochází ke změnám mj. v operním (i operet-
ním) souboru zřízením funkce hud. ředitele 
opery, kterým byl pověřen dirigent Robert 
Jindra. Za jeho vedení byly v Ostravě uvedeny 
i dramaturgicky neotřelé tituly (např. Hinde-
mithův Cardillac, Janáčkova Věc Makropulos, 
Stravinského Život prostopášníka).
Opereta 
Opereta byla od 70. l. 19. stol. oblíbenou 
a žádanou součástí repertoáru do Ostravy 
přijíždějících čes. i něm. div. společnos tí. 
Jednoznačně se prosazovala i v repertoá ru 
→ divadla v Národním domě (1908–19) 
a po r. 1919 obdobným způsobem i v rám ci 
NDM. Vyprodaná operetní představení při-
nášela svým provozovatelům vytoužený fin. 
efekt a měla – v případě respektovaných 
skladeb tzv. vídeňské operety – i svůj este-
tickovýchovný smysl. Po druhé svět. válce 
se opereta stala samostatným um. tělesem, 
byl vytvořen samostatný operetní orchestr 
a sbor. Šéfem a režisérem se stal J. Pacl 
a do čela operetního orchestru byl postaven 

→ V. Brázda. Pacl i Brázda se (spolu s Rudol-
fem Lampou) zasloužili o velmi slušnou um. 
úroveň řady operetních představení, k nimž 
později přibyla i první muzikálová předsta-
vení (r. 1967 My Fair Lady). Svět. muziká-
lová produkce se – vedle klasické operety 
a reg. skladeb muzikálové povahy – v Os-
travě prosazovala i v 70. a 80. l. Pokračova lo 
i uvádění (ostatně již v 50. a 60. l. dobou vy-
žadované) sov. operetní tvorby. Vedle výraz-
ných osobností ostr. operety, jako byli např. 
dirigent V. Brázda či komik a režisér Josef 
Kobr, se začal výrazně uplatňovat i režisér 
a pozdější šéf operetního souboru Mojmír 
Wiemann. Toho po odchodu do Brna pak 
vystřídali na šéfovském postu Karel Poloch, 
Karel Čepek, Jiří Měřínský a Miroslav Urbá-
nek, operetní orchestr řídili → P. Škarohlíd 
a Ladislav Matějka. Hned po listopadu 1989 
se dostaly i v Ostravě do repertoáru muzikály 
Les Misérables, Jesus Christ Superstar, Hair, 
Evita či Dracula. Ovšem tyto inscenace ne-
mohly konkurovat specializovaným scénám 
v Praze, a tak v následujícím období dochází 
k velké krizi obdobných operetních souborů 
v Brně, Plzni, Olomouci či dokonce v praž-
ském Karlíně. V Ostravě k tomu částečně 
přispěl i činoherní soubor vedený J. Deá-
kem, svým inscenačním pojetím čes. i svět. 
muzikálů. Přesto si ostr. soubor zábavného 
hud. divadla zachoval svou existenci, když 
ke klasické operetě a klasickému muzikálu 
přibral jako nedílnou součást své drama-
turgické orientace i současný svět. i domácí 
muzikál. Šéfkou tělesa, které změnilo název 
na Soubor operety/muzikálu, se stala r. 2010 
dramaturgyně Gabriela Petráková, hud. ředite-
lem operety/muzikálu byl jmenován dirigent 
Jakub Žídek. 
Balet 
První baletní představení uskutečnili v Os-
travě umělci společnosti A. Janovského (v se-
zoně 1912/13). R. 1919 přišel do Ostravy 
tanečník a choreograf Achille Viscusi a jeho 
zá sluhou se balety staly pravidelnou sou-
částí repertoáru ostr. divadla. Balety Oskara 
Nedbala, Petra Iljiče Čajkovského, Adolpha 
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Adama, Manuela de Fally, záslužně také 
Igora Stravinského ad. přitaho valy pozornost 
ostr. publika. Viscusiho žák → E. Gabzdyl 
měl po skončení druhé svět. války rozho-
dující podíl na rychlé konsolida ci baletního 
souboru. V l. 1961–64 přizval ke spolupráci 
Pavla Šmoka – výsledkem byly pozoruhodné 
inscenace současných skladeb (Zbyňka Vost-
řáka, George Gershwina ad.). Po odcho du 
Gabzdyla do Prahy (1970) se r. 1972 stal šé-
fem baletu Albert Janíček, pokračující v re-
pertoárové orientaci svých předchůdců. Jeho 
3 nástupce – Zdeňka Koželuha (1990–92), 
Ivana Hurycha (1992/93) a Libuši Královou 
(1993–95) vystřídal v r. 1996 dnešní šéf ba-
letu Igor Vejsada, který výrazně pozvedl 
um. úroveň souboru mj. i tím, že zve ke spo-
lupráci zahr. hosty z řad špičkových taneč-
níků, pedagogů i choreografů a angažoval 
vynikající naše i zahr. tanečníky. 
Lit.: OHK; 60 let Státního divadla v Ostravě, Ostrava 
1979; Zba vitel, M.: Jiří Myron, Ostrava 1980; Zbavitel, 
M.: Osm hereckých portrétů, Ostrava 1985; 70 let Stát-
ního divadla v Ostravě, Ostrava 1989; Almanach Národ-
ního divadla moravskoslezského 1919–1999, Ostrava 
1999; Almanach Národního divadla moravskoslezského 
1919–2009, Ostrava 2009.   JM + KS + JŠt 

NÁRODNÍ DIVADLO MORAVSKOSLEZSKÉ , ča-
sopis, 1919–39.
Týdeník pro zájmy divadelní. Vyd. → L. Kno-
tek, red. → K. Kügler, resp. K. Meli char. 
Plnil zejm. úlohu informační a osvěto vou 
pro diváky → NDM (prem., nová sezóna, 
změny v souboru, výroční zprávy, medailony 
k výročím osobností, nekrology, fotografie 
aj.), publikoval div. kritiku (→ V. Martínek), 
vzpomínky, pole mické příspěvky o funkci div. 
kritiky, ale i studie o moderním divadle (Jac-
ques Coupeau, Nikolaj Nikolajevič Jevrejnov, 
MCHAT), o dějinách div. kos týmu, div. osvět-
lení, ochotnickém divadle v regionu aj.   JŠt 

NÁRODNÍ DŮM  V MORAVSKÉ OSTRAVĚ  → 
Divadelní budovy a sály

NÁRODNÍ IDENTITA  → Identita národní

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV , ÚZEMNÍ OD-
BORNÉ PRACOVIŠTĚ V OSTRAVĚ, odborně 

metodická or ganizace v oblasti památkové 
péče na úrov ni regionu. 
Jeho předchůdcem bylo Krajské středisko 
státní památkové péče a ochrany přírody 
(KSSPPOP), zal. v r. 1958, v jehož čele stál 
Zdeněk Nevřela (1958–62). Středisko pře-
vzalo od KNV investorskou činnost pro ně-
které památky krajského vý znamu. Anomálií 
proti ostatním krajům bylo to, že nepřevzalo 
zpřístupněné památkové objekty – zejm. 
zámky v → Bruntále, → Hradci nad Mora-
vicí a → Ra duni (→ zámky). Byla provedena 
revize zákl. soupisu nemovitých kult. pamá-
tek a zal. stát. seznam. Poté následoval soupis 
movitých kult. památek. Poč. 60. l. byly pro 
zabezpečování kult. činnosti v jednotlivých 
okr. zřizovány vlastivědné ústavy a následně 
také stavebně restaurátorské skupiny, které 
zčásti pokrývaly akce památkové obnovy. 
Na základě nově pojaté evidence památek 
a podle zásad stanovené kategorizace byly 
zpracovávány programy obnovy a využití 
památek, které však nikdy nebyly provedeny 
v plném rozsahu. Při opravách círk. objektů 
byly prostředky získávány především formou 
sbírek od vě řících, stát na tuto činnost věno-
val jen mini mum fin. prostředků. Velmi tí-
živý byl stav hist. jader některých měst (např. 
→ Frýdek, → Fryštát), kde na jedné straně 
nebyla věnována potřebná pozornost opra-
vám ob jektů a na straně druhé se projevovaly 
snahy o likvidaci pův. měšťanské zástavby 
a její náhradu panelovými objekty. Postupně 
byly připravovány a schvalovány návrhy 
ochran ných pásem význ. památek. Jednou 
z největ ších akcí byla gen. oprava zámku 
v Hradci nad Moravicí, která byla zahájena 
r. 1979 (poslední etapa skončí v r. 2014). 
V 80. l. byla věno vána velká pozornost prů-
zkumům a vyhodnocení hist. jader měst 
i venkovského osíd lení jako příprava na je-
jich prohlášení za rezervace a zóny. V r. 1988 
zaniklo Okresní středisko státní památkové 
péče a ochrany přírody v Olomouci sloučením 
s KSSPPOP v → Ostravě a vznikl tak Krajský 
ústav státní památkové péče a ochrany pří-
rody (KÚSPPOP) Severomoravského kraje. 

NÁRODNÍ DIVADLO MORAVSKOSLEZSKÉ
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V r. 1991 došlo k rozdělení KÚSPPOP na dva 
pa mátkové ústavy v Ostravě a Olomouci 
a jednotlivé složky ochrany přírody; Stani-
slava Nevřelu (1989–91) vystřídal ve vedení 
ústavu Jiří Gwuzd (1991–2002). Památkový 
ústav v Ostravě byl pověřen plněním úko lů 
pro území okr. Bruntál, → Frýdek -Místek, → 
Karviná, → Nový Jičín, → Opava, Ostrava 
a Vse tín vyhláškou ministerstva kultury 
ČSR č. 476/1992 Sb. o prohlášení území hist. 
jader vybraných měst za památkové zóny 
(→ měst. památkové rezervace). V r. 1992 
bylo zal. archeol. pracoviště, které bylo roz-
šířeno v následujícím roce delimitací pracov-
níků z opavské expozitury Archeologického 
ústavu AV ČR. Velkou pomocí při řešení pa-
mátkové obnovy objektů bylo zavedení jed-
notlivých programů, a to např. Havarijního 
střešního programu od r. 1992, Programu re-
generace měst. památkových rezervací a měst. 
pa mátkových zón v r. 1993. Ústav převzal 
čin nost podle zákona č. 71/1994 Sb. o pro-
deji a vývozu předmětů kult. hodnoty. Byla 
také zahájena činnost v rámci Integrovaného 
sys tému ochrany natáčením a vyhodnocová-
ním mobiliáře círk. objektů. Byly zahájeny 
podrobné výzkumy v oblasti památek vědy, 
výroby a techniky, přičemž v rámci uhel-
né ho hornictví je ústav zajišťoval pro území 
celé republiky. Některá další prům. odvětví 
byla také zajišťována na územích mimo 
náš region. Bylo vydáno nařízení vlády ČR 
č. 127/1995 Sb. o prohlášení území ucelených 
částí vybraných měst a obcí s dochovanými 
soubory → lid. architektury za památkové 
rezervace – v regionu jde o Heřmanovice 
(Bruntál) a Li pinu (Opava). Následovala vy-
hláška ministerstva kultury ČR č. 249/1995 
o prohlášení území hist. jader vybraných 
obcí a jejich částí za památkové zóny – v re-
gionu Komorní Lhotka (Frýdek -Místek), 
Malá Morávka, → Karlova Studánka, Pet-
rovice, Piskořov, Stará Ves – Žďárský Po tok 
(všechy v býv. okr. Bruntál). V r. 2000 ústav 
převzal NKP → Důl Michal a v následují-
cím r. ji zpřístupnil veřejnosti. V r. 2001 byl 
název ústavu změ něn na Státní památkový 

ústav v Ostravě. O r. později byly do ústavu 
začleněny zámecké areály v Hradci nad Mo-
ravicí a Raduni. V průběhu jeho existence 
v regi onu byly realizovány akce památkové 
obno vy všech druhů kult. památek a v po-
sledním desetiletí se podařilo zlepšit nejen 
stav hist. jader měst, ale i některých solitér-
ních objek tů (např. zámky v Karviné -Fryštátě 
či Kuníně). Kromě již uvedených výzkumů 
techn. památek byly také provedeny další vý-
zkumy, včetně stavebně hist. průzkumů, a vy-
dá na řada publikací. V r. 2003 vznikl NPÚ 
a Státní památkový ústav se stal územním 
odb. pracovištěm pro Morav skoslezský kraj 
pod vedením Nadi Goryczkové, v l. 2008–12 
→ M. Matěje, od r. 2012 Michala Zezuly. 
Lit.: Výroční zprávy Památkového ústavu v Ostravě. 
  JGw

NÁRODNOSTNĚ NEVYHRANĚNÉ OBYVATEL-
STVO , obyvatelstvo bez jednoznačné národ ní 
nebo regionální identity.
Tvořilo podstatnou část obyv. čes. Slez ska 
a přilehlého území Moravy před ob dobím 
vzniku novodobých národů. Do 18. stol. žila 
většina místního obyv. re gionu v lokálních 
komunitách, jejichž ekon. základnou bylo → 
zemědělství. Tyto komunity se vyznačovaly 
vl. kulturou, více nebo méně se lišící od jed-
noho mikroregionu k druhé mu, v krajních 
případech i od jedné vesnice k druhé (zvl. 
v členitém horském terénu). Místní kultury 
nebyly navzájem propojeny vědomím souná-
ležitosti a chybělo i vědomí spojení s nějakou 
kulturou vyšší, na nadreg. nebo nár. úrovni. 
Spol. změny vyvolané prům. revolucí, pro-
jevující se od konce 18. stol. přesunem stále 
širších skupin zeměděl ského obyv. do jiných 
povolání – zvl. do prů myslu – vyvolaly ros-
toucí potřebu komuni kace, kterou zajistila 
až masová vzdělanost. Růst vzdělanosti, pa-
trný na tomto území také od konce 18. stol., 
vedl k národnostní diferenciaci většiny pro-
stých a do té doby mnohdy negramotných 
venkovanů. Nut nost komunikovat nejenom 
na místní, ale i na reg. úrovni rostla s roz-
vojem průmyslu a obchodu, čímž sílil i tlak 
na začleňování stále většího počtu obyv. čes. 

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV
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Slezska a přilehlého území Moravy do mo-
derní spo lečnosti. Spol. vzestup v podobě 
úspěšného podnikání, služby v armádě, 
práce ve stát. úřadech, v církvích, ale i v po-
době studia, věd. práce, umění ap. vytrhával 
stále častěji místní obyv. z jeho lokálních 
vztahů v míst ních komunitách a začleňoval 
je do vyšších kult. celků. Konfrontací pův. 
místní kultury s kulturou na reg. a nadreg. 
úrovni se formovala národnostní přísluš-
nost mnohých místních obyv. – Jednoznačná 
→ nár. identita vznikala v těch případech 
civilizač ního vzestupu jednotlivce, ve kte-
rých se cha rakter vyšší nár. kultury, do které 
jednotlivec vstupoval, shodoval s charakte-
rem jeho pův. etnika. Když např. etnicky čes. 
venkovan z Moravy začal studovat na čes. 
gym náziu, stal se přirozeně představitelem 
teh dejší čes. intelektuální elity. V regionu čes. 
Slezska a na přilehlém území Moravy byly 
však v důsledku etnické rozmanitosti čas té 
i případy nejednoznačného vývoje nár. iden-
tity. Když se např. etnicky pol. obyv. malého 
městečka z Podbeskydí stal pracov níkem 
tehdejší rakousko -uh. stát. sprá vy, docházelo 
ke konfrontaci pův. slovanské kultury tohoto 
člověka s převládající něm. kulturou, se kte-
rou se setkával na úřadech. Výsledek této 
konfrontace byl dvojí: buď došlo k proměně 
identity (→ asimilace), anebo ke vzniku ne-
jednoznačné nár. identi ty. V prvním případě 
konfrontace možných identit došlo ke změně 
nár. orientace např. z pol. na něm., ve dru-
hém k zachování obou možných identit, po-
chopitelně s nižší in tenzitou. N. n. o. bylo 
v čes. Slezsku a na přilehlém území Moravy 
po celé 19. stol. poměrně početné a přetrvalo 
i ve 20. stol. Vykazovalo prvky dvou, v ex-
trémních případech i tří nár. identit, kombino-
vaných zpravidla z čes., pol., něm. a žid. Byli 
to převážně pův. místní obyv., kteří setrvá-
vali v lokálních vztazích na etnických pome-
zích mezi dvěma podobnými etniky – zejm. 
mezi etnikem čes. a pol. Česko -něm. etnické 
pomezí bylo ostřejší, ale i zde se vyskytly 
případy nejasné etnické orienta ce. Toto obyv. 
mělo potíže s jednoznačným určením své 

příslušnosti ve → sčítáních lidu, což se často 
projevovalo překvapivými početními pře-
suny mezi jednotlivými ná rodnostmi, které 
byly zjištěny jednotlivými sčítáními lidu 
na tomto území, anebo deklarováním → 
reg. identity (slez., morav.) jako národnosti. – 
V 21. stol. u obyv. celého Česka, včetně re-
gionu Slezska a přilehlých oblastí Moravy, 
sílí jev oslabování významu národnostní 
příslušnosti ve prospěch stát. občanství. Čím 
dál tím víc lidí neuvádí během sčítání lidu 
svou národnost, která se stala nepovinným 
údajem. Je to důsledek globalizace a poklesu 
významu ideje nár. státu a je patrný i v jiných 
státech Evropy a světa. Podle předběžných 
údajů posledního sčítání lidu v r. 2011 neu-
vedlo žádnou národnost 301,4 tis. (24,4 %) 
obyv. Moravskoslezského kraje.
Lit.: Pallas, L.: Jazyková otázka a podmínky vytváření 
národního vědomí ve Slezsku, Ostrava 1970; Brouček, S. 
a kol.: Základní pojmy etnické teorie, ČL 78, 1991, č. 4; 
Hannan, K.: Borders of Language and Identity in Te-
schen Silesia, New York 1996; Hernová, Š. – Sokolová, 
G.: Národně jazykové vědomí obyvatel národnostně smí-
šených oblastí České republiky, Opava 2000.   TS 

NÁRODNOSTNÍ POMĚRY , souhrn okolností 
a podmínek pro rozvoj jednotlivých národ-
ností a pro jejich rozložení v prů běhu vývoje.
Pestré etnické složení čes. Slezska a přilehlé 
části sev. Moravy (→ Češi, → Němci, → Po-
láci, → Židé), jímž byl region charakteristický 
až do druhé svět. války, se vytvářelo od stře-
dověku. Vyhraněná nár. identita je až otázkou 
2. poloviny 19. stol. a většinu příslušníků spo-
lečnosti ovládla až ve 20. stol. Zpětné projek-
tování nár. identity do dávné minulosti, jak to 
činí tzv. primordialisté, není oprávněné. – Ně-
meckojazyčné obyv. přicházelo do čes. zemí 
během → středověké kolonizace a příliv po-
kračoval i v rámci dosídlování oblastí zpust-
lých za → třicetileté války. Ve vých. části 
Slezska se českojazyčné obyv. prolínalo s pol., 
přičemž stanovení hranice mezi oběma etniky 
bylo prakticky nemožné, neboť zdejší dialekt 
(→ nářečí těšínské) stojí na pomezí češtiny 
a polštiny. Podíl polskojazyčného obyv. po-
sílil za haličských migrací v období → indu-
strializace. Na Moravě tvořili před první svět. 

NÁRODNOSTNĚ NEVYHRANĚNÉ OBYVATELSTVO
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válkou 71–72 % populace Češi a 28–29 % 
Němci, v rak. Slezsku 44–49 % Němci, 
30–32 % Poláci a 22–24 % Češi. Je třeba zdů-
raznit, že část populace byla bilingvní, což 
se ve sčítáních lidu neprojevilo, neboť do sčí-
tacích cenzů museli lidé zapsat jen jeden 
jazyk. Záp. část rak. Slezska byla jazykově 
prakticky výhradně něm. Jiný charakter měly 
Morava a stř. a vých. část rak. Slezska, kde 
byli Němci v menšině. Jazykové území morav. 
Němců na severovýchodě Moravy se nachá-
zelo u hranic se Slezskem (např. Novojicko, 
Rýmařovsko). Ve stř. části Slezska (vých. 
Opavsko a záp. → Těšínsko) převažovali Češi, 
vých. Těšínsko bylo etnicky převážně pol. 
Významnější města (→ Těšín, Bílsko) však 
mocensky ovládaly německojazyčné vrstvy. 
Čeští nár. agitátoři před první svět. válkou 
nelibě nesli pokles podílu Čechů v některých 
oblastech na úkor Němců, např. v moravsko-

-ostr. okr. z 21 % v r. 1880 na 40 % v r. 1910 
nebo v → Opavě ve stejném období z 84 % 
na 93 %. Tvrdili, že tento trend je vzhledem 
k populačnímu a migračnímu vývoji nemožný 
a že předlitavská sčítání lidu evidující obco-
vací jazyk (tzn. řeč, kterou jedinec převážně 
užívá v denním životě) neodrážejí skutečný 
stav věci, příp. hovořili o násilné germani-
zaci čes. dolních vrstev něm. zaměstnavateli 
a nadřízenými. Skutečnost, že tutéž výtku 
měli pol. nár. pracovníci vůči Čechům (čechi-
zace níže postavených pol. dělníků v někte-
rých obcích → OKR), zřetelně ukazuje, že nár. 
identita není a priori daná, nýbrž má zjevné 
soc. konotace. Proces asimilace, který ne-
chtěli „národní buditelé“ akceptovat, má nejen 
charakter asimilace pod nátlakem (např. udá-
vání obcovací řeči při sčítání lidu podle přání 
zaměstnavatele), nýbrž i podobu přirozené asi-
milace, tzn. přijetí jazyka a kultury prostředí, 
v němž se jedinec nachází, zvl. když je tento ja-
zyk spjat se sociálně nadřazeným milieu a ply-
nou z toho výhody. Velké části společnosti byla 
navíc vyhraněná nár. identita cizí a při sčítání 
lidu se takoví jedinci řídili konformismem, tj. 
přijímali většinový postoj. Tyto faktory se pro-
jevily i za ČSR a pomáhají nám vysvětlit (spolu 

s dalšími faktory) nárůst podílu Čechů a pokles 
podílu Němců a Poláků (dnes již neudržitelná 
je dobová interpretace výsledků, podle níž 
se teprve v době ČSR mohli Češi svobodně při-
hlásit ke své národnosti). Na Moravě celkově 
poklesl podíl Němců v r. 1921 ve srovnání 
s rokem 1910 z 27,6 % na 21 %, ve Slezsku 
z 44,7 % na 36,6 %. Podíl Poláků ve Slezsku 
klesl z 32 % na 11 % (je však nutno zohled-
nit přičlenění vých. části Těšínska k Polsku). 
Nejrapidnější pokles zažili Němci v Moravské 
Ostravě a okolí a Poláci na Fryštátsku a Těšín-
sku. Naopak něm. pozice v záp. Slezsku zůstaly 
pevné, což je logické vzhledem k jednolitému 
etnickému charakteru tohoto regionu. → Od-
sunem něm. obyv. po druhé svět. válce doznal 
etnický charakter regionu značných změn. Na-
dále zůstala pol. menšina na Těšínsku a vlivem 
prac. migrací vzrostlo zastoupení → Slováků. 
Lit.: Kárník, Z.: České země v éře První republiky 
(1918–1938). Díl 1, Praha 2000; Gawrecki, D. a kol.: 
Dějiny českého Slezska 1740–2000, Opava 2003; 
Kladiwa, P.: České země v dualistickém Rakousko-

-Uhersku, in: Rakousko -uherská monarchie. Habsburská 
říše 1867–1918 slovem a obrazem, Praha 2011.   PKl

NÁRODNOSTNÍ STRUKTURA , národnostní slo-
žení obyvatelstva.
N. s. čes. Slezska a přilehlých částí Moravy 
je příkladem prolínání různých etnik, typic-
kým pro evr. periferní oblasti. Vyznačuje 
se dlouhodobě velkou pestrostí a proměnli-
vostí. Pestré národnostní složení obyv. této ob-
lasti navíc komplikují nejednotné klasifi kace 
etnik na pomezí, které složitost výsled ného 
obrazu často ještě více prohlubují. N. s. zde 
často vypadá jinak, pokud se hodnotí podle 
subjektivní, jinak podle objektivní → iden-
tity nár., a odlišně se zohledněním → identity 
reg. V tomto národnostně smíšeném pomezí 
nejsou zvláštností případy obyv. s vícečetnou 
identitou a oproti tomu i lidí bez subjektivní 
nár. identity. – Od začátku formování novo-
dobých národů, tj. od přelomu 18./19. stol., 
se zde můžeme setkat zejm. s → Čechy, → 
Poláky, → Němci, → Rakušany, → Slováky, 
→ Židy a → Romy a z menších skupin např. 
s → Maďary. V nej novější době se spektrum 
národností regionu rozšířilo o → Rumuny, → 

NÁRODNOSTNÍ POMĚRY 
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Bulhary, → Řeky a → Vietnamce. U obyv. 
vymezujícího se na základě reg. identity to 
jsou, nebo v určitém období byli → Slezané, 
→ Moravané, → Valaši, → Laši, → Haličané, 
→ Hlučíňané (Prajzáci) a → Horalé. Podíly 
jednotlivých skupin obyv. regionu se v růz-
ných obdobích dlouhodobě postupně měnily 
s početním vý vojem obyv., a to jak díky 
přirozenému pohy bu, tak i migracím (me-
chanickému pohybu) a → asimilaci. V této 
oblasti byly zazname nány i skokové změny 
n. s. v důsledku válečných ztrát, holocaustu 
Židů a → odsunu něm. obyv. Pestré ná-
rodnostní složení obyv. regionu vyžadovalo 
značnou úroveň integrace, které se nedařilo 
vždy dosáhnout, což vyvolávalo národnostní 
konflikty a posilovalo záporné národnostní 
stereotypy a předsudky (→ Wasserpoláci, 
Hlučíňané/Prajzáci). Z důvodu převážně od-
děleného kult. vývoje různých národnost-
ních a etnických skupin obyv. čes. Slezska 
a přilehlých částí Moravy je nutné sledovat 
jejich kulturu, náb. život, školy, tisk a spol. 
organizace podle národnostního klíče. N. s. 
regionu nelze bez přílišného zjednodušení 
sledovat souhrnně. Jednotlivé oblasti čes. 
Slezska a severových. Moravy se od sebe 
skladbou obyv. v různých obdobích značně 
lišily. – Např. čes. Slez sko bylo až do konce 
druhé svět. války osíd leno prakticky sou-
visle něm. obyv. s výjimkou bezprostředního 
okolí → Opavy, části Vítkovska a Bílovecka. 
Česko -něm. etnická hranice byla v tomto 
prostoru velmi klikatá, ale byla poměrně 
stabilní (ve srov nání např. s etnografic-
kými mapami Karla von Czoerniga z r. 1855 
a → sčítáními lidu až do r. 1930 se hranice 
posunula jen nepatrně ve prospěch něm. et-
nika, po vzniku samostatné ho státu naopak 
ve prospěch etnika čes.). Růst počtu čes. 
obyv. po vzniku ČSR byl zaznamenán zejm. 
v býv. soudním okr. Opava z 46,3 % v r. 1910 
na 60,0 % v r. 1921 a o několik procent stoupl 
i v administra tivních střediscích téměř čistě 
něm. okr., v → Krnově a → Jeseníku. Naopak 
→ Hlučínsko, přestože patřilo až do r. 1920 
k Němec ku, mělo po celou dobu 80–90 % 

čes. obyv. Na druhé straně těšínské Slez-
sko vykazovalo v době Rakousko -Uherska 
většinu pol. obyv. Etnicky čes. byl jen okr. 
Frýdek a čes. menšina (10–20 %) žila i v okr. 
Fryštát a ve správním středisku býv. knížec-
tví – v → Těšíně. Také česko -pol. etnic ká 
hranice zde byla poměrně stabilní (od r. 1804, 
kdy byla zachycena → R. Kneiffelem, přes 
r. 1855, kdy byla zaznamenána von Czoerni-
gem, až po sčítání lidu v období 1880–1910). 
Teprve v době první republiky se tato hranice 
začala pomalu posouvat na východ. Na → 
Těšínsku žila v samotném → Těšíně a ně-
kterých dalších městech, např. ve → Fryštátě 
(od r. 1948 → Karviná), až do konce druhé 
svět. války relativně početná menšina Němců 
(za Rakouska tvořila v Tě šíně dokonce nad-
poloviční většinu obyvatel). Severových. 
Morava, jejíž území hraničí se Slezskem, 
byla na západě také osídlena té měř souvisle 
něm. obyv. Šlo o okr. Šumperk, Rýmařov 
a Moravský Beroun. Okr. Nový Jičín byl 
smíšený. Čes. a něm. obyv. v něm bylo v po-
četní rovnováze. Et nicky čes. byl okr. Místek 
a z něho vyčleněný okr. Moravská Ostrava, 
i když právě v → Os travě byla poměrně silná 
menšina Němců (je jich počet se pohyboval 
v l. 1880–1910 mezi 20–40 %). Na celém 
území čes. Slezska a při lehlých částí Moravy 
žila rozptýleně, zvl. ve větších městech, men-
šina žid. obyv., čítající řádově několik procent. 
Během dru hé svět. války byla většina z nich 
vyvraždě na něm. okupanty. Po druhé svět. 
válce byla většina Němců vysídlena do Ně-
mecka a na jejich místo přišlo obyv. z čes. 
vnitrozemí, ze Slovenska i repatrianti ze za-
hraničí (především z Rumunska a Volyně) 
a cizinci (zvlášť Řekové). V 50. l. i později 
přicházeli zejm. na prům. Ostrav sko přistě-
hovalci, kteří dále měnili etnickou strukturu 
zdejšího obyv. – V součas nosti v důsledku 
transformace a útlumu tra dičního těžkého 
průmyslu region obyv. spíše ztrácí. Obyv. 
čes. Slezska a přilehlého území Moravy se 
stěhují za prací především do Prahy a dal-
ších velkých čes. měst, někteří mladí i do za-
hraničí. Na jejich místa přichá zejí imigranti 
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z vých. Evropy (zejm. z Ukra jiny, Bulharska, 
Rumunska, z býv. Jugoslávie a z Asie – hl. 
z Vietnamu). Podrobnosti uvedeny u hesel 
jednotlivých regionů (např. Hlučínsko, Tě-
šínsko) a jednotlivých měst regionu, v nichž 
probíhal specifický národnostní vývoj (Os-
trava, Opava, Těšín, Fryštát, → Havířov, → 
Frýdek, → Místek, → Třinec, → Bruntál, → 
Krnov a → Nový Jičín). 
Lit.: Häufler, V.: The Ethnographic Map of the Czech 
Lands 1880–1970, Praha 1973; Brouček, S. a kol.: Zá-
kladní pojmy etnické teorie, ČL 78, 1991, č. 4; Borák, 
M. – Gawrecki, D. (edd.): Nástin dějin Těšínska, Ostrava 
1992; Siwek, T.: Česko -polská etnická hranice, Ostrava 
1996; Hernová, Š. – Sokolová, G.: Národně jazykové 
vědomí obyvatel národnostně smíšených oblastí České 
republiky, Opava 2000.   TS 

NÁŘEČÍ  MORAVSKOSLEZSKÉ  
Jinak tzv. již. nebo morav. podskupi na slez. 
nářečí, označovaná též jako nářečí štramber-
ské, frenštátské nebo štrambersko -frenštátské, 
zaujímá prostor vymezený měs ty → Příbor, 
→ Štramberk, → Kopřivnice, → Frenštát 
pod Radhoštěm a jejich okolím (jihozápadně 
od čáry → Petřvald, Trnávka, Kateřinice, 
Hájov, Mniší, Tichá, Trojanovice a seve-
rovýchodně od → Nového Jičína, Rožnova 
pod Radhoštěm, Dolní a Horní Bečvy) 
a tvo ří jednu ze čtyř nář. podskupin → nářečí 
slez. – Kromě znaků obecně slez. vykazuje 
některé rysy nářečí morav., hl. valaš., s nimiž 
sousedí. Převažuje zde tvrdá výslovnost sy-
kavek s, z (syvy, zyma), místy byla nář. nor-
mou výslovnost skrze vokál i (sieno {seno}, 
veziemy {vezeme}), výslovnost širokého i (y), 
a to nejen po uve dených souhláskách s, z, ale 
také po c, dále po š, ž, č, ř (ptacy, šydło, žyto, 
čysty, řykať {modlit se}). Z dalších znaků 
uveďme vý slovnost vajco, hledaj, najlepšy, 
zachování e ve slovech typu polefka, mleko, 
chleb, zele, taleř, nesť, slabičné r (krk, vrch, 
na rozdíl od sev. kyrk, vyrch), méně důsledný 
rozdíl mezi tvrdým a měkkým l, „běžné“, 
tj. neasibilo vané �,  (ďivny, ďeďina, ťeply, 
rosť, nikoli dźivny, ćepły atd.) a zachování 
samohlásky o, která nepřechází (jako jinde 
ve Slezsku) v u v případech: pomoh, bosť, 
hospod, hrob. V závislosti na zeměpisné 

poloze nacházíme tvary smił se (Štram-
berk), smjeł se (Příbor), smjał se (Frenštát). – 
Ve skloňování a časo vání je příznačná menší 
míra unifikace kon covek než v ostatních 
slez. nářečích, jinými slovy – v n. m. je po-
měrná mnohost tvarů v 3., 6. a 7. p. č. mn. 
(chlapum, rybam, polam/polum, susedach/
susedoch, s koňami, chla pama aj.). Vlivem 
morav. nářečí sem proni ká snaha skloňovat 
podstatná jména na -s, -z a -sa, -za měkce, 
tj. podle vzorů „muž“/„stroj“ a „růže“ (kłase 
{klasy}, řeťaze {řetě zy}, z mise {z mísy}, 
bes koze {bez kozy}). U tohoto typu jmen 
v r. m. je také kolísání v zakončení 6. p. č. j. 
(na nosu/nose, na provazu/provaze, v lesu/
lese, po hlasu/hlase). Podle deklinace zájmen 
se ve 2. p. č. mn. může objevit koncovka -ich/
ych (bes ko zych, ze staveňich, s polich, podle 
zájmenné ho tvaru s tych; příznačné hl. pro 
Štrambersko). Tvary rodových zájmen svědčí 
o vlivu měkké deklinace zájmen nebo dekli-
nace přídavných jmen, jednou tvrdé, jindy 
měkké (teho, temu, o ňim, našyho, z našym), 
osob ní zájmeno „já“ má místy (Štrambersko) 
po předložce v 3. p. tvar mňi (ke mňi), zá-
jmeno „ta“ je ve 2., 3. a 6. p. č. j. ve tvaru tej 
nebo te a zájmeno zvratné ve 3. p. má po-
dobu sy (kupil sy). Stejně zní i sloveso „být“ 
ve 2. os. č. j. (první osoba má tvar sem). První 
os. č. mn. sloves v čase přítomném končívá 
podle nář. normy na -m nebo -my (nesem, 
spivamy), 3. os. č. mn. na -u, ’-a, nebo -aju 
(ňesu, umja, volaju). Z východomorav. (mo-
ravskoslov.) nářečí pronikají do sousedních n. 
m. l-ová příčestí s vokálem e (mohel, ňesel) 
atd. Jinde běžné slez. konstrukce typu idu 
do masařa {jdu k řezníkovi} nejsou pravi-
dlem (srov. idu g masařovi) a příslovce gďe 
je rozhodně čas tější než kaj.
Lit.: Kellner, A.: Štramberské nářečí, Brno 1939; Knop, 
A. – Lamprecht, A. – Pallas, L.: Dějiny českého jazyka 
ve Slezsku a na Ostravsku, Ostrava 1967; Balhar, J.: Sku-
pina nářeční slezská, in: Encyklopedický slovník češtiny, 
Praha 2002.   IB 

NÁŘEČÍ NĚMECKÁ 
Počátky souvislého něm. osídlení sev. Moravy 
a čes. Slezska spadají do období vlády posled-
ních Přemyslovců. Možná již vpád Mongolů 

NÁRODNOSTNÍ STRUKTURA



84

NÁŘEČÍ NĚMECKÁ NÁŘEČÍ NĚMECKÁ

na Opavsko v r. 1241, ale zejm. pustošivé ta-
žení polsko -rus. r. 1253 odhalily malou obra-
nyschopnost této řídce osídlené oblasti. Proto 
se z pověření panovníka zejm. olomoucký bis-
kup Bruno ze Schauenburku pustil do organi-
zace příchodu něm. osadníků. Většina z nich 
přicházela na sev. Moravu ze Slezska, které 
bylo → Němci, pocházejícími hl. z Hessenska 
a Durynska, osídleno již ve 12. stol. Částečně 
zasáhl severovýchod Moravy proud něm. při-
stěhovalců z vých. Frank. V menší míře pro-
nikli až na sev. Moravu zřejmě i osadníci z jihu 
(z Rakouska). V průběhu krátké doby byla zal. 
řada → hradů, obcí a měst, něm. živel pře-
vládl i v celé řadě měst dosud osídlených slo-
vanským obyv. Díky → středověké kolonizaci 
vznikla nová jaz. situace. Němčina se stala 
vedle latiny jazykem užívaným v měst. správě. 
Nejst. něm. listina z r. 1312 byla sepsána v tě-
šínské kanceláři. Již ve 14. stol. se němčina 
užívala také na Opavsku, na začátku 15. stol. 
vznikly zápisy v knihách zadních (→ zem. 
desky) z → Krnova. Z 15. stol. (1426–1509) 
pocházejí zápisy v nejst. měst. knize → Zla-
tých Hor. V důsledku husitského hnutí posílila 
v průběhu 15. stol. na sev. Moravě a ve Slez-
sku svou pozici čeština; vliv husitství však 
zde byl mnohem slabší než v Čechách, a proto 
si mnohá města uchovala svůj něm. charakter. 
Týkalo se to především → Kravařska, které 
následně v 16. stol. zaznamenalo novou vlnu 
něm. přistěhovalců (zejm. protestantů hleda-
jících u nás větší náb. svobodu). V centrech 
této oblasti (→ Novém Jičíně, → Odrách, → 
Bílovci a → Fulneku) mělo dlouhodobě něm. 
obyv. převahu, o čemž svědčí zápisy v docho-
vaných měst. knihách. Po → třicetileté válce 
se postupně prosazovala němčina jako jazyk 
správy, obchodu a hospodářství i na severu 
Moravy, i když ne s takovou intenzitou jako 
v jiných částech Moravy a v Čechách. Vý-
razné postavení měla němčina v 17. stol. zejm. 
na Krnovsku. Od poloviny 18. stol. se stále 
intenzivněji uplatňovala jako úřední jazyk, 
a to jak na → Hlučínsku, které se stalo sou-
částí Pruska, tak v dalších regionech sev. Mo-
ravy patřících pod rak. správu. → Ostrava 

zaznamenala nárůst německy mluvícího obyv. 
teprve v období → industrializace města; 
na poč. 20. stol. představovali Němci třetinu 
obyv. Moravské Ostravy. – V němčině užívané 
v různých částech sev. Moravy a čes. Slezska 
se nejsilněji uplatnil vliv nářečí slez., které 
bylo jedním z východostředoněm. dialektů 
(Ostmitteldeutsch), jež patřily k hornoněm. 
nář. oblasti (Hochdeutsch). Vzhledem k růz-
nému původu něm. kolonistů se ale němčina 
v jednotlivých oblastech regionu vyznačovala 
odlišnými nář. znaky. Slez. (resp. jihoslez.) 
nářečím se mluvilo na Jesenicku. Typickými 
znaky tohoto dialektu jsou: výslovnost o místo 
dlouhého a krátkého a (sproche/Sprache, hot/
hat, foltsch/falsch, brochte/brachte); v pozici 
před nazálou/likvidou a dentálou však zů-
stává a (Wand, alt); krátké i se mění v e, zejm. 
v pozici před r, ch, n (wert/Wirt, gesecht/Ge-
sicht, wenter/Winter); dvojhláska ei je často 
nahrazena dlouhým e (ener/einer, czwe/zwei); 
změna u v o, a to nejen v postavení před no-
sovkami, ale často i v jiných pozicích: togend/
Tugend, ortel/Urteil; neprovedená labializace 
( fresche/Frösche). Druhé posouvání, které 
je typické pro hornoněm. dialekty, je u p pro-
vedeno pouze v násloví: p se mění v pf , příp. 
f (pfaa(r)d/faa(r)d/Pferd). Uprostřed slova 
zůstává neposunuté p (oppl/Apfel). Typickým 
jevem je skupina souhlásek ld místo lt (eldern/
Eltern, halden/halten). Deminutivní sufix 
se objevuje v podobě -la (stikla/ Stückchen), 
infinitiv má koncovku -a (kocha/kochen). 
V písemných památkách z této oblasti má 
předpona ver- podobu vor- (vorkaufen), před-
pona er- se objevuje jako der-, dir- (dirkennen), 
zer- jako zu- (czurisin/zerreisen), deminutivní 
sufix se objevuje v podobě -lin. Místo gegen 
má slez. dialekt kegen nebo ken, ob místo 
ab. Předložka auf se objevuje v podobě of. 
Sloveso bringen se objevuje jako brengen, 
modální sloveso soll stojí často ve tvaru sal. 
Na Jesenicku se uchovala slova ze stř. horní 
němčiny, která nepřešla do spis. něm. jazyka 
(moaz/jídlo, melm/prach), ve slovníku jsou též 
slovanské výpůjčky (nosch/nůž, kretscham/
krčma). Směrem na jih (Bruntálsko) se do slez. 
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dialektu přimísily i dílčí vlivy východofranc-
kého nářečí, např. a se mění v o i v pozici před 
nazálou a dentálou. Slez. dialekt je také zákla-
dem nářečí kravařského. V něm se však dá 
vypozorovat (i když ne příliš silný) vliv středo-
bavorského dialektu. V písemných památkách 
se odráží zejm. v podobě přípony -nus místo 

-nis. Předpona ver- se objevuje jako východo-
středoněm. vor-, ale i jako ver-. Poměrně často 
se v násloví místo b vyskytuje p: pauer/bauer. 
Zdrobněliny mají často příponu -lein (vedle 
-lin), objevuje se i typicky bavorské -le. V pí-
semných památkách se vyskytují typicky ba-
vorské lexémy jako Ross (Pferd) nebo Wittib 
(Wittwe). Na bavorský vliv ukazuje tendence 
k diftongizaci: krátké a dlouhé o se mění 
v ou a uo (sounna/Sonne, suon/Sohn). K dif-
tongizaci dochází někdy také u i (weiter/Win-
ter, keinder/Kinder). Srovnání zápisů v měst. 
knihách s nářečím, tak jak ho zachytil → 
J. G. Meinert ve sbírce Alte teutsche Volkslie-
der in der Mundart des Kuhländchens (1817), 
ukázalo, že v úředních dokumentech byla 
řada nář. znaků potlačena (Meinertova sbírka 
přitom vznikla mnohem později než zápisy 
v měst. knihách Kravařska). Svůj charakter 
si něm. nářečí na sev. Moravě a v čes. Slezsku 
uchovala po staletí, třebaže docházelo k jejich 
mísení a proměnám. Jejich podobu zachytil při 
svém výzkumu na poč. 30. l. Ernst Schwarz 
(1934). Poslední výzkum Mojmíra Muzikanta 
a Richarda Rothenhagena z r. 2011 již mohl 
jen uchovat poslední stopy po dávných něm. 
dialektech.
Lit.: Schwarz, E.: Jazyk německý, in: Československá 
vlastivěda 3, Jazyk, Praha 1934; Langer, K.: Unsere 
Mundart, in: Freudenthal und seine Kreisgemeinden (ed. 
A. Gottwald), Esslingen 1990; Vaňková, L.: Die frühneu-
hochdeutsche Kanzleisprache des Kuhländchens, Frank-
furt am Main 1999; Muzikant, M. – Rothenhagen, R.: 
Kleiner Mährischer Sprachatlas der deutschen Dialekte, 
Brno 2011; Zuber, R.: Jazyk lidu na Jesenicku, in: XII. 
svatováclavské mezinárodní setkání v Jeseníku, Jeseník 
2012.   LV

NÁŘEČÍ OPAVSKÉ  
Jedna z nář. podskupin → nářečí slez. Dělí 
se na západoopavské, středoopavské a vý-
chodoopavské. Hranice mezi záp. a vých. 
Opavskem probíhá zhruba mezi Malými 

a Velkými Hošticemi, takže samotná → 
Opava patří do části záp., zatímco → Kra-
vaře do části centrální. Hranici mezi náře-
čím středoopavským a východoopavským 
tvoří Chabičov, Háj, Jilešovice, Dobroslavi ce 
aj., z čehož plyne, že → Hlučín se ocitá již 
v části vých. Územně n. o. zaujímá prostor 
od Holasovic, Hlavnice, Lhotky u Litultovic, 
Do moradovic (na západě), po čáru Březová, 
Slatina, → Klimkovice (na jihu), a na východě 
sahá až za Hlučín (podle některých prame nů 
k Opavsku patří pouze záp. → Hlučín sko, sa-
motný Hlučín a území severozápadně od Hlu-
čína – Píšť, Hať, Šilheřovice, Koblov – je pak 
jaz. řazeno k → nářečí ostr., stejně jako jv. 
cíp Hlučínska – Bobrovníky, Hošťálkovice, 
Petřkovice). Do opavské nář. oblasti spadá 
také město → Studénka a jeho nejbližší okolí. 
N. o. dříve přesahovala i do Polska (Brani ce, 
Pilszcz aj.), dnes však tamní uživatelé tohoto 
nářečí (označovaní jako → Moravci) zcela 
asimilovali s místním pol. obyv. – Kromě 
znaků obecně laš., k nimž patří většinou 
krátká výslovnost vokálů a přízvuk na před-
poslední slabice, je pro n. o. příznačné roz-
lišování i/y, přičemž po souhláskách j, ň a l 
může následovat pouze i (chojina {větev 
jehlič natého stromu}, loňi, lipa), zatímco 
po os trých i palatálních s, z, c, dz, s ,́ z ,́ 
c ,́ dz´ je y, byť po palatálních poněkud užší 
(syncy {chlapci}, zytra, ź yma, tać yk, ć ycho, 
proś yć , horś y, dź edź yna), stejně jako po ř 
(řykać  {modlit se}, třy, štyřy). Hláska a/á 
zde zůstala jako a (dał, naša, dobra, krava, 
vołam), i po měkkých sou hláskách zůstává 
v podobě nepřehlasované (Jane, jazero, stav-
jać , ale vidź eć , słyšeć , dále sukňa, pekařa, 
z pola, do zela, stave ňa). Naopak v i/y přešlo 
a v kořenných slabikách, např. smił se, přy-
hřył. Zachova la se i téžeslabičná skupina ai/aj. 
Hláska o někde přešla v u/û: v l-ovém příčestí 
(pomuh mi, ale pomohła), v imperativu (za-
zvuň, ňezapum {nezapomeň}), v zdrobněli-
nách typu schudek, vuzek, v dalších slovech 
jako nuta, buty, dále v kořeni některých slov 
končících na znělou souhlásku (hrub, za hun), 
ve tvaru zájmena pro 3. os. r. m. (un). Jiné 

NÁŘEČÍ NĚMECKÁ
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změny st. ó jsou pak shodné se spis. češtinou. 
Samohláska e měkčí pouze souhlásky d, t, n 
(ňebudź eć e), nikoliv sykavky (veseły, zeleny, 
ale ś eno). Nadále se vyslovuje chleb, mleko, 
polefka, dobre, pouze místy se e změnilo 
v i/y (polifka, zeli, kňiz, pohřyb, večyr). Sa-
mohláska u se v pozici po měkké souhlásce 
většinou nepřehlasovala (břuch, jutřňa, pluca, 
spodňu). Pro tradiční n. o. je příznačné tzv. 
přyčyskání, tedy specifická vý slovnost polo-
měkkých hlásek s ,́ z ,́ c ,́ dz .́ Tyto hlásky 
blížící se výslovností hláskám š, č, ž, dž jsou 
za pračes. ś, ź, �,  (ć y cho, ć ma, ňić , noś yć , 
ś ekać , ź yma, na voź e, dź eć y). Dávné ł 
je zachováno; ł se objevuje i jako protetické 
(łukludzač´ {uklízet}). N. o. má sjednocený 3., 
6. a 7. p. mn. č., kde je koncovka -am (středo-
opavské) nebo -um/ûm (důsledně sev., místy 
vých. a záp.), např.: chłopam, suś edam, lu-
dź am, stromam, mjestam, mu zykantum, žeb-
rakum, -ach (produktivní), u st. generace též 

-och, zvl. obsahu je-li předchozí slabika samo-
hlásku a (např. o suś edach, nožach, ludź ach, 
na vozach, drutach, koś ć ach, na obrazoch, 
v šatoch, o ptakoch, v zahradoch), a -oma 
(suś edo ma, sedlakoma, pekařoma, koňoma/
koň ma, ludź oma, lesoma, kravoma, sukňoma, 
mjestoma). Možné jsou též v 7. p. mn. č. kon-
covky -ami, -ema, -ama (zahradami, rolema, 
chalupkama). Druhý p. mn. č. rodu m. kon-
čívá zpravidla na -uv, měkká dekli nace může 
mít koncovku -i/y (koňi, mulařy, ludź y, také 
dva razy), podstatná jména rodu ž. mají kon-
covku nulovou (ruk, much, stoduł, ale také 
bez šat, ze Słovak) nebo -i/y (stud ňi, koś ć y). 
Podstatná jména označující osoby mužského 
pohlaví mají hl. v bezpředložko vém postavení 
místo pův. 4. p. mn. č. 2. p. (mame dobrych 
suś eduv), na druhé straně jména živočišná 
rodu m. mají podle kategorie nepersonál-
nosti 1. p. mn. č. shodný se 4. p. (psy, kraliky, 
zajice, vrable, chrobaky). Pod statné jméno 

„lidé“ je ve tvaru lude. Měkký deklinační typ 
zachovává v 1. p. j. č. pala tální souhlásku, 
např.: kameň, kořeň, dź eň, červeň, lokeć  aj. 
V 1. p. mn. č. převažuje u měkké deklinace za-
končení -e (pekaře, faraře, złodź eje, jeleňe, 

kobzole {brambo ry}, kameňe, łokć e). Možná 
je i koncovka -y, a to u jmen rodu m. kon-
čících na -ec (šve cy, bratrancy) nebo u jmen 
typu „předseda“ (turyś ć y, koledzy). U pří-
davných jmen rodu ž. převažuje koncovka 

-ej (z druhej strany), měkký deklinační typ 
může mít tvary shod né s typem tvrdým (nej-
mlačemu). I zde je časté vzájemné ovlivňo-
vání deklinací, takže např. zájmeno „ten“ má 
v rodě m. a stř. tvary: teho, temu, o tym, s tym 
(stejně keho, kemu), v rodě ž. je 2., 3. a 6. p. 
v tvaru tej, 7. p. tum. V mn. č. převažují tvary 
tych, tym, tyma. Také ve skloňování číslovek 
se projevu je vliv již zmíněné kategorie per-
sonálnosti (bez dvuch, třech, štyrech chłopuv, 
tře, štyře chłopi). Číslovka 200 je ve tvaru 
dvje sta. – 1. os. mn. č. přítomného času končí 
v tradičním n. o. na -my (poobjedvamy, za-
spivamy se), sloveso „být“ v existencionál ním 
významu se v přítomném čase časuje takto: 
ja sem ( je), ty sy / tyz je, un je, my smy/zmy 
(su), vy ś ć e (su), oňi su, v záporu: ňe sem (st. 
ja sem ňeňi), ňesy atd. (samostatně záporná 
částice je ve tvaru ňi), rozkaz pro 3. os. se tvoří 
s částicí ňech (ňeh zrobi {ať udě lá}), tvary mi-
nulého času obsahují pomocné sloveso „být“ 
ve tvarech sem, sy, smy/zmy, ś ć e atd. a l-ový 
minulý základ je většinou bez -l po souhlásce 
(uć ek sem); součástí budou cího času je vedle 
infinitivu, který končí na měkké c ,́ pomocné 
sloveso budu, budź eš, budź e, budź emy, bu-
dź eć e, budu, zatímco podmiňovací způsob 
je tvořen takto: ja by (sem) dal, ty by sy / byz 
dal atd. – Ve srovnání s celonár. jazykem má 
n. o. řadu slovníkových zvláštností, většina 
z nich je rázu obecně laš. nebo morav. (kucać  
{kaš lat}, hura {půda}, povał {strop}, dłaška 
{podlaha}, pivňica {sklep}, žňiva {žně}, kaj 
{kde/kam}, ež {až} aj.).
Lit.: Kellner, A.: Nářečí na Hlučínsku, ČL, 1950; Kell-
ner, A.: K opavskému jazykovému zeměpisu, SlSb 50, 
1952, č. 1; Lamprecht, A.: Středoopavské nářečí, Praha 
1953; Lamprecht, A.: Slovník středoopavského nářečí, 
Ostrava 1963; Balhar, J.: Skupina nářeční slezská, in: 
Encyklopedický slovník češtiny, Praha 2002.   IB

NÁŘEČÍ OSTRAVSKÉ  
Označované též jako středolaš. Je nář. pod-
skupinou → nářečí slez. na širším Ostravsku. 

NÁŘEČÍ OPAVSKÉ
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Hraničí s → nářečím opavským, → náře-
čím moravskoslez. a s polsko -čes. smíše-
ným pruhem. Od dialektů slov. je odděluje 
pásmo Beskyd. Dříve n. o. přesahovalo 
i do Polska (např. obce Bojanów, Bieńkowice, 
Tworków). Méně zasvěcenému pozorovateli 
se toto nářečí jeví jako obecná ostravština, 
což je představa zčásti opodstatněná, neboť 
nově vzniklá prům. města koncentrují obyv. 
z širšího okolí, které společně vytváří jakési 
nadnář. jaz. společenství, dorozumíva jící 
se měst. mluvou (→ ostr. měst. mluva) zal. 
na tradičním lokálním dialektu a vstřebáva-
jící prvky „vyšších“ jaz. útvarů ve smyslu 
běžně mluveného, ale i spis. jazyka. V rámci 
n. o. se někdy vy děluje tzv. subtyp frýdecký, 
včetně nářečí hornoostravického (území na 
pravém břehu řeky Ostravice, sev. zhruba 
po čáru Lískovec -Bruzovice -Žermanice, kde 
převládá vý slovnost trova, kozać , moš {máš}, 
p-/ftok, masoř, staro, do obilo, ûňi kupjo, 
jo {já}), dále výslovnost u/û místo o a á v po-
zici před m a n (cygun, zumek, duma, kumin), 
i místo e po měkké souhlásce ( jeliň, ś ino 
{seno}) nebo y po souhlásce tvrdé (hřebyň, 
kamyň). V tvarosloví narážíme občas ještě 
na dávné -ch u sloves v minulém čase (ku-
piłach se) ap. Řadu zvláštností pozoruje me 
i v úseku severohlučínském (Strahovice, 
Chuchelná, Píšť, Hať, Darkovice), kde se mj. 
objevuje zmíněná samohláska û (krát ký vo-
kál mezi o a u) v pozici před m, n (ň) (kûň, ûn, 
ûna, chrûmy, hûnym, s tûm starûm babûm), 
nebo souhláska j před další sou hláskou měk-
kou (bolejś ć  {bolest}, hału jź  {haluz, větev}, 
letojś i {letošní}) ap. – Kromě ve → Slezsku 
běžného přízvuku na předposlední slabice 
a nerealizace dlouhých samohlásek se n. o. 
ve výslovnosti vyzna čuje neprovedením 
přehlásky a následného zúžení samohlásky 
a po měkké souhlásce (smjał se; hranice 
mezi typem smjał a smił probíhá poblíž obcí 
Píšť, Vřesina, → Hlu čín, Bobrovníky, dále 
po Odře, vých. od → Klimkovic, → Studénky 
a Pustějova), v jv. části n. o. proběhla změna 
dlouhého a v o (ptok, vojok, dřevjano), což 
je také typický jev slezskopol., po hláskách 

š, ž, č, ř je větši nou měkké i (šichta, život, 
čisty, tři), vedle tvaru nejlepši, dej narážíme 
ve slabikách kořen ných na skupinu aj (vajco, 
obyčajny, přidaj), hlásku r, jinde slabičnou, 
provází redukova ný vokál y (syrp, tyrhać ), 
hlásky d, t, n jsou před přední samohláskou 
měkké a za �,  se zde tradičně vyslovovalo 
většinou c ,́ dz´ (ňechodź ić, dź eć i), na jisté 
části území se souhlásky s, z vyslovují měkce 
(ś eno, ź ima; hranice mezi s ,́ z ,́ c ,́ dz´ a s, z, 
�,  vede přibližně podél toku Trnávky a hor-
ního toku Ondřej nice), převažuje výslovnost 
polifka, mliko, chlib nad polefka, mleko, 
chleb, na Frýdec ku se místy objevuje minulý 
základ (l-ové příčestí) v podobě chodź uł, 
pravjuł, buł (ale chodź iła) atd. – Ve skloňo-
vání jmen pozo rujeme vyrovnaný 7. p. č. mn. 
ve prospěch koncovky -ami (vojakami, kra-
vami, mjesta mi; záp., tj. na levém břehu Odry, 
převažuje opavské -oma), v 6. p. mn. č. pře-
vládá kon covka -ach (koňach, rybach, ć ela-
tach; jen výjimečně sem proniká z Opavska 
za končení -och), 3. p. mn. č. končívá na 
-am, -um nebo -om (podle zeměpisné polohy), 
dále narážíme na tvary typu vajco, kolco, sev. 
Ostravsko zná typ polo, mořo, který je běžný 
hl. na vých. Opavsku. Zájmeno zvratné ve 3. p. 
má většinou tvar se (vem se kusek), přivlast-
ňovací zájmena nejsou sta žená (mojiho, s tfo-
jum), slovesa v přítom ném čase v 1. os. č. mn. 
končí na -m, -me nebo -my (nesem, spivume, 
vołamy ap.), 3. os. č. mn. je zakončena různě, 
např. rob ja, ležo, vołaju, spivajum, pomocné 
sloveso „být“ má tvary sem/sym (st. ja sem je, 
ja sem ňeňi), sy atd. Nutno dodat, že uvedené 
jaz. rysy patří k nář. normě a ne všechny jsou 
dnes v mluvě respektovány. – Pro ostr. slovní 
záso bu jsou příznačná nejen slova typicky 
nář. (častokrát přejatá pův. z němčiny), ale 
také slova označovaná jako slangismy nebo 
profesionalismy (spojené hl. s profesemi hor-
níka a hutníka). Objevují se pol. příjmení, 
neboť mnoho předků jejich dnešních nosi-
te lů bylo → Haličany (Vicherek, Vontorek). 
Nutno dodat, že na Ostravsku žije poměrně 
početná skupina → Slováků a → Romů, 
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liší cí se pochopitelně jazykem, alespoň 
v neofi ciální či neveř. komunikaci.
Lit.: Kellner, A.: Nářečí širšího Ostravska, in: Od Ostra-
vice k Radhošti, Ostrava 1941; Knop, A. – Lam precht, 
A. – Pallas, L.: Dějiny českého jazyka ve Slez sku a na Os-
travsku, Ostrava 1967; Loriš, J.: Rozbor nářečí hornoos-
travského ve Slezsku, Praha 1899; Sku lina, J.: Ostravská 
mluva, Ostrava 1979; Balhar, J.: Skupina nářeční slezská, 
in: Encyklopedický slovník češtiny, Praha 2002.   IB

NÁŘEČÍ SLEZSKÁ  
Také slezskočes. (opak slezskopol.), laš., 
slezskomorav. (na rozdíl od moravsko slov. 
a středomorav.), šlonská (→ jazyk šlonský) 
ap., tvoří jednu ze čtyř nář. skupin čes. nár. 
jazy ka (→ jaz. situace ve Slezsku) a zaují-
mají tu část hist. Slezska, která dnes připadá 
ČR, včetně části morav. příhraničí. Hl. rozdíl 
mezi nářečími slezskopol. a slezskočes. spo-
čívá v tom, že jejich pol. varianta zachovává 
ve výslovnosti, alespoň v omezené míře, no-
sové samohlásky o a e (v pol. pravopise ą, ę), 
respektuje tzv. pol. přehlásku typu na čele – 
čoło, na śvjeće – śvjat, stejně tak slovanské g 
(noga {noha}, gora {hora}), ve slovech typu 

„kráva“, „zla to“, „mráz“ je zde namísto a sa-
mohláska o nebo û [u] atd., zatímco v čes. va-
riantě slez. dialektu proběhla změna nosovek 
v samohlásky úst ní (maso, buďeťe, kupuju), 
změna g v h a na většině území se vyslovuje 
krava, hłava, zlato ap. Povědo mí hranice 
mezi jaz. společenstvím polsko slez. a čes-
koslez. pozorujeme i u samotného auto-
chtonního obyv., které říká, že do Šenova (ale 
také Rychvaldu, Petřvaldu ap.) leći gavrûn, 
zatímco od Šenova leťi havran. – Slez. ná řečí 
se vzhledem ke své zeměpisné poloze vyví-
jela na okraji čes. nár. jazyka, tudíž nezazna-
menala řadu typicky čes. jaz. změn. Navíc 
se zde výrazně projevil vliv sousedního 
slovanského jazyka (polštiny), který mnohé 
archaické čes. jaz. jevy pomohl lépe zacho-
vat. čes. Slezsko se z jaz. hle diska dále dělí 
na (1) širší Opavsko (včetně Hlučínska; → 
nářečí opavské), (2) širší Ostravsko (včetně 
Frýdecka; → nářečí os travské), (3) území ko-
lem → Štramberka, → Příbora, → Kopřiv-
nice a → Frenštátu pod Radhoštěm; tzv. jižní, 
morav. podskupina slez. nářečí, → nářečí 

moravskoslez.) a (4) → Těšín sko (→ nářečí 
těšínské nebo západotěšínské – na rozdíl 
od východotěšínského v Polsku). Jednotlivé 
nář. podskupiny bývají také označovány jako 
západolaš., středolaš., mo ravskoslez., výcho-
dolaš., polsko -čes. smíšený pruh. V prostoru 
zhruba mezi Moravskoslezskými Beskydy 
a Vsetínskými vrchy probíhá hranice mezi 
jaz. (ale také kult.) skupinou slez. a valaš. 
(→ Valaši). Po hřebeni → Radhoště probíhá 
také důležitá → izoglosa krátkých a dlou-
hých samohlásek. – K rysům n. s. patří 
ve výslovnosti pouze krátké samohlásky, pří-
zvuk na předposled ní slabice, dvojí (měkké 
i tvrdé) i, většinou (hl. v sev. části) dvojí 
(střední i tvrdé) l (był, była, byli, były), nedo-
statek slabič ného l, většinou také r (místo toho 
je zde spojení l, r s průvodní samohláskou, 
např. pylny, vylna, pełny, vełna, hyrňec, vilk 
ap.), (spolu s jinými morav. nářečími) nepře-
hlasované a a u (moja, sukňa, do mořa, ze sta-
veňa, jahňa, zabijať/-ć , oňi leža; moju, sukňu, 
břuch, vołaju aj.), měkká (příp. také asibilo-
vaná) výslovnost hlásek d, t, n v pozici před 
přední samohlás kou (ňebuďeťe/ňebudź eć e/
ňebudžeče), postupná (progre sivní) znělostní 
asimilace typu potfora, kfit ko, za chfilu, 
zpětná (regresivní) znělostní spodoba na me-
zislovním předělu ( jag mu je?), nepřítom nost 
protetického v před o na začátku slova (místy 
přítomnost jiné protetické hlásky, např. obou-
retného ł – (ł)okno, (ł)ofca), místy pří tomnost 
hlásky dz uvnitř slov (sadze, na rodzeny), 
místy přechod st. o v u/û (chrumy, hrub), 
změ na dávného a v o nebo před nosovkami 
v u ve slo vech typu ptok, obroz, jo {já}, dum 
{dám}, cygun, zvun aj. – V oblasti ohýbání 
slov pak jde o rozlišování mluvnické katego-
rie personálnosti, která rozhoduje o tvarech 
jmen rodu m. v 1. p. č. mn. i o tvaru sloves 
v přísudku (vjelcy syncy, ale ty złe vilki, s-/
ś limoki lazły, barevne motyle le-/lotały, za-
jice uť-/uć ekały atd.), vyrovnání 2. a 4. p. 
jmen označujících osoby m. rodu nejen v č. 
j., ale i mn. (pozvał su seduv). Ve skloňování 
jmen mají n. s. tradičně snahu formálně sjed-
nocovat někte ré pády, konkrétně 3., 6. a 7. p. 
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č. mn., které bez ohledu na rod podstatného 
jména končí na -am (i se změnou á v u/û), -ach, 
-ami (haviřam, babum, o suś edach, s chłopami, 
babami, ďeckami) nebo na -om, -och, -oma 
(kurom, o pekařoch, v košuloch, s chłopo ma). 
V současné době má koncovka -ami silnou kon-
kurenci v pův. duálovém zakon čení -ama/-ma, 
které se šíří hl. vlivem obecné češtiny. Frek-
ventovaná je koncovka 2. p. č. mn. -uv/ûv 
(chłapuv, babuv/robuv, ďeckuv), místy se ob-
jevuje ještě genitiv záporový typu ňeňi kob-
zoluf {nejsou brambory}, tva ry vajco, serco 
{srdce}, łožo {lože}. Patrný je také vzájemný 
vliv jednotlivých deklinací a výskyt nestaže-
ných tvarů zájmen přivlastňovacích (do teho, 
mojiho/mojeho, s tfojim), zatímco přídavná 
jména přivlastňovací mají nejčastěji tvary su-
sedoveho, tatovemu. Došlo také k vyrovnání 
6. a 7. p. (o starym, ze starym). Příznačné pro 
mluvený jazyk ve Slezsku je používání pří-
klonek v důrazném postavení (mi to dej!), ob-
čas se ještě formálně nerozlišuje rozdíl mezi 
zvratným se a si (ve prospěch jednotného se: 
kup se to!), číslovka ve tvaru dvje je na vých. 
části území pouze u počítaného předmětu v ž. 
rodě (pro rod stř. tam platí tvar stejný jako pro 
m.: dva piva, ałta, ďecka). U slovesa v 1. os. 
č. j. přítomného času se místy drží pův. aoris-
tové zakončení -ch (robiłech, ro biłach), 1. os. 
mn. č. přítomného času může končit na -m, 
-me i -my. – Z dalších zvlášt ností vzpomeňme 
jiné předložkové vazby, např. po předložce 

„kvůli“ následuje 2. p. (kfuli ňeho, kfuli chřip-
ki/-y), nerozlišuje se mezi tady/sem, kde/kam 
(poť tu/tady; dříve také hef/haf ), používá 
se spojka bo ve významu „protože“ (budu 
doma bo se musim učit) atd. Slez. nářečí se od-
lišují pochopitelně také v oblasti slov ní zá-
soby, která obsahuje i řadu lexémů pův. něm., 
příznačné je výrazivo slango vé, profesní ap.
Lit.: Havránek, B.: Nářečí česká, in: Československá 
vlastivěda III (Jazyk), Praha 1934; Nitsch, K.: Dia lekty 
polskie Śląska, 2. vyd., Kraków 1939; Bělič, J.: Ná-
stin české dialektologie, Praha 1972; Knop, A. – Lam-
precht, A. – Pallas, L.: Dějiny českého jazyka ve Slezsku 
a na Ostravsku, Ostrava 1967; Bąk, S.: Mowa polska 
na Śląsku, Ossolineum 1974; Český jazykový atlas 1–5, 
Praha 1992–2005; Balhar, J.: Skupina nářeční slezská, in: 
Encyklopedický slovník češtiny, Praha 2002.   IB

NÁŘEČÍ TĚŠÍNSKÉ  
Teritoriální dialekt používaný auto chtonním 
obyv. na území → Těšínska v ČR. Toto území 
tvoří dnes subregion o rozloze přibližně 800 
km2 a zaujímá poměrně úzký příhraniční pás 
táhnoucí se od Mostů u Jablunkova (hranice 
se SR) po → Bohu mín. Z větších měst sem, 
kromě zmíněného Bohumína, patří → Kar-
viná, → Orlová, → Havířov, Český → Těšín, 
→ Třinec a → Jablunkov. Od jihovýchodu 
Těšínsko nava zuje na nářečí okolí Čadce 
a Kysuce, která rovněž vykazují některé 
pol. (malopol.) jaz. rysy, od západu na ostr. 
slez. nář. pod skupinu (→ nářečí ostr.), od se-
veru na pol. Těšínsko, se stejným nář. sub-
strátem. Na Těšínsku žijí také přistěhovalí 
z jiných jaz. (nář.) oblastí býv. ČSR, a to hl. 
ze sousední laš., ale také morav., čes. a slov. 
(→ Slováci). N. t. (také západotěšín ské, vý-
chodolaš., nářečí polsko -čes. smíše ného 
pruhu) je nadále živé a populární a je pou-
žíváno všemi soc. skupinami a genera cemi 
mluvčích. Ve srovnání s ostatními → náře-
čími slez. v ČR obsahuje více jaz. prvků pol. 
(srov. dále). V každodenní jaz. komunikaci 
se střídá se spis. a běžně mluvenou (nejčas-
těji regionálně zabarvenou) češtinou, příp. 
se spis. polštinou. Uživatelé n. t. se hlásí 
buď k čes. nebo pol. národnosti a navštěvují 
(na vštěvovali) školu čes., nebo pol. Většina 
z nich je tedy bilingvní (→ bilingvismus) či 
diglosní (→ diglosie), příp. druhý kód zná 
alespoň pasivně. Pro Těšínsko je tak pří-
značné zvl. jaz. chování, které předpokládá 
přepínání kódů nebo stylizaci projevu v zá-
vislosti na náročnosti tématu výpovědi, jaz. 
vybavenosti spolubesedníka, míře oficiál-
nosti a zveřejnění textu, jeho formě (psané 
nebo mluvené) ap. – N. t. se dále dělí na → 
subdialekty (1) jablunkovský (→ subdialekt 
jablunkovský; hranice probíhá na území 
obce Hrádek ve Slezsku; k jablunkovské 
nář. oblasti patří Milíkov, Košařiska, Návsí 
u Jablunkova, vl. Jablunkov, Bocanovice, Pí-
sek, Bukovec, Mosty u Jablunkova, Hr čava 
a Dolní a Horní Lomná), (2) centrální (Bys-
třice nad Olší, Tyra, Guty, Nýdek, Kar pentná, 
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Oldřichovice, Vendryně, Třinec, Nebory, 
Smilovice, Střítež, Ropice, Český Těšín, Žu-
kov, Mosty u Českého Těšína, Stanislavice, 
Těrlicko, Chotěbuz, Albrechti ce, Louky, Sto-
nava, Lutyně, Karviná, Dět marovice, Petro-
vice), (3) bohumínský (in tegrovaný Bohumín 
včetně Pudlova, Vrbic, Šunychlu, Skřečoně, 
Věřňovic) a (4) ná řečí záp. okrajového pásu, 
sousedícího s os tr. laš. nářečím (→ Rychvald, 
→ Petřvald, Šenov, Suchá, Orlová, vl. Haví-
řov, Domaslavice Třanovice, Tošanovice, → 
Hnojník, Komorní Lhotka, Řeka). Jednodušší 
členění rozlišu je prům. úsek sz. (karvinsko-
-bohumínský) a jv. hornaté Jablunkovsko, 
je přehlednější a odpovídá povědomí místních 
obyvatel, kteří jsou zvyklí odlišovat „dolany“ 
(„ha víře“) od „horalů“, navíc odráží všechny 
podstatnější rozdíly v nářečí: ve slovní zá-
sobě (krajiček/skipka {krajíc}, śfjyrk/smrek 
{smrk}, mjyškać/byvać {bydlet}), ve výslov-
nosti (zegroda/zogroda, (c-)hle dać/chladać, 
dźołcha/dźełucha {dívka}, kšikopa, kšipo-
pa/pšikopa {příkop}, stanûł/stanył {vstal}, 
vypjûł/vypił {vypil}, śe/se {zájm. se}, źymjok/
źimjok {brambor}) aj. – Kromě stavu v pro-
zódii shodného s ostatními slez. nářečími jak 
v Polsku, tak v ČR (přízvuk na předposlední 
slabice, nerealizace délek), progresivní zně-
lostní asimilace a mezislov ní spodoby typu 
tfardy, kfitko, śfjatło {svět lo}, syneg a dźełu-
cha {chlapec a dívka}), rozdílu mezi tvrdým 
a měkkým i, neprove dení čes. přehlásky 
ú > i a á > e (břuch, do holiča), se zde 
projevuje typicky pol. přehláska e > a a e > 
o před tvrdou souhlás kou (v leśe – las {les}, 
pščeli – pščoła {včela}), úžení e na y (mlyko, 
chlyb, śňyg, řyka, břyg, dźyň), je zde dvojí vý-
slovnost u, a to jako vysokého u a středového 
zaokrouhleného û, tj. hlásky mezi [o] a [u]; 
u hlásek r a l se vyskytují průvodní vokály 
(vilk, vełna, na vyrch, kark, pjyršy {první}), st. 
dlouhé a zde přešlo v o nebo û (ňedûm {ne-
dám}, mûm, ptok, trova, cygûn). Hlásky pův. 
nosové se dílem zachovaly (a to v pozici před 
s, z, c, dz a jejich palatálními a tupými pro-
tějšky (gy,ś {husa}, vû,ski {úzký}, zajû,c {za-
jíc}, tyśû,c {tisíc}), jednak přešly v prosté ústní 

samohlásky (babe {ženu}, śe), jednak se roz-
ložily na prvek samohláskový a souhláskový 
y + m / y + n, û + m / û + n (ňesym {nesu}, 
ňesûm {nesou}, mjynso {maso}, pjynta {pata}, 
zymby {zuby}, vyngli/vûngli {uhlí); na Jablun-
kovsku a severozápadě: mûm star kym {mám 
babičku}, oblekym se košulym, idym na šych-
tym; na Bohumínsku se noso vé o na konci 
slova chová výjimečně také jako a: kupjuł śe 
chałpa {koupil si dům}, našeł śe dźołcha {na-
šel si děvče}). V n. t. nacházíme pol. výsledek 
vývoje souhlás kových skupin obsahujících 
dávné o a sou hlásky r a l (vrûna {vrána}, słûma 
{sláma}, głova {hlava}, złoto {zlato}), jsou zde 
dvě souhlásky l (prosté a obouretné; v Or-
lové a okolí tvrdé), dvě řady retnic (tvrdých 
a měkkých), asibilované dz za předhistoric ké 
dj a palatalizované g (mjedza {mez}, na nodze), 
palatální sykavky ś a ź vedle ostrých s a z a tu-
pých š a ž (śano {seno}, śostra {se stra}, źelûny 
{zelený}), hlásky ć, dź místo měkkého � a  
(ćma, mûvić, dźełucha). Souhláska ř v pozici 
na konci slova a po neznělé souhlásce se vy-
slovuje jen s velmi slabým kmitavým prvkem 
až zcela nezněle (pšidźe {přijde}, stološ). Lze 
zaznamenat výslovnost ři i řy (gřiby, nařy-
kać), stejně jako skupin ki, gi, chi a ky, gy, 
chy (vjelki, ubogi, gřychi, chybjeć, ze synkym, 
s panym bogym). Změna g v h na Těšínsku ne-
proběh la. – U ohýbání slov pozorujeme sjed-
nocený 3., 6. a 7. p. mn. č., končící vždy na -ûm, 
-ach, -ami a závazný pro všechna podstat ná 
jména (synkûm, starkûm, dźeckûm, na łûnkach 
{na loukách}, polach, s kûňami, bûtami, 
ałtami). Velmi progresivní je kon covka 
-ûv [uf] v 2. p. mn. č. (chałpûv, dźec kûv, 
rynkûv {rukou} vedle rûnk, dźecek), čás-
tečně se v tomto pádě objevuje koncov ka 
-i u měkké deklinace (złodźeji, pjekoři). Po-
zornost si zaslouží důsledné třídění mas-
kulin podle personálnosti a nepersonálnosti, 
tedy na podstatná jmena označující osoby 
m. rodu a ostatní, což se projevuje i ve tvaru 
pří davného jména a l-ového příčestí (vjelcy 
syncy, vjelki psy, dûmy, stodoły, okna; złe psy 
ščekały, motyle lotały/frkały). Číslovka dvě 
je v tomto tvaru (dvje) pouze u počíta ného 



91

NÁŘEČNĚ RŮZNORODÁ OBLAST NÁŘEČNĚ RŮZNORODÁ OBLAST

předmětu v rodě ž. (dvje śostry), v jiných 
případech má podobu dvo (také třo, štyřo; 
dvo chłopi) nebo dva (dva psy, dûmy, vajca). 
Číslovka 200 se vyskytuje ve tvaru dvje sta. 
Číslovky 11–19 mohou mít podobu jedy nost, 
dvanost atd., ale také archaičtější jedynośće, 
dva nośće atd. Zájmena přivlastňovací jsou 
nestažená (mojigo, tfojimu, ze sfojûm). Bez-
rodá zájmena „ty“ a „se“ mají nejrůznější 
tvary (s tobûm, tebûm, po tebje, po ćebje, 
tobje, o sebje, sobje). – V konjugaci sloves 
naráží me na kontaminovaný tvar obsahující 
aoris tové -ch (mjołech {měl jsem}, še-/ołech 
{šel jsem}, robiłech, robił žech {dělal jsem}), 
které se připojuje i k jiným slovním druhům 
( fčorach přijechała, taškech se kupiła), v č. 
mn. je závazná přítomnost osobního zájmena 

„my“ (my přišli / přišli my). Sloveso „být“ 
se v přítomném čase časuje jo je / jo žech je / 
jo jech / joch je / je žech atd., tyś je / ty žeś je, 
ûn je, my, ûňi sûm, vy śće sûm, avšak zápor né 
tvary obsahují v j. č. sloveso „mít“ (bez po-
sesivního významu a v ustrnulém tvaru): 
jo ňima, tyś ňima, ûn ňima, my ňesûm atd.; 
záporka „ne“ má v samostatném postavení 
podobu ňi. Budoucnost se vyjadřuje tvary: 
bedym/bejym/bydym, bedźeš/beješ, bedźe/
beje, bedymy, bedźeće/bejeće, bedû/ by dûm. 
Infinitiv má měkké zakončení (robić, pisać), 
rozkazovací způsob pro 3. os. se tvoří pomocí 
částice ňech (ňech přidźe) nebo až (povjydz 
mu aš přidźe). Na Těšín sku se zásadně chodí 
do dok-/chtora, ku vojsku {na vojnu}, ku nûm 
(vedle do nas {k nám}). – Ve slovní zásobě 
se objevuje řada výpůj ček z němčiny, hl. 
v odb. terminologii spojené s hutnictvím že-
leza a těžbou uhlí (valcverk, štajger), ale také 
v případě běž ných názvů předmětů a činností 
(ancug {oblek}, bindla {kravata}, štof {látka}, 
zug {vlak}, vûršt {salám}, biglovać {žehlit}).
Lit.: Bystroń, J.: O mowie polskiej w dorzeczu Stonawki 
i Łucyny w Księstwie Cieszyńskim, Kraków 1885; Kellner, 
A.: Východolašská nářečí I–II, Brno 1946 a 1949; Basara, J.: 
Słownictwo polskich gwar Śląska na terenie Czechosłowa-
cji, Wrocław 1975; Bogoczová, I.: Jazyk a jeho dynamika, 
in: Polská národní menšina na Těšínsku v České republice, 
Ostrava 1997; Kadłubiec, K. D.: Cieszyńsko -Zaolzoiańska 
polszczyzna, Katowice 1994.   IB

NÁŘEČNĚ RŮZNORODÁ OBLAST  
Po r. 1945 nově osídlené území v sev. části 
Moravy a v záp. úseku čes. Slezska nenáleží 
do oblastí s tradičním teritoriálním dialek-
tem a po stránce jaz. zaznamenalo své bytný 
vývoj. Hraničí s kompaktními nář. ob lastmi, 
a to středomorav. (na jihu a jihozápa dě), vý-
chodomorav. (na jihovýchodě) a slez. (na vý-
chodě). Sev. a sz. hranice tvoří stát. hranice 
s Polskem. – Poč. osidlování to hoto území 
jsou spjaty s něm. kolonizací neobydlených 
pohraničních oblastí (→ středo věká kolo-
nizace), zahájenou již ve 13. stol. Majoritní 
podíl zde až do r. 1945 tvořilo obyv. s mateř-
ským jazykem něm. Po → odsunu něm. obyv. 
v r. 1945 (zůstala jen ne patrná část) došlo 
k novému osidlování, jež řídila stát. admi-
nistrativa. První vlnu pová lečných osídlenců 
tvořili pův. obyv., kteří byli nuceni odtud 
odejít po odstoupení pohra ničních oblastí 
Německu v r. 1938, a obyv. z blízkých vnitro-
zemských obcí. Násle dovala vlna novoused-
líků ze vzdálenějších, zejm. chudších částí 
vnitrozemí (Frýdecko, Těšínsko, Zlínsko, 
Valašskokloboucko), a reemigrantů, z nichž 
nejpočetněji zastoupeni byli tzv. volyňští 
Češi (potomci čes. emi grace na Ukrajinu 
v 19. stol.) a slov. reemig ranti z Rumunska 
(stávalo se, že celá obec, popř. její část, byla 
osídlena obyv. z jed né vnitrozemské ves-
nice, např. v Leskovci nad Moravicí tvořily 
výrazný podíl rodiny ze slez. → Vratimova). 
S pozdější mi fázemi osidlování je spjat pří-
chod → Řeků, Makedonců a → Romů. Nové 
osídlení mělo rozdílnou hustotu (výše polo-
žené oblasti zůstávaly dlouho neosídle ny). – 
V novém kraji vznikala nová společnost 
a utvářely se nové vztahy. Sžívali se zde lidé 
rozdílného etnického a soc. původu, odlišné 
kult. úrovně a různých tradic. Většina obyv. 
pracova la v zemědělství, jen malá část v to-
várnách. Následkem kolek tivizace zeměděl-
ství výrazně poklesla život ní úroveň a část 
obyv. odešla do vnitrozemí. Koncem 50. l. 
se situace začala postupně zlepšovat, počet 
obyv. mírně vzrostl zá sluhou nových přistě-
hovalců, hl. z Moravy. – Vzhledem k silné 
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migraci obyv. různého nář. a jaz. původu 
je zdejší podoba běžně dorozumívacího ja-
zyka jiná než kdekoli jinde na území čes. nár. 
jazyka. Živá nář. tradice v širším (mimoro-
dinném) okruhu neexistuje. Ta je navíc spjata 
s mi nulostí, a to s územím prarodičů. Snaha 
vyhý bat se nápadnému dialektu a úsilí stavět 
jaz. projev na co možná nejméně příznako-
vém vyjadřování vedla ke stírání nápadných 
rysů. Výsledkem byl příklon k vyjadřování 
jinému než nář., který někdy vyústil i v po-
pírání těch nář. jevů, jimiž se některá nářečí 
shodují se spis. jazykem. Na druhé straně 
se i přes tuto snahu osídlenců v jejich mluvě 
zrcadlí různé nář. a subnář. prvky, a jejich 
jaz. původ lze většinou spolehlivě určit. 
Na → jaz. vědomí nejst. generace, utvářené 
ještě na území s tradičním nářečím, nemohly 
nové poměry a nové prostředí zapůsobit do té 
míry, že by se zásadním způsobem promítly 
do celkového obrazu mluvy. Došlo spíš jen 
k občasnému oslabení jevů nejnápadnějších. 
U dalších generačních vrstev, které započaly 
školní docházku v pohraničí, byl jaz. pro-
jev už od poč. formován principem bezpří-
znakovosti, nenářečnosti. Reprezentantem 
bezpříznakového vyjadřování se stalo pro-
středí mimorodinné, hl. školní. Odlišnost 
od mluvy nejst. obyv. se zvyšuje generaci 
od generace, třebaže se i dnes setkáváme 
s dia lektismy navazujícími na příslušné 
nář. ob lasti – podle původu mluvčího a jeho 
předků. Projevuje se to zejm. ve slovníkové 
vrstvě jazyka (srov. pokludim kury, přirov-
nání jak sviňa). Nejzřetelnější návaznost 
na dialekty se projevuje ve výslovnosti, ne-
boť mluvčí si nejsou výslovnostních specifik 
vědomi, a proto je nepociťují jako diferenční 
(asimila ce souhlásek, např. zhoďit/schoďit, 
z Janou / s Janou, náz a vás / nás a vás, ar-
tikulace i/y). Do okruhu jevů, které vystu pují 
jako uvědomované a jsou vnímány jako zá-
sadní ve fonologické stavbě slova, náleží např. 
jen nevelká skupina slov odrážejících stopy 
tzv. morav. krácení (jen u frekvento vaných 
slov: blato, dat, lhat, mlet). V roz poru s celo-
nár. běžným územ se projevuje až překvapivý 

nedostatek změny é > í a ý > ej v koncov-
kách (tvary nové kolo, nového kola, malí dúm 
převažují nad variantami noví kolo, novího 
kola, malej dúm). Nápadně malý je výskyt 
protetické hlásky v- před náslovným o- (okno, 
obrázek). Nejdůslednější odklon od nář. vy-
jadřování však lze zaznamenat v ohýbání 
slov, kde převažují rysy shodné se spis. ja-
zykem a kde tvary nespis. jsou obecnějšího 
charakteru (obecně čes. nebo morav. → in-
terdialekt). Jevy reg. povahy neuplatňující 
se v celonár. běžném úzu se objevují jen spo-
radicky (např. na barákoch, prosej/prosejí, 
choďá). Naopak, prosazují se nespis. tvary 
převládající v celonár. měřítku, např. zakon-
čení -ma v 7. p. č. mn. (ťema jejíma novíma 
šatama), rozkolísanost tvarů dokládající pře-
chod mezi typy kost a píseň (v pohraniční 
oblasti dokonce silnější než v obecném úzu), 
spíše morav. (a slez.) tvary bez nosa, brat-
ranca, Tomáša, 1. p. č. mn. souseďi, tvary 
rukavica, rukavicu, rukavicou nebo tvary 
osobního zájmena ž. rodu ju, s ňou, tvary 
sloves 4. třídy na -ijou (choďijou, též chcou) 
aj. Ve shodě se spis. jazykem zde koexis-
tují varianty na nose / na nosu (6. p.), Dáše/
Dáši (3. p.), ale i mi/mňe (3. p. zájmena já) 
a rozumňejí/rozumí (3. os. č. mn.). Jako té-
měř výhradní vystupu jí – podporovány spis. 
jazykem – jevy pří značné pro úzus morav. 
(a zpravidla i slez.): tvary ťi fšichňi malincí 
kluci, dokládající re spektování kategorie 
životnosti, jakož i tvary příčestí s -l po sou-
hlásce (tiskl, sedl, řekl). Popření reg. morav. 
a slez. příznakovosti a příklon ke spis. jazyku 
dokládají přehlásky v koncovkách měkkých 
deklinačních typů, jako např. naše ulice 
(× naša ulica), a pře vaha jmenného tvaru pří-
čestí v konstrukcích typu je/máme zamčeno 
(× zamčené/í). Roz bor spontánních promluv 
mluvčích končících ZŠ prokázal, že svůj nář. 
původ nej výrazněji popírají a k vyjadřování 
shodnému se spis. jazykem nejzřetelněji tíh-
nou mluvčí s nář. původem slez. Nář. kolorit 
mluvy je naopak nejvíce uchován u mluvčích 
s nář. tradicí východomorav.
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Lit.: Utěšený, S.: K ja zykovému vývoji v pohraničí 
českých zemí, SaS 31, 1970; Český jazykový atlas 1–6, 
Praha 1992–2011; Daneš, F. a kol.: Český jazyk na pře-
lomu tisíci letí, Praha 1997; Davidová, D. a kol.: Mluvená 
čeština na Moravě, Ostrava 1997; Kloferová, S.: Mluva 
v severomoravském pohraničí, Brno 2000.   SK

NASADIL , Pavel, architekt, * 2. 1. 1975 Opava. 
Po absolvování gymnázia v → Hlučíně 
r. 1993 studoval v l. 1993–95 na SŠ Eaton 
CNS School v angl. Norwichi a poté v l. 
1996–2003 na Fakultě architektury ČVUT 
u prof. Aleny Šrámkové a dále v l. 2001–05 
na pražské AVU u prof. → E. Přikryla, kde 
absolvoval prací zabývající se rehabilitací 
hist. jádra Hlučína prostřednictvím citli-
vých vstupů soudobé architektury. Následně 
praktikoval ve Velké Británii a po návratu 
založil arch. studio FAM Architekti se síd-
lem v Praze. Od r. 2008 je členem České 
komory architektů. Jeho tvorba se vyzna-
čuje příklonem k minimalistické estetice, 
práci s kontextem a k rozvíjení zákl. arch. 
tvarů a forem v intencích nové čes. archi-
tektury a nového čes. domu. K jeho dílům 
patří tzv. Nový český dům ve Velkém Týnci 
(2003). Minimalisticky pojatý rodinný dům 
realizoval ve Vresině u Hlučína, U Sadu 28a 
(2003–05). Ve spolupráci s Janem Horkým 
a Tomášem Strakou vytvořil soutěžní ná-
vrh areálu Fakulty architektury, FU, Centra 
vzdělávání a poradenství a Ústavu soudního 
inženýrství VUT, odměněný 1. cenou (2007). 
V → Ostravě -Petřkovicích navrhl ve spolu-
práci s Markem Nábělkem a Janem Horkým 
vilu na ul. Včelařská 21 (2005–08) lapidár-
ního kubického tvaru a členité dispozice 
s výrazným uplatněním pohledového betonu. 
V současnosti s ateliérem pracuje na projek-
tech ve Velké Británii a připravuje realizaci 
několika staveb v Hlučíně.
Lit.: Jiné domy 007, Ostrava 2007; Vybíral, J. (ed.): 
Slavné vily Moravskoslezského kraje, Praha 2008; Stra-
koš, M.: Průvodce architekturou Ostravy, Ostrava 2009; 
Stempel, J. (ed.): 99 domů, Praha 2012.   MS

NÁSTROJÁŘSTVÍ A VARHANÁŘSTVÍ , výro ba 
hudebních nástrojů (především houslí) a var-
han, rozvíjející se od konce 16. století.

Na Moravě a ve Slezsku se vliv velkých ital. 
a rak. houslařských dílen spojuje s dlouhou lid. 
tradicí nástrojářů a řezbářů z horských oblastí. 
V → Těšínském knížectví pracovaly i pro-
fesionální nástrojařské dílny. Nejst. zprávy 
o houslařích -řemeslnících z → Tě šínska jsou 
z r. 1578. K tomuto r. se vzta huje testament 
těšínského tkalce Melchiora Tymanera, z ně-
hož vyplývá, že měl ještě další živnost, a to 
houslařskou, tzn. že měl cechy udělenou hod-
nost mistra houslař ského. V profesionál ním 
řemesle se v 18. stol. ve Slezsku silně proje-
voval vliv olomouckých nástrojařských dílen, 
jak na to upozornil Vladimír Gregor ve studi-
ích o poč. nár. obrození v hudbě. Tyto začátky 
houslařství vyústily v 19. stol. v tě šínskou 
školu nástrojářů, jak ji známe v sou vislosti 
s třemi generacemi rodiny Kriwal ských. 
Kriwalští vedle houslí vyráběli přímo v → Tě-
šíně v prvních třech desetiletích 19. stol. citery 
a dechové nástroje (dokumentace této činnosti 
je uložena v → Muzeu Těšínska). Na tuto tra-
dici přímo navazovala činnost dvou generací 
Slawinských, která se ovšem postupně přesu-
nu la z těšínského centra do → Orlové. Ve → 
Frýdku rozvíjel svou činnost Leopold Kunz, 
majitel výrobní a prodejní firmy hud. ná-
strojů (1926–46), která montovala klávesové 
nástroje ze subdodávek. Existuje návaznost 
na firmy Kriwalski a Slawinski, jež dodá-
va ly hud. nástroje a jejich součástky. Výrobky 
Kunzovy firmy byly šířeny i na pol. území. – 
Starou tradici má i nástrojářství v → Opavě, 
ze st. doby je znám houslař Fridrich Liersch, 
v 19. stol. na něj navazují houslaři Josef Voj-
těch Růžička, Rudolf Brigula aj. Na Jesenicku 
se objevují houslařské dílny už poč. 17. stol., 
nejprve v → Andělské Hoře, kde rozvíjí svou 
činnost rodina Kirchnerů (později také v → Ja-
vorní ku, → Krnově, Šumperku aj.). V 18. stol. 
dochází ve Slezsku také k rozvoji varhanář-
ství. Vedle vratislavských Englerů působil 
v Krnově ve 2. polovině 17. stol. varhanář Ja-
kob Rischak (Ryšák), zakladatel varhanářské 
dy nastie, která pak působila v Opavě a stavěla 
nástroje ve Slezsku (v Opavě, Ratiboři, Nise) 
i na Moravě (Ryšák byl např. autorem var han 
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v Hradisku u Olomouce). V Andělské Hoře 
našel uplatnění něm. varhanář Sebas tian Stau-
dinger (1680–1756), zakladatel roz sáhlé var-
hanářské dynastie, která působila i v Opavě, 
→ Fryštátu, Brně, Olomouci. V 1. pol. 18. stol 
působil ve Vratislavi a Hlohově jezuitský var-
hanář morav. původu Thomas Jakob Schwarz; 
varhanářství se v 18. stol. rozvíjí i ve → Vid-
navě a na → Jánském Vrchu. Vyvrcholením 
byl vznik varhanářské dílny r. 1844 v Krnově. 
Tu založil František Rieger. U něho se vyučili 
jeho dva synové Otto a Gustav, kteří později 
pracovali s otcem pod firmou František Rie-
ger a synové a od r. 1873 samostatně jako 
Bratři Riegero vé (Gebrüder Rieger). Pokračo-
vatelem této firmy je nynější závod Varhany 
Krnov.
Lit.: Indra, B.: Houslařství a varhanářství v oblasti Je-
seníků 17. a 19. století, ČSM-B 17, 1968, č. 1; Po-
loczková, B.: Nad archivními doklady o hudebním 
nástrojář ství, T 16, 1973, č. 3; Metodický zpravodaj pro 
vlastivědu v Severomoravském kraji 1978, Opava 1978 
(zde Přehled hudebně historických fondů v muzeích 
Seve romoravského kraje); Varhany Krnov 1873–1973, 
Sborník 100. výročí založení závodu, Krnov 1973. 
  KB + MMl

NASTULCZYK , Franciszek, učitel, básník, pře-
kladatel, * 22. 8. 1957 Bystřice (Frýdek-

-Místek).
Absolvoval Lesnické odborné učiliště v Bílé, 
Střední průmyslovou školu dřevařskou v Hra-
nicích, později vystudoval kulturně -osvětovou 
pedagogiku na Filii Uniwersytetu Śląskiego 
w Cieszynie (→ Těšín), filozofii na Jagellonské 
univerzitě v Krakově (1983) a postgraduálně 
informatiku na Technice v Bielsku -Białe. Tam 
také od r. 1983 žije a působí jako učitel. Jako 
básník debutoval v r. 1978. Vydal básnické 
sbírky: Tam za pozornie przezroczystym powie-
trzem (1993), Czas i obecność (1994), Ćmy 
i inne wiersze (1997), Jesień stulecia (2000), 
Przewodnik ślepego psa (2003), Przypadkowa 
wieczność (2006), Hölderlin maluje (2009). 
Překládá čes. a slov. poezii. Vl. tvorbu publi-
koval v čes. i pol. alm. a antologiích (Zaprosiny 
do stołu, Punkt zwrotny, Spotkanie, → Z bie-
giem Olzy ad.); dále v periodikách → GL, Nowa 

Kultura, Opole, Ozvěny -Echo, Plama, Psí víno, 
Radostowa, Romboid, Tvar, → Zw aj.
Lit.: Všetička, F.: F. N. – Czas i obecność, Alternativa, 
1996, č. 10; Martinek, L.: Polská literatura českého 
Těšínska po roce 1945, Opava 2004.   LM

NÁSTUP , týdeník ostravské mládeže, 1945–46.
Levicově ori entovaný časopis, jeho šéfred. 
byl → J. Neuls, hl. spolupracovníky → D. 
Šajtar, → V. Bajnarová, J. Kunc, → O. Da-
něk, → Z. Bár, → L. Kaňok, → J. Havlí ček aj. 
Na jeho stránkách se zrcadlí nadšení prvních 
poválečných let, z tohoto aspektu je vnímána 
i literatura těchto dní, jak vyplývá ze statí 
D. Šajtara nebo z básní a článků J. Neulse, 
ze statí Z. Bára, V. Nového aj. Šajtar zde 
prosazuje názor, že „regionalismus není cí-
lem, ale prostředkem“, odmítá tak literatu ru, 
která pro své nízké hodnoty měla přede vším 
provinciální význam.
Lit.: Rafaj, O.: Literatura a současnost, Ostrava 1963; 
Jiřík, K. a kol.: Městský archiv v Ostravě. Průvodce 
po fondech a sbírkách, Ostrava 1967.   JS 

NÁŠ HLAS , almanach slezského písemnictví 
krásného z roku 1935.
Uspořádal → J. Strakoš. Vydala Přítom-
nost, klub pro umění a kulturu ve → Frýdku 
r. 1935. Publikace obsahuje ukázky z tvorby 
básníků i prozaiků ze slez. oblasti, čes. i pol. 
autory. Z básnické i prozaické tvorby inspi-
rované Slezskem jsou zastoupeni → Z. Bár, 
→ P. Bezruč, → L. Bena, → F. Lazecký, → 
V. Martínek, → M. Rusinský, → A. Scholtis, 
→ F. Směja, → Z. Šmíd, → L. Tře necký, → 
Z. Vavřík, → V. Závada, → E. Ze gadłowicz 
a J. Strakoš, který tu navíc po dává výklad 
o časopisu → Poezie; Arne Novák pojednává 
o možnostech a vyhlídkách slez. literatury; 
L. Třenecký se zamýšlí nad pro blematikou 
prozaické tvorby spjaté se Slez skem. Jsou 
zde i autorská vyznání o vztahu k rodné 
krajině (Z. Bár, V. Martínek, → A. C. Nor, 
V. Závada aj.).
Lit.: Šajtar, D.: Poesie 1931–1934. Historie jednoho 
časopisu, Opava 1995; Svoboda, J.: Literární tradice 
ve Slezsku a na severní Moravě, in: Slezsko a severový-
chodní Morava jako specifický region, Ostrava 1997.  JS 
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NÁVRAT , Václav, operní dirigent, * 20. 9. 1937 
Zlín.
Absolvoval studium dirigování na ostr. (dnes 
→ Janáčkově) kon zervatoři (u → J. Wald-
hanse) a bratislav skou Vysokou školu mú-
zických umění, kde byli jeho učiteli Ľudovít 
Rajter a Ladislav Holoubek. 1967 se stal 
dirigentem ostr. ope ry (→ NDM); 1979–89 
byl jejím šéfem. N. se na přelomu 70. a 80. l. 
minulého stol. dokázal vyrovnat s odchody 
význ. zpěváků a vytvořit předpoklady úspě-
šné existence ostr. opery po r. 1989. Hosto-
val v řadě čes. i zahr. operních scén (1995 
např. nastudoval v Lublani Její pastorkyni → 
L. Janáčka).
Lit.: HKO.   JM 

NAVRÁTIL , Antonín, režisér, umělecký šéf,
 * 19. 7. 1938 Zlín, † 26. 10. 2011 [l.].
Absolvent JAMU v Brně (1963), v r. 1969 
založil soubor Malá scéna PKO a LŠU 
ve Zlíně, v l. 1962–85 působil v di vadlech 
v Uherském Hradišti, Zlíně, Hrad ci Krá-
lové, → Slezském divadle v Opavě (zde 
1984−85 režisér činohry), 1985–89 angažmá 
v → Těšínském divadle (zde 1986–89 šéf čes. 
scény), v Chebu. Rež.: Laszló Gyurkó: Elek-
tro, má lásko (1985), Colin Higgins: Harold 
a Maude (1986), William Shake speare: Sen 
noci svatojánské (1987), Leonid An drejev: 
Ten, který dostává políčky (1988). V r. 1990 
odešel do Františkových Lázní. Pod pseud. 
Petr Botík spoluautor her s folk. tematikou, 
zejm. z → Valašska. 
Lit.: Almanach 50 let Těšínského divadla, Český Těšín 
1995.   AJ 

NAVRÁTIL , Josef, herec, režisér, * 30. 10. 1932 
Lipová -lázně (dříve Dolní Lipová, Jeseník), 
† 27. 10. 2006 Opava.
První angažmá nastoupil v olomouckém di-
vadle jako člen operetního sboru. V l. 1951–62 
byl hercem Krajského oblastního divadla 
v Šumperku, resp. Severomoravského ob-
lastního divadla, kde vytvořil více než 70 
rolí. V l. 1962–94 působil ve Slezském diva-
dle Zdeňka Nejedlého (resp. → Slezském 
divadle) v → Opavě jako herec, režisér 

pohádek a klubových představení (Nataša 
Tálská: Grotesky, 1980; Vlastimil Venclík: 
Vrať mi to pyžamo!, 1984; Claude Magnier: 
Paroháč?, 1991; Aldo Nicolai: Ozbroje ný 
trojúhelník, 1992; Georges Courteline: Tak 
si trhni, Herberte!, 1993) a 1990–92 jako šéf 
činohry. Je autorem her pro děti Kašpárek 
a čertova nevěsta, Trampoty s klauny. Spo-
lupracoval s ochotníky v → Bruntále, → 
Krnově a Opavě. 
Lit.: BSSSM NŘ 10 (22).   SP 

NÁVRATIL , Miloslav, muzikolog a hudební pe-
dagog, * 2. 4. 1932 Milešovice (Vyškov).
R. 1958 absolvoval studium hud. vědy na FF 
MU. 1971 absolvoval externí aspiranturu (es-
tetika) na FF UK. 1960 se stal učitelem dějin 
hudby a estetiky na Státní (dnes → Janáč-
kově) konzervatoři v → Ostravě, kde půso-
bil do r. 1998. 1990–93 byl odb. asistentem 
umělecko -pedagogické katedry PF → OU 
a 1993–2001 doc. téže katedry. Od poč. 60. l. 
se věnoval rozsáhlé hudebněpublicistické 
a populari zační činnosti (kritiky a rec. v odb. 
časopi sech, v → ČeKv, denním tisku, před-
nášky, rozhl. pořady aj.). Svou výzk. činnost 
ori entoval na problematiku recepce hudby 
20. stol. u mladých hudebníků. V odb. tisku 
pu blikoval také studie o čes. skladatelích 
20. stol. Studijní literaturu obohatil opako-
vaně vydávanými skripty a učebnicemi ce-
lostát. dosahu (zvl. Nástin vývoje evropské 
hudby 20. století, 1993; Dějiny hudby, 1996, 
znovu 2011); odb. pozornost věnoval i hudbě 
období baroka a skladatelům 20. stol. (Béla 
Bartók a Olivier Messiaen).   JM

NAWROCKI , Witold, vědecký pracovník, re-
daktor, publicista, překladatel, * 7. 8. 1934 
Poznań (Polsko).
Vzděláním polonista, od r. 1973 doc. Slezské 
univerzity v Katowicích (1984 prof.). V 1. po-
lovině 80. l. ředitel Instytutu Badań Literac-
kich Polské akademie věd, 1986–90. Jako kult. 
pracovník spolupracoval s mnoha institucemi 
v Katovicích, Krakově a Varšavě, ale také v ČR. 
Autor řady prací z oblasti sociologie literatury 
(mj. Klasa – ideologia – literatura, 1976) a lit. 
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tvorby ve Slezsku, např. Działalność oświ-
atowa i literacka Juliusza Ligonia… (1962), 
Jan Kupiec… (1963). Překládal z češtiny. Vy-
dal Współczesność i historia. Z problematyki 
współczesnej literatury czeskiej i słowackiej 
(1982), Czeska i słowacka literatura piękna 
w Polsce w latach 1945–1980 (1983, spoluau-
tor), „Kwestia czeska“ – tożsamość narodowa, 
literatura i polityka (2000) aj.   EK + JZ

NEČAS , Ctibor, historik, vysokoškolský pe-
dagog, * 26. 7. 1933 Rakvice (Břeclav). 
Po studiu na FF MU učil v l. 1957– 60 na SŠ 
v → Ostravě a 1960–62 na Pedagogickém in-
stitutu tamtéž. V l. 1962–81 byl odb. asisten-
tem na PF UJEP, 1981–2001 odb. asistentem, 
1990 doc. a r. 1992 prof. na FF téže univerzity. 
V r. 1964 získal věd. hodnost CSc., r. 1966 
PhDr., v r. 1990 habiltaci pro obecné dějiny, 
r. 1992 DrSc. Jeho první věd. práce se tý-
kaly mo derních reg. dějin Ostravska (Hnutí 
ostrav ské revoluční mládeže v období bur-
žoazní republiky, 1967; spolu s → M. Myškou 
Čte ní o Ostravě, 1964, a Čtení o revíru, 1969; 
Vítkovické železárny v době národní nesvo-
body 1938–1945, 1970). Podílel se autor sky 
na Dějinách Ostravy (1967), do nichž na-
psal kapitoly o vývoji města od 90. l. 19. stol. 
do r. 1945, a na Vlastivědné příručce pro 
učitele v Severomoravském kraji (1965). 
Jeho věd. zájem se soustředil na dvě velká 
témata: vztah čes. politiky k Balkánu (Bal-
kán a česká politika, 1972) a pronikání čes. 
kapitálu do této geopolit. oblasti (Na prahu 
české kapitálové expanze, 1987; Podnikání 
českých obchodních bank v cizině 1898–1918, 
1993) a nejnověji na historii romského ho-
locaustu v l. druhé svět. války (Nad osu-
dem českých a slovenských Cikánů v letech 
1939–1945, 1981; Českoslovenští Romové v le-
tech 1938–1945, 1994) a poslé ze na proble-
matiku dějin Romů na Moravě a v Čechách 
(Společenská problematika Romů v minulosti 
a přítomnosti, 1991; Ro mové v České repub-
lice včera a dnes, 1992; Historický kalendář. 
Dějiny českých Romů v datech, 1997).
Lit.: LSČH; C. N. (1933 – 26. 7. – 1998), SPFFBU, řada 
V 45, 1998 (zde bibliografie do r. 1998); Romportlová, 

M.: Pětašedesátiny C. N., ČMM 117, 1998; Milý Bore… 
Profesoru C. N. k jeho sedmdesátým narozeninám věnují 
přátelé, kolegové a žáci, Brno 2003.   MM 

NEČAS , Jan, spisovatel, * 25. 12. 1849 Stud-
nice (Nové Město na Moravě, Žďár nad Sáza-
vou), † 10. 1. 1909 Praha. 
Jako právník působil u soudu ve Valašském 
Meziříčí, v → Bohumíně a v dalších morav. 
městech. Byl ovlivněn poezií Adolfa Hey-
duka, v N. básnickém díle se objevují často 
valaš. motivy, např. ve sbírce V ovzduší na-
šeho Radhoště (1901), která čerpá inspiraci 
z krajových mýtů a pověstí. 
Lit.: Slavík, B.: Písemnictví na moravském Valašsku, 
Olomouc 1947.   JS 

NEKUDA , Luděk, všestranný hudební, diva-
delní, rozhlasový a televizní umělec, * 10. 10. 
1942 Ostrava, † 10. 3. 1988 Praha.
Narozen v rodině s hornickou tradicí. Již 
od SŠ se věnoval divadlu a hudbě, ke které 
ho přivedl otec. Po absolvování gymnázia 
studoval ruštinu a hud. výchovu na Peda-
gogickém institutu v Ostravě (dnes → OU, 
absolvoval 1964). N. se věnoval různým akti-
vitám, např. vysílání v ostr. rozhlase (→ ČRO). 
V → Ostravě r. 1961 spolu s Pavlem Veselým 
a Edvardem Schiffauerem založil divadlo 
malých forem → Divadélko pod okapem, 
zaměřené na textapealové a recitační večery. 
Zde se hrály inscenace, k nimž N. skládal 
texty (např. Perpetuatum felicitatem, 1963; 
Skok, 1966) a občas v nich také sám vystupo-
val (trumpeta, kytara). Některá představení 
dostala i rozhl. podobu. V polovině 60. l. hrál 
ve vl. hud. skupině Apendix. Na konci 60. l. 
přispíval do reg. časopisu ČeKv. V r. 1968 
stál při zrodu → Divadla Waterloo, pro které 
napsal např. hru Herkules a ptáci (1968). Od 
konce r. 1969 vykonával voj. službu jako 
učitel ruštiny na voj. gymnáziu Jana Žižky 
z Trocnova v → Opavě. Po jejím skončení 
byl 1970 zvolen ředitelem divadla Water-
loo, tuto funkci však zastával pouze do 31. 3. 
1970, kdy bylo divadlo kvůli protisovětské 
hře Syn pluku uzavřeno a N. byla zakázána 
veškerá veř. činnost v Ostravě. Proto se s ro-
dinou přestěhoval do Prahy, kde již v sezóně 
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1967/68 hrál v divadle Semafor. V následují-
cích l. se živil jako novinář (časopis Signál), 
rozhl. red. (pořady Dobré jitro, Mikrofó-
rum), dramaturg zábavných pořadů v Čes-
koslovenské televizi (od r. 1979), scénárista 
a telev. moderátor (Sešlost) ap.
Lit.: Nekudová, H. – Sláma, T.: Sešlost L. N., Žďár 
nad Sázavou 1994; Málková, I.: Osobnost a prostor, in: 
Region a jeho reflexe v literatuře, Ostrava 1997; Mál-
ková, I.: Hledání tvůrčích možností 60. let, in: Kapitoly 
z literárních dějin Slezska a severní Moravy, Ostrava 
2000; Urbanová, S. – Málková, I. a kol.: Literární slov-
ník severní Moravy a Slezska (1945–2000), Olomouc – 
Ostrava 2001.   MT

NEKVASIL , Jiří, divadelní a filmový režisér, 
dramaturg, umělecký šéf, divadelní ředitel, 
libretista, * 27. 11. 1962 Ostrava.
Syn režiséra opery Státního divadla v → Os-
travě (→ NDM) Miloslava Nekvasila. Absol-
vent Hudební akademie múzických umění 
(operní rež., 1989), studoval na Divadelní 
akademii múzických umění (dramaturgie). 
S Danielem Dvořákem založili Operu Fu-
rore (1988), v l. 1990–98 intendanti Opery 
Mozart. Um. šéf, režisér a dramaturg 
Státní opery Praha (1998–2002) a šéf opery 
ND (2002–06). Od 1. 1. 2010 ředitel NDM. 
V Ostravě nejprve hostoval jako činoherní 
režisér (Woody Allen: Smrt, → Divadlo Pe-
tra Bezruče, 1990; August Strindberg: Hra 
snů, → Komorní scéna Aréna, 2009, ad.). 
V opeře NDM rež. Werthera Julese Mas-
seneta (2010), Armidy Antonína Dvořáka 
(2012), Káti Kabanové Leoše Janáčka (2012) 
aj. S Danielem Dvořákem spoluautor oper-
ních libret Houslema do železa, Andy War-
hol a Golem, s Alešem Březinou spoluautor 
opery A zítra se bude… (2007, Cena Alfréda 
Radoka a Cena Sazky a Divadelních novin 
za r. 2008). Hostuje v dalších čes. divadlech, 
režíruje v zahraničí (Argentina, Estonsko, 
Finsko, Francie, Lotyšsko, Německo, Irsko, 
Norsko, Slovensko, USA). Spolupracuje 
s Českou televizí jako operní režisér a režisér 
četných dokumentárních filmů.   JŠt

NĚMCI , v minulosti jedna z nejpočetnějších 
etnických skupin českého Slezska a přileh-

lých území Moravy, dnes jedna z nepočet-
ných menšin. 
Většinou to byli potomci středověkých ko-
lonistů (→ středověká kolonizace) zvaných 
čes. panovníky k osidlování neobydlených 
nebo vylidněných území. Sle dované území 
čes. Slezska a přilehlé území Moravy bylo N. 
osidlováno postupně ze západu na východ. Po-
četnější skupiny něm. obyv. se poměrně brzy 
objevovaly také ve městech (→ Opava, → Tě-
šín). Po čet něm. obyv. v regionu se zvyšoval 
také → asimilací slovanského obyv. První rak. 
→ sčítání lidu zjišťující obcovací řeč (1880), 
které nadhodnocovalo vět šinové a dominantní 
jaz. skupiny, ukázalo, že prakticky čistě něm. 
byly tehdejší slez. okr. Frývaldov (dnes Je-
seník), Bruntál a Krnov a soudní okr. Odry 
z opavského polit. okr., kde německy mluvilo 
99–100 % obyv., a jen o něco méně jich bylo 
v soudním okr. Vítkov (88–89 %). Něm. byla 
také většina obyv. morav. soud ních okr. Ful-
nek (95–99 %) a Nový Jičín (54–57 %). Vý-
znamnou něm. menšinu měly tehdy soudní 
okr. Opava (39–52 %), Hlučín (10 %), Bílovec 
(34–39 %) v opavské čás ti Slezska a Moravská 
Ostrava (20–39 %) a Příbor (26–30 %). Menší 
počty N. žily ve zbývajících soudních okr. Mo-
ravy (Místek 3–9 % a Frenštát pod Radhoštěm), 
stejně jako na → Těšínsku, kde byl větší počet 
německy mluvících obyv. zaznamenán pouze 
v tehdejších soudních okr. Bohumín (10–26 %), 
Frýdek (4–12 %), Těšín (3–11 %) a Polská Os-
trava (6–11 %). S podporou rak. úřadů a díky 
vyššímu spol. statusu německy mluvících 
obyv. počet N. postupem času stoupal (u výše 
uvedených intervalů platí vyšší procento pro 
maxi mum dosažené zpravidla v r. 1910, příp. 
v r. 1900). N. a německy mluvící obyv. re-
gionu byli nejen početní, ale zpravidla i lépe 
postavení ve spol. žebříčku než slovanské 
a jiné obyv. regionu. N. tvořili většinu místních 
velkých a stř. podnikatelů a vel kou část inte-
ligence. Výrazné zastoupení měli také mezi 
úředníky, důstojníky a círk. hodnostáři. Ná-
božensky patřili většinou ke kat. církvi, men-
šina (zvl. Němci z Těšínska) patřila k protest. 
církvím (luteráni). V jejich věkové struktuře 
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bylo víc st. lidí a méně dětí než u slovanského 
obyv. a jako celek N. vykazovali dlouhodobě 
nižší přirozený přírůstek. – Po vzniku čs. 
státu počet N. re lativně i absolutně poklesl 
a po druhé svět. válce byl → odsunem něm. 
obyv. redukován na minimum, nesrovnatelné 
s předválečným stavem. V r. 1950 se k něm. 
národnosti přihlásilo pouze 2,3 % obyv. okr. 
Bruntál, 1,2 % obyv. okr. Opava, 1,1 % obyv. 
okr. Nový Jičín, zatímco v okr. Ostrava a Kar-
viná počet N. nepře sáhl 0,5 % (všechny okr. 
jsou ve vymezení platném v l. 1961–90). Dnes 
se něm. obyv. vyskytuje zvl. na Opavsku (384 
osob, tzn. 0,2 % obyv. býv. okr.) a Jesenicku 
(367 Němců, tzn. 0,9 % obyv. tohoto býv. okr.). 
Počet N. v regionu při sčítání v r. 2011 poklesl 
asi o třetinu ve srovnání s předchozím sčítá-
ním v r. 2001 především v důsledku zařazení 
národnosti do dobrovolných odpovědí (řada N. 
z národnostního pomezí neuvedla proto žád-
nou národnost). Věková struktura něm. obyv. 
byla odsunem a pozdějšími odchody výraz ně 
narušena. Dnes jde převážně o st. lidi, před-
stavitelé ml. věkových skupin se mezi nimi 
vyskytují vzácně. N., kteří zůstali v re gionu 
po odsunu, neměli bezprostředně po druhé 
svět. válce plná obč. ani menšinová práva. 
Teprve od 60. l. mají svou organizaci a tisk. 
Nemají však něm. školy. 
Lit.: Schechtman, J. B.: Postwar Population Transfers 
in Europe 1945–1955, Philadelphia 1962; Häufler, V.: 
The Ethnographic Map of the Czech Lands 1880–1970, 
Praha 1973; Kural, V.: Lidský potenciál sudetských 
Němců a vznik Československa, SlSb 89, 1991, č. 2; 
Da něk, P. – Štěpánek, V.: Územní diferenciace nábo-
ženského vyznání obyvatel Českých zemí 1930–1991, 
Sborník České geografické společnosti 97, 1992, č. 3. 
Obr.: A (36, 65), M (180, 195).   TS 

NĚMEC , Evžen, divadelní režisér a pedagog,
 * 10. 1. 1930 Velvary (Kladno). 
Ještě před absolutoriem rež. na Divadelní 
akademii múzických umění v Praze (1960) 
odešel s celým ročníkem spolužáků vede-
ným → J. Kačerem do → Divadla Petra 
Bezruče v → Ostravě (1959–65). Zde mj. na-
studoval Aškenazyho Nočního hosta (1960, 
s Jiřinou Třebickou), Svatou Johanku z ja-
tek Bertolta Brechta a Začínáme žít Antona 

S. Makarenka a Miloslava Stehlíka (1961), 
Kunderovy Majitele klíčů a Leonovovu Me-
telici (1962), Josefinu Vladislava Vančury, 
Andorru Maxe Frische a Mrożko vy Policajty 
(1963), Janu z par ku → S. Lichého (1964), 
Dykovo Zmoudření Dona Quijo ta (1965) ad., 
většinou s výtvarníkem → L. Hrůzou. Poté 
působil v Praze v Divadle S. K. Neumanna 
a na Divadelní akademii mú zických umění. 
Lit.: 70 let Státního divadla v Ostravě, Ostrava 1989; 
Di vadlo Petra Bezruče 1945–1995, Ostrava 1995.   JŠt 

NĚMECKÁ HASIČSKÁ ZBROJNICE ČRO , místo, 
odkud začal ostravský rozhlas poprvé vysílat. 
→ ČRO začal v r. 1929 z této budo vy nej-
prve pokusně, posléze pravidelně vy sílat 
(až do r. 1936). Budova, která stála na Deni-
sově nám. 3 (tj. na dnešním Smetanově nám. 
vedle → Divadla Antonína Dvořáka) v centru 
Ostravy, dnes již neexistuje. V provizor ních 
podmínkách fungovalo současně hud. a slo-
vesné studio (→ redakce hud.; → redakce 
literárně -dram.), zkušebna, or chestřiště, hla-
satelna, techn. kontrola, akumulátorovna, 
čekárna pro účinkující a dvě kanceláře. 
Ze dvou reproduktorů se vysílalo i směrem 
na ul. (např. fotbalové přenosy). Bylo možno 
vysílat i z jiných míst pomocí jednoduchého 
přenosového zařízení s mož ností mixu dvou 
uhlíkových mikrofonů.   MŠť 

NĚMECKÁ LITERATURA  VE SLEZSKU
Slezsko je regionem, který prošel složitými 
proměnami ve st. i novějších evr. dějinách. 
Nacházelo se často na pomezí mocenských 
zájmů čes. a pol. panovníků, současně také 
bylo vystavováno silným něm. vlivům. Od 
doby vlády Jana Lucemburského bylo spjato 
ob vykle s čes. osudy, nelze ovšem nevi-
dět, že svým protireformačním postojem 
se dostalo do rozporu s polit. snahami v čes. 
zemích; pozdějším příklonem k luterán-
ství zakládalo tradici orientovanou na něm. 
nár. snahy. Je zde možno hovořit o trvalém 
prolínání ně m. a slovanských vlivů, které 
neukončilo ani rozdělení Slezska v r. 1742 
(→ vratislavská konvence). Tyto skuteč-
nosti poznamenaly duchovní život Slezska 
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a projevily se přirozeně i v jeho lit. tradici, 
ovlivňované po staletí třemi nár. lite raturami 
(něm., pol. a čes.). – Počát ky n. l. ve Slez-
sku můžeme sledovat už ve středověku 
(→ Kreuzfahrt des Landgrafen Ludwigs 
des Frommen) a v době reformace (→ M. 
Weisse). Mezi autory, kteří psali svá díla 
německy, zastávali důležité postavení Ja-
kob Böhme (1575–1624), zvl. však básník 
Angelus Silesius, vl. jm. Johannes Scheffler 
(1624–77), který od protestanství přešel 
ke katolictví, dále barok. lyrik a dramatik 
An dreas Gryphius (1616–64), spisovatel 
a his toriograf Martin Opitz (1597–1639) 
a básník raného osvícenství Johann Chris-
tian Gün ther (1695–1723). Z pozdější doby 
to byli Joseph von Eichendorff z Lubowic 
v dnešním Polsku (1788–1884), jeden ze za-
kladatelů něm. romantické tradice, a dra-
matik Karl von Holtei (1797–1880). Tuto 
řadu uzavírají autoři, kteří jsou pokládáni 
za přední repre zentanty něm. slez. litera-
tury, např. Gus tav Freytag (1816–85) a dra-
matik a prozaik, nositel Nobelovy ceny, 
Gerhart Hauptmann (1862–1946), který 
se proslavil dramatem Tkalci (1898), pův. 
napsaném ve slez. nářečí (→ nářečí něm.). 
Tvorba těchto spisovatelů něm. literaturu 
ve Slezsku výrazně poznamenala, v jejich 
dílech se zrcadlí osobitá podoba tohoto re-
gionu a jeho vnitřní rozpornost. – Existence 
n. l. na území býv. ČSR v l. 1918–38 před-
stavuje složitý problém, jehož řešení se váže 
nejen ke kult. tradici, ale také ke kompliko-
vané polit. situaci v regionu. Šlo totiž nejen 
o lite raturu, ale v neposlední řadě o posta-
vení → Němců v této oblasti. Od poč. zde 
byla n. l. vystavena silnému oboustrannému 
ideol. tlaku, který byl výsledkem napjatých 
vztahů mezi → Čechy i Němci. Jako zvl. ob-
last tu vystupuje do popředí území mezi → 
Těšínskem a Javornickem, představované → 
Hlučínskem, Opavskem, Krnovskem a Je-
senickem. Pokud jde o lit. dění, do popředí 
především vystupuje Opavsko a Hlučínsko 
(→ V. E. Heeger, → A. Scholtis). Celek to-
hoto území byl do značné míry formován 

polit., kult. a náb. vlivy z tehdejšího dolno-
slez. hl. města Vratislavi (něm. Breslau, pol. 
Wrocław). V této souvislosti můžeme ho-
vořit o specifickém regionu slez. něm. kul-
tury, kde měla dominantní postavení ved le 
místních nářečí němčina; zčásti byl tento 
region také poznamenán čes. a morav. vlivy. 
Charakteristika n. l. spjaté s tímto regionem 
je velmi obtížná, její vývoj nebyl vždy plynulý 
a nezřídka byl defor mován ideol. tendencemi 
a mocenskými zájmy. Označení Heimatsli-
teratur, které se zde začalo uplatňovat, vyja-
dřuje snahu něm. spisovatelů trvaleji zakotvit 
v konkrétním prostředí a prosadit se jako 
tvůrci vl. domo va. Představitelé této lit. 
tvorby byli akcep továni něm. kritikou, jejich 
tvorba byla sle dována i mimo hranice Slez-
ska. Typickým reprezentantem této Heimats-
literatur byl → E. Ott, který na sebe vedle 
děl zaměřených na osudy něm. umělců 
upozor nil románem Die Gejagten (1940), 
nesoucím stopy nacionalistických tendencí; 
k němu je možno zařadit i další, např. → 
G. Parga či Roberta Hohlbauma. Zřetel ným 
protikladem k těmto lit. snahám byla um. 
tvorba označována jako Asphaltliteratur, tj. 
lit. tvorba, jež byla v r. 1933 z nařízení před-
stavitelů nár. socialismu spálena. Něm. li-
teraturu představuje ve Slezsku tvůr čí úsilí 
charakterizované vstřebáváním ci zích vlivů, 
po staletí si však navzdory těmto obtížným 
podmínkám udržuje kontinuitu vl. tradice. 
Její obraz postihl význ. lit. vě dec Josef 
Nadler ve svých Geschichte der deutschen 
Literatur (1961). 
Lit.: Mühlberger, J.: Die Dichtung der Sudetendeu tschen 
in den letzten fünfzig Jahren, Kassel – Wil helmshöhe 
1929; Soergel, A.: Dichter aus deutschem Volkstum, 
Dichtung und Dichter der Zeit, Düsseldorf 1963; Lubos, 
A.: Geschichte der Literatur Schlesiens, München 1967; 
Stupek, I.: Deutsche Literatur der Zwischenkriegszeit im 
tschechischen Schlesien 1918–1938, Ostrava – Šenov 
u Ostravy 2002.   IS 

NĚMECKÉ DIVADELNÍ SOUBORY  → Divadelní 
soubory německé

NĚMECKÉ PRÁVO , tradiční označení práva, 
kterým se řídili noví osadníci přicházející 
do Slezska v průběhu 13. století. 

NĚMECKÁ LITERATURA



100

NĚMECKÉ RAKOUSKO NĚMECKÉ VLIVY VE SLEZSKÝCH NÁŘEČÍCH

Pův. slovanské obyv. ve Slezsku se řídilo 
svými právními zvyklostmi. Nově příchozí 
osadníci (→ středověká kolonizace) přinášeli 
s sebou své právo, které bylo rychle recipo-
váno, platilo převážně ve městech (→ měst. 
lokace) a částečně na venkově. Označení n. p. 
je nepřesné, neboť jeho nejst. vrstva pochází 
z Frank a z Vlámska. Po r. 1270 nastala širší 
recepce Saského zrcadla. Šíři lo se i právo 
magdeburské, už r. 1211 bylo zasláno do Zło-
toryje, r. 1241 do Vratislavi. Magdeburk byl 
pův. také místem, odkud brala právní pou-
čení slez. města, později se stala takovým 
místem Vratislav, existova la však i další, 
např. Hlubčice (→ hlubčické právo). Karel 
IV. v rámci svých kodifikačních snah usilo-
val o zavedení slez. zem. práva, někdy také 
vratislavského zem. práva (1356). Zahrnovalo 
přepracova né Saské zrcadlo a také některá 
ustanovení magdeburského a zbytky vlám-
ského práva a rozšířilo se po celém Dolním 
Slez sku. V Horním Slezsku měl právní vý-
voj charakteristické prvky. Pův. je slovanské 
právo, od 13. stol. nastává recepce tzv. něm., 
tj. především saského práva. V polovině 
15. stol. se situace změnila, sílil vliv zem. 
prá va z Čech a z Moravy, příp. z Opavska. 
Recepcí čes. práva bylo nejvíce zasaženo 
Opolsko -Ratibořské knížectví, jak je patrné 
ze zem. práva z r. 1531, na → Těšínsku po-
dobně r. 1572. V r. 1564 je na Osvětimsku-

-Zátorsku výslovně stanoveno, že se právo čes. 
nahrazuje právem pol. Ani připo jení Slezska 
k Prusku r. 1742 (→ vratislavská kon vence) 
nemělo na zem. práva zprvu vliv, až v r. 1793 
bylo zavedeno unifikované prus. zem. právo; 
v rak. Slezsku byla unifikace provedena ještě 
později. 
Lit.: Prasek, V.: Organizace práva magdeburského na 
severní Moravě a v rakouském Slezsku, Olomouc 1900; 
Kejř, J.: Vznik městského zřízení v českých ze mích, 
Praha 1998; Wihoda, M.: „…. IN TERRA NOS TRA 
OPAUIENSI IN IURE LUBSHICENSI SITUA TAM…“ 
Městské právo jako projev vědomí etnického nebo re-
gionálního?, in: Milý Bore… Profesoru Ctiboru Neča-
sovi k jeho sedmdesátým narozeninám věnují přá telé, 
kolegové a žáci, Brno 2003; Žemlička, J.: Němci, n. p. 
a transformační změny 13. století, Archaeologia historica 
28, 2003.   TK

NĚMECKÉ RAKOUSKO  → Deutsch Österreich

NĚMECKÉ VLIVY VE SLEZSKÝCH NÁŘEČÍCH 
Od raného středověku byla → nářečí slez. 
v intenzivním kontaktu s němčinou. Něm. ko-
lonisté (→ středověká kolonizace) se po stupně 
usazovali na Jesenicku, Bruntálsku, Krnov-
sku, Opavsku, Vítkovsku, Odersku, Fulnecku, 
Bílovecku a Novojičínsku (→ Kravařsko). Při-
cházeli od severu (mluvili slez. nářečím něm-
činy) nebo od jihu (morav. nářečím němčiny). 
Jiný proud kolonizace vedl do měst (např. → 
Ostrava, → Hlučín, → Příbor, Český → Tě-
šín). Ně která města a ji né obce byla → Němci 
přímo založena. Kontakt s němčinou měl ně-
kolikerý ráz a výsledek: (1) Mezi čes. a něm. 
jazykem existovala souvislá jaz. hranice, která 
se od raného středověku posouvala ze severu 
na jihovýchod. Jaz. kontakt byl oboustranný. 
Do slez. nářečí češtiny pronikla slova z oblasti 
zemědělského nářadí (akštok, bukša), čás tí 
domu (grunta, buntram), názvy oděvů (klajd, 
mycka, šyry), slova z běžného ži vota (racho-
vač, špigel), techn. vývoje (ho bel, bana, keta) 
aj. (2) Kolonizací měst se přejala slova týka-
jící se měst. reálií (rynk, jarmak), veř. správy 
(burmistr, fojt), círk. ži vota (kermaš, pilgro-
vač) aj. (3) V souvislos ti s rozvojem průmyslu 
se objevilo mnoho něm. slov v profesní mluvě 
(slangu), zejm. v hornictví (šachta, haviř, štaj-
ger, fedro vač, halda), ale i např. v zednictví 
(kelňa, rajbretka). (4) Velmi složitá byla situ-
ace na → Hlučínsku, které od r. 1742 (→ vra-
tislavská konvence) a v l. druhé svět. války 
patřilo Německu, což se proje vilo tuhou → 
germanizací školství a veř. živo ta. Pronikání 
něm. slov bylo tematicky široké (např. dostal 
auscajchnung, beštelovač, banhof, je na kran-
cetli, opa/opapa, oma/omama, onkel, tante), ale 
nezasáhlo zákl. slovní fond, který zůstal vždy 
čes. (5) V Horním Slezsku se ze styku polštiny 
a němčiny vyvinula zvl. směsice slov a ob ratů 
pol. a něm., tzv. vaserpoláčtina (→ Wasser-
poláci), která se vyskytovala i na Bohumín-
sku a Karvinsku, částečně i na Hlučínsku 
( joch je urodzony in Ratibor, ten kofer mi 
fervekslovali a ten au fzeher to zofort na ban-
hofě meldoval temu zuglajterovi). Tento jazyk 
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byl na přelomu 19. a 20. stol. jedním z dů-
vodů ostrých po lit. půtek. (6) V některých 
městech (např. → Opava, Příbor, → Karviná, 
v Ostravě zejm. v Přívoze) se vytvořila dvoj-
jazyčná vrstva zvl. mezi techn. inteligencí 
a úřednictvem, na Hlučínsku a místy i jinde 
též u širšího obyv. Na Hlučínsku se od polo-
viny 19. stol. v mluvené komunikaci používalo 
místní slez. nářečí, avšak v písemné podobě 
se v důsledku jen něm. školství objevovala 
pouze němčina. – Některá slova něm. půvo du 
(např. jarmak, krchof, ryna, rynk) se do slez. 
nářečí dostala patrně se st. slovní zásobou čes. 
jazyka, ve které se rozšířila velmi záhy buď 
všude (rynk, jarmak), nebo jen na menším 
území (ryna, krchof ). Existují však i přejímky 
typicky slez., které se dostaly i dále na → Va-
lašsko (např. kryka {hůl na opírání}, šyry {šle}, 
binda/pinta {vázanka} aj.). – Po r. 1945 nastal 
v podílu slov a ob ratů něm. původu na slez. 
slovní zásobě zásadní obrat: kontakt s „ži-
vou“ němčinou byl přerušen, domácí slovní 
fond se velmi rychle proměňoval (a dosud 
proměňuje) většinou směrem ke spis. jazyku, 
u mladé generace ztratila místní nářečí své ar-
chaické znaky, k nimž patřila i slovní zásoba 
včetně přejatých slov. Zůstala jen ta slova, 
která jsou obecně známá (ryna, hoblik), nebo 
pat ří k prac. slangu ( farat, šichta, vercajk). 
Lit.: Šrámek, R.: Působení neslovanského jazyka 
na české (lašské) nářečí, SlSb 61, 1962, č. 2; Pallas, L.: 
Jazyková otázka a podmínky vytváření národního vě-
domí ve Slezsku, Ostrava 1970.   RŠ

NESLÁDKOVÁ , Ludmila, historička, vysoko-
školská pedagožka, * 5. 4. 1947 Zábřeh 
(Ostrava -město). 
Po maturitě na Střední všeobecně vzdě-
lávací škole v → Ostravě -Porubě studo-
vala v l. 1965–69 historii a bohemistiku 
na PF v Ostravě (dnes → OU), aspiranturu 
v l. 1970–74 ve → Slezském ústa vu ČSAV 
v → Opavě (PhDr. 1970, CSc. 1977). Tím 
byl její věd. zájem orientován k proble matice 
hosp. a soc. dějin, zejm. se zaměře ním 
na prům. regiony (publikace Důsledky ka-
pitalistické industrializace v populačním vý-
voji severní a severovýchodní Moravy, 1979). 

Po přechodu na katedru historie PF v Os-
travě rozšířila svůj dlouhodobý zájem o stu-
dium historicko -demografické proble matiky 
i na pozdně feudální období a po pulační 
vývoj žid. komunity na Moravě (výzkum 
přirozené měny obyv. Moravy v projektu 
Přirozená měna obyvatelstva českých zemí 
v 17. a 18. století, 1999; Re produkce kulturně 
odlišných skupin obyva telstva jižní Moravy 
v novověku na příkladu křesťanů a židů, 
2003). Je autorkou několika učebních textů 
(Dějepisectví, 1984; Významový slovník k vy-
braným oblastem středověkých dějin kultury 
v českých zemích, 1996, aj.). V r. 1986 byla 
jme nována doc., od r. 1991 působí na FF OU, 
habilitace v r. 2002, v l. 1997–2003 byla ved. 
katedry historie FF OU; 1983–96 byla před-
sedkyní Severomoravské po bočky České de-
mografické společnosti při AV ČR, od r. 2011 
je předsedkyní oborové rady doktorandského 
studia oboru Kulturní dějiny na FF OU. 
Lit.: LČH; LSČH; Bibliografie pracovníků Pedagogické 
fakulty v Ostravě 1968–1981, Ostrava 1983; Historie. 
Doc. PhDr. L. N., CSc., k narozeninám, SPFFOU 232, 
2007, č. 14, Ostrava 2007.   LD

NESSELSDORF  → Kopřivnice

NETOLIČKA , Jaroslav, prozaik, publicista, * 27. 3.
1926 Třešť (Jihlava). 
V jeho odb., beletristické a publikační tvor bě 
se zrcadlí povolání policisty -kriminalisty. Od 
70. l. zveřejňoval krátké krimi povídky v den-
ním tisku. Prvotina Jantarové slunce (1976) 
se vrací ke skutečným událostem na Ostrav-
sku, k příběhům loupežných vra hů. V próze 
Čas mlhavých nocí (1978) jsou zastoupeny 
četné biogr. rysy (děj je spoje ný s účastí 
v odboji za druhé svět. války). Kriminální 
zápletku mají příběhy v kni hách Lidé proti 
zákonu (1982), Bludný kruh (1986) a Vrah pr-
chá k horám (1989, spolu s → M. Daňkem). 
Lit.: lp [Petr, L.]: Čas statečných srdcí, NK, 21. 2. 1979; 
týž: Lidé kontra zákon, NK, 1982, č. 50.   IM 

NEULS , Jan, prozaik, publicista * 23. 7. 1922 
Přerov, † 18. 2. 1998 Ostrava. 
Zkušenosti z válečného odboje zazname-
nal v próze Není úniku (1945). Tematicky 
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se ve svých reportážích (Bitva o jaro, 1949; 
Bit va o uhlí, 1949; Výstavba Ostravska, 1950) 
a prózách (Plameny v hlubinách, 1950) zamě-
řil na prac. prostředí dolů a továren. V 50. l. 
i v době „normalizace“ musel vykoná vat 
dělnické profese, resp. odejít do důcho du. 
V 60. a 90. l. pracoval jako publicista v ostr. 
televizi (Ostravské televizní vteřiny, 1962–70; 
Revír v pohybu, 1990–91; Bílá místa v černém 
lese, 1991, aj., → ČTO). 
Lit.: Skulina, J.: Několik poznámek k literární práci 
J. N., SlSb 48, 1950; Rafaj, O.: Literatura a současnost, 
Ostrava 1963; Švihálek, M.: J. N., nestor ostravské te-
levizní publicistiky, Ostrava 18, 1997; Šuleř, O.: Laskavé 
medailony, Ostrava 2007.   IM 

NEUMANN , Felix, architekt, * 10. 9. 1860 Rad-
vanice (Ostrava -město), † 5. 6. 1942 Morav-
ská Ostrava (Ostrava -město). 
Studoval na vyšší reálce v → Opavě (1869–76), 
na Vysoké škole technické ve Vídni (u Hein-
richa von Ferste la a Karla Königa) a v Ber-
líně. Po praxi v obou metropolích se r. 1889 
jako arch. a stavitel (první na Moravě s ti-
tulem civilního arch.) vrátil do → Ostravy 
a otevřel si zde vl. kancelář. Postupně u něj 
pracovala řada talentovaných asistentů, kteří 
zpětně působi li na N. stavby (Hermann Mül-
ler, Karl Juraschek, Max Löwy, Adolf Do-
čkal ad.). Rozpětí jeho tvůrčího reper toáru 
sahá od pozdního historismu po pozdní 
fázi secese. Vždy přitom reflektoval říšsko-
něm. velkoměstsky laděný arch. vývoj, který 
otiskl zvl. do centrální části Moravské Os-
travy (hotel Gambrinus Hermanna Langera, 
Masarykovo nám. 20, 1891; Německý dům / 
Deutsches Haus, 1892–95, zbořen; ředi telství 
Vítkovických kamenouhelných dolů, Smeta-
novo nám. 2, 1895; nájemní dům Wihlelma 
Witteka, Nádražní 157, 1898–99; nájemní 
dům Wilhelma Haase, Na Hradbách 12, 
1903; nájemní dům Alberta Wechsberga, 
28. října 15, 1907; nájemní dům Nathana 
Juhla, Jiráskovo nám. 4, 1910; nájemní dům 
Sigmunda Rotha, Jiráskovo nám. 2, 1910; 
nájemní dům N. Juhla, Masa rykovo nám. 19, 
1911; obch. a nájemní dům Ignaze Schmelze, 
28. října 58, 1911; nájemní dům Františka 

Smolky, Zahradní 1, 1911; nájemní dům Er-
wina Bergera, Jiráskovo nám. 5, 1912; hotel 
H. Langera, Jiráskovo nám. 3, 1912; nájemní 
dům Franze Kramera, Střelniční 2, 1912). 
Lit.: Zatloukal, P.: Příběhy z dlouhého století. Architek-
tura let 1750–1918 na Moravě a ve Slezsku, Olomouc 
2002; Vybíral, J.: Zrození velkoměsta. Architektura v ob-
raze Moravské Ostravy 1890–1938 (3. vydání), Ostrava – 
Šlapanice u Brna 2003; Strakoš, M.: Průvodce architektu-
rou Ostravy / Ostrava Architecture Guide, Ostrava 2009; 
Schrecková, M.: F. N. (1860–1942). Architektonické dílo, 
bakalářská práce FF OU 2009. 
Obr.: A (36, 55); M (195, 210).   OZ + PZ 

NEUTITSCHEIN  → Nový Jičín

NEUWIRT , Jiří, grafik, malíř a pedagog, * 27. 2. 
1948 Ostrava. 
Studoval na SUPŠ v Brně (1963–67, obor 
tvarování plastických hmot, učitelé František 
Schenk a František Navrátil). Po absolutoriu 
se obrátil ke grafice volné, knižní i ex libris. 
Je členem Asociace volné grafiky v Praze, 
vystavoval skupinově s → K. Harudou, → 
J. Holíkem, → J. Odráškou, → M. Pawerou 
a → J. Gajdou. Člen výtv. spolku Nová věc 
a Unie výtvarných umělců. Vede třídu volné 
grafiky na Střední umělecké škole v → Os-
travě. Věnu je se též ilustraci (→ P. Holý: 
Lejno aneb sůl země, 1997). Vystavoval sa-
mostatně (např. Galerie Chagall, → Ostrava, 
1991; Galerie 262, → Havířov 1992; Gale-
rie Dolní brána, Prachatice 1996, ad.) nebo 
skupinově (Galerie bratří Čapků v Praze, 
1993). Je zastoupen ve sbírkách Guttenber-
gova muzea knihy v Mohuči, Taylorovy na-
dace v Paříži, měst. muzea v Pescaře (Itálie), 
Lorchu a Wiesba denu (Německo), Museum 
Ex Libris v Saint Niklaas (Belgie). 
Lit.: Katalogy výstav Galerie bří Čapků, Praha 1993; 
Katalog Bienale české grafiky, Galerie Chagall, Ostra va 
1996; Almanach výtvarného spolku Nová věc, Ostrava 
1997; Výtvarný spolek Nová věc, Ostrava 2002.   PH 

NEUWIRTH , Štěpán, prozaik, * 9. 2. 1944 Po-
lanka nad Odrou (Ostrava -město). 
Prozaické texty začal publikovat na konci 
60. l. v denním tisku (→ NSv, → OV, kde 
pod pseud. Roman Jiřikovský otiskl první 
text Pazderna), v → OKultZ, → OKultM, 
v závodních novinách Jiskra a zájmových 
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periodikách (mj. Myslivost). Zákl. tematic ký 
kruh N. tvorby tvoří příroda, lesy, ryb níky, 
osudy zvířat, ekologická tematika: Srna z ol-
šového mlází (1983), Smrt číhá v tůni (1997), 
Paseka živých jelenů (2000), Vyznání krajině 
(2001), Povídky od lovec kého krbu (2002), 
Toulky nejen s kulovnicí (2004), Ostroretky 
v proudu (2004), Lovci v krajině divokých 
sviní (2006), Dříve než zemřou řeky (2011) aj. 
Jeho texty najdeme v antologiích Myslivecká 
vyznání (2001), Z lesů, luk a strání (2008). 
V pub likaci Tep nemocnice (2002, Cena 
Egona Erwina Kische, 2002) zúročuje zku-
šenosti nabyté při práci tiskového mluvčího 
Fakultní nemocnice Ostrava. 
Lit.: Urbanová, S.: Srna z olšového mlází, KM 2, 1984, 
č. 3; Nakladatelství Profil v Ostravě představuje své au-
tory, Ostrava 1986; Poláček, J.: Galerie přírodní lyriky, 
Veronica 21, 2007, č. 4; týž: O rybách a lidech, Veronica 
26, 2012, č. 1.   IM 

NEUWIRTH , Vladimír, teolog, filozof, překla-
datel, kulturní historik, literární kritik, * 12. 8. 
1921 Komárov (Opava), † 22. 5. 1998 Opava. 
Absolvoval reálné gymnázium v → Opavě, 
poté v → Ostravě -Přívoze, kde maturoval 
(1932–38). Od r. 1945 studoval v Olomouci 
germanistiku, filozofii a teologii (1951, bez 
kněžského vysvěcení). Pobýval v Praze, kde 
se setkával s mnoha kult. osobnostmi (Vladi-
mír Holan, → J. Vašica, Albert Vyskočil aj.), 
s nimiž připravoval tzv. Akademické týdny 
v Praze, Brně, na Svatém Kopečku u Olo-
mouce a na Gruni. Obdržel doktorát za práci 
o Josephu von Eichendorffovi. V 50. l. pra-
coval jako děl ník (mj. Těžba štěrkopísku 
v Ostravě, n. p. Ing stav na Těrlické přehradě, 
→ vodní díla). V r. 1961 byl zatčen a odsou-
zen za velezradu na 14 l. Ve věznicích strávil 
7 l. Po sov. okupaci (1968) emigroval. Zprvu 
působil v belgické Lovani, 1971 odešel 
do Frankfurtu nad Mohanem, kde o r. poz-
ději založil s Anastázem Opas kem sdružení 
Opus bonum, jež navazovalo na tradici Aka-
demických týdnů a dědictví Dobrého díla 
Josefa Floriana. Ve Frankfurtu vy budoval 
knihovnu Bibliotheca Cyrillo -Me todiana 
(1985). R. 1992 se vrátil do rodného Slez ska 

i s knihovnou (umístěna v Opavě -Jaktaři). 
Na sklonku 60. l. sepsal habilitační prá ci 
Idea domova v díle Boženy Němcové. Byl 
autorem řady studií a esejů, z nichž mno hé 
vznikly ve vězení (např. Víra a základy křes-
ťanské kultury). Ve studii Od baroka k dne-
šku (2000) se zabýval nástupem a záni kem 
čes. baroka v kontextu evr. duchovědné 
a mystické tradice. V r. 1994 uspořádal sbor-
ník Profesor Josef Vašica. Jeho nejvýznam-
nější prací je Apokalyptický deník (Řím, 
1976) – mozaika zápisků z l. 1969–75, kte rá 
obsahuje vzpomínky na dětství, reflexe sou-
časného stavu církve a společnosti, fil. a bib-
lické výklady nebo poznámky z četby (Jakub 
Deml, Vladimír Holan, B. Němcová, J. von 
Ei chendorff ad.). Deník se vztahuje k proroc-
tví novozákonní knihy Zjevení svatého Jana. 
Lit.: Opasek, A.: Dvanáct zastavení, Praha 1997; Ska-
lický, K.: Evangelizátor české literární kultury, in: V. N.: 
Apokalyptický deník, Praha 1998; Komárek, K.: Žízeň 
po živém Bohu, Host, 1999, č. 5; [Skalický, K.]: Dr. V. N., 
Opava 2007.   OM 

NEZDAŘIL , Ladislav, básník, literární vědec, 
germanista, * 8. 2. 1922 Rožnov pod Rad-
hoštěm (Vsetín), † 7. 2. 1994 Praha. 
Po maturitě na gymnáziu ve Valašském Me-
ziříčí za nacist. okupace pracoval jako dělník 
v Osvětimi. Po osvobození studoval romanis-
tiku a germanistiku na UK, jeho učitelem byl 
Václav Černý. Potom působil v ČSAV a na-
konec učil němčinu na Státní jazykové škole 
v Praze. Básnická prvotina Talisman (1945) 
vznikala už za války, po delším odmlčení 
vydal pozoruhodnou sbírku Horní chlapci 
(1968), která nejen motivicky, ale i poeti-
kou vychází z lid. zbojnic kých písní a balad 
(→ zbojnický folklor), současně se inspiruje 
čes. poezií meziválečného období. N. poezie 
je kultivova ná a tvořivě aktualizuje tradici lid. 
poe zie důvěrně spjaté s → Valašskem. Jako 
germanista se věnoval studiu překladů čes. 
básní do němčiny, výsledkem této činnosti 
je monografie Česká poezie v německých 
překladech (1985). 
Lit.: Svoboda, J.: Jubileum L. N., LD, 22. 2. 1991; Šuleř, 
O.: L. N. Paměť domova, Opava 1994.   JS 
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NIEDER -LINDEWIESE  → Lipová -lázně

NIEDOBA , Pawełka, loutkoherečka, umělec ká 
vedoucí, * 26. 6. 1943 Šumbark (Haví řov, 
Karviná). 
V l. 1993−2009 um. ved. pol. loutko vého di-
vadla → Bajka, kde vytvořila i řadu loutko-
hereckých rolí. 
Lit.: Almanach 50 let Bajki, Český Těšín 1998.  AJ 

NIEDOBA , Władysław, herec, režisér, umě-
lecký šéf, * 22. 3. 1914 Návsí (Frýdek -Místek), 
† 12. 3. 1999 Návsí. 
Absolvent konzervatoře v Katovicích (1939). 
Byl spoluzakladatelem folk. soubo ru → Go-
rol, jehož byl dlouholetým um. ved. Mnoho l. 
byl ústřední postavou → Horalského svátku 
v → Jablunkově a sym bolem horalské kultury 
na → Těšínsku (vy sloužil si proto přezdívku 
Jura spod Grónia). N. prezentoval jako vypra-
věč a zpěvák tě šínskou → lid. kulturu u nás 
i v Polsku. Jeho nář. dialogy s → L. Cien-
ciałou (přezdívka Maciej) na Horalských 
svátcích se staly hl. atrakcí těchto folk. slav-
ností. Po založení → PZKO v něm pracoval 
jako referent pro ochotnické div. hnutí, z je-
hož amatérů vy tvořil r. 1951 Polskou scénu 
→ Těšínského divadla (1951–60 první um. 
šéf, 1961–74 režisér). Z rolí např. Mlynář 
v Jiráskově Lu cerně (1954), Martin Kabát 
v Hrát kách s čertem (1962) Jana Drdy. Re-
žíroval např. Maryšu (1956) bratří Mrštíků, 
V malém domku (1957) Tadeusze Rittnera. 
Jako um. šéf se zasloužil o pevnou diváckou 
základnu Polské scény a výrazně ovlivnil 
kvalitní um. výsledky souboru. 
Lit.: BSSSM NŘ 8 (20); Kadłubiec, D.: Jura spod Gró-
nia, GL, 18. 3. 1989; Almanach 50 let Těšínského diva-
dla, Český Těšín 1995; Almanach 50 let Polské scény 
Těšínského diva dla, Český Těšín 2001.   AJ + KK 

NIKLASDORF  → Mikulovice

NITSCH , Daniel Ignác, jezuita, kazatel, autor 
rozsáhlé čes ké postily, * 16. 3. 1651 Praha, 
† 22. 6. 1709 Praha. 
V r. 1666 vstoupil k → jezuitům. 1684–85 pů-
sobil pravděpodobně jako kazatel v → Opavě, 
poté jako gymn. prefekt a superior v → Těšíně, 

kde soustavně konal svá ká zání, která v zá-
věru života shrnul ve své postile Berla krá-
lovská Jezu Krista (1709). Tato rozsáhlá, 
dvoudílná kazatelská sbírka je řazena, např. 
spolu s díly → B. H. Bilovského, k vrcho-
lům čes. barok. konceptuálního kazatelství 
17. a 18. stol. Celá postila je v předmluvě de-
dikována několika duchovním Těšínského 
knížectví. Kniha obsahuje přes sto kazatel-
ských textů. Některá kázání se od výchozího 
biblického textu odráží k volné, až básnic ky 
stylizované úvaze (např. kázání o smrti, 
o svatbě a manželství). N. užívá širokého 
rejstříku obrazných pojmenování a rétoric-
kých figur. K velmi častým patří příměry, 
metafory, paradoxy, slovní hříčky a přede-
vším výčty, v nichž jsou v dlouhých řetěz cích 
kumulovány řady sloves nebo podstatných 
jmen. N. snahou je demonstro vat bohatství 
a estetické kvality čes. jazyka, o nichž ho-
voří v programové předmluvě k postile. V ní 
podává vlastenecky zabarve nou chválu češ-
tiny a s úctou se hlásí ke zdrojům svého lit. 
jazyka, k nimž patří také slovníky Daniela 
Adama Veleslavína a čes. předbělohorské 
bible. – V poslední době je věnována pozor-
nost také N. činnosti překladatelské a adap-
tační (např. cyklus modliteb a písní Hodinky 
zlaté Bohmila, 1709).
Lit.: BSSSM 2; Kopecký, M. (ed.): Staří slezští kazatelé, 
Ostrava 1970; Pavera, L.: Slovní řetězce v homiletice 
D. N., in: Region a jeho reflexe v literatuře, SPFFOU 171, 
Ostrava 1997; Nitsch, D.: Dva ať jsou jedno skrze lásku 
(ed. L. Pavera), Opava 1998; Němec, F.: Studie a recenze 
(ed. L. Pavera), Ostrava 2004; Kvapil, J. – Linka, J.: 
D. Ignatius N. a svatý František Xaverský v objetí Boží 
lásky, in: Bohemia Jesuitica 1556–2006, tomus 2, Praha 
2010.   JMl

NITSCHE , Johann, sochař, * po roce 1739 
Opava, † 1830 nebo 1831 Opava. 
Syn sochaře Antona N. (1706–63) a jeho 
manželky Kateřiny († 1826). Doložen jako 
měšťan a sochař v → Opavě. Jeho nepříliš 
početné, ale význ. sochařské dílo je roztrou-
šeno převážně v okolí Opavy (sochy v prů-
čelních nikách kostela ve Velkých Hošticích, 
90. l. 18. stol.; sochařská výzdoba hl. oltáře 
farního kostela v → Hradci nad Moravicí, 
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1829). Svou tvorbou výrazně zasáhl i do dneš-
ního pol. Slezska. Ikonograficky typic ké jsou 
pro něj sochy Neptuna stojícího roz kročmo 
nad delfínem či jiným mořským živočichem, 
které zdobí kašny ve → Dvorcích a v pol. 
Gliwicích (1794). Jeho dílo se vyznačuje 
kombinací robustní plasti city sochařského 
tvaru, i v kameni hluboký mi zářezy řezbář-
sky modelovaného, s klasi cistním vyzněním. 
Svým dílem se řadí spíše do 19. stol., avšak 
původ jeho sochařských forem v řadě případů 
tkví ještě v barok. estetice. 
Lit.: Grundmann, W.: Oberschlesische Werke des 
Troppauer Bildhauers J. N., in: Der Oberschlesier 20, 
1938, Heft 11; Indra, B.: Příspěvky k biografickému 
slovníku výtvarných umělců na Moravě a ve Slezsku 
v 16. až 19. století, ČSZM-B 42, 1993; Schenková, M. – 
Olšovský, J.: Barokní malířství a sochařství v zá padní 
části českého Slezska, Opava 2001; Chojecka, E. a kol.: 
Sztuka Górnego Śląska od średniowiecza do końca XX 
wieku, Katowice 2004; Olšovský, J.: J. N., zapomenutý 
sochař z Opavy a jeho tvorba na Hoře Svaté Anny, in: 
Pielgrzymowanie i sztuka. Góra świętej Anny i inne 
miejsca pielgrzymkowe na Śląsku, Wrocław 2005. 
Obr.: S45.   JO 

NITSCHMANN , David, biskup obnovené jed-
noty bratrské, misionář, * 27. 12. 1696 Su-
chdol nad Odrou (Nový Jičín), † 8. 10. 1772 
Bethlehem (USA).
Vyrůstal v rodině tajných evangelíků. Vyučil 
se tesařem. Pod vlivem návštěv kázání pas-
tora Johanna Adama Steinmetze při kostele 
milosti v → Tě šíně byl získán pro pietistický 
směr evang. zbožnosti (→ pietismus). Patřil 
k zakladatelům Herrnhutu (Ochranova), kam 
přišel z rodné Moravy již v první skupince 
12. 5. 1724 na popud → K. Davida. Z rozvět-
vené rodiny Nitschmannů pocházelo několik 
význ. něm. exu lantů (misionářů a kazatelů) 
herrnhutské jednoty. N. se stal blízkým 
spolupracovní kem hr. Zinzendorfa na jeho 
zahr. cestách, např. ke dvoru dán. krále Kris-
tiána VI. V r. 1732 se s Leonardem Doberem 
vydal na jednu z prv ních misií obnovené 
jednoty, na ostrov sv. Tomáše v Karibském 
moři. V r. 1735 byl v Berlíně vysvěcen a stal 
se biskupem ob novené jednoty bratrské. Dále 
se ovšem věnoval misijní činnosti v Severní 
Americe, nejprve (1735) v Georgii, od r. 1740 

byl jed ním z hl. organizátorů rozsáhlé kolo-
nizace Pensylvánie. Z města Betléma (Bethle-
hem), které zde pod jeho vedením Mora-
vané r. 1742 založili, řídil misie mezi Indiány 
(→ emigrace pobělohorská). 
Lit.: BSSSM 3; BSSSM NŘ 5 (17); Baláš; Nitschmann, 
J.: Geschlecht Ni etschmann, Wien 1944; Mannsbart, C.: 
D. N. – první biskup obnovené Jednoty bratrské, Such-
dol nad Odrou, 1995; Gebauerová, O.: Spoluzakladatel 
a archivář obnovené jednoty bratrské. 300 let od naro-
zení D. N. syndika, VL 29, 2003, č. 2; Štěříková, E.: Jak 
potůček v jezeře. Moravané v obnovené Jednotě bratrské 
v 18. století, Praha 2009.   JMl

NOHAVICA , Jaromír, st., básník, publicista,
 * 27. 1. 1927 Ostrava. 
Otec písničkáře → Jaromíra N. ml. V 50. l. 
vedl redakci závodního časopisu Vítkovic-
kých staveb Den budovatelů, byl red. v → 
ČRO. Publikovat (verše, prózu, pub licistiku) 
začal v časopise → ČeKv, na jehož podobě 
se jako člen redakční rady také podí lel. 
Jeho verše byly zařazeny do alm. → Nová 
Ostrava (1958), Nová Ostrava II (1960). 
Autorská sbírka Velký kruh (1960) obsa-
huje ohlasy lid. poezie a veršové zá znamy 
budovatelských aktivit na Ostravsku v 50. l. 
Lit.: Šajtar, D.: HD 7, 1960, č. 11; zv [Vavřík. Z.]: Ne-
bylo by spravedlivé…, LitN 9, 1960, č. 32; Málková, I.: 
Hledá ní tvůrčích možností v šedesátých letech, in: Kapi-
toly z literárních dějin Slezska a severní Moravy, Ostrava 
2000.   IM 

NOHAVICA , Jaromír, ml., folkový písničkář, 
textař, básník, * 7. 6. 1953 Ostrava. 
Vystudoval Střední všeobecně vzděláva cí 
školu (1971) a stř. knihovnickou školu v Brně 
(1981). Prošel různá zaměstnání, od r. 1981 
je umělcem ve svob. povolání. Zpoč. působil 
jako textař písní pro rockovou sku pinu Ma-
jestic, později začal spolupracovat s → ČRO 
a s ostr. zpěváky populár ní hudby (Petr Ně-
mec, → V. Špinarová, → M. Rottrová). Písně 
M. Rottrové, na nichž se N. autorsky podí-
lel, se zařadily k jejím nejúspěšnějším hi-
tům (např. Lásko, voníš deštěm). Od r. 1982, 
kdy poprvé vystoupil s vl. repertoárem 
na Folkovém kolotoči v → Ostravě, působí 
na hud. scéně jako folkový písničkář. Ve vl. 
tvorbě vychází ze slovan ské melodiky, po-
etické texty často mají autobiogr. povahu, 
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ale tematicky čerpají i z hist. událostí ve stř. 
Evropě a z jedineč nosti → Těšínska, ze sou-
dobého světa kolem sebe. Jaz. výraz někte-
rých písní je charakteristický užíváním ostr. 
mluvy. N. překládá a interpretuje písně Bu-
lata Okudža vy, Vladimíra Vysockého, Leo-
narda Cohena, Paula Simona, zhudebnil 
některé verše → P. Bezruče (jeho tvorbě 
a osobnosti se věnuje také textologicky a lit. 
historicky), Františka Gellnera aj. Vydal řadu 
alb (např. Darmoděj, 1988; Osmá barva duhy, 
1989; V tom roce pito mém, 1990; Mikymau-
zoleum, 1993; Tři ču níci, 1994; Divné století, 
1996; Moje smutné srdce, 2000; Babylon, 
2003; Ikarus, 2008; Tak tu mě máš, 2012). 
Mnohé texty vyšly knižně – Písně Jaromíra 
Nohavici od A do Ž (1994), Tři čuníci (1995), 
v podobě zpěvníku Divné století (2000), Ja-
rek Nohavica komplet (2005), jako výbor pí-
sňových textů Chtěl bych jí zazpívat (2010). 
Do polštiny jeho texty překládá → R. Putzla-
cher (Písně/Piesni, 1996), existují také verze 
jeho písní v angličtině, italštině, maďarštině, 
esperantu. N. skládal hudbu a texty pro div. 
představení (mj. → Těšínské divadlo, knižně 
Těšínské niebo / Cieszyńskie nebe, 2004; mu-
zikál Romeo a Julie → B. Urbánka, 2003), 
přebásnil operní libreta Mozartových oper 
Così fan tutte (prem. 2006), Don Giovanni 
(prem. 2007) a Figarova svatba (prem. 
2009). Vy stoupil jako představitel hl. role 
v auto bio gr. inspirované film. mystifikaci 
Rok ďábla (2002, rež. Petr Zelenka). Získal 
mj. Cenu Boženy Němcové – cena Akademie 
literatury české (2008), hud. cenu Premio 
Tenco (2011). 
Lit.: Putna, M. C.: O jednom současném ateismu, Sou-
vislosti 1, 1990, č. 1, polemika s Putnou in: Rock&Pop 
1, 1990, č. 1; Brabec, J. M.: Století v sedmnácti obrazech 
aneb Svět podle N., Folk&Country, 1996, č. 12; Svoboda, 
R.: Divné století, Host, 1997, č. 7; Rauvolf, J.: Hledání 
J. N., Praha 2007; Přibáň M.: S Jardou jo a s Jarkem 
ne, Host 24, 2008, č. 4; Prokeš, J.: Česká folková píseň 
v kontextu 60.–80 let 20. stol., Brno 2011.   HA + IM 

NOR , A. C. (vl. jm. Josef Kaván), spisova tel, 
publicista, nakladatelský redaktor, * 19. 9. 
1903 Kylešovice (Opava), † 29. 7. 1986 
Praha. 

Vystudoval moderní filologii na UK. Li-
terárně publikoval od student. let, podílel 
se na vydávání časopisu → Oheň, spolu-
pracoval s Hostem, působil jako red. Čes-
kého slova, později se věnoval hl. literatuře. 
Po r. 1948 mu bylo znemožněno publikovat 
a živil se jako pomocný dělník, v 60. l. se stal 
red. Státního nakladatelství technické lite-
ratury. Jako prozaik na sebe upozornil pr-
votinou Bürkental (1925), ve kte ré zachytil 
v sytých barvách život mladých lidí na slez. 
vesnici nedlouho po první svět. válce. K te-
matice selství směřovaly jeho ro mány po-
znamenané ruralistickými tenden cemi, např. 
Rozvrat rodiny Kýrů (1925), Ra imund Cha-
lupník (1927). V další tvorbě se již nedokázal 
soustředit na jeden tematický nebo žánrový 
okruh, pokoušel se o psycho logický román 
nebo o detektivní příběh, postupně však 
rozmělňoval svůj epický talent, psal psycho-
logickou prózu, pohádky, snažil se uplatnit 
v publicistice, jeho tvorbu z 30. l. charakte-
rizuje malá soustředěnost. Nový podnět mu 
dala zkušenost z druhé svět. vál ky, vrátil 
se opět k vesnické tematice, ved le návratu 
k selství jako duchovní hodnotě (Žiji život 
bratrův, 1946) se pokusil o zob razení váleč-
ných let ve Slezsku v románech Přišel den 
(1946), Zmučená země (1964) a Vichřice 
(1965). Ohlédnutím za vl. životem i promě-
nami doby se staly dvoudílné paměti Život 
nebyl sen (1993). Zájem o N. dílo se opět pro-
jevil v 90. l., jak dokládá i lit. soutěž → Hlav-
nice A. C. Nora, pořádaná každoročně obcí 
Hlavnice, ve které Nor pro žil své dětství. 
Lit.: Šalda, F. X.: Román generační snadno a rychle, Šal-
dův zápisník, 1931, č. 4/5; Martínek, V.: doslov in: A. C. 
N.: Bürkental, Praha 1956; Schneider, J.: Vzpomínání 
na život, který nebyl, LitN 6, 1995, č. 34; Urbanec, J.: 
Čte ní o A. C. N. – Život a dílo, Opava 2003.   JS 

NOSÁLEK , Petr, herec, divadelní a rozhlasový 
režisér, dramatik, * 30. 5. 1947 Melč (okres 
Opava), † 16. 6. 2013 Ostrava. 
Začínal v amatérském loutkovém souboru 
Domu kultury Vítkovic v → Ostravě (1964). 
V l. 1969–94 člen, 1999–2002 um. šéf → Di-
vadla loutek v Ostravě. Zpoč. byl loutko hercem 
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(Jiřík v Kainarově Zlatovlásce, rež. → J. Ka-
čer, 1976), od r. 1983 i režisérem (Josef Ko-
valčuk – Vladislav Vančura: Kubula a Kuba 
Kubikula, 1986; Franz hr. Pocci – Eva Opliš-
tilová: Láryfáry, 1989; Karel Jaromír Erben: 
Kytice, 1992, 2000, ad.). Po listopadu 1989 
často režíroval vl. scénáře a texty (Ježíš Kris-
tus, 1992; Oberon a Huon z Bordeaux, prem. 
v Joinville, 1993; Mystérium cesty sv. Voj-
těcha, 1996, ad.). V l. 1994–99 a od r. 2002 
byl znovu mimo angažmá a působil často 
v zahraničí (Holandsko, Polsko, Slovensko). 
Do Divadla loutek Ostrava se vrátil inscenací 
Tučňáci na arše Ulricha Huba (2011). Spolu-
pracoval s → ČRO.
Lit.: 70 let Státního divadla Ostrava, Ostrava 1989; 
Diva dlo loutek Černá louka 26. září 1999, Ostrava 1999; 
Richter, L.: 50 loutkářských Chrudimí, Praha 2001.   JŠt

NoTa  (Nový Tanec), rozhlasový hudební 
soubor. 
Existoval v → ČRO v l. 1950–53 a inspiroval 
se valaš. a slez. → folklorem. Repertoár nové 
taneční hudby tvořili → Z. Přecechtěl (záro-
veň dirigent), → S. Havelka a → M. Juchelka. 
Interpretky: Jiřina Ogounová, → L. Dvořá-
ková.   MŠť

NOTIZEN -BLATT  DER HISTORISCH -STATIS-
TISCHEN SECTION DER K. K. MÄHRISCH-
-SCHLESISCHEN GESELLSCHAFT ZUR BE-
FÖRDERUNG DES ACKERBAUES, DER NA-
TUR- UND LANDESKUNDE, měsíční příloha 
časopisu Mittheilungen der k. k. mährisch-
-schlesischen Gesells chaft zur Beförderung 
des Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde 
in Brünn, 1855–95.
Byla určena k publikaci kratších studií 
z hist. vlastivědy Moravy a Slezska, edici 
jednotli vých dokumentů, zprávy o nálezech 
význ. pra menů ap. Časopis byl vydáván 
na základě rozhodnutí historicko -statistické 
sekce Mo ravsko -slezské společnosti pro 
podporu ze mědělství, přírodovědy a země-
pisu v Brně z r. 1849 jako doplněk k již dříve 
vydáva ným spisům (Schriften) této sekce. 
Red. byl ustanoven fin. rada → Ch. d’El-
vert, který se výrazně podílel na obsahu 
časopisu i jako autor. V r. 1896 se časopis 

změnil z přílohy Mittheilungen na samo-
statný časopis s ná zvem Notizenblatt des 
Vereines für die Ge schichte Mährens und 
Schlesiens. Jeho vyd. se stal Verein für die 
Geschichte Mährens und Schlesiens, který 
se ustavil 28. 12. 1895 transformací již uve-
dené historicko -statistické sekce (zal. r. 1850) 
Moravsko -slezské společnosti. Red. se stal 
po d’Elvertově smrti Karl Schober. Vycházel 
dvanáct krát ročně, po r. existence se změnil 
ve čtvrtletník (od r. 1897) → ZVGMS pod 
vedením téhož red. 
Lit.: Das vierzigjährige Jubileum des Notizenblattes 
der historisch -statistischen Section, das vierundvierzig-
jährige ihres Vorstandes d’Elvert, in: Notizenblatt, 1895, 
4. 3; Constituirung des Vereines, in: Notizenblatt, 1896; 
Wurmová, M.: Soupis moravských novin a časopisů 
1848–1918, Brno 1955.   MM 

NOUŠOVÁ , Jitka, etnografka a muzejní pra-
covnice, * 10. 7. 1932 Praha. 
Narozena v rodině úředníka Václava N. a jeho 
manželky Karoliny. V r. 1938 se rodina pře-
stěhovala do → Ostravy. 1943–51 studovala 
na reálném gymnáziu v Ostravě, od r. 1951 
na FF UK obor národopis. 1956 promovala 
dipl. prací Lidový interiér na Jablunkovsku. 
Krátce působila v Domažlicích, od r. 1957 
nastoupila na místo etnografky v Městském 
muzeu v Ostravě (→ Ostravské muzeum). Zde 
zahájila zpracování sbírkového fondu, zvl. ná-
rodopisné kolekce z poslední čtvrtiny 19. stol. 
Zaměřila se na rozšiřování sbírky lid. umění, 
dokumentace každodenního života a výzkum 
bydlení. Z této problematiky publikovala řadu 
věd. prací o hornických koloniích (→ dělnické 
kolonie), lid. oděvu na Spálovsku, lid. inte-
riéru a rodinném životě ve Slezsku. V r. 1967 
jmenována ředitelkou Ostravského muzea. 
Připravila expozici k 700. výročí založení 
města v budově staré radnice a řadu výstav 
v zahraničí (Coventry, Drážďany ad.). Ještě 
t. r. připravila pro veřejnost expozici národo-
pisných sbírek v Ostravě a především expozici 
lid. umění v Národopisném muzeu v Praze 
(katalog 1967). 1970 obhájila disertaci Bydlení 
v ostravsko -karvinském revíru. V r. 1972 zahá-
jila rekonstrukci muzejní budovy a připravila 
expozici k 100. výročí založení muzea, kde 
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stěžejní část tvořila expozice slez. lid. umění, 
prezentující bohatství sbírkového fondu, zejm. 
sakrální → lid. plastiky a → obrazy na skle. 
Redakčně se podílela na publikaci → H. Sa-
lichové Stařenčina loktuše (1975). V 70. l. 
se Ostravské muzeum její zásluhou stalo 
centrem etnologického výzkumu Ostravska, 
které po věd. stránce organizoval Ústav pro 
etnografii a folkloristiku ČSAV v Praze (Olga 
Skalníková). Zásluhou J. N. se od základu 
změnila jak odb. úroveň pracovišť, tak spe-
cializovaných sbírek, ale též přístup muzea 
k veřejnosti formou expozic, výstav, odb. se-
minářů. Muzeum tak získalo charakter reg. 
muzea pro → OKR. Po odchodu do důchodu 
spolupracovala od r. 1991 s → MB a předná-
šela muzeologické disciplíny na katedře histo-
rie FF → OU. Ve frýdeckém zámku založila 
a provozovala prodejnu starožitností (muzejní 
Antikvu), která se soustředila zejm. na před-
měty z beskydského a moravskoslez. regionu.
Lit.: Skalníková, O.: Národopis Moravskoslezských 
Beskyd, ČL 53, 1965; Skalníková, O.: Výstava Slezské 
lidové umění v Ostravě, ČL 54, 1966; Padesátiny J. N., 
Přírodovědný sborník Ostravského muzea 1982; Vesel-
ská, J.: Padesát let práce pro Ostravsko. K životnímu 
jubileu PhDr. J. N., Národopisný věstník 24 (66), 2007 
(zde úplná bibliografie).   MM

NOUZOVKY , náhradní platidla, která jsou vy-
dávána jako nouzová v situaci, kdy je poru-
šen oběh obvyklých platebních prostředků, 
např. ve válce. 
N. vydává stát nebo místní administrativa 
(město), ale i prům. podniky (např. → VŽ), 
pak často splývají s tzv. účelovými známka mi. 
N. byly vydávány i pro potřeby zajatec kých 
nebo koncentračních táborů či věznic a slou-
žily jen jejich vnitřním potřebám. N. mo-
hou být kovové, častěji papírové, moh ly být 
i z kůže, porcelánu, tkaniny ap. – Ve Slezsku 
a na sev. Moravě se n. objevily v l. 1848–49, 
kdy došlo k nedostatku drobného oběživa. 
Byly tehdy vydávány v nízkých nominálech 
(1, 3, 5 krejcarů ap.), musely nést označení 
vyd. a dobu platnosti. Po první svět. válce 
byly vydávány v někte rých městech (→ Tě-
šín, Šumperk, Uničov); tehdy však k jejich 

vydávání vedly kromě praktických důvodů 
i snahy zpeněžit sběratelský zájem.
Lit.: Pustějovský, A. – Stohel, M. – Krejčík, M.: His torie 
vítkovických železáren ražená do kovu, Ostrava 1983. 
  TK

NOVÁ GENERACE , volné nepolitické sdružení 
slezské pokrokové inteligence na Opavsku. 
Vzniklo 23. 11. 1918 pod vedením Jindřicha 
Urbánka. Ustavili 14 odborů (odbor pro → 
Opavu, soc., národohosp., um., div., knihovní, 
osvětový a přednáškový, pro styk s něm. 
obyv. v Opavě a ve Slezsku, pro prus. Slez-
sko, zdravotní, kulturně -reformní aj.). Před-
ložili koncepci čes. života, zahrnující účast 
na měst. správě a zrovnoprávnění obyv. čes. 
menšiny, včetně požadavků čes. diva delníků 
(zajistili bezplatný pronájem diva dla pro pra-
videlná čes. představení). V říjnu 1920 ukon-
čilo sdružení činnost a jednotlivé odbory 
předaly své působnosti opavským spolkům 
(např. div. agendu → Divadelní ochotnické 
jednotě v Opavě). 
Lit.: Šopák, P.: Nová generace, K vývoji moderní české 
kultury ve Slezsku v první třetině 20. století, VVM 58, 
2006, č. 2.   SP

NOVÁ HUŤ , dříve Nová huť Klementa Gott-
walda, hutnický a strojírenský komplex 
v jižní části Ostravy na katastru obcí Kun-
čice, Kunčičky a Bartovice, v současnosti 
největší hut ní kombinát v České republice.
Areál budoucí NH vybrali v r. 1940 před-
stavitelé → Vítkovického horního a hutního 
těžířstva (dále VHHT) pro stavbu několika 
provozů nahrazujících zastaralé, příp. pod-
dolované provozy → VŽ. → Říšské závody 
Hermanna Göringa zde v r. 1941 jako prv ní 
plánovaly stavbu hutního kombinátu s roční 
kapacitou 1,25 mil. t surové oceli, který měl 
zůstat součástí VŽ. Stavba tzv. již. závodu 
VŽ byla zahájena r. 1942 podle značně redu-
kovaných a pozměněných plánů ovlivněných 
vývojem válečných událostí. Do r. 1945 byly 
dokončeny jen dvě dílny na výrobu munice 
(základ pozdější strojírny), zatímco rozesta-
věná část válcovny trub (tzv. Velký Stiefel) 
byla dokončena v r. 1947. – Znárodněné 
VŽ se od r. 1945 snažily do sáhnout rozšíření 
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stavební činnosti v Kunči cích. Nejprve byla 
schválena jen stavba tzv. malé slévárny šedé 
litiny (dokončena 1951), pak v l. 1947–48 
stavba celého kombinátu. Projekční práce 
zajišťovala z větší části kon strukční kance-
lář VŽ, jež se staly i hl. výrob cem konstrukcí 
a výrobního zařízení. Podle tzv. generelu 
výstavby z r. 1949 měl kombi nát dosáhnout 
v konečné fázi roční kapacity 1,2 mil. t surové 
oceli. Stavební práce byly zahájeny na jaře 
1949 a několik l. byl pro ně charakteristický 
chvat a nedostatek koordi nace, mechanizace 
a kvalifikovaných prac. sil, z čehož plynuly 
spory mezi investorem a stavebními a mon-
tážními organizacemi a zejm. nevídaný roz-
sah plýtvání materiá lem a fin. prostředky. 
Stavba se označova la jako „první stavba 
socialismu“ a „stavba mladých budovatelů 
socialismu“. Nedostat ky vyvrcholily v létě 
1951, kdy vedení VŽ zřídilo zvl. útvar pro 
výstavbu v Kunčicích, a protože se už s brz-
kou likvidací žádné ho provozu ve Vítkovi-
cích nepočítalo, byl k 31. 12. 1951 vytvořen 
samostatný n. p. NHKG. Následu jícího dne 
zapálil předseda vlády Antonín Zápo tocký 
v první vysoké peci NH jen vysoušecí oheň 
(první surové železo z ní vyteklo až koncem 
února). Druhá etapa výstavby NH probíhala 
v l. 1956–61 již za příznivějších okolností. 
R. 1958 bylo rozhodnuto o znač ném zvý-
šení kapacit hl. výrobních provozů. Pobočné 
závody pracovaly v → Karviné (připojen 
r. 1958) a Hustopečích (1961–69). Přelomový 
vý znam má dobudování tzv. minihutě (ukon-
če ní zastaralé výroby oceli tzv. ingotovou 
ces tou). – Roční výroba surové oceli překro-
čila v r. 1959 hranici 1 mil. t a r. 1971 hranici 
3 mil. t, u válcovaného zboží bylo obdobných 
parametrů dosaženo v l. 1960 a 1975. Počet 
zaměstnanců NH činil v r. 1952 cca 5 700, 
v r. 1963 již více než 25 tis. V 90. l. byly kun-
čické vysoké pece včleněny do společnosti 
Vysoké pece Ostrava, a. s., jejichž podílníky 
byla NH (66 %) a Vítkovice, později izrael ská 
společnost SHIRAN (34 %). Podle projektu 
restrukturalizace čes. ocelářství, schvále-
ného vládou 29. 8. 2001, měl vzniknout 

ocelářský podnik, jehož součástí by byly 
Vítkovice Steel, NH, a. s., včetně dceřiných 
firem (Jäckel Karviná, a. s., a NH v Zábřehu 
na Moravě) a příp. některé menší železárny. 
V lednu 2003 však NH koupil v rámci pri-
vatizace nadnár. koncern LNM Holdings, 
patřící indické rodině Mittalů, a vznikla 
ISPAT Nová Huť, a. s. Koncem r. 2004 pro-
běhla změna názvu na Mittal Steel Ostrava, 
a. s., a zároveň se z některých závodů staly 
dceřiné společnosti. Po fúzi Arceloru a Mit-
talu, dvou největších ocelářských firem světa, 
získal v r. 2007 podnik svůj současný název 
ArcelorMittal Ostrava.
Lit.: Paclík, J.: Ke vzniku NHKG (1945–1948), in: 
Dějiny závodů v ČSSR, Pra ha 1965; Historie výstavby 
a vzniku NHKG, Praha 1966; Paclík, J.: Die Aufbau-
konzeptionen der Hütten von Ostrava in den Jahren 
1939–1948, Spisy PF v Os travě 10, Ostrava 1968; Kana, 
O.: O vzniku a vývoji NHKG v Ostravě -Kunčicích, 
in: Ostrava 10, 1979; Dějiny NHKG, Praha 1981. 
Obr.: M233.  JP + PP

NOVÁ OSTRAVA , sborníky mladé poezie z let 
1958 a 1960. 
Vydal je → PPB v → Opavě (první u pří-
ležitosti 1. ročníku → Bezručovy Opavy), 
sborníky byly posmrtně dedikovány → 
P. Bezručovi. Ed. obou → D. Šajtar spatřuje 
v prvním sborníku naplňování programu 
social. humanismu. Zastoupené autory podle 
něj spojuje zájem o novou, budující → Os-
travu a tra diční nedůvěra k efemérním 
um. progra mům, jakými byly v minulosti 
symbolismus či prchavý poetismus, které 
v tomto kraji nabyly svébytných podob, 
první v tvorbě Bezručově, druhý u → V. Zá-
vady, a k nimž ed. počítá např. tzv. poezii 
všedního dne. Ve druhém sborníku Šajtar 
již obsáhleji zhodnotil si tuaci v současné 
čes. poezii, jednak v obec né rovině, jednak 
se zaměřením na Ostrav sko, kde je zdůraz-
něna úloha časopisu → ČeKv. V obou sbor-
nících publikovali → V. Bajnarová, Jeroným 
Horák, Lubomír Javorský, → V. Juřina, → 
L. Kaňok, Karel Ko láska, → J. Nohavica 
st., → B. Pavlok, → F. A. Šípek a Zdeněk 
Zaoral; pouze v prvním sborníku → H. Ja-
siczek (přel. Erich Sojka), Bohumil Kobliha, 
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→ P. Tobiáš, → J. Veselský; pouze ve dru-
hém → T. Halama, → Z. Malý, Jaroslav 
Merenda, → S. Sohr a Dagmar Telingrová. 
Texty obou sborníků doprovodil linoryty → 
V. Beránek, frontispici pro druhý sborník 
vytvořil → Z. Kučera.   MT

NOVÁ SVOBODA , levicově orientovaný deník, 
1945–92, pod názvem Svoboda 1992–2001, 
od roku 2001 součástí Moravskoslezského 
dne. 
Noviny se hlásily k odkazu předválečného 
ostr. kom. tiskového orgánu, který vychá-
zel pod názvem → DDen. Během své exis-
tence několikrát změ nily svůj podtitul. List 
vydával KV KSČ v Moravské → Ostravě 
(1945–90), Delta (1990), OSNA, a. s. (1992). 
Šéfred. byli: K. Štefan (1945), Vilém Nový 
(1945), Svatopluk Raška (1947), → J. Neuls 
(1950), Jaroslav Hes (1952), → L. Bublík 
(1960), František J. Kolár (1965); E. Hru bec 
jako předseda redakční rady (1969), Jaroslav 
Smetana jako výkonný red. (1969), Jaroslav 
Sme tana (1972), J. Hříbek (1985), V. Fák 
(1989), Antonín Szkandera (1990), Z. Ka-
menčák (1990), O. Vlk (1990), M. Mrkvica 
(1992). NSv za čala vycházet bezprostředně 
po osvobození Ostravy. Od poč. se prezen-
tovala jako tisko vý orgán komunistů na Ost-
ravsku. V prvních č. (pouze o dvou stranách) 
přinesla in formace o situaci při osvobozování 
na Os travsku a v Praze. V pozdějších mě-
sících reprezentovala všeob. tendenci obno-
vení Československa. Jako deník komunistů 
představovala zejm. zájmy a potřeby děl-
níků a horníků. Po r. 1948 zaujala oficiální 
stranický kurz, což se projevilo ve zvýšené 
tendenčnosti zpráv. V zahr. zpravodajství 
převládaly zprávy ze SSSR a z lid. demo-
kracií či z rozvojového světa. Hl. pozornost 
byla vě nována KSČ a budovatelskému úsilí 
(proje vy kom. státníků a různých reg. funk-
cionářů, prac. rekordy z prům. oblasti ad.). 
Menší pozornost byla věnována zeměděl-
ství (propagaci JZD). Určité uvolnění přišlo 
ve 2. polovině 50. l. (zpravodajství bylo pest-
řejší), nicméně k ideovým změnám tu dochá-

zelo pozvolna. Poč. 60. l. se součástí novin 
stala kult. rubrika, která postupně získala 
dobrou úroveň (obsahovala příspěvky význ. 
reg. tvůrců z oblasti literatury, výtv. umění, 
histo rie, divadla, televize). NSv se připo-
jila k tzv. obrodnému procesu v r. 1968 
a na svých stránkách poskytovala prostor 
svob. projevu; v této době v redakci působil 
mj. spisovatel → J. Šavrda. Po „normalizaci“, 
která v listu proběhla vel mi rychle, se deník 
v l. 1969–89 stal baštou kom. „normalizač-
ních“ struktur. Poč. 90. l. se NSv rozloučila 
s kom. minulostí a začala přinášet zprávy zvl. 
lokálního charakteru. Ke spolupracovníkům 
listu v různých etapách patřili: → J. Bilan-
-Šinovský, František Cimmer, → J. Filgas, 
I. Havlík, Josef Kotas, → M. Kyselý, Oldřich 
Rafaj, → J. Rohel, → F. Směja, → M. Stoniš, 
A. Šavrdová, → M. Šlachta, J. Štefek, Karel 
Štětkář, Lubomír Zaorálek, → V. Závada ad. 
Lit.: Jiřík, K. a kol.: Městský archív v Ostravě. Prů-
vodce po fondech a sbírkách, Ostrava 1967; Končelík, 
J. – Večeřa, P. – Orság, P.: Dějiny českých médií 20. sto-
letí, Praha 2010; Bednařík, P. – Jirák, J. – Köpplová, B.: 
Dějiny českých médií. Od počátku do současnosti, Praha 
2011.   HŠ

NOVÁČEK , Karel, režisér, šéf činohry, * 10. 1. 
1927 Třebíč. 
Absolvoval JAMU v Brně (1954). Prošel di-
vadly v Jih lavě, Klatovech, Chebu a poté pů-
sobil v Di vadle Oldřicha Stibora v Olomouci, 
resp. Státním divadle O. Stibora (1970–91 
jako režisér, 1980–83 jako šéf činohry). Hos-
toval v řadě divadel a od r. 1972 i ve Slezském 
diva dle Zdeňka Nejedlého (→ Slezské diva-
dlo) v → Opavě, kde byl v r. 1991 angažo-
ván jako režisér (do r. 1994). Zde na studoval 
hry Tři sestry (1972) Antona Pavloviče Če-
chova, Fyzikové (1973) Friedricha Düren-
matta, Hrst plná kopřiv (čs. prem. 1973) 
Marca -Gilberta Sau vajona, August August, 
august (1990) Pavla Kohouta, Naši furianti 
(1992) Ladislava Stroupežnického, Hamlet 
(1992) Williama Shakespeara. V l. 1995–97 
byl um. šéfem činohry v Moravském divadle 
Olomouc (režisérem do r. 1998).   SP 
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NOVÁK , Ilja, režisér a tvůrce animovaných 
filmů, * 6. 11. 1945 Ostrava. 
Studoval katedru výtv. výchovy PF v → Os-
travě (1968–72). Krátce po absolutoriu začal 
s tvorbou autorských animovaných filmů 
v ostr. Studiu Prométheus. Po založe ní ka-
tedry výtv. tvorby na nově vzniknuvší → OU 
vedl ateliér animovaného filmu na této ka-
tedře, poté působil na Institutu pro umělecká 
studia v sekci výtv. umění, transformovaném 
na FU OU. Řada jeho filmů získala na festi-
valech republikových i mez. význ. oce nění. 
Filmy: Veselé vánoce (1982; Chicago, USA), 
Virtuos (1983; Hiroshima, Japonsko; Espinho, 
Portugalsko), Co vy na to, pane barone (1984; 
Kranj, Chorvatsko; Bologna, Itálie), Jeho Ex-
celence (1985; Huesca, Špa nělsko; Bilbao, 
Španělsko; České Budějo vice; Los Angeles, 
USA), Robinsoni (1986; Tampere, Finsko; 
New Delhi, Indie).
Lit.: Škapová, Z. – Zvoníček, P.: Výtvarníci animované 
tvorby, Praha 1988; Valo, J.: Sokolská 26, 1993–1998, 
Ostrava 1999.   PH 

NOVÁK , Karel, herec, režisér, šéf činohry, di-
vadelní ředitel, * 25. 2. 1925 Dobřany (Pl zeň-
-Jih), † 19. 10. 2005 Olomouc. 
Po absolvování gymnázia byl v r. 1943 an-
gažován jako herec v Lidovém divadle 
v Brně, dále působil v divadlech v Olo mouci 
(1945–47), Gottwaldově (dnešním Zlíně), 
Plz ni a jako ředitel vedl divadlo v Klato-
vech a Chebu. Do Divadla Oldřicha Stibora 
v Olomou ci, resp. Státního divadla O. Sti-
bora, se vrá til v l. 1970–91 a od r. 1994 byl 
v Morav ském divadle v Olomouci stálým 
hostem. V l. 1992–94 byl šéfem činohry → 
Slezského divadla v Opavě (rež. – Alfred 
Uhry: Šofér paní Daisy, 1992; Václav Renč: 
Černý milenec, 1993; Walter Hasenclever: 
Lepší pán, 1993; Petr Markov – Jindřich Bra-
bec: Zvonokosy, 1994). Za roli Wil lie Clarca 
(Neil Simon: Vstupte!, 1996) byl nominován 
na Cenu Thálie. Spolupracoval s rozhlasem 
v Brně, Plzni a Olomouci.   SP 

NOVÁK , Pavel, zpěvák, skladatel, textař, * 10. 3. 
1944 Přerov, † 11. 2. 2009 Přerov.

V mládí se učil hrát na housle, později k nim 
na soukromých hodinách přidal i kytaru. 
Zpívat začal během gymn. studií (1961) s po-
pulárním souborem tradičního jazzu Dixie-
land XI. Přerov. S tím natočil v r. 1962 i svou 
první rozhl. nahrávku. Po krátkém působení 
s orchestrem Alfa spoluzaložil rockovou sku-
pinu Synkopa (1964), ve které zpíval a hrál 
na kytaru. 2. místo v celostát. finále Soutěže 
tvořivosti mládeže a pracujících v Pardubi-
cích (1965) mu otevřelo cestu do → ORO, 
kde natočil svůj první úspěšný hit Vyznání 
(1966). Začal vystupovat v telev. pořadech 
(Na vlně 197, Písnička za korunu, Píseň pro 
Rudolfa III.) a spolupracovat s ORO (Chci 
zapomenout, 1965; Malinká, 1966; Chodím, 
1968, ad.), Tanečním orchestrem Českého 
rozhlasu (Žofie, 1966; Pihovatá holka, 1967, 
ad.) a dalšími hud. tělesy. V r. 1967 založil 
vl. skupinu Vox, s níž natočil většinu svých 
písní (Čím je to lásko, 1970; Jak se máš, Hany, 
1971, ad.). Po zhruba 10 l. existence Vox za-
ložil skupinu Proto, ve které se obklopil mla-
dými rockovými hudebníky (Morava, 1982; 
Sáček mléčných karamel, 1982). Od r. 1988 
koncertoval s vl. skupinou Family, s níž 
vytvářel především pořady pro děti. Vedle 
vl. kapel spolupracoval s orchestry Studio 
Brno, Gustava Broma, Ladislava Štaidla 
a s folk. soubory → Cimbálová muzika 
Technik a Javorník. Do povědomí diváků 
se zapsal svým vysokým rockovým chla-
peckým hlasem tenorové barvy s nádechem 
morav. přízvuku. Za více než 40 l. kariéry 
koncertoval ve většině evr. (Německo, Fran-
cie, Belgie ad.) a řadě mimoevr. zemí (USA, 
Mongolsko, Austrálie) a reprezentoval ČSSR 
na mnoha festivalech (např. r. 1969 MIDEM 
v Cannes). Vedle zpěvu se věnoval i skládání 
hudby a psaní textů. Je autorem několika 
vzpomínkových knih (Jak jsem zpíval klo-
kanům, 1997; Vyznání, 2000; I smrt se bojí, 
2001; Byly to dny, už jsou to roky, 2005).
Lit.: Matzner; Klos, Č.: P. N., Chci udělat desku o životě, 
Melodie, 1975, č. 6; Skála, P.: Sáček mléčných karamel, 
Melodie, 1983, č. 10; Svátek, L. – Jehne, L.: Slavné tváře 
českého popu 60. a 70. let, Praha 1999.   KR
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NOVÁK , Přemysl, muzikolog, skladatel, * 13. 9. 
1925 Brušperk (Frýdek -Místek), † 11. 2. 1975 
Brno.
Zákl. hud. vzdělání získal v rodišti u uči-
tele Františka Palkovského a v ostr. Ústavu 
hudby a zpěvu (1942–45). Vystudoval reálné 
gymnázium v → Místku (maturita 1945). 
Po válce byl na brněnské konzervatoři žá-
kem Jaroslava Kvapila ve skladbě a zároveň 
studoval na FF MU hud. vědu u Jana Racka 
(PhDr. 1952). V r. 1949 se stal na katedře hud. 
vědy brněnské FF asistentem a tajemníkem. 
Dirigoval student. soubor, pro který zároveň 
komponoval. V l. 1953–59 jako odb. asistent 
a věd. aspirant publikoval studie s janáčkov-
skou tematikou (zjištění o vzniku mužského 
sboru Vínek, o poslední vůli → L. Janáčka 
ap.). Jako vysokošk. učitel v 50. l. 20. stol. 
prosazoval dobové dogmatické názory na 
hud. tvorbu, estetiku a spol. vývoj. Zpoč. též 
komponoval skladby v duchu ždanovovské 
linie social. realismu (mj. pionýrské písně 
a častušky). V 60. l. přesídlil do → Ostravy, 
kde byl v l. 1960–67 řed. Státní (dnešní → Ja-
náčkovy) konzervatoře. Pak se vrátil do Brna 
na místo dramaturga opery Státního divadla, 
kde také po 7 l. zemřel.
Lit.: BSSSM 5; ČslHS; Hradil; Gregor; Janáčkova kon-
zervatoř v Ostravě 1953–2003, Ostrava 2003; Pečman, 
R.: Z hlubin paměti, Brno 2007.   KS

NOVÁK , Radomil, literární historik, literární 
kritik, vysokoškolský pedagog, * 7. 7. 1967 
Opava.
Gymnázium navštěvoval v → Opavě, vy-
studoval → VŠB (1985–90) a poté češtinu, 
hud. výchovu a sbormistrovství na FF → 
OU (1992–97). Od r. 1999 působí jako odb. 
asistent na katedře čes. jazyka a literatury 
s didaktikou PF OU (2004 Ph.D. na MU). Ba-
datelsky se N. zabývá čes. literaturou 20. stol., 
zejm. vztahy mezi literaturou a filmem a lite-
raturou a hudbou. Z této oblasti vznikla mo-
nografie Hudba jako inspirace poezie (2005), 
v níž byly hledány společné a odlišné znaky 
obou umění v procesu interpretace konkrét-
ních básnických děl (Antonín Sova, Jaroslav 
Seifert, Vladimír Holan, Oldřich Mikulášek, 

Josef Kainar). V knize Sedm klíčů k otevření 
literatury pro děti a mládež 90. let XX. sto-
letí (2004), která vznikla pod vedením → S. 
Urbanové, vyšla N. studie Literatura a film 
pro děti a mládež, další studie byly publiko-
vány v domácích a zahr. sbornících (Vytvá-
ření básnické formy na hudebním principu, 
Prešov 2003, aj.). V poslední době se N. sou-
středí na intermediální zkoumání vzájem-
ných vztahů literatury a hudby, konkrétně 
se věnuje problematice čes. jazzové literatury 
20. stol. Z této oblasti vznikla monografie 
Česká literatura jazzující 1918–1968 (2012). 
Lit.: Fridrich, R.: Sedm klíčů k otevření literatury pro 
děti a mládež 90. let XX. století, Český jazyk a literatura, 
2005/06, č. 4; Hlebová, B.: Hudba od Holana po Kainara, 
Romboid 41, 2006, č. 4.   LP 

NOVÁK , Vítězslav, skladatel a hudební peda-
gog, * 5. 12. 1870 Kamenice nad Lipou (Pel-
hřimov), † 18. 7. 1949 Skuteč (Chrudim).
Žák Antonína Dvořáka, jeden z autorů tzv. 
čes. hud. moderny, proslul jako skladatel in-
strumentální, komorní a orch. hudby, značný 
ohlas měla i jeho operní a kantáto vá díla (zvl. 

„mořská fantasie“ Bouře z r. 1910). Tvorbu N. 
výrazně ovlivnil jeho zájem o morav. (zvl. va-
laš. a slováckou) a jihočes. → lid. píseň – plo-
dem slo vácké inspirace byla na poč. 20. stol. 
např. jeho klavírní Sonata eroica, orch. Slo-
vácká suita ad. Morav. → folklor mu umožnil 
nalézt „pevnou půdu pod nohama“ (Lébl). N. 
jej poznával při svých prázdninových poby-
tech ve Velkých Karlovicích (od r. 1896), při 
cestách na Moravské Slovácko i studiem pí-
sňových sbírek → F. Sušila a → F. Barto še. 
V r. 1897 se seznámil s → L. Janáčkem, který 
jej přivedl na → Hukvaldy. Na výle tech 
po → Lašsku poznával zdejší písňový a ta-
neční folklor, tehdy si oblíbil i Beskydy (pra-
videlně navštěvoval především Lysou horu). 
Hukvaldský pobyt umožnil kompozi ci Dvou 
valašských tanců (1904). N. byl také učitelem 
mladých skladatelů ze Slezska a severových. 
Moravy (studovali u něj Jaro slav Maštalíř, → 
I. Hurník). 
Lit.: -ypl-: V. N. a Slezsko, NSv, 14. 8. 1949; Lébl, V.: 
V. N. Život a dílo, Praha 1964.   JM
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NOVÉ BŘEHY , kulturní časopis, 2008–09. 
Čtvrtletník vznikl z iniciativy studenta → OU 
Milana Bátora. Vycházel v Brance u → 
Opavy. Soustředil se na kult. dění na Ost-
ravsku a Opavsku s širokými přesahy nejen 
do čes. kultury. Reprodukoval výtv. díla, lit. 
texty, všímal si filmu, divadla, hudby a dal-
ších kult. oblastí. Vyšlo 8 č. Spolupracovala 
s ním řada osobností, obzvláště → V. Slíva. 
  ZS 

NOVINY A ČASOPISY  
Od 18. stol. se v regionu vydávala něm. pe-
riodika, avšak do 50. l. 19. stol. jen spora dicky. 
Poč. čes. a pol. tisku souvisely až s procesy 
nár. obrození. V jaz. mutacích vycházely 
podle potřeby i polit. situace jen úřední věst-
níky a v národnostně smíšených oblastech 
i některé dělnické listy. Všeob. rozvoj perio-
dik v regionu byl umožněn poměrně liberál-
ním tiskovým zákonem z r. 1862, platným 
v podstatě až do r. 1918; dalšímu kvantitativ-
nímu rozmachu tisku přálo tiskové záko-
nodárství Československé republiky. V l. 
1938–45 byl čes. a pol. tisk ochromen, v r. 1945 
skončilo vydává ní něm. periodik. V l. 1948–89 
s výjimkou několika měsíců r. 1968 byl tisk 
podroben kom. cenzuře a počet titulů, vyd. 
i novinářských center byl zásadně omezen. – 
Nejvýznamnějším střediskem něm. tisku 
v čes. Slezsku byla → Opava, kde od r. 1788 
vycházely Oesterreichische Kriegs - und Frie-
denschronik a v l. 1807–1919 Troppauer Zei-
tung, na které navázaly na cionální Deutsche 
Post (1919–34, 1922–33 též Ostrauer Deutsche 
Post) a Neues Tag blatt (1934–45). Střídavě 
v Opavě, Bílsku (dnes součást pol. Bielsko-
-Białe) a → Těšíně vycházela liberální Silesia 
(1848–1937). K nejst. opavským novinám pat-
řily ještě Schlesische Zeitung (1850–52) 
a Troppauer Telegraf (1853–57). V 60. l. vy-
cházely Schlesischer Anzeiger, Schlesischer 
Bürgerblatt a Monatshefte, z pozdějších 
se déle udržely mj. Freie schlesische Presse 
(1885–1919), Deutsche Wehr (1890–1919), 
Neue Zeit (1907–33), Deutsche Woche 
(1921–42), Deutsche Zeitung, Volkspresse 
a Zeitung Altvater, z odb. časopisů Schlesi-

sches Schulblatt (1872–1938) a → ZGKGS 
(1905–33), uměním se zabýval Der → Schür-
fer (1908–14). Řada něm. periodik, zejm. už-
šího významu, vycházela od 2. poloviny 
19. stol. i ve Frývaldově (dnes → Jeseník), → 
Krnově, → Bruntále, → Frýd ku, Těšíně a Bíl-
sku, některé též v → Bílovci, → Hlučíně, → 
Bohumíně aj. Po r. 1918 se však jejich počet 
v těšínském Slezsku vý razně snížil. Lázeňský 
časopis Gräfenberger Mitteilungen byl vydá-
ván již v l. 1859–61. Delší dobou vycházení 
nebo širším význa mem se vyznačovaly mj. 
frývaldovské no viny Volksbote (1875–92) 
a za ČSR Altvater a Mährisch -schlesische 
Presse, kr novské Das Echo (1851–1914), 
Deutscher Volksfreund (1875–1938), Jägern-
dorfer Zeitung (1873–1945) a lit. měsíčník 
Höhen feuer (1920–27), cenný mj. svou 
typogra fickou úpravou a reprodukcemi slez. 
něm. malířů, dále bruntálské Deutsche Zei-
tung für Sudetenland (od r. 1881), hlučínské 
Hultschiner Zeitung a za ČSR Der treu-
deutsche Hultschiner, těšínské Teschner Zei-
tung (1918–20 a 1923–37) aj. V Bílsku 
vycházel již v 50. l. Bielitzer Anzeiger 
a od 80. l. Der Bote. Na severových. Moravě 
měly od 70. l. 19. stol. význam čtrnáctide ník 
Lokalanzeiger für Mährisch -Ostrau und Um-
gebung (1875–78), Mährisch -Schlesi scher 
Grenzbote (1876–1900 a 1908–14), Ostrauer 
Tagblatt (1892–1908) a později → Ostrauer 
Zeitung, Schlesische Volkspresse, Morgenzei-
tung und Handelsblatt aj. V Přívoze byly vy-
dávány Literarische Kurzbe richte. Tradičními 
středisky vydávání něm. periodik na severo-
vých. Moravě byly dále → Místek a → Nový 
Jičín. – Pro Čechy na → Hlučínsku se → 
C. Lelek snažil r. 1846 neú spěšně vydávat mě-
síčník Holubice, povzbuzující k nábožnosti 
a mírnosti. Až do vzniku Katolických novin 
r. 1893 tam žádné další čes. periodikum nevy-
cházelo, a tak skutečnou kolébkou čes. tisku 
ve Slezsku se stala Opa va vydáváním → OB 
(1861–65), na který zásluhou prvního profesio-
nálního novináře v čes. Slezsku → J. Zacpala 
navázal → OT (1870–1913), v l. 1880–83 
s přílohou Os travan. Z Hasičského věstníku 
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(1897–1900) vzešel Slezský věstník (1901–20) 
a do r. 1918 vznikla ještě řada polit. periodik, 
např. Hlas lidu slezského (1907–09), Naše 
Slez sko (1910–37), Slezské slovo (1911–18) 
a Slezský venkov (1912–16 a 1919–20). Poz-
ději je doplnily Opavan, Svobodná republika, 
Bezručův kraj, Lidový týdeník, Opavské no-
viny, Slovan aj. Z odb. časopisů to byl VMO, 
vycházející od r. 1878, od r. 1936 až dosud pak 
pod názvem → SlSb. Na lit. časopisech se po-
dílely význ. reg. osobnosti jako → V. Martí-
nek (→ ČeZ, → Moravsko -slezský sborník) 
nebo → J. Filgas (→ Havířská neděle, → Ost-
ravská neděle). Zvl. místo měla → MSlR 
(1905–23), vydávaná v → Ostravě a Brně. Čes. 
periodika vy cházela i v → Orlové (zvl. → 
Obrana Slez ska, 1910–33), → Fryštátě, Polské 
(později Slezské) Ostravě, Frýdku a Těšíně. 
Hlasy z Ostravska vydávané v Polské Ostravě 
(od března r. 1900) měly vycházet třikrát 
týdně, záhy však zanikly. → Noviny těšínské, 
zal. v Těšíně r. 1894, byly vydávány od r. 1907 
ve Frýdku a v l. 1917–19 v Opavě. Od konce 
19. stol. měly v regionu stále větší význam mo-
ravskoostr. listy. Byly to zprvu dělnické listy 
jako → Přítel dělníků (1883–94), → Práce 
(1891–98), Odborné listy (1893–96), Nazdar 
(1895–1926), Spravedlnost (1895–98), → Zá-
jmy dělnictva (1894–97), → Os travsko-přívoz-
ské noviny (1897–1901) a → Ostravské noviny 
(1902–04), dále mj. → Os travice (1893–97), 
→ Radhošť (1895–97), → Ostravský obzor 
(1897–1901), → DČ (1899–1938, za okupace 
vystřídán Denními novinami), → Ostra-
van (1901–12), Re vue moravsko -ostravská 
(1905–12), → Os travské listy (1905–15), → 
OD (1900–41, od r. 1922 jako MSD), nedlouho 
vycházející obtýdeník Hlídka na Ostravsku 
(1908–11) nebo soc. dem. → Svornost 
(1911–19). Za ČSR se k nim připojily mj. → 
DDen, → České slovo, → Ostravský poled-
ník, → OV, týdeník Ostravský kraj, z kult. 
časopisů pak např. v Ostravě -Svinově vydá-
vaná levicově orientovaná → Kampaň 
(1930–32) aj. Ve 20. l. působili v ostr. redak-
cích komunisticky orientovaných periodik 
mj. Ladislav Novomeský, Eduard Urx nebo 

Klement Gottwald. – Čes. tisk se na severo-
vých. Moravě vydával tradičně i v Místku 
a zejm. ve → Frenštátě pod Radhoštěm (časo-
pisy Naše Morava, 1905–08; Cíl, vydávaný 
r. 1911 zde a ve Valašském Meziříčí; → Lu-
bina, vychá zející 1913–38 zde, v → Příboře 
a v → No vém Jičíně ad.). V Místku měl re-
dakci také týdeník Palacký (dříve Valašské 
Noviny), později označovaný jako časopis, 
který vycházel ve Valašském Meziříčí 
(1908–28). Pol. tisk vycházel v Horním Slez-
sku od r. 1845. Na → Těšínsku byl nejst. Ty-
godnik Cieszyński (vycházející od r. 1848), 
kte rý se záhy přejmenoval na → Gwiazdku 
Cieszyńskou. U pozdějších periodik byly cha-
rakteristické časté změny míst vydávání (Tě-
šín, Fryštát, → Karviná, Orlová, Frýdek aj.) 
i titulů. Od 60. l. vycházel zejm. círk. tisk, 
od 70. l. a zvl. v období ČSR počet ti tulů 
vzrůstal. Dlouhodobě mezi ně patřily mj. 
Kresowiec (1896–1903), Kuryer Polski 
(1914–19), Przegląd współdzielczy (1918–38), 
Głos robotniczy (1920–38), Gazeta gór-
nicza (1920–38), Nasze pisemko (1922–38), 
Oświata (1923–38) a Prawo ludu (1929–35). 
Polsky vycházely v l. 1868–1938 i proněm. 
(tzv. šlonzácké) listy. V době → záboru Zaolzí 
v l. 1938–39 nahradil st. tituly Głos Zaolzia. – 
Od r. 1945 měly širší význam až na nepatrné 
výjimky už jen ostr. listy. V pře chodném ob-
dobí 1945–48 vycházely v Os travě vedle kom. 
→ NSv též soc. dem. Čes koslovenská demo-
kracie a lidovecký Hlas, později se tu postupně 
usídlovaly i redakce některých pražských listů, 
mj. Rudého prá va, Práce, MF, Čs. sportu a Ze-
mědělských novin. Také → GL, vycházející 
od r. 1945 na Těšínsku, a revue → Zw 
se od 50. l. tisk ly v Ostravě, kde dále vychá-
zely i → OV (od r. 1968), → ČeKv (1956–69), 
→ OKultZ (1957–75) a → OKultM (1976–82). 
V okr. městech byly většinou vydávány jen 
jed notné okr. noviny, v některých i vlasti-
vědná a literárněvědná periodika, jako → 
T (od r. 1957), opavské → VL (od r. 1975) nebo 
→ LPPB (1954–74). V Opavě vedle st. SlSb 
vycházel od r. 1951 i → ČSM. Znač ně vzrostl 
počet závodních časopisů. Na sklonku 80. l. 
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se objevila i ostr. samizdato vá periodika → 
Protější chodník (1987–88) a → Severomo-
ravská pasivita (1989–90). – Polit. uvolnění 
v 90. l. nevzalo Ostravě dosavadní převahu 
vydavatelského centra regionu, i když se ob-
sah i názvy periodik značně změnily. Z ostr. 
deníků získaly oblibu MSDen (od r. 1990) 
a „staronová“ Svoboda (od r. 1992). Na pře-
lomu stol. vycházely např. na Bruntálsku 
perio dika Bruntálský re gion, Krnovské no-
viny, Náš domov a Zpra vodaj sdružení obcí 
Vrbenska, na Frýdecko -Místecku Region 
Frýdecko -Místecko, na Jesenicku Jesenický 
týdeník, na Karvinsku Region Karvinsko, Re-
gion Havířovsko a Hlasy Havířova, na Novoji-
čínsku Region  – Týdeník okr. Nový Jičín 
a Kopřivnické noviny, na Opavsku Opavský 
a hlučínský region a Naše Opavsko a v Os-
travě Mo ravské noviny Svoboda, Ostravský 
den a od r. 2001 zejm. MSDen jako jeden 
ze série deníků Moravia. V Ostravě a No vém 
Jičíně pracovaly i reg. redakce deníku MF 
Dnes, v Ostravě i redakce dalších celo stát. pe-
riodik: Blesku, Hospodářských novin, Práva, 
Sportu, do r. 2001 i Zemských novin ad. Tra-
diční je fungování ostr. poboč ky ČTK. V po-
lovině 90. l. rovněž vznikla řada kult. a lit. 
periodik: → Landek a → Modrý květ, opav-
ská → Alternativa Nova nebo s těšín ským 
Slezskem spjatý → Weles. Po r. 2000 začala 
v Ostravě vycházet kult. periodika → Proti-
mluv, Zase -To a lit. časopis → Obráce ná 
strana měsíce. 
Lit.: Adamus, A.: Dějiny novinářství na Ostravsku 
v přehledu, in: Věstník archivu a musea ostravského 
kraje 2, 1935; Wurmová, M.: Soupis moravských novin 
a časopisů z let 1848–1918, Brno 1955; Jiřík, K. a kol.: 
Městský archív v Ostravě. Průvodce po fondech a sbír-
kách, Ostrava 1967; Šimeček, Z.: K počátkům novinář-
ství v Opavě, SlSb 66, 1968, č. 1; Kubíček, J.: Noviny 
a časopisy na Moravě a ve Slezsku do roku 1918, Brno 
2001; Kubíček, J.: Bibliografie novin a časopisů na Mo-
ravě a ve Slezsku v letech 1918–1945, Brno 1989; Za-
hradnik, S.: Czasopismiennictwo w języku polskim 
na terenach Czechosłowacji w latach 1848–1938, Opole 
1989; Indrová, J. – Koplík, J.: Bibliografie okresu Opava, 
Opava 1999; Dohnalová, E.: Bibliografie okresu Jese-
ník, Olomouc 2002; Kubečková, M. – Ohnoutková, M. – 
Oravová, M.: Bibliografie okresu Karviná, Ostrava 2003; 
Končelík, J. – Večeřa, P. – Orság, P.: Dějiny českých 
médií 20. století, Praha 2010; Przybylová, B.: Bibliogra-
fie okresu Ostrava -město 1–2, Ostrava 2011; Bednařík, 

P. – Jirák, J. – Köpplová, B.: Dějiny českých médií. Od 
počátku do současnosti, Praha 2011.   JP + OM

NOVINY TĚŠÍNSKÉ , národně zaměřené perio-
dikum, 1894–1919. 
Týdeník (později vycházel dvakrát týdně), 
na jehož založení se podílel slez. nár. pra-
covník → V. Hrubý, byl od r. 1894 vydá ván 
v → Těšíně, od r. 1907 ve → Frýdku 
a od r. 1917 v → Opavě. Zanikl koncem 
r. 1919. Na postu odpovědných red. se vystří-
dali Stanislav Pokorný (1894), Josef Smýkal 
(1900), František Klement Šebela (1900), 
Blandina Čížková (1908–09), A. Čížek (1909). 
Zaměření listu bylo pročes., do poč. 20. stol. 
monarchistické, poté kritic ké vůči uspořá-
dání monarchie. Po r. 1900 se objevily anti-
semitské tendence, neboť → Židé ve zdejším 
regionu působili jako význ. germanizační 
činitel. Na poč. 20. stol. došlo k rozchodu čes. 
a pol. politiků, což se v novinách projevilo 
častými protipol. výpady, které reagovaly 
na růst pol. šovinismu. Noviny přinášely 
zprávy z regionu (rubriky Z Frýdku -Místku, 
Z Orlové, Z Ostravska, Z Těšínska a okolí aj.), 
polit. a hosp. informace, krátké povídky k po-
bavení, črty ze života havířů, cestopisná vy-
právění (Pohled do Grónska), fejetony, úvahy 
a komentáře nad aktuálními tématy (česko-

-pol. vztahy, volby v kraji, lid. schů ze, náb. 
vyznání v regionu ad.). V rubrice Besídka 
vyšly např. vzpomínky na působení → J. Le-
paře ve Slezsku, příspěvky o tvorbě → Č. Os-
travického, → P. Bezruče od → A. Kubise; 
publikoval tu i → V. Prasek o → Fryštátu, 
dále → J. Zukal, → F. Sláma, Marcela 
Kalusová, → M. Ostravická, R. Jarý ad. 
Lit.: NČR 2; Vašek, A. E.: Z dějin českého novinářství 
ve Slez sku (1842–1910), in: VSS 2, 1926; Jiřík, K. a kol.: 
Městský archív v Ostravě. Průvodce po fondech a sbír-
kách, Ostrava 1967; Chromcová, G.: „Noviny Těšínské“ 
Písmo posvěcené českému lidu ve Východním Slezsku, 
T 47, 2004, č. 1.   HŠ + OM

NOVOTNÁ , Eliška, pianistka, * 15. 1. 1974 
Jeseník. 
Hru na klavír studovala v l. 1988–1993 
u → M. Toa derové na Státní (dnes → Janáč-
kově) konzervatoři v → Ostravě a u Ivana 

NOVINY A ČASOPISY
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Klánského na Akademii múzických umění 
v Praze (1993–2000 s dvouletým přerušením, 
kdy si v l. 1996–98 rozšířila studium absol-
vováním interpretačních kurzů u Eugena 
Indjice, a studijním pobytem ve švýcarském 
Luzernu). V r. 2000 nastoupila jako odb. asi-
stentka na Institutu pro umělecká studia → 
OU. Úspěšně se zúčastnila mnoha klavírních 
soutěží u nás i v zahraničí (např. druhá cena 
na mez. Chopinově soutěži v Mariánských 
Lázních 1995; účastnila se též mez. soutěže 
o Cenu → Beethovenova Hradce, mez. sou-
těže Fryderyka Chopina ve Varšavě či Me-
zinárodní hudební soutěže Pražského jara). 
Svou koncertní činnost rozvíjí u nás i v za-
hraničí (v Evropě, USA), vystoupila s mnoha 
našimi i zahr. orchestry. Vedle sólové dráhy 
se věnuje komorní činnosti ve variabilním 
souboru Ensemble Moravia (např. v duu 
s klarinetistou → I. Františákem či dalšími 
mladými umělci) a je vyhledávanou klavírní 
doprovazečkou význ. sólistů.   KS

NOVOTNÝ , Tomáš, evangelický duchovní, vy-
sokoškolský učitel, * 4. 9. 1952 Praha. 
Absolvoval pražskou konzervatoř (1975) 
a Komenského evangelickou bohosloveckou 
fakultu (1975–81). Působil jako lektor heb-
rejštiny tamtéž a jako kazatel Evangelické 
církve metodistické v Plzni a v → Ostravě. 
Od r. 1988 ThDr. (hebrejského mudro sloví), 
v r. 1991 se habilitoval na UK (doc. religio-
nistiky). Od r. 1990 odb. asistent, později doc. 
na PF v Ostravě, později FF → OU, kde do-
sud působí na katedře filozofie (hebrejština, 
biblistika, religionistika). Je dirigentem Aka-
demického ko morního orchestru v Ostravě 
(1990–94) a druhým dirigentem Vysokoškol-
ského pěveckého sboru (1990–97). Publikuje 
v oboru religionistiky (zvl. nové náb. směry) 
a biblistiky. Je spoluautorem čes. ekumenic-
kého překladu Bible (1979), autorem publi-
kací Mormoni a Děti Boží (1998), Přicházejí 
(1992), O Bibli: Vznik, dobové pozadí, exe-
geze (2010), Sedm smrtelných hříchů (2012). 
Byl předsedou celorepublikové Společnosti 
pro studium sekt a nových náboženských 

směrů se sídlem v Praze. Založil vokální 
soubor → ADASH.  JŠd 

NOVÝ JIČÍN , německy Neutitschein, okresní 
město na řece Jičínce v severozápadním 
předhůří Beskyd; 23 202 obyvatel (2011).
Zal. na křižovatce cest z → Těšína k Hrani-
cím a z → Opavy na jih v souvis losti s postu-
pem → středověké kolonizace v posledních 
desetiletích 13. stol. V r. 1313 mu Jan Lucem-
burský vydal privilegium na mýto, od poč. 
14. stol. byl v držení pánů z Kravař (→ Kra-
vařové). V r. 1354 se uvádí jako poddanské 
město, od r. 1397 název Nový Jičín (Novo-
ticzin). Jan Jičínský z Kravař sdílel proti-
husitské posto je svého tchána kn. Přemka 
Opavského (→ Přemyslovci opavští). N. J. 
byl r. 1427 dobyt husity (→ husitské války) 
vedenými Janem Tovačovským z Cimburka 
a vypálen. Poté v rukou Ctibora z Cimburka. 
Po vybudování zděných hradeb brzy vzniklo 
dolní a horní předměstí. Od r. 1500 náleželo 
město s pan stvím → Žerotínům, při rozdě-
lení majetku v r. 1533 bylo zrušeno spojení 
města, které se stalo centrem novojičínsko-

-štramberské ho panství, se Starým Jičínem 
(→ hrady). V r. 1503 byl při katastrofálním 
požáru N. J. zničen, dosavadní převážně 
dřevěné stavby byly pak nahrazovány zdě-
nými. V 16. stol. úspěšný rozvoj řemeslné 
výroby, zejm. sou kenictví, exportujícího 
výrobky do Polska a Uher. Rozvoj cechovní 
soustavy dokládá potvrzení cechovních arti-
kulů ševcovskému cechu v r. 1539, v násle-
dujícím r. zámeční kům a řezníkům, r. 1544 
také kožišníkům. R. 1558 odmítli Novo-
jičínští prodej města s panstvím Žerotíny 
Janu Kropáčovi z Nevědomí a složili kupní 
cenu, N. J. se stal ko morním městem a získal 
i celé panství. Měs tu s přibližně 2 tis. obyv. 
Ferdinand I. potvrdil a rozšířil r. 1560 tržní 
výsady. Od r. 1618 stál N. J. na straně pro-
tihabsburské opozice, v r. 1620 byl povýšen 
Fridrichem Falckým na král. město. Po Bílé 
hoře při prů tazích vojsk zejm. finančně těžce 
utrpěl, po obsazení císařskými v r. 1624 
ztratil panství a jako poddanské město se 
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dostal do rukou jezuitů. V r. 1626 byl vyple-
něn mansfeldským vojskem a znovu Švédy 
r. 1643, marně se domáhal v l. 1637–41 na-
vrácení panství (→ třicetiletá válka). Po po-
válečné konsolidaci nastal v 18. stol. hosp. 
vzestup, především rozvoj soukenické vý-
ro by (1727 ve městě 340 soukenických 
mis trů). Několikrát vážně utrpěl požáry 
(1768, 1773 ad.). Po zrušení jezuitského řádu 
v r. 1773 byl v držení olomouckého Ferdinan-
dova konviktu, od r. 1782 Tereziánské ry-
tířské akademie ve Vídni, s níž byl konvikt 
spojen. Ani odpor soukenic kého cechu neza-
bránil nástupu tovární vý roby (Caspar Ferdi-
nand Döpper, Justin Czeike ad.), z řemeslné 
tradice vyrůstá i kloboučnický průmysl 
(→ Hückelové, Böhmové), strojírenská dílna 
Karla Drösslera se stala základem továrny 
na výrobu zemědělských strojů (1866), vzni-
k la Rotterova továrna na výrobu kočárových 
svítilen (1879). Největším závodem ve 2. po-
lovině 19. stol. byla tabáková továrna na vý-
robu doutníků. Teprve r. 1880 bylo budo váno 
železniční spojení se Suchdolem nad Odrou, 
v r. 1889 byla otevřena dráha do → Hodsla-
vic (→ dopravní poměry). Od 60. l. 19. stol. 
rozvíjí činnost řada spolků, zprvu převážně 
něm., 1894 byl otevřen Národní dům a zal. 
i Česká beseda. Rozvoj se odrazil i v růstu 
počtu obyv. (1834 – 6 841 osob, do sčítání 
r. 1921 se počet zdvojnásobil – 13 226, z toho 
3 917 Čechů). Po vzniku ČSR bylo město 
20. 11. 1918 vojensky obsazeno. V r. 1928 
byla provedena elektrifikace. Průmysl vzhle-
dem k jeho struktuře těžce postihla hosp. 
krize. Po → mnichovském diktátu byl N. J. 
připojen k nacist. záboru, osvobo zen byl 6. 5. 
1945. Na tradiční výrobní bázi vznikly nové 
podniky – Tonak, Karnola, Autopal. – N. J. 
byl již r. 1967 prohlášen měst. památkovou 
rezervací (zachována část hradeb a hist. já-
dro). Pův. měst. got. hrad asi z 2. poloviny 
14. stol. (součást měst. opevnění) přestavěn 
Bedřichem ze Žerotína a jeho synem Janem 
st. ze Žerotína v l. 1533–58 na jednopatrový 
renes. zámek ve stylu severské (slez.) rene-
sance, který byl rozšiřován již v 16. stol. 

přístavbami, upravován pro potřeby měst. 
a vrchnostenské správy v 17. a 18. stol. 
a znovu v l. 1857–69; dnes → Muzeum No-
vojičínska. Na nám. hist. měšťanské domy, 
význ. zejm. renes. arkádový dům z r. 1563 
zv. Stará pošta (čp. 32). Got. měst. chrám 
v r. 1587 doplněn věží (do r. 1618 zvýšena 
na současnou úroveň), v l. 1729–34 nahrazen 
dnešní barok. stavbou kostela Nanebevzetí 
P. Marie (ze st. chrámu zachována jen věž). 
Renes. kostel Nejsvětější Trojice, zv. Morav-
ský, pochází ze zač. 16. stol. Vedle nemoc-
nice tzv. Španělská kaple Bolestné P. Marie 
z l. 1724–27 na místě pohřebiště cís. vojáků 
zabitých při vpádu krnovského kn. Jana Ji-
řího v r. 1621 (věž doplněna teprve při his-
torizující opravě z l. 1863–64). Morový 
sloup na nám. je z r. 1710, tzv. Selská kašna 
s populárním bronzovým sousoším krojova-
ných Tanečníků od Franze Barwiga z r. 1929. 
Ve Smetanových sadech pozoruhodný po-
mník → J. G. Mendela (1931) od → J. Obetha. 
Ve městě působil něm. arch. Otto Thiene-
mann (několik historizujících vil, zejm. domy 
bří Hückelových, Revoluční ul. 46, 48, ale též 
dnešní okr. úřad, stř. zdrav. škola či divadlo). 
Modernizující vila Julia a Stefanie Perlových 
(Slovanská ul. 9) je dílem vídeňských arch. 
→ F. von Krausse a Josefa Tölka.
Rodáci: technik a vynálezce Peter von Rittinger 
(1811–72), přírodovědec, cestovatel a sběratel, cister-
ciácký mnich Dominik Bilimek (1813–1887), ná mořník 
a cestovatel, objevitel Země císaře Františka Josefa 
Eduard Orel (1841–92), členové mal. rodiny → Bergerů, 
zejm. prof. vídeňské akademie Julius Victor (1850–1902), 
malíř a autor fresek středoevr. významu Eduard Veith 
(1856–1925), spisovatelka a publicistka → B. Bene-
šová, právník a vlastivědný pracovník → J. P. Ziegler, 
pedagog a sociolog, univ. prof. Karel Galla (1901–87). 
Lit.: Kuča 4; Samek 2; HM úvodní svazek; Otto, K. (ed.): 
Čtení o N. J., Nový Jičín 1963; Baláš, M. (ed.): Cesta 
staletími k socialistické mu rozmachu, Nový Jičín 1963; 
Ziegler, P. J.: Wirtschftsgeschichte der Stadt Neu titschein 
1–3, Wien 1981–89; Jurok, J. a kol.: N. J., Praha 2011. 
Obr.: A7; HZ55–56; M130–135; S63; V214–215; Z37. 
  LD + JI

NOVÝ , Miloš, herec, režisér a divadelní ředi tel,
 * 16. 2. 1879 Praha, † 3. 9. 1932 Praha. 
Strýc Oldřicha Nového. Angažmá v Plzni 
(1896–97 a 1902–14) a v ND (1914–26 

NOVÝ JIČÍN 
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a 1931–32). V l. 1926–30 herec, režisér, šéf 
či nohry a ředitel → NDM. Mj. režíroval 
hry Williama Shakespeara, v nichž obvykle 
ztěles nil titulní postavu (Othello, 1926; Ham-
let, 1930), Rostandova Cyrana z Bergeraku 
(rovněž titulní role, 1929), ale také Ibseno vy 
Opory společnosti (1928) a čes. prem. Říjno-
vého dne Georga Kaisera (1928). Umožnil 
počátek div. kariéry režiséra Oldřicha Sti-
bora (an gažován v r. 1927) a podpořil vznik 
→ Stu dia NDM (1929). 
Lit.: 60 let Státního divadla v Ostravě, Ostrava 1979; 
Zba vitel, M.: Jiří Myron, Ostrava 1980; Fikejz, M.: 
Český film. Herci a herečky 2, Praha 2007.   JŠt 

NOWAK , Alojzy, režisér, umělecký šéf, * 19. 12. 
1921 Machłowice (Polsko). 
Absolvoval Divadelní institut v Leningra-
dě (1954), působil v divadlech v Polsku, v l. 
1962–64 a 1965–73 byl angažován v → Těšín-
ském divadle (zde 1965–73 um. šéf Polské 
scény). Režíroval hry Kordian Juliusze Sło-
wackého (1965), Stromy umírají ve stoje 
Alejandra Casony (1966), Past na myši Aga-
thy Christie (1968). Zaměřoval se na stabilní 
reperotár, spolupracoval s herci, režiséry 
a scénografy z Polska. 
Lit.: Almanach 50 let Těšínského divadla, Český Těšín 
1995; Almanach 50 let Polské scény Těšínského diva dla, 
Český Těšín 2001.   AJ 

NOWAK , Bruno (pseud. Gottfried Rothac ker), 
romanopisec a dramatik, * 25. 6. 1901 Opava, 
† 22. 3. 1940 Berlin (Německo). 
Studoval gymnázium v → Opavě, poté lit. 
vědu a filozofii na něm. univerzitě v Praze, 
načež působil na Opavsku jako potulný uči-
tel. Byl stoupencem nacionálního socialismu 
(od r. 1926 v Deutsche Nationalsozialistiche 
Arbeitspartei) a poté, co se r. 1933 v Německu 
chopili nacionalisté moci, odešel do Berlína, 
kde se stal novinářem a spisovatelem na volné 
noze. – Vytvořil řadu později zapomenutých 
romá nů (některé pod svým vl. jm., jiné pod 
pseud.), mnohé z nich byly uváděny jako div. 
hry, které měly podněcovat kladný vztah 
→ Němců ve Slezsku k něm. sounáležitos ti. 
Z jeho nejznámějších her: Der Bauer (1931), 
Roderich (1933), Opfer der Notbur ga (1935) 

a Anno 1627 (1935). Nejpopu lárnější byl ro-
mán Das Dorf an der Gren ze (1935), který 
pojednává o vztahu hrdinů ke své vlasti (tzv. 
Heimatskomplex). Rov něž román Die Kinder 
von Kirwang (1937) a povídky nazvané Bleib 
stet (1933) se vzta hují k tematice nár. zápasu. 
Lit.: Lubos, A.: Die schlesische Dichtung im 20. Jahr-
hundert, München 1967; Stupek, I.: Deutsche Literatur 
der Zwischenkriegszeit im tschechischen Schlesien 
1918–1938, Ostrava – Šenov u Ostravy 2002.   IS 

NOWINA , folklorní soubor z Jablunkova. 
N. vznikla r. 1984 při ZŠ s pol. vyučovacím 
jazykem v → Jablunkově. Od r. 2000 je čle-
nem Mezinárodního folklorního sdruže ní 
se sídlem v Rakousku. Její repertoár je za-
měřen na → lid. píseň a hudbu pře devším již. 
→ Těšínska. Kromě této oblasti N. zpívá lid. 
písně čes., slov. a pol. z oko lí Żywce. Patří 
k nejvýznamnějším folk. souborům na Tě-
šínsku, hl. pro autentičnost interpretace 
originální beskydské písňové tvorby. Třinác-
tičlenná skupina (kromě mu zikantů i zpě-
vačky) absolvuje 30 až 40 kon certů ročně, 
je zvána na prestižní festivaly doma i v za-
hraničí, např. v Zieloné Górze, Iwoniczu-

-Zdroju, Mrągowě, Dąbrowě Tarnowské 
(Polsko), v rus. Petrohradě aj. N. získala hl. 
cenu na Slezském zpívání (Ka towice 1999). 
Tento úspěch zopakovala ještě v r. 2002 
v Tarnowských Górach, v r. 2006 zvítězila 
na mez. festivalu goriských kapel v Trzcinici 
(Polsko). Zakladatelkou a um. ved. souboru 
byla Krystyna Mruzková, od r. 2002 N. vede 
Peter Byrtus.   KK

O
OBEC SPISOVATELŮ , STŘEDISKO OSTRAVA, 
pobočka Obce spisovatelů s centrem v Praze. 
V centru lit. života v meziválečných l. 
(1918–38) byla osobnost → V. Martínka. Vý-
konnou organizací bylo Moravské kolo spiso-
vatelů, které sídlilo v Brně. V Praze působil 
od 20. l. Syndikát českých spisova telů, stav. 

NOVÝ
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organizace sdružující spisovatele různých 
polit. názorů a náb. vyznání, který zastupo-
val autory při sjednávání nakladatel ských 
a kolektivních smluv, jednání s knih kupci ap. 
Jeho členy už tehdy byli i někteří spisovatelé 
z Ostravska. Syndikát přežil tzv. protektorát 
(členů tehdy dokonce přibylo, neboť členství 
chránilo spisovatele před totálním nasazením, 
takže na konci války měl Syndikát na 1 700 
členů včetně překladatelů, rozhl. autorů a film. 
scenáristů). Když byla po únoru 1948 kultura 
a um. tvorba podří zena kom. vedení, došlo 
k přeměně Syndikátu na výběrový ideový 
Svaz československých spisovatelů, což se 
neobešlo bez polit. čistek v jeho řadách. – 
V r. 1951 byla v → Ostravě ustavena pobočka 
Svazu československých spisovatelů. Jejím 
před sedou se stal V. Martínek, tajemníkem → 
M. Rusinský. Vzdor polit. klimatu si počínala 
pobočka velmi zdatně, o čemž svědčí také 
péče o mladé autory. Nicméně polit. nátlak 
na lit. tvorbu s výjimkou etapy liberaliza ce 
v l. 1968 a 1969 trval a po sov. okupaci v ná-
sledné „normalizaci“ ještě zesílil – v r. 1970 
Svaz čs. spisovatelů zanikl. Z ryze ide ol. dů-
vodů byla mocensky zal. režimní organizace 
stejného názvu, do které byli při jati pouze 
politicky vyhovující autoři, mimo zůstala 
většina předních čes. spisovatelů. Podobně 
se vyvíjela situace v oblasti ostr. spisovatel-
ské pobočky. Za předsedu byl do sazen zprvu 
→ B. Četyna, který žil izolován v rodných 
Trojanovicích, o polit. dění se staral pramálo, 
a proto byl jako představi tel pobočky přija-
telný. Ne příliš se od něho lišil i jeho nástupce 
→ F. Čečetka. Až → M. Rafaj splnil před-
stavu tehdejšího polit. vedení. Po jeho smrti 
v r. 1988 ho vystří dal → J. Sekera. Kult. mě-
síčník → ČeKv byl zlikvidován. Režimoví au-
toři ovládli lite raturu v regionu. Následovala 
diskriminace spisovatelů jak v literatuře, tak 
v jejich obč. životě. – K osvobození literatury 
od zpolitizované služebnosti došlo po listopa-
du 1989. Zasedání spisovatelů se uskutečnilo 
t. r. v pražském Realistickém divadle (z Os-
tra vy se jej účastnili → O. Šuleř, → V. Juřina 
a → M. Stoniš). Význ. událostí se stal likvi-

dační sjezd čes. části Svazu československých 
spisovatelů v r. 1990 na Dobříši, který rozhodl 
o utvo ření OS. 20. 12. 1989 bylo na členské 
schůzi v Ostravě odvoláno dosavad ní vedení 
střediska a za předsedu zvolen O. Šuleř; spiso-
vatelé vyloučení ze Svazu československých 
spisovatelů byli rehabilitováni. V březnu 
1990 se konala v Olomouci ustavující schů ze 
Obce moravskoslezských spisovatelů, kterou 
pak valná hromada OS v Praze legalizovala 
jako svého kolektivního člena. Prvního před-
sedu Obce se středisky v Brně, Olomouci 
a Ostravě Ivana Kříže vystřídal Jan Trefulka, 
v l. 1995–2000 ji vedl O. Šuleř, od r. 2000 
Obec moravskoslezských spisovatelů vedl 
Jaroslav Novák, ostr. středisko → J. Urbanec. 
V Ostravě měla kolem 50 členů a zahrnovala 
také pol. spisovatele z → Těšín ska. Za dobu 
svého působení vyvíjela činnost přesahující 
region (luhačovic ká Mezinárodní setkání 
spisovatelů, účast v komisi čs. Ceny Egona 
Erwina Kische za literaturu faktu, spolupo-
řádání soutěže mladých auto rů → Hlavnice 
A. C. Nora, členství ve vý boru Českého lite-
rárního fondu a řada dal ších aktivit); rozhodu-
jící důraz spočíval na vytváření podmínek pro 
rozvoj lit. tvorby. – Ke změně došlo v r. 2003 
z ekon. důvo dů, kdy byla na valné hromadě 
v Olomouci zrušena Obec moravskoslezských 
spisovatelů jako právní jednotka a její stře-
diska se stala organizační součástí OS. Ostr. 
středisko OS vede od r. 2007 → L. Romanská. 
V l. 2001–02 vydávaný Zpravodaj ostravského 
střediska Obce moravskoslezských spisovatelů 
byl se zrušením této formy v r. 2003 přejme-
nován a vydáván do r. 2007 pod názvem Zpra-
vodaj ostravského střediska Obce spisovatelů. 
Hl. red. periodika byl → R. Sobotka. Od 
r. 2008 vycházejí Průhledy – Občasník Obce 
spisovatelů, středisko Ostrava. Redakční radu 
časopisu nyní tvoří členové výboru s předsed-
kyní L. Romanskou. Členy ostr. střediska OS 
jsou L. Romanská, → L. Bárta, → T. Halama, 
→ E. Kotarbová, → L. Knězek, → L. Man, 
→ L. Martinek, → B. Olšer, → M. Sehnal, 
Jarmila Marie Skalná, → M. Stoniš, Radana 
Šatánková, → B. Uhlář, J. Urbanec, František 
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Všetička, → S. Záchová aj. Středisko je spo-
lutvůrcem kult. života v Ostravě. Ve spolu-
práci s centrem připravilo celostát. lit. soutěž 
prozaiků Ostrava – město v pohybu. Podílí 
se na hodnocení prací a na vydávání sborníku 
celostát. lit. soutěže Hlavnice A. C. Nora, dále 
na programech multižánrového festivalu → 
Bezručova Opava. Tvorba členů je prezen-
tována na lit. večerech, zejm. na autorských 
čteních v divadle → Komorní scéna Aréna 
(např. Ostrava – město poezie v l. 2009–11) 
a v současnosti v hud. oddělení → KMO.
Lit.: Novotná, E. (red.): Kdo je kdo v Obci spisovatelů, 
Praha 2008; Romanská, L.: Ostravské středisko Obce 
spisovatelů, Dokořán, 2012, č. 54.   OŠ + LP

OBETH , Josef, sochař a restaurátor, * 15. 7. 
1874 Mikulovice -Terezín (Jeseník), † 18. 9. 
1961 Säckingen (Německo). 
V l. 1887–90 studoval na → Zemské odbor né 
škole pro mramorový průmysl v Supíko-
vicích, poté do r. 1892 na stát. živnostenské 
škole ve Vídni a v l. 1892–97 byl na akade mii 
ve Vídni v ateliéru Kaspara von Zumbusche 
a Edmunda von Hellmera. Ve 3. ročníku mu 
byla udě lena 1. cena Fügerovy nadace a po-
slední l. studií strávil v ateliéru Györgyho 
Zaly v Budapešti a Adolfa von Hildebrandta 
v Mnichově. Poměrně brzy po absolutoriu 
přijal význ. zakázky, na oltář gymn. kostela 
ve → Vidnavě (Vidění sv. Františka z Assisi, 
1898) a r. 1904 na pomník → V. Priessnitze 
v → Jeseníku (dokončen r. 1909). R. 1908 
si zřídil ve Velké Kraši u Vidnavy vl. ate-
liér, kde vytvořil do r. 1945 řadu náhrobků, 
25 pomníků padlým (např. pro → Dolní 
Benešov, Hynčice, Melč, → Opavu, Opa-
vici, → Osoblahu či Starou Červenou Vodu), 
řadu soch a reli éfů pro výzdobu veř. budov 
(v → Opavě především budova Obchodní 
a živnostenské komory, obytná budova Měst-
ské spořitelny a měst. koupaliště) a kostelů, 
převážně na Jesenicku, Bruntálsku, Opavsku 
a Šumpersku, a zejm. kolekci portrétů význ. 
osobností, z nichž k nejzdařilejším patří ne-
dochovaný pomník s bustou → H. Kudlicha 
ve Světlé (dnešní Světlá Hora, 1928), pomník 
pedagoga Johanna Heinricha Pestalozziho 

ve Vítkově (1929) či pomník s bustou → 
J. G. Mendela v → Novém Jičíně (1929–31). 
Z l. 1929–30 pochází monumentální sarkofág 
Karla Maxe kn. Lichnovského (→ Lichnov-
ští z Voštic) pro rodové mauzoleum v Chu-
chelné. Zabýval se i restaurováním (zvl. 
soubor Braunových plastik v Kuksu, 1943). 
Po odsunu z ČSR se usadil v něm. Säckin-
genu, kde si vybudoval nový ateliér. Jeho pří-
tel → E. W. Braun mu pomohl zís kat místo 
restaurátora v Norimberku. Nadá le pracoval 
i jako sochař a z jeho dílny vyšla ještě řada 
pův. reliéfů a plastik. 
Lit.: Zuber, R.: Z galerie výtvarných umělců Jesenicka – 
J. O., SM 23, 1972; Tinzová, B. – Čep, M.: Sochař J. O. 
(1874–1961). Život a dílo, Štíty – Opava 2008. 
Obr.: A (21, 54, 73, 81); HZ96; L35; S (56, 62); V108. 
  MF 

OBCHODNÍ CESTY , komunikace spojující místa 
a města důležitá pro směnu zboží. 
Od pravěku tímto územím procházely důle-
žité obch. spojnice; proslulá byla tzv. janta-
rová cesta od Baltu k Jadranu, směřující 
Po odřím, → Moravskou branou k údolí řeky 
Moravy a k Dunaji. Od raného středověku 
nabývala na významu také cesta z Prahy 
do Krakova, tzv. Trstenická stezka, vedoucí 
z Čech přes Jevíčko, příp. Moravskou Třebo-
vou k Olomouci a odtud Moravskou branou 
k → Novému Jičínu, → Příboru přes Ostra-
vici k → Těšínu a do Krakova. Z Příbora vy-
cházela odbočka k Moravské → Ostravě, → 
Fryštá tu a do těšínského Slezska. Severojiž. 
spojnice vedla ze Slezska od Kozlí k → Opavě 
přes → Hradec nad Moravicí a → Fulnek, 
v Hranicích se napojovala na cestu k Olo-
mouci, nebo z Fulneku vybíhala k No vému 
Jičínu a pokračovala na jih k Vlárské mu prů-
smyku a k Trenčínu. Z Opavy přes → Hlučín 
a Moravskou Ostravu směřova la cesta na → 
Těšínsko k Jablunkovskému průsmyku a dále 
do Uher. Z Opavy bylo možno cestovat 
do Olomouce trasou přes → Dvorce a Mo-
ravský Beroun (tzv. rudná cesta). Význ. byla 
také spojnice slez. měst s Olomoucí přicháze-
jící jednak ze směru od Hlubčic a → Krnova, 
jednak od Nisy a Hlucholaz k → Bruntálu 

OBEC SPISOVATELŮ
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a pokračující přes Jí vovou ke středověké se-
veromorav. metropoli (tzv. jívovská cesta). 
Z Olomouce na sever vybíhala jakási seve-
romoravská magistrá la, která přes Uničov 
a Šumperk směřovala do Kladska. Stav po-
zemních komunikací byl až do 18. stol. ne-
uspokojivý, teprve centralizovaná monarchie 
přistoupila z hosp. i voj. důvodů k budování 
cís. silnic s pevným po vrchem (→ dopravní 
poměry). Během 19. stol. byla vytvořena sil-
niční síť, která v zá sadě přetrvala až do bu-
dování moderních dálnic a rychlostních 
komunikací. – Vodní cesty přes rozsáhlé 
záměry s budováním kanálu Odra–Dunaj 
zůstaly nevyužity. S po stupem → industria-
lizace zaujala naopak v dopravě důležité 
místo železnice. 
Lit.: Hosák, L.: Zemské stezky a podružné cesty na Mo-
ravě v době předhusitské, ČSPS 59, 1951; Pošvář, J.: O. 
c. v českých zemích a na Slovensku, ve Slezsku a v Pol-
sku do 14. století, SlSb 62, 1964; týž: Dopravní politika 
na Moravě a ve Slezsku v 18. a 1. polovině 19. století, in: 
Studie o T 2, 1972.   LD 

OBRÁCENÁ STRANA MĚSÍCE , literární ča so-
pis, 2003–06. 
Časopis byl vydáván vl. nákladem členů re-
dakce, kterou tvořili Pavel a → P. Hruškové, 
→ J. Balabán a Ivo Kaleta. Časopis se za-
měřoval na pův. lit. tvorbu (bra tří Hruško-
vých, Karla Šiktance, Ivana Wernische ad.), 
tvorbu překladovou (Vladimira Vysockého, 
Davida Sedarise) nebo anonymní. Jako ilu-
strátoři se na něm podíleli např. → D. Bala-
bán, Zdeněk Janošec -Benda a → H. Puchová. 
Vycházel nepravidelně. 
Lit.: Iwashita, D.: Literární časopis. O. s. m. 4/04, LidN, 
27. 11. 2004.   OM

OBRANA SLEZSKA , občanská odbojová or-
ganizace působící v letech 1938–45 na úze mí 
opavského Slezska. 
Byla zal. v listopadu 1938 v Hlavnici při 
schůzce Ladislava Klimeše, Vladimíra 
Metze, Josefa Nováka ad. V počáteční fázi 
organizovala podpisovou akci obyv. Sudet 
proti okupaci čes. vesnic a měst a mařila 
tzv. doplňovací volby do říšského sněmu. 
O Vánocích 1939 navázala styky s odbojo-

vou skupinou Obrana národa na Ostravsku, 
Příborsku a Štrambersku (→ protinacist. od-
boj). Organizace měla několik desítek členů 
ve většině čes. obcí Opavska a zabývala 
se šířením protiněm. propagandy, zpravodaj-
skou činností, sabo tážemi, shromažďováním 
zbraní a munice za účelem přípravy ozbro-
jené akce a po moci perzekvovaným obča-
nům. V srpnu až listopadu 1940 byla řada 
členů O. S. zatče na a v r. 1943 odsouzena 
v → Opavě (13), Litoměřicích (37) a Vrati-
slavi (4). Lid. soud ve Vratislavi odsoudil La-
dislava Kli meše, Vladimíra Metze, Františka 
Sobotíka a Leoše Palyzu k trestům smrti 
(provedeny 29. 4. 1943). Po tomto zákroku 
činnost or ganizace neustala, ale orientovala 
se na za bezpečení pořádku a převzetí moci 
v obcích po skončení válečných operací. 
Lit.: Orlík, J.: Z českého odboje proti okupantům 
na Opavsku, Opavsko, 1960, č. 3; Pavlíček, J.: Odbojová 
činnost na Opavsku 1938–45, Opava 1976; Obrana kraje 
opavského. Zpráva o činnosti (rotaprint), Opava s. d.; 
Zpráva o činnosti ilegální odbojové organizace „O. S.“ 
na Opavsku v letech 1938–1945, Opava s. d.; Pavlí-
ček, J.: Opavské Slezsko v boji proti nacistické okupaci, 
Opava 2003.   MM

OBRANA SLEZSKA , resp. OBRANA SLEZ-
SKA A VÝCHODNÍ MORAVY, pokrokově a ná-
rod ně zaměřený, politicky nezávislý týdeník, 
1910–14 a 1918–33. 
Týdeník vycházel v → Orlové, od r. 1931 
pod názvem O. S. a v. M., činnost týdení ku 
ukončila na poč. r. 1934 hosp. krize. Vy d. 
a zodpovědnými red. byli Karel Prokop 
(1910), Karel Šír (1910), Ferdinand Süssma-
yer (1918, 1921–22), Václav Veit (1918), → 
L. Kazík -Kar vinský (1918–19), Bohuslav 
Klac (1919–21), → F. Pražák (1922–26), 
František Fajmon (1926–27), František Fol-
týn (1927–28), Josef Mencner (1928), Josef 
Vrbský (1928–34). Spolupracovníky listu 
byli Jaroslav Zahradník, → F. Sokol -Tůma, 
→ V. Martínek, → J. F. Karas, B. Vospálek, 
Antonín Klvaňa, Alois Martínek, A. Šobr ad. 
Zaměře ní listu bylo pokrokové a nár. Za svůj 
úkol si týdeník vytkl obranu čes. národ-
nostních práv ve Slezsku, z čehož vyplýval 
protiněm. a protipol. postoj. List byl kritický 

OBCHODNÍ CESTY 
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i k politice rakousko -uh. monarchie vůči čes. 
národu. Po vypuknutí první svět. války byli 
někteří členové redakční rady za své proti-
válečné a protistát. názory internováni a list 
nakonec svou činnost od r. 1915 až do jara 
1918 přerušil. Po vyhlášení čs. samostatnosti 
se začal ihned věnovat těšínskému konflik tu 
(→ čs. -pol. spor o Těšínsko 1918–20) a bojo-
val na svých stránkách za čes. → Těšínsko. 
V průběhu 20. a 30. l. propago val zakládání 
sokolských jednot, matičních výborů, čes. 
škol, lid. peněžních ústavů ap. V l. 1925–33 
vycházela Vlastivědná příloha (celkem vyšlo 
22 čísel), kde byly uveřejňo vány příspěvky 
na hist. a vlastivědná témata. 
Lit.: NČR 2; Jiřík, K. a kol.: Městský archív v Ostravě. 
Průvodce po fondech a sbírkách, Ostrava 1967; Kubíček, 
J.: Bibliografie novin a časopisů na Moravě a ve Slezsku 
v letech 1918–1945, Brno 1989.   HŠ + PHr

OBRAZY NA SKLE , součást lidového umění 
výtvarného z produkce profesionálních dí len, 
ukončené ve druhé polovině 19. století. 
O. n. s. vznikaly v dílnách, často vázaných 
na význ. → poutní místa, odkud se šířily 
do vesnických domácností. Byly také čas to 
předmětem podomního obchodu, a proto 
nacházíme typické dílenské práce často 
v místech velmi vzdálených od pův. zdroje. 
Staly se součástí → lid. kultu ry v určitém, 
časově omezeném období – zhruba od polo-
viny 18. do konce 19. stol. Byly zhotovovány 
technikou tzv. studené malby temperovými 
barvami na rubové straně skleněné tabule, 
jejíž znalost sahá až do Benátek 16. stol. 
V oblasti záp. i vých. Slezska je produkcí do-
ložena řada dílen a autorů specifického ruko-
pisu pro období od poslední třetiny 18. stol. 
až do poslední čtvrtiny 19. stol. Ve vývoji 
malby na skle ve Slezsku rozeznáváme tři 
vývojová stadia: 1. období zlidovění a vytvo-
ření tzv. lid. slohu v jeho unikátních kvali-
tách, 2. období, kdy se výrazové prostředky 
stylizovaly do vý razových zkratek, které 
se dále opakovaly, ale nevyvíjely, 3. období 
je charakteristic ké mechanickým opaková-
ním i tištěných předloh a prací ve velkých 
sériích, kdy se individuální přínos malíře 

potlačil na po družnou složku. Výroba o. n. 
s. byla ukon čena na přelomu 19. a 20. stol. 
To je také důvodem omezeného rozšiřování 
muzej ních sbírek, i když největší kolekce 
z hle diska celé republiky jsou právě ve Slez-
sku: fondy → SZM a → MB. Ve 30. a 40. l. 
20. stol. se někteří profesionální autoři po-
koušeli revitalizovat složitou tech niku malby. 
Náměty jejich děl se staly často postavy čes. 
patronů (→ A. Strnadel a jeho žáci na UM-
PRUM v Praze) nebo postavy lid. rebelů 
(→ F. Duša). V současné době se podmalbě 
na skle věnuje několik neprofe sionálních au-
torů, kteří čerpají náměty pro své práce zejm. 
v životě venkovských obyv. v minulosti. 
Lit.: Černohorský, K.: Lidová malba na skle ve Slez sku 
(katalog výstavy), Opava 1948; Hasalová, V.: K součas-
nému stavu vymezení a klasifikace slezských lidových o. 
n. s., RZ 11,1961; Hasalová, V.: Moravská lidová malba 
na skle, Ethnographica VII–VIII, 2T, Brno 1965–68; 
Vachová, Z.: K ikonologii a ikonografii lidové malby 
na skle, ČSM-B 26, 1977; Vachová, Z.: Lidová malba 
na skle jako výtvarná a společenská kategorie, část I., 
ČSM-B 30, 1981. 
Obr.: E42–47; V258.  JVs

OBRAZY NA SKLE  VÝCHODOSLEZSKÉ PRO-
VENIENCE, regionálně, autorsky a časově 
ohraničená malba na skle. 
O. n. s. v. p. mají svůj původ na → Těšín-
sku. Dobou své ho vzniku náleží do druhého 
období (srov. klasifikaci v hesle → obrazy 
na skle), ale prošly samostatným vývo-
jem, který je odliš ný od vývoje → obrazů 
na skle západoslez. provenience. Tyto ob-
ra zy se na rozdíl od sériové produkce té doby 
vyznačují specifickou malbou i kompozicí, 
které zejm. kolem poloviny 19. stol. ukazují 
na vyhraněnou, silně diferencovanou skupi nu 
autorů znalých celé stupnice výrazových pro-
středků, podřízených celkově lyrickému po-
jetí. Malíři vytvořili, ač neznáme s jisto tou 
místa jejich působení, série typických obrazů 
s nezaměnitelným koloritem, dobře rozpo-
znatelných mezi ostatními skupina mi ma-
leb. Od ostatních se výrazně odlišují pojetím 
dolní poloviny obličeje bez kontur, což dává 
vyniknout plastickým dominantám tváří 
a brady kolem bledých zapadlých úst. Styli-
zace odpovídající lid. vkusu u nich do minuje. 

OBRANA SLEZSKA
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Někteří badatelé lokalizovali nejvý raznější 
dílnu do → Frýdku, který byl v té době význ. 
mariánským → poutním místem. Ale archiv-
ních dokladů není k disposici dostatek a vý-
povědi pa mětníků nutno přijímat s rezer vou. 
Až poslední vývojové stadium sériové pro-
dukce přineslo dominující dekor, často v ul-
tramarínové barvě, s preferencí kulovi tých 
růží lemovaných modrými palmetkami a ob-
klopených zelenými listy trojúhelníko vého 
tvaru, složených často do polověnců v horní 
části obrazu. Dekor bývá těžký, předimenzo-
vaný, proti ostatním partiím ob razu namalo-
vaný neuměle. Celá východo slez. produkce 
končí malbami na skle tzv. źywieckého typu, 
velkých sérií s velmi níz kou kvalitou barev 
a malby. Mezi pigmenty se objevují prům. 
barviva, často používaná bílá barva na po-
zadí je velmi nekvalitní a práškovatí. Námě-
tově jsou všechna vývo jová stadia produkce 
vázána na kat. kult a fi gurativní ztvárnění 
patronů, texty zastupují pouze sporadicky 
jména zobrazených svět ců a světic, chybí 
datování. Z kompoziční ho hlediska jsou za-
jímavé trojkompozice a dvojkompozice sta-
tických motivů (dětské portréty Ježíše a Jana 
Křtitele, Ukřižování). Malba na skle je v této 
části regionu rozví jena i v současnosti, jak 
o tom svědčí např práce → A. Szpyrce 
z Vendryně. 
Lit.: Fierla, G.: Malarstwo ludowe na szkle, Płyniesz 
Olzo II, Ostrava 1972; Veselská, J.: Katalog sbírky ob-
rázků na skle Vlastivědného ústavu ve Frýdku -Místku, 
Frýdek -Místek 1973; Vachová, Z.: O. n. s., in: Těšínsko 
4, Šenov u Ostravy 2002. 
Obr.: E44–47; V258.   JVs

OBRAZY NA SKLE  ZÁPADOSLEZSKÉ PRO-
VENIENCE, regionálně, autorsky a časově 
ohraničená lidová malba na skle. 
Jsou dokumentovány zejm. pro druhé a tře tí 
vývojové období (srov. klasifikaci v hesle 
→ obrazy na skle), a to díly autorů, kteří 
ve svém pojetí postav světců používali cha-
rakteristické vyjadřovací prostředky, od-
lišné od produkce jiných dílen. Ve druhém 
stadiu (zlidovění malby) to jsou: a) obrazy, 
které jsou ovlivněny profesionální malbou, 
ale nesou četné znaky malby lid. (kontury, 

styliza ci v modelování tvarů obličeje, rukou, 
pozadí je již vyplněno květy, často stylizova-
nými, i když kompozice ornamentu je ještě 
volná); b) obrazy označované podle typic-
kého provede ní porcelánové bílé barvy pleti 

„obrazy bílé ho inkarnátu“, mají jednoduchou 
kompozici, jsou relativně plošné, autor nepo-
užívá dopl ňujících dekorů, malba obličeje in-
klinuje spí še k rokokové portrétní miniatuře 
než barok. malbě (doklady z posledních tří 
nebo čtyř desítiletí 18. stol.); c) obrazy vytvo-
řené zřejmě jedním autorem, který s oblibou 
ma loval děje (pašijové cykly a legendy), při 
rea lizaci svého záměru byl omezen posloup-
ností a významem jednotlivých dějových 
prvků, proto využíval jak vertikální osy 
kompozice (Kristus na Kalvárii), tak hori-
zontální – ve dvou až třech řadách nad se-
bou jsou umís těny pásy zachycující klíčové 
situace legend (o sv. Jenovéfě, sv. Isidoru ad.), 
řada obrazů této skupiny je datována mezi 
l. 1781–1832. Ve třetím vývojovém stadiu 
(mezi polovinou a koncem 19. stol.), v období 
sériové malby bez výrazné tvůrčí invence, 
se často opakují schémata kompozice a vý-
zdoby pozadí. Tyto obrazy jsou ve sbírkách 
muzeí zastoupeny nejpočetněji. Srovnáním 
dokladů ze soused ních oblastí poukázala 
Zdena Vachová na je jich pravděpodobný 
původ v dílnách pracují cích v okolí Razové 
a → Javorníka. 
Lit.: Vachová, Z.: Slezské lidové o. n. s. ma lované, Praha 
1969; Vachová, Z.: Slezská lidová malba na skle IV. Sys-
tematika, ČSM-B 18, 1969; Vachová, Z.: Metodika určo-
vání provenience lidové malby na skle. Slezská lidová 
malba na skle VII/3, ČSM-B 23, 1974; Vachová, Z.: Da-
tování lidových o. n. s. Slezská lidová malba na skle VIII, 
ČSM-B 24, 1975. 
Obr.: E42–43.   JVs 

OBŘADY, ZVYKY A OBYČEJE , termíny, jimiž 
nazývá etnografie úkony slavnostní povahy 
pevného průběhu a schématu. 
Podle funkce, významu a prostředí, v němž 
se konaly, rozeznáváme → zvykoslovný cyk-
lus výroční a → zvykoslovný cyklus hosp., 
jejichž základem je hosp. rok, a → zvyko-
slovný cyklus rodinný, vztahující se k životu 
člověka a rodiny, které je členem. Dále sem 
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patří též obřady náb. a příležitostné. Zvl. sku-
pinu tvoří obřady zajišťující spojení s nadpři-
rozenými silami, které dělí Josef Kandert 
na ty, které prováděl obřadník (kouzelník, 
kněz), obřady náb. společenství k zajištění 
dobra pro společenství a obřady prováděné 
všemi členy skupiny, kteří se úkonu spojení 
s nadpřirozenými silami účastní a výsledek 
potřebují. Součástí obřadů byly nejčastěji 
kodifikované texty, písně, tance, hudba, hry, 
ale také obřadní bití, umývání, masky a prů-
vody. Z oblasti hmotné kultury byly součástí 
obřadů obřadní oděvy, vegetativní symboly 
či pečivo, které se vázaly k význačným příle-
žitostem jak výročního, tak zejm. rodinného 
cyklu. Obřadnost označuje systém vzorů 
chování spojených s prováděním rodinných 
a výročních obřadů. Lidskou obřadnost vní-
máme především ve vztahu k vnější formě 
obřadu na úkor vnitřní symboliky. V prů-
běhu 19. a 1. poloviny 20. stol. se přísně ko-
difikované formy obřadů, soustředěné zejm. 
do vesnického prostředí, začaly rozvolňovat, 
nejen vlivem změn v soc. struktuře obyv. 
vesnice, ale také změnami ve způsobu ob-
živy. Svůj význam mělo také vzdělání, které 
zpochybňovalo fundamentální význam často 
již málo pochopitelných iracionálních úkonů 
pro život jednotlivce, rodiny či prosperitu 
hospodářství. Naopak obřady spojené s náb. 
životem si uchovaly svou kodifikovanou 
formu vázanou na liturgii, která se neome-
zovala pouze na vesnické prostředí. Výsled-
kem byly méně závazné projevy obřadnosti 
nazývané zvyk a obyčej. Z těch, které mů-
žeme identifikovat i v současné době, převa-
žují zvyky rodinné, z výročních pak ty, které 
se vážou k duchovnímu obsahu Vánoc a Veli-
konoc. Zcela vymizely zvyky spojené s hos-
podařením na půdě (obřadní obchůzky polí, 
ochrana proti zlým silám škodícím dobytku, 
úkony prosperitní magie), řemesly (přijetí 
nového člena), životem v obci (tzv. výroční 
posudky), naopak přetrvávají zvyky, které 
jsou příležitostí k příbuzenským setkáním 
(hody, poutě, posvícení). Poslední deseti-
letí přejí také revitalizaci tradičních, zejm. 

obchůzkových zvyků (masopustní průvody, 
vynášení Mařeny a vítání jara, Mikulášské 
obchůzky, koledování) v režii spolků, zájmo-
vých sdružení, obyv. nových sídel. Denně 
se setkáváme se současnými formami dříve 
obřadního pečiva, které už jako obřadní 
nevnímáme (koblihy, vánočky, mazance).
Lit.: LK NEČMS 3; Tomeš, J.: Obyčeje, in: Těšínsko 3, 
Šenov – Český Těšín – Rožnov 2001.   JVs

OBŠIL , Jan, malíř a jevištní výtvarník, * 25. 12. 
1908 Hustopeče (Břeclav), † 13. 4. 1983 
Ostrava. 
Absolvent AVU Praha, žák Maxe Švabin-
ského (1930–36). Od r. 1935 působil v Mo-
ravské → Ostravě na reformním reálném 
gymnáziu. Stal se členem → MSVU. Práci 
ve školství ze zdravotních důvodů po 3 l. 
ukončil a dál se věnoval jen výtv. činnostem. 
V mal. tvorbě zůstal věrný real. pojetí Šva-
binského s obzvláštním důrazem na kresbu. 
Věnoval se zejm. figurální malbě, portrétu 
a zátiší, po r. 1945 pak převážně monumen-
tálním kompozi cím a nástěnné malbě, pře-
devším v četných círk. stavbách (např. kaple 
kláštera sester III. řádu sv. Františka v Morav-
ské Ostravě, 1945–46; kostel sv. Bartoloměje 
v → Kravařích, 1948–54; kostel sv. Josefa 
→ salesiánů Dona Bosca v Moravské Os-
travě, 1949; sv. Pavla ve Vítkovicích, 1960; 
Všech svatých v Hošťálkovicích, 1969–71, 
ad.). Zřejmě na konci 30. l. vytvořil ojedinělý 
triptych dělnické madony se siluetou prům. 
Ostravy v pozadí, nazývaný Ostravskou 
madonou. – Druhou význ. oblastí jeho um. 
činnosti byla scénografie. Za svůj život na-
vrhl více než 300 výprav pro divadla v Brně, 
Olomouci, → Opavě, → Ostravě, Praze, Tep-
licích aj. S → NDM spolupracoval od r. 1938, 
ale zejm. v l. 1946–74 (v l. 1957–60 první 
jmenovaný šéf výpravy a dílen Státního di-
vadla Ostrava). Návrhy scén pro balet (Boris 
Asafjev: Bachčisarajská fontána, 1955; Igor 
Stravinskij: Petruška, 1961; Petr Iljič Čaj-
kovskij: Labutí jezero, 1965), činohru (Eu-
gen O´Neill: Milionový Marco, 1946), operu 
(Richard Wagner: Bludný Holanďan, 1954; 
Antonín Dvořák: Jakobín, 1959) i operetu 
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(Johann Strauss ml.: Netopýr, 1961; Flo-
rimond Hervé: Mamzelle Nitouche, 1964; 
Jacques Offenbach: Pařížský život, 1964) či 
kostýmů (Ivo Vojnovič: Smrt matky Jugovičů, 
1958). Spolupracoval též s televizí a filmem. 
Lit.: 60 let Státního divadla v Ostravě, Ostrava 1979; 
Zpravodaj VOKD, prosinec 2012. 
Obr.: V (135, 169).   JŠt + JJu

OBYČEJE  → Zvykoslovný cyklus rodinný, → 
Zvykoslovný cyklus výroční, → Zvykoslovný 
cyklus hospodářský

OBYVATELSTVO , dynamika vývoje jeho po-
četnosti, jeho skladba a lidnatost sídel. 
Vzhledem k tomu, že vymezený region nevy-
tvořil v minulosti nikdy samostatný adminis-
trativně správní celek, je až do no vodobých 
soupisů a → sčítání lidu velmi ob tížné přes-
něji stanovit početnost a hustotu jeho popu-
lace. Celkové údaje jsou až do poloviny 
18. stol. pouze výsledkem hrubých odhadů, 
zal. převážně na pramenech berní ho a urba-
riálního charakteru. Při stanovení počtu lidí 
připadajících na tyto jednotky se badatelé 
různí, proto jsou výsledky jen přibližné. Hus-
tota obyv. Slezska kolem r. 1000 je odhado-
vána na 6 osob/km2, do poloviny 12. stol. 
se zvýšila asi na 8 osob/km2, pro čes. země 
předpokládá Zdeněk Boháč poněkud vyšší 
hustotu → osídlení (8,7 v po lovině 11. stol. 
a 16,1 osob/km2 na přelomu 12. a 13. stol.). 
Vzhledem ke geografické situaci oblasti 
s velkou rozlohou hornaté části Jese níků 
a Beskyd je přepočet na rozlohu regio nu (asi 
35 tis.) velmi nejistý, na přelomu ti síciletí lze 
předpokládat, že zdejší populace dosahovala 
již desetitisícového řádu. – Po pulační růst byl 
spojen se → středověkou kolonizací, která 
přinesla zvýšení intenzity imigrace a se zlep-
šením hosp. a soc. pod mínek zřejmě i vyšší 
populační přírůstek. Kolonizace význ. ovliv-
nila také národnostní skladbu, zejm. v měst. 
lokalitách a v sz. části regionu převážilo něm. 
obyv. Ve 14. stol. hustota obyv. ve Slezsku 
podle zá znamů o svatopetrském poplatku 
překročila 10 osob/km2, v Horním Slezsku 
byla však nižší (8,6); přes vysoký odhad 

lidnatosti na Moravě geograficky méně příz-
nivý severovýchod se nepochybně blížil spíše 
průměr ným hodnotám sousedního slez. teri-
toria. – Po překonání neklidné etapy → husit-
ských válek a konfliktu v závěru 60. a v 70. l. 
15. stol. (→ česko -uh. válka) nastoupila etapa 
populačního růstu, takže při použití koefici-
entů Josefa Janáčka by hustota obyv. ve Slez-
sku v 1. polovině 16. stol. dosahovala asi 
22–24, na Moravě 26–28 obyv./km2 (v pře-
počtu na plochu regionu kolem 130 tis.). Po-
čet obyv. značně poklesl v průběhu → 
třicetile té války v l. 1618–48, kdy lze předpo-
kládat ztrátu asi třetiny populace. Jestliže 
byly ve 2. polovině 17. a poč. 18. stol. popu-
lačním růstem nahrazeny předchozí ztráty, 
úbytek je spojován s neklidnou érou → slez. 
válek v polovině 18. stol. – Nová etapa evi-
dence obyv. v rak. mocnářství začala až 
v souvislosti s prvními konskripcemi duší, 
které na rozdíl od předchozí praxe měly za-
chycovat již veškeré obyv., nikoliv jen osedlé, 
hlavy rodin nebo počty domů. Stát se tak 
posta ral o vytváření souvislých řad statistic-
kých informací i k menším správním jed-
notkám, které na podstatně vyšší úrovni 
máme k dis pozici dodnes. První, ještě značně 
nedokona lý soupis se uskutečnil v r. 1754 
a sledoval obyv. podle věku, pohlaví a rodin-
ného stavu. Na Moravě bylo napočteno (bez 
vojáků a ci zinců) na základě světského sčítání 
867 222 křesťanů a 19 700 židů, v Přerovském 
kraji 137 780 křesťanů, v rak. Slezsku (bez 
Bílska a Niska) 121 794 křesťanů a 477 židů. 
Za tímco u křesťanů na všech úrovních převa-
žovaly ženy, v žid. populaci bylo více mužů, 
rozdíly se týkaly i rodinného stavu, kde ma-
joritní obyv. mělo více svob. ve věkových ka-
tegoriích nejvyšší sňatečnosti a více osob 
v definitivním celibátu, v obou skupinách byly 
vyšší podíly vdov ve srovnání s vdov ci. I když 
hladomor v l. 1771–72 zpomalil růst obyv., ob-
dobně léta → napoleon ských válek a cholero-
vých epidemií z l. 1831–32 a 1836, lze pro 
období 1785–1850 pova žovat za objektivní 
roční přírůstek ve výši 1 %. Růst lidnatosti 
byl tak o polovinu vyšší ve srovnání s etapou 
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1680–1754, kdy roční přírůstek činil přibližně 
jen 0,5 %. – V prů běhu 19. stol. v souvislosti 
s narůstáním komplexních procesů moderni-
zace, zejm. → industrializace a → urbani-
zace, nastáva la stále hlubší diferenciace 
vývoje obyv. da ného území. Zprvu rostla 
více měst. centra s textilní výrobou, později 
se těžiště přenes lo na nová střediska těžkého 
průmyslu a těž by nerostů. V polovině 30. l. 
(1834) byla nejlidnatějším městem → Opava 
(9 462), která byla zem. rezidenčním městem, 
násle doval prům. → Nový Jičín (6 841), sle-
dován → Těšínem (6 075), střediskem → Tě-
šínské komory a městem na dálkových 
komuni kačních trasách, soukenickým → 
Krnovem (5 456), → Příborem (5 130 spolu 
s Vés kou) a → Frenštátem pod Radhoštěm 
(4 483 osob). Budoucí protagonisté další vlny 
in dustrializace patřili ještě k malým městeč-
kům (Moravská → Ostrava, 1 752), nebo ves-
nicím (Vítkovice, 199; → Karviná, 1 219). 
Obyv. žilo také, zejm. v horských ob lastech 
Moravskoslezských Beskyd, v mi mořádně 
lidnatých pasekářských vsích, např. Morávka 
měla 3 462 obyv. – Z poz dějších soudních 
okr. mělo v polovině 30. l. 19. stol. nejvíce 
obyv. zemědělské Opavsko (s městem Opa-
vou 38 571), následováno Frýdeckem (s měs-
tem → Frýdkem 30 403), Novojickem (28 651), 
→ Těšínskem (bez obcí v Polsku a města Tě-
šína 22 649), Místec kem (21 674). K lidna-
tým územím se řadi lo také zemědělské → 
Hlučínsko (18 455), které bylo v této době 
součástí Pruska. Na proti tomu nejméně obyv. 
žilo na hornatém Vrbensku (8 683) a v obcích 
začleněných pak do okr. Moravská Ostrava 
(9 786). Cel kový počet obyv. regionu překro-
čil hodnotu 460 tisíc. – Nástup výrazného 
rozrůznění vývoje obyv. v závislosti na změ-
nách ekon. podmínek nastal od 30. l. 19. stol., 
která spo jujeme s konstituováním ostravsko-

-karvin ské prům. aglomerace, nejzásadněji 
ovliv ňujícím populační režim regionu. Spus-
til se intenzivní migrační pohyb, který se vy-
značoval vytvářením emigračních území 
na straně jedné a nebýv. koncentrací obyv. 
na straně druhé. Populační růst některých 

indu strializovaných sídel získal explozivní 
cha rakter, takže se stal předmětem komen-
tářů dobových rak. statistik. K těmto obcím 
pa třily především Vítkovice, které do r. 1910 
měly 23 151 obyv., tzn. jejich lidnatost za 
76 let vzrostla stošestnáctkrát, Moravská Os-
trava s 36 754, Slezská Ostrava s 22 892, Pří-
voz s 16 462, Mariánské Hory s 11 040, 
Karviná s 16 808 obyv. Město Opava ztra tilo 
primát největšího sídla regionu již na konci 
19. stol., v r. 1910 ho obývalo 30 762 osob. 
Z významnějších měst vzrostla lid natost nej-
více v Krnově (19 007) a No vém Jičíně 
(16 823), pozdější Český Těšín (předměstí 
celého Těšína) měl jen 9 223 obyv. Hosp. 
změny se výrazně promítly i do pořadí soud-
ních okr. Do čela se jedno značně dostalo 
plochou nevelké Moravsko ostravsko s nej lid-
natějšími sídly regionu, které do r. 1910 vy-
tvořilo samostatný polit. okr. se 166 051 obyv. 
Tato koncentrace lidí – jedna z největších 
v celém Předlitav sku – vedla ke vzniku nej-
hustšího osídlení. – První svět. válka zpoma-
lila růst obyv. také v čes. Slezsku a přilehlém 
území Moravy, po poválečné obnově ve 30. l. 
dosáhlo tem po vývoje lidnatosti regionálně 
0,9 % ročně. Intenzivně probíhající procesy 
modernizace se odrazily v řadě administra-
tivních změn. Moravská Ostrava se v r. 1924 
sloučila se 6 sousedními morav. obcemi 
a v r. 1930 byla evidována mezi čs. velko-
městy (125 304 obyv.). Všechna ostatní sídla 
regionu za ní silně zaostávala, relativně nej-
více se jí blíži la – byť řádově na nižší úrovni – 
Opava (36 083). K význ. městům náležela 
Slezská Ostrava s 22 239, Karviná s 22 330 
a Krnov s 23 465 obyv. – Změnám v pořadí 
a význa mu měst odpovídaly nové pozice okr. 
Nejlidnatějším se stal v r. 1930 polit. okr. 
Moravská Ostrava se 136 949 obyv., který 
patřil k záp. části ostravsko -karvinské prům. 
aglomerace. Rostl explozivně, za ne celé stol. 
jeho populace vzrostla čtrnáctkrát. K vých., 
slez. části aglomerace příslušely rovněž dy-
namicky rostoucí soudní okr. → Fryštát 
(91 054 obyv.), Slezská Ostrava (55 079) 
a → Bohumín (51 011). Rychlostí přírůstku 
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se však jen Fryštátsko s Karvinou, → Orlo-
vou a → Petřvaldem blížilo morav. čás ti 
aglomerace. Výraznější byl růst obyv. také 
na Opavsku (80 527) a Frýdecku (60 416). – 
V regionu žilo národnostně smíšené, zejm. 
čes., něm. a pol. obyv., které vytvářelo sou-
vislá jaz. území, v některých městech cen zus 
zaznamenal příslušníky čs. národa, bý valé 
rak. → Němce, příp. → Poláky. K územím 
s více než 90 % něm. populace patřilo 
v r. 1930 Bruntálsko, Frývaldovsko (dnešní 
Jesenicko), Krnovsko, → Osoblažsko a Oder-
sko. Fulnecko obývalo 85 % Němců, Vítkov-
sko 79 %, Novojicko 44 %, Bílovecko 39 %, 
Opavsko 34 %. Pol. menšina se soustředila 
v okr. Jablunkov (67 %), Český Těšín (42 %), 
Fryštát (34 %), Bohumín (9,8 %), Slezská Os-
trava (1,4 %) a Frýdek (0,6 %). – Rovněž 
z hlediska náb. poměrů se jednalo o území 
heterogenní, obývané na poč. 30. l. 20. stol. 
vedle řím. katolíků výraznějšími komuni-
tami evangelí ků, příslušníků čs. církve, osob 
bez vyznání a židů. Evangelíci žili především 
v soudních okr. → Vrbno (11 %), Fryštát 
(15 %), Al brechtice (34 %), Český Těšín 
(43 %) a → Jablunkov (49 %), osoby s čs. vy-
znáním na Klimkovicku (10 %), v okr. Mo-
ravská Os trava (13 %), Bohumín (15 %) 
a Slezská Ostrava (25 %). V souvislosti s kon-
centrací obyv. do měst a velkoměst, která při-
nášela jiný životní styl, rostl ateismus, osoby 
bez vyznání obývaly zejm. industrializovaný 
a urbanizovaný okr. Moravská Ostrava 
(11 %) a Slezská Ostrava (11 %). Židé se na-
cházeli nejpočetněji v centru modernizace, 
tzn. v polit. okr. Moravská Ostrava (5 %), 
nejvíce pak přímo na katastru města Morav-
ské Ostravy (9 804 ze 125 304 obyv.). – Druhá 
svět. válka vedla k velkým pohybům obyv. 
(totální nasazení, odchody na frontu, koncen-
trační tábory); ty pokračovaly i v ob dobí 
do r. 1948. Za války uskutečnili něm. nacisté 
genocidu žid. populace i → Romů, po válce 
došlo k → odsunu Němců, což v některých 
okr. způsobilo radikální pokles lidnatosti. 
Nastalo dlouhodobé a obtížné do sidlování 
těchto území, zvl. pohraničí, při stěhovalci 

z vnitrozemí, reemigranty, uprch líky; ně-
které části dodnes nedosáhly předválečné 
početnosti obyv. Po válce bylo provedeno 
sloučení řady obcí, např. Ostrava se dnes na-
chází na katastrech 34 býv. morav. a slez. obcí, 
slez. Frýdek byl spojen s morav. Místkem (již 
1943), sloučením sídel se utvo řila Velká Kar-
viná, Velká Orlová, ve Slezsku vzniklo nové 
město → Havířov. – Po únoru 1948 se v regio-
nu uplatnily ve vývoji obyv. nové tendence. 
Migrace z celé ČSR (s význ. podílem Sloven-
ska) přispě ly k dynamickému růstu obyv. 
ostravsko -karvinské aglomerace. V praxi 
se realizovala zásada rovnoměrného rozložení 
investic na území s cílem omezit dojížďku, 
migrace a zajistit stabilní růst populace. 
Těchto cílů však nebylo dosaženo, zatímco 
na Ostravsku a Karvinsku se koncentrace 
obyv. nadměrně zvýšila, v pohraničí nastalo 
vysidlování, vytvářely se emigrační oblasti. – 
Vývojový trend obyv. se po pádu komu nismu 
v r. 1989 dosti zásadně proměnil. Zača ly 
se uplatňovat ty prvky a mechanismy, které 
jsou plně rozvinuty ve státech záp. Ev ropy. 
Je to především pokles počtu dětí v ro dinách, 
růst nesezdaných, tzv. kohabitujících svazků, 
trvale svob. osob, zvyšování neza městnanosti 
a v souvislosti s tím narůstání vystěhovalectví. 
Cenzus v r. 2001 evidoval pokles počtu obyv. 
regionu ve srovnání s předchozím sčítáním 
v r. 1991 o přibližně 20–30 tis. lidí, stejný byl 
úbytek i v posledním decenniu (1 276 685 
obyv. v r. 2011). Moravskoslezský kraj, který 
tvoří podstatnou část daného území, stále ná-
leží po stř. Čechách a Praze k nejlidnatějším 
v ČR (1 236 028 obyv.). Jediným velkoměs-
tem je Ostrava (302 456 obyv.), je třetím nej-
větším městem státu. Kromě Ostravy nemá 
území žádné další město nad 100 tis. obyv., 
k větším městům můžeme řadit Havířov 
(79 679 obyv.), Karvinou (59 627), Opavu 
(58 643), Frýdek -Místek (58 193), Třinec 
(37 056) a Orlovou (31 342). Heterogenita ná-
rodnostních poměrů nese jiné znaky než před 
válkou. Při sčítání v r. 2011 se k čes. národ-
nosti přihlásilo 778 615 osob, menšinově zde 
žijí → Slováci (26 590), Poláci (28 430), 
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k morav. národnosti se přihlásilo 46 762, 
ke slez. 11 317 osob. Výsledky posledního 
cenzu jsou zkresleny skutečností, že se obyv. 
nemuseli k danému znaku přihlásit (národnost 
neuvedlo 301 393 osob). Rovněž náb. poměry 
nelze objektivně vyhodnotit, protože údaj ne-
uvedlo 546 523 osob. U všech církví byl za-
znamenán výrazný pokles věřících, nejvíce 
u řím. kat. (ze 412 098 v r. 2001 na 160 557 
v r. 2011). 
Lit.: Ortschaften -Verzeichnis Schlesiens nach der Volks-
zählung vom 31. Dezember 1910, Troppau 1912; Statis-
tic ký lexikon obcí na Moravě a ve Slezsku, Praha 1924; 
Statistický lexikon obcí v Zemi moravskoslezské, Praha 
1935; Radimský, J.: Vývoj o. na Moravě do r. 1857, VVM 
1, 1946; týž: Vývoj o. ve Slezsku 1754–1930, SlSb 45, 
1947, č. 1; Předběžné výsledky sčítání lidu, domů a bytů 
k 1. 3. 2001 za Moravskoslezský kraj, Ostrava 2001; 
Na první pohled, regiony České republiky očima statistiky, 
Pra ha 2001; internetový zdroj: www.scitani.cz.   LD + LN

ODBOJ  → Protinacistický odboj

ODBORNÝ HORNICKO -HUTNICKÝ SPOLEK 
PROKOP , v letech 1893–1901 nejvýznamnější 
→ dělnický spolek na Ostravsku (se sídlem 
v Moravské Ostravě). 
Založení a fungování Prokopa je spojeno 
se jménem jeho předsedy → P. Cingra, děl-
nického vůdce a publicisty. Prokop měl soc. 
dem. zaměření, vystupoval za internacio-
nál ní jednotu hnutí proti národnostním tře-
nicím a usiloval o širokou členskou základnu 
jako předpoklad dělnického uvědomění a vý-
chovy i úspěšného vedení stávkových bojů. 
Vedle prosazování dělnických prac. a soc. po-
žadavků usiloval také o uzákonění osmihodi-
nové prac. doby a všeob., rovného, přímého 
a tajného volebního práva. Šířkou progra mu 
a stupněm získané podpory a ohlasu se od-
lišoval od svých předchůdců, dělnických 
vzdělávacích spolků v → OKR. Významně 
se podílel na vedení velkých hornických → 
stávek v OKR, zejm. v l. 1894 a 1900. Vnitř ní 
krizí prošel v l. 1894–95, kdy jej ovládli anar-
chisté, ale opět se zkonsolidoval. Počet jeho 
členů stále značně kolísal podle stupně úspěš-
nosti jeho akcí – v r. 1894 měl snad až 10 tis. 
členů; velký odliv nastal po nepříliš úspěšné 
stávce v r. 1900 (420 členů). P. měl 19 míst ních 

poboček, mj. v Doubravě, Heřmani cích, La-
zích, Mariánských Horách, Michál kovicích, 
→ Orlové, Přívoze, Radvanicích a Zábřehu. 
Členstvo P. přešlo v r. 1901 do Hornické unie 
pro Moravu, Slezsko a Halič v Moravské 
Ostravě a s ní později do pobo ček dalších 
tzv. unionistických dělnic kých spolků. – Hl. 
periodiky spolku byly časopisy Odborné 
listy (1893–95), Prokop (pouze 3 č. 1895) 
a Na zdar (od r. 1895), jehož red. byl Arnošt 
Berner. 
Lit.: Prokeš, J.: Deset let boje a utrpení ostravských hor-
níků. K desítiletému trvání hornické organizace v uhelné 
pánvi Ostravsko -karvinské s přehledem sociálních po-
měrů a organizačních zápasů, Moravská Ostrava 1903; 
Brda, J.: Dějiny hornického ostravsko -karvin ského re-
víru, K desetiletému trvání „Unie horníků rakouských“ 
a dvacetiletému výročí založení hornické organizace 
na Ostravsko -Karvinsku vůbec, Moravská Ostrava 1913; 
Konečný, Z.: Hornické odbory na Os travsku 1893–1914, 
Ostrava 1959.   JP + SKn

ODERBERG  → Bohumín

ODRA , spolek → Akademický spolek Odra

ODRÁŠKA , Josef, malíř a grafik, * 27. 5. 1945 
Ostrava. 
V l. 1961–65 studoval SUPŠ v Uherském 
Hra dišti (učitelé Jan Blažek, Josef Beran, 
→ K. Hofman, Jiří Jaška a Jan Hanáček). 
Po absolutoriu pracoval 10 l. v oboru užité 
a reklamní grafiky a vytvořil řadu plakátů. 
Poté byl ve svob. povolání a následně začal 
vyučovat na Střední umělecké škole v → Os-
travě, kde vede třídu grafiky. Je členem Aso-
ciace volných grafiků a Unie výtvarných 
umělců. V tvorbě zpracovává expresivním, 
alegorickým a symbolickým způsobem pří-
rodní motivy a tvary; soustřeďuje se na abs-
trahovaný detail a přiřazuje k němu vyšší 
obecný význam. Ve figurální oblasti dospívá 
k minimalistické formě s výrazným barev-
ným řešením plochy, má blízko i k nové 
figuraci. Dílčí témata často soustřeďuje 
v cyklech nebo seriálech. Čer nobílá i ba-
revná grafika usiluje o velký formát (např. 
Vraždění neviňátek, Hnízdo I a II, Kontejner, 
Škleb, Státy a země, Okno na dvorek, Mrtvý 
pták). Pracuje především ve svém ateliéru 
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ve Vraclávku (Hošťálkovy poblíž → Krnova). 
Vystavuje doma (např. galerie Chagall v Os-
travě, Galerie bří Čapků v Praze, → GVUO, 
MG, Galerie Karla Svolinského v Kunčicích 
pod Ondřejníkem) i v zahraničí (Japonsko, 
Írán, Francie), kde je také zastoupen ve sbír-
kách (Japonsko, Německo, Polsko, Finsko, 
Francie). 
Lit.: katalogy výstav Galerie bratří Čapků Praha, 1993, 
a Domu umění Opava, 1994; Bienale české grafiky, 
Chagall, Ostrava 1996. 
Obr.: V244.   PH 

ODRY  (Nový Jičín), německy Odrau, město 
v Oderských vrších na horním toku řeky 
Odry při jižní hranici českého Slezska; 7 274 
obyvatel (2011). 
Vznikly po r. 1250 nedaleko pův. slovan-
ské osady Wignanow (Vyhnanov) při obch. 
stezce z údolí Odry do → Opavy. V držbě 
poddanského města s hradem (→ hrady) 
se vystřída lo několik vlastníků, mj. páni 
z Kravař (→ Kravařové), ze Zvole, → Lich-
novští a naposled pol. rod Potockých. Obživu 
obyv. poskytovalo zemědělství a živnosti, 
z nichž nejvíce roz šířeno bylo soukenictví. 
Ve 40. l. 19. stol. začal přechod ke strojové 
tovární výrobě (rodina Gerlichů r. 1843 in-
stalovala první parní stroj). O. se v polovině 
19. stol. staly třetím největším výrobcem 
vlněných tkanin ve → Slezsku. Továrník 
Sebastian Waschka začal s výrobou hedváb-
ných tkanin a r. 1866 za ložila vídeňská fa 
Schneck & Kohnberger výrobu gumových 
textilií (pozdější Opti mit). 15. 10. 1891 byly 
O. napojeny na síť rak. železnic místní dra-
hou ze Suchdo la nad Odrou do → Vítkova 
(→ dopravní poměry). Od r. 1893 se v kopci 
Chrastavec začalo s těžbou kamene a vý-
robou cementového zboží. – V r. 1835 žilo 
v O. 2 871 obyv., převážně něm. národnosti. 
Do r. 1910 stoupl počet obyv. na 4 315, z toho 
bylo jen 59 Čechů. V l. 1850–55 a 1868–1938 
bylo město sídlem soudního okr., který pat-
řil k okr. hejtman ství v Opavě, v l. 1855–68 
bylo sídlem okr. úřadu. V l. 1938–45 náležely 
O. k venkovskému okr. Opava a byly součástí 
vládního obvodu Opava říšské župy Sudety 

(→ Sudetenland), v období 1949–60 patřily 
k okr. Vítkov, od r. 1960 doposud jsou součástí 
okr. → Nový Jičín. – Ve městě se od 2. polo-
viny 19. stol. rozvíjelo silné hnutí dělnic tva, 
později levicového zaměření. Za druhé svět. 
války bylo v O. velmi aktivní antifaš. hnutí 
odporu, takže 750 osobám něm. národ nosti 
byl po válce přiznán statut antifašistů (nepod-
léhali odsunu). O. byly osvobozeny 7. 5. 1945, 
následoval → odsun něm. obyv. a osidlování 
přistěhovalci z různých kon čin republiky. 
Prům. podniky a velkostatek Po tockých byly 
znárodněny. Textilní průmysl nebyl obnoven, 
hl. zdroji obživy se stal podnik Optimit, roz-
šiřovaný zejm. v 60. a 70. l., dále Jednotné ze-
mědělské družstvo Odersko s 4 734 ha půdy 
a kamenolom v sousedních Jakubčovicích 
nad Odrou. – Město má pravoúhlý půdo rys 
s obdélným nám. (zachován soubor šenkov-
ních domů pozdně středověkého, renes. i ba-
rok. založení; od r. 1992 měst. památková 
zóna). Dochovány jsou zbytky hradeb z po-
loviny 15. stol. včetně kruhové bašty. Farní 
kostel sv. Bartoloměje got. založení byl ra-
dikálně přestavován kolem poloviny 15. stol. 
a zejm. barok. v r. 1691 a následně po požáru 
v l. 1792–97 (z té doby pochází také věž; kaple 
sv. Jana Nepomuckého vznikla ve 30. a kaple 
sv. Valentina v 70. l. 18. stol.). Fara z r. 1699 
byla přestavěna poč. 19. stol. Nejvýznamnější 
arch. památkou města byl zámek, vystavěný 
v 16. stol. na místě got. hradu z 2. pol. 14. stol. 
Jeho barok. přestavba z l. 1730–36 byla v mi-
nulosti mylně pokládána za dílo Johanna 
Lukase von Hildebrandta. Šlo o honosnou 
stavbu obrácenou čestným dvorem do franc. 
zahrady, oddělující zámek od prostoru nám., 
s větším reprezentativním parkem za budo-
vou. V l. 1833–34 byl klasicistně upraven. 
17. 1. 1964 stavba vyhořela a přes nesou-
hlas památkářů a veřejnosti byla 7. 7. 1966 
odstřelena (→ zámky).
V O. se narodili: rak. astronom a matematik Heinrich 
Johann Demel (1808–1867), geograf, diplomat a ces-
tovatel Gustav Kreitner (1848–1893), vlastivědný pra-
covník a vysokošk. prof. Anton Rolleder (1855–1912), 
význ. rak. sochař Emil Zimmermann (1861–1928; autor 
zdejší kašny a několika náhrobků), malíř → R. Kobiela, 

ODRÁŠKA 
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geolog Karl Alfons Jurasky (1903–1945), něm. filozof 
Ferdinand Ulrich (* 1931) ad.
Lit.: Kuča 4; HM 14; Rolleder, A.: Dějiny města a soud-
ního okresu O., Odry 1903 (česky 2002); Alte Heimat 
Kuhländchen (Eberbach/N. Heidelberg) 1948; Běhálek, 
A.: Odry 1234–1948, Odry 1984; Scholz, F. [Hg.]: Od-
rauer Heimatbüchlein, Wiesenbach 1993; Cibulka, J.: Si-
tuace německého obyvatelstva Oderska v l. 1945–1948, 
AUP Politologica 3, 2004; Šustek, F.: Zánik zámku 
a dalších památek v O., VSONJ 46, 1990; Musil, F. – Pla-
ček, M. – Úlovec, J. Zaniklé hrady, zámky a tvrze Čech, 
Moravy a Slezska po r. 1945, Praha 2005. 
Obr.: HZ57; M136–138; S115; Z38.   MM + JI

ODSUN  NĚMECKÉHO OBYVATELSTVA, nu-
cené vysídlení Němců z Československa, 
Polska a Maďarska na základě rozhodnutí 
Postupimské konference z 2. 8. 1945, které 
bylo v československých podmínkách potvr-
zeno dekretem prezidenta Beneše. 
Odsun sám i pogromistické excesy dopro-
vázející jeho první fázi (tzv. divoký odsun) 
bývá odsuzován, mj. pro uplatnění principu 
kolektivní viny, přesto je všeobecně po-
važován za nezvratitelný hist. fakt. V čes. 
Slezsku a na přilehlém území Moravy žilo 
podle → sčítání lidu z r. 1930 přes 320 tis. → 
Němců. Většina z nich (odhadem přes 250 tis.) 
byla v l. 1946–47 vystěhována do pozdější 
Spolkové republiky Německo. Ná silně při 
odsunu zahynulo asi 5 600 osob, na jeho ná-
sledky snad dalších více než 13 tis. Němců. 
Uvádějí se však i značně vyšší údaje. Divoký 
odsun probíhal v něm. (dnešním pol.) Slez sku 
výrazně radikál něji, o čemž svědčí značný 
počet utečenců do čes. Slezska. Odsun byl 
komplikován jednak nejasným postavením 
tzv. → Mo ravců s říšskoněm. stát. občan-
stvím na → Hlučínsku a slovanských drži-
telů tzv. → volkslisty na → Těšínsku, jednak 
dlouhými odsunovými trasami (nemohly být 
vedeny něm. Slezskem) a rozsáhlostí i špat-
nou do pravní dostupností území kompaktně 
osídleného Němci v opavském Slezsku, které 
do července 1945 poskytovalo podmínky 
pro záškodnictví něm. ozbrojených skupin, 
tzv. wehrwolfů. Větší počet internovaných 
Němců byl v létě 1945 připraven o život v Mo-
ravské → Ostravě (230–300 v tábo ře Hanke) 
a v → Místku (asi 30). Z oblasti spravované 

→ expoziturou ZNV v Ostra vě bylo do konce 
r. 1946 odsunuto 204 380 osob, zatímco 
v r. 1947 již jen 6 097. Z Hlu čínska, odkud 
před osvobozením prchlo do Německa zhruba 
800 až 900 osob, bylo od sunuto již jen dalších 
2 100 osob, tj. asi 3 % obyv. Počet něm. obyv. 
regionu se snížil do r. 1950 na 5 800. Tento 
údaj z po válečného sčítání lidu počet Němců 
v teh dejším Ostravském kraji podhodnocuje. 
Ve skutečnosti jich zde zůstalo pravděpo-
dobně 2–3krát více, ale z obav před vysídle-
ním se přihlásili k jiné národnosti, nejčastěji 
čes. V současné době v Moravskoslezském 
kraji žije 4 300 Němců. O. n. o. znamenal de-
vastaci zejm. periferních oblas tí Slezska a při-
lehlých území Moravy, které nebyly již nikdy 
dosídleny na předválečnou úroveň. 
Lit.: Bajger, L.: K odsunu Němců z Ostravska, SlSb 
66, 1968, č. 2; Staněk, T.: Odsun Němců z Českoslo-
venska 1945–1947, Praha 1991; Bohmann, A.: Lidské 
ztráty sudetoněmeckého obyvatelstva za druhé světo vé 
války a během vyhnání, Střední Evropa. Revue pro 
středoevropskou kulturu a politiku, 1993.  TS 

OEHLER  (Olár), Oskar, architekt a malíř, 8. 1. 
1904 Přerov, † 26. 5. 1973 Wien (Rakousko). 
Studoval na něm. reálce v Olomouci a na něm. 
Vysoké škole technické v Brně, kterou z exis-
tenčních důvodů nedokončil (studia uza-
vřel až v l. 1949–50 na pražské techni ce). 
V l. 1925–31 byl zaměstnán v ateliérech 
Kumpošta v Brně, Karla Kotase v → Os-
tra vě a Josefa Fuchse v Praze. Po sňatku 
s arch. Elly Sonnenscheinovou (1905–53) 
si v l. 1932–39 zřídili samostatnou projekční 
kancelář v Praze. Po nezdařeném pokusu 
o emigraci byl r. 1939 internován, praco val 
na mnoha místech a nakonec vězněn v kon-
centračních táborech (1944–45). Od r. 1945 
působil jako samostatný projektant v Ostravě. 
R. 1949 se přestěhoval do Prahy, pak emigro-
val do Rakouska. Přiklonil se k radikálnímu 
křídlu funkcionalistické architektury. Ovliv-
něn byl zejm. příklady ho land. moderny, 
Bauhausu a Le Corbusiera. Ve 30. l. se vě-
noval především problemati ce bydlení (návrh 
na přestavbu kina Odeon v Ostravě, 1930; 
vila Ladislava Říhovského v Tep licích nad 
Bečvou, 1933–34; vila Františka Wawerky 
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v Lipníku nad Bečvou, 1937; četné práce 
pro rodný Přerov). Ve 40. l. projektoval zvl. 
pro Ostravsko (sídliště v Moravské Ostravě, 
1945; sídliště dělníků a úředníků drátovny 
v Pudlově u → Bohumína, 1946; adminis-
trativní budova chemických závodů v Os-
travě, 1947; návrh na kult. dům v Ostravě, 
1949). V 60. l. se přiklonil k dobově oblí-
benému pozdnímu internacionálnímu stylu, 
který aplikoval např. v projektu tzv. Nového 
ředitelství → VŽ (1961–65, spoluautorem 
→ L. Šlapeta). – Vítězný, avšak neuskuteč-
něný soutěžní návrh obytného domu s kan-
celářemi a modlitebnou ostr. Židovské obce 
z r. 1947 byl pravděpodobně samostatným 
dílem Elly O.
Lit.: Zatloukal, P. (red.): Elly O. / Olárová 1905–1953. 
Oskar O. / Olár 1904–1973. Architektonické dílo / Ar-
chitectural Work, Brno – Olomouc 2007; Zatloukal, P. 
a kol.: Slavné vily Olomouckého kraje, Praha 2007; Stra-
koš, M.: Průvodce architekturou Ostravy / Ostrava Archi-
tecture Guide, Ostrava 2009; Šlapeta, V. – Zatloukal, P. 
(ed.): Slavné vily Čech, Moravy a Slezska, Praha 2010. 
Obr.: A (83, 92).   OZ + PZ 

OHEŇ , literární časopis určený slezské mlá-
deži, 1924–25. 
Jeho hl. autorem byl → Z. Vavřík (pseud. 
V. Zdík), dále → F. La zecký (pseud. Svata 
Mařek), tiskl tu i mladý Vladimír Holan 
(pseud. Ivo Holan) a autoři dnes už zapome-
nutí (Zdeněk Popel, → J. Červinka aj.). Ča-
sopis byl zprvu ovlivněn proletářskou poezií, 
patrný je zejm. silný vliv poezie Jiřího Wol-
kera; později se uplatňují i vlivy poe tismu 
a expresionismu. Současně se mladí autoři 
časopisu hlásili ke slez. lit. tradici, od mítali 
však tzv. slez. separatismus, zřejmý v té době 
v některých projevech → P. Bez ruče, a usi-
lovali o sepětí s hl. vývojovým proudem čes. 
literatury; jejich tvorba měla převážně epi-
gonský ráz, ve svém pozdějším vývoji tato 
východiska překonali. 
Lit.: Šajtar, D.: Mladí autoři kolem časopisu Oheň, in: 
Pět studií ve znamení Petra Bezruče, Ostrava 1958.   JS 

OHEŇ , almanach prací krajových autorů. 
Vydáván v l. 1975, 1978 a 1981 nakl. → Pro-
fil, 1. ročník uspořádal → O. Rafaj, další při-
pravoval → L. Petr. Oheň měl reprezentativní 

ráz, byl přehlídkou lit. a výtv. tvorby Ostrav-
ska v dané době. Obsahoval i pře klady z rus. 
poezie (→ J. Teichmann) a ze špan. literatury 
(→ Z. Šmíd). První ročníky alm. přinesly 
ukázky z tvorby → D. Cveka, → B. Četyny, 
→ J. Drozda, → V. Juřiny, → V. Macury, → 
M. Stoniše, → J. Strnad la, překlady z tvorby 
pol. autorů žijících na → Těšínsku (→ H. Ja-
siczek, → W. Sikora). Další ročníky se více 
zaměřovaly na tvor bu mladých autorů (→ 
J. Stehlíková, → E. Kotarbová, Jan Sláma, 
→ S. Zachová, → J. Grabacký, → K. Kovář, → 
K. Vůjtek, → V. Bělovský, Richard Crha aj.). 
  JS 

OHLBAUM , Rudolf, literární historik, kritik 
a publicista, * 29. 1. 1912 Dolní Lipová (dnes 
Lipová -lázně, Jeseník), † 9. 5. 2006 Otto-
brunn (Německo). 
V rodišti absolvoval ZŠ, poté na vštěvoval 
gymnázium ve → Vidnavě a od r. 1924 reál-
né gymnázium ve Frývaldově (do r. 1947, 
dnes → Jeseník). Na něm. univerzitě v Praze 
(po jednom semestru absolvoval studia 
v Mün steru 1932 a Berlíně 1936) studoval 
dě jiny a germanistiku. Doktorát obhájil di-
sertační prací Johannes Rode aus Hamburg 
(1938). Během studií spolupraco val s no-
vinami, přispíval div. a lit. rec. do časopisů 
něm. kat. mlá deže Stimmen der Jugend, 
spolupracoval s Deutsche Presse a časo-
pisem Volk und Glaube. 1940 byl nasazen 
k wehrmachtu, po propuštění z amer. zajetí 
v r. 1946 se stal nejpr ve zemědělským po-
mocníkem v Moosburgu, pak pomocným 
knihovníkem dómské knihovny ve Freisingu, 
v l. 1949–51 půso bil jako red. časopisu Christ 
unterwegs. V l. 1952–57 fejetonistou časo-
pisu Volksbote. Od r. 1957 až do penziono-
vání v r. 1977 pracoval u Spolkové majetkové 
správy. Žil v Ottobrunnu u Mnichova. Jako 
člen Acker mann -Gemeinde (od r. 1946) na-
psal pro jeden z prvních prac. sešitů na pod-
poru vlastenec kých večerů laickou hru Der 
Kornwuche rer (1950) s tematickým vztahem 
k pověsti o Krakonošovi. Také další O. publi-
kace ob sahově tkví v kulturně -hist. základu: 
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Buntes Glas und schwarzes Gold (1958), Ver-
dient um Österreich. Bedeutende Persönli-
chkeiten sudetenländischer Herkunft (1977), 
Bayerns vierter Stamm – die Sudetendeut-
schen (1980). V l. 1984–2000 spolupracoval 
jako red. krajanského časopisu Heimatbrief 
der Lindewiesner. 
Lit.: König, J. W.: Sie wahren das Erbe, Heidenheim 
1983, 1987 a Nürnberg 1993; Red. Dr. R. O. Heimat brief 
der Lindewiesner, 2002, č. 278; Growka, K.: Za R. O., 
Jesenicko 8, 2007.   LM 

OCHMANN , Rudolf, historik, folklorista, spo le-
čenský pracovník, * 5. 1. 1904 Horní Lu tyně 
(Orlová), † 20. 12. 1981 Bohumín (Kar viná). 
Pracoval jako horník a důlní (štajgr) na šach-
tách Karvinska a Orlovska, nejdéle na doub-
ravské Bettině a na Dole ČSA v → Karvi né. 
Ve věku 65 l. se stal dálkovým studentem 
historie na varšavské univerzitě. Dipl. práci 
věnoval vývoji těšínského písem nictví a čte-
nářství. Byl členem Folkoristické sekce → 
PZKO a předsedou místní skupiny této or-
ganizace v Dolní Lutyni. Svou bada telskou 
činnost zaměřil na oblasti karvinské ho a or-
lovského písemnictví, → hornického folkloru 
a hornické mluvy. Mnoho článků věnoval 
severotěšínskému nářečí (→ ná řečí těšín-
ské), hl. lexikologii a frazeologii, zdejším 
místním jménům. Byl vynikajícím znalcem 
hornických tradic, zvl. hornické literatury, 
a to jak ústní, tak i psané. Biblio grafie jeho 
publikační činnosti byla otištěna ve spisech 
Folkloristické sekce PZKO (Hej, koło Cie-
szyna, 1975; Już się rozlega miły głos, 1980; 
Na cieszyńskiej ziemi, 1985).   KK

OKUPACE NACISTICKÁ , okupace nacistickým 
Německem v letech 1938–45. 
Oblast Slezska a sev. Moravy se stala vzhle-
dem ke své geografické poloze, pestrým → 
národnostním poměrům a mimořádnému 
ekon. významu ve 2. polovině 30. l. 20. stol. 
předmětem zájmu a nátlaku nacist. Němec ka 
a beckovského Polska. Vzrůstalo také napětí 
a množily se incidenty mezi obyv. Centrem 
henleinovského hnutí (→ Sudetoněmecká 
strana) se stala zejm. → Opava, něm. obyv. 
Opavska a Hlučíňané přecházeli hranice 

a hlásili se do Freikorp su, na → Těšínsku sí-
lily česko -pol. spory (→ čs. -pol. spor o Těšín-
sko 1918–20). Na základě → mnichovského 
diktátu a ultimáta pol. vlády byla celá oblast 
rozdělena do 4 částí: Hlučínsko bylo připo-
jeno k tzv. altreichu. Těšínsko bylo z větší 
části zabráno Polskem, ale po vypuknutí války 
v září 1939 připadlo Německu jako součást 
Hornoslezské župy v rámci tzv. připojených 
území něm. třetí říše (→ okupační správa). 
Tzv. Sudety, tedy oblasti s převahou německy 
mluvícího obyv., ale též oblasti smíšené (např. 
Opavsko) připadly Německu a 14. 4. 1939 byly 
prohlášeny říšskou župou Sudetenland. Zbylé 
území, osídlené čes. obyv., se stalo součástí 
tzv. druhé ČSR, která byla obsazena nacisty 
14.–15. 3. 1939, načež byla proměněna v tzv. 
protektorát Čechy a Morava. Rozdělení území 
zasáhlo velmi neblaze zejm. ekon. vztahy 
v rámci oblasti, způsobilo narušení kooperace 
mezi ostr. a karvinskou částí → OKR, spolu-
práci železářských a ostatních prům. závodů, 
nové hranice přerušily do pravní tepny. Eko-
nomika celé oblasti byla plně zapojena do něm. 
válečného hospodář ství, v l. tzv. totální války 
a zvl. v posledních měsících evr. válečného 
konfliktu se stala jednou z posledních a nej-
významnějších základen těžkého a zbrojního 
průmyslu Ně mecka. Enormní zvyšování pro-
dukce bylo zajišťováno převážně extenzivními 
pro středky, totální mobilizací prac. sil za cenu 
omezování výroby provozů, které nesloužily 
bezprostředně válečným potřebám, v menší 
míře také investicemi. Neněm. obyv. všech 
částí oblasti se stalo v rámci nacist. plánů na 
likvidaci „rasově podřadných skupin“ a „vý-
stavby nového němectví“ obětí tuhé → ger-
manizace, soudní i mimosoudní perzekuce 
a konfiskací ma jetku, soc. útlaku. Obyv., kteří 
podlehli nátlaku a přihlásili se k něm. národ-
nosti (→ Volksliste), podléhali něm. branné 
povin nosti, tisíce mužů padly či byly zraněny 
na frontách, jiní se dostali do zajetí, zůstali 
nezvěstní. Pol. i čes. obyv. vyjadřo valo svůj 
odpor proti okupantům podporou odbojového 
a partyzánského hnutí (→ pro tinacist. odboj, 
→ Armia Krajowa, → partyzánský odboj aj.). 
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V březnu a dubnu 1945 probíhaly v rámci tzv. 
→ Ostravské operace těžké osvobozovací boje, 
jichž se v řadách Rudé armády zúčastnili také 
čs. tankisté a letci. 
Lit.: Plaček, V.: Ostravsko -karvinský revír v době nacis-
tické okupace, in: Ostrava 4, 1967; Pavelčíková, N.: Os-
travská oblast v letech na cistické okupace (1938–1945), 
Opava 1990; Borák, M.: Odboj proti nacis tickým oku-
pantům na Ostravsku v letech 1939–1945, in: Ostrava 16, 
1991; Dějiny Ostravy, Ostrava 1993.   NP

OKUPAČNÍ SPRÁVA  1938—1945, organizace 
a vývoj správy na územích postupně okupo-
vaných nacistickým Německem. 
Její časově první formou po obsazení pří-
slušných částí čes. Slezska a severových. 
Moravy něm. armádou, tj. po 1. 10. 1938, 
příp. po 14.–15. 3. nebo po 1. 9. 1939, byla 
voj. správa, vykonávaná vždy několik týdnů 
šéfy civilní správy, podřízenými vyšším voj. 
velitelstvím. Pod jejich dohledem probíhala 
výstavba sítě skutečných civilních správních 
úřadů. V další fázi bylo tzv. opavské Slez-
sko (bez → Hlučínska) spolu se zabraným 
sousedním územím sev. a severových. Mo-
ravy začleněno k říšské župě Sudety, v níž 
tvořilo vládní obvod spravovaný vládním 
prezidentem v → Opavě. Obvod se členil 
na 15 venkovských okr. (Landkreis) a měst. 
okr. Opava (Stadtkreis) v čele s venkovský mi 
rady (Landrat), resp. vrchním starostou 
(Oberbürgermeister). Termín Landrat ozna-
čoval jak úřad, tak jeho ved. Slez. venkov ské 
okr. sídlily ve Frývaldově (dnes → Jeseník), 
→ Bruntále, → Krnově, Opavě a → Bílovci, 
na severových. Moravě byl venkovský okr. 
zřízen v → Novém Jičíně. Obdobně bylo 
Hlučínsko a zabraná část čes. → Těšínska za-
členěny do provincie Slezsko a od 1. 2. 1941 
do nově vytvořené říšské župy Hor ní Slez-
sko, přičemž pro celé hist. Těšínsko fungo-
val venkovský okr. v → Těšíně a Hlučín sko 
se stalo součástí ratibořského okr. Zby tek čes. 
Těšínska, nedotčený pol. záborem (→ zábor 
Zaolzí) a začleněný později k tzv. protek-
torátu Čechy a Morava, patřil v něm spolu 
se sousedním morav. územím až do r. 1945 
k obvodu vrchního venkovského rady (Ober-
landrat) v Moravské → Ostravě, který byl 

úřadem 1. instance pro říšskoněm. stát. pří-
slušníky a dozíral na protektorátní okr. úřady 
ve svém obvodě. U nich byly od květ na 1942 
zřizovány tzv. správy z příkazu říše (Reichs-
auftragsverwaltung), na které byla přenesena 
podstatná část agendy oberlan drátů. V oblas-
tech s převahou neněm. obyv., zejm. na Tě-
šínsku, byly obce slučovány do tzv. úředních 
obvodů (Amtsbezirk) s place nými starosty. 
Viz také → administrativně -správní členění. 
Lit.: Zimmermann, V.: Sudetští Němci v nacionálně so-
cialistickém státě. Politika a nálada obyvatelstva v Říš-
ské župě Sudety, Praha 2001; Maršálek, P.: Protektorát 
Čechy a Morava, Praha 2002; Kural, V. – Radvanovský, 
Z. a kol.: „Sudety“ pod hákovým křížem, Ústí nad La-
bem 2002; Maršálek, P.: Pod ochranou hákového kříže. 
Nacistický okupační režim v českých zemích 1939–1945, 
Praha 2012.   JP

OLBRACHT , Ivan (vl. jm. Kamil Zeman), spi-
sovatel a novinář, * 6. 1. 1882 Semily, † 30. 12. 
1952 Praha. 
Studoval práva a historii na univerzitách 
v Praze a ve Vídni, studia nedokončil, stal 
se novinářem, od 30. l. se věnoval výlučně lite-
ratuře. Jako prozaik navazoval důsledně na real. 
tradici moderní čes. prózy. R. 1924 se jako no-
vinář zúčastnil tábora lidu v → Karviné, jeho 
vystoupení bylo hodno ceno jako pobuřování 
proti vládě, byl od souzen ke 2 měsícům vě-
zení ve Slez ské → Ostravě. Z této zkušenosti 
vznikla kniha Zamřížované zrcadlo (1930). 
Podal v ní v beletrizované podobě svědectví 
o po měrech na Ostravsku ve 20. l. Do vl. vy-
právění vložil čtyři povídky (Tři výkřiky ze tmy, 
Rozhovor na okenním prkně, Hrob v kosatcích, 
Polovina života). V posledním příběhu postihl 
osud ostr. havíře, neklidné ho a prostoupeného 
buřičstvím. O. příběhy zobrazují konkrétní 
ostr. realitu, ale součas ně jsou ovlivněny jeho 
polit. postoji a ideo vou orientací. 
Lit.: Rebrová, A.: I. O. a Karviná, T 2, 1978.   JS 

OLBRICH , Joseph Maria, architekt a umělec-
koprůmyslový návrhář, * 22. 12. 1867 Opa va, 
† 8. 8. 1908 Düsseldorf (Německo). 
Studoval na gymnáziu v → Opavě, poté 
na Státní průmyslové škole ve Vídni (1882–86 
u → C. Sitteho). Studia zakončil na akade mii 
ve Vídni (1890–93 u Carla von Hasenauera). 

OKUPACE NACISTICKÁ 
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V l. 1893–94 působil v soukromém ateliéru 
Otto Wagnera. Stál u založení spolku Vídeň-
ské secese, pro který v l. 1897–98 vyprojekto-
val výstavní pavilon. V r. 1899 odešel do um. 
kolonie v Darmstadtu. Zde mohl svobodně 
uskutečňovat své představy o reformě živo ta 
prostřednictvím umění a sakralizací um. 
druhů. V r. 1907 stál při založení něm. Werk-
bundu. V l. 1903 a 1912 proběhly výstavy 
jeho díla v Opavě, 1911 byla na jeho rod-
ném domě odhalena pamětní deska. O. patří 
k za kladatelům moderní architektury ve stř. 
Evro pě. Biomorfně laděnou secesi dokázal 
roz vinout do osobité polohy, výrazně ovliv-
něné tradicí angl. rodinného domu. Z jeho díla 
pro čes. země se uskutečnilo nebo zachovalo 
nepatrné torzo. V kanceláři opavského stavi-
tele Augusta Bartela se podílel na projektu 
kostela sv. Antonína Paduánského v Melči 
(1889–90), neuskutečněny zůstaly jeho návrhy 
úprav Ptačího vrchu v Opavě (1889), zúčast-
nil se soutěží na Uměleckoprůmyslová muzea 
v Opavě (1891) a v Liberci (1895). Nereali-
zovány zůstaly také jeho návrhy novostavby 
domu s kavárnou Niedermayer v Opavě 
(1898). Jedinou jeho uskutečněnou stavbu tak 
představoval opavský dům s cukrárnou bratra 
Edmunda (1904, zbořen 1958). 
Lit.: Vybíral, J.: J. M. O. doma, in: Český lev a rakouský 
orel v 19. století, Praha 1996; Zatloukal, P.: Příběhy 
z dlouhého století. Architektura let 1750–1918 na Mo-
ravě a ve Slezsku, Olomouc 2002; Beil, R. – Stephan, R. 
(ed.): J. M. O. 1867–1908. Architekt und Gestalter der 
frühen Moderne, Darmstadt 2010; Rosová, R. – Strakoš, 
M. (ed.): Průvodce architekturou Opavy / Opava Archi-
tecture Guide, Ostrava 2011; Pelc, M. – Šopák, P. – Šúst-
ková, H.: Opava – Vídeň. Měšťanská kultura 19. století 
mezi periférií a centrem, Opava 2011. 
Obr.: A35, 43.   OZ + PZ 

OLEŠNÁ  → Vodní díla

OLŠÁK , Jaroslav, umělecký knihař a grafik, 
 * 13. 4. 1914 Vsetín, † 11. 5. 1995 Místek 
(Frýdek -Místek). 
Studoval soukromě u → J. Kobzáně ve Zlí ně 
(1936–42), později typografii u Methoda 
Kalá ba v Praze. Úspěšný byl zejm. v oboru 
um. knižní vazby a knižní ilustrace: knihy 
→ L. Hořké (Trnité cesty, 1975, ad.), Máchův 

Máj (1984), Halasovy Mladé ženy (1985) 
aj. Autor originálních publikací, řešených 
autorsky od tisku (typograficky) po vazbu. 
Účastnil se výstav v Americe (Chicago, 
1946), Švýcarsku (Ženeva, Lausanne, Neu-
châtel, Basilej, 1950). Z domácích výstav 
např. 80. výročí narození Petra Bezru če, 
NM 1947; Umělecká knižní vazba, Umělec-
koprůmyslové muzeum, Praha 1948, Pro-
stějov 1966, Brno 1967; V. Bi enále knižní 
grafiky, Brno 1972. Je zastou pen ve sbírkách 
→ GVUO, MG, Knihovny NM v Praze, → 
PPB v Opavě, → Ostravského muzea, Muzea 
knihy ve Žďáru nad Sázavou ad.
Lit.: Katalog Severomoravští výtvarní umělci k 30. vý-
ročí osvobození Československa Sovětskou armádou, 
Ostrava – Olomouc 1975; Žárská, G.: J. O., dipl. práce 
FF OU, 1997. 
Obr.: V196.  PH 

OLŠER , Břetislav, autor literatury faktu, no-
vinář, prozaik, scenárista, fotograf, * 21. 1. 
1947 Hovězí (Vsetín). 
Po absolvování Střední všeobecně vzdě-
lávací školy na Vsetíně prošel dělnickými 
profesemi v OKD. Od r. 1976 pracoval jako 
red. → OV, ČTK, Ostravsko -karvinského 
horníku, MSDen a Práce. Od r. 1997 spiso-
vatel a novinář na volné noze, který se věnuje 
hl. problémům rasismu, svět. terorismu, anti-
sionis mu a osudům krajanů žijících v zahra-
ničí. Jako novinář navštívil na 65 zemí světa. 
Do literatury vstoupil jako autor cestovních 
reportáží Od Hanoje po Mekong (1986), 
z cest do Jihoafrické republiky vytěžil kni hu 
Češi v zemi zlata, platiny a diamantů (2001). 
Za knihu Koně pro Františka Hol čáka aneb 
(Ne)čas mezi taxisy (2000) byl odměněn Ce-
nou Egona Erwina Kische za literaturu faktu. 
Tuto cenu obdržel celkem třikrát. O znalost 
dějin holocaustu a izrael sko -palestinského 
konfliktu se opírá v knihách Přežili šest 
válek (2000), Krev na meči džihádu (2001) 
a v románech …a Bůh osiřel (2002), Krev 
pod obojí (2003) a Černá krev (2006). Na-
psal 5 scénářů telev. dokumen tárních filmů 
s reg. tematikou. Své knihy doprovází vl. fo-
tografiemi, z nichž uspořádal výstavy v ČR, 

OLBRICH



135

OLŠOVSKÝ ONDERKA

Německu a Kanadě. Na webových stránkách 
zpřístupnil podstatnou část svých publicis-
tických úvah a fejetonů, v nichž převládá 
cestopisné téma.
Lit.: Mikulcová, M. – Graclík, M.: Kulturní toulky 
Va lašskem, Frýdek -Místek 2000.   MP 

OLŠOVSKÝ , Jaromír, historik umění, * 10. 5. 
1966 Ostrava.
Po absolvování gymnázia v → Ostravě-
-Porubě (1984) vystudoval hutnictví neže-
lezných kovů na → VŠB (1989). Následovala 
studia na MU, kde se věnoval historii a dě-
jinám umění (Mgr. 1997, Ph.D. 2007 prací 
Barokní sochařství v Rakouském Slezsku 
1650–1800). Od r. 1995 historik umění a kurá-
tor sbírky uměleckohist. řemesla → SZM (au-
tor výstavy Historismus ve sbírkách Slezského 
zemského muzea, 2007, a podíl na mnoha dal-
ších), od r. 2009 odb. asistent FPF → SU (tam 
PhDr. 2009 prací Umění a společnost 19. sto-
letí v Rakouském Slezsku na příkladu sochař-
ské tvorby). Odb. zájem směřuje k sochařství 
doby baroka (Barokní malířství a sochařství 
v západní části českého Slezska, 2001; Ba-
rokní malířství a sochařství ve východní části 
českého Slezska, 2004, obě s → M. Schenko-
vou) a 19. stol. (Malířství a sochařství 19. sto-
letí v západní části českého Slezska, 2008, 
s → M. Schenkovou).   JI

OLZA , folklorní soubor z Českého Těšína. 
Vznikl 1954 jako soubor Hlavního výboru → 
PZKO. Byl veden choreografkami Ja ninou 
Marcinkovou, Annou Ruszovou, Ja ninou Fer-
feckou a manžely Jawor kovými. Repertoár O. 
tvoří písňový, taneční a obřadně -zvykoslovný 
→ folklor stř. a již. → Těšínska a různých et-
nografických oblastí Moravy (→ Valašsko), 
Slovenska, Polska i Čech (Chodsko). Svoje 
umění prezentovala O. na folk. festivalech 
v Čechách (např. v Praze či Strážnici), na Slo-
vensku (např. ve Svidníku), na svět. folk. 
festivalu v Rzeszowě aj. Dále vystupovala 
v USA, Německu, Holandsku, Belgii, Fran-
cii, Velké Británii, Litvě, Bělorusku, Turecku 
a Portugalsku. Význ. aktivitou souboru jsou 
také jeho výchovné koncerty pro těšínské 

školy. Za svou činnost obdržela O. řadu 
čes. i pol. vy znamenání, mj. prestižní cenu 
Oskara Kol berga. Součástí souboru je kapela 
vedená Henrykem Chmielem, jež vystupuje 
rovněž samostatně. Ta se však osamostatnila 
a O. nyní spolupracuje s kapelou Lipka, ve-
denou Chrystianem Heczkem. Současným 
um. ved. O. je Roman Kulhanek. 
Lit.: Wacławik, A.: Zespoły regionalne pezetkaowskie 
i szkolne w ubiegłym dziesięcioleciu, in: Już się roz lega 
miły głos, Český Těšín 1980; Leksykon PZKO, České 
Těšín 1997.   KK 

ONDERKA , Anton, stavitel, * 4. 7. 1799 Mo-
ravice (Opava), † 1879 Brno. 
O jeho případných studiích nemáme dosud 
zprávy. Z pouhého stavitele se O. vypraco-
val až na velkoknížecího ředitele stavební 
kanceláře → řádu něm. rytířů a stavebního 
radu. Jeho dílo je možno sledovat od r. 1817, 
kdy podle návrhu opavského stavitele → 
J. A. Englische prováděl přestavbu zámku 
v → Raduni. Na přelomu 30. a 40. l. se vý-
razně podílel na pozdně klasicistní pře-
stavbě → Opavy. Jeho charakteristickým 
motivem byla kombinace sloupového por-
tiku se sle pými arkádami, který uplatňoval 
jak u stát. staveb (místodržitelství, 1838–40; 
robotár na, 1841; voj. nemocnice, 1843–45; 
kasár na Františka Josefa I., 1847–48, zbo-
řena), tak u měst. objektů (mincovna a zbroj-
nice, 1836–38; měst. střelnice, 1840, a řada 
měšťanských domů). V téže době vrcholila 
i O. stavební činnost pro řád něm. rytířů, kdy 
vybudoval areál kolem Rybího trhu v Opavě 
(s domem komtura, klášterní ško lou, děkan-
stvím, úpravami kaple sv. Alžběty a kostela 
Nanebevzetí P. Marie) a současně i sousední 
okrsek při okraji města (s kláš terní školou, 
ženským klášterem a hosp. domem nemoc-
nice včetně domu Antona Weich ta, čp. 161, 
1838–42). Za vrchol jeho díla možno pova-
žovat dostavbu lázní v → Kar lově Studánce 
(korigoval stavbu Sloupové ho domu s glo-
rietem nad Maxmiliánovým pramenem, 
1841–42). K význ. pracím dále patří i několik 
sakrálních staveb (dokončení kostela sv. Mi-
chala ve → Vrbně pod Pra dědem, 1837–44; 

OLŠER 
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zámecká kaple v Horní Dlouhé Loučce, 
1838–39, stavba empírového kostela sv. Au-
gustina v → Sovinci, 1844–45, ad.). Koncem 
40. l. začal výrazněji užívat historizujících 
motivů, zejm. u areálu ženského kláštera 
se školou v → Bruntále (1844–47). 
Lit.: Zatloukal, P.: Příběhy z dlouhého století. Archi-
tektura let 1750–1918 na Moravě a ve Slezsku, Olo-
mouc 2002; Šopák, P.: Dílo stavitele A. O. do roku 1848, 
ČSZM-B 52, 2003; Šopák, P.: Klasicistní architektura 
Opavy let 1780–1850, Opava 2003; Pelc, M. – Šopák, 
P. – Šústková, H.: Opava – Vídeň. Měšťanská kultura 
19. století mezi periférií a centrem, Opava 2011. 
Obr.: A28; HZ (63, 79); M (280, 282–283).   OZ + PZ

ONDRÁŠ Z JANOVIC , slezský zbojník, * 13. 11. 
1680 Janovice (Frýdek -Místek), † 1715 Sviad-
nov (Frýdek -Místek). 
Syn janovického fojta Ondry z rodu Fu cimanů 
(† 1717) a jeho manželky Doroty († 1708). Již 
r. 1709, kdy se jeho otec vzdal zadluženého 
fojtství ve prospěch Ondrášo va bratra Jana, 
byl mezi zbojníky. Vytvořil zbojnickou dru-
žinu, k níž náleželi např. Jiří Polenda, Ondřej 
Chlopčík i Jura Jurá šek, který byl ve Sviad-
nově u → Frýdku původcem jeho předčasné 
smrti. Vzhledem k tomu, že Ondráš byl za-
bit a nebyl souzen, zachovalo se nám velmi 
málo hist. prame nů. Věrohodná fakta o jeho 
životě se opírají hl. o rodnou matriku farnosti 
v Dobré z l. 1652–99 a o záznamy v janovické 
gruntov nici. Ondrášovy příběhy se staly zá-
kladem bohaté lid. slovesnosti i zdrojem lit., 
hud. a výtv. tvorby (→ písně kramářské, → 
P. Bezruč, → G. Morci nek, → L. Janáček, → 
J. V. Sládek, → F. Slá ma). 
Lit.: BSSSM 7; Nehýbl, J.: Kramářská píseň o O., SlSb 
48, 1950, č. 4; Sivek, A.: O. z J., Ostrava 1958.   LD 

ONDRUSZ , Józef, učitel, redaktor, folkloris ta,
 * 18. 3. 1918 Darkov (Karviná), † 27. 5. 1996 
Darkov. 
Jako absolvent měšťanské školy ve → Fry-
štá tě a uč. ústavu ve Slezské → Ostravě za-
čal vyučovat ve svém rodišti. Během druhé 
svět. války byl nucen se ukrývat ve vl. domě. 
Po válce působil krátce ve školství, po zá-
kazu pedagogické činnosti v Československu 
začal vyučovat v Polsku, po r. 1948 učil již tr-
vale v → Karviné. Byl red. časopisu pro pol. 

děti Jutr zenka (1970–73), šk. inspektorem, 
spoluau torem řady učebnic pro menšinové 
školy na → Těšínsku, vášnivým bibliofilem, 
odborní kem v oblasti ex libris, sběratelem 
a popula rizátorem → lid. kultury, hl. slo-
vesnosti (např. Przysłowia i powiedzenia lu-
dowe ze Śląska Cieszyńskiego, 1954; Śląskie 
opowieści ludowe, 1963; Proza ludowa gór-
ników kar wińskich, 1974; O ptaszku Złotod-
zióbku i inne bajki, 1986). Vl. tvorbu, psanou 
→ nářečím těšínským nebo spis. polštinou, 
zahájil v polovině 50. l. ve → Zw stylizova-
nými lid. povídkami Godki śląskie (1956), 
psal rovněž do → GL, Ogniwo, → KalŚ, 
Literatura Ludowa aj. 
Lit.: BSSSM NŘ 7 (19).   IB + KK

OPAVA , německy Troppau, město na řece 
Opavě, kulturní a do roku 1928 administra-
tivní a správní centrum rakouského a poté 
československého Slezska; 58 351 obyvatel 
(2011). 
Nejst. písemná zmínka je z r. 1195, statut 
města získala kolem r. 1215 (jako město 
písemně doložena r. 1224). V areálu města 
existovalo osídlení již ve st. době kamenné, 
konti nuita však není doložena ani z období 
slovanského. Vyvinula se ve význ. hosp. 
centrum kraje zvl. obchodem s vínem, vý-
vozem olova (od 13. stol. vlastníkem dolů 
u → Horního Benešova) a řemeslnou výro-
bou. Její postavení posílilo privilegium mo-
rav. markraběte Přemysla z r. 1247, udělu jící 
právo výročního trhu. Poměrně značný 
pozemkový majetek města byl decimován 
za mongolského vpádu v r. 1241 a městu zů-
staly v držbě jen vsi Slavkov, Otice, Skřipov 
a (od r. 1523) Jakubčovice. Ke konci 1. čtvr-
tiny 13. stol. byla opevněna náspy, posléze 
hradbami, v 17. stol. systémem Vauban 
(bastionová barok. pevnost hvězdicovitého 
tvaru). V téže době se stala střediskem hola-
sické provincie (→ Holasici), byť kn. a úřed-
ní ci sídlili nadále v → Hradci nad Moravicí. 
Od konce 13. stol. se Opavsko oddělovalo 
od Moravy a inklinovalo ke slez. knížec-
tvím. Opavskými kn. se stala vedlejší větev 
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Přemyslovců (→ Přemyslovci opavští, → 
Opavské knížectví), již založil nemanželský 
syn Přemysla Otakara II. Mikuláš. Knížecí 
dvůr se do O. přemístil poč. 15. stol. Od 60. l. 
15. stol. se na knížecím stolci vystřídali Kun-
štátové, Korvinové, Jagellonci a → Liech-
tensteinové. Předbělohorská O. byla osídlena 
obyv. dvou jazyků (→ Češi a → Němci), silné 
pozice po vypuzení → Židů r. 1522 získa li 
protestanté. Za → třicetileté války město 
trpělo nájezdy žoldnéřských armád, poklesl 
jeho hosp. význam a byla decimována po-
pulace. Liechtensteinové povolali r. 1629 
→ jezuity, kteří zahájili tvrdou rekatolizaci. 
Po odtržení větší části Slezska od habsbur-
ské monarchie v r. 1742 (→ vratislavská kon-
vence) se O. stala správním centrem tzv. rak. 
Slezska, v l. 1742–82 sídlem → Královského 
úřadu a v l. 1793–1849 → Krajského úřadu 
a místem zasedání → Slez ského veřejného 
konventu. V ekonomice města se začaly 
uplatňovat formy protoindustriální velkový-
roby (→ protoindustrializace). Intelektuální 
kruhy města od konce 18. stol. inklinovaly 
k osví cenství a iluminátům, vznikla zde → 
zed nářská lóže, v r. 1805 stálé měst. diva-
dlo a r. 1814 bylo zal. Gymnazijní muzeum 
(→ SZM). Statut sídla správy a samosprávy 
byl O. navrácen r. 1850 zřízením → Zem-
ské vlády slezské, → Slezského zemského 
sně mu a založením Obchodní a živnosten-
ské komory. Ve 2. polovině 19. stol. se O. 
stala centrem národně uvědomovacích snah 
Če chů ve Slezsku, sídlem redakcí čes. no-
vin, byla zde r. 1877 založena → Matice 
opav ská a r. 1883 první soukromé čes. → 
Ma tiční gymnázium. Tehdy začalo i za-
ostávání města v procesu → in dustrializace, 
zvl. v porovnání se sousední → Ostravou. 
Vzniklo zde několik menších textilních to-
váren a objekty potravinářské ho průmyslu. 
Na síť rak. železnic byla napojena r. 1855 
(→ dopravní poměry). Postupně sílilo něm. 
naci onální hnutí. Z 30 762 obyv. v r. 1910 
bylo 27 240 Němců a 2 039 Čechů. Po roz-
padu Rakouska -Uherska odmítli reprezen-
tanti Němců začlenění do ČSR. O. se stala 

hl. městem provincie → Sudetenland. 18. 12. 
1918 byla obsazena čs. vojskem a odpor 
pacifikován. Zůstala však ohniskem něm. 
iredenty. V r. 1928 bylo Slezsko spojeno 
s Moravou v zemi Moravskoslezskou, je-
jíž správní a samosprávné orgány sídlily 
v Br ně. V l. 1938–45 byla O. součástí su-
detské župy a sídlem úřadu vládního pre-
zidenta. 22.–23. 4. 1945 město s velkými 
ztrátami dobyto sov. vojsky, poté proběhl 
→ odsun něm. obyv. a O. dosídlo vána Če-
chy. Byla zal. nebo obnovena řada prům. 
podniků (Ostroj, Minerva, Gale na, Opavia), 
zahájena výstavba bytů a spol. infrastruk-
tury. Do města byl v r. 1948 umís těn Slezský 
studijní ústav (od r. 1958 → Slezský ústav), 
r. 1953 Vyšší pedagogická škola a od r. 1991 
→ SU. O. je sídlem řady kult. institucí 
(→ Dům umění v Opavě, → Slezské diva-
dlo, SZM). – Areál města byl silně zničen 
při průchodu fronty v r. 1945. Z hist. měst. 
zástavby dochována zejm. tzv. Hláska – re-
nes. měst. věž, která s přilehlými budovami 
sloužila jako obch. a správní centrum města 
(Schmetterhaus). Vznikla na místě dřevěné 
v l. 1614–18 a v l. 1902–03 byla obklopena 
současnou novorenes. budovou (dnes sídlo 
Magistrátu města O.). Na území města stojí 
několik barok. měst. paláců místní šlechty – 
význ. především Sobkův (30. l. 18. stol.) 
a Blücherův (současná podoba z oprav 
po r. 1737). Filípkův dvůr na sev. předměstí 
je dvojvěžovou stavbou ve stylu lid. baroka 
z 1. poloviny 18. stol. Někdejší měst. hrad 
z konce 14. stol. byl později přestavěn na re-
nes. a následně barok. zámek. Ten však již 
v 19. stol. přestal plnit svou funkci a r. 1892 
byl zbořen. Přibližně na jeho místě vznikla 
již v l. 1893–95 pseudorenes. budova muzea 
(dnes výstavní budova SZM). Farní kostel 
Nanebevzetí P. Marie (dnes konkatedrála os-
travsko -opavské diecéze) vystavěn → řádem 
něm. rytířů ve 13.–14. stol. Jde o typickou 
stavbu slez. cihlové gotiky se dvěma věžemi, 
z nichž již. byla v 80. l. 17. stol. zvýšena 
o barok. nástavbu (se svými 102 m údajně 
nejvyšší kostelní věží ve Slezsku). Interiéry 
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převážně barok. z doby po požáru r. 1758 
(obrazy → I. Raaba, → F. I. Leichera, so-
chy → J. G. Lehnera ad.). Od r. 1995 NKP. 
Farní kostel sv. Ducha (pův. klášterní kostel 
minoritů) s got. jádrem ze 13. stol. byl upra-
ven na přelomu 14. a 15. stol. (nové presbyte-
rium a věž). Dnešní podoba převážně barok. 
(úpravy po požárech 1689, průčelí ze 30. l. 
18. stol.). Uvnitř fresky → J. K. Hand-
keho z r. 1724, v kryptě hroby opavských 
Přemyslovců. Barok. kostel sv. Jiří (jindy 
také sv. Vojtěcha, neboť patrocinium 
se často střídalo) vznikl na místě st. stavby 
v l. 1675–78 v rámci jezuit ské koleje, jejíž 
přestavba byla projektována současně, ale 
proběhla teprve na zač. 18. stol. (po zrušení 
řádu sloužila jako zem. sněm, dnes sídlo → 
ZAO). Kostel sv. Václava s dominikánským 
klášterem vznikaly od konce 13. do 30. l. 
14. stol., později často upravovány, zvlášť 
barok. ve 30. l. 18. stol. V 19. a 20. stol. areál 
devastován a teprve po r. 1967 restaurován 
na Dům umění. Kostel sv. Jana Křtitele 
a Jana Evangelisty vznikl jako součást joha-
nitské komendy se špitálem před polovinou 
14. stol., upravován barok. a v 1. polovině 
19. stol. klasicistně. Got. kos telík sv. Alžběty 
na Rybím trhu fungoval jako pohřební kaple 
řádu něm. rytířů, později upravován barokně 
(dnes slouží pravoslavné církvi). Uvnitř ob-
raz Alžběty Durynské od F. I. Leichera. 
Z předměst. círk. staveb význ. zejm. okto-
gonální kaple sv. Kříže (podle uživatelů při 
švéd. vpádu za třicetileté války zv. Švédská), 
která je cihlovou got. stavbou zal. r. 1394 kn. 
Přemkem I. Opavským. Od konce 18. stol. 
fungovala jako sýpka, na zač. 20. stol. opra-
vena a 1995 prohlášena NKP. – Ze staveb 
20. stol. význ. neorenes. budova měst. spo-
řitelny z l. 1901–02 podle severoněm. vzorů, 
Slezské divadlo z r. 1805, přestavěné v 80. l. 
19. stol. a rekonstruované v r. 1909 podle ná-
vrhu vídeňského arch. Ferdinanda Fellnera 
ve stylu Ludvíka XVI. (mezi l. 1948–90 
fasáda zjednodušena dle představ social. 
realismu), obch. dům Breda, vystavěný v du-
chu amer. architektury v l. 1928–30 podle 

projektu → L. Bauera, či kostel patronky 
Slezska → sv. Hedviky od téhož autora 
z l. 1933–38 (památník obětí první svět. 
války; uvnitř výzdoba od → P. Gebauera, 
→ A. Zdrazily či → H. Železné -Scholzové). 
Význ. jsou také obytné a užitkové stavby → 
O. Reichnera. – Ráz města dotváří četné 
plastiky → V. Havla, → S. Lacinové, → 
V. Gajdy, → O. Ciencialy, → K. Gebauera, 
Vladimíra Kýna, Jaroslavy Lukešové, → 
P. a → J. Chráskových ad. – Od r. 1992 
je Opava měst. památkovou zónou.
Lit.: Kuča 4; HM úvodní svazek; Kreuzinger, S.: Chro-
nik der alten und neuen Zeit Troppau’s oder Troppau und 
seine Merkwürdigkeiten, Troppau 1862; Mader, R.: Un-
ser Troppau, Bamberg 1950; Grobelný, A. – Sobotík, B. 
(ed.): O. Sborník k 10. výročí osvobození města, Ostrava 
1956; Vlastivěda Ostravského kraje, Opavsko 1959–62; 
Čechová, V.: Geneze středověké O. a tržní sítě na Opav-
sku do konce 13. století, Praha 1970; Buhl, P.: Troppau 
von A bis Z, München 1973; Myška, M.: O. v době zalo-
žení muzea, Opava 1989; Gebauer, J. – Šrámek, P.: Ná-
městí a ulice města O., Opava 1990; O. Sborník k ději-
nám města 1–6, Opava 1998–2011; Müller, K – Žáček, R. 
(red.): O., Praha 2006. 
Obr.: A (4, 6, 17, 18, 30, 40, 45, 54, 62, 68, 73, 75, 81, 90, 
108); HZ58; M139–167; S (3, 32, 40, 52, 58, 69, 96, 97, 106); 
V (3–4, 6, 79, 105, 121, 136, 145, 159); Z39.   MM + JI

OPAVSKÁ OPERA  
Po míru vratislavském se stala → Opava 
správním centrem rak. Slezska. Tehdy vznikl 
i pravidelný styk města s profesionál ním di-
vadlem. Hrálo se v Divadle u městské věže 
(Theater um den Stadtturm, → div. budovy 
a sály) neboli Schmetterhausu na Horním 
nám. (dnešní měst. radnice). Hr. Ignác Do-
minik Choryn ský z Ledské si zřídil ve svém 
paláci v Opa vě Theatrum. První dlouho-
dobé působení div. společnosti je v Opavě 
doloženo v l. 1782–84 (za vedení Karla Mo-
rocze). V l. 1789–94 byly společností Karla 
Haina pravidelně uváděny opery. Jako první 
v r. 1790 opera Giovaniho Paisiella Domýš-
liví filosofové. Po otevření nové div. budovy 
v r. 1805 se divadlo pronajímalo div. společ-
nostem. Vy vrcholením tohoto období byl 
→ opavský kongres Svaté aliance, kdy byly 
uvedeny 4 opery a melodram Medea Jiřího 
Bendy. Po hist. opavském kongresu tří cí-
sařů žilo diva dlo již navyklým chodem podle 
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ustáleného modelu divadel rak. monarchie. 
V r. 1849 zazněly jako novinky Flotowova 
Marta, Halévyho Židovka a Verdiho Ernani. 
V l. 1864–73 působil v opeře Josef Friedrich 
Hummel (1841–1919), pozdější uznávaný ví-
deňský a salzburský dirigent. – Založení → 
Matice opavské v r. 1877 sehrávalo klíčovou 
úlohu v rozvoji čes. kult. života v opavském 
Slezsku. V polovině 90. l. 19. stol. byly opav-
skou operou provedeny německy první Sme-
tanovy opery a na programu se objevu jí díla 
Wagnerova. Po první svět. válce se v Opavě 
rozvíjel čes. i něm. div. život. Na základě 
schválení petice → Nové generace dosáhli → 
Češi práva realizovat v měst. div. scéně čes. 
představení. V meziválečných l. zde milov-
níci oper mohli pravidelně zhlédnout nejlepší 
inscenace 3 operních souborů – opavského, 
ostr. a olomouckého. Opavský soubor repre-
zentovaly inscenace Wagnerových oper Mis-
tři pěvci norimber ští (1923), Valkýra (1926), 
Soumrak bohů (1927), Parsifal (1927), Tan-
häuser a Siegf ried (1930), Straussovy Elektry 
(1925). Po r. 1945 se opera rozvíjela v nově 
zal. Slezském národním divadle (→ Slezské 
divadlo v Opavě). 
Lit.: Zbavitel, M.: Kalendarium dějin divadla v Opavě, 
Opava 1995; Boženek, K.: O. o. I–III, Opava 2000.   KB

OPAVSKÉ KNÍŽECTVÍ , jedno ze slezských kní-
žectví, zahrnující území zhruba mezi ře kou 
Odrou a Hrubým Jeseníkem. 
Za předchůdce O. k. se považuje Holasicko 
(→ Holasici). Přemyslovci se pokusili toto 
pohraniční území postupně kolonizovat. 
V r. 1200 byly založeny Hlubčice a rozsáhlé 
stat ky zde dostali v době mezi l. 1214–18 
joha nité. V průběhu 13. stol. byla založena 
nová města (→ středověká kolonizace) a síť 
zeměpanských → hradů. Vl. podně tem pro 
vznik knížectví bylo udělení Opav ska Miku-
láši I., levobočkovi krále Přemysla Otakara 
II. (→ Přemys lovci opavští). Toto rozhodnutí 
Přemysla Otakara II. jeho nástupce Václav II. 
neuznal a sám se do dění na Opavsku vměšo-
val, definitivně bylo knížectví konstituováno 
v r. 1318, kdy je král Jan Lucemburský oddělil 
od Moravy a udělil Mikuláši II. Opavskému 

(1318–65). Oddělením rozumíme soudní sa-
mostatnost knížecího soudu. Územní celist-
vost O. k. na rušovaly tzv. → morav. enklávy, 
statky olo mouckého biskupství, které byly 
z moci kn. vyňaty. Oddělení od Moravy ne-
znamenalo automaticky přičlenění ke Slez-
sku, začle ňování Opavska do Slezska bylo 
postupné a zprvu k tomu přispívaly přede-
vším sňatky opavských Přemyslovců, kteří 
se dynasticky rychle sblížili s → Pias tovci. 
Sám Mikuláš II. dostal již v r. 1337 Rati-
bořsko jako léno od čes. krále, zaujal tak 
nepochybně místo mezi slez. kn. Správní 
a územní vývoj O. k. určovala vládnoucí 
dynastie. Územní roz sah knížectví se často 
měnil, podstatné bylo také to, že opavští Pře-
myslovci po vzoru slez. Piastovců dělili svou 
zemi mezi žijící mužské příslušníky rodu. 
To v praxi zna menalo rozdrobování území 
a časté směny jednotlivých částí mezi členy 
rodu. Jindy vládli dědici nedílně, tj. společně, 
ale ani to neznamenalo zlepšení správy. Část, 
která zahrnovala → Opavu, byla označována 
jako knížectví, ostatní části jako země. Prvé 
ta kové rozdělení se ustálilo v r. 1377, kdy 
došlo k dělení Opavska mezi 4 syny Miku-
láše II. – Přibližování Opavska Slezsku po-
kračovalo během → husit. válek, kdy se kn. 
přidržela kat. strany a krále a císaře Zik-
munda, což ovšem způ sobilo vpády husitů 
na Opavsko. Slabá moc kn. a komplikované 
polit. poměry přispěly k pozvolnému zvyšo-
vání významu šlechty, která ovládla knížecí 
úřady. – V r. 1424 se stala čeština úřední 
řečí v opavské části, na Krnovsku r. 1426. 
Kn. pro nedostatek peněz musela často za-
stavovat části knížectví okol ním Piastov-
cům, a tak se stalo, že potomci Mikuláše I. 
ztratili vl. O. k. a zůstala jim jen vláda nad 
Hlubčickem. V bojích mezi Jiřím z Poděbrad 
a Matyášem Korvínem (→ česko -uh. válka) 
se stalo i O. k. předmětem jejich zápasu, 
v němž chtěli pro své potomky zajistit místo 
mezi slez. kn. Přechodně byl vítězem Matyáš 
Korvín, který knížectví svěřil svému levo-
bočkovi Janu Korvínovi. Ten byl nakonec 
přinucen vymě nit své statky se Zikmundem, 
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bratrem krále Vladislava Jagellonského. Ale 
když se stal Zikmund v r. 1506 pol. králem, 
chtěl knížectví prodat čes. šlechtici Mikuláši 
Trčkovi z Lípy. Proti tomu se postavili opav-
ští stavové tak energicky, že Zikmund vrátil 
O. k. jako léno přímo králi Vladislavu, který 
se zavázal knížectví nikomu neprodávat ani 
nezastavovat. Když zemřel poslední opavský 
Přemyslovec, dějin O. k. se to příliš nedo-
tklo, tento rod zde již dávno předtím nevládl. 
V této době se začínají odvíjet zcela jiným 
směrem dějiny → Krnovského knížectví. 
O. k. zůstalo zatím bezprostředně podřízeno 
králi, spravoval je zem. hejtman a stavové. 
To vedlo k nárůs tu moci stavů, kteří hledali 
oporu u stavů v Čechách a na Moravě. Dějiny 
16. stol. na Opavsku jsou poznamenány zápa-
sem mezi → reformací a → protireformací, 
která měla často podobu zápasu mezi mocí 
stav. a pa novnickou. – Až v r. 1613 dostali 
Opavsko (1623 i Krnovsko) jako léno čes. 
koruny → Li echtensteinové. Stvrzena byla 
tehdy jeho příslušnost ke Slezsku. To zna-
menalo vyhrocení konfliktu se stavy, které 
poukazovaly na sta ré spojení s Moravou. 
Za stav. povstání byli Liechtensteinové kní-
žectví na krátkou dobu zbaveni, ale události 
po Bílé hoře vedly k je jich úplnému vítězství. 
V r. 1627 bylo vyhlá šeno obnovené právo 
slez., které posilovalo moc král. proti moci 
knížecí. Liechtenstei nům zůstaly pravomoci 
v oblasti správní a soudní. Období 17. stol. 
je poznamenáno tuhou a trvalou rekatolizací, 
jejímž důsled kem byl na jedné straně odchod 
exulantů a zabavení šlechtických majetků 
(→ konfiskace slez.), na druhé straně příchod 
nových círk. řádů a kongregací (→ jezuité 
a zejm. → řád něm. rytířů) a rozmach barok. 
kul tury. Vídeňské centrální úřady habsbur-
ské monarchie omezovaly knížecí moc, takže 
ke konci feudalismu se knížecí pravomoci 
sní žily takřka na úroveň jiných vrchností. 
Ztráta Slezska v r. 1742 (→ vratislavská kon-
ven ce) územně zmenšila i vl. O. k. Součas ně 
však došlo k vytvoření tzv. rak. Slezska, 
což posílilo význam jeho zem. úřadů, které 
byly přeměněny podle vzoru býv. Vrchního 

úřadu (→ administrativně -správní členění). 
V r. 1849 O. k. zaniká a dnes existuje již jen 
v titulatuře Liechtensteinů. 
Lit.: HM 14; Čechová, V.: Geneze středověké Opavy 
a tržní síť na Opavsku do konce 13. století, Ostrava 1970; 
Gawrecki, D.: Chrestomatie k dějinám Slezska, Opava 
1995; Slezsko v dějinách českého státu, Opava 1998. 
Obr.: K10.   TK

OPAVSKÝ BESEDNÍK , národně zaměřený ča-
sopis ve Slezsku, 1861–65. 
Byl prvním časopi sem zaměřeným na rozvoj 
nár. uvě domění slez. lidu. Po 5 l. byl zastaven 
na nátlak tehdejší protičesky orientované slez. 
vlády. Jeho nástupcem byl → OT. OB byl od-
vážným činem → A. Vaška, který ho vy dával 
za pomoci obětavých spolupracovní ků, jako 
byli → C. Lelek a → J. Lepař, ze známých 
čes. spisovatelů se na lit. části ča sopisu podí-
leli Gustav Pfleger Moravský a → F. Pravda. 
Byl tištěn švabachem, aby podchytil nejširší 
vrstvy, a měl poměrně široký tema tický zá-
běr – vedle zpráv z kult. center si vší mal 
hosp. a soc. poměrů, referoval o projevech 
nár. života. Díky aktivitě OB byly vytvo-
řeny podmínky pro veř. vystou pení slez. lidu 
na → Ostré hůrce u Chabičo va 12. 9. 1869, 
kde se lidé ve Slezsku přihlá sili k zápasu 
za státoprávní čes. požadavky, a vyhlásili tak 
jednotu s čes. nár. centrem (→ tábory lidu). 
Lit.: Ficek, V.: Antonín Vašek v boji za práva a vědec-
kou pravdu, Ostrava 1964; Šimeček, Z.: K počátkům 
novinářství v Opavě, SlSb, 1968, č. 1.   JS 

OPAVSKÝ KONGRES , druhý kongres Svaté 
aliance (spolku křesťanských panovníků) 
k udržení poměrů nastolených po napoleon-
ských válkách roku 1820. 
Probíhal za účasti zástupců Rakouska, Rus ka, 
Pruska, Anglie a Francie 23. 10. – 24. 12. 1820 
v → Opavě. Impulzem k jedná ním byl roz-
voj rev. hnutí v Evropě, zejm. ve Španělsku 
a v Itálii. Osobně byli na kongre su přítomni 
rus. car Alexandr I., rak. císař František I., 
prus. král Fridrich Vilém III.; hl. aktérem 
jednání byl rak. kancléř Metter nich. Žádal 
souhlas velmocí s voj. interven cí v Neapol-
sku na základě rakousko -neapol ské smlouvy 
z r. 1815. Diplomatický souboj probíhal zvl. 
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s Ruskem, které prosazovalo obecný požada-
vek práva na intervenci pro celou koalici, ni-
koli pro jednotlivé členy. Výsledkem byl tzv. 
Předběžný protokol, kompromis Rakouska, 
Ruska a Pruska, formulující zásady inter-
vence a otevírající cestu k zákrokům proti 
rev. a dem. hnutím po celé Evropě. Byl nepři-
jatelný pro Velkou Británii, ale také Francii, 
a znamenal tak ko nec „velké aliance“. Zase-
dání v Opavě bylo přerušeno 20. 11. 1820, kdy 
byl dopisem pozván neapolský král k dalším 
jednáním v Lublani, a ukončeno 24. 12. 1820. 
Lublaňský kongres, navazující na opavský, 
byl zahájen 11. 1. 1821. 
Lit.: Polišenský, J.: O. k. roku 1820 a ev ropská politika 
let 1820–1822, Ostrava 1962.   LD 

OPAVSKÝ TÝDENÍK , periodikum s podtitu-
lem Orgán národní strany svobodomyslné, 
1870–1913. 
Nástupce → OB. V l. 1870–82 vycházel 
jako týdeník, 1883–1913 dvakrát týdně. 
V l. 1880–83 měl přílohu Ostravan, reg. mu-
taci pro ostr. prům. aglomeraci. V r. 1913 
splynul se Slezským věstníkem a přijal jeho 
název. Red. OT byl do r. 1880 → J. Zacpal, 
po něm se ujal redakce Rudolf Hill ad. OT 
měl po dobnou orientaci jako OB, věnoval 
větší pozornost domácí i zahr. politice a hájil 
po žadavky jednotlivých národů v Rakousku. 
→ V. Prasek a → J. Zukal zde publikovali 
články věnované kult. historii regionu, jeho 
nár. snahám a šk. poměrům a snažili se tím 
posilovat nár. uvědomění lidu. Slibný vývoj 
čes. žurnalistiky ve Slezsku, zřetelně inspi-
rovaný pojetím novinářství Karla Havlíčka, 
našel své další pokračování v založení → 
Novin Těšínských. 
Lit.: Šimeček, Z.: K počátkům novinářství v Opavě, 
SlSb, 1968, č. 1; Kubíček, J.: Noviny a časopisy na Mo-
ravě a ve Slezsku do roku 1918, Brno 2001.   JS + MM

OPAVSKÝ , Martin (Martinius), zvaný též Po-
lonus, teolog, kazatel, právník a spisovatel,
 * asi 1230 Opava, † 1278 Bologna (Itálie). 
První z literárně činných Slezanů, jenž 
se svým působením a dílem stal známým 
po celém tehdy vzdělaném světě. Všímali 
si ho něm., pol. i čeští badatelé. Podle svého 

rodiš tě míval různé přídomky: Trepus, Stre-
pus, někdy také Bohemus; nejčastěji je však 
uvá děn pod jménem Martinus Polonus nebo 
také Polák. V Praze, kde studoval, vstoupil 
do do minikánského řádu (→ círk. řády), poz-
ději se vzdělával i ve Vratislavi. Okolo r. 1250 
odešel do Říma, kde prožil značnou část svého 
života jako pa pežský zpovědník. Papež jej 
1278 ustanovil hnězdenským arcibiskupem, 
ale na cestě za svou novou funkcí v Bologni 
zemřel. Proslul jako teolog, znalec círk. práva 
a kazatel (au tor sbírky 321 kázání Sermones 
de tempore et de sanctis). Jeho nejznámějším 
dílem je Cro nica summorum pontificum im-
peratorumque, podle svého autora zv. obvykle 
Martinia ni. V předmluvě k dílu, které je struč-
nou kronikou papežů a císařů římských, uvádí 
autor některé údaje o svém životě a původu. 
Dílo podává hist. poučení o všeob. a círk. ději-
nách od narození Krista až po M. současnost; 
do výkladu je vřazeno i několik → lid. legend 
a bájí. Jako oblíbená studijní pomůc ka (učeb-
nice dějin pro právníky a teology) se rozšířila 
po celé Evropě. V současné době je evidová no 
více než 500 rukopisů; tento fakt zařazuje 
kroniku mezi nejrozšířenější středověká lit. 
díla vů bec. Byla známa v Polsku, přeložena 
např. do němčiny, francouzštiny, řečtiny a ar-
ménštiny. Její vliv na evr. historiografii trval 
až do konce 15. stol. Kniha se stala populární 
také v čes. zemích a bezprostředně působila 
i na některé čes. kro nikáře (např. Vavřince 
z Březové). 
Lit.: BSSSM 9; Vilikovský, J.: Starší literatura slezská 
a její vý znam v literatuře české, in: Slezsko, český stát 
a česká kultura, Opava 1946; von Den Brincken, A.-D.: 
Studien zur Überlieferung der Chronik des M. von Trop-
pau, Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters 
41, 1985; Pleskot, J.: M. P. O. a jeho tzv. Římská kronika, 
in: Jazyk a literatura v česko -polském kontextu, Ostra va 
1994; Ikas, W.: M. von Troppau (Martinus Polonus), O. P. 
(† 1278) in England. Überlieferungs- und Wirkungsge-
schichtliche Studien zu dessen Papst- und Kaiserchronik, 
Wiesbaden 2002.   JPl + JMl

OPPERSDORFOVÉ  (Operštorfové), hraběcí ro-
dina, ve Slez sku připomínána od 15. století. 
Podle rodové tradice pocházeli O. z Ra kous, 
pravděpodobnější je ale jejich pů vod v Nis-
kém knížectví (Oppersdorf). Jan (1514–88) 
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v dětství sloužil na dvoře Karla Münsterber-
ského, tehdejšího → vrchního slez. hejtmana, 
později v cís. voj sku a zúčastnil se válek 
s Francouzi v Itálii, s Turky v Uhrách nebo 
šmalkaldské války. V r. 1541, když hrozil tur. 
vpád na Moravu, vedl ze Slezska pomocný 
voj. sbor. Za své služby byl r. 1554 pový-
šen do čes. stavu svob. pánů. Zastával také 
funkci nejvyššího zem. hejtmana Opolského 
a Ratibořského knížectví. Rodový majetek 
rozšířil o Horní Hlohov ve Slezsku nebo Tý-
niště v Čechách. Společně s bratry obdržel 
od Ferdinanda I. čes. statky Dub a Frýdštejn. 
Z dalších tehdejších držav kat. víře věrného 
rodu jmenujme např. Slavětice, Velké Jano-
vice a Polskou Novou Cerekev v Opolsku 
či Kozlí v Ratibořsku. V 16. stol. se rod 
rozdělil do dvou linií. Ml. byla usa zena 
ve Slezsku, kde Jiří (1558–1651), král. rada 
a komoří a zem. hejtman Hlohovského kní-
žectví, vy tvořil z Horního Hlohova rodinný 
fideiko mis. V r. 1636 zakoupil od → Brun-
tálských z Vrbna panství → Frýdek (který 
později zdědili → Pražmové) a r. 1642 zá-
mek v Ratiboři. Spolu se svými bratry zís kal 
říšský hraběcí stav (1626), posléze potvrzený 
v čes. zemích. Jiří byl význ. představitelem 
a vykonavatelem habsburské rekatolizační 
politiky v Horním Slezsku. Jeho potomci 
vlast nili statky v → Opavském, → Krnov-
ském, Opolském a Ratibořském knížec-
tví, kde také zastávali vysoké zem. funkce. 
Ze slez. statků drželi např. Velké Heraltice, 
Porubu, na Moravě Paskov a Dřevohostice. 
St. rodo vá linie byla usazena především 
v Čechách, kde vlastnila např. Častolovice, 
Týniště, Ledskou nebo Radostice. Jan Václav 
byl okolo r. 1700 povýšen do čes. hraběcího 
stavu. Po vymření ml. linie na poč. 18. stol. 
zdědila st. větev hornohlo hovský fideikomis. 
Po r. 1742 (→ vratislavská konvence) zůstala 
slez. část rodu v prus. Slezsku, kde její čle-
nové zastávali na základě svých majorátních 
panství (Horní Hlohov, prus. část Linhartov, 
Opawica) posty v reg. sněmech i berlínské 
panské sněmovně. Hans Georg (1866–1948), 
konzervativní kat. politik, žádal r. 1921 

s ohledem na kat. poddané připojení svého 
majetku k Polsku, r. 1930 emigroval do Fran-
cie. Obě rodové větve, čes. i slez., existují 
dodnes (např. Oppersdorf Solms -Braunfels).
Lit.: Blažek; OSN 18; Pilnáček 2010; von Zedlitz-

-Neukirch, L.: Neues preussisches Adelslexicon III, Leip-
zig 1837; Kneschke, E. H.: Neues allgemeines deutsches 
Adels -Lexicon VI, Leipzig 1865; von Oppersdorff, W. 
H.: Stammtafeln der Grafen von Oppersdorff, Frankfurt 
am Main 1868; Genealogisches Handbuch des Adels X 
(119), Limburg an der Lahn 1999; Oszczanowski, Piotr 
(ed.): W blasku Luksemburgów, Habsburgów i Wazów. 
Studia nad mecenatem artystycznym panów Głogówka 
w XVI–XVIII wieku, Głogówek – Wrocław 2008.   JB

OPTYS , nakladatelství, 1991–96. 
Vyčlenilo se z opavské filiálky Moravských 
tiskařských závodů. Zaměřilo se na vydá-
vá ní reg. tvorby (externí red. → J. Urbanec, 
→ V. Pfeffer, Štěpán Vlašín). Úzce spolupra-
covalo s ostr. pobočkou → OS (→ J. Drozd: 
Pohřbívání živých, 1994; → L. Ro manská: 
Poušť před rozbřeskem, 1993; → O. Šuleř: 
Zbojnické pohádky a pověsti z Valaš ska, 
1993; → D. Šajtar: Poesie 1931–1934. Histo-
rie jednoho časopisu, 1995; sborník Litera-
tura a region, 1995). Podíle lo se na vydávání 
časopisu → Alternativa Nova a prvních 
svazků → BSSSM. 
Lit.: Zlomek, J.: Sympatická předsevzetí, Naše pravda, 
13. 12. 1993; Sieglová, N.: Představujeme naše naklada-
telství, Zpravodaj Ústavu literatury pro mládež PF MU 4, 
1994, č. 2.   IM 

OREL , Josef, tiskař, vydavatel, * 15. 2. 1876 
Frýdek (Frýdek -Místek), † 26. 10. 1950 Frý-
dek (Frýdek -Místek). 
Vyučil se v tiskárně svého otce Františka 
O., poté odešel na zkušenou. Pracoval ve 
velkých pražských, vídeňských, lipských 
a drážďanských tiskárnách. R. 1900 nastou-
pil do rodinného podniku, který podstatně 
roz šířil. V tiskárně František Orel a syn 
tiskli své spisy kněží -vlastenci jako Ange-
lus Ludvík Lubo jacký, Jan E. Tagliafero, Jan 
Štíhel, Josef Tyleček, Antonín Poledník aj. 
Jednalo se především o náb. literaturu, jako 
např. Zpěvník a modlitební knihu Josefa On-
derka z r. 1865 v přepracování kněze A. Po-
ledníka či kancionál Ferdinanda Stibora. 
Z tiskárny vyšlo mnoho drobných poutních 
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tisků, obrázků, pohlednic a kramářských 
písní. Mj. se zde tiskly Lubojackého Slezské 
listy, od r. 1901 O. vydával Slezský kalen dář. 
Po první svět. válce tiskl Svobodu venkova 
a Vlastivědu Těšínska, v l. 1924–39 vl. časo-
pis Frýdecko -Místecký kraj, jehož byl odpo-
vědným red. Po druhé svět. válce se omezil 
na drobné příležitostné tisky a návěstí. 
Lit.: Mikoláš, J. L.: Za J. O., SlSb 48, 1950.   HŠ + JS 

ORLOVÁ  (Karviná), německy Orlau, polsky 
Orlowa, město v těšínském Slezsku upro-
střed Ostravsko -karvinské uhelné pánve; 
29 896 obyvatel (2011). 
Na přelomu 12. a 13. stol. náleželo území kn. 
opolskému. Nejst. připomínka O. je v listině 
z r. 1223, r. 1227 je potvrzeno vlast nictví O. be-
nediktinským klášterem v Týnci u Krakova, 
r. 1268 zde byl zal. filiální klášter. Výsledkem 
kolonizační činnosti benediktinů bylo i zalo-
žení vesnic Lazů, Poruby, možná i Doubravy. 
Velké nákla dy při stavbě kostela (1466) vedly 
zřejmě k prodeji části klášterní držby. Poč. 
60. l. 16. stol. byl klášterní majetek sekularizo-
ván těšínskými kn. a posléze jej kolem r. 1615 
získali Bludovští z Bludova, kteří jej drželi 
až do r. 1838. Správně s O. úzce souvisely 
Lazy, obě vesnice měly v 18. stol. společného 
fojta. V obou lokalitách bylo r. 1725 zaregistro-
váno 16 selských a 57 domkařských usedlostí, 
počet obyv. asi mírně pře vyšoval 400, do poč. 
19. stol. vzrostl na 870. Počet lidí v sousední 
Porubě v téže době dosáhl 267 a v Lutyni (Pol-
ské, později Horní) 364 obyv. Bludovští v O. 
vybudovali v r. 1765 pozdně barok. zámek, 
který byl empírově upraven v 1. polovině 
19. stol. (v l. 1902–68 sloužil jako nemocnice, 
r. 1975 zbořen). Rozvoj O. v 19. stol. byl spjat 
zejm. s rozmachem těžby uhlí. Dolování zahá-
jili Bludovští r. 1817, ale teprve prodej orlov-
ského statku Mattencloitům (1846) a zájem → 
Rothschildů a dalších těžařů o využi tí důlních 
polí přinesl růst těžby (Hlavní jáma v O. 1863, 
Žofie v Porubě 1871–73, Nová jáma v La-
zích 1890). Rozvoj O. posílilo i vybudování 
košicko -bohumínské železniční tratě a její 
otevření do → Těšína r. 1869 (→ dopravní 

poměry). Vzestup počtu obyv. (v r. 1869 1 353 
osob, 1910 již 8 334) i stavební vývoj byly 
předpokladem k povýšení obce na městys 
(1908) a k získání měst. statutu v r. 1922. Hra-
niční spor mezi ČSR a Polskem (→ čs. -pol. 
spor o Těšínsko) byl ukončen až 2. 7. 1920 
rozhodnutím o rozdělení → Těšínska, podle 
něhož byla O. začleněna do ČSR. V mezivá-
lečném období pokračo vala výstavba nových 
budov (Báňský dům 1925, radnice 1928, poš-
tovní úřad z poč. 30. l., obch. škola 1936–37 
ad.). Po Mnichovu (→ mnichovský diktát) 
byla O. 10. 10. 1938 obsazena pol. vojskem 
a po napadení Pol ska nacist. Německem byla 
zabrána něm. armádou. V r. 1946 vznikla in-
tegrací s Lazy a Porubou Velká Orlová, k níž 
byla r. 1960 připojena i Horní Lutyně. Katastr 
O. a Lazů byl postižen devastacemi v důsledku 
důlní činnosti, proto byla výstavba přesunuta 
do Poruby a Lutyně. Důsledkem byl pokles 
po čtu obyv. v hist. části O. (1991 – 2 174 osob) 
a v Lazích (454) a dynamický růst v Lutyni 
(28 039). – Kvůli rozsáhlým demolicím se za-
chovaly jen sporadické zbytky pův. zá stavby. 
Farní kostel Naroze ní P. Marie s pozdně got. 
presbytářem z r. 1466 má dnes monumentální 
novogot. trojlodí a čelní dvojvěží z l. 1903–06. 
V jeho blízkosti soubor čtyř kvalitních soch 
světců – sv. Josef a Benedikt (1863), sv. Jan 
Nepomucký a sv. → Hedvika (1871). Pozdně 
klasicistní kostel Slezské církve evangelické 
z r. 1862 je od stavitele Josefa Grose z Těšína. 
Dělnické boje dodnes připomínají památ-
ník obětem stávky v r. 1925 a hrob padlých 
ve stávce. Z techn. památek je význ. zejm. 
areál Jámy Alpinenschacht, zprovozněný 
v r. 1899 (od r. 1927 Důl Václav, dnes z větší 
části v havarijním stavu), a četné → dělnické 
kolonie. Ve městě četné plastiky ze 2. poloviny 
20. stol. autorů → Č. Hlavinky, Jaroslav Brože, 
→ Z. Kučery, → V. Uruby, → J. Gajdy ad. 
V O. se narodili: básník → L. Bena, sbormistr a peda-
gog Jiří Rudolf Míša (1920–1998), sochař a koncep-
tuální výtvarník → S. Kolíbal, houslista a dirigent → 
B. Warchal, dramaturgyně → W. Cejnar, hud. pedagog 
a skladatel → L. Juřica, hud. skladatel a trumpetista → 
R. Kovalčík, kameraman a režisér → J. Vrožina, písnič-
kář → P. Streichl ad. V místní části Lazy se narodili např. 
spisovatel a výtvarník → K. Piegza (1899), skladatel 
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a dirigent → E. Fierla, spisovatel → G. Przeczek, hud. 
pedagog → M. Petráš ad.
Lit.: Kuča 4; HM 16; Plaček, V. a kol.: O. 1223–1973. 
Historie a současnost města, Ostrava 1973; Borák, M. 
a kol.: Dějiny O., Orlová 1993. 
Obr.: A100; HZ59; M168–171; S (114, 128); Z40. 
  LD + JI

OSÍDLENÍ , proces osazování daného regionu 
obyvatelstvem. 
Čes. Slezsko a jím sevřený klín severových. 
Moravy, náležející dnes podstatným dílem 
k Moravskoslezskému kraji, představují cha-
rakterem krajiny i klimatu poměrně růz-
norodou oblast. Rozdílné přírodní podmínky, 
hl. podoba a přístupnost krajiny, ovlivňova ly 
příchod a činnost člověka, zejm. v dlou hé 
etapě pravěkého o. Nálezy pěstních klínů 
sice pravděpodobně dokládají výskyt člově ka 
na tomto území, jímž procházela důležitá 
spojnice Pobaltí a Středomoří, již ve st. pa-
leolitu, hojnější jsou však až doklady z éry 
před 300 tis. l. začínajícího stř. paleolitu 
s nejznámějším pozůstatkem neandertál-
ské ho člověka z jeskyně Šipka na → Kotouči 
u → Štramberku. Do doby před 40 tis. l. 
je dato ván poč. nejlépe dokumentovaného 
období ml. paleolitu, k jehož poznání při-
spěly i vý zkumy stanice lovců mamutů na → 
Landeku v → Ostravě -Petřkovicích s nálezy 
obyd lí pravěkých obyv. Se zásadními změ-
nami klimatu a ústupem ledovce souvisela 
změna způsobu života pravěkého člověka, 
počátek šíření zemědělství a přechod k trva-
lému o., které se koncentrovalo do úrodných 
nížin se sprašovými půdami na Osoblažsko, 
Krnov sko, Opavsko, → Hlučínsko i do oblasti 
→ Moravské brány. V pozdní době kamenné 
od 4. do 2. tisíciletí př. n. l. s příchodem no-
vých skupin obyv., zprvu hl. ze severu, po-
sléze zřejmě i z jihu, jsou budová na i prvá 
opevněná hradiska na výšinách (→ Hradec 
nad Moravicí, → Krnov -Burgberk). S nástu-
pem doby bronzové ve 2. tisíciletí př. n. l. a šir-
ším využitím kovu se rozšiřují kon takty 
se vzdálenými oblastmi, dokumento vané např. 
nálezy jantaru. Poměrně husté o. zeměděl-
ského lidu ukazují výzkumy sídlišť, ale i roz-
měrných pohřebišť, především na Opavsku. 

Doložen je i výskyt opevněných hradisek 
(Kotouč u Štramberka, Úvalno ad.), snad již 
s určitými správními a hosp. funkcemi. Vr-
chol pravěkého o. představuje od 3. stol. př. 
n. l. keltské etnikum s vyspě lou řemeslnou 
produkcí, jak prokazují např. nálezy v → 
Chotěbuzi -Podoboře, Opavě -Kate řinkách aj. 
S germánským osídlením po pře lomu leto-
počtu souvisí stavba otevřených sídlišť, hl. 
na Opavsku (Holasovice, Opava -Palhanec). 
Období stěhování národů ve 4.–6. stol. při-
vádí na naše území nové etnické skupiny, 
z nichž rozhodující úloha v dalším vývoji při-
padla Slovanům. Jejich pobyt v 7. stol. doklá-
dají nálezy na hradisku Víno na Osoblažsku, 
z 8. stol. např. na hradisku Chotěbuz-Pod-
obora, na Landeku, zejm. pak řada lokalit 
z 9. stol., spojovaná s kmenem → Holasiců, 
uváděným tzv. Geografem ba vorským. – 
I v raném středověku zůstávala značná část 
povrchu severových. Moravy a čes. Slezska 
pokryta pomezním hvozdem. Nejednalo 
se jen o hornaté oblasti Beskyd a Jeseníků, 
ale např. i Moravské brány a Os travské pánve. 
O. se v návaznosti na vývoj od pravěku kon-
centrovalo do úrodných ze mědělských ob-
lastí v nížinách podél vod ních toků. 
Významně je ovlivňovaly i důle žité → obch. 
cesty, které kraj protínaly a směřovaly z Mo-
ravy do Slezska, Polska i do Uher. K rozšíření 
osídleného teritoria přispěla od 12. stol. probí-
hající vnitřní kolo nizace, rozhodu jící změny 
však přinesla až vrcholná koloni zace od polo-
viny 13. stol., která pokračovala intenzivně 
až do poloviny 14. stol., v někte rých zvl. pod-
horských a horských oblastech i později 
(→ středověká kolonizace). Byla spojena 
s přílivem cizího, převážně něm. obyv. 
a vedle rozšíření ven kovských sídel i do pod-
horských terénů s ní souviselo též zakládání 
měst (→ měst. lo kace). Některá z nich nava-
zovala na st. osa dy (→ Opava, → Těšín), ně-
kdy došlo k pře nesení měst. jádra (→ Frýdek), 
jiná byla nově založena (→ Horní Benešov, 
→ Brušperk). Osídlení ovlivnilo i budování 
středověkých → hradů (Hradec nad Mora-
vi cí, → Hukvaldy, Landek, Vikštejn ad.). 
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K rozšíření sídlišť v jesenické oblasti vý-
znamně přispívala hornická kolonizace s hl. 
střediskem ve → Zlatých Horách. Středo-
vě ká kolonizace tak zásadním způsobem 
ovlivnila sídelní strukturu oblasti, ale i po-
dobu sídlišť a plužiny. – Jestliže → husitské 
války o. od husitských center poměrně vzdá-
leného regionu významněji nepoznamenaly, 
velmi nepříznivým zásahem byla → česko-
-uh. válka na sklonku 60. a v 70. l. 15. stol. Při 
voj. taženích Matyáše Korvína, hl. v r. 1474, 
byla na Opavsku a Krnovsku dobyta a vy-
vrácena řada hradů, zpustošeno však bylo hl. 
více než sto vsí, z nichž téměř polo vina ne-
byla již obnovena. Vrchnosti využily později 
pusté půdy k zakládání dvorů v sys tému re-
žijního podnikání, změny do podoby krajiny 
např. v Poodří přinesl i s ním spojený rozvoj 
rybnikářství. Snahy o využití ekon. možností 
velkostatku přinášely podněty i pro koloni-
zační činnost (např. osady vzniklé v důsledku 
rozvoje železářství, těž by nerostů ad.). S roz-
vojem → hornictví v době předbělohorské 
souvisí vznik nových osad, např. → Anděl-
ské Hory a → Vrbna pod Pradědem. Od 
16. stol. se na → Těšín sku a vých. Moravě 
rozvíjí valaš. koloni zace (→ Valaši), jejíž hl. 
fáze nastupuje až v 17. stol. Z podhůří proti 
tokům řek a poto ků postupovala do hor tzv. 
pasekářská kolonizace a zejm. v 17. stol. do-
šlo k prolínání obou kolonizačních proudů, 
které přispěly významně k o. horských ob-
lastí Beskyd a Javorníků i k utváření své-
rázné kultury této oblasti. – Zpustošení 
a depopulaci regi onu, s výjimkou jeho méně 
přístupných čás tí, přinesla → třicetiletá 
válka, ani ona však nevyvolala významnější 
změny sídelní sítě. Zanechala však mnoho 
pustých domů a usedlostí, což se z populač-
ních i ekon. důvodů dělo i v poválečných le-
tech. Zásah do sídelní struktury v 18. stol. 
způsobily snahy o parcelaci dvorů a josefín-
ská kolonizace, které vedly k založení řady 
nových sídel, např. na Příborsku a Místecku 
je zal. Antonínov (dnes část Brušperka), Há-
jov (Příbor), Koloredov (dnes část → Frýdku-
-Místku) ad. V průběhu 18. stol. byl v podstatě 

dokončen dlouhodobý proces osidlování to-
hoto úze mí. – Nové impulzy vedoucí k pro-
měnám sídelní struktury přinesla až ka pi-
talistická → industrializace, jejíž poč. byly 
spojeny zejm. s 19. stol. Začala budováním 
moder ního textilního průmyslu v tradičních 
měst. centrech (→ Bílovec, → Odry, → Jese-
ník, → Bruntál, Frýdek, → Místek, → Pří-
bor, → Nový Jičín, ad.), což se promítalo 
v ome zeném růstu počtu jejich obyv., pokra-
čovala mohutným rozvojem báňského a hut-
ního průmyslu na Ostravsku a Karvinsku, 
doprovázeném explozivním růstem řady sí-
del, mnohdy dosud zcela bezvýzn. vesnic 
(Vít kovice, → Karviná). Vytváření nových 
cen ter industrializace vedlo ke změnám 
migrač ního režimu na celém teritoriu a k ná-
sledné značné diferenciaci dalšího vývoje sí-
delní sítě. Horské Bruntálsko se stávalo 
emigrač ní, mnohá města upadala a vylidňo-
vala se, obdobně i vesnice, ale i na zeměděl-
ském Opavsku přibývalo obyv. jen průměrně, 
stejně jako na Novojicku a Frýdecko -Mís-
tecku. V průběhu krátké doby – několika de-
sítek let – se naopak z řady malých vesnic 
zasažených industrializací stávala rychle 
rostoucí tovární sídliště, jejichž vývoj dospěl 
posléze na přelomu 19. a 20. stol. k získání 
měst. statutu (Vítkovice, Přívoz, Mariánské 
Hory, Karviná ad.). Industrializace vyvola la 
intenzivní → urbanizaci, která nejvíce po-
kročila na Ostravsku a Karvinsku. – Další 
změnou o., jejíž poč. je spojen až s mezivá-
lečným a válečným obdobím (druhá svět. 
válka), se stalo slučování obcí. Nejintenziv-
něji v daných podmínkách probíhalo u jedi-
ného velkoměsta – Moravské → Ostravy 
(nejprve sloučeno 7 morav. obcí, pak za vál ky 
připojeno dalších 8 slez. a 4 morav. sídla), 
rea lizovalo se také spojení slez. Frýdku s mo-
rav. Místkem. – Druhá svět. válka s se bou 
přinesla řadu přesunů obyv. a jeho úbyt ky 
(totální nasazení, genocida → Židů a → 
Romů, válečné ztráty), l. 1945–48 pak → od-
sun něm. obyv., který citelně poznamenal 
zejm. ty části regionu, kde pře važovalo 
něm. o. (Krnovsko, Bruntálsko, Osoblažsko, 
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Jesenicko, části Novojicka). Nastal proces 
znovuosidlo vání, zejm. pohraničí, který pro-
bíhal jednak spontánně z chudých oblastí 
vnitrozemí, jed nak formou organizované re-
emigrace (Voly ně, Rumunsko), ale přijati 
byli i utečenci z Řecka, navrátilci z Rakouska, 
Maďarska, Belgie, Francie, uprchlíci z Pol-
ska ad. – V etapě poválečné tzv. → industriali-
zace social. byla uplatněna koncepce 
rovnoměrného rozmístění průmyslu s nabíd-
kou prac. příle žitostí přímo v místě zdrojů 
prac. sil, což vedlo jen v některých částech 
regionu ke vcel ku rovnoměrnému růstu obyv. 
(Novojicko, Frýdecko -Místecko), jiná, zvl. 
horská území, se stávala mírně emigrační 
(Bruntálsko, části Opavska). Intenzivně 
se uplatňoval proces slučování obcí, v nepří-
liš prosperujících oblastech docházelo k vy-
sidlování osad (pohraničí), celkově se 
uskutečňovala dosti vý razná redukce počtu 
sídel. Zcela jedinečný ráz měl vývoj o. ve 
staré prům. oblasti ost ravsko -karvinské, kde 
nastal prudký rozvoj industrializace i urba-
nizace, doprovázený intenzivním přistěhova-
lectvím. Z Moravské Ostravy se stala sídelně 
expandující Ostrava, jejíž území posléze se-
stávalo z 34 býv. sídel, vznikala centra nad-
reg. významu (např. Velká Karviná, Velká → 
Orlová). V r. 1955 bylo vyhlášeno nové město 
→ Havířov, které se utvořilo na katastrech 
několika st. slez. obcí. Z Ostravy a Karvin-
ska se stalo území, kde přírodní prostředí 
bylo lidskou činností přetvořeno a často zne-
tvořeno, někde až do podoby měsíční kra-
jiny. – Po r. 1989 ne doznala sídelní síť 
významnějších změn, odehrává se však pro-
ces restrukturalizace ekonomiky, což má 
za následek diferenciaci systému sídelní 
struktury regionu, dotýká se zejm. vývoje 
měst. středisek. Území zdevas tované minu-
lým rozvojem těžkého průmyslu se rekulti-
vuje, nastal výrazný útlum těžby, uskutečňuje 
se restrukturalizace průmyslu s akcentací 
na rozvoj terciéru a kvartéru, bu dují se vyso-
košk. centra, navazuje mez. spo lupráce. Os-
trava se po r. 1993 stala metropo lí regionu, 
je dnes početností populace třetím velko-

městem ve státě s 302 456 obyv. (sčítání 
z r. 2011). Počet obyv. regionu mezi cenzy 
1961 a 1991 narůstal, od → sčítání lidu 
v r. 2001 nastal pokles v okr. Moravskoslez-
ského kraje o více než 13 tis. osob. Největší 
ztrátu zaznamenaly okr. Karviná, Ostrava-

-město, Bruntál a Jeseník, stagnovaly Nový 
Jičín a Opava, mírný růst naproti tomu vyká-
zal Frýdek -Místek.
Lit.: Okres Opava, Ostrava 1983; Okres Karviná, Os-
trava 1984; Bakala, J. – Koukal, P. – Urbanec, J. (ed.): 
Slezsko, Opava 1992; Jiřík, K. (ed.): Dějiny Ostravy, 
Ostrava 1993; Místopis obcí. Okres Nový Jičín, Nový 
Jičín 1996; Hampl, M. a kol.: Geografická organizace 
společnosti a transformační procesy v České republi ce, 
Praha 1996; Encyklopedie Slezska, Ostrava 2000; Weis-
mannová, H. a kol.: Ostravsko. Chráněná území ČR X., 
Brno – Praha 2004; Předběžné výsledky Sčítání lidu, 
domů a bytů 2011. Moravskoslezský kraj, Praha 2012; 
internetový zdroj: www.scitani.cz.   LD + LN 

OSLAVA , umělecký spolek výtvarníků. 
Byl zal. v r. 1989 na široké členské základně 
(Miroslav Adámek, Jiří Bohdálek, → O. Boh-
dálková, → J. Faj kus, → V. Fidrich, Boris 
Holub, → J. Hrejsem nou, Jiří Klíma, → 
J. Kovář, Šárka Ksandrová, → E. Kučerová, 
Stanislav Lubojacký, Štěpán Mikula, Rosvita 
Mikulová, Oldřich Pražák, → M. Rybička, → 
E. Scholler, → P. Sikula, Irena Stanislavová, 
Naděžda Stanovská, Aleš Stanovský, Michal 
Šlachta, Jiří Španihel, → V. Tošenovská, Ev-
žen Tošenovský, Milena Vitoulová, Zdeněk 
Vlčinský). Spíše než na principech um. tvůr-
čího programu se spo lek ustavil k účelům 
spol. styku a na bázi podnikatelské („Volná 
soutěž v podmínkách tržního mechanismu 
se nevyhne ani výtvar nému umění. Sdru-
žení chce v této soutěži obstát.“ Almanach 
OSLAVA, únor 1991). Pojmenování OSLAVA 
vzniklo spojením slov → Ostrava, → Lašsko 
a → Valašsko. 
Lit.: OSLAVA, občasník pro výtvarné umění, Ostrava, 
únor 1991.   PH 

OSOBLAHA  (Bruntál), německy Hotzenplotz, 
polsky Osobłoga, bývalé město v Osoblaž-
ské nížině (zvané Slezská Haná) na říčce 
Osoblaze; 1 049 obyvatel (2011).
Slovanská osada v biskupském újezdu, do-
ložená r. 1233 (Osobloga), získala jméno 

OSÍDLENÍ
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po řece (ta zmíněna již r. 1107 jako Uzab-
lace). Vnější kolonizaci (→ středověká kolo-
nizace) v oblasti rozvinul po r. 1248 Bruno 
ze Schauenburku, čímž se Osoblažsko stalo 
natrvalo → morav. enklávou olomouckého 
biskupství ve Slezsku. Jako jeho centrum 
vzniklo do r. 1251 na ploché ostrožně loko-
vané město (jméno Hocempla, Hocemploc 
snad vzniklo zkomolením pův. slovanského 
označení), jehož návaznost na předlokační 
osadu je nejasná (→ měst. lokace). Kolem 
podélného nám. vznikla spíš nepravidelná síť 
ul., obepnutá snad již při založení hradbami 
(doloženy 1275, zesíleny 1389). V severových. 
nároží hradeb stával biskupský hrad, zničený 
za husitských válek (jeho pozůstatkem byla 
zřejmě vysoká válcová věž, zv. později Vě-
zeňská; → hrady), který po r. 1448 nahradila 
tvrz zástavního držitele Štěpána Malého 
z Vítovic, zaniklá za → třicetileté války. 
Raně got. kostel sv. Máří Magdalény vznikl 
při založení města jižně od nám. Po renes. 
přestavbě r. 1581 z něj vznikla monumentální 
stavba s mohutnou hranolovou věží s okto-
gonální nástavbou (vysoká štíhlá helmice 
až z konce 19. stol.). Město získalo do pře-
lomu 16./17. stol. řadu privilegií (1389 odúmrť, 
1392 výroční trh, 1535 městu prodána rychta, 
1555 další výroční a jeden týdenní trh, 1570 
mýto, 1609 další týdenní trh). – Už r. 1334 do-
loženo sev. předměstí, spjaté s příchodem → 
Židů do města. Zdejší rostoucí žid. komunitu 
tvořili vyhnanci z okolních slez. měst a brzy 
získali v O. značný vliv a práva. Již v 1. polo-
vině 15. stol. se začali usazovat uvnitř hradeb, 
v sev. části města mezi Horní a Dolní branou. 
Nikdy zde však nevzniklo kompaktní ghetto 
(žid. domy propleteny s kř.). Synagoga byla 
zbudována po r. 1569 na místě zbořeného 
hradu, kde v prostoru parkánu fungoval též 
hřbitov, začleněný tehdy do měst. opevnění 
rozšířením hradeb. V r. 1570 zde bylo asi 32 
žid. domů. Po zničení města Mansfeldovým 
vojskem r. 1626 postavena nová synagoga 
na místě st. (údajně nejvyšší stavba ve městě), 
která shořela při požáru O. v r. 1802 a na je-
jím místě byla v l. 1807–08 vystavěna zděná 

barokně -klasicistní synagoga tzv. lvov-
ského typu, situovaná neobvykle k severu. 
V r. 1763 žilo v O. 467 Židů (tj. 25 % všech 
obyv.), v r. 1802 pak 845 (historicky nejvíce). 
Po zrušení zákazu usazování ve slez. měs-
tech v polovině 19. stol. se zdejší komunita 
začala rozpadat a počet usazených Židů 
výrazně poklesl (1842 – 671, 1859 – 298, 
1880 – 121, 1900 – 74, 1930 – 13). Zrušení 
žid. obce (připojení ke krnovské) v r. 1927 
vedlo k demolici synagogy v r. 1933. – Odříz-
nutí O. od prům. center a komunikací (po → 
vratislavské konvenci r. 1742 výběžek obklo-
pený z většiny stran stát. hranicí) i s tím sou-
visející odchod žid. komunity vedly v 19. stol. 
ke stagnaci a úpadku města a celé oblasti. Si-
tuaci nezlepšily ani prohlášení soudním okr. 
(1850) a výstavba úzkorozchodné železnice 
z Třemešné do O. (1898). – Za druhé svět. 
války se O. stala baštou nacistů, kteří zde 
r. 1942 zřídili internační tábor, a byla proto 
v r. 1945 pracně dobývána Rudou armádou. 
Pětidenní boje skončily 22. 3. 1945 (první 

„osvobozené“ město na území ČSR) napros-
tou devastací města. Popelem lehlo unikátně 
dochované hist. jádro města včetně kostela. 
Téměř výhradně něm. město v pohraničí 
bylo po → odsunu něm. obyv. těžko osidlo-
váno (zatímco r. 1930 zde žilo 2 237 obyv., 
v r. 1947 to bylo jen 421 osob). Jistou naději 
představovali reemigranti z Volyně, díky 
nimž se od r. 1948 počet obyv. opět zvyšo-
val (1950 – 488, 1970 – 821). R. 1960 však 
O. ztratila statut města. – Většina poškoze-
ných hist. budov byla v průběhu 50. l. stržena 
a nahrazena jen na některých místech nevý-
raznými budovatelskými stavbami. Největší 
památkovou ztrátou se stalo stržení trosek 
kostela s cenným raně got. portálem 11. 10. 
1962. Z pamětihodností hist. jádra města 
se dochovala jen litinová kašna na nám. 
z konce 19. stol., zbytky měst. hradeb a zejm. 
unikátní starý žid. hřbitov s náhrobky slez. 
typu (celkem 313, nejst. z r. 1694, pohřby 
do konce 19. stol.). Severně od města stojí 
hřbitovní kostel sv. Mikuláše nejasného zalo-
žení, přestavěný v l. 1765–66 barokně. Na již. 
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předměstí (někdejší Taschenberg, Tošovice) 
se v parku nachází sochařsky ozdobený po-
mník obětem první svět. války. Osada Stud-
nice (Stubendorf) severně od města u stát. 
hranice v poválečném období prakticky 
zanikla (dnes dva domy a zřícenina kaple).
V O. se narodili historik Franz Xaver Johann Richter 
(1783–1856), průkopník lyžařství na Jesenicku Oskar 
Gutwinski (1873–1932), spisovatel a lit. historik → 
J. W. König ad.
Lit.: Kuča 4; HM 13; Christ, A.: Geschichte der Stadt 
Hezenplotz, Osoblaha 1926; Prix, D.: Kostel sv. Marie 
Magdalény v O. do konce středověku, Umění 38, 1990, 
č. 3; Klenovský, J.: Židovská obec v O., Olomouc 1995. 
Obr.: M172–178; Z41.   JI

OST -RA -VAR  → Festival ostravských činoher-
ních divadel

OSTRÁ HŮRKA , odlesněný kopec nad ves-
nicí Háj ve Slezsku, nazývaný též Slezský 
Blaník. 
12. 9. 1869 se stala O. h. místem prvního → 
tá bora lidu (15 tis. účastníků), na němž byly 
proklamovány nár., jaz. a hosp. požadavky 
čes. lidu ve Slezsku. Tábor lidu se zde ko nal 
též 11. 9. 1898 a 22. 9. 1918, na němž Fran-
tišek Udržal a Jaroslav Kvapil proklamovali 
požadavek svob. státu → Čechů, → Mora-
vanů, → Slezanů a → Slováků. 1. 9. 1929 byl 
na O. h. odhalen památník odboje, zničený 
r. 1938 nacisty (obnoven 1969). Byl dílem 
akad. sochaře Josefa Wagnera a akad. arch. 
Jana Reichela a nahra dil prozatímní dřevěný 
památník postavený hned po převratu podle 
návrhu hájeckého občana Eustacha Cihelky. 
V souvislosti s pokusy o obnovu tradice tá-
borů lidu v této lokalitě v r. 1969 a po r. 1990 
došlo také k obnově památníku (1965 a 1969, 
architekt Jindřich Czeniek, reliéfy Jaroslavy 
Lukešové a Vladimíra Kýna) a instalaci 
desky slez. vlastenců (1993). V r. 2004 byly 
do sarkofágu vloženy artefakty, které obsa-
hovaly prsť z bojišť první i druhé svět. války, 
popravišť a koncentračních táborů včetně 
dobových dokumentů. V l. 2012–13 pro-
běhlo restaurování vandaly poničených bron-
zových součástí monumentu. O. h. zůstává 

dodnes symbolem boje čes. Slezanů za jaz., 
nár., polit. a hosp. emancipaci. 
Lit.: Vlček, K.: Tábory lidu ve Slezsku. Příspěvek k his-
torii kulturního a hospodářského vývoje Slezska, Hra-
byně 1938; O. H. a její tradice 1869–1969, Opava – Háj 
ve Slezsku 1969. 
Obr.: H5.   MM + AP

OSTRAU  → Ostrava

OSTRAUER KUNSTVEREIN  → Kunstverein

OSTRAUER THEATER- UND MUSIK-BLÄTTER  
(2. a 3. ročník Theater- und Musik -Blätter, 
od 4. ročníku Theater-, Kunst- und Musik-

-Blätter „Der Schürfer“), ostravský hudební 
časopis, 1908–14. 
Něm. kulturní časopis orientoval svůj zájem 
na soudobé něm. umění. Značnou pozornost 
věnoval hud. životu ostr. → Němců, sledoval 
však také význ. hud. produkce na čes. stra ně. 
Přinášel rozbory oper a operet uváděných 
něm. → Městským divadlem v Moravské 
→ Ostravě, jejich následné rec. ap. Obdobně 
si všímal i koncertních produkcí. Zasloužil 
se o vznik a několikaletou existenci (1909–13) 
Studentského orchestru německých středo-
školáků v Ostravě, jehož dirigent Alois Ca-
pello patřil, spolu s Annou Wüstner, Martou 
Mandl, Siegmundem Reisem ad., k význ. 
představitelům zdejší něm. hud. kritiky. 
Lit.: Mazurek, J.: Němečtí hudebníci a jejich podíl 
na rozvoji české hudebnosti Ostravy, OM 30, 1998, 
č. 2; Mazurek, J.: Ostravská Společnost přátel hudby 
(1912–14), OM 31, 1999, č. 5.   JM

OSTRAUER ZEITUNG , německý list vy cházející 
v Moravské Ostravě, 1889–1939. 
Do r. 1905 vycházel několikrát týdně, pak jako 
deník, po r. 1918 dvakrát denně. Od r. 1890 
s přílohou Amtsblatt der Stadtgemeinde Mähr. 
Ostrau spolu s čes. mutací Úřední noviny 
města Moravské Os travy (r. 1893 přejmeno-
váno na Amtlicher der Stadt Mährisch Ostrau 
a Úřední vyhláš ky obce Moravské Ostravy). 
Noviny byly zaměřeny na něm. měšťanské 
kruhy ostr. regionu. Poč. 20. l. 20. stol. bylo 
ranní vydání zrušeno a O. Z. vycházel jako 
večerník včet ně nedělí a svátků. Vyd. byli: 
Julius Kittl (1889–1918), Ostrauer Zeitung 
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Tagesblatt GmbH (1918–27), Zeitungsver-
lags- und Druckindustrie -Gesellschaft Julius 
Kittls Nachfolger Keller u. Co. (1927–39). 
List byl zastaven 30. 6. 1939 a nahrazen novi-
nami Mährisch -Schlesische Landeszeitung. 
Zodpovědnými red. byli např. Franz Watto-
lik (1889–98), Julius Kittl (v l. 1898–1900, 
1902– 05, 1906–07 a 1911–12), Wilhelm von 
Neffzern (1907–11), August Sauer (1912–21) 
nebo Walter Micha litschke (1932–38). List 
uveřejňoval zvl. zahr. zprávy, méně již 
zprávy z domova. Po vzniku ČSR byla více 
sledována měst. samospráva (rubriky Hallo!, 
Zum Tage). Přibylo senzačních zpráv, infor-
mací o soud ních přích, dopravních nehodách 
ap. (Von dem Richter, Ostrauer Tages Chro-
nik). Sou částí byl i román na pokračování 
a rozsáhlé informace z kult. dění na Ostrav-
sku (zejm. zprávy z něm. divadla, rec., me-
dailony her ců, výtv. a film. umění, programy 
kin, divadel, přehled vysílání ostr. něm. 
rozhlasu aj.). Součástí byla i módní rubrika 
v příloze pro ženy a noviny pro děti – Kinder-
zeitung (později jako Onkel Franz s podtitu-
lem Illustrierte Jugend Zeitung). Od r. 1935 
vycházely každý pátek lekce čes. jazyka. 
Lit.: NČR 2; Jiřík, K. a kol.: Městský archív v Ostravě. 
Prů vodce po fondech a sbírkách, Ostrava 1967; Kubíček, 
J.: Noviny a časopisy na Moravě a ve Slez sku do roku 
1918, Brno 2001; Przybylová, B. – Šerka, J.: Charakteris-
tika hlavních ostravských deníků 1918–1938, in: Ostrava 
20, 2001.   HŠ

OSTRAVA , německy Ostrau, město na sou-
toku Ostravice a Opavy s Odrou na sever-
ním výstupu z Moravské brány, od poloviny 
19. století jedno z nejvýznamnějších průmys-
lových center habsburské monarchie a poté 
Československa, třetí největší město repub-
liky, 296 224 obyvatel (2011).
Hist. krystalizačním jádrem dnešní měst. 
aglomerace (34 pův. samostatných obcí) byla 
Moravská Ostrava. Katastr O. se roz prostírá 
zčásti na hist. území Moravy, zčás ti Slezska. 
Na dnešním teritoriu O. žilo r. 1840 18 700 
obyv., r. 1900 146 155 obyv. a r. 1950 216 289 
obyv. Nejst. doklady po bytu člověka jsou 
z druhé doby meziledové (300 tis. l., Přívoz), 
význ. je osídlení z období před 25 tis. l. 

(sídliště lovců mamutů na → Landeku, → 
Petřkovická venuše). Nejst. písemná zmínka 
o městě Moravská O. je z r. 1267 (tzv. závěť 
olomouckého biskupa Bru na), předpokládá 
se však existence st. osady v okolí dnešního 
kostela sv. Václava. Obec Slezská (pův. Pol-
ská) O. je zmiňována již r. 1229. Obě O. le-
žely do → trenčínské smlouvy na hranicích 
čes. a pol. státu. Město Moravská O. bylo 
do r. 1848 součástí hukvaldského panství 
a řemeslnicko -kupeckým centrem jeho sev. 
části. Hist. mezníky ve vývoji města a okol-
ních obcí bylo dělení Slezska v r. 1742 (→ vra-
tislavská konvence), kdy se ocitlo na hranici 
dvou států (habsburské monarchie a Pruska), 
dále objev černého uhlí r. 1763 v údolí Burňa 
ve Slezské O., založení železáren ve Vítkovi-
cích r. 1828 (→ VŽ) a napojení O. na → Se-
verní dráhu Ferdinandovu r. 1847. Od té doby 
se datuje překotná → industrializace města, 
provázená přílivem obyv. z okolí i vzdále-
ných krajů (Halič, záp. Slezsko), chaotic kým 
stavebním rozvojem města a jeho proměnou 
v nejvýznamnější centrum báňského a hut-
ního průmyslu. Teprve r. 1900 bylo zřízeno 
okr. hejtmanství a postupně přibývaly další 
orgány stát. a veř. správy. – Na přelomu 
19. a 20. stol. byly vypracovány regulační 
plány některých obcí aglomerace (podílel 
se na nich např. vídeňský urbanista → 
C. Sitte) a začalo se s výstavbou objektů veř. 
vybavenosti. V l. 1891–1900 byla postave na 
kult. centra Národní, Německý a Polský dům, 
r. 1907 budova měst. divadla (dnes Divadlo 
Antonína Dvořáka), 1889 neorenes. bazilika 
Božského Spasitele, několik budov škol, ho-
telů ap. V r. 1894 byl zahájen provoz na první 
místní parní tramvajové trati, r. 1901 reali-
zován přechod na elektrickou trakci. – Mi-
mořádný rozmach města jako centra 
prů myslu, obchodu, peněžnictví, ale i kul-
tury a vzdělání nastal v období meziváleč-
ném. Projevilo se to i na vnějším vzhledu: 
bylo postaveno několik desítek většinou 
funkcio nalistických budov bank, pojišťoven, 
ředitelství podniků. R. 1930 byla dokončena 
stavba Nové radnice. Některé okolní obce 
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se postupně připojo valy k Moravské O., 
r. 1924 bylo slučování dovršeno vznikem 
Velké O. Město se stalo význ. centrem kul-
tury: čes. i něm. divadlo získaly evr. proslu-
lost, působilo zde několik vynikajících hud. 
tvůrců a interpre tů, kolem → Domu umění 
(1926) se soustředil výtv. život, založeno 
bylo studio čs. rozhla su (→ ČRO). – Některé 
části dnešní O. byly po něm. záboru v r. 1938 
součástí Říše a hranice Polska se dotýkala 
Michálkovic. Z nacist. područí byla osvo-
bozena 30. 4. 1945 (→ Ostravská operace). 
V éře tzv. socialismu byl O. přikládán zvl. 
význam jako pilíři → industri alizace social. 
V tomto období bylo město vzdor značným 
investicím do bytové výstavby velmi zdevas-
továno a zhoršilo se jeho život ní prostředí. 
Od r. 1945 bylo sídlem → ex pozitury ZNV, 
v l. 1949–90 KNV. Od 1. 1. 2001 je opět síd-
lem správy a samosprá vy vyššího územního 
celku ČR – Morav skoslezského kraje. R. 1945 
byla do O. pře místěna z Příbrami → VŠB, 
v r. 1953 vznikla Vyšší hudebně -pedagogická 
škola (dnešní → Janáčkova konzervatoř), 
r. 1959 byl z → Opavy přeložen samostatný 
Pedagogický institut, r. 1991 založena → OU, 
od r. 1996 je O. sídlem ostravsko -opavské 
die cé ze řím. kat. církve. Po r. 1990 prochází 
O. velkou transformací své hosp., soc. i kult. 
struktury. Slábne význam hornictví, ome-
zuje se rozsah hutní výroby, jen v omezené 
míře jsou uváděny do provozu prům. kapa-
city v jiných sektorech. Prudce roste sektor 
služeb (obchod, peněžnictví) a kvartérní sek-
tor (vzdělání, věda, informace). – Hist. hod-
nota O. byla objevena až v posledních 
desetiletích, kdy bylo velké množství objek tů 
prohlášeno za kult. památky. Vzhledem 
k množství památek je třídíme podle měst. 
částí. – Nejst. památkou Moravské O. je kos-
tel sv. Václava, got. stavba z 1. poloviny 
14. stol. na st. základech, zaklenutá r. 1539. 
Věž ze 14. stol. byla zvýšena v době baroka 
(z té doby i boční kaple chrámu). Exteriéry 
jsou klasicistní, interiérům byl při opravách 
na přelomu tisíciletí navrácen vzhled ze 
16. stol. (zbytky renes. nástěnných maleb, → 

malířství renes.). Stará rad nice pochází 
z 16. stol., mnohokrát upravována (barok. věž 
z r. 1727; v 19. stol. empírová a později novo-
renes. přestavba). Od r. 1931 slouží muzejním 
účelům (→ Ostravské muzeum). Funkčně 
ji tehdy nahradila reprezentativní Nová rad-
nice z l. 1925–30 (projektovali → V. Fischer, 
→ F. Kolář a Jan Rubý) s nejvyšší radniční 
věží a nejrozsáhlejším radničním komplexem 
v ČR. Na nám. barokní mariánský sloup z r. 
1702. Novorenes. bazilika Božského Spasitele 
(dnes katedrála ostravsko -opavské diecéze) 
vznikla v l. 1883–89 podle projektu → 
G. Meretty jako druhý nějvětší kostel na Mo-
ravě (pojme 4 tis. osob). Evang. kostel, zv. též 
Červený, je stavbou z režného zdiva ve stylu 
holand. renesance z l. 1905–07 (Ludwig Faigl 
a Karl Troll). Rektorátní kostel sv. Josefa → 
salesiánů Dona Bosca vznikl v l. 1934–37 
ve funkcionalistickém slohu podle projektu 
Václava Nekvasila. Synagoga v maurském 
stylu z r. 1879 (Franz Böhm) byla zničena na-
cisty v r. 1939 stejně jako ostatní ostr. syna-
gogy. V měst. zástavbě převažují objekty 
z přelomu 19. a 20. stol. (historizují cí, seces-
ní), objevují se též prvorepublikové (kubis-
tické, funkcionalistické aj.). V historizujícím 
slohu vznikla dnešní divadla Jiřího Myrona 
a Antonína Dvořáka (→ div. budovy a sály). 
Sece sní je dům kavárny Praha (1901, dnes 
knihkupectví Academia) nebo Polský dům 
(1899–1900, bizarní stavba symbolistní 
a dekorati vní secese). Hotel Palace byl posta-
ven v l. 1912–13 podle projektu → W. Deinin-
gera. Prvky čes. kubismu vykazuje býv. 
Anglo -československá banka z l. 1923–24 
(→ J. Gočár); fasádu v duchu rondokubismu 
na domě v Husově ul. navrhl Pavel Janák 
(1920). Realizacemi projektů → K. Kotase 
jsou např. tradicionalistická spořitel na (1927) 
a funkcionalistický obch. dům Brouk a Babka 
(1928, dnes Dům knihy). Konstruktivismus 
reprezentují obch. domy Kleopatra (→ 
B. Fuchs, 1932) a Baťa (1931). Obch. dům Hor-
ník (pův. Bachner) je z r. 1933 podle projektu 
Ericha Mendelsohna. NKP se stal Památník 
Rudé armády (mauzoleum) v Komenského 
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sadech z r. 1946, který je dílem arch. → J. Jí-
rovce a sochařů → K. Babraje a → K. Vávry. 
Cennými jsou objekty → prům. architektu ry: 
elektrocentrála Žofínské huti z l. 1907–21 
(tzv. dvojhalí), těžní věž Jámy Jindřich (ko-
lem r. 1910), objekt býv. měst. jatek s věží 
(kolem r. 1890) a zejm. → Dolní oblast Vítko-
vice s areálem Dolu Hlubina, koksovny a vy-
sokých pecí, která byla pro hlášena r. 2002 
NKP a r. 2008 zařazena do seznamu kult. dě-
dictví UNESCO. V r. 1992 byla pro hlášena 
M. O. za → měst. památkovou zónu. – Cent-
rum Přívozu bylo realizováno podle regulač-
ního plánu C. Sitteho, který navrhl i neogot. 
kostel Neposkvrněného po četí P. Marie 
(1896–99, oltářní obraz od Františka Že níška) 
a novobarok. radnici (1896–97; dnes → 
AMO). Techn. památkou je areál býv. Dolu 
Oderka (Odra) z 20. l. 20. stol. a těžní budova 
Dolu Jiří (ko lem r. 1900). – Na Slezské Os-
travě se nacházejí modernizované zbytky → 
Slezskoostravského hradu. Pozdně barok. 
farní kostel sv. Josefa s prvky klasicismu 
vznikl v l. 1780–83. V důsledku poddolování 
asi r. 1913 odbourána věž a kostel neužíván; 
po zpevnění ocelovými konstrukcemi a vý-
stavbě repliky původní věže zprovozněn 
r. 1929. Býv. oktogonální vodárnu na Hlad-
nově z l. 1908–09 ve stylu geometrické se-
cese (Jaroslav Volenc) zdobil dnes již snesený 
reliéf z ateliéru bří Suchardů Žena nad pra-
menem. Slezskoostravská radnice v histori-
zujícím stylu vznikla v l. 1911–13 dle návrhu 
Viktorina Šulce. NKP je od r. 2008 vila JUDr. 
Lisky (Čedičová ul. 8) v duchu organické 
architektury, která vznikla r. 1936 podle 
projektu → L. Šlapety. Pomník osvoboze ní 
s tankem má sochařskou výzdobu od → 
A. Handzela. Areály dolů Terezie (později 
Důl Petr Bezruč), Jan Mária, Michálka (vše 
z 10. a 20. l. 20. stol.) a Dolu Trojice (1906–13) 
jsou techn. památkami. – V místní části 
Ma rián ské Hory (urbanisticky řešené taktéž 
C. Sittem) je nejvýzn. stavbou monumentální 
novobarok. kostel P. Marie Královny 
(1905–08) dle projektu → O. Béma. Na se-
cesní výzdobě interiérů se podíleli bři 

Úprkové, Luděk Marold, Jan Kotěra ad. Areál 
větrné jámy č. 3 Dolu Jan Šverma (dříve Ig-
nát) pochází asi z r. 1906. – Vítkovice byly vy-
hlášeny r. 2003 měst. památkovou zónou. 
Prům. město vzniklo v l. 1876–1901 na ze-
lené louce podle velkorysé urbanistické kon-
cepce. Typické jsou pro něj stavby z režných 
cihel, např. novogot. farní kos tel sv. Pavla 
z l. 1880–86 (vodárenská věž od G. Meretty, 
chrám od Augusta Kirsteina), fara (1886) 
a tržnice (1899; obojí → H. Ulrich), radnice 
z l. 1901–02 (Max von Ferstel) či pro Vítko-
vice tolik příznačné cihlové kolonie (West-
end, Štítová, Josefínská, U-Hausy, I-Hausy 
ad.). Raritou je zdejší „železárenský záme-
ček“, empírová vila ředitelů železáren z l. 
1846–47 od arch. Antona Krause (→ zámky). 
Areál Dolu Jeremenko (dříve Luis) byl zal. 
v r. 1891 – jeho věž kladivového typu 
z l. 1966–67 je chráněnou památkou. Zdejší 
vlakové nádraží z l. 1960–67 v bruselském 
stylu projektoval Josef Danda. – V části Hra-
bův ka je význ. památkou Jubilejní kolonie, 
obytný soubor 605 moderních bytů dělníků 
VŽ z l. 1921–32, projektovaný Ernstem Kor-
nerem (stavěn k jubileu 100. výročí založení 
VŽ). – V Hrabové se nachází dřevěný farní 
kostel sv. Kateřiny, zřejmě z 1. poloviny 
16. stol. (zmiňován r. 1564). V r. 2002 lehl 
popelem a r. 2004 byla vystavěna jeho přesná 
replika. – V centru Zábřehu nad Odrou se do-
choval jednoduchý renes. zámek, vystavěný 
na místě tvrze na konci 16. stol. (v l. 2005–07 
po dlouhém období devastace rekonstruován 
na hotel s pivovarem). Vedle něj stojí klasi-
cistní kostel Navštívení P. Marie z l. 1806–11 
od → J. A. Englische. – Ve Starě Bělé je pa-
mátkou pozdně barok. kostel sv. Jana Nepo-
muckého z l. 1776–79 od příborského stavitele 
Václava Röhricha. – První (nejst.) obvod měst. 
části Poruba byl vyhlášen r. 2003 měst. památ-
kovou zónou. Jde o soubor zástavby protkaný 
bohatou zelení vystavěný ve stylu social. rea-
lismu (tzv. sorela) v 50.–60. l. 20. stol. 
s ústřední Hlavní tř. a několika nám. Jeho ar-
chitektura je podle sov. vzorů inspirována kla-
sicismem i neorenesancí (antické tvarosloví, 
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sgrafitová výzdoba). Ve st. části obvodu (býv. 
vsi) se nachází kostel sv. Mikuláše z 15. stol., 
později mnohokrát přestavovaný (1787–93, 
1808 a 1901–12) a renes. zámek vybudovaný 
z tvr ze v r. 1573 (rozšířený v 18. stol.), v po-
slední době však znehodnocený nevhodnými 
zásahy. – V Třebovicích stával zámek v klasi-
cistním hávu ukrývající pozůstatky středo-
věké tvrze (→ hrádky a tvrze), v němž v 1. pol. 
20. stol. žila spisovatelka → M. Stona (v r. 1958 
však zbořen). Význ. techn. památkou je zdejší 
elektrárna z l. 1931–33, která se po dokon-
čení v r. 1939 stala nejmodernějším závodem 
v ČSR. – V měst. části Svinov je nejdůl. pa-
mátkou výpravna železnič ní stanice z l. 
1846–47 (rozšířena v 70. l. 19. stol. a v r. 1895; 
při opravách v l. 2005–06 jí byl navrácen pův. 
vzhled). Zdejší farní kostel Krista Krále 
vznikl podle návrhu → A. Brzotického 
v l. 1928–29. Husův sbor je modernistická 
stavba v konstruktivistickém slohu podle pro-
jektu místního stavitele Valentina Stojeby 
v l. 1933–34 (zmodernizována po válečných 
škodách). – V Nové Vsi se nachází barok. kos-
tel sv. Bartoloměje, jenž vznikl rozšířením 
malého kostela ze 16. stol. – V Plesné stojí kos-
tel sv. Jakuba Většího z l. 1783–87. – V části 
Kunčice stával čtyřkřídlý manýristický zámek 
z l. 1634–38, přestavovaný klasicistně v 19. stol. 
Po požáru v r. 1997 byl však ponechán zkáze 
a r. 2011 byly zříceniny demolovány. – Význ. 
památkou prům. architektury je areál Jámy 
Alexandr v Kunčičkách z l. 1896–1901, užíva-
jící prvky neobaroka (kompozice čestného 
dvora se dvěma těžními věžemi a ústřední ko-
telnou, doplněný alejí, rybníkem a parkem, 
od konce 40. l. 20. stol. sloužícím jako první 
ostr. zoo; → zahrady a parky). – V Radvani-
cích vznikl v l. 1924–25 nejst. chrám Husova 
sboru v ČSR (podle projektu Josefa Vyslou-
žila, uvnitř sochy A. Handzela). – V Michálko-
vicích se nachází areál → Dolu Michal (dnešní 
podoba z l. 1912–15, od r. 1995 NKP, v r. 2000 
zpřístupněný veřejnosti ve správě → NPÚ 
Ostrava). – O., která byla v novodobé minu-
losti jedním z nejdynamičtěji se rozvíjejících 
měst v Ev ropě a byla nazývána rakousko -uh. 

Man chestrem, se stala zdrojem inspirace 
řady umělců. Ze spisovatelů to byli → 
F. Sokol -Tůma, → V. Martínek, → Z. Bár, 
→ V. Zá vada, → P. Bezruč, → O. Šuleř, → 
O. Filip, → J. Balabán, z hud. skladatelů → 
L. Janáček, → R. Kubín, → M. Klega, 
→ I. Hurník, z výtvarníků → O. Lasák, → 
V. Kristin, → F. Duša, → O. Holas, → J. Wiel-
gus a řada fotografů (např. → V. Kolář) ad.
Lit.: Kuča 4; HM 16; Myška, M. – Nečas, C.: Čtení o O., 
Ostrava 1964; Jiřík, K.: O. socialistická. Sborník studií 
k výstavbě města v letech 1945–1970, Ostrava 1971; Ji-
řík, K. a kol.: Dějiny O., Ostrava 1993; Vybíral, J.: Zro-
zení velkoměsta. Architektura v obraze Moravské Os-
travy 1890–1938, Ostrava 1997; Myška, M.: K obecně 
historickým předpokladům konstituová ní O. jako centra 
kulturní oblasti, in: Svoboda, J. (ed.): Slezsko a severo-
východní Morava jako specifický region, SPFFOU 170, 
Ostrava 1997; Korbelářová, I. a kol.: O. 1880–1939, 
Třinec 2000; O. Historie – kultura – lidé, Praha 2013. 
Obr.: A (10, 34, 36, 38, 39, 41, 47, 48, 52, 55, 56, 59, 60, 
63, 64, 67, 69, 71, 78, 80, 83, 84, 86, 87, 89, 91, 92, 94–97, 
102–105, 107); HZ (62, 71–72, 92); K14; M179–235; 
S (33, 36, 73, 75, 79–80, 82–83, 86, 88, 90, 91, 102–104, 
108, 110, 112, 116–117, 119, 121–123, 125, 129–130, 
133–135, 137–138, 141); V (7, 14, 55, 84, 93, 106, 110, 
118, 127, 129, 132–133, 135, 148, 163, 165–166, 171, 
189–190, 201–202, 204, 210–211, 219, 226, 232, 254, 
269); Z42.   MM + JI

OSTRAVA , sborník příspěvků k dějinám 
a současnosti Ostravy a Ostravska, periodi-
kum Archivu města Ostravy, 1963–dosud.
Založení periodika O. s podtitulem Sborník 
příspěvků k dějinám a výstavbě města, jehož 
cílem bylo a je podporovat zájem o studium 
dějin města, se v r. 1963 stalo prvním hma-
tatelným výsledkem ředitele → AMO → 
K. Jiříka na poli popularizace historie města. 
Redakční radu vedle něj tvořili → M. Myška, 
→ J. Noušová, → B. Pitronová, Oldřich Pru-
del, → A. Sivek. Do r. 1975 (svazek 8) byl 
vydáván jednou ročně, pak se frekvence 
změnila na dvouletou (s výjimkou svazku 
17, který vyšel po 4 l.). V období tzv. nor-
malizace musela redakční rada dodržovat 
ideol. pravidla a příspěvky autorů K. Jiříka 
a M. Myšky byly uveřejňovány pod dívčími 
jmény jejich manželek. Od r. 2011 (svazek 
25) vychází sborník O. opět každoročně. 
Od r. 2005 redakční rada pracuje ve složení 
→ B. Przybylová, → A. Barcuch, → 
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B. Gracová, Naděžda Goryczková, K. Jiřík, 
Jiří Kovář, Markéta Palowská, → K. Stein-
metz. – Práce publikované v oddílech Studie 
a materiály, Osobnosti, Vzpomínky, Edice, 
příp. Zprávy seznamují s výstupy nejen odb. 
věd. pracovníků, ale i vlastivědných badatelů 
či pamětníků. Příspěvky od prvního svazku 
zahrnují velmi široké spektrum témat a pro-
blémů od středověku až po současnost a ob-
sahově jsou všechny svázány s městem → 
Ostravou nebo jejím okolím. 
Lit.: Martináková, J.: Bibliografický rejstřík sborníku O. 
sv. 1–10, in: Ostrava 11, 1981; Šírová, Š.: Bibliografický 
rejstřík sborníku O. sv. 11–20, in: Ostrava 21, 2003.   BP

OSTRAVA , tvůrčí skupina → Tvůrčí skupina 
Ostrava

OSTRAVAK OSTRAVSKI , anonymní autor své-
rázných humorných povídek. 
V nářečí líčí každodenní život obyčejných 
lidí v → Ostravě a na Ostravsku, běžné ro-
dinné či prac. situace. Texty se objevovaly 
zprvu na internetu, od r. 2005 tiskem jako 
Denik Ostravaka, ten se pak dočkal pokračo-
vání (celkem 6 dílů) a zvukového zpracování; 
povídky byly čteny v rozhlase nebo během 
speciálních div. představení, a to i interprety 
z jiných jaz. oblastí (pražskými herci), což 
originální mluvu → Ostravanů poněkud de-
formovalo. Samotný autor vcelku respektuje 
nář. normu ostr. podskupiny → nářečí slez., 
jen místy je méně důsledný vůči pravidlům 
zápisu, která si sám stanovil, např. přecy, 
jaksyk, asy, mezytym vedle Silvestr, mezi, 
asi; krabicu, bluť, nedělu, ludě vedle klič, lidi, 
poklidil, oblibenu; pokuj, vuzek vedle pokoj, 
schod; řykať, nakupiť, rychlosť vedle zhaňat, 
přemluvat, radost; mjesyc, čumjeli vedle 
uměl, směr aj. Kromě nář. slovní zásoby zde 
najdeme i některé obecné nespis. výrazy 
včetně slangismů, neologismů, germanismů, 
slov expresivních (vulgárních) nebo spoje-
ných s profesemi typickými pro Ostravsko, 
tedy s těžbou uhlí a hutnictvím železa. 
Lit.: Blažková, H.: Jazyk Deniku Ostravaka z hlediska 
dialektologického, dipl. práce OU, 2011.   IB

OSTRAVAN , nezávislý, národně a občansky 
zaměřený týdeník, 1901–12. 
Vycházel v Moravské → Ostravě, odpověd-
ným red. byl → F. So kol -Tůma. Časopis 
se věnoval zejm. životu v regionu, uveřejňo-
val zprávy ze spolků, klubů, obč. sdružení, 
ze schůzí lidu, ne krology, výročí, přinášel 
pozvánky na kult. akce, osvětové přednášky 
(cestovatele Enriqua Stanka Vráze), výstavy 
(→ B. Jaroněk), články o polit. událostech 
a komentáře k náb. otázkám (klerikalismus, 
Jan Hus) i otázkám národnostním (problema-
tika pol. a něm. menšin). Pův. tvorbu zde za-
stupoval především F. Sokol -Tůma se svými 
prózami na pokračování (např. románem 
E΄Geschäftsmann, fantastickými povídkami 
a črtami z cest Z potulek Istrií a Kra jinou, 
Z cest po Americe), které naplňovaly rubriky 
Besídka a Nedělní zábavná příloha Ostra-
vana. Příležitostně se objevily ukázky z esejů 
Viléma Mrštíka Moje sny nebo z eposu → 
Č. Ostravického o → Ondrášovi z Janovic. 
Lit.: Adamus, A.: Dějiny novinářství na Ostravsku v pře-
hledu, in: Věstník archivu a musea ostravského kraje 
2, 1935; Jiřík, K. a kol.: Městský archív v Ostravě. Prů-
vodce po fondech a sbírkách, Ostrava 1967; Kubíček, J.: 
Noviny a časopisy na Mora vě a ve Slezsku do roku 1918, 
Brno 2001.   OM

OSTRAVANÉ , souhrnný název pro obyvatele 
Ostravy a nejbližšího okolí bez ohledu na to, 
ve které dřívější historické zemi daná část 
Ostravy a jejího okolí leží. 
Název se vžil přinejmenším od přelomu 
19. a 20. stol. Tehdy se → Ostrava, ležící 
na pomezí Moravy a Slezska, které navíc 
bylo rozděleno na Opavsko a → Těšínsko, 
stala v době prům. revoluce (→ industria-
lizace) centrem velké prům. oblasti, jedné 
z nej důležitějších jak pro Rakousko -Uhersko, 
tak i pro pozdější ČSR. Staré reg. hranice 
byly novými územními strukturami setřeny, 
a proto se příslušnost k nové mu městu (do-
dnes třetímu největšímu městu ČR) jevila 
důležitější než staré zem. členění.   TS 

OSTRAVICE , národně zaměřený týdeník, 
1893–97. 
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Vycházel v Moravské → Ostravě. Majitelem, 
vyd. a odpovědným red. byl Eduard Palkov-
ský, k odpovědným red. listu patřili Ferdi-
nand Župka, → A. Otahal -Plešovský a Čeněk 
Zapletal. Zaměření listu bylo nacionalistické, 
staročes., názorově blízké Matici ostravské. 
Vystupo val proti → germanizaci Ostravska 
(v tomto ohledu kritizoval zejm. → Židy) 
a potíral pol. šovinismus na → Těšínsku. Byl 
v opozici proti soc. demokratům, ale inten-
zivně se za jímal o soc. podmínky dělnictva. 
Podporoval národnostně uvědomělé kněžstvo. 
Obsahoval hosp. a polit. zprávy z domova 
(rubrika Z Říšské rady), z regionu (Zprávy 
z Místku, Zprá vy z Vítkovic aj.) i ze zahra-
ničí, přinášel informace o schůzích spolků, 
sporadicky také zmínky o div. představe-
ních, fejetony, črty, profi ly básníků a jejich 
tvorby (Jaroslava Vrchlického, Svatopluka 
Čecha, Jána Kollára). Publikovali tu Josef 
Skýba -Dě hylovský, František Valoušek, → 
K. Dostál -Lutinov aj. Prostor byl dán i pře-
kladům ze svět. literatury (Charles Dickens, 
François Coppée ad.). 
Lit.: Adamus, A.: Dějiny novinářství na Ostravsku v pře-
hledu, in: Věstník archivu a musea ostravského kraje 
2, 1935; Jiřík, K. a kol.: Městský archív v Ostravě. Prů-
vodce po fondech a sbírkách, Ostrava 1967; Kubíček, J.: 
Noviny a časopisy na Mora vě a ve Slezsku do roku 1918, 
Brno 2001.   HŠ + OM

OSTRAVICKÁ , Mařa (vl. jm. Marie Moško-
řová), spisovatelka a spolková pracovnice,
 * 21. 1. 1883 Skalice (Frýdek -Místek), † 30. 8. 
1958 Zakopané (Polsko). 
Zpoč. se věnovala především veř. činnosti, 
hrála v ochotnických souborech, angažo vala 
se v ženském hnutí. Lit. práce začala publi-
kovat v brněnské Vesně a ve slez. ča sopisech. 
Vydala sbírku Povídky a obrázky zpod Lysé 
hory (1919). Psala také články věnované 
polsko -čes. vztahům. 
Lit.: Mikoláš, J. L.: Nedožitých 85 let slezské spiso-
vatelky M. O., in: Oběžník vlastivědného kroužku TJ 
Válcoven plechu, Frýdek -Místek 1968, č. 1.   JS 

OSTRAVICKÝ , Čechoslav (vl. jm. Antonín 
Alois Hittler), básník, novinář, prozaik,
 * 12. 6. 1869 Frýdek (Frýdek -Místek), † 5. 5. 
1912 Cleveland (USA). 

Podepisoval se také Hüttler nebo Huettler. 
Narozen v rodině truhláře Františka Hitt-
lera. Vyučil se kovářem (ve → Frýdku, 1886) 
a po vandru Evropou i zámečníkem (v → Pří-
bo ře, 1892). Studium na mistrovské škole 
stro jírenské v Brně (1893–94) z neznámých 
dů vodů nedokončil. Pracoval pak na želez-
nici, kde vystřídal několik působišť. Přátelil 
se s Jaroslavem Vrchlickým, pod jehož pat-
ronací zprvu publikoval. Spolupracoval s ča-
sopisy Niva, Lumír, Světozor, Zlatá Praha ad. 
Kolem r. 1900 se sblížil se slez. inteligencí 
(zvl. s → A. Kubisem). Přispíval pak do → 
OT, → Novin těšínských a → OD. V r. 1903 
začínala jeho spolupráce se soc. dem. novi-
nami, např. → DČ. R. 1907 z nejasných dů-
vodů odešel do Ame riky, kde mj. pracoval 
v redakci čes. novin Američan a Americké 
dělnické listy. Na dálku stále spolupracoval 
s DČ. – Méně význ. jsou jeho povídky a po-
kusy o drama. Prosadil se hl. jako básník. Byl 
vnímán spolu s → P. Bez ručem jako jeden 
z dvojice slez. poetů, posléze jako Bezručův 
pokračovatel. Látku ke knižní prvotině Ně-
kolik pověstí slezských veršem (1900) čerpal 
ze Slezských pohá dek a pověstí → F. Slámy. 
Ve sbírce Šerem k ránu (1901) lze vystopo-
vat jeho básnic ký vývoj od parnasistní ly-
riky vyjadřující dekadentní nálady k poezii 
ovlivněné Bez ručem. O epické zpracování 
slez. tematiky se O. pokusil v Písni o On-
drášovi (1903). Mnohomluvností a patosem 
se skladba vnějškově hlásí k tradici poezie 
Svatopluka Čecha. V nedokončeném cyklu 
Zpěvy podbeskydské (1937) se nechal inspi-
rovat zejm. v baladických skladbách Bezru-
čovým bardstvím, chtěl se stát pěvcem rodné 
země a jejího lidu. 
Lit.: Rusinský, M.: Č. O., in: Č. O.: Zpěvy podbeskyd-
ské, Frýdek 1937; Šajtar, D.: Básník Č. O., in: Pět studií 
ve znamení Petra Bezruče, Ostrava 1958.   ZS

OSTRAVSKÁ BANDA , mezinárodní komorní 
orchestr.
Rezidenční orchestr → Ostravských dnů nové 
hudby. Jeho členy jsou mladí instrumenta-
listé z Evropy a Spojených států, zaměřující 
se na interpretaci soudobé hudby. Um. šéfem 

OSTRAVICE
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orchestru je → P. Kotík, s orchestrem spo-
lupracují také další dirigenti. Repertoár or-
chestru tvoří stěžejní díla 20. stol. (skladby 
Johna Cage, György Ligetiho, Mortona Feld-
mana, Luigiho Nona, Edgara Varèseho ad.) 
i díla dalších současníků (P. Kotíka, Alvina 
Luciera, Philla Niblocka, Martina Smolky, 
Petra Cíglera ad.). Samostatně koncertovala 
O. b. mj. na pařížské konzervatoři, v Carnegie 
Hall a Lincoln Centre v New Yorku, na kon-
certech v Německu, Holandsku, Španělsku 
či  na Pražském jaru.
Lit.: O. b., Ostrava, 2007.   JM

OSTRAVSKÁ MĚSTSKÁ MLUVA  
Vymezit měst. mluvu v → Ostravě je mno-
hem komplikovanější než v jiných srovna-
telných městech (např. Brno, Plzeň). Pří činy 
vyplývají z vývoje a charakteru jaz. situace 
města, silně podmíněné mimojaz. jevy. Téměř 
do poloviny 19. stol. se Ostra va vyvíjela jako 
souměstí dvou lokálních center – Moravské 
Ostravy a Slezské Os travy. Jaz. předpolím 
Moravské Ostravy a jejích předměstí bylo 
území již. (ostr.) podskupiny → náře čí slez. 
(→ nářečí ostravské), na západě přechodného 
pruhu ostravsko -opavského, předpolím Slez-
ské Ostravy byly smíšené dialekty česko -pol . 
V písemných památkách z 16. a 17. stol., tý-
kajících se obou Ostrav, lze pozo rovat znač-
nou stabilizaci a zároveň určitou archaičnost 
gramatické stavby úřední češtiny, obsahující 
ovšem některé krajově nář. prvky. O podobě 
tehdejšího mluveného jazyka lze na základě 
pramenů a analogie s jinými městy soudit, 
že byla nář. značně zabarvená. Ve slovní 
zásobě se nepochybně též odráželo jednak 
bezprostřední sousedství se smíšenými náře-
čími česko -pol., jimiž se mluvilo už v Heř-
manicích, v Muglinově a patrně i na Slezské 
Ostravě, a spolužití s početným obyv. něm. 
(zejm. v Přívoze; → Němci). Intenzivní roz-
voj hornictví a hutnictví v 19. a 20. stol. zcela 
proměnil jaz. situaci: (1) Díky velké imigraci 
prac. sil z okolí i z jaz. odlišných oblastí (Ha-
lič, Maďarsko, Slovensko, ale i Německo; → 
Poláci, → Haličané, → Slováci, → Židé) byl 
jazyk děl nických vrstev zvl. ve slovní zásobě 

vysta ven silnému vlivu jazyka imigrantů, 
vyšší spol. vrstvy se začaly stávat dvojjazyčné 
(česko -něm.). Nár., kult. úloha spis. češtiny 
se prosazovala zprvu jen zvolna, neboť běž-
ným komunikačním prostředkem města bylo 
nářečí. K silnému zlomu došlo až po vzniku 
ČSR. Po druhé svět. válce se na Ostravsku 
trvale usadilo mnoho lidí z Moravy, Čech 
a ze Slovenska. Vznikla nová vrstva měst. 
mluvy – směsice slez. nářečí (češtiny) a při-
neseného nářečí (jazyka) – charakteristická 
pro imigranty 50. a 60. l. (2) Růst prům. a sí-
delní aglomerace způsobil v předměst. ob-
cích postupné roz rušení tradičních místních 
nářečí svázaných s venkovským životem. 
Rychle zanikly pří liš nář. působící znaky. 
U dnešní mladé ge nerace téměř beze stop 
zmizela stará slovní zásoba a byla nahra-
zena přejímkami větši nou ze spis. jazyka. 
Tato tendence se proje vila nejdříve v obcích 
na jih a jihozápad od Ostravy, od 60. a 70. l. 
i v obcích na sever (patřily dříve i jazykově 
k archaickému → Hlučínsku), což mělo 
za následek rozrušení hranic nářečí přechod-
ného pruhu ostrav sko -opavského, již. ostr. 
nář. podskupiny a smíšených nářečí česko-

-pol. Mluva Ostravy dnes silně ovlivňuje 
vývoj nářečí v celém regionu. (3) V jazyce 
města se už v 19. stol. objevil nový fenomém: 
prac. slang hornický, hutnický, železničářský 
aj., na jehož formování se podílela i cizí slo va, 
zvl. něm. (havíř, šachta, štajger, farať; kelňa, 
rajbretka ap.). Udržuje se v podstatě dodnes. 
(4) V 19. stol. se zvolna, od poč. 20. stol. silně 
počala formovat mluvená čeština čes. kult. 
prostředí Ostravy. Měla dva hl. zdroje – ja-
zyk inteligence pocházející z Ostravy nebo 
z území slez. nářečí a jazyk inteligence, 
která se do Ostravy přistěho vala z Moravy 
nebo Čech. Pro obě skupiny byl prestižním 
modelem spis. jazyk, který jako jediný byl 
schopen stát nad jaz. komu nikační pestrostí 
města a který zde silně při spíval k posílení 
čes. nár. uvědomění. Význ. roli měly školy 
a kult. život města. – Současnou jaz. si tuaci 
města Ostravy lze charakterizovat takto: 
Tradičním nářečím mluví už pouze nejst. 

OSTRAVSKÁ BANDA 
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generace v býv. venkovských předměstích; 
stav nářečí však vykazuje velké individuál ní 
rozdíly. Průměrně vzdělaný rodilý Ostravan 
mluví dnes jazykem, který je na bázi nář. 
obecných slez. jevů opřen o běžně mluvený 
(hovorový) útvar inklinující k normě spis. 
jazyka. Z obecně nář. jevů se nejdůsledněji 
zachovává krátkost samohlásek, přízvuk 
na předposlední slabice, rozlišení výslovnosti 
i/y, tendence k širší výslovnosti i po c, s, z, 
popř. ř, tendence po rozlišení stř. l a tvr dého 
ł aj. Spíše ojediněle se zachovávají drobnosti 
ze slovní zásoby, ze slovotvorby a z ustále-
ných spojení. Vedle spojky bo se už hojně 
vyskytuje protože. Mís to spis. ať se objevuje 
také nech. Do mluve ného jazyka zejm. pro-
nikla dvojhláska ou, zvratné si místo nář. se, 
tvrdá podoba záporky ne- (nema, nevi) a vý-
slovnost typu nebudete. Prosazují se (zvl. 
v mluvě inte lektuálů) přehlasované po-
doby (moje čepi ce), v 7. pádě ž. rodu i tvary 

„obecně moravské“ (utikal ulicou). Téměř 
úplně zmizely kon covky -och, -oma, vedle 
-ami je též -ama (s haviřama). Běžný je roz-
kazovací způsob na -ej (počkej), nikoli na -aj. 
Silně proniká nová vrstva slovní zásoby pře-
jímaná valnou většinou ze spis. jazyka, který 
má vysokou prestiž, takže někteří mluvčí 
mají i dlouhé samohlásky a přízvuk na první 
slabice. Lze pozorovat i omezený vliv tzv. 
obecné češtiny. Týká se jazyka spíše jen vý-
lučných profesních skupin. V každodenní 
komunikaci průměrného Ostravana se s ní 
nesetká me. Nesystematicky se objevuje za-
končení 3. os. mn. č. na -ou (děkujou) a 7. pád 
typ s penězma/-mi. Pro současný jazyk města 
Ostravy je cha rakteristický proces stabili-
zace jaz. útvaru, v němž jsou přítomny jen 
některé obecně slez. nář. rysy a jehož pres-
tižním mode lem je norma velmi blízká spis. 
jazyku. Tento proces je silně podmíněn spol., 
ekon. a kult. aspekty a vykazuje značné indi-
viduální rozdíly. Výrazná je rovněž dife rence 
mezi ml. a st. vývojovou vrstvou. 
Lit.: Knop, A.: Spisovná čeština ve Slezsku v 16. století, 
Praha 1965; Skulina, J.: Ostravská mluva, Ostrava 1979; 
Šrámek, R.: Slezsko a severovýchodní Morava po stránce 
jazykové, in: Slezsko a severovýchodní Mo rava jako spe-

cifický region, Ostrava 1997; Bogoczová, I.: Ostravská 
čeština. Tradice a současnost, in: Bílá kniha. 17 příběhů 
z ostravské kulturní historie, Ostrava 2009.   RŠ

OSTRAVSKÁ NEDĚLE , ostravský literární mě-
síčník, 1939–1941. 
Časopis navazoval na → Havířskou neděli 
a vycházel měsíčně od 1. 1. 1939 do 20. 1. 1941 
v Moravské → Ostravě. Na rozdíl od Havíř-
ské neděle se zde majitel, vyd. a odpovědný 
red. → J. Filgas obracel k širšímu okruhu 
čtenářů – rubriky byly věnovány dětem 
(např. Stránka mládeže, Filgasův seriál Mezi 
brášky) nebo ženám (přispívaly Anna Bánov-
ská, → V. Stolaříko vá). Časopis představil 
řadu význ. umělců → NDM (→ E. Gabzdyl, 
→ J. Myron, Marie Vášová aj.), výtvarníků 
(→ V. Držkovic, → F. Duša, → V. Kristin, → 
V. Wünsche aj.) a spisovatelů (→ Z. Bár, → 
P. Bezruč, → M. Rusinský, → F. Směja, 
→ F. Sokol-Tů ma). Revue spolupracovala 
s nakl. → Iskra. Osobnosti jako → V. Mar-
tínek, J. Filgas se snažily připomínat kulturu, 
→ folklor, lit. tradi ce a historii regionu. J. Fil-
gas na list navázal v r. 1941 časopisem Rodná 
země, jenž vyšel pouze ve 3 č. 
Lit.: Jiřík, K. a kol.: Městský archiv v Ostravě. Prů vodce 
po fondech a sbírkách, Ostrava 1967.   OM 

OSTRAVSKÁ OPERACE , též Ostravsko -opav-
ská operace, jedna z nejdůleži tějších váleč-
ných akcí Rudé armády na československém 
území, uskutečněná vojsky 4. ukrajinského 
frontu za účasti československých jednotek 
(1., 3. a 4. československé samostatné bri-
gády v SSSR, 1. československé samostatné 
tankové brigády v SSSR a 1. československé 
smíšené letecké divize v SSSR); probíhala 
ve třech časových fázích 10. 3. – 5. 5. 1945. 
O. o. byla zahájena poté, co sov. vojska pro-
nikla v březnu v rámci Viselsko -oderské 
operace k řece Odře. V již. části postupu 
uskutečnila vojska 1. ukraj. frontu (UF) hor-
noslez. operaci a 4 UF zahájil 10. 3. O. o. Hl. 
úder se vedl jihovýchodně od Strumeně, ale 
vojska postupovala jen pomalu. Neúspěch 
zavinily vedle špatného počasí i nedostatky 
v přípra vě akce (dosavadní velitel frontu 
generálmjr. Ivan Jefimovič Petrov byl 26. 3. 

OSTRAVSKÁ MĚSTSKÁ MLUVA
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vystřídán armádním generálem Andrejem 
Ivanovičem Jeremenkem). Další postup vojsk 
1. UF od stř. toku Odry k Nise a na Osoblaž-
sko (18.–25. 3.) vytvořil předpoklad k pře-
sunu východiska hl. směru O. o. tak, aby 
prům. oblast byla dobyta obchvatem od se-
verozápadu a západu. Druhá fáze O. o. byla 
zahájena 22. 3., avšak na hl. směru v úseku 
mezi Żorami a Wodzislawem Śląskim 
až 24. 3. Po úporných bojích pronikla útočící 
vojska až na → Hlučínsko (28. 3. do Sudic 
a Tře bomi), koncem března se tu však fronta 
opět stabilizovala. Sov. vrchní velitelství 
rozhodlo, že rozhodující útok vojsk 4. UF 
směrem na Ostravsko bude zahájen těsně 
před útokem na Berlín, čímž měla být nepří-
teli odebrána možnost přesunovat síly a voj. 
prostředky z prostoru Berlína k → Ostravě 
a naopak. Hl. část O. o. (třetí fázi) zahájila 
Rudá armáda 15. 4. osvobozováním Opavska 
a Hlučínska. Útočící vojska však narážela 
na pevnou obranu něm. vojsk a utrpěla velké 
ztráty. Do 17. 4. vytvořila mezi → Krava-
řemi a → Dolním Benešovem několik před-
mostí na pravém břehu řeky Opavy, 21. 4. 
osvobodila mj. Háj ve Slezsku a 22. 4. → 
Opavu. Hl. úder pokračoval směrem na Vel-
kou Polom a Svinov. 29. 4. pronikla k Odře 
a vytvoři la si na jejím pravém břehu malé 
předmostí jihozápadně od Ostravy -Zábřehu. 
Severněji odtud se vojska Rudé armády již 
27. 4. pro bila mj. do → Hlučína a Ludgeřo-
vic, na Slo vensku se bojovalo u Strečna. 30. 4. 
v brzkých ranních hodinách překročily hl. síly 
Odru jižně od Svinova a večer byla osvobo-
zena čs. a sov. jednotkami Moravská Ostrava 
s bezprostředním okolím ve směru od jiho-
západu a západu, v týž den i → Klimkovice 
a na Slovensku Žilina a Kysucké Nové Mesto. 
To přinutilo něm. armádu vyklízet urychleně 
úzký koridor, který ještě ovládala v tzv. tě-
šínském Slezsku a na morav. břehu Ostravi ce. 
Tím skončila hl. fáze O. o. Za ukončení O. o. 
je možné považovat navázání kontaktu vojsk 
Rudé armády postupujících z východu a seve-
rozápadu u → Frýdlantu nad Ostravicí. Zdo-
lání něm. obranných pásem v čes. Slezsku, 

tzv. Moravsko -ostravské závory (Mährisch-
-Ostrauer Schutzriegel) a tzv. Uzavíracího 
pásma Jese níky (Sperrzone Schlesische Ge-
birge), která využívala i pův. čs. opevnění, 
rozhodlo o ná sledném rychlém osvobození 
čes. vnitrozemí z vých. směru. 
Lit.: Konečný, Z. – Mainuš, F.: Osvobození Severomo-
ravského kraje ve světle kronik, Ostrava 1962; Peša, V.: 
O. o. Rudé armády, Ostrava 1970; Čejka, E.: O. o. Ve-
litelé, svazy, svazky a útvary 4. ukrajinského frontu, in: 
Ostrava 13, 1985; kol.: Ostravsko -opavská operace 1945 
v paměti českých veteránů, Ostrava 2010. 
Obr.: A97; M80.   JP + PP 

OSTRAVSKÁ PRŮMYSLOVÁ OBLAST , konkrét-
ní typ hosp. regionu, který vznikl historicky 
jakožto prostorové uspořádání hosp. činnosti 
v návaznosti na přírodní útvar záp. výběžků 
Hornoslezské kamenouhelné pánve.
Ve vnímání hosp. regionů existuje dvojí 
přístup. Část badatelů je považuje za sub-
jektivní myšlenkový výtvor badatele, slou-
žící jako nástroj věd. analýzy prostorových 
jevů (Ernst Cassierer). Něm. hosp. historik 
Wolfgang Zorn má za to, že regiony za svou 
existenci nevděčí hist. vývoji, ale věd. úvaze 
(„Bývají definovány, nikoliv však objevo-
vány.“). Dnes se většina historiků přiklání 
ke vnímání hosp. (tedy i prům.) regionů jako 
objektivně existujících, v procesu → indu-
strializace historicky se vytvořivších celků, 
existujících nezávisle na naší vůli a vědomí. 
Toto pojetí je možno považovat za kompati-
bilní s moderním, dnes převládajícím pojetím 
industrializace sice jako jevu globálního, ale 
prosazujícího se regionálně. Konsen suální 
definici prům. oblasti formulovala v polo-
vině 60. l. 20. stol. pol. historička Gryzelda 
Missalowa: „Průmyslový region je histo-
ricky se vytvořivší prům. komplex s výraz-
nou specializací výroby a směny a s těmito 
jevy indukovanou spol. strukturou a jí odpo-
vídajícími formami politického a kulturního 
života“. – Za zákl. znaky hosp. regionu bývá 
považováno, že region je součástí většího 
teritoria, tj. země nebo státu, že má určitou 
specializaci výrobní a obslužnou v rámci 
většího celku, mívá obvykle nejméně jedno 
středisko měst. typu a musí představovat 

OSTRAVSKÁ OPERACE 
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prostorově kompaktní teritorium. – O. p. o. 
se začala formovat přibližně od poloviny 
19. stol. jako součást tehdejší habsburské 
monarchie na pomezí dvou korunních zemí – 
Moravy a Rakouského Slezska. Její výrobní 
specializace byla dána faktem exploatace 
tehdy klíčového energetického zdroje a suro-
viny – kamenného uhlí (→ hornictví), a na ně 
navazujících výrobních odvětví, jako bylo → 
hutnictví železa, → strojírenství a → che-
mický průmysl. Hosp. růst oblasti a jejího vý-
znamu pro širší celek monarchie byl podtržen 
brzkým napojením na vznikající železniční 
síť díky páteřní trase → Severní dráhy Fer-
dinandovy (→ dopravní poměry). Se znač-
ným zpožděním se formovalo centrum této 
oblasti v pův. nevýzn. poddanském městě 
Moravské → Ostravě, která díky prosperitě 
celé prům. oblasti zaznamenala na svou dobu 
nevídaně dynamický populační růst. Za tímto 
dynamickým ekon. a populačním vzestupem 
zaostával rozvoj administrativně -správních 
a kulturních funkcí měst. centra, které teprve 
s velkým zpožděním přejímalo tyto funkce 
od sousedních význ. měst. center (→ Opavy 
a → Těšína). – Prům. oblasti jsou vnímány 
jako hist. útvary: znamená to, že za určitých 
okolností vznikaly vyčleněním z okolního 
prostoru a procházely vývojem, což zna-
menalo, že se také měnila jejich struktura, 
ale zároveň i jejich rozsah. Tato skutečnost 
se stala příčinou obtíží, vznikajících při poku-
sech o jejich přesné vymezování. Těmto pro-
blémům se nevyhnuly ani pokusy o přesné 
geografické vymezení O. p. o. Konkrétní 
výsledky závisely na tom, jaká kritéria pro 
vymezení oblasti si jednotliví badatelé kladli, 
ale také podle toho, jak dynamicky se tato 
oblast rozvíjela. Jedním z výsledků ostr. věd. 
konference o genezi O. p. o. z r. 1966 byla 
formulace hypotézy vymezení oblasti pro 
období 2. poloviny 19. stol. (→ M. Myška). 
Za zákl. kritéria vymezení byla zvolena: kon-
centrace prům. aktivit, dynamika rozvoje po-
pulace a s tím související tempo a úroveň → 
urbanizace a konečně změny v socio -profesní 
skladbě společnosti. Za jádro oblasti byly 

považovány obce, bezprostředně zasažené 
prům. aktivitami. Představovalo je úhrnem 
27 samostatných obcí, z toho 5 na území Mo-
ravy, 20 na území Slezska a 2 spadající pod 
svrchovanost prus. království (Ludgeřovice, 
Petřkovice). Za užší oblast jsou považovány 
tehdejší soudní okr. Moravská Ostrava, → 
Fryštát a → Bohumín. Obce jádra O. p. o. vy-
kazovaly v r. 1869 cca 45 tis. obyv., do r. 1900 
narostl jejich počet zejm. migracemi na 178 
tis. Populace tzv. užší O. p. o. rostla z cca 43 
tis. obyv. v r. 1842 na 222 tis. v r. 1900. Podíl 
obyv. v sídlech větších než 2 tis. obyv. (statis-
tický ukazatel stupně urbanizace) v této užší 
oblasti vzrostl z cca 27 % v r. 1857 na 83 % 
v r. 1900. Ve slez. soudních okr. užší oblasti 
(Fryštát, Bohumín) bylo již v r. 1890 64 % 
obyv. obživou závislých na prům. sektoru 
(z toho 50 % na hornictví a hutnictví). V okr. 
Moravská Ostrava pak 68 % (z toho 36 % 
na hornictví a hutnictví). Těmito hodnotami 
se užší O. p. o. výrazně odlišovala od okol-
ních okr. v zázemí (např. → Místek, Těšín 
ad.). – Pro 1. polovinu 20. stol. se ustálilo vy-
mezení O. p. o. 18 soudními okr.: Moravská 
Ostrava, Slezská Ostrava, Fryštát, Bohumín, 
Opava, → Hlučín, → Klimkovice, Místek, 
→ Frýdek, Těšín, → Jablunkov, → Vítkov, 
→ Odry, → Fulnek, → Bílovec, → Příbor, 
→ Nový Jičín a → Frenštát pod Radhoštěm 
(Josef Vytiska a kol.). Takto vymezená O. 
p. o. čítala k r. 1930 cca 850 tis. obyv., toho 
368 tis. ekonomicky aktivních. Z nich bylo 
cca 55 % zaměstnáno v sektoru průmyslu 
a stavebnictví. Po druhé svět. válce toto 
geografické vymezení do určité míry (s vý-
jimkou Bruntálska a Jesenicka) kopíroval 
administrativně -správní útvar, jakým byla 
→ expozitura ZNV v Ostravě, v jejímž ob-
vodu v r. 1948 žilo cca 840 tis. obyv. – Indu-
strializace jako dominantní proces vedoucí 
k formování O. p. o. měla důsledky i ve sféře 
materiální a duchovní kultury. Rozvíjel 
se zde specifický způsob života zejm. prům. 
dělnictva a dělnické kultury. Ovlivňovala 
plánování a specifickou strukturu měst. 
prostoru, prům. architekturu (objekty dolů 
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a továren), architekturu veř. prostoru (→ děl-
nické kolonie, sídla bank a firem), specifické 
směřování vzdělávací soustavy (na techn. 
a odb. školství) i tzv. masovou kulturu. Tzv. 
vyšší kulturu ovlivňovala zejm. ve sféře te-
matické (→ F. Sokol -Tůma, → V. Martínek, 
→ P. Bezruč, → O. Lysohorský, → O. Šuleř, → 
F. Duša, → V. Držkovic, → H. Salichová, 
→ R. Kubín, → L. Janáček ad.).
Lit.: Myška, M.: K vymezení o. p. o., in: Genese průmys-
lových oblastí. Vznik a vývoj o. p. o. 1, Ostrava – Ka-
towice – Opava 1967; Vytiska, J. a kol.: O. p. o. v 1. polo-
vině 20. století. Kapitoly z vývoje průmyslu a obyvatelstva, 
Ostrava 1973; Gába, P.: O. p. o. jako badatelský problém 
a jeho relevance pro výzkum dělnictva, in: Knob, S. (ed.): 
Problematika dělnictva v 19. a 20. století 1. Bilance a vý-
hledy, Ostrava 2011.   MM 

OSTRAVSKÁ ROZHLASOVÁ STANICE , ne ofi-
ciální označení nejprve pro Radiojournal 
Moravská Ostrava, pak pro Český rozhlas 
Ostrava. 
V užším smyslu techn. vybavení vysílače 
(zvl. v materiálech o poč. → ČRO). V r. 1929 
byla stanice postavena na návrší v katastru 
obce Svinov (dnes část → Ostravy) s výko-
nem 10,2 kW a slyšitelností v celé stř. Evropě. 
Posluchačská obec však byla omezena mož-
ností pořídit si drahý radioaparát; signál při-
jímala do sluchátek nejjednodušším typem 
rozhl. přijímače – krys talkou. S posunem 
hranic r. 1938 zabrali svinovský vysílač → 
Němci (→ Sender Troppau). Jako náhrada 
pro čes. vysílání po celou dobu okupace slou-
žil slabý vysílač (1,5 kW) v Ostravě – Marián-
ských Horách. Při něm. ústupu byl r. 1945 
zničen svinovský 10kW vysílač, ale obnoven 
byl už v říjnu r. 1945. V r. 1950 byla v ná-
vaznosti na techn. vysílací zařízení vybudo-
vána kromě stávajícího vysílacího pracoviště 
(v budově na ul. Dr. Šmerala, sídlem ČRO 
od r. 1937) další hud. a 2 činoherní studia 
s režií, techn. kontrola, hlasatel na a zá-
znamové pracoviště. V 50. l. vznikala díky 
techn. vysílacím možnostem pobočná studia 
ČRO (reportážní na → NH, hud. a činoherní 
v → Opavě). V srpnu 1968, kdy došlo opět 
k přerušení vysílání, ČRO vysílal → rozhl. 
štafetu prostřednictvím velmi krátkých vln 

(VKV) a rozhlasu po drátě (RPD), vysílalo 
se zejm. z dnešní Šmeralovy ul.   MŠť 

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA , jedna ze tří vyso-
kých škol v Ostravě. 
Byla zřízena zákonem České národní rady 
č. 314/1991 Sb. ze dne 9. 7. 1991 s účinností 
od 28. 9. 1991 se sídlem v → Ostravě jako 
jedna z pěti nových univerzit. Na její přípravě 
se významně podíleli pracovníci samostatné 
PF v Ostravě, navazující od r. 1964 v činnosti 
na své předchůdce (Vyšší škola pedagogická 
od r. 1953 v → Opavě, Pedagogický insti-
tut od r. 1959 v Ostravě), s níž byla zákon-
ným ustanovením nová univerzita sloučena. 
Po gen. konkurzu zahájila činnost na třech 
fakultách – Filozofické, Pedagogické a Pří-
rodovědecké. Neúspěšné úsilí o ustavení lék. 
fakulty bylo v akad. r. 1993–94 završeno za-
hájením výuky na Zdravotně sociální fakultě. 
V r. 1996 byla zřízena dvě specializovaná věd. 
pracoviště – Ústav pro výzkum a aplikaci 
fuzzy modelování a Ústav pro regionální stu-
dia. V r. 2001 vznikl v návaznosti na v poč. 
90. l. zal. hud. a výtv. pracoviště Institut pro 
umělecká studia, který se v r. 2007 stal zá-
kladem nové FU. Další změnou bylo založení 
Evropského výzkumného institutu sociální 
práce, zatímco dosavadní univ. Ústav pro 
regionální studia je od r. 2007 pracovištěm 
FF. Ve výzk. činnosti se zaměřuje hl. na stu-
dium regionů, a to zejm. z hlediska lit. a umě-
novědných tradic. Do struktury FF náleží 
od r. 2008 také Centrum pro hospodářské 
a sociální dějiny, jehož zákl. úkolem je stu-
dium hist. procesu modernizace, a od r. 2011 
Centrum výzkumu odborného jazyka, vě-
decky orientované na oblast odb. komuni-
kace. Tato pracoviště se prezentují řadou věd. 
akcí i publikačních výstupů. Význ. zásahem 
do struktury OU v r. 2008 byla transformace 
Zdravotně sociální fakulty, jejíž soc. obory 
vytvořily základ pro Fakultu sociálních 
studií, další pak pro Fakultu zdravotnic-
kých studií, která v souvislosti s úspěšnou 
akreditací byla od 1. 9. 2010 nahrazena Lé-
kařskou fakultou. Na OU bylo v akad. roce 
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2010/11 akreditováno celkem 123 studijních 
programů a v jejich rámci 369 studijních 
oborů, v nichž bylo zapsáno 10 752 studentů. 
Na univerzitě působilo 863 akad. pracovníků, 
mezi nimi 72 prof. a 150 doc.
Lit.: Hubáček, J.: Ke vzniku a počátkům rozvoje OU, in: 
Ostrava 18, 1997; Deset let OU, Listy Ostravské univerzity 
9, 2001, č. 8; Siwek, T. (ed.): Overview of Departments 
and their Research Activities University of Ostrava, Os-
trava 2001; Bolková, J. – Otisk, M. (ed.): Facultas Philoso-
phica Universitatis Ostraviensis 1991–2011, Ostrava 2012. 
Obr.: S134.   LD

OSTRAVSKÉ DNY NOVÉ HUDBY , ostravský 
institut a festival soudobé hudby.
Na přelomu srpna a září 2001 došlo – záslu-
hou skladatele a interpreta → P. Kotíka, něm. 
dirigenta Zsolta Nagyho, amer. skladatele 
Christiana Wolfa, vedení ostr. → Janáčkovy 
filharmonie (→ J. Hališky, Christiana Ar-
minga, později → P. Vronského) a manaže-
rek Ostravského centra nové hudby Renáty 
Spisarové a Dity Eibenové – k uspořádání 
prvního bienále Institutu a Festivalu O. d. n. 
h. Od r. 2005 existuje hudebně vzdělávací 
projekt O. d. v čele s lektory P. Kotíkem, 
Ch. Wolfem, Z. Nagym, Alvinem Lucierem 
ad. Zaměření festivalu, tj. orientace na díla 
mladých skladatelů soudobé hudby, nebrání 
tomu, aby v → Ostravě nezazněla díla reno-
movaných Edgara Varèseho, Luigiho Nona, 
Mortona Feldmana, Marka Kopelenta, Ru-
dolfa Komorouse ad. Zajímavě se v um. sou-
těži renomovaných i mladých autorů uplatnily 
mladé ostr. skladatelky Sylva Smejkalová, → 
M. Dvořáková, Michaela Plachká, do podvě-
domí posluchačů se zapsali také klarinetisté 
→ I. Františák a Daniel Svoboda, harfistka 
Ivana Dohnalová, mez. seskupení → Ostrav-
ská banda či pěvecký sbor Canticum Ostrava 
pod vedením Jurije Galatenka.
Lit.: Aktivity Report of Ostrava Center for New Music 
2001–2004, Ostrava 2004; Ostrava Days 2005. Report, 
Ostrava – New York 2005; O. d. 2011, Ostrava 2011; 
Šťastný, J.: Deset let „Ostravského zázraku“, Živá hudba 
2, 2011; Kratochvíl, M.: O. d. n. h., His Voice, 2011, 
č. 4.   JM

OSTRAVSKÉ KVARTETO , první profesionální 
komorní soubor v Ostravě. 

První vystoupení O. k. se uskutečnilo 8. 11. 
1953 v ostr. → Domě umění. Bohumil Malo-
cha, Oldřich Samlík, → R. Šrubař a → 
I. Měrka zahráli při zahájení výstavy praž-
ských výtvarníků Smetanův Smyčcový 
kvartet č. 1 e moll Z mého života. Důleži tým 
mezníkem v historii souboru se stal r. 1959, 
kdy se O. k. stalo laureátem mez. soutěže 
o cenu Josefa Haydna v Budapešti a následně 
bylo 25. 7. 1960 jmenováno ko morním sou-
borem Ostravského symfonic kého orchestru 
(→ Janáčkova filharmonie Ostrava). Exis-
tenční zajištění umožnilo (do r. 1988) inten-
zivní um. činnost na profesi onální úrovni 
(kvarteto uskutečnilo celkem 2 306 veř. kon-
certů a 520 rozhl. a telev. rela cí). U pultu 
1. houslí se za tu dobu vystřída li B. Malocha 
(1953–62), Alois Melezinek (1962), Miro-
slav Melkus (1962–70), Vlastimil Pacáček 
(1970–78), František Krystýnek (1978–88); 
part 2. houslí převzal po smrti O. Samlíka 
(1986) Dušan Ondruška. Své umění O. k. 
předvádělo na domácích pó diích a na více 
než 60 zahr. zájezdech (mj. do Maďarska, 
Polska, Rakouska, Špa nělska, Itálie, Dánska 
aj.). Po celých 35 l. své existence mělo pevnou 
dramaturgickou koncepci s díly klasicistních, 
romantických a soudobých (zvl. čes.) skla-
datelů. Záslužné bylo uvádění komorních 
skladeb ostr. skladatelů, ocenění zaslouží 
podíl na ostr. kon certech pro děti a mládež 
(zvl. v 70. l.). 
Lit.: HKO; Měrka, I.: O. K., in: Vývoj hudebních in-
stitucí po roce 1945, Ostrava 1995; Měrka, I.: Slezské 
klavírní trio / O. K., Ostrava 2012.  JM 

OSTRAVSKÉ LISTY , národně zaměřené perio-
dikum, 1906–15. 
Vycházely v Moravské → Ostravě, v r. 1915 
(před splynutím s → OD) dvakrát do týdne 
s podtitulem Orgán české národní strany 
na Ostravsku. Vyd. a zároveň zodpověd nými 
red. byli Josef Ducháč (1906–07), → J. F. 
Karas (1907–10), Adolf Šulc (1910–15), → L. 
Knotek (1915), Josef Hütter (1915). V r. 1915 
se stal vyd. K. Žůrek a zodpovědným red. A. 
Křikava. S listem spolupracovali → R. B. 
Mácha, J. Šmaha ad. Zaměření listu bylo 
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nár., vystupoval ovšem proti některým před-
stavitelům čes. hnutí na Ostravsku (např. → 
J. Grmelovi). Jeho postoj k náboženství byl 
neutrální. Od r. 1910 se list přikláněl k masa-
rykovské real. straně. Kritizoval něm. a pol. 
šovinismus, proklamoval myšlenku rovné 
spolupráce všech národností. Celková úro-
veň jeho úvodníků, fejetonů, domácího i zahr. 
zpravodajství, ná rodohosp. a kult. rubrik 
byla velmi vysoká. 
Lit.: Jiřík, K. a kol.: Městský archív v Ostravě. Prů vodce 
po fondech a sbírkách, Ostrava 1967; Kubíček, J.: No-
viny a časopisy na Moravě a ve Slezsku do roku 1918, 
Brno 2001.  HŠ

OSTRAVSKÉ MUZEUM , městské muzeum. 
První muzeum v → Ostravě vzniklo již 
v r. 1872. Založil je ve Slezské Ostravě uči-
tel, osvětový pracovník a sběratel → K. J. 
Bukovanský. R. 1904 vzniklo v Morav-
ské Ostravě za podpory něm. vedení města 
In dustrie und Gewerbe Museum für das 
Ostrau -Karwiner Revier. T. r. vzniká i čes. 
Umělecko -průmyslové muzeum při prů-
myslové, živnostenské a obchodní jednotě 
v Moravské Ostravě. Po první svět. válce 
byla všechna tři ostr. muzea spojena v jedno. 
Od r. 1924, díky starostovi města → J. Pro-
kešovi a správci muzea prof. → A. Adamu-
sovi, byly sbírky dočasně umístěny v budově 
býv. rad nice v Mariánských Horách do doby, 
než byla dostavěna budova Nové radnice 
v Moravské Ostravě. Dne 4. 10. 1931 bylo 
slavnostně otevřeno muzeum v jedné z nejst. 
budov Ostravy, ve staré radnici na Masary-
kově nám., kde se nachází dodnes. V r. 1949 
bylo k O. m. připojeno Průmyslové muzeum, 
které vzniklo r. 1941 v Moravské Ostravě 
jako Archiv und Museum für Bergbau - und 
Industriegeschichte. Dne 2. 8. 1993 se O. m. 
sta lo majetkem města Ostravy. V l. 2002–05 
prošla budova staré radnice gen. rekonstrukcí 
a r. 2010 byly revitalizovány 2 výstavní míst-
nosti. Sbírkové fon dy obsahují k r. 2013 ko-
lem 90 tis. evidenčních č. Samostatnou část 
tvoří bohatá knihovna se starými tisky a fo-
toarchiv s fotografiemi a pohlednicemi staré 
Ostravy. K nejobdivovanějším expo nátům 

patří unikátní Maškův orloj a světově pro-
slulá Šustova paleontologická sbírka ob-
sahující holotypy. Každoročně se v muzeu 
konají alespoň 4 stěžejní výstavy, kromě 
nichž muzeum pořádá další krátkodobé vý-
stavy (výtv., fotografické, přírodovědné, hu-
debněhist., uměleckohist., etnografické aj.), 
besedy, přednášky, videoprojekce, ale též 
popularizační akce jako např. masopustní 
veselí. Účastní se též festivalu Muzejní noc. 
Muzeum vydává časopis Zpravodaj Ostrav-
ského muzea. Příležitostně také vydává pu-
blikace k různým výročím a výstavám (např. 
Král, který létal, 2011; Cesta ke Zlaté bule 
sicilské, 2012). 
Lit.: O. m., Ostrava 1990; O. m., Ostrava 1999; Šerka, J.: 
Počátky a činnost německého Umělecko -průmyslového 
muzea pro ostravsko -karviný revír (1902–1923), in: 
Ostrava 20, 2001; Barcuch, A. – Barcuchová, K.: 
Umělecko -průmyslové muzeum pro ostravsko -karvinský 
revír v letech 1924–1935, in: Ostrava 21, 2003; tíž: Mu-
zeum města Moravské Ostravy v letech 1935–1948, in: 
Ostrava 22, 2005. 
Obr.: M183–184.  JŠd + KBa

OSTRAVSKÉ NOVINY  → Ostravsko -přívozské 
noviny

OSTRAVSKO -KARVINSKÝ REVÍR , sou část → 
Hornoslezského kamenouhelného revíru, 
který je článkem velkých paralic kých kame-
nouhelných pánví, jež se táhnou na úbočí va-
riského horského pásma, zvrás něného mezi 
devonem a permem. 
Zaujímá asi šestinu Hornoslezské pánve a dělí 
se na dvě části – st. ostravskou a ml. karvin-
skou. Ml. stupeň svrchního karbonu patří 
k westfalienu. Souvrství je 900 m mocné 
a má 20 slojí, z nichž 8 je dobyvatelných. 
St. část je vytvořena mořem. Celé souvrství 
je cca 3–3,5 tis. m mocné a obsahuje 221 slojí 
o mocnosti 80 m. Dobyvatelných slojí je 76 
s 63 m uhlí. Ostr. vrstvy se dělí na spodní 
(pásmo petřkovické a hrušovské) a vrchní 
(pásmo jaklovecké a porubské). První zprávy 
o blíže nelokalizovaných nálezech uhlí po-
cházejí z let 1753 a 1757. V r. 1763 objevil 
uhelnou sloj v údolí Burňa (Slezská → Os-
trava) klimkovický mlynář Jan Augustin. Vý-
sledkem již soustavného průzkumu byl objev 
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uhlí v Adámkově údolí v Burni na Slezské 
Ostravě v r. 1767. V r. 1776 byly dovršeny 
úspěšně prospektor ské práce v karvinské 
části OKR v kopcích Ptáčník a Kamienčok 
na dominiu hr. → J. E. Larische. V nejzá-
padnější části OKR bylo na úpatí → Landeka 
(Ostrava -Petřkovice) objeveno uhlí rychleb-
ským důlním měřičem Scholzem v r. 1780 
a první propůjčka udě lena r. 1782 na sloje Vi-
lemína a Juliána. – Rozmach dolování je spo-
jen až s nástupem prům. revoluce ve 30. a 40. l. 
19. stol. K nejvýznamnějším těžařům patřili 
v 19. stol. → Rothschildové, → Wilczkové, → 
Larisch -Mönnichové, → Severní dráha Fer-
dinandova, od přelomu stol. Vítkovické horní 
a hutní těžířstvo (1894) a → Báňská a hutní 
společnost (1905). V l. 1842–82 vzrostla těžba 
z 61 tis. na 2 mil. 617 tis. tun, v r. 1913 9 mil. 
823 tis. tun, r. 1937 12 mil. 951 tis. tun. Těchto 
vysokých těžeb bylo dosaženo především 
zaváděním moderní technologie (od 90. l. 
19. stol.). Po r. 1945 byly uhel né doly, úpravny 
a koksovny znárodněny a provozovány pod 
jednotným řízením OKD. K hranici 25 mil. 
tun se těžba přiblížila r. 1980, kdy bylo v re-
víru zaměstnáno celkem 103 tis. pra covníků, 
z toho dvě třetiny v důlních pod nicích. Vy-
sokých těžeb bylo dosahováno modernizací 
těžebních a dopravních techno logií (kom-
bajny), vysokou intenzitou práce (sobotní 
a nedělní směny) a mimořádnými preferen-
cemi důlních pracovníků (mzdy, soc. a zdrav. 
péče, byty). Hornictví a úprav nictví se spolu 
s hutnictvím, těžkou chemií a strojírenstvím 
staly nosnými odvětvími social. ekonomiky 
regionu, z čehož vyplý valy rozličné prefe-
rence oblasti ze strany čs. vlády. Rubem toho 
však byla značná devas tace krajiny a vý-
razné zhoršení životního prostředí i podce-
nění jiných složek rozvo je (infrastruktura, 
kultura, vzdělání a věda ap.). Záměr rozšířit 
revír již. směrem (→ Frenštát pod Radhoš-
těm) byl v souvislosti s restruktu ralizací čes. 
ekonomiky po r. 1989 pozasta ven. V 90. l. 
20. stol. probíhal v revíru útlum těžby 
a značná redukce počtu zaměstnanců, pro-
vázená zvýšeným soc. napětím. – Rozvoj 

uhelného průmyslu v revíru a s ním svázaná 
proměna soc. vztahů, způsobu života a kul-
tury se staly inspirací řady um. děl od pře-
lo mu 19. a 20. stol. do současnosti (literatura, 
malířství, hudba ad.). 
Lit.: Folprecht, J. – Patteisky, K.: Geologie ostravsko-

-karvinského kamenouhelného revíru, in: Kamenouhel né 
doly ostravsko -karvinského revíru 1, Ostrava 1928; Šuf, 
J.: Geologie uhelných ložisek, Praha 1952; Myška, M.: 
Ein Entwurf zur Geschichte des Steinkohlenreviers von 
Ostrava – Karviná bis zum Jahre 1880, in: AFPO, řada 
C 4, Praha 1969.   MM 

OSTRAVSKO -PŘÍVOZSKÉ NOVINY  (OSTRAV-
SKÉ NOVINY), katolicky a národně zaměře ný 
list, 1897–1901, 1902–04. 
Jako týdeník navazující na zaniklý list Zá-
jmy dělnictva (1894–97) byly Ostravsko-
-Přívozské noviny vydávány do r. 1901, jako 
Ostravské noviny vycházely poté do začátku 
r. 1904 dvakrát týdně s podtitu lem Noviny 
ku hájení českého lidu katolic kého na Ost-
ravsku a sousedních krajích. Po celou dobu 
vycházely v Moravské → Ostra vě. Majitelem, 
vyd. a v období Ostravských novin i zodpo-
vědným red. byl Rudolf Vichnar, předtím 
zastával tuto funkci A. Sapurka. Ke spolu-
pracovníkům listu patřili → A. Hoří nek, → 
A. Lang, A. Santov, Josef Mnohoslav Kadl-
čák ad. List byl neoficiálním mluvčím lid. 
stra ny na Ostravsku, určen byl především 
řemesl níkům, živnostníkům a rolníkům. 
Stavěl se proti socialistům, zednářům, libe-
rálům, měl silnou antisemitskou a protiněm. 
tendenci. Svou pozornost zaměřoval proti 
→ Ostrava nu a → OD. Místo úvodní ku byly 
často uveřejňovány papežské listy. Publikoval 
zahr. i domácí zprávy, většinou se však zabý-
val různými neštěstími a zločiny. Obsahoval 
mravoučné povídky. 
Lit.: Jiřík, K. a kol.: Městský archív v Ostravě. Prů vodce 
po fondech a sbírkách, Ostrava 1967; Kubíček, J.: No-
viny a časopisy na Moravě a ve Slezsku do roku 1918, 
Brno 2001.   HŠ

OSTRAVSKÝ DĚLNICKÝ DENÍK  → Dělnický 
deník

OSTRAVSKÝ DENNÍK , MORAVSKO -SLEZSKÝ 
DENÍK, MORAVSKO -SLEZSKÝ VEČERNÍK, PO-
LEDNÍ OSTRAVSKÝ DENÍK, POLEDNÍ DE NÍK, → 
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OSTRAVSKÝ VEČERNÍK, pokrokově a národně 
demokraticky zaměřený deník, 1900–41. 
Vycházel v Moravské → Ostravě. Od r. 1914 
vycházel jako raník a odpo ledník, od 17. 9. 
do 2. 10. 1915 byl policej ně zastaven. Na konci 
r. 1915 splynul s → Ostravskými listy, ale 
zůstal mu pův. název. Od r. 1918 se ranní vy-
dání jmenovalo Mo ravsko -slezský deník. Od 
1. 6. 1922 do kon ce r. 1922 vycházel pod ná-
zvem Moravsko - slezský večerník, od 1. 10. 
1928 do 31. 12. 1935 jako Polední ostravský 
deník, od 2. 1. 1936 jako Polední deník. Od 
r. 1933 vychá zela jeho večerní mutace, → OV, 
nejprve jako měsíčník, → r. 1934 jako deník 
(4 stránky bulvárního charakteru). Od 3. 4. 
1939 zněl podtitul deníku i večerníku List 
Národního souručenství, v červnu 1941 byl 
zastaven. Deník začal vydávat Politický spo-
lek pokrokový, od r. 1913 fungoval deník jako 
list čes. nár. strany, se vznikem ČSR se stal 
tiskovým orgánem národně dem. strany, 
v r. 1918 ho vydávalo Vydavatelské družstvo 
Ostravského deníku, v l. 1919–41 Morav sko-
-slezská vydavatelská společnost. Red. byli 
Bohuslav Bayer, Jiří Felix, Karel Fiala, Jan 
Hlou žek, F. M. Holejšovský, R. V. Hucherko, 
Antonín P. Kalina, V. Kantor, → L. Knotek, 
Josef Kud la, J. Ledinský, Alois Martínek, La-
dislav Obruča, Tomáš Pavlica, Emil Pokorný, 
V. Ruml, J. J. Šebesta, Jaroslav Zahradník ad. 
Spolupracovníky listu byli → M. Blažková, 
→ B. Četyna, Jan Dlabač, → F. Lýsek, J. Je-
řábová, → V. Martínek (v l. 1918–41 vedl rub-
riky Kultura a umění, Divadlo; také redigoval 
Morav skoslezské besedy, nedělní přílohu 
Morav skoslezského deníku, a to v l. 1919–41), 
A. Mejstřík, A. Němejc, J. Potocká, B. Taube, 
Ervín Tengler, V. Sís, Oldřich Stibor ad. Za-
měření deníku bylo pův. pokrokové, trvalá 
byla jeho protiněmecká, protipol. a protižid. 
ori entace. Stál napravo od polit. středu (např. 
v opozici proti Edvardu Benešovi), v průběhu 
30. l. jsou patrné i určité fašizující prvky (ak-
cent na národně čistý, jednotný a silný stát, 
obdiv k autoritativní vládě). V poč. přinášel 
deník domácí a zahr. zprávy, reg. infor mace, 
sledoval dění v Říšské radě. V době ČSR 

přinášel stručné zahr. zprávy převzaté z ČTK, 
věnoval se domácímu a reg. zpravodajství. 
Zabýval se i událostmi uvnitř národně dem. 
strany a informoval o jejích jednáních. List 
byl obsahově pestrý (přílohy či rubriky Živ-
nostenský věstník, Sokolský věstník, Národní 
hospodář, Ženská hlídka, Sportovní hlídka, 
Soudní síň, Zdraví lidu, Kam dnes večer, Fil-
mový týden, Kulturní hlídka, Besídka ad.). 
Postupně nabýval bul vární podoby, značný 
prostor byl věnován kriminalitě a různým 
senzačním soudním jednáním. Bibliografický 
soupis důležitých článků OD vyšel na po-
kračování ve sbornících → Ostrava 2–4, → 
ČSM-B 1966–67 a bibliografiích Průmyslové 
oblasti 2, 4, 5 (1982–83).
Lit.: NČR 2; Jiřík, K. a kol.: Městský archív v Ostravě. 
Prů vodce po fondech a sbírkách, Ostrava 1967; Kubíček, 
J.: Bibliografie novin a časopisů na Moravě a ve Slez-
sku v letech 1918–1945, Brno 2001; Przybylová, B. – 
Šerka, J.: Charakteristika hlavních ostravských deníků 
1918–1938, in: Ostrava 20, 2001.   HŠ

OSTRAVSKÝ KULTURNÍ MĚSÍČNÍK , časopis, 
1976–82. 
OKultM, je hož vyd. byl Městský výbor KSČ 
v → Os travě, navazoval na → OKultZ. Ur-
čující byla měsíční programová nabídka kin, 
divadel, spol. středisek a recenzní činnost 
vztahují cí se k těmto institucím a nabízeným 
před stavením. Postupně se vyvinuly pravi-
delné rubriky: Schůzka v zákulisí (předsta-
vující tvůrce sev. Moravy), Listárna mladých 
au torů (publikující texty začínajících autorů 
a ohlasy na ně), Profil čtenářům (věnu-
jící se produkci krajského nakl.), Přečteme 
si (na bízející kritiky lit. textů i mimoreg. au-
torů) ad. Od r. 1977 se OKultM strukturoval 
do částí: Literatura, Divadlo, Film, Výtvarné 
umění, Hudba, Osvěta.
Lit.: red.: Slovo k našim čtenářům, OKultM, 1976, č. 2; 
Vltavský, C.: OKultM dvace tiletý, OKultM, 1977, č. 9; 
Magdoň, L.: Próza v regi onu a čas 70. a 80. let, in: Kapi-
toly z literárních dějin Slezska a severní Moravy, Ostrava 
2000.   IM 

OSTRAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ , progra-
mové informatorium, 1957–75. 
OKultZ při nášel zpoč. měsíční přehledy 
o programech v kult. a spol. institucích. 
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Časopis vydával → Park kultury a oddechu 
města Ostravy. Po stupně se časopis promě-
ňoval v kult. peri odikum. Ustálené rubriky 
byly mj. Přečte me si, Kalendárium, Pro-
fily. Představoval slovesné, div. a film. reg. 
tvůrce. V r. 1967 vycházela v OKultZ příloha 
Rychlé šípy s komiksovou úpravou textu Ja-
roslava Foglara, r. 1969 byl na pokračování 
otiskován román Eduarda Fikera Černý blesk 
(pův. 1937), 1971 Profesionální žena Vladi-
míra Párala, 1975 Strmá voda → P. Ku dely aj. 
V 70. l. přibyly rubriky Schůzka v zákulisí 
a Jazykový koutek. 
Lit.: red.: Jak se dělá OKultZ, OKultZ, 1967, č. 10; Sed-
láček, J.: Čtyřicet let, Praha – Moskva, 1976, č. 3.   IM 

OSTRAVSKÝ NEOREALISMUS , specifický vý-
vojový styl charakteristický pro oblast Os-
travska. 
Byl přijat a vyjádřen skupinou výtv. uměl ců 
v l. 1958–63. Drsný novoreal. duch od lišoval 
tvorbu těchto umělců od tzv. poe zie všed-
ního dne a stal se real. pravdivostí oponent-
ním proti přikrášlování a oslavnosti social. 
realismu. Představiteli této stylové polohy, 
umělecky soustředěné zvl. na mo tivy lidí 
v dolech, hutích, na stavbách a na prům. kra-
jinu, byli zejm.: → V. Beránek, → S. Böhm, 
→ J. Kapec, → J. Myszak, → R. Prokop, → 
J. Rusek, → O. Schindler, → D. Tůma. 
Lit.: Holý, P.: Výtvarná fronta severní Moravy (katalog 
výstavy v Domě umění Ostrava), 1967; Holý, P.: Zvláštní 
poutník. Otakar Schindler, malíř hravosti, Ostrava 2003. 
  PH

OSTRAVSKÝ OBZOR , národně sociální list, 
1897–1901. 
Vznikl sloučením listů → Ostravice a → Rad-
hošť v r. 1897. Vycházel dvakrát týdně v Mo-
ravské → Ostravě. Majiteli a vyd. byli Čeněk 
Zapletal a → F. Sokol -Tůma, kteří byli i od-
povědnými red. Mezi spolupracovníky listu 
patřili X. Tichý, → M. Václavek, F. Anderle 
ad. Zaměření listu bylo nár., protiněm., pro-
tižid. a protipol. List stál blízko nově vzniklé 
národně soc. strany. Zasazoval se o zlepšení 
soc. podmínek dělnictva a rolnictva, avšak 
odmítal soc. demokracii i anarchismus. Za-
býval se především reg. zpravodajstvím 

z širšího Ostravska (tj. včetně Opavska, → 
Těšínska a Podbeskydí), uveřejňoval po vídky 
zejm. místních autorů. F. Sokol -Tůma přispí-
val povídkami z → Valašska, prózou na po-
kračování E΄Geschäftsmann (první verze 
románu V záři milionů, 1923) a cestopisný mi 
črtami. Sporadicky se objevovala svět. lite-
ratura (úryvky Zolova románu Paříž) a kri-
tika (→ R. B. Mácha o Františku Bílkovi). 
Téměř polovina listu byla věnována inzerci 
a reklamám. 
Lit.: Adamus, A.: Dějiny novinářství na Ostravsku v pře-
hledu, in: Věstník archivu a musea ostravského kraje 
2, 1935; Jiřík, K. a kol.: Městský archív v Ostravě. Prů-
vodce po fondech a sbírkách, Ostrava 1967; Kubíček, J.: 
Noviny a časopisy na Mora vě a ve Slezsku do roku 1918, 
Brno 2001.   HŠ + OM

OSTRAVSKÝ POLEDNÍK , sociálnědemokra tic-
ky zaměřený deník, 1931–33. 
Vycházel v Moravské → Ostravě. Od r. 1932 
se pondělní vydání nazýva lo Ostravský pon-
dělník, v r. 1933 vycházel list jako Poledník. 
Majitelem a vyd. byla Lidová knihtiskárna, 
odpovědným red. Otto M. Štěpánek, spolupra-
covníky B. Bejr, K. Čech, W. Lustig ad. Za-
měření listu bylo soc. dem., proticírk. a antifaš. 
Tiskl zahr. i domácí zprávy (často senzační), 
přinášel informace o zločinech, soudničky, 
zprávy ze sportu. Publikoval povídky (Franty 
Dlouhána, Františka Hampla, Josefa Richarda 
Hradeckého, F. X. Ksandera, Gustava Ro-
berta Opočenského, K. F. Pavla, B. Valičové, 
J. Voka ad.) a zajímavosti ze světa. 
Lit.: NČR 2; Adamus, A.: Dějiny novinářství na Ostrav-
sku v přehledu, in: Věstník archivu a musea ostravského 
kraje 2, 1935; Jiřík, K. a kol.: Městský archív v Ostravě. 
Průvodce po fondech a sbírkách, Ostrava 1967.   HŠ + PHr 

OSTRAVSKÝ ROZHLAS  → Český rozhlas Os-
trava, → Radiojournal, → Ostravská rozhlasová 
stanice 

OSTRAVSKÝ ROZHLASOVÝ ORCHESTR  / ORO 
/ ROZHLASOVÝ ORCHESTR, hudební těleso 
ostravského rozhlasu. 
Od poč. vysílání → Radiojournalu Mo ravská 
Ostrava v r. 1929 zde působil vl. rozhl. or-
chestr. Byl zal. → B. Tvrdým a byl uváděn 
jako „orchestr Radiojourna lu“. V l. 1931–38 
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spolupracoval s operním orchestrem z → 
NDM na veř. koncertech. Vysílalo se živě, 
proto se nedochovaly žádné záznamy, no-
tový materiál byl za války zni čen. Orchestr 
v l. 1935–38 vystupoval pod názvem Morav-
skoostravský roz hlasový orchestr (MORO). 
Zanikl r. 1938, obnoven byl r. 1939. Za války 
zůstalo z tělesa jen torzo, jež se po r. 1945 
stavělo nově – převažovala zábavná hudba, 
po r. 1948 se provozovaly tzv. kult. bri-
gády pro pracující. Dirigenti: → B. Tvrdý, 
→ V. Musil, → J. Plichta, → R. Kubín j. h., 
Antonín Devátý, František Xaver Diviš, Jan 
Fadrhons, Alois Klíma, Jaroslav Gotthard. 
Z členů prvního ORO vznikl kmen Ostrav-
ského symfonického orchestru (1954, dnes → 
Janáčkova filhar monie Ostrava) i → Ostrav-
ského kvarteta (Bohumil Malocha, Oldřich 
Samlík, → I. Měrka). ORO pořádal i veř., 
reprezentační a výchovné koncerty. První 
ORO skončil svou činnost v sezoně 1953/54. 
Druhý ORO (s orientací na zábavnou hudbu) 
byl vytvořen v r. 1960 jako osmnáctičlenný 
rozhl. or chestr a jeho dirigentem se stal → 
J. Dadák. Dramaturgie tělesa byla nevýrazná 
a na poč. 60. l. se uvažovalo o jeho zrušení. 
Novému ved. hud. redakce → Č. Gregorovi 
se podařilo v pražském rozhl. ústředí obhájit 
existenci tělesa; v té době přišel do orches-
tru dramaturg → F. Trnka, který do rozhlasu 
přivedl skupinu → I. Pavlíka (Modern jazz 
sextet), jež se stala jádrem ORO. Orchestr 
v této době získal také nového dirigenta, jímž 
se stal → P. Staněk (do r. 1990). Kolem ORO 
se velmi brzy vytvo řila tvůrčí dílna, z níž vy-
šla řada výrazných osobností naší populární 
hudby (Dušan Grúň, Petr Němec, → P. No-
vák, → M. Rottrová, → H. Zagorová, později 
také → V. Špinarová). Tato první etapa pís-
ničkové tvorby, v níž pře vládalo poslání tě-
lesa jako doprovodného or chestru, byla brzy 
vystřídána obdobím, kdy se ansámbl začal 
zaměřovat také na tvorbu instrumentální. 
Orchestr se tak stal tělesem s všestrannými 
možnostmi, přičemž důraz byl kladem hl. 
na kvalitu hráčů v jednotlivých nástrojových 
sekcích. Po odchodu I. Pavlíka se páteří ORO 

stala skupina → Flamingo v čele s → R. Ko-
valčíkem. Mezi význ. interprety orchestru 
se dále zařadili Zbyšek Bittmar, → V. Fi-
gar, Jiří Urbánek, → B. Urbá nek, Luděk 
Emanovský, později Rudolf Březina, Ri-
chard Kroczek, Miroslav Večeřa aj. Většina 
instrumen talistů se v orchestru uplatnila 
také aranžér sky (Z. Bittmar, J. Urbánek, 
V. Figar) a di rigentsky. Repertoárový záběr 
ORO se stal postupně velice mnohotvár-
ným: od rockové hudby přes tzv. lidovku 
a transkripce klasic kých děl až po rozsáhlé 
skladby na pomezí populární a artificiální 
hudby. Později vznikl v rámci ORO i JORO, 
který vedl J. Urbánek, jenž r. 1990 pře-
vzal po P. Staňkovi také vedení ORO. Oba 
orchestry v průběhu 90. l. ukončily svou 
činnost. Teprve r. 2004 ORO znovu zahrál 
při 75. výročí zahájení vysílání ostr. studia 
a od r. 2007 vystupuje veřejně.
Lit.: HKO; OHK; Boudová, O.: ORO, in: Československý 
rozhlas Ostrava 1929–1989, Ostrava 1989.   MŠť + HA 

OSTRAVSKÝ VEČERNÍK , národně demokra-
ticky orientovaný list, 1933–41. 
Vycházel střídavě jako měsíčník (1933–1934 
a 1936–1938) a deník (1934–1935 a od 
r. 1938), od r. 1939 s podtitulem List Národ-
ního souručenství. Byl vydáván v Moravské 
→ Ostravě. Zodpo vědnými red. byli Ka-
rel Fiala (v l. 1933–35), V. Kantor (1935), V. 
Ruml (1941). Zaměře ní listu bylo obdobné 
jako u MSD a Ostravského (poledního) de-
níku (→ OD) , jednalo se o jeho večerní mu-
taci. Přinášel zejm. bulvární zprávy, zprávy 
o zločinech ap. 
Lit.: NČR 2; Jiřík, K. a kol.: Městský archív v Ostravě. 
Prů vodce po fondech a sbírkách, Ostrava 1967; Kubíček, 
J.: Bibliografie novin a časopisů na Moravě a ve Slez sku 
v letech 1918–1945, Brno 1989.   HŠ

OSZELDŮV DEN  (Dzień Oszeldy), regionální 
slavnost. 
Místní skupina → PZKO v Neborech 
u → Třince organizuje od r. 1954 reg. slav-
nost, kte rá připomíná zdejšího rodáka Pawła 
Oszeldu (1823–64), dr. medicíny, jednoho 
z význ. nár. buditelů → Těšínska v období 
→ revoluce 1848/49. V době konání prv ního 
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O. d. mu byla odhalena pamětní deska v bu-
dově zdejší pol. ZŠ. Každo ročně pořádané 
slavnosti na rozhraní května a června jsou 
přehlídkou těšínských folk. a pěveckých 
souborů, zejm. z Třinecka a Jablunkovska. 
Nedílnou součástí jsou výstavy → lid. umění 
výtv., amatérských malířů, hist. dokumentů 
z období P. Oszeldy ap. 
Lit.: BSSSM 11; Dom PZKO imienia Pawła Oszeldy. 
Niebory 1985–1995, Niebory 1995.   KK

OTAHAL -PLEŠOVSKÝ , Antonín, novinář, spiso-
vatel, historik, * 13. 7. 1864 Plešovec (Chro-
pyně, Kroměříž), † 9. 4. 1911 Opava. 
Nedokončil bohoslovecká studia a stal se uči-
telem. Brzy se však věnoval žurnalisti ce, 
jako novinář působil v Kroměříži, Mo ravské 
→ Ostravě a v Olomouci. Byl také red. → 
OT. Byl organizátorem spolkového života, 
působil např. v → Pěveckém spolku Kříž-
kovský. Publikoval články, vlastenecké verše 
a feje tony, překládal z rus. a pol. literatury. 
Ve svých statích přispěl k poznání historie 
nár. obrození ve Slezsku. 
Lit.: Rusinský, M.: Kapitoly ze Slezska, Ostrava 1946. 
  JS 

OTIPKA , Jindřich, malíř, * 3. 4. 1921 Nepla-
chovice (Opava), † 8. 4. 1986 Ostrava. 
Studoval Státní grafickou školu v Praze 
a VŠUP (1947–52, učitel Jan Bauch). V po-
sledních l. života tvořil a žil v Neplachovicích. 
Vystavoval s ostr. poboč kou SČVU, indivi-
duálně zejm. v prodejních galeriích ČFVU 
v → Ostravě a → Opavě. Zastoupen je zvl. 
v soukromých sbírkách, také v → GVUO. 
Lit.: katalog výstavy v Galerii Dílo, Ostrava 1967; Al-
manach. Krajská organizace SČVU v Ostravě, Ostrava 
1985. 
Obr.: V204.   PH 

OTT , Erwin, spisovatel a básník, * 9. 12. 1892 
Krnov (Bruntál), † 14. 10. 1947 See bei Pars-
berg (Německo). 
V → Krnově navštěvoval obecnou školu a reál-
ku. V → Opavě vystudoval uč. ústav. Až do 
vypuknutí první svět. války učil v Úvalně 
a Krnově. Od r. 1917 byl aktivním důstojní-
kem rak. armády. Padl do ital. zajetí. Během 

války byl spolupracovníkem časo pisu Mus-
kete a Polních novin 46. střelecké divize. 
Po návratu učil na škole v Krnově -Chařové. 
Nejdříve začal uveřejňovat poezii, své básně 
umísťoval v různých časopisech. Souborně 
vyšly v Krnově ve sbírce Neben dem Wege 
(1933), následovala sbírka Lieder um meine 
Bergheimat (1953). Další O. sbír ky poezie 
nebyly publikovány. Během prv ní svět. války 
napsal svůj první román Erlo schenes Licht 
(1922) o Hölderlinovi, který byl dobře přijat 
čtenáři i kritikou. K zážit kům z rak. fronty 
se vrátil v románu Das Ende (1930). Z jeho 
dalších románů: Das Drama der sieben Tage 
(1932), Der Wan derer (1926), Der Geiger 
Christian (1933). Napsal také román o Niko-
lausi Lenauovi Der Weg ins Dunkel (1940; 
rozšířené vydání pod titulem Nikolaus Lenau. 
Biographi scher Roman, 1963). V románu Die 
Gejag ten (1940) dospěl na nacionalistické 
pozice. Po druhé svět. válce vydal román 
o osudu sudetských Němců v l. 1944–46 
Die Gefesselten (1949), posmrtně vyšly ro-
mány Das Lied eines Lebens (1951), román 
o → K. Dittersovi z Dittersdorfu Musik im 
Schloβ (1956); povídky Elisabeth. Das Schick-
sal reitet (1955) a novela Alois Wunder (1957). 
Lit.: König, J. W.: Auf dem Wege zum Olymp. Kleine 
Jägerndorfer Literatur -Geschichte, Der Jägerndorfer, 
1991, č. 9, Aschheim; König, J. W.: Zur Erinnerung an E. 
O., den Jägerndorfer Dichter, Nordmährisches Heimat-
buch, Nürnberg 1992; Stupek, I.: Deutsche Litera tur 
der Zwischen kriegszeit im tschechischen Schlesien 
1918–1938, Ostrava – Šenov u Ostravy 2002.   LM 

OTTO , Karel, středoškolský profesor, histo rik 
a vlastivědný pracovník, * 28. 7. 1902 Hole-
šov (Kroměříž), † 26. 11. 1963 Nový Jičín. 
Vystudoval historii a geografii na FF UK, kde 
r. 1928 dosáhl PhDr. Vyučoval na SŠ v Uher-
ském Hradišti (1926–27), Liptovském Svätém 
Mikuláši (1927–29) a → Příboře (1929–32). 
Poté nastoupil jako prof. na reformní reál-
né gymnázium v → Ostravě -Přívoze. V l. 
1950–61 půso bil na SŠ v → Novém Jičíně. 
Své vlastivědné studie z dějin vých. Moravy 
pu blikoval od r. 1932 v časopise → Kravař-
sko (např. studii Novojicko a Frankfurtský 
sněm 1848–49, 1949), ve → SlSb, → RZ 
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a v řa dě příležitostných sborníků. Sestavil 
soubor studií k 650. výročí založení Nového 
Jičína (Čtení o Novém Jičíně, 1963), napsal 
knihu o dějinách místního kloboučnického 
prů myslu (Přehled dějin kloboučnické vý-
roby a národního podniku Tonak, 1963) ad. 
Byl propagá torem turistiky v Beskydech, 
působil v pa mátkové péči v regionu. 
Lit.: BSSSM NŘ 2 (14); Baláš; Portréty význam ných 
učitelů okresu Nový Jičín, Nový Jičín 1988.   MM

OTYPKA  (Ottypka, Ossypka, Otipka), Kaspar, 
malíř, * 7. 1. 1720 Těšín, † 8. 11. 1774 Tě šín. 
Syn těšínského ševce Adama O. a Magda-
lé ny, dcery těšínského malíře Piotra Brygier-
skie go. Působil jako malíř v → Těšíně. Tvořil 
v rokokovém duchu. Jeho obrazy se docho-
valy ve farním kostele v Těrlicku a v Polsku 
(Simoradz, Strumień, Nierodzin). 
Lit.: Katalogi zabytkow sztuki w Polsce VI, War-
szawa 1974; Mlčák, L.: Další zjištění v morav ské 
malbě 17.–19. století, in: Sborník památkové péče 
v severomoravském kraji 4, Ostrava 1979.   MSch 

OVČÁČEK , Eduard, malíř, grafik a pedagog,
 * 5. 3. 1933 Třinec (Frýdek -Místek). 
Studoval na Vysoké škole výtvarných umění 
v Bratislavě v ateliéru monumentální malby 
u Petera Matej ky (1957–61) a po absoluto-
riu na VŠUP u Antonína Kybala (1961–62). 
Už během studií (r. 1959) dal spolu s → M. 
Urbáskem podnět ke vzniku skupiny Brati-
slavské konfrontace a stal se spoluzakla-
datelem informelu na Slovensku. Během 
60. l. byl po etapě strukturální abstrakce 
před ním představitelem lettrismu a podí-
lel se na lettristickém hnutí v evr. rozměru 
(užíval originální postupy jako např. vypa-
lování grafémů do dřevěných plastik). Část 
jeho tvorby tvoří vizuální poezie (protestní 
Lekce velkého A z r. 1968 vyšla až 1995). 
Stylizovaná figurální tvorba se inspiruje 
primitivním uměním. O. dílo má navzdory 
konkretistickým aspiracím (též konkrétní 
poezie) výrazný imaginativní podtext, který 
někdy dominuje (např. cykly Maldoror, 120 
dnů Sodomy ap.). – O. se stal spoluzakladate-
lem → Klubu konkretistů, s nímž vystavoval. 
V r. 1964 se podílel na vzniku → TS Kontrast 

v → Ostravě a vy stavoval s ní v Brně a Praze. 
Podepsal Chartu 77. V l. 1990–93 byl členem 
um. spolku → Kontrast 90 (měl podíl na spol-
kové výstavě v Muzeu města Ostravy r. 1991). 
Po založení → OU spolu s → P. Holým kon-
cipoval vznik samostat ného vysokošk. stu-
dia výtv. umění, nejpr ve na katedře výtv. 
tvorby, poté na Institutu pro umělecká studia 
a následně na FU OU, kde vede katedru gra-
fiky a kresby. V r. 1997 inicioval pravidelné 
workshopy serigrafie a dnes se zabývá také 
počítačovou grafikou. Je nositelem četných 
ocenění, např. na mez. výstavě Złote Gro no 
v Zielonej Górze v Polsku (1967), na výstavě 
Výzkumy grafiky v Jihlavě (1968). Je čle-
nem Nového sdružení pražských umělců, 
SČUG Hollar, byl členem SVU Mánes 
(1992–2004). Účastní se mez. sympozií, 
např. Internationalple nair, Koszalin, Polsko 
(1965); Mezinárodní sympozium a výstava 
prostorových forem, Elbląg, Polsko (1967) 
ad. Často vystavuje v galeriích v čes. ze-
mích (→ GVUO, Galerie výtvarného umění 
ve Zlíně, Dům umění Brno, galerie Nová 
síň v Praze ad.) i v Evropě (Essen, Brémy, 
Hamburg, Mohuč, Lucemburk, Katovice 
ad.). Jeho díla jsou zastoupena ve sbírkách 
NG, MG, GVUO, NG Bratislava, Museum 
Bochum, Albertina Wien aj. 
Lit.: Hiršal, J. – Grögerová, B.: Experimentální poezie, 
Praha 1967; Garnier, P.: Spatialisme et poésie concre te, 
Paris 1968; katalogy výstav, zejména v GVUO 1991–92; 
Valoch, J. – Machalický, J. – Mojžiš, E.: E. O. 1956–2006, 
Praha 2007. 
Obr.: V222–223.   PH + MŠť

P
PÁCL , Pavel, rozhlasový publicista, socio log, 
filozof, vysokoškolský pedagog, * 26. 1. 1932 
Český Těšín (Karviná), † 27. 2. 2013 Havířov 
(Karviná).
V l. 1965–69 absolvoval FF UJEP, kde také 
působil jako věd. pracovník (1969–92). 
V l. 1951–69 byl zaměstnán jako red. a pak 

OTTO 
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ved. krajového vysílání → ČRO, odkud byl 
nucen odejít za protiokupační postoj v srpnu 
1968 (→ rozhl. štafeta). Na poč. 90. l. působil 
na sociologickém pracovišti MU. Od r. 1992 
byl zaměstnán jako odb. asistent na katedře 
filozofie na FF → OU (1994 doc. tamtéž). 
Připravoval dlouhodobě vysílaný rozhl. po-
řad Pohlednice z kraje, je rovněž autorem 
textu písně Dobrý den, majore Gagarine 
(hudba Gustav Brom), vzniklé u příleži-
tosti první cesty člověka do vesmí ru (1961). 
Ve své fil. a sociologické práci se soustřeďo-
val na problematiku hromadných sdělovacích 
prostředků, zvl. na sev. Moravě (Tři etapy 
sociologického výzkumu hromadných sdě-
lovacích prostředků, 1995; Hromadné sdělo-
vací prostředky regionu, 1997), na sociologii 
médií a mezigenerační vztahy (Studenti a je-
jich rodiče, 1999). Autorsky se podílel mj. 
na Velkém sociologickém slovní ku (1996). 
Lit.: Králová, M.: Filozofie – sociologie – psychologie, 
Filozofický časopis 45, 1997, č. 1.   OM + MŠť

PACLÍK , Jiří, archivář, historik, vysokoškol-
ský učitel, * 4. 8. 1931 Jihlava, † 26. 9. 2006 
Telč (okr. Jihlava). 
Narozen v rodině telčského lékárníka. Gym-
názium studoval v Moravských Budějovi-
cích a v Telči (1943–50), archivnictví a his-
torii na FF MU (1950–55). Od r. 1968 CSc., 
od r. 1993 doc. Pracoval jako archivář, od 
r. 1964 jako vysokošk. učitel na PF v → Os-
travě a v l. 1991–99 na → OU. Zabýval se pův. 
dějinami vrcholného středověku na Moravě, 
brzy přešel k tematice nejnověj ších hosp. dě-
jin zejm. Ostravska a Slezska (Slezsko, 1992, 
spoluautor). Publikoval řadu studií k dějinám 
těžkého průmyslu v době nacist. okupace 
a v období po druhé svět. válce (→ VŽ, → 
TŽ, Karlo va huť, → NH ad.; např. Historie 
výstavby a vzniku NHKG, 1966). Je též au-
torem něm. psané monografie o výstavbě 
hutního průmyslu na Ostravsku v l. 1939–48. 
Mimo jeho hl. badatelské zaměření jsou stu-
die o vývoji hospodářství ve Slezsku a na Os-
travsku ve 2. polovině 19. stol. a o dějinách 
vysokého školství (25 let Pedagogické fakulty 
v Os travě, 1978). Spolu s Janem Havránkem 

a → M. Myškou je autorem vysokošk. učeb-
nice Úvod do studia dějepisu (1967). P. práce 
se vyznačují dokonalou pramennou základ-
nou a precizní formulací závěru. Výrazně 
se podílel také na vzniku první verze této 
encyklopedie, v níž je autorem několika de-
sítek hesel. 
Lit.: BSSSM NŘ 9 (21); LSČH; Dokoupil. L.: Doc. J. P. 
CSc., in: SPFFOU 226, Historie – Historica 13, Ostrava 
2006.   MM

PALACKÝ , František, historik, politik, * 14. 6. 
1798 Hodslavice (Nový Jičín), † 26. 5. 1876 
Praha. 
Narozen v početné rodině evang. učitele Ji-
řího P. a jeho manželky Anny, roz. Křižanové. 
V rodině se udržovala stará čes kobratrská 
tradice. Základy vzdělání zís kával od r. 1807 
ve škole hraběnky → M. W. Truchsess-
-Waldburg -Zeil v Kuníně, budované na mo-
derních pedagogických zásadách Christiana 
Gotthilfa Salzmanna v duchu pozdního osví-
cenství. V r. 1809 byl otcem poslán na evang. 
školu v Trenčíně, od r. 1812 studoval na pěti-
třídním evang. lyceu v Bratislavě. Od r. 1819 
byl vychovatelem ve šlechtických rodinách. – 
Na mladého F. P. silně působila tradice osví-
censké vědy i současná něm. klasická filozofie, 
zejm. dílo Immanuela Kanta. Byl zaujat pře-
devším esteti kou a poezií. Spolu s Pavlem 
Josefem Šafaříkem r. 1818 koncipoval práci 
Počátkové českého básnictví, obzvláště pro-
zódie, jež prosazovala časomíru v čes. poezii, 
a připravil stu die, které měly být základem 
čes. estetiky. – Význ. životním mezníkem 
je jeho přechod z Bratislavy do Prahy. Matči-
ným úmrtím v říjnu 1822 byla oslabena jeho 
vazba k rod nému kraji, a tak v → Hodslavi-
cích naposled déle pobýval 18. 3. – 3. 4. 1823, 
kdy rovněž navštívil Kunín a Suchdol nad 
Odrou. 11. 4. 1823 přišel do Prahy s úmyslem 
studo vat prameny k dějinám husitství. Mys-
lel, že přichází „asi na dvě léta“, zůstal však 
trvale. Jako historiograf Království českého 
připravil stěžejní dílo obrozenecké vědy Dě-
jiny národu českého v Čechách a v Moravě 
a s programem austroslavismu (federalizace 
rak. monarchie) zasáhl významně i do polit. 

PÁCL
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dění. Po odchodu do Prahy udržoval kon-
takty s početným pří buzenstvem hl. písemně, 
do rodného kraje zavítal pouze třikrát. Nej-
prve r. 1832 – ještě za života otce Jiřího – na-
vštívil nejst. bratra v Hodslavicích a prohlédl 
si otcem zakoupe né fojtství v Zubří. Další 
cestu uskutečnil až v r. 1854, kdy do Hod-
slavic přijel se svým synem Janem. Poslední 
návštěva v r. 1873 byla loučením s rodným 
krajem. 20. 7. přijel do Hodslavic, zavítal 
do Valašského Meziří čí, Rožnova, Zubří 
a → Frenštátu pod Rad hoštěm. Přes vzácné 
návštěvy se o poměry v rodném kraji zají-
mal. V r. 1862 pozval na slavnosti Hlaholu 
pěvecké sbory z Frenštátu a Rožnova. Z jeho 
podnětu byl do základů ND v r. 1868 vlo-
žen kámen z → Radhoště, r. 1868 věnoval 
škole v Hodslavicích prostředky na zakou-
pení knihov ny. Ještě za života byla k jeho 
70. narozeninám v r. 1868 odhalena na rod-
ném domku v Hodslavicích pamětní deska. 
F. P. zemřel jako uznávaný představitel čes. 
nár. hnutí i čes. vědy (Otec národa), pohřben 
byl 31. 5. 1878 v Lobkovicích. Jeho památka 
byla připomínána v rodišti při jeho výročích, 
zejm. v l. 1898 a 1968.
Lit.: BSSSM 4; Myška, M. (ed): Památník P., Ostrava 
1968; Pospíchal, M. – Barteček, I. (ed.): F. P. 1798–1998: 
200. výročí narození. 1876–1996: 120. výročí úmrtí, 
Hodslavice 1996; Barteček, I. – Pospíchal, M. (ed.): Dílo 
F. P. (1798–1876), Hodslavice 1996; Památník na oslavu 
dvoustých narozenin F. P., Ostrava 1998; Kořalka, J.: F. P. 
(1798–1876). Životopis, Praha 1998; Kořalka, J.: Rodem 
Moravan, národem Čech. F. P., in: Osobnosti moravských 
dějin, Brno 2006. 
Obr.: M (68, 70).   LD

PALACKÝ , vzdělávací spolek → Mikoláš, Ja-
roslav Ludvík

PALKOVSKÝ , Oldřich, hudební skladatel a pe -
dagog, * 24. 2. 1907 Brušperk (Frýdek-Mís-
tek), † 13. 5. 1983 Zlín. 
Pocházel ze známé hudebnické rodiny. Stu-
doval na brněnské konzervatoři hud. kompo-
zici, dirigování a klavír. 1931–33 absolvoval 
studium skladby u Josefa Suka na mistrov-
ské škole pražské konzervatoře. Od r. 1934 
působil jako učitel na hud. ško le ve Zlíně 
i jako examinátor stát. zkoušek na brněnské 

konzervatoři. V l. 1950–67 byl prof. hudebně-
teoretických předmětů na konzervatoři v Kro-
měříži. Skladatelské dílo O. P. je orientováno 
zvl. k neprogramní (tzv. absolutní) hudbě. 
Významně je v něm za stoupena především 
komorní a orch. (symf. i koncertantní) hudba, 
jejímiž nejsilnějšími stránkami jsou kom-
poziční svébytnost a ra cionalita i formální 
vyváženost. 
Lit.: BSSSM 11; Gregor.   JM

PALLAS , Ladislav, jazykovědec, historik, pu-
blicista, * 14. 9. 1929 Halenkov (Vsetín), 
† 6. 3. 1982 Opava. 
Absolvoval studium lat. a čes. jazyka na FF 
UP, působil tamtéž, později ve → Slezském 
ústavu ČSAV v → Opavě a ex terně na PF 
v → Ostravě (dnes → OU). Jeho práce nejsou 
čistě lingvistické, spíše postihují jazyk z hle-
diska jeho vývoje nebo jej popisují v souvis-
losti s národnostním cítěním jeho uživatelů. 
Taková je např. monografie Jazyková otázka 
a podmínky vytváření národního vědomí 
ve Slezsku (1970), v níž se píše o tzv. šlon-
záctví, moravectví (→ Moravci), o → laštině 
Óndry Łysohor ského ap., nebo knížka Dějiny 
českého jazyka ve Slezsku a na Ostravsku 
(1967), jíž je spoluautorem. Věnoval se také 
jazyku um. děl. 
Lit.: Pitronová, B.: Padesátiny L. P., Zpravodaj SÚO, 
1979; Pitronová, B. – Grobelný, A.: L. P., Zpravo daj SÚO, 
1982; Urbanec, J.: Vzpomínka na L. P., VL 16, 1990, č. 2. 
  IB 

PALOUŠ , Karel, herec, režisér, pedagog, di-
vadelní ředitel, * 11. 7. 1913 Loukov (Semi ly), 
† 16. 4. 1999 Praha. 
Pův. učitel. První angažmá v činohře → 
NDM (1936–43). Zde hrál mladé křehké 
hrdiny (Jan Skalník v Šrámkově Létě, 1937; 
Toni v Čapkově Matce, 1938), ale záhy začal 
režírovat, zejm. hry čes. autorů (Josefa Kaje-
tána Tyla, Václava Klimenta Klicpery, Aloise 
Jiráska, Jaroslava Vrchlického, Jiřího Ma-
hena), ale také Euripidovu Medeu (1941) aj. 
Zároveň se věnoval operní režii (zejm. díla 
Bedřicha Smetany, Leoše Janáčka, Anto-
nína Dvořáka, Zdeňka Fibicha, ale též Dona 
Giovanniho Wolfganga Amadea Mozarta 
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ad.). S → J. Škodou a → J. Sládkem založil 
Realistické divadlo v Praze (1945), kde byl 
i ředitelem (1950–76). 
Lit.: 60 let Státního divadla v Ostravě, Ostrava 1979; 
Zba vitel, M.: Jiří Myron, Ostrava 1980.   JŠt 

PALOUŠ , Pavel, divadelní režisér a dramatik, 
22. 5. 1943 Praha. 
Vystudoval div. vědu na FF UK (1966) a po 
prvním angažmá v Gottwaldově (1967–73, 
dnešní Zlín) nastoupil do → Divadla Petra 
Bezruče v → Ostravě (1973–90, 1991–94). 
Zde významně spoluvytvářel podobu diva-
dla zejm. v 70. a 80. l. vedle režiséra → J. Ja-
ní ka a se scénografkou → M. Roszkopfovou. 
V období tzv. normalizace uváděl inscenace 
s nekonformními mladými hrdiny (Ulrich 
Plenz dorf: Nová utrpení mladého Werthera, 
1977; Peter Shaffer: Equus, 1979; László Gyur-
kó: Élek tro, má lásko, 1983, ad.), včetně rocko-
vých muzikálů (George Ryga: Tráva a lesní 
jahody, 1981). Neortodoxně inscenoval i rus. 
a sov. klasiku (Alexej Fadějev – Miroslav 
Vildman: Mladá garda, 1977), některé in-
scenace byly dokonce zakázány (Alexandr 
Vasiljevič Suchovo -Kobylin: Tarelkinova smrt, 
1979; Vladimír Majakovskij: Štěnice, 1986). 
Významně se podílel na po kusu vybudo-
vat alternativní prostor ve Studiu mladých 
na Černé louce (→ div. budovy a sály, → Park 
kultury a oddechu města Ostravy; Lewis Ca-
roll – Pavel Palouš: Alenčina dobrodružství 
ve světě za zrcadlem, 1983; Pavel Palouš: Pa-
noptikum, 1984, aj.). Autorsky se dále podílel 
na svých inscenacích Velcí hříšníci (podle 
Fjodora Michajloviče Do stojevského, 1985), 
Nevídaná dobrodruž ství Dona Quijota de la 
Mancha (podle Miguela de Cervantese, 
1985) aj. Zaměřoval se i na absurdní, resp. 
groteskní drama (Ladislav Smo ček: Podivné 
odpoledne dr. Zvonka Burkeho, 1984; Ha-
rold Pinter: Narozeniny, 1987; Woody Allen: 
Zahraj to znovu, Same, 1987, 1991; Václav 
Havel: Zahradní slavnost, 1990, Vyro zumění, 
1992, ad.). Ještě před listopadem 1989 nastu-
doval Báj Daniely Fischerové (1987). Z herců 
spolupracoval zejm. s Renatou Doleželo-
vou, Milanem Sovou, Zdeňkem Žákem ad. 

Po odchodu z Ostravy působil nejčastěji 
v Divadle F. X. Šaldy v Liberci a v Horáckém 
divadle v Jihlavě. 
Lit.: 70 let Státního divadla v Ostravě, Ostrava 1989; 
Diva dlo Petra Bezruče 1945–1995, Ostrava 1995.   JŠt 

PALOWSKI , Gabriel, básník, * 16. 3. 1921 Kar-
viná, † 1. 12. 1999 Třinec (Frýdek -Místek). 
Za války byl vězněn a nuceně nasazen, po 
osvobození pracoval v → TŽ, zprvu jako děl-
ník, později jako techn. pracovník. V Dolní 
Lištné založil satirickou skupinu Smyki, 
podílel se na přípravách hud. festivalu Fes-
tiwal Piosenki Polskiej. Je autorem básnic-
kých sbírek Liryki (1980), Dotykanie czasu 
(1986), Miłość o zmierzchu (1990), Przed 
progiem (1999), spoluauto rem sbírky Duet 
(1969, s → J. Gaudynem) a Obecność (1982, 
s → P. Horzykem). Pub likoval také v alm. 
Profile (1966) a antolo giích Gronie nasze 
gronie (1978), → Sło wa i krajobrazy (1980), 
Suita zaolziańska (1985) aj. Přispíval do peri-
odik → GL, Hut ník, → KalŚ, KM, Ozvěny-

-Echo, → Zw aj.   IB

PAMÁTKOVÉ REZERVACE  → Městské památ-
kové rezervace

PAMÁTKOVÉ ZÓNY  → Městské památkové zóny

PAMÁTKOVÝ ÚSTAV  → Národní památkový 
ústav, územní odborné pracoviště Ostrava

PAMÁTNÍK BRATŘÍ STRNADLŮ A JANA KNE-
BLA , pamětní síň v jejich rod ném domě. 
Chalupa v Trojanovicích (pod Mjaším u sta ré 
cesty z → Frenštátu pod Radhoštěm přes 
Malou Rázto ku na → Radhošť) byla rodiš-
těm 3 bratrů, kteří věnovali svůj život umění 
a u nichž vztah k Beskydám byl důležitým 
inspirač ním zdrojem. → B. Četyna byl au-
torem hist. próz, → A. Strnadel malířem 
a grafikem a → J. Strnadel prozaikem, lit. 
kritikem, překladatelem a knihovníkem. 
Nejen horská krajina, ale i její → folklor, → 
lid. písně a → pověsti ovlivnily um. tvorbu 
všech tří bratrů. Nyní je jejich rodná chalupa 
místem, kde jsou ucho vány doklady o jejich 
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tvůrčí činnosti. V do mě se narodil i malíř 
a sochař → J. Knebl. 
Lit.: Knězek, L.: Krajina černá lesem… Čtení o živo tě 
a tvorbě Bohumíra Četyny, Frenštát pod Radhoštěm 1998; 
Kně zek, L.: Shledání s krajem. Čtení o životě a tvorbě 
Josefa Strnadla, Frenštát pod Radhoštěm 1999.   JS 

PAMÁTNÍK  OSTRAVSKÉ OPERACE , monu men-
tální památkový objekt, vybudovaný v letech 
1976–80 na katastru obce Hrabyně jako při-
pomínka → Ostravské operace. 
Zákl. kámen v → Hrabyni položili r. 1970 
prezident ČSSR Ludvík Svoboda a maršál 
Andrej Ivanovič Jeremenko, v době Ostravské 
ope race velitel 4. ukraj. frontu Rudé armády. 
Zpřístupněn byl 26. 4. 1980 u příležitosti 
35. výročí osvobození → Ostravy. Ústřed ním 
objektem je betonový monolit s dvěma mo-
hutnými klíny, symbolizujícími společný boj 
čs. a sov. vojsk (projekt Rudolf Spáčil a Josef 
Kupka). Před objektem je souso ší Bratrství 
v boji sochaře Miloše Axmana, uvnitř reliéf 
→ S. Hanzíka. Na symbolickém voj. hřbi-
tově jsou vytesá na jména vojáků a účastníků 
odboje, kteří padli nebo byli umučeni v boji 
s okupanty. Hl. náplní památníku byla pův. 
muzejní expozi ce Ostravské operace, pojatá 
sice po techn. stránce velmi moderně, avšak 
nadneseně a málo účinně. Po r. 1989 byl pa-
mátník dočasně uzavřen, poté byla změněna 
jeho obsahová náplň. Dnes slouží jako mu-
zeum druhé svět. války (součást → SZM) 
a jsou v něm dočasně umístěny expo zice 
z moderních dějin, často vůbec nesou visející 
s účelem, pro který byl vybudován. 
Lit.: Kalus, J. – Pernes, J. – Tkáč, V.: Muzea na Moravě 
a ve Slezsku, Ostrava 1988. 
Obr.: A97.   MM

PAMÁTNÍK PETRA BEZRUČE , vědecko -vý zkum-
ná instituce. 
→ Opava, rodiště a místo posledního odpo-
činku → P. Bezruče, měla k bezručovským 
aktivitám nejblíže. Šlo o místo, jež mělo již 
z 19. stol. tradici čes. nár. práce pro Slezsko, 
reprezentované zejm. dobrovolnou kult. or-
ganizací → Ma tice opavské. Právě z těchto 
matičních kru hů vzešla r. 1937 iniciativa, aby 
na rodném domě básníkově (Ostrožná ul. 35) 

byla odhalena pamětní deska připomínající 
význam této budovy. Nicméně již o r. poz-
ději, po okupaci Opavy, byla deska nejprve 
překryta vlajkou s hákovým křížem a poté 
zcela odstraně na. V dubnových dnech r. 1945, 
kdy bylo město v závěru války jako tzv. Fes-
tung Troppau téměř z poloviny zničeno, vzal 
za své i rodný básníkův dům. V takto vzniklé 
pro luce připomínala pak místo rodného 
domu jen nízká zídka, na níž byla r. 1947 
umís těna plaketa s nápisem. Matice opav-
ská zanedlouho po skončení války navázala 
na všechny předchozí aktivity a 16. 12. 1945 
se v Brance u Opavy, v domku → Č. Kanc-
líře, kde básník od r. 1928 každý r. pobý-
val od jara do podzimu, při Matici ustavila 
Společ nost Petra Bezruče, jejímž předsedou 
se stal → V. Martínek. Za cíl si toto bezru-
čovské sdružení kladlo nejen shromažďování 
doku mentace k básníkovu životu a dílu, ale 
také jeho propagaci a posléze vybudování 
Muzea Petra Bezruče. Vrcholem těchto ak-
tivit se r. 1947 staly velkorysé oslavy Bezru-
čových osmdesátin. Po kom. převratu 1948 
nemohla Matice opavská v nových podmín-
kách tota litního státu vykonávat svou čin-
nost a z její podstaty pak t. r. vznikl v Opavě 
Slez ský studijní ústav. Přesto se podařilo 
nadále uchovat Společnost Petra Bezruče, 
a to až do r. 1953, kdy došlo k její likvidaci. 
Tehdy však ve Slezském studijním ústavu 
vzniklo oddělení Petra Bezruče pod vede-
ním → D. Šajtara a převzalo veškeré úkoly 
se vztahem k jeho dílu a osobě. Při tomto 
oddělení byla ustavena věd. rada, významně 
se rozvíjela dokumentační, výzk. i ediční ak-
tivita a r. 1956 pak byl na místě pův. rodného 
básníkova domu zbudován PPB s expozicí, 
odb. knihovnou a sbírkovým depozitářem, 
jehož exteriér i interiér zdobí pamětní re-
liéfy od → V. Gajdy z l. 1955–56. V celostát. 
rámci se postupně věd. činnost soustřeďovala 
v ČSAV. Proto se 1958 ze Slezského studij-
ního ústavu stal → Slezský ústav ČSAV, ale 
Památník jako instituce muzejní povahy byl 
odloučen a stal se součástí → SZM, jež mělo 
rovněž statut věd. ústavu. T. r. básník zemřel 
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a PPB se stal jeho univerzál ním dědicem. 
Z této skutečnosti vyplývalo, že byl převzat 
i → Bezručův srub na Ostra vici pod → Lysou 
horou. V r. 1961 byl po Šajtarovi ustanoven 
ved. PPB → J. Urbanec. Postupně se z této 
instituce stá valo literárněvědné středisko pro 
výzkum literatury Slezska a Ostravska a ob-
lastní lit. archiv. Byla získána dokumentace 
života a díla V. Martínka a také řada dalších 
fondů a pozůstalostí, takže na konci 80. l. byl 
sbír kový fond této instituce třetím největším 
lit. archivem v ČSSR (po Památníku národ-
ního písemnictví v Praze a Matici slovenské 
v Martině). Rozšířila se také ediční činnost 
a v PPB byl zároveň sekretariát festivalu → 
Bezručova Opava. Ke 100. výro čí Bezručova 
narození r. 1967, jež se stalo svět. kult. výro-
čím UNESCO, došlo k přebudování Památ-
níku a jeho rozšíření: v přízemí vznikla nová 
expozice P. Bezruče, první poschodí sloužilo 
k výstavám a kult. akcím, v dalším podlaží 
vznikly pracovny, depozitář a studovna. Po-
stupně bylo pro depozi tární účely adaptováno 
i nejvyšší patro budovy. Od r. 1972 nemohl 
být J. Urbanec z polit. důvodů ved. a na jeho 
místo nastoupil → V. Pfeffer. K obnovení 
pův. sta vu pak došlo r. 1990 a J. Urbanec zů-
stal ved. do r. 1991. Po něm převzala instituci 
Alena Chudárková, od r. 2011 stála v jejím 
čele Martina Klézlová, kterou v současnosti 
vystřídala Tereza Tomášová. Památník pa-
tří jako součást SZM k předním institucím 
Opavy. 
Lit.: Šajtar, D. (red.): PPB, Ostrava – Opava 1957; Urba-
nec, J.: PPB jako experimentální muzejní expozice, Mu-
zeologické sešity, 1970. 
Obr.: M167; S96.   JU

PAMIĘTNIK CIESZYŃSKI , nepravidelně vy chá-
zející sborník historických a vlastivěd ných 
článků, studií, materiálů ap. 
Jeho vyd. je polskotěšínská skupina Pol skie-
 go Towarzystwa Historycznego. 1. svazek 
byl vydán r. 1961 nakl. Śląsk v Katovicích 
u příležitosti 1 150. výročí založení → Těšína. 
Hl. okruh autorů se rekrutuje z řad místních 
badatelů, sdružených kolem tě šínského mu-
zea, archivu a filiálky katovické Slezské 

univerzity. Neuzavírá se ani autorům mimo-
těšínským. U zrodu sborníku stály osobnosti 
jako → J. Chlebowczyk, → L. Brożek, → 
F. a K. Popiołkové.   MM

PANIC , Idzi, polský historik a vysokoškolský 
pedagog, * 24. 11. 1952 Wodzisław (Polsko). 
Studoval na lyceu v Ketři, v l. 1971–76 historii 
na Slezské univerzitě v Katovicích (dr. 1980). 
V l. 1976–80 pracoval v Cieszy ně (→ Těšín) 
v pobočce Biblioteky Śląska. V l. 1980–85 
vyučoval na lyceu v Czieszyně, od r. 1985 
působí na Slezské univerzitě v Katovi cích 
(1992 dr. hab., 1999 prof.). Dále působil 
na katedře historie FF → OU. Do r. 2002 pra-
coval jako ředitel Instytutu Historii Uniwer-
sytetu Śląskiego v Katovicích (nyní zástupce 
ředitele). V l. 1991–97 byl předsedou Oddzi a-
łu Polskiego Towarzystwa Historycznego 
w Cieszynie. Členem hl. výboru Polskiego 
Towarzystwa Historycznego ve Varšavě byl 
v l. 1991–94; jako předseda těšínské poboč ky 
této společnosti působil v l. 1991–97 (1985–91 
a znovu od r. 1997 ve funkci místopředsedy). 
Je členem Institut für Erforschung der frühen 
Neuzeit ve Víd ni a vede Zakład Historii Śred-
niowiecznej Instytutu Historii Uniwersytetu 
Śląskiego v Katovicích. Zaměřuje se na dě-
jiny pol. a evr. středověku se zvl. zřetelem 
k dějinám Slezska a → Těšínska, důležité 
jsou i jeho edice pramenů k dějinám Těšín-
ska (Księstwo cieszyńskie v średniowieczu, 
1988; Ostatnie lata Wielkich Moraw, 2000; 
Poczet Piastów i Piastówien cieszyńskich, 
2002, ad.). Opomenuta nemůže být ani jeho 
činnost ed. řady publikací. Je autorem více 
než 100 věd. článků. 
Lit.: Współcześni Uczeni Polscy 3. M – R., Warsza wa 
2000; Złota Księga Nauki Polskiej, Warszawa 2001; 
Bombicki, M. R.: Encyklopedia Acutus Purus. Kto jest 
kim w Polsce Nowego Millenium, Warszawa 2002.   TK

PAPÍRENSKÝ PRŮMYSL , odvětví sekundární-
ho sektoru zabývající se výrobou papíru.
První papírny vznikají v morav. a slez. měs-
tech na přelomu 14. a 15. stol. (1490 Vrati-
slav, 1491 Svídnice, 1496 Nisa, 1497 Ratiboř, 
1505 Olomouc). První papírna na území sev. 
Moravy a čes. Slezska vznikla nej později 
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v r. 1506 v → Opavě. Přímá zpráva o ní po-
chází z r. 1507, kdy hejtman → Opavského 
knížectví získal privilegi um, dle něhož mohl 
přeměnit papíren ský mlýn v Opavě na mlýn 
moučný. Druhá nejst. papírna v čes. Slezsku 
byla založena v → Krnově v l. 1585–87 kr-
novským kn. Jiřím Friedrichem (→ Hohen-
zollerni). V průběhu 16.–17. stol. vznikla 
jak na sledovaném území, tak v oblasti sz. 
Moravy, která s přilehlým Slezskem hospo-
dářsky úzce souvisí, řada dalších papíren: 
Šum perk (1562), Velké Losiny (1596), → 
Rýmařov (1610), Sovinec – Dlouhá Loučka 
(1612), Staré Město pod Sněžníkem (1633), 
Rož nov pod Radhoštěm (1664), → Frýdlant 
nad Ostravicí (1667), → Zlaté Hory (1668), 
→ Hradec nad Moravicí (80. l. 17. stol.), → 
Frýdek (70. l. 17. stol.), → Jeseník (1691). 
Velké množ ství menších papíren bylo ote-
vřeno také v průběhu 18. a 1. poloviny 
19. stol.: Kar lovice (1727), Hynčice (1730), 
Ondřejovice (1730), Raškovice (1779), Ko-
bylá nad Vid návkou (1804, 1836 přeměněna 
na mouč ný mlýn), → Vrbno pod Pradědem 
(1805), druhá papírna v Ondřejovicích (1822, 
fungovala pouze do r. 1829), Hradec u Jese-
níku (1823), Bruntál (1829, zanikla po r. 1845) 
a Ma lá Morávka (1833). V r. 1850 fungovala 
v rak. Slezsku výroba papíru v Kobylé, Jese-
níku, Hradci, Zlatých Horách, Malé Morávce, 
Vrbnu pod Pradědem, Karlovicích, Krnově, 
Opavě, Hradci nad Moravicí, Frýdku a Raš-
kovicích. Ve 2. polovině 19. stol. většina men-
ších papíren zanikla a poč. 20. stol. se výroba 
papíru soustředila ve Slezsku do moderních 
továrenských provozů v Písečné (fa zal. 1870, 
akcionována 1897), Žimrovicích (výroba pa-
tentovaného balicího papíru firmy Carl Weiss-
huhn & Söhne, fa zal. 1891), Malé Morávce 
(fa Rudolf Müller) a Hradci nad Moravicí 
(fa Ferdinand Hofmann ś Söhne). Na S. Mo-
ravě byla v r. 1864 otevřena moderní papírna 
v Olšanech, která se proslavila výrobou ciga-
retového papíru. V r. 1882 vznikla celulózka 
ve → Vratimově, která se stala nej větším 
závodem p. p. ve Slezsku a na sev. Moravě. 
Po znárodnění se stal vratimovský podnik 

spolu s dalšími papírnami součástí n. p. Slez-
ské papírny (později Vratimovské papírny). 
V rámci n. p. Vratimovské papírny fungovaly 
závody Vratimov, Rožnov pod Radhoštěm, 
Žim rovice, Opava, Český → Těšín a Ky-
lešovice. Později pracovaly závody Žimro-
vice, Opa va a Rožnov společně s papírnami 
v Jindřichově, Lukavici, Aloisově, Vlčici 
a v Litovli v rámci n. p. Olšanské papírny, 
vratimovský závod pod hlavičkou n. p. Se-
veromoravské celulózky a závod Český Tě-
šín fungoval v rámci n. p. Brněnské papírny. 
Vratimovský závod byl r. 1982 zrušen pro 
neekologičnost provozu a v l. 1979–83 byl 
postaven nový závod v Paskově. Papírenská 
výroba se v současnosti rozvíjí v Paskově, 
Těšíně a Žimrovicích.
Lit.: Indra, B.: Opavská papírna, in: Opava. Sborník 
k 10. výročí osvobození města, Ostrava 1956; Indra, B.: 
Papírny na území českého Slezska do roku 1850, Papír 
a celulóza – odborný časopis československého papíren-
ského průmyslu 41, 1986; Palát, J.: Vznik a počátky to-
várny na celulózu ve Vratimově (1882–1912). Příspěvek 
ke 120. výročí vzniku, T 46–47, č. 4 (2003) a 1 (2004); 
Palát, J. – Šrámek, P.: 500 let výroby papíru v českém 
Slezsku (1507–2007) I.–III. ČSZM -B 56, 2007. 
Obr.: M279.   PP

PAPROCKÝ  z HLOHOL  a PAPROCKÉ VŮLE, 
Bartoloměj, polsky a česky píšící historik, pu-
blicista a autor nábožensko -vzdělávací litera-
tury, * kolem 1543 Paprocka Wola (Polsko), 
† 27. 12. 1614 Lviv (Ukrajina). 
Pocházel ze staré, zchudlé šlechtické rodiny 
z Mazovska. Nabyl vzdělání na krakovské 
akademii a strávil několik let na pol. šlech-
tických dvorech. Byl dvorním spisovatelem 
pol. krále Isztvána Báthoryho, po jeho smrti 
podporoval habsburskou kandidaturu na pol. 
trůn. Po neúspěchu tohoto úsilí odešel r. 1587 
na Moravu, kde pobýval především na dvoře 
olomouckého biskupa Stanislava Pavlov-
ského v Kroměříži, s nímž byl spojen i svou 
lit. činností. Po smrti Pavlovského se r. 1598 
uchýlil do Čech, kde udržoval početné styky 
s literáty a intelektuály rudolfinské doby. Asi 
od r. 1606 žil znovu na Moravě a ve Slezsku, 
r. 1610 se vrátil do Polska. V době svého 
působení v čes. zemích se projevoval jako 
stoupenec → protireformace a propa gátor 
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česko -pol. (česko -slez.) vzájemnosti. P. je au-
torem velmi rozsáhlého díla, pol. i čes. oslav-
ných, sati rických a publicistických veršů, 
hist., moralistní a gene alogické prózy. S pů-
sobením P. na Moravě a ve Slezsku jsou úzce 
svázána především dvě rozsáhlá díla, s nimiž 
bývají spojovány počátky domácí genealogie 
a heraldiky. Zr cadlo slavného margkrab-
ství moravského (1593) napsal v polštině 
a do češtiny je přel. písař olomouckého bis-
kupa Jan Vodička. Dílo je význ. také svou 
bohatou výzdobou, zejm. vedutami morav. 
měst, od slez. rytce Jana Willenbergera. Spis 
je souhr nem (ne vždy spolehlivých) infor-
mací o mo rav. stav. společnosti. Obsahuje 
množ ství údajů o šlechtických rodech spoje-
ných se sev. Moravou (např. → Žerotínové), 
zvl. část knihy je věnována → Opavské mu 
knížectví. Pozdní P. spis Štambuch slezský 
(1609), napsaný česky, bývá mezi genealo-
gické spisy zařazován v zásadě neprávem; 
dílo je setaveno z několika protireformačně 
zabarvených traktátů a polemik, přičemž 
každá kapitola je připsána některému ze slez. 
kn. a uvedena popisem jeho erbu a rodu. 
P. dílo je dnes bohatým pramenem pro kult. 
historii, genealogii i etnografii (jsou v něm 
zaznamenány pověsti erbovní, → pověsti 
hist. a → místní).
Lit.: Krejčí, K.: B. P. z H. a P. V., Praha 1946; Hrabě-
tová, I.: Erbovní pověsti v českých spisech B. P. z H., 
Brno 1992; Paprocký z Hlohol, B.: Zrcadlo slavného 
Mar krabství moravského (faksimile 1. vyd., vyd. V. 
Kejla a K.  Müller), Ostrava 1993; Provazník A.: B. P., 
zvláště jeho činnost na Moravě, VVM 48, 1996, č. 1; 
Knoz, T.: Středověký původ moravské šlechty v Zrca-
dle B. P. Ke „konstrukci minulosti“ ve vrcholně rene-
sančním dějepisectví, in: Ad vitam et honorem Jaroslao 
Mezník. Profesoru Jaroslavu Mezníkovi přátelé a žáci 
k pětasedmdesátým narozeninám, Brno 2003.   JMl

PARG , Gustav, dramatik a prozaik, * 1. 8. 
1877 Adolfovice (Bělá pod Pradědem, Jese-
ník), † 7. 4. 1954 Homberg -Efze (Německo). 
Patřil k tzv. skupině Schwankdichter – auto-
rům, kteří psali převážně v nářečí (→ nářečí 
něm.). Spolupracoval aktivně s prozaikem 
→ V. E. Heegerem na uve dení div. insce-
nací poloamatérským diva dlem Reihwiesner 
Bauernbühne (Slezská lidová scéna). Zde 

byly jejich zásluhou uváděny hry, které oslo-
vovaly lid. diváka. Jeho nejznámější hry byly 
např. Die Feuer wache (1920), Der Kärmis-
gost (1921), Die Erbschoft (1922) nebo Der 
Hamsterpauer (1926). Ve hře Noppersleute 
(1925) popsal postavu rolníka Stefana Ge-
bauera jako lehkomyslného a domýšlivého 
člověka, po hlížejícího na lidi kolem sebe 
s pohrdáním. Z ostatní části P. díla stojí 
za zmínku vese lé povídky, které jsou psány 
ve slez. nářečí, např. Lostiges und Argerhaf-
tiges (1932) a Jachim Seffis der Zwäte (1938). 
Díky osobitému jazyku a smyslu pro real. 
popis zobrazil život drobné něm. společnos ti 
ve Slezsku. 
Lit.: Nadler, J.: Das Schrifttum der Sudetendeutschen, 
Regensburg 1961.   IS 

PARK KULTURY A ODDECHU MĚSTA OS-
TRAVY  (PKO), městská organizace oriento-
vaná na kulturně výchovnou a výstavnickou 
činnost.
PKO byl v → Ostravě zřízen usnesením 
MěstNV v Ostravě 21. 10. 1958 jako kult. 
zařízení klubového typu spojené s výstav-
nickou, kulturně výchovnou a obch. činností. 
Po dobu jeho existence v l. 1958–1990 byla 
náplň různým způsobem modifikována. 
PKO zaštiťoval činnost souborů malých div. 
forem – Ostravské pantomimy, kabaretního 
Studia A–Z (1961–62), → Divadélka pod 
okapem (1965–68) a → Divadla Waterloo 
(1968–70). V r. 1962 našel v PKO útočiště 
kabaret Miroslava Horníčka a Miloše Kopec-
kého s názvem Tvrďák. Kulturně výchovná 
činnost měla oslovit co nejširší veřejnost, 
a proto se pohybovala od pořádání koncertů 
vážné i populární hudby, div. představení 
hostujících souborů, estrád, kabaretů, večerů 
poezie, módních přehlídek, plesů, prome-
nádních koncertů až po lid. veselice. PKO 
organizoval rovněž polit. akce a tematické 
dny jako Den tisku, Den horníků, Den že-
lezničářů, Den stavbařů. V l. 1962–75 vy-
dával → OKultZ. V r. 1959 PKO převzal 
organizování Ostravských výstavních trhů, 
jejichž centrem bylo do té doby nám. před 
Novou radnicí. V oblasti Černé louky (pův. 
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haldoviště) vznikl rozsáhlý výstavní areál, 
zprovozněný r. 1962 výstavou Ostrava s pod-
titulem Za socialistické životní prostředí. 
V l. 1962–74 byla výstavní činnost vyčleněna 
a zajišťována samostatnou hosp. organi-
zací Výstava (od r. 1967 Výstavnictví), poté 
se opět stala součástí PKO. V oblasti vý-
stavnictví byl největší důraz kladen na kaž-
doroční realizaci celostát. výstavy Ostrava. 
Z fin. důvodů byla frekvence jejího pořá-
dání r. 1980 změněna na 5letou. Vedle toho 
PKO organizoval např. celostát. výstavy 
ZENIT (zručnost, elán, náročnost, iniciativa, 
tvořivost), zaměřené na propagaci tvůrčí čin-
nosti mladých, výstavy politicky orientované 
(Stranický tisk – pomocník a organizátor, Sta-
víme zítřky), vzdělávací (Leoš Janáček, 35 let 
zákona o Národní galerii). Poslední celostát. 
výstavou pořádanou PKO bylo EKOFÓRUM 
v r. 1989. Velmi úspěšná byla v r. 1988 výstava 
Historie hornické práce a techniky, jejímž 
pořadatelem však byly OKD. – Okruh pů-
sobnosti PKO byl ovšem ještě širší. V r. 1959 
provozoval pionýrskou železnici v Komen-
ského sadech, v r. 1961 první kavárnu mla-
dých v ČSSR, v l. 1963–74 byl výhradním 
provozovatelem tzv. lid. techn. zábavy (ko-
lotoče) pro okr. Ostrava, → Frýdek -Místek, 
→ Nový Jičín, → Bruntál a Vsetín. Po opě-
tovném začlenění výstavní činnosti v r. 1974 
došlo k úpravě názvu na PKO města Ostravy 
a novému vymezení činnosti. Přestal vychá-
zet OKultZ, zanikly malé div. scény a ukon-
čen byl provoz kolotočů. Ke 30. 6. 1990 byl 
finančně značně ztrátový podnik na základě 
usnesení MěstNV Ostrava zrušen.
Lit.: Sohr, S.: PKO v Ostravě, in: Ostrava 13, 1985. 
Obr.: M202–203.   BP

PARKY A ZAHRADY  → Zahrady a parky

PARMA , Leopold, pedagog, malíř, grafik, 
fotograf, * 30. 9. 1891 Tichá (Nový Jičín), 
† 30. 9. 1968 Brno. 
Vyrůstal ve → Frenštátě pod Radhoštěm. 
Výtv. nadání od mládí rozvíjel díky přátel ství 
s → B. Bartošem. Vystudoval Učitel ský ústav 
v → Příboře, kde se zdokonaloval v kresbě zvl. 

spolu s → J. Müllerem. Uč. dráhu zahájil r. 1914 
v Lichnově, později působil ve → Frýdlantu 
nad Ostravicí. Od r. 1936 byl 21 l. řídícím uči-
telem školy v Hamrovicích (Ostravice), odkud 
odešel jako politicky nespolehlivý. Byl nad-
šeným propagátorem turistiky a sportování. 
Besky dy a jejich obyv. celoživotně inspirova ly 
jeho práce, ať už ve fotografiích (fotografie 
krajin, horských hospodářství, obyv. a pamá-
tek vznikaly od r. 1910 až do posled ních let), 
nebo v kresbě, později zpracované v dřevory-
tech a olejomalbách. Ilustroval mj. texty autorů 
spjatých s regionem (→ M. Jahn, → P. Bezruč, 
→ J. Kalus, → F. Ho rečka). V tvorbě byl spříz-
něn s J. Müllerem a → F. Dušou. V době frýd-
lantského půso bení spolupracoval s členy → 
Koliby. Poz ději se zúčastnil výstav → MSVU. 
Z výstav: členské výstavy Koliby a MSVU; 
prezen tace celoživotního díla, Ostravice 
a Frýd lant nad Ostravicí (1961); OVM Frýdek-

-Místek a Památník Ferdiše Duši, Frýdlant nad 
Ostravicí (1988), Mou láskou jsou Beskydy, 
Galerie uměleckého smaltu a litiny ve Frýd-
lantu nad Ostravicí (2011), ad. Foto grafický 
archiv je uložen v → MB. 
Lit.: Bogar, K.: L. P., kronikář Beskyd (katalog k výstavě 
v OVM Frýdek -Místek), Frýdek -Místek 1983; Bogar, K.: 
L. P. Příspěvek k historii po beskydské fotografie, T 34, 
1991, č. 1; Běrská, P.: Život a dílo L. P., bakalářská práce 
FF OU, 2008. 
Obr.: V107.   JVs 

PARTSCH , Josef, dřevořezbář, * 19. 12. 1813 
Andělská Hora (Bruntál), † 26. 9. 1886 An-
dělská Hora. 
Pocházel z rolnické rodiny. Řezbářství si 
osvojil jako samouk již v mládí. Nabyté 
zkušenosti zúročil jako autor betlémů (např. 
pro kostely ve Vratislavi, Nise, Linci a v ně-
kdejších Sudetech) a dřevěných soch (sv. Petr 
a Pavel pro chrám sv. Mořice v Olomouci ad.). 
Zabýval se též mal. výzdobou písemností, 
sepsal sbírku 76 vánočních písní a básní 
(1837) a je autorem prosté, avšak u lidu ob-
líbené a často uváděné vánoční hry (1838; 
→ lid. divadlo). Jeho dílo je zastoupeno mj. 
ve sbírkách → SZM či → Muzea v Bruntále. 
Lit.: BSSSM NŘ 1 (13); Weiser, E.: Der Krippelschnit-
zer J. P., Engelsberg (Zum 40. Todestage), Freudenthaler 
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Ländchen 6, 1926, č. 9; týž: Unser schlesischer Krip-
pelschintzer P., in: Freudenthaler Heimatchronik 12, 
1951; kol.: Freudenthal und seine Kreisgemeinden, 
Esslingen 1990.   PŠ

PARTYZÁNSKÁ BRIGÁDA  JANA ŽIŽKY Z TROC-
NOVA, významná jednotka protinacistického 
odboje působící na Slovensku a na Moravě. 
(Jiná brigáda shodného názvu, složená z čes-
kých rodáků, působila také v rámci Národní 
osvobozenecké armády Jugoslá vie.) 
Jejím základem se stalo 21 členů vysaze-
ných ve dvou skupinách koncem srp na 1944 
u obce Sklabiňa u Martina (velitel por. Ján 
Ušiak, komisař desátník Alexander Turský, 
ná čelník štábu kpt. Dajan Bajanovič Murzin). 
Skupina se spojila s partyzánskou brigádou 
a dostala rozkaz přesunout se na Moravu 
(19.–29. 9.). Brigáda navázala kon takt s morav. 
odbojem, s průzkumnou skupi nou 4. ukraj. 
frontu Niščimenko -Bělavskij a s parasku-
pinou Wolfram. Rozvinula party zánský boj 
na celé vých. a severových. Mo ravě, k těžkým 
bojům došlo na Trojačce a na Čeladné, kde 
3. 11. 1944 v obklíčení spáchal sebevraždu 
por. Ušiak. Brigáda však odolala i protipar-
tyzánské akci Tetřev (od 17. 11.) a vyvolala 
silné odbojové hnutí na Moravě (→ proti-
nacist. odboj). Novým velitelem se stal D. B. 
Murzin. V rámci brigády působilo 33 samo-
statných partyzánských oddílů, centrem jejich 
působnosti se stala v r. 1945 oblast jv. Moravy, 
měla celkem 1 116 čs. příslušníků, nepočítaje 
sov. příslušníky, a bojovala až do 5. 5. 1945, 
přičemž např. osvobodila město Vsetín a po-
dílela se na povstání v Přerově. Vykolejila na 
60 vlaků, vyhodila do povětří 86 mostů a po-
bila na 4 tis. něm. vojáků. 
Lit.: kol.: Partyzánské hnutí v Československu za dru hé 
světové války, Praha 1961; Hanáček, A.: 1. čsl. p. b. 
J. Ž., Vsetín 1975; Šimovček, J. – Geb hart, J.: Partyzáni 
v Československu 1941–1945, Praha 1984; Hrošová, M.: 
Stručný nástin bojové cesty 1. čsl. p. b. J. Ž., Brno 2004. 
  TP

PARTYZÁNSKÝ ODBOJ , významná součást → 
protinacistického odboje, zejména v oblasti 
Beskyd.
Patrně prvními domácími partyzánskými 
skupinami byly v r. 1943 oddíly Čantoryja 

a Kozubová, vytvořené v rámci hnutí Lido-
vých gard (oddíl Čantoryja rozbili nacisté 
v listopadu 1943). V té době působili na No-
vojičínsku také tzv. Štramberští partyzáni. 
V l. 1944–45 na → Těšínsku operovala celá 
řada zpravodajských výsadků Rudé armády, 
zvl. aktivně oddíl kpt. Niščimenka -Bělavské-
ho. Většina se opírala o základny na blízkém 
sz. Slovensku. Na Těšínsko zasahovaly akce 
oddílů pol. voj. organizace → Armia Kra-
jowa. – V září 1944 byl na Malém Polomu vy-
sazen první organizátorský partyzánský oddíl 
Rudé ar mády Za vlast, v lednu 1945 u Makova 
další (Vlast). V r. 1944 však vedle nich byly 
na → Těšínsku činné i domácí oddíly a zejm. 
→ Morávka proslula jako partyzánská obec. – 
Na pomoc Slovenskému národnímu povstání 
odešla skupina 17 moravskoostr. policistů 
a 5 dalších občanů, na podporu bojů na Slo-
vensku byla vyslána na Moravu 1. čs. → par-
tyzánská brigáda Jana Žižky, proti níž nacisté 
zor ganizovali zejm. v říjnu a listopadu 1944 
za účasti stíhacích komand, policie a gestapa 
řadu rozsáhlých akcí, které zahrnovaly i za-
týkání podezřelých v podhorských obcích. 
Partyzánské akce přesto s blížícím se kon-
cem války stále sílily. V únoru 1945 pronikl 
Moskalenkův oddíl až do bezprostřední blíz-
kosti → Bílovce, kde se 8. 2. utkal s nacisty. 
Ještě 2. 5. zajali partyzáni 30 něm. vojáků nad 
Starými Hamry. Ve slez. části Hrubého Jese-
níku se vzhledem k tamnímu kompaktnímu 
něm. osídlení p. o. nerozvinul. 
Lit.: Čvanda, F.: Noční akce. Tři kapitoly z historie par-
tyzánských bojů na Ostravsku, Ostrava 1965; Suldovský, 
A. (vl. Jiřík, K.): Slo venské národní povstání a Ostrava, 
Ostrava 1974; Ha náček, A.: I. československá partyzán-
ská brigáda Jana Žižky, Vsetín 1975; Přikryl, J.: První 
československá partyzánská brigáda Jana Žižky. Srpen–
listopad 1944, Ostrava 1976. 
Obr.: S100.   JP + NP

PARTYZÁNSKÝ ODDÍL  JAN ŽIŽKA, ostravská 
odbojová skupina za druhé světové války.
Jméno J. Ž. přijala do svého názvu řada čs. 
odbojových jednotek. Už v r. 1917 3. stře-
lecký pluk rus. legií, za druhé svět. války 
partyzánská brigáda Čechů v Jugoslávii, na 
podzim 1944 partyzánská brigáda vytvoře ná 
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na Slovensku a od září 1944 působící na Mo-
ravě (→ partyzánská brigáda Jana Žižky 
z Trocnova). Ostr. partyzánský oddíl J. Ž. 
nebyl lesním, ale měst. oddílem. Jeho pří-
slušníci žili legálně a prováděli ilegální 
odbojovou činnost (→ protinacist. odboj). – 
Zakladatelem byl Jan Čapka, býv. por. čs. 
armády (* 27. 1. 1911 Gorzów, dnes Polsko). 
Sloužil u 126. dě lostřeleckého pluku v Žilině, 
po okupaci čes. zemí byl 17. 4. 1939 propuš-
těn z armády, od r. 1941 pracoval jako úřed-
ník ostr. magis trátu. V t. r. prostřednictvím 
býv. por. Jana Bařiny navázal spojení s ostr. 
odbojovou skupinou Bílá lvice, vedenou Jo-
sefem Luzarem. Prováděl sabotáže na želez-
niční trati mezi → Ostravou a → Frýdkem. 
Část členů Bílé lvice byla pozatýkána v létě 
a na podzim 1942, ostatní pokračovali pod 
vedením Čapky, který zapojil do činnosti 
pracovníky Jámy František v Ostravě -Pří-
voze a Jámy Zárubek na Slezské Ostravě. 
Důlní zaměstnanci získávali dynamit a vy-
ráběli kovové obaly pro nálože. V r. 1943 
přijala tato skupina název Partyzánský oddíl 
Jan Žižka a v listopadu navázala prostřed-
nictvím Čapky spojení s Rudolfem Pe schlem, 
vyslaným na naše území z Moskvy k orga-
nizování ilegální činnosti. Peschel nalezl 
úkryt v → Rychvaldu v rodině Stanislava 
Valečka, první radiodepeši ode slal 25. 10. 
1943. Stal se komisařem oddílu. Oddíl vyho-
dil do vzduchu nákladní vlak na trati Přerov – 
Bohumín, přerušil kabel dálkového spojení 
Varšava – Vídeň u Frýd ku, provedl destrukce 
vysokého na pětí, mostů ap. Na poč. r. 1944 
oddíl rozšířil činnost a rozdělil se na 4 sku-
piny, působící v Ostravě, Frýdku, Hranicích 
a Olo mouci. Do srpna 1944 provedl 20 úspěš-
ných diverzních akcí a vytvářel zárodky nár. 
a závodních výborů. – Koncem srpna 1944 
navázal Čapka kontakt s ostr. mládežnic-
kou odbojovou skupinou Masarykovy gar dy, 
v níž pracoval i konfident gestapa. 14. 9. 1944 
došlo k hromadnému zatýkání, R. Peschel 
byl zatčen, J. Čapka se ukryl v Oprech ticích 
a odešel do Slovenského národního povstání, 
s pomocí 1. partyzánské Štefá nikovy brigády 

se dostal do Banské Bystrice a byl přidělen 
k dělostřelectvu. Jako velitel baterie se vy-
znamenal v bojích na Lipto vě. Po potlačení 
povstání bojoval v horách, koncem prosince 
byl v Brezně zajat Maďary a předán Němcům. 
Byl vyslýchán v Brati slavě a Brně, 7. 4. 1945 
byl se skupinou 150 vězňů odeslán do kon-
centračního tábora Mauthausen, kde byla 
celá skupina 10. 4. 1945 zavražděna. 
Lit.: Benčík, A. a kol.: Partyzánské hnutí v Českosloven-
sku za druhé světové války, Praha 1961; Švanda, F.: Noč ní 
akce, Ostrava 1965; Vystrčil, F.: Josef Čapka, velitel ost-
ravské partyzánské skupiny Jan Žižka, in: Ostrava 3, 1966; 
Gebhart, J. – Šimovček, J.: Partyzáni – Partyzáni v Česko-
slovensku 1941–1945, Praha – Bratislava 1984.   TP

PAŘÍK , Otakar, dirigent a klavírista, * 28. 2. 
1901 Frýdek -Místek, † 19. 2. 1955 Ostrava. 
Hudbě (hře na klavír a housle) se věnoval 
od dětství; studoval na ostr. reálce a záro veň 
dojížděl na soukromé hodiny klavíru k prof. 
pražské konzervatoře Karlu Hoffmeis terovi. 
Hru na varhany studoval (od r. 1919) na praž-
ské konzervatoři u prof. Bedřicha Antonína 
Wiedermanna, klavír na pražské něm. Hu-
deb ní akademii u prof. Condrada Ansorgeho 
(1920–21). Od poč. 20. l. se uplatňoval jako 
klavírista Českého tria a doprovazeč hous-
listů Váši Příhody, Jana Kubelíka, zpěvačky 
Emmy Destinnové ad. Dirigentskou pohoto-
vost a znalost čes. i svět. repertoáru uplatnil 
jako první kapelník rozhl. Velkého or chestru 
(1937–45). 1945–54 byl šéfdirigen tem Fil-
mového symfonického orchestru. 3. 5. 1954 
dirigoval první koncert Ostravského symfo-
nického orchestru (→ Janáčkova fil harmonie 
Ostrava), jehož šéfdirigentem byl jmenován 
r. 1954. Jeho lidsky citlivou, na čes. symf. 
hudbu orientovanou dirigentskou činnost 
ukončila předčasná smrt. 
Lit.: BSSSM 3; HKO.   JM 

PASTRŇÁK , Petr, malíř, * 17. 2. 1962 Frýdek-
-Místek.
Vyučil se zámečníkem, pracoval v OKD, byl 
čalouníkem i kulisákem. V r. 1988 se sblí-
žil se skupinou výtvarníků kolem → J. Su-
růvky a → P. Lysáčka. V l. 1990–96 studoval 
na AVU v ateliéru Milana Knížáka, následně 
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v ateliéru videa Michaela Bielického a v nově 
vzniklé škole Jiřího Davida. V r. 1992 absol-
voval stáž v Linzi, 1994 na vídeňské aka-
demii. Začal vystavovat v ostr. Galerii → 
Fiducia (1993), pak v pražské Galerii Vel-
ryba (1996), ostr. galeriích Sokolská a Černý 
pavouk (1997) a v privátní Galerii MXM 
v Praze (1997, 2000). Jeho začátky jsou ne-
figurativní, charakteristické metodou roz-
válečkovaných ploch a tahů spíše temných 
barevných vrstev, postupně se jeho obrazy 
zjednodušovaly a prosvětlovaly, evokovaly 
hru, náhodnost a tajemství vztahů a pocitů. 
Dostaly se do expozice Česká abstraHce 
ve Špálově galerii (1996) a následně do NG, 
figurovaly na společných výstavách repre-
zentujících čes. výtv. umění 90. l. 20. stol. 
v Rakousku, Španělsku, Dánsku, Bosně 
a Hercegovině, Německu, Itálii, Francii. Vy-
stavoval jak ukázky z abstraktní malby, tak 
rozpité portréty svatých, objekty warholov-
sky multiplikované, zaujal molitanovými 
raznicemi, diaobrazy a videi. V r. 2000 
se prezentoval na arch. bienále v Benátkách 
obrázky Odpoledne na staveništi, jejichž 
základ tvořilo natáčení prac. činnosti ukraj. 
dělníků z okna školy. Umělecky spřízněný 
je s → J. Špaňhelem, s nímž uspořádal spo-
lečné výstavy (1999, 2001). Nejnovější cykly 
obrazů vystavuje zejm. samostatně a nesou 
příznačné názvy Lesy (2006), Lesy a kra-
jiny (2007), Hořící lesy (2011), Bouře (2011, 
2012). V současné době žije střídavě v Praze, 
Beskydech a jižní Indii.
Lit.: Dokoupil, J. – Dostál, M. – Skrepl. V.: P. P. (katalog 
Galerie Václava Špály), Praha 2001; Dostál, M. – Pivoda, 
P.: P. P. Lesy a krajiny (katalog Galerie Beseda), Ostrava 
2007; Dostál, M.: P. P. (katalog Oblastní galerie Vysočiny 
v Jihlavě), 2009. 
Obr.: V (251, 254).   SU

PASTÝŘSKÝ FOLKLOR , specifický folklorní 
projev osobité profesní skupiny. 
V čes. Slezsku a na severových. Moravě se 
s ním setkáváme především v nejvýchodněji 
položené oblasti při hranici se Slovenskem 
a Polskem, v horském území nejzápadněj-
ších výběžků Karpat, v Moravskoslezských 

Beskydech. Tento svérázný → folklor sem 
rozšířili valašští kolonisté (→ Valaši), kteří 
se na toto území přesunovali i se stády ovcí 
a koz v údobí od konce l5. stol. do poloviny 
l7. stol. z východněji položených karpat ských 
oblastí. Proto též v p. f. nacházíme mnoho 
paralel s folklorem sousedních kar patských 
území slov. a pol. Rozvoj horského paste-
vectví karpatského typu vr cholil koncem 
l8. stol., poté jeho význam upadal. Totéž platí 
o salašnickém folkloru. S jeho přetrváním, ať 
už máme na mysli folklor autentický, nebo 
folklorismus, se však setkáváme ještě po celé 
20. stol. To platí pře devším o → lid. písních. 
Jejich text navozuje téměř bukolickou atmo-
sféru – život v idylické přírodě uprostřed 
milova ných hor (Gruničků, Kyčer ap.). Zpívá 
se v nich spíše o radostné a veselé stránce 
pastýřského života, nejčastější formou je 
velmi volné čtyřverší. Podobný je i nápěv 
písní, též s velmi uvolněnou formou. Prostá 
melodika a rytmus písní je řadí mezi písně 
tzv. karpat ského typu. Také vazba mezi tex-
tem a nápě vem byla zcela volná. Mnohé sa-
lašnické pís ně se zpívaly na tzv. obecné noty, 
na nápěvy volně užívané k různým textům. 
Většinou se zpívaly bez hud. doprovodu, ale 
už z l8. stol. známe kresbu pastýře ze sa-
laše hrajícího na dudy. V karpatské oblasti 
se hrálo na dudy s měchem, který se nadouval 
ústy. Typic kým salašnickým hud. nástrojem 
byla až 4 m dlouhá dřevěná trouba, vyráběná 
z jednoho kusu smrkového nebo jedlového 
dřeva. Zva li ji trembita, furija, fujara, trúba, 
valaská ap. Tónorod tohoto nástroje byl 
omezen pouze na alikvotní tóny. Troubilo 
se na ni při nedělních posezeních, ale sloužila 
též jako zvuková signalizace – vybízela k ná-
vratu pasoucího se stáda při hrozící bouřce, 
speci ální signál oznamoval přepadení salaše 
zbojníky ap. Z píšťal byla nejvíce v užívání 
tzv. koncovka, zv. i salašovka, dlouhá asi 70 
cm, zal. taktéž na principu alikvot ních tónů. 
Hra na píšťalu ovlivnila melodic ké a harmo-
nické cítění horalů. Specifické podmínky 
života na salaši, na které pobývali pouze 
muži, podnítily vznik skočného muž ského 
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tance zv. odzemek v jeho několi ka formách 
a územních variantách zv. skok, ondraš, zbuj-
nik, hajduk, obuškový ap. Také některé pá-
rové točivé tance se uchovaly jen v karpat ské 
zóně, jako např. jihotěšínský ověnžok. Jejich 
geneze a souvislost se salašnickou kulturou 
však není doložena (→ lid. tanec). – Salaš, 
bača, pastevci a stádo ovcí jsou aktéry řady → 
pověstí. Často jsou jen součástí po věstí o zboj-
nících (→ zbojnický folklor). – V údolní a ní-
žinné části kraje osídlené už od středověku 
morav. a slez. zemědělci nemělo pastevectví 
takový význam jako v horách. Ale i zde se po-
tkáváme s postavou obecního pastýře, s jeho 
troubením signalizujícím po čátek výhonu do-
bytka, s jeho písněmi i písněmi o něm. Z po-
věstí je pastýř znám jako léčitel, zaříkávač 
i věštec. Vyhraněný druh písní představují 
popěvky pasaček při pasení krav, zv. helé-
kačky, helokačky, hečačky. Je to vl. zpívaný 
rozhovor s úvodním vyvoláváním „helo, helo“. 
Stavba veršů je opět velmi uvolněná a melodie 
připomína jící nápěvky řeči se pohybuje jen 
v rozsahu několika tónů. Helékavé písně pasa-
ček na vých. Moravě i ve Slezsku zaznamenal 
již před polovinou 19. stol. → F. Sušil. 
Lit.: Sušil, F.: Moravské národní písně, Praha 1941; 
Ország -Vranecký, J.: A měl sem já píščalenku…, Ostrava 
1963; Gelnar, J. – Sirovátka, O.: Lidová píseň a hudba, in: 
Těšínsko 4, Šenov u Ostravy 2004; Jelínková, Z.: Lidový 
tanec, tamtéž.   JŠ

PATOČKA , Karel, sbormistr, hudební kritik 
a pedagog, * 11. 8. 1876 Mělník, † 25. 11. 
1941 Ostrava. 
Po nedokončených studiích na pražské kon-
zervatoři působil jako voj. hudebník v Lub-
lani a učitel hudby v Hradci Králové. 1902 
přišel do Přívozu, kde až do své smrti roz-
víjel interpretační, hud. kritickou a pedago-
gickou činnost. Byl dlouholetým (1903–38) 
varhaníkem a ředitelem kůru přívozského 
chrámu. Zažil zde období působe ní umění-
milovného faráře Karla Petra. V poč. svého 
ostr. působení byl P. sbormistrem něm. i čes. 
pěveckých sborů (Ozvěna – Wie derhall, 
Frohsinn, → Pěvecký spolek Křížkovský). 
V l. 1906–07 byl hud. referentem novin 

Ostravský kraj. Za jeho nejvýznamnější hud. 
rec. považujeme referát o prem. druhé verze 
opery Její pastorkyňa → L. Janáčka, která 
se zá sluhou operního souboru brněnského 
Národního divadla uskutečnila v → Ostravě 
25. 9. 1906. Téměř po celou dobu ostr. pobytu 
působil P. i jako učitel nepovinného zpěvu 
na SŠ (na ostr. reálném reformním gymnáziu 
učil mj. také → I. Hurníka). 
Lit.: Mazurek, J.: Kapitola z ostravského hudebního 
ži vota počátku XX. století, OM 24, 1992, č. 3.   JM 

PAUDERER , Monika, básnířka, * 14. 7. 1940 
Andělská Hora (Bruntál). 
Žije v Mnichově, kde pracuje jako zubní asi-
stentka. Vyda la např. sbírku poezie v nářečí 
Windfahndl (1983) a sbírku poezie a vyprávění 
v nářečí Kerzenliacht (1984). 
Lit.: König, J. W.: Sie wahren das Erbe, Heidenheim 
1983, 1987 a Nürnberg 1993.   LM 

PAUPIE , Willy, malíř a grafik, * 8. 10. 1898 
Sušice (Svitavy), † 4. 6. 1981 Friedrichsha fen 
(Německo). 
Jeho rodina pocházela z → Javorníku. P. stu-
doval na něm. reálce v → Opavě a voj. techn. 
akademii v rak. Mödlingu, pozdě ji se vě-
noval výtv. umění na Bauhausu ve Výmaru 
a v r. l923 začal studovat malířství na ví-
deňské akademii. Z fin. důvodů studia ne-
dokončil. Žil jako nezávislý umělec zpr vu 
v Přemyslově na Šumpersku a později v Seči 
(Jeseník). Po odsunu do Německa se nakonec 
usadil v Langenargen u Bodam ského jezera. 
Těžištěm jeho tvorby byla zvl. krajinomalba 
inspirovaná Jeseníky, kte rou často doplňo-
val figurální stafáží. Byl důsledný realista. 
Jeho díla zachovaná v Česku nepostrádají 
jistou mo numentalitu. Obrazy vlastnily již 
ve 30. l. 20. stol. některé galerie v Mnichově 
a Berlíně. Byl členem spolku → Vereini gung 
bildender Künstler Schlesiens a vysta voval 
s ním v Opavě, → Krnově, Karlových Varech, 
Praze, Vídni, Berlíně, Mnichově aj. Po válce 
byl členem sdružení výtvarníků v Esslingen, 
často vystavoval a jeho obrazy kupovaly jak 
veř. instituce v Německu, tak soukromníci 
především z řad něm. přesíd lenců. 
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Lit.: A. H.: Maler des Altvatergebirges, Altvater 48, 
1929; Freiwaldau -Gräfenberg, Ein Heimatbuch, Kirch-
heim unter Teck 1987; Schenková, M.: Nástin dějin ma-
lířství konce 19. a počátku 20. století ve Slezsku, ČSM-B 
36, 1987, č. 2. 
Obr.: V (134, 145).   MF 

PAVELČÍK , Jiří, archeolog a etnograf, * 11. 3. 
1934 Brno.
Narozen v rodině středošk. prof., antropologa 
a etnologa. Studoval gymnázium v Uher-
ském Brodě, po maturitě od r. 1952 na Uni-
verzitě Komenského v Bratislavě, 1953–57 
na MU prehistorii a etnografii (promovaný 
historik 1957). CSc. získal 1966, PhDr. 1967. 
Od r. 1957 zaměstnanec Archeologického 
ústavu ČSAV Brno, expozitura → Opava 
(ved. 1971–91). 1995–99 ved. archeol. od-
dělení Slováckého muzea Uherské Hradiště. 
V době působení na pracovišti v Opavě vedl 
řadu archeol. výzkumů v oblasti Slezska 
a sev. Moravy, např. → Hradec nad Mora-
vicí (velkomorav. hradisko, raný středověk), 
Úvalno -Šelenburk (→ Cvilín; halštatská 
kultura), Vávrovice -Palhanec, Opava -Jaktař 
(neolit, eneolit – poč. slovanského osídlení). 
Publikoval množství článků k prehistorii 
oblasti v čes., pol., rak. a něm. odb. časopi-
sech. V l. 1976–83 vyučoval externě na PF 
v → Ostravě, v l. 1991–2005 na katedře his-
torie FF → OU. K jeho nejvýznamnějším 
publikacím náleží monografie K otázkám 
hospodářské a sociální úrovně populací ba-
denské kultury (1991) a kol. monografie pod 
vedením Lubomíra Šebely Hlinsko. Výšinná 
osada lidu badenské kultury (2007).
Lit.: LSČH; Sklenář, K.: Biografický slovník českých, 
moravských a slezských archeologů, Praha 2005.   NP

PAVELČÍKOVÁ , Nina, historička, vysokoškol-
ská pedagožka, * 1. 4. 1939 Zlín.
Absolventka Vyšší pedagogické školy v Opavě 
(1956–58) a FF UJEP v Brně (1959–64). 
V l. 1966–74 působila ve → Slezském ústavu 
ČSAV, po propuštění z polit. důvodů se k věd. 
práci na tomto pracovišti mohla vrátit 
až v r. 1990 (do r. 1993). Od r. 1995 působí 
na FF → OU (doc. 2000; univ. prof. 2004, 
od r. 2003 ved. katedry historie). V době 

působení ve Slezském ústavu se věnovala otáz-
kám okupace a odboje (Ostravská průmyslová 
oblast v letech nacistické okupace /1938–1945/, 
1990, ad.), po přechodu na FF OU se zaměřuje 
na problematiku soudobých dějin, zejm. vý-
zkum ideologie a praxe totalitárních režimů, 
a vývoj národnostních menšin po r. 1945, hl. 
specifika kult. systému a soc. struktury rom-
ské minority a její historie (Romské obyvatel-
stvo na Ostravsku /1945–1975/, 1999; Romové 
v českých zemích v letech 1945–1989, Sešity 
Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů ko-
munismu 12, 2004). Pozornost soustředila též 
k reg. dějinám (Rudolf Gudrich. Muž, se kte-
rým se doba snažila držet krok, 2007; Opava – 
dáma věčně mladá, 2010).
Lit.: LČH; LSČH; Prof. PhDr. N. P. k narozeninám, 
SPFFOU 244, Historie – Historica 16, Ostrava 2009.  LD

PAVERA , Libor, literární vědec, editor, vyso-
koškolský pedagog, * 9. 2. 1972 Opava.
Gymnázium vystudoval ve → Vítkově (1990), 
češtinu a dějepis pak v l. 1990–96 na FPF 
→ SU (PhDr. 1999, CSc. 2001, doc. 2003 
na UP, prof. 2007 na bratislavské Univerzitě 
Konštantína Filozofa v oboru estetika). Od-
borně se P. zabývá st., novější i současnou 
literaturou, lit. vědou, teorií komunikace 
a rétorikou. Je autorem monografií Od stře-
dověku k romantismu (2000), Josef Vašica. 
Pokus o portrét (2001), Slovo, paměť, tradice 
(2001, literárněteoretická publikace), Kazatel 
Daniel Nitsch (2003, původnost této knihy, 
která je zároveň habilitační prací, byla zpo-
chybněna; prokázalo se, že v ní opisoval z ne-
publikovaného rukopisu Františka Němce), 
Cestami textů (2007, otázky žánrovosti lit. 
děl). P sestavil též Lexikon literárních pojmů 
(spolu s Františkem Všetičkou, 2002). V po-
sledních l. se zabývá problematikou teorie 
literatury ve středoevr. rámci a rétorikou. 
Zaměřuje se na genologii včetně žánrů elek-
tronické komunikace (chat, blog, on-line 
romány): Žánrové metamorfózy ve středo-
evropském kontextu (7 svazků od r. 2003), 
Toulky mediálními světy I (2010).
Lit.: Pospíšil, I.: Hledání rovnováhy. Svazek literárně-
vědných kontemplací, KAM, 2001, č. 10; Hanzová, B.: 
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Nad knihou L. P. Od středověku k romantismu, ČLit 
50, 2002, č. 5; Malura, J.: Dvakrát Josef Vašica, Tvar 
13, 2002, č. 7; Kusáková, H.: Nad knihou L. P. Kazatel 
Daniel Nitsch, Tvar, 2003, č. 20.  LP + redakce

PAVLICA , Tomáš, historik, vysokoškolský uči-
tel, * 26. 5. 1939 Vítkovice (Ostrava -město), 
† 16. 2. 2004 Ostrava. 
Po maturitě na jedenáctileté SŠ v → Ostravě-
-Přívoze v r. 1956 vystudoval čes. jazyk 
a dějepis na PF v Ostravě (1961–65), kde 
v r. 1970 vykonal rigorózum (PhDr.). Od 
r. 1965 pracoval na katedře dě jepisu PF v Os-
travě, zprvu jako dokumentá tor, později odb. 
asistent. V r. 1991 obhájil na MU disertaci 
Základní tendence a etapy vývoje ostravské 
průmyslové oblasti do roku 1910 a získal věd. 
hodnost CSc. T. r. přešel na nově zal. katedru 
dějepisu FF → OU, kde byl po úspěšné ha-
bilitaci na FF UP v r. 1994 (Českoslovenští 
letci ve druhé světové válce) ustanoven doc. 
Jeho věd. zájem byl zaměřen hl. ke studiu dě-
jin průmyslu a zemědělství v → ostr. prům. 
oblasti a k dějinám čs. armády, zejm. letectva. 
Lit.: LSČH; Bibliografie pracovníků Pedagogické fa-
kulty v Ostravě 1968–1981, Ostrava 1983; Myška, M.: 
Zemřel historik doc. PhDr. T. P., CSc, Listy Ostravské 
univerzity 12, 2004, č. 3.  LD 

PAVLÍK , Ivo, hudební skladatel, klávesista, di-
rigent, * 12. 5. 1933 Bílovec (Nový Jičín).
Hudbou se ve větší míře začal zabývat bě-
hem vysokoškol. studií (soukromé hodiny 
u → F. Lýska), kdy byl členem Brněnského 
dětského orchestru. Po ukončení VŠ (1955) 
vyučoval hud. nauku na SŠ v Pardubicích, 
Chrudimi a → Ostravě. V Chrudimi vedl škol. 
swingový orchestr, v Pardubicích vl. kapelu 
při místním jazzovém klubu. Krátce půso-
bil v brněnském Orchestru Erika Knirsche, 
od r. 1959 řídil vl. M klub kvintet a od r. 1960 
Modern jazz sextet Ostrava při → Parku kul-
tury a oddechu v Ostravě. Soubor vynikají-
cích instrumentalistů (Jiří Hlava – trubka, → 
R. Kovalčík – trubka, Miroslav Večeřa – flétna, 
tenorsaxofon, Zbyšek Bittmar – altsaxofon, 
František Tůma – kontrabas, Milan Máder – 
bicí, I. P. – piáno, Dušan Grúň – vokál), pro 
který skládal a aranžoval vl. skladby, přešel 

postupně od jazzu k populární hudbě, kterou 
prezentoval v ostr. Kavárně mladých. Externě 
spolupracoval s → F. Trnkou a → ORO, kde 
působil jako klavírista. V r. 1970 převzal ve-
dení ostr. rhytm -and -bluesové skupiny Ma-
jestic, kterou následujícího r. přejmenoval 
na Orchestr Ivo Pavlíka. Hvězdou souboru 
se stala Pavlíkova první žena, zpěvačka → 
V. Špinarová, kterou doprovázel při koncertní 
činnosti a v nahrávacích studiích (alba Andro-
meda, 1972; Životopis, 1977; Meteor lásky, 
1982, ad.). V l. 1982–90 řídil skupinu Super-
nova (I. P. – klávesy, → B. Urbánek – klávesy, 
Pavel Zdražila – kytara, Jan Krompolc – ba-
sová kytara, basový syntezátor, Radomír Stá-
rek – bicí), doprovázející jeho druhou ženu, 
zpěvačku → H. Janků (alba Heidi a Super-
nova Ivo Pavlíka, 1986; Úplně všechno, 1987; 
Novinka, 1989, ad.). Po r. 1990 rozpustil ka-
pelu a v současnosti se věnuje propagaci pě-
vecké kariéry své druhé ženy. Ve skladatelské 
činnosti se zaměřil na písně pro vl. soubory 
a jejich členy. Vystupoval v rozhlase i televizi, 
koncertoval doma i v zahraničí, zaměřoval 
se na vyhledávání nových talentů a podporu 
jejich um. růstu. 
Lit.: Čejka, K.: Sextet Ivo Pavlíka, Hudba pro radost, 
1965, XI–XII; Veselý, P.: Andromeda i ty druhé…, Gra-
morevue, 1984, č. 8; Tůma, J.: Barva ostravského soulu, 
in: Rhythm & Blues, 1985.  KR

PAVLIŇÁK , Petr, galerista, historik umění, 
malíř, grafik a fotograf, * 8. 10. 1946 Stráž-
nice (Hodonín).
Vystudoval propagační výtvarnictví na SŠ 
stavební v → Ostravě, teorii a dějiny kultury 
na FF UP (1982) a dějiny umění na FF UK 
(2002). Lekce výtv. fotografie navštěvoval 
na Lidové konzervatoři v Ostravě. R. 1990 
založil v Ostravě Výtvarné centrum Chagall 
(→ galerie soukromé), kde kromě výstavní 
činnosti P. vydává též literaturu (nejen) 
o umění. Sám je autorem knih Miroslav Ry-
bička. O životě, umění a motocyklech (2008), 
Helena Salichová (2009), Vítkovický zámek 
(2010), Dolní Vítkovice dnes (2012) a spolu-
autorem mnoha dalších (např. Mizející Os-
trava Květoslava Kubaly, 2012). Realizoval 
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význ. nakladatelský počin Slovník českých 
a slovenských výtvarných umělců 1950–2010 
(1998–2010, ed. → Z. Malý, později Alena 
Malá) a sestavil publikaci Signatury čes-
kých a slovenských výtvarných umělců (1995, 
rozšířeno 2010). – Sám se věnuje malbě 
(zejm. krajina Beskyd, Jeseníků a Slovácka, 
ale též příroda obecně – cykly Trávy a jiné 
fragmenty krajiny, Příběhy trávy), grafice 
(design, plakát, knižní grafika), fotografii 
(dokumentární, aranžovaná, portrétní, akt) 
a ilustrační činnosti (sbírky → B. Uhláře 
V bazénu polibků, Píseň nedočkavého a Las-
kání v hodině vlků). Samostatně vystavoval 
v galeriích Chagall v → Brušperku (2005) 
a → Karviné (2007), v galerii Spirála → Ha-
vířov a Městské galerii → Odry (obě 2008). 
Byl zastoupen též na kolektivní výstavě 
The best to Rome v Římě (2009).
Lit.: Weber, V.: P. P. Obrazy/fotografie (katalog), Os-
trava 2003; Malá, A.: P. P. (katalog), Ostrava 2007; táž: 
P. P. Akty (katalog), Ostrava 2007. 
Obr.: V (264, 279).  JI

PAVLOK , Bohumil, básník, prozaik, literární 
kritik, překladatel, editor, * 22. 11. 1922 Ře-
piště (Frýdek -Místek), † 16. 1. 2002 Řepiště. 
Pocházel z kř. venkovské rodiny, ve svém 
rodišti navštěvoval obecnou školu, studium 
na reálném gymnáziu v → Místku ukončil 
r. 1941, FF MU absolvoval r. 1947. Poté pů-
sobil jako učitel na SŠ v Br ně a Místku. Od 
r. 1948 nesměl publikovat. V období 50. l. 
působil jako učitel na Ost ravsku, v 60.–80. l. 
na stř. odb. učilišti ve → Frýdku -Místku. 
V 70.–90. l. byl činný v řepišťské Osvětové 
besedě, na konci 80. l. v Občan ském fóru. 
R. 1998 obdržel Cenu Leopolda Vrly. P. pa-
tří ke generaci básníků kř. pohledu na svět, 
která vstoupila do kontextu čes. literatury 
v průběhu druhé svět. války a těsně po ní. Poč. 
jeho lit. tvorby spadají do 30.–40. l. 20. stol. 
(časopisy Jitro, Akord aj.). P. básnická tvorba 
se soustřeďuje okolo tematiky milostné (Bod-
lák i laskavec, 1953; Dedikace, 1955), tema-
tiky domova (Předkové, 1970; Duhová země, 
1972), du ality dobra a zla (Modrý záliv, 1982; 
Hvěz da v zenitu, 1986; Křížová cesta, 1997; 

Na dosah, 1998). Epigramy, které P. zpoč. uve-
řejňoval v → Alternativě, vyšly pod ná zvem 
Bijte zabijte… (1998) pod pseud. Mi chal S. 
Edičně připravil knihy Lašská obec Řepiště 
(1970), Řepiště 1270–1995 (1995) a Slavíček 
rajský Jana Josefa Božana. Svědectví písně 
(1994). Posmrtně vyšel sborník Řekl jsem 
slovu – buď upřímné a přímé (2002), který 
obsahuje nejen P. tvorbu, r. 2009 pak svazek 
Slovo jako zrno – výbor z P. básnické a pro-
zaické tvorby, připravený → L. Romanskou.
Lit.: Šajtar, D.: Nad dílem B. P., in: B. P.: Na dosah, Še-
nov 1998; Pilař, M.: Literatura regionu v čase „normali-
zace“, in: Kapitoly z literárních dějin Slezska a severní 
Moravy, Ostrava 2000; Pavera, L.: Za B. P., Alternativa 
plus, 2002, č. 1–2; Kukuczka, J.: Básník B. P., Toronto 
2006.   LP 

PAVLOREK , Aleš, klarinetista a hudební skla-
datel, * 15. 4. 1971 Havířov.
Studoval hru na klarinet na → Janáčkově 
konzervaroři v → Ostravě u → V. Vítka 
(do r. 1991). Pak absolvoval u téhož peda-
goga Institut pro umělecká studia → OU. Od 
r. 1995 působí jako 1. klarinetista zlínské 
Filharmonie Bohuslava Martinů. S tímto or-
chestrem vystoupil jako sólista na domácích 
pódiích i v zahraničí (v Německu, Dánsku, 
Španělsku, Francii, USA ad.). Jeho sklada-
telská tvorba zahrnuje díla hudby komorní, 
skladby pro dechové i symf. orchestry, vě-
nuje se také aranžérské práci, při níž zhodno-
cuje své zkušenosti z oblasti nonartificiální 
hudby. Jeho skladby jsou uváděny na domá-
cích i zahr. festivalech (na kroměřížském For-
festu, Bratislavském hudebním létě, Českých 
kulturních dnech v Drážďanech ad.).
Lit.: OHK.   JM

PAVLOUSEK , Otakar, kulturní a hudební or-
ganizátor, * 21. 6. 1890 Nová Paka (Jičín), 
† 12. 1. 1950 Ostrava. 
Maturoval (1908) na gymnáziu v Praze – 
Královských Vinohradech. 1912 absolvoval 
obor inženýrské stavitelství na ČVUT a byl 
zároveň mimořádným posluchačem hud. 
vědy na FF UK. 1927 přišel do → Ostravy 
a stal se pracovníkem → Báňské a hutní 
spo lečnosti. Jako výborný malíř a pianista 
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se zajímal o rozvoj kult. života ve městě. Přá-
telil se s malíři (Janem Zrzavým, Václavem 
Špálou, Karlem Svolinským). Jako člen vý-
boru → Kruhu přátel vážné hudby se podí-
lel na vzniku → Spolku pro komorní hudbu 
v Moravské Ostravě (1934), jehož se stal 
předsedou. Ve spolupráci s → J. Voglem, → 
J. Schreiberem, → J. Šoupalem ad. dokázal 
do Ostravy přivést vynikající domácí i zahr. 
umělce (klavíristy Rudolfa Firkušného, Fre-
derica Lamonda, violistu Paula Hindemitha, 
Pražské kvarteto, Kolischovo kvarteto aj.). 
Za druhé svět. války zorganizoval přestav bu 
Národního domu (→ div. budovy a sály) pro 
potřeby čes. divadla. 
Lit.: BSSSM 4.   JM

PAWERA , Martin, malíř, * 3. 11. 1952 Frýdek 
(Frýdek -Místek). 
Studoval na AVU v Praze, ateliér Karla Sou-
č ka (1975–81). Koncem 80. a poč. 90. l. byl 
odb. asistentem na katedře výtv. výchovy 
PF → OU, pak ve svob. povolání, pedago-
gem na Střední umělecké škole v → Ostravě 
a ZUŠ v → Havířově. Člen výtv. spolku Nová 
věc, s nímž vystavuje. Maluje obrazy žánro-
vého charakteru s imagina tivním podtextem. 
Samostatně vystavoval v Domě kultury Vít-
kovic, Ostrava (1985), → MB (1986), OVM 
→ Nový Jičín (1986), Galerii Vi léma Wün-
scheho v Havířově (1989), St. Pölten v Ra-
kousku (1992), na zámku v Ostravě -Porubě 
(1994). Je zastoupen ve sbírkách v Polsku, 
Francii, USA, Kanadě, SRN, Itálii, Slovinsku, 
Španělsku, Anglii, v tuzemsku pak v NG, na 
Ministerstvu kultury ČR, v MB, → GVUO, 
Muzeu v Havířově -Životicích. 
Lit.: Almanach Katedry výtvarné tvorby a výchovy PF 
OU, 1995; Uhlář, B.: Výtvarný spolek Nová věc (katalog 
Výtvarného centra Chagall), 2002. 
Obr.: V228.   PH 

PĚČKA -MÍSTECKÝ , Ferdinand, básník, kato-
lický kněz, * 8. 10. 1861 Místek (Frýdek-
-Místek), † 25. 12. 1937 Místek. 
Od r. 1875 studoval na něm. gymnáziu 
v → Příboře, pak v → Těšíně (1879–83). 
Na ví deňské univerzitě vystudoval bohosloví 

(1887). Působil na farách ve Vídni a okolí, 
r. 1933 byl konzistorním radou vídeňského 
ar cibiskupství. Psal písňovou lyriku ovlivně-
nou Vítězslavem Hálkem. V prvotině Básně 
(1888) si všímá rodného kraje, častá je pří-
rodní lyri ka, ale také vlastenecká tema-
tika. Druhá sbírka Písně a medi tace (1901) 
je naplněna intimní a reflexivní lyrikou. 
Lit.: Rusinský, M.: Bard prvý z Beskyd, Opava 1947; 
Slavík, B.: Písemnictví na moravském Valašsku, 
Olo mouc 1947.   ZS 

PEDAGOGICKÁ FAKULTA  V OSTRAVĚ → Os-
travská univerzita

PEDAGOGICKÝ INSTITUT  V OSTRAVĚ → Os-
travská univerzita

PEKÁREK , Svatopluk, prozaik, novinář a kul-
turní pracovník, * 2. 10. 1936 Ostrava, † 17. 6. 
1996 Praha. 
Absolvoval jedenáctiletou SŠ na Slezské → 
Ostravě a filozofii a historii na FF UK. Pů-
sobil v pražských kult. institu cích a v LitN 
(1966–67). Na konci 60. l. se politicky an-
gažoval jako spoluzakladatel Společnosti 
pro lidská práva a šéfred. Stu dentských 
listů. V době tzv. normalizace publikoval 
povídky a rozhl. hry pod pseud. a cizími 
jmény. Debutoval v r. 1954 v → NSv, poz-
ději patřil do autorského okruhu → ČeKv. 
Knižní prvotinou Pasáž Luna (1964) se za-
řadil do generace novelistů a povídká řů, 
kteří se etablovali v prestižní edici Život ko-
lem nás (Československý spisovatel, Pra ha). 
V této psychologické milostné novele vylí-
čil vztah nepohledné dívky z kdysi bo haté 
rodiny k ženatému brigádníkovi z venkova. 
Rodnému kraji zůstal věrný i v dalších pró-
zách, v nichž nadále úspěšně narušoval lit. 
klišé spojovaná s budovatelským obra zem 
Ostravy. V povídkovém souboru Noc k zaho-
zení (1966) zachytil typy z okra je společnosti 
a připomněl problematiku mnohonárodnost-
ního charakteru Slezska. V novele Životopis 
jednoho lumpa (1970) se dotkl fenoménu ostr. 
chacharství, jenž má základ ve fanfaronství 
venkovských tanco vaček, ale byl přenesen 
do prostředí prům. proletářů a měst. chudiny. 

PAVLOUSEK 
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V době nucené publikační přestávky napsal 
P. detektivní ro mán pro dívky Parádní eso, 
který byl vydán r. 1986 pod pseud. Radka 
Doubravská. 
Lit.: Novák, V.: Příslib talentu, KT, 1964, č. 32; Su-
chomel, M.: Mezi poznáním a literaturou, LitN 15, 1966, 
č. 50; Kožmín, Z.: Ostravská romance, HD, 1964, č. 9; 
Magdoň, L.: Literatura odbojného konformismu, Tvar, 
2000, č. 21.   MP 

PELC , Martin, historik, * 4. 5. 1980 Bílovec 
(Nový Jičín).
Po absolvování gymnázia v → Bílovci vy-
studoval historii na → SU (1998–2004), kde 
získal též Ph.D. v oboru čes. a čs. dějin (2008; 
během studia výzk. pobyt ve Würzburgu). 
Od r. 2008 působí na Ústavu historických 
věd FPF SU. Odb. zájem směřuje k dějinám 
aristokratické kultury 1. poloviny 20. stol. 
(→ M. Stona, Friedrich Stolberg ad.), vol-
ného času a turistiky (Umění putovat. Dějiny 
německých turistických spolků v českých 
zemích, 2009) i sportu (Struktury opavského 
sportu 1850–1938, 2009), a to především 
v rámci čes. Slezska, avšak s akcentem na za-
sazení do středoevr. kultury (spoluautorem 
publikace Opava – Vídeň. Měšťanská kultura 
19. stol. mezi periférií a centrem, 2011). 
Lit.: LČH.   JI

PENĚŽNICTVÍ , odvětví terciárního sektoru 
poskytující peněžní služby.
V období středověku a raného novověku po-
skytovali úvěr především soukromí bankéři. 
Jejich význam končí s rozvojem moderní 
bankovní soustavy, neboť fin. možnosti 
a zdroje drtivé části domácích soukromých 
bankéřských domů byly velmi omezené. Ještě 
v 19. stol. ve Slezsku působila řada soukro-
mých bankéřů a směnárníků. Byli jimi např. 
opavští Wechsberg (později působící v Mo-
ravské → Ostravě), Mens chik, Schüler, bíl-
ský Weisenberg nebo krnovský Goldberger. 
Někteří nepřekonali krach vídeňské burzy 
r. 1873, většina dal ších podlehla před r. 1918 
konkurenci veř. peněžních ústavů. – Po-
čátky budování kreditní soustavy moderního 
typu souvisí se stát. merkantilistickou praxí. 
Zakládání peněžních ústavů mělo zajistit 

koncentraci dostatečného množství kapitálu 
a jeho využití pro hosp. podnikání. Již r. 1762 
nařídila vídeňská vláda zřídit v → Opavě 
peněžní burzu, ale z projektu z neznámých 
důvodů sešlo. Velký význam měly naopak 
pro poddané rolní ky kontribuční fondy, zři-
zované povinně od r. 1788. Z fondů, které 
měly primárně tvořit zásobu obilí pro pří-
pad neúrody, se postupně vytvořily instituce 
poskytující rolníkům možnost výhodného 
úvěru. Po zrušení patrimoniální soustavy 
vykonávaly správu těchto fondů berní úřady. 
V r. 1864 byly tyto fondy likvidovány a utvo-
řeny z nich kontribuční záložny. – Od po-
loviny 19. stol. nastal rozmach zakládání 
peněžních ústavů. V prvé řadě byly ve Slez-
sku a na severových. Moravě zakládány fi-
liálky centrální cedulové Rakouské národní 
banky (později Rakousko -uherské národní 
banky) i velkých komerčních bankovních 
institucí. V r. 1854 byla založena pobočka 
Rakouské národní banky v Opavě, r. 1864 
v Bílsku a r. 1881 v → Krnově. V r. 1901 
bylo → Těšínsko přiděleno do obvodu po-
bočky právě zřízené v Moravské Ostravě, 
která byla předchůdkyní nynější krajské po-
bočky České národní banky. Další pobočky 
tohoto typu vznikly ještě ve → Frýdku, → 
Místku a → Novém Jičíně. – Místních fin. 
ústavů celozem. charakteru bylo ve Slezsku 
hned několik: Österreichisch -schlesischen 
Boden -Kredit -Anstalt (1866) a Communal-
-Credit -Anstalt des Landes Schlesien (1897). 
Místními obch. bankami byly Schlesischer 
Credit Verein, Bielitz -Bialaer Handels- und 
Gewerbebank (1869), Bielitz -Bialaer Es-
kompte- und Wechslerbank či Moravsko-
ostravská obchodní a průmyslová banka 
(1898). – Komerční bankovní instituce s cen-
trálou mimo sledované území zakládaly 
ve Slezsku své filiálky zvl. od 70. l. 19. stol. 
Do první svět. války mělo každé větší město 
zpravidla hned několik filiálek velkých 
bankovních institucí. Počet těchto ústavů 
se značně rozšířil po r. 1918, kdy se objevily 
i první pobočky zahr. bank. Zároveň mizely 
rychle pobočky rak. bank a otevírány byly 

PEKÁREK
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pobočky bank čs. Např. v Moravské Ostravě 
se r. 1930 nacházela dvě ban kovní ústředí 
a 10 filiálek. V l. 1938/39–45 byla síť obch. 
bank z velké části závislá na říšskoněm. ústa-
vech. Po druhé svět. válce byla znárodněna 
a organizačně přebudována v síť krajských 
a okr. poboček Státní banky československé 
a Investiční banky. – Vklady a hypoteční 
úvěry drobným či stř. střadatelům umožňo-
va ly od poloviny 19. stol. především měst. 
spořitelny. Ty byly zprvu zakládány jako 
humanitární ústavy na spolkovém základě. 
Brzy však zcela převládly spořitelny obecní, 
za jejichž činnost ručila obec svým majetkem. 
Spořitelny byly určeny především pro drobný 
úvěr, zajištěný zpravidla nemovitostmi. Poz-
ději měst. spořitelny financovaly i budování 
komunální infrastruktury. Zvl. po krachu 
řady akciových bank v 70. l. 19. stol. se staly 
spořitelny mezi stř. vrstvami obyv. obzvlášť 
oblíbenými. Ve Slezsku patřily k nejst. spoři-
telny v Opavě (1858), → Bruntá le (1863), Kr-
nově (1869), → Javorníku (1869), → Jeseníku 
(1871), → Bílovci (1871), → Zlatých Horách 
(1872), → Vidnavě (1873), → Andělské Hoře 
(1875), → Osoblaze (1876) a → Horním Be-
nešově (1885). Na → Těšínsku a se verových. 
Moravě vznikly spořitelny nejdříve v → Pří-
boře (1857, pro celý novojický kraj, od r. 1880 
měst. spořitelna) a → Tě šíně (1859) a dále 
např. v Novém Jičíně (1869), Frýdku (1870), 
Místku (1871), Moravské Ostravě (1873), Bo-
humíně (1882), → Fryštátě (1882), → Jablun-
kově (1890), Polské (dnes Slezské) Ostravě 
(1898, první čes.) a → Orlové (1906). – Síť 
bankovních ústavů a měst. spořitelen do-
plňovala úvěrní družstva (→ družstevnic-
tví), která fungovala na principu vzájemné 
pomoci. Existovaly tak obč. (živnostenské) 
záložny ve městech a velkých obcích, na ven-
kově pak venkovská úvěrní družstva (rol-
nické záložny, kampeličky a raifeissenky). 
Výhodou těchto menších ústavů byl laciný 
úvěr pro drobné žadatele. Úvěrní družstva 
byla výrazně národnostně stratifikována. 
V každém správním okr. fungovaly desítky 
úvěrních družstev. Zčásti ukončily činnost 

do r. 1938–39 nebo 1945. Zbylé se po r. 1948 
staly spolu se spořitelnami základem sítě po-
boček stát. spořitelny. – Nejst. něm. zálož ny 
vznikly v Opavě (Troppauer Vorschussve-
rein z r. 1854 byl třetí nejst. živnostenskou 
záložnou v monarchii), Bruntále a Bílovci 
(1864), Jeseníku (1865), Příboře (1867), 
ve Zlatých Horách (1868), v Andělské Hoře, 
Horním Benešově, → Kopřivnici a Novém 
Jičíně (1871), v Krnově, Vidnavě, → Fulneku, 
Suchdolu nad Odrou a Těšíně (1872), čes. 
v Příboře (1862), → Frenštátě pod Radhoš-
těm, Paskově a Skle nově (1868), Fryčovicích, 
Kozlovicích a Palkovicích (1869), v Plesné, 
Stěbořicích a Slavkově u Opavy, ve Staříči 
a Orlo vé (1870), v Chabičově, Velké Polomi, 
Ka teřinkách, → Klimkovicích, → Frýdlantě 
nad Ostravicí a Frýdku (1871), pol. v Těšíně 
(1873) a ve Fryštátě (1895). Od r. 1886 se roz-
vinulo na morav. a slez. venkově zakládání 
nových záložen Raiffeisenova typu, označo-
vaných jako spořitelní či záloženské spolky. 
První raiffeisenka na Moravě vznikla v Dol-
ním Vražném na Novojicku r. 1886. Drobné 
úvěrové služby poskytovaly i jiné organizace, 
mj. zastavárny (samostat né nebo napojené 
na větší úvěrní ústavy) nebo sirotčí úřady při 
berních úřadech. – Po druhé svět. válce byly 
nejdříve znárodněny akciové banky (1945) 
a v r. 1948 byl vytvořen tzv. jednotný sys-
tém lid. peněžnictví. Od 1. 1. 1953 jej tvoři la 
Státní spořitelna se svými jednatelstvími. 
Od r. 1958 zůstala jedinou investiční bankou 
Státní banka československá, ustavená s po-
bočkami k 1. 4. 1950. Po r. 1989 proběhla 
ve státě i v regionu rozsáhlá liberalizace a pri-
vatizace v oblasti peněžních služeb, která 
znamenala opětný vznik sítě komerčních 
bank a dalších fin. institucí.
Lit.: Papoušek, F.: Vývoj novodobého peněžnictví 
a druž stevnictví ve Slezsku, in: VSS 1, 1925; Tesař, K.: 
Organizace peněžnictví na Těšínsku do roku 1936, in: 
Studie o T 1, 1972; Janák, J.: Spořitelny na Moravě a úvě-
rování prů myslu a živností v 19. století, ČMM 113, 1994; 
Przyby lová, B.: Instituce finančního charakteru na Ost-
ravsku do roku 1918, in: Ostrava 19, 1999; Przyby lová, 
B.: Ostravské finanční ústavy v letech 1918–1953, in: 
Ostrava 20, 2001.   PP
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PEPE , Dita (roz. Hornsteinerová), fotografka,
 * 5. 9. 1973 Ostrava.
V r. 1992 odešla do Německa, kde navště-
vovala v l. 1994–95 fotografický kurz při 
Carl von Ossietzky Universität v Odelburgu. 
V r. 1996 začala studovat na Institutu tvůrčí 
fotografie FPF → SU, který po dílčích pře-
stávkách r. 2003 absolvovala a kde dnes 
působí jako pedagog. R. 1997 se zapojila 
do spol. života v Praze a publikovala pro 
populární ženský časopis Story. Bulvár ji ne-
uspokojil, na čas se vrátila do Beskyd a v re-
gionu pracovala jako dobrovolník s mentálně 
postiženými. R. 1998 odešla se svým partne-
rem, fotografem Petrem Hrubešem, do Ko-
lína nad Rýnem. Soustředila se na portrétní 
artificiálně aranžovanou fotografii; vytvo-
řila sérii dvojpotrétů, v nichž figuruje sama 
ve společnosti jiných žen. Tento program 
rozmnožila o další řadu portrétů lidí v jejich 
charakteristickém prostředí. Její tvorba pul-
suje mezi portrétem, soc. dokumentem, mó-
dou a detailní introspekcí. Postupně přešla 
z černobílého obrazu na barevný. Publikuje 
v časopisech Reflex, Instinkt, Blok, Dolce 
vita ad. Vystavuje v ČR, Německu, Francii, 
Polsku, na Slovensku i na řadě kolektivních 
výstav jinde. V r. 2003 získala 1. cenu Czech 
Press Photo (s P. Hrubešem), r. 2004 1. cenu 
Jaromíra Funkeho, r. 2007 1. cenu v Pražském 
bienále, v r. 2013 byla vyhlášena Osobností 
české fotografie za počin v r. 2012. 
Lit.: Birgus, V.: D. P., Praha 2012; oficiální internetové 
stránky: www.ditapepe.cz.   MŠť

PERMONÍK  → Koncertní sbor Permoník

PERPLEX , malé nakladatelství v Opavě, 
2006–dosud.
P. vydává ročně do 3 titulů (první byla sbírka 
Dana Jedličky Mimoběžky, 2007). Naklada-
telství vzniklo, aby usnadnilo vydávání knih 
ml. autorům z → Opavy a okolí. Tvoří ho 
D. Jedlička, Martin Kubík a Jan Kunze. Pův. 
orientaci na básníky z regionu (např. → L. 
Bárta, David Bátor, → I. Šťastná) doplnili au-
toři z jiných částí ČR (např. Daniel Hradecký, 
Radek Fridrich), překladová literatura (např. 

Sága o Hervör a králi Heidrekovi Moudrém, 
2009, přel. Miroslav Černý; Wang Wej: Ptačí 
křik, 2012, přel. D. Jedlička) i audio CD (J. 
Kunze & Hičhaikum Projekt: Hlavně nepa-
nikař!, 2010). P. také organizuje lit. večery, 
obzvláště autorská čtení, jak v Opavě, tak 
i mimo region.   ZS

PEŘICH , Leopold, archivář, historik a kul-
tur ní pracovník, * 14. 11. 1901 Smolkov (Háj 
ve Slezsku, Opava), † 31. 8. 1974 Karlovy 
Vary. 
V l. 1921–25 studoval historii a bohemistiku 
na UK (PhDr.) a zároveň absolvoval Státní ar-
chivní školu. Působil krátce v Archivu země 
České a od r. 1927 jako asistent v → ZAO, 
jehož se stal od r. 1935 ředitelem. Za oku-
pace pracoval v MZA a od r. 1941 v Archivu 
země České v Praze. V l. 1945–55 byl ředi-
telem ZAO. Přispěl i k vybudování sítě okr. 
archivů v kraji. R. 1955 byl z polit. důvodů 
zatčen a vězněn. Po návratu z věze ní žil 
v → Opavě jako důchodce. Zabýval se st. čes. 
dějinami (Čechy předhusitské, 1941) a histo-
rií Slezska (Slezsko, 1945; Ke vzniku města 
Opavy, SlSb 1954; K otázce hranic mezi 
Moravou a Slezskem v XI. a XII. stol., ČSM 
1960). Jeho nejvýznam nějším dílem je pokus 
o syntézu historie Slezska (Slezko. Přehled 
národnostního vývoje, 1945), která byla pro 
svou aktuál nost a osobitý přístup k látce oce-
něna zem. cenou v r. 1947. Rozvíjel i boha-
tou činnost kult. a lit. Pravidelně recenzoval 
um. díla i div. produkce v časopisech Profil, 
MSD, Život a Rozmach, vydal studie o ma-
lířích → B. Dvorském a → O. Kittrichovi, 
stýkal se s → H. Salichovou, → L. Hořkou 
a Jaroslavem Dury chem. V → Ostravě byl 
předsedou → Klubu přátel moderní kultury. 
Posmrtně byly vydány jeho drobné, převážně 
publicistické texty (Leopold Peřich. Texty, 
2007). 
Lit.: BSSSM 4; Ficek 3; Ficek, V.: Sedmdesát let L. P., 
SlSb 69, 1971; Indra, B.: Zemřel Dr. L. P., AČ 24, 1975; 
Štěrbová, J.: Vzpomínka na PhDr. L. P., VL 17, 1991, 
č. 2; Šopák, P.: L. P. pokus o portrét, in: L. P. Texty, 
Opava 2007.   MM
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PESCHEL , Franz, muzeolog a lingvista, * 17. 4. 
1889 Mikulovice (Jeseník), † 4. 7. 1968 Mühl-
dorf (Bavorsko, Německo). 
Byl blízkým spolupracovníkem → G. Stum pfa 
v oboru muzejnictví a zkoumání jazyka. Působil 
jako ved. místního vlastivědného spolku a vy-
konával funkci ředitele muzea ve Frývaldově 
(→ Vlastivědné muzeum Jesenicka). 
Lit.: Stupek, I.: Deutsche Literatur der Zwischen-
kriegszeit im tschechischen Schlesien 1918–1938, 
Os trava – Šenov u Ostravy 2002.  IS 

PESCHKE , Adolf, autor básní v nářečí, pro-
zaik, učitel, * 16. 4. 1892 Nové Heřminovy 
(Bruntál), † 13. 9. 1951 Abtsdorf bei Witten-
berg (Německo). 
Narozen jako syn lesního hlídače. V l. 
1905–11 navštěvoval měšťanku a poté Uči-
telský ústav v → Opavě. V l. 1913–25 učil 
na obecné škole v Karlovicích. Působil jako 
odb. učitel němčiny, dějepisu, zeměpisu 
a zpěvu na měšťanské škole v → Horním Be-
nešově. Za první svět. války bojoval na rus. 
frontě. 1939 se stal ředitelem nově zřízeného 
okr. odb. učiliště v → Bruntálu. R. 1945 
se oženil a usadil se v Karlovicích. Krátce 
nato emigroval do Německa, kde zůstal 
až do své smrti v r. 1951. V rkp. sbírce Fle-
mischdorfer Noarrnsteckla shro máždil své 
povídky a básně, některé z nich byly otištěny 
též ve Freudenthaler Zeitung, v kalendářích 
nebo ve sbírce nářečí Grapp und Arbesn 
(1931) ed. → E. Weisera (povídka De Krai-
ner Bienne a bá seň Mei Peppesla). Z karlo-
vického období pochází jeho vlastivědné odb. 
příspěvky a články o Nových Heřminovech, 
Karlo vicích a údolí Opavice, publikované 
v kalendářích, časopisech ap. V Horním Be-
nešově pak vybudoval měst. muzeum, rozšířil 
bohatý archiv, vedl kroniku obce a vydával 
vlasti vědný časopis Bennischer Ländchen. 
Lit.: König, J. W.: Das Schrifttum des Ostsudetenlan des, 
Wolfratshausen 1964; kol.: Freudenthal und seine Kreis-
gemeinden, Esslingen 1990; Martinek, L.: A. P., Region – 
Krnovské noviny, 1995, č. 21.   LM 

PESCHKE , Julius (pseud. Janus Silvestris, Julia-
nus), autor divadelních frašek, proza ik, * 13. 8. 

1865 Železná (Vrbno pod Pradědem, Bruntál), 
† 10. nebo 12. 11. 1935 Hohenau (Rakousko). 
Vl. povoláním lesník. Psal především hu-
moristická díla, frašky a komedie, z nichž 
připomeňme frašky Der Vizepapa (1905), 
Auerhahnjagd (1906), Ein guter Kerl (1908), 
Die Mörder (1908), Der Grenzstreit (1909), 
Drei Mörder (1910). Spolu s Fritzem Lunze-
rem napsal frašky Unter Verbrechern (1907), 
Bruder Leichtsinn (1907) a operetu Jungfern-
rede (1907). S A. Cronauem složil frašku Der 
Fall Mariette (1909). Je autorem komedií Ein 
genialer Kopf (1907), Die weißen Mäuse (1911), 
kri minální novely Die zerschossene Birkhahn-
feder (1909) a novely Der Weiberfeind (1915). 
Lit.: König, J. W.: Das Schrifttum des Ostsudetenlan-
des, Wolfratshausen 1964; kol.: Freudenthal und seine 
Kreisgemeinden, Esslingen 1990; Martinek, L.: Litera-
tura německého a českého jazyka na (stávajícím) okre se 
Bruntál, in: Literatura v českém a polském Slezsku, 
Opava – Cieszyn 1996.   LM

PEŠAT , Jan, hudební pedagog a dirigent, 
24. 11. 1892 Mariánské Hory (Ostrava -město), 
† 9. 10. 1974 Opava. 
Absolvoval uč. ústav ve Slezské → Ostravě; 
dirigentské vzdělání si rozšířil u vídeňského 
dirigenta Paula Graenera. V r. 1918 vykonal 
stát. zkoušku z houslí, pak studoval houslovou 
hru u Jin dřicha Felda v Praze. V l. 1914–45 
vyučoval na ostr. všeobecně vzdělávacích ško-
lách, současně rozvíjel hudebně -pedagogickou 
činnost. Od r. 1914 byl P. učitelem Hudební 
školy pě veckého spolku → Záboj ve Slezské 
Ostra vě. Jako dirigent školního orchestru 
se podí lel na ostr. oslavách Smetanova roku 
(1924). 1926 se stal ředitelem Hudební školy 
Svazu kovodělníků (pozděj ší Leoše Janáčka) 
v Ostravě -Vítkovicích. Měl rozhodu jící podíl 
na jejím dalším rozvoji. 1945–51 byl kraj-
ským inspektorem hud. škol. S → F. M. Hra-
dilem a → J. Przebindou vy dal Pamětní spis 
o reorganizaci hudebního školství a hudební 
výchovy (1945), požadu jící dodnes uplatňo-
vané pojetí hud. vzdělání dětí a mládeže. – 
V l. 1923–73 byl P. dirigentem amatérského 
Orchestrálního sdružení (od r. 1935 Ostrav-
ské filharmo nie). Od r. 1944 vedl také Ko-
morní orchestr Hudební školy Leoše Janáčka. 
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Oba orchestry se především před r. 1954 vý-
znamně podílely na ostr. hud. životě. P. pů-
sobil i jako sbormistr, v l. 1925–38 byl hud. 
referentem ostr. a pražského denního tisku. 
Lit.: Hradil; HKO; Mazurek, J.: J. P. (1892–1974), 
Os trava 2002. JM 

PEŠATOVÁ , Pavla, hlasatelka, moderátorka 
a režisérka, * 8. 8. 1936 Brno. 
V l. 1978–83 absolvovala FF UP (dipl. práce 
Postavení hlasatele v krajovém vysílání). 
Od r. 1947 účinkova la v dětských a mlá-
dežnických rozhl. pořa dech, od poloviny 
60. l. – před nástupem do → ČRO (1970) – 
pracovala v ostr. → Divadle hudby, poté jako 
hlasatelka v → ČTO (1961–62). Konferovala 
kult. produkce. Poč. 80. l. přešla do rozhl. rež. 
(do r. 1995) a podílela se na dětských, mládež-
nických a lit. pořadech (Studentský chlebí ček, 
Vysílá studio M, Čítanka, Setkání v di vadle, 
od poloviny 80. l. stereofonní Dveře dokořán 
nebo Hudební kalendář). V polovině 90. l. 
rozhlas opustila a příležitostně se věnuje 
publicistice pro ostr. seniory.   MŠť 

PEŠEK , Luděk, výtvarník, spisovatel, * 26. 4. 
1919 Kladno, † 4. 12. 1999 Stäfa (Švý carsko). 
Vystudoval AVU v Praze, ale na poč. tvůrčí 
drá hy se projevil hl. jako prozaik. V romá-
nové prvotině Lidé z kamení (1946) vypra-
vuje ba ladicky laděný příběh o drsném životě 
lidí ze strání → Lysé hory. Podobně zamě-
řený je i druhý román Tahouni (1947), jehož 
prota gonisty jsou lidé z beskydských samot, 
dře vaři a pastevci; v jejich životech převa-
žuje vědomí o nezměnitelnosti tragických 
údělů vyplývajících ze soc. bídy umocněné 
zápasem o existenci v horské krajině. P. v lit. 
tvorbě nepokračoval a věnoval se výtv. umě ní. 
Koncem 60. l. emigroval a usadil se ve Švý-
carsku. Ve světě se prosadil jako umělec za-
měřený na kosmické malířství. P. prá ce byly 
velmi ceněny. V r. 1984 po něm byla pojme-
nována nově objevená planetka (ludekpesek). 
Lit.: Kvapil, J. Š.: Tematika českého lidu v románě, Naše 
doba 55, 1948–49. 
Obr.: V206.   JS 

PETER , Anton, německý pedagog a spiso vatel, 
 * 12. 4. 1831 Jánský Vrch (Javorník, Jeseník), 
† 19. 1. 1898 Těšín (dnes Cieszyn, Polsko). 
Navštěvoval gymnázium v Broumově a poz-
ději v Olomouci. Po maturitě v r. 1851 začal 
se studiem historie a filologie na univer-
zitě v Olomouci, po jejím zrušení pokračo-
val na univerzitě ve Vídni. Po absolutoriu 
v r. 1854 učil dva r. na gymnáziu v Brně 
a potom do r. 1869 na gymnáziu v → Opavě. 
V l. 1869–72 působil jako okr. školní inspek-
tor ve Frýval dově (dnešním → Jeseníku), 
na r. se ještě vrátil do Opavy jako ředitel 
ústavu pro vzdě lávání učitelek, od r. 1873 tr-
vale působil jako ředitel uč. ústavu v → Tě-
šíně, kde se zaslou žil o rozvoj školství 
a knihovnictví. Zastával i řadu veř. funkcí, 
byl členem měst. rady, krajským kurátorem 
památkové péče aj. Od poloviny 19. stol. pa-
třil k předním průkop níkům vlastivědného 
dění ve Slezsku. Jeho nejvýznamnějším 
lit. dílem je třídílná práce o lid. slovesnosti 
Volkstümliches aus Österreichisch -Schlesien 
1–3 (1865–73), v níž se podrobně zabývá slez. 
→ pohádkami a → pověstmi (viz též → folk-
lor), → lid. písněmi, → příslovími a pořeka-
dly, → obřady, zvyky a obyčeji ap. (viz též → 
zvykoslovsný cyklus výroční). Knižně vydal 
i publikaci o slez. → hradech a → zámcích 
Burgen und Schlösser im Herzogtum Schle-
sien (1879), dějiny města Těšína Geschichte 
der Stadt Teschen (1888), vlastivědnou práci 
o Slez sku Heimatkunde des Herzogtums 
Schlesien (1880) aj. Některé z těchto prací 
vyšly v ně kolika vydáních, dokonce znovu 
ještě po druhé svět. válce v Německu. 
Lit.: A. P., Notizenblatt, 1882, 7; Kettner, A.: Ehrenhalle 
des politischen Bezirkes Freiwaldau, Freiwaldau 1904; 
Jauernig und das Jauerniger Ländchen, Regensburg 1983. 
  ZF 

PETERKOVÁ , Božena, lidová zpěvačka, bás-
nířka a skladatelka, * 20. 4. 1911 Janovice 
(Frýdek -Místek), † 22. 11. 1995 Frýdlant nad 
Ostravicí.
Pochází z rodiny Veroniky Šnytové, lid. zpě-
vačky a vypravěčky (→ vypravěči, → lid. 
vypravěčství). Um. nadáním byli obdařeni 
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také její sourozenci → A. Dřevjaná a Karel 
Kozel. V r. 1949 založili všichni tři folk. sou-
bor Ondráš a r. 1965 stáli u zrodu Ondrášov-
ských slavností v Janovicích. Od mládí hrála 
P. ochotnické divadlo a zpívala na svatbách. 
Celý její život a kult. aktivity jsou spojeny 
s → Lašskem. Do r. 1975 žila P. ve svém 
rodišti, poté v Bašce a ve → Frýdlantě nad 
Ostravicí. Ve své tvorbě dovedla vycítit zá-
konitosti lid. tvorby, obsahové náměty textů, 
stavbu verše i nápěvné intonace. P. básně 
a písně jsou tematicky spjaty s rodnými Ja-
novicemi a jejich okolím, s → Lysou horou 
a s ondrášovskou tradicí. Písně inspirované 
postavou → Ondráše vyšly zásluhou Jaro-
míra Gelnara pod názvem Ondrašovské pěs-
ničky (1965). Ke znovuotevření ND vydala 
P. sbírku básní a písní Vinšování z Beskyd 
(1984). P. verše a písně pro dětské soubory 
z l. 1963–86 vyšly díky Václavovi Stuchlému 
pod názvem Vyšlo slunko zpoza hory (1987). 
K hl. interpretům básní a písní P. patří jano-
vický dětský soubor Ondrášek. Autorčiny 
písně a tance mají ve svém repertoáru sou-
bory Ostravica z → Frýdku -Místku, Slezan 
z Českého → Těšína a Ondřejnica ze Staré 
Vsi nad Ondřejnicí. 
Lit.: Gelnar, J.: B. P. a její písně, in: B. P.: Ondrašovské 
pěsničky, Frýdek -Místek 1965; Furchová, J.: Tvorba li-
dové básnířky B. P. z Janovic, Pobeskydí, 1982, č. 2; Vlk, 
V.: Žena z Beskyd, Frýdek -Místek, 1991; Stuchlý, V.: 
Odešla vzácná žena, T 39, 1996, č. 1.   LP

PETERSWALD  → Petřvald

PETR , Lubomír, nakladatelský redaktor, lite-
rární kritik, publicista a editor, * 6. 1. 1938 
Slavičín (Zlín).
Absolvoval bohemistiku a rusistiku na FF UP 
(1960), na poč. 60. l. se stal red. → Krajského 
nakladatelství → Ostrava, později promě-
ného v nakl. → Profil, kde redigoval edice 
beletrie Obzory, Proud, Prameny a lit. vědy 
Slovo a čin. Po zániku Profilu na poč. 90. l. 
působil v nakl. → Sfinga, v posledních l. ex-
terně pracuje pro nakl. → Librex. Poměrně 
pestrá je P. ediční činnost, připravil k vyd. 
pohádky → V. Martínka O královně života 
(1981), → K. Dvořáčka Pohádky čarovné 

země (1969), prózy Otakara Batličky Kavalíři 
odvahy (1992), romány Jana Matzala Trosky 
Kapitán Nemo 1, 2, 3 (1970) a Zápas s nebem 
1, 2, 3 (1971), obě trilogie spolu s → J. Svo-
bodou, podobně i výbor z díla → J. F. Karase 
Ondra Foltýn (1980). Sestavil také alm. mla-
dých ostr. autorů → Oheň (1978) a Do dlaní 
chceme žhavou lávu nabírat (1979). Propa-
gačně jsou pojaty jeho publikace o činnosti 
Profilu, obsahují však řadu charakteristik 
jednotlivých autorů i jejich děl (Nakladatel-
ství Profil v Ostravě představuje své autory, 
1983, 1985). Jako kritik publikoval rec. a statě 
v → ČeKv, HD, LitN, Plameni, → OKultZ, 
→ OKultM, KM aj. Je také autorem rozhl. 
a telev. pořadů.   JS

PETRÁŠ , Miroslav, hudební pedagog, * 28. 7. 
1916 Lazy (Karviná), † 27. 7. 2008 Ostrava.
Otec violoncellisty Miroslava Petráše. Od dět-
ství hrál na housle, vystupoval na kult. akcích 
v Lazích a okolí. Od r. 1936 učil houslovou hru 
v Kyjově. Soukromě studoval v Brně (1936–38) 
u Viktora Noppa ad. Absolvoval r. 1938 na br-
něnské konzervatoři (mj. u Vladimíra Hel-
ferta a Františka Kudláčka). R. 1938 odjel 
k příbuzným do Francie. Zde soukromě vy-
učoval, hrál v amatérských symf. orchestrech. 
Pokračoval ve studiu houslí (Lille, Paříž), pů-
sobil též jako středošk. učitel. Od r. 1947 učitel 
v České Třebové, působil též jako sbormistr. 
1952 přijal místo v hud. škole v Bučovicích. 
Dále se vzdělával (ve hře na housle), v r. 1959 
promoval na Univerzitě Komenského v Brati-
slavě v oboru hud. výchova. V září 1960 na-
stoupil jako učitel na Pedagogickém institutu 
v → Ostravě (dnes → OU, 1960–64), v období 
1964–81 působil jako odb. asistent na PF tam-
též. Na katedře hud. výchovy PF vyučoval 
semináře hud. výchovy, hru na housle, sólový 
zpěv a Orffovský seminář. V l. 1964–69 učil 
též jako pedagog franc. jazyka na katedře 
cizích jazyků. Jako sbormistr působil v Děl-
nickém mužském pěveckém sboru Marx 
v Ostravě -Vítkovicích, → Pěveckém sboru 
slezských učitelů v → Opavě a Mužském pě-
veckém sboru Lašan v → Brušperku. R. 1979 

PETERKOVÁ 
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se zúčastnil svět. kongresu Kodály Society 
v Sydney. Spolu s → V. Gregorem a → A. 
Složilem se stal gestorem výzkumu uplat-
nění Kodályho hudebně výchovného systému 
v čes. hud. výchově 60. a 70. l. (o výsledcích 
výzkumu referovali autoři na ostr. konferenci 
Janáčkiana 1981 – Československo -maďarské 
vztahy v hudbě). M. P. je autorem vysokošk. 
skripta Návod k improvizaci houslového do-
provodu (1968), publikoval rovněž hudebně 
pedagogické studie v SPPF v Ostravě a v OM.
Lit.: Petráš, M.: Curriculum vitae, 2006; Zenkl, L.: Pří-
nos význačných letošních jubilantů PaedDr. M. P. (90) 
a prof. Lumíra Pivovarského (75) nejen ostravské katedře 
hudební výchovy, in: Česká hudební pedagogika a vzdě-
lávání dospělých na počátku 21. století, Praha 2006.   JM

PETRUS , Jan, pedagog, spisovatel, * 18. 12. 
1890 Vsetín, † 14. 1. 1968 Praha. 
Pocházel z uč. rodiny a sám po celý život 
půso bil jako učitel a pracovník ve školství. 
Psal především prózy pro mládež, tematicky 
vět šinou inspirované → Valašskem. Jeho po-
vídky vedle humorného ladění sledují často 
také výchovné poslání (Ogaři a děvuchy, 
1918; Filosof a Rarášek, 1923). V románu 
Josífek (1925) se inspiroval dětstvím bás-
ní ka → J. Kaluse. Připravoval také učebnice, 
redigoval časopisy pro mládež, podal svě-
dectví o čes. školství na Novojičínsku (Čte ní 
o Novém Jičíně, 1963). 
Lit.: Šuleř, O.: Paměť domova, Opava 1994.   JS 

PETŘKOVICKÁ VENUŠE  (též Landecká venuše), 
46 mm vysoké torzo ženského těla bez hlavy 
a spodních částí no hou, vyřezané z krevele. 
Bylo nalezeno v r. 1953 při výzkumech na tá-
bořišti lovců mamutů na vrchu → Landek 
v → Ostravě -Petřkovicích. Spolu s další, méně 
propracovanou ženskou plastikou se nachá-
zelo pod mamutí stolič kou v blízkosti ohniště. 
Sošky tzv. venuší jsou dokladem kul tu plodivé 
síly zvýrazněním části těla, spojených se vzni-
kem nového života (boky, ňadra), i kultu ženy-

-roditelky. Petřkovická venuše však překvapuje 
real. zpracováním útlého ženského těla.
Lit.: Klíma, B.: Pravěcí lovci na Ostravsku, in: Ostrava 3, 
1966.   LD

PETŘVALD  (Karviná), polsky Pietwałd, ně-
mecky Peterswald, město v oblasti Ostravsko-

-karvinské uhelné pánve; 6 848 obyvatel 
(2011).
P. vznikl zřejmě za vlády těšínského kn. 
Měška na konci 13. stol. jako ves dvorcového 
typu a prameny je poprvé zmiňován r. 1305 
(Petirswalde). Název může svědčit o účasti 
něm. etnika na zdejší kolonizaci, ovšem poz-
ději byla obec ryze morav. (podobně i jiné lo-
kality v okolí). Fara je zde doložena k r. 1447, 
za → reformace byla luterská a v polovině 
17. stol. zrušena (r. 1840 lokálie a 1853 znovu 
farnost). Ačkoli se v průběhu vývoje P. roz-
růstal (zejm. jz. směrem), zůstal nadlouho 
nevýraznou zemědělskou vsí. Teprve v 50. l. 
19. stol. byl jeho dosavadní ráz proměněn 
rozvíjejícím se těžebním průmyslem v okolí 
i na území obce. Na katastru P. rostly → děl-
nické kolonie: nejst. je Jindřichova (1866–69), 
následovaly Evženova (1873–74), Holubova 
(od r. 1875), Bedřichova (1879), U Jámy 
Hedviky (1884–94), Kaislerova (od r. 1887), 
U Elektrické dráhy (1891–92), Rohlova 
(od r. 1901), Marjánka (1902–07), Na Zary-
jích (od r. 1902), Úřednická (od r. 1910), Děl-
nická (od r. 1911) a Nová Evženova (1920–24). 
Zatímco brzy po rozvoji uhelné těžby měl P. 
1 267 obyv. (1845), na přelomu stol. to bylo již 
5 727 obyv. (1900). Populační vzestup pokra-
čoval i v 1. polovině 20. stol. (1930 – 10 275 
osob převážně čes. národnosti). Po druhé 
svět. válce počet obyv. klesal a tato tendence 
pokračuje dodnes (1947 – 9 431, 1980 – 7 382 
osob). Navzdory tomu byla obec r. 1960 
povýšena na město. – Z pamětihodností za-
ujme především klasicistní kostel sv. Jindři-
cha z l. 1835–38, zbudovaný dle milánského 
vzoru (patrocinium dal novému kostelu 
stavitel Jindřich → Larisch Mönnich; pův. 
dřevěný kostel z poč. 18. stol. nesl zasvěcení 
sv. Janovi a Pavlovi, později také sv. Barboře; 
nejst. kostel však měl patrocinium sv. Barto-
loměje). Stoupající cestu ke kostelu obklo-
puje 14 kaplí křížové cesty z poloviny 19. stol. 
K cenným památkám P. náleží též plastika 
Krista klesajícího pod křížem zv. Úpadek 
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z r. 1870. Techn. památkou je pozůstatek Dolu 
Habsburg (později Pokrok a Fučík 1), budo-
vaného od r. 1912, s památkově chráněnou 
těžní věží. V místní faře (stavba z konce 30. l. 
19. stol.) fungovalo od r. 1983 Muzeum hor-
nické tradice, které r. 1990 převzalo → Mu-
zeum Těšínska a přeměnilo je na Technické 
muzeum, později s výstavní síní.
V P. se narodili: dirigent hornické hudby a skladatel → 
A. Štefanik, účastník prvního i druhého odboje gene-
rál Alois Vicherek (1892–1956), lid. umělec a sběratel 
lid. slovesnosti Rafael Hess (1902–1994), sbormistr 
a pedagog → B. Kulínský st., botanik a univ. prof. Jiří 
Vicherek (* 1929) ad.
Lit.: Kuča 5; HM 14; Karkoška, J.: Vlastivědná topo-
grafie obce P. na Těšínsku, Opava – Petřvald, 1931; 
Hajzlerová, I.: Kapitolky z historie P., Petřvald 2001. 
Obr.: M236; Z43.   JI

PĚVECKÉ SDRUŽENÍ  MORAVSKÝCH UČITELŮ 
(PSMU).
V r. 1903 vznikl z abiturientů a býv. stu dentů 
kroměřížského uč. ústavu pěvecký sbor Uči-
telského dorostu kroměřížského pedagogia 
vedený prof. Ferdinandem Va chem. 1904 byl 
příležitostný sbor přemě něn v PSMU, vzo-
rové těleso dokonale reprodu kující klasickou 
i moderní, především čes. sborovou tvorbu. 
15. 7. 1905 se PSMU poprvé představilo ostr. 
koncertnímu publiku, které díky → K. Bu-
díkovi ihned pochopilo výjimečnost umění 
nejlepšího čes. sborové ho tělesa. Koncerty 
PSMU měly značný vliv na um. činnost 
ostr. → Lumíru, → Záboje, též → Pěvec-
kého sdružení slezských učitelů, po první 
svět. válce i na vystoupení Sokol ského 
pěveckého sdružení ad. sborů. Kon cem 
srpna 1936 se stal – po několikaletém pro-
vizoriu – um. ved. a sbormistrem PSMU → 
J. Šoupal, který svůj sbor přivedl k doko nalé 
reprodukci sborů Josefa Bohuslava Foerstera, 
→ L. Janáčka, → P. Křížkovského a k řadě 
zahr. úspěchů. Jeho nástupcem byl (1964–73) 
→ A. Tučapský, v následujících l. (1973–78) 
O. Halma. V současnosti je um. ved. sboru → 
L. Mátl a dirigentem → L. Pivovarský. 
Lit.: 60 let PSMU, Ostrava 1963; 80 let PSMU, Ostrava 
1983; Špidla, J.: Causa PSMU. PSMU mýtů zbavené – 
legenda však zůstává, Vyškov 1994; Steinmetz, K.: Jan 
Šoupal – sbormistr, pedagog a člověk, Olomouc 1997; 

Mazurek, J.: Antonín Tučapský a PSMU, in: Sborník 
prací Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně. 
Cantus choralis ́ 03, Ústí nad Labem 2004.   JM 

PĚVECKÉ SDRUŽENÍ SLEZSKÝCH UČITELEK
Tento ženský pěvecký sbor datuje svou čin-
nost od r. 1958, kdy jej založil a do své tragické 
smrti r. 1971 vedl opavský učitel Bohuslav 
Kuzník. Po něm se sboru ujali profesio nální 
dirigenti Vladimír Rampula (1971–80), 
→ P. Škarohlíd (1980–85 a 1992–2008) 
a → F. Hába (1988–1993). Do r. 2003 byl zři-
zovatelem sboru odborový svaz, následně se 
těleso proměnilo na o. s. Sbor dosáhl největ-
ších úspěchů pod vedením P. Škarohlída, kdy 
těleso úspěšně nastudovalo několik soudo-
bých skladeb k prvnímu provedení (→ A. Tu-
čapský, Vojtěch Mojžíš, Dobroslav Lidmila), 
dále díla Pavla Blatného, → S. Havelky, vy-
dalo profilové album, získalo několik ocenění 
z význ. soutěží (Iuventus mundi cantat Olo-
mouc, Praga cantat ad.) a úspěšně vystoupilo 
v zahraničí (Polsko, Rakousko, Holandsko, 
Německo, Slovinsko, Portugalsko). Po neče-
kaném úmrtí dirigenta P. Škarohlída (2008) 
se sbormistryní stala Vladimíra Vašinková. 
Lit.: HKO; Gregor; Kočvara, V.: 50 let P. s. s. u., Opava 
2008.   KS

PĚVECKÉ SDRUŽENÍ SLEZSKÝCH UČITELŮ 
Pův. Sdružení učitelů pěvců ve Slezsku bylo 
zal. r. 1906 podle vzoru → Pěveckého sdru-
žení moravských učitelů. První sbormistři 
sdružení byli František Černín, od r. 1909 
→ R. Wünsch. V době první svět. války čin-
nost sdružení ustala a obnovil ji pod dneš-
ním názvem až v r. 1925 → F. Chutný, který 
po prosazení důležité disciplíny u sborových 
zpěváků dosáhl při koncertech v → Opavě 
a okolí (Kylešovice, Holasovice, → Vít-
kov, → Ostrava, → Třinec ad.) i při zájezdu 
na Slovensko velmi dobrých um. úspěchů. 
Po jeho odchodu do opavského → Pěveckého 
spolku Křížkovský se r. 1930 ujal sbormis-
trovské funkce Pavel Sigmund a po něm → 
J. Šoupal, jenž během tříleté práce se sbo-
rem (1935–38) vytvořil skutečnou epochu 
tohoto reg. tělesa. Za Šoupala vzrostl počet 
členů sboru i jeho výkony a těleso mohlo 
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vystupovat také v ostr. rozhlase (→ ČRO). 
Tento um. vzestup však přerušily tragické 
události r. 1938 a činnost sboru byla znovu 
znemožněna. V r. 1945 se ujal Sdružení → Č. 
Gardelka, kterého po 7 l. v čele postupně vy-
střídali Jan Smička, Lumír Telinger a Fran-
tišek Sonka. V l. 1971–95 byl dirigentem 
Josef Bíner, který pro sbor také komponoval 
a upravoval řadu → lid. písní. Poč. 90. l. čin-
nost pěveckého sdružení ustávala, po jeho 
devadesátiletém působení a převzetí Ceny 
Petra Bezruče r. 1996 již dále na veřejnosti 
nevystupovalo.
Lit.: ČslHS 2; Hradil; HKO; Gregor; Gardelka, Č.: 50 let 
P. s. s. u., Opava 1957; Steinmetz, K.: Jan Šoupal – sbor-
mistr, pedagog a člověk, Olomouc 1997; Kerlínová, M.: 
Činnost P. s. s. u. v 50. letech 20. století, Olomouc 2011. 
  KS 

PĚVECKÉ SDRUŽENÍ  VÍTKOVICE 
Pův. Dělnický pěvecký spolek Marx byl zal. 
4. 5. 1900 jako sdružení čes. i něm. dělníků. 
Po přerušení činnosti událostmi první svět. 
války obnovil své působení již v r. 1917 pod 
jménem Vítkovice a pokra čoval ve své čin-
nosti velmi intenzivně jak po stránce spol., 
tak um. úrovní (zejm. všestranně rostl na re-
pertoáru z tvorby → P. Křížkov ského). O roz-
voj sboru se za sloužil jeho dirigent František 
Žaloudek (1913–34). Do počátku první svět. 
války se sbor věnoval ve značné míře zá-
bavné sborové hudbě. V té době měl u svého 
názvu přídomek „spole čensko -zábavní od-
bor“. Nejvýznamnější epochou ve vývoji 
sdružení bylo období 1918–32, kdy svou 
činnost úzce spojoval s význ. dělnickými 
událostmi a akcemi nár. i mez. charakteru. 
Po druhé svět. válce pře konal sbor gene-
rační a um. krizi. Úzké spo jení s dělnictvem 
→ VŽ posílilo za sbormistra → J. Laštůvky 
(1945–52). V 50. l. pracoval sbor zásluhou → 
J. Tausingra jako jeden z kolektivů zájmové 
um. činnosti Domu kultury VŽKG. Po ob-
dobí vedení hud. skla datelem Dobroslavem 
Lidmilou sbor systematicky pra cuje za ve-
dení → L. Pivovarského. Také se pokusil 
působit jako sbor smíšený, později jako muž-
ský s připojeným ženským komor ním sbo-
rem (1976–81). V období před dru hou svět. 

válkou sbor Vítkovice podstatným způsobem 
přispěl na širším Ostravsku k vzá jemnému 
propojení dělnických kult. organi zací čes., 
pol. a něm. orientace. Sbor si vždy uchoval 
velmi hodnotný repertoár (zejm. skladeb čes. 
skladatelů). Typickým žánrem, kterému sdru-
žení zůstalo věrné stále, je sbo rový hymnus. 
Jde o typický amatérský sbor, v němž na prv-
ním místě hodnot stojí nadše ní z kolektivního 
zpěvu a důsledné pojímání sborové pěvecké 
činnosti jako aktivity spol kové. 
Lit.: Gregor, V.: Dělnické pěvecké sbory na Ostravsku, 
Ostrava 1961; týž: Z historie dělnického pěveckého sboru 
Marx v Ostravě -Vítkovicích, in Ostrava 1, 1963.   MMl 

PĚVECKÝ SPOLEK KŘÍŽKOVSKÝ 
První čes. pěvecké sdružení na půdě býv. 
rak. Slezska vzniklo na základě existence 
mužského pěveckého sboru v Besedě Opav-
ské, zal. v r. 1879, který zpíval za řízení Jana 
Bolouska. V červenci 1887, kdy se něm. pě-
vecké spolky usnesly, že → Češi nesmějí být 
členy těchto sdružení, se 29 zpěváků roz-
hodlo, že založí samostatný čes. spolek pro 
pěstování hudby a zpěvu. 9. 10. 1887 pro-
běhla ustavující valná hromada, do funkce 
předsedy byl zvolen V. Hrubý, pokladníkem 
Jaroslav Čeleda a sbormistrem učitel Leo-
pold Sedláček. K poctě krajana skladatele 
→ P. Křížkovského byl sbor nazván jeho 
jmé nem. Od poč. byly zřízeny i přípravné 
kurzy pro zpěváky a v rámci spolku usta-
ven i vl. ochotnický orchestr, 26. 11. 1887 
byl uspořádán první koncert – Večer Pavla 
Křížkov ského. V poč. období se rozvíjela 
činnost především sborové složky. Význ. 
počinem byl koncert uspořádaný na po-
čest P. Křížkovského v Neplachovicích 4. 6. 
1893. V r. 1894 spolek nastudoval Smeta-
novu Českou píseň a spolupracoval s voj. 
kapelou c. k. pěšího pluku č. 1 v → Opavě. 
V r. 1897 nastoupil do funkce sbormistra Jan 
Salaba, 1898 F. Krištůfek, 1899 byl vystří-
dán Václavem Hobzíkem. V r. 1907 se sbor 
stal členem ústřední čs. pěvecké jednoty. 
V období do první svět. války spolupracoval 
s pěveckým spolkem Vlastimil a opavským 
Sokolem. Období mezi dvěma válkami bylo 
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charakteristické především působností význ. 
osobností ve funkci sbormistrů: → J. Schrei-
bera, Jaroslava Gottharda a → F. Chutného. 
Činnost spolku byla ochromena okupací 
a v dubnu 1942 byl spolek něm. likvidá torem 
zrušen. Po válce byla činnost sboru obnovena 
se sbormistrem F. Chutným. V r. 1949 začal 
sbor pracovat za řízení Františka Růžičky, 
kterého v r. 1980 vystřídal Karel Holeš, pod 
jehož vedením pracuje sbor i v současnosti. 
Repertoár sboru je široký; zahrnuje díla 
od skladeb vokální polyfonie, přes skladby 
čes. sborových klasiků až ke skladbám au-
torů se vztahem k regionu býv. rak. Slezska. 
Lit.: Pěvecký sbor Křížkovský 1887–1977, Opava 1977. 
  KB 

PFANN , Karl, herec, divadelní režisér a ředi-
tel, * 17. 1. 1874 Wien (Rakousko), † 5. 5. 
1928 Wien (Rakousko). 
Začínal v kočovných společnostech, člen di-
vadel v Lublani, Vídni aj. Představitel mla-
dých hrdinů a milovníků, v r. 1901 vy školen 
jako operetní tenor (u Adolfa Robinsona). 
Poté působil ve Wiesbadenu, Baden -Badenu, 
Brně aj. V l. 1922–24 šéf operety v Němec-
kém divadle v → Ostravě (→ Deutsches Thea-
ter in Mährisch Ostrau; 1923–24 jako ředitel), 
která za jeho vedení zažila dobu rozkvětu. 
Do Ostravy s ním přišla manželka, operetní 
subreta Susanne Bachrichová, a mladokomik 
Max Schipper.
Lit.: Pregler, H.: Die Geschichte des deutschsprachi gen 
Theaters in Mährisch -Ostrau von den Anfängen bis 1944, 
disertační práce, Wien 1965 (kopie v AMO).   JŠt 

PFEFFER , Vladimír, lingvista, muzeolog, 1. 7. 
1942 Hněvkovice (Havlíčkův Brod). 
Maturoval na SŠ v Ledči nad Sáza vou (1959). 
V l. 1959–64 vystudoval na FF UK češtinu 
a ruštinu. Do r. 1968 byl interním aspiran-
tem na FF UK v oborech obecný jazykozpyt 
a matematická lingvistika v prac. týmu prof. 
Petra Sgalla. R. 1972 nastou pil jako odb. 
pracovník do → SZM, nejdříve jako ved. → 
PPB (do r. 1989), v r. 1990 byl jmenován ved. 
prezentačního oddělení. V l. 1984–87 ab-
solvoval postgraduální studium muzeologie 
na FF UJEP, kde v l. 1987–94 působil jako 

exter ní učitel na katedře muzeologie. R. 1995 
se stal odb. asistentem v oboru současné 
češtiny na FPF → SU. Vedle odb. a pedago-
gické práce v oboru muzeologie, muzejnictví 
a lingvisti ky průběžně publikuje odb. články 
z oblasti čes. literatury a lit. muzejnictví. 
Vytvořil na 80 scénářů lit. večerů, desítky 
scénářů lit. pořadů pro rozhlas i scénáře lit. 
výstav. Je autorem řady rec. a oponentských 
posudků v oboru literatury a muzejnictví. 
Průběžně se věnoval redakční práci v ČSM 
(později → ČSZM), jaz. úpravám a editaci. 
Spolu s → J. Urbancem, Alenou Chudárko-
vou a Zdenou Pfefferovou se podílel na pu-
blikaci Životopis – Petr Bezruč – Vla dimír 
Vašek 1904–1928 (1989). Několik studií je vě-
nováno jazyku spisovatelů a jaz. otázkám 
ve vztahu k literatuře. 
Lit.: Martinek, L.: Lingvista a muzeolog V. P. jubilan tem, 
Noviny Slezské univerzity, 2002, č. 5; Martinek, L.: V. P. 
jubilantem, VL 28, 2002, č. 2.   LM

PFITZNER , Josef, německý historik a poli tik,
 * 24. 3. 1901 Petrovice (Bruntál), † 6. 9. 1945 
Praha. 
V l. 1912–20 studoval na gymnáziu v → 
Opavě, 1920–23 historii a filologii na uni-
verzitě v Lipsku (1923 PhDr.). Na něm. uni-
verzitě v Praze od r. 1927 doc., od r. 1930 prof. 
Ve 30. l. se aktivně zúčastnil něm. nacionalis-
tického polit. hnutí v ČSR, v l. 1939–45 byl 
náměstkem primátora Pra hy. Po druhé svět. 
válce byl postaven před Lidový soud, odsou-
zen a popraven. – Jeho věd. díla se zprvu 
vyznačovala značnou dávkou objektivity 
a zabývala se dějina mi → Zlatých Hor a osid-
lováním i ústav ními dějinami vratislavského 
biskupství (Geschichte der Bergstadt Zuck-
mantel in Schlesien, 1924; Besiedlungs-, Ver-
fassungs- und Verwaltungsgeschichte des 
Breslauer Bistumslandes, 1926). Slezsko 
vnímal jako bránu germánského pronikání 
na východ. V dalších pracích se věnoval 
historii pro buzení sudetského němectví, kri-
tizoval → Palackého koncepci čes. dějin a ob-
vinil ho z nekritického převzetí historicko -fil. 
kon cepce něm. historika Heinricha Ludena. 
Pracemi o dějinách sudetského němectví 
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se pokusil vytvořit věd. argumentaci, ospra-
vedlňující příklon většiny tohoto etnika 
k nacismu a hitlerismu (Die Erwachung der 
Sudetendeutschen, 1926; Sudetendeutsche 
Geschichte, 1935; Das Sudetendeutschtum, 
1938). P. byl nejvýraznějším představitelem 
nacisticky zaměřeného dějepisectví v čes. 
zemích ve 30. a 40. l. 20. stol. (Das tausend-
jährige Prag, 1940). 
Lit.: BSSSM 2; BLGBL 3; Heiduk 2; Kutnar, F.: Pře-
hledné dějiny českého a slovenského dějepisectví 2, 
Praha 1977.   MM 

PIARISTÉ , řád řeholních kleriků, jehož úko-
lem byla výchova a vzdělávání dětí z chu-
dých vrstev. 
Byl zal. r. 1597 v Římě pod názvem Řád 
chudých řeholních kleriků Matky Boží po-
božných škol. P. dosáhli pozoruhodných 
výsledků v pedagogické činnosti, což způ-
sobova lo vzájemnou nevraživost s → jezuity. 
Na území Čech, Moravy a Slezska měli v době 
rozkvětu v 18. stol. 31 kolejí a gymnázií, při 
nichž fungovaly fil. ústavy, gymnázia, re álky 
a obecné školy. Řada členů se zapojila do nár. 
obrození, řádová gymnázia měla vyso kou 
úroveň, proslulé bylo pěstování hud by, chrá-
mového zpěvu a provozování div. her (→ řá-
dové divadlo). Význ. byly koleje i z hlediska 
arch. a výtv. První mimoital. ko lej vznikla 
v Mikulově r. 1631 zásluhou kar dinála Fran-
tiška z Dietrichsteina. Na sev. Moravu dora-
zili již r. 1634, kdy je do Lipníku nad Bečvou 
přivedl František z Dietrichsteina, aby zde 
provedli rekatolizaci (→ protireformace). 
Kolej zde vznikla po r. 1660 (proslula jako 
řádo vý noviciát) a zrušena byla r. 1884. Význ. 
cel kem je dochovaná zdejší knihovna. Kon-
vent ve Staré Vodě (1690–1921) proslul v sou-
vislosti s tamním → poutním místem. Do → 
Příbora uvedl p. olomoucký biskup Karel 
Lichtenstein -Castelcorn v r. 1694, kolej byla 
postavena podle projektu Giovanniho Pietra 
Tencally. V do bě největšího rozkvětu měla 
přes 300 žáků, zrušena byla r. 1875. Kolej 
v Bílé Vodě u → Javorníku založil Jakub Ar-
nošt Liechtenstein -Castel corn r. 1724, gym-
názium zde působilo v l. 1727–1829. Kolej 

utrpěla za válek s Prus kem (→ slez. války). 
Zdejší fil. ústav existoval v l. 1751–86, kolej 
zanikla r. 1921. Úspěch koleje v Bílé Vodě 
inspiroval velmistra → řádu něm. ry tířů, 
aby založil další kolej v → Bruntále (1731). 
Ihned zde bylo otevřeno gymnázium (uza-
vřeno v r. 1888); kolej zanikla r. 1904. Re-
formy školství v 19. stol. způsobily pozvolný 
zánik piaris tických škol, jejich zbytky byly 
likvidovány v r. 1950. 
Lit.: Zemek, M. – Bombera, J. – Filip, A.: P. v Če chách, 
na Moravě a ve Slezsku 1631–1950, Prievidza 1992; 
Svátek, J.: P. a Opa va, ČSZM-B 42, 1993, č. 3; P. v Pří-
boře, sborník příspěvků z odborného sympozia 300 let 
piaristického gymnázia v Příboře, Nový Jičín 1995; 
Svátek, J.: P. a České země, in: Rekatolizace v českých 
zemích, Jičín 1995; Zuber, R.: P. a jejich koleje na Mo-
ravě v 18. stol., in: Tři sta let p. v Jeseníkách, Moravský 
Beroun 2001. 
Obr.: A27; M (16, 241); V (37, 62).   TK

PIASTOVCI SLEZŠTÍ , slezská větev Piastovců. 
Knížecí rod vycházející od Vladislava, zv. 
Vyhnanec, syna Boleslava Křivoústé ho. Po-
díl na moci získal okolo r. 1138 – tzv. slez. 
(tehdy vratislavský) úděl; senior dy nastie 
spravoval seniorátní vládu nad jednotli-
vými úděly a reprezentoval celé Polsko na-
venek. Byl však poražen ml. bratry a uprchl 
do Německa. V r. 1163 pod tlakem císaře 
Fridricha I. Barbarossy získali jeho synové 
právo na návrat do otcovského údělu. De-
finitivně se tak stalo okolo r. 1173. Synové 
Vladislava Vyhnance zanechali dva muž ské 
potomky s právem na dědičné panství: Bo-
leslava Vysokého, vratislavského slez. kn., 
a Měška Ploskonohého, kn. ratibořského 
(opolsko -ratibořského). Od nich od vozují 
svůj původ 2 zákl. slez. knížecí linie: dolno-
slez. a opolská, která od 14. stol. přijala také 
název slez. a od následujícího stol. horno-
slez. Tehdy se též vžil název regionu Horní 
Slezsko (území na východ od řeky Kladská 
Nisa). V průběhu řady dělení se Vratislav-
ské a Opolsko -Ratiboř ské (Opolské) knížec-
tví rozpadly na řadu drobnějších knížectví 
(ve 14. stol. jejich počet krátkodo bě dosáhl 
22). Ve 13. a na poč. 14. stol. se slez. kn. po-
važovala za kn. pol., což jim nepřekáželo 
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v navázání blízkých vzta hů s čes. králi, tento 
stav byl shodný s teh dejším evr. chápáním 
lenního práva. Od r. 1289 navazoval úzké 
vztahy s čes. králi kn. kozelsko -bytomský, 
od r. 1291 pokračovali jeho dva bratři Mě šek 
Těšínský a Boleslav Opolský. Převzetí kon-
troly nad slez. kn. bylo dokončeno za vlády 
Jana Lucemburského: r. 1327 slo žila (horno)
slez. kn. hold a od r. 1329 následovala kn. 
dolnoslez. (některá z nich pod nátlakem; → 
Trenčínská smlouva). Proces zakončil císař 
Karel IV. V obdo bí → husitských válek slez. 
kn. (především hornoslez.) získala nezávis-
lost, kterou zlik vidoval čes. a uh. král Ma-
tyáš Korvín. V 15. a na poč. 16. stol. začalo 
období vymírání piastovských linií (např. 
r. 1532 opolská). Slez. kn. předávala dědictví 
pouze v mužské linii. Opuštěné úděly pře-
dávali králové do jiných rukou: sporadicky 
jiným Piastovcům, někdy → Přemyslovcům 
opavským (Ratibořsko), Podě bradům (mj. 
Olešnicko), nebo → Hohenzol lernům, někdy 
je zase vtělili bezprostředně do Koruny. Pře-
trvaly dvě linie Piastovců ve Slezsku: břež-
ská (do r. 1675) a těšínská (do r. 1625). → 
Těšínské knížectví zůstalo v piastovských 
rukou do r. 1653, po smrti poslední těšínské 
kněžny z rodu Piastovců Alžběty Lukrécie 
přešlo na → Habsburky. 
Lit.: Jasiński, K.: Rodowód Piastow Śląskich 1, 3, Wro-
cław 1973, 1977; Barciak, A. (ed.): Książeta i księżnie 
Górnego Śląska, Katowice 1995; Panic, I.: Książe cie-
szyński Przemyslaw Noszak, Cieszyn 1996; týž: Poczet 
Piastów i Piastówien cieszyńskich, Cieszyn 2002; Pindur, 
D.: Těšínsko za vlády piastovského knížete Kazimíra II. 
(1477–1528), in: PaSMB 14, 2004.   IP

PIEGZA , Karol, učitel, básník, prozaik, vý-
tvarník, folklorista, * 9. 10. 1899 Lazy 
(Or lová, Karviná), † 3. 2. 1988 Jablunkov 
(Frý dek -Místek). 
Profesí učitel, v r. 1919 absolvoval uč. semi-
nář v → Těšíně, pracoval jako učitel a ředitel 
pol. škol v → Orlové, Stonavě, v l. 1945–60 
v → Jablunkově. Během první svět. války bo-
joval jako rak. voják na ital. frontě, za druhé 
svět. války byl vězněn v koncentračních 
táborech. Napsal sbírky povídek v nářečí 
Sękaci ludzie (1963, 1979), Opowiadania 

beskidzkie (1971), lid. pohádky Tam pod Ko-
zubową (1974), básnické sbírky Echa spod 
Kozubowej (1974), Echa spod hałdy (1975), 
populárně -naučné práce Malarze śląscy 
(1937), Ceramika cieszyńska (1971) aj. Za-
jímal se také o dějiny regionu, výtv. umění, 
fotografování, byl členem řady spolků (Be-
skid Śląski, Macierz Szkolna) a jedním 
ze zakladatelů sdružení Śląski Związek Lite-
racko -Artystyczny (1937), po r. 1945 orga-
nizace → PZKO, iniciátorem folk. slavností 
→ Gorolski Święto, zakladatelem souboru → 
Gorol. Ve svých fotografiích a výtv. pracích 
dokumentoval hmotnou kulturu → Těšínska 
(→ lid. architektura, zařízení domácností, → 
kroje, řemesla). Etnografickou hodnotu mají 
i jeho lit. práce, psané hl. v → nářečí těšín-
ském. Dále publikoval v periodikách → GL, 
→ KalŚ, Poglądy, → Zw ad. Bibliografie 
K. P. je uchována ve spisech Folkloristické 
sekce PZKO (Hej, koło Cie szyna, 1975; Już 
się rozlega miły głos, 1980; Na cie szyńskiej 
ziemi, 1985). V pol. ZŠ v Bukovci bylo za-
čátkem 90. l. zřízeno malé reg. mu zeum K. P.
Lit.: Kadłubiec, D.: K. P., jego pasje i laboratorium 
folklorystyczne, in: Tam pod Kozubową, Ostrava 1975; 
Kadłubiec, D.: O K. P. i jego sękatych ludzie, in: Sęka ci 
ludzie, Ostrava 1979.   IB + KK 

PIETISMUS , reformní hnutí uvnitř luterské 
církve na konci 17. století, které bylo reakcí 
na dogmatis mus a přeceňování pozdějších 
tradic na úkor biblické zvěsti. 
P. kladl důraz na praktickou zbožnost. Jeho za-
kladatelem byl Philipp Jacob Spener (* 1635, 
† 1705), jehož názory se utvářely pod vli-
vem → J. A. Komenského. Pod vlivem p. 
byla i bratrská církev v Ochranově. Středis-
kem p. se stalo Halle, kde August Hermann 
Francke (* 1663, † 1727) založil univerzitu, 
si rotčinec a pedagogium; do r. 1730 tu studo-
valo 760 studentů ze Slezska. Francke ovliv-
nil mj. i hr. Henckela na → Bohumíně, kde 
působil také Anhard Adelung. V → Tě šíně 
působili pietisté již při založení kostela mi-
losti a pak ve 20. l. 18. stol. (→ náb. poměry). 
Byli stále bedlivě sledováni kat. institucemi, 
ale pronásledovala je i ortodoxní luterská 
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církev, zřízena byla inkviziční ko mise, defi-
nitivně byli přívrženci p. vyhnáni z → Těšín-
ska v r. 1730 (→ J. Liberda, → J. Sar ganek). 
P. formoval také komunity morav. → Němců, 
tajných vyznavačů jednoty bratrské, pře-
devším ze Suchdola nad Odrou. Ti od 20 l. 
18. stol. postupně odcházeli z vlasti a usa-
zovali se v Horní Luži ci na panstvích hr. 
Zinzendorfa, kde založili osadu Herrnhut 
(Ochranov, → emigrace pobělohorská, → 
K. David). Znovu se příklon k hnutí proje-
vil až v 19. stol. (pastor Friedrich Traugott 
Kotschy), k vzestupu no vopiestismu došlo 
na přelomu 19. a 20. stol. 
Lit.: Meyer, D.: Der Pietismus und die katholische 
Kirche in Schlesien, in: Geschichte des christlichen Le-
bens im schlesischen Raum 1, Münster 2002; Štěříková, 
E.: Jak potůček v jezeře: Moravané v obnovené Jednotě 
bratrské v 18. století, Praha 2009; Patzelt, H.: Pietismus 
v Těšínském Slezsku 1709–1730, Cieszyn 2010; Czyz, 
R. – Gojniczek, W. – Spratek, D. (ed.): Trzysta lat tole-
rancji na Slasku Czieszynskim, Cieszyn 2010.   TK + JMl

PIETWAŁD  → Petřvald

PILAŘ , Martin, literární teoretik, historik 
a kri tik, * 3. 9. 1955 Jilemnice (Semily). 
Vystudoval gymnázium v Nové Pace (1974), 
pak bohemistiku a anglistiku na FF UP 
(1979). Od r. 1982 působil na PF v → Os-
travě, od r. 1991 na FF → OU, kde se zabý vá 
současnou čes. literaturou (PhDr. 1984, CSc. 
1993) a lit. teorií (Pokus o žánrové vyme zení 
povídky, 1994; Podoby českého povídkového 
cyklu ve XX. století, 2008), undergroundo-
vou literaturou a alternativní kulturou (Un-
derground – kapitoly o českém literárním 
undergroundu, 1999; Vrabec v hrsti aneb 
Klišé v literatuře, 2005; habilitace 2006). 
V l. 1990–94 člen redakční rady revue Ini-
ciály, od r. 1997 Host. Zúčastnil se týmové 
práce na slovnících čes. a středoevr. litera-
tury (Slov ník české prózy 1945–1994, 1995; 
Dictiona ry of Literary Biography 232, 2001, 
a 353, 2010, aj.), píše studie a kritiky o reg. li-
teratuře (in: Kapitoly z literárních dějin Slez-
ska a severní Moravy, 2000). Je spoluautorem 
3. a 4. dílu Dějin české literatury 1945–1989 
(2008). Kromě postdoktorského studia (Ox-
ford, 1990–91) absolvoval studij ní a výzk. 

pobyty (Londýn, Glasgow). Od r. 2001 vy-
učuje čes. literaturu na univerzitě v Glasgow, 
od r. 2008 v Oxfordu. Studie a rec. publikuje 
v domá cích i zahr. časopisech, sbornících 
a slovnících (USA, Kanada, Velká Británie 
a Polsko). 
Lit.: Trávníček, J.: Z Ostravy, ale čiman, Pilař, ale 
zná, Tvar, 1996, č. 16; Švanda, P.: Český under ground 
od 50. let do dneška, Proglas, 1999, č. 7; Koten, J.: Ji-
nak o klišé, Tvar, 2006, č. 11; Lederbuchová, L.: M. P. 
Podoby českého povídkového cyklu ve XX. století, 
Bohemistyka, 2009, č. 2.   OM 

PINKAS , Jiří, dirigent, sbormistr a pianista 
28. 10. 1920 Praha, † 1. 7. 2003 Brno. 
Maturoval na reálném gymnáziu r. 1940. 
Klavír studoval u Ilony Štěpánové -Kurzo vé, 
dirigování u Pavla Dědečka. 1945–55 byl 
sbormistrem a dirigentem v Českosloven-
ském rozhla se v Praze. Od 1955 dirigentem 
brněnské opery, 1962 se stal dirigentem tamní 
Stát ní filharmonie. Od sezony 1966/67 pře-
vzal vedení ostr. opery (→ NDM). Dlouho-
leté dirigentské a sbormistrovské zkušenosti 
i osobnostní suverenitu využil k uskuteč-
ňování um. programu, jehož nosnými pilíři 
byla provedení klasických čes. oper, Straus-
sova Růžového kavalíra (1967), Wagnero-
vých a Prokofjevových oper a zvl. opery → 
L. Janáčka Z mrtvého domu (1974). Úspěš ně 
se uplatnil i jako dirigent → Janáčkovy filhar-
monie. V polovině sezony 1978/79 se P. s ostr. 
operou rozloučil a vrátil se do Brna. 
Lit.: Malotová, L.: Působení J. P. v ostravské opeře 
(1966–78), in: Hudební divadlo v Čechách, na Moravě 
a ve Slezsku, Ostrava 1995.   JM

PÍSNĚ HORNICKÉ , původem lidové i umělé 
stavovské písně, jež se obvykle řadí mezi 
dělnické písně.
Jejich výskyt byl těsně spojen s prostředím, 
kde bylo → hornictví rozšířeným zaměstná-
ním. Pro p. h. jsou charakteristické podrobné 
ob razy ze života horníků a jejich práce, líčí 
neutěšenou soc. situaci, alkoholismus, popi-
sují neštěstí v dolech, nechybí ani motivy od-
bo je. P. h. opěvují kamarádství a hornickou 
hrdost, časté jsou náb. motivy. Např. před fá-
ráním zněla na Ostravsku jedna z nejst. písní 
k patronce havířů sv. Barboře (Barbor ko, 
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panenko svatá). Vedle ústního podání se p. h. 
ve Slezsku šířily také jako → kramář ské písně. 
Duchu kramářské písně byly p. h. blízké de-
tailními popisy a naturalistic kým líčením ka-
tastrof a krveprolití. V hud. stránce najdeme 
spojitost s lid. písněmi, zejm. v přebírání lid. 
nápěvů. Jedna z verzí Písně horníků z r. 1894 
o zásahu proti stávkujícím se kupříkladu 
zpívá na nápěv písně Ja mam tragač novy. 
Písně často sklá dali sami havíři. Uplatnění 
nacházely mimo doly, kde se dlouho dodržo-
val zákaz zpěvu světských písní při vykoná-
vání nebezpečné ho hornického zaměstnání. 
V textech lze na jít řadu slangových výrazů 
z oblasti hornic ké profese, která přejala odb. 
terminologii z němčiny (bergman, geltag, 
flec, štajger). I ve zpěvu se projevil něm. vliv, 
např. známá Již opět z věže zaznívá je pře-
klad něm. zlidovělé p. h. Es klingt schon aus 
dem Turm. K odkazu st. vrstev p. h. přibyla 
po r. 1945 díla skladatelů (→ R. Kubín, Miloš 
Smatek, Jiří Pauer ad.) zahrnovaná rovněž 
pod pojem p. h. a určená pro potřeby hor-
nického zpě vu (→ dělnické dechové hudby). 
Na rozdíl od jiných zemí (Německo, Polsko), 
kde se p. h. soustavně zabývají sběratelé i ba-
date lé, čes. folkloristika jim věnovala pozor-
nost jen v rámci výzkumu dělnického zpěvu 
(→ hornický folklor). 
Lit.: LK NEČMS 2; H. p. pro 1–4 hlasý sbor s dopro-
vodem ky tary nebo harmoniky ad lib. I. (p. h.) vybral 
a upravil F. Suchý, II. (písně současné) vybral a upravil 
K. Fiala, Praha 1950; Indra, B. – Scheufler V. – Stola řík 
I.: Lidové písně havířské, RZ 1, 1951; Rohel, J.: Černá 
země – radostná země, RZ 1, 1951; Karbusický, V.: Naše 
dělnická píseň, Praha 1953; Karbusický, V. – Pletka, V.: 
Dělnické písně I., II., Praha 1958; Dygacz, A.: Pieśni 
górnicze, Katowice 1960.   MTn

PÍSNĚ KRAMÁŘSKÉ , skladby světského a ná-
boženského obsahu, umělého i lidového 
původu, šířené formou drobných tisků pro-
dávaných na jarmarcích (odtud synonymní 
název jarmareční píseň) a poutích či podo-
mním prodejem. 
P. k. tvořily součást lid. kultury zejm. v 18. 
a 19. stol., ale byly tištěny už v 17. stol. a je-
jich zárodky lze spatřovat v letákových tiscích 
16. stol. Ve Slezsku byly význ. částí zpěvního 

repertoáru ještě poč. 20. stol. Šířily je tiskárny 
v → Těší ně, → Opavě, → Frýdku a dalších 
slez. městech (→ nakl.), ale dostávala se sem 
také produkce z Moravy (Olomouc, Kromě-
říž, Brno), z Čech (např. Litomyšl, Pardubice, 
Chrudim, Praha) a dokonce z pomezního Slo-
venska (zejm. Škarniclovská tiskárna ve Ska-
lici). Světská p. k. čerpala své náměty ze života 
společnosti, popisovala neštěstí a kata strofy, 
vraždy a zavádění novot (zpravodajské p. s pu-
blicistickou funkcí), zastoupena byla i lyrika 
(milostné p.). Největší procento p. k. však za-
stupují náb. náměty (p. mariánské, o svatých, 
utrpení Krista ap.). Formou kramářského tisku 
byly vydávány p. poutního charakteru, které 
měly často reg. zakotvení (v naší oblasti pře-
devším sv. Antonín na hoře → Prašivé, P. Ma-
rie Frýdecká, sv. Anna u Opavy, sv. Valentin 
v → Příboře či něm. → poutní místa, např. 
Maria Hilf u Cukmantlu, dnešních → Zlatých 
Hor). – Vnějším znakem produkce je typizo-
vaný vzhled tisku – nejčastěji šlo o čtyři listy 
(dva dvojlisty) šestnácterkového formátu (ve-
likost cca 8 × 10 cm, která vznikla přehnutím 
archu papíru na 16 políček), od přelomu 18. 
a 19. stol. jsou časté také dvojlisty osmerko-
vého formátu. Charakteristické jsou pro p. k. 
stereotypní tituly (Nová píseň, Píseň nábožná, 
Pobožná píseň, Pí seň kratochvilná, Příkladná 
píseň ap.) a některé ustálené poč. formule p. 
(„Poslyšte, křesťané“; „Maličko se zastavte, 
křesťané rozmilí“; „Sem, sem rychle chvá-
tejte“ ap.). Písně nedoprovázela notace (z ekon. 
důvodů), ale odkazova lo se na melodie jiných 
známých písní slovy „Zpívá se jako:“ (většina 
písní skládána na cizí melodie). V případě již 
rozšířeného textu se vyskytuje formule „Zpívá 
se známou notou“, pokud měla p. vl. melodii, 
uvádělo se „Má svou vlastní notu“. P. se slo-
kami tvořenými čtyřmi osmislabičnými verši 
se většinou odkazovaly na „obecní notu“ (roz-
sáhlý soubor obecně známých p., jejichž melo-
die se daly v takovém případě použít). Zřídka 
se objevovaly nejasné nápěvové odkazy jako 

„Má trubáckou notu“. – V době svého rozkvětu 
byly p. k. význ. ko munikačním prostředkem; 
jednotlivé tisky si jejich majitelé svazovali 
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do tzv. špalíčků. Ve zkrácené podobě, popř. 
i jinak pozměně né, vešly některé do lid. zpěv-
ního repertoá ru. Kramářský tisk byl předlo-
hou rozšířené p. o zbojníkovi → Ondrášovi 
(Ty Ondra šu, synu mily), rovněž milostná Už 
je mala chvilka do dně je původem kramář-
ská. Náb. p. k. byly někdy přejímány do kan-
cionálů, zejm. v 18. stol. (Slaviček rájský → 
J. J. Božana, Cytara Nového zákona Antonína 
Koniáše, lokální varianty kancionálku pro 
širší vrstvy s názvem Písně roční). Docházelo 
však i k opačnému převzetí – otištění p. ze st. 
kancionálu v kramářském tisku (dokonce 
i některé ambiciózní p. jindřichohradeckého 
Adama Michny, které zlidověly a na jejichž 
melodii bylo též odkazováno u nových textů). 
Autory slez. p. k. byli jejich vyd., lid. písmáci, 
písničkáři a zpěváci, duchovní. Jejich počet 
byl vysoký a produkce značná. Kromě vl. 
nově vytvoře ných p. k. se touto cestou šířily 
také svatební p. a vinše, vánoční koledy, jako 
kramář ské tisky se vydávaly → p. hornické 
a mnohé → p. zlidovělé. Tištěná podo ba umož-
ňovala větší rozšíření a tradování v ustáleném 
tvaru nepodléhajícím vývojovým proměnám 
během šíření ústní tradicí, třebaže i p. k. se 
někdy objevují ve variantních podobách. 
Lit.: Václavek, B. – Smetana, R.: České písně kramářské, 
Praha 1937 (2. vydání, Praha 1949); Gelnar J. – Sirovátka, 
O.: Slezské písně z Třinec ka a Jablunkovska, Praha 1957; 
Václavkova Olomouc 1961. Sborník referátů a diskus-
ních příspěvků o k. p., Praha 1963; Vochala, J.: Lidová 
špalíčková literatura na Těšínsku (Zkušenosti terénního 
průzkumu lidových písmáků na Těšínsku o české písni 
špalíčko vé), T 13–14, 1964–1965; Veselská, J.: Soupis 
kramářských písní ve sbír ce Okresního vlastivědného mu-
zea ve Frýdku -Místku, Frýdek -Místek 1982.   JI + MTn

PÍSNĚ MILOSTNÉ , lyrické písně o různých 
podobách lásky. 
Slez. písně vyjadřují prostý cit bez patosu, 
jsou jednoduché ve slovesné i hud. slož ce. 
P. m. pojednávají o šťastném milování dvou 
mladých lidí („A jo śe ji pytoł, / či by mě 
chćała / a ona mi na to / ručky podała. / Oj-
co vě śe dovědželi, / zaraz pro mě přijechali, / 
było věšeli.“). Takto ideálně se ovšem zpívá 
jen v malém množství písní; častěji se ho-
voří o nenaplněné lásce, o ztrátě poctivosti, 
o zbraňování a soc. přehradách („Un dostaně 

vjana pola / štyry łany / a ja jyny z chalupěn ky 
/ tragač polumany.“). P. m. zpívaly hl. ženy, 
což souviselo se zpěvními situacemi. Byly 
vhodnou náplní času stráveného při spo lečné 
práci zejm. v domácnosti, při předení nebo 
draní peří. Mužský zpěv umožňoval přednes 
písní s milostnými náměty hl. u muziky. Te-
matická příbuznost slez. p. m. vedla ke spojo-
vání více textů s jedním nápěvem. Obdobná 
struktura verše umožnila rovněž výskyt 
stejných slok nebo i větších texto vých úseků 
v různých p. m. Milostné moti vy najdeme 
i v dalších písňových druzích, v → písních 
voj., rekrutských, sva tebních, v koledách 
(→ obřadní písně) a pís ních pasteveckých 
(→ pastýřský folklor), v epice i v písních 
tanečních (→ lid. tanec). 
Lit.: Salichová, H.: Národní písně slezské II., Praha – 
Kyjovice 1920; Mojžíšek, J.: Lidové písně z Tě šínska, 
Ostrava 1956; Gelnar, J. – Sirovátka, O.: Slezské písně 
z Tři necka a Jablunkovska, Praha 1957; Salich, M. – 
Richter, J.: Lidové písně z Bílovecka a okolí v úpravách 
pro školy, soubo ry a sbory, Ostrava 1963; Lýsek, F.: 
Písně z Lašska, Brno 2004.   MTn 

PÍSNĚ OBŘADNÍ , písně spojené s výročními 
a rodinnými obyčeji. 
Obřadní funkci si podržely pouze vánoční 
a jarní koledy a některé písně svatební. Vá-
noční koledování probíhalo od Štěpána do Tří 
králů. Zpívaly se písně různého původu, 
čes. vánoční písně vedle místních slez. ko-
led. Na Opavsku se uplatňovaly spíše umělé 
kostelní písně, jako Narodil se Kristus Pán, 
nebo Buď od nás pozdraven Mesiáš, zatímco 
na Frýdecku a → Těšínsku se zpívaly více 
lid. koledy náb. i světského obsahu. Koledo-
vání probíhalo na Boží narození, na Štěpána, 
o Vánocích se předváděla hra Pastuškové 
pojednávající o narození Ježíška, koledova lo 
se na Tři krále. Zvl. koledy byly určeny děv-
čatům, chlapcům, faráři a panu rektoro vi. 
Na Jablunkovsku, kde se koledovalo nej-
déle, vedl skupinu koledníků nejlepší zpě vák 
s velkou zásobou koled, který určoval, kolik 
písní se bude zpívat, sám také pronášel přání, 
tzv. osundz, který doplňovali ostatní koled-
níci v refrénu. Obsahem koled náb. rázu byly 
výjevy z událostí kolem narození Páně, zpěv 
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o cestě pastýřů do Betléma a při nášení darů 
Ježíškovi, ve světských převlá dala různá 
přání hojnosti a úspěchu v hospo dářství i v ži-
votě. Jarní koledování probíhalo na Smrtnou 
neděli, kdy se za zpěvu písně (např. Neśeme 
Mařenu na černu nedělu) vy nášela Mařena. 
S majičkem a s písní Majič ku, majičku, tys 
pěkně zeleny se chodilo týž den na Frýdecku, 
na Opavsku se ozdobený smrček nazýval 
krasna a při obchůzce zně la píseň Krasna, 
krasna, kaj si husy pasla? Gelnar se Siro-
vátkou uvádějí, že se s mojič kem chodilo 
až na Velikonoční pondělí. Nej bohatší sku-
pinu p. o. představují svatební písně, z nich 
především ty, které se stabilně vázaly k jed-
notlivým okamžikům obřadu. Převládala 
v nich témata rodinná, milostná, svatební 
a manželská, vlivem církve do nich pronikaly 
i náb. motivy. Svatební písně zně ly při vití 
věnečku, cestou do kostela, z od davek a při 
čepení. Na Těšínsku v této fázi obřadu tan-
čily ženy s nevěstou tanec bjoły, což je místní 
forma třídobého točivého tan ce typu staro-
dávného, další písně zněly při odvážení ne-
věsty do nového domova. Jiný obřadní tanec 
s nevěstou zv. vyvozany byl doprovázen písní 
Mesiaš přišel na svět pravdivy, která se šířila 
kramářskými tisky (→ píseň kramářská). 
Lit.: Sláma, F.: Vlastenecké putování po Slezsku, Praha 
[1886]; Vyhlídal, J.: Naše Slezsko, Praha 1903; Sali-
chová, H.: Slezské lidové písně svatební a jiné z Kyjo-
vic a okolí, Zábřeh 1917; Salichová, H.: Národ ní písně 
slezské II., Praha – Kyjovice 1920; Satke, A.: Koledo-
vání na Jablunkovsku, RZ 6, 1956; Stolařík, I.: Hrčava, 
Ostrava 1958.   MTn 

PÍSNĚ PASTÝŘSKÉ  → Pastýřský folklor

PÍSNĚ PIJÁCKÉ , písně spojené s konzumací 
alkoholických nápojů. 
Tato vazba se odráží v tématech písní, kte ré 
žertovnou formou popisují popíjení a ve stej-
ném duchu varují před neblahými ná sledky 
nadměrného holdování alkoholu („Šikorku, 
Šikorku, / dybyš ty něpijoł, / to by še na tebě / 
karmazyn rozvijoł.“). Slez. písně se zmiňují hl. 
o pivu a o kořalce, o víně se zpívá např. ve sva-
tební písni popisující zá zrak v Káni Galilejské, 
kde Ježíš na svatbě proměnil vodu ve víno. 

Obsahem i celko vým laděním se řadí pijácké 
písně mezi žertovné, a proto se zpívaly při 
podobných příležitostech jako žertovné, zejm. 
při některých obyčejích a oslavách, na svatbě 
(→ písně obřadní), o fašanku, krmaši (ho-
dech) a při různých zábavách, o pití se zpívaly 
i → písně stav. („My mulaře, my sme pani, 
/ my pijeme gořalečku / bez přestani.“). Zpěv 
pijáckých písní předpokládá určitou atmo-
sféru vyvolanou konzumací alkoholu, což 
usnadňuje přijetí jadrnějších výrazů. 
Lit.: Myslivec, F.: Slezské národní písně, tance a po-
pěvky, Opava 1930; Pudich, V. L.: Hlučínsko zpívá, 
Opava 1938; Gelnar, J. – Sirovátka, O.: Slezské písně 
z Třinec ka a Jablunkovska, Praha 1957.   MTn 

PÍSNĚ PRACOVNÍ , písňové útvary, v nichž 
je rytmus přímo svázán s pracovním po-
hybem. 
Ve zpěvním fondu → lid. písně jsou p. p. za-
stoupeny nepatrně. Na Moravě jsou repre-
zentovány písněmi koseckými, ve Slezsku 
nejsou doloženy. Jako prac. v širším pojetí 
se označují písně spojené funkčně a tema-
ticky s určitou prac. příležitostí, např. písně 
žatevní (ženculske, žnivove). Při práci na poli 
a na loukách, tj. při fyzicky namáhavé čin-
nosti ve volné přírodě, vyplňoval zpěv spíše 
přestávky mezi prací. K prac. se zařazují také 
pastevecké popěvky a vyvolávání, v nichž 
se uplatňovaly i další funkce, zejm. signální 
a komunikativní (→ pastýřský folklor). 
Lit.: LK NEČMS 3; Vochala, J.: Slezské dožínky, Těšín 
1924; Gelnar, J. – Sirovátka, O.: Slezské písně z Třinec ka 
a Jablunkovska, Praha 1957; Toncrová, M.: Halekač ky – 
pastevecké písně dětí na Moravě a ve Slezsku, in: Pies-
ňové žánre v tradičnej hudobnej kultúre, Bratislava 1999. 
  MTn 

PÍSNĚ STAVOVSKÉ , písně příslušníků jed-
notlivých povolání. 
Ve Slezsku je tato skupina reprezentována hl. 
→ písněmi hornickými. Na Opavsku se zpí-
valy písně mułařů, hlučínských zed níků, 
kteří chodili sezonně pracovat mimo byd-
liště. V těsném sousedství slez. regionů žily 
další p. s., např. tkalcovské na Frenštát sku. 
Část p. s. se šířila kramář skými tisky a ně-
kteří jejich autoři jsou zná mi. Kromě popisů 
jednotlivých řemesel či zdatnosti řemeslníků 
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je v nich zdůrazňovaná stav. hrdost, nápadná 
zejm. v hornických písních, nechybí ani soc. 
motivy. 
Lit.: Scheufler, V.: Lidové písně z Pet řvaldu, RZ 1, 1951; 
Indra, B. – Scheufler, V. – Stolařík, I.: Lidové pís ně ha-
vířské, RZ 1, 1951; Vavrečka, V.: Hlučínští „mułaři“, 
RZ 2, 1952; Karbusický, V.: Naše dělnická píseň, Praha 
1953.   MTn

PÍSNĚ TANEČNÍ  → Lidový tanec

PÍSNĚ VOJENSKÉ , písně spojené s vojen skou 
službou. 
Tento písňový druh netvoří písně samot-
ných vojáků, ale spíše ty, v nichž se zpívá 
o vojně a voj. životě. Samostatnou skupinou 
jsou písně rekrutů. Obsahově jsou slez. písně 
po dobné písním jiných oblastí. Také v nich 
se zpívá o voj. míře a o tom, jak matce od-
vedli syna, o životě na vojně, o význ. bi tvách 
ap. Písně jsou blízké variantám z ji ných re-
gionů nejen textově, ale i hudebně, zejm. 
metrorytmickou stavbou. Podle reálií obsa-
žených v textech lze poměrně přesně stano-
vit stáří písní (popisy uniforem, délka voj. 
služby, způsob odvodů, jména bitev, gene-
rálů atd.). Podobně jako v jiných oblas tech 
se v textech slez. p. v. objevují místa, kam 
byli vojáci odváděni („Ej, dej se, šuchaj, / dej 
se zagrač, / ej, bo či šijum / v Berně kabat.“), 
zpívá se o chystaných bitvách („Naš pan ce-
sař / ve Vidňu stoji, / un še s nami / do vojny 
stroji.“). Obrazy ze života vojáků se střídají 
s milostnými motivy nejrůznějšího ladění. 
Lit.: LK NEČMS 3; Salichová, H.: Národní písně slez-
ské II., Praha – Kyjovice 1920; Nečas, J. – Vysloužil, J.: 
Hlučínský zpěvníček, Praha 1950; Mojžíšek, J.: Lidové 
písně z Těšínska, Ostrava 1956; Gelnar, J. – Sirovátka, 
O.: Slezské písně z Třinec ka a Jablunkovska, Praha 1957; 
Lýsek, F.: Písně z Laš ska, Brno 2004.   MTn 

PÍSNĚ ZLIDOVĚLÉ , umělé písně, které se sta ly 
součástí spontánního lidového zpěvu. 
Bedřich Václavek považuje p. z. za podobné 
→ lid. písni s tím rozdílem, že autor zlido-
vělé je znám. Ve Slezsku příliš mnoho p. z. 
neznáme. V písni Za gorom, za vodum mě-
šonček vychodži z Jablunkovska je zpra-
cován text básně Čekání Václava Hanky, 
v reper toáru se uchytily dále písně Slovan 

jsem a Slovan budu a Hej, Slované. K často 
za znamenaným patří písně Karla Sudi-
míra Šnajdra Se děla cikánka pod keříčkem 
a V borovém na skále háji. Některé p. z. zís-
kaly značnou po pularitu díky tomu, že byly 
vydány tiskem a prodávány jako → písně 
kramářské (František Haiss: Na hranici 
města německého). Jako zlidovělá se šířila 
také Škrou pova Kde domov můj?, pozdější 
čs. hymna. Ve Slezsku byla vytvořena další 
sloka: „Gdě domov muj? / Gdě domov muj? / 
Ve Frenštatě u Přibora, / ne daleko Lysa hora, 
/ napravo je Javornik / a nalevo Ondřejnik, / 
uprostřed je hora Radhošť, / pod Radhoštěm 
domov muj, / pod Radhoštěm domov muj.“ 
Lit.: LK NEČMS 3; Horečka, F.: O písni novější, ČeZ VI, 
1929–1930; Václavek, B.: Písemnictví a lidová tradice. 
Obraz jejich vztahů v české písni lido vé a zlidovělé, Olo-
mouc 1938; Václavek, B. – Smeta na, R.: O české písni 
lidové a zlidovělé, Praha 1950; Gelnar, J. – Sirovátka, O.: 
Slezské písně z Třinec ka a Jablunkovska, Praha 1957; 
Vochala, J.: Lidová špalíčková literatura na Těšínsku. 
Zkušenosti terénního průzkumu lidových písmáků na Tě-
šínsku o české písni špalíčkové, T 13–14, 1964–1965. 
  MTn

PÍSNĚ ŽERTOVNÉ , písně, které se zpívaly 
nejčastěji o zábavách, na svatbě, při oslavě 
žní nebo při společných zimních pracích 
a u muziky.
Jejich příznačnou vlastností je optimistický 
tón, vtip, někdy improvizace. Často v okruhu 
žertovných popěvků vznikaly nové míst ní 
výtvory jinde nezaznamenané. Písně po-
pisovaly žertovným způsobem vztahy mezi 
ženou a mužem, škádlení mezi milenci, pra-
nýřovaly nepěkné lidské vlastnosti jako le-
nivost, zálibu v nemírném jídle a pití, od-
suzovaly hašteření, pomluvy či nepořádnost 
děvčete. Kritickým tónem písně nijak nešet ří 
(„Zajechoł ku ni / ze štyrmi koňmi, / ale se mu 
pořondek / nepodobał u ni. / Metla na stole, / 
łyžki v popěle / a garnce pod łavum / zarostłe 
travum.“). Zastoupení p. ž. ve slez. zpěvním 
fondu je velké, zejm. v písních tanečních 
(→ lid. tanec). Žertovné motivy pronikly 
rovněž do písní pastevců, do halekaček, mezi 
žertovnými je řada → písní pijáckých, stejná 
tematika se objevuje často v popěvcích zpíva-
ných na svatbě (→ písně obřadní) a zábavách. 
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Ne vyhnuly se jim ani koledy („Vaša cerka, ta 
je lina, / za pecem je vepřovina“). 
Lit.: Pudich, L. V.: Hlučínsko zpívá, Opa va 1938; Moj-
žíšek, J.: Lidové písně z Těšínska, Ostrava 1956; Gelnar, 
J. – Sirovátka, O.: Slezské písně z Třinec ka a Jablunkov-
ska, Praha 1957; Salich, M. – Richter, J.: Slezské lidové 
pís ně z Bílovecka a okolí v úpravách pro školy, soubory 
a sbory, Ostrava 1963; Lýsek, F.: Písně z Laš ska, Brno 
2004.   MTn

PITHARTOVÁ , Jana, dramaturgyně, drama-
tička, scenáristka, * 4. 12. 1965 Pardubice.
Absolvovala PF v Hradci Králové (obory 
čes. jazyk a obč. nauka, 1989). Dramatur-
gyně Východočeského divadla v Pardubicích 
(1995–99 a 2001–08), → Divadla Petra Bez-
ruče (1999–2001, zde poprvé j. h. v r. 1997, 
s režisérem → M. Przebindou spoluautorka 
her Orfeus a Eurydika, 2001, a V turec-
kém zajetí aneb Plodné lásky snaha, 2001) 
a → Divadla loutek → Ostrava (od r. 2008 
dosud). Zde autorka loutkové hry Nevěsta 
pro hastrmana (2010) a spoluautorka hry 
Čtyřlístek zasahuje (společně s režisérem 
Markem Zákosteleckým, 2013). Spoluau-
torka libreta muzikálu Jiřího Šlupky Svěráka 
Juan! (s Jiřím Seydlerem, 1999), autorka dra-
matizace Tolkienova Hobita (Divadlo loutek 
Ostrava, 2005). Externě spolupracovala s di-
vadly v Karlových Varech, Olomouci, Par-
dubicích a Šumperku. Spolupráce s Českým 
rozhlasem a s Českou televizí (Divadlo žije! 
od r. 2007 dosud).   JŠt

PITRONOVÁ , Blanka, historička, vědecká pra-
covnice, * 14. 10. 1928 Hranice (Přerov), 
† 1. 12. 2006 Ostrava.
Po absolvování reálného gymnázia v Hra-
nicích studovala historii, archivnictví a čes. 
jazyk na FF MU, kde byla výrazně ovlivněna 
prof. Josefem Macůrkem. V l. 1952–55 byla 
ved. → AMO, do r. 1959 pracovala jako odb. 
referentka krajské správy ministerstva vni-
tra se zaměřením na oblast archivní správy. 
V r. 1959 přešla do → Slezského ústavu 
ČSAV v → Opavě, kde působila (s výjimkou 
období od října 1988 do r. 1990) až do jeho 
zruše ní v r. 1993. Význ. je její účast v re-
dakčních radách (sborníky → Ostrava, → T). 

Odb. zájem orientovala k ranému novověku 
v oblasti Slezska a Ostravska. Výsledkem 
se stala řada studií, edice dokumentů a mo-
nografie Těšínské Beskydy na sklonku feu-
dalismu (1968). Autorsky se rovněž podílela 
na pu blikaci Ostravsko do roku 1848 (1968). 
Od poloviny 60. l. se v návaznosti na no-
vou ba datelskou orientaci svého pracoviště 
věno vala populačnímu vývoji → ostr. prům. 
oblasti a studiu vztahu mezi počtem obyv. 
a → industrializací. Sledovala migrační po-
hyb na Ostravsko ve 2. polovině 19. stol., za-
měřila se na specifickou komunitu Haličanů 
(Haličské migra ce na Ostravsko, 1979). Byla 
členkou aut. kol. pro zpracování dějin měst 
→ Orlové, → Karviné, Českého → Těšína, → 
Ostravy. Pozornost věnovala dějinám prům. 
podniků (→ TŽ). Význ. byla její účast na ře-
šení teoretických a metodolo gických pro-
blémů výzkumu prům. oblastí v čes. zemích 
(Metodologické a metodické otázky výzkumu 
průmyslových oblastí za ka pitalismu, 1981, 
Průmyslové oblasti českých zemí za kapita-
lismu 1780–1918, 1987). Zapojila se do pří-
pravy publikace Slezsko v dějinách českého 
státu. Stav a úkoly vý zkumu (1991). Podílela 
se na zpracování publikace Dějiny Ostravy 
(1993). Dokladem o mnohostrannosti jejích 
zájmů je populárně věd. práce Proces, který 
otřásl Ostravskem (1992), která sleduje je-
den z největších → polit. procesů v Ostravě 
v r. 1952 s devíti techniky → OKR. 
Lit.: Gracová, B.: Jubileum PhDr. B. P., CSc., T 36, 1993, 
č. 4; Šmerda, M.: K životnímu jubileu dr. B. P., SlSb 102, 
2004; Bakala, J.: Poslední sbohem B. P., SlSb 105, 2007. 
  LN

PITUCHOVÁ , Františka (roz. Satinová), lidová 
vypravěčka, básnířka, prozaička, výtvarnice,
 * 2. 4. 1928 Staré Hamry – Hamrovice (dnes 
Ostravice, Frýdek -Místek), † 20. 10. 2012 
Frýdlant nad Ostravicí (Frýdek -Místek).
ZŠ absolvovala P. ve Starých Hamrech, další 
vzdělání si doplnila v Lidové škole země-
dělské, v l. 1945–51 pracovala jako dělnice, 
od r. 1949 žila ve → Frýdlantu nad Ostravicí, 
r. 1951 vážně onemocněla a 1963 odešla do in-
validního důchodu. Literárně začala P. tvořit 

PÍSNĚ ŽERTOVNÉ 
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pozdě. Psala básně i písně ve starohamerském 
nářečí (→ nářečí slez.), ve kterém zachycuje 
vzpomínky na vl. život i rodný kraj. Na dílo 
P. mělo velký vliv přátelství s janovickou lid. 
vypravěčkou → A. Dřevjanou, díky ní začala 
P. sama vyprávět, recitovat a zpívat. Teore-
tické znalosti získala v l. 1983–84 na Lidové 
konzervatoři v → Ostravě. Díky → V. Záva-
dovi se stala členkou Klubu přátel Bezručova 
kraje v Praze. Část tvorby P. je publikována 
ve sbírce Mojim rodnym (1988), Pěsničky 
od srca (1995), Hlupoty (1997), Postřehy 
(2002), Pozbirane po našemu (2005). Tvoří 
je zejm. písně, říkanky, halekačky, veršo-
vané žerty. Písně často přecházejí v epický 
příběh. Lit. texty P. jsou určeny především 
k poslechu, počítají s bezprostředním kon-
taktem s posluchači. Notové záznamy písní 
pořídili Boris Hajdušek a Václav Stuchlý. 
P. je nositelkou několika ocenění za svou 
lit. a národopisnou práci. 
Lit.: Bogar, K.: Šumna robka. Portrét lidové vypravěčky 
z Frýdlantu, T 28, 1985, č. 3; Urbanová, S.: Lidová vy-
pravěčka a básnířka F. P., in: F. P.: Mojim rodnym, Os-
trava – Frýdek -Místek 1988; Szymanská, O.: Lašská vy-
znání, Bulletin plus, 2004, č. 1; Veselská, J.: F. P. – šumna 
robka, Národopisný věstník 25 (67), 2008, č. 1; Sobotka, 
R.: Čisté vody pramen. Životní příběh básnířky, lidové 
vypravěčky a výtvarnice F. P., Ostrava 2009.   LP 

PIVOVAR , Marek, divadelní dramaturg a dra-
matik, divadelní a filmový kritik, rozhlasový 
autor, * 26. 6. 1964 Brno. 
Studoval div. vědu na FF MU (1986–90). 
Od r. 1994 dosud dramaturg činohry → 
NDM. Autor četných her a dramatizací, 
často ve spolupráci s režisérem → R. Lipu-
sem (Klub sebevrahů podle Stevensonova 
románu, → Komorní scéna Aréna, 1996; 
Rychlé frézy podle Vaška Káni, NDM, 1997; 
Romance pro křídlovku podle Františka Hru-
bína, NDM, 1998; Neználek podle Stani-
slavského, podle Nikolaje Nosova, Komorní 
scéna Aréna, 2001; Z deniku Ostravaka, 
→ Divadlo loutek, 2007; Šaryk vzpomíná, 
podle předlohy Janusze Przymanowského 
Čtyři tankisté a pes, Divadlo loutek, 2013). 
V NDM byly dále uvedeny jeho dramatizace 
Vše pro firmu (podle Karla Poláčka, společně 

s režisérem Ivo Krobotem, 1997), Kronika 
města Kocourkova (podle Ondřeje Sekory, 
1999), Zlaté rouno (podle Roberta Gravese, 
2001), Gottland (podle Mariusze Szczygieła, 
společně s režisérem → J. Mikuláškem, 
2011), Moskva – Petušky (podle Venedikta 
Jerofejeva, 2011) ad. Autor baletních libret 
pro soubor NDM (Tance Rudolfa II., společně 
s Milošem Štědroněm, 1998; Spor aneb Do-
tyky a spojení podle Marivauxovy komedie, 
2009). Spolupracuje s → ČRO a → ČTO. 
Lit.: Almanach Národního divadla moravskoslezského 
1919–1999, Ostrava 1999; V srdci Černého pavouka, 
Olomouc 2000.   JŠt 

PIVOVARSKÝ , Lumír, sbormistr a hudební pe-
dagog, * 4. 11. 1931 Ostrava. 
Vysokošk. vzdělání získal na FF UP (absolvo-
val 1953). Do r. 1961 půso bil na Pedagogické 
škole v → Krnově. T. r. se stal odb. asisten-
tem PF v → Ostravě, později → OU, kde 
působí dodnes (1993 doc., 1994 prof.). Jeho 
zásluhou bylo na katedře hud. výcho vy poč. 
90. l. akreditováno studium sbor mistrovství 
pro SŠ. Sbormistrovské umění uplatňuje 
v → Pěveckém sdružení moravských uči-
telů a ve Vysokoškolském pěveckém sboru 
OU, který založil v r. 1966 a v němž vycho-
val řadu výborných zpěváků a sbormistrů. 
S oběma sbory vystoupil na početných domá-
cích i zahr. koncertech. S Vysokoškolským 
pěveckým sborem získal vítězství v soutě-
žích v Praze, Jihlavě, Pardu bicích, v Tolose 
(Španělsko), Corku (Irsko), Tours (Francie) aj. 
S úspěchem prezentoval umění student. smí-
šeného sboru v Norsku, Dánsku, SRN, Itá-
lii, Japonsku, Brazílii aj. Se svými zpěváky 
připravil koncertní provedení oratorních 
a kantátových skladeb Wolfganga Amadea 
Mozarta, Antonína Dvořáka, → L. Janáčka. 
Spolupracuje se studiem → ČRO, je autorem 
vysokošk. skript a učeb ních textů. Od r. 2008 
je um. ved. a sbormistrem smíšeného pěvec-
kého sboru Chorus Ostrava při Ekonomické 
fakultě → VŠB-TUO. 
Lit.: Vysokoškolský pěvecký sbor Ostravské univerzi ty. 
30 let, Ostrava 1996; Zenkl, L.: Přínos význačných letoš-
ních jubilantů PaedDr. Miroslava Petráše (90) a prof. L. P. 
(75) nejen ostravské katedře hudební výchovy, in: Česká 
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hudební pedagogika a vzdělávání dospělých na po-
čátku 21. století, Praha 2006; Steinmetz, K.: Ostravští 
hudební pedagogové jubilující: doc. V. Gregor, prof. 
L. Zenkl, prof. L. P., prof. J. Mazurek, in: Tradice a sou-
časnost vzdělávání učitelů hudby a hudební výchovy – 
Janáčkiana 2012, Ostrava 2012.   JM 

PLACATKA , Ladislav, malíř a grafik, * 26. 5. 
1923 Neratovice (Mělník), † 10. 10. 1986 
Ostrava. 
Studoval na AVU v Praze (1952–58, učitel 
Vlastimil Rada), předtím se vyučil fotogra-
fem. Po absolutoriu v l. 1965–71 pracoval 
jako kastelán na zámku Lemberk v sev. Če-
chách. Odtud byl propuštěn v procesu „nor-
malizace“. Přesídlil do → Ostravy, kde 
setrval až do své smrti. Podílel se na vzniku 
Křižovnické školy čistého humoru bez vti pu 
spolu s Naděždou Plíškovou, Karlem Nepra-
šem aj. Zařadil se do hnutí tzv. nové figurace. 
Po příchodu do Ostravy byl ve svob. povo-
lání. V těchto l. častěji a úspěšně vystavo-
val, hl. v galeriích Díla ČFVU, zvl. na sev. 
Moravě. Účastnil se výstavy Českosloven-
ské umění v Art centru ve Frankfurtu nad 
Mohanem (1983). V r. 1968 ilustroval knihu 
Pavla Fialy Pstruzi pod kamenem. Reali-
zoval fresku Oheň ve Vý zkumném ústavu 
hutnictví železa v Dobré u → Frýdku. Je za-
stoupen ve sbírkách NG, → GVUO, Galerie 
Vysočiny v Jihlavě a MG. Vystupoval též pod 
pseud. Laci di Placi.
Lit.: Ronzová, E.: katalogy galerií Dílo ČFVU z l. 
1970–85. 
Obr.: V183.   PH 

PLAČEK , Vilém, pedagog a historik, * 10. 3. 
1928 Hlučín (Opava). 
Vystudoval Vyšší hospodářskou školu v → 
Opavě, v l. 1951–55 Vysokou školu politic-
kých a hospodářských věd a FF UK. Pra-
coval v po lit. funkcích – tajemník Svazu 
československo -sovětského přátelství, tajem-
ník pro ideologii OV KSČ v → Hlučíně, 
v l. 1960–62 byl ředitelem jedenáctileté SŠ 
v Hlučíně. Od r. 1962 byl věd. pracovní kem 
→ Slezského ústavu ČSAV v Opavě, r. 1970 
přešel jako ředitel do → SZM, v této funkci 
působil do r. 1989. Po odchodu do důchodu 

se dále věnuje hist. práci, externě vyučoval 
něm. jazyk na odb. školách. – Věd. práce 
V. P. zahrnuje široký okruh reg. slez. te-
matiky. V 60. l. se zabýval zejm. charakte-
ristikou okupačních režimů, polit. a ekon. 
vývoje jednotlivých částí → ostr. prům. ob-
lasti v l. druhé svět. války, jeho stu die byly 
publikovány ve → SlSb a v příleži tostných 
sbornících Slezského ústavu. V l. působení 
ve SZM rozšířil pozornost také na období po-
válečného vývoje → Hlučínska, Ostravska 
a → Těšínska, publikoval monografickou 
studii Boj o obnovení a rozvoj těž by v OKR 
v poválečných letech 1945–1948 (1977). Vě-
noval se také vývoji SZM a mu zejní sítě 
v regionu. Po r. 1990 publikuje zejm. v ča-
sopise → VL články o problema tice vývoje 
Hlučínska a Opavska, o vývoji snah o vy-
soké školství v Opavě. Studium specific-
kého hist. vý voje rodného Hlučínska završil 
mono grafiemi Prajzáci aneb K osudům Hlu-
čínska 1742–1960 (2000) a Prajzáci II aneb 
Hlučínsko ve staronové vlasti 1920–1938 
(2007). Spolu se ženou Magdou P. publiko-
val také řadu hist. monografií jednotlivých 
obcí Hlučínska, např. Dolní Benešov a Zá-
břeh v proměnách času (2002), Ludgeřovice 
v sedmi staletích (2003), Šilheřovice v historii 
a současnosti (2006) ad.   NP 

PLANCKH , Viktor, malíř a sochař, * 26. 9. 1904 
Opava, † 10. 6. 1941 Athina (Řecko). 
Studoval na Uměleckoprůmyslové škole ve 
Vídni. Působil střídavě v → Opavě a ve Vídni, 
podnikl řadu studijních cest po Evro pě i USA. 
V Řecku zemřel jako voják wehrmachtu. Ma-
loval krajiny, zátiší, portréty, žánry, ilustro-
val, později se zabýval sochař stvím. V poč. 
své tvorby byl ovlivněn kubismem, expresi-
onismem a novou věcností. P. dílo se vyzna-
čuje precizní kresbou, plastickým cí těním 
a kultivovanou barevností. Dílo je zastou-
peno ve sbírkách → GVUO, → SZM, v sou-
kromých a galerijních sbírkách ve Vídni. 
Lit.: Jesina, A.: V. P. (katalog výstavy), Wien 1992; Jůza, 
V.: Německá zastavení (katalog výstavy), Ostrava 1996. 
Obr.: V (101, 105).   MSch
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PLEBISCIT  NA TĚŠÍNSKU , lidové hlasování, 
které mělo pod dohledem delegátů paříž-
ské mírové konference rozhodnout v letech 
1919–1920 o vytvoření státní hranice na území 
Těšínska mezi nově vzniklými nástupnický mi 
státy. 
Úvahy o možnostech řešení → čs. -pol. sporu 
o Těšínsko 1918–20 lid. hlaso váním se zrodily 
v prostředí pol. národovců v únoru 1919. Ofi-
ciálně přišla se svým požadavkem na konání 
plebiscitu ve věci roz hraničení → Těšínska 
pol. delegace na pa řížských jednáních 14. 4. 
1919. Byla to z její strany v této době spíše 
záležitost taktická, která reagovala na názory 
části amer. dele gace. Zároveň si ovšem uvědo-
movala určité nebezpečí, které by v případě 
lid. hlasování představovala možná spolu-
práce čes. obyv. s tzv. šlonzáky → J. Kož-
doně, resp. se slez. → Němci (→ národnostní 
poměry). Přesto byl požadavek na plebiscit 
znovu vysloven na čs. -pol. jednáních v Kra-
kově v červenci 1919. Čes. strana však nadále 
trvala na svém historickoprávním stanovisku, 
proti p. vy stoupil i Beneš v Paříži 31. 7. 1919. 
Záhy na to se však rozhodl na základě po-
znání, že představitelé velmocí se k tomuto 
řešení ve své většině přiklánějí, i pod urči-
tým tlakem čes. kruhů na Těšínsku podpořit 
myšlenku p., ovšem žádal jeho konání na ce-
lém území Těšínska i ve sporných oblastech 
Spiše a Oravy. Trval také na tom, aby mělo 
hlasování pouze informativní charakter. 
Na Těšínsku v té době probíhaly mohutné 
pol. i čes. demonstrace, které měly podpořit 
stanoviska reprezentantů obou států. Roz-
hodnutí o schválení p. a o jeho podmínkách 
bylo sděleno čs. a pol. vládě dne 27. 9. 1919. 
Pol. tisk i veřejnost je přivítaly s nadšením, 
17. 10. je jednomyslně přijal také pol. sejm. 
Rozhodnutí ovšem nebylo ani pro čs. stranu 
zcela nepřijatelné; získala totiž určitý mané-
vrovací prostor v období, které pro ni bylo 
velmi nepříznivé. Vzhledem k neúspěchům 
čs. vojsk v Maďarsku výrazně poklesla pres-
tiž čes. vyjednavačů v Paříži a jednání 
o Těšínsku se klonila spíše ve prospěch pol. 
požadavků. Další výhodou čs. strany bylo 

rozhodnutí o tom, že p. bude mít informa-
tivní charakter a při konečném rozhodování 
o vytýčení hranic budou zváženy také ekon. 
aspekty. – V Paříži se dlouze diskutovalo 
o složení Mezidohodové plebiscitní komi se 
(MPK), která měla organizačně připravit 
hlasování. Členové komise – zástupci Fran-
cie, Velké Británie, Itálie a Japonska – byli 
nakonec jmenováni koncem října. Chyběl 
zástupce USA, protože amer. kongres odmí-
tal ratifikovat mírové smlouvy. Předsedou 
MPK se stal delegát Francie hr. de Manne-
ville. Největším problémem dalších jednání 
bylo, kdo bude v p. oprávněn hlasovat. Čs. 
delegace prosazovala, aby se rozhodujícím 
kritériem stala domovská příslušnost, pol. 
strana požadovala uznání hlasovacího práva 
všech v oblasti bydlících obyv. Přes pokusy 
o kompromis přijala nakonec Nejvyšší rada 
14. 11. 1919 dost nejednoznačné rozhodnu tí, 
aby bylo hlasovací právo přiznáno všem, 
které „váže k zemi trvalé pouto“. Termín ko-
nání p. měl být stanoven tak, aby se do držela 
tříměsíční přípravná lhůta; mělo se přitom 
vyjít z data, kdy MPK skutečně za hájí svou 
činnost. Odjezd členů MPK na Tě šínsko 
se oddaloval až do ledna příštího r., pracovat 
začala 30. 1. 1920. Dne 23. 3. 1920 vydala 
pak komise výnos, podle nějž bylo hlasovací 
právo přiznáno těm obyv. Těšín ska, kteří tu 
měli domovské právo a pro kazatelně trvalé 
bydliště. V době příchodu MPK už byly pří-
pravy p. v plném proudu. Čes. plebiscitní 
komisi vytvořili zejm. členové ZNV pro 
Slezsko v čele se slez. zem. prezidentem Jo-
sefem Šrámkem již v září 1919. Měla několik 
organizačních útvarů, z nichž nejvýznam-
nější byla sekce hosp., jejímž úkolem bylo 
zajistit různými cestami dodávání levného, 
zřetelně označeného čs. zboží do všech ob-
lastí Těšínska. Pročs. nálady měla podpořit 
také péče o invalidy a válečné poškozence. 
Na kampani se podílela také čs. vláda, místní 
plebiscitní komise a četné další spolky a or-
ganizace, finančně ji podpořil částkou přes 
700 tis. Kč např. spolek České srdce pro Slez-
sko. – Rada Narodova Śląska Cieszyńskiego 
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rozhodla v září 1919 o vytvoření Głównego 
Komitetu Plebiscytowego se sídlem v → Tě-
ší ně, do jehož čela byl postaven soc. předák 
Ryszard Kunicki. Podléhali mu tři sekretá ři, 
zastupující ostatní pol. polit. strany. Do pře-
lomu l. 1919–20 vzniklo 24 obvodních a více 
než 100 místních pol. plebiscitních výborů, 
tajně pracovaly výbory i v obcích za demar-
kační čarou. Jejich hl. úkolem byla přednáš-
ková a publikační kampaň, školení stovek 
aktivistů zejm. z řad demobilizova ných vo-
jáků, kteří měli zajistit agitaci mezi obyv. pro 
připojení Těšínska k Polsku. Pře vážná část 
příprav p. spočívala na organiza cích z Těšín-
ska, podporovaných také např. z Haliče, ne-
boť pol. vláda byla v té době plně zaměstnána 
situací na vých. hranici země, kde se pův. 
úspěchy intervence proti sov. Rusku obracely 
v neprospěch pol. armády. Po příjezdu MPK 
se začala situace v regi onu výrazně přiostřo-
vat (množily se přípa dy násilných činů a oz-
brojených šarvátek, místní plebiscitní komise 
se necítily bezpeč ně a žádaly o vyzbrojení, 
na obou stranách vznikaly ozbrojené obč. bo-
jůvky, demarkač ní čáru překračovali agitátoři, 
proudily přes ni nejen agitační materiály, ale 
také stovky uprchlíků z obou stran, na dolech 
stávkovali pol. horníci, místní orgány bojkoto-
valy pří pravu plebiscitních seznamů). Na stup-
ňují cí se útoky a teroristické akce odpověděla 
MPK 19. 5. 1920 vyhlášením výjimečného 
stavu. Termín p., stanovený na 12. 6. 1920, 
nebylo možno dodržet, pol. strana se poku sila 
o odvolání předsedy MPK Mannevilla (obvi-
ňování z čechofilství) a navrhla konání odlo-
žit. Současně však v obavách z jeho výsledků 
navrhla možnost řešení konfliktu arbitrážním 
řízením. To podporovala zejm. brit. delegace, 
po jistém váhání s ní souhlasil i čs. ministr za-
hraničí Beneš. Myšlenka tím byla definitivně 
zamítnuta. Rozhod nutí o průběhu čs. -pol. hra-
nice v oblasti Tě šínska, Oravy a Spiše vydala 
Velvyslanecká konference 28. 7. 1920. 
Lit.: Tem perlay, W. H. V.: A History of the Pace Con-
ference of Paris III. Chronology, Notes and Documents, 
London 1920–1921; Valenta, J.: Česko -polské vztahy 
v letech 1918–1920 a Těšínské Slezsko, Ostrava 1961; 
Stosunki polsko -czesko -slowackie w latach 1918–1945 

(red. E. Orlof), Rzeszów 1992; Gawrecki, D.: Politické 
a národnostní poměry v Těšínkém Slezsku 1918–1938, 
in: Studie o T 15, 1999; Kubík, L.: Těšínský konflikt, 
Olo mouc 200l.   NP 

PLESKOT , Jaroslav, literární historik, editor, 
vysokoškolský pedagog, * 30. 3. 1924 Veselí 
nad Moravou (Hodonín), † 23. 9. 2009 Jisteb-
ník (Nový Jičín). 
Vystudoval češtinu a historii na FF MU 
(1949) a působil na ZŠ a SŠ na sev. Moravě, 
v l. 1956–2000 vy sokošk. učitelem (Vyšší 
pedagogická škola v → Opavě, PF v Os-
travě a FF → OU; PhDr. 1970, doc. 1992 
na FF OU). Badatelsky se soustředil na čes. 
literaturu 17. a 18. stol. Věnoval se osu dům 
a tvorbě → J. A. Komenského (Fulnec ké 
intermezzo Jana Amosa Komenského, 1970; 
Jan Amos Komenský´s Years in Fulnek, 1972), 
edičně připravil spis Listové do nebe (1970) 
a upřesnil jeho dobu vzniku, zabýval se Ko-
menského dopisy v Jaschkově kronice. Jako 
komeniolog se podílel na přípravách jubilej-
ních oslav a spolu s → V. Krejčím redigoval 
sborník Jan Amos Komenský – projektant 
nápravy věcí lidských (1992). Pro badatel-
skou obec objevil několik dosud neznámých 
pramenů, např. 4 česky psané lid. div. hry 
(→ lid. divadlo), kte ré byly následně uvedeny 
ve → Slezském diva dle v Opavě a vysílány 
v rozhlase (Lidové divadelní hry z Kravařska, 
1973), či Synopse školních divadelních her 
příborských piaristů (1978). Vytvořil přehle-
dovou publikaci o baroku v regionu čes. Slez-
ska (Slezská barokní kultu ra, 1998) a napsal 
desítky hesel pro BSSSM. Editorsky připravil 
povídky → Č. Kramoliše (Laskavec a rváč, 
1963) a napsal řadu studií o reg. autorech 
(např. → B. Četynovi, → M. Opavském – Po-
lonovi aj.). Je au torem mnoha učebních textů 
(např. Úvodu do studia literatury pro mládež, 
1964, doplněné vydání 1971, 1977) a drob-
ných příruček. 
Lit.: Říčan, R.: Fulnecké intermezzo, Kostnické jiskry, 
1971, č. 15; Bibliografie J. P. 1956–1998, s medailo nem 
S. Urbanové, Ostrava 1997; Málková, I. – Urbanová, 
S.: Literární slovník severní Moravy a Slezska (1945–
2000), Olomouc 2001; Literární věda osudem i volbou. 
K 80. narozeninám J. P., Ostrava 2004.   SU 

PLEBISCIT
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PLEVA , Libor, režisér, pedagog, divadelní ře-
ditel, * 6. 1. 1923 Praha, † 15. 3. 2000 Praha. 
Absolvoval Státní konzervatoř (1946) a FF 
v Brně (1949, obor div. vědy a estetiky). 
Od r. 1946 působil jako režisér v divadlech 
v Brně a Olomouci, od r. 1960 byl um. šé fem 
v Žilině, r. 1963 se jako ředitel vrátil do Brna 
a v r. 1966 odešel do Banské Bystri ce. 
V l. 1968–70 byl režisérem v Karlových Va-
rech a 1971–80 ve Slezském divadle Zdeňka 
Nejedlého (→ Slezské divadlo) v → Opavě, 
kde inscenoval hry Josefina (1971) Vladi-
slava Vančury, Ces ta k domovu (1975) Květy 
Třebické, Romeo a Julie na konci listopadu 
(čs. prem. 1979) Jana Otčenáška a Jaroslava 
Balíka ad. Byl oceněn v rámci Divadelní 
žat vy. Vyučoval na JAMU a na konzervatoři 
v Ži lině. Spolupracoval s amatérskými sou-
bory, zejm. v Púchově a ve Svitavách.   SP

PLICHTA , Jan (um. pseud. Pavel Milan), 
houslista, dirigent, skladatel. * 2. 12. 1898 
Kouřim (Kolín), † 24. 10. 1969 Brno. 
V l. 1929–36 působil v → ČRO jako kon-
certní mistr ostr. orchestru, violista smyčco-
vého kvarteta a šéf hud. programu ostr. rozhl. 
stanice.   MŠť 

PLINTOVIC , Adam, básník, překladatel, hu-
dební skladatel, varhaník, * asi 1620 Sko-
czów (Polsko), † před 1677 Jur u Brati slavy 
(Slovensko).
O P. životě máme jen kusé zprávy. V mládí 
opustil jako evangelík → Těšínsko a usadil 
se v Horních Uhrách. Od r. 1650 působil jako 
varhaník v Žilině, kde v tiskárně Jana Da-
dána vycházela i jeho díla, později (zřejmě 
od r. 1668) žil ve Svätom Jure u Bratislavy. 
V různých vydáních → Cithary sanctorum, 
jež vycházela ve výrazně rozšiřovaných re-
dakcích po smrti jejího hl. autora → J. Třa-
novského, je s P. jménem spojeno celkem 12 
pův. písní a překladů z něm. a lat. po ezie (např. 
Co jsi učinil, nejsladší Ježí ši?; Obránce všech 
soužených; Z hlubokosti mé těžkosti). Vyzna-
čují se obratným stylem, střídmě užívajícím 
rétorické prostředky, a motivikou inspirova-
nou především žalmy. Samostatně P. vydal 

slohově jednoduchou Pisničku k pokaní pro-
buzující (1668), která bezpro středně reago-
vala na tehdejší zatmění slunce a vyvozovala 
z něj stopy blížícího se konce světa (skladba 
náleží k mohutnému proudu chiliasmu, který 
se mezi čes. → emigrací pobělohorskou silně 
rozvinul, např. v díle → J. A. Komenského, 
Mikuláše Drábika a J. Třa novského, ale v reg. 
prostředí ho známe už z reformační postily → 
M. F. Zámrského). Je také autorem překladu 
oblíbené knihy něm. modliteb a rozjímání 
Filipa Kegela, která vyšla poprvé 1669 s ná-
zvem Dvanáctero přemyšlování duchovních 
(obsahuje též samostatný písňový přídavek). 
Z hud. děl P. se fragmentárně za chovaly např. 
jeho čtrnáctihlasé vokálně -in strumentální 
skladby (Kyrie a Et in terra). 
Lit.: Wantuła, J.: Adam Plintowicz ze Skoczowa, Poseł 
Ewangelicki 21, 1930, č. 27; Ďurovič, J.: Evangelická 
literatúra do tolerancie, Turčianský sv. Martin 1940; 
Čaplovič, J.: Bibliografia tlačí vydaných na Slovensku 
do roku 1700 II., Martin 1984; Malura, J. – Kosek, P.: 
Čistý plamen lásky. Výbor z písní pobělohor ských exu-
lantů ze Slezska, Brno – Ostrava 2004; Malura, J.: Písně 
pobělohorských exulantů (1670–1750), Praha 2010.   JMl 

PODDANSKÉ NEPOKOJE , různé formy od-
poru poddaných proti vrchnostem v důsledku 
ekonomické situace i náboženských poměrů 
za feudalismu. 
Nespokojenost poddaných vzrostla zejm. na 
přelomu 16. a 17. stol., v l. → třicetileté vál ky, 
na sklonku 17. a v prvých desetiletích 18. stol., 
znovu po skončení → slez. válek a dozněla 
vlnou renitencí (odbojnosti) s nástupem → 
re voluce 1848/49. Projevovala se většinou 
nižšími formami odporu – peticemi podda-
ných, stížnostmi, vysíláním deputací; přes 
odmítání feudálních platů a robotní stávky 
dospívala k ozbrojeným projevům (zboj-
nictví) i k povstáním. – Změny ve struktuře 
feudálního velkostatku v 16. stol. a rozvoj 
režijního podnikání s prosazováním vrch-
nostenských přímusů (tj. práva vrchnosti na-
řizovat poddaným povinný odběr produktů 
panského velkostatku) vyvolával již v prů-
běhu 16. stol. projevy odporu k vykonávání 
feudálních povinností. V r. 1567 např. od mítli 
robotovat poddaní z Řepišť na Frýdec ku, 
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r. 1571 se bouřili poddaní na oderském pan-
ství, známá je i robotní stávka poddaných 
z → Hukvald proti biskupskému správci 
Valentinu Pavlovskému v r. 1598 ad. Od-
por poddaných proti požadovaným dávkám, 
konfiskacím i voj. rabování, motivovaný též 
sílící protireformací, narůstal od poč. třiceti-
leté války. Hl. v již. části regionu byl živý 
ohlas valaš. povstání, zejm. v závěrečné eta pě 
dlouhého zápasu v l. 1643–44. V květnu 1643 
odmítli robotovat hukvaldští poddaní, kteří 
odešli ke → Štramberku a → Kopřivni ci 
a vyzývali ostatní, aby se k jejich odporu 
připojili. V beskydské oblasti se specifickou 
formou odboje stalo zbojnictví. Již v září 
1620 byl zaznamenán případ zabití frýdecké 
vrchnosti Jana Bruntálského z Vrbna a jeho 
pěti průvodců zbojníky u Chlebovic. Čin-
nost zbojnických skupin sílila od sklonku 
třicetileté války a kulminovala na přelomu 
17. a 18. stol., kdy působil i nejznámější slez. 
zbojník → Ondráš z Janovic. Vedle zboj-
nictví se po dlouhém válečném období stal 
častým projevem odporu útěk podda ných, 
který citlivě zasahoval vrchnostenské hos-
podaření. – Jedním z vrcholů poddan ských 
zápasů na území severových. Mora vy byla 
vzpoura na hukvaldském dominiu v r. 1695. 
Poddaní ze 30 vesnic opustili své usedlosti, 
shromáždili se na Hraničkách u Kopřivnice 
a jednali s biskupskou vrch ností o podaných 
peticích. Požadavek olo mouckého biskupa, 
aby proti vzbouřencům bylo použito vojsko, 
byl s ohledem na tur. nebezpečí odmítnut, 
ale ani nové vystoupe ní poddaných a zásah 
krajského hejtmana nezabránily represáliím 
ze strany vrchnosti a jejích úředníků. – Již 
poč. 18. stol. zasáhla vlna nespokojenosti 
→ Těšínsko; byla podní cena polit. děním 
(neklidem v souvislosti s povstáním Rákoc-
ziho v Uhrách a tažením švéd. krále Karla 
XII. Slezskem), ale také důsledky neúrody 
a soc. napětí. Během r. 1706 se konaly tajné 
schůzky poddaných a připravovalo se vy-
slání deputace k císaři do Vídně, přípravy 
v následujícím r. vyústi ly v renitencích, které 
se šířily i do dalších regionů. V r. 1707 došlo 

i k prvému ozbro jenému povstání v opavské 
části Slezska na oderském panství, které však 
bylo brzy vojensky potlačeno. – Následky 
dlouhých válek, nařizování nových povin-
ností neza psaných v urbářích, ale také naivní 
důvěra v panovníka vyvolaly rozsáhlé pod-
danské hnutí v 60. l. 18. stol. Neklid se proje-
vil nej dříve v r. 1765 v příhraniční části prus. 
Slez ska, nejznámější byla vzpoura v Oldři-
šově, kde v prosinci 1765 byl odpor poddaných 
zlomen teprve voj. asistencí. V následujícím 
r. vystoupili i nespokojení poddaní v rak. 
části Slezska – na Klimkovicku a zvl. na Tě-
šínsku, kde se rozvinulo rozsáhlé petiční 
hnutí. Odpovědí na zatčení → O. Foltýna, 
ved. deputace poddaných k císaři do Vídně, 
byl otevřený odpor, k jehož potlače ní muselo 
být povoláno vojsko. Povinnosti poddaných 
prověřovala král. vyšetřují cí komise a bylo 
navrženo zavedení pevných urbářů. Důsled-
kem vystoupení poddaných bylo posléze i vy-
dání robotního patentu pro rak. část Slezska 
6. 7. 1771. – Určitý ohlas v regionu byl zazna-
menán i v souvislosti s velkým nevolnickým 
povstáním v r. 1775. Koncem června se shro-
máždili nespoko jení poddaní v → Místku 
a do vesnic bylo rozmístěno vojsko. 28. 6. 
žádalo asi tři sta poddaných na Hukvaldech 
odvolání voj ska a vydání robotního patentu; 
vůdcové byli po zásahu zatčeni. – Poslední 
etapu poddanských zápasů představuje vy-
stoupení podmíněné hosp. krizí a neúrodou 
v průběhu tzv. hladových let v polovině 
19. stol. Vzrůstající nezaměstnanost a bída 
po sérii neúrodných let od r. 1842, ohlas 
bouří v sudetském podhůří v r. 1844 a poté 
v Ha liči vedly k radikalizaci a projevům od-
poru, který vyústil v rozsáhlých renitencích, 
hl. na Těšínsku a Bílovecku v jarních měsí-
cích r. 1847. Proti poddaným opět zasahovalo 
vojsko. Odpor pokračoval i v r. 1848, kdy 
došlo k novým bouřím např. na Karvinsku, 
→ Hlučínsku aj. – Živelná lokální poddanská 
vystoupení končila namnoze bez úspěchu 
po tvrdých represích a voj. zásazích. Postrá-
dala obvykle prvky organizace a vedení, jen 
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vzácně docházelo k dohodě o společné akci 
v rámci větších celků. 
Lit.: Šmerda, M.: K bojům poddaného lidu na Těšínsku 
v 1. polovině 18. století, SlSb 53, 1955; Grobelný, A. 
a kol.: Ostravsko do roku 1848. Kapitoly k historické mu 
vývoji Slezska a Ostravska od pravěku k revoluční mu 
roku 1848, Ostrava 1968; Šmerda, M.: Lidové bou ře 
na Karvinsku v 18. století a jejich sociální pozadí, in: 
Karviná. Sborník příspěvků k dějinám a výstavbě města, 
Karviná 1968; Žáček, R.: Přehled dějin protifeudálního 
odboje na Frýdecko -Místecku, in: Práce a studie OVM 
Frýdek -Místek 4, 1980.   LD 

PODEŠVA , František, malíř a grafik, * 2. 7. 
1893 Sokolnice (Brno -venkov), † 28. 10. 1979 
Soláň (Hutisko -Solanec, Vsetín). 
Manžel spisovatelky → M. Podešvové. Stu-
doval na AVU v Praze (učitelé Vlaho Buko-
vac, Jan Preisler, August Brömse) s válečnou 
přestáv kou v l. 1911–21. Pobýval i v Brně, 
ve 30. l. byl red. revue Salon. Jeho tvorba 
byla soustředěna zejm. na motivy z oblasti 
→ Valaš ska, figurální, žánrové, krajinné 
i portrétní. Byl spoluzakladatelem a členem 
brněnského um. spolku Klub výtvarných 
umělců Aleš, na jehož výstavách se podílel. 
Samostatně vystavoval v salonu Výtvarného 
díla v Pra ze (1943, 1946, 1947), galerii Aleš 
v Praze (1948), na výstavě k 70. narozeninám 
na Vse tíně (1963), souborné výstavě v Krajské 
ga lerii ve Zlíně (1966); v zahraničí samostat ně 
v Paříži (1925), Poznani a Paříži (1934, 1935, 
1936). Pro architekturu realizoval např. sgra-
fito pro ZŠ v Buchlovi cích, kult. dům v Bojko-
vicích, kryté lázně na Vsetíně. Pracoval jako 
ilustrátor. Spolu s M. Podešvovou vydal v ostr. 
nakl. → Profil knihy Malířovo mládí (1966) 
a Ma lířův život (1975). Je zastoupen ve sbír-
kách NG, → GVUO, MG, Galerie ve Zlíně, 
Muzeu umění v Olomouci, OVM Vsetín. 
Lit.: Champigneulle, B.: F. P., Česká grafická unie, Praha 
1939; Podešvová, M.: Malířovo mládí, Ostrava 1963; táž: 
Malířův život, Ostrava 1973; Lakosil, J.: F. P., Olomouc 
1993. 
Obr.: V138.   PH 

PODEŠVA , Jaromír, hudební skladatel a pe-
dagog, * 8. 3. 1927 Brno, † 25. 11. 2000 
Brno. 
Pocházel z brněnské hud. rodiny. Studoval 
na reálném gymnáziu v Brně -Židenicích 

(maturita v r. 1946), 1947–51 skladbu u Ja-
roslava Kvapila na brněnské JAMU. U té-
hož pedagoga absol voval i um. aspiranturu. 
1956–59 byl tvůr čím tajemníkem Svazu čes-
koslovenských skladatelů v Pra ze, později 
předsedou brněnské skladatelské svazové 
pobočky. V l. 1969–87 byl učitelem skladby 
a hudebně teoretických předmětů na Státní 
(dnes → Janáčkově) konzervatoři v → Os-
travě. Ranou skladatelskou tvorbu P. ovliv-
nila dogmatická estetika 50. l. Výraznou 
změnu jeho skladatelské orientace přinesla 
poč. 60. l. studijní cesta do zemí záp. Evropy 
a USA (viz též hud. cestopis Současná hud ba 
na Západě, 1963). Jejím výsledkem byly ko-
morní a orch. skladby (Smyčcový kvartet č. 5, 
1964; Symfonie č. 2, 1961; Symfonie č. 3, 1966, 
ad.), v nichž se prosadil P. speci fický styl, 
syntéza skladatelských rozšířeně tonálních 
a dodekafonních principů. Za pedagogic-
kého pobytu v → Ostravě vznikala P. vyzrálá 
komorní a orch. díla (Smyčcový kvartet č. 6, 
1976, symfonie, koncertantní skladby). 
Lit.: HKO.   JM

PODEŠVOVÁ , Marie (roz. Jarušková), proza ič-
ka, překladatelka, * 24. 6. 1901 Praha, † 18. 10. 
1994 Rožnov pod Radhoštěm (Vsetín). 
Od 30. l. publikovala v pražských časopi-
sech Rozkvět a Salon, které redigoval její 
manžel akad. malíř → F. Podešva. Na její 
lit. tvorbu měl rozhodující vliv pobyt na → 
Valašsku, kam se v r. 1938 oba manželé 
přestěhovali. Knižně debutovala opožděně, 
i když baladicky laděný román Poslední rok 
(1959) vznikl těsně po válce. Román Skle-
něná duha (1966, přepracován 1976), novela 
Jeden život (1975) a román Kam vede cesta 
(1973) připomínají vývojový výchov ný ro-
mán soustředěný na ženské hrdin ky. Těžiště 
její tvorby tvoří povídky. Mají buď rázovitý 
charakter (U nás na kotárech, 1961), nebo 
jsou mikrosondou do vztahů mezi st. a ml. 
generací (Setkání, 1970; Prsten, 1974; Jen 
jednu růži, 1979). V kni hách pro děti Zu-
zajda a Jurajda (1962, přepracováno 1977) 
a zejm. ve vzpomínkových knihách Když 

PODDANSKÉ NEPOKOJE



209

PODLIPNÝ POHÁDKA

slunce září (1978), Mapy ráje (1981) a Zlatá 
brána (1984) dovedla pro pojit vypravěčské 
schopnosti se smyslem pro real. detail a při-
rozený humor. Životní a um. dráze F. Po-
dešvy se věnovala v knize Malířovo mládí 
(1963). 
Lit.: Urbanová, S.: Nad dílem M. P., ČSM-B 25, 1976, 
č. 2; Galík, J.: Náčrt portrétu M. P., AUP, Philo logica, 
1987; Urbanová, S.: Trojí reflexe ženy a krajiny, in: 
SPFFOU 169 – Litterarum studia, 1997.   SU

PODLIPNÝ , Zdeněk (vl. jm. Ulip), herec, re-
žisér, šéf činohry, * 5. 5. 1898 Praha, † 23. 7. 
1946 Opava. 
V l. 1915–22 hrál u div. společností. Byl an-
gažován do činoher → NDM (1922–26), Čes-
kého divadla v Olomouci (1926–28), Stálého 
divadla v Kladně (1928–31), Měst ského diva-
dla v Plzni (1931–32). V sezoně 1932/33 vedl 
div. společnost na koncesi Jana Evangelisty 
Sedláčka, kde i režíroval. Byl angažován 
Emilem Františkem Burianem do D34. Hrál 
v čes. filmu (Lábu ve Věře Lukášové, 1939). 
V r. 1945 odešel jako šéf činohry do Slez-
ské ho národního divadla (→ Slezské divadlo) 
v → Opavě. Kromě oso bitých režií (Karel 
Tomášek: Milion českých Danielů, čs. prem. 
1946; Fjodor Michailovič Dostojev skij: Strý-
činkův sen, 1946), ztvárnil postavu Shylocka 
(William Shakespeare: Kupec benátský, 
1946). 
Lit.: BSSSM 5; Zbavitel, M.: Z. P., významná osobnost 
opavské ho divadla, VL 14, 1988, č. 1.   SP 

PODOBORA  → Chotěbuz -Podobora

PODŘEČÍ JABLUNKOVSKÉ  → Subdialekt ja blun-
 kovský

POEZIE , časopis pro umění a kritiku, 
1931–34.
Od 2. ročníku byl pojí mán jako čtvrtletní 
sborník pro poezii a lit. vědu. Vydávala ho → 
Kulturní rada pro šir ší Ostravsko (později 
→ J. Strakoš). Časo pis vznikl ze spolupráce 
autorů blízké um. orientace, → Z. Vavříka, 
J. Strakoše, → Z. Šmída a → J. Závady. 
P. byla orientována jako revue, která smě-
řovala k čisté poezii v duchu Henriho 

Bremonda, odmítala vliv ideo logie na umění 
a zdůrazňovala nadčasové hodnoty v umění 
a literatuře. V P. byla publikována lit. díla 
podobné orientace, ať to byly překlady z pol-
štiny (→ E. Zegadłowicz, Leopold Staff, Ju-
lian Tuwin, Kazimiera Illakowiczówna, → 
A. Fierla), španělštiny (Juan Ramón Jime-
néz, Antonio Machado, Miguel de Unamuno, 
Jorge Guillén aj.), z francouzštiny (Paul 
Claudel, Jean Cocteau aj.), němčiny (Rainer 
Maria Rilke), ruštiny (Alexandr Blok). Z čes. 
autorů přispívali ti, kteří byli spjati se Slez-
skem (Z. Vavřík, → M. Glabazňová, Z. Šmíd 
aj.) nebo kterým bylo blízké pojetí časopisu 
(Bohuslav Reynek, Václav Renč, Miloš Ho-
las, Jan Dokulil). Literárněkritickou část 
zajišťoval převážně J. Strakoš. 
Lit.: Šajtar, D.: P. 1931–1934. Historie jednoho časopisu, 
Opava 1995.   JS 

POHÁDKA , vědomě vymyšlená povídka s bo-
hatším dějem, ve kterém vypravěč záměrně 
uplatňuje svoji fantazii a konstruuje fiktivní 
svět, v němž se dějí věci nejen ne pravdivé, 
ale často nemožné. 
Ve Slezsku se p. dříve nazývaly bajky, a proto 
ti, kdo je vyprávěli, bajali. Ve srovnání s ji-
nými regiony Čech a Moravy byla p. ve Slez-
sku ještě v 2. polovině 20. stol. živou součástí 
repertoáru každého dobrého → vypravěče. 
Vypravování p. bylo pův. určeno dospělým, 
proto se v nich objevovaly výjevy drastické, 
obscénní i morálně dvojaké. Ale i přesto se děj 
p. rozvíjí podle zásady, že nejvyšším prin-
cipem života je víra ve věčnou spravedlnost, 
na což vypravěči kladou velký důraz (po-
trestán je ten, „kdo se cygaň stva chyči a tak 
se staně každemu“). Hl. jádro pohádkového 
fondu tvoří→ p. kouzelná (fantastická), druhou 
velkou část zaujímají → p. nove listické (real.), 
mezi kterými se hojně vyskytují p. humorné. 
Vyhraněnou skupinu představuje → p. zvířecí 
a čtvrtou skupinu tvoří p. legendární (→ lid. 
legenda). P. má osobitý ráz jak výběrem jed-
najících postav, tak i slovesnou formou. Jsou 
pro ni příznačné určité kompoziční principy, 
zejm. opakování („a jeli, jeli, jeli“), stupňování 
(„když vydržiš dvě noci, pujděš potřeti zas“) 
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a paralelismus („byli dva bratři, jeden bohaty 
kupec, druhy borasek chudobny“). V duchu 
lid. estetických norem je jazyk p. ozdoben 
dekorativním stylem, který se projevuje uží-
váním ustálených neměnných slovních spo-
jení a magických zaříkávacích formulí („hop 
Hanzel z burku“; „Zimzo, odevř se“) a pří-
vlastků („nejjasnějšy cysař, džyvotvorny člo-
věk“). Nedílnou součástí p. jsou jejich úvodní 
a závěrečné formule. Úvody slez. p. nepopi-
sují bájné kraje, ale hutným způsobem zachy-
cují výchozí dějovou situaci („byl jeden kral, 
měl třech synuv“; „byl jedyn švec a tyn rod 
zpivol“; „měla matka jedžyneho syna, bylo 
mu Janek a byl hlupy“). Na životnost slez. p. 
ukazují zvl. jejich závěrečné formule, které 
představují jeden z důležitých prostředků 
pohádkové poetiky a vyskytují se u všech 
dobrých vypravěčů. Nejčastěji užívaná for-
mule „a ezli ešče žiju, tuž vinečko (gořalku) 
piju, a jak ni, tuž v hrobě hniju“ je dodnes 
známá na celém Slezsku, zatímco druhá nej-
rozšířenější formule „chleb (muka) ze žita, to 
je pravda naležita, chleb ze rži, ty, Francku, 
nělži“ se vyskytuje především na → Hlučín-
sku a Opavsku, kde bývají obě formule často 
spojovány dohromady. Pro → Těšínsko je nej-
typičtější závěr „dvě džurki v nośe, skuńčilo 
śe“. K specifickým znakům slez. p. patří jed-
nak to, že jsou vždy vyprávěny v místním 
dia lektu (→ nářečí slezská), jednak to, že jsou 
v nich přítomny nejrozmanitější místní nebo 
krajové reálie, např. na Těšínsku salaš, ko-
šáry s ovcemi, goral muzikant, scenérie hor 
ap. I jména hrdinů p. jsou typická pro slez. 
folklor: Francek, Jura, hlupy Jan(ek), Maryša, 
Hanka, Terezka. Slez. p. vykazovala ještě 
v 70. l. 20. stol. velkou šíři repertoáru a znač-
nou variabilitu. Nebyl to útvar strnulý a ne-
živý, vznikaly i nové verze a ně kteří vypravěči 
je obohacovali o zvl. motivy a v novější době 
jsou její součástí nejen novodobé reálie (např. 
telefon, konzerva, noviny, vázanka), ale i způ-
sob života („princezna rano kafe mu muši vařič 
a zašla potem pro bělky“ /= housky/). P. ni-
kdy nechyběly ve vypravěčském repertoáru ať 
mužů, nebo žen, byly jeho neodmyslitelnou 

součástí. Tematické složení pohádkového 
reper toáru z nedávné doby je téměř stejné, 
jaké najdeme ve sbírkách → K. J. Buko-
vanského, → V. Praska nebo→ J. Vyhlídala 
z konce 19. stol. (Prasek publikoval v → OT 
a ve své Vlastivědě Slezské poprvé ve větší 
míře pohádky ze Slezska.) Jsou zastoupeny 
všechny druhy p.: kouzelné, novelistické, zví-
řecí i legendy. Ty, které se často vyprávěly 
dětem, byly zapsány ve velkém počtu vari-
ant. Jak ukázaly sběry zvl. → A. Satkeho, žily 
ještě po druhé svět. válce ve Slezsku takové 
p., které v jiných čes. a morav. regionech byly 
již dávno zapomenuty. Teprve v posledních l. 
znalost pohádek, zvl. kouzelných, slábne. 
Lit.: LK NEČMS 3; Prasek, V.: Vlastivěda Slezská I. 
Podání lidu, Opava 1888; Sirovátka, O.: Plný pytel po-
hádek. České pohádky (doslov Nad českými lido vými 
pohádkami), Praha 1978; Satke, A.: Pohádky, povídky 
a humorky ze Slezska, Ostrava 1984; Satke, A. – So-
kolová, G.: Prozaická ústní slovesnost, in: Těšínsko 4, 
Šenov u Ostravy 2002; Šrámková, M.: Česká prozaická 
folkloristika v letech 1945–2000, Praha 2008.   MŠ 

POHÁDKA KOUZELNÁ , pohádka, v níž pro-
středí, reálie i postavy překračují hranice 
reál ného světa. 
P. k. (čarovná, fantastická) tvořila jádro celého 
pohádkového fondu. Vystupují v ní králové 
i královny, princové udatní i hloupí, ti, kdo 
chtěli na věky žít, ti, kdo putovali na „šklanu 
horu“, do neznámých končin, ale i princové 
zakletí (v psí kůži). Princezny v p. k. byly 
krásné, zlatovlasé, jindy zakleté v myš (= slez. 
obdoba Žabky královny), v pávici, protanco-
valy s čerty dvanáct párů střevíců, pyšná prin-
cezna si dala ušít střevíce ze vší kůže a chtěla 
si vzít jen toho, kdo tuto zvláštnost uhádne. 
Nedílnou částí p. k. jsou zvířecí pomocníci 
mluvící lidským hlasem (kůň Hanzel, ptaček 
konypaček, liška, ryb ka, pejsek, kočička ap.) 
a čarovné předměty (ubrus obstarávající jídlo, 
slepice snášející dukát, střevíce nebo plášť, 
který zanesou hrdinu tam, kam je zapotřebí, 
klobouk, který dělá člověka neviditelným). 
Hrdinům plnícím nesplnitelné úkoly (pást sto 
zajíců tři dny v lese) pomáhají zase kouzelné 
síly. Pro p. k. je příznačné opakování jednotli-
vých vět („hejsa, střevičky, ať sem tam a tam“; 
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„co, mlady paně pytaju, hned zaraz maju“), ně-
kdy i celých odstavců při trojnásobném opa-
kování motivu (hlídání zlatého jablka; zákaz 
vstoupit do třetí světnice). Neodmyslitelnou 
součástí stylu je stupňování, gradace („jedna 
podobala se mu, druha tež, třeča byla naj-
fajnějša“). Přihlíží se k typicky magickým 
č. 3, 7, 9, 12 (král má tři syny; chce, aby „třy 
nocy na mojim hrobě vachoval“; „dvanast 
par střevicu potrhala“). Oblíbený je i parale-
lismus (macecha má dvě dcery; „jedno byla 
śirota a tum drugum vlaś ňum“). Důležitý 
prostředek pohádkové poetiky, totiž úvodní 
formule, jsou ve Slezsku stručné a poměrně 
jednotné („byl jeden kral“, popř. „raz/tak/tuž 
byl jeden kral“). Jen zřídka se před úvodní 
formulí vyskytne uvozovací sdělení („Tuž to 
bylo tak. Byl jeden kral…“; „To bylo dovno. 
Byl jedyn krul…“). Na rozdíl od úvodních 
jsou závěrečné formule různorodější. Kromě 
formulí, citovaných v hesle → pohádka, jsou 
to např. „Sto koni, už je po ni“ (na → Hlu-
čínsku), „Tak děprem byli bohati a žili, ež im 
žily v řiti zhnily“ (na Frýdecku), „Šel chlop 
po ceśće, měl dupym ve veśće, opovjadoć 
vum eśće?“ (na → Těšínsku). Přestože děj p. k. 
se odehrává v dávných dobách, nebrání sou-
časným vypravěčům nic v tom, aby do nich 
vkládali nejen staré, ale i nové reálie („do ak-
tovky si vzal kolače, biskvity, cigarety“; „odjel 
daleko až do Argentyny; kral s kralkum po-
snidali dobře z konzervy“). Spjatost s rodným 
krajem je krásně vyjádřena např. v pohádce, 
v níž liška nerozumí ani česky, ani německy 
a ani francouzsky, ale „až zoptal se ji po mo-
ravsky, po našemu. ,Ja, ja, ja,‘ povědžela mu, 
že idže ku tej princeše“. Specifikem Slezska 
je to, že p. k. tvořily až do nedávné doby znač-
nou část živého vypravěčského repertoáru 
(→ lid. vypravěčství, → vypravěči). 
Lit.: → pohádka.   MŠ

POHÁDKA NOVELISTICKÁ  (realistická), po-
hádka, v níž se na rozdíl od pohádky kou-
zelné téměř všechno odehrává a děje ve světě 
skutečném. 

Tematikou p. n. jsou události každodenního 
života, ale situace i postavy jsou stylizovány 
a hyperbolizovány (posluchači věděli, že to, 
čemu naslouchají, není pravdivý, ale smyš-
lený příběh). Vypráví se v nich o vlastnos-
tech obyčejných lidí, zejm. o jejich chytrosti 
(často až vychytralosti) nebo hlouposti, o je-
jich pracovitosti nebo lenošnosti, šikovnosti 
i popletenosti. K typicky slez. motivům patří 
např. p. n. o chalupníkovi, který za svou chyt-
rost projevenou při dělení krocana je nejen 
zbaven robotování, ale získá ještě od boha-
tého sedláka kus pole; o chudém pacholkovi, 
který svým rozumem pomůže faráři vyhrát 
u soudu; o muži, který zjistí, že jsou ještě 
hloupější lidé než jeho žena, která se dala 
obelstít pocestným. – Jinými oblíbenými 
tématy jsou p. n. o ženské nevěře, o farářích 
skutečných i domnělých a o rozmanitých 
kouscích Cikánů (→ Romové). Část p. n. 
tvoří pohádky humorné a satirické, které po-
sluchače překvapují důmyslnými nápady. Zvl. 
skupinu, živou i v současnosti, představují 
příběhy enšpíglovské a o „hlupem Jano vi/
Jankovi“ a příběhy o hloupých obyv. urči-
tého místa, nazývané ve folkloristice kocour-
kovské. Ve Slezsku byly tyto příběhy dříve 
spojovány s obcí Guty (Těšínsko), až do sou-
časnosti jsou nejpopulárnější historky o obyv. 
→ Brušperka jižně od → Ostravy. – Úvody p. 
n. nejsou stereotypní, ale bývají různé. Jed-
noduchou formou navozují situaci („Otuž byl 
jeden chlop, byl dřevjařem“; „Byl jeden dra-
gonsky pluk a ten byl usazeny v Benešově“; 

„Roz śe mlodo baba vydola“). Závěry p. n. 
obyčejně nemívají ustálenou formuli, ale 
v jedné větě ukončují příběh („A roba se ze-
brala a šla pěkně dom, už něorala“; „A pan 
farař mu zaplačil obid, pacholkovi, že ho za-
chranil, a jeli“; „I Cigun śe tak od śměrći 
vyratovol“). Jen ojediněle se objevuje závěr 
veršovaný („Kobzol jedli, kyšku pili, ně-
umřeli, dokud žili“) nebo některé známé ustá-
lené formule (viz u → pohádky). – Děj p. n. 
bývá často zasazen do známých míst („švec 
byl z Hučyna“; „něvěsta z Bořučyna“; „kovař 
byl z Grudku“). Mnohé látky p. n. najdeme 

POHÁDKA KOUZELNÁ



212

POHÁDKA POHRANIČNÍ OPEVNĚNÍ

už u slez. kazatelů 17. a 18. stol. stol., např. 
u → D. Nitsche, → B. H. Bilovského a nej-
více u → K. B. Hiršmencla. Jeho kniha Fe-
riae Christiano -Bacchanales obsahuje přes 
700 veselých příběhů. Kazatelé tyto příběhy 
s oblibou vkládali do nedělních promluv 
jako tzv. exempla, odkud se pak šířily mezi 
lid. → V. Prasek jich několik později otiskl 
v → OT a své Vlastivědě Slezské. Humorné 
příběhy jsou ve Slezsku dosud velmi oblíbe-
ným vypravěčským žánrem, o čemž svědčí 
nejen velký počet zápisů, ale i jejich značná 
variabilita. 
Lit.: → pohádka.   MŠ 

POHÁDKA  ZVÍŘECÍ , vyhraněná skupina pohá-
dek, ve kterých jsou hlavními aktéry zvířata. 
P. z. není záměrnou a průhlednou alegorií 
jako bajka, ale chce pobavit důvtipem, žertem 
nebo hloupostí zvířat, která v ní vystupují. 
Některé p. z. byly určeny jen dětem a vyprá-
věly se jim často z výchovných důvodů, aby 
poslouchaly (o kůzlátkách, u → V. Praska Vlk 
a koza – jeho text je kontaminací pohádek 
o kůzlátkách a o Červené Karkulce), aby ne-
byly sobecké (Kokot a kuřička). Větší část p. z. 
se však vyprávěla i mezi dospělými. Tématem 
je spolužití člověka a zvířat (Jak kuň sundžil 
svojigo oficyra), cha rakterizace člověka (Jak 
chčeł vłk vědžeč, co to je čłověk), jiné p. z. vy-
stihují vlastnosti venkovských a měst. obyv. 
(Blecha a mucha). Na příkladech jednání zví-
řat ukazují p. z. metaforicky, jak vychytralí 
(většinou liška) dovedou zneužít důvěřivosti 
(Liška a vlk), jindy naopak jak vychytralý 
a vychloubačný doplatí na svou povahu (Mun-
dro liška a gupi kocur). Jinou skupinu před-
stavují pohádky etiologické, např. o tom, proč 
kozy nemají ocas, proč má zajíc pysk, jak 
člověk získal dlouhý věk (= dostal část života 
osla, psa a opice). Ve Slezsku byly na rozdíl 
od čes. zemí p. z. ještě donedávna běžnou 
součástí repertoáru mnoha → vypravěčů. Te-
maticky se neomezují jen na několik známých 
typů, ale spektrum je dosti široké. Specifikem 
slez. p. z. jsou motivy, které se jinde nevysky-
tují. Např. v pohádce o lišce a vlku se v úvodu 

objevuje zvl. motiv o trnu, za který liška po-
stupně žádá různé věci, a pak v textu motiv, 
jak liška kvalitu saní zajišťuje formulí „prosto 
sy rostlo, křivo se rub“. Také z → Těšínska po-
cházející pohádka o tom, jak kůň soudil svého 
důstojníka, je v čes. folkloru neznámá. 
Lit.: → pohádka.   MŠ

POHRANIČNÍ OPEVNĚNÍ , systém stálých vo-
jenských objektů určených pro obranu česko-
slovenských hranic
Poprvé se myšlenka opevnění nové ČSR ob-
jevila již v r. 1920, ale po celá 20. l. 20. stol. 
šlo jen o teoretické úvahy. Počítalo se s pří-
padným ofenzivním vedením války a s pře-
nesením bojů na území protivníka. Od poč. 
30. l. došlo k postupnému obratu a od r. 1932 
začala být na hl. štábu armády projednávána 
varianta výstavby stálého opevnění repub-
liky. O faktické realizaci výstavby se roz-
hodlo v 1. polovině r. 1934. V srpnu t. r. odjeli 
vybraní čs. důstojníci na studijní cestu 
do Francie, aby se seznámili s výstavbou 
Maginotovy linie. Po návratu byly na pod-
zim 1934 zahájeny přípravné práce v čs. po-
hraničí, především na Ostravsku a Králicku. 
V březnu 1935 vzniklo Ředitelství opevňova-
cích prací, na konci léta 1935 byly zahájeny 
vl. stavební práce na Ostravsku v okolí → 
Bohumína. Jednalo se o exponovanou oblast, 
u které hrozilo rychlé proniknutí nepřítele 
do ČSR dobře přístupnou Moravskou bránou. 
Do září 1938 nebyla stav ba všech plánova-
ných opevnění dokončena a řada dostavěných 
nebyla vybavena. Pře sto představovala význ. 
překážku pro útočníka. Stavěny byly 3 druhy 
opevnění: lehká, těžká (samostatné pěchotní 
sru by) a v důležitých místech tvrze (skupiny 
dělostřeleckých a pěchotních srubů a dělo-
střeleckých otočných a minometných věží 
spojených rozsáhlým podzemím). Objekty 
se doplňovaly lehkými i protitanko vými 
překážkami či protitankový mi příkopy. Sou-
stava voj. objektů měla na jednotlivých úse-
cích vytvářet 1 až 4 linie opevnění, vhod né 
pro dlouhodobý obranný boj a umožňu jící 
ústup hl. voj. sil až do okamžiku spojenecké 
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protiofenzívy. Před úto kem měly být pev-
nosti obsazeny elitními, tzv. hraničářskými 
pluky. Vzhledem k oba vám z oboustranného 
útoku na Brno ze severu i jihu byla časově 
preferována stavba pevností v čes. Slezsku 
a na sev. Moravě, zejm. od řeky Odry záp. 
směrem. Bylo zde tzv. hraniční pásmo XIII 
(severní válčiště) s hra ničními obvody 36 
(Žamberk – Bruntál) a 37 (Bruntál – hranice 
Slovenska), zajišťo vané útvary 2. armády 
v Olomouci. V rám ci jejího 4. armádního 
sboru měly působit mj. 4. až 6. hraničář-
ský pluk se sídly v → Hlučíně (byl zřízen 
s prapory v Hlučíně, → Hrabyni, Koblově 
a → Opavě), → Bruntále (s prapory v → An-
dělské Hoře, Bruntále a Jakartovicích) 
a Červené Vodě (s prapory v Červené Vodě, 
Branné, Malé Moravě a Starém Městě pod 
Sněžníkem). Nová kasárna se stavěla v Hlu-
číně, Hrabyni, Červené Vodě a ve Starém 
Městě. V září 1938 byl obvod 37 relativně 
nejlépe zabezpečen, postaveno a provizorně 
připraveno k obraně zde bylo cca 1 tis. ob-
jektů lehkého opevnění a 66 srubů. V tvrzi 
Smolkov scházely jen tvrzové kanony, houf-
nice, minomety a ně kolik radiostanic, stavba 
tvrze Šibenice se však teprve zahajovala. 
Pevnosti byly obsa zovány krátce za květ-
nové část. mobilizace a znovu po vyhlášení 
všeob. mobiliza ce od 22. 9. 1938, vyklízeny 
byly v čes. Slezsku 7.–8. října. Pro nacisty 
představovaly pohraniční pevnosti nejen 
fyzickou, ale také psychologickou překážku 
(verdunský komplex) a počítali s tím, že vět-
šinu z nich dobydou až z týlu po strategickém 
průlomu. Zejm. od r. 1936 jim věnovali sou-
středěnou špionážní pozornost. Novou linii 
hranic po → mnichovském dik tátu záměrně 
volili tak, aby ČSR většiny opevnění zbavili 
a zbylé nebyly vy užitelné. Při následných 
zkušebních střelbách (jež v r. 1945 prováděla 
i Rudá armáda) zjistili, že palba z těžkých děl 
je vůči nim málo účinná a něm. lehké tanky 
je nemohou ohrozit. Dnes se jedná o význ. 
stavební památ ky, na Opavsku prověřené 
i boji v rámci → Ostravské operace Rudé 
armády, většinou však značně devastované. 

Od 80. l. 20. stol. jsou některé objekty díky 
muzejníkům a nadšencům upraveny a zpří-
stupněny (Darkovičky, Milostovice, Štítina, 
Malé Hoštice, Bohumín). 
Lit.: Holub, O.: Zrazené pevnosti, Praha 1982; Schwarz, 
J.: Pevnosti na Opavsku, Opava 1987; Durčák, J.: Opev-
ňování Ostravska v letech 1935 až 1938, Opava 1995; 
Durčák, J. – Gregar, O.: P. o. na Opavsku a Bruntálsku, 
jeho výstav ba a osudy, Opava 1998.   JP + PP

POCHMON , Jaroslav, hudebník a autor scé-
nické hudby, divadelní dramaturg a drama-
tik, publicista a překladatel, * 10. 11. 1949 
Nový Jičín. 
Absolvent PF v → Ostravě (1974, dnes → OU) 
a FF UK (1982, obory čeština a pedagogika). 
Zakla datel hud. skupin Waterloo skiffle 
(1969, spolupráce s → Divadlem Waterloo) 
a Cantabile (1975, spolupráce s režisérem 
→ P. Paloušem). Působil v Krajském kultur-
ním středisku v Ostravě (1976–86), ředi tel 
→ Divadla hudby v Ostravě (1986–93) a pro-
gramový ředitel Českého rozhlasu Pra ha 
(1993–95). Autor muzikálů Bleděmodrý Petr 
(podle Gyuly Urbána, → Divadlo Petra Bez-
ruče, 1982 a 1987, → Komorní scéna Aréna, 
1992) a Tome, ty jsi číslo! (podle Marka 
Twaina, Divadlo Petra Bezruče Ostrava, 
1984). Lektor amatérského divadla. 
Lit.: Rywiková, B. – Štefanides, J.: Komorní scéna 
Aréna, Ostrava 2003.   JŠt 

POLÁCI,  v minulosti jedna z nejpočetnějších 
národností východní části českého Slezska.
Dodnes v čes. části → Těšínska tvoří nepře-
hlédnutelnou menšinu. Stejně jako → Češi 
se také P. de finitivně vyčlenili z pův. nespe-
cifikovaného slovanského obyv. v době for-
mování novodobých národů. Ve vých. části 
bývalého rak. Slezska (na Těšínsku) tvořili 
podle tzv. obcovací řeči zjišťované během 
→ sčítání lidu v l. 1880–1910 většinu obyv. 
(v soud ním okr. Jablunkov 95–97 %, v soud-
ním okr. Těšín kolem 75 % a v polit. okr. 
Fryštát jejich počet víc kolísal od 75 do 61 %; 
maximum 82,7 % bylo zazna menáno 
v r. 1900 v soudním okr. Fryštát a minimum 
47,3 % v r. 1910 v soudním okr. Bohumín). 
P. na Těšínsku do r. 1918 sice dominovali 
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početně, ale nikoliv společensky či ekono-
micky. Byli to nejčastěji sedláci, řemeslníci 
nebo dělníci a jen někteří pat řili k drobným 
živnostníkům. Byli na rak. poměry dosti 
vzdělaní a poměrně brzy mezi nimi vznikla 
vl. inteligence (učitelé, kněží). Nábožen-
sky byli rozděleni na kato líky a protestanty 
(evangelíky). S rozvojem průmyslu se něko-
lik desítek tis. P. převážně z Haliče (→ Ha-
ličané) přistěhovalo za prací na Ostravsko, 
kde vytvořili početnou menši nu. Nejvíce jich 
bylo v r. 1900 zaznamenáno v soudním okr. 
Polská (dnes Slezská) → Os trava, kde tvo-
řili téměř 30 % obyv. Tato skupina se však 
rychle asimi lovala (→ asimilace). Na území 
opavského Slezska a na Moravě mimo Os-
travu P. nežili. Největší počet P. na území čes. 
Slezska a na přilehlém území Moravy však 
netvořili při stěhovalci z Haliče, nýbrž pův. 
obyv. Těšínska. Celkový počet P. na sledova-
ném území byl ve 2. polovině 19. stol. po-
měrně stabilní a pohyboval se kolem 150 tis., 
maximum bylo zaznamenáno během sčí tání 
lidu v r. 1900. P. na Těšínsku v té době vytvo-
řili dobře fungující obč. společnost s mnoha 
spolky, školami i hosp. subjekty. V posled-
ním období existence Rakousko -Uherska 
byl v r. 1910 zaznamenán relativní pokles 
celkového počtu P. (proje vující se zejm. 
v býv. soudních okr. sev., tedy nejprůmyslo-
vější části Těšínska, tzn. Bo humín a Fryštát), 
který byl důsledkem asi milace především 
pol. imigrantů z Haliče. Počet obyv. pol. 
národnosti na území čes. Slezska a na při-
lehlém území Moravy výrazněji poklesl 
po vzniku ČSR, a to na 75 tis. Tento pokles 
byl jen v malé míře způsoben vystěhováním 
národnostně nejuvědomělejších P. do Polska 
po definitivním rozdělení Těšínska v r. 1920. 
Ve větší míře byl způsoben pře chodem ná-
rodnostně málo uvědomělých P. k čes. národ-
nosti. Počet P. od té doby stále klesá, přičemž 
nejvýraznější pokles byl zaznamenán bez-
prostředně po druhé svět. válce (větší ztráty 
P. ve válce, poválečné migrace, urychlení 
asimilace v nepřirozených podmínkách). Je-
jich počet navíc snižuje možnost neuvádění 

národnosti během sčítání lidu, čehož v po-
sledním sčítání r. 2011 využili především 
Poláci ze smíšených manželství. V důsledku 
toho je jich dnes v regionu necelých 30 tis. 
V Moravskoslezském kraji jich bylo k 26. 3. 
2011 (bez započtení osob uvádějících dvojí 
národnost) sečteno 28 138, tzn. 2,3 % obyv. 
kraje. Nejvíce na Jablunkovsku (19,3 %), 
Třinecku (16,1%) a v okolí Českého Těšína 
(13,8 %). Na Karvinsku, tzn. v → Karviné, 
→ Havířově, → Orlové a → Bohumíně a je-
jich okolí počet obyv. hlásících se jedno-
značně k pol. národnosti poklesl na 2–6 %. 
Soc., vzdělanostní a ekon. struktura Poláků 
na Těšínsku se výrazněji neliší od většino-
vého čes. obyv. – Po období komunismu, kdy 
byla v ČSSR povolena pou ze jedna pol. or-
ganizace (→ PZKO), byl obnoven pol. spol-
kový život v měřítku blízkém předvá lečným 
poměrům. Dnes na Těšínsku působí asi 20 
pol. organizací sdružených do Kon gresu Po-
láků v ČR. V čele Kongresu stojí Rada Kon-
gresu Poláků, jejímž předsedou je od r. 2002 
historik Józef Szymeczek. P. jako pův. obyv. 
regionu jsou dobře integro vanou menšinou. 
Několik z nich je ve funk cích starostů, ře-
ditelů velkých podniků (→ TŽ) a zaujímají 
i přiměřená místa v čes. politice, převážně 
na místní a reg. úrovni. 
Lit.: Kadłubiec, K. D. a kol.: Polská národní men-
šina na Těšínsku v České republice (1920–1995), in: 
SPFFOU 107, Ostrava 1997; Siwek, T. – Zahradnik, S. – 
Szy meczek, J.: Polská národní menšina v Českosloven-
sku 1945–1954, Praha 2001. 
Obr.: M196.   TS 

POLACZEK , Jerzy Stanisław, novinář, spi-
sovatel, * 3. 11. 1905 Chabówka (Polsko), 
18. 2. 1982 Český Těšín (Karviná). 
Pocházel z železničářské rodiny, později 
se rodina přestěhovala do Krakova, kde vy-
studoval a stal se zaměstnancem železnice. 
Až do začátku druhé svět. války žil se že-
nou v Dombrové, potom se vrátili do Kra-
ko va. Nejprve pracoval jako novinář v Głosu 
Narodu, později byl šéfred. Dziennika 
Polskiego a tiskovým referentem na pol. kon-
zulátech v Praze, Bratislavě a v → Ostravě. 
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Kromě toho aktivně působil ve Slezském 
literárně -uměleckém svazu (Śląski Związek 
Literacko -Artystyczny), jehož byl spolu-
zakladatelem, a v Mezinárodním sdružení 
novinářů v Praze. Za druhé svět. války pra-
coval na krakovském ředitelství Městských 
vodovodů a kanalizací. Po válce vystudoval 
v Praze politologii, stal se korespondentem 
Polského rozhlasu a ředitelem Polské tisko vé 
agentury v Praze. V 50. l. byl jako nepří tel 
komunismu v Polsku souzen (hrozil mu trest 
smrti) a do r. 1955 vězněn v prac. tábo rech 
v Sztumě a Opolských Střelcích. V l. 1966–70 
byl red. a šéfred. GZC. Jako básník tvořil 
pod vlivem pol. avantgardy, zejm. → J. Przy-
bośe a Juliana Tuwima, ze současníků 
se přátelil s Jalu Kurkem. Náměty čerpal mj. 
ze sportovního prostředí (vliv Kazimierza 
Wierzyńské ho), o čemž svědčí sbírky poe-
zie Pochód olimpyjczyków (1931), Algebra 
zwycięstwa (1932), Witraż Celzjusza (1936). 
Do češtiny byl přeložen P. román z prostředí 
železni ce Żelazny Bóg (1933; Železný Bůh, 
1934). V povídkách a novelách se inspiroval 
rovněž hornickým prostředím (např. strojo-
pisný ro mán Człowiek z Św. Trojcy). Přispí-
val do lit. časopisů (mj. Gazeta Literacka, 
Kurier Lite racko -Naukowy, Kurier Kobie-
cy, Pittsburczanin, Tempo Dnia, po válce 
mj. Poglądy). 
Lit.: Rosner, E.: Zapomniany dziennikarz i literat 
(J. S. P.), GZC, 1994, č. 48; Martinek, L.: Polská litera-
tura českého Těšínska po roce 1945, Opa va 2004.   LM

POLÁK , Karel, literární historik a kritik, * 26. 9. 
1903 Kojetín (Přerov), † 24. 8. 1956 Praha. 
Po univ. studiích učil na SŠ v Praze, v 50. l. 
se stal věd. pracovníkem Ústavu pro českou 
literaturu. Jako kritik tiskl práce v Právu 
lidu, Kritickém měsíčníku aj. Jako lit. vědec 
se nejdříve věnoval vztahu čes. a něm. litera-
tury, později byla v P. badatel ském zájmu hl. 
čes. literatura (studie o Janu Nerudovi, Svato-
pluku Čechovi, Antalu Staškovi aj.). Věnoval 
se také problematice bezručovské, pojednal 
dokonce o hornických motivech v čes. li-
teratuře (Hornická česká literatu ra, 1950). 
Sledoval vznik a vývoj Slez ského studijního 

ústavu v → Opavě (→ Slezský ústav), podílel 
se na jeho prvních věd. konferencích. Napsal 
studii o vztahu → P. Bezruče k Heinrichu 
Heinovi, vysledoval ohlas Bezručovy poezie 
ve svět. literatuře, pojednal i o překladech 
Slez ských písní. 
Lit.: Krejčí, K.: nekrolog, LitN 5, 1956, č. 37; Slovník 
české literatury po roce 1945, dostupné online: www.
slovnikceskeliteratury.cz.   JS

POLÁK VE SLEZSKU , protipolsky zaměřené 
pamflety publikované českou stranou v čase 
plebiscitu na Těšínsku. 
Listy napadající v období tzv. plebiscitu 
z r. 1920 údajné nedostatky → Poláků 
(nepořád nost, lenivost ap.) měly ohlas pře-
devším mezi → Čechy a → Němci. Odpo-
vědí proti těmto útokům byly z pol. strany 
tiskoviny kritizu jící Čechy jako lidi, kteří 
nedovedou bránit svou vlast a podřizují 
se ochotně cizí moci. Vystoupení obou stran 
byla účelově polit.   JS 

POLAN  z POLANSDORFU , Amand, protes-
tantský teolog a spisovatel, * 16. 12. 1561 
Opava, † 1610 Basel (Švýcarsko). 
Pocházel ze známé šlechtické rodiny Pola nů 
původem z Pobaltí, která se usadila r. 1533 
v → Opavě. Otec Jindřich P. byl měst. pí-
sařem. Po absolvování měst. škol v Opavě 
a ve Vratislavi odešel 1583 studovat na zápa-
doevr. univerzity, především do Basileje, kde 
byl 1590 promován na dr. teologie. Poté praco-
val jako vychovatel mladého Ladislava Velena 
ze Žerotína (→ Žerotínové), ale r. 1596 se stal 
prof. biblické exegeze na univerzitě v Basi-
leji; v l. 1600 a 1609 byl rekto rem této uni-
verzity. P. ochráncem a přítelem byl Karel st. 
ze Žerotína, o čemž svědčí i je jich vzájemná 
korespondence. P. byl zastán cem kalvínského 
učení, které hájil i v náb. polemikách; často 
se vracel k otázce božího předurčení všech 
věcí. Ze vzdáleného Švýcarska korespondoval 
s opavskými měšťany a intenzivně podpo-
roval jejich snahu o dosažení unifikovaného, 
protest. charakteru města. Latinsky napsal ně-
kolik věroučných děl, z nichž nejvýznam nější 
jsou Syntagma theologiae christianae (1609) 
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a Gemmula partitionum theologicae (1607), 
věnované v dedikační předmluvě měst. radě 
v Opavě. Tento spis vyšel něko likrát a byl 
se záměrem usmířit kalvínství s jednotou bra-
trskou přeložen do češtiny biskupem jednoty 
Matoušem Konečným s názvem Rozdílové 
teologičtí (1598). 
Lit.: BSSSM 6; Zukal, J.: Polanové z Polansdorfu, ČMM 
51, 1927; Hrubý, F.: Kalvínský teolog a bouře opav-
ská z r. 1603, ČČH 37, 1937; Sita, K.: Život a dílo A. P. 
z P., Husinec 1951; Fukala R.: Reformace ve Slezsku 
a na Opavsku, Opava 2010.   JMl

POLÁŠEK , Albín, sochař, * 14. 12. 1879 Fren-
štát pod Radhoštěm (Nový Jičín), † 19. 5. 
1965 Winterpark (Florida, USA). 
Vyučil se ve Vídni řezbářem, r. 1898 odešel 
do USA, pracoval také v továrně na oltáře. 
Studoval sochařství na akademii v Pensyl-
vánii (USA). Získal Římskou cenu a strávil 
3 r. jako stipendista v Římě. Stal se prof. 
na akademii v Chicagu. Do vývoje čes. 
umění zasáhl především realizacemi pro veř. 
prostor: socha Radegasta (1931) a sousoší 
Cyril a Metoděj na → Rad hošti (1931), so-
cha Pravěký zápas (1931) ve → Frenštátě pod 
Radhoštěm; pomník prezidenta Wilsona před 
Wilsonovým ná dražím v Praze (1928, zni-
čen nacisty, 2011 instalována kopie). V USA 
zanechal rozsáhlé dílo, řadu alego rických 
plastik a pomníků. Hl. konvolut se nachází 
v zahradě jeho sídla na Floridě. 
Lit.: Topičův sborník 7, 44; Sherwood, R.: Carving His 
Own Destiny: The Story of A. P., Chicago 1954; Klučka, 
J.: A. P. strůjce svého osudu, Nový Jičín 1994 (doplněné 
vydání: Frenštát pod Radhoštěm 2001). 
Obr.: S (57, 64).   PH 

POLÁŠEK , František, učitel, národopisný pra-
covník, spisovatel, * 31. 3. 1848 Brušperk 
(Frýdek -Místek), † 24. 6. 1925 Brušperk. 
Po studiích působil jako učitel v → Míst ku, 
později v → Rýmařově a v → Orlové. Psal 
vlastenecké verše a publikoval je v Květech, 
Zlaté Praze a ve Světozoru, velká část jeho 
veršů byla určena mládeži. Spolupracoval 
s → F. Bartošem. Vydal Národopisný výbor 
z Orlové (1894). 
Lit.: Vyhlídal, J.: Naše Slezsko, Praha 1900.   JS 

POLÁŠEK , Jan Nepomuk, hudební pedagog, 
skladatel a folklorista, * 16. 4. 1873 Frenštát 
pod Radhoštěm (Nový Jičín), † 3. 4. 1956 Va-
lašské Meziříčí (Vsetín). 
Pocházel z rodiny barviče Jana P. 1893 ab-
solvoval brněnskou varhanickou školu, hu-
debně -pedagogické vzdělání si doplnil ve 
Vídni. V r. 1896 se přestěhoval do Valaš-
ského Meziří čí, zde působil nejprve jako uči-
tel a ředitel hud. školy. Od r. 1902 vyučoval 
na valašskomeziříčských SŠ. V l. 1903–36 
působil na zdejším uč. ústavu. Pro výuku 
hudby a zpěvu byl plně kvalifi kován (vyko-
nal postupně stát. zkoušky ze zpěvu, klavíru, 
varhan a houslí). P. byl význ. učitelem; získá-
val pro hudbu i méně nadané svěřence, vycho-
val ovšem také řadu výbor ných hudebníků 
a zpěváků (např. dirigenta Emila Křepelku, 
operní zpěvačku Marii Vojtko vou -Paříkovou 
ad.). Psal hudebněteoretic ké a pedagogické 
učební texty. S uč. činností úzce souvisela 
i jeho sbormistrovská a dirigent ská činnost. 
Už od poč. 90. l. 19. stol. sbí ral → lid. písně 
na Frenštátsku, později rozšířil svou sběra-
telskou činnost i na další oblasti → Valašska. 
Spolupracoval s → F. Bartošem (1895–98), 
od r. 1936 s Arnoštem Kubešou. Věnoval 
se i skladatelské činnos ti. Jeho rozsáhlé 
dílo (sbory, instrumentální skladby, kantáty) 
sice neoplývá originalitou, ale vyznačuje 
se kompoziční obratností. 
Lit.: Dlask, E.: Valašský skladatel J. N. P. a jeho dílo, 
Praha 1941; Hradil.   JM 

POLÁŠEK , Jaromír, publicista, autor pohádek 
a pověstí, * 7. 7. 1961 Frýdek -Místek. 
Pracovník → MB. Společně se svou man-
želkou Jiřinou se věnuje lid. slovesnosti, 
vydali sbírky Pověsti a legendy Moravy 
a Slezska (1997, 2000) a Moravskoslezské 
pověsti (2000). Vedle dalších sbírek → po-
věstí (Pověsti a legendy z Frýdku Místku, 
1991; Pověsti z Hukvaldského hradu, 1994, 
ad.) vydal příležitostné publikace Frýdecký 
zámek (2000) či Historie židovské komunity 
na Frýdecko -Místecku (2000). Spolu s man-
želkou vytvořil publikaci Historie beskydské 
turistiky (2009).
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Lit.: Doupalová, E.: Pověsti z Moravy a Slezska, Ladění 
3, 1989, č. 2; Šodek, J.: Vlastivědní pracovníci z Frýdku 
si cení předchůdců, kteří příběhy zachytli, MSDen, 
25. 11. 1999.   JS 

POLÁŠEK , Miloš, fotograf, vydavatel, * 12. 11. 
1939 Ostrava.
Žije a pracuje v → Ostravě. V l. 1957–68 pra-
coval jako technik v → NH. Od r. 1968 se fo-
tografii věnuje profesionálně: jako red. → OV, 
od r. 1969 v → OKultZ (později → OKultM). 
Do periodik přispíval reportážní fotografií. 
V l. 1996–2003 působil na Katedře výtvarné 
tvorby PF → OU, do r. 2006 v navazujícím In-
stitutu pro umělecká studia, kde založil ateliér 
fotografie. Od 60. l. se věnuje také výtvarně 
zpracované fotografii; ve vazbě na jeho do-
movské prostředí vznikají cykly věnované 
Ostravě a těžbou uhlí poznamenané krajině. 
Současně mapuje horalské prostředí Beskyd 
na moravsko -slovensko -pol. pomezí. Další 
význ. částí ateliérové tvorby je akt a styli-
zovaný portrét. Po r. 2000 se věnuje studiu 
i praktickému obnovení tradičních fotogra-
fických technologií, jimiž potvrzuje kontrast 
umělecko -řemeslně zpracované a digitální 
fotografie (v dalším stupni je také propojuje). 
Ze své tvorby uspořádal přes 40 tematických 
výstav. Je autorem 23 obrazových a odb. 
publikací: průřez vl. tvorbou shrnuje Miloš 
Polášek. Porfolio (1999, oceněno jako Publi-
kace roku – monografie na 6. mez. festivalu 
Svět knihy); Face to Face (2004) je soubo-
rem stylizovaných portrétů současníků; vi-
zuální hodnoty industriálního památkového 
areálu uvádí Vítkovice industria (s Radimem 
Poláškem, text Jana Machotková, 2007); po-
hled na Ostravu reprezentuje Tvář města mé 
generace (2009, 2010); RE-ART / Akt (2012) 
uvádí citace klasické moderní malby; 7x10“ / 
Klasická fotografie v digitálním věku (2012) 
doplňuje předchozí titul odb. výkladem zapo-
menutých fotografických technik; reminis-
cence na historii i současné oživení objektu 
je zachyceno v publikaci Slezskoostravský 
hrad. Bitvy, války, manévry (s Radimem Po-
láškem, 2013). Jeho vydavatelství En Face 
vydává beletrii i odb. publikace ostr. autorů 

(→ B. Žárský, → P. Holý, Marie Šťastná ad.) 
v klasické i elektronické podobě (→ M. Sto-
niš aj.). Práce P. vlastní MG Brno, Umělec-
koprůmyslové muzeum Praha, → SZM, NM 
fotografie Jindřichův Hradec. 
Lit.: Procházková, M.: MP, 1987. 
Obr.: V (190, 208).   MŠť

POLITICKÉ PROCESY , zinscenované soudní 
procesy proti tzv. nepřátelům socialismu 
po komunistickém převratu z roku 1948, 
probíha jící v několika vlnách v roce 1949 
a v první polovině padesátých let. 
Po únorovém převratu v r. 1948 zahájila 
Státní bezpečnost na pokyn ústředních or-
gá nů KSČ ostrou kampaň proti představite-
lům různých polit. a spol. organizací i soc. 
vrs tev, v nichž spatřovala „preventivně“ 
nepřá tele režimu. Už v průběhu srpna 1948 
byli zatčeni a drženi několik měsíců ve vazbě 
představitelé krajské organizace soc. dem. 
strany v → Ostravě J. Pavlán a K. Otava, pa-
třící ke známým odpůrcům kom. politiky. 
Na Novojičínsku byl zatčen v souvislosti 
s výskytem tří protistát. letáků spolu se šes-
ticí svých známých soc. demokrat O. Jaroš. – 
Na Ostravsku při polit. procesech smutně 
proslul JUDr. V. Opěla, známý tvr dým po-
stupem už z procesů před Mimořád ným lido-
vým soudem. Jeho zásluhou byl např. změněn 
na nepodmíněný trest odnětí svo body rozsu-
dek Krajského soudu v Ostravě proti předsta-
vitelům Sokolské župy morav skoslez. v čele 
s A. Závišem za rezoluci pro testující proti 
perzekuci členů Obce sokol ské. V září 1948 
zinscenovalo oddělení Státního soudu Brno 
na svém výjezdním zasedání v Ostravě soud 
s pětičlennou skupinou E. Šlusaře za roz-
množování a šíření protistát. letáků, v dal-
ším procesu bylo odsouzeno na 6 měsíců 
až 8 let celkem 13 členů skupiny J. Čvandy, 
v lednu 1950 proběhly dva další procesy 
se skupinami F. Kubáně (skupina 13 osob 
obviněna z držení zbraní, šíření letáků a po-
kus o ilegální přechod hranic) a O. Váni 
(kromě rozšiřování letáků i za údajné pří-
pra vy přepadů a vypalování továren, dokonce 
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i vražd). – Od r. 1949 probíhaly soudní pro-
cesy především na základě Zákona na 
ochra nu lidově dem. republiky č. 231/1948 
Sb., v říjnu t. r. vyšel také zákon č. 232/1948 
Sb. o stát. soudu. Další zákony a prováděcí 
naří zení uzákoňující tzv. třídní boj byly vy-
dány v r. 1950. Největší monstrproces na 
Ostrav sku byl zinscenován v souvislosti 
s velkým polit. procesem proti skupině Mi-
lady Ho rákové. V jeho rámci byl odsouzen 
25. 10. 1949 k trestu smrti také ostr. rodák, 
štábní strážmistr Sboru národní bezpečnosti 
(SNB) Jan Buchal. Byl to býv. člen Českoslo-
venské strany národně socialistické, jenž 
se rozhodl zorganizovat na Ostravsku odbo-
jovou sku pinu. Záhy se však stal obětí provo-
kace Státní bezpečnosti (StB), která jej 
napojila na svého agenta – red. V. Doležala. 
V r. 1949 bylo zatčeno v souvis losti s touto 
kauzou na Ostravsku dalších 89 osob. Byli 
mezi nimi býv. příslušníci SNB a armády, 
úředníci, živnostníci, zemědělci i dělníci, mj. 
např. také býv. poslanec F. Kře pela. Zcela 
účelově byli mezi obžalované zařazeni také 
středošk. prof. a lektor univer zity v Greno-
blu → Z. Bár z Ostravy, místec ký farář 
Z. Škrábal, velkostatkář z Hrabové O. Lyčka, 
majitel sodovkárny v Paskově Rudolf Sý-
kora aj., kteří měli být účastníky akcí tzv. 
protistát. teroristické skupiny J. Buchala 
a M. Sýkory. Po popravě Buchala v červnu 
1950 vedl v Ostravě Státní soud líčení 
se třemi skupinami obžalovaných. Ve dnech 
28.–29. 7. 1950 následovalo u Krajského 
soudu v Ostravě samostatné řízení se skupi-
nou techn. úředníka B. Gomolky. O údajné 
přípravě stát. převratu a spoluprá ci se skupi-
nou M. Horákové vypovídali ob žalovaní 
podle předem naučeného scénáře. Veř. přelí-
čení v Čapkově sokolovně a v bu dově kraj-
ského soudu se stalo fraškou. Pro velezradu 
a vyzvědačství byli čtyři účastníci řízení – 
M. Sýkora, J. Polomský, škpt. M. Morávek 
a štábní strážmistr SNB L. Cée – odsouzeni 
k trestu smr ti, další čtyři členové skupiny 
k doživotí, ostatních 70 obžalovaných dostalo 
tresty těžkého žaláře v trvání 1–25 l. – Další 

vý jezdní zasedání Krajského soudu Brno 
se konalo v Ostravě 8. 6. 1951, členové osmi-
členné skupiny M. Pecky byli při něm odsou-
ze ni za šíření protistát. letáků k odnětí 
svobody na 1–3 r. V t. r. se stali obětí polit. 
procesů první komunisté – se skupinou 
M. Švermové byl odsouzen na 15 l. ved. ta-
jemník KV KSČ v Ostravě JUDr. V. Fuchs, 
R. Peschl doslal 6 l. za to, že údajně kryl 

„trestný čin velezrady V. Fuchse“. – Na pod-
zim 1951 začala vlna zatýkání, jejíž obě tí 
se stali nejdříve technici Dolu Doubrava 
v → Orlové, vyslýchaní v souvislosti s důl-
ním neštěstím na dole v r. 1949 (→ social. 
industrializace). Nejst. z nich, ing. K. Kou-
tenský, spáchal po výslechu na StB se-
bevraždu. V prosinci 1951 byli postupně StB 
pozatýkáni bánští technici a odborníci → 
OKR v čele s přednostou Revír ního báň-
ského úřadu v Ostravě dr. ing. V. Žaludem. 
Obžaloba jim kladla za vinu sabotáže, které 
měly údajně způsobit sérii čtyř velkých důl-
ních neštěstí v l. 1949–51, jimž padlo za oběť 
celkem 45 lidských živo tů. Proces (10.–12. 6. 
1952) měl zastrašit důlní odborníky, kteří 
už několik l. varovali před překotným zvyšo-
váním těžby na úkor bezpečnosti, a odsouze-
ním nevinných zamaskovat neúspěchy 
hosp. politiky KSČ. Dalším cílem byla dis-
kreditace tzv. pravico vých sil někdejší soc. 
dem. strany, k níž se část obviněných hlásila. 
Pův. rozsudky – tresty smrti pro dr. Žaluda 
a ing. Herela – byly později změněny na do-
životí, k témuž trestu byli odsouzeni ing. 
Pavlů a J. Stoczek, dalších pět techniků do-
stalo tresty v rozpětí 3–35 l. – V r. 1953 pře-
vzal vedení polit. pro cesů v plné míře Krajský 
soud v Ostravě. Ve dnech 13.–15. 2. před ním 
proběhl proces s údajnými agenty brit. špio-
nážní služby B. Míčkem a J. Kohoutem (oba 
odsouzeni k trestu smrti, po smrti Klementa 
Gottwalda trest změněn na 15 l., agent s kry-
cím jménem Studený byl údajně zastřelen při 
zatýkání). Spolu s nimi bylo souzeno dalších 
7 osob, v dubnu pak ještě patnáctičlenná sku-
pina. Koncem května odsoudil krajský soud 
k od nětí svobody na 3–15 l. členy skupiny 
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M. Malého, která měla údajně připravovat 
vraždy funk cionářů KSČ a Jednotných ze-
mědělských družstev, vykradení skladu 
milice a obstarávat špionážní zprávy ne-
přátelům. – Poslední velký proces proběhl 
v rámci tzv. akce „obnovovatelé“. Terčem 
rozsáhlého zátahu v celostát. měřítku 
se stali býv. funkcionáři soc. dem. strany, 
které KSČ podezřívala ze zvýšené aktivity 
v souvislosti s jistým uvolněním situace 
po smrti Stalina a Gottwalda a s přípravou 
voleb; chystaný monstrproces měl však zejm. 
prokázat, že podnítili nepokoje, které pro-
pukly v létě 1953 v některých prům. městech, 
včetně Os travy, v souvislosti s měnovou re-
formou. To se sice ve změněné situaci už ne-
podařilo, přesto bylo v rámci dvou líčení před 
kraj ským soudem v listopadu 1954 odsou-
zeno celkem 29 býv. funk cionářů soc. dem. 
strany k vysokým trestům (16–22 l.). Za vinu 
jim soud kladl přípravu velezrady a vyzvě-
dačství. – Kromě zinscenovaných soudních 
procesů probíhaly v 1. polovině 50. l. roz-
sáhlé soudní i mimo soudní perzekuce celých 
soc. a náb. skupin obyv., označované zpravi-
dla zkratkami z velkých písmen. Stovky osob 
byly na zá kladě rozhodnutí různých komisí 
odsouzeny k nuceným pracím. Na Ostravsku 
a Těšínsku bylo od r. 1948 celkem šest táborů 
nucené práce (TNP). Od 1. 9. 1950 se staly 
zdejší doly centry 5 středisek PTP (pomocné 
techn. prapory, které soustřeďovaly v rámci 
výko nu zákl. voj. služby na nucených pracích 
mladé muže „nepřátelského třídního půvo du“). 
V r. 1950 proběhla rozsáhlá akce zaměřená 
proti řeholním řádům, círk. charita tivním or-
ganizacím i jednotlivým kněžím. Byly roz-
puštěny všechny mužské kláštery a většina 
ženských (výjimkou byla část ses ter sv. Kříže 
III. řádu sv. Františka, které se staraly o nevy-
léčitelně nemocné a přestárlé, a v → Opavě 
také sestry ošetřující v ústavu Marianum 
těžce mentálně postižené děti), jejich osazen-
stvo prožilo řadu l. v internaci. Církve ne-
směly pořádat žádné veř. akce, řada kněží 
byla zatčena a odsouzena. – V rámci Akce 
K (kulaci) se mělo v l. 1951–53 nuceně 

vystěhovat z oblasti tehdej šího Ostravského 
kraje celkem 49 rodin tzv. vesnických bo-
háčů. Živitelé rodin byli navíc vesměs odsou-
zeni pro neplnění dodávko vých povinností 
a jinou „podvratnou činnost“. Ve stejné době 
probíhala také akce B – vystěhování rodin 
známých polit., veř. činitelů a příslušníků tzv. 
velkoburžoazie z velkých měst. V jejím rámci 
bylo do mi moostr. okr. vyvezeno v průběhu 
července 1953 „22 nepřátelských živlů“, mj. 
rodina předválečného prezidenta krajského 
soudu Dr. Blechy, býv. okr. hejtmana Dr. 
Studnáře, policejního ředitele E. Bači aj. – 
Během uvolňování polit. situace od konce 
50. l. byla sice většina polit. vězňů postupně 
omilost něna a propuštěna, na plnou rehabili-
taci však čekali téměř všichni až do doby 
po r. 1989. Jejich prac. a spol. perzekuce pře-
trvávala po celou dobu trvání kom. režimu. 
Lit.: Jech, K.: Vystěhování selských rodin v Ak ci K („ku-
laci“) 1951–1953, in: Dokumenty o perzekuci a odporu 
3, Praha 1992; Pitronová, B.: Proces, který otřásl Ost-
ravskem, Ostrava 1992; Dějiny Ostravy, Os trava 1993; 
Borák, M. – Janák, D.: Tábory nucené práce v ČSR 
1948–1954, Opava 1996.   NP 

POLONUS , Martin → Opavský, Martin 

POLSKÁ LITERATURA  
Postavení spisovatelů slovanského etnika 
v čes. Slezsku bylo po staletí ovlivňováno 
užíváním dvou jaz. kódů, češtiny a polštiny. 
P. l. se proto počínaje dobou ustavování no-
vodobých národů vymezovala vůči čes. lite-
ratuře a rozvíjela se na základě vl. nár. jazyka, 
ale současně také čerpala podněty z druhého 
etnika. Šlo o složitý proces, formovaný nejen 
orientací samotných spisovatelů, ale i promě-
nami hist. vývoje, který spisovatele často sta-
věl do složitých, vnitřně rozporných situací. 
Literatura této oblasti (nejen pol., ale také 
čes.) za této konstelace nemohla dlouho najít 
své paradigma, což se projevilo konkrétně 
na jejích hodnotách. Nutno vzít v úvahu 
skutečnost, že na → Těšínsku v každoden-
ním životě převládalo nářečí, v němž byly 
obsaženy prvky polštiny i češtiny (→ nářečí 
těšínské). A protože neexistovala st. lit. tra-
dice, pro duchovní život obyv. znamenaly 

POLITICKÉ PROCESY
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mnoho → lid. písně, → pověsti, → obřady, 
zvyky a obyčeje. Navzdory nepříznivým 
okolnostem, které vznikly po násilném roz-
dělení Slezska v r. 1742 (→ vratislavská kon-
vence), udržovalo se mezi lidmi všech spol. 
vrstev povědomí nár. osobitosti (čes. nebo 
pol.), posilované snahou vymezovat se vůči 
něm. vlivu. – Fenomén slovanství, inspi-
rovaný i ohlasem Herderovy filozofie, se-
hrával podstatnou roli v počáteční fázi kult. 
života obou národů ve Slezsku. Dosvědčuje 
to i vznik časopisu → Gwiazdka cieszyńska, 
který se stal propagátorem slovanství. Vydá-
vali ho pol. autoři, stoupenci slovanské spo-
lupráce, jako → P. Stalmach, → J. Lompa, 
Józef Chociczewski a Ludwik Klucki. Z je-
jich aktivit byla patrná snaha rozvíjet pol. 
nár. život; prezentovali se jako příslušníci 
rodiny slovanských národů, ale cíl své čin-
nosti nacházeli v realizaci vl. nár. programu. 
V těchto snahách byli podporováni ze Slo-
venska Ľudovítem Štúrem (→ Štúr, Ľudovít 
a Slezsko) a Jánem Kalinčiakem. Z pol. spo-
lečenství vycházejí v té době i první autoři: 
Ludvík Heimb psal verše polsky nebo → 
nářečím těšínským a inspiroval se převážně 
krajovými náměty (báseň o → Lysé hoře). 
Vl. poč. pol. literatury je spojován s → A. Si-
korou, tkalcem z → Jablunkova, který psal 
verše a náb. texty na motivy lid. písní. → 
J. Kubisz již v básnické tvorbě prosazoval 
pol. vlastenecké snahy a v memoárové próze 
Pamiętnik starego nauczyciela (1928) podal 
ucelený obraz pol. nár. života na Těšínsku. 
Na přelomu 19. a 20. stol. aktivita pol. autorů 
vedla ke vzniku časopisu → ZarŚ (1907), 
z jehož podnětu se rozvíjela umělecky nároč-
nější tvorba → E. Grima, Bernarda Kotuly, 
Józefa Lebiedzika a → J. Łyska. – V r. 1920 
bylo Těšínsko rozděleno mezi Polsko a ČSR, 
oblast od → Bohumína po Mosty u Jablun-
kova a od Českého → Těšína po Dobrou 
se začala označovat jako → Zaolzí. Spisova-
telé zde vycházeli z tradic pol. literatury, ale 
současně byli spojováni s tradicemi a vlivy 
čes. Navazovali především na témata lid. slo-
vesnosti. Těšínské Slezsko vytvářelo nyní 

spojení mezi pol., čes. i slov. kulturou. V pol. 
literatuře se stále zřetelněji prosazovala kon-
frontace s hodnotami, které vznikaly v pol. 
i čes. kontextu. V l. mezi dvěma svět. válkami 
se zformovaly tendence reflektující aktuální 
témata reg. i celonár. povahy (→ A. Fierla, 
→ G. Morcinek, → Z. Kossak, → O. Za-
wisza aj.). Spisovatelé z jiných částí Polska 
začali projevovat zájem o těšínské Slezsko 
(Halina Krahelska, → P. Gojawiczyńska 
aj.) a vývoj směřoval od národně uvědomo-
vacích tendencí k tématům obecně lidským. 
V popředí těchto snah je prozaická tvorba 
Z. Kossak a G. Morcinka, v poezii dílo → 
E. Zegadłowicze a → J. Przybośe. V závěru 
30. l. se objevili další autoři pokračující v na-
stoupené cestě (→ W. Szewczyk, → E. Os-
mańczyk); v Českém Těšíně vznikl Slezský 
spolek literárně umělecký (1937), v jehož 
čele stanul básník → P. Kubisz. Nedlouho 
po druhé svět. válce se literáti Zaolzí se-
skupili kolem pol. novin → GL a měsíčníku 
Szyndzioły, na který později navázal i mě-
síčník → Zw. Z podnětu pol. umělců a kult. 
pracovníků vznikl → PZKO (1945) a jako 
jeho součást Sekce literárně umělecká (1947). 
Tradice slez. reg. literatury nyní na vyšší um. 
úrovni pokračovala dále tvorbou P. Kubisze, 
ale i → G. Przeczka, který psal především 
prózu s krajovou tematikou, a později → 
H. Jasiczka. – Další pokolení zaolzanských 
autorů se objevilo koncem 50. l. 20. stol., kdy 
společně vystoupili ve sborníku Pierwszy lot 
(1959), z nich mnozí v následujících l. vý-
razně zasáhli do zaolzanské literatury (→ 
W. Przeczek, → A. Dostal, → J. Gaudyn, → 
J. Pyszko, → W. Sikora ad.). Na poč. 60. l. 
se zformovala tzv. třinecká Skupina literární 
63, kterou tvořili J. Pyszko, → G. Palowski, 
→ W. A. Berger, → K. Jaworski, → G. Saj-
dok a → W. Młynek. V alm. Światłocienie 
(1970) vstoupila do zaolzanské literatury 
další generace (→ K. Kaszper, → J. D. Zo-
lich, → T. Wantuła), následující generační 
vlna se představila v alm. Spotkanie (1985) 
jmény jako → S. Jedzok, → R. Putzlacher-
-Buchtová, → F. Nastulczyk, → L. Przeczek-
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-Waszkowa, → J. Sikora, → J. Klimsza ad. 
Pro současné autory je charakteristický nový 
vztah k regionu, hledání kořenů a hodnot kult. 
pomezí (mj. otázka genia loci), postupná in-
tegrace s čes. kulturou (polsko -čes. a čes. 
edice knih). Jejich myšlení v beletrii a esejis-
tice zahrnuje i evr. kontext. Zůstávají pol. (příp. 
slez.) autory čes. Slezska, ale současně usilují 
o to, aby vyslovili vl. poselství lidskosti, které 
chápou jako zvl. aktuální na poč. 21. stol. 
Lit.: Rosner, E.: Literatura na Zaolží, Alternativa Nova 
3, 20. 5. 1997, č. 9; Urbanec, J.: Tradice p. l. na území 
České republiky, in: Žijeme spolu nebo vedle sebe?, 
Praha 1998; Svoboda, J.: Literatura regionu a její česko-

-polský kontext (19. a 20. století), in: Kapitoly z lite-
rárních dějin Slezska a severní Moravy, Ostrava 2000; 
Pyszko, J.: Kawiarenka „Pod Pegazem“ 1989–2002, Jab-
lunkov 2003; Martinek, L.: P. l. českého Těšínska po roce 
1945, Opava 2004.   JS

POLSKÁ REDAKCE  ČRO → Redakce polská 
ČRO

POLSKÁ SCÉNA  TĚŠÍNSKÉHO DIVADLA → 
Těšínské divadlo v Českém Těšíně

POLSKÉ VYSÍLÁNÍ  ČRO → Redakce polská 
ČRO

POLSKI ZWIĄZEK  KULTURALNO -OŚWIATOWY 
(PZKO, Polský svaz kulturně -osvětový), 
společenská organizace Poláků na českém 
Těšínsku.
Vznikl na základě dohody o přátelství a vzá-
jemné spolupráci mezi Československem 
a Polskem (dokument podepsán ve Varša vě 
10. 3. 1947). Na podzim t. r. začaly vznikat 
první místní skupiny PZKO, jež měly dva 
OV: v Českém → Těšíně a → Fryštátě; r. 1950 
došlo k jejich sloučení a vznikl Hlavní výbor 
PZKO v Českém Těšíně jako ústřední orgán 
svazu. Koncem 80. l. 20. stol. měl PZKO 94 
míst ních skupin a téměř 24 tis. členů, v r. 2001 
jich bylo 87 a 18 tis. členů. Díky PZKO 
vznikla např. jediná pol. profesionální scéna 
mimo území Polska: Pol. scéna → Těšínského 
di vadla, která zahájila svou činnost v r. 1951. 
V místních skupinách PZKO začaly fungo-
vat knihovny a především amatérské hud., 
pě vecké, taneční a folk. soubory (→ Gór-
nik, → Olza, Pěvecký sbor polských učitelů 

aj.). Hl. výbor začal organizovat festivaly pol. 
písně, přehlídky tanečních, folk. a pěveckých 
souborů, přednášky a výstavy nebo školit di-
rigenty a režiséry. Od r. 1949 je PZKO vyd. 
kulturně -spol. měsíč níku → Zwrot, v němž 
prezentují své práce především reg. literáti, 
publicisté, badatelé, osvětoví pracovníci ap.; 
své místo v něm nachází i literatura čes. a slov. 
v pol. překla du. V rámci PZKO funguje řada 
sekcí, např. hist., div., taneční, výtv., lit., mlá-
dežnická, sportovně -turistická, klub žen. Zvl. 
postave ní měla mezi nimi folkoristická sekce, 
která byla založena v r. 1965 (jejím předsedou 
a hl. organizátorem byl → K. D. Kadłubiec). 
Tato sekce prováděla systematický výzkum → 
Těšínska hl. v oblasti → folkloru a etnografie 
(výsledky výzkumu prezentovala ve dvou vy-
davatelských řadách: Zeszyty Ludoznawc ze 
a Biuletyny Ludoznawcze). Členové sek ce 
vydali řadu knižních publikací, mezi nimi 
i první ucelenou monografii těšínské → lid. 
kultury Płyniesz Olzo (2 díly, 1970, 1972). 
Těšínsko se tak stalo oblastí zevrubně pro-
zkoumanou z hlediska tradiční i současné lid. 
kultury a jejích vývojových tendencí. Druhou 
oblastí činnosti byla popu larizace lid. kultury 
formou přehlídek → lid. písně, výstav → lid. 
výtv. umění, přednášek pro škol. mládež, ve-
řejnost ap. V rámci folkloristické sekce praco-
val od r. 1985 Klub lidových výtvarníků, jehož 
členy byli hl. řezbáři (G. Brudny, A. Glajc, 
J. Heczko, R. Hupka, K. Kaleta, O. Kantor, 
Roman Kowalczyk, → P. Kufa, P. Martynek, 
F. Sied loczek, W. Sikora, F. Stańco, J. Szka-
tuła, → B. Procner) a malíři (A. Kiszová, 
W. Macura, S. Orszulik, → A. Szpyrc). 
Lit.: Monografia PZKO 1947–1962, Ostrava 1962; Kra-
jobraz naszych serc, Český Těšín 1968; PZKO, Os trava 
1987; Leksykon PZKO, Český Těšín 1997.   KK 

POLSKÝ SVAZ  KULTURNĚ -OSVĚTOVÝ → Pol-
ski związek kulturalno -oświatowy

POPELKA , Petr, historik, vysokoškolský pe-
dagog, * 4. 5. 1979 Zábřeh (Šumperk).
Studoval historii na FF → OU (1997–2002), 
kde absolvoval také postgraduální studium 
hosp. a soc. dějin (2004 PhDr., 2005 Ph.D.). 

POLSKÁ LITERATURA
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Počínaje r. 2006 odb. asistentem katedry histo-
rie FF OU (od r. 2013 jejím ved.), od r. 2008 věd. 
pracovníkem Centra pro hospodářské a sociální 
dějiny OU. Od r. 2007 člen výboru Společnosti 
pro hospodářské a sociální dějiny. Odborně 
se zaměřuje na hosp. a soc. dějiny 19. a 20. stol., 
zejm. dějiny dopravy čes. zemí a habsburské 
monarchie (→ dopravní poměry) a business 
history. Publikoval monografie Dějiny Mo-
ravských chemických závodů (2008) a Zrod 
moderního podnikatelstva. Bratři Kleinové 
a podnikatelé v českých zemích a Rakouském 
císařství v éře kapitalistické industrializace 
(2011), autorsky se podílel také na Historické 
encyklopedii podnikatelů Čech, Moravy 
a Slezska II (2008), publikacích Šlechtic pod-
nikatelem – podnikatel šlechticem. Šlechta 
a podnikání v českých zemích v 18.–19. sto-
letí (2008), Člověk na Moravě ve druhé polo-
vině 18. století (2008) nebo The Involvement 
of Business men in Local and Regional Pub-
lic Life in Central Europe 1800–1914 (2009). 
V posledních l. spolupracuje s odborníky ka-
tedry fyzické geografie a geoekologie PF OU 
na výzkumu hist. krajiny Ostravska a jejích 
proměn v minulosti.
Lit.: LČH.   RL

POPIOŁEK , Franciszek, středoškolský profe-
sor, historik těšínského Slezska, * 1. 4. 1868 
Czułow (Polsko), † 23. 10. 1960 Kraków 
(Polsko). 
Na Jagellonské univerzitě v Krakově vystu-
doval geografii a historii. V l. 1899–1932 prof. 
a posléze ředitelem pol. gymnázia v → Tě-
šíně (od r. 1919 v Cieszyně). Byl funkcio nářem 
mnoha pol. kult. a vzdělávacích spolků. Pů-
sobil jako správce sbírek těšínského odboru 
Towarzystwa Ludoznawczego, které se jeho 
zásluhou staly součástí místního mu zea. Hl. 
těžištěm jeho práce však byla historie Tě-
šína (Dzieje Cieszyna od załozenia miasta 
po czasy nowsze, 1904; Dzieje Cieszyna, 
1916) a → Těšínska (Studia z dziejów Śląska 
Cies zyńskiego, 1958, zde úplná bibliografie; 
His toria osadnictwa w Beskidzie Śląskim, 
1939). Pokusil se též jako první o historii rak. 

Slezska nahlíženou z pol. hlediska (Dzieje 
Śląska Aus triackiego, 1913). Jeho alma mater 
ho r. 1938 poctila titulem čestného dr. 
Lit.: PSB 27; ŚSB 1; Zw 39, 1987, č. 2.   MM

POPIOŁEK , Kazimierz, historik, vysokoškol-
ský pedagog, * 25. 2. 1903 Těšín (dnes 
Cieszyn, Pol sko), † 28. 12. 1986 Katowice 
(Polsko). 
Studoval historii na Jagellonské univer-
zitě v Krakově u prof. Jana Konstanty 
Dąbrowského (dok torát 1927). Pův. působil 
jako středošk. prof., za války se zúčastnil 
ilegálního vyučo vání a byl aktivním účastní-
kem Varšavského povstání 1944. Od r. 1945 
pracoval v Insty tutu Śląskim a přednášel 
na Vysoké škole pedagogické v Katovicích. 
R. 1948 se habi litoval na Jagellonské uni-
verzitě v Krakově. V l. 1953–64 byl prof. 
na univerzitě ve Vra tislavi a v Instytutu His-
torii Polskiej akademii nauk (oddělení pro 
dějiny Slezska) tamtéž. V r. 1968 řídil In-
stytut Śląski v Katovicích a v l. 1968–72 byl 
prvním rektorem Slezské univerzity v Kato-
vicích. Zabýval se studiem nových a nejno-
vějších dějin Slezska; vydal knihy o třetím 
slez. povstání (Trzecie Powstanie Śląskie, 
1946), o Slezsku v době nacist. okupace 
(Śląsk w oczach okupanta, 1958) a o hor-
noslez. báňském a hutním průmyslu před 
první svět. válkou (Górnośląski prze mysł 
górniczo -hutniczy w drugiej połowie XIX. 
wieku, 1965). Je též autorem dvou syntéz dě-
jin Slezska od pravěku do r. 1945 (Historia 
Śląska od pradziejów do 1945, 1972; Śląskie 
dzieje, 1976). V l. 1968–74 redigoval časopis 
→ ZarŚ. Vynikl jako or ganizátor věd. práce 
ve Slezsku a průkopník věd. spolupráce 
čes. a pol. historiků. 
Lit.: ŚSB 1.   MM 

POPKOVÁ , Ta�ána (roz. Bémová), rozhla-
sová a televizní redaktorka, novinářka, vy-
davatelka. * 20. 1. 1948 Suchá (Havířov, 
Karviná).
Absolventka Fakulty sociálních věd a pub-
licistiky na UK. Od r. 1971 praco vala v → re-
dakci pro děti a mládež → ČRO (kaleido skop 
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i monotematický pořad Krajánek), od r. 1972 
působila v Československém rozhlasu Praha – 
vysí lání pro mládež, v r. 1974 se vrátila 
do ostr. studia, kde se podílela na kompo-
novaném pořadu Vysílá studio mladých. 
Spolupraco vala na celostátně vysílaném Mi-
krofóru (sta nice Hvězda, vysíláno z → Os-
travy). Od 80. l. připravovala pořady Dveře 
dokořán (vysíla la stanice Vltava) a Na stře-
deční vlně Ostravy (stanice Praha). Od r. 1985 
působila v → redakci zpravodajství ČRO 
(kult. zpravodaj ství a publicistika, podílela 
se na pořadech Na přímé lince, Dobré jitro 
aj.). Po r. 1990 moderovala Radiokontakt (ho-
dinové živé besedy na aktuální téma) a Apetýt 
(dopolední kontaktní pořad s hosty a soutě-
žemi). S ČRO spolupracovala do r. 1999 pra-
videlně, poté v dílčích pořadech. Od r. 1993 
v → ČTO, od r. 1995 pracuje jako nezávis lý 
novinář, v l. 2002–03 vydávala s o. s. Paleta 
časopis o kultuře a společnosti Moravskoslez-
ského kraje Zase -To. Od r. 2008 se pravidelně 
podílí na vysílání ostr. → televize Noe.   MŠť 

POPP , Wilhelm, herec, režisér a divadelní 
ře ditel, * 26. 7. 1863 Kimpling (Rakousko), 
† 22. 9. 1925 Wien (Rakousko). 
Herectví se učil u Emanuela Krämera. 
V l. 1887–96 prošel divadly v Linci, Ulmu, 
Regensburgu, → Opavě (1892), Olomouci, 
Innsbrucku, Černo vicích a Salzburgu. Od 
r. 1897 působil v Rai mundtheater ve Vídni, 
odkud přišel do → Ostravy jako první ředi-
tel → Městského di vadla (1907–14, 1917–20) 
a v r. 1925 ředitel Německého divadla 
(→ Deutsches Theater in Mährisch Ostrau). 
Z Městského divadla v Os travě vybudoval 
jednu z předních provinč ních něm. scén s či-
nohrou, operou a opere tou. V prvním období 
sem přivedl kapelníky → A. Aicha, Victora 
Ericha Hellera a Julia Katayu, režiséra Hein-
richa Edgara, herce Josefa Hübne ra, Al-
freda Huttigera, Rudolfa Teublera, herečky 
Marianne Lambergovou, Idu Sinekovou aj., 
ve druhém období herce a režiséra Karla 
Farkase, dále Rolfa Gradnitzera, Eduarda 
Loibnera a Wilhelma Thiela, hereč ku Gisu 

Ottovou, pěvkyně Paulu Ulmovou a Adu 
Schwarzovou aj. Herectvím a zejm. režijní 
prací P. vyvrcholil v něm. divadle v Ostravě 
naturalismus. P. pravidelně inscenoval hry 
Gerharta Hauptmanna a Hermanna Suder-
manna, v Ostravě s velkým úspěchem pro-
sadil dílo Henrika Ibsena (Volksfeind, role 
Stockmana, 1909, ad.), dále Franka Wede-
kinda (Das Frühlingserwachen, 1910), Josefa 
Werkmanna ad. Často inscenoval i klasiku 
(Friedrich Schiller: Die Räuber, role Fran ze 
Moora, 1907, a Wilhelm Tell, 1907 a 1914; Jo-
hann Wolfgang Goethe: Faust, role Mefista, 
1918, ad.), hry Johanna Nepomuka Nestroye 
aj. Ve svých inscenacích promyšleně praco-
val se světlem a dyna mickými masovými 
scénami. Mezi prvním a druhým ostr. ob-
dobím sloužil na frontě, na začátku třetího 
zemřel. 
Lit.: Pregler, H.: Die Geschichte des deutschsprachi gen 
Theaters in Mährisch -Ostrau von den Anfängen bis 1944, 
disertační práce, Wien 1965 (kopie v AMO).   JŠt 

POPULÁRNÍ HUDBA  
Již od 80. l. 19. stol. obohacovala hud. ži vot 
ostr. obyv. vystoupení různých ka pel, které 
měly často pozoruhodnou úroveň. V období 
1918–38 působilo jen v → Ostravě a jejím 
okolí přibližně 21 → dělnických dechových 
hudeb, a to hornických (např. Hor nické de-
chové hudby z Moravské Ostravy, → Orlové 
a → Petřvaldu), závodních, venkov ských 
(Brouškova dechová hudba, Dechové hudby 
z Michálkovic, → Hukvald, Šilhe řovic aj.) 
a dechových hudeb ozbrojených složek (De-
chová hudba Státní policie v Mo ravské Os-
travě). Vedle nich spoluvytvářely profil ostr. 
zábavné hudby jazzové soubory (→ jazz), ta-
neční orchestry, salonní soubory (Ostravský 
salonní ensemble) a šramly (Os travský šraml). 
1929 vznikl Orchestr Radio journalu v Mo-
ravské Ostravě, jehož název se brzy ustálil 
na Moravskoostravský rozhlaso vý orchestr 
(MORO) a jenž vedle klasických koncertních 
vystoupení pořádal také zábav né koncerty. 
Mezi první skladatele, kteří se věnovali sklá-
dání tzv. hudby pro všední den, patřili → 
R. Kubín, → Z. Přecechtěl, → M. Juchelka 

POPKOVÁ 
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a další, kteří spolupracova li se souborem 
→ NoTa, jehož hud. projev vycházel z valaš. 
a laš. folk. prvků a → lid. tanců v originální 
instrumentaci. P. h. měla v tomto období 
specifický charakter, vycházející z míst-
ního folkloru a mísící lid. a jazzové prvky. 
Po zániku sou boru NoTa a ukončení práce 
rozhl. orchestru r. 1953 vzniklo na Ostravsku 
v oblasti zábavné hudby sedmileté vakuum. 
O tzv. nové vlně populární hudby lze hovořit 
až od poč. 60. l., kdy se aktivity v této ob-
lasti rozrostly do mimořádné šíře. 1961 vy-
šel první písničko vý sborník Taneční písně 
a šansony a o 2 r. později (1963) proběhl 
v Domě kultury Vítkovic první větší koncert 
písní a taneč ní a estrádní hudby. Texty popu-
lárních pís ní, jejichž spoluautory byli sklada-
telé R. Kubín, → Č. Gregor, Z. Přecechtěl, → 
Z. Malý, začaly vycházet v deníku → NSv 
a na obálce časopisu → ČeKv. Ročně začal 
také vycházet sborník Taneční hudba a jazz. 
Ná stup moderní p. h. v Ostravě je spojen 
s ansámblem Modern jazz sextet → I. Pav-
líka, který vystupoval v Kavárně mla dých 
a v němž se uplatnila řada vynikajících in-
strumentalistů. V průběhu 60. l. se toto tě leso 
stalo součástí obnoveného → ORO, který 
se především díky dramaturgovi → F. Trn-
ko vi a dirigentu → P. Staňkovi stal v Ostravě 
brzy základnou mnoha mladých talentů. Šlo 
především o zpěváky Dušana Grúně, → 
P. Nová ka (1964), → M. Rottrovou (1960), 
→ H. Zagorovou (1963), → V. Špinarovou 
(1966). Zatímco mnozí z Ostravy odcházeli, 
jiní objevovali své místo právě zde (Novák, 
Špinarová, → J. Wykrent, Petr Němec ad.). 
K nejžádanějším autorům textů patřili Jiří 
Bezruč, Vladimír Čort, J. Wykrent, Zby-
šek Malý, Milan Sýkora, Jiřina Fikejzová, 
P. Novák, Karel Čejka, → J. Nohavica ml., 
hudbu k nim pak skládali většinou → J. Ur-
bánek, → D. Vo lejníček, Zbyšek Bittmar, → 
R. Kovalčík nebo František Trnka. V tomto 
období šíření p. h. kromě rozhlasu velice na-
pomáhala tele vize, která připravovala řadu 
písničkových pořadů, z nichž k nejznáměj-
ším patřil pořad Na vlně 197. Mohutnější 

nástup vzniku populárních skupin odstar-
tovala r. 1966 pův. instrumentální skupina 
→ Flamingo, která brzy získala vokalisty 
P. Němce a M. Rottrovou, s nimiž zazna-
menala největší úspěchy. O r. později začala 
v Ostravě pů sobit Muzika bez kapelníka Bu-
řinky, při nášející lid. písně, podložené bea-
tovou ryt mikou, 1970 vznikla folkrocková 
skupina Bukanýři, která se o 10 l. později 
spojila s jazzrockovou skupinou Alternativa. 
Přechod od převládajícího soulového projevu 
k tvrdšímu rockovému výrazu je spjat v po-
lovině 70. l. se vznikem rockové skupiny → 
Citron, která se rychle prosadila v celostát. 
měřítku. Ze zpěvaček se na scéně začaly ob-
jevovat → H. Janků, zpívající se studiovou 
Supernovou, a Tanja. Polovina 80. l. při nesla 
pův. jazzovou, později rockovou skupinu → 
Buty se specifickým projevem, inspirova-
ným → ostr. městskou mluvou. 90. l. pak 
představují velmi různorodou nabídku sku-
pin a interpretů. Z poněkud nepřehled né 
směsi vznikajících a zanikajících kapel 
se delší dobu udržely ostr. rockové skupiny 
Starý mlejn nebo Robson (od 1992), amatér-
ské skupiny Frontier (od 1992) a Ave! Band 
(od 1991) z Českého → Těšína či opavská 
alternativně -rocková Luza (od 1996). S pří-
znivým přijetím u kritiky a zároveň s poslu-
chačskou popularitou se setkává havířovská 
skupina → Kryštof (1994). Rockovou scénu 
doplňují festivaly, z nichž k nejvýznamněj-
ším patří Rocková Horní Lhota, Rock -Show 
v Krmelíně, třinecká Noc plná hvězd a pře-
devším multižánrový → Colours of Ostrava. 
Lit.: HKO; OHK; Hradil, F. M.: Po stopách hudební 
tradice ostravské ho kraje, Hudební rozhledy, 1952, 
č. 4; Tůma, J.: „Barva“ ostravského soulu, in: Rhythm 
& Blues, Praha 1985; Vlček, J. – Vlasák, V.: Hudba 
v krajích 1. Severní Morava – Trhliny v betonu, Melodie, 
1990, č. 1.   HA

PORADNÍ ROZHLASOVÝ SBOR  RADIOJOUR-
NALU MORAVSKÁ OSTRAVA, tříčlenný orgán 
sestavený z pracovníků → Kulturní rady pro 
širší Ostravsko. 
Jeho členy byli → V. Martínek, Jan Kranich 
a → R. Tlapák. Sbor měl garantovat kva-
litu programové náplně → Radiojournalu 

POPULÁRNÍ HUDBA
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Mo ravská Ostrava. Ve skutečnosti do pro-
gramu výrazně nezasahoval.   MŠť

PORT , Jaroslav, malíř a pedagog, * 12. 1. 1897 
Plzeň, † 21. 9. 1982 Orlová (Karviná). 
Po r. 1914 studoval na Uměleckoprůmyslo vé 
škole v Praze (učitel Vratislav Hugo Brunner). 
Jeho tvorba byla soustředěna zejm. na uži-
tou a knižní grafiku. Vystavoval na výstavě 
mez. dekorativního umění v Monze u Mi-
lána v r. 1935. Později také maloval krajiny 
a zátiší. Byl členem → MSVU. 
Lit.: Almanach MSVU, Ostrava 1938; Hýl, V.: Výtvar né 
umění ostravského kraje, Ostrava 1941.   PH

PORTÁŠI , valašští žoldnéři ve službě vrch-
nosti a císařského dvora. 
Byli označováni též jako portovníci, por-
tovní, vybranci; doloženi jsou od r. 1638. Or-
ganizace byla převzata ze sz. Slo venska, kde 
již v 16. stol. byly vytvářeny posádky z vrch-
nostem věrných → Valachů ke strážní službě 
při hradech (porta = brána). Byli využíváni 
hl. k potírání rebelií a zboj nictví i k ostraze 
hranice. 
Lit.: Ševčík, A.: P., národní četníci a ochránci valašských 
hor, Vsetín 1930; Válek, J.: P., NV 2, 1931, č. 1; Maců-
rek, J.: Valaši v západních Karpatech v 15.–18. století, 
Ostrava 1959.   LD 

POSTLER , Alexandr, herec, režisér, šéf čino hry,
 * 24. 10. 1937 Praha, † 15. 8. 1996 Ostrava. 
Absolvoval Divadelní fakultu Akademie mú-
zických umění v Praze (1960, obor herec tví) 
a JAMU (1977, obor rež.). Hrál v Divadle Jo-
sefa Kajetána Tyla v Plzni (1961–66), → Di-
vadle Petra Bezruče v → Ostravě (1966–72) 
a Státním divadle v Ostravě (1972–80, → 
NDM), kde ztvárnil postavu Jegora Poluš-
kina (Boris Vasiljev: Leťte, bílé labutě, 1978), 
Jana Husa ve stejnojmen né hře J. K. Tyla 
(1980) aj. V → Divadle hudby v Ostravě re-
žíroval lit. pořady inspi rované spisovatelem 
→ V. Bělovským Stínohra (1979) a U soudu 
(1980). Jako režisér byl an gažován v → Tě-
šínském divadle (1980–82) a Slezském diva-
dle Zdeňka Nejedlého (→ Slezské divadlo) 
v → Opavě (1983–93, do r. 1990 šéf činohry), 
kde uvedl hru Williama Shakespeara Večer 

tříkrálový (1983), Noci pastýřů (1988) Jo-
sefa Boučka aj. Uplatnil se ve filmu, televizi 
i v rozhlase. 
Lit.: BSSSM NŘ 9 (21).   SP 

POŠÍVAL , Zdeněk, režisér, dramatik, scená-
rista, dramaturg, * 2. 5. 1937 Pelhřimov. 
Absolvent rež. na Divadelní akademii mú-
zických umění v Praze (1962). Působil 
v Šumperku a Gottwaldově (dnešní Zlín, 
1962–65) a v → Divadle Petra Bezruče 
v → Ostravě (1965–69). Zde mj. rež. Mahle-
rova Mlýna (1966), hry Františka Pavlíčka 
Nane bevstoupení Sašky Krista a Tylova Jana 
Husa (1968), Na koho to slovo padne (1969) 
Aleny Vostré. Režíroval i vl. dramatizace 
a úpravy (Hadryán podle Václava Klimenta 
Klicpery, 1966; Idi ot podle Fjodora Michaj-
loviče Dostojevského, 1968, ad.). Po odchodu 
z Ostravy působil v Praze. Spolupracoval 
s televizí. 
Lit.: 70 let Státního divadla v Ostravě, Ostrava 1989; 
Diva dlo Petra Bezruče 1945–1995, Ostrava 1995.   JŠt 

POŠTOVNICTVÍ 
Termín vychází z lat. slova positus (stanice 
určená k výměně koní). První písemná 
zmínka o existenci poštovní stanice ve Slez-
sku a na severových. Moravě pochází z r. 1586 
a zmiňuje poštu v → Bruntále. V průběhu → 
třicetileté války byl zřízen stát. poštovní kurs 
mezi Vídní a zem. úřady ve Vratislavi s poš-
tovními stanicemi ve → Dvorcích, → Krnově 
a → Opavě. V době tur. ohrožení fungoval 
dočasně poštovní kurs z Vratislavi přes → 
Bohumín, → Těšín a → Jablunkov do Hor-
ních Uher. Správu erární pošty na území 
Slezska zajišťovala až do válek o rak. dědictví 
(→ slez. války) Slezská komora ve Vratislavi. 
V r. 1720 jsou na sledovaném území dolo-
ženy následující pošty spravované státem: 
ve Dvorcích, → Ryžovišti, → Andělské Hoře, 
→ Vrbnu pod Pradědem, → Zlatých Horách 
a Opavě. Po ztrátě velké části Slezska r. 1742 
(→ vratislavská konvence) se opavská pošta 
stala hl. poštovním úřadem pro rak. Slezsko, 
r. 1749 byla povýšena na vrchní poštovní 
úřad v čele s vrchním poštovním správcem. 

PORADNÍ ROZHLASOVÝ SBOR 
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V souvislosti s osvícenskými reformami byly 
kodifikovány dědičné pošty, které přetrvaly 
ve Slezsku až do 2. poloviny 19. stol. (dolo-
žena v Krnově, Zlatých Horách a Bruntále). 
Od r. 1750 byla na trati z Vratislavi do Vídně 
přes Opavu zajištěna jak pravidelná přeprava 
listovních zásilek journaliemi, tak pravi-
delná hromadná přeprava osob diligencí. 
V 18. stol. existovaly erární poštovní sta-
nice v následujících městech: Těšín, Bílsko, 
→ Fryštát na poštovním kursu do Krakova 
(1747), Opava na poštovním kursu z Vídně 
do Vratislavi (1750); Krnov, → Vidnava, → 
Jánský Vrch na poštovním kurzu do Klad-
ska (1760), → Frýdek na novém poštovním 
kursu do Haliče (1784), Smilovice na novém 
poštovním kursu z Frýdku do Jablunkova 
(1785). Se zaváděním nových poštovních 
kursů, popř. s úpravou jejich směru dochá-
zelo k překládání pošt: z Andělské Hory 
do Bruntálu, z → Ryžoviště do Lomnice, 
z Dobroslavic do Velké Polomi, z Bohumína 
do Moravské → Ostravy ap. Narůstal také 
počet poštovních sběren, od r. 1850 přejme-
novaných na poštovní expedice – Vidnava, 
→ Město Albrechtice, → Budišov nad Budi-
šovkou, Janovice u → Rýmařova aj. Od 30. l. 
18. stol. se vedle diligencí, journalií a spěšné 
pošty rozvíjela také tlumoková pošta (Mal-
lepost) a brankardová pošta k přepravě ná-
kladů a zavazadel. V r. 1796 byl v návaznosti 
na osvícenské reformy stát. správy zrušen 
Vrchní poštovní úřad v Opavě a dozorem nad 
poštami ve Slezsku byl pověřen Vrchní poš-
tovní úřad v Brně. V Opavě zůstával pouze 
přestupní a hraniční poštovní úřad. V r. 1839 
jej v tomtéž městě nahradil Brnu podřízený 
Poštovní inspektorát, který spravoval slez. 
poštovnictví. Na přelomu 40. a 50. l. 19. stol. 
se systém p. v habsburské monarchii výrazně 
změnil. Se zánikem patrimoniální soustavy 
byla agenda p. svěřena nejprve ministerstvu 
financí a následně ministerstvu obchodu, 
živností a veř. prací. V r. 1850 byl v Opavě 
zrušen Poštovní inspektorát a nahradilo jej 
C. k. ředitelství pošt. To existovalo v Opavě 
pouze do r. 1852, poté byla agenda slez. 

poštovnictví opět převedena pod C. k. ředi-
telství pošt (od r. 1885 C. k. ředitelství pošt 
a telegrafů) v Brně. K obnovení samostatného 
slez. poštovního ředitelství došlo až v r. 1911. 
Železniční provozní řád č. 1/1852 říšského 
zákoníku z 16. 11. 1851 zavedl povinnost 
bezplatné železniční přepravy pošty (ambu-
lance), na nádražích vznikaly poštovní expe-
dice (1848 Svinov, Moravská Ostrava, 1850 
Bohumín), v souvislosti s rozvojem místních 
a měst. drah byla možnost bezplatné pře-
pravy pošty inkorporována i do této oblasti 
dopravy (přeprava poštovních zásilek tram-
vajemi doložena v Opavě). Na poč. 20. stol. 
byla do přepravy pošty i osob zavedena auto-
mobilová doprava. První stát. automobilové 
poštovní kursy spojovaly Opavu s → Bí-
lovcem a → Vítkovem (1909), se Sosnovou 
(1910) a s Bruntálem (1911), dále Gräfenberg 
(dnes → Lázně Jeseník) s → Jeseníkem, Vrb-
nem pod Pradědem (1909), Červenou Horou 
(dnes Červenohorské sedlo), Kouty nad Des-
nou (1911) a → Karlovou Studánkou (1913). 
Spojen byl i Bruntál s → Horním Benešovem 
(1913), Rýmařov se Šternberkem, Sobotínem 
a Šumperkem (1914). Na trati ze Zlatých Hor 
do Głucholaz (1909) a z Javorníku do dneš-
ního pol. Paczkowa (1912) byla pošta do-
pravována soukromými automobily. Provoz 
přerušila první svět. válka. Po inkorpo-
raci → Těšínska a části → Hlučínska byly 
poštovní služby stabilizovány, ve Slezsku 
je spravovalo Poštovní a telegrafní ředitelství 
v Opavě, na Moravě Poštovní a telegrafní 
ředitelství v Brně. Rozvíjela se i nadále 
ambulance a automobilová přeprava osob 
a zásilek soukromými vozidly i vozidly stát. 
pošty (do r. 1933) a stát. drah. Nově se vyu-
žívala i letecká pošta, pravidelně přistávající 
na letišti v Ostravě -Hrabůvce. Po vyhlášení 
mobilizace v r. 1938 bylo poštovní ředitel-
ství evakuováno z Opavy do Brna, odtržené 
části nově podléhaly říšskému poštovnímu 
ředitelství v Opolí, přenesenému v závěru 
války do Šumperku a zde také v dubnu 
r. 1945 zrušenému. Opavské poštovní ředi-
telství, vzniklé v r. 1945, bylo v souvislosti 
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se změnami krajského řízení r. 1949 zrušeno 
a nahrazeno Krajským poštovním inspekto-
rátem se sídlem v Ostravě. Po změně názvů 
v průběhu 60. l. bylo r. 1973 v souvislosti 
se správními změnami zřízeno Severomo-
ravské ředitelství spojů Ostrava, které existo-
valo až do r. 1991. Poštovní systém po r. 1949 
se soustředil výhradně na přepravu listovních 
zásilek a balíků, v r. 1968 byla zrušena letecká 
pošta, která měla mezipřistání v Ostravě-

-Mošnově. Přepravu osob převzal po r. 1948 
nově vzniklý n. p. ČSAD.
Lit.: Indra, B.: K dějinám pošt v Opavě a v Severomo-
ravském kraji do poloviny 19. století, in: Sborník státního 
archivu v Opavě 1971–1975, Opava 1975; Zuber, R.: 
P. na Jesenicku, Severní Morava 43, 1982; Čtvrtník, P.: 
Dědičné pošty a poštmistři, Genealogické a heraldické 
listy 19, 1999, č. 1–2; Hrček, R.: Historie p. na Krnov-
sku, Krnov 2004; Čtvrtník, P. – Galuška, J. – Tošnerová, 
P.: P. v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Praha 2008; 
Štemberk, J.: Podnikání v automobilové dopravě v čes-
kých zemích v první polovině 20. století, Praha 2010; 
Kravar, Z.: Říšské ředitelství pošt Opava, Opolí (1884) 
1938–1945 (1953). Inventář fondu ZAO, 2011.   MZá

POUTNÍ MÍSTA , podle věřících svatá místa, 
kam putují, aby zde učinili pokání, poděko-
vali Bohu a modlili se. 
Tradice náb. poutí sahá do prvních stol. roz-
voje křesťanství. Putování do Svaté země, 
na místa spjatá se životem a smrtí Ježíše 
Krista i k hrobům sv. mučední ků se ve stře-
dověku a raném novověku stalo běžnou sou-
částí círk. života. Poutě se konaly jako pokání 
i jako vyjádření prosby. Sehrály význ. úlohu 
nejen v náb. životě. Otevíraly lidem nové ob-
zory, umožňovaly poznání neznámých krajů 
a lidí, zprostředkovávaly spol. kontakty, pro 
řemeslníky a obchodníky p. m. znamenala 
oživení jejich hosp. aktivit. Rozkvět poutí 
spadá do období ba roka a po útlumu v období 
josefínském se znovu rozvíjely pod vlivem 
romantického myšlení. Také ve Slezsku mají 
poutě tradici, sahající do vrcholného středo-
věku. Většina slez. p. m. má svůj poč. v ob-
dobí → proti reformace a baroka a je spjata 
s pro Slez sko charakteristickým mariánským 
kultem. K nejznámějším lokalitám zde pat-
řila především Hora sv. Anny v Opolsku, kde 
ústřední bod tvoří kostel a klášter františkánů 

ze 17. stol. a další soubor sakrálních staveb 
na úpatí kopce i kostel sv. Anny s plastikou 
ústřední posta vy kultu – sv. Annou Samo-
třetí. Dále sem patří Vambeřice ve Stolových 
horách díky legendě o zázračném uzdravení 
slepého Jana z Raszewa. Osadu vlastnila 
měšťanská rodina Osterbergů z → Opavy. 
Z její inicia tivy byl zde v l. 1696–1711 vy-
budován sou bor sakrálních staveb po vzoru 
jeruzalémské svatyně. Okolní hory a potoky 
byly nazvány biblickými jmény (Golgata, 
Kalvárie, Sinaj, Cedron ap.). Výstavbu pout-
ního areálu dokončil r. 1724 nový vlastník 
hr. Gotzen. Místo se stalo oblíbeným cílem 
poutí křesťanů nejen ze Slezska, ale i z vých. 
Čech a Kladska. Význ. p. m. je i hor nická 
lokalita Piekary Śląskie. Od 17. stol. sem 
k zázračnému obrazu P. Marie v místním 
farním kostele proudily zástupy věřících. 
Místo představovalo význ. konku renci Jasné 
Hoře v Čenstochové (Polsko). Na území býv. 
rak. Slezska se nachází asi 37 p. m., z nichž 
k nejvýznamněj ším patří kostel Nanebe-
vzetí P. Marie v → Hrabyni s obrazem, který 
je replikou obrazu P. Marie Čenstochovské. 
O rozšíření věhla su tohoto sakrálního místa 
se postarali zejm. hr. Arnošt a Arnošt Ben-
jamin Mitrovští a proslulý hrabyňský farář 
Jan Böhm. Náb. tradice měla být v době tzv. 
normali zace potlačena novodobými „pou-
těmi“ k → Památníku Ostravské operace. 
Dalším význ. p. m. je chrám P. Marie Bo-
lestné na vrchu → Cvilín v → Krnově s obra-
zem místního malíře → H. Täu bera z r. 1683. 
Další dvě p. m. jsou spjata s kultem P. Marie 
Pomoc né (německy Maria Hilf): Příčný Vrch 
u → Zlatých Hor a Uhlíř ský Vrch u → Brun-
tálu. První lokalita byla dlouho nejnavštěvo-
vanějším p. m. vratislavské diecéze. Tradice 
poutí se tu datuje od r. 1718 (zázračný obraz 
umís těný na jedli). Před první svět. vál-
kou býval roční počet poutníků až 100 tis. 
V l. tzv. socialismu byl poutní chrám zcela 
zničen, obnoven byl v l. 1993–95 podle pro-
jektu arch. Tomáše Černouška a vysvěcen 
23. 9. 1995. Poutní tradice Uhlířského Vrchu 
je spjata s činností místodr žícího → řádu 
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něm. rytířů Augustina Oswalda z → Liech-
tensteina, který zde dal postavit v l. 1654–55 
dřevěnou kapli s kopií slavného pasovského 
obrazu P. Marie Po mocné. V l. 1755–66 byl 
vybudován zděný chrám s kvalitní mal. vý-
zdobou (→ J. K. Handke, → J. Jablonský, 
→ R. Templer). Chrám byl zdevastován sov. 
okupačními vojsky a obnoven v l. 1989–93. 
V oblasti Jeseníků se nacházejí významnější 
p. m. také u → Andělské Hory (Annaberg), 
Rudy u Rýmařova (Kalvárie), → Žulové 
(P. Marie Bolestná na Gottesbergu), v Travné 
(P. Marie Lasalettská) a Bílé Vodě (P. Marie 
Bílovodská), na Osoblažsku mariánská p. m. 
v Liptani a nad obcí Rusín. Na Opavsku jde 
zejm. o salvátorské poutě u Dolních Životic 
a tzv. Slezskou kalvárii v → Hradci nad Mo-
ravicí. Ve vých. části Slezska je nejvýznam-
nějším p. m. kostel P. Marie ve → Frýdku 
na Vápence. Předmě tem kultu je zde so-
cha P. Marie z r. 1665 (Salomon Steinhofer 
z Ratiboře), pův. stojící na kopci nad měs-
tem, později umístěná ve zdě ném chrámu, 
který v l. 1740–59 dala podle projektu vra-
tislavského stavitele Bartoloměje Witwera 
postavit hr. Karolina Pražmová. Kostelu 
se dostalo cenného um. vybavení (→ J. Schu-
bert, → O. Schweigel, → H. Weissmann, → 
J. E. Herber, → A. Berger). Chrám se měl stát 
sídelní kated rálou biskupství plánovaného 
v té době pro rak. část Slezska. Z dalších p. m. 
vých. Slezska jmenujme alespoň beskydské 
hory Gruň (P. Marie Pomocná), → Prašivou 
(sv. Antonín Paduánský) a Borovou (sv. Ignác 
z Loyoly). Z míst na severovýchodě Moravy 
třeba připomenout → Příbor (poutě k pří-
borské Madoně a sv. Valentinovi), → Štram-
berk, kde je pouť o svátku Nanebevstoupení 
Páně spojována s údajným zázrakem, který 
měl zničit mongolské voj. ležení v r. 1241 
(na paměť se pečou tzv. štramberské uši; → 
Kotouč), → Radhošť, kam směřují cyrilome-
todějské poutě (poutní tradice od r. 1735, kdy 
zde misionáři postavili kříž s obrazem umí-
rajícího sv. Františka Xaverského; dře věný 
kříž byl r. 1805 nahrazen kamenným a při 
něm postavena v l. 1896–98 kaple sv. Cyrila 

a Metoděje), → Hukvaldy (ondřejská pouť 
v hradní kapli) a tzv. Marii Skálu poblíž 
Spálova. – Poutě ze Slezska a severových. 
Moravy často směřovaly i do Polska (Čensto-
chová), na Moravu (Stará Voda, Svatý Ko-
peček, Hostýn, Velehrad) a do Rakouska 
(Maria -Zell). 
Lit.: Schenková, M.: P. m. ve Slezsku (katalog vý-
stavy), Opava 1996; Mihola, J. (ed.): Na cestě do ne-
beského Jeruzaléma. Poutnictví v českých zemích ve 
středoevropském kontextu, Brno 2010. 
Obr.: A (15, 22); E (34, 54); H (7, 9–10); HZ100; M (1, 
13, 40, 79, 117, 118, 127, 291); PM1–10; V47.   MM

POVĚST , vyprávění s náměty historickými 
a místními, které je na rozdíl od pohádky 
vnímáno vypravěči a posluchači jako po-
vídka o reálné události. 
Podle námětů se rozlišují → p. hist. a → p. 
místní, oba okruhy však často splývají. Prav-
divost p. stvrzují → vypravěči různými 
způsoby: dovolávají se svědectví lidí („lid 
povídá, že…“), určují přesně místo děje 
(„U nas v Petřvaldu“; „Když se jde od Kyjo-
vic cestou k Pusté Polomi“) i čas („V minu-
lém století byl…“; „Před pár lety, když ještě 
v Bítově…“). Často se v p. objevují i nadpři-
rozené prvky (zlý pán straší; poklady hlídá 
pes s ohnivýma očima; ze stromu teče krev 
aj.). P. však není faktografickým záznamem 
událostí, ale je obrazem lid. vědění o světě 
a představ o souvislostech věcí a vztahů. Vy-
značuje se vírou v mravní svět. řád, často 
ústí v moralitu. Např. krutý dráb Holota 
se za trest propadne v bahnité louce a „mu 
tam grub do sundnego dňa“. Historii podává 
očima prostého člověka, proto některé úseky 
dějin, význ. události i velké postavy pomíjí. 
P. ztvárňují jen to, co lidi silně zaujalo, vzru-
šovalo, co nejvíce prožívali, čeho si nejvíce 
cenili. Podle lid. tradice mají dobro, čest, 
spravedlnost, chudoba, odvaha, moudrost tr-
valou cenu. Události a jejich smysl ztělesňují p. 
do postav a jejich osudů (císař Josef II. chodí 
mezi lid; → Ondráš po máhá chudým; černá 
kněžna je podle některých hodná a pomáha-
jící, podle jiných zlá, trpící za své skutky). 
Základem p. bývá jen jediná epizoda, jediný 
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motiv, proto je kompozice přímočará, prostá. 
V ústním podání je to často jen několikavěté 
sdělení. Záleží na umění vypravěče, zda zají-
mavý motiv, detail vybraný z tradice dovede 
ztvárnit v delší poutavý příběh. I když roz-
dělit p. na jednotlivé vyhraněné skupiny není 
snadné, ukázalo se jako nejvýhodnější tří-
dění tematické (p. hist. a p. místní). Ve Slez-
sku se pověsťový fond s hist. tematikou 
vztahuje převážně k událostem a postavám 
17.–19. stol. Je to proto, že pověsťová tradice 
se ve svém vývoji neustále aktualizuje, stará 
událost je vytlačena novou, ale starý motiv 
je často adaptován na aktuální dění a postavy. 
Náměty a motivy p. patří z velké části k mez. 
fondu, místní tradice je však připíná na vl. 
události a postavy, obměňuje je a aktualizuje. 
To se týká jak p. hist. (např. motiv o vojsku 
čekajícím v hoře na svůj čas se ve Slezsku 
váže ke kopci Hanuše na Opavsku a k hoře 
→ Čantoryje na → Těšín sku; podobně jsou 
adaptovány i četné motivy zbojnické), tak 
i p. místních (založení kostela na → Prašivé 
z vděčnosti za záchranu; motivy o zvonech, 
které svým zvoněním vysvětlují svůj pů-
vod: v Násilí „kanec ryl, mne vyryl“, v Lu-
bojatech oznamuje, že dříve visel v „Bítově 
na lípě“). P. vztahují všechny hist. příběhy 
k domácímu okolí (Marie Terezie přespala 
v kravařském zámku /→ Kravaře/ a plakala 
zde, když s → Fridrichem II. prohrála Slez-
sko; Tataři přepadli hradiště v Dolních Živo-
ticích; švéd. vojevůdce Torstenson měl svůj 
hl. stan u Holasic). Když se vypráví o nějaké 
postavě celonár. dějin, potom je i ona zasa-
zena do místního prostředí: Cyrila a Meto-
děje hostili na → Hlučínsku; císař Josef II. 
chodil po Těšínsku. Převážná část místních 
a hist. p. je bezprostředně spojena s venkov-
ským prostředím. Existuje však i skupina 
p., která je svázána s prostředím, životem 
a dějinami měst (např. → Opava, Český → 
Těšín). Jsou to tzv. měst. p., které se soustře-
ďují k význačným pamětihodnostem, jako 
jsou zámky (zámek a město Těšín založili 
tři bratři z rodu Piastů, → Piastovci slez.), 
chrámy (o založení poutního kostela P. Marie 

ve Frýdku, → poutní místa), kláštery (zalo-
žení kláštera johanitů v Opavě), šlechtické 
a měst. paláce, morové sloupy, podzemní 
sklepy a chodby (v → Hlučíně), poklady 
v nich (pod zámkem ve Slezské → Ostravě) 
aj. – Zvl. skupinu tvoří p. hornické (→ hor-
nický folklor). Je jich hl. tematickou oblastí 
je nalezení uhlí a založení šachet. Velká jejich 
část je spjata s důlním duchem nazývaným 
Pustecký, který poctivé odměňuje, lakomé 
a neposlušné trestá. Bezprostřední sepětí 
pověsťové tradice s místy, která vypravěči 
důvěrně znají, udržovalo a udržuje p. v ob-
libě a zajišťuje jim životnost. Proto svou frek-
vencí, počtem látek a motivů mnohonásobně 
převyšují → pohádku. Každý kraj a každá 
vesnice měly desítky svých pověstí. Svým 
obsahem pomáhají hist. a místní p. vytvářet 
hlubší vztah k domovu a formovat lokální 
a reg. povědomí. Vedle pověstí v místním 
dialektu a žijících jen v ústním podání exis-
tují i p. tištěné. Ve Slezsku vycházely od 70. l. 
19. stol. v → OT a v → Gwiazdce Cieszyńské, 
pak (do přelomu 19. a 20. stol.) ve sbírkách 
→ K. J. Bukovanského, → V. Praska, → 
F. Slámy, → J. Vyhlídala. Texty byly vydá-
vány za růz ným účelem a mají rozličnou 
hodnotu. Bukovanský vydává 1886 Vlaste-
necké čtení pro mládež, „aby milé dítky ná-
ležitě poznaly svou vlast“. Sláma v doslovu 
svých Slezských pohádek a pověstí (1893) 
vysvětluje, že kniha je určena hl. pro lid. Vy-
hlídal v Našem Slezsku (1903) chtěl čtenáře 
uvést do nejtajnějších záhybů srdce lidu slez. 
Nejlepší a největší je sbírka V. Praska Vlasti-
věda slezská I. Podání lidu (1888). Značnou 
její část tvoří zápisy těch, kteří na Praskovu 
výzvu v → OT zaslali materiály ze svých 
obcí. Sbírek pověstí vydávaných v pozdějším 
období až do druhé svět. války není mnoho. 
Většinou jsou to beletrizované sbírky, např. 
od Františka a Richarda Jurových, Ervína 
Tenglera. Jednotlivé pověsti byly otiskovány 
v časopisech (VMO, → ČeZ, → ZarŚ, ka-
lendářích, reg. monografiích. Po r. 1950 vy-
cházejí pověsti jednak časopisecky (→ RZ, 
→ T, → Zw), jednak různě beletristicky 
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zpracované (→ K. Dvořáček, → F. Lazecký, 
→ J. Ondrusz aj.). Pověsťových látek využily 
ve svých lit. dílech též → L. Hořká a → H. 
Salichová. Na rozdíl od → pohádek a → hu-
morek knížka autentických textů p. nevyšla. 
Některé autentické p. jsou otištěny v již zmí-
něných časopisech a také v monografii → 
D. K. Kadłubce o → J. Jeżowiczovi. Od 90. l. 
se vydáváním reg. pověstí zabývají zejm. 
manželé Poláškovi (→ J. Polášek).
Lit.: LK NEČMS 3; Československá vlastivěda III, Li-
dová kultura, Praha 1968; Šrámková, M.: Slezsko a jeho 
slovesný folklor, in: Slezsko a severovýchodní Morava 
jako specifický region, Ostrava 1997; Šrámková, M.: 
Slovesný folklor, in: Vlastivěda moravská, Země a lid 
10, Stráž nice – Brno 2000; Satke, A. – Sokolová, G.: 
Prozaická ústní slovesnost, in: Těšínsko 4, Šenov u Os-
travy 2002; Šrámková, M.: Česká prozaická folkloristika 
v letech 1945–2000, Praha 2008.   MŠ

POVĚSTI HISTORICKÉ , vyprávění o nejrůz-
nějších událostech a příbězích naší historie. 
Objevují se v četných kronikách, v tradici 
se udržovaly hl. lit. cestou. K našim nejst. 
nár. dějinám se vztahují tzv. staré pověsti 
čes. Častěji se v p. h. vyskytují motivy o po-
hanské době, např. o obětištích, oltářích ap. 
(obyv. → Hradce nad Moravicí „byli pohany 
až do r. 965… na smrtnou neděli modly své 
Svatovíta, Černoboha aj. do vody poházeli“; 
na Kněhyni sídlily kněžky). Na tyto p. nava-
zují tradice o příchodu křesťanství, ve Slez-
sku spojené s postavami Cyrila a Metoděje. 
Na mnoha místech se vzpomíná, že zde po-
bývali a křtili. Na jejich působení prý upomí-
nají kříže (Kozmice), kameny (na Frýdecku, 
Dolní Životice), studánky Cyrilky (Mikola-
jice, Slatina u Bílovce) i jména potoka Hoš-
čada a vesnice Hoštice, kde lidé věrozvěsty 
hostili. K tomuto okruhu patří i p. o Svato-
boji, králi Moravském, zaznamenaná → K. B. 
Hiršmenclem a otištěná u → V. Praska. Mi-
mořádně bohatý a pestrý je pověsťový cyklus 
o válkách. Ve Slezsku se vztahují většinou 
k Tatarům, Turkům, Mansfeldům, Švédům 
a Prusům. Převažují v nich motivy tragické, 
např. Tataři zničili hrad Vikštejn (→ hrady), 
vyplenili Albrechtice i → Opavu a → Dolní 
Benešov zpustošili proto, že obyv. před nimi 

zasypali bohaté šachty. Březovou u → Vít-
kova, dříve bohaté město, Tataři, Mans feldi, 
Švédi „tak zhubili, že nyní jen bídnou dědi-
nou jest“. Pohanským Tatarům se připisuje 
začátek pěstování pohanky, která po nich do-
stala jméno. Cizí vojska často používala i lsti, 
např. Švédové klamali tím, že česky volali: 

„Mařeno, Kateřino, pojďte ven, Švédi juž jsou 
pryč!“ Tento motiv je v čes. tradici připisován 
různým cizím vojskům. K válečným událos-
tem se vážou i některé motivy legendární. 
Např. obec je najednou zahalena mlhou, kou-
řem a nepřítel nemůže dál. Jaká utrpení války 
přinášely, dokládají p. o tom, že lidé z hladu 
prodali pole za pecen chleba, za puténku zelí 
a dva košíky kobzolí celý grunt (Polanka 
nad Odrou). Na válečné události upomínají 
často kříže a boží muka i místa, kde prý 
jsou ukryty poklady (u Kobeřic je zakopaná 
truhla, ve které leží švéd. princezna). Vyso-
kou frekvenci mají p. h. o Švédech. Na → Tě-
šínsku byl v nich vztah ke Švédům dokonce 
příznivý, protože zdejší lidé více trpěli od cís. 
vojska a vyznáním jim byli Švédové blízcí. 
Na → Hlučínsku se vzpomíná na války Ma-
rie Terezie s → Fridrichem II. o slez. dědic-
tví (císařovna u Bobrovníků obhlížela boj, 
v → Kravařích v zámku na Zlatém stole 
plakala, když Slezsko prohrála). S válkami 
často přicházely epidemie, cholera, mor, kdy 
vymřely i celé vesnice (Pustá Polom). Lidé 
se proto začali orientovat na různé předpo-
vědi budoucnosti – na proroctví (v kapličce 
pod devíti lipa mi na cestě z Opavy do → Kr-
nova bude po těžké válce uzavřen mír mezi 
třemi vládci). S těmito p. h. souvisí i cyklus 
o spícím vojsku v hoře a poslední bitvě. Tento 
mez. motiv se ve Slezsku vztahuje na Opav-
sku ke kopci Hanuši a na Těšínsku k hoře → 
Čantoryji. Vojáci zde spí a každý r. v určený 
den se ptají, zda už mají vyjít do boje. Vytáh-
nou z hory, až nastane jejich čas, a vybojují 
po slední bitvu na světě, která bude mezi třemi 
hruškami (v → Těšíně, u → Frýdku, v býv. 
prus. Slezsku). Další okruh p. h. představují 
podání o robotě a poddanství. Je v nich vidět 
napjatý vztah mezi venkovany a vrchností, 
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která je původcem soc. útisku i hmotné bídy. 
Feudálové a jejich úředníci jsou personifi-
ka cí morálního a soc. zla. Vypráví se o těž-
kých robotách, muselo se celý týden pracovat 
pro pána („Starý derechtor Kesler bil lidi 
holí, kterou našli dělníci zazděnou při opravě 
oldřišovského zámku“; „drábové z panství 
laryšovského neměli sobě rovných, ty nej-
těžší a nejhorší práce po lidu žádali“). Zlý 
pán je za své činy často potrestán (propadne 
se do bažiny, např. Holota, po smrti straší 
a musí vykonávat různé práce). Přání a před-
stavy o nápravě vyjadřují pověsti o ideálním 
panovníkovi, který se zastává chudého, na-
pravuje křivdy, ulevuje v robotě ap. Ve Slez-
sku je to stejně jako v čes. tradici především 
císař Josef II., který „tum chłopskum strunym 
(= stranu) nejbadržy zastympovoł“. Chodil 
mezi lidmi v přestrojení, aby poznal, jak žijí. 
Na Těšínsku se jako o dobrodějce lidí vyprá-
vělo v některých pověstech o černé kněžně 
(→ pověst místní). Zvl. skupinu vytvářejí 
p. o loupeživých rytířích a loupežnících. 
Ti přepadávali pocestné, domy, a dokonce 
i kostely. Mimo dobový spol. zákon se sta-
vějí i zbojníci, kteří však „bohatým berou 
a chudým dávají“. Tato vyprávění, známá 
v celé Evropě, jsou ve Slezsku velmi hojná. 
Vážou se hl. k hist. postavě → Ondráše z Ja-
novic. Kromě něho se vypráví i o zbojnících 
Jurášovi, Pročpakovi, Targolíkovi, Leciánovi 
aj. (→ zbojnický folklor). 
Lit.: LK NEČMS 3; Kurková, V.: P. z doby třicetileté 
války na Těšínsku, RZ 9, 1961; Československá vlasti-
věda III., Lidová kultura, Praha 1968; Satke, A.: P. z Tě-
šínska o Josefu II., T 2, 1990; Šrámková, M.: Slezsko 
a jeho slovesný folklor, in: Slezsko a severovýchodní 
Morava jako specifický region, Ostrava 1997; Satke, A. – 
Sokolová, G.: Prozaická ústní slovesnost, in: Těšínsko 4, 
Šenov u Ostravy 2002; Šrámková, M.: Česká prozaická 
folkloristika v letech 1945–2000, Praha 2008.   MŠ 

POVĚSTI MÍSTNÍ , vyprávění o místních po-
divuhodných, zdánlivě nevysvětlitelných pří-
rodních útvarech nebo o stavebních pa mát-
kách. 
Velmi bohatý je tematický okruh tzv. etiolo-
gických p. o vzniku a) přírodních jevů, jako 
jsou hory, kopce, skály, propasti, jeskyně, 

jezera, rybníky, studánky, stromy ap. (např. 
Hůrka u Štemplovce vznikla, když čerti bez-
úspěšně stavěli peklo pro hříšníky, zůstala 
jen hůrka s kameny s koňskými kopyty; 
ve → Vítkově porušil kupec zvyk neobcho-
dovat na Štědrý den, propadl se s vozem vína 
a na místě vytryskla Vinná studánka); b) ce-
lých vesnic nebo jen jednotlivých staveb, tj. 
hradů, zámků, kostelů, kaplí, křížů, božích 
muk aj. (např. zámek v → Kravařích stavěli 
kumštýři z celého světa, při závěrečné oslavě 
upozornil biskup bar.: „zapoměl šy dač za-
murovač dveřy, keryma če ze zamku vyněsu 
na maroch“; sedlák z → Hrabyně za nalezené 
peníze koupil v Římě cenný obraz P. Marie, 
postavili pro něj kapličku a začaly se dít zá-
zraky). Pověsti o círk. stavbách mívají často 
legendární obsah (→ lid. legenda, → poutní 
místa). Pověsti o vzniku vesnic, měst a hradů 
často vykládají i původ erbů a znaků (např. 
→ Dolní Benešov má znak štiky s bílou ryb-
kou, neboť v době hladu mlynář živil obyv. 
rybami). – Jiný okruh p. m. se týká zániku 
různých míst, staveb nebo sídel. Vesnice za-
nikly většinou ve válkách, připomínají je jen 
pomístní jména (např. Žebrákov, Zapadlisko) 
nebo stavební zbytky. Zámky se prý propa-
daly pro zhýralost jejich pánů (kobeřický zá-
mek zanikl proto, že si páni dali cestu dláždit 
chlebem). Po propadlých zámcích zůstaly 
podzemní chodby, ve kterých jsou ukryty po-
klady, často hlídané démonickými postavami 
(např. psem s ohnivou hlavou); tyto a jiné 
poklady lze získat na Velký pátek v době, 
kdy se v kostele čtou pašije. – S pověstmi 
o přírodních a kult. místech souvisí početná 
skupina tzv. etymologických pověstí; ty vy-
světlují vznik a původ jejich jmen (např. hora 
Godula má jméno proto, „bo tam był god“ /= 
had/, podle jiných tam lidé chodili hodovat; 
Kravaře mají jméno po kravařovi, který za-
chránil zámeckou dceru před medvědicí). – 
Pověsti o kouzelné, nadpřirozené moci kult. 
a přírodních míst se často prostupují s pově-
rečnými motivy a představami. Např. místo 
pro stavbu kostela je určeno tím, že nachys-
taný materiál se do rána třikrát sám přestěhuje 
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tam, kde kostel má stát; z kamene (ze stromu) 
začne kapat krev, když někdo do něho uhodí 
nebo když ho chce odstranit; chudý pasák, 
který si do podzemí vleze pro spadlou čepici, 
je duchem obdarován, ale hamižný pasák 
nedostane buď nic, nebo se dokonce nikdy 
nevrátí. – Zvl. cyklus představují látky o bílé 
paní. Na čes. i pol. straně → Těšínska ji na-
hrazují pověsti o černé kněžně. Zatímco bílá 
paní v pověstech vystupuje vždy jako duch, 
který se zjevuje zvl. před hrozícím neštěstím, 
pověsti o černé kněžně jsou v převážné míře 
o skutcích živé osoby. Její obraz má dvojí 
podobu: l. žena dobrá, lidumilná, zbožná – 
tak vystupuje v hist. pramenech, sbírkách 
pověstí a někdy i v čes. ústní tradici; 2. dé-
monická, zlá, prchlivá bytost; tak je doložena 
v pol. ústní tradici a v ml. vrstvě čes. tradice. 
Černá je nazývána proto, že buď se za života 
oblékala černě na znamení smutku nebo 
zbožnosti, anebo po smrti zčernala za trest. 
Nelze ji jednoznačně ztotožnit s žádnou hist. 
postavou, často však bývá spojována s osudy 
některé z těšínských šlechtičen, zejm. Kate-
řiny Sidonie. První zmínka o černé kněžně 
je už z r. 1818 u → A. Heinricha. Vesnice 
a města se ve svých hist. událostech navzá-
jem odlišují, a proto mají svůj vl. typický re-
pertoár p. m. Většina z nich koluje jen v místě, 
menší část znají i v obcích sousedních a jen 
málo je těch, které jsou rozšířené po větším 
území. Jsou to obvykle ty p., které se váží 
k význ. památkám kraje. Toto bezprostřední 
sepětí s místy, která → vypravěči i poslu-
chači znají, vytváří pouto s rodnou obcí 
a krajem, jež se předává dalším generacím. 
Lit.: LK NEČMS 3; Československá vlastivěda III., Li-
dová kultura, Praha 1968; Šrámková, M.: Slezsko a jeho 
slovesný folklor, in: Slezsko a severovýchodní Morava 
jako specifický region, Ostrava 1997; Šrámková, M.: 
Slovesný folklor, in: Vlastivěda moravská. Země a lid 
10, Stráž nice – Brno 2000; Satke, A. – Sokolová, G.: 
Prozaická ústní slovesnost, in: Těšínsko 4, Šenov u Os-
travy 2002; Šrámková, M.: Česká prozaická folkloristika 
v letech 1945–2000, Praha 2008.   MŠ

POVÍDKA POVĚREČNÁ  (démonologická), žánr 
lidové prózy, vyprávění o nadpřirozených 
bytostech a úkazech, s nimiž se jako s vý-

tvorem lidské fantazie člověk setkával v běž-
ném životě. 
P. p. je ve st. literatuře nazývána jako pově-
rečná → pověst, neboť byla chápána jako 
vyprávění o skutečných událostech. Víra 
v démony přispívá lidem k porozumění světu; 
zákl. představy p. p. mají velmi archaické 
kořeny a patří k nejst. projevům lid. prózy. 
Dotýkají se zákl. hodnot člověka, jeho osudů, 
života, prac. úspěchů nebo neúspěchů, ma-
jetku, zdraví, budoucnosti a smrti. Vyprávění 
jsou podávána jako skutečná událost, kterou 
vypravěč stvrzuje osobními zkušenostmi 
(„Tyn připad tež śe zdařił. Ješče sum dvo, 
co žijum.“). Mají jednoduchý děj, obvykle 
se dvěma nebo třemi postavami. Na rozdíl 
od → pohádek jsou v p. p. vystupující nad-
přirozené bytosti a úkazy vnímány jako sku-
tečně existující („našu sušedu tež chodžyła 
dušyč mora“; „do kravarskeho młyna chod-
žył na bešedy hasrman“; „ja vam pravim, 
že ohnive chłopky na svěče su a su“). By-
tosti mají různý vzhled, někdy krásný, jindy 
od puzující, až hrůzostrašný. Postavu mají 
buď abnormálně velkou (obři), nebo naopak 
velmi malou (skřítek). Mohou být viditelní 
i neviditelní, některé bytosti mluví lidským 
hlasem, jiné vydávají zvl. zvuky (pláč, che-
chot, řinčení). Mimořádnou úlohu hraje 
v p. p. místo a čas. Bytosti se objevují v baži-
nách, v lese, na pasekách, u studánek, na osa-
mělých cestách atd. („v albertovskym lese 
strašił ochnivy chłop“; „na łavce přes potok 
sedžy hasrman, kyve nohama“). Nejčastěji 
se s nimi můžeme setkat při setmění a v pře-
lomových chvílích dne, tj. v poledne, večer, 
o půlnoci („vracali se už něskoro po puł-
nocy“; „jak svatvečir odzvoni, chodžu kleka-
nice“). Důležité jsou i určité dny v roce, např. 
Velký pátek, Štědrý den, Dušičky („na Velky 
patek šła a čekała, až uvidžy ten pokład“; 

„ve filipojakubske nocy maju všecky čarode-
nice bal“). – Po tematické stránce jsou p. p. 
o démonických bytostech několikeré: o dé-
monech, kteří žijí v přírodě, a o těch, kteří 
žijí v domě. Ve Slezsku žije v přírodě vodník 
(hasrman, basrimon, vasermon), ke kterému 
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se vztahuje nejvíce vyprávění. Proměňuje 
se v nejrozmanitější bytosti (kudrnatého 
chlapce, koně, rybu ap.), někdy škodí (zasta-
vuje mlýn, stahuje lidi do vody), ale někdy 
i pomáhá (jde chudákovi za kmotra). Na → 
Hlučínsku se jmenuje Rokytka. – Známou 
bytostí je i čert (zlý, dobrý i hloupý), zjevu-
jící se v postavách lidských i zvířecích; nikdy 
se však nepromění v holubici nebo beránka 
(symboly Ducha sv. a Spasitele). K čertům 
se váže mnoho pověstí o vzniku různých sta-
veb (na hoře Gírové stavěli mlýn, u Štemp-
lovce bu dovali peklo). – Ze slez. tradice 
známe i jiné bytosti: meluzínu, polednici, 
klekánici, noč nici, ohnivého chlopka čili 
fajermona (kdo by na něho zapískal, „teho 
by pomamiło. A na tych štětinskych jazeroch 
pomamił už hodně ludi“), strygu, krále hadů 
Zlatohlava (sídlí na Godule), bezhlavého 
muže, černého psa a jiné obludy. Slez. zvlášt-
ností jsou hały, o nichž se vypráví jen v okolí 
Starých Hamrů a Gruně. Podle lid. víry jsou 
to dívky, které zemřely po ohláškách před 
svatbou. Změnily se v lesní ženy a mstí 
se mužům, zvl. mladým, za svůj krutý osud. 
Protahují se až do výšky smrku, rády zpívají, 
ale nikdy zpěv nedokončí, a tancují a často 
utancují člověka až k smrti. V p. p. je roz-
šířen motiv o vyměněném (podhozeném) 
dítěti (podhodek, potěpek), kterého ve Slez-
sku často z jiných příčin než na ostatním čes. 
území zaměňuje čert, vodník nebo polednice, 
nikoli však divoženka, protože ta zde jako 
bytost neexistuje. Slez. specifikem je i to, 
že podhodek uměl mluvit česky i německy. 
V → hornickém folkloru má nezastupitelné 
místo důlní duch, který má i své jméno (Pus-
tecký, někdy Klimek). – Z démonických by-
tostí, které žily v domě, je to domácí skřítek 
a had, ochránce domu. Skřítek chodí po domě 
jako malý panáček a vyvádí všetečné kousky. 
Z každého pokrmu musí dostat jako první, 
aby se nemstil. Známý je motiv, kdy had upíjí 
dítěti z misky mléko a dítě ho na pomíná, aby 
jedl i kroupy; jestliže někdo domácího hada 
zabije, stihne dům neštěstí. – Mnoho p. p. 
z tematického okruhu „život člověka a jeho 

osud“ je spojeno se smrtí a mrtvými. Věří 
se, že člověk, který za života napáchal nějaké 
zlo, musí se po smrti vrátit, aby si je odpykal. 
Rozšířeno je vyprávění o muži, který si za ži-
vota upravoval hranice polí ve svůj prospěch. 
Po smrti se musí vrátit a chodit s hraneční-
kem na zádech tak dlouho, dokud ho někdo 
nevysvobodí tím, že na jeho otázku „Kaj 
ho mam postavič?“ odpoví: „Daj ho tam, jak 
sy ho vzał“. Tento motiv patří k těm, které 
propojují tradici slez. s čes., pol. i něm. I oh-
niví muži, fajermoni, a světýlka jsou ve Slez-
sku duše hříšných lidí („za pokutu mušeli 
potym po smrti svitiť jako bludička a za to 
posviceni čekať na Pambuzaplať. Děprem 
potym był vysvobozeny“). – Další velkou 
skupinu tvoří p. p. o lidech s nadpřiroze-
nými vlastnostmi. Mory chodí v noci dusit 
nejen lidi, ale ve Slezsku i stro my a přemě-
ňují se v bílé kočky. Věřilo se, že se morou 
stane každý, kdo se narodil se dvěma zuby. 
Do této skupiny patří i čarodějnice a jejich 
čáry a čáry mlynářské, zlodějské, mysli-
vecké aj. (flinta má tu moc „střilať na něš-
těsti z komina“; „taky čłověk, kery uměl věc 
miš chleba jesť, na ludi, kerych něnaviděl, 
posłał boličky nebo němoc“). S představou 
čarování a nadpřirozené moci je spojen mo-
tiv čarodějné knihy Krištofky, s jejíž pomocí 
je možno zajistit si úrodu a získat peníze 
a bohatství. – K p. p. můžeme volně připojit 
i pověsti o hořících penězích, o skrytých po-
kladech, které se lidé snaží (obvykle bezvý-
sledně) získat za pomoci magických praktik. 
Jednotlivé p. p. najdeme ve všech sbírkách → 
pověstí, → V. Prasek jim ve Vlastivědě Slez-
ské (1888) věnoval samostatný oddíl, který 
nazval „Báchorky o bytostech nadlidských, 
dobrých i zlých, o lidech s nimi obcujících, 
o duších nebožtíkův na pokutách i o zjevech 
přírodních lidu nevysvětlitelných“. Podrobně 
se p. p. věnoval → T. Čep. V l. 1924–28 ča-
sopisecky uveřejnil vl. nejrozsáhlejší sbírku 
slez. p. p., které otiskl v autentickém znění 
a opatřil cennými komentáři. Po r. 1945 byly 
p. p. systematičtěji publikovány v → RZ. 
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Lit.: LK NEČMS 3; Prasek, V.: Vlastivěda Slezská I. 
Podání lidu, Opava 1888; Čep, T.: Lidové povídky slez-
ské o hasrmanech a fajermonech, VMO 30, 1924; Čep, 
T.: Lidové povídky slezské o čertech a čarodějnicích, 
VMO 31/32, 1925–1926; Čep, T.: Slezské povídky li-
dové o halách a morách, in: VSS 2, 1926; Čep, T.: Lidové 
povídky slezské o ohnivých mužích, hasrmanech, mo-
rách, čarodějnicích a čertech, VMO 33/34, 1927–1928; 
Šrámková, M.: Slovesný folklor, in: Vlastivěda morav-
ská. Země a lid 10, Strážnice -Brno 2000; Satke, A. – So-
kolová, G.: Prozaická ústní slovesnost, in: Těšínsko 4, 
Šenov u Ostravy 2002; Šrámková, M.: Česká prozaická 
folkloristika v letech 1945–2000, Praha 2008.   MŠ

POVÍDKA ZE ŽIVOTA  (vyprávění ze života, 
memorát), žánr lidové prózy, který vypovídá 
o zkušenostech a zážitcích ze života vypra-
věčova, jeho předků nebo jiných. 
P. z. ž. představuje nejpočetnější vrstvu 
dnešního vyprávění. Je a byla i v minulos ti 
formou hotovou, definitivní. Nevztahuje se 
na tu oblast vyprávění, kterou badatelé na-
zývali tradičním lid. vyprávěním, tzn. na 
→ pohádky, → pověsti, → lid. legendy. Pa-
tří do okruhu pověsťových žánrů, s nimiž 
je spojuje orientace na věrohodnost a pravdi-
vost výpovědi. Některá témata, která jsou 
spojena s hist. událostmi, se během doby 
mohou stát i pověstmi; např. vzpomínky 
na zbojníky (→ zbojnický folklor), na vá-
lečné události nebo pro Slezsko tak typické 
vzpo mínky na tzv. černou kněžnu (→ pověsti 
místní). P. z. ž. představují osobitý vypravěč-
ský projev, který se od ostatních forem lid. 
vyprávění odlišuje četnými znaky: jsou vá-
zány na osobní život a zkušenosti, na vl. záži-
tek, vznikají jako osobní vyprávění a zprávy 
o aktuálních novinkách. Značná část p. z. ž. 
se udržuje jen v individuálním podání a jen 
některé přebírají i jiní vypravěči. P. z. ž. jsou 
někdy jen suchá nerozvitá zpravodajství, 
jindy vytvářejí propracované delší příběhy. 
Nikdy nejsou zrcadlovou kopií skutečnosti, 
ale její selekcí nebo stylizací. Pro vypravěče 
i posluchače je důležité to, co se vypráví, ni-
koli jak se to vypráví. Proto estetické vlast-
nosti – na rozdíl např. od pohádky – nestojí 
na prvním místě. Výběr jednotlivých povídek 
není určován závažností faktů, ale poutavostí 
zápletky, překvapivostí pointy, zajímavostí 
figury. Charakteristickým zna kem p. z. ž. 

je jejich svébytný, vl. námětový svět, je-
hož dominantou jsou zážitky a tím i témata 
osobní, rodinná. Seskupují se do větších 
okruhů: dětství, mládí, láska a man želské 
epizody, práce a zaměstnání (např. četná vy-
právění o životě a práci v dolech), cesty a cizí 
svět (např. → J. Jeżowicz vypráví o různých 
událostech v Kanadě), místní tragické nebo 
mimořádné události a sen zace (např. o důl-
ním neštěstí), originální postavy nebo místní 
figurky (např. vyprávění o brušperském sou-
keníkovi Celestýnu Špačkovi, o jablunkov-
ském lékaři Josefu Sikorovi). Hl. námětové 
okruhy zůstávají tr valé, aktuálně se v nich 
však mění konkrétní příběhy (např. v cyklu 
vzpomínek na vojnu a válečné události – 
hojně těchto příběhů na jdeme v monografii 
o J. Jeżowiczovi). – P. z. ž. se vyprávěly vždy, 
nepředstavují vývojově nový druh; badatelé 
je však nezapisova li, protože v centru jejich 
zájmu stály druhy tradiční, na prvním místě 
pohádka. Ve Slezsku stejně jako na ostat-
ním čes. území kolovaly převážně v ústním 
podání, otiš těny je najdeme jen ojediněle 
(většinou jde o humorné příběhy). Jako po-
učné příhody (exempla) je využívali kazatelé 
(např. v 18. stol. → B. H. Bilovský). Zapiso-
vány jsou v místních i rodinných kronikách, 
najdeme je v nář. textech rozmanitých pra cí 
dialektologických (→ A. Lamprechta, → 
J. Balhara, → A. Kellnera aj.), literárně jich 
využili i někteří spisovatelé (např. → H. Sali-
chová v kronice Ze starých časů, → L. Hořká, 
→ V. Martínek ad.). Do popředí zájmu folklo-
ristů se p. z. ž. dostaly až v 2. polovině 20. stol. 
v souvislosti se studiem dělnické a hornické 
kultury (→ hornický folklor) a se sběrem 
vzpomínek na druhou svět. válku (viz např. 
→ J. Ondrusz: Wspo minki okupacyjne, 1981). 
P. z. ž. vznikají, žijí a zanikají neustále. Jsou 
důkazem usta vičné schopnosti člověka pře-
dávat z generace na generaci prostřednictvím 
vyprávění jeho zkušenosti a poznatky. 
Lit.: LK NEČMS 3; Kadłubiec, K. D.: Gawędziarz 
cieszyński Józef Jeżowicz, Ostrava 1973; Sirovátka, O.: 
Vzpomínkové vyprávění v dnešním vypravěčském po-
dání, in: Premeny ľudových tradícií v súčasnosti I. Čes-
koslovensko, Bratislava 1977; Šrámková, M.: Povídky 
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ze života v individuálním vypravěčském repertoáru, tam-
též; Šrámková, M.: Slovesný folklór, in: Vlastivěda mo-
ravská. Země a lid 10, Strážnice – Brno 2000; Šrámková, 
M.: Česká prozaická folkloristika v letech 1945–2000, 
Praha 2008.   MŠ

PRÁCE , dělnicky zaměřený týdeník, 1891–98.
Vycházel v Moravské → Os travě. Vyd. byli 
K. Vrána (1891) a Julius Kittl (1891–98), od-
povědnými red. Josef Bieder mann (1891), 
V. Palasek (1891), Karel Juliš (1891), A. Dvo-
řák, H. Kaspárek (1894), Karel Peirek 
(1894–98), spolupracovníky lis tu J. Ždánský, 
J. S. Steyskal, → F. Pravda, K. Moravanovič, 
Jan Donát, J. Slabý, → K. J. Bukovanský ad. 
Jednalo se o mírně kle rikální a vůči monar-
chii zcela loajální list, který chtěl šířit osvětu 
a vzdělání mezi dělnictvem na Ostravsku. 
Tvořil opozici proti soc. demokracii, byl ná-
rodnostně indiferentní. Zabýval se domácí 
i zahr. politikou, zájmy dělníků, zdravově-
dou ap. Uveřejňoval povídky, různé rébusy 
a hádan ky. Od r. 1894 vycházel s přílohou 
Věstník literární. Rozhledy po literatuře 
a umění, v níž přijatelnou formou informoval 
dělníky o kult. dění nejen na Ostravsku, ale 
i v celé říši. Nedílnou součástí byly příspěvky 
sa motných dělníků. 
Lit.: Jiřík, K. a kol.: Městský archív v Ostravě. Prů vodce 
po fondech a sbírkách, Ostrava 1967; Kubíček, J.: No-
viny a časopisy na Moravě a ve Slezsku do roku 1918, 
Brno 2001.   HŠ

PRACKEROVÉ  (Pratzker, Pratker, Proetzler), 
sochaři a řezbáři. Josef st. * asi 1696 Valaš-
ské Meziříčí nebo jeho okolí (Vsetín), † 5. 1. 
1776 Těšín (dnes Cieszyn, Polsko), Josef ml.
 * asi 1730 Vratislav (Polsko), † 14. 5. 1790 
Těšín. 
Josef st. se sochařskému řemeslu vyučil 
u svého otce, který byl údajně žákem vídeň-
ského sochaře Johanna Stanettiho (1663–1726). 
Sochařské zkušenosti pravděpodobně získal 
v cizině. Je doložen v → Těšíně, kde se usa-
dil a založil sochařskou dílnu, v níž praco-
val i jeho syn Josef ml. Ten po smrti otce 
pokračoval v rodinné tradici, avšak během 
požáru Těšína (1789) přišel o celý svůj ma-
jetek (dílenskou sbírku obrazů, řezeb a gra-
fik) a zemřel v bídě. Pod le → I. Chambreze 

byl Josef st. virtuózní kreslíř; jeho nepočetné 
dílo, na němž se Josef ml. podílel, a v němž 
pak pokračoval, bylo převážně zničeno. 
V r. 1766 P. dílna dopro vodila retabulum hl. 
oltáře těšínského evang. kostela (tzv. Gna-
denkirche) mohutnými so chami čtyř evan-
gelistů. Ml. Josef P. pak provedl mohutnou 
kazatelnu (1785) s vrcho lovou skulpturou 
Vítězného Krista tamtéž (oltář i kazatelna 
dochovány). K jeho dalším pracím rovněž 
patřil nedochovaný oltář se sochařskou vý-
zdobou ve špitální kapli milosrdných bratří 
v Těšíně, dále čtyři monumen tální figury 
havířů umístěné na vyso kých pecích kníže-
cích železáren v Ustroni, z nichž se docho-
vala v torzálním stavu pou ze jediná, nyní 
umístěná v parku v Cieszyně. V dřevěném 
kostele v pol. Malé Visle (Mała Wisla) 
u Pszczyny ml. Josef P. provedl boční oltář 
se sochařskou výzdobou (1779) a figuru an-
děla držícího nádobu křtitelnice (1780), obojí 
dochováno. Kvalitní sochař ský projev obou 
Prackerů svědčí o hlubším poučení a jejich 
tvorba patří k tomu nejvýznamnějšímu, co 
v rámci domácí sochařské tvorby na území 
rak. Slezska vzniklo. 
Lit.: Chambrez, I.: Nachlass eines mährischen Künst lers 
zur Belehrung seiner Söhne, in fünf Heften. Schrif ten 
der historisch -statistischen Sektion 9, 1856; Chojecka, E. 
(ed.): Sztuka Górnego Śląska od średnowiecza do końca 
XX wieku, Katowice 2004; Schenková, M. – Olšovský, 
J.: Barokní malířství a sochařství ve východní části čes-
kého Slezska, Opava 2004; Morys -Twarowski, M.: Ge-
nealogie sochaře Josefa Prackera (Proczkera), T 53, 2010, 
č. 2.   JO 

PRACNÁ , Sylva, divadelní historička, mu-
zejní kurátorka, * 31. 3. 1967 Opava.
Absolvovala FF UP (obor teorie a dějiny lite-
ratury a dram. umění, specializace div. věda, 
1995). V l. 1985–91 pracovnice Městského 
domu kultury Petra Bezruče v → Opavě 
(1986–90 ved. zdejšího Loutkového diva-
dla). Od r. 1994 dosud ved. div. pracoviště 
→ SZM, od r. 2009 také ved. oddělení spol. 
věd. Autorka studií a osobních a věcných 
hesel o loutkovém, činoherním a německo-
jazyčném divadle zejm. ve Slezsku a na sev. 
Moravě v celostát. i reg. encyklopediích. 

POVÍDKA ZE ŽIVOTA 
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Uspořádala více než 20 výstav s div. temati-
kou. Porotkyně na div. přehlídkách.   JŠt

PRACUJÍCÍ DO LITERATURY , soutěž umož ňu-
jící dělnickým literárním talentům vstup do 
literatury. 
K jejímu vyhlášení došlo záhy po ustavu-
jícím sjezdu Svazu československých spiso-
vatelů (4.–6. 3. 1949). Úkolem soutěžících 
bylo napsat povídku nebo verše „s námětem 
z období dvouletky nebo prvního roku pěti-
letky čer pající svou tematiku z pracovního 
úsilí naše ho lidu, z našich velkých socialis-
tických vymožeností a z nového, radostného 
společenského živo ta“ (NSv 16. 4. 1949). 
Výsledky nesplnily očekávání: ze 700 účast-
níků bylo 35 vybrá no na školení ve spisova-
telském zámku na Dobříši (v l. 1950 a 1951), 
ale knižní publi kace se postupně dočkalo jen 
několik mimo ostr. autorů, kteří většinou ne-
byli dělnického původu. Na Ostravsku se ně-
kteří soutěžící hned r. 1949 zapojili do práce 
klubu dělnic kých dopisovatelů (tzv. děldopů) 
v → NSv, kde pravidelně otiskovali zprávy 
ze svých závodů, ale i básně a prózy (např. 
Jan Durlák: úryvek z románu Proletář Jirka). 
Desetibo dový prac. program děldopů dů-
sledně vycházel ze závěrů IX. sjezdu KSČ 
(NSv 12. 6. 1949). U příležitosti význ. výročí 
a polit. událostí byla redakce NSv několi-
krát symbolicky předána do rukou děldopů. 
Z účast níků soutěže P. d. l. a z dělnických 
dopisova telů se v místní publicistice prosa-
dili např. Boh. Bardoň, A. Niedzviadek, Jan 
Durlák, J. Marková, Vladislav Drong, Anna 
Bánovská ad. 
Lit.: Kusák, A.: Kultura a politika v Československu 
1945–1956, Praha 1998; Bauer, M.: Ideologie a paměť, 
Jinočany 2003.   MP

PRAČKA , Břetislav, vysokoškolský pedagog, 
spisovatel, * 12. 6. 1881 Dolní Jelení (Horní 
Jelení, Pardubice), † 28. 2. 1956 Praha. 
Jako technik publikoval řadu odb. čas. 
i knižních studií, současně se věnoval litera-
tuře, hl. bibliofiliím. Jeho zájem se soustře-
dil na život a dílo → P. Bezruče, přednášel 
o něm a pořádal výstavy o jeho díle. Spolu 

s → O. Králíkem a → J. Dvořákem se podílel 
na vydání publikace Bezručův proces (1964), 
která obsahuje materiály o soudním stíhání 
Bezruče za údajné protirak. verše v exilo-
vém časopisu v Paříži, jejich skutečným au-
torem byl novinář a publicista → J. Grmela. 
P. publikoval vzpomínky na Bezruče, pojed-
nal o vydávání Slezských písní, upozornil 
na okolnosti vzniku někte rých Bezručových 
básní a věnoval se také výtv. doprovodu 
bezručovských tisků, vydal i Vzpomínky 
na Petra Bezruče (1947). 
Lit.: Ficek, V.: B. P. zemřel, SlSb 56, 1958.   JS

PRADĚD , německy Altvater, nejvyšší vrchol 
Moravy a Slezska (nadmořská výška 1 491 m). 
Leží v horském masivu Hrubého Jeseníku 
(Pradědská hornatina). Tvoří jej krystalické 
horniny tzv. desenské klenby. Jeho vrcholem 
prochází hranice mezi Moravou a Slezskem. 
Vrchol zdobila rázovitá kamenná rozhledna 
postavená v l. 1904–14 podle projektu vídeň-
ského architekta Franze Neumanna, kterou 
po jejím zřícení (1959) nahradil dnešní mo-
derní objekt Českého hydrometeorolo gického 
ústavu a telev. vysílač s pohos tinstvím (do-
končeno r. 1983). Vrchol je bezlesý, pod ním 
roste uměle vysazená kosodřevina. V nižších 
polohách jsou smrkové monokultury s jeřá-
bem. K vrcholu vede několik turistických 
cest, např. údolím Bílé Opavy nebo z Čer-
venohorského sedla. Pův. název hory byl 
Keylichen Schneeberg a je doložen v popisu 
hranic vratislavské diecéze z r. 1377. Mapa 
Martina Helwiga z r. 1561 uvádí pojmeno-
vání Gesenke, kterýžto název byl používán 
do 20. stol. pro celé pohoří (Hohes Gesenke, 
Niederes Gesenke). Poprvé je název Altvater 
doložen v popisu hranic mezi panstvími → 
Krnov a → Bruntál z r. 1579 (podle → Wei-
nelta; „die graniz… bis auf den Altvater, 
resp. aus dem Altvater entsprinkt die Mittel 
Oppa“). Do konce 16. stol. se tedy tento název 
zřejmě nepoužíval. V r. 1557 je však pojmeno-
vání Alte Vater listinně doloženo jako název 
jednoho dolu u → Zlatých Hor. Má se za to, 
že název, který byl již ve středověku hojně 
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rozšířen jako pojmenování báňských lokalit 
v okolí Freibergu, přinesli do Slezska v době 
hornické kolonizace horníci ze Sas ka. Tam 
byl jménem Altvater pojmenová ván horní 
skřítek (Berggeist), se kterým se horníci po-
tkávali za nejrůznějších okolností v podzemí 
a který byl opředen řadou pověstí a mýtů. 
Pravděpodobně po něm byl horníky kutají-
cími drahé kovy v Jeseníkách asi v 16. stol. 
nazván nejvyšší moravskoslez. vrchol. – 
Do lid. slovesnosti a literatury vstoupily 
mýty a → pověsti spojené s P. na přelomu 
18. a 19. stol. Nejst. doklady o pověstech 
dochoval učitel gymnázia v Nise Augustin 
Kastner v r. 1845. Z pův. horního skřítka 
se stal bělovlasý urostlý stařec bydlící v pod-
zemí a obklopený skřítky a koboldy. Často 
byl zobrazován na zl. trůně, v pravé ruce tří-
mal zl. kladívko, v levé diamant. Osvětloval 
horníkům -prospektorům v podzemí cesty 
k zl. a stříbrným žilám, chránil je a konal 
dobro. Pověsti se syžetem Altvatera zpraco-
val nejdřívě německy píšící reg. spisova-
tel → J. Lowag a po něm Alfons Hayduk. 
Do čes. → folkloru vstoupil motiv Praděda 
v mnohem skromnější míře a reg. spisova-
telé o něj pro jevili zájem až po druhé svět. 
válce. 
Lit.: Lowag, J.: Schlesische Volks- und Bergmanns-
sagen, Freudenthal 1903; týž: Aus der Heimat, Freu-
denthal 1907; týž: Altvatersagen, Wolfratshausen 1965; 
Hayduk, A.: Altvater, München 1954; týž: Schlesische 
Märchen -, Legenden -und Sagenschatz, München 1963; 
týž: Altvatergeschichten, in: Altvater 10, 1985; Graw, J.: 
Berggeist Altvater. Das Kulturhistorische Umfeld seiner 
Entstehung, in: Jahruch für deutsche und osteuropäische 
Volkskunde 42, Marburg 1999. 
Obr.: H6; K2; M2.   MM

PRAJZÁCI  → Hlučíňané

PRAJZNER , Otakar, divadelní herec, ředitel, 
režisér a pedagog, * 30. 10. 1945 Brno, † 1. 2. 
2011 Ostrava. 
Absolvent JAMU (1967). Nejdéle působil 
v → Divadle Petra Bezruče v → Ostravě 
(1967–84 a 1985–97, mezitím v Pardubicích), 
v l. 1991–96 i jako ředitel. Za jeho vedení 
se soubor přestěhoval do menšího sálu v Bla-
níku a zřídil zde i tzv. Márnici (→ div. budovy 

a sály). P. hrál v inscenacích Pavla Pe cháčka 
j. h. (tit. role v Molièrových Scapinových ši-
balstvích, 1977), → P. Palouše (Kouzelník 
Arnoštek ve Vančurově Rozmarném létu, 
1980), → J. Janíka (Císař Josef II. v Shaf-
ferově Amadeovi, 1983) aj. Poté působil ve → 
Slezském divadle v → Opavě a od r. 2003 
v → Těšínském divadle. Spolupráce s roz-
hlasem, televizí, dabingem a s ochotnickými 
soubory. Pedagog → Janáčkovy konzerva toře 
Ostrava. 
Lit.: Divadlo Petra Bezruče 1945–1995, Ostrava 1995. 
  JŠt 

PRANOSTIKA , krátké, na základě dlouhé li-
dové zkušenosti někdy i rýmovaně zformu-
lované průpovídky, které se týkají počasí, 
zemědělských prací v průběhu roku nebo 
obecně budoucích věcí. 
Obsahují buď konstatování („Svaty Prokop – 
zele okop“), nebo předpověď (počasí: „Jak 
na svatu Kateřynu huš po ledže, to na Božy 
narodzeni po vodže“; úrody: „Jak se v maju 
bliska, to se sedlak vyska“; budoucích věcí: 

„Jak je na Novy rok zapalene a vjeter, budže 
vojna“). Značná část pranostik se vztahuje 
buď k jednotlivým měsícům, nebo ke dnům 
zasvěceným některému známému sv. (např. 
Fabián a Šebestián, Matěj, Řehoř, Jiří, Jo-
sef, Medard, Prokop, Martin, Agáta, Mar-
kéta, Hedvika, Kateřina) či k círk. svátkům 
(Vánoce, Hromnice, Velikonoce, mariánské 
svátky). Jen malá část p. vychází z odpozo-
rovaných jevů, které nejsou vázány na žádný 
konkrétní den nebo měsíc („I kury po dešťu 
choďu, budě dluho pršeť“; „Jak je navečer 
červene nebo, budže pršeč“). Tyto životní 
zkušenosti byly zprvu předávány z generace 
na generaci ústně, později byly pravidelně 
otiskovány v nejrůznějších kalendářích, 
knížkách pro hospodáře i jako drobné sběry 
v odb. časopisech (ještě po r. 1945 např. v → 
RZ). → V. Prasek jim ve Vlastivědě Slezské 
věnoval celou kapitolu. – P. známé na slez. 
území jsou v převážné míře buď téměř to-
tožné s p. doloženými na ostatním čes. území 
(např. „Svata Margita vede žence do žita“), 
nebo jsou jejich různými modifikacemi („Od 
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svatej Anky žymne podranky“ / „Svatá Anna, 
chladna zrána“). Vyskytují se však i p. spe-
cificky slez., v nichž se odráží geografická 
poloha („Na svateho Jozefa a Matky Boži, 
když je věter z Moravy, je hojně travy, když 
z Polske, je hodně zrni“; „Když věje v žymě 
polak /vítr z Polska/, budže snih“). Také → 
Lysá hora, zdaleka viditelná, měla pro před-
pověď počasí význam: „Vidač Lysu, budže 
pršeč.“ V p. se objevuje i patronka Slezska 
→ sv. Hedvika: „Svata Hedvika pola odmyka 
a medu naleje.“ Repertoár p. zůstává i dnes 
aktivní součástí lid. slovesnosti, třebaže 
se v důsledku rostoucího obecného vzdělání 
i zániku tradičního selského hospodaření 
a venkovského způsobu života jeho rozsah 
stále zmenšuje. 
Lit.: LK NEČMS 3; Munzar, J.: Medardova kápě aneb 
Pranostiky očima meteorologa, Praha 1986; Prasek, 
V.: Vlastivěda Slezská. I. Podání lidu, Opava 1888; 
Šrámková, M.: Česká prozaická folkloristika v letech 
1945–2000. Praha 2008.   MŠ

PRASEK , Vincenc, vlastivědný pracovník, 
historik a pedagog, * 9. 4. 1843 Milostovice 
(Opava), † 31. 12. 1912 Napajedla (Zlín). 
Narozen na chalupnické usedlosti, po ab-
solvová ní gymnázia v → Opavě studoval 
od r. 1863 filologii na univerzitě ve Vídni 
a krátce také ve Vratislavi. Jako středošk. 
prof. prošel ně kolika školami, než r. 1870 
zakotvil trvaleji na Slovanském gymnáziu 
v Olomouci. V r. 1883 odešel do Opavy, kde 
byl pověřen ří zením nově vzniklého čes. 
gymnázia (→ Matiční gymnázium v Opavě). 
R. 1895 mu sel však na svou funkci rezigno-
vat a vrátit se do Olomouce, kde pedagogicky 
působil až do odchodu do důchodu r. 1905. 
Poslední l. života prožíval v Napajedlích, 
věnoval se věd. práci i koncipování pamětí, 
které byly zčásti publikovány. – P. získal 
velké záslu hy o rozvoj čes. nár. vědomí 
ve Slezsku. Významně se zasloužil o vznik 
→ Matice opavské, psal příspěvky s hist. a lit. 
temati kou do → OB, r. 1892 byl iniciátorem 
za ložení VMO (→ SlSb). Ve věd. činnosti 
po neúspěchu filologických prací (Praktický 
pravo pis, Brus jazyka českého) orientoval 

svůj zá jem zejm. k vlastivědné a hist. pro-
blematice. Nejvýznamnější byl jeho projekt 
desetisvaz kové Vlastivědy slezské, z níž 
v l. 1888–94 realizoval pouze čtyři svazky. 
Řadu studií ke slez. problematice publiko-
val ve VMO, Programech českého gymnázia 
v Opavě, Osvětě aj. Zájem o dějiny venkov-
ského lidu jej v r. 1902 přivedl k založení 
časopisu Sel ský archiv a vydávání pramenů. 
P. pozůstalost je uložena v → ZAO. 
Lit.: BSSSM 3; Kutnar, F.: Praskův zájem o dějiny lidu, 
SlSb 48, 1950, č. 2–3; Ficek, V.: O V. P. Životopisný 
náčrt – bibliografie jeho prací, Opava 1961; Šíl, J.: V. P. 
(1843–1912): Má vůle je mým osudem, Opava 2010.   LD

PRAŠIVÁ , dříve též Prašivka, vrchol v severo-
západní části Ly sohorské hornatiny (v nad-
mořské výšce 843 m). 
Na západě vedou příkré svahy Prašivé do 
údolí Morávky, severně nad záp. částí jsou 
Třinecké brázdy porostlé smrkovými mono-
kulturami se silnými znaky poškození prům. 
emisemi. Na sníženém vrcholu Malá Pra-
šivá (nadmořská výška 703 m) stojí dřevěný 
kostelík sv. Antonína Paduánského z r. 1640, 
postavený Jiřím hr. z Oppersdorfu. Pův. byl 
zasvěcen sv. Ignáci z Loyoly, avšak František 
Eusebius hr. z Oppersdorfu k tomuto světci 
vystavěl r. 1673 nový kostel na Borové a st. 
kostel na Prašivé změnil zasvěcení. Rozšířen 
byl v poslední čtvrtině 18. stol. a v 19. stol. 
se stal význ. → poutním místem pro široké 
okolí. Od r. 1891 se zde konaly → tábory lidu, 
které učinily z P. jedno z center nacionálně 
čes. turistů v Beskydech. Snahy Beskydské 
jednoty slezské o postavení turistické chaty 
se dlouho nenaplnily. Vznikla v sousedství 
kostelíka teprve r. 1921 (podle projektu mís-
teckého stavitele Jaro Čermáka). Dne 13. 11. 
1938 se na P. konala pouť, která přerostla 
v protestní shromáždění proti záboru území 
Polskem (→ zábor Zaolzí). V září 1939 
území připadlo Německé říši a poutě byly 
až do konce války zakázány. – K Prašivé 
se váže nejen náb. tradice těšínských Bes-
kyd, ale i národopisné zvyklosti, → lid. písně 
a → pověsti. Název hory má údajně původ 
v pohan ských dobách, kdy se sem sváželi 
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k pochování sebevrazi nebo oběti morových 
ran. 
Lit.: Polášek, J.: Dřevěné kostely a kaple Moravy 
a Slezska, Český Těšín 2001; RZ 1, 1951. 
Obr.: E54; H7–8; K5; PM5.   JS + JI

PRAUS , Arnošt, ml., hudební skladatel, * 3. 3. 
1873 Rychnov nad Kněžnou, † 12. 11. 1907 
Klokočov (Příbor, Nový Jičín). 
Narozen v uč. a hudebnické rodině – otec 
Ar nošt P. st. (1851–1912) byl v l. 1891–1907 
učitelem hudby a zpěvu na uč. ústavu 
v → Příboře. A. P. ml. studoval (1889–91) 
var hanickou školu v Praze. Ve skladbě byl 
žá kem Antonína Dvořáka (studia dokončil 
s Josefem Sukem, Oskarem Nedbalem ad. 
v r. 1892). Od r. 1897 žil v Příboře, kde řídil 
měst. hudbu. Po kratších pobytech v Dal-
mácii a v jihomorav. Bzenci zemřel (jako 
slepec) v Klokočově (dnes část → Příbora). 
P. skladatelský talent vzbuzoval oprávněné 
naděje. Špatný zdra votní stav však neumož-
nil jeho očekávaný rozvoj, a tak jen sborové 
a klavírní kompozice, nepočetné symf. a du-
chovní skladby dokumentují um. možnosti 
okolnostmi zma řeného talentu.   JM

PRAVDA , František (vl. jm. Vojtěch Hlinka), 
katolický kněz, spisovatel, * 17. 4. 1817 Ne-
krasín (Jarošov nad Nežárkou, Jindřichův 
Hradec), † 8. 12. 1904 Hrádek (Klatovy). 
Napsal rozsáhlé dílo, jeho povídky čerpají 
z venkovského a maloměst. života, sledu jí 
především výchovný záměr v kat. pojetí, 
typická je pro ně osvětová a vlastenecká 
tendence. P. patřil ke spolupracovníkům → 
OB i → OT. Otiskl zde prózy Ženich a dvě 
nevěsty (1861), Nevěrná milá (1861), Staré 
řemeslo (1862), Po německu vzdělaný Čech 
(1863) aj. 
Lit.: Šíma, O.: F. P. – tvůrce venkovské povídky, Naše 
rodina, 1987, č. 15.   JS 

PRAVĚKÉ OSÍDLENÍ , osídlení v době prehis-
torické. 
Čes. Slezsko po geografické stránce tvoří již. 
okraj tzv. hornoslez. oblasti, která přilé há 
k sev. úbočím Jeseníků a Beskyd. Sou časně 
představuje již. hranu velké severo -středoevr. 

nížiny. Navzdory této zeměpisné poloze 
po celou dobu pravěku bylo Slezsko kulturně 
svázáno s územím sev. Moravy. Poč. pobytu 
lidských populací na sledova ném teritoriu 
jsou zatím nejasné. Nálezy ob lázkové (Černá 
Voda u → Jeseníku), úštěpo vé industrie (Ol-
dřišov) i jednotlivých artefaktů z poč. druhé 
doby meziledové (→ Ostrava -Přívoz, Os-
trava u Dolu Urx) bude nutno ověřit nově zís-
kaným materiálem. Zda na území Slezska 
pronikly skupiny lovců s mousterskou kul-
turou, jak je známe z jeskyně Šipka u → 
Štramberka, nevíme. Bezpečně máme pro-
kázán pobyt populací z poč. mladého paleo-
litu (Třebom, Oti ce). Otevřená zůstává 
otázka zařazení stanic z → Opavy -Kylešovic 
a Štramberka. Do další vývojové fáze tohoto 
období datuje brněnský archeolog Jiří Svo-
boda stanici Ostrava -Petřkovice (→ Landek), 
na níž byla nalezena z krevele vyřezaná → 
Petřkovická venuše a z níž pocházejí nejst. 
doklady o použití černého uhlí k topení. 
Na sklonek doby le dové a na poč. holocenu 
můžeme datovat stanici z Opavy – Kylešov-
ské ho kopce s charakteristickými hroty s řa-
pem. Podobné tradice vykazují industrie 
ze Záblatí, Skřečoně a → Místku -Štandlu. 
Me zolitické lokality s typickou mikrolitickou 
industrií se nacházejí na Příborsku (Záviši ce, 
Lubina). Populace lovců stř. doby ka menné 
poměrně dlouho přežívaly vedle pr votních 
zemědělců na plochách nevhodných k pěsto-
vání kult. rostlin. Za nejml. bývají považo-
vány osady s morav. malovanou ke ramikou 
(viz dále) výrazně loveckého charak teru 
s hroty šípů typu Štramberk–Krnov (→ Ko-
touč, → Krnov -Burgberg, Hájov u → Pří-
bora). První zemědělci s line ární keramikou 
pronikli na naše území v průběhu 6. tisíciletí 
př. n. l. Zda se i na Opavsku (→ Těšínsko ne-
bylo vhodné) usídlili již v nejst. stupni této 
kultury, jak naznačuje dosud neověřený nález 
z Neplachovic, musí prokázat až další výzkum. 
Pro stř. stupeň na sevorozáp. Moravě charak-
teristická výzdoba tzv. Ačky se na typic kých 
nádobách ve tvaru kulové úseče na sledova-
ném území prakticky nevysky tuje. Shodně 
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s vých. Moravou ji nahradily krátké prohnuté 
ryté úsečky doplněné na obou koncích důl-
kem – tzv. notovou hlavič kou. V ml. fázi 
se i zde objevily typické vo luty a ryté linie, 
na nichž sedí notové hla vičky. Vývoj se v této 
době vyznačoval příklonem k západoslov. 
a východomorav. želiezovskému typu lineár-
ní keramiky. Výzdoba pozůstá vala z rovných 
rytých linií, vytvářejících na těle nádob or-
nament ve tvaru přesýpacích hodin (X), v je-
jich průsečících a na přím kách obíhajících 
pod okrajem byly umístěny notové hlavičky. 
Tzv. želiezovský prvek je dán především tro-
jicemi nad sebou umístěných důlků, které 
později splynuly ve vertikální oválné záseky 
(popsaný vývoj lze sledovat v lokalitách 
Opava -Jaktař, Velké Hoštice, → Kravaře-
-Kouty). V této době zaznamenává me kon-
takty s územím dnešního vých. Sloven-
ska – sopečné sklo obsidián a východoslov. 
lineární keramika (Otice -Sopka) – a Dolního 
Slezska, resp. vých. Čech – keramika šárec-
kého typu (Velké Hoštice). Jaký byl další 
osud prvních zemědělců na sledo vaném 
území, nevíme. Jisté indicie nazna čují, že zde 
vývoj na poměrně dlouhou dobu ustrnul a za-
konzervoval dosaženou kult. úroveň. Další 
období neolitu se ve Slez sku a na sev. Moravě 
objevuje až na rozhraní jednotlivých fázi 
kultury s morav. malovanou keramikou. Její 
hmotná kultura v tomto ob dobí vykazovala 
specifickou náplň. Vedle výrazné malované 
složky v ní rozeznáme prvky mladé vypí-
chané keramiky i další elemen ty (Velké Hoš-
tice). V ml. stupni morav. malované kultury 
vývoj probí hal obdobně jako na Moravě, 
včetně výsky tu tzv. terry sigiláty, terry nigry, 
venuší a modelů chat. V ml. fázi téže kultury 
se začínaly projevo vat náznaky dalšího vý-
voje (Služovice u Opavy, Hájov u Příbora). 
V čes. Slezsku se ale netransformovala do jor-
danovské kultury, jak to můžeme po zorovat 
jižně od Jeseníků. Na Opavsku se vývoj ubí-
ral specifickými a spletitými cesta mi, které 
v současnosti nedovedeme detail ně dešifro-
vat (Otice, → Dolní Benešov, Racibórz-
-Studzena ad.). Z dosavadních výsledků 

výzkumů jsme vyrozuměli, že kera mika zde 
navazovala na st. tradice, ale výrazně se od-
lišovala od jordanovské skupiny a projevo-
valy se v ní již prvky následující kultury 
nálevkovitých pohárů (KNP), jejíž lid ve st. 
eneolitickém stupni osídlil po vodí Opavy. 
S jeho st. fází se setkáváme na osadách 
v Brumovicích a v Opavě -Vávrovicích. V ní 
lze vedle typických tvarů, jako je nálevko-
vitý pohár, láhev s límcem, tzv. buben a pro 
zdejší oblast typický koflík, dají rozpoznat 
ještě st. prvky (např. mísy na nožce, zásob-
nice ad.). Si tuace na již. svazích Jeseníků 
není zcela jas ná. Na st. fázi KNP navazuje 
stupeň Hola sovice – Krnov -Burgberg (→ 
Cvilín) – Pietrowice Wi elke. V této době 
vedle otevřených osad (Opava -Jaktař, Opava-
-Palhanec, Velké Hoštice ad.) byla budová na 
i výšinná opevněná sídliště (Krnov -Burg-
berg, Holasovice, → Hradec nad Moravicí). 
Po typologické stránce vykazuje hmotná kul-
tura ml. fáze výrazné shody s regiony le-
žícími jižně a jihozápadně od Slezska. Později 
se na keramice postupně pro jevují prvky, 
které navazují na st. stupeň na Moravě se vy-
víjející badenské kultury (výzdoba kanelová-
ním, tzv. vlčí zuby ad.). Na Opavsko pronikla 
z Podunají kera mika zdobená brázděným 
vpichem (Brumovice, Opava -Jaktař, Opava-
-Palhanec). V jejím stř. stupni vývoj na Opav-
sku zpoč. re tarduje za regiony ležícími jižně 
od Jeseníků. Nadále zde žije mladá KNP, 
v níž se stále více prosazovaly vlivy přichá-
zející ze sev. Moravy, až se v průběhu dalšího 
vývoje rozdí ly mezi oběma oblastmi vyrov-
naly. Od tohoto okamžiku probíhal vývoj 
na obou stra nách Nízkého Jeseníku shodně. 
V průběhu klasické fáze badenské kultury 
(BK) byl život v osa dách lidu s kanelovanou 
keramikou náhle přerušen průnikem lidu 
s kulturou kulových amfor (KKA – slez. sku-
pina). Její nositelé zaplavili Poopaví (Opava-

-město, Opava -Palhanec, Opava -Vávrovice, 
Neplachovice ad.). Doklady hmotné kultury, 
které v povo dí Opavy, Troje a Pščiny zane-
chali, jsou jed nolité a nevykazují jakékoliv 
příznaky evo lučních změn. Dosavadní stav 
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výzkumu nasvědčuje tomu, že nositelé této 
spe cifické kultury region stejně rychle opus-
tili, jako ho obsadili, zatímco BK se do Po-
opaví z Pobečví vrátila ve své další fázi. Od 
tohoto okamži ku zůstává další osud domá-
cích zeměděl ských populací v regionu ne-
jasný. Pouze jedna jáma se zcela netypickým 
materiálem z Brumovic naznačuje, že zde 
lze očekávat osadníky z okruhu bošácké kult. 
skupiny, je višovické nebo šňůrové kultury, 
kteří zane chali stopy své existence na již. 
úpatích Oderských vrchů. Posledně jmeno-
vaná kultura, podobně jako lid se zvoncovi-
tými poháry, náležela k tzv. invazním 
populacím, jež pronikly až do Slezska. Rov-
něž pro st. dobu bronzovou trvá pro sledova-
nou oblast infor mační embargo. Hist. proces 
lze opět sledo vat od pozdní, tzv. věteřovské 
fáze únětické kultury. Ta se v Poopaví modifi-
kovala do specifické tzv. cerekwianské sku-
piny (Brumovi ce). Na ni navázala mohylová 
kultura, jejímž typickým znakem byly jehlice 
s ouškem slez. typu. Mohylo vá kultura před-
stavovala v prostoru Jeseníků pouze epizodní 
prvek, neboť se velmi rychle transformovala 
do lužického stupně kultury popelnicových 
polí (KPP). Svědčí o tom ná lezy jejích žáro-
vých hrobů v rámci nekropo lí KPP (Opava-
-Vávrovice, Velké Hoštice ad.). Na změnu 
pohřebního ritu, kdy kostrové pohřbívání st. 
doby bronzové vystřídal žeh, nás upozornily 
pohřby pod velkými mohylami ve Hněvoši-
cích. Pod jejich násy pem byla vyhloubena hro-
bová jáma jako pro nespálené tělo. Kolem ní 
byly rozmístěny milodary. Zesnulý byl zpo-
pelněn, kremační pozůstatky byly uloženy 
do jednoho z rohů jámy. Na dlouhé tisíciletí, 
tj. po celou ml. dobu bronzovou a st. dobu 
železnou (zvanou i halštatská), zaujaly Slez-
sko a podstatnou část Moravy kmeny lidu 
popelnicových polí. Jejich kultura se vyví-
jela, archeologové ji člení na lužický, slez. 
a platěnický stupeň. O způsobu života těchto 
populací nás informují rozsáhlé ne kropole – 
popelnicová pole (Opava -Kateřin ky, Malé 
Hoštice, Velké Hoštice ad.), osady vesnic-
kého typu jako Malé Hoštice, Velké Hoštice, 

Kravaře, Opava -Jaktař ad. Vybudo vali i mo-
hutná hradiska s komplikovanými fortifikace-
mi: Hradec nad Moravicí, Úval no -Šelenburk, 
Krnov -Burgberg, Bolatice, → Chotěbuz-
-Podobora, Štramberk -Kotouč a Jurův kámen. 
V období platěnického stupně se u nás po-
stupně začalo prosazovat železo, a to jak v po-
době šperků (kroužky, náramky, spony – Malé 
Hoštice, Příbor), tak i nástrojů (sekery – Velké 
Hoštice). Se závěrem doby halštatské končí 
pravěké dějiny Slezska. Za číná nová epocha – 
protohistorie, tj. období, o němž již máme 
první, byť zprvu jen kusé písemné informace. 
Lit.: Archeologický sborník, Ostrava 1974; Podborský, 
V.: Vlastivěda moravská: Země a lid. Pravěké dějiny 
Moravy, Nová řada 3, Brno 1993; Podhorský, V. a kol.: 
Pravěké dějiny Moravy, Brno 1993; J. Pavelčík: Osady 
na Kostelním Kopcu w Opavě -Jaktaři i ich miejsce w ba-
daniach nad problematyką neolitu i eneo litu Górnego 
Śląska, Przegłąd Archeologiczny 42, 1994.   JPk 

PRAŽÁK , František, pedagog, spisovatel, * 15. 11. 
1885 Chroustovice (Chrudim), † 30. 9. 1947 
Praha. 
Bratr význ. lit. vědce Alberta P. již za studií 
na uč. ústavu tiskl v Osvětě povídky a ver še. 
R. 1904 začal učit na Opavsku a → Těšín-
sku, později v Brně, svou uč. dráhu zakon-
čil v Praze. Věnoval se dějinám pedagogiky, 
z jeho podnětu vznikla 1914 Česká pedago-
gická spo lečnost. Napsal studii o → J. A. Ko-
menském, studii České školství ve Slezsku 
(1911), věnoval pozornost sociologickým 
a demografickým problémům. V Pamětech 
(1946), do nichž uložil zkušenosti z uč. pů-
sobení, se nepří znivě vyslovil o poměrech 
ve Slezsku, neobjektivně posuzoval např. 
osobnost → V. Praska, odmítavě se postavil 
k → Matici opavské. Kladně naproti tomu 
hodnotil práci slez. buditelů (Jan Winkler, 
slezský buditel, 1938). 
Lit.: Ficek 3; Holešovský, F, ZM 2, 1958.   JS

PRAŽÁK , Marek, malíř, sochař, grafik, desig-
ner, performer, hudebník, básník, příležitost-
ný herec, * 26. 6. 1964 Ostrava.
Patří ke stabilní multižánrové a multime-
diální um. scéně → Ostravy. V l. 1986–92 
studoval VŠUP (ateliér Zdeňka Kováře 
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ve Zlíně). Jeho výtv. projev spojuje rozličné 
techniky, využívá hry, ironie, experimentuje 
s tradičním tvarem i postupy, jeho prosto-
rové i malířské objekty využívají pro mnoho-
značné a polysémantické sdělení kombinaci 
nejrůznějších – někdy i šokujících – materiá-
lových spojení a tvarových anomálií (objekt 
Trůn trojjediné schizofrenie, 1991, z oceli, sa-
metu, brokátu a zrcadla využívajícího odlesk 
světla, za nějž získal r. 1991 centu Design 
centra Křišťálový jehlan, či tzv. sběrný obraz 
Láska – Ostravská syntéza, 2011, vytvořený 
na papír, látku, karton i plast pomocí akrylo-
vých barev, pastelů, fixů, hřebíků ad.). Je au-
torem plastik pro veř. prostor a architekturu 
(Spravedlnost v budově Státního zastupitel-
ství v → Karviné, 1997, Světlonoš na budově 
Ekonomické fakulty v Moravské → Ostravě, 
2001), v architektuře se uplatňuje jeho plošný 
i prostorový design (řešení vstupu ostr. Diva-
dla hudby, tzv. Staré Arény; barevné řešení 
fasád Domu s pečovatelskou službou v Os-
travě – Mariánských Horách; interiérový de-
sign soukr. vil na Ostravsku aj.). Zúčastňuje 
se kolektivních výstav představujících sou-
časné um. proudy, např. I. Zlínský salon mla-
dých (1997), Snížený rozpočet (Výstavní síň 
Mánes, Praha, 1997/98), Ostrava – umjeni…? 
(Výstavní síň Mánes a → GVUO, 1998), II. 
Nový zlínský salon (1999), Ostrovy odporu: 
Mezi první a druhou moderností 1985–2012 
(Veletržní palác Praha, 2012). Samostatně 
vystavoval v Brně (Lustry a propasti, Gale-
rie Střepy, 2001; Relace rádia hitů, Galerie 
Spolek, 2001), opakovaně v Ostravě (Klub 
Atlantik, 1995; Antikvariát Černý pavouk, 
1997; Galerie Jáma 10, 2000; Ostravská jatka, 
GVUO, 2000; Hostie, Důl Michal, 2001; Ga-
lerie Opera v divadle Jiřího Myrona, 2004; 
Každý prostor má svou píseň, Centrum nové 
architektury, 2006; Sochy a plastiky, Slezská 
galerie, 2009; Malá retrospektiva, Galerie 
Jáma 10, 2012), v Českém → Těšíně (Galerie 
Půda, 1998 s → J. Surůvkou, 2002), → Hlu-
číně (Mantas, Galerie Červený kostel, 2010) 
aj. Od r. 2012 pořádá též bytové a ateliérové 
výstavy. Byl členem ostr. kabaretu spřízněné 

poetiky Návrat mistrů zábavy a působil 
v několika převážně experimentálních hud. 
skupinách (např. Svoz řepy, Norská Trojka, 
Barovka, Duo Kotari). Kromě skladatelské 
činnosti (přes 200 písní) se v oblasti hudby 
a zvuku věnuje průzkumu hlasu a těla jako 
hud. nástroje (např. vynález harmonikového 
akustického dechu) a akustiky rozličných, 
zvlášť exeriérových míst (např. v symfo-
nické básni Ostravice); experimentuje též 
s hud. nástroji (vynález bubnového čela 
ad.). Spolupracuje s divadlem (např. vl. ex-
perimentální melodramatický balet Hallada 
o olejovém městě, 2010–12, či scénografie 
představení Šaryk vzpomíná v → Divadle 
loutek Ostrava, 2013, režie → R. Lipus; také 
výtv. provedení plakátů a programů ostr. či-
nohry v l. 1996–2009), televizí a filmem 
(arch., scénograf a designer několika pořadů). 
V poslední době spolupracoval se → SZM 
na balabánovské výstavě Jsem tady. Jeho 
dílo je zastoupeno v GVUO, Galerii Felixe 
Jeneweina v Kutné Hoře a řadě soukromých 
sbírek v ČR i zahraničí (Německo, Švýcar-
sko, Rakousko, Francie, Peru, USA, Velká 
Británie ad.).
Lit.: Kozelka, M. a kol.: V srdci Černého pavouka. Os-
travská literární umělecká scéna 90. let, Olomouc 2000; 
Jůza, J. – P., M.: Ostravská jatka, Ateliér, 2000, č. 25–26; 
Šťastná, M.: Socha ve městě, Ostrava 2008; Preisner, P. – 
Pražák, M.: Prostor Zlín, 2009, č. 4. 
Obr.: S (137, 140); V (257, 269).   MŠť

PRAŽÁKOVÁ , Věra, rozhlasová režisérka,
 * 20. 9. 1928 Hurbanovo (Slovensko). 
V r. 1939 musela její rodina Slovensko opus-
tit. Vystudovala JAMU v Brně (1948–52, 
obor rež.). Krátce působila v → Těšínském 
divadle v Českém → Těšíně. Manželka spi-
sovatele a red. literárně -dram. vysílání ostr. 
rozhlasu → J. Drozda. V l. 1956–72 půso-
bila v → ČRO jako režisérka, byla propuš-
těna za účast na vysí lání ČRO v srpnu 1968 
(→ rozhl. štafeta). Od r. 1990 se jako reži-
sérka do ostr. roz hlasu vrátila. Realizovala 
na 40 rozhl. her (např. Bertold Brecht: Strach 
a bída Třetí říše; Antun Šoljan: Dobré zprávy, 
paní; Gabriela Preissová: Její pastorkyňa), 
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desítky povídek a řadu če teb na pokračování 
(Ladislav Fuks: Pan Theodor Mundstock ad.). 
Profesní dráhu ukončila na poč. 21. stol.   MŠť

PRAŽAN , Jan, evangelický kněz a spisova-
tel, * 1604 Slezská Ostrava (Ostrava -město), 
† 25. 11. 1665 Horní Suchá (Karviná).
Užíval též latinizované příjmení Prage-
nus a přídomek Polskoostravský. Narodil 
se v Polské → Ostravě jako syn tamního 
luterského faráře Jiřího P. (1563–1616), au-
tora rozsáhlých rukopisných výkladů na Zje-
vení sv. Jana, které byly na Těšínsku často 
přepisovány a v pozdější tradici mylně při-
pisovány → J. Třanovskému. R. 1627 byl 
P. ve Velké Bytči ordinován a od té doby 
působil jako evang. kněz na → Těšínsku. 
Nejprve v Pogwizdově, v Hažlachu a v Dol-
ních Bludovicích, kde sloužil až do odnětí 
kostela evangelíkům r. 1654. Poté se uchýlil 
do Horní Suché ke šlechtici Golkovskému 
a působil zde jako tajný evang. predikant. 
P. lit. dílo je zachováno pouze v rukopi-
sech uložených v Tschammerově knihovně 
v Cieszyně (→ Těšín). Kromě rozsáhlé čes. 
postily z l. 1639–53, jež reflektuje i situaci 
na Těšínsku za → třicetileté války, jde o sou-
bor čes. a lat. liturgických textů Enchiridion 
formularum, na němž P. pracoval od r. 1625 
a k němuž jsou připojeny i básně, pravděpo-
dobně jeho vl. tvorba. 
Lit.: Broda, J.: Nieznany zbiór kazań Pragenusa, Kalen-
darz Ewangelicki 1971; Spratek, D.: Pastor J. P. Polsko-
ostravský (k 400. výročí narození), Evangelický kalendář 
/ Kalendarz Ewangelicki, 2004; Spratek, D.: Autorství 
výkladů na Zjevení Janovo připisovaných Třanovskému, 
in: Czyz, R. – Gojniczek, W. – Spratek, D. (ed.): Trzysta 
lat tolerancji na Śląsku Czieszynskim, Cieszyn 2010; 
Pawelec, M.: Ewangelickie piśmiennictwo w księstwie 
cieszyńskim w XVI–XVII wieku, tamtéž.   JMl

PRAŽMOVÉ Z BÍLKOVA  (CHUDOBÍNA), pan ský 
rod s počátky ve 13. století, který se původně 
psal podle hradu Bílkova v jižních Čechách. 
Když v polovině 14. stol. Bílkov získali 
páni z Hradce, odchází rod na Moravu, kde 
na Olomoucku získal statek Chudobín. Jeho 
majitelé posléze začali používat před pří-
domkem z Chudobína příjmení Pražma. 
Do držení rodu se dostal statek Lešná, 

Chropy ně a na krátkou dobu také → Fulnek, 
který r. 1586 koupili → Skrbenští z Hříště. 
Poč. 16. stol. se rod usadil také na Opav-
sku, kde vlastnil Velkou Polom, → Bílovec, 
Jisteb ník, → Odry a → Studénku. Během 
stav. povstání se několik členů rodu posta-
vilo proti → Habsburkům, za což byli r. 1620 
Fridrichem Falckým povýšeni do panského 
stavu. V r. 1625 byli Ferdinandem II. vzati 
na milost a povýšeni do čes. panského sta vu 
starožitných rodů (nobilitace z r. 1620 byla 
zároveň označena za neplatnou). Jeden z no-
bilitovaných z r. 1620, Šebor († 1623), který 
do nobilitace z r. 1625 již nebyl za hrnut, 
zemřel velmi zadlužen a jeho statky Odry 
a Studénka připadly komoře. Šeborův syn 
Jan Bernart († 1668) spolu se sourozen ci 
odešel do Ratibořska. Nejprve sloužil v dán. 
vojsku, poté konvertoval ke katolic tví a byl 
omilostněn. V Opolském a Ratibořském kní-
žectví, kde zakoupil několik statků, zastával 
úřad nejvyššího zem. soudce. Jan Bernart 
byl r. 1655 povýšen do čes. hraběcího stavu. 
Ve Slezsku P. r. 1699 získali sňatkovou poli-
tikou od → Oppersdorfů panství → Frýdek. 
Zde aktivně podporovali kat. církev, např. 
s podporou Jana Nepomuka (1726–1804) byl 
v l. 1740–1777 na → poutním místě Vápenky 
u Frýdku vybudován chrám Navštívení 
P. Marie (od r. 1999 bazilika minor) s rodin-
nou hrobkou v kryptě. Jan Nepomuk založil 
r. 1777 obec Pražmo, r. 1797 Frýdek pro-
dal Albertovi, vévodovi sasko -těšínskému, 
a přesunul se do prus. Slezska, kde vlast-
nil vyženěné statky Tylovice a Niemodlin. 
Jeho potomci nadále žili a působili v prus. 
Slezsku, jako kat. velkostatkáři se angažo-
vali v politice za stranu → Centrum. Josef 
(* 1893) se r. 1919 vzdal hraběcího titulu (ba-
ronský s přídomkem von Bilkau si ponechal) 
a emigroval do USA. R. 1945 P. opustili Nie-
modlin. Členové rodu žijí dodnes, především 
v Německu, Rakousku, USA či Jižní Africe.
Lit.: BSSSM 7; Blažek; OSN 20; Pilnáček 1926; Pil-
náček 2010; d‘Elvert, Ch.: Zur mähr. -schles. Adelsge-
schichte LXIX (Praschma von Bilkau), Notizen -Blatt, 
1875; Weltzel, A.: Geschichte des edlen, freiherrlichen 
und gräflichen Geschlechts von Praschma, Ratibor 1883; 

PRAŽÁKOVÁ



244

PREZIDENT PRIX

Praschma, H. Graf: Geschichte der Herrschaft Falken-
berg, Falkenberg 1929; Genealogisches Handbuch des 
Adels. Gräfliche Häuser IX, Limburg a. d. Lahn 1979; 
Pindur, D.: Pražmové z Bílkova a barokní náboženské 
festivity ve Frýdku, in: Pindur, D. – Turóci, M. a kol.: 
Šľachta na Kysuciach a jej susedia, Čadca – Český 
Těšín – Žilina 2012.   JB 

PREZIDENT , první automobil poháněný ben-
zinovým motorem vyrobený ve střední Ev-
ropě továrním způsobem. 
Byl postaven v r. 1897 v kopřivnické vo-
zovce a kočárovně → I. Šustaly (→ Tatra 
Kopřivnice). Byl konstruován na bázi jed-
nospřežního čtyřmístného kočáru Mylord, 
vhodně upraveného pro motorový pohon. Byl 
osazen čtyřdobým dvouválcovým mo torem 
od Karla Benze, zakoupeným na pří mluvu 
libereckého továrníka a automobilo vého zá-
vodníka Theodora von Liebiga. Motor byl 
umístěn vzadu pod sedadlem, byl řízen ří-
dítky, která měla současně funkci řadicí páky, 
natáčení předních kol bylo jako u mo derních 
automobilů kolem svislých čepů. Mimořádná 
pozornost byla věnována jeho estetickému 
vzhledu. Po této stránce tvo řil plynulý pře-
chod od dokonalých tvarů aristokratických 
kočárů k techn. účelnosti moderního doprav-
ního prostředku. Řešení bylo pravděpodobně 
dílem Leopolda Svitá ka. První delší jízdu 
(328 km) podnikl z → Kopřivnice do Vídně 
21. 5. 1898 na tamní jubilejní výstavu. Trasu 
absolvoval za 14 a půl hodiny. 
Lit.: Štýdl, F.: O zrození naší Tatry, in: Od kočáru k au-
tomobilu, Kopřivnice 1947; Szpuk, L.: K počátkům vý-
roby automobilů v Kopřivnici v letech 1895–1899, in: 
K dějinám Tatry Kopřivnice, Ostrava 1967.   MM

PRIESSNITZ , Vincenz, zakladatel a průkop-
ník moderní vodoléčby, * 4. 10. 1799 Jeseník, 
† 28. 9. 1851 Jeseník. 
Pův. sedlák v osadě Gräfenberku (dnes → 
Lázně Jeseník). Jako sedmnáctiletý utrpěl 
vážné zranění, které si vyléčil sám přiklá-
dáním studených obkladů. Svou zkušenost 
uplatňoval také při léčbě sousedů. Zprávy 
o jeho úspěších se roznesly i do vzdálené ho 
okolí, takže si ve svém domku vybudo val tzv. 
očistné lázně a později v lázeňském domě 
(1833 postaven ze dřeva, 1838 zděný) zřídil 

vodoléčebný ústav (→ lázeňství). Lé kaři jej 
obvinili z fušerství, léčení mu bylo zakázáno, 
ale v r. 1838 byly všechny zákazy zrušeny. 
P. léčba byla zaměřena na nemoci trávicího 
ústrojí, cest dýchacích a násled ky úrazů. 
Podstatou léčby byly potní zába ly, studené 
sprchy a koupele, fyzická zátěž a nadměrné 
pití studené vody. Byl dokon ce povolán (1825 
a 1833) k léčbě členů cís. dvora ve Vídni. Pa-
cienti se sjížděli i ze vzdá lené ciziny (r. 1825 
jich bylo 25, r. 1838 už 753 a r. 1840 1 392). 
Mezi nimi i Američané, Turci, Australané ad. 
Politicky byl P. velmi konzervativní, což dal 
najevo svými posto ji v → revoluci 1848/49. 
Díky své oblíbenosti se stal nejbohatším 
mužem kraje a jeho jmění bylo odhadováno 
až na 3 mil. zl. – Empiric ké zkušenosti P. teo-
reticky podložil dr. Wil helm Winternitz 
(1834–1917) a převzal je k univ. výuce. 
Lit.: BSSSM 5; Wurzbach 23; OSN 20; MSN 5; Ficek 2; 
ÖBL 8; BLGBL 3; Sajner, J.: Odkaz V. P. z pohledu dějin 
lékařství, SM 28, 1984. 
Obr.: L31–32; S56.   MM

PRIX , Dalibor, historik, historik umění, * 31. 7. 
1961 Ostrava.
Po studiu propagačního výtvarnictví na um. 
SŠ v Praze absolvoval dějiny umění na FF 
UK (1980–84), kde r. 1985 získal také titul 
PhDr. Následně působil na Ústavu teorie 
a dějin umění ČSAV (do r. 1988) a po same-
tové revoluci jako referent Pražského stře-
diska stát. památkové péče a ochrany přírody 
(do r. 1992 a znovu v l. 1995–98). CSc. ob-
držel r. 1992 za práci Podoby a funkce po-
délných jednolodních tribunových kostelů 
12. a první poloviny 13. století v Čechách 
na Ústavu dějin umění AV ČR, kde od r. 1998 
opět působí. Od r. 1992 (s pauzou v deseti-
letí 1995–2005) vyučuje na Ústavu historie 
a muzeologie FPF → SU. Již svou dipl. prací 
se obrátil ke studiu středověké architektury 
rodného regionu (Architektura v državách 
olomouckého biskupství ve Slezsku a na se-
verovýchodní Moravě v letech 1245–1281), 
v čemž pokračuje od konce 80. l. nepřetržitě 
dosud. Jeho důkladné, interpretačně zdařilé 
a na informace z literatury, pramenů i terénu 
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bohaté studie jsou uveřejňovány především 
v periodikách → ČSZM-B, Archaeologia 
historica a AHMUSO. Svůj zájem soustředí 
především na architekturu kostelů (Lubo-
jaty, Deštné, Jaktař, → Osoblaha, → Opava-
-Kateřinky, Pelhřimovy, → Bruntál, Staré 
Město u Bruntálu, → Fryštát, Tamovice, Sos-
nová, → Andělská Hora, → Krnov -Kostelec 
ad.), klášterů (minorité v Krnově a Opavě) 
a šlechtických sídel (většinou ve spolupráci 
s archeologem → P. Kouřilem a historikem 
→ M. Wihodou, s nimiž také vytvořil zásadní 
publikaci Hrady českého Slezska, 2000). 
Jako historik se projevuje zejm. ve studiích 
s tematikou → Opavského knížectví a círk. 
organizace ve středověku. Je ed. Zemských 
desk krnovských 1403–1522 (svazek I., 2008). 
Z pozice člena Ústavu dějin umění AV ČR 
se účastní vzniku publikací Umělecké pa-
mátky Prahy a Umělecké památky Moravy 
a Slezska.
Lit.: Šopák, P.: D. P. a dějiny umění ve Slezsku, VL 37, 
2011, č. 2.   JI

PROCNER , Bronisław, učitel, řezbář, * 17. 10. 
1929 Stonava (Karviná). 
Po absolvování pol. pedagogického gymná-
zia v → Orlové působil na → Těšínsku jako 
učitel v mnoha školách s pol. vyučovacím 
jazy kem, nejdéle v Dolní Lomné, kde žije 
a vy tváří ze dřeva svérázné beskydské posta-
vičky, které sám nazývá beskidziołkami. 
Jejich originálnost spočívá v kompoziční dis-
proporci mezi jednotlivými částmi lid ského 
těla, v lyricky dobrosrdečném ladě ní a v hu-
morném vidění světa těšínských horalů. Jeho 
figurky vzbudily pozornost na výstavách 
místních (v → Jablunkově, → Frýdku-

-Místku), ale také v Šumperku, → Ostravě 
a Brně, rovněž v Drážďanech a Polsku. Jsou 
též součástí sbírky papeže Jana Pavla II., kte-
rému byly darovány dvě P. práce v době jeho 
návštěvy ČR.   KK

PROFIL , nakladatelství, 1965–91. 
Stalo se pokračovatelem → Krajského na-
kladatelství → Ostrava. R. 1965 došlo k jeho 
přejmenování a proměně nakladatel ského 

programu (zvl. otevřenost i k nereg. litera-
tuře, rozšíření žánrů). Šéfred. nakl. byli → 
M. Rafaj (1973–88), Jan Machač (1988–90), 
→ L. Petr (1990–91). V době „normalizace“ 
byl vedením pověřen Karel Procházka, 
v r. 1971 byl ředitelem → A. Vala, od r. 1979 
→ F. Čečetka, od r. 1978 → I. Šeiner, ediční 
pro gram se přizpůsoboval krajské kult. po-
litice. Od dubna 1990 se stal posledním ře-
ditelem → V. Bělovský. V prozaické edici 
Obzory (46 svazků) debutovali mj. Josef 
Galík, Marie Vosiková, Petr Kudela, Zde-
něk Rosenbaum aj. V edici Proud otiskli své 
první básnické sbírky → E. Kotarbová, → 
V. Křivák, → L. Romanská, → J. Sláma, → 
K. Vůjtek → S. Záchová aj. Z dalších edic 
(Slovo a čin, Pokrokové tradice) vynika ly 
Prameny uveřejňující texty lit. dědictví kraje 
(→ F. Horečka, → B. Četyna, → J. F. Karas, 
→ L. Hořká, → M. Podešvová, → J. Kalus, 
→ Č. Kramoliš, → Z. Bár ad.). Edice Profil 
dětem nabízela krajové i autorské → pohádky 
a → pověsti (→ F. Lazecký, → H. Salichová, 
→ O. Sirovátka, → J. Strnadel, → F. Čečetka 
ad.) i dobrodružnou lit. (→ B. Fiala, Otakar 
Batlička). Nakl. dávalo příležitost k vydá-
vání literárněvědných studií a monografií → 
O. Králíkovi (o → P. Bezručovi, Karlu Čap-
kovi), → J. Dvořákovi (o P. Bezručovi, Bohu-
slavu Václavkovi), → D. Šajtarovi (doslovy), 
→ J. Sekerovi (o sov. lit.), → J. Svobodovi 
(o → V. Martínkovi), Milanu Blahynkovi 
(o → J. Kainarovi), Štěpánu Vlašínovi 
(o → K. Dvořáčkovi). Nakl. vydávalo alm. 
mladé tvorby pod názvem Oheň (1975, 1978, 
1981, pořadatelem L. Petr). Výlučnou pozici 
mezi nakl. v ČSSR získal P. vydáváním děl 
v polštině (Edycja Polska). 
Lit.: Bělovský, V.: Čtvrtstoletí ostravského nakladatel-
ství, NSv, 20. 3. 1982; Nakladatelství P., in: Ostrava 13, 
1985; Entrová Grochalová, L.: Nakladatelství P. Ostrava, 
VL 36, 2010, č. 1; Slovník české literatury po roce 1945, 
dostupné online: www.slovnikceskeliteratury.cz.   IM 

PROCHÁZKA  (Prochaska), rodina tiskařů, na-
kladatelů a knihkupců v Těšíně 19. a 1. polo-
viny 20. století.

PRIX 
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Knihtiskárnu v → Těšíně založil snad 
v r. 1806 Fabián Beynhauer, faktor jihlavské 
→ Trasslerovy tiskárny a následně její ma-
jitel, snad z popudu → L. J. Scherschnika. 
Již 5. 10. 1806 však dílnu koupil tovaryš 
pražské Schönfeldovy tiskárny (od r. 1786) 
Tomáš Václav P. (1771–1817). Již tehdy zde 
bylo tištěno nejen čtivo širokých vrstev 
(zejm. → písně kramářské), ale též učené 
spisy Scherschnikovy ad. Po smrti Tomáše 
Václava převzala podnik vdova Anna Ma-
rie, která jej r. 1826 předala synu Karlovi 
(1805–1857), jenž ale ze zdravotních důvodů 
řídil podnik spolu se ženou Annou. Za jejich 
působení v r. 1848 začala v Těšíně vycházet 
první reg. periodika: časopis Tygodnik Cie-
szyński, 1851 přejmenovaný na → Gwiazdku 
Cieszyńskou, a Nowiny dla Ludu Wiejskiego. 
T. r. vznikla filiálka v Bílsku, kterou však 
P. po r. 1860 prodali Richardu Zawadzkému. 
Od r. 1850 tiskárnu prakticky řídil (majitelem 
1863) Karlův syn Karel Albín (1829–1906), 
za nějž se podnik výrazně poněmčil (na-
dále již preferována něm. verze rodinného 
jména Prochaska). Karel Albín tiskařskou 
dílnu postupně pozvedl na prvořadý podnik 
monarchie. Již 1850 zakoupil knihkupectví 
na Rynku a 1860 založil nakl. se zastoupe-
ním ve Vídni a Lipsku. Od r. 1857 zde vychá-
zel populární KalC, od r. 1860 něm. časopis 
Schlesischer Anzeiger, 1862 přejmenovaný 
na → Silesia. R. 1876 byl P. podnik vyzna-
menán cís. zlatou medailí pro umění a vědu 
a 1883 povýšen na c. k. dvorní knihtiskárnu 
a nakl. Tištěny zde byly knihy rozličného 
zaměření včetně učebnic, hudebnin, map 
a voj. literatury. Převažovaly německoja-
zyčné tisky, hojně se však tisklo i v pol. a čes. 
jazyce (od r. 1894 též čes. → Noviny těšín-
ské). Tisklo se také azbukou, řec. alfabetou, 
hebrejskými a arabskými písmeny. – Pův. 
tiskárna sídlila na Strmé ul. (dnes Przykra 
v pol. části). Teprve v l. 1886–88, v souvis-
losti s rozšířením provozu, vznikla budova 
závodu na tzv. Saské kupě (dnes Hlavní tř. 
v čes. části), která se rozrůstala až do r. 1910. 
Zatímco v r. 1854 v tiskárně pracovaly pouze 

2 ruční lisy, již 1857 zde fungoval první 
rychlolis a další byl uveden do provozu 1863. 
R. 1885 již v Těšíně pracovalo 10 rychlolisů, 
7 ručních lisů a 28 pomocných strojů, 1900 
to bylo 20 rychlolisů a 64 pomocných strojů. 
Od r. 1866 se využíval parní pohon. Také 
počet zaměstnanců v tomto období rychle 
rostl: ze zhruba 5 pracovníků v r. 1850 to 
bylo v r. 1885 již 150 osob, r. 1900 dokonce 
310 dělníků a 15 úředníků. Syn Karla Al-
bína Karel (1856–1920) převzal 1881 vedení 
techn. části tiskárny a zasloužil se o zřízení 
písmolijny a galvanoplastiky (kolem r. 1900). 
R. 1906, kdy podnik převzal, zde pracovalo 
6 sázecích strojů Typograph. Jako první 
v čes. zemích využívala P. tiskárna stereo-
typie. Techn. zázemí tiskárny se zlepšovalo 
i nadále a podnik, vedený dalším potomkem 
jména Karel (1886–1948), odolal také hosp. 
krizi, kdy však počet zaměstnanců poklesl 
na 194 a fa se stala závislou na Ústřední 
bance německých spořitelen. S jejím pádem 
r. 1937 byla tiskárně dosazena správa a 1940 
ji koupil říšský Němec Hubert Lüdeman, 
čímž rod P. tiskárnu nadobro opustil. Od 
r. 1945 byl podnik pod nár. správou a r. 1948 
se stal součástí n. p. Svoboda Praha (zá-
vod 9). – V současnosti funguje v pol. části 
města (ul. Głęboka) Muzeum drukarstwa, 
přibližující historii někdejší P. tiskárny.
Lit.: BSSSM NŘ 5 (17); Mikoláš, J. L.: Těšínská tis-
kárna kramářských tisků, in: Václavkova Olomouc 1961, 
Praha 1963; Novák, J.: Historie a současnost českotěšín-
ské tiskárny (1806–1976), Český Těšín 1976; Novák, J.: 
Cestou černého umění na Těšínsku (k 175. výročí zalo-
žení českotěšínské tiskárny), Český Těšín 1981; Franek, 
B. – Nováková, P.: 200 lat cieszyńskiego drukarstwa / 
200 let těšínského tiskařství, Cieszyn 2006. 
Obr.: M262.   JI

PROCHÁZKA , Jaroslav (Karel), hudební spi-
sovatel, publicista, redaktor a organizátor,
 * 19. 2. 1918 Místek (Frýdek -Místek), † 2. 11. 
1992 Praha.
Syn místeckého vlastivědného pracovníka 
Karla P. (po něm užíval někdy i druhé křestní 
jméno) získal hud. školení u svého strýce Gus-
tava Homoly, žáka → L. Janáčka, který půso-
bil na přelomu 20. a 30. l. 20. stol. v → Místku 
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jako regenschori. P. studoval na reálném 
gymnáziu v Místku a Českém → Těšíně, pak 
na obch. akademii ve Zlíně (zde maturoval 
1938). Za něm. okupace byl tiskovým referen-
tem v Divadle E. F. Buriana v Praze a šéfem 
tiskového odboru pražského ND. Po válce ab-
solvoval Vysokou školu hospodářských věd 
v Praze (1948). Při studiích vykonával i práci 
tajemníka Velké opery 5. května a tiskového 
referenta Gramofonových závodů, pak byl tis-
kovým a propagačním pracovníkem Divadla 
S. K. Neumanna v Praze -Libni. V 60. a 70. l. 
působil jako tiskový referent ND, České fil-
harmonie, Mezinárodního hudebního festi-
valu Pražské jaro a konečně pracoval jako odb. 
pracovník Supraphonu (založil a vedl redakci 
časopisu G 65, pozdější Gramorevue), a ještě 
v době činnosti v Gramofonových závodech 
se spolupodílel na budování pražského Diva-
dla hudby. Z jeho podnětu vznikly 1948 ve → 
Frýdku -Místku a na → Hukvaldech hud. fes-
tival → Janáčkovo hudební Lašsko a r. 1959 
v Mariánských Lázních Československá spo-
lečnost Fryderyka Chopina. Po celou dobu své 
aktivní činnosti psal bystré hud. a div. kritiky 
a publikoval několik stovek drobných studií 
a článků do denního ústředního i reg. tisku, 
textů na obaly gramofonových alb i do pro-
gramových brožur festivalů, sestavil, redi-
goval a vydal desítky samostatných sborníků 
a publikací zvl. o L. Janáčkovi (např. Lašské 
kořeny života i díla Leoše Janáčka, 1948), 
→ P. Bezručovi, Josefu Kajetánovi Tylovi, 
Fryderyku Chopinovi, Václavu Talichovi, 
Franzi Kafkovi, Jiřímu Pauerovi i o česko -pol. 
a česko -rus. vztazích v hudbě ap. Ačkoliv 
jeho prac. kariéra byla úzce spjata s Prahou, 
po celý svůj život velmi ovlivňoval hud. a div. 
dění ve svém rodném kraji (např. po válce 
sem organizoval zájezdy České filharmonie, 
výrazně ovlivnil podobu Janáčkova hudeb-
ního Lašska, zabýval se historií ostr. divadla, 
účastnil se ostr. Janáčkian ap.). 
Lit.: BSSSM NŘ 2 (14); ČslHS; Hradil; HKO.   KS

PROCHÁZKA , Lubomír, operní zpěvák, * 30. 4. 
1922 Praha, † 5. 8. 2012 Ostrava. 

Studoval (jako žák Zdeňka Otavy) praž-
skou konzervatoř. Po absolutoriu byl krátce 
(r. 1942) zpěvákem ostr. opery (→ NDM). 
Jako totálně nasazený byl sólistou Měst ského 
divadla v Görlitz. 1945 byl krátce v pražském 
ND. Tehdy začala jeho pohos tinská vystou-
pení v → Ostravě, která 1947 vyvrcholila 
v trvalé angažmá. V Ostravě se P. prezentoval 
jako pěvec veliké hud. inte ligence, výborných 
hereckých schopností a širokého stylového 
rozpětí. Uplatnil se v operách Bedřicha Sme-
tany, → L. Janáčka (např. jako Hauk Šendorf 
v opeře Věc Makropulos) i v dílech evr. opery. 
Uplatnil se také jako koncertní pěvec, půso-
bil na ostr. (dnes → Janáčkově) konzervatoři 
a na katedře hud. výchovy PF → OU. Význ. 
součástí jeho um. profilu se stalo výtv. umění; 
některé z početných výstav výtv. pra cí spojo-
val s vl. pěveckými koncerty. 
Lit.: HKO.   JM

PROCHÁZKOVÁ , Marie, dramaturgyně, pře kla-
datelka, dramatička, * 4. 1. 1948 Království 
(Šluknov, Děčín). 
Absolvovala Divadelní fakultu Akademie 
múzických umění v Praze (1980, obor dra-
maturgie) a obor British Theatre, Literature 
and Culture since 1940 na College Univer-
sity of London (1991). Působila v Česko-
slovenském rozhlase Praha v redak ci rozhl. 
her (1973–79), v Divadelním ústavu Praha 
(1987–94), jako dramaturgyně v divadlech 
v Teplicích, Hradci Králové a v Jihlavě 
(2000–12). V l. 1995–2000 ve → Slezském 
diva dle v → Opavě dramaturgicky spolupra-
covala s režisérem → B. Jansou. Je autorkou 
rozhl. her, dvou desítek div. úprav a adaptací, 
pře kladů her z angličtiny (Dan Goggin: Jep-
tišky I., Jeptišky II.; Martin Sherman: Když 
tančila…; George Farquhar: Verbíř, Alan Ayck-
bourn: Nevidi telní přátelé; Michael Christofer 
Území stínů, aj.), řady článků a rec.   SP 

PROKEŠ , Jan, žurnalista, politik, starosta 
Moravské Ostravy, * 28. 5. 1873 Černo tín 
(Přerov), † 11. 12. 1935 Moravská Ostra va 
(Ostrava -město). 
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Nedostatečné vzdělání (obuvník) nahrazo-
val četbou. Od r. 1892 se účastnil dělnické ho 
spolkového života. Příchod do Morav ské 
→ Ostravy r. 1894 mu poskytl příležitost 
vyniknout řečnickým a organizačním ta-
lentem. Stal se spoluzakladatelem Dělnické 
tělocvičné jednoty na Ostravsku, od r. 1897 
red. hornického listu Na zdar a od r. 1901 
soc. dem. → DČ. Bo joval proti klerika-
lismu, → germanizaci školství, alkoholismu, 
v l. 1905–07 za vo lební reformu, za zřízení 
druhé čes. univer zity v Brně a proti milita-
rismu. V l. 1906 a 1913 byl zvolen poslan-
cem morav. zem. sněmu, v l. 1907 a 1911 
říšské rady. L. 1915–17 prožil v armádě. Tzv. 
autono misté v čele s J. P. se přiklonili k nár. 
křídlu soc. demokratů. Jako předseda mo-
ravskoslez. ONV se od 29. 10. 1918 podílel 
na všech opatřeních rodícího se stá tu. 28. 12. 
1918 se stal předsedou správní komise v Mo-
ravské Ostravě. Byl členem čs. delegace 
na pařížské mírové konferen ci, místopředse-
dou plebiscitní komise na → Těšínsku. Od 
1. 1. 1924 byl jmenován vládním komisařem 
Moravské Ostravy, 9. 3. 1925 byl zvolen 
starostou města (znovu 1929). P. inicioval 
velkorysou bytovou, obč. a techn. výstavbu 
(nová radnice, krematori um, rekonstrukce 
ústředních jatek a dobyt čího tržiště, kana-
lizační sítě, vodárenských zařízení, potrubí 
a měst. komunikací). Stál při zrodu Dělnické 
akademie (1919), Masa rykovy vyšší školy li-
dové (1920) a → Kulturní rady pro širší Os-
travsko (1921). → NDM mu vděčí za získání 
budovy měst. diva dla. Jeho zásluhou se re-
alizovala výstavba → Domu umění (1926) 
a přístavba měst. knihovny, měst. muzeum 
(→ Ostravské muzeum) bylo zpřístupněno 
veřejnosti (1930), činnost zahájil měst. ar chiv 
(→ AMO), byly vydány dějiny města. Rozší-
ření měst. nemocnice, výstavba Ma sarykova 
ústavu pro matky a kojence, roz voj školního 
zdravotnictví, vysílání dětí do ozdravoven 
a léčebných ústavů, ošacovací a vyživovací 
akce, chudinská péče, sbír ky pro nezaměst-
nané – to vše bylo součástí rozsáhlé soc. péče. 
Zůstal aktivní v reg. organizacích soc. dem. 

strany a do r. 1935 působil jako poslanec 
Národního shromáždění. 
Lit.: BSSSM 2; Šupšák, M.: J. P. – starosta Moravské 
Ostravy, in: Ostrava 20, 1995 (s bibliografií).   BG 

PROKOP  → Odborný hornicko -hutnický spo-
lek Prokop

PROKOP , Albín Theodor, architekt, * 1838 [l.], 
† 15. 9. 1923 asi Těšín. 
Arch. patrně vídeňského školení, od 70. l. 
19. stol. až do své smrti ved. stavebního úřadu 
→ Těšínské komory arcivévody Albrechta 
Habsbursko -Lotrinského (→ Habsburkové), 
kde projektoval, vedl či korigoval množství 
stavebních zakázek a úkolů. V l. 1877–94 
zároveň vykonával funkci konzervátora 
2. vídeňské Centrální komise pro památko-
vou péči. Za svůj projekční um byl oceněn 
titulem stavebního rady, rytířským řádem 
císaře Františka Josefa I. i papežským řádem 
sv. Jiří. Výrazný představitel vrcholného 
a pozdního historismu na těšínském Slezsku 
bravurně ovládající stylovou řeč neogotiky, 
neobaroka i lid. stavitelství. Jeho projekty 
a realizace jsou vždy spjaté s Těšínskou ko-
morou, ať už se jedná o budovy provozní 
(četné hájenky, prům., administrativní či 
hosp. stavby, kolonie v → Třinci ad.), repre-
zentační (rekonstrukce zámku ve → Frýdku, 
projekt jubilejní kašny císaře Františka Josefa 
I. v → Těšíně ad.) či patronátní (četné školy, 
budovy soc. zařízení či hasičských zbrojnic, 
fary, kostely). Mezi jeho nejvýznamnější pro-
jekty patří neogot. kostel sv. Alberta s farou 
v Třinci (1882–85), neobarok. budova Ge-
nerálního vikariátu vratislavského biskup-
ství pro rak. Slezsko v Těšíně (1894), → lid. 
architekturou inspirovaný kostel Povýšení 
sv. Kříže v Bystřici nad Olší (1895–97) či 
lovecká chata ve Wisłe (1897–98), projekt 
neorenes. rekonstrukce zámku ve Frýdku 
(realizováno pouze zčásti, 1897–1901), návrh 
neobarok. jubilejní kašny císaře Františka 
Josefa I. v Těšíně (1900), neobarok. úprava 
zasedacího sálu radnice v Těšíně (1905), 
neogot. kostel sv. Bartoloměje v Grodźcu 
(1908–10) ad.

PROKEŠ
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Lit.: Šopák, P.: Kostel sv. Albrechta v Třinci a dílo archi-
tekta A. T. P., Těšínsko 41, 1998; Šopák, P. (ed.): Paměť 
Slezska. Opava 2011. 
Obr.: M268.   JJu

PROKOP , Rudolf, malíř, * 10. 10. 1926 Český 
Těšín (Karviná), † 26. 6. 1969 Ostrava. 
Studoval na Uměleckoprůmyslové škole ve 
Zlíně v l. 1942–45, kde také pracoval v ate-
liérech animovaného filmu. S Hermínou 
Týrlovou byl spoluautorem filmu Vzpoura 
hraček (1946). Po r. 1948 se politicky an-
gažoval, ve 2. polovině 50 l. byl ved. tajem-
níkem Společ nosti pro šíření politických 
a vědeckých znalostí a podílel se na procesu 
demokratizace. Od konce 50. l. se věnoval 
výhradně malbě. Byl členem → TS Ostrava, 
poté předsedou → TS Kontrast. Svou tvor-
bou se výrazně podí lel na etapě tzv. → ostr. 
neorealismu. Maloval obrazy z prostředí sta-
vařů, havířů a výjevy z bufetů. Byl také au-
torem řady po dobizen. Před polovinou 60. l. 
začala vznikat série obrazů pojmenovaných 
Don Quijote, které směřovaly k imaginativní 
a nefigura tivní malbě. Ve 2. polovině 60. l. 
začal experimentovat s fotografikou a se-
rielními informativními řadami. Z tohoto 
období pochází také dnes nezvěstná kovová 
plastika pro atrium prodejny na ul. Dukelské 
v → Třinci. P. malby se vyzna čovaly kulti-
vovaným barevným přednesem a precizně 
zvládnutou kresbou. Vystavoval s pobočkou 
SČVU, na skupinových výsta vách TS Os-
trava a TS Kontrast, samostatně v galeriích 
Dílo v → Havířově a → Ostravě. Obrazy 
jsou ve sbírkách → GVUO.
Lit.: Katalogy TS Kontrast a TS Ostrava; katalog vý-
stavy v Díle, Havířov 1963; Holý, P.: Za R. P. (nekrolog), 
ČeKv, srpen 1969. 
Obr.: V180.   PH 

PROKŮPEK , Václav, spisovatel a novinář, * 11. 7. 
1902 Dolní Lochov (Jičín), † 22. 5. 1974 
Brno. 
Nejdříve pracoval v agrárním tisku, od po-
loviny 20. l. až do r. 1938 redigoval týdeník 
Svobodná republika vycházející v → Opavě, 
potom odešel do Brna a pracoval jako red. 
v Moravském kole spisovatelů. V prozaické 

tvorbě byl ovlivněn ruralis mem, patřil k au-
torům kolem časopisu Sever a východ. Z jeho 
tvorby byl oceněn román Baba (1928), který 
zaujal poutavým vyprávěním o příběhu 
koně. S otázkou odchodu sedláků z rodné 
půdy i s důsledky pozemkové reformy na → 
Hlučínsku se pokusil vyrovnat v románu 
Ztracená země (1938). 
Lit.: Všetička, F.: Nad odkazem V. P., Rozhlasová uni-
verzita Svobodné Evropy 3, Brno 1996.   JS 

PROSKE , František Jan Augustin, řezbář a so-
chař, * 25. 1. 1736 Heřmanovice (Brun tál), 
† 4. 3. 1812 [l.]. 
Byl usazen v rodišti, kde měl dílnu. Pa-
tr ně vystudoval piaristické gymnázium 
v → Bruntále, jako mladému řezbáři mu bylo 
svěřeno zhotovení a sochařská výzdoba dvou 
bočních oltářů (1762–63) a patrně i kazatelny 
v kostele → piaristů v Bruntá le. Není známo, 
kde se vyučil řezbářskému řemeslu. Pracoval 
na Bruntálsku (zejm. pro → řád něm. ry-
tířů), Vidnavsku, Zlatohorsku (→ Zlaté Hory, 
farní kostel Nanebevzetí P. Marie, kazatelna, 
1799), Krnovsku (→ Krnov, farní kostel 
sv. Martina, boční oltář sv. Jana Nepomuc-
kého, 1778; → Město Albrechtice, farní kos-
tel Navštívení P. Marie, sochařské vybavení 
bočních oltářů, 70. l. 18. stol.) a Osoblažsku 
(Bohušov, farní kos tel sv. Martina, hl. oltář, 
1804), kde vybavil tamější kostely značným 
množstvím oltářů, soch a reliéfů. Převážná 
část jeho děl se ne dochovala. Tvořil většinou 
v pozdně roko kovém stylu. Nepopiratelná 
kvalita, lehce přesahující řemeslný průměr, 
nasvědčuje, že se školil u významnějšího 
sochaře. 
Lit.: Indra, B.: Malíři a sochaři v Bruntále od poloviny 
17. do poloviny 19. století, ČSM-B 34, 1985; Krsek, 
I. a kol.: Umění baroka na Moravě a ve Slezsku, Praha 
1996; Schenková, M. – Olšovský, J.: Barokní malířství 
a sochařství v západní části českého Slezska, Opava 
2001.   JO 

PROŠEK , Bohumil → Myron, Jiří

PROTĚJŠÍ CHODNÍK , ostravské samizdatové 
periodikum sborníkového typu, 1987–88. 
Jeho 4 obsáhlá č. vyšla v období od května 
1987 do prosince 1988. P. ch. vznikl ve snaze 
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„o zaplnění mezery mezi morav skou neofi-
ciální publikační aktivitou a jako otevřený 
prostor pro literární i jiné počiny“. Obsa hoval 
i pův. materiály, ale většinou šlo o tex ty pře-
vzaté ze zavedených samizdatových a exilo-
vých časopisů (Informace o Chartě 77, Střední 
Evropa, Svědectví, Listy aj.). Pozornost byla 
věnována polit. a kult. živo tu v Polsku (ne-
závislé odbory, Edward Stachura, Józef Ma-
ria Bocheński, Czesław Miłosz aj.). Několik 
příspěvků se zabývá současným postavením 
Slezska, historií Kladska a možnostmi spra-
vedlivého státoprávního uspořádání. Články 
na reg. témata jsou většinou signovány šif-
rami, z ostr. autorů se plným jménem pode-
pisoval zejm. → K. Biňovec. Součástí P. ch. 
byly ukázky z textů autorů známých (např. 
Bohuslav Reynek) i začínajících (Jan Pelc 
aj.), ale také např. fotograficky zdokumento-
vaná de vastace círk. komplexu na Uhlířském 
vrchu u → Bruntálu (→ poutní místa). 
Lit.: Posset, J.: Česká samizdatová periodika 1968–1989, 
Brno 1991; Pilař, M.: Literatura regionu v čase „norma-
lizace“, in: Kapitoly z literárních dějin Slezska a severní 
Moravy, Ostrava 2000; Fiedor, J.: Bílé vrány v černém 
kraji, Dějiny a současnost, 2007, č. 2.   MP 

PROTIMLUV , kulturní občasník, 2002–dosud. 
V → Ostravě jej začal v r. 2002 vydávat jeho 
šéfred. Jiří Macháček. Členy redakce jsou 
Pavel Albert, Karin Jamnitzká, Anasta sija 
Dodu, Oskar Mainx, Herbert Miroslav Pro-
cházka, → M. Skýpala, → M. Strakoš a Ivan 
Švanda. Do redakčního okruhu patřili také 
→ J. Balabán, → P. Hruška, → J. Malura, → 
I. Motýl, → J. Surůvka, Petr Ševčík či Ve-
ronika Ševčíková. Revue obsahuje příspěvky, 
studie, rozhovory a rec. z ob lasti ostr. i mi-
moostr. kultury a umění. Časopis přinesl 
mj. texty Nadi Čvančarové, → J. Klimszy, 
→ V. Slívy, → P. Špangera, → J. Žily, stu-
die I. Motýla (o → A. Hořín kovi), J. Malury 
(o → K. Motěšickém a → J. Liberdovi), statě 
M. Strakoše věnované architektuře knihoven, 
články o vážné i moderní hudbě (J. Machá-
ček, H. M. Procházka), ostr. kultuře a historii 
(Petr Vrchlabský) nebo výtv. umění (Mar-
tin Mikolášek). S časopisem spolupracují 

výtvarní ci → A. Hudeček, Šárka Mikesková, 
→ H. Pucho vá, → M. Pražák, → K. Szanyi, 
→ I. Štenclová ad. P. vydává svou knižní 
edici, v níž vycházejí překlady (zejm. pol. 
literatury), pův. poezie i odb. literatura. Od 
r. 2007 pořádá v Ostravě pravidelně Proti-
mluvFest, na němž se představují zahr. i do-
mácí spisovatelé, výtvarníci a hudebníci. 
P. se také podílí na mez. projektu Časopis 
v časopise.
Lit.: Novotný, V.: rubrika Soft Tvar (89), Tvar, 2002, 
č. 13; Mikolášek, M.: Ostravská kulturní revue, A2, 2007, 
č. 4.   OM + ZS

PROTINACISTICKÝ ODBOJ , boj proti nacis mu 
v době okupace 1938/39–1945. 
V regionu patřilo Moravskoostravsko, tzv. tě-
šínské Slezsko a užší Opavsko s Bílovec kem 
k nejvýznamnějším odbojovým ob lastem 
v čes. zemích, což bylo vedle obč. odhodlání 
→ Čechů a → Poláků dáno ekon. dů ležitostí 
Ostravska pro válku i možnostmi získat zde 
techn. výbavu, zejm. výbušniny, pro sabotáže 
a na → Těšínsku dostatkem zbraní mezi obyv. 
a přítomností válečných zajatců, často prcha-
jících z prac. táborů. I geografické podmínky 
pro → partyzánský odboj byly v Těšínských 
a Moravskoslezských Beskydech příhodné. 
Nacisté ovšem volili v regionu velmi drsné 
formy zastrašování a teroru, dařilo se jim 
mnohdy narušovat sítě odbojových organi-
zací a v odtrženém Tě šínsku často pořádali 
hromadné veř. popra vy; koncem války využí-
vali jako popravišť i žid. hřbitovů v → Těšíně 
a → Jablunkově. – Z čes. obč. odbojových or-
ganizací s ver tikálními sítěmi měly největší 
význam: na Opavsku v l. 1938–40 → Obrana 
Slezska, přeměněná r. 1943 v Obranu kraje 
Opav ského, a na protektorátním Ostravsku 
v l. 1939–41 voj. Obrana národa (do srpna 
1940 s krajským velitelstvím v Moravské → 
Os travě), po rozbití fungující alespoň na bázi 
jednotlivých skupin (plk. Jindra ještě 1944), 
a dále síť sokolského odboje (do října 1941). 
Převážně z příslušníků Sokola a čs. důstoj-
níků vznikla na Ostravsku nejvýznamnější 
diverzní skupina Nemo (1939 – září 1944, 
postupně s dalšími názvy Česko -polská 

PROTĚJŠÍ CHODNÍK
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mafie, Lvice, Bílá Lvice a Jan Žižka), sabo-
táže zde organizovaly mj. i Jiskra (1941–44), 
skupi na K. Břenka (do r. 1943) a skupina 
E. Mutiny (1944, též Záře). V okolí Háje 
a Smolkova působila do února 1943 skupina 
Jelen. – Kom. odbojová síť fungovala vzdor 
častému narušení relativně nejlépe na pro-
tektorátním Ostravsku, kde se krajské vedení 
v Morav ské Ostravě opíralo o okr. vedení 
na Frýdec ku a Místecku a řadu místních 
a závodních buněk, v zabraném Těšínsku 
byla silnější až do přelomu l. 1942/43. Tam 
působila v l. 1939–42 i řada pol. organizací, 
mj. Služba vítězství Polska (později Svaz oz-
brojeného boje), Tajná vojenská organizace 
a Orga nizace Bílého orla; od února 1942 
se jejich členové začali zapojovat do pro-
západně orientovaných útvarů Zemské ar-
mády (→ Armia Krajowa). Vzdor značným 
obětem rostl v l. 1944–45 počet jejich ote-
vřených střetnutí s okupanty (→ životická 
tragédie). Na stranickém základě byla na Tě-
šínsku v r. 1942 činná síť Polské dělnické 
strany a od r. 1943 ozbrojené Lidové gardy 
(Gwardia lu dowa) Polské socialistické strany 
(→ partyzánský odboj). 
Lit.: Orlík, J.: Opavsko a severní Morava za okupace. 
Z tajných zpráv okupačních úřadů z let 1940–1943, Os-
trava 1961; Čvanda, F. – Pekárek, B.: Fronta v podzemí, 
Ostrava 1967; Borák, M.: Na příkaz gestapa. Nacistické 
válečné zločiny na Těšínsku, Ostrava 1990; Sto lařík, I.: 
Patřili k prvním. Komentované dokumenty a vzpomínky 
k činnosti Obrany národa na Ostravsku, Ostrava 1994.   JP 

PROTIREFORMACE , reakce katolické cír kve na 
reformační církevní hnutí v 16. a 17. století.
Ve Slezsku se projevovala s různou intenzi-
tou, velkou roli zde sehrály zahraničně po-
lit. ohledy (vliv Saska a Pruska) a poměry 
národnostní. Město Vratislav a vratislavské 
biskupství byly silně zasaženy → reformací, 
takže působení protireformně orientovaných 
biskupů Martina Gertsmanna (1547–85) 
a později arcivévody Karla (1608–24) nepři-
nášelo valné výsledky. Hl. nositelem p. zů stal 
císař, vídeňský dvůr, takže s sebou současně 
nesla centralistické a unifikační snahy, které 
se dotýkaly slez. kn. Význ. byl příchod 
→ jezuitů a později → piaristů do oblasti. 

Olomoučtí biskupové stáli aktiv ně v čele 
p., význ. krokem bylo např. založe ní jezuit-
ské univerzity v Olomouci (1563), kde bylo 
zřízeno Collegium nordicum, vy chovávající 
katolíky pro Slezsko, Polsko a Skandinávii. 
Některá kn. přestoupila ještě před Bílou ho-
rou ke kat. církvi (Karel → Liechtenstein, 
těšín ský kn.). Po Bílé hoře proběhly tzv. → 
konfiskace slez., část šlech ty emigrovala, 
část obyv. ovšem tajně s ne katolíky sympa-
tizovala. Zejm. knížecí dvo ry ve Slezsku 
odmítaly přijmout katolictví a v 2. polovině 
17. stol. vedly každodenní drobný zápas. 
Ve Vratislavi byla r. 1702 zal. kat. univerzita, 
svěřená → jezuitům. Význ. prvkem v šíření 
lid. víry se stala četná → poutní místa. P. byla 
úspěšnější na území pozdějšího rak. Slezska 
(hl. na Opavsku). 
Lit.: Kwak, J.: Reformacja i kontrreformacja na Gór nym 
Śląsku, in: Slezsko v dějinách českého státu, Še nov u Os-
travy 1998; Czyz, R. – Gojniczek, W. – Spratek, D. (ed.): 
Trzysta lat tolerancji na Śląsku Czieszyńskim, Cieszyn 
2010; Jirásek, Z. a kol.: Slezsko v dějinách českého státu 
II. (1490–1763), Praha 2012.   TK

PROTOINDUSTRIALIZACE , „industrializace před 
industrializací“, čímž rozumíme „vytváření 
venkovských regionů, v nichž velký díl oby-
vatelstva zcela nebo v podstatné míře žije 
z průmyslové hromadné produkce pro nadre-
gionální a mezinárodní trhy“ (Schlum bohm, 
Kriedte, Medick). 
Slezsko spolu se Saskem a Čechami s Mora-
vou je považováno za klasickou evr. ob-
last p. Tento proces měl ve Slezsku místo 
od 16. do poloviny 19. stol. Rozvinul se zejm. 
v podhorských oblastech s nepříznivými 
podmínkami pro zemědělskou výrobu, kde 
obyv. získávalo nejprve doplňkovou a poz-
ději rozhodující část důchodů z podomác ky, 
tradičními rukodělnými technikami provo-
zované hl. textilní výroby (předení a tkaní 
lnu, bavlny, krajkářství, punčochář ství ap.). 
Tato výroba byla organizována obchodníky, 
resp. nákladníky, sídlícími ve větších měs-
tech (Jelení Hora, Prudnik, Vra tislav, → Zlaté 
Hory, → Jeseník, → Šum perk, → Frýdek, → 
Jablunkov, → Místek, → Frenštát pod Rad-
hoštěm), nebo faktory velkých zahr. obch. 

PROTINACISTICKÝ ODBOJ
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domů ze Saska, Nizozemí, Ang lie. Z jejich 
faktorií pak slez. plátna pod nej různějšími 
názvy putovala do vzdálených krajin Ev-
ropy a do zámoří. Specifikem Slez ska byla 
poměrně silná účast pozemkových vrchností 
na financování a organizaci protoindustriální 
výroby (např. → řád něm. rytířů na Bruntál-
sku a Sovinecku, Harrachové na Janovickém 
dominiu u → Rýmařova ad.). – Nejvýznam-
nější protoindustriální oblasti se vytvořily 
v sev. podhůří Krkonoš, v Kladsku, v pod-
hůří Je seníků a na → Těšínsku. Na severo-
vých. Moravě to bylo Místecko a Frenštátsko. 
I po rozdělení Slezska v polovině 18. stol. 
trvala vzájemná kooperace obou jeho částí. 
V 19. stol. se v těchto oblastech vytvářely sice 
pří znivé podmínky pro přechod k moderní 
→ industrializaci, zal. na strojové tovární 
výrobě, vzhledem k levné prac. síle se však 
tato kapitalistická modernizace prosazova la 
pomalu, což vedlo v protoindustriálních 
oblastech k chronickému pauperismu a soc. 
konfliktům (povstání slez. tkalců). Nedílnou 
součástí p. byl ve Slezsku také rozvoj tzv. 
smíšených a centralizovaných manufaktur, 
určených především k apretaci podomácky 
vyrobených tkanin (zejm. bělidel, mandlů, 
barvíren). V řadě případů lze doložit konti-
nuitu nákladnických podniků s moderními 
textilními továrnami (např. → Rayman-
no vé v → Jeseníku, niťařští podnikatelé → 
Grohmannové ve → Vrbně pod Pradědem, 
→ Landsbergerové ve Frýdku). Nepomi-
nutelnou součástí procesu p. ve Slezsku 
a na severových. Moravě byl také rozvoj → 
hutnictví železa, které se rozvíjelo formou 
koncentrované manufaktury. V této ob-
lasti se konstituovala dvě seskupení tohoto 
sek toru: tzv. sudetské v podhůří Jeseníků 
(Malá Morávka, Ludvíkov, Železná ad.) 
a tzv. kar patské v Pobeskydí (→ Frýdlant 
nad Ostravicí, Če ladná, → Ostravice, Staré 
Hamry, Baška, → Třinec, Ustroň ad.). Na fi-
nancování a orga nizaci p. v hutnictví železa 
se výrazně podí lely šlechtické vrchnosti, 
které disponovaly optimálními podmín-
kami (železná ruda, palivové dříví, vodní 

energie, prac. síly). Na rozdíl od textilní 
výroby kontinuita mezi p. závody v hut-
nictví železa a moderními železářskými 
hutěmi byla spíše výjimkou. Rozhodující 
roli zde sehrála strukturální změna faktorů 
lokalizace (zejm. blízkost minerálního uhlí). 
Lit.: Myška, M.: Proto -industriální železářství v čes-
kých zemích, Ostrava 1990; Myška, M.: Opožděná in-
dustrializace. Lnářský a bavlnářský průmysl na Frý decku 
a Místecku do počátků tovární výroby, Trutnov 1991; 
Myška, M.: Proto -industrializace. Čtvrtstoletá bilance 
jednoho historiografického paradigmatu, ČČH 92, 1994; 
Myška, M.: Die Proto -Industrialisierung im schlesisch-

-mährischen Wirtschaftsballungsraum, in: SPFFOU 144 
Historie – Historica 2, Ostrava 1994. 
Obr.: V160.   MM

PROVAZNÍK , Jan, malíř a scénograf, * 29. 9. 
1901 Slatina (Brno -město), † 13. 3. 1978 
Ostrava. 
V l. 1926–30 studoval VŠUP (učitelé Josef 
Schusser, František Kysela). V r. 1934 pobý-
val v Paříži jako žák Františka Kupky. Od 
r. 1936 působil v → Ostravě. Byl členem → 
MSVU, později → VUMO a SVU v Brně. 
Pracoval jako malíř a ilustrátor (ilustroval 
pohádky, Plevova Malého Bobše aj.). Z děl 
např. V kavárně (1933), Hra v kostky (1936), 
Karneval (1937). Obrazy jsou v majetku → 
GVUO.
Lit.: Hýl, V.: Výtvarné umění ostravského kraje, Os trava 
1941; Jůza, V.: Úvod katalogu posmrtné výstavy, Ostrava 
1983. 
Obr.: V120.   PH 

PROX , Karel, divadelní režisér a publicista,
 * 8. 9. 1897 Turnov (Semily), † 3. 5. 1927 
Mladá Boleslav. 
Absolvent pražské techniky (1922). Spolu-
zakladatel Malé scény v Mladé Boleslavi 
(1921). Seznámil se s franc. avantgardou 
a něm. expresionismem. Angažován u ředi-
te le Josefa Burdy (1923–24) a v činohře → 
NDM (1924–26), kde byl prvním režisérem-
-ne hercem. Režijní výboje v řadě inscenací – 
Eugẻne Labiche: Slaměný klobouk (1924), 
Anton Pavlovič Če chov: Višňový sad, Maxim 
Gorkij: Na dně, William Shakespeare: Mac-
beth (1925), Luigi Pirandello: Šest postav 
hledá autora (1926) ad. 

PROTOINDUSTRIALIZACE
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Lit.: Zima, V.: Vzpomínka na K. P., Divadelní zápisník, 
2, 1947; 60 let Státního divadla v Ostravě, Ostrava 1979; 
Zbavitel, M.: Jiří Myron, Ostrava 1980; Tomášková, J.: 
Divadelní režisér K. P. (1897–1927), dipl. práce FF UP, 
2011.   JŠt 

PRŮMYSL  STAVEBNÍCH HMOT, odvětví zahr-
nující těžbu a úpravu přírodních surovin pro 
stavebnictví. 
V celém regionu je tradičně význ. odvětvím, 
opřeným o širokou a kvalitní surovinovou 
základnu (dřevo, užitkový ká men, vápenec, 
písky a štěrkopísky, keramic ké jíly, elektrá-
renský popílek, vysokopecní struska a důlní 
odval). Zejm. ušlechtilý kámen (žula, mra-
mor, čedič) nesloužil jen potřebám reg. sta-
vebnictví, ale převážel se často i na větší 
vzdálenosti (do velkoměst, např. Berlína). – 
Bohatství lesů v Pobeskydí a Jeseníkách 
poskytlo předpo klady pro rozvoj dřevoprů-
myslu; velké pily vznikaly nejdříve na → Tě-
šínsku (Návsí u → Jablunkova, → Frýdek, → 
Hnojník, → Těšín) a rozšířily se i do oblasti 
největší spo třeby, tj. do → OKR. V Jesení-
kách dlouhé ob dobí převahy malých údolních 
pil překonala až po r. 1945 výstavba velkého 
dřevokom binátu ve → Vrbně pod Pradědem. 
Kulatina se též vyvážela a naopak dovážela 
po želez nici a velkých řekách. – Na rozsáh-
lém úze mí, zejm. však v Pobeskydí a na Os-
travsku, se tradičně těžil vápenec k výrobě 
vápna a cementu, největší lomy, vápenky 
a cemen tárny zásobující region však vznikly 
na se verových. Moravě u → Štramberku (je-
jich rychlý růst od 80. l. 19. stol. závisel zejm. 
na potřebách → VŽ a voj. správy). Sádro-
vec se od poloviny 19. stol. těžil na jediném 
mís tě u → Opavy. – Široce rozeseté cihelny 
ani v procesu koncentrace výroby nevyrostly 
ve vysoce kapacitní závody (Neplachovice, 
→ Hlučín, → Bohumín, Řepiště, Český Tě-
šín, Kunín aj.), avšak zejm. šamotárny při že-
lezářských kombinátech byly schopny zajistit 
požadavky na vyzdívací žáruvzdor ný ma-
teriál. Vždy byl dostatek zásob sta vebního 
písku a štěrkopísku podél větších řek, zejm. 
Odry, Opavy, Ostravice a Olše (moderní 
pískovna byla za druhé svět. války zřízena 
v Antošovicích při Odře). – Zvl. význam pro 

celou oblast slez. Jeseníků měla od poloviny 
19. stol. do r. 1945 těžba a zpraco vání kamene 
jako odvětví charakteristické ho pro tento re-
gion. Největší počet drobných a stř. firem 
se zabýval využíváním kvalitních ložisek 
žuly na Jesenicku (s centry v oko lí → Žulové, 
Supíkovic, Písečné, → Mikulovic, Ondřejo-
vic, Dolní Lipové a → Zlatých Hor). Zásoby 
pokrývačské břidlice jsou přítomny na ještě 
širším prostoru (Bruntálsko, Hornobenešov-
sko, Krnovsko, Opavsko a Vítkovsko). Ne-
daleko Jakartovic na Opavsku či v Zálužné 
v údolí řeky Moravice ještě v 1. polovině 
20. stol. existovaly přímo těžební osady, dnes 
proměněné ve střediska soukromé rekreace. 
V menším počtu lokalit se dobýval na Jese-
nicku mramor, mj. u Dolní Lipové, Supíko vic, 
nejkvalitnější u Velkých Kunětic. Čedič se 
získával nejen u → Jeseníku, ale též např. na 
Opavsku a ve Slezské → Ostravě. Písko vec 
z Těšínských Beskyd se méně hodil ke sta-
vebním účelům, uznávána však byla kva-
lita dekorativního zeleného, tzv. godulského 
pískovce. Je pochopitelné, že rozvinutý ka-
menoprůmysl široce zajišťoval i požadavky 
na zhotovení pomníků, náhrobků a dalších 
řemeslných a um. prací. – Od 50. l. 20. stol. 
se na území OKR a v jeho bezprostřední 
blízkosti rozvinula velkovýroba betonových, 
železo betonových aj. stavebních dílců vyu-
žívající zdejších prům. odpadů (pórobeton). 
K je jím největším slez. centrům patřily zá-
vody Prefa v Ostravě -Třebovicích, Bohumíně, 
→ Karviné a Bohumíně -Skřečoni, pane-
lárny se však vyskytovaly i v bezprostřední 
blízkosti všech stavěných velkosídlišť. 
Lit.: Patnáct let – Bytostav. 15. výročí národního podniku 
Bytostav Ostrava, Ostrava 1966; Paclík, J.: K některým 
problémům výstavby síd lišť v ostravsko -karvinském re-
víru v letech 1945–1953, in: Teorie a metody výzkumu – 
Ostravská průmyslová oblast ve 20. století, Opava 1967; 
Vítkovické stavby včera, dnes a zítra, Ostrava 1976; 
Technická práce na Ostravsku (3 sborní ky), Moravská 
Ostrava 1926 a 1936, Ostrava 1947. 
Obr.: H2; M (81, 91, 96, 284).   JP

PRŮMYSLOVÁ ARCHITEKTURA  → Architek-
tura průmyslová

PROX 
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PRŮMYSLOVÉ OSADY , sídliště vznikající v bez-
prostřední blízkosti průmyslových závodů, 
vyznačující se homogenní sociální a profesní 
strukturou své populace, odvoze nou od cha-
rakteru průmyslového závodu. 
V rak., resp. čes. Slezsku a na severových. 
Moravě, vznikaly nejst. p. o., ponecháme-li 
stranou středověká hornická sídliště, již v 16. 
až 18. stol., a to při manufakturách (tzv. lesní 
hutě, sklárny) v odlehlých neosíd lených mís-
tech (např. Staré Hamry v Bes kydech, Lud-
víkov, Malá Morávka a Železná v Jeseníkách 
ap.). Novou fázi p. o. před stavuje prům. re-
voluce. Nové p. o. vznikaly v zásadě dvojí 
cestou: 1) Z tradičních vesnic, v nichž byly 
lokali zovány prům. závody (někdy jsou na-
zývány továrními vesnicemi); některé z nich 
se vyvinuly fakticky i právně v prům. města 
(Vítkovice, Mariánské Hory, Přívoz, → Tři-
nec ad.). 2) Jiným typem p. o., který se roz-
vinul od přelomu 60. a 70. l. 19. stol. jako 
výsledek imigrace prac. sil do prům. center, 
byly tzv. → dělnické kolonie. Byla to síd-
liště zakládaná v blízkosti dolů nebo prům. 
závodů jejich majiteli, která poskytovala 
bydlení rodinám zaměstnanců. Šlo obvykle 
o soubory jednoduchých dvou až čtyřbyto-
vých domů s hosp. staveními a zahrádkami, 
které umožňovaly dělnickým rodinám, aby 
navázaly na svůj dosavadní vesnický způ-
sob života (chov drobného zvířectva, pěsto-
vání zeleniny a brambor ap.). Na svou dobu 
poskytovaly tyto osady relativně slušný 
standard bydlení. K nejst. patřily např. hor-
nické kolonie Hlubina, Šalomoun a Jindřich 
v Moravské → Ostravě, Zárubek a Zámostí 
na Slezské Ostravě a řada hornických osad 
na Karvinsku. Podobné p. o. však vznikaly 
i kolem textilních závodů (např. firmy → 
Raymann v → Jeseníku, některých přáde-
len a tkalcoven v → Bruntálu ap.). V p. o. 
se utvářely specifické spol. vztahy, vyplýva-
jící z faktu, že zaměstnavatelem i majitelem 
bytů byla táž osoba nebo fa (→ Rothschil-
dové, → Severní dráha Ferdinan dova, → 
Wilczkové, Salmové ad.) a že struktura obyv. 
byla ze socioprofesního hlediska ho mogenní. 

To ovlivňovalo i způsob života populace p. o. 
a jejich specifickou kulturu. Součástí těchto 
p. o. bylo i zákl. spol. vy bavení (škola, ob-
chod, hospoda, prádelna ap.). Specifický 
způsob života populace hornických kolonií 
se v moderní době stal nejen předmětem so-
ciologických, etnologických a hist. výzkumů 
(Olga Skalníková, → J. Noušová, Jaroslav 
Bílek, → M. Myška, → M. Jemelka), ale také 
inspirací um. tvorby (→ F. Sokol -Tůma, → 
V. Martínek, J. Filgas, J. Rohel, → O. Šuleř, 
→ F. Duša, → A. Handzel, → V. Gajda, → 
R. Kubín ad.).
Lit.: Bílek, J.: Staré hornické kolonie v ostravsko -kar-
vinském revíru. Topografie – stav – perspektivy, in: 
Studie k vývoji ostravské průmyslové oblasti 1, Ostra va 
1966; Bílková, P. (vl. Myška, M.): Město a předměstí, 
ČL 60, 1973; Jemelka, M.: Lidé z kolonií vyprávějí své 
dějiny, Ostrava 2009; Jemelka, M. (ed.): Ostravské děl-
nické kolonie I. Ostrava 2011.   MM

PRŮŠA , Karel, operní a koncertní zpěvák,
 * 5. 1. 1931 Pchery (Kladno), † 17. 4. 1999 
Praha. 
Studoval na pražské konzervatoři (absolvo val 
1952). Již od r. 1951 byl sólistou ostr. opery 
(→ NDM). Jeho nejlepší výkony bývaly spo-
jovány s postavami oper Antonína Dvo řáka 
a Bedřicha Smetany. Vynikajícím pěveckým 
vypracováním a přesvědčivým hereckým 
projevem se však vyznačovaly všechny role, 
ve kterých P. v → Ostravě vystoupil. Znač-
nou pozornost věnoval i koncertním vystou-
pením, rozhl. a gramofonovým nahrávkám. 
1978 se stal sólistou ND. 
Lit.: HKO.   JM

PRŮŠA , Lukáš, literární historik, editor, pe-
dagog, * 12. 3. 1977 Ostrava.
Absolvoval gymnázium v → Ostravě -Porubě 
(1995), pak bohemistiku na FF → OU (PhDr. 
2006, práce vyšla r. 2005 knižně jako Ko-
respondence Františka Lazeckého Mojmíru 
Trávníčkovi z let 1972–1984; Ph.D. 2009 
s prací František Lazecký – motivické a te-
matické konstanty a proměny jeho tvorby). 
V l. 2002–04 působil na PF OU jako odb. asi-
stent, kde se badatelsky zaměřoval na lit. pro 
děti a mládež, od r. 2004 středošk. učitel čes. 
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jazyka a literatury. Je členem Moravskoslez-
ské křesťanské akademie, spolupracuje s ostr. 
Křesťanským institutem. Stěžejní P. zájem 
směřuje k poezii, katolicky orientovaným 
tvůrcům a k problematice regionu. Napsal 
řadu hesel pro Literární slovník severní Mo-
ravy a Slezska (1945–2000), edičně připra-
vil a doslovy opatřil drobné básnické sbírky 
a texty reg. autorů (Adéla Senecká: Štěstí chci 
do dlaní brát, 2010; Josef Veselý: Adorace 
a Meditace, obě 2010; Marie Farná: Žena tr-
pělivě žhne, 2012; Jana Hochmannová: Samé 
krásné věci, 2012). V r. 2011 se podílel na rea-
lizaci 2 výstav výtv. a lit. díla Bohuslava 
Reynka, z nichž vzešly t. r. katalogy Bohu-
slav Reynek. Mezi nebem a zemí a Bohuslav 
Reynek 1892–1971. Pro potřeby gymn. žáků 
připravil Komentovanou antologii vybraných 
slohových útvarů (2006).
Lit.: Kusáková, H.: Snad ta zubatá ještě počká, Proti-
mluv 5, 2006, č. 1; Hora, P.: „Kdyby nic, Vaše uznání mi 
stačí…“, Aluze, 2007, č. 1.   SU

PRZEBINDA , Josef (pseud. Otakar Pavák), 
hous lista, skladatel, hudební režisér a sbor-
mistr, * 26. 10. 1919 Kateřinky (Opava), 
† 12. 2. 1994 Ostrava. 
Pocházel z pol. uč. rodiny. ZŠ ab solvoval 
v → Opavě, tamtéž studoval i uč. ústav (matu-
rita r. 1939 na uč. ústavu ve Slezské → Ostravě). 
1939–43 absolvoval praž skou konzervatoř. 
1943–46 působil jako hud. pedagog. 1945 však 
nastoupil do funk ce hud. režiséra v → ČRO. 
Jeho pracovníkem zůstal až do odchodu 
do důchodu (1983). 1944–47 byl sbormistrem 
pěveckého spolku → Záboj, od r. 1949 i sbor-
mistrem Smíšeného sboru posluchačů Čes-
koslovenského rozhlasu v Ostravě. 1947–53 
byl P. houslistou Slezského klavírního tria 
(spolu s klavíristou → M. Juchelkou a vio-
loncellistou → I. Měrkou). Díky doko nalým 
sluchovým kvalitám se P. stal vyni kajícím 
hud. režisérem. Skladatelsky zasáhl do oblasti 
um. i → populární hudby, uplatnil se i jako 
úspěšný skladatel scén. hudby. Dirigoval → 
ORO, pohostinsky i orchestr → Těšínské ho 
divadla v Českém → Těšíně. 
Lit.: Hradil.   JM

PRZEBINDA , Michal (vl. jm. Josef Michal Pr-
zebinda), režisér, umělecký šéf, herec, re-
daktor, dramatik a scenárista, * 4. 1. 1955 
Ostrava. 
Absolvent hudebně -dram. oddělení konzer-
vatoře v Brně (1973). Angažmá v → Těšín-
ském divadle (1974–75) a v → Divadle Petra 
Bezruče (1975–79). V l. 1979–97 působil 
v di vadlech v Jihlavě, Chebu, Karlových Va-
rech a Pardubicích, jako red. v médiích ap. 
V l. 1997–2001 znovu v Divadle Petra Bezruče 
jako um. šéf, režisér a herec (rež. Malé noční 
hry Antonína Přidala, 2000; role Brighelly 
v Goldoniho Sluhovi dvou pánů, rež. Jiří 
Seydler, 1999, ad.). Zde angažoval Romana 
Haroka, Josefa Kalužu, → R. Krajča a Lu-
cii Žáčkovou. Od r. 2003 působil i v → ČTO. 
Od r. 2011 dosud znovu angažmá v čes. 
scéně Těšínského divadla (zde role Dvořana 
v Jiráskově Lucerně, 2012; Onučkina v Go-
golově Ženitbě, 2013, ad.). Režisér her pro 
děti (J. R. R. Tolkien, → J. Pithartová: Hobit, 
→ Divadlo loutek Ostrava, 2005). Autor div. 
her a dramatizací (Zlá Kateřina, Kdo chytá 
v žitě, Výprask aj.), telev. a film. scénářů (Di-
vadlo žije! ad.). Spolupracuje s amatérskými 
soubory, rozhlasem a dabingem. 
Lit.: Fikejz, M.: Český film. Herci a herečky 2, Praha 
2007.   JŠt

PRZECZEK , Gustaw, básník, prozaik, drama-
tik, * 30. 5. 1913 Lazy (Orlová, Karviná), 
† 21. 2. 1974 Hradec Králové. 
Po absolvování uč. semináře v → Ostravě 
v r. 1933 vyučoval v Bystřici, v → Orlové, 
později v → Třinci, kde byl ředitelem 1. pol. 
ZŠ (1951–70). P. byl red. dětských časopisů 
Praca Szkolna (nyní Ogniwo) a Ju trzenka, 
autorem a spoluautorem řady učeb nic pro 
menšinové školy na → Těšínsku, působil 
také v pol. ediční radě vydavatelství → Profil 
v Ostravě. Vl. tvorbu zahájil v me ziválečném 
období. P. lit. debutem byla bá seň věnovaná 
pol. letcům Żwirkovi a Wigu rovi s názvem 
Bohaterom (1932). Podílel se na vzniku sdru-
žení Śląski Związek Literacko -Artystyczny. 
Po válce vyšly dvě básnické sbírky inspi-
rované P. pobytem v koncentračním táboře 
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a vl. zkuše ností z války Pamiętajmy (1945) 
a Serce na kolczastych drutach (1946), vzpo-
mínková próza Kamienna Golgota (1948), div. 
hry Złota wolność (1947) a Ondraszek (1948), 
dále sbírka básní Drogi i ścieżki (1958), po-
smrtně pak povídky Odnajdywanie siebie 
(1976). Kromě toho publikoval v antologi-
ích → Mrowisko (1964), Podanie ręki (1969), 
Městu – Miastu (1981) a v periodikách → GL 
(cyklus fejetonů Tędy szła śmierć), → KalŚ, 
Poglądy, Praca Szkolna, → Zw aj. 
Lit.: W górę doliny, Český Těšín 1992; Mały słownik 
pisarzy polskich na obczyźnie 1939–1980, Warszawa 
1992; Sikora, W.: Pisarze Zaolzia, Český Těšín 1992; 
Rosner, E.: Literární tvorba, in: Polská národní menšina 
na Těšínsku v ČR, Ostrava 1997.   IB 

PRZECZEK , Lech, básník, prozaik, překlada-
tel, * 18. 7. 1961 Český Těšín (Karviná). 
Syn → Wilhelma P., bratr → L. P. -Waszkové. 
Dětství strávil v Bystřici, absolvoval SŠ se sta-
vebním zaměřením v Brně a → VŠB v → Os-
travě. Pracuje jako ekonom. Píše i česky. Vydal 
sbírku básní Ścieżka przez pamięć (1994), afo-
rismy Střípky (1995), sci-fi povídky Strach 
z modré trávy (1996), dvojjazyčnou sbírku 
básní Przebłyski / Záblesky (1999) a polsko-

-čes. soubor aforismů Jednou větou / Jed-
nym zdaniem (2003). Do češtiny jeho poezii 
převádí např. → K. Vůjtek, → J. Zogata, → 
L. Martinek. Publikuje v různých alm. a anto-
logiích, v periodikách → Alternativa Nova, → 
GL, GZC, → KalŚ, Kalendarz Opolski, LitN, 
→ NSv, Ozvěny -Echo, Tvar, → Zw aj. 
Lit.: Bonowicz, W.: Současná polská literatura a mladá 
literatura na Záolzí, Alternativa Nova 3, 1997, č. 9; Mar-
tinek, L.: Polská poezie českého Těšínska po roce 1920, 
Opava 2006.   IB 

PRZECZEK , Wilhelm, spisovatel, překladatel,
 * 7. 4. 1936 Karviná, † 10. 7. 2006 Třinec 
(Frýdek -Místek).
V r. 1956 absolvoval uč. seminář v → Orlové, 
následně Vysokou školu politických věd 
v Praze. Pracoval jako učitel ZŠ, okr. kult. in-
spektor ve → Frýdku -Místku, red. → GL, lit. 
ved. a režisér loutkového divadla → Bajka. 
Vl. tvorbu zahájil ke konci 60. l. v místním 
menšinovém tisku. Vydal řadu básnických 
sbírek, např. Czarna calizna (1978), Wpisane 

w Beskid (1980), Śmierć pomysłu poetyckie-
go (1981), Szumne podszepty (1982), Księga 
urodzaju (1986), Nauka wierności (1986), 
Tercet (1986), Przeczucie kształtu (1989), 
Notatnik liryczny 1985–1990 (1990), Dym 
za paznokciami (1993), Małe nocne mod-
litwy (1996), Smak wyciszenia (1999) ad., 
román Kazinkowe granie (1994), novelu 
Trzeci krzyk koguta (1990), povídky Bluszcz 
(1995), div. hry, s → W. Sikorou napsal poe-
tickou prózu Skrzyżowanie (1968). P. se za-
bývá rovněž prací ediční a překladatelskou 
(z češtiny, slovenštiny a lužické srbštiny; Jan 
Jílek, Ivan Bukovčan aj.). Byl mnohokrát 
přeložen do češtiny (Příliš pozdní milenec, 
přel. → J. Zogata, 1996; Intimní bedekr, přel. 
→ L. Martinek, 1998; Břečťan, 1992, přel. 
Helena Stachová; Hudba z nebe, 1996, přel. 
H. Stachová a → E. Sojka; Bienále pivní 
pěny, 1996, přel. H. Stachová). Publikoval 
v několika alm. a antologiích, v periodikách 
GL, Jutrzenka, → KalŚ, Kmen, KM, Nasza 
Gazetka, LitN, Ogniwo, → Zw aj. 
Lit.: W górę doliny, Český Těšín 1992; Bartelski, L. 
M.: Polscy pisarze współcześni 1939–1991, Warszawa 
1995; Rosner, E.: Literární tvorba, in: Polská národní 
menšina na Těšínsku v České republice, Ostrava 1997; 
Martinek, L.: Současná překladatelská aktivita polských 
spisovatelů na Záolží, in: Česká a slovenská literatura 
dnes, Praha – Opava 1997; Martinek, L.: Polská poezie 
českého Těšínska po roce 1920, Opava 2006.   IB

PRZECZEK -WASZKOVÁ , Lucyna, básnířka,
 * 12. 11. 1964 Třinec (Frýdek -Místek). 
Dcera → W. Przeczka. Vyrůstala v → Jab-
lunkově a Bystřici, v r. 1983 vystudovala 
pol. gymnázium v Českém → Těšíně, pak 
PF UP. Působí jako učitelka a vychovatelka 
v Českém Těšíně. Vydala sbírky básní Bunt 
włosów (1988; čes. výbor Koncert na přání, 
1994), Cztery pory miłości (1994; čes. Čtyři 
období lásky, 1996), vedle toho publikovala 
v alm. Z tej ziemi (1982) a Spotkanie (1985), 
antologiích Suita zaolziańska (1985), Okru-
chy (1986), → Zaproszenie do źródła (1987) 
aj., v periodikách → GL, Jutrzenka, → 
KalŚ, KM, Nasza Gazetka, Ogniwo, → Zw 
ad. Překládá čes. autory do polštiny a pol. 
do češtiny.
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Lit.: W górę doliny, Český Těšín 1992; Rosner, E.: Li-
terární tvorba, in: Polská národní menšina na Těšínsku 
v České republice, Ostrava 1997; Martinek, L.: Současná 
překladatelská aktivita polských spisovatelů na Záolží, 
in: Česká a slovenská literatura dnes, Praha – Opava 
1997.   IB

PRZYBOŚ , Julian, básník, esejista, * 5. 3. 1901 
Gwoźnica (Polsko), † 6. 10. 1970 Warszawa. 
Význ. osobnost pol. literatury, spojená hl. 
s krakovskou avantgardou. Původem z pol. 
podkarpatské oblasti (gymnázium v Rze-
szově, polonistika na Jagellonské univerzitě 
v Krakově), v l. 1927–37 působil jako stře-
došk. učitel v Cieszyně (→ Těšín) a tato 
skutečnost se projevila i v jeho tvorbě (hl. 
básnické sbírky Sponad, 1930; W głąb lasu, 
1932). Tehdy objevil poezii → P. Kubisze, 
kterého si vážil.   EK 

PRZYBYLOVÁ , Blažena, archivářka, * 7. 3. 1952 
Ostrava.
Po absolvování Střední všeobecně vzdělávací 
školy (→ Matiční gymnázium v Moravské → 
Ostravě, 1970) vystudovala archivnictví na FF 
UJEP v Brně (1975). Od r. 1975 byla zaměst-
nána ve SOkA Blansko, od r. 1977 v pod-
nikovém archivu Železáren a drátoven → 
Bohumín. Počínaje r. 1993 pracuje v → AMO, 
kde je od r. 1995 ředitelkou. Své hist. studie 
věnuje nejčastěji hosp. a soc. dějinám se za-
měřením na reg. problematiku (např. Kolonie 
bohumínské drátovny, in: XVI. Mikulovské 
sympozium, 1987; Počátky bohumínské drá-
tovny, Z dějin hutnictví 19, 1990). Publikuje 
nejčastěji ve sborníku → Ostrava (např. Pů-
sobení důlního podnikatele Ignáce Vondráčka 
na Ostravsku, 1995; Ostravské finanční ústavy 
1918–1953, 2000, ad.), jehož je výkonnou re-
daktorkou. Je autorkou monografie Česko-
slovenští legionáři, rodáci a občané Ostravy 
(2002) a spoluautorkou publikace Muži s mocí 
(1996, s Jozefem Šerkou), která je sestavena 
z biogramů ostr. starostů v l. 1861–1918.
Lit.: Biografický slovník archivářů českých zemí, Praha 
2000.   JI

PŘECECHTĚL , Zbyněk, hudební skladatel 
a režisér, * 3. 11. 1916 Klagenfurt (Rakous ko), 
† 6. 10. 1996 Havířov (Karviná). 

Studoval gymnázium na Vsetíně a ve Valaš-
ském Meziříčí. Po maturitě (1934) studoval 
na pražské konzervatoři (1935–40 skladbu 
u Rudolfa Karla, pak stejný obor na její mi-
strovské škole u Jaroslava Křičky). Záro-
veň byl dirigentem Burianova divadla D 41 
a kla víristou v dětském divadle Míly Mel-
lanové. Po osvobození krátce působil opět 
v Bu rianově divadle a v Armádním umě-
leckém souboru Víta Nejedlého. Koncem 
r. 1946 se stal hud. režisérem studia → ČRO. 
Za dobu 30 l., po kterou uvedenou funkci za-
stával, komponoval díla tzv. vážné (komorní, 
symf. a vokální skladby) i → populární 
hudby, upravoval zvl. valaš. → lid. písně 
a tance, se → S. Havelkou a → M. Juchelkou 
založil a vedl rozhl. soubor → NoTa, věno-
val se hudebněorganizační a pedagogické 
činnosti. Příležitostně se hud. kompozicí 
za býval i po odchodu do důchodu. 
Lit.: HKO.   JM

PŘEKONÁVÁNÍ SCHEMATISMU  V KULTUŘE 
NA OSTRAVSKU v letech 1956–58.
Kult. a polit. tání následující po kritice Sta-
linova kultu se na Ostravsku projevilo jen 
mírně. Deník → NSv zůstal těmito tenden-
cemi téměř nedotčen, avšak část. prostor jim 
byl poskytnut v měsíčníku → ČeKv. V jeho 
úvodním ročníku (1956) se objevily úvahy 
a stati kritizující dosud pěstované tradice 
budovatelského schematismu. V reakci na 
II. sjezd Svazu československých spisovatelů 
→ D. Šajtar otevřeně pojmenoval skutečnost, 
že s výjim kou děl st. generace reg. písemnic-
tví zůstalo daleko za celonár. úrovní. Kri-
tická reakce na nedogmatické pojetí umění 
v ČeKv se ob jevila hl. na stránkách NSv, ale 
také v Prá ci a MF. ČeKv byla vytýkána „od-
bornická kritika“ (představovaná D. Šajta-
rem a Milanem Blahynkou), → P. Holý byl 
označen za výtv. kritika, který „sklouzává 
k ospravedlňování formalismu a k podpoře 
teorie umění pro umění“. Stranická skupina 
časopisu otevře ně odmítla nařčení, že ča-
sopis vyvíjí činnost „ať skrytě, či otevřeně 
narušující naši revoluční ideologii a upevňo-
vání morální jednoty československého lidu“. 
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Nekompromisní stanoviska KV KSČ v dis-
kusi zastával → L. Bublík, který v článku 
u příležitosti 10. výročí února 1948 zdůraznil, 
že spisovatel sice může být svě domím svého 
lidu, ale jeho vůdcem je děl nická třída, jejíž 
pevné leninské přesvědčení je zárukou toho, 
aby se neopakovaly pol. a maď. události. 
Lit.: ČeKv 1956–58.   MP 

PŘEMYSLOVCI OPAVŠTÍ , vedlejší větev Pře-
myslovců, potomci Mikuláše Opavského, 
nemanželského syna (levobočka) Přemysla 
Otakara II. a zřejmě Anežky z Kuenringu, 
kteří vládli na Opavsku, Krnovsku, Ratiboř-
sku a Hlubčicku. 
Zakladatelem rodu byl Mikuláš I. (* kolem 
1255, † 25. 7. 1318 Brno). V r. 1260 byl legiti-
mován papežem Alexandrem IV., který sou-
časně jej a jeho sestry vyloučil z nástup nictví 
na čes. trůn. Vyrůstal na pražském dvo ře, 
podle rodové tradice mu bylo vymezeno 
určité území. Stalo se jím Opavsko s měs-
tem → Opavou a hradem → Hradcem, 4. 7. 
1269 se připomíná jako pán opavský. V bitvě 
na Moravském poli padl do uh. zajetí. Po ná-
vra tu r. 1281 se však ujal dědictví jen částečně, 
neboť Václav II. svou politikou na Opavsku 
Mikuláše upozaďoval. Dostal se do sporů 
s městem Opavou a šlechtou Opav ska, které 
byly urovnány r. 1284. 2. 2. 1285 se v Chebu 
oženil s Adelheid, ne teří císaře Rudolfa 
Habsburského (→ Habsburkové), což bylo 
výrazem jeho vysokých ambicí. Zdržoval 
se především v králově blízkosti jako účast-
ník důležitých jednání. Jeho rozhled a zkuše-
nosti mu vynesly úřad starosty krakovského 
a hejtmana pol. království. 3. 7. 1318 udělil 
král Jan Lucemburský Mikulášovu stejno-
jmennému synu zemi opavskou v léno Ko-
runy čes. a titul kn. opavského. Tímto aktem 
byl s konečnou platností petrifikován vývoj 
započatý asi r. 1269 (→ Opavské knížectví). 
Osamostatnění Opavska vůči Moravskému 
mar krabství bylo ovšem omezeno pevným 
len ním poutem a čeští králové Karel IV., 
Václav IV. a Zikmund slavnostně udělovali 
v Praze potomkům Mikuláše Opavského 

Opavsko jako celek v léno při svém nástupu 
a při zá sadních změnách v rodu. Rod kn. 
opav ských se od poč. stal trvalou význ. polit. 
silou na pražském dvoře Přemyslovců a Lu-
cemburků a aktivně zasáhl i do sporu svých 
pražských příbuzných na straně markraběte 
Jošta a krále Václava IV. Rod P. o. v obou li-
niích překročil svůj polit., mocenský a ekon. 
vrchol ještě před začátkem → husitských 
válek. Linie ratibořská a opavská zůstaly 
věrné císaři Zikmundovi a papeži a účastnily 
se aktivních protihusitských vpádů na stra ně 
ostatních slez. kn. a císaře Zikmunda. Poz-
ději v 15. stol. byla primogenitura v Ra tiboři 
a → Krnově postižena postupným zmenšo-
váním majetkové základny, v r. 1474 ztratila 
Krnovsko jako trest za svůj od por proti uh. 
králi Matyáši Korvínovi, který se v soused-
ním Opavsku etabloval při bu dování kní-
žectví pro svého nemanželského syna Jana 
Korvína (→ česko -uh. válka). P. o. v 15. stol. 
stále méně zasahovali do čes. dějin, ale o to 
více se věnovali správě svých knížectví 
a jejich částí, vybudovali síť lenních velko-
statků, dbali o vedení → zem. desk a o pra-
videlné konání zem. soudů a umožnili ekon. 
vzestup měst Opavy, Krnova, → Brun tálu, 
Hlubčic ad. – Z rodu vynikli: Mi kuláš II. 
(1288–1365). Zpoč. musel prosadit svá práva 
na Opavsku, pomoc dokonce hle dal u pol. 
krále Vladislava Lokýtka, později se usmí-
řil s Janem Lucemburským a r. 1318 se ujal 
vlády na Opavsku. Často se zdržoval na čes. 
panovnickém dvoře, byl pomocní kem krále 
v politice vůči → Piastovcům v → Těšíně, 
Opolí, Kozlí a Ratiboři. Ratiboř po vymření 
tamních Piastovců získal pro sebe (1336), 
čímž se rodový majetek takřka zdvojnásobil. 
Byl zkušeným diplomatem, který měl dobrý 
vztah ke Karlu IV. Jeho sy nové založili ml. 
a st. větev rodu. Jan se stal zakladatelem st. 
větve rodu, která vládla na Ratibořsku. Ml. li-
nii na Opavsku založil Pře mek I. Opavský 
(kolem 1365–1433). Byl přívržencem mar-
kraběte Jošta i olomoucké ho biskupa a za-
sloužil se o uzavření smíru na Moravě (1401) 
a ve stejném r. holdoval králi Václavovi IV. 

PŘEKONÁVÁNÍ SCHEMATISMU



259

PŘEMYSLOVCI OPAVŠTÍ PŘEMYSLOVCI OPAVŠTÍ

V listinách z 16. 8. a 30. 11. 1404 uzavřel 
smlouvu mezi liniemi P. o. Ja ko jiné přísluš-
níky jeho generace ho zasáhly → husitské 
války. Byl rozhodným protivní kem husitů, 
1420 holdoval ve Vratislavi Zik mundovi, 
účastnil se jeho korunovace v Pra ze a bitvy 
na Vítkově a pod Vyšehradem. Husité mu 
opláceli vpádem do jeho knížec tví, přinutili 
jej ke smíru a r. 1428 musel trpět přijímání 
pod obojí v Opavském knížectví. Sňatek s kn. 
Kateřinou z Münsterberka (→ Münsterber-
kové) upevnil jeho postavení mezi slez. kn. 
V r. 1390 založil v Opavě Kapli sv. Kříže. Ne-
chal razit rovněž zl. duká ty, které představují 
doklad jeho ambicí. Byl nesporně jedním 
z nejvýznamnějších členů rodu. Jeho četné 
potomstvo těžko mohlo žít z rodového ma-
jetku na podobné vysoké úrovni, spory mezi 
nimi poznamenaly další generaci a podlomily 
její aktivitu. Z jeho pěti synů měl potomky 
nejst. Václav (po 1398–1446), který cestoval 
po cizině, přiklo nil se k Zikmundovi a bojo-
val proti husitům, s nimiž nakonec uzavřel 
smír (1428). Ml. bratr Vilém I. (asi 1410–52) 
si činil nároky na Münstrbersko, r. 1433 
se stal hejtma nem spolku slez. kn. a zaslou-
žil se o kníže cí smír r. 1445; jeho předčasná 
smrt ohrozila postavení rodu. Jejich nejml. 
bratr Přemek II. (okolo 1420–1478) byl ur-
čen duchovní dráze, studoval ve Vratislavi 
a Vídni, stal se kanovníkem ve Vratislavi 
a neúspěšně se ucházel o úřad vratislavského 
biskupa. Byl znalcem umění a asi se zabý-
val také alchy mií. Podržel si svůj formální 
podíl na Opav sku, avšak Jiří Poděbradský 
si r. 1464 vymohl, že se tohoto podílu vzdal 
v jeho prospěch. Z této linie stojí za zmínku 
také Hedvika († po 1494), dcera Přemka I., 
která odešla do kláštera a stala se abatyší 
střelínskou, a Anna († 1515), dcera Viléma I., 
rovněž jeptiška a naposledy abatyše v Třeb-
nici. Její bratr Přemysl III. († 1493) byl také 
duchov ním, stal se kanovníkem ve Vratislavi 
a farářem v Mödlingu (Rakousko), kde je také 
pohřben. Tato větev si rozdělila svou část 
rodového majetku na menší díly, nevyhnula 
se majetkové a soc. degradaci a až do svého 

vymření Janem Pobožným († 1482–87) se po-
týkala s fin. potížemi. Ze st. linie vynikl Jan 
(Hanuš, kolem 1332–80), který vládl v Ra-
tiboři a Krnově. Oženil se s Annou, dce rou 
Jindřicha kn. Hlohovského, zv. Ferreus, byl 
švagrem pol. krále Kazimíra Velikého a spří-
zněn s Joštem Moravským. Patřil k předním 
dvořanům Karla IV., je hož politiku bezvý-
hradně podporoval. Jeho výjimečné posta-
vení mu umožnilo odrážet dědické nároky vl. 
bratra, dlouho spravovali otcovský majetek 
společně. Nákladný život na cís. dvoře mu 
však přinesl i dluhy, takže část majetku byl 
nucen zastavit nebo odprodat. 13. 12. 1372 
potvrdil s bratrem Mikulá šem privilegia 
Opavy. Jeho st. syn Jan Ferreus (Hanuš, ko-
lem 1365–1424) pokračoval v otcově půso-
bení na Václavově dvoře, 1397 se připomíná 
jako hofmistr čes. království. Byl spojencem 
markraběte Jošta a aktivně se podílel na vraž-
dách Václavových milců na Karlštejně 11. 6. 
1397. Později jej nacházíme mezi stoupenci 
markraběte Prokopa, do kon ce vlády Václava 
IV. podržel úřad hejtmana kladského a ne-
modlínského. Kolem r. 1390 se oženil s He-
lenou, dcerou Zikmunda Korybuta, jak to 
odpovídalo zájmům Lucemburků ve Slezsku. 
R. 1420 holdoval ve Vratislavi Zikmundovi, 
zajal dokonce poselstvo husi tů k pol. králi. 
Husité odpověděli řadou vý padů na Rati-
bořsko i Krnovsko (→ husitské války). Byl 
posledním význ. členem rodu. Posledním 
mužským členem této linie a ce lého rodu byl 
Valentin (kolem 1485–1521), jediný dědic Ra-
tibořska, kde se připomíná 19. 12. 1506. Při-
pojil k majetku panství → Bohumín. Po jeho 
smrti po něm dědila kn. opolská. 
Lit.: Chocholatý F.: Genealogie o. P. 1255–1525, Listy 
genealogické a heraldické společnosti v Praze, 6. řada, 
1978; Konvičná, J.: Dynastické počátky o. P. a jejich 
vazby na politiku českých králů, Paginae historiae 4, 
1996; táž: Opavsko a o. P. za vlády posledních Lucem-
burků, Paginae historiae 5, 1997; Starý, M.: Dynastická 
spojení o. P. s českou a moravskou šlechtou, Genealo-
gické a heraldické listy 1, 2, 1998; Wihoda, M.: Mikuláš 
I. Opavský mezi Přemyslovci a Lucemburky, ČČH 99, 
2001; kol.: Přemyslovci. Budování českého státu, Praha 
2009.   TK
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PŘÍBOR  (Nový Jičín), německy Freiberg, 
město na řece Lubině v Příborské pahorka-
tině; 8 366 obyvatel (2011).
Nejst. doložené město na severových. Mo-
ravě – doklad z r. 1251 potvrzuje daro-
vání kostela velehradskému klášteru. Až 
do r. 1307 bylo měs to (poprvé označeno jako 

„civitas“ r. 1294) v držení → Hückeswagenů, 
jež byli později zv. pány z Příbora (viz též 
→ Hukvaldy). P. byl hosp. centrem záp. části 
hukvaldského panství, od r. 1307 až do konce 
feudalismu v rukou olomouc kých biskupů 
(od r. 1777 arcibiskupů). Ve 14. a 15. stol. 
stagnoval a patřil do kategorie malých 
poddanských měst. Získal sice od biskupa 
Mikuláše z Riesenburka v r. 1389 odúmrť 
i právo na opevnění, pevné hradby však vy-
budovány nebyly a útočiště obyv. poskytoval 
blízký hukvaldský hrad. Zejm. v 15. stol. 
byl P. s celým panstvím zastavo ván, drželi 
jej mj. Jan Tovačovský z Cimbur ka, Miku-
láš Sokol z Lamberka, → Jan Ča pek ze Sán 
i jeho zeť Jan Talafús z Ostrova, teprve poč. 
16. stol. byl navrácen olomouc kému biskup-
ství. V 16. a prvních desetile tích 17. stol. pro-
cházel etapou prosperity. Privilegium krále 
Vladislava na konání vý ročních trhů z r. 1493 
rozšířil biskup Marek Khuen o další dva vý-
roční trhy, Příborští získali právo vaření piva 
i výčepu vína, byla potvrzena privilegia řady 
cechů. Nejvíce prosperovali soukeníci, je-
jichž výrobky pronikaly na zahr. trhy v Pol-
sku, na Rusi aj. P. se rozšiřuje o předměstí 
(doloženo 1538), byl vybudován měst. vodo-
vod (1537). V r. 1581 mělo město 121 domů, 
počet obyv. se blížil k 1 tis. Zásluhou domá-
cích i vlašských stavitelů získalo zejm. nám. 
renes. charakter. Vnitřní život ve městě byl 
upravován přísnými řády a instrukcemi bis-
kupů Marka Khuena z r. 1554, Stanislava Pav-
lovského z r. 1585 i Františka Dietrich steina 
z r. 1615, které završily úspěšný protirefor-
mační postup. Výsledkem přízně bisku pů 
byla i možnost pronájmu hukvaldského 
panství (1617). Značné bylo proto postižení 
již během stav. povstání 1618–20 i v dalším 
průběhu → třicetileté války. Po konfiskaci 

biskupských statků byl P. již r. 1621 vypá-
len → Valachy, po drastickém zásahu moru 
v r. 1624 byl znovu vypálen za dán. vpádu 
r. 1626. Sanaci mělo umožnit Dietrichstei-
novo privilegium z r. 1628, ale vpád Švédů 
v l. 1642–43 přinesl nové zpustošení. Pří-
zeň bis kupské vrchnosti po skončení války 
umožni la obnovu města; podle círk. matrik 
lze před pokládat, že na konci 17. stol. se pří-
borská populace blížila již ke 2 tis., před 
válkami o rak. dědictví dosahovala asi 2 400 
a ve 30. l. 19. stol. 4 760 obyv. V r. 1694 
založil biskup Karel II. z Liech tensteina 
(→ Liechtensteinové) piaristický klášter 
s gymnáziem (→ piaristé). Prosperitu souke-
nické výroby dokládá na poč. 19. stol. přes 
400 soukenic kých mistrů ve městě. Již před 
polovinou 19. stol. byly založeny první tex-
tilní továrny – v r. 1846 Jana Rašky st. a brzy 
po ní také Ignáce Flusse. Město se stává 
během 2. poloviny 19. stol. střediskem nár. 
a kult. života. Přispívá k tomu živá spolková 
činnost, ale také založení čes. uč. ústavu 
v budově zru šeného piaristického kláštera 
v r. 1875 (do r. 1938). P. byl proto označován 
za „moravskou Li tomyšl“. Po vzniku ČSR 
se příborský dobro volnický prapor anga-
žoval při potlačení → Sudetenlandu, po → 
mnichovském diktátu však bylo město začle-
něno do něm. záboru. Osvobozeno bylo 6. 5. 
1945. Z poměrně ši roké škály prům. podniků 
zůstala po r. 1945 pouze pobočka závodu → 
Tatra a textilní závod Loana (později Lonka). 
V 60. a 70. l. 20. stol. byla vybudována sídliště 
i veř. budovy (dvě školy, zdravotní středisko 
ad.). 1. 6. 1989 byl P. vyhlášen → měst. pa-
mátkovou re zervací, k úpravě přispěly také 
oslavy 750. výročí vzniku města v r. 2001. 
K význ. stav bám patří farní kostel Narození 
P. Marie, do ložený k r. 1251, se zachova-
nými got. prvky, presbytářem z doby kolem 
r. 1400 a got. věží dostavěnou do dnešní 
výšky v r. 1590. Šlo o opevněný chrám, který 
v době středověku fungoval jako měst. pev-
nost. Kostel sv. Valentina byl vybudován 
na konci 16. stol. jako dřevěný, po příchodu 
piaristů do města (1694) jim byl darován 
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a v l. 1758–66 přestavěn do dnešní barok. 
podoby (v interiéru obrazy → I. Raaba a → 
F. I. Leichera). Kostel sv. Kříže se hřbito-
vem vznikl zřejmě r. 1516, avšak již po 100 l. 
pro zchátralost zbořen a nahrazen nedaleko 
postaveným kostelem sv. Františka Serafín-
ského (1622). Již v r. 1645 ale kostel sv. Kříže 
znovu vybudován, načež sloužil jako hřbitovní 
až do r. 1720. Komplex býv. kláštera s kolejí 
piaristů pochází z l. 1694–1716 (zřejmě podle 
projektu Giovanniho Pietra Tencally; dnes 
sídlo měst. muzea, které je součástí → Mu-
zea Novojičínska). Na renovovaném nám. re-
nes., barokně upravované měst. domy, sou soší 
P. Marie z r. 1713 i funkcionalistická radnice 
z l. 1936–38. Historizující úpravy měst. domů 
i mnohé novostavby z 2. poloviny 19. stol. 
a urbanistický plán centra P. jsou dílem míst-
ního arch. Kašpara Karlsedera (1822–1897). 
Z moderní sochařské výzdoby zaujme přede-
vším kovová plastika Množiny → Z. Kučery 
(1979–82) před ZŠ na Benátkách.
Rodáci: politolog a ekonom, piarista a univ. prof. Josef 
Ignác Buček (1741–1821), spisovatel a filozof, piarista 
→ B. I. A. Buzek, topograf → G. Wolny, zakladatel psy-
choanalýzy → S. Freud (expozice v rodném domě); his-
torik Bertold Bretholz (1862–1936), sochař → F. Juraň, 
básník a dramatik → E. Stoklas, kunsthistorik, univ. prof. 
Eugen Dostál (1889–1943), filozofka Marie Bayerová 
(1922–1997), fotograf, univ. prof. → V. Birgus ad. 
Lit.: Pokorný, F.: Příborský okres. Vlastivěda morav-
ská, Brno 1917; Lankočí, J. a kol.: P. Nástin historického 
vývoje města, Příbor 1968; K 725. výročí, VSONJ 17, 
1976; Jurok, J.: P. historický a součas ný, Příbor 1992; 
Mocek, M.: P. 1251–1650, Nový Jičín 1992; Jurok, J. 
a kol.: Dějiny města P., Nový Jičín – Příbor 2002. 
Obr.: K5; M237–241; Z44.   LD + JI

PŘÍBORSKÝ KANCIONÁL , rukopisný zpěvník 
z konce 16. století. 
Spíše než kancionálem je dílo graduálem, jeli-
kož v něm převažují mešní zpěvy (poly fonní 
skladby a gregoriánský chorál). Ob sahuje lat. 
a čes. texty, mezi nimiž je mno ho duchovních 
písní z 15. a 16. stol. P. k. vznikal před r. 1600 
zřejmě jako pomůcka pro utrakvistický bo-
hoslužebný zpěv učite lů a žáků školy farního 
kostela v → Příboře. Později sloužil zpěvákům 
místních marián ských bratrstev (→ náb. bra-
trstva). V průběhu 17. a 18. stol. do něj byly 

vpi sovány nové písně (poslední skladby za-
psány 1773 a 1776). 1904 si rukopis prohlédl → 
L. Janáček, s žáky brněnské var hanické školy 
některé písně nastudoval a dal na program kon-
certů. Kniha foliového for mátu, uložená ve → 
SOkA Nový Jičín, vyniká pozoruhodnou orna-
mentální výzdobou a má status kult. památky. 
Lit.: Baláš; Pokorný, F.: K. p., ČVM SO 31, 1914; Ma-
rušan, F.: Kulturní památka v Příboře, VSONJ 43, 1989. 
  JMl + VM

PŘIKRYL , Emil, architekt, * 28. 12. 1945 Bílo-
vec (Nový Jičín). 
Syn malíře, učitele a vlastivědného pra-
covníka Emila P. Studoval na Fakultě ar-
chitektury a pozemního stavitelství ČVUT 
(1962–68) a na AVU (1968–72, učitel Fran-
tišek Cubr). Zaměstnán byl v SIALu Liberec 
v tzv. Školce vedené Miroslavem Masákem 
(později Atelier 2 Stavoprojektu Liberec, 
1969–90). V r. 1982 pracovně pobýval v Zá-
padním Berlíně (ateliér Josefa Paula Klei-
huese) a r. 1987 byl zvolen prof. neoficiální 
Zlaté školy. V r. 1990 jmenován doc. a 1991 
prof. Školy architektury AVU. Často spolu-
pracoval s kolegy ze SIALu (Karel Hubá-
ček, M. Masák, Jiří Suchomel, John Eisler, 
Martin Rajniš ad.). P. patří k nejvýraznějším 
postavám čes. architektury od konce 60. l. 
20. stol. V reakci na zplanělou architekturu 
doby „normalizace“ cíleně rozvíjel odkaz 
meziválečného funkcionalismu a zprostřed-
kovával podněty soudobých mez. tendencí 
(neofunkcionalismus, kontejnerová archi-
tektura, mašinismus, dekonstruktivismus, 
postmodernismus). Velký domácí i mez. 
ohlas vzbudily projekty vily Věry Chytilové 
v Praze (1969–75) a rekonstrukce Galerie 
Benedikta Rejta v Lounech (1993–97; s To-
mášem Bezpalcem a Tomášem Novotným). 
Zúčastňoval se také význ. domácích i mez. 
soutěží či zakázek (Berlín, Paříž, Vídeň, 
Šanghaj ad.). – V rodném → Bílovci byly 
podle jeho návrhů postaveny 2 rodinné domy 
(manželů Širůčkových, ul. Za Nemocnicí 
17, 1975–81; manželů Drexlerových, ul. La-
buť 27, 1989–92) a zahradní domek manželů 
Stanovských (1995–97). R. 1983 se zúčastnil 

PŘÍBOR
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výstavy neoficiální tvorby Prostor, architek-
tura, výtvarné umění, vytvořené pro výsta-
viště Černá louka (→ Park kultury a oddechu 
města Ostravy; výstava byla zakázána a kata-
log zničen). Zúčastnil se soutěží na → SOkA 
Frýdek -Místek (1993; s Jánem Studeným, 
Rudolfem Netíkem a Miroslavem Kurčíkem) 
či dostavbu ostr. → Domu umění (2010).
Lit.: Šlapeta, V.: Stavoprojekt Liberec. Atelier 2, Praha 
1983; Koubová, M.: Domy E. P. v Bílovci, AUPO, Philo-
sophica – Aesthetica 16, Historia Artium II, 1995; Vybí-
ral, J. (ed.): Slavné vily Moravskoslezského kraje, Praha 
2008; Švácha, R. (ed.): SIAL, Praha – Olomouc 2010. 
Obr.: A98.   PZ + MS

PŘÍČNÝ VRCH  → Poutní místa

PŘÍSLOVÍ A POŘEKADLO , přísloví je krátké, 
někdy rýmované, o životní zkušenosti se opí-
rající a tradicí udržované mravní naučení, 
které je často vyjádřeno přirovnáním nebo 
metaforou; pořekadlo neobsahuje mravní 
zkušenost, a proto ani mravoučný soud. 
Přísloví má poznávací, zobecňující obsah, 
který v normách chování působí jako mravní 
imperativ, tím se odlišuje od příbuzných folk. 
útvarů – pořekadel, rčení, úsloví. V pro-
tikladu k přísloví neobsahuje pořekadlo 
mravní zkušenost, a proto ani mravoučný 
soud („bez peniz do hospody něliz“). Pro 
nevýraznost hranice mezi nimi jsou často 
přísloví a pořekadla publikována a klasifi-
kována společně. Nejsou spojeny se zvl. ko-
munikačními nebo vyprávěcími situacemi, 
ale objevují se v běžné mluvě, kde slouží 
lapidárnímu vyjádření myšlenky. Jako dram. 
a stylistické prvky jsou součástí textů jak 
um., tak folk. Zvl. dobří → vypravěči je do-
vedou uplatnit v bajkách (tedy → pohádkách), 
→ humorkách, → povídkách ze života, popř. 
v → pověstech. Jsou dosud živou součástí → 
folkloru. → V. Prasek ve Vlastivědě Slezské 
o p. a p. píše: „Na řeči venkovského lidu po-
zorovati zvláštnosť, že mluvu svou ozdobuje 
příslovími a pořekadly.“ V oddíle Mudro-
sloví věnuje jim celou kapitolu roztříděnou 
do mnoha menších hesel podle oblíbeného 
kritéria – obsahové stránky, např. Bůh („Buj 
se boha, styď se ludi, lebo Panbu všecko 

vidi“), dobré („Každemu čiň dobře, udělal 
sobě nejlepši“), zlé („Každá kosť ma svu 
zlosť“), lakota („Hoň dva zajice, žadneho 
něchytiš“), jazyk, řeč („Ve zlosti jazyka 
z uzdy něpuščaj“), chlouba, chvála („Lud-
ska chvala něni stala“), práce („Trpka praca, 
pokuj sladky, po pracy su mile svatky“), pe-
níze („Peníze nědělaju člověka, ale mravy“), 
hospodář, hospodyně („Chlap je hlava a roba 
čapka a bez čapky němože vyjisť“), dítky 
(„Jaky život, taky čin, jaky otec, taky syn“), 
hospodářství („Když moš statek v pořodku, 
možeš ležeť ve chlodku“). Pro snazší zapa-
matování mají mnohá p. a p. podobu rýmo-
vaných dvojverší: „Kdo se radiť něda, marně 
pomoc hleda.“ – Přísloví patří k nejst. sloves-
ným projevům, jak o tom svědčí sbírky již 
u národů starověku. U nás se se sbírkami p. 
a p. setkáváme od 15. stol. Dvě nejdůležitější 
čes. sbírky pocházejí od Josefa Dobrovského 
(1804) a Františka Ladislava Čelakovského 
(1852). Znalost přísloví ve Slezsku v 16. stol. 
dokumentuje Prasek dopisem z r. 1593, 
v němž Fridrich Kotulínský z Kotulína píše 
hejtmanu opavskému, že ho zastihla nešťastná 
příhoda, která „nechodí po horách neb ska-
lách, ale po lidech“. Oba útvary užívali hojně 
ve svých kázáních kat. i ev. kněží, např. → 
M. F. Zámrský a → B. H. Bilovský, z jehož 
kázání otištěných r. 1724 několik přísloví ci-
tuje V. Prasek („Která žena hubou mele, jest 
břemeno neveselé“; „Kdyby kůň o své síle 
vě děl, žádný by na něm neobseděl“). 
Lit.: LK NEČMS 3; Prasek, V.: Vlastivěda Slezská I. Po-
dání lidu, Opava 1888; Spilka, J.: Sbírka přísloví z Hlu-
čínska, ČL 50, 1963; Československá vlastivěda III., Li-
dová kultura, Praha 1968; Mukařovský, J.: Přísloví jako 
součást kontextu, in: Cestami poetiky a estetiky, Praha 
1971; Šrámková, M.: Česká prozaická folkloristika 
v letech 1945–2000, Praha 2008.   MŠ

PŘÍTEL DĚLNÍKŮ , česko -německé periodi-
kum pro zábavu a poučení, 1883–94. 
Vycházel v Moravské → Ostravě zprvu 
jako týdeník, od r. 1890 jako čtrnáctideník 
a pouze česky. Vyd. a zodpovědnými red. 
byli František Wattolik (1883–90) a Arnošt 
Hebling (1890–94), kromě nich list redigo-
vali Alois Jeltsch (1890), Jin dřich šlechtic 
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z Zimmermannů (1891–94). List byl určen 
dělníkům čes. i něm. národnosti, po celou 
dobu vycházení zůstal národnost ně indife-
rentní. Staral se zejm. o osvětu, vzdělávání 
a zábavu dělníků. Byl programově nepolit., 
ale nesouhlasil s cíli a pro středky soc. demo-
kracie v boji za zlepšení soc. a prac. podmínek 
dělnictva. Z vážných témat se podrobněji vě-
noval soc. otázkám. Kromě toho přinášel in-
formace o neštěstích, velmi omezené zprávy 
z domova a ze zahraničí, zvl. o různých sen-
zacích. Tiskl také cestopisy, hornické pověsti 
(→ hornický folklor) ad. 
Lit.: Jiřík, K. a kol.: Městský archív v Ostravě. Průvodce 
po fondech a sbírkách, Ostrava 1967; Kubíček, J.: No-
viny a časopisy na Moravě a ve Slezsku do roku 1918, 
Brno 2001.   HŠ + PHr 

PUHAČ , Vladimír, dramaturg, šéf činohry,
 * 13. 2. 1952 Šternberk (Olomouc). 
Absolvoval FF UP (1978) a postgraduální 
studium oboru estetika se specializací na um. 
kritiku na FF UK (1984). V l. 1984–89 byl 
angažován ve Slezském divadle Zdeňka Ne-
jedlého (→ Slezské divadlo) v → Opavě jako 
dramaturg (společně s → M. Zbavitelem 
v l. 1984–86, s Ivanou Přiby lovou 1987–89), 
zde význ. dramaturgickým krokem k div. 
antiiluzivnosti a příležitostí pro mladé herce 
se stala hra Josepha Hellera Hla va XXII (rež. 
→ M. Horanský, 1988). Dále působil ve Stát-
ním divadle Oldřicha Stibora v Olo mouci 
(resp. Moravském divadle) jako šéf činohry 
(1989–90) a dramaturg (1989–93). Autorem 
řady lit. a div. rec.   SP 

PUCHALA , Dobeslav (Dobeš, Dobek), husit-
ský hejtman polského původu [*], [†]. 
Pravděpodobně potomek pol. rodiny used lé 
na Spiši, na Moravu přišel r. 1424 se Zik-
mundem Korybutovičem. Z poč. r. 1425 
je zachována zpráva, že spolu s Petrem Ho-
lým, zv. Polák, dobyli kartuziánský klášter 
v Do lanech, získali hrady Majetín a Hluboký 
a ohrožovali klášter Hradisko u Olomouce. 
Údajně ve spolupráci s Janem Tovačovským 
a Petrem Strážnickým připravovali útok 
na Olomouc. Na přelomu l. 1427/28 získali 
husi té pod velením Jana Tovačovského řadu 

měst na sev. a severových. Moravě a ve Slez-
sku, hejtmanem husitské posádky v → Od-
rách se stal P. Při tažení táborů a sirotků 
do Slezska r. 1428, stejně jako při výpravě 
v březnu 1430 se k nim P. připojil. Spolu s kn. 
Bolkem Opolským dobyl Klučbork, kde 
se P. stal hejtma nem. Odtud získal i město By-
činu. V dubnu 1433 však neodolal protiútoku 
a hrad Kluč bork byl ztracen. S → J. Čapkem 
ze Sán táhl také proti → řádu něm. rytířů 
a při této výpravě byl jmenován hejtmanem 
města Bydhoště. Viz též → husitské války. 
Lit.: Šmahel, F.: Husitská revoluce 3, Praha 1996; Ju rok, 
J.: Moravský severovýchod v epoše husitské revo luce, 
Nový Jičín 1998.   LD

PUCHOVÁ , Hana, malířka, * 15. 4. 1966 Os-
trava.
Systematickou výuku kresby a malby za-
čala na LŠU u Karla Žaludy a Aleny Ovčáč-
kové. Vystudovala VŠUP (1991–97, ateliér 
Jiřího Šalamouna), v rámci studia pobývala 
v Marseille (1996), umělecky je zakotvena 
v → Ostravě (skupina Přirození) v blízkosti 
výtvarníků → J. Surůvky, → D. Balabána, 
Zdeňka Janošce -Bendy nebo literátů → J. Ba-
labána či → P. Hrušky. V její tvorbě dominuje 
lidská postava, jde většinou o lidi jí blízké, jež 
lze identifikovat (bratři J. a → D. Balabánové 
a další přátelé, rodinní příslušníci), přitom 
však nejde o záměrné portréty, ale lidské si-
tuace. Postavy stylizované plošně a ve výraz-
ném obrysu až monumentalizované jsou jen 
výjimečně umístěny v konkrétním prostředí, 
většinou vystupují proti monochromnímu 
pozadí. Podobným způsobem tvoří i zátiší. 
Některé obrazy a kresby spojuje v cykly (Oči 
hluboko dokořán, Jsme tady). Obyčejnost 
a všednost jejích postav se díky soustředě-
nému výrazu očí a stylu malby proměňuje 
v jedinečnost. V kresbě se ukládají osobní 
prožitky nebo sny. Původnost malby řadí au-
torku do kontextu současné čes. malby, což 
vykazují i sumarizující kolektivní výstavy 
v tuzemsku i zahraničí (Ostrava – umjeni…?, 
Mánes Praha a → GVUO, 1998; Altruismus: 
Kunst aus Tschechien heute, Bonn, 2010; 
Česká malba generace 90. let, Dům umění 
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města Brna, 2011). Samostatně vystavovala 
v Marseille (1996), Ostravě (Antikvariát 
Černý pavouk, 1997; opakovaně Galerie → 
Fiducia, 1997, 2000, 2009; GVUO, 2000; 
Galerie Dole, 2009; Galerie Beseda, 2011; 
Galerie Jáma 10, 2012), → Frýdku -Místku 
(1998, 2004), Olomouci (1999), Praze (2003, 
2012), Táboře (2011), Brně (2012) a Chebu 
(2013). Ilustrovala např. prózu J. Balabána 
Černý beran, knížku pro děti Marka Tomana 
Můj Golem nebo sbírku P. Hrušky Zelený 
svetr. Spolu s J. Balabánem vytvořili komiks 
Srdce draka.
Lit.: Balabán, J.: Výstava skupiny Přirození, Ostrava 
1990; Ostrava umjeni…?, Ostrava 1998; Krajiny malby. 
Patnáct pohledů na současnou malbu, Ostrava 2009; 
Zima / Winter 2013, Cheb 2013. 
Obr.: V273.   MŠť

PUSCHMANN , Josef, hudební skladatel a ka-
pelník, * před 28. 7. 1738 Červená Voda, † asi 
3. 2. 1794 Olomouc. 
V l. 1763–67 byl jako hudebník ve službách 
Karla Traugotta hr. Skrbenského (→ Skr-
benští z Hříště) na zámku v Hošťálkovech, 
1767–77 kapelníkem zámecké hudby Ignáce 
Dominika hr. Chorinského ve Velkých Hoš-
ticích (→ zámecké kapely a divadla). Zde slo-
žil Singspiel über das Leben des gegen Gott 
Lieb-vollen Heiligen Joseph von Coper tin… 
(1768, provozován minority v → Opavě, → 
círk. řády, → řádové divadlo) a v r. 1777 scé-
nicky předvedl vl. kantátu na osla vu svatby 
Chorinského dcery Marie Anny. Od r. 1778 
až do smrti byl kapelníkem při olomouckém 
dómu. 
Lit.: BSSSM NŘ 2 (14); Zbavitel, M.: Kalendárium 
dějin divadla v Opavě, Opava 1995; Focht, J.: J. P., in: 
Lexikon zur deutschen Musikkultur Böhmen, Mähren, 
Sudetenschlesien, München 2000.   JŠt

PUTZLACHER -BUCHTOVÁ , Renata, básnířka, 
překladatelka, dramaturgyně, * 15. 6. 1966 
Karviná. 
Absolventka pol. gymnázia v Českém → 
Těšíně, polonistiky a dějin divadla na Jagel-
lonské univerzitě v Krakově, v l. 1989–96 
a 1999–2001 dramaturgyně Polské scény 
→ Těšínského divadla, zakladatelka (spolu 

s → J. Nohavicou a Zbigniewem Siwkem) 
polsko -čes. um. spolku Avion a stejno-
jmenné edice v Českém Těšíně. Spolupra-
cuje s → ČTO, → ČRO a rozhlasem v Brně, 
s katedrou slavistiky FF MU. Ve své pův. 
tvorbě reprezentuje tzv. ženský směr. Au-
torka básnických sbírek Próba identyfikacji 
(1990), Oczekiwanie (1992), Kompleks Ewy 
(1992), Ziemia albo -albo (1993), Małgorzata 
poszukuje Mistrza / Markétka hledá mistra 
(1996), Pomiędzy (2001), Mezi řádky (2003), 
Angelus (2006), poezie a prózy W kawiarni 
AVION, której nie ma (2012), her Létající 
Frída (2000), Těšínské niebo (2004), Ond-
raszek – Pan Łysej Góry (2005), W stronę 
Czarnolasu (2007), Słodkie rodzynki, gorz-
kie migdały (2010), monodramatu Já, Mar-
got (2001), rozhl. hry Alma i Gustav (2010), 
dramatizace Jdu z daleka… (1998), Most nad 
Lučinou (2002), Denní dům, noční dům (2011), 
libreta Brána poutníků / Porta peregrinorum 
(2011), textů písní a překladů (J. Nohavica, 
→ K. Kryl, Beata Ostrowicka, Olga Tokar-
czuk, Joanna Mueller, Jiří Kolář ad.). Publi-
kovala rovněž v četných alm. a antologiích, 
dále v periodikách → Alternativa Nova, → 
GL, Host, → KalŚ, Kronika Beskidzka, KM, 
LitN, → Modrý Květ, Revue Labyrint, Tvar, 
→ Weles, → Zw aj. 
Lit.: Bonowicz, V.: Současná polská literatura a mladá 
literatura Zaolzí, Alternativa Nova 3, 1987, č. 9; Marti-
nek, L.: Současná překladatelská aktivita polských spi-
sovatelů na Záolží, in: Česká a slovenská literatura dnes, 
Praha – Opava 1997; Martinek, L.: Identita v literatuře 
českého Těšínska, Opava 2009.   IB + AJ 

PYSZKO , Jan, básník, prozaik, překladatel,
 * 17. 9. 1925 Návsí (Frýdek -Místek). 
V r. 1949 absolvoval SŠ pedagogickou v → 
Těšíně, poté Vysokou školu pedagogickou 
v Bratislavě. Působil jako učitel na čes. → 
Těšínsku, v → Hnojníku byl ředitelem ZŠ. 
Věnoval se sborovému zpěvu (Chór Nauc-
zycieli Polskich, → Gorol) a ochotnickému 
di vadlu, řídil lit. oddělení → SLA. Vl. 
tvorbu zahájil teprve po čtyřicítce sbírkou 
tzv. eko logické poezie Pęknięta pieczęć po-
całunku (1988), následovala sbírka Słowa 
jak kami enie (1993) a Potoki (1994). Vyvíjel 
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rovněž činnost ediční a překladatelskou 
(Ivan Bukov čan, Jiří Štyrch, Ján Solovič, 
Mikuláš Kočan). Pub likoval v alm. a antolo-
giích, v periodikách → GL, → KalŚ, Nasza 
Gazetka, Ogniwo, Ozvěny -Echo, → Zw aj. 
Lit.: W górę doliny, Český Těšín 1992; Urbanec, J.: 
Básník J. P., VL 21, 1995, č. 2; Rosner, E.: Literární 
tvorba, in: Polská národní menšina na Těšínsku v České 
republice, Ostrava 1997.   IB

R
RAAB , Ignác, malíř, * 1715 Nechanice (Hra-
dec Králové), † 2. 2. 1787 Velehrad (Uher ské 
Hradiště). 
Vyučil se u Jana Jiřího Majora, u něhož zůstal 
řadu let. Později se usídlil v Praze. R. 1744 
vstou pil v brněnské koleji do jezuitského řádu 
a působil pak v celé řadě jezuitských ko lejí 
v Čechách, na Moravě i ve Slezsku. Po zru-
šení řádu pobýval krátce v Zábrdovicích 
a nakonec na Velehradě. Mimořádný roz-
sah R. díla, s nímž se setkáváme v Čechách, 
na Moravě, ve Slezsku, v Polsku, Maďarsku 
i Rusku, svědčí o existenci dílny s řadou spo-
lupracovníků. Ve své tvorbě R. čerpal z díla 
Petra Brandla, Leopolda Willmanna, později 
z dí la Francesca Guardiho a Giuseppa Zaise, 
kompoziční schémata také z díla Petera Paula 
Rubense. Přes velké množ ství vlivů, jež mů-
žeme v R. díle vysledovat, má jeho dílo řadu 
svérázných rysů. Je to pře devším vl. okruh 
typů loutkovitých postav s oblými hlavami 
a typickými fyziognomiemi naplněnými 
sentimentálním půvabem, svérázná traktace 
oděvů a utváření anato mických detailů, záliba 
v malování dětských postaviček, osobitý mal. 
rukopis, barevnost a ustálená kompoziční 
schémata. R. tvorba se vyznačuje idylickým 
líčením děje, graci ézními gesty a líbezností 
tváří, prosvětlenou vzdušnou atmosférou 
a rokokovým rem brandtismem. Přes řadu 
eklektických rysů a výkyvy v kvalitě, způso-
bené množstvím zakázek i dílenskou činností, 
představuje jeho tvor ba jedno z mála pojítek 

čes. umění s územím čes. Slezska. Jeho dílo 
ovlivnilo řadu slez. umělců (→ I. Günthera, → 
F. Lichta, J. F. Kleina [→ Kleinové]) a tvoří 
závažnou slož ku dochovaného obrazového 
fondu 18. stol. v čes. Slezsku. 
Lit.: Schenková, M.: Malířství 18. století v západní čás ti 
českého Slezska. Katalog autorsky určených děl – III. 
Část, ČSM-B, 44, 1995; Krsek, I. – Kudělka, Z. – Stehlík, 
M.: Umění baroka na Moravě a ve Slezsku, Praha 1996; 
Schenková, M. – Olšovský, J.: Barokní malířství a so-
chařství v západní části české ho Slezska, Opava 2001; 
titíž: Barokní malířství a sochařství ve východní části 
českého Slezska, Opava 2004. 
Obr.: V38.   MSch 

RACEK , Ilja, divadelní režisér a ředitel, roz-
hlasový a televizní redaktor, režisér a scená-
rista, dramatik, pedagog, publicista, * 10. 4. 
1950 Zábřeh (Ostrava -město). 
Absolvoval Fakultu žurnalistiky UK (telev. 
publicistika, 1973) a rež. na Divadelní aka-
demii múzických umění (1976). V l. 1975–82 
působil v → ČTO a → ČRO, 1983–86 šéf 
a režisér čes. scény → Těšínského diva-
dla, 1986–91 šéf a režisér činohry Divadla 
F. X. Šaldy v Liberci, 1991–98 ředi tel → 
NDM, 1998–2001 náměstek minist ra kul-
tury ČR, od r. 2001 ved. odboru kul tury 
a památkové péče Moravskoslezského kraje, 
v l. 2002–13 ředitel ČTO. Příležitostně se vě-
nuje také operní režii (v NDM Bedřich Sme-
tana: Prodaná nevěsta,1997, obnoveno 2006 
a 2010; Giovanni Battista Pergolesi: Služka 
paní, 2001, aj.). 
Lit.: Almanach Národního divadla moravskoslezského 
1919–1999, Ostrava 1999.   JŠt 

RADA NARODOWA KSIĘSTWA CIESZYŃ SKIEGO , 
politický orgán reprezentující zájmy polské 
národnostní menšiny na Tě šínsku v letech 
1918–1920. 
Národní rada pro Knížectví těšínské vznikla 
19. 10. 1918 jako reakce na vydání manifes tu cí-
saře Karla I. o federalizaci Rakouska -Uherska 
ze dne 16. 10. Prohlásila se za reprezentantku 
zájmů pol. obyv. na → Těšínsku a koordiná-
torku styků se stát. úřady. Pův. měla 22 členů, 
v čele stáli poslanci zem. sněmu a Říšské rady, 
členové tzv. Polské ho kruhu → J. Londzin, 
Jan Michejda (Polské národní sjednocení) 
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a Tadeusz Reger (Polská sociálně demokra-
tická strana Slezska). Na 27. 10. 1918 svo lala 
RNKC do → Těšína tábor lidu, v jehož rezo-
luci vítala vznik samostatného pol. stá tu a po-
žadovala, aby k němu bylo připoje no Těšínsko 
i „pol. části Spiše a Oravy“. V podobném du-
chu organizovala další ma nifestace v Doub-
ravě, → Orlové, v Těšíně 30. 10. aj., 29. 10. 
zaslala zem. prezidento vi telegram se sděle-
ním, že se ujímá vlády nad Těšínskem. Tyto 
akce byly podnětem ke vzniku čes. → ZNV 
pro Slezsko (ZNVS), který měl zajistit vlá du 
nad Těšínskem pro ČSR. Pozice RNKC upev-
nil voj. převrat v těšínské posádce, uznání 
varšavskou vládou a Likvidační komisí v Kra-
kově, pol. orgány však do situace na Těšínsku 
příliš nezasahovaly. Ve dnech 3.–5. 11. po-
depsa ly RNKC a ZNVS prozatímní dohodu, 
která vymezovala okruhy působnosti obou 
orgánů a ponechávala definitivní rozhodnutí 
o děle ní Těšínska na vládách Polska a ČSR. 
Napětí však po volilo jen dočasně. Pol. vláda 
Moraczewské ho uznala 25. 11. svrchovanost 
RNKC nad Těšínskem, dekretem Józefa Pił-
sudského z 28. 11. zde vypsala volby do Ústa-
vodárného sejmu a trvala na nich i přes nótu 
čs. vlády. V polovině prosince byla v Těšíně 
vytvoře na pol. zem. vláda v čele s členem 
RNKC Janem Michejdou. Následovalo vy-
jednávání na mezistát. úrovni v Praze, čs. 
strana však vyčkávala na rozhodnutí Do-
hody. Ve dnech 23.–30. 1. 1919 následovalo 
obsazení Tě šínska čs. vojskem až po horní 
Vislu, jehož následkem se situace vyhrotila 
(uprchlíci, množící se incidenty, čes. strana 
internovala Michejdu). Agitaci za připojení 
Těšínska k ČSR podpořil vůdce tzv. Šlązaků 
→ J. Koždoň. Na základě pařížských dohod 
došlo na poč. února 1919 ke stažení čs. voj-
ska na demarkační čáru, RNKC se vrátila 
do Těšína a prohlásila, že pol. úřady přebe-
rou vládu podle linie z 5. 11. 1918, ale bez 
úspě chu – kolem demarkační čáry bylo ur-
čeno z obou stran 5km neutrální pásmo. – 
V dubnu 1919 rozhodla RNKC o vytvoření 
propa gandistického úřadu Sekretariat poli-
tyczny dla Śląska, který měl provádět agitaci 

v souvislosti s přípravou předpokládaného 
→ ple biscitu. V polovině září 1919 rozhodla 
o vytvoření Głównego Komitetu Plebisci-
towego v Těšíně a jeho poboček v dalších ob-
cích. Příprava plebiscitu se však opožďovala, 
RNKC vyzývala pol. vládu, aby vzala Po-
láky na Těšínsku pod svou ochranu, ta však 
v té době dávala přednost řešení konfliktu 
s bolševickým Ruskem. Mezi radou a pol. 
vládou vzniklo napětí, přesto se podařilo 
do sáhnout zásahu Varšavy proti sjednocení 
čs. měny až do vyřešení konfliktu na Tě-
šínsku. Na přelomu l. 1919/20 jednaly spolu 
znovu obě vlády, RNKC hrozilo dokonce 
zrušení, které podmiňovala pol. vláda návra-
tem ke stavu z listopadu 1918, jednání však 
neved la k cíli. 30. 1. 1920 přijela do Těšína 
me zispojenecká plebiscitní komise, která 
rozhodla o zachování demarkační linie z 3. 2. 
1919, vytvoření dvou prefektur a přenesení 
části správních pravomocí na sebe. Vý-
kon né pravomoci dosavadních orgánů včetně 
RNKC tím skončily. Opět se začaly množit 
násilnosti, 19. 5. vyhlásila mezispojenecká 
komise na Těšínsku výjimečný stav, situace 
se však neuklidnila. RNKC měla v té době 
již o výsledku plebiscitu vážné pochybnosti 
a přikláněla se k souhlasu s arbitrážním řeše-
ním problému. Prestiž pol. vlády v létě 1920 
prudce poklesla v souvislosti s tažením bol-
ševických armád na Varšavu, nakonec dne 
28. 7. 1920 rozhodlo jednání Velvyslanecké 
konference o čs. -pol. hranicích na Těšínsku, 
Spiši a Oravě ve prospěch minimálních čs. 
požadavků. Zástupci RNKC nebyli na jed-
nání připuštěni. RNKC pak ukončila k 4. 8. 
1920 svou činnost prohlášením obsahujícím 
obvinění členů vlády, že se zřekli plebis-
ci tu a podepsali dokument o dělení Těšín-
ska, a výzvou pol. sejmu, aby rozhodnutí 
konference nepřijal. 
Lit.: Pelc, F.: O Těšínsko. Vzpomínky a úvahy, Slez-
ská Ostrava 1928; Sworakowski, W.: Polacy na Śląsku 
za Olzą, Warszawa 1937; Valenta, J.: Česko -polské 
vztahy 1918–1920 a těšínské Slezsko, Ostrava 1961; 
Gruchała, J.: Droga Cieszyniaków do Polski odrodzonej 
(1914–1920), Katowice 1968; Gawrecki, D.: Politické 
a národnostní poměry v Těšínském Slezsku 1918–1938, 
in: Studie o T 15, 1999.   NP
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RADHOŠŤ , hora představující nejen domi-
nantu Beskyd (nadmořská výška 1 129 m), 
ale i místo s bohatou náboženskou, národní 
a kulturní tradicí. 
Jeho vrchol uzavírá výrazný, zdaleka vi-
ditelný Pustevenský hřbet, po němž vede 
od Pusteven se stavbami → D. Jurkoviče 
oblíbená turistická stezka. Název hory 
je opředen legendami a mýty, je od vozován 
od jména slovanského boha Radegasta, jehož 
kamenná socha při zmiňované stezce je dí-
lem → A. Poláška (1931). Ten vytvořil také 
bronzové sousoší slovanských věrozvěstů 
sv. Cyrila a Metoděje na vrcholu (1931), 
které připomíná jejich údajný výstup na horu, 
symbolizující příchod křesťanství do těchto 
končin. Již v r. 1735 byl na R. misionáři 
vztyčen kříž s obrazem sv. Františka Xaver-
ského, což zavdalo začátku poutní tradice 
(→ poutní místa), která vyvrcholila stavbou 
kaple sv. Cyrila a Metoděje v l. 1896–98. Její 
stavba v byzantském stylu byla při opravách 
v l. 1924–26 obložena šindelem a při vstupu 
doplněna o valaš. zvonici. – Hora se stala 
také inspirací pro mnohé spisovatele. Např. 
→ J. H. A. Gallaš oslavuje R. jako po-
svátné místo, zmiňuje se o něm Jan Kollár 
ve Slávy dceři (1832), → F. Palacký složil 
na jeho oslavu ódu, → J. E. Vocel napsal 
črtu Radhošť (1846). Svatopluk Čech se do-
tkl téhož tématu v básni Morava (1907), 
podobně i další autoři (→ F. Herites, Fran-
tišek Táborský, Karel Elgart Sokol, Josef 
Merhaut). Ještě výrazněji se objevuje téma 
R. u spisovatelů z regionu, např. u → J. Ka-
luse, → M. Jahna, → B. Četyny, zvl. pak 
u → F. Horečky ve sbírce veršů Radhošť 
(1924) a v knize → Č. Kramoliše Radhošť 
v pohád kách, bájích a pověrách (1926). 
Neméně silná byla inspirace u výtv. umělců. 
Lit.: Šuleř, O.: Paměť domova, Praha 1994. 
Obr.: A42; H9–10; S64.   JI + JS 

RADHOŠŤ , pokrokově a národně zaměřený 
list, 1894–97. 
Vycházel ve Valašském Meziříčí nejprve 
jako čtrnáctideník, ale již v prv ním r. změnil 

periodicitu na týdenní. Během r. 1895 se re-
dakce přesunula do Moravské → Ostravy, 
kde od r. 1896 vycházel tento list dvakrát 
týdně až do r. 1897, kdy došlo ke spojení 
časopisů → Ostravice a R. v časopis → Os-
travský obzor. Vyd. a odpovědným red. byl 
→ F. Sokol -Tůma, který zde uve řejňoval 
mj. i své prózy. Ke spolupracovní kům listu 
patřili J. Zrno, M. Siebrt -Kodeto vá ad. Za-
měření časopisu bylo pokrokové, politicky 
byl orientován mladočesky, hájil čes. národ-
nostní a hosp. práva. R. byl dem. list, zasazo-
val se o zavedení všeob. hlasovacího práva 
a celkovou úpravu dělnických poměrů. Byl 
nepřátelský vůči soc. demokracii a odmítal 
soc. převraty. Vůči církvi zaujímal neutrální 
stanovisko. Zabýval se především domácí 
politikou v kontextu politiky říšské, přinášel 
přehled nejdůleži tějších zahr. událostí, velký 
prostor byl vě nován dopisům čtenářů. 
Lit.: Adamus, A.: Dějiny novinářství na Ostravsku v pře-
hledu, in: Věstník archivu a musea ostravského kraje 2, 
1935; Jiřík, K. a kol.: Městský archív v Ostravě. Průvodce 
po fondech a sbírkách, Ostrava 1967.   HŠ

RADIOJOURNAL  (RADIO -JOURNAL), firemní 
jméno Rozhlasové společnosti českosloven-
ské, s. r. o. 
Ve společnosti měli hl. zastoupení podílníci 
Radioslávie, a. s., pro telegrafii a telefonii 
bez drátu. Od poč. existence čs. rozhl. vy-
sílání (květen 1923) R. zajišťoval program 
ve všech postupně se rozvíjejících rozhl. žán-
rech. Se vznikem mimopražských stanic 
(Brno, Bratislava, Košice, → Ostrava) rozdě-
lil svou působnost i na ně. Od r. 1929 se uží-
valo názvu Radiojournal Moravská Ostrava, 
od r. 1948 Československý rozhlas Ostrava 
(→ ČRO).   MŠť 

RADOSTNÁ ZEMĚ , časopis s podtitulem 
Čtvrt letník Slezského studijního ústavu 
a jeho lidových badatelů v Ostravském kraji, 
1951–62. 
Kolem časopisu se seskupili st. i ml. sběra-
telé ze Slezska a Ostravska a organizovali 
sběratelskou činnost především národopis-
nou. RZ zanikla r. 1962, kdy se vypracovala 
do té míry, že svou úrovní překračovala 
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hranice reg. časopisu. Stalo se tak ke škodě 
oborů v RZ zastoupených (etnografie, folk-
loristika, lit. věda, historie, hud. věda, jazy-
kověda) i ke škodě kult. a věd. života celého 
širšího Ostravska a Slezska. Red. RZ byli 
→ J. Rohel, → D. Šajtar, → I. Stolařík, → 
A. Satke, → J. Svoboda, Vlasta Kurková 
a především Hana Podešvová. Časopis přiná-
šel jak příspěvky materiálové z nejrůznějších 
oblastí života na venkově i v prům. oblastech, 
tak odb. studie z pera → V. Ficka, → J. Gel-
nara, → A. Grobelného, V. Kurkové, H. Po-
dešvové, A. Satka, Vladimíra Scheuflera, 
→ O. Sirovátky, → A. Sivka, Ivo Stolaříka, 
Drahomíry Stránské, D. Šajtara, → A. Turka 
a mnoha dalších. Zvýšená pozornost byla vě-
nována → Hlučínsku a → Těšínsku, odkud 
bylo shromážděno velké množství cenných 
zápisů. Důležité místo měla i dělnická a hor-
nická kultura. Ve 2. čísle 11. ročníku (1961) 
je otištěn podrobný rejstřík všech dosavad-
ních ročníků, který je podle oborů rozdělen 
do 8 oddílů. Hodnotíme-li vydávání RZ, 
musíme ocenit zvl. to, že se na jejích strán-
kách podařilo zachránit množství dosud ne-
známého a po druhé svět. válce mizejícího 
jak vesnického, tak → hornického folkloru. 
Zapsané texty jsou svědectvím toho, že ještě 
v 50. l. 20. stol. žili ve Slezsku vynikající zpě-
váci a → vypravěči s bohatým pohádkovým 
fondem. Svým obsahem a zaměřením po-
mohla RZ formovat reg. povědomí. 
Lit.: Šrámková, M.: Česká prozaická folkloristika 
v letech 1945–2000, Praha 2008.   MŠ

RADUŇ  (Opava), zámek. 
První zprávy o R. pocházejí z r. 1320, tehdy 
zde stála středověká tvrz. V 16. stol. za dr-
že ní → Tvorkovskými z Kravař byla pře-
budována zřejmě na trojkřídlý renes. zámek 
s hodinovou věží v průčelí a patrovými ar-
kádami na nádvorní straně. Během 17. stol. 
zámek pro neu stálé střídání majitelů chátral. 
V l. 1822–25 za držení opavského velmože 
Jana → La rische -Mönnicha byl přestavěn 
v pohodlné klasicistní venkovské síd lo (auto-
rem projektu opavský arch. → J. A. Englisch, 
stavbu prováděl → A. Onderka). Park byl 

upraven podle angl. vzorů. V okolí zámku 
vznikla empírová oranžérie, ovčín a úřed-
nické budovy. Za Blücherů, kteří drželi sta-
tek od r. 1832, byly přistavěny hradební zdi 
(1849), interié ry byly během poloviny 19. stol. 
upravová ny v historizujícím slohu. Za Geb-
harda Blüchera na přelomu 19. a 20. stol. 
došlo k novogot. úpravě rybničního průčelí 
zámku, kde vznikl gotizující štít a na ná-
dvoří hrázděná vížka a vysoká romantizu-
jící věž. – Současná expozice představuje 
vybraně zařízené zámecké salony, vypo-
vídající o životním stylu a prostředí aristo-
kratických rezidencí v 18. a 19. stol. Zdobí 
je sbírka luxusního porce lánu, skla a stříbra, 
mal., grafických a sochařských děl. Cenná 
je i knihovna s té měř 16 tis. svazky. Zámek 
je ve správě → NPÚ Ostrava.
Lit.: Vojtal, P.: Tři nebo šest zámků? R. – Bravantice – 
Studénka, AHMUSO C 4, 1999; Rosová, R.: Příspěvek 
ke stavebnímu vývoji zámku v R., in: Památkový ústav 
v Ostravě. Výroční zpráva 1998, Ostrava 1999; Šopák, 
P.: Smysl pokoje. K architektuře zámku v R. kolem roku 
1900, ČSZM-B 52, 2003, č. 3; Kolářová, E.: Státní zámek 
R., Ostrava 2009; Vojkovský, R.: R., Dobrá 2009. 
Obr.: HZ63–64.   JŠd + JI

RAFAJ , Miroslav, spisovatel, publicista, * 25. 4. 
1934 Zubří (Vsetín), † 5. 12. 1988 Opava. 
Vystudoval obor lesnické stavby, od své pro-
fese se postupně dostal k literatuře, z techn. 
zkušeností ale dokázal těžit i v lit. tvorbě. 
Ve svých prózách se často vracel do let druhé 
svět. války, snažil se hledat souvislosti mezi 
válečným utrpením a současností. Poměr je-
dince a společnosti se pokusil zachytit v ro-
mánu Obtíže rovin (1973). Vztah ke krajině 
a jejím tradicím se snažil vyjádřit v novele 
Průzkum větrných mlýnů v Oderských vrších 
(1979), problém morálního dilematu zpraco-
val v románu Slaný sníh (1976). Povídky 
ze sbírek Zahrada po rodičích (1979) a Pěší 
lidé (1985) tematicky nejvíce čerpají z Krnov-
ska a Opavska, opírají se o autorovu vl. zku-
šenost a usilují v řešení svých témat o etický 
akcent. Některé jeho prózy byly upraveny 
do podoby telev. her. Je také autorem 2 div. 
her, které tematickým zaměřením a řeše-
ním konfliktů navazují na jeho prozaickou 

RADOSTNÁ ZEMĚ
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tvorbu, jejich vyznění však nebylo umělec-
ky přesvědčivé (Dostihy v Odrách, Cesta do 
vnitrozemí, obě 1976).
Lit.: Zahrádka, M.: Romboid 6, 1978, č. 8.; Svoboda, J.: 
Prozaik a jeho svět, KM, 1986, č. 3.   JS 

RAFAJ , Oldřich, literární historik, kritik, edi-
tor, překladatel, básník, * 25. 4. 1934 Zubří 
(Vsetín) † 29. 4. 2010 Praha. 
Vystudoval češtinu a polštinu na FF UK, pak 
byl red. → Krajského nakladatel ství → Os-
trava, Československého spisovate le v Praze 
(od r. 1965), od září 1968 pracov níkem Úřadu 
pro tisk a informace, v l. 1971–74 šéfred. 
Československého rozhlasu v Praze, šéfred. 
LitM (1974–89) a předním členem výboru 
Svazu československých spisova telů v době 
tzv. normalizace (→ OS). Pozornost vě noval 
jednak reg. literatuře a jejím autorům: Li-
teratura a současnost (1963, věnováno dě-
jinám literatury na Ostravsku 1945–1960), 
Portréty (1979, kritiky a studie); jednak 
vztahu poli tiky a literatury: Zápas o součas-
nost (1978), O literaturu našich dní (1981). 
Edičně při pravil soubory Černá země (1962), 
Verše mladých ostravských básníků (1961), 
Tobě, Ostravo! (1978). Básnicky debutoval 
sbír kou To nejbližší (1980), v níž se opakuje 
mo tiv Lidic, osvobození Ostravy, budování 
socialismu a protiválečná tematika. K těmto 
tématům se vracel i ve sbírkách Noční pře-
sun (1986), Tři poemy a Testament (1984) aj. 
Z posledních 20 l. pocházejí sbírky Psí čas 
(1995), Černé blesky (1996), Prameny cest 
(2002) a Touha po životě (2007). Přispěl 
do sborníku Bratrstvo krkav čí pracky (1999). 
V překladech se věnoval zvl. literatuře pol. 
(překlad knih Stanisława Lema; alm. mo-
derní pol. poezie Paměť, 1974) a slov. (An-
drej Plávka, Vladimír Reisel ad.; antologie 
Obřad s plamenem, 1982). 
Lit.: Pfeffer, V.: Básník, O. R., VL 11, 1985, č. 2.
   IM + MP 

RAIDOVÉ , malířská rodina v Krnově. 
Antonín, malíř pokojů a kostelních obrazů 
a restaurátor, * 21. 4. 1856 Boboluszki (Pol-
sko), [†]. 

Kde se vyučil, není zjištěno. Restauroval 
fresky → J. Sterna v krnovském minorit-
ském kostele a na fasádu hřbitovního kostela 
v → Krnově namaloval výjev Ukřižování. 
Fridrich Karel (Fritz), portrétista, krajinář, 
malíř žánrů, * 26. 11. 1888 Krnov (Bruntál), 
† 12. 3. 1981 Staffelstein (Německo). 
Syn Antonína R. a bratr Lutze R. Studoval 
na vídeňské a drážďanské AVU a v l. 1917–45 
pobýval v Krnově. Po válce přesídlil do 
Německa. Byl členem několika něm. um. 
spolků, s nimiž vystavoval (→ Ver einigung 
bildender Kün stler Schlesiens, → Kunstring). 
Byl úspěšným portrétistou, jeho portréty 
se vyznačují schopností vystihnout osobi-
tost portrétovaného, krajiny, veduty i žánry 
mají idy lické ladění. Jeho dílo je zastoupeno 
ve sbírkách → SZM a Městského muzea 
v Krnově. 
Julius Jan (Lutz), * 15. 3. 1896 Krnov (Brun-
tál), † 3. 7. 1945 Krnov. 
Syn Antonína R. a bratr Fritze R. Učil se nej-
dříve u svého otce, pak na akademii ve Vídni. 
Stal se úspěšným malířem portrét ních minia-
tur a zátiší, pracoval na několika zámcích, 
působil také v Praze, Vratislavi, Vídni a Bu-
dapešti. Ve své tvorbě vycházel z vídeňských 
miniatur Fügerova okruhu. Stejně jako bratr 
byl členem něm. reg. spolků (Vereinigung 
bildender Künstler Schlesiens), s nimiž vy-
stavoval (→ Kunstring, → Kunstverein). 
Jeho dílo je zastoupeno ve sbírkách SZM 
a Městského muzea v Krnově. 
Lit.: Indra, B.: Krnovští malíři od konce 18. století 
do osmdesátých let 19. století, ČSM-B 31, 1982; Schen-
ková, M.: Nástin dějin malířství konce 19. a počátku 
20. století ve Slezsku, ČSM-B 36, 1987. 
Obr.: V (96–97, 111).  MSch 

RAKUŠANÉ , menšinové etnikum. 
Jako označení občanství platilo formálně 
prakticky pro veškeré obyv. regionu čes. 
Slezska a přilehlého území Moravy do r. 1918. 
Jako označení etnických → Němců s rak. stát. 
příslušností se vztahuje na po měrně nepočet-
nou menšinu. Po rozpadu Rakousko -Uherska 
v r. 1918 se ti německy mluvící R., kterým 
zůstalo i rak. občanství, většinou vystěhovali 
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do Rakouska. Ostatní německy mluvící obyv. 
regionu přesta li být v meziválečném období 
i neformálně spojováni s Rakouskem a sami 
se většinou na základě etnického kritéria po-
važovali za Němce. Po druhé svět. válce byli 
tito pův. rak. Němci v rámci → odsunu něm. 
obyv. vystě hováni do Německa a Rakouska. 
Dnes se za Rakušany v regionu považují jen 
někteří německy mluvící jednotlivci.   TS 

RANOŠOVÁ , Štěpánka, herečka, * 14. 10. 1926 
Ostrava. 
Soukromě studovala herectví u Anny Krato-
chvílové v → Ostravě. Spoluzakladatelka 
divadla → Kytice (1945), členka → Divadla 
mladých Ostrava (1946–47, 1948–58), → 
Beskydského divadla (1947–48) a → Diva dla 
Petra Bezruče (1958–87). Ztělesnila mj. Ha-
ničku v Jiráskově Lucerně (rež. → M. Zba-
vitel, 1951), Matku Kuráž v Brechtově hře 
(rež. → J. Kačer, 1961), Celestinu v → Ca-
lábkově hře Zavraždění svaté Celestiny (rež. 
→ P. Hradil, 1970), Kostelničku v Je nůfě 
Gabriely Preissové (rež. → P. Palouš, 1975) 
ad. Hrála mj. v telev. seriálech Haldy a Ka-
menný řád. Spolupracovala s rozhlasem 
a div. amatéry. 
Lit.: 70 let Státního divadla v Ostravě, Ostrava 1989; 
Diva dlo Petra Bezruče 1945–1995, Ostrava 1995; Fikejz, 
M.: Český film. Herci a herečky 2, Praha 2007.  JŠt 

RAPAL , Stanislav, jezuitský misionář a spiso-
vatel, * 7. 5. 1640 Frýdek (Frýdek -Místek), 
† 7. 5. 1708 Vsetín. 
Psal se též S. Rapalius. 1660 vstoupil k → je-
zuitům a působil nejprve jako učitel poe-
tiky a rétoriky na řádových školách (např. 
ve Vratislavi). Vynikal znalostmi jazyků, 
a to i řečtiny a hebrejštiny (o jeho jaz. vyba-
venosti svědčí i sbírka řecko -lat. modliteb 
Gymnasium graeco-latinum piarum precum 
(1676). Poslední dvě desetiletí svého života 
strávil jako misionář, především na Moravě. 
Na misiích mezi protestanty na → Valašsku 
(vsetínských horách) zemřel násilnou smrtí. 
R. vydal v Olomouci roz sáhlou učebnici ré-
toriky Via ad eloquentiam (1707), v níž po-
dává výklad nejrůznějších řečnických žánrů, 

kompozičních postupů, stylistických pro-
středků ap., využívá při tom v bohaté míře 
dědictví antické literatury a uvádí zároveň 
množství příkladů jednotli vých útvarů svět-
ského i duchovního řečnic tví. Jezuitský řád 
neúspěšně usiloval o jeho svatořečení. 
Lit.: Zuber, R.: Osudy moravské církve v 18. století II., 
Olomouc 2003; Koláček, J.: Vsetínský mučedník P. S. R. 
SJ. (1640–1708), Val 20, 2008.   JMl

RATIMAU  → Vratimov

RAYMANNOVÉ , slezská podnikatelská rodina. 
Zakladatel Josef Johann R. (1770–1844) po-
cházel z rodiny měšťanského perni káře v → 
Jeseníku. Výhodným sňatkem s dcerou vídeň-
ského obchodníka s nitěmi Weisse (původem 
z → Vrbna pod Pradě dem) získal prostředky, 
které investoval do nákladnické faktorie, bě-
lidla a obchodu se lněnou přízí a plátnem. 
V r. 1819 se spojil s vídeňským obchodníkem 
Jakobem Regenhartem a vytvořil společnou 
firmu k výrobě a obchodu s plátnem. Zaměřil 
se zejm. na vý robu damaškového zboží a tzv. 
um. tkanin. Stal se dodavatelem stolního prá-
dla vídeňskému cís. dvoru, za což mu bylo 
dovoleno používat titulu „dvorní dodavatel“. 
Za jeho syna Adolfa (1799–1883) byla uvedena 
do provozu vůbec první slez. přádelna lnu (Je-
seník, 1851) a r. 1865 a 1868 první me chanické 
tkalcovny. R. 1877 fa fúzova la s druhým nej-
větším lnářským podnikem v rak. části Slez-
ska, firmou Augustina Küfferla v Jeseníku. 
K největšímu rozmachu dovedl firmu jeho 
syn Adolf junior (1822–1889). Na sklonku jeho 
života disponovala fa více než polovinou stroj-
ních tkalcovských stavů a přibližně 22 % ruč-
ních stavů používa ných ve lnářství v rak. části 
Slezska. Lnář ské podniky rodiny R. před-
stavují v historii čes. lnářského průmyslu 
dosti neobvyklý případ vývojové kontinuity 
od kupecké faktorie přes nákladnický podnik, 
různé typy manufaktury až po moderní stro-
jovou továrnu. 
Lit.: Myška, M.: Slezská lnářská firma „Regenhart und 
Raymann“ za průmyslové revoluce, in: Příspěvky k dě-
jinám lnářství na severní Moravě, Šumperk – Trutnov 
1986; Myška, M. a kol.: Historická encyklopedie podni-
katelů Čech, Moravy a Slezska 1, Ostrava 2003.   MM 

RAKUŠANÉ
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RAZUMOVSKY , knížecí rod ukrajinského 
původu usazený od konce 19. století na 
Opavsku.
R. odvozují svůj původ od kozáka a svob. 
sedláka Jakova Razuma († kolem r. 1700) 
z ukraj. Lemeše (dnes Lemešivka) nedaleko 
Černigova. Jeho vnuk Alexej Grigorjevič 
(1709–1771) se díky hud. talentu dostal na pe-
trohradský carský dvůr, kde okouzlil dceru 
Petra I. Velikého Alžbětu, jíž pomohl r. 1741 
k převratu a 1742 carevnu pojal za ženu. 
Za zásluhy byl obdarován statky a hraběcím 
titulem (říšským 1742, rus. 1745; začal užívat 
příjmení Razumovskij). Zemřel patrně bez-
dětný, ale pokračovatelem rodu se stal jeho 
bratr Kiril Grigorjevič (1728–1803), jenž zís-
kal rus. hraběcí titul spolu s bratrem. Již jeho 
syn Andrej (Andreas, 1752–1836) byl za po-
díl na jednáních Vídeňského kongresu r. 1815 
povýšen do rus. knížecího stavu, vlastnil pa-
lác ve Vídni a stýkal se mj. s Beethovenem 
(Smyčcový kvartet Razumovský, 1806) či 
Karlem Lichnovským (→ Lichnovští z Voš-
tic). Avšak teprve jeho ml. bratr Grigorij 
(Gregor, 1759–1837) se usadil v Rakousku, 
kde koupil panství Český Rudolec na již. 
Moravě. Po ztrátě rus. občanství (pro kritiku 
carismu) se r. 1811 stal rak. občanem a čes. 
šlechticem a byl mu potvrzen hraběcí stav pro 
Rakousko. Jeho vnuk Camillo (1852–1917) 
si vzal za ženu Marii Wiener von Welten 
z bohaté pražské žid. rodiny, načež začal 
skupovat statky na Opavsku (1884 Vikštejn, 
1888 Melč, 1895 díl s → Jánskými Koupe-
lemi, 1889 → Vítkov a 1897 Dolní Životice). 
Za rodinné sídlo si zvolil zámek v Horním 
Vikštejně (dnes Dubová; → zámky) neda-
leko zřícenin Vikštejna (→ hrady), o který 
začal pečovat a r. 1916 jej pojal do predikátu 
(von Wigstein). Při kostele v sousedním Rad-
kově založil rodovou hrobku, kam nechal 
převézt též ostatky prarodičů. Pro své sídlo 
si dal od opavského malíře Rudolfa Templera 
(→ Templerové) zhotovit rodovou galerii (ob-
razy dnes v zámku → Hradec nad Moravicí). 
Camillo se na přelomu 19. a 20. stol. projevil 
jako prozíravý statkář, dbající o prosperitu 

a celkovou úroveň svých majetků. Od r. 1896 
čilou výstavbou rozšiřoval a modernizoval 
areál dříve upadajících lázní Jánské Kou-
pele, které dovedl ke konjunktuře, v obcích 
svého panství podporoval zakládání škol, 
stavby kaplí a kostelů (v Melči dokončen 
1890, v Dolních Životicích 1900) a rozšiřo-
val zdejší hosp. statky (výstavba jízdárny 
a užitkové zahrady se skleníkem a oranžérií 
v Horním Vikštejně, založení elektrifikova-
ného lihovaru v Dolních Životicích, továrny 
na lepenku v Annině údolí pod Vikštejnem, 
která čerpala ze zdejších bohatých lesů, 
ad.). Spol. prestiž utvrdil výstavbou pa-
láce R. v → Opavě podle projektu Ludwiga 
Tisch lera (1891–92; dnes ředitelství → SZM). 
Po Camillově smrti si statky rozdělili synové 
Camillo (Vikštejn) a Andreas (Dolní Živo-
tice), na jejichž majetek byla za druhé svět. 
války z důvodu ukraj. a žid. předků uvalena 
nucená správa. Po skončení války odešli 
všichni členové rodiny do Vídně a v Ra-
kousku dosud žijí jejich potomci, uplatňující 
se též ve veř. a um. sféře.
Lit.: BSSSM NŘ 8 (20); Katalog der Familien -Bibliothek 
und Familien -Kunst- und Denkwürdigkeiten -Sammlung 
des Camillo Graf Razumovsky, s. l. 1907 (reedice 2012); 
Stibor, J.: Jak se dostali potomci kozáků do Radkova. 
Genealogie hrabat R., Zpravodaj Klubu genealogů a he-
raldiků Ostrava 24, 1985; Votýpka, V.: Paradoxy české 
šlechty, Praha 2005.    JI

REDAKCE HUDEBNÍ ČRO , pracoviš tě ostrav-
ského rozhlasu. 
V začátcích → Radiojournalu Moravská Os-
trava byla zvl. zábavná hudba páteří vy sílání, 
večer se pak vysílala čes. klasika, symf. hudba 
se hrála v instrumentálních úpravách a vše 
živě z → něm. hasičské zbrojnice. Vl. rozhl. 
orchestr (→ ORO) se profiloval od poč. vy-
sílání, podobně jako později Jazzorchestr. 
Působila tu celá řada význ. osobností, např. 
v l. 1935–38 klaví rista → E. Schulhoff. 
V r. 1936 se uskuteč nil experiment na sta-
nicích Praha – Brno – Bratislava – Ko-
šice – Moravská Ostrava – Banská Bystrica: 
simultánní koncert pro 2 klavíry, v Praze hrál 
Oldřich Letfus, v → Os travě Ervín Schulhoff. 
→ ČRO uváděl i špičky svět. soudobé hudby 
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(Igor Stravinský – 1933 osobně klavírní part 
v Capricciu pro klavír a orchestr, dirigent 
→ J. Vogel). V r. 1936 se také realizoval 
první přenos s → Pěveckým sdružením mo-
ravských učitelů s dirigentem → J. Šoupa-
lem. Radiojournal Moravská Ostrava uvedl 
ve 30. l. dětský sbor → Jistebničtí zpěváčci 
(sbormistr → F. Lýsek). Po r. 1945 se v rozhl. 
hud. vysílání uplatnily amatérské soubory 
(Slezskoostravská sed mička). V zábavné 
hudbě dominoval ORO. Hud. vysílání pod-
nítilo poč. 50. l. i vznik souboru → NoTa. Při 
ČRO působil dětský rozhl. sbor (sbormistři 
→ I. Stolařík, Božetěch Bí lek a Jaromír Rich-
ter) a pěvecký sbor posluchačů ostr. rozhlasu 
(sbormistr → J. Przebinda). Pozoruhodná 
byla četná přímá vystoupe ní sólistů (např. 
pěvkyně Jarmily Bičišťové z l. 1935–62) 
a bohatý fond nahrávek (komplet ní nahrávky 
díla → R. Kubína ad.). Hud. vysílání bylo 
propojeno s operními scénami v → Ostravě 
(→ NDM), Olomou ci a → Opavě (→ opav-
ská opera, → Slezské divadlo v Opavě). Dra-
maturgicky objevné bylo uvedení některých 
oper (Marian V. Koval: Jemeljan Pugačov; 
Petr Iljič Čajkovskij: Čarodějka; Wolfgang 
Amadeus Mozart: Domnělá zahrad nice; Gi-
oacchino Rossini: Hrabě Ory; Georg Philipp 
Tele mann: Pimpinone; Václav Trojan: Kolo-
toč; Josef Mys liveček: Medon, král epirský; 
→ K. Ditters von Dittersdorf: Lékař a lékár-
ník; → R. Kubín: Letní noc; Pietro Mascagni: 
Isabeau, svět. prem.). Rozvíjela se spolupráce 
s operetou. Od r. 1967 existovaly stereofonní 
nahrávky symf. hudby z Domu kultury Vítko-
vic, stereofonní playback pak od r. 1971. Od 
r. 1988 byly vysílány pravidelné prezentace 
nových nahrávek z ostr. (dnešní → Janáč-
kovy) konzervatoře v Ostravě, LŠU a pěvec-
kých sborů a také hud. publi cistika (Hudební 
kalendář). Hud. → folklor byl od 30. l. spo-
jen s činností národopisných souborů. Od 
50. l. pak pro bíhal hlubší sběr v terénu a bu-
doval se fond nahrávek, vznikla malá muzika 
ostr. rozhla su Ondráš, orchestr lid. nástrojů 
DYMAK a r. 1958 cimbálová muzika Tech-
nik s → J. Rokytou. Pozornost se věnovala 

folkloru z → Valašska, → Lašska, těšín-
ského i opavské ho Slezska, Hané i Kysuc. 
S redakcí spolu pracovali → J. Šuláková, → 
Z. Kašpar, Naďa Vahalíková, Horymír Sušil, 
Světla Juříčková. Význ. red. byli: → V. Šej-
vlová, → J. Gelnar a → J. Rokyta. Hudba 
byla často spojována i se slovem (autentické 
záznamy vyprávěnek) a poezií, tematické 
hudebně slovní pořady (např. Cesty za folk-
lorem). S přechodem k proudovému vysílání 
(zvl. ve 2. polovině 90. l.) klesl podíl hud. 
folkloru na minimum. Od r. 2004 se opět 
obnovily pravidelné pořady, doprovázené 
zpravidla odb. komentářem (Muziko, hraj; 
Ostravské folklorní kalendárium; Píseň 
domova). ČRO začal uvádět hud. folklor 
i na stanicích Pra ha a Vltava. V ČRO byl 
poskytován prostor také amatér ské hudbě, 
např. dechovým orchestrům (Vítkovák, Os-
travanka aj.) a novým talentům. Hud. redak-
toři doplňovali také hud. složku slovesných 
pořadů. Od 70. do 90. l. se na hud. vysí-
lání ČRO významně podílelo stu dio Olo-
mouc (red. pro symf. a operní hud bu Miloš 
Konvalinka). V 90. l. se postupně přestala 
natáčet vážná hudba a → jazz, zvl. ve 2. po-
lovině 90 l. se omezily menšinové žánry. Od 
r. 2004 se začaly mezery zacelo vat, a to jak 
v oblasti hudby vážné (pořad Galerie mis-
trů), etnické, folk., tak i v jazzu. Pravidelně 
se začala vysílat dechovka. ČRO je partne-
rem → Mezinárodního hudebního festivalu 
Janáčkův máj. Cí lem hud. vysílání je opět 
dosáhnout žánrové pestrosti a mapovat ak-
tuální hud. dění v regionu.   MŠť 

REDAKCE LITERÁRNĚ -DRAMATICKÁ ČRO  (RE-
DAKCE LITERÁRNÍ), pracoviště ostravského 
rozhlasu. 
Název oddělení se několikrát změnil. Vysí-
laly se tu drobné skeče, dram. hříčky, anek-
doty a krátké dram. útvary st. autorů od poč. 
vysílání → Radiojournalu Moravská Ostrava. 
→ V. Martínek připravoval 1–2krát měsíčně 
cyklus lit. medailonů České hlavy (1929–32). 
Systematicky od r. 1933, kdy byl ustaven lit. 
referát (→ M. Rusinský), fun govala spolu-
práce s osobnostmi reg. i jiho morav. literatury 

REDAKCE HUDEBNÍ ČRO
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(→ J. Glazarová, Rajmund Hab řina, Josef 
Koudelák, Jaroslav Marcha, → J. Zatloukal 
ad.). Probíhaly přenosy lit. matiné z ostr. → 
Domu umění (ukázky z tvorby soudobých 
autorů). Od r. 1936 se pravidelně realizo-
va ly dram. pořady – rozhl. adaptace div. 
her (vůbec první rozhl. úpravou byla hra → 
F. Sokola -Tůmy Stařiček Holuša v nastudo-
vá ní ochotníky pod vedením J. A. Řepky), 
pův. rozhl. hry (→ B. Četyna, S. Krejčí, → 
M. Rusinský) a dramatizace krajových (→ 
F. Herites, → M. Jahn, → J. F. Karas, → 
Č. Kramoliš) i zahr. autorů (překlady z něm-
činy, např. A. Köstera, R. Singera, z polštiny 
aj.). Zpracovával a uváděl se slovesný → 
folklor z → Valašska (→ M. Kulišťák), Os-
travska (→ J. Filgas), Slezska, Opavska, → 
Hlučín ska a → Těšínska. 50. l. se v lit. ob-
lasti nesla ve znamení jednostranné social. 
propagandy a budovatelských pořadů (s po-
mocí zájmo vé um. činnosti, osvětových be-
sed ap.). Ale objevovaly se i pořady kulturně 
místopisné (Krásy naší vlasti), rozhl. hry 
(→ O. Šuleř: Frývaldovská stávka, podklad 
pro román Letopisy v žule) a dramatizace 
(V. Martínek: Jakub Oberva, Země duní, 
Kamenný řád). V 60. l. se začala lit. tvorba 
opět prosazo vat (→ J. Drozd, Zdeněk Milt). 
Byli natočeni, ale neodvysíláni Aristofanovi 
Ptáci. V 70. l. převážila dobově poplatná 
kult. publicis tika (magazín Blok). Redakce 
spolupraco vala s renomovanými autory 
(→ A. Dostál, → M. Rafaj, → J. Sekera, → 
P. Tobiáš, → M. Vosiková ad.), byla uvá-
děna nová tvor ba (např. z celostát. soutěže 
Generace), informovalo se o produkcích 
nakl. (pořad Profily z Profilu), o dram. (Se-
tkání v divadle, Setkání po premiéře) a výtv. 
tvorbě (Tvůrci našeho kraje). Význ. tvůrčí 
osobnost redakce představoval → K. Vaší-
ček (osobité eseje, glosy ke st. literatu ře). 
V 90. l. s nárůstem proudového vysílání po-
díl lit. vysílání ustoupil a udržel se pouze 
v → redakci volné rozhl. tvorby. Po r. 2005 
produkce literárně -dram. objemově narů-
stala, po r. 2007 se začaly znovu natáčet 
hry a dramatizace. V 1. desetiletí 21. stol. 

se spojila slovesná redakce s → redakcí hud. 
a koncem r. 2012 zanikla; od r. 2013 spadá 
jako TS Ostrava pod pražské Centrum vý-
roby Českého rozhlasu a ostr. lit. produkce 
se vysílá téměř výhradně na celoplošných 
stanicích Český rozhlas Dvojka a Český 
rozhlas Vltava.   MŠť

REDAKCE  POLSKÁ ČRO, oddělení ostrav-
ského rozhlasu. 
Před válkou probíhalo pol. vysílání jen pří-
ležitostně (v r. 1930 → J. Závada pro rozhlas 
překládal a pak knižně vydal tulácké bes-
kydské balady básníka → E. Zegadłowic ze). 
V → ČRO často vystupoval bás ník a spisova-
tel → A. Fierla. Pro pol. spo luobčany začala 
vysílat v pol. jazyce vl. re dakce 1. 7. 1950 
jako součást polit. redakce. Spolu s novinami 
→ GL sledovala život pol. menšiny v těšín-
ském Slezsku (v r. 2000 tu žilo cca 65 tis. → 
Poláků). Prvním red. byl Bołeslaw Duława 
(1950–69). Zpoč. se vysílalo živé tlumočení 
čes. zpráv (denně), později vl. program pro 
mládež a učitele (sobotní půlhodiny). Vysí-
lací časy i délka pořadů se měnily. Postupně 
se objevovaly i složitější lit. a dram. útvary, 
poezie (spolupráce s Pol skou scénou → Tě-
šínského divadla) a → folklor. Pol. vysílání 
bylo šířeno i v rozhlase po drátě. Z dalších 
red.: Karol Rzyman, Otylia Bolek, Otylia 
Toboła (od r. 1970), Piotr Przeczek, Emilia 
Świ der, Bogdan Matwikow, Renata Kor-
pak (spolupraco vala s BBC), Halina Dra-
bek, Dorota Mrózek ad. Dva pokusy omezit 
pol. vysílání nedošly realizace (v kom. re-
žimu a v 90. l.), v r. 2000 se polsky vysíla lo 
15 minut denně v pořadu magazínového typu 
a tento formát zůstává dosud (Kwadrans Pol-
skich Aktualności). K tvůr čím počinům pa-
tří pořady Návrat od pe kelných bran (vznikal 
7 l.), Lutyňské tango (vznikal 10 l.).   MŠť 

REDAKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ ČRO , praco-
viště ostravského rozhlasu. 
Vznikla v r. 1933 jako samostatná redakce, ostr. 
vysílání tu připravovalo vzdělávací pořady pro 
školní rozhlas (→ J. Kolář, Ladislav Pulkrábek, 
→ L. Tetens). V r. 1945 proběhla ve vysílání 

REDAKCE LITERÁRNĚ-DRAMATICKÁ ČRO
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pro školy výzva dětem o pomoc válkou posti-
ženým kamarádům ve Slezsku (pořad Voláme 
děti republiky). Od 50. l. rost la převaha repor-
tážních záběrů v pořadech Zadáno dětem, ma-
gazín Studio M, Pionýr ský zápisník, Krajánek, 
Sobotní čtrnáctide ník, Sondy, Ptáme se za vás, 
ostr. redaktoři se účastnili vysílání Mikrofóra 
aj. V 50. a 60. l. byli význ. členy redakce → 
L. Tetens, → J. Kříž, Václav Čapek, → Z. Ba-
ronová, Miloš Za pletal, Ivan Kulhánek ad. 
S polit. změnami poč. 70. l. se celá redakce 
vyměnila: Věra Dvorská, Marie Dlabalová, → 
D. Misařová, → T. Pop ková, Jan Slavotínek, 
Oldřiška Vašková ad. Rozhl. dram. tvorba pro 
děti vázala mnohé autory (např. → F. Čečetka: 
Vláček Kolejá ček, z pův. rozhl. tvaru vznikla 
kniha i film). V 80. a 90. l. redakce partici-
povala na pravidelném týdenním cyklu Rádio 
na polštář (O. Vašková). V r. 1999 vysílání pro 
děti a mládež jako celistvý program → ČRO 
skončilo.   MŠť

REDAKCE  VOLNÉ ROZHLASOVÉ TVORBY ČRO, 
rozhlasová redakce. 
Slovesná redakce → ČRO bez přes nějšího 
vyhranění vznikla ve 2. polovině 90. l. 
a zabývala se převážně kult. publicis tikou. 
Organizačně byla spojena s → redakcí 
literárně -dram. a → redakcí hud. Po bez-
tvaré produkci 2. poloviny 90. l. a těsně 
po r. 2000 se redakce od r. 2004 profilovala 
v přenosových a kontaktních pořadech slo-
vesných (Apetýt, Koktejl, Život na dlani), lit. 
(Vikýř, Podvečerní čtení) i hud. (zastoupeny 
všechny polohy). V r. 2012 redakce defini-
tivně zanikla, její prac. náplň se přenesla 
pod gesci Centra výroby Českého rozhlasu 
v Praze.   MŠť 

REDAKCE  ZÁBAVY ČRO, pracoviště ostravské-
ho rozhlasu. 
Od začátku → Radiojournalu Moravská Os-
trava byly ve vysílání preferovány drobné zá-
bavné příspěvky hud. (lid. kapely, opere ta, → 
ORO) i slovesné (lid. humor, zejm. → vypra-
věči stréček Křópal, stryk Hanysek, havíř 
Slivka; → lid. vypravěčství). V 50. l. se sta ly 
oblíbené rozhl. estrády vzniklé jako veř. 

nahrávky, které se zapojily i do skutečného 
náboru prac. sil na Ostravsku (Cingrováci – 
kabrňáci, 1955) nebo pokusy o studiové 
es trády (Ostravský magazín). V 60. l. jsou 
no vinkou nahrávky z divadel malých fo-
rem (→ Divadélko pod okapem, → Divadlo 
Water loo). V 70. l. se v rozhl. zábavě vytvořil 
pro stor pro zájmovou um. činnost. Ve vysí-
lání se profilovaly kabarety (pořad Oskar) 
a další pořady estrádního typu z veř. nahrá-
vek s rozsáhlým ansámblem (orchestr, herci, 
zpěváci, lid. soubory, lid. vypravěči, kon-
ferenciéři, → lid. píseň). V 80. l. postupně 
převážily studiové komponované pořady – 
vznikla sa mostatná redakce zábavy, která 
se přechod ně formálně sloučila s dalšími 
slovesnými redakcemi do redakce slovesné 
tvorby, poté se opět osamostatnila. V 90. l. 
redakce jako samostatný útvar zanikla.   MŠť 

REDAKCE ZPRAVODAJSTVÍ A PUBLICISTIKY 
ČRO , pracoviště ostravského rozhlasu. 
Rozhl. zpravodajství existuje od poč. vysí-
lání → Radiojournalu Moravská Ostrava 
(→ ČRO) a bylo organizováno jako oddělení 
(později jako redakce) pod různým označe-
ním. Jako oddělení přednáškové a re portážní 
se budovalo od r. 1933, průkopníky repor-
táží a vzdělávacích pořadů ve 30. l. byli → 
F. K. Zeman a → J. Kolář. Po druhé svět. 
válce rozhl. zpravodajství sloužilo obnově 
průmyslu ostr. regionu. V 50. l. byly zpravo-
dajství a publicistika (i v pol. jazyce, → re-
dakce pol.) v redakci polit. vysílání (pořa dy 
Noviny ostravského rozhlasu, Pohlednice 
z kraje, Vysílání pro ženy, Kroniky všedních 
dnů, Věda – technika – život aj.). V redakci 
pracovali Mirko Bohuš, Vítězslav Mokroš, 
Milan Švinc, krajští korespondenti Libuše 
Berková (Nezlobte se na zrcadlo, Vysílání 
pro ženy) a Oldřich Boreček. V r. 1968 
se do čela redakce dostal Karel Mašlonka. – 
ČRO vstoupilo 21.–28. srpna do → rozhl. šta-
fety. Od poč. 70. l. se polit. situace odrazila 
zejm. v charakteru zpra vodajství a publicis-
tiky (seriály Mýty, báje a skutečnost na vlně 
197 metrů, Osm dní hanby a zrady, Spasitelé 
bez masky). V 70. a 80. l. v redakci působili 
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Václav Bělohlavý ml., → J. Kříž, Zuzana Ku-
bátová, Jarmila Schejbalová ad. Z pravidel-
ných pořadů: Ptáme se za vás, jak se to dělá, 
Severní Morava hlásí, Sportovní pondělník, 
Průmyslový magazín, Zvukové noviny aj. 
Koncem 80. l. se výrazně rozšířilo vysílání 
redakce (ranní bloky Dobré jitro z Ostravy 
na celostát. vysílání, polední Se veromoravský 
zvukový deník); polit., spor tovní a jiné po-
řady získaly pevné místo ve vysílacím sché-
matu. Do některých pořadů živě vstupovali 
i posluchači (Na přímé lince, Radiofórum) 
a na rozdíl od dřívějšího nahla šování zpravo-
dajských a publicistických příspěvků začali 
blokové vysílání modero vat sami redaktoři. 
Později z vysílání ustou pila klasická repor-
táž, zdrojem informací se staly tiskové agen-
tury, internet a telefonáty spolupracovníků. 
V průběhu 90. l. zpravo dajství vysílalo pravi-
delné denní Regionovi ny. Od r. 1997 přestali 
číst zprávy hlasatelé a ve vysílání je uvá-
dějí přímo jejich tvůrci -redaktoři. V reakci 
na poslechový propad (od 2. poloviny 90. l. 
až do r. 2003) se redakce začala opět sou-
střeďovat na reg. tematiku ve zpravodajství 
(zvl. relace Události regionu) i v publicistice 
(Lidový parlament, Senior klub, Poradna, Lé-
kárna) a využívat přímého kontaktu s poslu-
chači. Zpravodajská relace se vysílá denně 
každou celou hodinu od 5 do 19 hodin. Ně-
které příspěvky přebírá aktuálně celoplošná 
stanice Český rozhlas Radiožurnál.   MŠť

REFORMACE , náboženské hnutí, které se na 
počátku 16. století snažilo o nápravu v kato-
lické církvi. 
R. se rozšířila ve Slezsku poměrně rychle. 
Jistou roli zde hrála i husitská tradice. Ač 
v době husitských válek zůstala většina kn. 
na straně kat. církve, husitské názory na po-
stavení církve ovlivnily část nižší šlechty 
a duchovních. I za Jiřího z Poděbrad a poz-
ději za Matyáše Korvína patřilo Slezsko spí še 
ke kat. straně, své místo zde však získá vali 
i utrakvisté Viktorin z Poděbrad (→ Mün-
sterberkové) či Jan z Pernštejna. Při šíření 
myšlenek r. se hrávalo význ. roli něm. obyv., 

které tyto názory rychle přejímalo. Dalším 
momen tem byla polit. roztříštěnost země, 
která r. rovněž urychlila. První luteránská 
mše byla sloužena r. 1518 na panství svob. 
pána Zed litze kazatelem Melchiorem Hoff-
mannem. Panství Pština bylo luteránské již 
r. 1520, v r. 1522 proniklo luteránství i na Za-
háňsko. Měst. rada ve Vratislavi pozvala 1523 
reformátora Jana Hesse. Už na knížecím 
sněmu v Grot kově r. 1524 bylo stanoveno, 
že náb. vyznání si může každý kn. na svém 
území svobod ně stanovit. R. probíhala po-
měrně klidně i ve Vratislavi, význ. ohnisku 
slez. nekatolictví, kde ji vedli J. Hess a Am-
brož Moiban. Zdejší biskup byl dále vní mán 
jako círk. vrchnost. Biskupové proti refor-
mačnímu hnutí sice výrazněji nevystu povali, 
ale ani se s ním neztotožnili. Tak se stalo, 
že luteráni převládli i v biskupském Niském 
knížectví a k r. se přihlásila města i stavové 
v knížectvích, která byla císařem bezpro-
středně ovládána (Hlohovsko, Svíd nicko 
a Javorsko). Když Jiří Braniborský koupil 
r. 1524 Krnovsko, uvedl sem protest. kaza-
tele a nové učení se odtud šířilo i na Opavsko. 
Markrabě se stal ved. osobností r. v Horním 
Slezsku. Převládali evangelíci luteránského 
směru, na → Těšínsku byli i kal vinisté, na se-
verových. Moravě novokřtěn ci. Na Těšínsku 
a Krnovsku byla postupně vydána círk. a šk. 
nařízení, která stavěla evang. pastory pod 
dohled kn. V r. 1609 byla stavům zajištěna 
náb. svoboda. Zlom přinesla bitva na Bílé 
hoře, ale ve Slezsku se nikdy → Habsbur-
kům nepodařilo r. potlačit, otázka slez. pro-
testantů se stala problémem evr. politiky. Již 
r. 1648 v rámci vestfálské ho míru jim byly 
přiznány tzv. mírové kos tely ve vybraných 
městech. V r. 1709 pak bylo Slezanům umož-
něno otevřít několik dalších kostelů, tzv. 
chrámů milosti, zvl. význ. byl Ježíšův kostel 
(Na Vyšní bráně) v → Těšíně, který se stal 
význ. centrem → pietismu v Horním Slezsku. 
Tradice r. ožily znovu silně v době, kdy bylo 
Slezsko připojeno k protest. Prusku (→ vra-
tislavská konvence). Viz též → náb. poměry, 
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→ protireformace, → literatura reformační 
a humanistická. 
Lit.: Manziuk, J.: Historia Kościoła katolickiego na Ślą-
sku, T. 2. Czasy reformacji protestanckiej, reformy ka-
tolickiej i kontrreformacji 1520–1741, Warszawa 1995; 
Fukala, R.: R. ve Slezsku a na Opavsku, Opava 2010; 
Czyz, R. – Gojniczek, W. – Spratek, D. (ed.): Trzysta lat 
tolerancji na Śląsku Czieszyńskim, Cieszyn 2010; Jirá-
sek, Z. a kol.: Slezsko v dějinách českého státu II. (1490–
1763), Praha 2012.   TK

REGER , Tadeusz, politik a publicista, * 2. 4. 
1872 New York (USA), † 15. 10. 1938 Bys tra 
(Polsko). 
Narodil se v úřednické rodině, po nedlou-
hém studiu farmacie na Jagellonské univer-
zitě v Krakově se zapojil do dělnického hnutí 
ve Slezsku. Organizoval stávky a soc. pro-
testy, působil v Porubě (dnes část → Orlové) 
i jinde v karvinské pánvi. Zalo žil dělnické 
spotřební družstvo v Orlové a polit. časopisy 
Równość a Robotnik Śląski. R. 1910 spoluza-
ložil kulturněosvě tový spolek Sila. Za první 
svět. války bojoval v pol. legiích, 1918–20 
byl členem Národní rady → Těšínského 
knížectví (→ Rada Narodowa Księstwa Cie-
szyńskiego), podí lel se na jednání o dělení 
těšínského Slezska v Paříži, Londýně i Bru-
selu. Byl členem ve dení Polské socialistické 
strany.   JS

REGION , týdeník vzniklý na Opavsku, po-
stupně rozšířený do osmi mutací pro ně-
kolik okresů Slezska a severní Moravy, 
1991–2003.
Dne 13. 6. 1991 vyšlo v → Opavě nulté č. tý-
deníku, zal. býv. disidenty Ivo Mludkem, 
Alešem Bartuskem, Jiřím Juřenou, Jiřím 
Matelou a Janem Horákem. Díky fin. pod-
poře místní Občanské demokratické strany 
(Jaromír Piskoř) a rodící se opavské podnika-
telské sféry (Radim Masný) se podařilo za-
ložit vydavatelskou společnost Region, spol. 
s r. o., jež měla pův. dvanáct členů. Šéfred. 
týdeníku se stal ostr. novinář Marek Stoniš. 
Po asi dvouletém období výrazné politizace 
listu (ve prospěch Občanské demokratické 
strany) se profiloval týdeník otevřenou kri-
tikou nejrůznějších opavských kauz z oblasti 
ekon. a veř. života, a tím deklaroval svou 

nezávislost. Získal řadu externích spolupra-
covníků, díky nimž mohl výrazně rozšířit 
i tématický záběr listu – kromě zpravodaj-
ství, komentářů či fejetonů např. příspěvky 
z oblasti životního prostředí, historie to-
talitárních režimů na Opavsku, rozhovory 
se známými osobnostmi celostát. i místní 
kultury a veř. života ap. Postupně se rozšiřo-
val okruh členů, spolupracujících red. (řada 
z nich se později etablovala na různých význ. 
postech v celostát. médiích i kultuře – např. 
šéfred. Týdne a LidN Dalibor Balšínek či 
dramaturg Vladimír Fekar), ale také čtenářů 
týdeníku. V dalších l. se vytvořily mutace 
týdeníku pro → Krnov, → Bruntál, Šum-
perk, → Nový Jičín, → Ostravu, Vsetín, → 
Frýdek -Místek, jejich celkový náklad dosáhl 
v r. 1995 57 tis. výtisků. Podle renomovaných 
agentur četlo koncem 90. l. mutace R. týdně 
v průměru více než 270 tis. čtenářů, list se 
stal nejúspěšnějším reg. tištěným médiem 
v celém býv. vých. bloku. Přesto na poč. 
nového tisíciletí podlehli jeho majitelé ná-
tlaku něm. vydavatelských domů, jež začaly 
skupovat noviny v Čechách i na Moravě. 
Nakonec své podíly prodali vydavatelství 
Vltava -Labe -Press, a tím podepsali další osud 
novin i svůj vl. – red. byli postupně propuš-
těni, mutace R. splynuly v r. 2003 s krajským 
Moravskoslezským deníkem.
Lit.: Rataj, M.: Opavský tisk po roce 1989, Opava 2011. 
  NP

REGIONÁLNÍ  IDENTITA → Identita regionální

REGIONÁLNÍ  MUZEUM V KOPŘIVNICI → 
Technické muzeum Tatra Kopřivnice

REICHNER , Otto, architekt, * 31. 8. 1888 
Opava, † 31. 7. 1961 Goudsroth/Gelnhausen 
(Německo).
Studoval na reálce v → Opavě a na Vysoké 
škole tech nické ve Vídni. Řadu l. působil 
v Berlíně, Hamburku a Vídni. Poté se vrátil 
do Opa vy, kde si otevřel soukromý ateliér. 
Mezi l. 1927–28 zde vedl stavbu obch. domu 
Bre da & Weinstein od → L. Bauera. V r. 1938 
odešel do Rájeckých Teplic. Mezitím půso bil 
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i v Žilině. R. je nejvýznamnější místní osob-
ností opavské meziválečné architektury. 
Ve svém díle propojil zákl. stylové momenty 
zdejší tvorby v rozpětí od dekorativismu přes 
novou věcnost ke konstruktivismu. Charak-
teristickým prvkem jeho staveb je kombina ce 
konstruktivně členěné hmoty s expresivně 
dekorativními detaily. Zejm. se to proje-
vilo u autorovy nejvýznamnější realizace, 
are álu měst. lázní v opavských Městských 
sadech (1930–31). Z jeho opavských staveb 
je dále třeba připomenout vilu Bruno Vogela 
(ul. Gudrichova 41, 1929–30); vilu Ericha 
Lassmanna (Tyršova 26, 1932–33); obytný 
dům s kavárnou Nie dermayer (1932–33); 
obch. a obytný dům měst. spořitelny (Horní 
nám. 24, 1937). Mimo Opavu usku tečnil 
přestavbu léčebného domu Anenský dvůr 
v → Lázních Jeseníku (1934). 
Lit.: Šlapeta, V. – Vybíral, J. – Zatloukal, P.: Opavská 
architektura let 1850–1950, Umění 34, 1986; Šopák, P.: 
Opavská architektura let 1800–1950 (rigorózní práce), 
FF UP 2000; Vybíral, J. a kol.: Slavné vily Moravskoslez-
ského kraje, Praha 2008; Rosová, R. – Strakoš, M. (ed.): 
Průvodce architekturou Opavy / Opava Architecture 
Guide, Ostrava 2011. 
Obr.: A (73, 81).   OZ + PZ

REICHSVERBAND  HEIMATSLIEBENDER HUL-
TSCHINER , organizace německých optantů 
z Hlučínska, agitující za znovupřipojení to-
hoto území k Německu. 
R. h. H. vznikl v r. 1920 a sdružoval ty obyv. 
→ Hlučínska, kteří optovali pro Německo. 
Jeho úkolem bylo podporovat proněm. smýš-
lení místního obyv., což se dařilo jed nak 
kvůli neskrývané fin. podpoře ústředních 
říšskoněm. orgánů, jednak kvůli nešťast né 
hosp. politice čs. orgánů na Hlučínsku. Mezi 
vůdčí osobnosti spolku patřili soukromý 
učitel Hermann Janosch (před r. 1920 učitel 
na něm. škole v Kobeřicích) a dr. Reinhold 
Weigel, býv. ratibořský učitel a od r. 1926 
ved. oddělení pro šk. a kultové záležitosti 
úřadu vládního prezidenta v Opolí. Činnost 
spolku gradovala v l. hosp. krize, kdy R. h. H. 
prostřednictvím něm. nadací intenzivně shá-
něl pro hlučínské dělníky práci v Německu. – 
V r. 1933 ztratil spolek samostatnost a vplynul 

i se svými místními skupinami do spolku 
Bund Deutscher Osten. 
Lit.: Das Hultschiner Ländchen, Ratibor 1930; Plaček, 
V.: Prajzáci aneb k osudům Hlučínska 1742–1960, Hlu-
čín – Kravaře 2000.   PKl

REICHWALDAU  → Rychvald

RENESANČNÍ  ARCHITEKTURA → Architek-
tura renesanční

RENESANČNÍ  LITERATURA → Literatura refor-
mační a humanistická

RENESANČNÍ  MALÍŘSTVÍ → Malířství renesan-
ční

RENESANČNÍ  SOCHAŘSTVÍ → Sochařství 
renesanční

REPRONIS , nakladatelství v Ostravě, 1996–
dosud. 
Fa vznikla r. 1991. Zabývala se polygrafic-
kými a reklamními službami. R. 1996 svou 
činnost rozšířila o nakl. Firmu vede Jiří 
Němec, vydavatelství řídí Lukáš Krečmer. 
R. se specializuje na literaturu spjatou s regio-
nem, nedrží se však úzce v jeho rámci. Vy-
dal např. naučné publikace v edici Ostravica 
(např. → M. Myška: Kněžky venušiny, 2006; 
→ M. Jemelka: Z havířských kolonií, 2008; 
→ K. Jiřík: Ostravští hasiči, 2008; Petr Ka-
šing: Ostravské hřbitovy, 2009; Šárka Glom-
bíková – Hana Šústková: Ostravská divadla, 
2009, ad.) nebo beletristické knihy (→ J. Fil-
gas: Zapomenutá Ostrava, 2007; → L. Bárta: 
Průvodci, 2008; → V. Juřina: Zpráva o státu 
Halda, 2009; → A. Malchárková: Album, 
2012, ad.), fotografické publikace Štefana 
Špice (Krajinou a městy Moravy a Slezska, 
2010; Ostrava nonstop, 2010) a Františka 
Řezníčka (Cesty, 2009) i řadu odb. knih. 
Edice Domov a Fórum jsou určeny začínají-
cím autorům. Nejpopulárnější sérií publikací 
tohoto nakl. se staly knihy autora známého 
pod pseud. → Ostravak Ostravski (Denik 
Ostravaka 1–6, 2005–2007; Fajne dřysty 
1–2, 2006, 2007).   ZS
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RESSEL , Milan, malíř a restaurátor, * 1. 12. 
1934 Ostrava. 
Studoval VŠUP a AVU v Praze (1953–59, 
učitelé Miloslav Holý, Karel Minář, Karel 
Souček). Kreslí a maluje fantaskní a imagi-
nativní prostory krajin s existenciál ní reflexí 
civilizačních znaků. Provádí také restau-
rování maleb i sgrafit spojených s architek-
turou. Z význ. děl: Flora a Antiflora (1973 
a 1974), Strom (1986), Skály (1983), Dráhy 
I–IV (1988), Pan Bosch a další (1991), Kon-
tradikce (1991), Gaudího za hrada (1992), 
Zpívající ostrov (1993), Kra jina s dotekem 
člověka (1995), To jsme my (1996). Z výstav: 
Moravské muzeum, Brno (1970); Městské 
divadlo, Šumperk (1979); Státní zámek → 
Bruntál (1980); Galerie Groll, Norimberk, 
Německo (1983); Galerie Vincence Kramáře, 
Praha (1993); Galerie Chagall, → Ostrava 
(1993); Klášter San Agostino, Pietrasanta, 
Itálie (1994) aj. Je zastoupen ve sbírkách 
Alšovy Jihočeské gale rie v Hluboké nad 
Vltavou a NG. 
Lit.: Tetiva, V.: katalog výstavy v Alšově jihočeské ga-
lerii v Hlu boké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou 1996; 
Königsmark, A. – Tetiva, V: M. R. Soukromé labyrinty, 
Praha 2005. 
Obr.: V195.   PH 

RESTAURACE  NA STŘELNICI V ČESKÉM TĚ-
ŠÍNĚ → Divadelní budovy a sály

REVOLUCE 1848/49 , široké společenské hnutí 
usilující o radikální změny v oblas ti poli-
tických, národnostních, sociálních a hospo-
dářských práv a svobod, jež zasáhlo většinu 
Evropy. 
Ve Slezsku a na severových. Moravě se ve 
40. l. 19. stol. vytvořilo soc. a polit. klima, 
které bychom mohli označit za „revoluční 
situaci“. V multinár. a soc. silně diferencova-
ném prostředí se vyhrocovaly rozpory, které 
vedly k celospol. krizi a hrozily vyústěním 
ve vážné soc., polit. a národnostní kon-
flikty. Na mnoha místech země vypukly 
poddanské nepokoje, mezi domáckými vý-
robci textilu se šířily ohlasy povstání tkalců 
v prus. Slezsku (1844); proti nízkým mzdám, 
dlouhé prac. době a nelidským podmínkám 

protestovali dělníci v prvních továrnách. 
Všeob. byla nespokojenost s absolutistickým 
systémem vlády, inteligence a vznikající 
podnikatel ské kruhy pociťovaly jako újmu 
podřízenost Slezska Moravsko -slez. zem. 
guberniu v Br ně. Slovanská většina populace 
pociťovala břemeno něm. převahy ve všech 
oblastech života. – Po zprávách, že ve Vídni 
vypukla revoluce, se od jara 1848 rozšířily 
na slez. venkově nepokoje poddaných, kteří 
odmíta li robotovat ještě dříve, než říšský 
sněm na návrh úvalenského selského syna → 
H. Kud licha zrušil poddanství a robotu. Pro-
bouzejí cí se nová vrstva občanstva demon-
strovala svou aktivitu vytvářením nár. gard, 
z nichž některé nabízely pomoc rev. Vídni. 
Polit. smýšlení části Slezanů bylo orientováno 
re volučně demokraticky a liberálně, předáci 
něm. nár. skupiny vystupovali nesmiřitelně 
proti čes. státoprávním požadavkům, což 
vytvářelo prostředí pro vznik národnost ních 
konfliktů mezi → Němci a slovanskou ma-
joritou populace. Velkoněm. stanovisko re-
prezentovali zejm. opavský advokát Franz 
Hein a primátor Josef Rossi, kteří se v dubnu 
1848 vyjádřili v tom smyslu, že „Slezsko 
nachází svou spásu v nejtěsnějším připojení 
k němec kému Rakousku… a skrze Rakousko 
ke své veliké vlasti – Německu“. Hladinu po-
lit. ži vota rozvířilo vypsání voleb do Němec-
kého národního shromáždění ve Frankfurtu 
nad Mohanem (tzv. → frankfurtský parla-
ment) a do říšské ho sněmu ve Vídni. Na rozdíl 
od Čech a Mo ravy byly zde volby do Frank-
furtu úspěšné: bylo zvoleno 7 poslanců. 
Ze severových. Moravy byli do Frankfurtu 
zvoleni 2 poslan ci: frýdlantský hutní ředitel 
→ F. Kleinpeter a frenštátský syndik Vilém 
Schuster. Určitý po krok v demokratizaci 
samosprávy se projevil v tom, že slez. stav. 
zastupitelský orgán, → Slezský veřejný kon-
vent, byl (nikoliv však volbami, ale kooptací) 
rozšířen o 9 zástup ců měst a venkovského 
obyv. a posléze o 16 zástupců každého stavu, 
vybraných koncem května volbami. Konvent 
připravil a 30. 12. 1849 vyhlásil návrh zem. 
ústavy pro Dolní a Horní Slezsko. Slezsko 
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se po více než půlstol. opět oddělilo od Mo-
ravy a jeho nový → zem. sněm měl sestávat 
z 31 poslanců, po 10 z každé kurie (velkosta-
tek, města, ven kovské obce) a z jednoho viril-
ního poslance – vratislavského kn. a biskupa 
v jedné osobě. Města a vesni ce severových. 
části Moravy se podílely na konstituování 
morav. zem. sněmu vol bami. Z celkového po-
čtu 30 poslanců za kraj přerovský bylo z regio-
nu zvoleno 11, z nichž snad nejvíce prosluli 
sedlák P. Klečka, uvě domělý Čech z Lysů-
vek u → Místku, a dě dičný fojt čeladenský 
F. Heřmanský. – Slez. zem. sněm se postavil 
ostře proti čes. státo právním požadavkům 
(tj. užšímu připojení Slezska k Čechám), a tak 
ignoroval přání vět šiny slovanské populace 
země. – Do říšské ho sněmu ve Vídni se vo-
lilo dvoustupňovým systémem, spočívajícím 
v tom, že v prvním kole byli voleni tzv. vo-
litelé a ti pak volili po slance. Za Slezsko to 
bylo 10 poslanců, za severových. Moravu 3, 
z toho pouze 2 Slované (J. Motyka z → Jab-
lunkova a K. Hodurek ze Strumeně). Zejm. 
poslanci z Opavska představovali militantní 
něm. národovce (F. Hein, H. Kudlich). – 
V souvislosti s obeslá ním Slovanského sjezdu 
v Praze se zejm. na → Těšínsku rozhořel spor 
česko -pol., nave nek motivovaný zájmem Po-
láků z Těšínska, aby příslušeli ne do sekce 
česko -moravsko -slezsko -slov., ale do sekce 
polsko -rusínské, ve skutečnosti však zárodek 
národnostního konfliktu dvou slovanských 
etnik v regionu. – Zprávy o chystané reformě 
poddanského vzta hu vyvolaly ve Slezsku 
nepokoje selského obyv., projevující se jed-
nak petičními akcemi (Komorní Lhotka, → 
Hradec nad Moravicí), jednak otevřenými 
rebeliemi (odpírání robot a dávek, nepla-
cení daní), zvl. na Těšínsku (panství Šenov). 
Značné obavy vzbuzoval příklad radikálního 
postupu povstalců v Uh rách a nebezpečí, 
že beskydskými průsmy ky v Zadních horách 
proniknou na Moravu a do Slezska. Tomuto 
nebezpečí měla čelit ozbrojená nár. garda, 
sestavená z lesnického a hutnického perso-
nálu hukvaldského do minia a frýdlantských 
hamrů. – Po porážce vídeňského povstání 

v říjnu 1848 nastal i ve Slezsku a na severo-
vých. Moravě ústup rev. hnutí. Pokusy čes. li-
berálně orientovaných vůdců o dohodu s něm. 
liberály ztroskotaly na jejich neústupnosti 
vůči čes. nár. a jaz. požadavkům a zrušení 
patrimoniál ního systému a poddanské závis-
losti s robo tami a dávkami vedlo k určité sta-
bilizaci soc. poměrů. Vlivem tvrdého režimu 
Schwarzen bergovy vlády odumíraly také polit. 
aktivity. Obč. revoluce 1848/49 umožnila hosp. 
roz mach země, povzbudila proces nár. uvědo-
mování a polit. probuzení zejm. obč. vrstev 
společnosti Slezska. Kontinuita vývoje však 
byla načas přerušena následujícím obdobím 
(Bachova) absolutismu a polit. reakce. 
Lit.: Čepelák, V.: Opavsko a Slovanský sjezd roku 1848, 
VMO 37, 1931; Čepelák, V.: Petice a stížnosti slezských 
obcí v roce 1848, VMO 37, 1932; Čepelák, V.: První 
volby do Slezského sněmu v roce 1848, VMO 37, 1932; 
Vochala, J.: Rok 1848 ve Slezsku a na seve rovýchodní 
Moravě, Opava 1948; Otto, K.: Novojicko a frankfurtský 
sněm r. 1848–49, Kravařsko 11, 1949; Ostravsko do roku 
1848, Ostrava 1968.   MM 

RIEGER , Gottfried, hudební skladatel a peda-
gog, * 1. 5. 1764 Opavice (Město Albrechtice, 
Bruntál), † 13. 10. 1855 Brno. 
Od 13 l. byl členem zámecké kapely hraběte 
Josefa Sedlnického v Linhartovech (→ zá-
mecké kapely a divadla). Hud. vzdělání zís-
kal u → J. A. Brossmanna, rektora kole je → 
piaristů v Bílé Vodě. Ve 23 l. přišel (1787) 
do Brna, kde působil jako div. ka pelník. 
V l. 1804–08 působil jako kapelník zámecké 
kapely u hr. Jindřicha Haugwitze v Náměšti 
nad Oslavou. Po návratu do Brna byl dirigen-
tem brněnské opery, oratorních a symf. kon-
certů a učitelem hudby. R. 1828 si založil vl. 
hud. ústav, zvl. byly vy hledávány jeho kurzy 
harmonie. Mezi jeho žáky patřili Anton 
Emil Titl, Hynek Vojáček, Josef Chmel níček 
a → P. Křížkovský. Napsal teoretic kou práci 
o generálbasu a harmonii a byl plodným 
skladatelem chrámových skladeb, komor-
ních děl a singspielů. Slohově se ori entoval 
na klasicismus, aniž by vynikl jako výrazná 
osobnost. 
Lit.: BSSSM 6; Gregor, V.: Obrozenská hudba na Moravě 
a ve Slezsku, Praha 1983.   KB

REVOLUCE 1848/49
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RODNÁ ZEMĚ  → Ostravská neděle

ROHEL , Jan, prozaik, publicista, * 9. 2. 1909 
Pustkovec (Ostrava), † 18. 12. 1989 Ostrava. 
V r. 1945 se podílel na zřízení Slezské ho stu-
dijního ústavu v → Opavě (→ Slezský ústav), 
kde po sléze vedl oddělení etnografie a lid. 
sloves nosti, založil a redigoval čtvrtletník 
→ RZ. V l. 1951–54 učitel Vyšší průmyslové 
školy hornické v → Ostravě, v l. 1954–64 
byl ředitelem Krajské lidové knihovny v Os-
travě (→ KMO), pro kterou vytvořil řadu 
popularizujících portrétů reg. osobností um. 
a polit. života (→ A. Handzel, → V. Závada, 
→ V. Martínek, Josef Kotas, → P. Cingr aj.). 
Znalosti → hornického folkloru využil k na-
psání sbírky Říkadla z uhlí (1946) a k uspořá-
dání souborů Hornické písně a říkadla (1950), 
Hornický humor aneb Žertem do pravdy 
(1953) aj. Vyprávění Havíři před tváří Boží. 
Sedmero bájí z Černého království (1944) 
obsahuje prvky mýtů, pohádek a balad, mísí 
se v nich osudovost s dobrou znalostí reálií 
a soc. po měrů. V upravené podobě vyšly pod 
názvem Černý kahan (1974). 
Lit.: Urbanec, J.: J. R. pětasedmdesátníkem, VL 10, 
1984, č. 2; Urbanová, S.: Hornický folklor Ostravska 
a jeho umělecké zpracování, SPPF v Ostravě, řada D 21, 
1985; Rohel, P. – Rohlová, E.: Pustkovec – ves Anděla 
strážce. Vzpomínka na J. R., 2009.   SU 

ROCHOWANSKI , Leopold Wolfgang, básník, 
redaktor, nakladatel a kritik, * 3. 8. 1885 
Zlaté Hory (Jeseník), † 13. 9. 1961 Wien 
(Rakousko). 
Jeho tvorba započala sbírkou básní Hä met-
gsang (1912) v moravskoslez. nářečí. Pracoval 
ve Vídni jako red. a nakladatel. Při mknul se 
záhy aktivně k lit. avantgardě. V R. básnické 
sbírce Abend -Morgen -Mittag (1923) se pro-
jevily jeho sklony k modernismu. Jeho dram. 
tvorba připomíná předního něm. ex presionistu 
Carla Sternheima. Podobně i u R. se stupňuje 
expresionistický fenomén až ke grotesknosti 
a absurditě. Z hl. děl lze jmeno vat Unsterblicher 
Daniel (1918), Festung (1923), Schlapphut und 
Zylinder (1923). Za jímavé jsou jeho umělecko-
-hist. úvahy a re flexe v knize Der brennende 
Mensch (1923), pojednávající o morav. sochaři 

Antonu Hanakovi a arch. → J. Hoffmannovi, 
spoluzakladateli Vídeňské secese. Později se 
v cesto pisu Columbus in der Slowakei (1936) 
vrátil nejen k tématu rodného kraje, ale i na Slo-
vensko. Jeho dílo je v sudetoněm. literatuře 
poněkud osamoceno. Umělecky nedosahuje 
některých svých vrstevníků. Poslední román 
Der Spitzkinn zůstal nedokončen. Fragmenty 
tohoto díla svědčí o kritickém postoji k tehdejší 
evr. společnosti. 
Lit.: Lubos, A.: Die schlesische Dichtung im 20. Jahr-
hundert, München 1961; Nadler, J.: Geschichte der 
deutschen Literatur, Regensburg 1961.   IS 

ROKYTA , Jan, folklorista, instrumentalista 
a rozhlasový pracovník, * 16. 4. 1938 Ja-
sen ná (Zlín), † 22. 7. 2012 Ostrava. 
Narozen v rodině lid. hudebníka. Jako autodi-
dakt dokonale zvládl hru na cimbál. Při stu-
diích na vyšší prům. škole horní (maturoval 
1957) hrál na cimbál v Malé muzice Česko-
slovenského rozhlasu v → Ostravě a v Malé 
muzice Ondráš (ved. → J. Dadák). V říjnu 
1958 se ujal vedení Cimbálové muziky → 
VŠB (od r. 1963 → Cimbálová muzika Tech-
nik). Především zásluhou R. získal Technik 
vysoké domácí i zahr. renomé. 1970–80 byl 
hráčem Pražských madrigalistů (ved. Miro-
slav Ven hoda), s nimiž absolvoval množství 
rozhl. a gramofonových nahrávek, domá-
cích i za hr. koncertů. 1980 se stal hud. red. 
→ ČRO. Spolu s → J. Gelnarem vybudoval 
v ostr. rozhlase folk. fonotéku (s nahrávkami 
Techniku, zpěvaček a zpěváků → J. Šulá-
kové, Josefa Laži, → sester Žabkových ad.). 
Do své smrti byl externím hud. red. ostr. ve-
řejnoprávní rozhl. stanice. Pracoval v pro-
gramové radě Mezinárodního folklorního 
festivalu ve Strážnici a podílel se na pří-
pravě dalších folk. slavností, např. Hudecké 
dny Slávka Volavého, Festival hudebních 
nástrojů lidových muzik v Uherském Hra-
dišti, Rožnovské slavnosti. Výsledkem jeho 
folklorně -teoretických zájmů je žádaná pu-
blikace Jak zpívat lidové písně (1990, spolu 
s → I. Stolaříkem a → L. Zenklem). 
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Lit.: Od folkloru k folklorismu. Slovník folklorního 
hnutí na Moravě a ve Slezsku, Strážnice 1997; Švihálek, 
M.: J. R. – s pěsničkú na světa kraj, Ostrava 2008.   JM

ROMANSKÁ , Lydie (provdaná Lidmilová), bás-
nířka, prozaička, libretistka, * 13. 9. 1943 Po-
lanka nad Odrou (Ostrava -město). 
Vystudovala Pedagogický institut (dnes → 
OU), vyučovala na ZŠ čes. jazyk a hud. 
výchovu (1962–92), byla ředitelkou ZUŠ 
(1994–2004), uplatnila se jako sbormistryně, 
organizátorka koncertů. Na → SU vedla se-
mináře tvůrčího psaní (1998–2006). Od poč. 
90. l. aktivně pracuje v ostr. středisku → OS. 
Verše publikovala v denním tisku, časopi-
sech, alm. (mj. → Oheň, 1964, 1975; Větrná 
pošta, 1988; Chodec cestami poezie, 2007; 
Královny slz a ostružin, 2010), psala po-
řady pro → ČRO. Napsala texty k vokálním 
skladbám soudobých skladatelů (→ M. Bá-
chorek, → F. Hába, Dobroslav Lidmila aj.), 
libreta k dětským operám a muzikálům. 
Svému manželovi věnovala muzikologický 
portrét doplněný bibliografií (Dobroslav Lid-
mila: hudební skladatel, sbormistr, pedagog, 
2007). Prvotina Poéma Os trava (1975) je li-
tanií za město plné napě tí a proměn. Intimní 
lyrika (Půl hodiny po lásce, 1982; Dopolední 
poetika, 1985; Polo čas, 1989) je neustále pro-
stupována reflexí současného světa. Naděje 
prostupuje sbírky Tanec o francouzské holi 
(1991), Poušť před rozbřeskem (1993), Ne-
domykavost času (1998), Čtrnáct zastavení 
(1999), Den lati merie (2002), vyvažuje je 
tragičnost a koneč nost života. Reflexe, me-
ditace, milostné prožitky zachycené prozai-
zovaným veršem čteme ve sbírce Goghova 
postel (2006), vnitřní svět ženy po smrti 
muže, smysl bolesti a oběti naplňují sbírku 
Svlékání z kůže (2008). Nejlepší verše pro-
stupuje hud. cítění a skladební kontrapunkt, 
výrazová naléhavost a citová spontánnost, 
téma utrpení. Výborem z publikované poe-
zie l. 1975–2002 je soubor Desátek (2003). 
Vyznání v poezii a próze obsahuje kniha Aniž 
tvůj že jsem (2010), krátká próza Boží Expo 
(2012) prezentuje myšlenkový svět žen.

Lit.: Šajtar, D.: Na okraj poezie L. R., KM, 1985, č. 11; 
Zelinský, M.: Poéma v Profilu, KM, 1988, č. 10; Pilař, 
M.: Poezie žije…, NSv, 28. 11. 1991; Exner, M.: Křehká 
Elektra z Bezručova kraje, Tvar 3, 1992, č. 2; Urbanec, 
J.: Pouť před rozbřeskem, in: Desátek, Brno 2003; Ha-
rák, I.: Býýýt odněkud, Praha 2010; Novák, R.: Citlivý 
trialog, LitN 22, 2011, č. 8.  IM 

ROMÁNSKÉ UMĚNÍ  → Umění románské

RÖMERSTADT  → Rýmařov

ROMOVÉ , etnická skupina obyvatelstva čes-
kých zemí (v historické literatuře do r. 1968 
označovaná apelativem Cikáni), od roku 
1990 uznaná za národnostní menšinu. 
Jejich pravlastí je Indie, do Evropy přišli přes 
Persii, v 11. stol. jsou zaznamenáni v Řecku, 
kde vzniklo pojmenování Athinganoi (Zigeu-
ner, Cikáni), spojované se způsobem života 
vl. stejnojmenné sektě. Pojmenování Gypsies 
(Gitanos) zřejmě souvisí buď s teritoriem 
malý Egypt na Peloponesu, nebo s legendou 
o jejich vyhnání z Egypta. Postupně se v ně-
kolika proudech rozšířili po celé Evropě, 
v součas nosti žijí i v Americe a v Asii. Ve sku-
tečnosti představují konglomerát heterogen-
ních skupin, jejichž příslušníci se nepovažují 
za nacionální celek a označení R. mnohé 
z nich odmítají. V čes. zemích jsou první 
zprávy o přítomnosti Cikánů na poč. 15. stol. – 
V oblasti severových. Mo ravy a Slezska 
se jednotlivé zprávy o pobytu R. objevují 
v 18. a 19. stol. Podle soupisu morav. guber-
nia z r. 1842 žilo ve Slezsku (v Těšínském 
a Opavském kraji) celkem 130 osob. Na Opav-
sku, Novojičínsku a později i na → Těšínsku 
byly uváděny v polovině 19. stol. zejm. ro-
diny Buriánských (zabývali se brusičstvím), 
Adamů, Pupuců a Balážů. V soupise z r. 1847 
figurují také rodiny něm. Cikánů (Sintů): 
v Bítově Hauerovi, na Vít kovsku se pohybo-
vali Kirschovi, dle Ctibora Ne čase se pravi-
delně v oblasti objevovali také Bockovi 
a Laubingerovi. K místům trvalého usídlení 
romských rodin ve 2. polovině 19. stol. nále-
žely → Místek, → Fulnek, → Frenštát pod 
Radhoštěm a → Nový Jičín. – V r. 1922 
a 1925 byl zaznamenán průchod početněj-
ších skupin kočovných, tzv. olaš ských R. ze 

ROKYTA
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Slovenska a kotlářů z Haliče, ve 20. l. jsou 
opakovaně zachyceny rodiny Serynků a Bu-
rianských na Těšínsku a Os travsku. 
V → Opavě a dalších městech zís kávaly li-
cenci k provozování hud. produkcí v kavár-
nách tzv. cestovní kapely P. a E. Olá hových 
ze Slovenska. V průběhu druhé svět. války 
lze napočítat v prac. táboře v Hodoníně 
u Kunštátu cca 75 R. narozených na území 
pozděj šího Ostravského kraje, z toho 20 osob 
z → Karviné a 25 z Nového Jičína. Většina 
z nich byla deportována do vyhlazovacího 
tábora v Osvětimi, kde je v seznamech uve-
deno 42 osob z Novojičínska, 37 z Těšínska 
a okolí → Frýdku, 44 z → Ostravy, 17 z Opav-
ska a 4 z → Krnova a okolí, téměř bez vý-
jimky se stali obětí holocaustu. – Současné 
romské obyv. Slezska a severových. Moravy 
tvoří vesměs imigranti, kteří přišli do této 
oblasti zvl. z vých. Slovenska po r. 1945. 
V poválečné etapě do r. 1949 se většina R. ne-
usazovala v regionu natrvalo. Početnější vlny 
romských přistěhovalců do prům. měst i ven-
kovských obcí souvisí až s 1. polo vinou 50. l. 
S tzv. → industri alizací social. a vytvářením 
stát. statků na venkově rostla poptávka po ne-
kvalifikovaných prac. silách. Živelné mig-
race na Ostravsko a do Slezska podněcovaly 
akce náborářů, pro romské rodiny však úřady 
nedokázaly zajis tit vhodné ubytování a soc. 
péči, vzrůstaly problémy s negramotností, 
neschopností při způsobení měst. prostředí 
ap. Vcelku úspěš né pokusy o vytváření spe-
ciálních škol, resp. vyrovnávacích tříd pro 
romské děti (v Ostra vě zejm. učitelka Zdeňka 
Půčková) a o rozvoj sa mostatných hud. či div. 
souborů byly postupně zastaveny jako nežá-
doucí diskri minace a podpora tzv. zaostalého 
způsobu života. → Urbanizace a průvodní 
jevy spojené s úmyslným potlačováním své-
bytných pro jevů romské kultury a způsobu 
života s sebou přinesly krizi a rozbití tradič-
ních vazeb romských komunit. Kom. režim 
uplatňoval do poloviny 60. l. vůči R. politiku 
násilné asimilace, v r. 1958 bylo zákonem 
č. 74/1958 zakázáno kočování a volný pohyb, 
v r. 1965 byly na základě téhož zákona 

neúspěšně prováděny pokusy o tzv. rozptyl 
R. z míst jejich nežádoucího soustředění. Při 
soupisu v r. 1959 bylo na teritoriu ostr. kraje 
zapsáno celkem 90 kočovných a 2 345 dosud 
trvale neusazených R., celkově přesahoval 
počet osob romského původu 3 tis. Místy je-
jich největšího soustředění byla Ostrava (Pří-
voz, Mariánské Hory, Vítkovice, Hrušov, 
Kun čice, Moravská Ostrava), prům. centra 
Těšínska (Karviná, → Orlová, → Třinec, 
Český → Těšín), Opava a → Vítkov. Romské 
rodiny tu až do poloviny 60. l. (např. na Vít-
kovsku i později) žily často ve zdravotně 
a hygienicky nevhodném prostředí dělnic-
kých ubytoven a chátrajících kolonií (Krau-
sovec v Ostravě, Karviná, Orlová aj.), teprve 
v průběhu 60. l. se zčásti zlepšila jejich cel-
ková soc. úro veň, bydlení (např. v Ostravě 
zvl. ve st. čin žovních domech), zdravotní 
péče, docházka dětí do školy. V oblasti přetr-
vávala velmi nízká úroveň vzdělanosti a kva-
lifikace rom ského obyv. Část rodin se 
vnějškově přizpůsobovala životu majority, 
v menších městech a na vesnicích, kde byd-
lely romské rodiny v lepších podmínkách 
(→ Bílovec, Bělotín),se vytvářel příznivější 
vztah s majo ritním obyv., nevznikaly pro-
blémy s kriminalitou R., s jejich prac. zapoje-
ním. V průběhu 60. l. se kom. režim snažil 
zapo jit do prac. procesu všechno práce-
schopné obyv., počet ekonomicky aktivních 
romských mužů vzrůstal zejm. ve staveb-
nictví, komunálních službách, zčásti i v prů-
myslu (železářství), ženy většinou pečovaly 
o početnou rodinu a zůstávaly v domác-
nosti. – Na základě soupisu romského obyv. 
v r. 1968 lze usuzovat, že na území býv. Ost-
ravského kraje žilo asi 8 tis. R., po zastavení 
rozptylu jejich počet už výrazně nestoupal, 
postupně klesala i porodnost až na úroveň 
3–4 dětí v rodině (část neevidovaného obyv. 
bylo ovšem velmi obtížné podchytit). Pod 
vlivem demokratizačního procesu na kon ci 
60. l. se zaktivizovala skupina romských pře-
dáků, kteří r. 1969 založili Svaz Cikánů 
(Romů) – SCR. Na území Slezska se rozví-
jela jeho činnost na krajských i okr. úrov ních 
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především zásluhou Zikmunda Vagaie, tech-
nika podniku Tatra Studénka, Absolona, Di-
diho ad. Soustřeďovali se zejm. na rozvoj 
romských souborů, kult., veř. a sportovní 
činnosti. Velmi úspěšně si vedl zvl. romský 
soubor v Opavě pod vedením Josefa Gini, je-
hož členové získali několik předních míst 
na celostát. přehlídkách romské hudby, zpě vu 
a tance. Postupně však aktivita svazu upa-
dala, v době tzv. normalizace byl r. 1973 zru-
šen a většina souborů se rozpadla. – Funkcio-
náři SCR spolupracovali také na vytváření 
nové polit. linie státu v řešení romské otázky. 
Vládním usnesením č. 231/1972 byla vyhlá-
šena nová koncepce tzv. kult. integrace R., 
zal. na respektování jejich etnických specifik 
a na postupném vyrovnání s majori tou v ob-
lasti ekon., soc., kult. a spol. V praxi regionů 
se však mnoho nezměnilo, pokračoval příliv 
dalších romských imigrantů do prům. měst, 
rozšiřování a vy tváření nových ghett (Os-
trava -Vítkovice, Přívoz, Mariánské Hory, 
Hrušov, na Těšín sku st. poddolované části 
hornických měst, býv. hornické kolonie ap.), 
ve kterých se soustřeďovalo obyv. zařazené 
do III. katego rie podle tzv. stupně přizpůso-
bení. V r. 1975 to bylo z celkového počtu 
11 680 R. žijících v okr. Ostrava, Opava, 
Nový Jičín, Frýdek -Místek a Karviná celkem 
30,5 %, do I. kate gorie (přizpůsobených způ-
sobu života majo rity – kategorizace byla 
ovšem velmi vágní) náleželo podle odhadu 
nár. výborů pouze 14,1 %. Od konce 70. l. 
se poněkud zvyšovala úroveň kvalifikace 
a vzdělanosti romského obyv., na Opavsku 
a Karvinsku jsou zazna menáni první středo-
školáci a vysokoškoláci, třetina až polovina 
absolventů škol vstupova la do učebního po-
měru, zároveň vzrůstal po čet žáků zvláštních 
škol. → Sčítání lidu v r. 1980 zachytilo 
na okr. Karviná 3 209, Opa va 1 015, 
Frýdek -Místek 888, Bruntál 1 215, Nový 
Jičín 1 089, Ostrava -město 5 281 R. – Od 
r. 1990 jsou R. považováni za svébytnou 
etnickou skupinu, k romské národnosti 
se však hlásí pouze malý zlomek rom-
ského obyv. Prudce se zhoršila jejich 

soc. situace, nezaměstnanost dosahovala 
v po lo vině 90. l. na Ostravsku asi 70 %, poz-
ději až 85–90 %, vzrost lo procento drogově 
závislých a gamblerů, zhoršují se vztahy 
s majoritou. Vznikla řada romských iniciativ, 
v Ostravě -Muglinově byla např. v r. 2002 do-
budována Vesnička soužití (pro romské i ma-
joritní obyv. po stižené povodněmi v r. 1997), 
pracují odbory Společenství Romů na Mo-
ravě, Romské ob čanské iniciativy aj. Dobré 
výsledky proka zují neziskové organizace, 
např. Vzájemné soužití, Bílý nosorožec, Jekhe-
tane, také část škol s většinou romských dětí, 
v Ostra vě např. Soukromá církevní škola Pře-
mysla Pittra. V Ostravě i na Karvinsku se 
osvědčila funk ce romských asistentů na ško-
lách a úřadech. 
Lit.: Davidová, E.: Cesty Romů – Ramano drom 
1945–1990, Olomouc 1995; Pavelčíková, N.: Romské 
obyvatelstvo na Ostravsku (1945–1975), Ostrava 1999; 
kol.: Romové v České republice, Praha 1999; Pavelčí-
ková, N.: Romové v českých zemích v le tech 1945–1989, 
Praha 2004; Nečas, C.: Romové na Moravě a ve Slezsku 
(1840–1945). Brno 2005. 
Obr.: V152.   NP

ROSA , Bohumil → Vysloužil, Karel

ROSNER , Edmund, vědecký pracovník, vy-
sokoškolský učitel, * 12. 5. 1930 Bielsko 
(Polsko), † 17. 5. 1998 Katowice (Polsko). 
Absolvent humanitního gymnázia, Jagel-
lonské univerzity a Vysoké školy peda-
gogické v Katovicích, po studiích působil 
jako učitel v Cieszyně (→ Těšín), od r. 1972 
v těšínské pobočce Slezské univerzity v Ka-
tovicích, kde získal věd. hodnost dr. a doc. 
Zaměřil se na dějiny pol. literatury v těšín-
ském Slezsku, reg. kulturu a vzdělávání 
a polsko -čes., polsko -slov. a polsko -něm. lit. 
tradice. Své odb. články a studie publikoval 
v pol., rak., něm. a čes. tisku. Je autorem 
monografií, např. Regionalizm w nauczaniu 
języka pol skiego w szkole średniej (1975), 
Beskidzkie ścieżki pisarzy. Szkice literackie 
(1982), Li teratura polska w Austrii (1992), 
Literatura polska z czeskiego Śląska (1995), 
prací o Marii Konopnické, Bolesławu Pru-
sovi, Almě Johanně Koenigové aj. Byl red. 

ROMOVÉ
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a spolupracovníkem řady listů (Wa tra, → 
ZarŚ, KalC, Podbeskidzie aj.). 
Lit.: Golec, J. – Szczurek, K.: E. R. Badacz i populary-
zator literatury cieszyńskiej, Sopot 1995.   EK 

ROSSWALD  → Slezské Rudoltice

ROSTEK , Józef, lékař, politik, * 12. 11. 1859 
Wojnowice (Polsko), † 26. 3. 1929 Katowi ce 
(Polsko). 
Vyrůstal v rolnickém prostředí, po studiích 
lékařství na univerzitách ve Vratislavi a Lip-
sku působil jako lékař v Ratiboři. Podílel 
se na vzniku pol. novin (Nowiny Raciborskie), 
byl také spoluzakladatelem Spolku na po moc 
vzdělávání. R. 1920 se stal pol. hranič ním ko-
misařem a v této funkci působil v → Opavě. 
Pracoval také jako člen delimitační komise 
pro → Těšínsko, r. 1921 byl expertem polsko-

-něm. rozhraničovací komise v oblas ti od → 
Bohumína po Knurów.   JS 

ROSZKOPFOVÁ , Marta, jevištní a kostýmní 
výtvarnice, grafička, malířka, * 16. 12. 1947 
Žilina (Slovensko). 
Absolvovala Střední průmyslovou školu tex-
tilní Brno (div. kostým u Inez Tuschnerové, 
1967). Pak pracovala v dílnách SND, ab-
solvovala VŠ múzických umění Bratislava 
(scénografie a div. kostým u → L. Vychodila 
a Ludmily Purkyňové, 1973) a rok postgra-
duální ho studia na Akademii Sztuk Pięknych 
ve Varšavě (učitelé Józef Szajna a Zbygniew 
Strzelecki, 1975). Pro její div. tvorbu je cha-
rakteristic ká výrazná stylizace a dynamičnost 
trojroz měrného prostoru, hyperbolizace de-
tailu, metaforičnost výtv. znaku a kontrastní 
uži tí bílé a černé. Stálé angažmá v → Divadle 
Petra Bezruče v → Ostravě (od r. 1974), kde 
vytvořila desítky výprav zejm. s režisé ry → 
P. Paloušem (Alexandr Vasiljevič Suchovo-
-Kobylin: Tarelkinova smrt, 1979, zakázáno; 
László Gyurkó: Élektro, má lásko, 1983, aj.) 
a → J. Janíkem (Jean Anouilh: Antigona, 
1979; Roger Vitrac: Viktor aneb Dítka u moci, 
1984; Stanisław Ignacy Witkiewicz: Blázen 
a jeptiška, 1992, ad.), ale také s → V. Kle-
mensem, Zdeňkem Kaločem, Miroslavem 

Krobotem, Ivanem Rajmontem ad. Po ukon-
čení spolupráce s Divadlem Petra Bezruče 
(2006) často pracuje pro → Komorní scénu 
Aréna (Anton Pavlovič Čechov: Višňový sad, 
rež. → I. Krejčí, 2009; → T. Vůjtek: Brenpar-
tija, rež. → J. Klimsza, 2009, ad.) v → Tě-
šínském divadle (Alois a Vilém Mrštíkovi: 
Maryša, 2008; Dostojevského a Vostrého 
Zločin a trest, 2009, obojí rež. Ivan Misař), 
ale také v činohře → NDM, → Slezském di-
vadle v → Opavě, v divadlech v Brně, Hradci 
Králové, Jihlavě, Liberci, Mladé Boleslavi, 
Olomouci, Pardubicích, Šumperku, Mostě, 
a v Praze (Dejvické divadlo, Divadlo pod 
Palmovkou, Městská divadla pražská, ND, 
Švandovo divadlo), v divadlech v Polsku aj. 
Vystavuje v zahra ničí (Belgie, Čína, Fran-
cie, Maďarsko, Německo, Polsko, Portugal-
sko, Rusko, Španělsko, USA, Velká Británie). 
Třikrát zlatá medai le na Triennale Novi Sad 
(1981 – spoluúčast, 1984, 1998). Zastoupena 
ve sbírkách NM, NG a Divadelního ústavu 
Praha. 
Lit.: Ptáčková, V.: Česká scénografie XX. století, Pra ha 
1982; 70 let Státního divadla v Ostravě, Ostrava 1989; 
Divadlo P. Bezruče 1945–1995, Ostrava 1995; Bílko vá, 
M.: The Rough World of M. R., Scénografie v dur, Czech 
Theatre, č. 11, 1996; Slámová, O.: Scénografie v Divadle 
Petra Bezruče s důrazem na tvorbu M. R., dipl. práce FF 
OU, 2001.   JŠt + PH 

ROTHACKER , Gottfried → Nowak, Bruno

ROTHSCHILDOVÉ , významná evropská ro-
di na finančníků, bankéřů a průmyslových 
podnikatelů, jejíž vídeňská větev se vý-
znamně zasloužila o hospodářský rozvoj čes-
kého Slezska a severovýchodní Moravy. 
Zájem o investice ve Slezsku a na Ostrav sku 
projevila hlava vídeňského bankovní ho domu 
Salomon Mayer (1774–1855) na poč. 30. l. 
19. stol. v souvislosti se stavbou → Severní 
dráhy Ferdinandovy, jejímiž byli R. majorit-
ními podílníky. V r. 1835 se stali spolupach-
týři Rudolfovy hutě (→ VŽ) a k ní patřících 
uhelných a rudných dolů, jež v r. 1843 zís-
kali do vlastnictví od olomouc kého arcibis-
kupství a kapituly. Ve Slezsku získali též 
pozemkový majetek: panství → Bohumín, 

ROSNER
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→ Hlučín a Šilheřovice (poslední dvě se 
tehdy nacházela na prus. území). Na po-
čest Salomona R. byl pojmenován uhelný 
důl v Moravské → Ostravě (Důl Šalomoun). 
V podnikání na Os travsku a ve Slezsku po-
kračoval Salomonův syn Anselm Salomon 
(1803–74), po němž byla pojmenována jedna 
z hutí ve Vítkovi cích (Anselmova huť) a důl 
v Petřkovicích (Důl Anselm, viz → Lan-
dek). Za něj získali R. majoritní vlastnictví 
v uhelném průmyslu → OKR. Od konce 
60. l. se začaly projevovat příznaky pokle su 
zájmu o zdejší průmysl a hornictví, což vedlo 
r. 1873 k vytvoření → Vítkovického horního 
a hutního těžířstva (VHHT; podíl R. 51 %, 
Gutmannů 49 % kukusů), jemuž Anselm R. 
propachtoval VŽ a všechny uhelné a rudné 
doly ve Slezsku a na Ostravsku. Pokus pře-
měnit VHHT v r. 1932 na a. s. nebyl realizo-
ván. V r. 1937 byly kukusy VHHT převe deny 
do vlastnictví londýnské pojišťovací společ-
nosti Alliance Assurance Co., od r. 1942 byly 
majetkem nacist. koncernu Her mann Göring 
Werke (→ Říšské závody H. G.). V úhrnu 
podnikání bankovního domu R. ovšem hrály 
slez. a ostr. závody jen ma lou roli. 
Lit.: Corti, C. E.: R., Praha 1931; Myška, M.: Založení 
a počátky Vítkovických železáren, Ostrava 1960; Gille, 
B.: Histoire de la maison Rothschild. 1: Des origines. 
1848, Genève 1965, 2: 1848–1870, Genève 1967; Wilson, 
D.: R. Příběh bohatství a moci, Praha 1993; Myška, M. 
a kol.: Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Mo-
ravy a Slezska 1, Ostrava 2003; Zářický, A.: R. a ti druzí 
aneb Dějiny velkopodnikání v Rakouském Slezsku před 
první světovou válkou, Ostrava 2005.   MM

ROTTROVÁ , Marie, zpěvačka, moderátorka,
 * 13. 11. 1941 Ostrava -Hrušov.
Zpěvaččin vztah k hudbě výrazně formovalo 
rodinné prostředí (otec sbormistr a varhaník, 
matka operetní zpěvačka). Od dětství hrála 
na klavír a zpívala ve sboru. Účastí v soutěži 
mladých talentů (1960), vystoupením v tele-
vizi (Poprvé před kamerou) a veř. produk-
cemi (velký orchestr Břetislava Pěchníka, 
1961–63) si otevřela dveře do tvůrčí skupiny 
→ F. Trnky a → ORO. Hud. styl od swingu 
(Paroloď, 1968) přes beat a folk (Kůň bílý, 
1971) až k soulu (The House That Jack Built, 

1968; You‘re Gonna Be Sorry, 1969) si utvá-
řela postupně v ostr. hud. skupinách Samuel 
(1965–66), Majestic (1966–68) a → Fla-
mingo (od r. 1969). Přízeň publika si zajistila 
zejm. písněmi lyrického charakteru (Lásko, 
1968; Řeka lásky, 1974; To mám tak ráda, 
1975; Ten vůz už jel, 1983; Zřejmě letos nikde 
nejsou kytky, 1984; Večerem zhýčkaná, 1987, 
aj.) a moderováním autorských telev. pořadů 
Divadélko pod věží (1981–87), Přijď a nechoď 
sám (1990) a Čin čin (1992–94). Spolupráci 
s renomovanými skladateli (→ J. Urbánek, 
→ J. Wykrent) a textaři (Jiřina Fikejzová, → 
J. Nohavica ml.) dokázala zpestřit i vl. tvor-
bou hudby (Měli jsme se potkat dřív, 1985) 
a textů (Dnes pláč, 1986). Výrazné interpre-
tační schopnosti, žánrová rozmanitost a cito-
vost projevu zajistily zpěvačce dlouhodobou 
přízeň publika (3. místo ve Zlatém slavíku 
1971; Zpěvačka roku 1976; 1. místo v Dě-
čínské kotvě 1977 ad.) a bohatou koncertní 
činnost doma i v zahraničí (Německo, Švý-
carsko, Polsko ad.). Její hlas je zaznamenán 
na řadě dlouhohrajících desek (Flamingo, 
1970; Marie Rottrová, 1972; Ty, kdo jdeš 
kolem, 1979; Já a ty, 1983; Jeřabiny, 1995; 
Podívej, 2001; Stopy, 2009). Zpěvačka, ži-
jící od r. 1985 trvale v Praze, ohlásila r. 2011 
konec aktivní koncertní kariéry. Přezdívána 
Lady soul. 
Lit.: Matzner; HKO; Tůma, J.: „Barva“ ostravského 
soulu, in: Rhytm & Blues, Praha 1985; Maléřová, Z.: 
Hlas se stínem aneb Když do života zpívá M. R., Praha 
1991; Graclík, M.: M. R. Neautorizovaný umělecký a ži-
votní příběh ostravské Lady soul, Praha 2010; oficiální 
internetové stránky: http://www.marierottrova.cz.   KR

ROY ŠKREJPEK , Jiří, dramaturg, režisér,
 * 28. 7. 1921 Bzenec (Hodonín), † 5. 12. 2001 
Praha. 
Absolvent Státní konzervatoře v Brně (1941), 
působil v divadlech v Pardubicích, Jihlavě, 
Táboře, Benešově, Hradci Králové, Tep-
licích, Karlových Varech a v l. 1960–83 
v → Těšínském divadle. Autor a režisér hry 
O milión (1974), z dalších rež. např. Bertold 
Brecht: Bubny v noci (1962), Václav Kliment 
Klicpera: Žen ský zákon (1963), Johann Nepo-
muk Nestroy: Talisman (1973), Henrik Ibsen: 
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Paní z námoří (1974). Autor písňových textů 
k div. hrám (Václav Štech: Třetí zvonění, 
1969; Carlo Goldoni: Sluha dvou pánů, 1972; 
Claude -André Puget: Šťastné dny, 1980). 
Lit.: Almanach 30 let Těšínského divadla, Český Těšín 
1975; Almanach 50 let Těšínského divadla, Český Tě šín 
1995.   AJ 

ROZHLASOVÁ ŠTAFETA , osmidenní vysílání
21.–28. srpna 1968 v Českém rozhlase Os-
trava. 
Probíhalo ve dvouhodinových aktuálních 
relacích s desetiminutovými vstupy jednot-
livých rozhl. studií. První relaci → ČRO 
uvá děl → L. Tokoš, poslední → E. Mudrová. 
Archivní dokumentace je v torzu. 
Lit.: Svědectví o roku 1968. Pamětní publikace Ostrav-
ského rozhlasu, Ostrava 1990.   MŠť 

ROZHLASOVÉ STUDIO  OSTRAVA, jedno z ozna-
čení Českého rozhlasu Ostrava a Ostravské 
rozhlasové stanice. 
V užším smyslu je to pracoviště tvořené 
akusticky upraveným prostorem a režií, kde 
se připravuje, natáčí nebo odkud se přímo 
vysílá program. Budova → ČRO má velké 
a malé hud. studio a studia pro sloves nou 
tvorbu. Součástí techn. řetězce je kont rola 
a vysílací pracoviště. Jako pohotovostní stu-
dio bylo označováno pracoviště, kde si red. 
bez pomoci technika a rež. připravova li 
na magnetofonový pás zvukové příspěv ky, 
které pak bylo možno zařadit bez dalších 
techn. úprav do vysílání. S technikou digi-
tálního záznamu zvuku na tzv. minidisky 
a s přechodem na převážně živé vysílání 
slovesných příspěvků se pohotovostní studio 
v ČRO zrušilo.   MŠť 

ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ  PRO NÁRODNOST NÍ 
MENŠINY → Vysílání pro národnostní men-
šiny

ROZHLASOVÝ ORCHESTR  ČRO → Ostravský 
rozhlasový orchestr

ROZSYPALOVÁ , Zora, herečka, * 3. 9. 1922 
Kroměříž, † 23. 1. 2010 Ostrava. 
Manželka herce → F. Šece. V r. 1945 ab-
solvovala herectví na konzervatoři v Brně. 

Angažmá v Jihlavě a Olomouci (1945–61) 
a v činohře Státního divadla Ostrava (1961–91, 
→ NDM). Představitelka velkých, často tra-
gických ženských postav (Sofoklova An-
tigona, 1957; Drahomíra Josefa Kajetána 
Tyla, 1964; Euripidova Médeia, 1965; Raněv-
ská v Če chovově Višňovém sadu, 1969; Runa 
v Ra dúzi a Mahuleně Julia Zeyera, 1978, ad.). 
Spo lupráce zejm. s režisérem → R. Kova-
lem. Během tzv. normalizace jí byla znemož-
ňována tvůrčí práce. Spolupráce s filmem, 
rozhlasem a televizí. Nositelka Ceny Thálie 
1994 za celoživotní mistrovství. 
Lit.: 60 let Státního divadla v Ostravě, Ostrava 1979; 
Lič manová, M.: Portrét herečky Z. R., dipl. práce FF UP, 
1993; Fikejz, M.: Český film. Herci a herečky 2, Praha 
2007.   JŠt 

RUBÝ , Jan → Kolář, František

RUMANOVÁ , Lidie, básnířka, sběratelka hlu-
čínského folkloru, * 23. 6. 1952 Opava. 
Navštěvovala gymnázium a rodinnou školu 
v → Opavě. Vystupuje a podílí se na cho-
reografii v kravařském folk. souboru Kar-
mašnice. Je spoluautorkou akcí pořádaných 
Kulturním střediskem Zámek → Kravaře 
(→ Zámecké muzeum Kravaře): Dře ní peří, 
Velikonoce, Vánoce na zámku aj. Básnické 
texty knihy Chcu byč enem Prajz. Lidové 
básně (2000) autorka věnuje lidem na → 
Hlučínsku. Užívá v nich hlučínského nářečí 
se zkomoleninami něm. a pol. jazyka. Hlu-
čínského nářečí užívá i v dalších knížkách 
(Tak tu žijem, 2001; Mluva a po řekadla z Kra-
vař a okolí, 2002; Klebečily klebetnice, 2004; 
Mám tři kury v kurníku, 2005; Kuty – Kravař 
a inše hlupoty, 2007). Česko -prajzský slov-
ník doplněný vtipy a nadávkami o Prajzácích 
vyšel pod názvem Česko -prajzský slovník + 
Frky + Nadávky (2009). V r. 2003 obdržela 
čestné uznání v lit. soutěži Mělnický Pegas. 
Lit.: (mel): Zlatý Olomoucký tvarůžek putuje do Kra vař, 
MSDen, 24. 10. 2001; (mel): L. R. je slavnou básnířkou, 
Region, 30. 10. 2001.   LP 

RUMUNI , menšinové etnikum. 
Objevili se v regionu čes. Slezska a na při-
lehlém území Moravy jen jako jednotlivci 
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v době migrací za prací na prům. Ostrav sko 
v 19. stol. Nejdříve to byli R. z Uher v rámci 
vnitrostát. rakousko -uh. migrací, ale část 
jich přišla později, v meziválečném období 
a po druhé svět. válce. Celkem jich přišlo ně-
kolik set a nikdy zde nevytvořili kompaktní 
komunitu. V životě regionu se projevili jen 
jednou, když se bez úspěchu pokusili kandi-
dovat v prvních svob. volbách po pádu komu-
nismu v r. 1990 ve formaci Svobodní Rumuni. 
Podle posledního → sčítání lidu (26. 3. 2011) 
žije ve sledovaném regionu 70 osob s rumun. 
stát. příslušností.   TS 

RUND , Edvard, hudební pedagog, sbormis tr 
a skladatel, * 8. 4. 1879 Tomeşti (Sedmihrad-
sko, Rumunsko), † 26. 5. 1931 Ostrava. 
Hudbě se věnující rodiče mu umožnili v r. 
1898 absolvování brněnské varhanické školy. 
Po jejím ukončení se dále vzdělával u houslo-
vého pedagoga Štěpána Suchého. U Adolfa 
Piskáčka a Bohumila Vendlera stu doval sou-
časně i kompozici. V r. 1907 se stal nejprve 
učitelem a později prof. hud. před mětů na uč. 
ústavu ve Slezské → Ostravě a sbormistrem 
pěveckého spolku → Záboj. Od r. 1911 působil 
jako sbormistr i v morav skoostr. → Lumíru, 
ve 20. l. i v Sokolském pěveckém sdružení 
(do r. 1925) a v karvin ském pěveckém spolku 
Smetana. Od školní ho r. 1908/9 byl E. R. ře-
ditelem slezko ostr. Hudební školy pěveckého 
spolku Záboj. Tuto funkci (spolu s místem 
prof. na slez skoostr. uč. ústavu) zastával 
až do své smrti. S uvedenými pěveckými 
sbory E. R. rozvíjel rozsáhlou koncertní čin-
nost. Už před první svět. válkou uváděl ná-
ročná vokálně in strumentální díla (v r. 1913 
např. „mořskou fantazii“ Bouře → V. No-
váka), v ob dobné činnosti pokračoval i poz-
ději. Jako sbormistr se zasloužil o úspěch 
ostr. oslav Smetanova roku (1924). Pozoru-
hodné byly také výsledky E. R. v hudebně 
pedagogické činnos ti. Zasloužil se (spolu 
s → R. Wünschem) o velmi dobrou úroveň 
pěveckého sboru uč. ústavu ve Slezské Os-
travě, vynikl také jako dirigent ústavního 
orchestru. Jeho skladatel ský odkaz obsahuje 

kromě nepočetných komorních a symf. skla-
deb především stylové úpravy slez. → lid. 
písní, sbíraných jedním ze zakladatelů Zá-
boje – slezkoostr. učitelem → J. Mojžíškem 
(1862–1938). 
Lit.: Stolařík; Mazurek.   JM

RUSEK , Jaroslav, grafik, * 5. 6. 1932 Skro-
chovice (Brumovice, Opava). 
Studoval obor výtv. výchovy na PF UP (uči-
telé František Bělohlávek, → A. Kučera). 
Po studiích odešel do → Ostravy, kde poč. 
60. l. nastoupil na Pedagogický institut (poz-
dější PF, dnes → OU) jako odb. asistent, 
na poč. tzv. norma lizace byl propuštěn, pak 
působil na výtv. oborech LŠU v Ostravě. 
Je členem SČVU, od r. 1964 → TS Kon-
trast, s níž vystavoval v Brně a Praze. Kon-
cem 60. l. se spojil s → Klubem konkretistů, 
s nímž také vystavoval. Samostatně se pre-
zentoval např. v Alšově síni v Praze spolu 
s → E. Ovčáčkem a → S. Böhmem (1970). 
Účastnil se výstav ve Stuttgartu, Florencii, 
Eisenstattu, Landskroně, Padově. V r. 1969 
obdržel za své kresby cenu Joana Miró 
v Barce loně. Je zastoupen ve sbírkách → 
GVUO a MG. Je také autorem realizací pro 
architekturu, např. reliéfů 2 zastávek ČSAD 
na ul. Rudné ve slez. části Ostravy (1972).
Lit.: Grůza, A.: katalog výstavy v Alšově síni v Praze, 
Praha 1970; Pohribný, A.: Klub konkretistů, Jihlava 
1997. 
Obr.: V175.   PH 

RUSINSKÝ , Milan, spisovatel, literární histo-
rik a kritik, publicista, rozhlasový pracovník,
 * 10. 2. 1909 Litovel (Olomouc), † 8. 11. 1987 
Ostrava. 
Studoval na gymnáziu v → Ostravě a potom 
moderní filologii na UK. V l. 1933–54 pů-
sobil v → ČRO (hlasatel, lit. referent, dra-
maturg), položil základy lit. vysílání v ost r. 
rozhl. stanici, soustředil okruh stálých spo-
lupracovníků ČRO z řad význ. lit. osobností. 
Rozhlas také uvedl jeho lit. práce: Česká be-
seda v zemi pruského krále (povídka, 1937), 
Světlou stopou (1947), fejetony Země vítá člo-
věka (1948) a Čtyři hrudky vzpomí nek (1959), 
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povídky Návštěvníci (1969) aj. V l. 1954–61 
byl tajemníkem ostr. odbočky Svazu spi-
sovatelů (→ OS). Do literatury vstoupil na 
poč. 30. l. sbírkou Návrat a jiné prózy (1932), 
tematicky čerpající z vesnického prostředí 
a z atmosféry po první svět. válce. R. smě-
řování k románové epice se však nenaplnilo, 
ať už v románu z um. prostředí Hladové 
dni (1940), nebo v životopisném vyprávění 
Bludička slávy (1940) o básníku → Č. Os-
travickém. Ani autobiogr. román Cesta 
k horám (1945) nevybočil z této řady. V kul-
turněhist. studiích objevil pozoruhodná 
témata z krajové minulosti a podal výklad au-
torů z regionu (Němečtí Slezané, 1933; Bard 
prvý z Beskyd, 1947; Epik Ostravska, 1947, 
aj.). Projevil se také jako pohotový div. kri-
tik a překladatel z němčiny a polštiny (Hans 
Falla da, → A. Scholtis, Ernst Glaeser aj.). 
Lit.: Urbanec, J.: Beletristické dílo M. R., ČSZM-B 21, 
1972; Šuleř, O.: Literární zpodobitel Slezska, MSDen, 
10. 2. 1994.   JS + MŠť

RUSOVÉ , menšinové etnikum. 
V minulosti na území čes. Slezska a na při-
lehlém území Moravy nežili. Po revoluci 
a obč. válce v Rusku v l. 1917–21 sem přišlo 
několik desítek osob spojených s poraženými 
protivníky bolševiků. Nikdy zde nevytvořili 
kompaktní komunitu. Po rozpa du Sovět-
ského svazu sem přicházejí jako noví ekon. 
migranti. Podle výsledků → sčítání lidu 
z r. 2011 se jich ve sledovaném regionu hlásí 
k rus. národnosti 495.   TS 

RYBA , Jan, spisovatel, pedagog, * 9. 5. 1913 
Stará Boleslav (Brandýs nad Labem – Stará 
Boleslav, Praha -východ), † 13. 2. 1982 Kro-
měříž. 
Publikoval od konce 30. l. verše i prózy. Pr-
votina Sbohem, má krajino (1940) nese vlivy 
poetiky Karla Hynka Máchy. Melancholicky 
vyznívají jeho básně ze sbírky Hlohový rů-
ženec (1942). Třetí sbírku Vršitý čas (1992) 
s verši z R. pozůstalosti vydala Niki Otis-
ková. Prózy Stříbrný provaz (1945) a Červen 
jde písčinami (1946) představují dovršení 
R. vývoje, ve své výpovědi oscilují mezi 

snem a realitou, reflexe jeho tvorby se proje-
vila v lit. životě Ostravska. Z R. pozůstalosti 
vydal → D. Šaj tar cyklus próz Padaly roušky 
(1986).
Lit.: Otisková, N.: Vydavatelská poznámka, in: Vršitý 
čas, Karviná 1994; Trávníček, M.: Po padesáti letech, 
Proglas 6, 1995, č. 3.   JS 

RYBA -AUE , Sophie (podruhé provda ná Mild-
ner), básnířka, autorka lidových her, * 28. 8. 
1890 Krnov -Kostelec (Bruntál), † 3. 12. 1956 
Pfronten (Německo). 
Dcera stavebního podnikatele. 1912 se pro-
vdala za ředitele polesí v Karlo vicích E. Rybu. 
Po jeho smrti se r. 1934 vrá tila do Kostelce. 
Po r. 1945 žila ve Witten bergu a 1950 se pře-
stěhovala do Bavorska, kde se podruhé pro-
vdala. Po šestiletém manželství zemřela 
na následky mozkové mrtvice. R. byla au-
torkou mnoha humor ných i vážných básní, 
z nichž některé tvořila ve slez. → nářečí něm. 
(Passt oof!, 1935). Známější se stala díky 
svým lid. hrám a komediím Die Speckseite 
(1931), Die Wiener Reise [d.], Das Ratten-
gift [d.] a prvnímu vážnému dílu Der Hel-
ferthof [d.]. Oblíbené byly také její povídky 
a pohádky. 
Lit.: König, J. W.: Das Schrifttum des Ostsudetenlan-
des, Wolfratshausen 1964; kol.: Freudenthal und seine 
Kreisgemeinden, Esslingen 1990; Martinek, L.: Litera-
tura německého a českého jazyka na (stávajícím) okre se 
Bruntál, in: Literatura v českém a polském Slezsku, 
Opava – Cieszyn 1996.   LM 

RYBIČKA , Miroslav, sochař, restaurátor, * 23. 6. 
1928 Nové Zámky (Slovensko). 
Po studiu na Státní průmyslové škole so-
chařské a kamenické Hořice (1946–50) stu-
doval AVU v Praze (1950–55, učitelé Jan 
Lauda a Karel Pokorný). Záběr jeho tvorby, 
soustředěné hl. na práci pro archi tekturu, 
je tematicky i formálně pestrý, charakteri-
zuje ji řemeslná zručnost i hravá nápaditost 
(např. Medvídci v sadu Jožky Jabůrkové 
v → Ostravě -Vítkovicích, 1962, replika 
2011; Milenci, letiště Možnov, později výsta-
viště Černá louka v Ostravě, 1963; Kosmo-
naut před ZŠ v Kunčicích pod Ondřejníkem, 
1980; Vodní pólo, plavecký bazén → Orlová). 
Velká část díla se nese v realistickém duchu 
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(např. Ostravské mládí v Komenského sadech 
v Ostravě, 1960, odstraněno; Poezie před ZŠ 
v → Bohumíně, 1976; sousoší Děti, učitelka 
a pří slušník SNB ve → Frýdku -Místku, po-
lovina 80. l.), avšak nevyhýbal se ani progre-
sivním směrům (brutalistní betonové reliéfy 
pro nádraží Čadca, 1973, či obch. dům Odra 
v → Odrách, 1977). Je autorem řady pomníků 
(návrh na monumentální pomník Jana Jis-
kry z Brandýsa, 1954, model v NG; pomník 
aviatiků Žurovcových z Hart před letištem 
v Mošnově, 1977; pomník obětem železniční 
katastrofy z r. 2008 ve → Studénce, 2011), 
náhrobků (Heleny Salichové v Polance nad 
Odrou, 1976; olympijského vítěze ve skoku 
na lyžích Jiřího Rašky pro Valašský Sla-
vín v Rožnově pod Radhoštěm, 2012, aj.) 
a bust (→ P. Bezruče v Jistebníku, 1973; → 
F. Lýska v Proskovicích, 2003, ad.). I přes ne-
souhlas s okupací se na poč. „normalizace“ 
nevyhnul prorežimní tvorbě (např. pomníky 
Klementa Gottwalda pro Světlou Horu, 1971, 
či Krmelín, 1972). V 90. l. pracoval rovněž 
jako restaurátor hist. plastik (1994 se účast-
nil opravy kaple → Jana Sarkandra v Olo-
mouci). Je členem výtv. spolku → OSLAVA. 
V r. 1999 proběhla v Brně autorská výstava 
Reliéfy. Žije v Ostravě, ateliér má v Jisteb-
níku. Sbírá a restauruje motocykly -veterány.
Lit.: OSLAVA, občasník pro výtvarné umění, únor 1991; 
Pavliňák, P.: M. R. O životě, umění a motocyklech, Os-
trava 2008; Kuchta, Z.: Významní rodáci a osobnosti 
Bílovecka, Bílovec 2009. 
Obr.: S (115, 118).   PH + MŠť + JI

RYBKA , Alois, básník, publicista, kritik, 5. 12. 
1903 Přerov, † 23. 3. 1931 Ostrava. 
Podílel se na vydávání levicového časopi su 
→ Kampaň, redigoval časopis Palacký. Jako 
básník byl zpoč. pod vlivem Fráni Šrámka 
a Jiřího Wolkera, jeho sbírka Pierot u počita-
dla (1930) nese stopy vlivu poetismu. O soc. 
námět se pokusil v Baladě o horníkově srd ci 
(1929), připravovanou sbírku Erotikon již 
nestačil dokončit. 
Lit.: Bár, Z.: In memoriam, VMO 36, 1931.   JS 

RÝDLOVÁ , Marie (roz. Lierová), divadelní 
a filmová herečka, * 3. 12. 1884 Havlíčkův 
Brod, † 28. 10. 1971 Praha. 
Dcera herce Karla Liera, manželka herce 
a reži séra Antonína Rýdla. V l. 1919–22 
a 1924–44 působila v činohře a operetě → 
NDM (titulní role v Morálce paní Dulské 
Gabriely Zapolské, 1928, 1937; Klásková 
v Jiráskově Lucerně, 1920, 1926, 1930; chůva 
Nána v Čapkově hře RUR, 1921, 1925, 1939; 
titulní role v Čap kově Matce, 1938, aj.). Spo-
lupracovala s → ČRO. Později působila zejm. 
v Měst ských divadlech pražských. 
Lit.: Zbavitel, M.: Osm hereckých portrétů, Ostrava 
1985; Fikejz, M.: Český film. Herci a herečky 2, Praha 
2007.   JŠt 

RYCHLÝ , Arnošt, hudební pedagog a skla datel, 
organizátor hudebního života, * 9. 5. 1901 
Vršovice (Opava), † 24. 3. 1987 Opava. 
Studoval uč. ústav v → Opavě, hudbu v Praze, 
soukromě pak zpěv ve Vídni a u prof. Lo-
renziho v Římě. R. důsledně spojoval um. 
činnost s každodenní hud. praxí v Opavě. 
V r. 1937 založil dětský sbor Zpěváčci z bí lé 
Opavy. Po druhé svět. válce viděl smy sl své 
hudebně -pedagogické činnosti v obnově kult. 
života ve Slezsku. Vyučoval hud. výchovu 
na reg. školách, především na gymnáziu 
v Opavě (1945–53) a pedagogické škole 
v → Krno vě (1953–64). Pečoval o výchovu 
sbormis trů amatérských těles; jako sbormistr 
dlou hodobě spolupracoval s → J. Šoupalem. 
V celé jeho činnosti se projevovala snaha na-
vázat na ty tendence v hud. výchově, které 
se opíraly o nápěvkové principy melodických 
modelů převzatých z → lid. písně. Upravo-
val slez. lid. písně, skládal též scén. hudbu 
k pohádkám (známou se stala např. hudba 
k Medové pohádce Jeronýma Horáka). V hud. 
životě Opavy spolupracoval zejm. s akad. ma-
lířem Vilémem Čechem (violista) a hud. pe-
dagogem Rudolfem Březinou (violoncelista). 
Udržoval osobní kontakty s výtvarníky Ja-
nem Zrzavým, → K. Svolinským, Cyrilem 
Boudou, → H. Salichovou, kteří ilustrovali 
vydání jeho skladeb. Na orientaci jeho skla-
datelské práce významně působily kontak ty 
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se spisovateli, mezi nimiž kromě → J. Šulce, 
→ F. Směji, → E. Gudrichové, → V. Závady 
a → J. Rohela zasluhuje největ ší pozornost 
přátelství s → P. Bezručem, na jehož texty 
zkomponoval převážnou většinu svých skla-
deb. Z jeho tvorby inspirované Bezručovými 
verši je známo přes 50 skladeb (26 melo-
dramů, 10 písní, 12 sborů, 2 smyčcová kvar-
teta ad.). Na jejich gramo fonové nahrávce 
se podílela Věra Souku pová, → I. Žídek, 
Eduard Haken ad. Za tuto tvorbu byla R. Ma-
gistrátem měs ta Opavy r. 1972 udělena Cena 
Petra Bezruče. 
Lit.: Zenkl, L.: A. R. – výrazný typ slezského hudeb níka, 
OM 3, 1971, č. 5–6; Boženek, K.: Profesor A. R., ČSM-B 
20, 1971; Malura, M.: A. R. a hudební život na Opavsku, 
in: Dějiny hudební výchovy (Janačkiana 1996), Ostrava 
1996; Boženek, K.: A. R. a jeho bezručovské inspirace, 
Opava 2008.   KB + MMl

RYCHVALD  (Karviná), polsky Rychwałd, ně-
mecky Reichwaldau, nevelké město v Os-
travské pánvi jižně od Bohumína; 7 093 
obyvatel (2011).
Území dnešního města bylo osídleno zřejmě 
ke konci 13. stol. (→ středověká kolonizace). 
Ves se poprvé zmiňuje r. 1305 (Richinwalde). 
Snad již při založení zde vznikl kostel, při-
pomínaný r. 1389 jako farní (s patrociniem 
sv. Anny a Mikuláše). Byl dřevěný a r. 1532 
i s farou vyhořel. Obnoven však byl opět 
ve dřevě a sloužil svému účelu až do 80. l. 
17. stol., kdy jej nahradil někdejší protest. kos-
tel. Ten nechal v renes. slohu vystavět r. 1595 
Bernard Barský z Barště, který si v l. 1575–77 
západně od obce (v dnešní lokalitě Starý 
Dvůr) zřídil jednoduchý čtyřkřídlý renes. zá-
mek s dvorem (dvě křídla zřejmě již při za-
ložení hosp.; → zámky). Přírodní podmínky 
nahrávaly rybnikářství, které se zde uchytilo 
(většina rybníků existuje dodnes). Dříve pře-
vážně zemědělská obec významně (avšak ne-
organizovaně) rostla po celé 19. stol., zvlášť 
v důsledku rozvoje těžebního průmyslu 
v sousedních vesnicích a městech (na území 
dnešní → Ostravy a → Orlové). Důležité pro 
R. bylo zprovoznění železnice z → Bohu-
mína do Českého → Těšína v r. 1871. Na poč. 
20. stol. vyrostlo na jihu obce též několik → 

dělnických kolonií (Stará, Červená, Vysoká). 
Zatímco v r. 1845 měl R. 136 domů, v r. 1900 
to bylo již 470 a r. 1930 910 domů. Výrazně 
stoupl též počet obyv. (1845 – 1 299, 1900 – 
4 556, 1930 – 7 190 osob, hlásících se pře-
vážně k čes. národnosti). Také po druhé 
svět. válce R. rostl; zal. byla např. kolonie 
finských domků a v l. 1962–68 vystavěno 
v centru města sídliště se ZŠ. Ačkoli R. ni-
kdy nezískal měst. charakter, byl r. 1936 
prohlášen městečkem a r. 1985 získal měst. 
práva. To však již oproti okolním měs-
tům poněkud stagnoval, čemuž přispělo 
i zrušení železnice r. 1963 (kolej změněna 
ve vlečku). – Z památkových objektů je za-
jímavý již zmiňovaný kostel sv. Anny s re-
nes. jádrem a pozdějšími neogot. úpravami. 
Nedávno rekonstruovaný zámek s hosp. 
dvorem je nenáročného vzhledu. Dominan-
tou centra města je též Husův sbor s poly-
gonální věží z l. 1924–25 a malbami uvnitř 
(mj. od → J. Obšila z r. 1957).
V R. se narodili: operní pěvec ND → P. Kočí, geograf 
a prof. → OU Miroslav Havrlant (1925–2010), hud. 
skladatel → K. Kupka ad.
Lit.: Kuča 6; Siwek, T.: R. 1305–2005, Český Tě-
šín 2005; Urbánek, J.: R. včera a dnes ve fotografii, 
Rychvald 2012. 
Obr.: Z45.   JI

RÝMAŘOV  (Bruntál), německy Römerstadt, 
město v kotlině Podolského potoka na hrani-
cích Hrubého a Nízkého Jeseníku; 8 195 oby-
vatel (2011).
Již v 1.–3. stol. n. l. zde patrně fungovalo 
jedno z trhových míst jantarové stezky 
(→ dopravní poměry), což dokládají nálezy 
antických mincí. Slovanská zlatokopecká 
osada vznikla na levém břehu Podolského 
potoka (kolem dnešní Bezručovy ul.) v 1. po-
lovině 13. stol., r. 1253 byla zničena, ale brzy 
znovuobnovena za účasti něm. kolonistů. Za-
nikla poč. 14. stol., kdy už na sousední os-
trožně na pravém břehu potoka stálo město, 
zal. Benešovici na pravidelném půdorysu 
(→ středověká kolonizace) snad už ve 3. čtvr-
tině 13. stol. Jeho součástí byla nevelká tvrz 
zv. Hrádek (→ hrádky a tvrze), sloužící 
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od přelomu stol. jako zlatá, později železářská 
huť pro zdejší rudné doly (doloženy základy 
pův. stavby). Na vrchu jižně od města vznikl 
hrad Štrálek (→ hrady), opuštěný již v 1. po-
lovině 14. stol., kdy Benešovici z kraje ode-
šli a R. přešel do rukou morav. markraběte. 
Rozkvět oblasti díky zpracování železných 
rud ve 14. stol. ukončily války mezi markra-
baty Joštem a Prokopem v závěru stol. Město 
s tvrzí bylo r. 1405 dobyto a vypáleno. Tvrz, 
sloužící od poloviny 14. stol. jako sídlo fojta, 
už nebyla obnovena a nahradil ji opevněný 
dvůr Vestenhof na levém břehu Podolského 
potoka, kde se na místě st. osady rozvíjelo 
předměstí. R. se tehdy řídil olomouckým 
měst. právem. Husitské války se kraji vy-
hnuly, avšak utrpěl za → česko -uh. války, kdy 
po záboru Moravy Matyášem Korvínem zů-
stal věrný čes. králi. V r. 1474 bylo město zni-
čeno. V 16. stol. však následovala doba hosp. 
prosperity (1537 povolena městu výstavba 
hamrů, slévárny a mlýna, které se koncent-
rovaly na vých. předměstí). Rozvoj železář-
ství zasáhl sousední vsi Janušov a Janovice, 
kam byla (do nové tvrze, později rozšířené 
v zámek; → zámky) ve 2. polovině 16. stol. 
přenesena správa panství z hradu Rabštejna. 
Za Ederů ze Štiavnice vznikla před r. 1563 
ves Edrovice s drátovnou. Od r. 1583 držel 
R. tyrolský hr. Ferdinand Hoffmann z Grün-
büchlu (1586 dědičně; R. poddanským měs-
tem), který se r. 1590 zasloužil o založení 
měst. školy. Snad již r. 1542 vznikla v R. 
renes. mincovna, upravená později na dě-
kanství. Fara je zde připomínaná již r. 1351, 
v 16. stol. se držela luterství a katolíkům byla 
r. 1555 vyhrazena kaple V Lipkách severo-
východně od města. Měst. kostel Archan-
děla Michaela s got. jádrem byl v l. 1609–18 
renesančně přestavěn (dnes trojlodní). Ač-
koli již r. 1625 byla fara vrácena katolíkům, 
protireformace zde ukončena teprve r. 1668. 
V l. 1643–50 město sužovali Švédové a r. 1645 
propukl mor (R. měl tehdy jen 116 domů s asi 
600 obyv.). V l. 1660 zde vznikl vrchnosten-
ský špitál a v 80. l. při něm kostel sv. Jo-
sefa. V r. 1668 se ke katastrofám přidružil 

požár; zároveň však upravována v raně ba-
rok. duchu st. renes. radnice uprostřed nám. 
a r. 1688 kostel rozšířen o Růžencovou kapli. 
Na paměť velkého moru z r. 1680 postaven 
na nám. r. 1683 mariánský sloup Františka 
Leblose. V l. 1710–15 zbudován kostel Na-
vštívení P. Marie na místě st. hrázděné kaple, 
zv. Lindenkirche (dnes V Lipkách). Barok. 
oválná stavba stavitele Friedricha Hösslera 
je pozoruhodná baldachýnovou klenbou 
a kvalitními freskami Ferdinanda Nabotha 
a → J. K. Handkeho. Harrachové, kteří pan-
ství získali v r. 1721, zprovoznili r. 1746 v Ja-
novicích největší plátenickou manufakturu 
v monarchii, zaměstnávající tkalce ze Šluk-
novska, pro něž vznikly nové vesnice Har-
rachov, Růžová, Ferdinandov a Nové Pole. 
Město v 18. stol. ozdobily též sochy sv. Jana 
Nepomuckého na nám. (1736, Severin Tisch-
ler) a P. Marie Vítězné v Lipkách (1774). 
V r. 1775 vznikl nový špitál. R. 1790 R. po-
stihl zničující požár, což vyvolalo vlnu soli-
darity po celé Moravě. Přestože Rýmařovští 
mohli na obnovu čerpat kameny z nedaleké 
zříceniny Štrálku (který v důsledku toho 
zanikl), obnovou města se zadlužili. Nové 
město vzniklo na středověkém půdorysu, 
ale v jednotném klasicistním duchu, kte-
rému se přizpůsobily též st. stavby radnice 
a kostela. V 1. polovině 19. stol. se R. roz-
víjel zejm. výstavbou předměstí okolo Opav-
ské silnice, protínající sev. část města; došlo 
k odstranění opevnění s branami a příkopy 
a v polovině stol. byl zbudován kostel P. Ma-
rie Lourdské. Od r. 1855 byl R. okr. městem. 
V r. 1834 měl 384 domů a 2 887 obyv., r. 1869 
již 445 domů a 4 589 obyv. Druhou polovinu 
19. stol. provázela město intenzivní → in-
dustrializace. V r. 1873 vznikla v záp. části 
R. továrna na hedvábné tkaniny Anton Flem-
mich a synové, r. 1878 zprovozněna železnice 
do Valšova, v l. 1890–96 u Opavské silnice 
zbudována továrna na hedvábné zboží bratří 
Schielů. V r. 1873 bylo zal. gymnázium, poté 
tkalcovská škola, od r. 1901 fungovalo měst. 
muzeum. Rozvoj pokračoval i na poč. 20. stol. 
kdy vznikla na jz. okraji R. nemocnice podle 
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projektu Huga Hegera z Vratislavi (1911–12); 
boom ve výstavbě domů, soustředěné ex-
centricky na sev. a vých. předměstí, se do-
stavil ve 20. l. (r. 1900 475 domů, 1930 již 
729). Do r. 1930 stoupl počet obyv. na 5 837. 
Za druhé svět. války vznikly v R. tábory pro 
pol. a brit. zajatce. Dobývání města sov. ar-
mádou r. 1945 se neobešlo beze ztrát – silně 
poškozen klášter s kaplí sv. Josefa, který byl 
poč. 50. l. demolován. Po → odsunu něm. 
obyv. zůstalo 461 osob něm. národnosti. 
Město však vcelku úspěšně dosídleno přistě-
hovalci z již. Moravy a Rumunska (1950 mělo 
4 571 obyv.), zatímco okolní vsi v počtu obyv. 
poklesly a některé zcela zanikly (Růžová) 
nebo se radikálně vylidnily (Harrachov). 
Od r. 1960 R. připojen k okr. → Bruntál. 
Social. výstavba se neobešla bez nepřízni-
vých zásahů do urbanistické struktury města. 
V 80. l. zanikl též kostel P. Marie Lourdské, 
sloužící předtím jako sklad textilních strojů. 
Hitem výstavby rodinných domů se v 70. l. 
stala montovaná dřevostavba OKAL, vyrá-
běná v rýmařovském závodě Rudných dolů, 
zal. v r. 1969 (dnes RD Rýmařov). V r. 1991 
došlo k obnovení měst. muzea, jehož hl. část 
tvoří archeol. sbírky. Hist. centrum města 
bylo r. 2003 prohlášeno → měst. památkovou 
zónou. R. vytváří spolu s vesnicemi Janušov, 
Edrovice, Janovice a Stará Ves souvislou 
aglomeraci (první tři jmenované jsou jeho 
místní části).
Zdejšími rodáky jsou: jezuitský misionář Adam Gilg 
(1651 – asi 1710), malíř a sochař Herbert Dlouhy 
(* 1942), malíř a grafik Oldřich Šembera (* 1948), 
houslový virtuóz Antonín Pergler (* 1952) ad. Z Janu-
šova pochází barok. malíř → J. K. Handke. V Edrovi-
cích se narodil objevitel třívrstvé barevné fotografie Karl 
Schinzel (1886–1951).
Lit.: Kuča 6; HM 4; Goš, V. – Karel, J.: Tvrz v R. (okr. 
Bruntál), Archaeologia historica 17, 1992; Vystrčilová, H. 
(red.): R., Rýmařov 1999; Karel, J.: Městské muzeum 
v R., VL 25, 1999, č. 1–2; týž: Rýmařovská kaple Navští-
vení Panny Marie, in: X. svatováclavské česko -polsko-

-německé setkání v Jeseníku, Jeseník 2010. 
Obr.: HZ 34; M242–244; V20; Z46.   JI

RYŽOVIŠTĚ  (Bruntál), do roku 1947 Brun-
zejf, německy Braunseifen, bývalé město 

na potoce Polička v Nízkém Jeseníku neda-
leko Rýmařova; 597 obyvatel (2011).
Jak napovídá současný i pův. název (sei-
fen – německy rýžovat), poč. osídlení souvi-
sejí s rýžováním zlata ve zdejších potocích. 
Vznik města lze očekávat v poslední čtvrtině 
13. stol., kdy v kraji působil leník olomouc-
kého biskupa Dětřicha Bruno, jenž mohl dát 
nově lokovanému městu své jméno. Prameny 
je R. poprvé zmíněno r. 1317 (Brunsif), kdy 
bylo v držení biskupských manů Markvarta, 
Voka a Pavla, kteří patrně ještě v 1. polo-
vině 14. stol. založili nedaleký → Sovinec. 
V rámci tohoto panství se později R. dále 
vyvíjelo. O existenci kostela v době založení 
nejsou zprávy, ale středověký původ dneš-
ního kostela sv. Jana Křtitele není vyloučen. 
Zatímco → husit. války se R. zřejmě vý-
razněji nedotkly, celý kraj byl zpustošen uh. 
vojskem r. 1474 (→ česko -uh. válka). Od té 
doby je město uváděno jako pusté. Teprve 
r. 1536 bylo R. obnoveno (nově lokováno) 
Ješkem Pňovským ze Sovince jako centrum 
okolních dolů (které však nebyly výnosné), 
přičemž získalo řadu privilegií (výčep, šenk, 
obchod, možnost sňatků mimo panství, lov 
ryb ad.). V r. 1577 získalo R. 2 výroční trhy 
a r. 1599 (za Jana Kobylky z Kobylího) pro-
běhla reluice robot (náhrada peněžními 
dávkami). Město se právně řídilo podle Olo-
mouce. Ve 2. polovině 16. stol. je zmiňována 
též fara (asi až do r. 1625 luterská) a kostel, 
rozšiřovaný pozdně renesančně v l. 1603–04. 
Asi od r. 1586 zde fungovala škola, od r. 1591 
špitál a r. 1624 na nám. renes. fara, později 
upravovaná. → Třicetiletá válka přinesla 
zpustošení v podobě švéd. vpádu, ale město 
se od 2. poloviny 17. stol. opět rozvíjelo. 
Od poč. 18. stol. R. procházela zem. sil-
nice z Olomouce do → Zlatých Hor a dále 
do Vratislavi. V r. 1758 barokně upraven 
kostel. V l. 1772–1811 fungovala v R. tex-
tilní manufaktura, která podpořila růst po-
čtu obyv. (1771 – 934, 1834 – 2 062 obyv.). 
Vrcholu osídlení dosáhlo město r. 1869, kdy 
zde žilo 2 714 obyv. Poté R. upadalo (přelo-
žena zem. silnice, nevznikla zde železnice 
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ani významnější prům. podnik) a r. 1874 do-
konce město vyhořelo, což vedlo ke změně 
jeho arch. tvářnosti (jednoduché histori-
zující fasády domů). Počet obyv. v tomto 
období klesal (1890 – 2 563, 1910 – 1 918). 
Na poč. 20. stol. v R. přesto fungovaly dvě 
továrny na hedvábí, v l. 1910–38 živnosten-
ská a 1926–45 zemědělská škola. Po r. 1945 
proběhl → odsun něm. obyv. a dosídlením 
nebylo dosaženo ani poloviny předválečného 
stavu (1930 – 1 604, 1946 – 799 obyv.). Vli-
vem toho zaniklo během 50. l. velké množství 
domů (1950 – 266, 1964 – 167 domů) a demo-
lice pokračovaly i později. Tyto skutečnosti 
se odrazily též ve ztrátě měst. statutu. Památ-
kově znehodnocena byla převážná část města, 
zanikla většina domů na nám., kde vyrostly 
panelové bytové domy a nákupní středisko. 
Svou hist. tvářnost si uchovala kromě kostela 
(uvnitř náhrobníky sovineckého hejtmana 
Georga Ruprechta a jeho ženy Eleonory 
Krausové z l. 1660 a 1663) zejm. klasicistní 
fara z r. 1828 a sousední tzv. Laffayetův dům 
(čp. 50) z konce 18. stol. (býv. rychta, kde byl 
r. 1794 necelý den vězněn nedaleko R. po-
lapený franc. generál Marie Joseph Paul La 
Fayette). Na nám. je umístěna cenná barok. 
plastika P. Marie, spojující v sobě typ Im-
maculaty a Madony, od → J. G. A. Heinze 
(někdy jako autor uváděn Josef Winterhalder 
st.) z r. 1733.
V R. se narodili velmistr řádu něm. rytířů a brněnský bis-
kup Norbert Johann Nepomuk Klein (1866–1933), bás-
ník Josef Schmid -Braunfels (1871–1911), teolog a vel-
mistr řádu něm. rytířů Robert Schälzky (1882–1948) ad.
Lit.: Kuča 6; HM 4. 
Obr.: M245–246; S18; Z47.  JI

Ř
ŘÁD NĚMECKÝCH RYTÍŘŮ  (Řád bratří domu 
Panny Marie v Jeruzalémě), duchovně -rytíř-
ský řád, jehož kořeny sahají do roku 1190, kdy 
skupina německých obchodníků v Akonnu 

založila bratrstvo pečující o špitál sloužící 
poutníkům do Svaté země. 
V r. 1198 bylo bratrstvo přeměněno v ry tířský 
řád po vzoru johanitů a templářů. Po ztrátě 
kř. území ve Svaté zemi přesídlila hla va 
řádu do Benátek (1291) a r. 1309 do Prus 
(sídlo v Marienborku). Řád zde postupně 
vytvořil vl. stát, který zanikl r. 1527, když 
se tehdejší velmistr Albrecht Pruský přihlá-
sil k reformaci. Centrum řádu se přesunu lo 
do Mergent heimu. – Do čes. zemí přišli ryt. 
poměrně záhy a přispěli ke značnému rozší-
ření charitativní péče. Byli podporo váni čes. 
králi, kteří jim na pomoc uspořá dali i křížové 
výpravy (Přemysl Otakar II., Jan Lucembur-
ský). Většina komend ř. n. r. zanikla během 
→ husitských válek a → reformace. Nový 
rozmach řádu u nás nastal po bitvě na Bílé 
hoře, kdy řád dostal od císaře značná území 
na sev. Moravě a ve Slezsku (panství → Brun-
tál, Bouzov ad.). Pod porovala jej i šlechta. 
Sídlem velmistra se stal zámek v Bruntále 
(→ zámky), kde je dodnes velká řádová 
knihovna. Centrem řádu se stala → Opava, 
kde působil i jejich kněžský seminář. Semi-
nář byl po určitou dobu i na hradě Sovinci. 
Řád vlastnil rozsáhlá panství, na nichž často 
zaváděl moderní formy hospodaření, vzni-
kaly i další navazující prům. podniky. Řád 
zakládal nemocnice, soc. ústavy a školy (zde 
se uplatňovaly tzv. mariánské sestry, ženská 
odnož řádu, která byla činná v charita tivní 
činnosti). Ř. n. r. přispěl k prům. rozvoji Jese-
nicka, Šumperska aj. oblastí. V l. 1815–1923 
byl velmistrem vždy některý arcivévoda 
z rodu → Habsburků. Posledním velmistrem 
v této řadě byl arcivévoda Evžen (1894–1923), 
iniciátor známé přestavby hradu Bouzova. 
Po jeho abdikaci v r. 1923 byl řád přeměněn 
na duchovní, tj. zabývající se výhradně cha-
ritativní a pedagogickou činností. Nacisté 
řád zrušili (1938) v Německu a Rakousku, 
za okupace také u nás (1939), členové byli 
rozehnáni, někteří byli vězněni a zahynuli 
v koncentračních táborech. Jen ženské od-
noži řádu, ač formálně zrušené, se podařilo 
pokračovat v soc. oblasti a nemocnicích. 

RYŽOVIŠTĚ 



294

ŘÁDOVÉ DIVADLO ŘÁDOVÉ DIVADLO

Majetek řádu byl zabaven. Řád byl obno-
ven papežem v r. 1947. V ČSR byli čle nové 
něm. národnosti odsunuti, zbytky řádu li-
kvidovány v r. 1950, řeholnice rozehnány. 
Po r. 1989 začali členové řádu opět v naší re-
publice vyvíjet činnost. Byl obnoven řádo vý 
dům v Opavě, členové slouží ve farnos tech 
a jako duchovní u sester. Sestrám byl vrácen 
v r. 1991 klášter v Opavě. 
Lit.: Irgang, W.: Freudenthal als Herrschaft des Deut-
schen Ordens 1621–1725. Quellen und Studien zur Ge-
schich te des Deutschen Ordens 25, Bonn – Godesberg 
1971; 800 Jahre. Deutscher Orden. Ausstellung des Ger-
manischen Nationalmuseums Nürnberg in Zusammenar-
beit mit der Internationalen Historischen Kommis sion 
zur Erforschung des Deutschen Ordens, Nürnberg 1990; 
Adam, P.: Němečtí rytíři, Malý úvod do historie Ně-
meckého řádu, Svitavy 1996; Libor, J. – Skřivánek, F.: 
Němečtí rytíři v čes kých zemích, Praha 1997.   TK

ŘÁDOVÉ DIVADLO , divadelní aktivity spoje né 
především se školskou výukou piaristického 
a jezuitského řádu v 17. a 18. století. 
Divadlo bylo jedním z typických a velmi 
oblíbených prvků barok. kultury, stalo se 
součástí jejích nejrůznějších forem, např. po-
četných světských i círk. slavností, jež tíhly 
k silné teatralitě. Barok. divadlo integrovalo 
nejrůznější um. činnosti (literaturu, hudbu, 
výtv. umění) a dotklo se prostředí aristokra-
tického (→ zámecké kapely a divadla), lid. 
(→ lid. divadlo) i círk. Ř. d. rozví jeli ve Slez-
sku a na sev. Moravě především → jezuité 
a → piaristé, okrajově i mino rité. – Jezui-
tům sloužilo divadlo zpočátku především 
jako agitační zbraň ve službách rekatolizace; 
později se stávalo stále více prostředkem šk. 
výuky řádových gymnázií. Hl. představení 
veř. a slavnostního charakte ru, jehož cílem 
bylo mj. reprezentovat školu, se konalo vždy 
na začátku a na závěr škol ního r., kromě toho 
se konaly ve vyšších ročnících akademie, kde 
byly prezentovány dialogy, deklamace nebo 
menší dram. formy. Jezuitské drama bylo vy-
tvářeno v latině, řidčeji v němčině, jeho veršo-
vým rozměrem byl obvykle jambický trimetr, 
méně hexame tr, objevovala se ovšem i próza. 
Témata byla brána z historie, antické mytolo-
gie i ze živo ta světců ap. Jednotlivé div. kusy 
byly vel kolepě inscenovány, podstatnou roli 

v nich hrály vizuální efekty; účastnilo se jich 
i ně kolik desítek herců, nechyběly ani baletní 
a pantomimické prvky. Výrazný byl přede-
vším podíl hudby a zpěvu (vliv ital. opery), 
jak o tom svědčí např. svatojánská hra jezu-
ity → A. Enzendorfa, provedená v Olomouci 
r. 1754; časté byly slovesně -hud. útvary, ja-
ké si alegorické duchovní opery, označované 
tehdy také jako melodrama. Těmito rysy 
se vyznačoval i div. život opavské jezuitské 
ko leje, v níž se začalo hrát hned se založe-
ním lat. školy (první představení se usku-
tečnilo 15. 8. 1632, někdy se uvádí už 18. 11. 
1630). Kolej měla vl. div. sál, ale hrálo 
se i v je zuitském kostele, na představeních 
se podí leli také členové mariánského bratr-
stva (→ náb. bratrstva). Repertoár jezuitského 
divadla v → Opavě je znám jen velmi frag-
mentárně. Máme zprávy např. o velkolepém 
div. představení při převozu ostatků sv. Ale-
xandra a sv. Valentina do opavského kostela 
sv. Jiří (Aemulatio sancta pro s. s. Corporibus, 
&. Reliquiis S. Alexandri M. et S. Valen tinae 
V. M., 1688). Repertoár obsahoval i pa šijové 
hry s hud. prvky, z poloviny 18. stol. je za-
chován rukopis singspielu provozovaného 
na Velký pátek (Musicalisches -Trauer -Spiell 
zu Eren des bitteren Leyden Jesu Christi). 
Programy (tzv. synopse a periochy) k před-
stavením byly nejprve tištěny mimo Opa vu, 
např. ve slez. Nise, později v opavské Šindle-
rově tiskárně. Pod vlivem jezuitů začali 
v 18. stol. provozovat div. představení s vý-
raznou hud. složkou i opavští minorité (1768 
provedli singspiel s hudbou dirigenta a skla-
datele → J. Puschmanna). – Větší badatelská 
pozornost byla dosud věnována div. aktivi-
tám piaristů. Ti po počátečním váhání rozvi-
nuli (mj. po vzoru jezuitské praxe) bohatou 
div. činnost, která měla mnohé shodné rysy 
(funkci, žánrový a tematický profil) s jezuit-
ským ř. d. V → Příboře se už v r. 1695, tedy 
r. po usazení řádu ve městě, konalo první div. 
představení. Do r. 1775, kdy 30. 8. sehráli 
příborští piaristé poslední hru (po terezián-
ských šk. reformách byly místo her zavedeny 
akademie), zde bylo prezentováno celkem 
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203 div. her, oratorií, deklamací. Žáci niž-
ších tříd (syntaxisté a gramatisté) prováděli 
samostatně deklamace a dialogy, vyšší třídy 
(poesis a rétorika) pak vl. divadlo. Většinu 
her psali řádoví profesoři, kteří měli v rám ci 
své vyučovací povinnosti napsat ročně 
jednu nebo i více her. Nejčastěji se hrálo 
ve školním sále, jehož dvojdílné jeviště 
(přední a zadní, nebo dvě scény vedle sebe) 
dovolo valo několik různých proměn. Venku 
se hrálo na školním dvoře a hl. na nám., kde 
bylo možné uplatnit velké komparsové scény. 
Pro vytvoření div. iluze se užívalo dekorací, 
zá věsů i kulis. Charakteristickou zvláštností 
příborského ř. d. byl velký podíl hud. složky, 
která zde dosáhla vysoké úrovně. Texty her 
dnes neznáme, zachovaly se pouze periochy 
a synopse. Tematika her zahrnovala kromě 
námětů ze světské i círk. historie (Ukrutný 
Atila, 1738; Leonidas, král Spartaků, 1745) 
i exotičnost Orientu a Byzance (Turecký cí-
sař Selim, 1745), nechyběly pašijové hry ani 
látky biblické (Ábel, 1695, 1727) a legen dové 
(Mučedníci Tiburc a Valerian, 1737; hra o ně-
kdejším příborském žáku → J. Sarkandrovi, 
1750). Význ. centrem slez. ř. d. byla piaris-
tická kolej v Bílé Vodě, zal. r. 1727. V jed-
nom z jejích sálů bylo zbudováno jeviště, 
které spolu s výborným kolejním orchestrem 
a dostatkem herců vytvořilo hudebně -dram. 
centrum vynikající úrovně; jeho klíčovou 
osobností byl → J. A. Brossmann (s jeho 
hudbou zde byla např. r. 1760 provedena 
hra Thomas Morus). Námě ty her odpovídaly 
barok. vkusu a většinou vycházely ze stej-
ných okruhů jako výše jme nované hry ř. d.; 
k zvláštnostem patřila např. hra k povýšení 
Bílé Vody na městys (Nundi nae Alboaquen-
ses, 1752). Nejml. scénou ř. d. ve Slezsku byla 
piaristická kolej v → Brun tále, zal. r. 1730, 
kde byla např. v r. 1766 inscenována hra z rus. 
dějin Basides. 
Lit.: Knaflitsch, K.: Einiges über die schauspielerische 
Tätigkeit der Troppauer Ordensleute, ZVGS, 1902, 
č. 4, 1905, č. 1, 2; Zemek, M.: Školní divadlo u piaristů 
v Příboře, ČSM-B 15, 1966; Pleskot, J.: Synopse škol-
ních divadelních her příborských piaristů, AFPO, řada D 
14, 1978; Bombera, J.: Divadelní hry piaristických škol 
v Bruntá le, ČSM-B 56, 1987; Zuber, R.: Hud. dějiny pia-

ristické koleje v Bílé Vodě, in: Tři sta let piaristů v Jesení-
kách, Moravský Beroun 2001; Cemus, P. (ed.): Bohemia 
Jesuitica 1556–2006 (I.), Praha 2010.   JMl

ŘEKOVÉ,  menšinové etnikum. 
Na území čes. Slezska a na přilehlém úze mí 
Moravy v minulosti nikdy nežili. Přišli sem 
v počtu několika tis. jako polit. uprch líci 
po obč. válce v Řecku koncem 40. l. 20. stol. 
Tehdejší kom. vedení ČSR se stejně jako 
vedení ostatních satelitů Sovětského svazu 
cítilo zavázáno pomoci poražené řec. le-
vici. Největší koncentrace Ř. v regionu byla 
na přelomu 60. a 70. l. v → Krnově, ve → 
Zlatých Horách a v → Bohumíně. Organizo-
vali zde kluby a hud. soubory. Po demokrati-
zaci života v Řecku po r. 1974 se jich většina 
vrátila do vlasti. Ti, kteří zůstali, se většinou 
v další generaci asi milovali do většinového 
čes. prostředí (→ asimilace). Podle → sčí-
tání lidu z r. 2001 se k řec. národnosti hlásilo 
1 285 obyv. Mo ravskoslezského kraje (0,1 %). 
Poslední sčítání lidu v r. 2011 řec. národnost 
nezaznamenalo.   TS 

ŘEMESLA  → Cechy

ŘEZBÁŘSTVÍ  → Lidová plastika

ŘÍHOVSKÝ , Karel, malíř, * 2. 1. 1926 Zbrašov 
(Teplice nad Bečvou, Přerov). 
Studoval Odbornou školu knihařskou v Uher-
ském Hradišti (1942–44) a SŠ um. řemesel 
v Brně (učitelé Jozef Langer, Vítězslav Tučný, 
František Václav Süsser, 1945–49). Maluje 
zejm. krajiny a veduty v duchu postimpresio-
nistického stylismu. Vystavoval samostatně 
v → Ostravě (1971), Galerii D v Praze (1981), 
→ GVUO (1981/82), v → Domě umění v → 
Opa vě (1981), Československém kulturním 
středisku ve Štětíně (Pol sko, 1985), Galerii 
Chagall v Ostravě (1994). Účastnil se ko-
lektivních výstav SČVU. Pracoval i pro ar-
chitekturu, např. nástěnná malba v obřadní 
síni v → Příboře (1980), nástěnné malby pro 
restauraci Volha v Ostravě (1983), mozaika 
pro CELPAK v Pas kově (1984). Je zastou-
pen ve sbírkách GVUO, → MB, → Muzea 

ŘÁDOVÉ DIVADLO
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Novojičínska, Krajské galerie výtvarného 
umění ve Zlíně. 
Lit.: K. Ř., Ostrava 1980; katalogy GVUO 1981 a 1988; 
Almanach Krajské organizace Svazu českých vý tvarných 
umělců v Ostravě, Ostrava 1985. 
Obr.: V211.   PH + MŠť

ŘÍŠSKÉ ZÁVODY  HERMANNA GÖRINGA, A. G. 
Reichswerke Hermann Göring (RWHG), říš-
skoněmecký státní koncern se sídlem v Ber-
líně. 
Vznikly r. 1937 s určením zajistit v inten cích 
Göringova Úřadu pro čtyřletý plán těžbu stře-
doněm. železných rud a jejich využití ve vl. 
železárnách u Salzgitteru. Po voj. obsazení 
Rakouska, čes. zemí a záp. části Polska zde 
na úkor soukromých něm. koncernů získaly 
v l. 1938–40 na základě majetkoprávních 
i polit. opatření (včetně arizace a konfiskace) 
rozhodující vliv v de sítkách velkých těžař-
ských, železářských a zbrojních podniků, 
a to v úzké spolupráci s rovněž preferova-
nou Drážďanskou ban kou (Dresdner Bank) 
a I. G. Farbenindustrie (výrobcem válečně 
důležitých syntetických látek, zejm. pohon-
ných); v Polsku s Görin govou organizací 
Haupttreuhandstelle Ost, která dosazovala 
vnucené komisařské správy v konfiskátech. 
Na Ostravsku a v Horním Slezsku se pod vliv 
RWHG mj. dostalo Vítkovické horní a hutní 
těžířstvo (VHHT) s → VŽ a Vítkovickými 
kamenouhelnými doly, doly → Severní dráhy 
Ferdinandovy, býv. stát. doly v → Petřvaldě, 
doly a železárny pražské → Báňské a hutní 
společnosti (dále BaH) v čele s → TŽ a vět-
šina konfiskovaných dolů v pol. (vých.) části 
Horního Slezska (o tamní zastaralé železář-
ské závody RWHG neměly zájem). Vzhledem 
k oslabení Göringovy polit. po zice od r. 1941 
se RWHG musely bránit tlaku něm. soukro-
mých koncernů i reg. podnikatelů a stranic-
kých a stát. funkcio nářů v případech, že své 
zisky ještě neměly majetkoprávně podloženy. 
Ve VHHT, které zůstalo až do r. 1945 for-
málně brit. majetkem, si vzdor nátlaku před-
stavitelů tzv. sudetoněm. kapitálu rozhodující 
vliv udr žely prosazením svého důvěrníka 
do funk ce pověřence Říšského komisaře 

pro správu nepřátelského majetku. Naopak 
ztratily vliv na doly a železárny BaH na → 
Těšínsku, když se BaH po nuceném výkupu 
franc. akcií od r. 1942 přeměnila v koncern 
Berghütte v → Těšíně, který byl ovlivňován 
Deutsche Bank, zastávající zájmy největ ších 
něm. montánních koncernů v Porúří, protě-
žovaných v druhé fázi války říšským minis-
trem Speerem vzhledem k jejich funkci při 
vyzbrojování pozemního vojska. 
Lit.: Zájem říšskoněmeckých koncernů o českosloven-
ské průmyslové oblasti. Materiály z konference konané 
v Opavě ve dnech 16.–17. října 1973, Ostrava 1974; Me-
yer, A.: Das Syndikat. Reichswerke „Hermann Göring“, 
Braunschweig – Wien 1986; Paclík, J.: Vznik mocen-
ského seskupení Čtyřletého plánu a jeho hospodářská 
expanze v oblastech okupovaných v letech 1938–1939 
nacistickým Německem, in: SPFFOU 153, Histo-
rie – Historica 3, 1995; Paclík, J.: Rozpad mocenského 
seskupení Čtyřletého plánu – zdroj existenční nejisto ty 
státního koncernu Reichswerke „Hermann Göring“. 
Problémy a stav zpracování, in: SPFFOU 162, Historie – 
Historica 4, 1996; Eichholtz, D.: Geschichte der deuts-
chen Kriegswirtschaft, München 2003.   JP + PP

S
SADLER  (Sattler) , Josef Ignác, malíř, * 1725 
Olo mouc, † 9. 1. 1767 Olomouc. 
Syn olomouckého sochaře Filipa S. 1739 
vstoupil do učení ke svému švagrovi, pro-
slulému olomouckému malíři → J. K. Hand-
ke mu. V l. 1743–50 pobýval v Itálii. Ital. 
vlivy v jeho díle jsou velmi výrazné, a to 
zejm. vlivy Corrada Giaquinta. Reprezentuje 
v morav. malířství 18. stol. rokokově podbar-
vený akademizující směr neapolsko -římské 
orientace. Zabýval se malbou fresek i závěs-
ných obrazů. V čes. Slezsku namaloval ně-
kolik obrazů pro opavské františkány, oltářní 
obrazy a fresky pro kostely ve → Dvorcích, 
→ Fulneku a blízkém Lukavci a především 
dva vysoce kvalitní pašijové cykly, z nichž 
jeden se na chází ve farním kostele ve Vel-
kých Heral ticích a druhý ve sbírkách → SZM. 
U nich zvl. vyniká kultivovaná barevnost 
a vytříbe ný mal. přednes. 
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Lit.: Krsek, I. – Kudělka, Z. – Stehlík, M.: Umění baroka 
na Moravě a ve Slezsku, Praha 1996; Schenková, M. – 
Olšovský, J.: Barokní malířství a sochařství v západní 
části českého Slezska, Opava 2001; Kroupa, J. a kol.: 
J. I. S. 1725–1767, Olomouc 2011. 
Obr.: V (27, 29, 32).   MSch 

SAJDOK , Gustaw, básník, prozaik, dramatik,
 * 12. 1. 1935 Bystřice (Frýdek -Místek), † 11. 11. 
2002 Český Těšín. 
Dětství poznamenané válkou strávil v rodné 
obci. Po absolvování Pedagogického gym-
názia v → Orlové (1954) působil jako učitel. 
Dálkově vystudoval polštinu na PF v → Os-
travě (dnes → OU), studium ukončil v r. 1971. 
Byl red. → Zw, dětského časopisu Ogniwo, 
zastával funkci kult. tajemníka Hlavního vý-
boru → PZKO a ved. lit. oddělení → SLA, 
byl členem pol. ediční rady nakl. → Profil 
v Ostravě. Autor skupiny → Grupa Literacka 
‘63. Napsal sbírky poezie pro děti Zaczaro-
wany młynek (1987, spolu s čes. překladem 
→ K. Vůjtka), Zagadki wujka Gucia (1995), 
Na podwórzu (1995), sbírky lyrické poezie 
Zanim rozdzwonią się kosy (1975), Korzenie 
(1980), Kocham (1991), knihu aforismů Świat 
do góry nogami (1992), psal div. hry aj. Pu-
blikoval v alm. a antologiích, v periodikách 
→ GL, Jutrzenka, KM, LitM, Nasza Gazetka, 
Ogniwo, Sluníčko, Świerszczyk, Szpilki, Tv, 
→ Zw aj. 
Lit.: W górę doliny, Český Těšín 1992; Rosner, E.: Li-
terární tvorba, in: Polská národní menšina na Těšínsku 
v České republice, Ostrava 1997; Martinek, L.: Polská 
poezie českého Těšínska po roce 1920, Opava 2006.   IB

SALAŠNICTVÍ , zvláštní způsob chovu dobyt ka 
s využitím horských luk a pastvin. 
Rozšířilo se na → Těšínsku a vých. Moravě 
s valaš. kolonizací (→ Valašsko, → Va-
laši). Stádo (převážně ovcí, méně často koz 
a ml. skotu) bylo vyháněno sezonně od jara 
do podzimu na horskou salaš, kde bylo 
po celou dobu ustájeno v nezastřešených 
ohradách (košár). Chov byl orientován na va-
laš. (horní) dobytek, který sice byl méně 
hodnotný, ale houževnatý a odolný, zvyklý 
na skromnější pastvu na horských loukách, 
pasekách i v le se. Produkce se soustřeďovala 

především na mléčné výrobky (oštěpky, 
brynza) a výrobu houní. 
Lit.: Štika, J.: Bádání o karpatském s. a valašské kolo-
nizaci na Moravě, Slovenský národopis IX, 1961; Pitro-
nová, B.: Těšínské Beskydy na sklonku feudalismu, Brno 
1968. 
Obr.: E26; H10; K7.   LD

SALESIÁNI  (Kongregace svatého Františka 
Saleského, Salesiáni Dona Bosca), církevní 
řád. 
Řád založil v Turíně r. 1841 sv. Jan Bosco 
(1815–88), zv. Don Bosco, který pečoval 
o opuštěné chlapce, učil je psát a číst a staral 
se jim o vhodné zaměstnání. Na území ČSR 
začali s. půso bit ve → Fryštátu od r. 1927 
pod vedením P. Ignáce Stuchlého, který 
do kongregace vstoupil v Itálii. V našem 
regionu měli domy v → Ostravě, Fryštátu 
a Hodoňovicích (v rámci ČSR v Praze, Par-
dubicích a Brně, takže již r. 1935 vznikla čes. 
provincie sv. Jana Bos ca). Základem jejich 
výchovy byla laskavost a péče o vhodné vyu-
žívání volného času chlapců. Po r. 1989 byly 
obnoveny domy v Ostravě a Fryštátu, s. pů-
sobí ovšem v řadě míst re publiky. S. úzce 
spolupracují s Kongregací Dcer Panny Marie 
Pomocnice (která se vě nuje malým dětem 
a děvčatům všech věko vých kategorií, oficiál-
ně u nás působí až od r. 1990) a s laickou spo-
lečností Sdružení sa lesiánských spolupra-
covníků. Čeští s. půso bí od r. 1994 misijně 
v Bulharsku. 
Lit.: Křížková, M. P.: Kniha víry, naděje a lásky. 70 let 
působení s. v Čechách a na Moravě, Praha 1996; Jiřík, 
K.: S. v Ostravě, VL 24, 1998, č. 1.   TK

SALICHOVÁ , Helena, malířka, etnografka, 
spisovatelka, * 25. 4. 1895 Kyjovice (Opa va), 
† 2. 7. 1975 Ostrava. 
Studovala Ústav dominikánských sester 
v → Klimkovicích, v r. 1919 začala studo vat 
na AVU v Praze (učitelé Vojtěch Hynais, Au-
gust Brömse, Karl Krattner). Manželka akad. 
malí ře → A. Hály, od r. 1926 se usadila natr-
valo v Polance nad Odrou. Syn Milan Salich 
(* 1927) je hud. skladatel. Sbírala → lid. písně: 
Slezské lidové písně svatební a jiné z Ky jovic 
a okolí (1917), Národní písně slezské (1920) 
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nebo Sbírka národních písní jedno hlasných 
(1920) s hud. doprovodem → L. Ja náčka (Slez-
ské písně ze sbírky Heleny Salichové). Byla 
členkou → MSVU a od r. 1936 → VUMO. 
Své pohádkové knížky doprovázela vl. lino-
ryty, dřevoryty, akvarely a kresbami (O hod-
ném děvčátku a kravičce Babulce a jiné 
slezské pohádky, 1920; Slezské bajky, 1959; 
O zlatém zoubečku, 1975), zápisy (Ze sta rých 
časů. Kronika Slezského kraje, 1947) a zá-
znamy (Stařenčina loktuše, 1975). Ve výtv. 
oblasti jsou známé cykly 10 grafických listů 
Slezské písně Petra Bezruče (1937), album 
dřevorytů Slezsko 1938 nebo cykly litografií 
Budujeme Slezsko (1945), jež se staly sou-
částí stejnojmenné akce (→ Budujeme Slez-
sko), vyhlášené 23. 9. 1945 na → Ostré hůrce 
u → Opavy. V malbě brzy opustila akad. vý-
chodisko a směřovala k po etizujícímu zjed-
nodušení (Chalupy u Po lančic, 1926; Cesta 
přes Polanku, 1926). Ve 30. l. usilovala v zá-
tiší o kubizující prosto rové průniky forem 
(Zátiší se zavařeninou, 1931) a pod vlivem 
Antonína Procházky vytvořila sérii zátiší 
technikou enkaustiky (Zátiší se svíčkou, 
1933; Zátiší s hroznem vína, 1932). Postupně 
převládla malba krajiny ve zjed nodušených 
barevných plochách, kterými dosáhla mal. 
zbásnění motivů slez. krajiny a prům. Ost-
ravska (Krajina s haldou, 1962; V podvečer, 
1942, ap.), někdy se zapojením figury ven-
kovana (Z pastvy, 1970). Její nej významnější 
díla mají přirozený charakter insitní poetiky. 
Je zastoupena ve sbírkách → GVUO, Muzea 
umění Olomouc a → SZM. 
Lit.: Pleskot, J.: O H. S., Bílovecko, 1960, č. 14–15; Při-
kryl, E.: H. S. Život a dílo, Ostrava 1974; Urbanová, S.: 
Literatura pro děti a mládež na Ostravsku po roce 1945, 
Praha 1985; Satke, A.: H. S. – sběratelka, vypravěčka, 
VL 17, 1991, č. 1; Holý, P.: Místo H. S. v českém malíř-
ství 20. století, in: AFPO, řadA U 2, 1995. 
Obr.: V (90, 161, 177).   PH + SU 

SAMOSIEWY , almanach polsky píšících au-
torů. 
Dvojdílný alm. vydal v r. 1988 Dům kultu ry 
v → Třinci jako příležitostnou publika ci. Za-
hrnuje fragmenty tvorby lit. skupiny polsky 
píšících básníků a prozaiků z čes. → Těšínska 

→ Grupy Literackiej ´63 (vyšel u příležitosti 
25. výročí jejího vzniku). Pu blikaci redigoval 
→ P. Horzyk a ilustroval Józef Drong.   IB 

SAPÍK , Vojtěch, sochař, * 8. 4. 1888 Slezská 
Ostrava (Ostrava -město), † 4. 6. 1916 So-
molovo nebo 5. 7. 1916 Boratyn u Dubna 
(Ukrajina). 
Vyučil se štukatérem, od r. 1906 studoval 
na UMPRUM v Praze (učitelé Josef Draho-
ňovský, Stanislav Sucharda). R. 1911 se stal 
členem Umělecké besedy, r. 1914 zakládají-
cím členem → Koliby. 1913 podnikl studijní 
cestu do Itálie, na Capri se setkal s Tomášem 
Garriguem Masarykem a Maximem Gor-
kým, jehož také portrétoval. Jeho nadějný 
talent se nestačil rozvinout – padl na vých. 
frontě během první svět. války. Zakázky pro 
veř. prostor měl především ve stř. Čechách: 
návrh na pomník Jana Žižky pro Vítkov 
(Praha), pomník Ferdinanda Lauba na Kři-
voklátě (1911), sousoší Tanečnice s růžemi 
v Mladé Boleslavi (1912), návrh na pomník 
Hadži Dimitra ad. Pro → Ostravu vytvořil 
reliéfy Vzdělání a → J. A. Komenského pro 
školu ve Svinově (1908). Jeho tvorba nese 
znaky školení Suchardova s dozvuky seces-
ního po jetí stylizace, v Tanečnicích s růžemi 
je patr ná prožitková zkušenost se sochař-
skými díly baroka. Je zastoupen ve sbírkách 
NG, → GVUO, kde se nachází konvolut 
pozůsta losti. Vystavoval r. 1934 a souborně 
r. 1956 v GVUO. 
Lit.: BSSSM 5; Vořech, Č.: úvod ke katalogu výstavy, 
Os trava 1956; Hartman, A.: V. S., Praha 1958; Wittlich, 
P.: České sochařství ve XX. století, Praha 1978. 
Obr.: S59.   PH + MŠť

SARGANEK , Jiří (Georg), evangelický teolog, 
pedagog, sestavo vatel rozsáhlého českého 
kancionálu, * 27. 1. 1702 Dolní Suchá (Ha-
vířov, Frýdek -Mís tek), † 25. 5. 1743 Halle 
(Německo). 
Gymn. studia absolvoval 1725 v → Těšíně, 
poté studoval teologii v Halle. Po návratu 
do Těšína působil jako učitel místního evang. 
gymnázia. 1730 musel pro své náb. postoje 
emigrovat do Německa, kde od r. 1736 působil 

SALICHOVÁ



299

SV. SARKANDER SV. SARKANDER

jako rektor v Halle. Byl přívržencem → pie-
tismu, který se snažil o zvroucnění dobové 
zbožnosti. S. sestavil tzv. lipský kancionál 
(Cithara sanctorum aneb Žalmy a písně du-
chovní staré i nové…, 1737), monumentální 
dílo, které je nejroz sáhlejším tiskem ze všech 
čes. zpěvníků vů bec (přes 1 800 písní bez 
notací, jen s odkazy na melodie). Je soubo-
rem téměř veškeré evang. písňové tvorby, jež 
byla do té doby užívána čes. pobělohorskými 
exulanty. S. čerpá ze st. bratrských zdrojů, 
z → Cithary sanctorum → J. Třanovského, 
z kancionálu → J. A. Komenského, z žitav-
ských tisků ad. S. kancionál byl koncipován 
jako univerzální, měl plnit funkci písňové, 
modlitební i věro učné knihy, programově 
stírá konfesionál ní rozdíly mezi nekat. círk-
vemi. Záměrně čerpá z bratrských, orto-
doxně luteránských i pietistických pramenů, 
aby mohl být uží ván všemi čes. evangelíky. 
St. písně jsou zkorigovány, k novým patří 
zejm. množství překladů z němčiny (přede-
vším autorů spo jených s pietismem, ale též 
barok. mystika, Slezana Johanna Schef flera 
alias Angela Silesia), ke zcela pův. textům 
náleží jen 12 písní složených pravděpodobně 
S. samotným. S. je též autorem několika 
lat. a něm. učebnic ma tematiky, geometrie, 
francouzštiny aj., stejně jako čes. a zejm. 
něm. nábožensko -vzdělávacích a mravně-

-výchovných knih, v nichž se místy objevují 
prvky osvícenství. 
Lit.: Winter, E.: Die Pflege der West- und Südslavis-
chen Sprachen in Halle im 18. Jahrhundert, Berlin 1954; 
Štěříková, E.: Běh života českých emigrantů v Berlíně 
v 18. stol., Praha 1999; Malura, J.: Písně pobělohorských 
exulantů (1670–1750), Praha 2010; Czyż, R. – Gojniczek, 
W. – Spratek, D. (ed.): Trzysta lat tolerancji na Śląsku 
Czieszynskim, Cieszyn 2010.   JMl

sv. SARKANDER , Jan, katolický kněz, mu-
čedník, jeden z patronů země a ostravsko-
-opavské diecéze, * 20. 12. 1576 Skoczów 
(Polsko), † 17. 3. 1620 Olomouc.
Pocházel ze zchudlé čes. šlechtické rodiny 
(otec ze slez. rodu Sarkandrů, matka Gu-
recká z Kornic) žijící ve Skočově na → Tě-
šínsku (dnes Skoczów v Polsku). Po smrti 
otce (1589) se s matkou přestěhovali k jejímu 

synovi z prvního manželství Matouši Vlč-
kovskému do → Příbora (zde dodnes uctí-
vána studánka Sarkanderka, kterou světec 
podle → lid. legendy vyhloubil). Na jezuit-
ských školách studoval filozofii (Olomouc 
a Praha) a teologii (Štýrský Hradec), kterou 
nedokončil a r. 1606 se ve Velkém Meziříčí 
oženil s protestantkou Annou Plachetskou. 
Po její brzké smrti již r. 1607 přijímá nižší 
svěcení a r. 1609 se stává knězem. Působil 
v Jaktaři u → Opavy (krátce v r. 1609, opav-
ským děkanem jeho st. bratr Mikuláš), Uni-
čově, Charvátech u Olomouce, Zdounkách, 
Boskovicích a od r. 1616 v Holešově. Jako 
farář byl až přehnaně důsledný v dodržování 
kat. ritu (např. nevyslyšená stížnost kardi-
nálu Františku z Dietrichsteina na čes. kos-
telní zpěv obce ve Zdounkách) a prosazoval 
netaktní rekatolizaci, čímž proti sobě popou-
zel farníky. Po útěku politicky angažovaného 
bratra Mikuláše z vězení byl od prosince 
1609 pro podezření sám necelý r. vězněn. 
Ve druhé půlce r. 1619 se vydal na pouť 
do Čenstochové (→ poutní místa), což bylo 
po vpádu pol. kozáků (→ lisovčíci) na Mo-
ravu v únoru 1620 vnímáno protest. stavy 
jako oficiální vyslání jeho holešovským 
pánem, sesazeným zem. hejtmanem Ladi-
slavem Popelem z Lobkovic pro voj. pomoc 
císaři. S. byl uvězněn v protestanty obsazené 
Olomouci, kde se měl před komisí, v níž za-
sedal také jeho holešovský soused, horlivý 
evangelík Václav Bítovský z Bítova, poz-
ději označovaný za hl. strůjce této akce, do-
znat, že napomáhal vpádu kozáků do země, 
a vypovědět Lobkovicovy tajné plány. To 
(podle pozdější legendy kvůli zachování 
zpovědního tajemství) odmítal a vystál trojí 
ukrutné mučení (naposledy 18. 2.), na jehož 
následky 17. 3. zemřel. – Kardinál Dietrich-
stein už r. 1620 označil S. jako mučedníka 
a začal prosazovat úctu k němu (kolportáž 
jeho rytiny v zahraničí a sepsání podrobné 
zprávy o jeho umučení měst. soudcem Janem 
Scintillou -Jiskrou, přítomným u výslechů). 
Zvlášť na Moravě byla úcta k J. S. uvědoměle 
šířena a jako ochránce zpovědního tajemství 
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se stal morav. paralelou čes. Jana Nepomuc-
kého, s nímž často tvoří dvojici ve výtv. 
umění i literatuře (u Bilovského blíženci 
Castor a Polux). Právě → B. H. Bilovský vě-
noval podstatnou část svého díla propagaci 
S. kultu (Stella nova, 1703; Ecclesiasticus 
Cherub / Církevní Cherubín, 1703; Zodia-
cus Sarcandri, 1712; Cantator cygnus / Hlas 
duchovní labutě, 1720; Doctrina Christiana 
/ Křesťanské cvičení, 1721; Coelum vivum / 
Nebe svato -svaté, 1724), mezi prostým lidem 
se úcta šířila též → písněmi kramářskými. 
Olomoucká mučírna byla v l. 1672–73 pro-
měněna v kapli Všech svatých mučedníků, 
avšak v povědomí lidu údajně žila jako Sar-
kandrova kaple (dnešní kaple z l. 1908–12 
již nese oficiálně toto zasvěcení). Ačkoli 
tlak na beatifikaci S. lze sledovat již od poč. 
18. stol., blahořečen byl teprve 3. 11. 1859 
(kvůli mnoha kontroverzím vnímáno nega-
tivně velkou částí společnosti, boje o S. sa-
hají až do 30. l. 20. stol.). Svatořečen byl 
Janem Pavlem II. v Olomouci 21. 5. 1995. 
Svátek v čes. círk. kalendáři slaví 6. 5.
Lit.: Tenora, J. – Foltynovský, J.: Bl. J. S. Jeho doba, ži-
vot a blahoslavení, Olomouc 1920; Zlámal, B.: Blahosla-
vený J. S., Řím 1969 (Praha 1990); Vlnas, V.: Dvojí život 
J. S. I.–III., Dějiny a současnost, 1994, č. 6, 1995, č. 2, 3; 
Kněz a mučedník J. S. Sborník ke svatořečení, Olomouc 
1994; Fiala, J.: Starší literární ztvárnění martyria sv. J. S., 
ČLit 49, 2001, č. 6. 
Obr.: S31.   JI

SASKÝ AKORD , smlouva uzavřená po bitvě 
na Bílé hoře mezi slezskými stavy a Ferdi-
nandem II.
Jednání bylo zprostředkováno kurfiřtem Ja-
nem Jiřím Saským a završeno v Drážďa nech 
28. 2. 1621 dohodou, která zabezpe čovala 
slez. stavům náb. a polit. svobody s podmín-
kou, že odstoupí od konfederace s čes. ze-
měmi. Císař z gen. pardonu vyčlenil kn. Jana 
Jiřího Krnovského jako úhlavního nepřítele 
a původce rebelie. 
Lit.: Fukala, R.: Role Jana Jiřího Krnovského ve sta-
vovských hnutích, Opava 1997.   LD 

SATKE , Antonín, folklorista, dialektolog, * 12. 11. 
1920 Komárov (Opava), † 30. 11. 2008 Opava. 

Narodil se do rodiny koláře. Maturoval 
r. 1939 na Obchodní akademii v → Ostravě, 
byl totálně nasazen a pracoval nejdříve 
v Ratiboři, pak ve zbrojovce v Chuchelné 
a v Ostwaldu u Krakova. Po skončení války 
složil doplňkovou maturitu na gymnáziu 
v Ostravě a přihlásil se na bohemistiku a ru-
sistiku FF UK. Tam ho zaujala dialektologie, 
začal se zajímat o → folklor. Po absolvování 
nejdříve působil jako pedagog na gymnáziu 
v → Opavě, záhy musel odejít na stř. prům. 
školu strojnickou. Od r. 1952 spolupracoval 
se Slezským studijním ústavem v → Opa vě 
(→ Slezský ústav, od r. 1955 na plný úvazek). 
Publikoval zejm. ve → SlSb, redigoval časo-
pis → RZ, věnoval se zvláštnostem nářečí 
na Opavsku a → Hlučínsku (→ nářečí opav-
ské). V l. 1960–61 byl vězněn za podporu 
vydávání náb. literatury. Až do r. 1966 se ži-
vil jako betonář, pak byl vychovatelem uč-
ňovského střediska, začal učit na ekon. škole 
v Opavě, od r. 1969 opět pracoval ve Slez-
ském ústavu. Literárněvědné a folkloristické 
práce publikoval časopisecky a v odb. tisku. 
Badatelsky se zaměřil hl. na lid. slovesnost 
Opavska, Hlučínska a → Těšínska. Ze zájmu 
o lid. → vypravěče → J. Smolku a Annu Be-
ránkovou vznikla publikace Lidové povídky 
z Hlučínska (1956) a monografie Hlučínský 
pohádkář Jo sef Smolka (1958). Výsledkem 
S. sběratel ské a studijní činnosti se stal vý-
bor Pohád ky, povídky a humorky ze Slez-
ska (1984), kde v předmluvě podal výklad 
tematické struktury → pohádek a charak-
terizoval jejich poetiku, všímal si navíc mi-
mojaz. prostředků. Vycházel vždy ze živého 
folkloru, vedle žákovského a → dětského 
folkloru, které shledal za nosné, se věnoval 
specifice lokální (Úsměv a smích, anekdoty 
a humorky slezského venkovského a hornic-
kého Ost ravska, 1991), zajímal se o tvorbu 
→ F. Lazeckého a → J. Zogaty, připravil 
výběr veršů → L. Hořké Tesknice (1992). 
Podstatné jsou kapitoly o prozaické ústní lid. 
slovesnosti, kterými přispěl do publikace 
Těšínsko 4 (2002). 
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Lit.: Pleskot, J.: Významné dílo slovesného folkloru, 
KM, 1985, č. 4; Urbanec, J.: Dobrý slezský dělník, VL 35, 
2009, č. 1.   JS + SU 

SAUER , Rudolf, technik -horník, stavitel, báň-
ský strojař, * 17. 4. 1828 Wien (Rakousko), 
† 29. 11. 1909 Moravská Ostrava (Ostrava-
-město). 
Pocházel z rodiny obchodníka. Vystudoval 
techn. VŠ ve Vídni. Ve studiích pokračoval 
na Slovensku (Banská Štiavnica) a v Ra-
kousku. Po ukončení studií (1849) působil 
jako učitel v Příbrami. 1852 začal pracovat 
jako strojmistr u báňského úřadu v Morav ské 
→ Ostravě. V r. 1856 přešel do společ nosti → 
Severní dráhy Ferdinandovy jako ved. sta-
vebního a strojního oddělení. Věnoval se mj. 
problematice využití vodní energie v hor-
nictví. Projektoval a dohlížel na strojové vy-
bavení Dolu Petr a Pavel v Michálkovicích, 
Jan, Josef, Vilém a Ja kub na Slezské Ostravě. 
Podnikl řadu zahr. studijních cest (Vestfál-
sko, Porýní, Belgie, Francie), zkušenosti 
z nich využil při pro jektování strojového 
vybavení dolů a koksoven (bubnový separá-
tor s třídicím stolem, Důl Jindřich, Morav-
ská Ostrava, 1864; velký vodotěžný stroj, 
Důl Jindřich, Moravská Ostrava, 1880, ad.). 
Jako stavebník dělnických obydlí prosazoval 
z podnětu pařížské výstavy (1867) tzv. mul-
houský typ vícerodinného obytného domu 
s malou zahrádkou a hosp. zázemím vychá-
zející z angl. kotáže; v t. r. navrhl pro spo-
lečnost Severní dráhy Ferdinandovy typový 
projekt dělnických domů (přízemní dům pro 
4 rodiny), který se s drobnými změnami udr-
žel ve výstavbě do 1. de setiletí 20. stol. Z cel-
kového počtu 641 postavených domů Severní 
dráhy Ferdinandovy tvořil naprostou většinu 
S. typový pro jekt, např. kolonie v Hrušově, 
Kunčičkách (Stará a Nová kolonie), Michál-
kovicích (kolonie Michálská, Petrská, zv. 
též U Pumpy, ul. Ferdinandská a Josefská) 
a Slezské Os travě (kolonie Dolu Hermene-
gild/Zárubek, Vilém, Jan a Jakub). V době 
svého působení u společnosti Severní dráhy 
Ferdinandovy projektoval výstavbu povr-
chových objek tů Dolu Vilém (1867) a Dolu 

Jakub (1871) na Slezské Ostravě a r. 1874 
Dolu Jan v Michál kovicích. Přes svou uti-
litární funkci měly jednotlivé důlní areály 
výraznou výtv. roz manitost a vysokou arch. 
kvalitu. Za svého ostr. působení S. vyvíjel 
spol. aktivitu. V l. 1876–1905 byl členem 
měst. zastupitelstva Moravské Ostravy, kde 
řídil techn. sekci. Stál v čele různých spolků 
(ostr. Hornicko -hutnický spolek ad.). 
Lit.: Zatloukal, P.: Historismus. Architektura druhé 
poloviny 19. století na Moravě a ve Slezsku, Olomouc 
1986; Matěj, M.: Odraz báňské činnosti v architektuře 
a urbanismu Slezské Ostravy a ostravské průmyslové 
aglomerace, in: Rekonverze – nové funkce pro staré ob-
jekty. Knižnice odborných a vědeckých spisů Vysokého 
učení technického v Brně, řada A 49, 1990; Matěj, M. – 
Klát, J. – Korbelářová, I.: Kulturní památky Ostravsko-

-karvinského revíru, Ostrava 2009.   MM + MMt 

SBOROVÝ ZPĚV  
Důležitý podíl na rozvoji kult. a hud. života 
čes., pol. i něm. obyv. sledovaného regio nu 
měly od 40. l. 19. stol. vznikající pěvecké 
sbory. Už r. 1846 vznikl v → Opavě a 1861 
v Mo ravské → Ostravě něm. Männerge-
sangsverein, 1865 byl zal. Pěvecký sbor 
Občanské besedy v → Místku (pozdější 
Pěvecko -hudební spo lek Smetana, řízený 
→ F. Kolaříkem). V 80. a 90. l. vznikly 
ostr. → Lumír (zal. 1881) a → Záboj (1893) 
a opavský → Pěvecký spolek Křížkovský 
(1887). Především dva prvně jmenované 
spolky se od 90. l. – kromě sborových kon-
certů – podílely na kantátových a oratorních 
produkcích, které řídili → C. M. Hrazdira, 
→ E. Bartoníček a → E. Rund. Výše uvá-
děné měšťanské pěvecké soubory doplnily 
poč. 20. stol. dělnický pěvecký soubor Marx 
z Ostravy -Vítkovic (zal. 1900, → Pěvec ké 
sdružení Vítkovice) a podle ideálů → Pěvec-
kého sdružení moravských učitelů r. 1906 
vzniklé → Pěvecké sdružení slezských uči-
te lů, řízené od r. 1909 → R. Wünschem, poté 
např. → F. Chutným a → J. Šoupalem; vy-
nikající úrovně dosáhl sbor především v 60. l. 
20. stol. (jako jeho doplněk vzniklo v r. 1958 
zásluhou Bohuslava Kuzníka → Pěvecké 
sdružení slezských učitelek). 1914 vznikl → 
Č. Gardelkou řízený Skalický smíšený sbor, 
propagující na svých koncertech reg. → lid. 

SATKE
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písně v úpravách svého sbormistra. Výraz-
ným impulsem zvl. čes. sborovému zpěvu 
se stalo vytvoření samostatného ČSR. Už 
r. 1921 bylo ustaveno ostr. Sokolské pě-
vecké sdružení, řízené nejprve E. Rundem, 
od r. 1925 → F. M. Hradilem. Podíl tohoto 
tělesa na ostr. i reg. hud. dění byl imponující, 
sbor se např. podílel na oslavách Smetanova 
roku 1924. Mrav ní a um. posilou se čes. obyv. 
→ Těšín ska stal (od r. 1924) karvinský Sme-
tana. 1925 vznikl Chór Nauczycieli Polskich, 
re prezentativní těleso pol. etnika na Těšín-
sku. Během 20. až 40. l. byly na Ostravsku 
zal. přímo vzorové dětské pěvecké sbory (zvl. 
→ Jistebničtí zpěváčci → F. Lýska, Hrabův-
ští zpěváčci → B. Kulínského ad.), mající 
značný vliv na úroveň čes. hud. výchovy. – 
Změněná polit. situace po r. 1945 brzy způ-
sobila zánik tradičních pěveckých spolků. 
Na jejich místa nejprve (koncem 40. a poč. 
50. l.) nastoupily zvl. mladou gene raci sdru-
žující a „angažovaný“ repertoár zpívající pě-
vecké soubory. Postupně však vznikala tělesa, 
jejichž snahou bylo podí let se na interpretaci 
tradiční i soudobé um. tvorby (českotěšín-
ský Slezan, třinecký Hut nik a Smíšený pě-
vecký sbor Martinů, novojičínský Ondráš, 
frýdecko -místecký Ženský pěvecký sbor 
Bohuslava Martinů ad.). Z velikého množ-
ství nově vznikajících dětských pěvec kých 
sborů uveďme alespoň Ostravský dět ský 
sbor, opavský Červený květ, novojičín ský 
Ondrášek, třinecké dětské a dívčí sbory 
→ V. Štývara a zvl. karvinský dětský pě-
vecký sbor → Permoník, vedený Evou Šei-
nerovou. 1966 založil → L. Pivovarský při 
ostr. PF (→ OU) Vysokoškolský pěvecký 
sbor, dodnes patřící ke špičkovým tělesům 
svého druhu v ČR. Jeho kvalitám se blíží → 
J. Spisarem vedené a většinou vysokoškoláky 
sdružující Pěvecké sdružení Slezská Ostra va. 
1971 založil Karel Kostera Smíšený sbor Stě-
bořice, který vyvíjí rozsáhlé aktivity. 1998 
vznikl v Ostravě Moravský komorní sbor, ve-
dený → L. Mátlem a sdru žující nejlepší ostr. 
sborové zpěváky. Jeho koncerty přinášejí 
pozoruhodná provedení pečlivě vybíraných 

skladeb. L. Mátl se (1972–78) významně 
podílel i na um. činnosti r. 1959 vzniklého 
Ostravského filharmonického sboru. 
Lit.: Štědroň, B. – Stolařík, I.: K dějinám hudby v Os-
travském kraji, SlSb 53, 1955, č. 2; Mazurek, J.: Oslavy 
jubilejního Smetanova roku 1924 na Ostravsku a ve Slez-
sku, Ostrava 2001; Mazurek, J.: Moravský komorní sbor, 
OM 30, 1998, č. 3.   JM

SCÉNICKÁ PREZENTACE ZVYKOSLOVÍ
Poprvé se s ní ve větší míře setkali návštěvníci 
Národopisné výstavy českoslovanské v Praze 
r. 1895. Organizací byl pověřen → L. Janáček, 
který se spolupracovnicemi z jednotlivých 
čes. a morav. národopisných oblastí připra-
vil pro jednotlivé letní neděle představení 
čerpající z nejvýznamnějších částí → zvy-
koslovného cyklu rodinného a → výročního. 
Z kalendáře byly vybírány zejm. jarní a letní 
zvyky, obchůzky, z rodinného pak svatební 
zvyky. Po první svět. válce se na přípravu 
veř. vystoupení představujících vybrané 
zvyky provázené hudbou, zpěvem a tancem 
zaměřil lidopisný pracovník → J. Vochala. 
Folk. vystoupení byla pojímána jako součást 
prezentace → Těšínska v Čechách. Poprvé 
však vystoupení, obsahující svatební veselí, 
odvoz nevěsty do domu ženicha ad., předvedl 
v → Jablunkově r. 1924. Jak dokládá krátký 
film. záznam uložený v Etnologickém ústavu 
AV ČR v Brně, konalo se vystoupení na louce. 
Úspěch vedl Vochalu k rozhodnutí zařadit 
prezentaci slez. krojovaných skupin na pro-
gram zájezdu do Prahy t. r., poté do Hradce 
Králové a později do Brna. Na pražském 
stadionu na Maninách předvedli účastníci 
zájezdu zvykoslovný program sestavený 
zejm. z výročních zvyků – vynášení Mařeny, 
královničky, dožínky, při kterých vynikly 
i → kroje pořízené pro tuto příležitost. Pro-
tože v terénu již nebyl dostatek dochovaných 
krojů pro taková vystoupení, inicioval zho-
tovení replik krojových kompletů, které byly 
i později pro veřejná vystoupení užívány. 
Ohlas osobité p. z. a → folkloru mimo vl. re-
gion vedl k oživení zájmu o lid. hudbu, → lid. 
tanec a → lid. písně i v jiných obcích. Nácvik 
se soustředil kolem místních poboček Besíd-
ky venkovského dorostu, i když duchovním 
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otcem aktivit zůstával stále Vochala a jím 
vedená skupina Národopisné sdružení Sed-
lišťané. Pro vesnické skupiny vydával tisky 
obsahující popis vystoupení včetně notového 
zápisu melodií, textů písní a popisů tanců. 
Ohlas vystoupení inspiroval učitele → V. So-
chu ze Lhotky u → Místku k sepsání řady 
dram. jednoaktovek pro ochotníky. Po druhé 
svět. válce zájem o sběr folkloru a zejm. jeho 
prezentaci vzrostl a postupem doby se stal 
součástí oficiální kult. politiky a zřizovateli 
se staly nejčastěji odborové organizace. V re-
gionu vznikla celá řada folk. souborů s ta-
neční, pěveckou i hud. složkou, které byly 
zvány i na festivaly mimo region. Např. sku-
pina ze Lhotky vystoupila na Mezinárodním 
folklorním festivalu ve Strážnici, skupina 
ze Sedlišť na Světovém festivalu mládeže 
v Praze 1947. Zájem o zachycení posledních 
dokladů v terénu a jejich následné využití 
při dramaturgii folk. vystoupení přetrvával 
až do konce 80. l. 20. stol. Poč. 90. l. 20. stol. 
znamenal jistý útlum činnosti, jehož příčinou 
bylo zrušení fin. podpory ze strany odboro-
vých orgánů a zřizovatelů. Svou životnost 
však většina skupin prokázala velmi brzy, 
když začala existovat jako o. s. S. p. z. zůstala 
i nadále klíčovou částí jejich dramaturgie, 
mnohé dosáhly řady ocenění na domácích 
i zahr. festivalech. 
Lit.: Národopisná výstava českoslovanská, Praha 1895; 
Vochala, J.: Slezská svatba. Popis a návod k pořádání 
slezské svatby na slavnostech, Polská Ostrava 1914; 
týž: Slezské májové slavnosti. Návod k pořádání slav-
nosti „pod májem“ a „svalování mája“, Frýdek 1914; týž: 
Slezské dožínky. Lašské lidové písně žňové a dožínkové, 
Moravská Ostrava 1924; Socha, V.: Dožínky podle lido-
vých zvyků a obyčejů…, Místek 1936; týž: Kácení máje, 
Přerov 1938; Pavlicová, M. – Uhlíková, L.: Od folkloru 
k folklorismu. Slovník folklorního hnutí na Moravě 
a ve Slezsku, Strážnice 1997.   JVs

SČÍTÁNÍ LIDU , jednorázové pravidelné akce 
státních orgánů zjišťující početní stav oby-
vatelstva. 
Sčítání obyv. jsou nejspolehlivějším zdro-
jem informací o početním vývoji a biologic-
kých, kult. a socioekon. strukturách obyv. 
čes. Slezska a severových. Moravy od 2. po-
loviny 19. stol. až do současnosti. Rak. stát 

již od r. 1754 prová děl soupisy (konskripce) 
obyv., které však registrovaly domácí obyv. 
do příslušné obce a neposkytovaly přesné 
údaje. Byly zprvu prováděny po dvou lini-
ích – duchovenstvem a vrchnostmi – a za-
chycovaly zákl. informa ce též o věkové 
skladbě a v 60. l. 18. stol. i o soc. postavení 
obyv. Od 70. l. 18. stol. byl určující hl. voj. 
zřetel, registraci prováděly jednak voj. úřady, 
jednak vrch nost. Souvislá řada konskripcí, 
zachovaná mnohdy jen ve zlomcích, skončila 
v r. 1851. V r. 1857 bylo k 31. 10. uskutečněno 
první sčítání obyv., základem však zůstala 
eviden ce domácího obyv., u něhož byla zjiš-
ťována i přítomnost v místě. Teprve sčítání 
v r. 1869 důsledně zachytilo přítomné obyv. 
s registra cí zákl. údajů o místě narození, věku, 
pohla ví, stavu, příslušnosti, náboženství 
a povolá ní. Podle zákona další sčítání měla 
probíhat v desetiletých intervalech 31. 12. 
v l. zakončených nulou. Pro etnicky různoro-
dou oblast čes. Slezska a severových. Moravy 
bylo důležité rozšíření evidovaných jevů při 
sčítání v r. 1880, mj. šlo o tzv. obcovací řeč, 
která byla dobovým, avšak zejm. ve smíše-
ných oblastech málo přesným východiskem 
k určení etnické příslušnosti obyv. Na česko-

-pol. jaz. pomezí → Těšínska byl problém 
zařazení místního nářečí (→ nářečí těšínské), 
takže rozhodnutí namnoze zůstalo na sčíta-
cím komisaři. Od r. 1880 byla zjiš ťována také 
gramotnost a podrobněji byly registrovány 
údaje o povolání, závažné pro sledování soc. 
proměn industrializované ho Ostravska. Kla-
sifikace povolání byla zdokonalena ve sčítání 
v r. 1890 a stala se východiskem pro následu-
jící rak. i čs. cenzy. V dalších sčítáních byly 
rozšířeny údaje o bytových poměrech, době 
pobytu v mís tě, důležité pro studium migrací, 
i registra ce hosp. zvířectva. Výsledky cenzů 
byly pro větší celky (zčásti soudní, většinou 
jen polit. okr. a země) publikovány hl. v ofi-
ciální řadě Oesterreichische Statistik, pro 
jednotlivé obce se materiály z prvých sčítání 
dochovaly torzovitě, pro sčítání 1890, 1900 
a 1910 jsou většinou dostupné s výjimkou 
území těšínského Slezska. – Čs. sčítání bylo 

REICHNER SCÉNICKÁ PREZENTACE ZVYKLOSLOVÍ



304

SDRUŽENÍ UMĚLCŮ SLEZSKÝCH SDRUŽENÍ UMĚLCŮ SLEZSKÝCH

provedeno v r. 1921 a 1930. První poněkud 
omezilo rozsah evidovaných znaků, spory 
probíhaly zvl. při určování národnosti, po-
sléze vymezené jako „kmenová příslušnost, 
jejímž vnějším znakem jest zpravidla ma-
teřský jazyk“ (zmizelo kritérium obcovací 
řeči). Základem se stala deklarace sčítaných. 
Obě sčítání zaznamenala v čes. Slezsku 
a na severových. Moravě výrazný nárůst 
obyv. nově zavedené čs. národnosti ve srov-
ná ní s podílem něm. a pol. ve sčítání v r. 1910. 
Sčítání naplánované na r. 1940 se v dů sledku 
okupace ČSR nekonalo. Něm. administra-
tiva provedla na území při pojeném k Říši 
soupis obyv., který však pro neregulérní 
podmínky nelze považovat za řádné sčítání. 
→ Němci zavedli ve Slezsku mj. i slez. ná-
rodnost (→ Slezané), ke které se přihlásila 
více než třetina pův. obyv. na Těšínsku. – 
Po druhé svět. válce byl proveden soupis 
obyv. v r. 1947, první sčí tání v r. 1950 spolu 
s dalšími soupisy domů, bytů, prům. a ze-
mědělských závodů se ko nalo již v podmín-
kách totalitního systému. Další sčítání, která 
se uskutečnila v l. 1961, 1970 a 1980, doložila 
v oblasti regionu pozvolné snižování podílu 
národnostních menšin. Sčítání, kte ré se mělo 
konat v r. 1990, bylo v důsledku kumulace 
svob. voleb v t. r. přesunuto na r. 1991. Proti 
předchozím cenzům byla nově do sčítacích 
archů zařazena možnost hlásit se k morav. 
(→ Moravané) a slez. národnosti, což část 
obyv. oblas ti využila, většina se však přihlá-
sila k čes. národnosti. – Při sčítání v r. 2001 
byl údaj o národnosti dobrovolný, proto asi 
2 % respondentů svou národnost vůbec neu-
vedlo. Došlo k absolutnímu i re lativnímu po-
klesu podílu menšin; nejvíce se zmenšil počet 
obyv. hlásících se k re g. morav. a slez. identitě 
(→ identita reg.), které byly v r. 1991 uznány 
za národ nost. V obou případech byl zazname-
nán po kles asi na čtvrtinu pův. stavu z r. 1991. 
Hl. příčinou poklesu byla kromě postupující 
→ asimilace také skutečnost, že nepovinný 
údaj o národnosti vynechali nejčastěji pří-
slušníci menšin a → národnostně nevyhra-
něného obyv. s nejednoznačnou identitou, 

ty pickou pro obyv. pomezí. Dosud poslední 
sčítání bylo provedeno 26. 3. 2011 v souladu 
se závazným Nařízením Evropského Parla-
mentu a Rady ES č. 763/2008 ze dne 9. čer-
vence 2008. Výsledky potvrdily pokračování 
dlouhodobého poklesu počtu obyv. regionu 
i zastoupení jednotlivých národností a pří-
slušníků církví a náb. společností. Značný 
úbytek je podstatně ovlivněn skutečností, 
že národnost a náboženství byly dobrovol-
nými otázkami, na něž značná část populace 
neodpověděla (národnost 301 393, nábo-
ženství 546 523 obyv. Moravskoslezského 
kraje).
Lit.: Kárníková, L.: Vývoj obyvatelstva v českých ze-
mích 1754–1914, Praha 1965; Pavlík, Z. – Rychtaříko vá, 
J. – Šubrtová, A.: Základy demografie, Praha 1986; Před-
běžné výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011. Morav-
skoslezský kraj, Praha 2012.   LD + TS

SDRUŽENÍ UMĚLCŮ SLEZSKÝCH , spolek vý-
tvarných umělců z let 1946–53 a 1968–72. 
Bylo zal. a oficiálně schváleno 18. 1. 1946 
tehdejší → expoziturou ZNV v → Ostravě. 
Sídlilo v Opavě ve vl. domě na Olomoucké 
ul., kde byly výstavní sály. Sdružovalo výtv. 
umělce bez zvl. hodnotících kritérií pro při-
jetí do člen ské základny kromě příslušnosti 
ke slez. regionu. Prvním předsedou spolku 
se stal malíř → V. Držkovic, po něm pak ma-
líř → J. Šrámek. Sdružení pořádalo společné 
vý stavy, zejm. s omezením na oblast působení. 
Figurovali v něm také někteří spisovatelé 
jako např. → F. Směja, → J. Bilan -Šinovský 
ad. Sdružení bylo zrušeno a činnost zasta-
ve na rozhodnutím Ministerstva vnitra ze dne 
15. 1. 1953. – Z iniciativy F. Směji zahájilo 
S. u. s. opětovně činnost v době polit. uvol-
nění konce 60. l. Na ustavujícím shromáž-
dění v opavském → PPB na jaře 1968 bylo 
zal. několik sekcí (např. výtv. měla 20 členů). 
Kromě výstavní činnosti vydalo za techn. 
spolupráce ostr. nakl. PULS několik publi-
kací: sborník prací členů Slezské hlasy (1970), 
knihu → S. Sohra Ondrášova smrt a jiné 
beskydské pohádky a pověsti na celý rok 
pro větší i menší kromě nejmenších, protože 
jsou strašně vážní (1970), román → J. Šavrdy 
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Kniha kralovrahů (1970) a Smějovu prózu 
Obličejem ke zdi (1970). Ačkoli se S. u. s. po-
kusilo přizpůsobit zhoršeným polit. poměrům, 
muselo – jako jiné organizace vzniklé r. 1968 – 
ukončit svou činnost.  PH + JU

SEBASTINI (Šebesta) , Franz Anton, malíř, * 1724 
[l.], † 1. 3. 1789 Mohelnice (Šum perk). 
Kde se vyučil, nebylo zjištěno, ale v r. 1749 
je doložen jeho pobyt v Kojetíně a od r. 1756 
v Prostějově. Svůj pobyt zde přeru šoval prac. 
závazky pro různé šlechtické rody na Mo-
ravě i v rak. a prus. Slezsku. V l. 1766–68 
pracoval na zámku v Rájci a v rezi denci 
ve Sloupu, v l. 1768 a 1772–74 pro hr. Cho-
rynského ve Velkých Hošticích, 1778–80 
v → Krnově. Význ. bylo jeho působení 
v prus. Slezsku, kde pracoval na řadě loka-
lit, z nichž nejvýznamnější je jeho působení 
v Glogówku, kde pracoval pro františkány 
a pro hr. Henryka Oppersdorfa (→ Oppers-
dorfové). Svou tvorbou se S. přikláněl k ví-
deňské malbě Maulbertschova okruhu, 
od kud získal některé podněty, jež svérázným 
způsobem převedl do poněkud zlidovělých 
poloh. Nejzávažnější složku jeho díla tvoří 
nástěnné malby, jimiž zdobil jak zámecké, 
tak kostelní interiéry. S. tvorba předsta-
vu je svéráznou variantu vídeňského rokoka, 
která ovlivnila některé další morav. autory, 
především rodinu Oderlických z Uničova. 
Jeho dílo se nachází v řadě kostelů a zám ků 
na Moravě i v obou částech Slezska (Krnov-

-Kostelec, Široká Niva, Hošťálkovy, Velké 
Hoštice, Velké Losiny, Šternberk, Prostě-
jov, Vyškov, Pačkovice, Glogówek, Rudy aj.). 
Lit.: Krsek, I.: F. A. S., Olomouc 1956; Schenková, 
M. – Olšovský, J.: Barokní malířství a sochařství v zá-
padní části českého Slezska, Opava 2001; Cahová, R.: 
Nástěnné malby F. A. Š.-S. (1724–1789), dipl. práce MU, 
2011. 
Obr.: V36.   MSch 

SEDLÁK , Jan Vojtěch, pedagog, básník a pro-
zaik, literární kritik a historik, * 20. 9. 1889 
Boskovice (Blansko), † 11. 6. 1941 Praha. 
Jako kritik a teoretik literatury se hlásil k ru-
ralismu, podílel se na vydávání časopisu 
Sever a východ, věnoval také badatelskou 

pozornost dílu → P. Bezruče. Dlouholeté 
přátelství ho spojovalo s → V. Martínkem 
a → M. Jahnem. Jeho poezie byla inspiro-
vána beskydskou krajinou (Daň boží, 1929; 
sbírku Mé hory, 1931, uvedl pol. básník → 
E. Zegadłowicz). Ruralistic ké tendence pro-
nikly do povídek Duha nad krajem (1936) 
a románu Věnec jeřabinový (1938), tematicky 
jsou obě práce spjaté s → Valašskem. 
Lit.: Slavík, B.: J. V. S., in: Písemnictví na moravském 
Valašsku, Olomouc 1947.   JS 

SEDLNIČTÍ Z CHOLTIC , starý panský rod, 
který je počítán k mohutnému rozrodu Bene-
šoviců, původně pochází z východních Čech, 
kde na Chrudimsku vlastnil statek Choltice. 
Na poč. 15. stol. přicházejí členové rodu 
na Moravu. Po nabytí Sedlnice u → Stu-
dénky se od poloviny 15. stol. píší jako Se-
dlničtí z Choltic. V regionu dále získa li → 
Bílovec, Zábřeh, Polanku, → Vratimov a Pol-
skou (dnes Slezskou) → Ostravu (od r. 1508). 
Mnohé statky členo vé rodu vlastnili v → Kr-
novském a Opol sko -Ratibořském knížectví, 
např. lenní statky biskupství olomouckého 
→ Slezské Rudoltice, Fulštejn, Dívčí Hrad. 
Když bylo polskoostravské panství r. 1714 
prodá no Jindřichu Vilémovi hr. Vlčkovi 
(→ Wilczkové), hl. sídlem rodu se stal → Bí-
lovec, zkonfiskovaný po druhé svět. válce. 
R. 1546 bylo Zikmundovi († 1547), pánu 
na Sedlnicích a Bartošovicích, uznáno člen-
ství v panském stavu. Albrecht († 1628) byl 
během stav. povstání členem zem. direktoria 
a posléze komorníkem Fridricha Falckého. 
Po porážce povstání byl zatčen, ale následně 
vyměněn za vězněné vratislavské kanovní ky. 
Za možnost návratu na Moravu a pone chání 
statků vstoupil do cís. služeb. Přívržencem 
radikální strany povstalých stavů byl také 
Karel Kryštof (1576–1651), morav. defensor 
a člen direktoria (podílel se mj. na vyšetřo-
vání → J. Sarkandra), po konfiskaci statků 
r. 1622 emigroval do Pomořan. Posléze však 
S. představovali již loajální zem. šlechtu. 
Karel Julius (1653–1731), pplk. cís. armády 
a zem. hejtman → Opavského knížectví, usa-
zený na Krnovsku, byl za své služby r. 1695 
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obdařen říšským hraběcím stavem. Rod 
se od poč. 16. stol. dě lil na linii hraběcí a ba-
ronskou (držela např. Fulštejn nebo Polskou 
Ostravu). – Z hraběcí linie uveďme Josefa 
(1778–1855), rak. stát níka a politika, jenž 
v l. 1816–48 zastával úřad prezidenta dvor-
ního policejního úřadu ve Vídni. Byl auto-
rem systému policejního dozoru a široké sítě 
informátorů, zdokona lil cenzuru, zasahující 
kromě politiky i do soukromé sféry. Během 
→ revoluce 1848/49, kdy se jím vybudovaný 
systém zhroutil, se vzdal úřadu a uprchnul 
na své statky na Opavsku. Po po rážce revo-
luce se vrátil zpět do Vídně. Josefův bratr 
Leopold (1787–1871), poslední mužský před-
stavitel hraběcí linie, byl určen pro duchovní 
dráhu a r. 1836 se stal vratislavským bisku-
pem. Po roztržce s papežem r. 1840 svůj 
úřad složil a odešel do Berlína, kde vstoupil 
do prus. stát. rady, r. 1863 (mj. pod vlivem 
návštěvy bratrského sboru) konvertoval 
k pro testantismu. V r. 1870 byl hraběcí ti-
tul pánů Sedlnických přenesen na baronský 
rod Wid mannů, společně se sjednocením 
jmen a er bů obou rodin (hrabata Widmann-
-Sedlničtí). Stalo se tak prostřednictvím 
sňatku Marie Leopoldiny (1812–1898), dcery 
předsedy brněnského apelačního soudu 
Antona (1776–1850), Leopoldova bratra. 
Z tohoto rodu připomeňme předlitavského 
ministra obrany Viktora (v úřadu 1870). – 
St. baronská linie rodu byla silně postižena 
pobělohorskými konfiskacemi. Petr, boju-
jící na straně povstalců, uprchl do holand. 
exilu. Potomci jeho dcery užívali jméno 
Perponcher -Sedlnitzky a v 19. stol. působili 
v Prusku. V 18. stol. se baronská linie roz-
dělila do dvou větví. St. odešla do Říše a vy-
mřela po druhé svět. válce, ml. linie držela 
Bílovec a r. 1908 získal Stanislaus Zdenko 
(1836–1913) rak. hraběcí stav. Její potomci 
žijí dodnes v Německu. – Rod S. užíval vzhle-
dem ke svému erbovnímu znamení zavinuté 
střely (odrovous) též označení Sedlnitzky-

-Odrowąz (Odrowas) von Choltitz.
Lit.: BSSSM 3; Blažek; Kadich a Blažek; OSN 22; Pilná-
ček 1926; Pilnáček 2010; d‘Elvert, Ch.: Zur mähr. -schles. 

Adelsgeschichte 57 (Sedlnitzky von Choltitz), Notizen-
-Blatt, 1874.   JB 

SEDMILETÁ VÁLKA  → Slezské války

SEHNAL , Miroslav, prozaik, publicista, * 18. 12. 
1953 Bruntál. 
Jako kult. pracovník v kult. střediscích, 
klu bech a divadlech napsal řadu scénářů 
a podí lel se na dramaturgii hud. skupin. 
V 70. a 80. l. např. spolupracoval s → Di-
vadlem hudby → Ostrava (scénáře, drama-
tizace, audiovizualizace). Založil rockový 
klub Žalák (1985), podílel se na dramaturgii 
ostr. klubu Atlantik (v 90. l. mj. → Literární 
harendy), stál u zrodu ostr. hud. skupi ny → 
Buty. R. 1990 založil nakl. Petit, pak Maja, 
vydával recesní periodikum tištěné na toa-
letním papíře PRCKA. Publikoval fe jetony, 
hud. kritiky, autorské profily (LitM, Melo-
die). V 90. l. vydal soubory povídek V kar-
tách se nepodvádí (1990) a Nevinní (1999), 
k vydání připravil historky Lidový receptář 
na poopiční stavy (1993). S → B. Uhlářem 
vydává od r. 2007 v nakl. → Repronis volně 
navazující texty psané s nadsázkou, sarkas-
mem a černým humorem, mj. Hodinu před 
svítáním (2007), Hodinu pod drnem (2009), 
Hodinu v pekle (2012). Knihy z této série jsou 
přeloženy do polštiny a arabštiny. 
Lit.: Levý, J.: Objevíte všelék?, Práce, 31. 12. 1993; No-
votný, V.: Od prózy k poezii, Český jazyk a literatura 61, 
2011, č. 5.   IM 

SEKERA , Jaroslav, literární historik, prozaik, 
vysokoškolský pedagog, * 27. 8. 1929 Šenov 
(Frýdek  -Místek), † 24. 3. 2007 Šenov. 
Vyučil se čalouníkem a dekoratérem (1943), 
absolvoval Státní kurs pro přípravu pracují-
cích na vysoké školy (1951), v l. 1951–56 stu-
doval rus. jazyk na FF UP. Působil jako rusista 
na SŠ a VŠ (mj. 1962–72 na PF v → Ostravě, 
dnes → OU), dále byl věd. pracovníkem br-
něnské pobočky Ústavu pro českou literaturu 
AV ČR, 1977–90 znovu na PF Ostrava. CSc. 
1966, PhDr. 1967, doc. 1969 na FF UK, DrSc. 
1988, prof. 1991 (od t. r. v důchodu). Jako 
marx. lit. teoretik, historik a kritik se výrazně 
prosadil v období „normalizace“. V esejích 
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se soustředil na autorskou záměrnost a mimo-
estetický smysl (Umění mezi lidmi. Sovětská 
literatura na Ostravsku 1918–1938, 1972). 
Opakovaně se zabýval analýzou díla Antona 
Pavloviče Čechova (Angažované diagnózy, 
1973; Příběhy mechanických občanů, 1987; 
Černý mnich. A. P. Čechov – osobnost a dílo, 
2002), vra cel se k tematice spol. funkce lite-
ratury, k tvorbě jako tvůrčímu aktu a zároveň 
řemeslu (Dar slova, 1980; Srdce a čest litera-
tury, 1986, aj.). V prozaické tvorbě těžil z vlivů 
Čechovovy a Šukšinovy povídky, inspirovaly 
jej duševní krize a traumata obyčejných lidí, 
která jsou vy volávána jak vnějšími spol. tlaky 
a životními zlomy, tak rozervaností člověka 
a ne schopností čelit účelovému jednání okolí 
(Maturity, 1977; Lojzíci, 1980; Pohledy přes 
rameno, 1989; Outsideři, 2001). 
Lit.: Blahynka, M.: Soustředěný vypravěč, OKultM, 
1977, č. 6; Svoboda, J.: Život mezi vědou a beletrií, LM, 
1989, č. 7; Blahynka, M.: Za J. S., Haló noviny, 7. 4. 2007, 
příloha Obrys -Kmen 13, č. 14; Šlosar, J.: Guru, tamtéž. 
  SU

SEKTY , náboženské organizace minoritní 
povahy, obvykle s pevnou organizací a sna-
hou o maximální zapojení členů do činnosti 
a vůči okolí buď uzavřené, nebo naopak 
velmi ak tivní. 
Za → reformace a → protireformace se v re-
gionu projevovaly poměrně málo. Tepr ve 
od 60. l. 19. stol. a zejm. v průběhu 20. stol. 
dávaly o sobě (zvl. v prům. centrech) více vě-
dět. Za totalitních režimů byla vět šina z nich 
u nás zakázána a členstvo pro následováno. 
V současnosti je vztah státu k nim liberální 
a jejich počet je větší, ale některé z nich 
paradoxně právě nyní vzdo rují vnitřním 
krizím. Relativně déle půso bí na Ostravsku 
a v čes. Slezsku mj. Bra trská jednota baptistů, 
Křesťanské sbory (darbisté), Adventisté sed-
mého dne a zvl. dobře organizovaná sekta 
Svědků Jehovo vých, ostře pronásledovaná 
kom. režimem pro podezření ze špionáže 
ve prospěch USA i pro neuznávání zákonů 
a odmítání voj. služby. Na těšínském ven-
kově půso bila zmíněnému režimu značné 
potíže do sebe uzavřená sekta Rozhodných 

křesťanů (Apoštolská církev) kvůli svým 
stykům se souvěrci v Polsku. V r. 1951 její 
členové vstoupili do Jednoty českobratr-
ské, s níž se však většina v r. 1963 opět ro-
zešla a usi lovala o hromadné vystěhování 
do Pol ska. Perzekvována byla i Polská teo-
zofická společnost, která v regionu působila 
v l. 1919–51. V posledních l. vyvíjejí činnost 
i sekty Křesťanské společenství, Křesťan ská 
společnost Slovo života, Křesťanská společ-
nost – Křesťanská mezinárodní mi sie, Spole-
čenství kristovců aj. Zastoupeny jsou i sekty 
s mimokř. orientací, opřené zejm. o různé 
směry orientální filozofie. Jako středisko spi-
ritistů a vyznavačů okult ních nauk prosluly 
zejm. v 1. polovině 20. stol. ostr. Radvanice 
(→ spiritismus). 
Lit.: Církevně politické poměry v Severomoravském 
kraji, Ostrava [1966].   JP

SELSKÉ NEPOKOJE  → Poddanské nepokoje

SENDER TROPPAU , vysílač Opava v letech 
1938 až 1945.
Po něm. okupaci pohraničí na podzim 1938 
se techn. zařízení → ostr. rozhl. stanice 
ve Svinově ocitlo v jiném státě, a proto byl 
pro ostr. redakci → Radiojournalu posta-
ven menší vysílač v Mariánských Horách. 
Svinovský vysílač byl zapojen do systému 
něm. říšského rozhlasu s oblastním vedením 
ve Vratislavi, jež nesl název Reichssender 
Breslau mit den Sendern Gleiwitz, Görlitz 
und Troppau (po porážce Polska r. 1939 
přibyl ještě Sender Kattowitz). Aby se více 
sjednotilo nacist. propagandistické působení, 
existoval od 1. 1. 1939 Grossdeutscher Rund-
funk a oblastní programy byly omezovány. 
Protože Sender Breslau byl 7. 2. 1945 vyho-
zen do povětří, vzrostl význam opavského 
vysílače, zvláště vzhledem k šíření infor-
mací o pohybech fronty a při vyhlašování 
leteckých poplachů.
Lit.: Diller, A.: Rundfunkpolitik im Dritten Reich, Mün-
chen 1980.   JU

SEPARATISTICKÉ TENDENCE , tendence k od-
dělení (separaci) a osamostatnění, v politice 
zejména snahy o vyčlenění jistého území 
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ze společného státu, tedy o stá toprávní oddě-
lení, či alespoň autonomii. 
V regionu sev. Moravy a zvl. čes. Slezska 
pro ně byly příhodné podmín ky vzhledem 
k jeho geografické poloze při stát. hranicích 
a pestré → národnostní struk tuře (viz též → 
národnostní poměry). Prohloubily se v prů-
běhu → industrializace, provázené rozvojem 
nacionalismu jako nové klíčové formy kolek-
tivní identity a v průběhu 20. stol. několikrát 
vedly v závislosti na mez. situaci ve stř. Ev-
ropě k polit. krizím, ústí cím i ve změny stát. 
hranic. Z pohledu rak. císařství byl aktem se-
paratismu rozpad mocnářství a vznik nástup-
nických států, zal. na národnostním principu 
(tedy i ČSR), v r. 1918. Po vyhlášení ČSR 
reagovali na nově vzniklou situaci čeští, mo-
rav. a slez. → Němci vyhlášením 4 provincií 
a jejich příslušností k Německému Rakousku 
(→ Deutsch -Österreich). Jedna z nich (→ Su-
detenland s hl. městem → Opavou) zaujímala 
etnicky něm. oblasti záp. Slezska, sev. Mo-
ravy a přilehlé regiony vých. Čech (Králíky, 
Lanškroun). Do konce r. 1918 však čs. stát 
získal pod kontrolu celé území čes. zemí. 
Následné separa tistické snahy slez. Němců 
podporovaných tzv. Šlonzáky o vytvoření 
Velkého Slezska v l. 1919–21 byly rovněž od-
souzeny k ne zdaru (→ Slezská lidová strana). 
Nositelem skrývaného separatismu (tj. oddě-
lení území tzv. Sudet od ČSR a jeho připo-
jení k Německu) se stala → Sudeto německá 
strana, která se od listopadu 1937 plně pod-
řídila Hitlerovým záměrům. Naopak spory 
o Těšínsko v l. 1918–20, 1934–38 a 1945–47 
je obtížné sem zařadit, protože nacionál ní 
reakce a agitace v regionu byly tehdy spí še 
odrazem polit. konfliktu dvou sousedních 
států o sporné hraniční území (→ čs. -pol. 
spor o Těšínsko 1918–20, → zábor Zaolzí, 
→ čs. -pol. spor o Těšínsko 1945–47). Stejně 
tak projekty Velkého Slezska, podporované 
v první fázi druhé svět. války zejm. horno-
slez. něm. politiky a velkopodnikateli, ne-
směřovaly k vytvoření samostatného stát. 
útvaru, ale pouze doporučovaly změnit 
vnitřní správní strukturu říše. 

Lit.: Kárník, Z.: České země v éře První republiky 
(1918–1938). Díl 1., Praha 2000; Gawrecki, D. a kol.: 
Dějiny českého Slezska 1740–2000, Opava 2003; 
Gawrecki, D.: Politické a národnostní poměry v Těšín-
ském Slezsku 1918–1938, Český Těšín 1999; Kural, V.: 
Konflikt místo společenství?, Praha 1993.   JP + PKl

SESTRY ŽABKOVY , pěvecká folklorní sku-
pina. 
Anna Buroňová, Marta Gelnarová, Marie 
Klingová, Ludmila Žabková (dcery zpěváka 
a skladatele Oty Žabky) veřejně vystupují 
od r. 1959. Začínaly (1959–63) v českotěšín-
ském folk. souboru Slezan, od r. 1963 vystu-
pují samostatně. 1972 se jejich um. poradcem 
a dramaturgem stal → J. Gelnar. S. Ž. se vě-
nují interpretaci písní z → Těšínska a → Laš-
ska. Svým uměním získaly četná ocenění 
v domácích i zahr. soutěžích, vystupovaly 
na festivalech ve Strážnici, Rožnově pod 
Radhoštěm, Dolní Lomné, Východné aj. 
Účinkují v rozhl. a telev. pořadech. 
Lit.: Od folkloru k folklorismu. Slovník folklorního 
hnutí na Moravě a ve Slezsku, Strážnice 1997.   JM

SEVERNÍ DRÁHA FERDINANDOVA , nejstarší 
dráha s parní trakcí v rakouské monarchii. 
Tvůrcem myšlenky vybudovat S. d. F. – že-
lezniční spojnici Vídně s uhelným bohat-
stvím Ostravska i solným pokladem haličské 
Bochnie – byl prof. vídeňské polytechniky 
Franz Xaver Riepl. Pro její realizaci byla 
získána hlava vídeňského bankovního domu 
Salo mon Mayer Rothschild (→ Rothschil-
dové), který 4. 3. 1836 obdržel od císaře 
privilegi um ke stavbě železnice z Vídně 
do Bochnie s vedlejšími tratěmi do Brna, 
Olomouce, → Opavy, Bílska a Dvorů. Pod-
mínkou bylo, že do 2 l. bude vystavěna aspoň 
jedna míle dráhy; celý projekt měl být usku-
tečněn do 10 l. Téhož dne byla založena a. s. 
k realizaci stavby se zákl. kapitálem 11 mil. 
360 tis. zl., cís. rozhodnutím z 9. 7. 1836 
byla nová trať pojmenována Severní drahou 
císaře Ferdinanda. V dubnu 1837 byla zahá-
jena stavba z Vídně do Břeclavi, v červnu 
1837 z Břeclavi do Brna. Lokomotivy, vozy, 
výhybky byly objednány v Anglii, zejm. 
u firmy Roberta Stephensona, kolejnice měly 
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vy robit domácí železárny. První pokusná 
jízda byla uskutečněna 19. 11. 1837 na trati 
mezi Floridsdorfem a Ogruní, pravidelná do-
pra va na této trati byla zahájena 6. 1. 1838. 
Úsek do Přerova byl zprovozněn 1. 9. 1841, 
17. 10. 1841 byl otevřen provoz do Olomou ce 
a 15. 8. 1842 do Lipníka nad Bečvou. Zde pře-
devším vysoké náklady na budování drá hy 
a hosp. krize poč. 40. l. 19. stol. výstavbu 
zastavily. Možnost napojit S. d. F. na důle-
žité středoevr. tratě (1845 dostavěna prus. 
dráha krále Viléma do Annabergu u → Bo-
humína), prodloužení termínu stavby o 10 l., 
ale i rostoucí spotřeba uhlí a problémy s jeho 
dopravou z Ostravska rozhodly, že od května 
1844 pokračovaly práce na již dříve vyme-
zeném úseku z Lipníka do Bohumína, který 
byl otevřen 1. 5. 1847. 3,3 km dlouhá spojnice 
do Annabergu byla zprovozněna 1. 9. 1848. 
I další části dráhy byly budovány se značnými 
obtížemi: 11. 12. 1855 byla za hájena doprava 
na úseku Bohumín – Dzied zice – Bílsko a rov-
něž Svinov – Opava, 1. 3. 1856 spojil pak po-
slední díl Dziedzice a Osvětim. Pův. projekt 
v závěrečné části již nebyl uskutečněn. Pro 
Ostravsko byla stav ba této dodnes jedné z nej-
živějších doprav ních tepen ČR faktorem hosp. 
růstu (viz též → dopravní poměry).
Lit.: Adamus, A.: Pohled do dějin S. d. F. po stoleté 
činnosti 1836–1936, Příbor 1936; Hons, J. a kol.: Čtení 
o Severní dráze Ferdinandově, Praha 1990; Artl, G. – 
Gürtlich, G., H. – Zenz, H.: Allerhöchste Eisenbahn. 
170 Jahre Nordbahn. Wien–Brünn, Wien 2009. 
Obr.: M (12, 211, 232, 250).   LD

SEVEROMORAVSKÁ GALERIE  → Galerie vý-
tvarného umění v Ostravě

SEVEROMORAVSKÁ PASIVITA , ostravský sa-
mizdatový časopis sešitového rozsahu, 1989 
a 1990.
Jeho cílem bylo aktuálně informovat o ne-
závislém polit. a kult. dění v regionu i v ce-
lostát. měřítku. Od ledna do listopadu 1989 
vyšlo 10 č., v dubnu 1990 se Lumír Salz-
man a Jiří Hanus pokusili obnovit S. p. 
ve zmenšeném formátu, ale výsledkem bylo 
jediné č. Časopis obsahuje informace o čin-
nosti ne závislých o. s., přináší rozhovory 

s perzekvovanými osobnostmi (→ K. Bi-
ňovec, Tomáš Hradílek aj.), všímá si ekolo-
gické problematiky v regionu, zdravotního 
stavu obyv. a věnuje pozornost undergroun-
dovým rockovým skupinám a folkovému 
hnu tí. Značná část polit. i kult. publicistiky 
je pův. a příspěvky jsou podepsány obč. 
jmény autorů. Menší prostor je věnován um. 
tvor bě – zvl. překladům z pol. poezie, pozd-
ním veršům → J.  Šavrdy a kvalitním písňo-
vým textům. Dvojč. 9–10 vyšlo 17. 11. 1989 
a obsahuje mj. cenné dokumenty o průběhu 
festivalu čes. nezávislé kultury ve Vratislavi, 
např. rozhovor Jana Oravce se Svatoplukem 
Karáskem. 
Lit.: Pilař, M.: Literatura regionu v čase „normaliza ce“, 
in: Kapitoly z literárních dějin Slezska a severní Moravy, 
Ostrava 2000; Fiedor, J.: Bílé vrány v černém kraji, Dě-
jiny a současnost, 2007, č. 2.   MP 

SEYFRIED , Josef, stavitel, * 25. 9. 1865 Kra-
vaře (Opava), † 15. 9. 1923 Kravaře. 
Syn kravařského políra Johanna S. Kres-
líř u stavitele → J. Lundwalla v → Opavě, 
posléze na stavebním úřadu → Těšínské 
komory arcivévody Albrechta Habsbursko-

-Lotrinského (→ Habsburkové) u stavitele 
→ A. T. Prokopa. Kvůli nemoci však místo 
opustil a krátce studoval hudbu na konzerva-
toři ve Vratislavi. Stavitelství vystudoval poč. 
90. l. 19. stol. v Holzminden v Dolním Sasku. 
Svá nejvýznamnější díla realizoval na Rati-
bořsku a → Hlučínsku, především v → Kra-
vařích, a jedná se především o zakázky 
pro řím. kat. církev. Většina z nich je stav-
bami severské neogotiky z režného zdiva 
(kostel sv. Bartoloměje v Kravařích, 1894–96; 
pošta tamtéž, před r. 1898; regotizace kně-
žiště kostela sv. Jana Křtitele v → Hlučíně, 
1902; kostel sv. Jana Křtitele a fara v Sudi-
cích, 1904–05; klášter Služebnic Nejsvětěj-
šího srdce Ježíšova v Kravařích, 1903–07; 
hasičská zbrojnice tamtéž, 1906; fara tamtéž, 
1905–07; kaple sv. Josefa na Svobodě u Ště-
pánkovic, 1909, ad.), pouze v několika pří-
padech rozvíjel místní barok. tradici (kaple 
sv. Kříže v Hlučíně, 1896; rozšíření barok. 
kostela Narození P. Marie v Oldřišově, 1903; 
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rozšíření barok. kostela sv. Stanislava v Bo-
laticích, 1909–12; neobarok. kostel sv. Vác-
lava v Krzanowicích,1913–15). Mnohé z jeho 
staveb jsou dnes na území Polska.
Lit.: Jureczka, E.: J. S., Opole 1927; Šefčík, E.: Naše 
město Kravaře, Kravaře 1989; Hubáček, A.: Hlučínská 
architektura 1850–1950, dipl. práce FF OU, 2010. 
Obr.: A46; M115–116.   JJu

SFINGA , nakladatelství, 1991–96. 
Vzniklo r. 1991 po zániku nakl. → Profil. 
Ediční program nabízel reprinty úspěš-
ných knih (mj. Jan Matzal Troska, Amálie 
Kutinová: Gabra a Málinka III–VI, 1991), 
populárně naučné texty (mj. Jiří Morava: 
Palacký – Čech, Rakušan, Ev ropan, 1994), 
vzpomínkové a dokumentární knihy (Lída 
Baarová: Života sladké hořkos ti, 1991; → 
B. Čelovský: Zlatá děcka, 1992; → Z. Bár: 
Dopisy do ulice du Bac, 1992, ad.), básnické 
prvotiny (→ J. Žila: Drápy kamenů, 1994; 
→ P. Hruška: Obývací nepokoje, 1995, ad.), 
slovníkové a encyklopedické projekty (Slov-
ník českého románu, 1992; Slovník čes ké 
prózy, 1994; Dějiny Ostravy, 1993, aj.), repre-
zentativní fotografické publikace (Os trava – 
obležené město s fotografiemi → V. Koláře 
a básněmi J. Žily, 1995, aj.). Nakl. se v tržním 
prostředí neprosadilo a v r. 1996 zaniklo. 
Lit.: Svoboda, J.: Sfinga bez tajemství, LD, 15. 8. 1991; 
Matoušek, P.: Mezi Wiesenthalem a Kutinovou, LidN 7, 
6. 10. 1994.  IM 

SCHENKOVÁ , Marie, historička umění, mu-
zejní pracovnice, památkářka, * 18. 12. 1938 
Kylešovice (Opava). 
Studium dějin umění na FF MU (1963–68, 
Albert Kutal, Ivo Krsek ad.) završi la dipl. 
prací Dílo Ignáce Raaba ve Slezsku a na se-
verní Moravě, která předurči la její badatel-
skou orientaci na výtv. kulturu v čes. Slezsku 
doby baroka. Přes dílčí syn tézy (rigorózní 
práce Kapitoly z dějin malíř ství 18. století 
ve Slezsku, 1971; kandidátská disertační 
práce Malířství 18. století ve Slez sku, 1993; 
s Veronikou Čapskou Na cestě do nebes-
kého Jeruzaléma, 2010) dospěla k širokému 
postižení problematiky barok. malířství 
v syntetických kni hách Barokní malířství 

a sochařství v západní části českého Slez-
ska (2003) a Barokní malířství a sochařství 
ve východní části českého Slezska (2004; obě 
s Jaromírem Olšovským). Vedle badatelské 
činnosti se věnovala organizační a kurátor-
ské práci na zámku v → Hradci nad Mora-
vicí (v l. 1964–70), v Památkovém ústavu 
(→ NPÚ) v → Ostravě (1970–73) a zvl. 
ve → SZM (od r. 1973). Svým odb. zájmem 
programově nava zuje na tradici umělecko-
hist. postižení slez. regionu před r. 1945, zvl. 
na osobnost → E. W. Brauna. Její badatelské 
zaměření se soustřeďuje vedle baroka a čes. 
a něm. výtv. kultury Slezska 19. a 20. stol. 
i na um. řemeslo, uměleckohist. topografii, 
ikonografii (problematika → poutních míst 
ad.), akviziční činnost SZM a výstavní ak-
tivity (po r. 1989 zejm. Adolf Zdrazila, 1992; 
Poutní místa ve Slezsku, 1997; Sochařská 
rodina Kutzerů, 2002, ad.). Členka řady odb. 
komisí, grémií, členka Uměleckohistorické 
společnosti ČR v Praze, dlouhodobě externě 
vyučuje na → SU. 
Lit.: Šopák, P.: K životnímu jubileu M. Sch., VL 24, 
1998, č. 2; týž: Životní jubileum M. Sch., ČSZM-B 47, 
1998 (s bibliografií do r. 1998); Olšovský, J.: Pro M. 
Sch., Bulletin Uměleckohistorické společnosti v českých 
zemích 2/2008.   PŠ

SCHERSCHNIK  (SHERSCHNIK , SZERSZNIK, 
ŠERŠNÍK), Leopold Johann, historik, stoupe nec 
osvícenství, příslušník jezuitského řádu, * 3. 3. 
1747 Těšín (dnes Cieszyn, Polsko), † 21. 1. 
1814 Těšín. 
Studoval na univerzitě v Olomouci, univ. 
studia dovršil na teol. fakultě pražské uni-
verzity. Tam se u něho projevil zájem o čes. 
dějiny pod vlivem jezuity Františka Pubičky. 
R. 1776 se stal prof. na gymnáziu v → Těšíně. 
Vedle pedagogické práce se věnoval i veř. 
činnosti. Z jeho prací je nejvýznamnější spis 
Nachrichten von Schriftstellern und Künst-
lern aus dem Teschener Fürstentum (1810), 
který obsahuje soupis spisovatelů a umělců 
pocházejících z → Těšínska. Jinak psal pře-
devším školní příručky, jak to vyžadovala 
jeho uč. praxe. Výsledkem jeho celoživotní 
práce byla rozsáhlá knihovna představu-
jící neobyčejné bohatství pro poznání kult. 
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dě jin Slezska. Knihovnu postupně rozšiřoval 
i o sbírky přírodopisné a vytvářel tak základ 
muzea (1802), jeho knihovní a muzejní na-
dace působila až do r. 1914 a představovala 
po dlouhou dobu jedinou instituci, sloužící 
pro poznání dějin i tradic těšínského Slez-
ska. Děje druhé svět. války tento knižní fond 
rozdělily – jedna část je uložena v Muzeu 
v Cieszyne (Polsko), druhá v NM.
Lit.: Grund, A.: Slezsko v době národního obrození 
a jeho místo v českém národním vývoji 18. a 19. stole tí, 
in: Slezsko, český stát a česká kultura, Opava 1946; Krá-
lík, O.: Literární dějepis ve Slezsku, in: Stav a úkoly li-
terárněhistorického průzkumu Slezska, Opava 1949; Ku-
dělka, M.: L. Š. (1747–1814). Život a dílo, Ostrava 1957; 
Žáček, R.: L. J. Š. (k 250. výročí narození), T 47, 1997, 
č. 3.   JS 

SCHIFFAUER , Edvard, hudební skladatel a pe-
dagog, * 26. 3. 1942 Ostrava. 
R. 1964 absolvoval PF v → Ostravě (→ OU). 
Studium skladby na Hudební fakultě Aka-
demie múzických umění v Praze nedokončil 
(1972) z polit. důvodů a absolvoval je až 1991 
u prof. Zdeňka Zouhara na JAMU. Vyučo val 
na ZŠ, v 70. a 80. l. pracoval v dělnických 
profesích. Na poč. 90. l. byl di rigentem → 
NDM a → Divadla Petra Bezruče v Ostravě. 
Spolupracoval i s Theater Brett ve Vídni. 
Od r. 1992 je pedagogem ostr. (dnes → Ja-
náčkovy) konzervatoře. Do r. 1989 se věno-
val (často anonymně) komponování hudby 
pro děti a sborové tvorbě. Od poč. 90. l. kom-
ponuje hudbu symf. (Souvětí pro sym fonický 
orchestr, 2001), komorní (Jotunke imen so-
náta pro sólové violoncello, 1998), vokálně-

-instrumentální (Jako kmeny stromů, 2006) 
a jevištní (Brenpartija, 2009).   JM 

SCHILDER , Ernst, malíř, * 29. 3. 1903 Malá 
Štáhle (Bruntál), † 10. 8. 1944 padl v Polsku 
[l.]. 
Po absolutoriu reálky v → Rýmařově studo-
val krátce architekturu na pražské technice, 
posléze malířství na AVU v Praze (prof. 
Hein rich Hö nich), byl členem Metznerbundu, 
s kterým vystavoval (např. v opavském mu-
zeu). Jako učitel kreslení působil v Brně 
a v → Opa vě na něm. uč. ústavu. Autor ob-
ra zů a kreseb, figuralista a krajinář, soubor 

jeho bravurních kreseb z fronty byl vysta ven 
v opavském muzeu r. 1944. Dílo doku-
mentováno fotografiemi z majetku → SZM. 
Lit.: Braun, E. W.: E. Sch. zum Gedächtnis, Deutsche 
Post, 5. 11. 1944. 
Obr.: M22; V (116, 131).   PŠ 

SCHINDLER , Otakar, scénograf a malíř, * 3. 12. 
1923 Stará Plesná (Poruba, Ostrava -město), 
† 20. 10. 1998 Berlin (Německo). 
Absolvoval VŠUP (1953), kde byl žákem 
Emila Filly. Jeden ze zakladatelů (1945), scé-
nograf a později šéf výpravy → Divadla Petra 
Bezruče v → Ostravě (1953–74), scénograf 
a šéf výpravy v Realistickém divadle Zdeňka 
Nejedlého v Praze (1976–90). Vytvořil více 
než 400 scén. a kostýmních výprav v čes. 
a evr. divadlech, podílel se na 50 telev. insce-
nacích. Spolupracoval s čes. i zahr. scénami 
(ND, → NDM, Di vadlo E. F. Buriana v Praze, 
Činoherní klub v Praze, Vinohradské divadlo 
v Praze, Thea ter am Kurfürstendamm v Ber-
líně ad.) a za řadil se mezi nejvýraznější osob-
nosti čes. scénografie 2. poloviny 20. stol. 
Spo lupracoval s režiséry → E. Němcem, → 
S. Lichým, → P. Hradilem, → J. Janíkem, 
→ K. Paloušem, → P. Paloušem, Lubošem 
Pistoriem, Jiřím Menzlem, → M. Weiman-
nem ad. Nejvýznamnější je dlouholetá spolu-
práce s režisérem → J. Kačerem (Nezvalovi 
Mi lenci z kiosku, → Divadlo Petra Bezruče 
v Ostravě, 1962, ad.), zejm. na komorní scéně 
→ Státního divadla Ostrava (William Shake-
speare: Sen noci svatojánské, 1976; Edmond 
Rostand: Cyrano z Ber geracu, 1977; Bohu-
mil Hrabal – Evald Schorm: Hlučná samota, 
1984, aj.). Navrhoval výpravu i pro inscenace 
operní a loutkové. Ve volné mal. tvorbě na-
lézal autentickou cestu k poetickému vý-
razu, někdy s dram. aspekty (Svatba, 1958; 
Jugoslávské imprese, 1976; Portrét Evy, 
1983; Krajina pro pana Shakespeara, 1993, 
ad.). Významně se podílel na vzniku etapy 
tzv. → ostr. neorealismu z konce 50. a poč. 
60. l. svými monumentálními obrazy (Tří-
dičky uhlí, Havíři ad.). Samostatně vysta-
voval málo, např. v Galerii na Kuřím rynku 
v Ostravě (1968). Posmrtné výstavy: Galerie 
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Antikva Nova, Praha 2002; → GVUO (sou-
borné mal. i scénografické dílo), Ostrava 
2003. Je zastoupen ve sbírkách Divadelního 
ústavu v Praze, GVUO aj. 
Lit.: 60 let Státního divadla v Ostravě, Ostrava 1979; 
Albertová, H.: O. Sch. – scénograf a malíř, Praha 1998; 
Holý, P.: Theatrum mundi et mundus theatri, Praha 2002; 
Holý, P. – Ptáčková, V.: Zvláštní poutník, Ostrava 2003.
Obr.: V176.   JŠt + PH

SCHINDLEROVÉ , malířská rodina z Andělské 
Hory. 
Josef Albert, malíř a rytec, * 20. 4. 1805 
Andělská Hora (Bruntál), † 3. 5. 1861 Wien 
(Rakousko). 
Syn krejčího Josefa Sch. z → Andělské Hory 
a Veroniky Kirscherové z → Ryžoviště. Od 
13 l. se učil v ateliéru Petera Fendiho ve Vídni 
a od r. 1827 studoval na vídeňské akademii, 
kde si již o r. později přivydělával překreslo-
váním mincí a um. předmětů. Po smrti Fen-
diho r. 1842 působil na akademii v kabinetu 
mincí a medailí jako malíř a rytec. Kromě 
toho se zabýval především žánrovou mal-
bou, malbou portrétů a vedut v biedermeier-
ském duchu. S oblibou zachycoval ve svých 
obrazech kostelní, šlechtické, měšťanské 
i selské interiéry, scény z denního života 
i význ. události, rád také kopíroval staré mi-
stry. Jeho dílo je zastoupeno ve sbírkách: → 
SZM, MG a ve stát. i soukromých sbírkách 
v Rakousku. 
Edmund, malíř, * 1. 10. 1812 Andělská Hora, 
[†]. 
Bratr Josefa Alberta. Působil jako malíř 
kostelních obrazů v Andělské Hoře. V kapli 
v Pusté Polomi se dochoval jeho obraz Opla-
kávání Krista z r. 1833, ve filiálním kos-
tele ve Světlé Hoře Křížová cesta z r. 1854 
a ve farním kostele v Holčovicích obraz 
Seslání Ducha svatého. 
Lit.: Weissner, E.: Aus der Heimat Ehrenhalle. A. Sch., 
Freudentteler Ländchen 10, 1930, č. 3; Schenková, M.: 
K dějinám malířství 19. století ve Slezsku, ČSM-B 29, 
1980; Schenková, M.: Významný rodák z Anděl ské Hory, 
in: Do nitra Askiburgionu. Z dob prvních letů na koštěti, 
Moravský Beroun 2000. 
Obr.: V51–52.   MSch 

SCHLOSSARKOVÁ , Jana, básnířka, prozaička, 
sběratelka folkloru, * 22. 6. 1941 Hlučín. 
Absolvovala Střední zdravotnickou školu 
v → Opavě. Stala se dětskou zdravotní se-
strou a této profesi se věnovala celý život. 
Sch. vyrůstala v rodině, kde fungovala tra-
dice vydávání tzv. Svatebních novin, komic-
kých inzerátů i veršovaných přání. Celý život 
shromažďovala příběhy, vyprávění, jež si pa-
matovala z dětství. Slýchávala je při nedělních 
návštěvách a při draní peří. Čerpá také z pří-
běhů ústní lid. slovesnosti a příběhů, které 
se vyprávěly v dětské ordinaci. Hl. vstupem 
Sch. do literatury bylo osvěžení hlučínským 
nářečím (→ nářečí opavské). Vznikly tak 
první dva básnické soubory Co na Prajz-
ske se stalo a co povědalo… (1998) a Co 
se stalo, u peřa povědalo… (1999), ve kte-
rých Sch. parafrázuje → folklor. Texty jsou 
adresovány zejm. čtenářům z → Hlučínska 
a mají znaky oddechové literatury. R. 2000 
vyšla básnická sbírka ve spis. jazyce Vyznání, 
ve které vyjadřuje lásku k lidem a rodné 
krajině. Soubory Co se stalo, u kafeja pově-
dalo… (2001), Smich a plač v jednym měchu 
(2002), Jak sem kupila, tak předavam (2004) 
a Na každeho raz dojdě (2010) obsahují opět 
básnické i prozaické texty psané nářečím. 
Knihu Po hrbolatym chodniku (2005) na-
psala Sch. k 750. výročí založení → Hlučína. 
Soubor Na Lelka se něsmi piskač (2007) ob-
sahuje navíc Hlučínský slovník. Nově uvádí 
škádlivky, aforismy a pověsti o hlučínských 
strašidlech. R. 2002 obdržela Sch. Pamětní 
medaili Cypriana Lelka za význ. přínos 
v oblasti literatury.
Lit.: Jiroušek, M.: Mnoho příběhů a vyprávění pochází 
hlavně z lidové slovesnosti, tvrdí Sch., MF Dnes, 19. 2. 
1999; Málková, I. – Urbanová, S. a kol.: Literární slov-
ník Slezska a severní Moravy (1945–2000), Olomouc – 
Ostrava 2001; Baďura, J. – Žižka, P.: Básnířka: Stačí 
poslouchat, MF Dnes, 23. 6. 2007.   LP 

SCHMETTERHAUS  V OPAVĚ → Divadelní bu-
dovy a sály, → Opava

SCHNEIDER , Caspar, malíř, * 1754 Fryštát 
(Karviná), † 5. 2. 1826 Fryštát. 
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Vyučil se u opavského malíře → I. Günthera. 
Usadil se ve → Fryštátě, kde byl majitelem 
domu čp. 32 a starostou města. Zabýval se zvl. 
malbou kostelních obrazů a fresek i restauro-
váním pro rak. i prus. Slezsko. V jeho díle 
se mísí rokokové prvky s klasicistními. Jeho 
obrazy se dochovaly v kostelech na → Těšín-
sku (→ Hnojník, Fryštát, Dolní Marklovice, 
Řepiště, Biellowicko). 
Lit.: Benatzky, J.: Významné stavební památky v Kar-
viné I – Fryštátě, in: Sborník příspěvků k dějinám a vý-
stavbě města, Karviná 1968.   MSch 

SCHNEIDER , Josef, básník, prozaik, * 12. 12. 
1911 Javorník (Jeseník), † 11. 12. 1969 Mün-
chen (Německo). 
V lit. tvorbě byl znám zejm. jako lyrik. Jeho 
první známá sbírka se jmenuje Ewiger Ar-
beitstag (1933), další Unergründliches Herz 
(1940), menší dílo Bekränztes Jahr (1942) 
vyjadřuje jeho niter né pocity k věcem, které 
měl v oblibě. O svém rodném městě se často 
zmiňuje ve verších, jejichž součástí jsou 
i oslavné verše na proslulého občana města → 
Javorníku, hud. skla datele → K. Ditterse von 
Dittersdorf. V biogr. spise Grosse Sudeten-
deutsche (1957) popisuje sudetoněm. oblast 
jako zemi prostou penou činy význ. osobností, 
které potvrzují význam něm. kultury. 
Lit.: Stupek, I.: Deutsche Literatur der Zwischen-
kriegszeit im tschechischen Schlesien 1918–1938, Os-
trava – Šenov u Ostravy 2002.   IS 

SCHOLLER , Evžen, sochař a designer, * 3. 5. 
1945 Hodonín. 
Studoval VŠUP (1969–75, učitelé Josef Ma-
lejovský, Zdeněk Kovář) se zaměřením 
na sochařství a design. Ve svém díle se sou-
střeďu je na spolupráci s architekty a vy-
tváření vizuálně komunikačních systémů. 
Pracuje převážně s kovem. Z realizací pro 
→ Ostravu: vertikální plastika před obch. 
střediskem v Hrabůvce (1979, spolupráce 
Aleš Květoň, odstraněno), reliéf Roh hojnosti 
pro nákupní středisko v Pustkovci (1979), 
reliéf Vlasti strom pro obřadní síň Ostrava-

-Jih (1983), plastika Žal pro hřbitov v Krás-
ném Poli (1983), vstupní vlys Tavba v hotelu 
Kovák na → NH (1984), kovový poutač 

na středisku Racek ve Výškovicích (1984) 
a interiérový sádrový reliéf Racek tamtéž 
(1985, přemístěn na terasu), plastika Let / 
Dobývání kosmu v pasáži Vesmír (1985–86), 
reliéf Mlýnský náhon v Mlýnské ul. (1986), 
plastika Voda a my před plaveckým bazénem 
v Porubě (1989) ad. Z realizací mimo Ostravu 
např. plastika Peřeje pro atrium ZŠ ve → 
Frýdlantu nad Ostravicí (1980). Je členem 
výtv. spolku → OSLAVA. 
Lit.: Krajská oraznizace Svazu českých výtvarných 
umělců v Ostrav (almanach), Ostrava 1985; OSLAVA, 
občasník pro výtvarné umění, 1991; Šťastná, M.: Socha 
ve městě, Ostrava 2008. 
Obr.: S (117, 120, 126).   PH + JI

SCHOLTIS , August, prozaik a dramatik, * 7. 8. 
1901 Bolatice (Opava), † 25. 4. 1969 Berlin 
(Německo). 
Pocházel z venkovského prostředí, zákl. vzdě-
lání si doplnil během působení ve služ bách 
u kn. Lichnovského (→ Lichnovští z Voštic). 
Poté začal přispívat do listu Czarny Orzeł, 
ve 20. l. spolupracoval s vratislavským lis-
tem Wolność, zajímal se hl. o pol. situaci 
ve Slezsku, o německo -slovanskou hranici. 
Od r. 1927 napsal více než sto povídek, které 
většinou vycházely v tehdejších předních lit. 
časopisech. Obraz národnostní problematiky 
na pomezí Slezska a Moravy podal v románu 
Eisenwerk (1939), který do češtiny přel. → 
M. Rusinský a vydal pod názvem Žele zárny 
(1940). Slezsku byly věnovány i dva další 
romány Baba und ihre Kinder (1934, do češ-
tiny přel. M. Rusinský 1935) a Die mährische 
Hoch zeit (1940), jež s románem Eisenwerk 
tvoří trilogii. Sch. se zde snažil vystihnout 
specifiku soc. a polit. situace ve Slezsku 
v pohnuté době 30. a 40. l. K dalším jeho 
význ. dílům patří román Ostwind (1932) a au-
tobiogr. román Ein Herr aus Bolatitz (1960). 
Kraj svého mládí se stal inspirací pro sbírku 
povídek Die Katze im schlesischen Schrank 
(1958). V r. 1945 se po krátkém amer. zajetí 
v Ber líně opět vrátil k lit. činnosti a r. 1948 
vydal novelu Die Fahnenflucht, fantastic-
kou povídku Die Zauberbrücke a sbírku 
povídek Der heilige Jarmussek. Současně 
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napsal po kračování románu Ostwind, pův. 
pod názvem Die vier letzten Dinge, později 
přejmenova né autorem na Schloß Fürsten-
kron (1949). Jako dramatik Sch. nedosáhl 
za svého života větších úspěchů. Dochovala 
se jeho dvě dra mata, která souborně vyšla 
až r. 1994 v Berlíně: Der müde Krieg in Bo-
rodin (1932) a Kürbis komödie (1936). Sch. 
se řadí k význ. předsta vitelům sudetoněm. 
slez. literatury 20. stol. Joachim J. Scholz 
vydal v Berlíně sebrané Sch. dílo ve čtyřech 
svazcích (1991–94). 
Lit.: Rusinský, M.: Němečtí Slezané. Literární stu-
die, Opava 1933; Soergel, A.: Dichter aus deutschem 
Volkstum, Dichtung und Dichter der Zeit. Vom Natura-
lismus bis zur Gegenwart, Düsseldorf 1961 a 1963; Stu-
pek, I.: Deutsche Literatur der Zwischenkriegszeit im 
tschechischen Schlesien 1918–1938, Ostrava – Šenov 
u Ostravy 2002.   EK + IS 

SCHOLZOVÁ , Helena → Železná -Scholzová, 
Helena

SCHOLZOVÁ , Marie → Stona, Maria

SCHREIBER , Josef, hudební pedagog, skla-
datel a hudební publicista, * 25. 12. 1900 
Hlavnice (Opava), † 5. 11. 1981 Ostrava. 
Studoval na klasickém gymnáziu v Morav-
ské → Ostravě, kam se jako šestiletý pře-
stěhoval se svými rodiči. Během studia 
se zajímal o hudbu – vedl pěvecký sbor, vy-
stupoval jako houslista. Byl ovlivněn ostr. 
hudebníky → E. Marhulou, → E. Rundem 
a → R. Wünschem. Po ročním pobytu na UK 
přešel na brněnskou konzerva toř, kde absol-
voval (1924) studium skladby a dirigování. 
V l. 1924–28 působil na Hu dební škole → 
Matice opavské v → Opavě a zá roveň stu-
doval skladbu na mistrovské škole pražské 
konzervatoře u Josefa Bohuslava Foerstera. 
V l. 1928–49 byla jeho působištěm Ostrava. 
Vě noval se soukromé výuce hudby, vyučoval 
zpěvu na SŠ. 1931 se stal sbormist rem pěvec-
kých spolků → Lumír a → Záboj. Především 
se Zábojem provedl (1935–49) řadu orato-
rií a kantát. Spolupracoval s → J. Voglem, 
dirigentem abonentních symf. koncertů 
se sborovým obsazením. 1927 byl jedním 
ze zakladatelů → Kruhu přátel váž né hudby, 

podílel se i na činnosti → Spolku pro komorní 
hudbu. V l. 1949–61 působil jako učitel hu-
debně teoretických předmě tů na katedře hud. 
vědy a výchovy FF UP. Podílel se však také 
na zalo žení Ostravského symfonického or-
chestru (→ Janáčkova filharmonie Ostrava) 
ad. hud. institucí. 1961–70 působil na ostr. PF 
(dnes → OU). Dlouhodobě se věnoval i kom-
pozici; psal písně, sbory a sborové úpravy → 
lid. písní, ko morní a symf. skladby. Od poč. 
20. l. působil jako hud. kritik v odb. i den-
ním tisku. Vydal několik vysokošk. skript 
a malé mo nografie o Antonínu Dvořákovi 
a → J. Šoupalovi. 
Lit.: BSSSM 2; Stolařík, I. – Malura, M.: Hudební kul-
tura Slez ska a severní Moravy (1850–1945), in: Slezsko 
a severovýchodní Morava jako specifický region, Os-
trava 1997; Adámková Heidrová, H.: J. Sch., Ostrava 
2003.   JM 

SCHREMMER , Ernst, historik umění, * 12. 6. 
1916 Opava, † 3. 5. 1998 Stuttgart (Ně-
mecko).
Vystudoval UK a ve své spisovatel ské čin-
nosti se věnoval tématům souvisejí cím s dě-
jinami umění (monografie o umělcích, sbor-
níky a antologie, rozhl. pořady). Žil v Ess-
lingen na Nekaru, kde působil jako ved. um. 
spolku Künstlergilde Ess lingen. Svému 
rodnému městu však věnoval dílo Troppau. 
Schlesische Haupt stadt zwischen Völkern 
und Grenzen (1984), svým sudetoněm. kraja-
nům pak Sudeten land in Farbe (1985) a pří-
ručku Reiseleiter Böhmische Länder (1989). 
V r. 1985 obdr žel Cenu Sudetendeutscher 
Kulturpreis, v r. 1986 Cenu Georga Dehia. 
Lit.: König, J. W.: Sie wahren das Erbe, Heidenheim 
1983, 1987 a Nürnberg 1993.   LM 

SCHROTH , Johann, léčitel, zakladatel tzv. 
Schrothovy kúry, * 11. 2. 1798 Česká Ves 
(Jeseník), † 26. 3. 1856 Dolní Lipová (dnes 
Lipová -lázně, Jeseník).
Narozen v rodině zemědělce Melichara Sch., 
po jehož smrti s matkou odešel na statek ot-
číma Ignáce Grögera do Dolní Lipové. Ten 
později zdědil a založil zde léčebný ústav, 
který stál na poč. dnešní → Lipové -lázní 
(rozvoj léčby od r. 1837). Svou kúru odvodil, 
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podobně jako jeho rival ze sousedního Grä-
fenberku (→ Lázně Jeseník) → V. Priess-
nitz, z pozorování přírody a zvířat. Na rozdíl 
od Priessnitzovy vodoléčby však jeho me-
toda spočívala na zcela opačných základech. 
Za prospěšné Sch. považoval působení vlh-
kého tepla, jehož dosahoval lokálními či 
celkovými potními zábaly, a diety, které se-
stávaly nejen z omezení stravy (pouze suché 
housky a plané kaše), ale též pitného režimu 
(tzv. suché dny, kdy se nepilo vůbec, a pitné 
dny, kdy se pilo pouze víno). Příznivě měl 
působit též pohyb (procházky a tanec). Po-
dobně jako Priessnitz byl i Sch. obviněn z fu-
šerství, avšak brzy (1840) vyjednal s úřady 
kompromis – mohl poskytovat lázeňskou 
péči, ale pod dohledem lékaře. Sch. kúra byla 
užívána na rozličné nemoci, z nichž mnohé 
byly ve své době považovány za nevyléči-
telné. Kúra plná odříkání byla zmírněna již 
za Sch. syna Emanuela, ale plné věd. objek-
tivizace, která odhalila její zásadní chyby 
(zvlášť žíznění), se dočkala až mnohem 
později ve 20. stol. Tehdy se začal někdejší 
Sch. ústav orientovat zejm. na léčbu obezity 
a diabetu.
Lit.: Sajner, J. – Křížek, V.: Přírodní léčitel J. Sch. 
(1798–1856), Šumperk 1983; Knoppová, E. – Knopp, T.: 
Oázy vody a vzduchu, Zlaté Hory – Jeseník 2001. 
Obr.: L43–46.   JI

SCHUBERT , Johann, sochař a štukatér, * 1741–43 
Lipník nad Bečvou nebo jeho okolí (Přerov), 
† 30. 9. 1792 Frýdek (Frý dek -Místek). 
Jeden z nejplodnějších sochařů a štuka-
té rů, činných na území severových. Moravy 
a Slezska. Řezbářství a sochařství se vyučil 
u → F. Gallaše, po 2 l. učednictví odešel 
do Vídně za → V. J. Böhmem, rovněž Gal-
lašovým žákem. Ve Vídni patrně studoval 
akademii. Sch. dílo je ovlivněno vídeňským 
Georgem Raphaelem Donnerem. Velkou 
část svého rozmani tého díla vytvořil na se-
verových. Moravě (Lipník nad Bečvou, 
Prostějov, → Fulnek, → Místek, → Budi-
šov nad Budišovkou), svou tvorbou zasáhl 
i na území býv. rak. Slezska (Šenov, → Frý-
dek, → Slezské Rudoltice, Glogówek, Kietrz, 

Babice u Hlubčic). Jeho činnost obsáhla jak 
stavbu oltářních architektur s jejich sochař-
skou, štukatérskou a dekorativní výzdobou, 
tak tvorbu volných statuí (→ Krnov, Budišov 
nad Budišovkou). Typickým znakem Sch. 
díla je vzdušná, odhmotněná oltářní archi-
tektura na hlubo kém půdorysu, završená 
korunou (→ Opava) nebo baldachýnovitým 
nástavcem. Pra coval mj. i na sochařských 
a štukatérských výzdobách arch. nástavců 
křtitelnic (se sousoším Adama a Evy nebo 
Kristova křtu) a kazatelen. Sch. se jako je-
den z mála sochařů se nesoustřeďoval pouze 
na círk. zakázky, ale sochařsky a štukatér-
sky pojednal i interiéry šlechtických sídel 
(→ Slezské Rudoltice, nedochováno). Sty-
lově vychází z rokokového názoru, v pozdní 
fázi se přiklonil k dobové mu klasicistnímu 
proudu. Jeho tvorba měla ve Slezsku značný 
ohlas, zvl. jeho pojetí so chařské výzdoby 
nástavců křtitelnic, které bylo hojně násle-
dováno anonymními řeme slníky, sochaři 
a dekoratéry. 
Lit.: Zapletal, F.: Rozsévači Donnerova umění na Mo-
ravě, Přerov 1938; Krsek, I. a kol.: Umění baroka na Mo-
ravě a ve Slezsku, Praha 1996; Schenková, M. – Olšov-
ský, J.: Barokní malířství a sochařství v západní části 
českého Slezska, Opava 2001; titíž: Barokní malířství 
a sochařství ve východní části českého Slezska, Opava 
2004; Olšovský, J.: Výtvarné umění ve Slezsku v epoše 
manýrismu, pozdní renesance a baroka, in: Slezsko 
v dějinách českého státu 1490–1763, Praha 2012. 
Obr.: S (40, 42).   JO 

SCHULHOFF , Ervín, pianista a hudební skla-
datel, * 8. 6. 1894 Praha, † 18. 8. 1942 Wülz-
burg (Německo). 
Původem z bohaté pražské žid. rodiny, už 
od dětství pro jevoval mimořádné hud. (zvl. 
pianistické) vlohy. Absolvoval hud. studia 
v Praze, Vídni, Lipsku a v Kolíně nad Rý-
nem (1904–14). Po tragickém prožitku prv ní 
svět. války jej čekala úspěšná virtuózní ka-
riéra, věnovaná především klavírním dí lům 
tehdejší hud. moderny. Na poč. 30. l. působil 
jako úspěšný pianista v pražském rozhlase 
(účinkoval zde v nočních koncer tech jaz-
zové hudby pro 2 klavíry s Oldři chem Letfu-
sem), od r. 1933 byl zaměstnán jako pianista 
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Ježkova orchestru v pražském Osvobozeném 
divadle. 1. 8. 1935 se Sch. stal pianistou → 
ORO. Spolu s dalšími umělci (výtvarní-
kem → J. V. Sládkem, hercem → J. Myro-
nem ad.) se Sch. zúčastnil činnosti ostr. → 
Klubu přátel moderní kultury. Od podzimu 
1938 do prvních měsíců 1939 působil jako 
kla vírní doprovazeč v brněnské rozhl. sta-
nici. Po 15. 3. 1939 byl vystaven rasové a po-
lit. perzekuci, 1941 internován v bavorském 
Wülzburgu, kde zemřel. – Zpoč. avantgardně 
orientované Sch. kompozice se dočkaly mez. 
úspěchů (zvl. na festivalech Mezinárodní 
společnosti pro soudobou hudbu – ISCM). 
Později se Sch. orientoval na obecně srozu-
mitelnou a politicky levicově exponovanou 
hudbu. Ke konci 30. l. se obrátil k folk. in-
spiracím. Pro ostr. rozhl. stanici (→ ČRO) 
nakonec vytvořil i stálý pořad → lid. písní. 
Zde např. uvedl své úpravy lid. písní a tanců 
pro zpěv a klavír (čerpaných z rkp. sbírky → 
J. Mojžíška), které byly tiskem vydány pod 
názvem Písně a tance z Těšínska pro zpěv 
a klavír (1960), ale také pozoruhodný písňo vý 
cyklus Richarda Kopy Kopřivnické písničky 
(na nápěvy ze sbírky kopřivnického učitele 
Leopolda Víchy). V → Ostravě Sch. dokončil 
svou 4. symfonii Španělskou a 5. symfonii. 
Lit.: Gregor, V.: Skladatelská tvorba E. Sch. v době jeho 
ostravského působení, SlSb 1962; týž: Ostravské půso-
bení skladatele E. Sch. v letech 1935–38, in: Ostrava 2, 
1964; E. Sch.: Die Referate des Kolloquiums in Köln am 
7. Okto ber 1992 (red. G. Eberle), Hamburg 1993.   JM 

SCHULIG , Heinrich, učitel, autor vlastivěd-
ných prací, * 6. 8. 1849 Suchdol nad Odrou 
(Nový Jičín), † 29. 7. 1930 Tatenice (Ústí nad 
Orlicí). 
Vystudoval učitelství, působil v Bílsku, → 
Bílovci a → Krnově (1881–1911). Napsal hist. 
a vlastivědné publikace: Ein Heimatbuch für 
die Bezirke Jägerndorf und Olbersdorf (1923), 
Bilder aus der Geschichte Österreichs (1882), 
Ge schichte des Protestantismus im Herzog-
tum Jägerndorf (s. d.), Meine Heimat, das 
Kuh ländchen (1908). 
Lit.: BSSSM 7; Martinek, L.: H. S., Region – Krnovské 
noviny, 1995, č. 10.   LM 

der SCHÜRFER , ostravský německý umělec-
ký časopis, 1907–14. 
Zaměřen zejm. na divadlo a hudbu, ale i li-
teraturu aj. v re gionu → OKR. Vycházel 
jako týdeník, vyd. a red. byl Siegmund Reis, 
od r. 1913 orgánem spolku Die Gesellschaft 
der Musikfreunde. Přinášel rec. představení 
v měst. divadle od S. Reise, Anny Wüstne-
rové aj. a zpravodajství o kultuře a umění 
v německy mluvících oblastech. Otiskoval 
také převzaté studie o problematice soudo-
bého umění, zprávy o čes. kultuře na Ost-
ravsku a rec. představení v čes. → divadle 
v Národním domě v Moravské Ostravě.   JŠt 

SCHWARZ , František, filozof, historik, ger-
manista, středoškolský a vysokoškolský 
pedagog, * 16. 6. 1931 Bítov (Nový Jičín), 
† 19. 11. 1995 Nový Jičín.
Narozen v česko -něm. rodině drobného rol-
níka. Po absolvování gymnázia v → Bílovci 
vystudoval v l. 1951–56 historii a filozofii 
na MU, kde si v r. 1962 rozšířil aprobaci 
o něm. jazyk a literaturu. 1956–65 působil 
jako středoškol. prof. na bíloveckém gymná-
ziu, od r. 1965 jako odb. asistent na katedře 
germanistiky Univerzity Pavla Jozefa Šafá-
rika v Prešově, jejímž byl ved. v l. 1968–71. 
Současně absolvoval aspirantské studium 
germanistiky na brněnské univerzitě. Absol-
voval jednoroční studijní pobyt na Institutu 
germanistiky Schillerovy univerzity v Jeně. 
R. 1969 získal titul PhDr., v r. 1973 CSc. Od 
r. 1971 působil jako ředitel OVM v → Novém 
Jičíně (→ Muzeum Novojičínska), po r. 1989 
jako externista katedry germanistiky FF → 
OU. Předmětem jeho věd. zájmů byly dě-
jiny něm. jazyka ve středověkém a raně hist. 
Slezsku a na Moravě. Publikoval studie o ja-
zyku olomouckých a opavských právních 
knih (např. Opavský Ratesspiegel, jeho vznik 
a poslání, in: Zprávy OA Opava 2, 1962; Zur 
deutschen Sprache der Olmützer Rechtsbü-
cher des 14. und 15. Jahrhunderts, in: Acta 
Facultatis Philosophicae Universitatis Šafa-
rikanae 3, 1970). Z doby jičínského působení 
pocházejí studie z kult. dějin → Kravařska, 
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zejm. drobné monografie význ. osobností 
působících v tomto regionu v 18. a na poč. 
19. stol. (→ M. W. Truchsess -Zeil, Joseph 
Eichendorff, → J. G. Meinert), posmrtně 
vydané → M. Myškou v publikaci Franti-
šek Schwarz: Z kulturních dějin Kravařska 
(2005). Jeho syn Jiří, učitel Vysoké školy 
ekonomické v Praze, zřídil na jeho počet 
nadaci, z níž jsou odměňováni každoročně 
vynikající studenti germanistiky na FF OU.
Lit.: BSSSM 8; Myška, M.: Úvodem…, in: Schwarz, F.: 
Z kulturních dějin Kravařska, Ostrava 2005.   MM

SCHWARZ , Jan, malíř a grafik, * 11. 2. 1880 
Nyšpice (dnes Míšovice, Hostěradice, Zno-
jmo), † 20. 11. 1961 Ivančice (Brno -venkov). 
Studoval na Státním grafickém pokusném 
ústavu ve Vídni (1910–14), v l. 1923–26 
na AVU ve speciálce u Maxe Švabinského. 
Jako učitel působil v → Ostravě na Baranovci, 
pak v Ivančicích. Byl zakládajícím členem → 
MSVU, později od r. 1935 → VUMO. Jeho 
tvorba byla stylově kolísavá od poeti zující 
zkratky k realismu. Obrazy jsou v ma jetku 
→ GVUO. 
Lit.: Hýl, V.: Výtvarné umění ostravského kraje, Os trava 
1941; Holý, P.: Integrační a separační procesy v umě-
leckém dění na Ostravsku do druhé světové vál ky, in: 
Ostrava 16, 1991. 
Obr.: V119.   PH 

SCHWATHE , Hans, sochař a medailér, * 28. 5. 
1870 Strachovičky (Velké Kunětice, Jeseník), 
† 27. 10. 1950 Wien (Rakousko). 
Vyučil se v l. 1887–90 na → Zemské odbor né 
škole pro mramorový průmysl v Supíkovi-
cích (učitel Eduard Zelenka) a dále absolvo-
val osmileté studium na škole um. řemesel 
při Rakouském muzeu ve Vídni (učitelé Otto 
König, August Kühne). V l. 1898–99 byl 
na studijní cestě v Itálii. Pro nedostatek zaká-
zek se v l. 1902–13 věno val vedle um. tvorby 
i pedagogické činnosti na SŠ ve Vídni. První 
význ. zakázky zís kal patrně na doporučení 
opavského → E. W. Brauna r. 1903 a do r. 1913 
pak vytvořil v rak. Slezsku a na sev. Moravě 
řadu po mníků, portrétů a náhrobků, po druhé 
svět. válce často odstraněných (Schillerův po-
mník v sadech dnešního Českého → Těšína, 

1905–06, zbytky u soukromého majitele 
v Návsí; pomník Friedricha Ludwiga Jahna 
u evang. kostela v → Opavě, 1913; zachován 
je např. náhrobní portrét opavského lékaře 
Otty Zinsmeistera). Poté žil trvale ve Vídni 
a zařadil se mezi tamní uznávané sochaře. 
Byl realista, věnoval se úspěšně portrétní 
tvorbě, a to jak v plnoplastickém sochařském 
zobrazení, tak v reliéfu či v me daili. Jako 
úspěšného portrétistu ho přijí mala i vysoká 
rak. šlechta, r. 1914 např. pro zámek Kono-
piště vytvořil reliéfní portréty arcivévody 
Františka Ferdinanda a jeho ženy. Často plnil 
i círk. zakázky, je autorem četných Madon 
pro vídeňské kostely a ce něn byl i jako tvůrce 
monumentálních reli éfních plastik. 
Lit.: BSSSM 1; ÖBL 12; Zuber, R.: H. Sch., SM 61, 1991. 
Obr.: S (55, 58).   MF 

SCHWEIGEL , Otto, malíř, * 27. 2. 1881 Kou-
nice (Nymburk), † 1946 Sachsen (Němec ko). 
Absolvent vídeňské akademie, v l. 1908–09 
byl učitelem kreslení v → Krnově. V l. 
1909–10 působil jako asistent na něm. gym-
náziu v Brně. Člen spolku → Vereinigung 
bildender Künstler Schlesiens. Od r. 1918 pra-
coval jako malíř portrétů, zátiší a krajin v → 
Opavě, v r. 1945 odešel do Německa. Tvořil 
vesměs v real. duchu. Jeho dílo je zastoupeno 
ve sbírkách → SZM, → Muzea v Bruntále, 
Troppauer Heimatarchiv Bamberk a v sou-
kromých sbírkách. 
Lit.: BSSSM 10; Buhl, P.: Troppau A bis Z, München 
1973; Schenková, M.: Nástin dějin malířství konce 
19. a počátku 20. století ve Slezsku, ČSM-B 36, 1987. 
Obr.: V86.   MSch 

SCHWEIGL  (Schweigel) , Ondřej (Andreas), so-
chař, * 30. 11. 1735 Brno, † 23. 3. 1812 Brno. 
Jeho tvorba se orientovala zvl. na sochařskou 
a štukovou interiérovou výzdobu kostelních 
a zámeckých prostorů a spolu se svou dílnou 
vyzdobil velké množství kostelů i → zámků, 
zvl. na již. Moravě. Po smrti otce převzal ve-
dení sochařské dílny, v níž se uplatnili i jeho 
bratři Jan a zejm. Tomáš. Po odchodu Jo-
sefa Winterhaldera st. do Vídně se Sch. stal 
před ní osobností mezi morav. sochaři. Význ. 
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je jeho spis Bildende Künsten in Mähren (ko-
lem r. 1784, pouze v rukopise), kterým zalo-
žil morav. dějepisectví umění. Celkově jeho 
tvorba vyznívá do rokokově až neomaný-
risticky laděné tóniny. V l. 1764–66 postavil 
a sochařsky vyzdobil hl. oltář a tabernákl 
poutního kostela na → Cvilíně u → Krnova 
(oltář zničen, boční sochy sv. Konstantina 
a sv. Heleny ve → SZM, tabernákl pře-
nesen do minoritského kostela v Krnově). 
V l. 1772–73 postavil a sochařsky vyzdobil hl. 
oltář a kazatelnu ve farním kostele v → Ja-
vorníku, opravil tabernákl a upravil boční ol-
táře. Javornickým pracím je formálně velmi 
blízký hl. oltář se sochařskou výzdobou a ka-
zatelna ve vidnavském farním kostele, jež 
jsou patrně prací Sch. dílny. Ve → Frýdku 
po r. 1792 dokončil a upravil hl. oltář pout-
ního kostela (navrhl a začal → J. Schubert), 
upravil tabernákl a sochařsky vyzdobil oltář 
v boční kapli sv. Kříže. V r. 1794 sochařsky 
pojednal jím navržený hl. oltář v kostele 
sv. Máří Magdalény v → Těšíně. 
Lit.: Indra, B.: Sch. návrh hlavního oltáře farního kostela 
v Javorníku a jeho stavba v letech 1772–1773, ČSM-B 
30, 1981; Krsek, I. a kol.: Umění baroka na Moravě 
a ve Slezsku, Praha 1996; Schenková, M. – Olšovský, J.: 
Barokní malířství a sochařství v západní části české ho 
Slezska, Opava 2001; titíž: Barokní malířství a sochař-
ství ve východní části českého Slezska, Opava 2004; 
Stehlík, M.: Barok v soše, Brno 2006; Olšovský, J.: Vý-
tvarné umění ve Slezsku v epoše manýrismu, pozdní re-
nesance a baroka, in: Slezsko v dějinách českého státu 
1490–1763, Praha 2012. 
Obr.: S (37, 39).   JO 

SCHWERZEK , Karl, sochař, * 16. 10. 1848 
Frýdek (Frýdek -Místek), † 13. 11. 1918 Wien 
(Rakousko). 
Sochařství vystudoval na akademii ve Víd ni, 
v závěru studia laureát Římské ceny, kte rá 
mu umožnila studijní pobyt v Itálii, další 
studijní cesty absolvoval do Anglie a Řecka. 
Nejvýznamnější díla vytvořil pro veř. bu-
do vy a prostranství ve Vídni (socha Cata 
pro parlament, pomníky na okružní tř., 
monu mentální figury pro univerzitu aj.), ně-
kolik prací rovněž pro rodné Slezsko (Engels-
bergův pomník pro → Opavu, 1897, nyní 
ve sbírkách → MB; pomník Karla Dorasila 

na měst. hřbitově v Opavě, 1897; alegorie 
Architektura, Malířství a Sochařství pro bu-
dovu uměleckoprůmyslového muzea tamtéž; 
Schubertův pomník pro → Těšín z r. 1901, 
odstraněn po r. 1945, busta dnes v Muzeu 
Śląska Cieszyńskiego). Ve své době vysoce 
ceněný sochař, reprezentující syntézu vídeň-
ského neoklasi cismu a moderního historismu 
(neorenesan ce, neobarok). 
Lit.: ÖBL 12; Kapner, G.: Die Denkmäler der Wiener 
Ringstras se, München 1969. 
Obr.: S52.   PŠ 

SCHWOY , Franz Joseph, hospodářský úřed-
ník a moravský topograf, * 11. 12. 1742 Velké 
Heraltice (Opava), † 10. 10. 1806 Mikulov. 
Syn vrchnostenského úředníka. V l. 1751–55 
studoval gymnázium v Tuřanech, 1756–57 
v Brně. Poté byl hosp. úředníkem v Cvr-
čovicích, Mírově, Svitavách, Jevišovicích. 
Trvaleji (1781–1803) zakotvil ve službách 
kn. Dietrichsteina v Mikulově, poté ve Víd ni 
jako dietrichsteinský hejtman a archivář. 
Studoval v archivech olomouckém, kromě-
řížském, brněnském, mikulovském, v kláš-
terních knihovnách aj. Výsledkem byly dvě 
verze topografické příručky o Moravě (dvoj-
svazková To pographische Schilderung des 
Markgrafthum Mähren, 1786; trojsvazková 
Topographie vom Markgrafthum Mähren, 
1793–94) a stručné, na st. díle Tomáše Pešiny 
závislé dějiny Moravy (Kurzgefasste Ge-
schichte des Landes Mähren, 1788). Drobněj-
šími studiemi o dějinách morav. šlechtických 
rodů, obcí a řádu templářů přispíval do br-
něnských časopisů. Dílo si dodnes uchovává 
mimořádnou dokumentační hodnotu. 
Lit.: BSSSM 7; Wurzbach 33; BLGBL 3; Trapp, M.: F. J. 
Sch., Freudenthaler Ländchen 6, 1926.   MM

SIBICA,  folklorní soubor z Českého Těšína. 
Vznikl r. 1953 při místní skupině → PZKO 
v Českém → Těšíně – Svibici. Největších 
úspěchů dosáhl pod vedením choreografky 
Anny Wacławikové, která byla autorkou té-
měř všech programů, jež měly charakter scén. 
obrazů, zasazených do těšínského obřadního 
kalendáře (např. Starczyn dukat, Po gojiczku, 
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Dożynki, Mikołaje, Połaźnicy, Pastuszkowie, 
Bystrzicki kiermasz) a kaž dodenního života 
zdejších obyv. (např. Wizytyrki, Deptani 
kapusty, Żniwa, Pieczy ni chleba). A. Wa-
cławiková čerpala náměty rovněž z těšínské 
pověsťové tradice (Ond raszek na czakaczce 
w Sibicy), které kultivovaným a kompetent-
ním způsobem stylizovala do podoby monote-
matických scének s vl. fabulí. Kapela vedená 
Florianem Polokem byla nedílnou součástí 
souboru, kte rý vystupoval na festivalech 
v čes. zemích (Strážnice, Rožnov pod Rad-
hoštěm, Janovice aj.), na Slovensku (Gom-
basek, Svidník) a v Polsku (Wisła, Rzeszów 
aj.). Soubor přestal pracovat v 1. polovině 
90. l. 
Lit.: Wacławik, A.: Zespoły regionalne pezetkaowskie 
i szkolne w ubiegłym dziesięcioleciu, in: Już się roz lega 
miły głos, Český Těšín 1980; Leksykon PZKO, České 
Těšín 1997.   KK

SIBINSKÝ , Jiří, malíř, grafik, sochař, * 24. 3. 
1947 Václavovice (Frýdek -Místek, dnes Os-
trava).
Vyučen zámečníkem, později vystudoval 
výtv. propagaci na Střední průmyslové škole 
stavební v → Ostravě (1975). Je všestranným 
umělcem, jehož tvorba sahá od grafiky a uži-
tého umění přes malbu až k sochařským rea-
lizacím pro architekturu. V malířském díle S. 
rozvíjí především téma krajiny (i v detailu), 
kterou cítí niterně a vyjadřuje expresivně; 
v harmonicky vnímaných barvách převažují 
teplé tóny a živé odstíny zeleně (např. cyklus 
Horizonty či variace námětů Cesta krajem, 
Náves s májkou, Pískovna). Jeho grafiky jsou 
často až snovým zobrazením přírody v detai-
lech. Sochařské realizace dynamických tvarů 
mají nádech dekorativismu, zákl. motivem 
zůstává příroda, především vegetativní prvky 
(sloup pro Českou spořitelnu v → Třinci, 
1994; svítící plastika ve dvoraně Komerční 
banky Ostrava, 1996; reliéfní plastika v hale 
Československé obchodní banky Šumperk, 
1996; plastika v objektu Notia v → Karviné, 
2001; kašny ve → Frýdku, 2003, a → Místku, 
2006; interiérové plastiky pro Styl Invest 
Ostrava, 2007, ad.). Z této linie vybočuje 

minimalistická plastika pro býv. hřbitov 
ve Frýdku (2000) produkující pietní stíno-
hru. S. podnikl od r. 1976 mnoho samostat-
ných výstav v rámci regionu (např. galerie 
Díla Ostrava, → Opava, → Havířov aj., ga-
lerie Chagall Ostrava, galerie Viléma Wün-
scheho Havířov, Galerie Magna Ostrava, → 
MB) i mimo něj (Galerie PRE Praha, Galerie 
Lehner Linz). Také se účastnil řady kolektiv-
ních výstav, zejm. v rámci Unie výtvarných 
umělců. Otec → Marka S. 
Lit.: Ostrava Art 2008, Ostrava 2008; J. S. 1977–2007 
(katalog Výstavní síně Viléma Wünscheho), Havířov 
2007. 
Obr.: V (229, 271).   JI

SIBINSKÝ , Marek, grafik, pedagog, * 20. 1. 
1974 Frýdek -Místek.
Syn → Jiřího S. V l. 1988–92 studoval malbu 
na Střední uměleckoprůmyslové škole v Brně, 
ve vysokošk. studiu pokračoval na katedře výtv. 
tvorby PF → OU (1992–97) v ateliéru volné 
a užité grafiky → E. Ovčáčka. Dr. se stal r. 2006 
na výtv. institutu Slezské univerzity v Katovi-
cích (malba u Małgorzaty Łusczak). Od r. 1998 
působí jako pedagog na své ostr. alma mater, 
v současnosti na katedře grafiky a kresby FU. – 
V r. 1997 vytvořil grafický cyklus V podstatě 
evoluce, charakteristický překrýváním struk-
tur soudobého světa fosiliemi a kosterními 
pozůstatky. V novém tisíciletí se přiklonil k ex-
perimentům s tiskem, fotografií a digitálním 
záznamem. Vytváří cykly velkoformátových 
tisků často těžkých, až ponurých barev vypo-
vídajících o světě prostřednictvím mediálních 
útržků (Hlavy, Média, Kódy, Lovec, Střelec, 
Vítěz ad.). Individuálně vystavoval např. ve Vý-
stavní síni Viléma Wünscheho v → Havířově 
(1998), Galerii Jáma 10 v → Ostravě (2000), 
Výstavní síni Synagoga v Hranicích (2004), → 
Domě umění v → Opavě (369 000 cm2, 2007) 
aj., kolektivně např. v rámci výstav Ostrava – 
umjeni…? v Praze a → Ostravě (1998), Seri-
grafia dall´Europa centrale v Meranu (2001), 
Ostrava Art 2008 v → Ostravském muzeu, The 
best to Rome v Římě (2009) a na řadě výstav 
čes. serigrafie. V l. 2000 a 2006 obdržel cenu 
Grafika roku.
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Lit.: M. S. (katalog Domu umění v Opavě), 2007; 
Ostrava Art 2008, Ostrava 2008. 
Obr.: V (270, 275).   JI

SIEDLACZEK , Kazimír, herec, režisér, * 2. 11. 
1940 Třinec (Frýdek -Místek). 
Absolvoval Divadelní akademii v Krakově 
(1963) a postgraduální studia činoherní 
rež. na JAMU (1979). Od r. 1958 angažmá 
v Pol ské scéně → Těšínského divadla (zde 
1974–79 šéf), dlouholetá spolu práce s pol. 
vysíláním → ČRO. Z rolí např. Orgon v Mo-
liérově Tartuffovi (1976), Chopin v Iwaszkie-
wiczově Létě v Nohant (1974). Režíroval 
Úklady a lásku Friedricha Schillera (1979). 
Lit.: Almanach 50 let Těšínského divadla, Český Tě šín 
1995; Almanach 50 let Polské scény, Český Těšín 2001. 
  AJ 

SIKORA , Adam, spisovatel, * 14. 12. 1819 
Jablunkov (Frýdek -Místek), † 14. 12. 1871 
Jablunkov. 
Tkadlec, autodidakt. Příležitostně tvořil 
písně (Nabożne pieśni…, 1914; Kolęda pas-
tuszków, 1866), básně (Jasełka, 1921), memoá-
rovou prózu (publikováno v → Gwiazdce 
Cie szyńskiej, → ZarŚ). S. texty jsou nábo-
žensky laděny, obsahují motivy ze života 
prostých beskydských pastýřů. 
Lit.: Macoszek, A.: A. S., Gwiazdka Cieszyńska 1892, 
č. 6, 7, 8; Farnik, E.: O poezji ludowej na Śląsku Cie-
szyńskim, Cieszyn 1904; Koniński, K. L.: Pisarze ludowi 
II, Lvov 1938; Kucianka, J. (ed.): Śląscy pisarze ludowi. 
Antologia poezji i prozy, Wrocław 1968.   EK 

SIKORA , Jacek, básník, fejetonista, * 17. 2. 
1964 Třinec (Frýdek -Místek). 
Syn → W. Sikory. Mládí strávil v → Haví-
řově a Českém → Těšíně, kde v r. 1982 ukon-
čil pol. gymnázium a kde trvale žije. Pracuje 
v redakci → GL, pravidelně přispívá do kult. 
měsíčníku Śląsk zprávami a fejetony z čes. 
→ Těšínska. Spolu s → J. Klimszou vydal 
básnicko -prozaický soubor Nocne latarnie 
(1994). Je autorem sbírky básní Za późno 
na wiosnę (2007, s čes. překlady → L. Mar-
tinka). Publikoval v alm. Spotkanie (1985), 
Suita zaolziańska (1985), antologii → Zapro-
szenie do źródła (1987) a periodikách GL, → 
KalŚ, Ogniwo, Tv, → Zw aj. 

Lit.: W górę doliny, Český Těšín 1992; Rosner, E.: Li-
terární tvorba, in: Polská národní menšina na Těšínsku 
v České republice, Ostrava 1997; Bonowicz, W.: Sou-
časná polská literatura a mladá literatura na Zá olzí, Al-
ternativa Nova 3, 1997, č. 9; Martinek, L.: Polská poezie 
českého Těšínska po roce 1920, Opava 2006.   IB 

SIKORA , Władysław, básník, prozaik, esejista, 
dramatik, * 10. 5. 1933 Bocanovice (Frýdek-

-Místek). 
V r. 1953 absolvoval pol. gymnázium v Čes-
kém → Těšíně a v r. 1957 Vysokou školu pe-
dagogickou v Olomouci. Profesí učitel působil 
také jako red. → GL (1964–69). Po propuštění 
z práce byl zaměstnán v těšínském → PZKO 
(1970–78), později opět učil na ZŠ a vyko-
nával funkci lit. ved. divadla → Bajka a red. 
časopisu pro pol. menšinovou mládež Ogniwo. 
Je autorem básnických sbírek Próg (1961), Lato 
(1966), Kareł (1977), Tercyny (1992), Nim sady 
nas wyręczą (1996), Hustý život býval (2001), 
prózy Ojcowizna (1998), románu Za ojcem idę 
(1984), esejů Wielokropki. Szkice o kulturze 
Śląska Cieszyńskiego (1982), div. her pro děti 
O tym, jak Zuzanka poszła w kumy do utopców 
(1980), O stareczce i kurce (1981), Worek bierz 
go (1982), spoluautorem (s → W. Przeczkem) 
poetické prózy Skrzyżowanie (1968) ad. Vě-
noval se rovněž ediční a překladatelské práci, 
podílel se na sestavování četných katalogů 
z výstav výtv. prací. Publikoval v alm. a an-
tologiích, v periodikách → ČeKv, Gazetka, 
GL, GZC, Jutrzenka, KM, → KalŚ, Nasza, 
→ NSv, Ogniwo, Ozvěny -Echo, RP, → Zw aj. 
Lit.: Pisarze Zaolzia XIX i XX wieku, Wrocław 1963; 
W górę doliny, Český Těšín 1992; Bartelski, L. M.: 
Polscy pisarze współcześni 1939–1991, Warszawa 1995; 
Rosner, E.: Literární tvorba, in: Polská národní menšina 
na Těšínsku v České republice, Ostrava 1997.   IB 

SIKULA , Petr, fotograf, * 15. 10. 1941 Zlín.
Vyučil se soustružníkem; fotografii se začal 
věnovat r. 1958. Studoval ji nejdříve na LŠU 
v Brně, v l. 1965–69 na SUPŠ tamtéž (učitelé 
Karel Otto Hrubý a Oldřich Staněk). Po stu-
diích působil v → Ostravě jako fotograf → 
Stavoprojektu (1969–78), poté profesionálním 
fotografem, ale spolupracoval s řadou insti-
tucí, zejm. ČFVU. Byl členem skupin Epos, 
Setkání a → OSLAVA. Již od 60. l. se zabývá 
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dokumentární fotografií (např. reportáž o oku-
paci Brna v srpnu 1968 či cyklus Lidé z hliněné 
vesnice, 1970–71, z prostředí východoslov. ci-
kánských osad), aktem (např. cykly z r. 1972) 
a zejm. krajinářskou fotografií, která jej nej-
více proslavila (především ekologický cyklus 
Příroda a civilizace, 1971–74, zachycující 
pomocí širokoúhlých objektivů vztah pří-
rody a prům. krajiny Ostravska, ale též cykly 
z Liptova, Jižní Moravy, v novém tisíciletí pak 
v barvě Jeseníky panoramatické, Beskydy 
panoramatické či Poodří panoramatické ad.). 
Vytvořil též několik cyklů fotografií z cest 
(SSSR, Egypt, Keňa, Tanzánie, Itálie, Kuba 
ad.). Realizoval řadu fotografik pro interiéry 
architektury, především v Ostravě (Krajská 
organizace rozvoje techniky, 1980; Salonek 
primátora v Nové radnici, 1980; KNV, 1982; 
Hotel Kovák na → NH, 1984, ad.). Je drži-
telem mnoha čes. i mez. fotografických cen 
(zejm. hl. cena Photokina z Kolína nad Rýnem 
1974). Často vystavoval samostatně: několi-
krát ve Fotochemě Ostrava, v OVM → Nový 
Jičín (1979), → MB (2002), Výtvarném cen-
tru Chagall v Ostravě (2003), GVUO (2004), 
dále v Příboře, Uherském Brodě, Brně (Dům 
pánů z Kunštátu) ad. Účastnil se také řady 
kolektivních výstav doma i v zahraničí (Gent, 
Berlín, Kolín nad Rýnem, Hamburg, Novi 
Sad ad.). Je zastoupen ve sbírkách MG, Umě-
leckoprůmyslového muzea v Praze, → SZM, 
Výtvarného centra Chagall v Ostravě aj.
Lit.: Richtrmoc, V.: P. S., Ostrava 1988; Balajka, P. 
a kol.: Encyklopedie českých a slovenských fotografů, 
Praha 1993; Jůza, J.: P. S. – Fotografie krajiny (katalog 
GVUO), 2004; Malá, A. (ed.): Slovník českých a sloven-
ských výtvarných umělců 1950–2005 XIV, Ostrava 2005. 
Obr.: V201–202.   JI

SILESIA , německé libe rální noviny, 1860–1939. 
Vycházely do r. 1916 v → Těšíně, poté v Mo-
ravské → Ostravě; v l. 1860–74 s podtitulem 
Politische Wochenschrift zur Wahrung va-
terländischer Interessen, 1875–93 Politi sches 
Wochenblatt, měl přílohu Der Landwirt. 
Často střídal red., k nejvýznam nějším patřili 
Karel → Prochaska, Kazimierz Stanisławski. 
Pův. týdeník, od r. 1894 deník o nákladu 

2 až 8 tis. výtisků. Nejúplněji se zachoval 
v → AMO a ve Slezské vědecké knihovně 
v → Opavě. 
Lit.: Bialy, F. – Bialy, L. (ed.): Periodyka Słaskie od XV 
wieku do 1945 roku, Wroclaw 2008.   MM

SILESIUS , Eduard, vl. jm. Eduard von Ba-
denfeld, právník, žurnalista, básník a spi-
sovatel, * 14. 8. 1800 Opava, † 6. 12. 1868 
Slezské Rudoltice (Bruntál). 
Vnuk známého slez. podnikatele Karla An-
tona Czei ke a syn Karla von Badenfelda, 
majitele něko lika velkostatků ve Slezsku 
a na Moravě. Vy studoval práva na univerzitě 
ve Vídni, krátce působil ve stát. službách, 
posléze žil jako pri vatista v Drážďanech 
a na rodinném zámku ve → Slezských Ru-
dolticích, kde měl k dis pozici knihovnu → 
A. J. Hodice. Napsal několik div. her, z nichž 
nej známější je hist. drama Der Kampf um 
Tyrol (1842). Je rovněž autorem několika 
kontem plativních cestopisů, např. Spazier-
gang durch Alpen (1843) a básnických sbí-
rek. V závěru života se zabýval filozofií. 
Jeho filoz. eseje jsou kritické k materialismu 
a zaujímá v nich antiscientistické postoje. 
Pohřben je v rodin né hrobce ve Slezských 
Rudolticích. 
Lit.: BSSSM 10; Wurzbach 1; Heiduk 1; Die Freiher ren 
und Ritter von Badenfeld, Notizenblatt 8, 1870; Kettner, 
A.: Füllstein, Sedlnitzky, Hoditz und Baden feld, ZVGMS 
15, 1911; Myška, M.: Hrabě Hodic a jeho svět. Zá-
mecká kultura ve Slezsku mezi barokem a osvícenstvím, 
Ostrava 2011.   MM

SIOSTRZONEK , Jiří, sociolog, kulturolog, 
básník, dra maturg, fotograf, * 31. 3. 1954 
Opava.
Vystudoval → VŠB, poté pracoval v děl-
nických profesích (v továrně, dolech, hutích). 
V l. 1987–92 absolvoval externí studium 
na FF UP a tamtéž dosáhl r. 2006 titulu Ph.D. 
Od r. 1990 je ředitelem kult. domu v → Dol-
ním Benešově. Jako režisér a dramaturg 
se podílí na chodu div. souboru Radovana 
Juhy v → Opavě. Je zástupcem ved. Institutu 
tvůrčí fotografie na → SU, kde od r. 1993 
vyuču je základy sociologie a psychologie 
umění, od r. 1995 i dějiny výtv. umění a fil mu. 
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Připravuje scénáře výstav, kult. pořadů, 
spolupracuje s televizí a rozhlasem a také 
fotografuje. Soubor Sakrální architektura 
na Hlučínsku, který vytvořil s Vojtěchem 
Bartkem, byl r. 1998 vystaven v zámecké 
galerii v Dolním Benešově, v Galerii Opera 
v → Os travě a v galerii → Zámeckého mu-
zea Kravaře. Podílel se na projektech Lidé 
Hlučínska de vadesátých let 20. století a Zlín 
a jeho lidé, pro publikaci Lidé Hlučínska 
devadesátých let 20. století ve fotografiích 
(1999) napsal úvodní text. Vydal sbírky poe-
zie Jednou (1987), Ticho (1989), Kostřičky 
(1990), Úz kosti (1994, bibliofilie). Jeho lit. 
tvorba se pohybuje od satiricko -ironické 
blasfémie až k pólu spirituální lyriky. Socio-
logii kultury se věnuje jeho kniha Animace 
kultury – polské inspirace (2009).
Lit.: Martinek, L.: Literatura, in: Cesta za uměním 
sou časné Opavy, Opava – Ostrava 2003.   LM 

SIROVÁTKA , Oldřich, folklorista, spisovatel,
 * 8. 9. 1925 Teresva (Tjačiv, Podkarpatská 
Rus, dnes Ukrajina), † 31. 7. 1992 Sádek 
(Svitavy). 
Vystudoval češtinu, filozofii a národopis 
na FF MU. Od r. 1953 věd. pracovníkem 
ČSAV v Brně v Ústavu pro etnografii a folk-
loristiku (ÚEF), odkud musel 1972 odejít 
do Ústavu pro českou a světovou literaturu 
(ÚČSL). Do ÚEF se vrátil na konci r. 1989. 
Jeho badatelský záběr obsáhl všechny obory 
folkloristiky (→ lid. píseň, → lid. baladu, → 
pohádku, → pověst, → povídku ze života). 
Věnoval se i studiu života lid. slovesnosti 
a zvl. srovnávacím studiím nejen v kontextu 
slovanském, ale i ve vztahu k něm. etniku. 
Důležité místo v jeho pracích zaujímal i slez. 
folklor. Komparatisticky studoval jeho rysy 
a ukázky z něj včleňoval do svých studií 
a sbírek pohádek, balad a lid. písní. Prosazo-
val folkloristiku jako obor, který je zasazen 
do mezivědních souvislostí hist., sociolo-
gických, kulturněhist., ale i reg. a místních. 
Za nuceného pobytu v ÚČSL se věnoval 
vlivu lid. slovesnosti na literaturu, vztahu 
současné čes. literatury a folkloru, → pohád-
kám a → pověstem v dětské literatuře (Česká 

pohádka a pověst v lidové tradici a dětské li-
teratuře, 1998) a čes. brakové literatuře (Ach, 
ta láska, 1981). O. S. mistrovsky převyprá-
věl lid. pohádky a pověsti (hornické v knize 
Poslední permoník, 1965). Od r. 1953 externě 
přednášel na FF MU (doc. 1977, prof. 1991). 
Jako odborník byl uznáván nejen u nás, ale 
též na mez. fóru. 
Lit.: O. S. (1925–1992). Bibliografická příloha Národo-
pisné revue č. 5, Strážnice 1993; Pavlicová, M. – Uhlíř-
ková, L. (red.): Od fokloru k folklorismu, Strážnice 1997. 
  MŠ

SITTE , Camillo, architekt a urbanista, * 17. 4. 
1843 Wien (Rakousko), † 16. 11. 1903 Wien. 
Studoval na Vysoké škole technické (1863–68 
u Heinricha Ferstela) a současně na univerzitě 
(u Rudolfa Eitelbergera) ve Vídni. V r. 1875 
založil v Salzburgu Státní uměleckoprůmys-
lovou školu. Vydal knihu Der Städte – Bau 
nach seinen künstlerischen Grundsätzen 
(1889). Své názory opíral zvl. o myšlenku 
propojení progresivních metod (včetně socio-
logie a statistiky) s tradicí evr. urbanismu 
předin dustriálních epoch. Již svým prv-
ním dílem, kostelem Mechitaristů ve Vídni 
(1873–74), se pokusil o netradiční interpre-
taci historie. Vedle některých dalších návrhů 
(adaptace zámeckého areálu v Sierndorfu, 
1894; kos tel v Temešváru, 1887, ad.) situo-
val většinu svých prací do čes. zemí. Podílel 
se na regu lačním plánu Olomouce a Liberce. 
V posled ním desetiletí svého života se však 
věnoval zejm. práci pro Ostravsko. Prvním 
úkolem se stalo vypracování regulačního 
plánu Pří vozu (1894), včetně novostavby rad-
nice (ul. Špálova 23, 1896–97) a neogot. cent-
rály kostela Neposkvrněného Početí P. Marie 
(1895–99). Následovaly pouze dílčím způso-
bem respektovaný regulační plán Moravské 
→ Ostravy (1897) a řada neuskutečněných 
návrhů pro Polskou (dnes Slezskou) Os travu 
(farní kostel, fara a okr. soud, vše 1897). S. 
zdejší tvorba vyvrcholila v návrhu regulač-
ního plánu Mariánských Hor (1903). Jeho 
dílo představuje nejen jedno z vyvrcho lení 
historismu, ale zároveň i jeden z pokusů 
o jeho překonání. 
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Lit.: Collins, G. R. – Collins, Ch. G.: C. S. and the Birth 
of Modern City Planning, New York 1965; Zatloukal, P.: 
Příběhy z dlouhého století. Architektura let 1750–1918 
na Moravě a ve Slezsku, Olomouc 2002; Strakoš, M.: 
Průvodce architekturou Ostravy / Ostrava Architecture 
Guide, Ostrava 2009. 
Obr.: A41; M (208–210, 219).   OZ + PZ

SIVEK , Alois, literární historik, folklorista, 
polonista, vysokoškolský učitel, * 10. 2. 1920 
Dolní Suchá (Havířov, Karviná), † 12. 10. 
1971 Ostrava. 
Po maturitě na gymnáziu v Českém → Tě-
šíně si r. 1938 na FF MU zapsal češtinu (žák 
Franka Wollmana a → A. Grunda) v kom-
binaci s němčinou, kvůli uzavření VŠ však 
školu absolvoval až r. 1946. Krát ce učil na tě-
šínském gymnáziu a jako lektor čes. jazyka 
a literatury na poznaňské univerzitě. 1950 
obhájil disertaci Zbojnické motivy se zvlášt-
ním zřetelem k tématice jánošíkovsko-

-ondrášovské a získal doktorát ze slovanské 
fi lologie. R. 1953 stál u zrodu Vyšší pedago-
gic ké školy v → Opavě, 1957 se habilitoval, 
1958 obhájil kandidátskou disertaci Ondráš 
z Janovic (t. r. tiskem). T. r. přenesl svou akti-
vitu do Olomouce na VŠ pedagogickou a ná-
sledně na FF UP, kde přednášel a v l. 1959–61 
vedl katedru bohemistiky a slavistiky. Od 
r. 1962 vedl katedru čes. jazyka a literatu ry 
na Pedagogickém institutu v → Ostravě 
a v l. 1964–70 byl děkanem nově vzniklé PF 
(dnes → OU). Protože za „normalizace“ od-
mítl pro pouštět pedagogy vyloučené z KSČ, 
byl funkce zbaven. Od r. 1945 publikoval 
na 30 zásadních prací, přes 400 článků, rec., 
výukových materiálů, rozhl. a telev. pořadů, 
má na svém kontě více než 20 edic, redakcí 
a doslovů (mj. edici pohádek → V. Martínka, 
dopisů → O. Bystřiny → P. Bezručovi, zka-
zek a lid. vyprávění → K. Dvořáčka). Byl 
předsedou redakční rady časopisu → ČeKv, 
předsedou ediční rady nakl. → Pro fil, čle-
nem redakční rady → SlSb a → RZ. V cen-
tru S. zájmu byla literatura vznikající na čes. 
i pol. straně Slezska: lid. slovesnost regionu 
se zaměřením na zbojnickou, přede vším 
ondrášovskou tradici (→ Ondráš z Janovic), 
na slez. pohádky a pověsti, tvorbu P. Bez-

ruče (Bezručova Stužkonoska modrá, 1955), 
V. Martínka, → M. Rusínského, → V. Zá-
vady ad. V jednotlivých studiích i v ediční 
činnosti krystalizoval zá měr vytvořit synte-
tickou práci o literatuře ve Slezsku a na sev. 
Moravě, předčasná smrt jej však znemožnila 
realizovat. 
Lit.: Svoboda, J.: Regionální téma v literární historii, in: 
Region a jeho reflexe v literatuře, Ostrava 1997; Svo-
boda, J.: Literární tradice ve Slezsku a na severní Moravě, 
in: Slezsko a severovýchodní Morava jako specifický 
region, Ostrava 1997; Tomášek, M.: A. S. Bibliografie 
1945–1971, Ostrava 1997.   MT

SJEZD  HLOHOVSKÝ , setkání českého krále 
Jiřího z Poděbrad s polským Kazimírem IV. 
Jagellonským. 
Uskutečnil se v květnu 1462 v Hlohově, aby 
bylo sjednáno příměří a vzájemná dohoda 
v boji proti Turkům. Zde bylo dohodnuto ná-
stupnictví → Jagellonců v Čechách po smrti 
Jiřího, přičemž měly být respektovány ma-
jetkové poměry, které se vyvinuly po → hu-
sitských válkách, což vyhovovalo zájmům 
čes. šlechty. Potomkům Jiřího z Poděbrad 
→ Münsterberkům byla uznána tzv. rodová 
práva, tedy statky a knížecí postavení ve 
Slezsku. Úmluvy byly naplněny v r. 1471, 
kdy se králem v Čechách stal Kazimírův syn 
Vladislav Jagellonský. 
Lit.: Heck, R.: Zjazd Glogowski w 1462 r., Warszawa – 
Wroclaw 1962.   TK

SJEZD VYŠEHRADSKÝ , schůzka českého krále 
Jana Lucemburského, polského Kazimíra 
a uherského Karla Roberta z Anjou. 
Konal se r. 1335 za účasti všech 3 králů a spo-
luúčasti synů uh. krále Karla a Jana a jejich 
doprovodů a zástupců → řádu něm. rytířů 
na Vyšehradě (Visegrad v Uhrách) krátce 
po uzavření → trenčínské smlouvy. Listinou 
z 12. 11. 1335 byly určeny termíny splátek 
20 tis. kop pražských grošů, které měl Jan zís-
kat za to, že se vzdal titulu pol. krále. 19. 11. 
1335 byla uzavřena mírová smlou va mezi Ka-
zimírem a Janem a smluvně byla zpřesněna 
hranice mezi oběma královstvími. 26. 11. 
1335 došlo k urovnání vztahů mezi Polskem 
a řádem něm. rytířů. Mezi Lucem burky 
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a Karlem Robertem byla uzavřena smlouva 
proti Rakousku. 
Lit.: Spěváček, J.: Jan Lucemburský a jeho doba 
1296–1346, Praha 1994; Mezník, J.: Lucemburská Mo-
rava 1310–1423, Praha 1999.   TK

SKALIČKA , Jiří, literární historik a kritik, vy-
sokoškolský pedagog, * 23. 4. 1922 Brno, 
† 19. 2. 1997 Olomouc. 
Hned po ukončení studií v r. 1949 začal pů-
sobit jako asistent na katedře bohemistiky 
FF UP a pokračoval ve věd. prá ci ve stopách 
svých učitelů Jaromíra Běliče a → O. Krá-
líka. Z jeho badatelské orientace na 19. stol. 
vyplynuly tematické okruhy hl. věd. prací: 
čes. obrozenská satira a dílo Karla Havlíčka 
Borovského. Záslužné byly S. edice reg. au-
to rů, např. → J. H. A. Gallaše, → O. Bystřiny, 
→ A. Zábranského aj. Dílu spisovatele Josefa 
Kocourka věnoval podrobnou monografic kou 
studii a společně se → Z. Filipem při pravil 
také edice jeho děl. 
Lit.: Schneider, J.: Doc. J. S. k pětašedesátinám, Olo mouc 
1987; Valouch, F.: Nekrolog, Tvar, 1997, č. 6.   JS 

SKLÁŘSKÝ PRŮMYSL , odvětví průmyslové 
výroby zabývající se výrobou skla a skleně-
ných výrobků.
Na sz. Moravě a v záp. části pozdějšího 
rak. Slezska vznikaly sklárny již v průběhu 
15. stol. Jednalo se především o horské a pod-
horské oblasti, ve kterých bylo možno vyu-
žívat bohaté zásoby dřeva. Na sz. Moravě, 
která s přilehlým Slezskem hospodářsky 
úzce souvisí, máme nejst. zprávy o sklárnách 
na panství Branná (Vikantice 1437, Branná 
1448), ve Slezsku fungovaly v 15. stol. prav-
děpodobně sklárny v Rychlebských horách. 
Rozmach sklářské výroby na sev. Moravě 
a ve Slezsku spadá do 16. a poč. 17. stol., 
kdy vznikaly menší sklárny v rám ci hospo-
daření režijního velkostatku na panstvích 
Velké Losiny, Branná, → Bruntál, → Ja-
vorník, → Zlaté Hory a → Žulová (Kobylá 
nad Vidnávkou 1509, Skorošice před r. 1536, 
Stříbrnice po polovině 16. stol., Sklená 
u Pustých Žibřidovic 1577, Sklené u Malé 
Moravy 1610, Nová Seninka 1610, Bílá Voda 
u Rudy nad Moravou 1612). Pro 2. polovinu 

16. stol. máme na sev. Moravě a ve Slezsku 
doloženo působení několika členů význ. evr. 
sklářských rodů (např. Schürerové), což po-
zvedlo zdejší sklářskou produkci na slušnou 
úroveň. V r. 1636 vznikla sklárna v Mni-
chově u → Vrbna pod Praděděm, která svým 
významem přesáhla v 17. stol. užší reg. rá-
mec. Mnohé sklárny vznikaly na sz. Moravě 
a v záp. části rak. Slezska i v období 18. stol. 
(Vrbno pod Pradědem 1740, Andělské Žleby 
v 60. l. 18. stol., Květná u Starého Města pod 
Sněžníkem 1790). 2. polovina 18. stol. však 
znamenala pro sklářství v čes. zemích ob-
dobí relativní krize, která byla způsobena 
mj. konkurencí angl. olovnatého skla, kon-
kurenčním bojem řady menších sklářských 
provozů a následky válečných konfliktů. 
Ještě v průběhu 1. poloviny 19. stol. vznikají 
menší sklářské provozy v horských oblas-
tech, ale v průběhu 19. stol. většina z nich za-
nikne (Ramzová – Vysoký Bartenstein 1804, 
Františkov u Branné 1828, Rapotín 1829). 
Teprve ve 2. polovině 19. stol. jsou zaklá-
dány velké moderní sklářské závody. V rak. 
Slezsku pracovaly dlouhodobě dvě velké 
sklárny – v Dolní Lipové vyrábějící kvalitní 
tabulové sklo (založ. 1887; výroba ukončena 
1910) a ve Vrbně pod Pradědem vyrábějící 
duté sklo (fa Ad. Richter & Co., zal. 1862). 
Na sz. Moravě se stala význ. sklárna v Rapo-
tíně, která prošla na poč. 70. l. 19. stol. mo-
dernizací a od poč. 20. stol. se specializovala 
na výrobu osvětlovacího skla. – Oblast Pobe-
skydí byla přes bohatství lesů na výrobu skla 
poměrně chudá. Sklářství se rozvíjelo zejm. 
na hukvaldském panství (→ Hukvaldy). Od 
r. 1580 víme o sklárně v Kunčicích pod On-
dřejníkem, kterou provozovali Schürerové 
a která do svého zániku na poč. 90. l. 18. stol. 
několikrát změnila své stanoviště. Sklářství 
se zčásti rozvíjelo také v → OKR. V závěru 
30. l. 19. stol. byla založena sklárna v → Kar-
viné, která ovšem fungovala jen krátce. 
V l. 1922–36 fungova la v → Ostravě -Přívoze 
žárovkárna firmy Lux, a. s. Její opuštěné 
dílny využila k ra finování skla a broušení 
olověného křišťálu od r. 1943 fa Krystallum, 
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začleněná r. 1948 do Českoslo venských sklá-
ren, n. p. V r. 1920 vybudova la pražská fa Ko-
pista a Dubský rafinerii skla ve Vítkovicích, 
která vyráběla zrcadla a broušené i tabulové 
sklo a fungovala ještě v l. 1950–53 v rámci 
Brusíren plochého skla v Praze, n. p.
Lit.: Dohnal, M.: Z dějin severomoravského sklářství, 
SM 14, 1966; Štěpán, V.: K historii výroby a zpraco vání 
skla v Ostravě, in: Ostrava 19, 1999; Štěpán, V.: Dějiny 
sklářství na panství Hukvaldy, T 45, 2002, č. 3; Štěpán, 
V. – Šustková, H.: Sklárna v Karviné a její místo v prů-
myslovém rozvoji Ostravska -Karvinska, T 46, 2003, č. 1; 
Drahotová, O. a kol.: Historie sklářské výroby v českých 
zemích I, II, Praha 2003, 2005; Štěpán, V.: K historii 
sklářství na Jesenicku, Javornicku a Zlatohorsku, in: VI. 
Svatováclavské česko -polsko -německé setkání, Jeseník 
2006; Štěpán, V. – Štěrbová, J.: Historie skláren na Jese-
nicku v Ramzové a Dolní Lipové, in: Jesenicko 9, Jeseník 
2008. 
Obr.: V164.   PP

SKOTNICA , folklorní soubor. 
Byl zal. r. 1994 na podnět býv. členů dět-
ského folk. souboru Skotniczka (vznikl 
r. 1990 z iniciativy Odonie Charvátové 
a Haliny Si korové), kteří chtěli nadále kul-
tivovat lid. tradice Orlovska a Bohumínska. 
S. naváza la na činnost tanečního souboru, 
který byl zal. v Horní Lutyni u → Orlové již 
r. 1948 při místní skupině → PZKO. Zamě-
řovala se na taneční, písňový a zvykoslovný 
→ folklor svého regionu, kromě toho měla 
ve svém repertoáru → li d. písně i čes. a pol. 
→ lid. tance (hl. z již. Polska). Vystupovala 
rovněž s folk. pás my, v nichž ukazovala 
každodenní život v kar vinsko -orlovském 
revíru. Od svého založení absolvoval soubor 
102 vystoupení (také v Polsku, Maďarsku 
a Portugalsku). Byl častým hostem → Týdne 
beskydské kultury, mez. setkání folk. sou-
borů v pol. Jarocinie a por tugalského folk. 
festivalu Mirandela. Um. ved. a choreograf-
kou byla O. Charvátová, ved. kapely Józef 
Lugsch. Soubor S. zanikl v r. 2005, v jeho 
práci však pokračuje dětský folkl. soubor 
Skotniczka, jenž působí při ZŠ s pol. vyučov. 
jazykem v Dolní Lutyni. Měl řadu úspěšných 
vystoupení v Polsku, Maďarsku, Portugal-
sku či na Slovensku. Oceněním jeho práce 

byla i účast na MFF ve Strážnici. Um. ved. 
je Daria Woźnicová.   KK

SKOTNICA , Josef, sochař a malíř, * 1. 3. 1876 
Raškovice (Frýdek -Místek), † 4. 10. 1920 
Cieszyn (Polsko). 
Narodil se jako syn raškovského truhláře 
a majitele pily. Studoval na odb. škole dře-
vařské ve → Vrbně pod Pradědem, poté 
přešel do sochařské dílny Josefa Krejčíka 
v Praze a v l. 1895 na umělecko -prům. školu 
do Vídně (techn. kreslení). V l. 1900–04 
studoval na vídeňské Akademii výtvarných 
umění (učitel Karl Kundmann). V l. 1906–18 
učil na řezbářské škole v Zakopaném v Pol-
sku. Oženil se se spisovatelkou → M. Ostra-
vickou. V jeho díle je patrný vliv Myslbekova 
sochařství, později i díla Stanislava Suchardy 
a Ladislava Šalouna. Pro měst. spořitelnu 
v → Místku vytvořil alegorické plastiky 
Pil nost a Spořivost (1898), pro gymnázium 
tamtéž sochy Historie a Pedagogi ky (1899). 
Drobné sochařské a řezbářské práce se na-
cházejí v kostelech → Těšínska (Skalice, 
Michálkovice, Staré Město u Frýdku) i v Pol-
sku. V kresbách a malbách zachycoval přede-
vším význ. budovy měst a další místa, která 
navštívil. 
Lit.: BSSSM 11; Mikoláš, J. L.: Zapomínaní vynikající 
Slezané, Naše kniha 12, 1931, č. 14 a 15; Svoboda, J.: 
Sochař a řezbář J. S., SlSb 48, 1950. 
Obr.: S53; V (72, 81).   PH + JI

SKOUMAL , Karel Melichar, herec, režisér, šéf 
činohry, divadelní ředitel, * 3. 11. 1906 Brno, 
† 11. 6. 1988 Praha. 
R. 1928 jako student brněnské univerzity 
za ložil satirické divadlo Akademická scéna. 
Hrál na pražských scénách a u kočovných 
společností. V l. 1935–38 byl tajemníkem → 
NDM a v sezoně 1938/39 prozatímním ře-
ditelem. Působil v divadle v Českých Budě-
jovicích, Kladně, u Zöllnerovy společnosti 
(→ div. soubory něm.) a do r. 1944 v Nezá-
vislém divadle v Praze, 1945–46 v Karlových 
Varech a v Turčian skom Svätom Martině. 
Od r. 1949 v → ČRO jako ved. hudebně -lit. 
a poté zpěvo herní redakce. V l. 1956–58 
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byl ředitelem v Divadle Zdeňka Nejedlého 
(→ Slezské divadlo) v → Opavě a v divadle 
v Teplicích (do r. 1968, i dramaturg).   SP 

SKRBENŠTÍ Z HŘÍŠTĚ , starožitný panský 
rod, pocházející z východních Čech a píšící 
se podle tamního statku Hříště poblíž Přiby-
slavi. 
Na Moravě je rod poprvé připomínán 
v 1. polo vině 15. stol., kdy do držení získává 
Skrbeň u Olomouce. Podle prvně jmeno-
vaného statku se v 1. polovině 16. stol. jeho 
majitel Jan st. [I.] († 1597) psal již jako 
Skrben ský z Hříště. Jeho potomci vlastnili 
statky na Moravě a Opavsku (např. → Ful-
nek, Slatina, Hošťálkovy, Chuchelná, Polanka, 
Poruba), → Těšín sku (Šenov, Bartovice, Ře-
piště aj.), v Pštinsku či Dolním Slezsku. Rod 
byl kalvínské orientace (→ reformace) až do 
konce 17. stol. a jeho členové se více či méně 
otevřeně hlásili k Jednotě bratrské. Stav. po-
vstání se zúčastnil Jan (cca 1580 – 1627), pán 
na Fulneku a Dřevohosticích, jeden z nejbo-
hatších pánů na sev. Moravě. Po porážce 
po vstání a ztrátě svých majetků vstoupil 
do dán. služeb a zúčastnil se tažení vévody 
sasko -výmarského a Mansfelda do Slezska. 
Při ústupu padl v Polsku. Rod pokračo-
val potomky jeho strýce Jaroslava († 1602). 
Tzv. hl. šenovskou linii založil jeho syn Jan 
st. [III.] (1585–1662), nej vyšší zem. soudce 
→ Těšínského knížectví. R. 1658 byl po-
výšen do čes. panského stavu starožitných 
rodů. V Těšínském knížectví S. získali Še-
nov, Velké Kunčice, Řepiště a → Vra timov, 
na Opavsku Dolejší Kunčice u Fulneka. Jeho 
syn Kryštof Bernard (1615–86) proslul jako 
autor pamětí a opisovatel náb. spisů čes. 
(např. → J. A. Komenského) i něm. autorů. 
Jeho unikátní pozůstalost se nachází v tzv. 
Tschammerově knihovně při evang. Ježíšově 
kostele v Cieszyně (→ Těšín). Jeho synovec 
Karel František (1684–1768), dědic šenovské 
linie, byl vychován již jako katolík, zastával 
post těšínského zem. hejtmana. V Šenově 
nechal v l. 1764–66 vystavět nový kostel 
Boží Prozřetelnosti s rodinným lapidáriem. 

Jeho potomci (tzv. ml. šenovská linie) pro-
dali r. 1831 Hošťálkovy a r. 1867 Šenov, poté 
se přestěhovali na panství Melč na Opavsku 
a následně do Dřevohostic na Olomoucku. 
Po jejich prodeji r. 1897 se přesunuli do Vídně, 
kde žijí dodnes. Z této linie se vyznamenal 
např. Karel (* 1826), mjr. rak. armády, který 
se v l. 1848–49 zúčastnil potlačení uh. re-
voluce a poté bojů v Itálii (Solferino 1859) 
a taže ní na Sicílii. Padl v bitvě u Custozzy 
r. 1866. Lev (1863–38) se po studiu práv 
a roční dob rovolnické službě v armádě vě-
noval dráze duchovního. Jako kněz působil 
v Melči, poté v Kroměříži a při olomoucké 
kapitule. V r. 1899 byl zvolen arcibiskupem 
pražským a r. 1901 jmenován kardinálem. 
Vzhledem ke své mírné povaze přestal bě-
hem první svět. války voj. kruhům vyhovovat 
a na jejich nátlak byl r. 1916 ustanoven arci-
biskupem olomouckým. V důsledku zdravot-
ních potíží (ná sledky automobilové nehody) 
i nevelkého ztotožnění s novou republikou 
na tento úřad r. 1920 rezignoval a odešel 
do ústraní. Potomci Jana Jaroslava (1610–82), 
st. bratra Kryštofa Bernarda, představovali 
tzv. bartovickou linii, která patřila mezi 
přední evang. rodiny na Těšínsku. Ml. bratr 
Rudolf Julius (1620–84) se účastnil diploma-
tických misí Jana Maxmiliána hr. Lamberka, 
mj. i mírových jednání v Osnabrücku r. 1648. 
Kvůli sňatku s katoličkou se vystěhoval 
na její statky na Moravě. R. 1694 byli do čes. 
panského stavu starožitných rodů povýšeni 
Max Bernart, Gottlieb Arnošt a Max Erd-
mann (vzdálení synovci Kryštofa Bernarda), 
jejichž potomci sídlili v Lehnickém knížectví 
a nadále sympatizovali s exilovou jednotou 
bratrskou. Zbylá rytířská větev se v 18. stol. 
usadila v prus. Pomořanech a Poznaňsku, její 
potomci žijí patrně dodnes v Německu. 
Lit.: BSSSM 4; Kadich a Blažek; OSN 23; Pilnáček 
2010; d‘Elvert, Ch.: Zur mähr. -schles. Adelsgeschichte, 
LXXXXIII (Skrbensky von Hrzistie), Notizen -Blatt, 
1877; Stibor, J.: S. z H. a jejich náboženské vyznání, in: 
Panic, I. – Gojniczek, W. – Makowski, M. (eds.): Familia 
Silesiae 2, Cieszyn 1997; Buben, M. M.: Encyklopedie 
českých a moravských sídelních biskupů, Praha 2000; 
Brňovják, J. a kol.: (eds.): Kryštof Bernard S. z H. Paměti 
hornoslezského barokního šlechtice, Nobilitas in historia 
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moderna 3, Český Těšín – Opava – Ostrava 2010; Brňo-
vják, J.: Christoph Bernhard S. von H. (1615–1686), in: 
Bahlcke, J. (ed.): Schlesische Lebensbilder X, Insingen 
2012. 
Obr.: S (16, 41).   JB

SKROCHOVICE,  první nacistický koncent rač-
ní tábor na okupovaném českém území. 
Vznikl adaptací budovy starého cukrovaru 
15. 9. 1939 pod vedením Heinricha Jöckla 
(později velitel terezínské Malé pevnosti) 
a dobrovolníků Schutzpolizei Bruno Ge-
bauera z → Krnova a Leopolda Seidla z Val-
téřova u Ústí nad Labem. Dozor nad vězni 
za jišťovalo asi 25 členů policejního pluku 
z → Opavy -Kateřinek, velitel Jöckl dostal 
k ru ce navíc tři pracovníky opavského ge-
stapa. Do tábora byli zprvu deportováni hl. 
→ Poláci a → Židé, později i jeptišky (→ círk. 
řády), → Ukrajinci a angl. zajatci. Se všemi 
zacházeli dozorci velmi nelidsky – běžné 
bylo noční probouzení spojené s týráním, 
bití býkovci při práci. Několik vězňů postří-
leli gestapáci u továr ního komína jako ru-
kojmí, další zemřeli za blíže nevysvětlených 
okolností. Celkem prošlo táborem za dobu 
jeho trvání asi 700 vězňů. – Vězni byli 
ubytováni ve skladišti (zprvu muži i ženy 
pohromadě) rozděle ném drátěným plotem 
do několika prostorů, spali na holé zemi či 
na papíře, později na slamnících, přikrývali 
se vl. plášti. Strava sestávala z náhražkové 
kávy, kousku chleba a bramborové polévky, 
omáčky či eintopfu k obědu. Zaměstnáváni 
byli u něm. sedláků v okolí, při sklizni cuk-
rovky a v cukrovaru ve Vávrovicích. Tzv. 
těžcí vězňové nesmě li za brány tábora a mu-
seli plnit prac. úkoly, které často postrádaly 
smysl. Lék. péči (tab lety, obvazy) zajišťoval 
saniťák Amand Tre sper z Opavy. – Od 15. 12. 
1939 asi do polo viny ledna 1940 probíhala li-
kvidace tábora. Zbytek vězňů (asi 300 Židů) 
byl poslán do koncentračního tábora v Sach-
senhausenu. V r. 1943 převzala objekty 
býv. cukrovaru železniční správa v → Kr-
nově, na jejich pře stavbě se podíleli totálně 
nasazení vých. děl níci a vězni prac. tábora 
v Krnově. 

Lit.: Grobelný, A.: Obóz koncentracyjny w Skrochowi-
cach na Śląsku Opawskim, ZarŚ 27, 1964; týž: Kon-
centrační tábor ve S. na podzim roku 1939, Vlastivěda 
ostravského kraje, Opavsko 1964, č. 9; týž: S. – první 
nacistický tábor na československém území, VL 1, 1975. 
  NP

SKULINA , Josef, jazykovědec, * 2. 3. 1920 
Ostrava, † 5. 8. 1991 Brno. 
Vystudoval čes. a rus. jazyk na FF v Br ně. 
Zaměřením byl dialektolog – působil v dia-
lektologickém oddělení Ústavu pro jazyk 
český ČSAV a na FF v Brně. Věnoval se po-
pisu laš. a moravskoslov. nářečí (→ nářečí 
slez.), výzkumu měst. mluvy, kontaktových 
území, nářečí přechodných a smíšených, če-
muž odpovídá tematické zaměření jeho prací. 
K nejvýznamnějším patří Severní pomezí 
moravskoslovenských nářečí (1964) a z po-
hledu slez. dialektologie Ostravská mluva 
(1979), kde odlišil a detailně popsal jaz. 
jevy typické pro jednotlivé částí tehdejší → 
Ostravy (→ ostr. měst. mluva). 
Lit.: Slavica na Masarykově univerzitě Brno, Brno 1993. 
  IB

SKÝPALA , Augustin (Gustav), básník, překla-
datel, autor knih pro děti, * 22. 11. 1920 Jar-
cová (Vsetín). 
Dětství prožil v Oznici, v l. 1936–39 navště-
voval školu pro zpracování dřeva a kurzy so-
chařství a řezbářství. První básnické pokusy 
uveřejňoval na stránkách bulletinu Mladé 
scény a student. časopisu Jitro. R. 1945 
se usadil v Praze. Na FF UK navštěvoval 
přednášky i semináře Václava Černého, 
Františka Kovárny, Bohumila Mathesia, 
Jana Mukařovského a Jana Patočky. V té 
době překládal básnické texty z rušti ny. Od 
r. 1946 byl zaměstnán v řadě nakl. (Melan-
trich, Svoboda, Orbis ad.). Básnické počátky 
S. jsou ovlivněny čes. poetismem a imagina-
tivním realismem. Důraz klade na rytmicko-

-syntaktickou rovinu svých básní a jejich 
zpěvnost. Později často užívá vol ný verš. 
K jeho nejvýznamnějším sbírkám patří Pod-
zim s Diogenem (1969) a Nebe pro pěší (1994, 
oceněna Cenou Leopolda Vrly 1995). Knižně 
vyšly rovněž Konec se zony s jojem (1969), 
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Město můj Getseman ský sad (1995), Z mého 
zvěrokruhu (2000), z knih pro děti Veselý rok 
(1948) a Zvířátka (1969). V r. 1990 mu vyšla 
prozaická kniha Bosý kněz. V 90. l. publiko-
val básnické tex ty, glosy i rec. na stránkách 
→ Alternativy Novy, Hostu, LitN ad. 
Lit.: Radok, E.: Putující strom. (O poezii A. S.), in: A. S.: 
Nebe pro pěší, Opava 1994; Šajtar, D.: Několik vět na zá-
věr, in: A. S.: Město můj Getseman ský sad, Ostrava 1995; 
Šuleř, O.: Laskavá setkání, Ostrava 2008.   LP

SKÝPALA , Martin, básník a překla datel, * 21. 11. 
1976 Valašské Meziříčí.
Na FPF → SU vystudoval obor čes. jazyk. 
Vystřídal řadu zaměstnání. Je red. ostr. ča-
sopisu → Protimluv. Žije v Praze. Ve sbírce 
Alter Ego (2007) reflektuje svůj pobyt v angl. 
Peterborough (2005–2006), ve stejném r. ná-
sledovala sbírka subjektivní a intimní poe-
zie Lžička medu. Různorodá sbírka Ruční 
práce (2008) je vystavěná na kontrastech 
poetik i témat. V knize Příběhy písmen 
(2010) formou oproštěnou od obrazného ja-
zyka, pouhou prezentací faktů vypráví pří-
běhy anonymních lidí, inspirován svými ostr. 
zkušenostmi. Přel. verše angl. básníka žijí-
cího v → Ostravě Geoffa Williama Far from 
Gwynned / Daleko od Gwynnedu (2011).
Lit.: Neumann, L.: Zajímalo by vás, co se stane s holuby, 
které si krásná dívka vybírá z nosu?, Psí víno 13, 2009, 
č. 47; Chocholatý, M.: Potřeba příběhu, Host 27, 2011, 
č. 74–75.   ZS

SKÝPALA , Otakar, publicista, nakladatel, pro-
zaik, * 16. 9. 1877 Moravská Ostrava (Os-
trava -město), † 4. 9. 1943 Praha. 
Pocházel z uč. rodiny, sám vystudoval uč. 
ústav v → Ostravě a začal učit, přitáhla 
ho ale práce organizační (např. Všesokolský 
slet v Ostravě r. 1902), osvětová (zakládání 
knihoven, seznamování s ideou socialismu, 
podpora beskydské turistiky ad.) a publicis-
tická. R. 1905 v Ostravě založil a téměř po ce-
lou dobu jeho existence redigoval kulturně 
polit. časopis → MSlR, jenž se měl progra-
mově zabývat poměry a otázkami Moravy 
a Slezska, propagovat pokrokové myšlenky 
a zájem o veř. život. V ostr. edici Knihy mo-
ravských autorů (1906–11) podporoval mladé 

autory. Po válce působil jako novinář v Brně 
a Praze (1923–30 šéfred. Českého slova). 
Pod pseud. František Volný napsal romány 
Černá země (1910) a Lichvářský dům (1920), 
tema ticky zakotvené v tehdejší soc. a národ-
nostní realitě Ostravy, a pod značkou Alfa 
prozaické fragmenty tematizující vztah otce 
k synovi Doma (1923). 
Lit. LČL; Tomášek, M.: Časopis Moravskoslezská revue 
1905–1923, Ostrava 1999.   MT

SLA  (pl ným názvem Sekcja Literacko-
-Artystyczna Zarządu Głównego Polskiego 
Związku Kul turalno -Oświatowego), organi-
zace polsky píšících autorů. 
Vznikla v r. 1947, navázala na um. sdružení 
Śląski Związek Literacko -Artystyczny zal. 
→ P. Kubiszem v r. 1937 a působila při → 
PZKO do r. 1990. Sdružovala tvůrce z čes. 
→ Těšínska – příslušníky pol. národnostní 
menšiny, kteří vynikli v oblasti lit. tvorby, 
výtv. umění, um. fotografie a hudby (SLA 
měla tři sekce, tzv. piony). SLA poskyto-
vala dosud neznámým talentům příležitost 
pre zentovat vl. tvorbu v alm. a antologiích 
Za prosiny do stołu (básnická tvorba z ob-
dobí 1974–78), Punkt zwrotny (1978–87), 
Pojed nanie (1988–93). Na činnost SLA na-
vázalo Zrzeszenie Literatów Polskich nebo 
Stowa rzyszenie Artystów -Plastyków.   IB 

SLÁDEK , Jan, malíř a grafik, scénograf, * 20. 5. 
1906 Kunčičky (Ostrava -město), † 30. 7. 1982 
Praha. 
Maturoval na obch. akademii, soukromě stu-
doval malířství a dějiny umění u prof. Ka-
mila Ungermanna. Na poč. své tvorby byl 
ovliv něn expresionismem. Umělecky začínal 
s → J. Dobešem a → J. Dvořákem. Zpoč. 
se zabýval zvl. grafikou (cyklus 10 dřevo rytů 
se soc. tematikou, 1937). V mal bě byl zaměřen 
na tematiku města a zátiší. K divadlu jej při-
vedl v r. 1930 režisér ostr. činohry → J. Škoda. 
S. skoncoval s tradič ním užíváním typových 
kulis na ostr. jevišti a uplatnil výtv. koncepci 
div. prostoru, která budovala dram. napětí 
využitím mal. a gra fických prvků a zna-
kové abstrakce zároveň. K nejvýznamnějším 
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v → Ostravě patřily S. scénografické návrhy 
k inscenacím Goetho va Fausta (1932), hry 
Eugena O’Neilla Smutek sluší Elektře (1935), 
Molièrova Amfitryona (1936) ad. S → K. Pa-
loušem a J. Ško dou založili Nezávislé diva-
dlo v Praze (1943) a Malé realistické divadlo 
v Praze na Smíchově (1945). V l. 1950–79 byl 
admi nistrativním ředitelem, resp. šéfem vý-
pravy Realistického divadla Zdeňka Nejed-
lého v Praze. Spolupracoval s divadly v Brně 
a Bratislavě, s Městským divadlem na Krá-
lovských Vinohradech a ND (zde od r. 1928). 
Účastnil se scénografických výstav mj. v Pa-
říži (1937), Miláně (1940) a v São Paulu (1959). 
Byl členem → MSVU, ve 30. l. SVU v Brně 
a → VUMO. Obrazy a grafiky se nacházejí 
ve sbírkách → GVUO a MG. 
Lit.: Černohorský, K.: Úvod ke katalogu výstavy (Dvor-
ský, Handzel, Kristin, Sládek), Brno 1934; Hla váček, 
Z. – Škoda, J.: J. S., Praha 1936; Ptáčková, V.: Česká 
scénografie XX. století, Praha 1982. 
Obr.: V125.   JŠt + PH 

SLÁDEK , Jan Václav, malíř, * 21. 2. 1909 
Hukvaldy (Frýdek -Místek), † 8. 10. 1992 
Ostrava. 
Žil a tvořil na → Hukvaldech a v → Ostra vě. 
Studoval VŠUP (učitel František Kysela), Pe-
dagogickou fakultu kreslení UK (učitel Ota-
kar Kádner) a ČVUT (u Oldřicha Blažíčka). 
Do r. 1945 učil na gymnáziích v Českém 
→ Těšíně, Ostravě a Příboře. Poté se uplat-
nil jako výtvarník -dekoratér ve → VŽ, To-
naku Nový Jičín, → Tatře Kopřivnice a zejm. 
ve → TŽ (malby, vitráže ap.). Byl členem → 
MSVU, SČVU Ostrava a ČFVU, v jejichž 
rámci vystavoval. V expresivně laděných 
olejích a pastelech reflektoval krajinu v okolí 
Hukvald (např. cyklus Z rodného kraje) a Os-
travy (cyklus Ocelové město), národopisné 
mo tivy, hud. inspirace → L. Janáčkem (Gla-
golská mše), tematiku zbojnictví (Romance 
o Ondrášovi) ad. Obrazy jsou v majetku → 
GVUO, ZŠ na Hukvaldech a v → Brušperku 
aj. – Jako důsledek jeho um. zájmu o rodnou 
krajinu lze chápat jeho vzpomínkově laděné 
knihy Hukvald ské miniatury (1979), Huk-
valdské siluety (1990) a Hukvaldské studánky 

(1993). Vracel se v nich nejen do času svého 
dětství, ale zejm. k osobnosti L. Janáčka, je-
hož dílo S. všestranně inspirovalo. Ilustra-
cemi doprovodil knihy → V. Závady, → 
Z. Bára, → P. Bezruče a → V. Martínka.
Lit.: Almanach MSVU, Ostrava 1938; Hýl, V.: Vý-
tvar né umění ostravského kraje, Ostrava 1941; Svo-
boda, J.: O neodolatelném kouzlu vyprávět, in: J. V. S.: 
Huk valdské siluety, Ostrava 1990. 
Obr.: V210.   PH + JI + JS

SLÁMA , František, právník, politik, etnograf, 
prozaik, * 3. 11. 1850 Chotěboř (Havlíčkův 
Brod), † 25. 4. 1917 Brno. 
Pocházel z rodiny soukeníka a obchodníka. 
Studoval gymnázium v Německém Brodu 
(od r. 1861), v Praze (od r. 1866), z obav 
před postihem za styky s radikální mlá-
deží odchází 1869 do Bratislavy (maturita 
na něm. evang. lyceu). Studoval práva v Pešti 
(1869–74), na univerzitě v Záhřebu získal 
doktorát (1876). Od r. 1879 působil v růz-
ných soudních funkcích na Mora vě a ve Slez-
sku: během pobytu v → Těšíně (od r. 1882) 
a → Opavě (od r. 1887) se věnoval rovněž 
rozsáhlé osvětové a buditelské práci, mj. 
organizoval edici populární četby Slezská 
kronika (1890–1904, včetně přílohy Malá 
kronika pro Čechy v prus. Slezsku, tištěné 
švabachem), své poslední soudcovské ob-
dobí strávil v Brně (1897–1912). 1891–1911 
byl poslancem říšského, resp. zem. sněmu. 
Za války byl vyšetřován a odsouzen za účast 
na protistát. letákové akci, 1916 byl osvo-
bozen, podlome né zdraví ale uspíšilo jeho 
smrt. – Lit. činnost zahájil již jako gymna-
zista, překládal z ruštiny, ukrajinštiny, pol-
štiny a maďarštiny, první vl. prózu publikoval 
r. 1871 slovensky; zájem o východ potvrdil 
nejen cestami do Bosny a Uher, ale i sepsá-
ním Průvodce po Slovensku (1889). Novou 
inspiraci S. přinesl teprve pobyt ve Slezsku: 
v ilustrovaném, z archivních dokumentů čer-
pajícím Vlasteneckém putování po Slezsku 
(1886) se fejetonistickou formou věnoval 
hist., národopisným a kult. poměrům v rak. 
i prus. Slezsku (Vratislav, Opolsko, Rati-
bořicko, → Těšínsko, Opavsko); autorsky 
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i redakčně se po dílel na encyklo pedii Die 
Österreichisch -ungarische Mo narchie in Wort 
und Bild (Mähren und Schlesien, 1897); 
o ústní slovesnost se opíral ve svých Slez-
ských pohádkách a pověstech (1893). Na-
psal populární Dějiny Těšínska (1889). 
V re portážně pojatých povídkách a črtách 
Ze zápisků soudce (1888), Pletky a Zvoňte 
na mraky (obě 1890), Cigán u soudu (1891), 
Od potopy světa (1897) a Historky pana fa-
ráře Macháčka (1902) vycházel ze svých 
profesních zku šeností, cestovních zážitků 
a z reflexe života slez. venkova. Byl průkop-
níkem krajové hist. prózy, kterou jednak do-
kumentoval vazbu slez. dění k čes. historii, 
jednak zachycoval jeho jedinečné hist. mo-
menty. Náměty hledal mj. v soudních spisech 
ze 16. a 17. stol. (povídky Z naší minulosti, 
1895; román Zbojníci, 1923), v pobělohorské 
historii (romány U Trúby štramberské, 1890; 
Rytíř Kobylka, 1893), válkách s Turky (román 
Černá kněžna, 1891, konfrontuje lid. pověst 
se skutečností) a ve zbojnických pověstech 
(povídky Veselé kousky Ondráše z Janovic 
a všelijaké jeho figle, 1891). V románu Pán 
Lysé hory (1890), věnovaném → Ondráši z Ja-
novic, hrdinovi → lid. písní a → pověstí, bylo 
S. hl. cílem vytvořit přesvědčivý a úplný ob-
raz panského útlaku a následné lid. vzpoury. 
Haškovsky laděnou prózou Doktor Paprika 
(1897) vstoupil na pole polit. satiry. Od r. 1929 
nebyla připravena žádná edice S. díla.
Lit.: LČL; Martínek, V.: F. S., slezský buditel, slezský 
lidový spisovatel, píšící pro lid a lidem oblíbený, Opava 
1920; Bár, Z.: Čeští spisovatelé z Hlučínska, česká kniha 
na Hlučínsku, Hlučín 1933; Tomášek, M. Česká próza 
na Ostravsku – první a druhé kroky, in: Kapitoly z literár-
ních dějin Slezska a severní Moravy, Ostrava 2000; Šuleř, 
O.: Laskavé podobizny, Ostrava 2005.   MT

SLÁMA , Bohdan, režisér, scenárista, pedagog,
 * 29. 5. 1967 Opava.
Studoval na Fakultě stavební ČVUT, poté 
hranou režii na Filmové akademii múzic-
kých umění v Praze (již 1992 asistent režie 
Věry Chytilové), kde absolvoval r. 1997 fil-
mem Akáty bílé. Ten putoval do kin spolu 
s dřívějším školním cvičením, krátkome-
trážní Zahrádkou ráje (1994), jež se stala 

také součástí film. triptychu Radhošť (2002, 
s Pavlem Göblem a Tomášem Doruškou). 
Pozornost širší veřejnosti upoutal prvním 
celovečerním snímkem Divoké včely (2001), 
který tragikomicky zachytil bezútěšně nena-
plněné touhy mladých lidí z oblastí býv. Su-
det na Bruntálsku a Jesenicku. Film natáčený 
v autentickém prostředí (Jiříkov nedaleko → 
Rýmařova) s hojným zastoupením neherců 
byl oceněn na mez. film. festivalech v Rot-
terdamu (hl. cena Tygr) a San Franciscu (cena 
SKYY za nejlepší debut), nominován byl 
na Oscara a Evropskou filmovou cenu. Také 
ve svých dalších celovečerních filmech S. roz-
víjel téma provázanosti mezilidských vztahů 
s prostředím, v němž postavy žijí (za Štěstí, 
2005, odehrávající se v prům. Mostě získal 
Českého lva za nejlepší film, režii i scénář 
a hl. cenu v San Sebastianu; Venkovský uči-
tel, 2008, z prostředí jihočes. venkova, kde 
S. již řadu let žije, byl oceněn Českým lvem 
za režii i cenou benátského film. festivalu). 
Menší úspěch měl jeho zatím poslední celo-
večerní snímek Čtyři slunce (2012). Externě 
S. vyučuje na katedře režie pražské Filmové 
akademie múzických umění.   JI

SLÁMA , Jan, básník, rozhlasový redaktor, 
scenárista, pěstitel, * 26. 11. 1946 Ostrava. 
Vystudoval Střední elektroprůmyslovou školu 
v → Ostravě -Vítkovicích, v r. 1965 nastoupil 
na VUT, v r. 1969 byl však z fakulty elek-
trotechn. vyloučen, později dálkově vystudo-
val (1981) na Filmové akademii múzických 
umění v Praze dramaturgii a scenáristiku. 
V l. 1974–86 byl lit. red. → ČRO, kde se mj. 
s Dagmar Misařovou podílel na pořadu 
Dveře dokořán, měl vl. autorskou relaci 
Mikrob – miniaturní kabaret. Od poč. 80. l. 
spolupracoval s krátkým filmem Ostrava, 
Studio Prométheus, kde připravoval náměty 
a scénáře zvl. pro animované filmy (např. 
Virtuóz, 1986, rež. Ilja Novák, řada ocenění 
doma i v zahraničí). Jeho básnická tvorba 
byla v poč. spojena s ostr. nakl. → Profil. Pro-
měny jeho tvorby lze sledovat jak v OKultM, 
kde od konce 70. l. publikoval časopisecky, 
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tak v alm. → Oheň (1978), Do dlaní chceme 
horkou lávu nabírat (1979), Oheň 3 (1981), 
Větrná pošta (1988). 15 básní představených 
v alm. z r. 1979 se stalo součástí prvotiny Od-
polední pátek (1981). Druhá sbírka Samoob-
sluhy (1985) i třetí sbírka Zpráva o činnosti 
(1989) vyšly v edici Proudy nakl. Profil. S. 
v nich představuje lehce ironizující, jakoby 
nezdvořilý pohled na život, události, absur-
dity či stereotypy, do nichž je člověk nejen 
70. a 80. l. 20. stol. vtahován, nebo do nich 
sám vstupuje. V básních zachycuje lyrické 
momenty i civilní si tuace soustředěné 
na každodennost, erotiku, ve zkratce tíhne 
ke vtipu či ironii, ve vyjádření ke slovní 
hříčce. Ve své době byla jeho poezie vní-
mána jako optimistická a vitální. K vydání 
připravené sbírky Instantní žena a Seprané 
ptákoviny (pův. se soubor rýmovaček a říka-
del měl jmenovat Sebrané ptákoviny) po zá-
niku nakl. Profil vydal r. 2000 vl. nákladem. 
Ve 21. stol. je jeho činnost spojena se zahrad-
nickými aktivitami. 
Lit.: Puhač, V.: Odpolední pátek není ještě svátek, 
OKultM, 1981, č. 9; Svoboda, J.: Nakladatelství Pro-
fil v Ostravě představuje své autory, Ostrava 1983; týž: 
Ve stopách tvorby, Ostrava 1986; Pilař, M.: Kritické 
Samoobsluhy, KultM 4, 1986, č. 2; Urbanová, S.: Pro-
timěšťácká revolta, NSv, 26. 3. 1986; Málková, I.: Den 
s fackou ve vzduchu, Tvar 1, 1990, č. 18; Vlčková, L.: 
J. S., dipl. práce FF OU, 2001.   IM

SLÁMA , Tomáš, dramatik, dramaturg, * 16. 4. 
1940 Rychnov nad Kněžnou, † 15. 6. 2004 
Praha. 
V → Divadélku pod Okapem (1963–67) pů-
sobil jako autor, režisér, herec a metodik pro 
divadlo. Podílel se na kabaretech a literárně-

-hud. pořadech spolu s → I. Binarem, → 
L. Nekudou, Petrem Podhrázkým, Pavlem 
Veselým. V r. 1968 spoluzaložil a jako um. 
šéf se zaslou žil o ostr. → Divadlo Waterloo. 
Na poč. „nor malizace“ byl souzen, obviněn 
z pobuřování (podmíněný trest). V polovině 
70. l. 20. stol. odešel do Prahy, kde se s vy-
nucenými přestávkami podílel zvl. na tvorbě 
pořadů roz hl. (Mikrofórum, Tobogan) a telev. 
(Nedělní ráno, Přezůvky s sebou). Své zkuše-
nosti a postřehy zveřejnil v knihách fejetonů 

Než se zvedne opona (1984), Slámoviny 
(1991), Nahoru a dolů Toboganem (1999). 
Spolu s Hanou Nekudovou uspořádal vzpo-
mínkovou knížku o → L. Nekudovi (Sešlost 
Luďka Nekudy, 1994). 
Lit.: Křesťan, R.: Slámoviny, Praha 1991; Supraclub 
na startu (rozhovor), Gramorevue, 1991, č. 1; Tichý, Z.: 
S. putuje toboganem i svým životem, MF Dnes, 5. 5. 
1999.   IM 

ŚLĄSKI KWARTALNIK  HISTORYCZNY SOBÓ-
TKA, historický časopis (čtvrtletník) věno-
vaný dějinám Slezska, 1946–dosud. 
Vydáván ve Vratislavi. Redakce je spojena 
s Historickým ústavem Vratislavské uni-
verzity, spoluvyd. je Hlavní výbor Polské 
historické společnosti. Časo pis se zaměřuje 
na publikaci studií, materi álů, rec. a zprávy 
k dějinám Slezska od raného středověku 
do nejnovější doby.   MM 

SLAVÍK , Bedřich, literární historik a kritik, 
editor a publicista, * 18. 5. 1911 Olomouc, 
† 28. 8. 1979 Praha.
Žák → M. Hýska. Jako lit. historik se syste-
maticky věnoval reg. literatuře, napsal řadu 
studií a monografií o literatuře na Moravě 
a ve Slezsku, např. Regionalismus a lite-
ratura (1937), Hanácké písemnictví (1940), 
Písemnictví na moravském Valašsku (1946), 
věnoval se tvůrčím osobnostem (Ondřej 
Přikryl, 1932; Jiří Wolker a Svatý Kope-
ček, 1935), napsal četné lit. studie věnované 
reg. tvůrcům, např. → Č. Kramolišovi či → 
J. Vyhlídalovi. S. je také autorem rozsáhlé 
pětisvazkové monografie Dějiny české kul-
tury ve Slezsku, která dosud nebyla publiko-
vána. K jeho význ. pracím patří monografie 
Od Dobnera k Dobrovskému (1975). Ve 30. l. 
i po druhé svět. válce se věnoval lit. kritice., 
často publikoval v LidN a LD. V 50. l. byl 
politicky perzekvován, krátce byl nucen 
pracovat v dělnické profesi.
Lit.: Nezbeda, V.: In memoriam PhDr. B. S., in: SM 38, 
1979; Bár, Z.: Za B. S., Štafeta 12, 1980, č. 2.   JS

SLEZANÉ , obecné označení obyvatel Slez ska. 
Dnes častěji označení pouze těch, kteří 
se vyznačují silnou → identitou reg., příp. 
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ji dokonce nadřazují nad → identi tu nár. 
Obdoba → Moravanů. Na území čes. Slez-
ska se v průběhu dějin vyskytovaly všechny 
3 varianty obyv. tohoto označení. V době 
prvních moder ních → sčítání lidu před první 
svět. válkou nebylo možno se hlásit ke slez. 
národnos ti. Rak. monarchie zjišťovala pouze 
obcovací řeč a slez. nářečí (→ nářečí slez.) 
na → Tě šínsku klasifikovali v souladu s et-
nografy jako nářečí polštiny. S. na Opavsku 
mluvili česky a kromě toho jak na Těšínsku, 
tak na Opavsku mluvily tisíce S. německy. Ti 
S., pro které slezanství bylo jen reg. identitou, 
se sami považovali za → Čechy, → Poláky 
nebo → Němce. Ti, kteří preferovali slez. 
identitu, se neobjevili ani ve výsledcích sčí-
tání lidu v období první ČSR. Za S. se tehdy 
označilo 47 314 obyv. Těšínska, ale nikdo 
na Opavsku. Do výsledků byli však tito lidé 
zapsáni pod le druhé charakteristiky, kterou 
po nich sčí tací komisaři vyžadovali. 24 299 
z nich se označilo za československé S., a byla 
jim zapsána národnost čs., 21 607 se ozna-
čilo za polské S., a byla jim zapsána národ-
nost pol., a 1 408 S. se označilo za německé 
S., a byla jim zapsána národnost něm. Proto 
se zřejmě v dalším čs. sčítání lidu v r. 1930 
za S. na Těšínsku označilo již jen 24 697 
osob. Deklarování slez. národnosti umožnil 
později něm. soupis obyv. z prosince 1939, 
který se však konal v neregulérních podmín-
kách na začátku hitlerovské okupace. Tehdy 
se ke slez. národnosti přihlásilo v dnešní čes. 
části Těšínska 78 285 (36,6 %) obyv. Slez. 
národnost bylo možno uvá dět i v posledním 
čs. a prvním čes. sčítání lidu v r. 1991 a 2001. 
V prvním případě se takto otevřeně ke S. 
přihlásilo 41 067 obyv. V celém hist. čes. 
Slezsku žilo podle tohoto sčítání 906 690 
obyv. Přihlášení se ke slez. národnosti mělo 
však v té době jiné důvody než v 1. polovině 
20. stol. Spíše než etnická to byla více polit. 
deklarace pod vlivem tehdy poměrně silného 
Hnutí samosprávné Moravy a Slezska. Doka-
zuje to i fakt, že v r. 2001, kdy toto hnutí již 
ne existovalo, se ke slez. národnosti přihlá-
silo v celé republice jen 10 878 obyv., větši na 

v Moravskoslezském kraji (9 753 osob, tzn. 
pouhých 0,8 % obyv. kraje). Výsledky sčítání 
lidu z r. 2011 sice zaznamenaly v Moravsko-
slezském kraji mírné zvýšení počtu Slezanů 
(na 11 050 osob a 0,9 %), což v kontextu 
poklesu všech ostatních národností je velmi 
dobrý výsledek, ale i přesto jde o zanedba-
telné číslo. Malý počet obyv. čes. Slezska hlá-
sících se ke slez. národnosti však neznamená, 
že slez. identi tu, ovšem pouze jako identitu 
reg., nikoli národnostní, nepociťuje větší 
počet obyv. 
Lit.: Daněk, P.: Moravian and Silesian Nationalities: 
A New Phenomenon in the Ethnic Map of the Czech 
Lands?, GeoJournal 30, 1993 č. 3; Hannan, K.: Borders 
of Language and Identity in Teschen Silesia, New York 
1996; Siwek, T. – Kaňok, J.: Vědomí slezské identity 
v mentální mapě, Ostrava 2000; Siwek, T.: Kdo jsou 
dnešní Slezané, in: Geografie. Sborník České geogra-
fické společnosti 105, 2001, č. 1.   TS 

SLEZSKÁ HARTA  → Vodní díla

SLEZSKÁ HYMNA , vlastenecká píseň slez-
ských Čechů, známá ve 4 textových a 8 ná-
pěvových verzích. 
Z textů se nejvíce prosadila nejst. verze 
v po době básně o 3 slokách, kterou r. 1885 
složil (na přímluvu Antonína Grudy, faráře 
v Kate řinkách, zprostředkovanou Janem Ne-
rudou) čes. básník Adolf Heyduk (Kdo zná 
tu zem…). Bez většího úspěchu se ji pokusilo 
zhudebnit několik slez. hud. skladatelů. Až → 
E. Bar toníčkovi (1855–1915), který působil 
od r. 1887 s kratšími přestávkami až do své 
smrti v Moravské → Ostravě, se podařilo 
v r. 1895 (u příležitosti pražské národopisné 
výstavy) opatřit Heydukův text slavnostně 
působícím a přitom vzrušeným nápěvem, 
který se na delší čas vžil. V r. 1948 byla sa-
mostatně vydána tiskem. Ještě dnes se občas 
zpívá na slavnostních shromážděních.
Lit.: Otáhal, A. – Hobzík, V.: Slezská hymna, VMO 18, 
1910; Čeleda, M.: K historii slezské hymny, SlSb 47, 
1949; Ficek, V.: Jan Neruda o Slezsku, Ostrava 1961; týž: 
Z rodného kraje, Ostrava 1977; Koukal, P.: O slezských 
hymnách, VL 17, 1991, č. 2.   JP 

SLEZSKÁ LIDOVÁ STRANA  (polsky Śląska Par-
tija Ludowa, německy Schlesische Volkspartei), 
separatistická politická strana na Těšínsku.

SLEZANÉ
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Byla zal. r. 1909 → J. Koždoněm v souvis-
losti s přípravami voleb do → Slezského 
zemského sněmu v → Opavě. Sdružovala 
tzv. Šlonzakovce, občany s nedovršeným nár. 
uvědoměním (→ jazyk šlon ský), orientované 
protipolsky a proněmec ky, prosazující slez. 
separatistické tendence (heslo „Slezsko Sle-
zanům“) a ideu „slezské etnické odlišnosti“. 
Kolem r. 1914 čítala asi 1 tis. členů. Soc. zá-
kladnou strany byli zámožní rolníci, obchod-
níci a živnostníci z → Těšínska. Masovou 
základnou tohoto po lit. hnutí byl od r. 1910 
nepolit. Svaz Sleza nů, který disponoval v po-
lovině 30. l. v sek cích něm. a pol. 3 až 4 tis. 
členy. Tiskovým orgánem byl (do r. 1923) 
časopis Ślązak. Po rozdělení Těšínska na pol. 
a čs. část byla ak tivní téměř výhradně 
na území ČSR. Od r. 1923 vydávala časopis 
Nasz Lud, v němž se prosazovala spíše propol. 
orientace, zatímco pročesky zaměření přívr-
ženci strany se kon centrovali kolem týdeníku 
Nasz Ślązak. V r. 1921 předložil Koždoň 
prezidentu Masarykovi projekt autonomie 
→ Zaolzí a r. 1926 vypracoval pro Deuts-
cher Schutzbund ve Vratislavi memorandum 
o těšínském korido ru, v němž doporučo-
val vytvořit z Těšínska jakýsi mez. koridor 
podle vzoru Gdaňska. V r. 1928 strana pro-
testovala proti začlenění Těšínska do Země 
moravskoslezské. Strana se postupně začala 
sbližovat se separatis tickým hnutím → Sude-
toněmecké strany, nevystupovala však dosud 
s programem při pojení k Velkoněmecké říši, 
ale orientovala se na sebeurčení Šlonzáků 
a nedělitelnost jejich území. V r. 1938 po-
žadovala uspořá dání plebiscitu na Těšínsku 
o státoprávním zařazení oblasti. Zábor Za-
olzí Polskem v říjnu 1938 byl přijat s protesty 
a byl považován za zradu ze strany nacist. 
Německa na těšínských Slezanech. Okupací 
Těšínska nacisty S. l. s. zanikla, její vůdce 
Koždoň byl z polit. života odsunut do nevýzn. 
hosp. funkcí. 
Lit.: Witt, K.: Die Teschner Frage, Berlin 1935; Szefer, 
A.: Współpraca tzw. Ślązakowców z Niem cami na Śląsku 
Cieszyńskim 1910–1938, ZarŚ 26, 1963; Chlebowczyk, 
J.: Nad Olzą, Katowice 1971.   MM

SLEZSKÁ  LITERÁRNÍ SKUPINA, skupina hlá-
sící se k předchozí literární tradici v regionu. 
S. l. s. ohlásila svůj vznik v revue pro umění 
a kritiku → Číslo v r. 1946. Jejími členy byli 
→ D. Šajtar, → V. Bajnarová, → E. Sojka, → 
L. Kaňok, → A. Skýpala. Podle jejich pro-
gramu nesmí být sepětí spisovatele s krajem 
v rozporu s um. náročností. Členové se in-
spirovali tvorbou autorů umělecky i gene-
račně jim blízkých (Jiří Orten, → J. Kainar, 
Ivan Blat ný). Teoretikem a kritikem skupiny 
byl D. Šajtar, který tuto orientaci nastoupil 
už ve své knize Zlomená gesta (1944), vě-
nova né poezii J. Ortena, Kamila Bednáře 
a Klementa Bochořáka.   JS 

SLEZSKÁ UMĚLECKÁ LITINA , praktické užit-
né litinové výrobky, zdobené výtvarnými 
prvky (kamna, mříže, zábradlí, sloupy, por-
tály, náhrobní kříže ad.), a předměty s vý-
hradně dekorativní funkcí, jako plastiky, 
medaile, reliéfy, plakety ap. 
S. u. l. získala evr. proslulost zejm. v 19. stol. 
V oblasti tehdy prus. Horního Slezska to byly 
především hutě v Gliwicích, které prosluly 
kvalitní u. l., vyráběnou podle pův. návrhů 
místních nebo cizích tvůrců. V ně kdejším 
rak. Slezsku to byly především železárny 
v Bašce, → Třinci, Ludvíkově a Železné 
(dnes část → Vrbna pod Pradě dem), kde 
se vyráběla u. l., především kam na, zábradlí, 
zahradní nábytek a náhrobní kříže. Produkty 
u. l. z rakousko -slez. hutí byly často odvo-
zeny z gliwických mode lů (zejm. litinový 
kalamář ve tvaru mušle, plastika Poslední 
večeře Páně Leonarda Posche, plastika 
Svatba v Káni Galilejské), působili zde však 
i vl. výtvarníci, v Železné např. B. Kutzer 
(→ Kutzerové) z Dolního Údolí nebo Chris-
toph Mendel z → Jánského Vr chu. V um. 
plastikách ze Železné se obje vují hornické 
a hutnické motivy a náměty související s ma-
jitelem hutí – vratislavským biskupstvím. 
Na severových. Moravě se vý robou um. li-
tiny zabývaly arcibiskupské že lezárny ve → 
Frýdlantě nad Ostravicí, kde zdomácněla 
v 19. stol. zejm. výroba zdobe ných litinových 
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kamen a krbů a funerální li tina (náhrobky, 
hrobní kříže, hřbitovní kříže ap.). 
Lit.: Schmidt, E.: Schlesischer Eisenkunstguss, Bres-
lau 1940; Orlík, J.: K historii u. l. z Ludvíkova 
a Buch bergsthalu, ČSM-B 19, 1970; Myška, M.: U. l. 
z Buchberkstálu, SM 58, 1989. 
Obr.: E27–29; M26.   MM

SLEZSKÁ  UNIVERZITA V OPAVĚ, vysoká 
ško la zřízená v roce 1991. 
Úsilí o založení VŠ (→ školství vysoké) 
v → Opavě se datuje od neúspěš ného po-
kusu o přenesení něm. oddělení univer-
zity ve Lvově r. 1870 (bezvýsledné pokusy 
i po r. 1945 a během r. 1968). Od r. 1953 
v Opavě působila se statutem VŠ dvouletá 
Vyšší pedagogická škola, r. 1959 pře nesená 
do → Ostravy. Po složitých jedná ních 
vznikly 17. 9. 1990 (z rozhodnutí akad. se-
nátu MU) FF v Opavě a Obchodně podnika-
telská fakulta v → Karviné. Záko nem České 
národní rady č. 314/1991 Sb. z 9. 7. 1991 byla 
založena SU se sídlem v Opavě. Obě její 
fakulty – Filozofická (dnes FPF) v Opavě 
i Obchodně -podnikatelská (OPF) v Karviné 
byly umístěny v budovách býv. OV KSČ. 
V r. 1995 získala SU budovu býv. Zemského 
finančního ředitelství na Bezručově nám. 
(dnes Fakulta veřejných politik). Pro potřeby 
FPF byla navíc rekonstruována a r. 1997 
předána do provozu budova někdejší slez. 
vlády na Masarykově ul., v r. 2003 též býv. 
ARMA (Armádní dům) v ul. Na Rybníčku 
(dnes rektorát a Matematický ústav) ad. Pův. 
zajišťovala SU bakalářské vzdělání asi 400 
studentů. Do r. 2000 bylo v Opavě vybudo-
váno osm vědecko -pedagogických pracovišť: 
Ústav bohemistiky a knihovnic tví, Ústav ci-
zích jazyků, Ústav fyziky, Ústav matematiky, 
Ústav historie a muzeologie, Ústav infor-
matiky, Ústav společenských věd a Institut 
tvůrčí fotogra fie, který vznikl ze Školy vý-
tvarné fotografie, zal. r. 1971 při Svazu čes-
kých fotografů, a r. 1990 se stal součástí SU 
(jeho dlouholetým ved. → V. Birgus). Cel-
kem nabízela FPF v akad. r. 2000/01 studium 
14 bakalářských a 19 magisterských oborů, 
navštěvovalo ji 1 620 studentů. Obchodně 

podni katelská fakulta v Karviné dispo-
nuje 10 katedrami (ekonomie, marketingu, 
manage mentu a podnikání, financí, účetnic-
tví, matematických metod v ekonomii, in-
formatiky, spol. věd, komunikace a tělesné 
výchovy). Obě fakulty vybudovaly vl. infor-
mační systém napojený na vnější da tabázová 
centra, knihovny, specializované učebny vy-
bavené moderní technikou. V r. 2008 vznikla 
vyčleněním z FPF Fakulta veřejných politik, 
která nabízí obory pokrývající oblast sek-
toru veř. služeb – od ošetřovatelství přes 
soc. práci až po speciální pedagogiku. SU 
je členem European University Association, 
udržuje kontakty s řadou zahr. univerzit 
a intenzivně spolupracuje s nejbližšími VŠ 
zejm. v pol. Slezsku. Její mez. styky se sou-
střeďují také na věd. a vysokošk. pracoviště 
v Polsku, Německu a Rakousku. In stitut 
tvůrčí fotografie, zaměřený na výtv. inter-
mediální, užitou, reportážní a zejm. do-
kumentární fotografii, uspořádal desítky 
vý stav doma i v zahraničí (např. USA, Indie, 
Jihoafrická republika). 
Lit.: Birgus, V.: 20 let Institutu výtvarné fotografie, 
Opava 1991; Steiner, J.: Pět let Obchodně podnikatelské 
fakulty SU v Karviné, VL 22, 1996; Deset let Obchodně 
podnikatelské fakulty v Karviné 1990–2000, Karviná 
2000; Jirásek, Z.: K výročí opavského vysokého škol ství, 
VL 26, 2000; Vysoké školství ve Slezsku a na Ostravsku, 
Opava 2001.   NP

SLEZSKÉ DIVADLO  V OPAVĚ 
Poč. čes. stálé profesionální scény jsou spo-
jeny s něm. divadlem, které působilo v bu dově 
měst. divadla (postaveno 1804–05, vý zdoba 
interiéru Lorenzo Sacchetti). V r. 1882 pře-
stavba divadla podle návrhu Eduarda Labitz-
kého (novorenes. úprava fasády), po požáru 
1909 přebudováno (projekt Ferdinand Fellner). 
Něm. di vadlo do r. 1944. V r. 1945 zal. Slezské 
národní divadlo (1949–53 Městské oblastní 
divadlo Zdeňka Nejedlého, 1953–57 Diva-
dlo Z. Nejedlého, 1957–90 Slezské divadlo 
Z. Nejedlého, 1990–dosud Slezské divadlo). 
R. 1954 byly soubory zredukovány na čino-
herní a operní. Adaptace budovy ve stylu so-
cial. realismu proběhla v r. 1948 a v l. 1955–59 
(projekt → J. Krischke a Miroslav Selinger). 

SLEZSKÁ UMĚLECKÁ LITINA
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Rozsáhlá rekon strukce (1990–95, projekt 
→ I. Klimeš) vrátila budově novorenes. po-
dobu. Ředite lé: → K. Kügler (1946–47), → 
O. Linhart (1947–48, 1968–70), Josef Mare-
ček (1948–49), → V. Hamšík (1949–56), → 
K. M. Skoumal (1956–58), Jaromír Dronski 
(1958–68), → V. Jakš (1971–76). Jaroslav Vo-
dák (1977–80), → A. Kup ková (1980–83), → 
J. Měřínský (1983–90, 1999–2000), → V. Ko-
žušník (1990–94), Jaroslav Šomek (1994–99), 
Sylva Gapková (2000–2005), Zdeněk Čer-
nín (pověřen řízením 2006), Pavol Tužinský 
(2006−2007), Jindřich Pasker (2007–dosud). 
Činohra 
Činoherní soubor se divákům poprvé před-
stavil 22. 9. 1945 (Karel Čapek: Matka, rež. 
Vladimír Štros, titulní role Marie Šafaří-
ková). První šéf → Z. Podlipný dosáhl ve své 
krátké tvůrčí činnosti dobrých výsledků, an-
gažoval Marii Preislerovou, Marii Rintovou, 
Metoděje Bokůvku, Milana Hlavína, Zdeňka 
Dřevojánka, Josefa Kosinu, Františka Lauter-
bacha aj. Po jeho smrti se činohra ocitla v tí-
živé situaci, která měla vliv na vnitřní rozklad 
souboru. V sezoně 1946/47 měly inscenace 
dobrou um. úroveň díky hostujícím režisé-
rům Milanovi Svobodovi, → Z. Hofbauerovi 
a V. Hamšíkovi. Po odchodu ředitele a šéfa 
činohry → O. Linharta soubor stagnoval 
a postrádal ved. osobnost. V l. 1949–54 byl 
ředitelem a šéfem činohry V. Hamšík, poté jej 
vystřídal → T. Bok. V sezoně 1958/59 mladá 
režisérská dvojice → M. Horanský a Ivan 
Šarše ve spojení s novým šéfem činohry → 
S. Vyskočilem vytvořili schopný um. tým. 
Nastala proměna souboru, postupně odešli 
Josef Haukvic, Jiří Kalina, Stanislav Wan-
das, Jeroným Horák, Vladimír Kořínek, zů-
stali pouze Metoděj Bokův ka, Eliška Zíková, 
→ M. Bittlová, → V. Klazar, → P. Horálek 
a nastoupili → K. Vochoč, Zdena Vařechová, 
Emanuel Křenek, Jaromír Polčík, Drahomír 
Ožana, Miluše Janská, Antonín Beba. Od 
r. 1961 zde působi la Eva Záběhlická, Lubomír 
Vraspír. Repertoár v l. 1963–69 byl značně 
proměnlivý, doplněný o velký počet čs. prem. 
V sezoně 1966/67 byla otevřeněji a s větším 

důrazem zařazo vána díla na fil. a humanis-
tická témata. Přes náročnost uvedených děl 
předvedla činohra zdařilé inscenace. Změny 
dramaturgického plánu v sezoně 1968/69 
byly ovlivněny po liticko -spol. situací. Aktuál-
ně byla zařazena hra Roberta Bolta Člověk 
pro každé počasí (1969, rež. → R. Koval 
j. h.). Působení dramaturgů bylo krátkodobé, 
výběrem titulů se zabýval šéf činohry nebo 
ředitel, změna nastala až s příchodem dra-
maturga → M. Zbavitele. Po r. 1968 volili 
převážně neproblematická témata, ale zá-
roveň tituly, které byly při pisovány různým 
výročím, a tak uvedli hry Jana neboli Skři-
vánek (1970) Jeana Anouilha, Život Galileův 
(1971) Bertolta Brechta (obě v rež. → S. Ho-
luba). V následujícím období byla rovno-
měrně zastoupena klasická i soudobá tvorba. 
Úspěšné inscenace vytvořili zejm. hostující 
režiséři → M. Hynšt, R. Koval, → J. Ka-
čer. V 80. l. byl v dramaturgii kladen důraz 
na současnou hru (Oldřich Daněk, Osvald 
Za hradník, Josef Bouček). – Po revoluci 
1989 byly i zde uváděny exilové a samizda-
tové texty (např. Ivan Klíma: Porota; Miro-
slav Švandrlík – Vlastimil Venclík: Černí 
baroni; obě v r. 1990). V 1. polovině 90. l. 
chyběla koncepční dramatur gie. Z kmeno-
vých členů souboru v r. 1990 zůstali Zdislava 
Bohuslavová (1986–91), Ivana Gloga rová-
-Petrželová (1985–dosud), Jana Paroulko vá 
(1967–2004), Karla Pyšková (1982–2003), 
Marie Vysoká -Štěchová (1980–94), Ludmila 
Štědrá (1963–2004), Hana Kaslová -Vaňková 
(1979–dosud, v r. 2001 nominována na Cenu 
Thálie), Emanuel Křenek (1957–2002), → 
J. Na vrátil, Drahomír Ožana (1959–2002), 
Alexandr Postler ml. (1984–92), Jindřich 
Suchopár (1963–97), Jaroslav Vopál ka 
(1962–92). Odešli Miluše Janská (1960–90), 
Jaromír Polčík (1958–90, v l. 1990–99 drama-
turgem), → Petr Vaněk, z mladé generace 
Milan Hloušek (1986–90), Marek Zahradní-
ček (1982–90) a Karin Szelongová (1982–90). 
Vrátili se František Štěpán (1968–70, 1972–86, 
1990–2004) a Antonín Tázlar (1962–87, 
1991–94). Nově byli angažováni Petr Hofman 
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(1990–96) a Josef Pod biera (1990–2001), Petr 
Houska (1991–2004), Lenka Waclawiecová 
(1992–2004), Petr Klimeš (1992–2007), Ma-
rek Kunc (1992–97, 1998–2008) aj. Sezonu 
1994/95 zahájil šéf činohry → B. Jansa, 
který přizval k dramatur gické spolupráci → 
M. Procházkovou a od r. 1997 i → L. Slívu. 
V následujících l. byli angažováni zejm. 
mladí herci Kamila Večerko vá -Srubková 
(1994–dosud), Martin Valouch (1995–2000, 
2008−dosud), Zdeněk Pavlíček (1996–2004), 
Jana Epikaridis (1997–2006), Sabina Figa-
rová -Muchová (1997–dosud) aj. Dále byl 
angažován Martin Táborský (1997–dosud) 
a svým vyzrá lým herectvím obohatili soubor 
Otakar Prajzner (2000–03) a Kostas Zerda-
loglu (2003−dosud). 2000–03 šéfem činohry 
→ V. Klemens, koncem r. 2003 byl vedením 
či nohry pověřen Z. Černín a následně se stal 
jejím šéfem (2004−08). Po jeho odchodu 
se ujala vedení dramaturgyně Blanka Fiše-
rová (2008−10) a následně Roman Grosz-
mann (2011−dosud).
Opera 
Tradice operních představení na Opavsku za-
čala již na konci 18. stol. (→ opavská opera). 
Po r. 1945 byl v nově vzniklém Slez ském 
národním divadle konstituován čes. operní 
soubor, který se stabilizoval pod vedením 
Františka Preislera (1946–53). V l. 1953–56 
převzal vedení opery → I. Jirásek, který 
započal v → Opavě provádění operních děl 
soudo bých skladatelů. Na něj navázalo pů-
sobení Emila Křepelky (1956–58), → J. Ka-
re še (1958–62) a opět E. Křepelky (1963–71) 
a J. Kareše (1971–82). Křepelkova etapa se vy-
značovala průbojnou dramaturgií v ob lasti 
klasiky i soudobé opery (Bohuslav Martinů: 
Divadlo za branou, 1965, ad.). V l. 1982–90 
vedl operu → P. Škarohlíd, 1990–93 Ol-
dřich Bohuňovský, 1993–95 Inge Švando vá, 
1995−2000 Petr Šumník, 2002−07 Dalibor 
Hrda, 2007−11 Damiano Binetti a od r. 2012 
Jana Andělová Pletichová. – V 90. l. se opav-
ská opera opakovaně prosadila na celostát. 
Festivalu českého hu debního divadla (např. 
Janáčkova Její pas torkyňa). Opavská operní 

scéna plnila také funkci pedagogickou tím, 
že dávala prostor mladým zpěvákům, kteří 
později našli uplatnění na předních operních 
scénách. Soubor se pravidelně účastní hud. 
festivalů a s úspěchem se prezentuje i v za-
hraničí. Ocenění získávají i jednotliví sólisté, 
např. Katarína Jorda Kramolišová získala 
za roli Normy ve stejnojmenné opeře cenu 
Thálie za r. 2004. 
Lit.: Slezské divadlo Zdeňka Nejedlého v Opavě 
1945–1985, Opava 1985; Puhač, V. – Zbavitel, M.: Pře-
hled uměleckých pracovníků a repertoáry 1945–1989, 
Opava 1989; Zbavitel, M.: Kalendárium dějin divadla 
v Opavě, Opava 1995; Boženek, K.: Opavská opera I–III, 
Opava 2000; Encyklopedie divadelních souborů, Praha 
2000.   KB + SP 

SLEZSKÉ DIVADLO  ZDEŇKA NEJEDLÉHO → 
Slezské divadlo v Opavě

SLEZSKÉ KMENY  (slovanské), skupina 
slovanských kmenů, které sídlily v rané 
a střední době hradištní na území Slezska 
(před jeho začleněním do Velkomoravské 
říše a jejích nástupnických států Přemyslo-
v ců a Piastovců). 
Jednotlivé kmenové struktury a jejich teri-
toria vykrystalizovaly v rámci spol., hosp. 
a kult. vývoje ze slovanských populací, 
které se v průběhu 6. stol. usídlily v tomto 
regionu. Z analýzy textu nejst. písemného 
pramene dotýkajícího se slovanského osíd-
lení Slezska z poloviny 9. stol. (tzv. Geograf 
bavorský) vyplývá, že Dolní Slezsko osídlili 
Dědošané, Slezané a Bižunčané, Horní pak 
Opolané, Golensici (→ Holasici) a Lupi glaa. 
Z nich se nepodařilo blíže identifikovat Bi-
žunčany, za nimiž se snad skrývají poz ději 
uvádění Bobřané, a především záhadné Lu-
piglaa. S řadou výhrad bývají ztotožňo váni 
s Lubušany, resp. s pozdějšími Bílými (altera) 
Chorvaty. Anonym ve své zprávě uvádí i roz-
sah teritorií jednotlivých kmenů, které cha-
rakterizuje počtem civitas, tj. hra disek, která 
ovládají: Dědošané 20, Slezané 15, Bižun-
čané 2, Opolané 20, Holasici 5, Lupiglaa 30. 
Z holasických hradisk známe Víno u → Slez-
ských Rudoltic, Lubomia u Wodzislawi, hra-
disko u Kylešovic (→ Opa va). Otevřenou 
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otázkou zůstává, zda vých. hranici Holasiců 
tvořila řeka Odra nebo až horské pásmo 
Beskyd. Z tohoto konstato vání vyplývá 
otázka, zda hradiska → Cho těbuz -Podobora 
(u Českého → Těšína) a Międziświeć (u Cie-
szyna) ještě ležela na holasickém území, jak 
se domnívají někteří autoři (J. Szydłowski 
ad.). V opačném případě nále žela některému 
ze členů kmenového svazu Vislanů. Hra-
diska v → Krnově -Kojetíně, v → Hradci 
nad Moravicí a v Petřkovicích (→ Landek) 
s největší pravděpodobnos tí představují vy-
sunuté pozice Moravanů. Údaje Geografa 
rozšiřují pozdější prameny (Pražské privile-
gium z r. 1089 a Dětmarova kronika) o další 
kmeny: Bobřany (viz výše), Třebovjany 
a menší celky Nivce a Zara. Po psaná kme-
nová struktura nevylučovala do budoucna 
možnost splývání několika celků v jeden, 
resp. vytváření kmenových svazů. V rámci 
dolnoslez. kmenů hráli význ. sjed nocovací 
roli Slezané. Na jejich teritoriu se nachá-
zel na posvátné hoře Slęża nedaleko dnešní 
Vratislavi (Wrocław) význ. kultov ní okrsek. 
Tato fakta hrála rozhodující roli při přenesení 
jména Slezanů na celý region. Uskupení dol-
noslez. a hornoslez. kmenů odděloval pohra-
niční pás, jehož osu tvořila Kladská Nisa (tzv. 
slez. přerva). Archeol. nálezy nás informují, 
že obyv. sídlilo v osa dách vesnického typu 
(otevřené) a od 7. stol. i na hradiscích různých 
velikostí (Víno, Petřkovice -Landek) a zabý-
valo se zeměděl stvím, chovem domácích zví-
řat a využívalo i přírodní potravinové zdroje 
(lov, rybolov, sběr lesních plodin). Význ. roli 
v hosp. ži votě hrála i těžba různých surovin 
(železná ruda, drahé kovy, dřevo, kámen, 
hlína), ale i další suroviny (např. kůže, ro-
hovina, pa rohovina) a jejich zpracovávání 
na finální produkty (např. zbraně, nástroje, 
šperky, nábytek, nádobí atd.). Přítomnost 
importů z oblasti Velké Moravy, karolinské 
a nordic ké je dokladem udržování živých 
kontaktů se sousedy a naznačuje směry 
obch. výměny. Existenci náb. rituálů do-
kládají přede vším místa kultovních obřadů 
(hora Ślęża) a pohřební zvyklosti (kremace, 

mohylová a plochá pohřebiště, která se po-
zvolna mění v kostrová). Expanze Velkomo-
rav. říše v po slední čtvrtině 9. stol. znamenala 
konec samostatnosti slez. kmenů. V průběhu 
10. stol. již byla jejich území v držení pře-
myslovských panovníků a na konci téhož stol. 
se stala součástí piastovského státu. 
Lit.: Szydłowski, J.: Terytorium plemienne „Golen-
si zi“ – na podstawie nowych żródeł archeologicznych, 
in: Archeologický sborník, Ostrava 1974.  JPk 

SLEZSKÉ NÁRODNÍ DIVADLO  → Slezské di-
vadlo v Opavě

SLEZSKÉ PÍSNĚ  → Bezruč, Petr

SLEZSKÉ RUDOLTICE  (Bruntál), německy 
Rosswald, obec na Osoblažsku s barokním 
zámkem zvaným Slezské Versailles; 519 
obyvatel (2011). 
Převážně zemědělská obec zřejmě vznikla 
v souvislosti s kolonizací biskupa Bruna 
ze Schauenburku ve 13. stol. (první písemná 
zmínka z r. 1255) na území osídleném dříve 
slovanskými kmeny (→ slez. kmeny), jejichž 
pozůstatkem je nedaleké hradiště u osady 
Víno. Pův. ves a městys R. byly v r. 1947 
sloučeny v jednu obec s názvem S. R. – 
Zdejší pozdně got. tvrz přestavěli či renes. 
zámkem zcela nahradili → Fulštejnové 
v polovině 16. stol. či později → Sedlničtí 
z Choltic. V r. 1630 R. zakoupili Hodicové – 
patrně Karel Josef započal ke konci 17. stol. 
přestavbu zámku na reprezentativní barok. 
sídlo o 4 křídlech s vysunutou kaplí ve tvaru 
trojlistu. Do historie obce však nejvýrazněji 
zasáhl → A. J. Hodic, který ve 3. čtvrtině 
18. stol. upravil zámek ve velkorysém duchu 
do podoby vrcholně barok. sídla obklopeného 
rozsáhlým parkem s množstvím zahrad-
ních staveb (umělá skála se zříceninou, pa-
goda, poustevna, kravín Dafnin dvůr, údajně 
s mramorovými žlaby a zrcadly na stěnách, 
ap.) a spoustou soch, vodotrysků a jezer 
(→ zahrady a parky). Pozoruhodná byla také 
rokokově přebujelá, až bizarně působící štu-
ková výzdoba zámeckých interiérů, jejímž 
autorem byl sochař a štukatér → J. Schubert. 
Panství se tehdy stalo i pro své hud. a div. 

SLEZSKÉ KMENY
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aktivity (→ zámecké kapely a divadla) kult. 
střediskem, jehož slávu korunovala návštěva 
prus. krále → Fridricha II., r. 1758 v dopro-
vodu franc. myslitele Voltaira, a bylo mu 
přezdíváno Slezské Versailles. A. J. Hodic 
se však jeho budováním zadlužil a na konci 
života musel prchat před exekucí. Od konce 
18. stol. areál chátral (za Čejků z Badenfeldu 
sem umístěna továrna na sukno). Dnešní po-
dobu zámek získal na přelomu 19. a 20. stol. 
(za držení krnovským továrníkem Hein-
richem Steuerem), kdy byla snesena man-
sardová střecha a druhé patro upraveno 
na historizující atiku s věží nad vstupní bra-
nou. Zkázu zámku přinesl přechod fronty 
v r. 1945, při němž vzaly zasvé zbytky parku 
i bohaté interiéry. V posledním desetiletí 
je objekt postupně obnovován a zpřístupňo-
ván veřejnosti. – K dalším památkám obce 
patří barok. protimorová socha Immaculaty 
v nadživotní velikosti na nám. před zámkem 
v části Městys a novorománský bazilikální 
kostel sv. Kateřiny v části Ves, který vznikl 
v l. 1871–73 podle projektu → G. Meretty. 
V místě zlikvidované obce Pelhřimovy (dnes 
na katastru S. R.) se nachází hnutím Duha 
postupně obnovovaný got. kostel sv. Jiří ze 
3. čtvrtiny 13. stol.
Lit.: Kuča 6; HM 13; Svátek, J.: Hudba a divadlo 
na zámcích S. R. a Velké Hoštice, Studie Muzea Kromě-
řížska 1991; Kouřil, P. – Prix, D.: Kostel sv. Jiří v Pel-
hřimovech, ČSZM-B 40, 1991, č. 1; Plaček, M.: Hrady 
a zámky na Moravě a ve Slezsku, Praha 1996; Nejez, 
V.: K tradicím „živé šachovnice“ na zámku ve S. R., VL 
24, 1998, č. 2; Myška, M.: Hrabě Hodic a jeho svět. Zá-
mecká kultura ve Slezsku mezi barokem a osvícenstvím, 
Ostrava 2011. 
Obr.: A33; HZ73; M247–248; Z48.   JI

SLEZSKÉ VÁLKY , součást války o dědictví 
rakouské, zápas o nástupnictví a zachování 
integrity habsburské monarchie po smrti po-
sledního Habsburka Karla VI. 20. 10. 1740. 
Nástupnické právo jeho dcery Marie Tere-
zie bylo garantováno pragmatickou sankcí, 
kterou však řada evr. panovníků neakcep-
tovala a vystoupila proti nové panovnici 
s územními nároky. Prus. král → Fridrich 
II. již v prosinci 1740 vstoupil do Slezska, 

jehož odstoupení požadoval jako odměnu 
za poskytnutí voj. a diplomatické pomoci. 
Za hájil tak první slez. válku a s výjimkou 
ně kolika pevností bez obtíží získal území 
Slez ska, 23. 1. 1741 jeho vojska obsadila také 
→ Opavu. Narychlo zformovaná rak. ar-
máda byla 10. 4. 1741 poražena u Mollwitz 
(Mału jowice u Brzegu). Proti Rakousku 
se zfor movala silná koalice Pruska, Španěl-
ska, Ba vorska, Francie, Saska ad. Bavorský 
kurfiřt Karel Albert obsadil Horní Rakousy 
a v lis topadu 1741 ovládl s franc. pomocí 
Prahu, kde se nechal 7. 12. prohlásit čes. krá-
lem. Na konci r. 1741 rozvinul Fridrich II. voj. 
akce na Moravě, získal pevnost Olomouc, 
oblehl Brno a chtěl ohrozit Vídeň; partyzán-
ský odpor v týlu a s uh. pomocí zformovaná 
armáda jej však na jaře 1742 donutily z Mo-
ravy i z Opavska ustoupit. Bitva u Chotusic 
ve vých. Čechách 17. 5. 1742 přinesla však 
další porážku rak. vojsk a Marie Terezie, aby 
mohla obrátit síly proti Karlu Alberto vi, při-
stoupila na podmínky vratislavského míru 
(→ vratislavská konvence), definitivně stvr-
zené v Berlíně 28. 7. 1742. Ztraceno bylo 
Kladsko a s výjimkou → Těšínska, části 
Opavska, Krnovska a Niska celé Slez sko. Pa-
novnice však mohla soustředit síly, vytlačit 
franc. i bavorská vojska z Čech a přesunout 
těžiště bojů do Bavorska, Itálie a Porýní. Její 
dohoda se Saskem, Ruskem a Nizozemím 
vzbudila obavy Fridricha II. a vyvolala v létě 
1744 jeho nový útok (dru há válka slez.). Hl. 
nápor směřoval do Čech, ale okrajově bylo 
zasaženo i území severo vých. Moravy a rak. 
Slezska; znovu byla prus. okupací postižena 
i Opava. Marie Terezie již na konci r. 1744 
vyslala vojska do Slezska, v lednu 1745 
uzavřela ve Varšavě proti Prusku dohodu 
s Anglií, Nizozemskem a Saskem, ale voj. 
úspěchů se nedočkala (těžká porážka v čer-
venci 1745 u Hohenfrie debergu, nyní Dob-
romierz). Po porážkách rak. i saských vojsk 
byl 25. 12. 1745 uza vřen → drážďanský mír, 
potvrzující stav po berlínském ujednání. Tím 
skončily boje ve stř. Evropě a pokračovaly 
na vzdálenějších bojištích v Itálii, Nizozemí 

SLEZSKÉ RUDOLTICE
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i v zámoří. Kon flikt byl ukončen cášským 
mírem z 18. 10. 1748, který znamenal ztrátu 
Slezska a části ital. území, ale potvrdil plat-
nost pragmatic ké sankce. Snaha o znovuzís-
kání Slezska a překonání ekon. zaostalosti 
vedla pak k cí levědomé reformní činnosti, 
která měla Ra kousku zabezpečit úspěšnou 
odvetu v tzv. válce sedmileté (1756–63). 
Úvodem k ní byla změna tradičních alianč-
ních uskupení, přechod Anglie na stranu 
Pruska a Francie po bok Rakouska. Válka 
byla zahájena ne čekaným vpádem Fridricha 
II. do Saska a Čech v srpnu 1756 a porážkou 
rak. armády u Lovosic. Po neúspěchu Prusů 
17. 6. 1757 u Kolína pokračovaly boje hl. 
ve Slezsku a Sasku. Rak. armáda zprvu ob-
sadila znač nou část Slezska i s Vratislaví, ale 
po zdrcu jící porážce u Lutynie (Leuthen) zá-
padně od Leśnice 5. 12. 1757 je znovu ztratila 
a vy stavila obyv. prus. represím. Na jaře 1758 
směřoval útok Prusů do rak. Slezska a na Mo-
ravu, znovu byla obsazena Opava a Olomouc 
byla zachráněna jen úspěšným zásahem ge-
nerála Laudona proti prus. po silám u Doma-
šova nad Bystřicí. Vystoupení Ruska po boku 
Rakouska přineslo vítězství spojenců v létě 
1759 u Kunnersdorfu (Ku nowice) a na čas 
i obsazení Berlína, rozpor né zájmy členů 
aliance nedovolily však koordinovanou pro-
tiprus. akci a posléze nástup Fridrichova ob-
divovatele Petra III. na car ský trůn znamenal 
přechod Ruska na prus. stranu. Fridrichovi II. 
se podařilo během r. 1762 vytlačit rak. vojska 
z prus. Slezska a znovu vpadnout do Čech 
i rak. Slezska, během slez. válek již popáté 
byla obsazena Opava. Všeob. vyčerpání 
vedlo k ukon čení zápasu mezi Francií a Ang-
lií mírem pařížským a bojů ve stř. Evropě mí-
rem hu bertsburským. Výsledkem pro Slezsko 
i čes. země bylo zpustošení, populační ztráty, 
zatí žení obyv. berněmi i voj. povinnostmi. 
Lit.: Vojenské dějiny Československa 1–2, Praha 1985; 
Bělina, P.: Generál Laudon, Praha 1993; Gebauer, J. – 
Štěpán, V.: Válečná kronika Opavska (1060–1945), Kra-
vaře 2000; Maur, E.: 12. 5. 1743. Marie Terezie. Koru-
novace na usmířenou, Praha 2003; Gawrecki, D. a kol.: 
Dějiny Českého Slezska 1740–2000, Opava 2003.   LD 

SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM , muzejní ústav 
v Opavě s působností pro oblast nynějšího 
českého Slezska a přilehlé části severo-
východní Moravy. 
Vzniklo sloučením několika opavských mu-
zejních institucí. V první řadě navazuje 
na Gymnazijní muzeum, zal. v r. 1814 (pův. 
projektované jako Provinční muzeum ra-
kouského Slezska, nejst. muzeum na území 
dnešní ČR). Jeho zakladateli byli gymn. prof. 
→ F. Ens, vysloužilý hejtman a amatér ský 
botanik a mineralog Franz Mückusch von 
Buchberg a opavský purkmistr Josef Jo-
hann Schößler. Muzeum mělo zpoč. přede-
vším přírodovědný charakter a byla při něm 
budo vána věd. knihovna. Jako samostatný 
ústav s převažujícím něm. vlivem trvalo 
do 30. 4. 1939. Druhým muzejním ústavem, 
zal. v r. 1882 z podnětu opavské Obchodní 
a živnosten ské komory, se stalo Umělecko-

-prů myslové muzeum, které své pův. poslání 
postupně rozšiřovalo i na jiné obory (náro-
dopis, ar cheologii, numismatiku ad.). Přijalo 
od 1. 1. 1921 po převzetí slez. → zem. vládou 
po jmenování SZM. Pův. bylo umístěno v bu-
dově tzv. měst. hlásky, od r. 1895 ve vl. neo-
renes. budově. Reg. kulturu Slezska začalo 
toto muzeum dokumentovat teprve od 2. de-
sítiletí 20. stol. Jako samostatný ústav trvalo 
do 30. 4. 1939. – Třetím muzejním ústavem 
v Opavě se stalo v r. 1884 skupinou slez. bu-
ditelů čes. nár. orientace (→ V. Prasek, → 
J. Zukal) zal. Muzeum → Matice opavské. 
Potýkalo se s hosp. potížemi a r. 1922 bylo 
jako depo zitum začleněno do SZM. Jako 
produkt sílí cího něm. nacionalismu opavské 
měst. ko munity vzniklo v r. 1896 Městské 
muzeum, dokumentující přínos něm. etnika 
na rozvoji Opavy. Od r. 1903 bylo umístěno 
v renovo vané budově měst. hlásky. Ve 20. l. 
20. stol. vznikla v Opavě dvě čes. muzea: 
v r. 1924 Československé zemědělské mu-
zeum jako pobočka pražského Zemědělského 
muzea (zakladatelé František Myslivec, 
Alois Kacíř, František Drahný a slez. velko-
statkáři). Mělo dokumentovat vývoj země-
dělského sektoru včetně lesnictví ve Slezsku 
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a na severových. Moravě. Jeho rezidencí 
se stal od r. 1930 Blücherův palác na Masa-
rykově tř. V r. 1927 byly položeny základy 
tzv. Legionář ského muzea, jehož posláním 
bylo doku mentovat podíl Slezanů v domácím 
a zahr. odboji 1914–18 a pěstovat legionář-
skou tra dici. Po anexi podstatné části tehdej-
šího čs. Slezska Velkoněmeckou říší v říjnu 
1938 (→ mnichovský diktát) bylo k 1. 5. 1939 
zříze no v Opavě Říšské župní muzeum spo-
jením SZM a Gymnazijního muzea. Jako 
další sa mostatný ústav se zachovalo pouze 
Městské muzeum, zatímco ostatní muzea 
byla zruše na. Říšské župní muzeum utrpělo 
velké ško dy v důsledku válečných událostí. 
Část sbí rek byla evakuována na bezpečnější 
místa, výstavní budova a v ní uložené sbírky 
byly z velké části zničeny. Obnova SZM za-
čala ihned v r. 1945 pod vedením ředitele 
dr. → K. Černohorského. Usnesením vlády 
ČSR z 10. 5. 1949 bylo muzeum postát-
něno a název změněn na Slezské muzeum. 
V rám ci tzv. decentralizace řízení připadlo 
pod správu KNV v → Ostravě a od r. 1960 
pod tamní ONV. V r. 1958 zřídilo SZM → 
Arboretum v Novém Dvoře, do struktury 
muzea byl tehdy začleněn → PPB a → Srub 
Petra Bezruče na Ostravici a v l. 1962–80 
se jeho součástí stalo Muzeum revolučních 
bojů a budování socia lismu v Ostravě (jako 
oddělení nejnovějších dějin), 1973–80 Mu-
zeum socialistické výstavby a Muzeum bojů 
proti fašismu v → Havířo vě. V r. 1990 se mu-
zeum vrátilo k názvu SZM, převzalo sbírky 
ostr. Muzea revolučních bojů a vý stavby so-
cialismu, které bylo zrušeno, a je ho součástí 
se stal hrabyňský → Památník Ostravské 
operace, přeměněný na Památník druhé svě-
tové války. Do SZM byl také včleněn z ČSAV 
r. 1992 vyčleněný → Slezský ústav. Od r. 1992 
je součástí SZM také Areál čs. opevnění 
v Darkovičkách u → Hlučína. V l. 2010–12 
byla provedena gen. oprava výstavní bu-
dovy muzea v Komenského sadech, Razu-
movského paláce, kam přesídlilo ředitelství, 
a tzv. Janottovy vily, do níž byla dislokována 
knihovna. Na podzim 2012 byla otevřena 

nová stálá expozice, vybudovaná na principu 
encyklopedie Slezska. Vedle stálé expozice 
pořádá SZM velké množství výstav, vydává 
periodika → ČSZM (pří rodovědná a spole-
čenskovědná řada), → SlSb i řadu samostat-
ných publikací. Součástí muzea je Knihovna 
SZM, obsahují cí nejkompletnější soubor 
domácích i zahr. silesiac v ČR. 
Lit.: Plaček, V. – Šefčík, E.: Opavské muzejnictví 
1814–1984, Opava 1984; 175 let Slezského muzea 
v Opavě 1814–1989, Opava 1989. 
Obr.: M (160, 167); S96.   MM

SLEZSKO , ČESKÝ STÁT A ČESKÁ KULTURA, 
cyklus přednášek pořádaný Masarykovou 
univerzitou v Brně. 
Přednášky vydala → Matice opavská v → 
Opavě v r. 1946. Texty informují o Slezsku 
jako o regionu, který se vyvíjel v rámci čes. 
státu a je vnímán jako součást čes. kult. dě-
jin. Nejprve je pozornost věnována dě jinám 
Slezska, ve studiích Josefa Skutila, Jindřicha 
Šebánka, → J. Macůrka a Františka Čady 
je zachycen složitý vývoj této oblasti od nejst. 
dob až po 18. stol. V dalších příspěvcích 
se vedle jaz. situace ve Slezsku (→ A. Kell-
ner) a um. slez. tradic (Albert Kutal) zamě-
řují pří spěvky na problematiku lit. vývoje 
od nejst. období (Ján Vilikovský) přes ba-
roko (→ J. Vašica) až po vývoj v 18. a 19. stol. 
(→ A. Grund). Samotnému → P. Bezručovi 
věnoval svůj příspěvek Josef Hrabák a o slez. 
hudbě a → P. Křížkovském pojednal Jan 
Racek. Josef Ludvík Fis cher v závěrečném 
slovu zdůraznil význam Slezska nejen pro 
hlubší poznání našich dě jin, ale i jeho aktuál-
ní smysl pro nově se utvá řející hist. realitu 
po druhé svět. válce.   JS 

SLEZSKO — KULTURA A ZEMĚ  → Vlastivědné 
listy

SLEZSKOOSTRAVSKÝ HRAD  (ZÁMEK), zmo-
dernizované zbytky šlechtického sídla ne-
daleko soutoku řek Ostravice a Lučiny na 
katastru Slezské Ostravy (Ostrava -město). 
Byl vybudován pravděpodobně na konci 
13. stol. opolskými knížaty k ochraně obch. 
cesty z → Opavy do → Těšína (viz též 
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→ hrady). Nejst. zmínka v pramenech 
je z r. 1297, kdy se připomíná kastelán Heř-
man, zv. Spe her. Z rukou těšínských knížat 
(→ Těšín ské knížectví) hrad přešel r. 1380 
do držby Arnošta z Tvorkova (→ Tvorkovští 
z Kravař), v době po husitských válkách jej 
získal → Jan Čapek ze Sán, r. 1508 panství 
koupili → Sedlničtí z Choltic. Ve 30. a 40. l. 
16. stol. byl přestavěn na renes. zámek, for-
tifikace však zůstaly zachovány a hradby 
byly dokonce rozšířeny, doplněny okrouh-
lými baštami na západě a vstupní věžovitou 
branou na severovýchodě. Za → třicetileté 
války byl zámek vypleněn císařskými, Dány 
i Švédy a postupně chátral. V 18. stol., za dr-
žení → Wilczky, už byl využíván pouze jako 
úřednické kanceláře a byty. Po požá ru r. 1872 
byl sice opraven, ale poddolová ní v závěru 
19. stol. přivodilo jeho zkázu. V r. 1929 bylo 
ze strachu před sesutím odbouráno horní 
zdivo a proti zřícení měla být zabezpečena 
spodní část. Opatření však byla marná 
a stavba se během 1. poloviny 20. stol. promě-
nila ve zříceninu (půda zde vlivem poddolo-
vání klesla až o 16 m). Ve 2. polovině 20. stol. 
se pro objekt vžilo anachronické označení 

„hrad“. Snahy o jeho obnovu v 60. l. vyšly na-
prázdno, naopak od konce 70. l. až do r. 1990 
byl objekt narušován nevhodnými zásahy, 
při nichž došlo k poškozením i demolicím 
hist. konstrukcí. Od začátku tisíciletí byl po-
stupně rekonstruován do podoby vycházejí cí 
vstříc potřebám zábavy a kultury, bohužel 
s rezignací na hist. hodnotu stavby. 
Lit.: Plaček, M.: Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku, 
Praha 1996; Kouřil, P. – Prix, D. – Wihoda, M.: Hrady 
českého Slezska, Brno 2000. 
Obr.: HZ71–72; M214; V133.  LD + JI

SLEZSKO -PLATĚNICKÁ KULTURA , archeolo-
gická kultura starší doby železné (halštatské 
období). 
Najdeme ji na území sev. a stř. Moravy, její 
slez. odnož byla soustředěna při řece Opavě 
a morav. po délce toku řek Moravy a Bečvy. 
Pochází se slez. skupiny lužické kultury, 
která se již ve třetí fázi doby bron zové zfor-
movala na sev. Moravě. Raná fáze s.-p. k. má 

výrazně přechodný charakter, což se proje-
vuje hl. v keramice, pohřebním ritu a také 
v používání již dříve existujících osad a po-
hřebišť. Osady s.-p. k. (např. Pa lonín, Skr-
beň) jsou málo prozkoumány, podobně jako 
hospodářství tohoto osídlení. O kontaktech 
se sousedy svědčí nalezené importy. Více in-
formací o pohřebním ritu přinesly výzkumy 
prováděné na řadě pohřebišť (např. Moravi-
čany, Slatinky, Če chy pod Kosířem); obecně 
bylo používáno spalování zemřelých. Jejich 
ostatky byly ukládány do popelnic (v poz-
dější fázi měly tvar amfory) nebo na dno 
jámy hrobu spo lu s jinými nástroji, předměty 
a ozdobami. Známé jsou též bohaté mohy-
lové hroby (např. Těšice). V ml. fázi s.-p. k. 
se objevily nové jevy jak v pohřbívání, tak 
i v osídlení (opevněné osady). Jejich přítom-
nost, stej ně jako ukrytí některých pokladů 
může mít spojitost se skytským ohrožením 
v 5. stol. př. n. l.   JSz 

SLEZSKÝ KULTURNÍ ÚSTAV , ústav vybudo-
vaný v Praze na spolkovém základě rodáky 
ze Slezska. 
Jeho posláním bylo obrátit pozornost čes. ve-
řejnosti k problematice čes. Slezska a po dílet 
se na kulturně polit. a soc. pomoci Slez sku 
při zajišťování jeho hosp. potřeb. Pův. vznikl 
na konci r. 1905 jako krajanský spo lek → 
Slezanů žijících v Praze. Dostalo se mu ná-
zvu Slezan. V jeho čele stanuli Oldřich Bu-
kovanský, → K. Engliš, → T. Stypa a Josef 
Kudela. Zastával roli jakéhosi slez. konzu-
látu, jehož posláním bylo „informová ní české 
veřejnosti o poměrech slezských“ pořádáním 
přednášek, dopisováním do ústředních no-
vin a časopisů a vydáváním samostatných 
publikací o Slezsku. Později k tomu přistou-
pila podpora škol a knihoven ve slez. obcích 
a pořádání výchovných zá jezdů obyv. Slez-
ska do Prahy. V r. 1910 se spolek přeměnil 
v národně obrannou Národ ní jednotu slez-
skou za předsednictví prof. T. Stypy s pro-
gramem „pěstovat společenské a vzdělávací 
styky mezi členy, podporo vat vývoj styků 
národnostních, kulturních a hospodářských 
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mezi Čechy slezskými a ostatními, obzvláště 
Prahou jako středis kem kulturního života 
českého a podporovat národní, osvětové 
a hospodářské snahy čes kého lidu ve Slez-
sku“. Kontakt se Slezskem měl zprostřed-
kovávat slez. sekretariát, který v l. 1908–12 
sídlil ve Slezské → Os travě a v l. 1912–15 
a 1928–38 v → Opavě. Činnost spolku byla 
rozšířena o podporu slez. studentů na VŠ 
v Praze (stipendia, od r. 1920 kolej Slezský 
domov). Po okupaci ČSR nacist. Německem 
byl spolek přejmenován na S. k. ú. a změ-
něny jeho stanovy ve smyslu přenesení tě-
žiště na soc. a kult. činnost. Starostou ústavu 
se stal Antonín Břeský. Po válce působil ústav 
pod předsednictvím → L. Vaška. V po předí 
jeho zájmu byla hosp. pomoc válkou zni-
čenému Slezsku, podpora slez. snah po sa-
mosprávě, zainteresování pražských věd. 
pracovišť na zpracování slez. problemati ky. 
Tomu měly sloužit akce typu Slezsko vpřed, 
Slezský týden. Zabránit duplicitě některých 
činností měla dohoda mezi S. k. ú. a Slez-
ským studijním ústavem v Opavě (→ Slezský 
ústav) z prosince 1946. Protože se poslání 
S. k. ú. po únoru 1948 dostalo do rozporu 
s po lit. koncepcemi KSČ, byla činnost ústavu 
ochromena a r. 1952 ukončena. 
Lit.: S. K. Ú. v Praze – Jubilejní zpráva 1906–1946, Praha 
1947; Ficek, V.: Slezský ústav ČSAV v Opavě 1948–1968, 
Opava 1969; Knapík, J. – Knapíková J.: „Slezský konzu-
lát“ v Praze. Od Slezanu ke S. k. ú. 1906–1945, Opava 
2010.   MM

SLEZSKÝ ODBOJ , protinacistické odbojové 
organizace na Opavsku v letech 1938–45.
Opavsko se jako součást odtrženého čes. Slez-
ska po → mnichovském diktátu v září 1938 
stalo součástí říšské župy → Sudetenland. 
K formování protinacist. odboje přispěla 
nejen radikální protičes. politika v oblasti 
obydlené též desetitisíci → Čechy, ale také 
bezprostřední sousedství ČSR, později tzv. 
protektorátu. – Zřejmě první protinacist. od-
bojovou organizací na území býv. ČSR byla 
Obrana Slezska. Členskou základnu tvořili 
lidé z venkova, čeští zemědělci, připravu-
jící ozbrojené vystoupení v případě porážky 

Německa ve válce s Polskem. Síť důvěrníků 
byla vytvořena již na přelomu r. 1938/39, 
ilegálně bylo zformováno 16 obvodů zahr-
nujících 79 obcí Opavska, Bílovecka a No-
vojičínska. Obvody měly organizační systém 
voj. charakteru, umožňující mobilizaci ně-
kolika set mužů. Po vzniku protektorátu 
v březnu 1939 byly navázány kontakty s or-
ganizací Obrana národa v Moravské → Ostra-
vě. Náplní byly drobné sabotáže, získávání 
zbraní a potravin a šíření protinacist. letáků 
a tiskovin. Rychlá porážka Polska a následně 
v r. 1940 i Francie a Anglie působila na orga-
nizaci destruktivně a zranitelnosti rozsáhlé 
sítě organizace využilo gestapo. Koncem 
r. 1940 bylo pozatýkalo 66 členů, z nichž 
37 bylo odsouzeno k dlouholetým žalářům 
a 4 organizátoři k trestu smrti (Ladislav 
Klimeš, Vladimír Metz, František Sobotík 
a Leoš Palyza popraveni ve Vratislavi 29. 4. 
1943). – Na konci r. 1940 se zformovala or-
ganizace Lvice, připravující ozbrojené vy-
stoupení v závěrečné fázi války. Navazovala 
na rozbitou Obranu Slezska a měla rovněž 
spojení na protektorátní ostr. organizaci 
Lvice. Jádro tvořilo asi 20 členů a její činnost 
byla zaměřena na sabotážní akce, podporu ro-
din zatčených, získávání zbraní. Orientovala 
se na exilovou vládu Edvarda Beneše a spolu-
účast na obnovení předmnichovské republiky. 
Oblastí působení byly čes. obce na Opavsku 
(Háj ve Slezsku, Smolkov, Mokré Lazce, Ko-
márov, Lhota u → Opavy, Jilešovice, Svinov). 
Zatýkání poč. r. 1943 souviselo s rozbitím 
této organizace v protektorátu. Ved. orga-
nizátoři na Opavsku Jan Mackovík, Ludvík 
Lukáš a Karel Kožaný byli v únoru 1944 
ve Vratislavi popraveni. – Koncem r. 1941 
se vytvořila kom. organizace, získávající čes. 
i něm. dělníky, býv. komunisty pro sabotáže 
v prům. objektech. Pracovala v součinnosti 
s protektorátní organizací ilegální KSČ a ne-
navazovala na dřívější odbojáře z rozbité → 
Obrany Slezska či Lvice. Organizace nebyla 
početná, všichni se osobně znali. Úspěchem 
bylo založení požáru v Opavské rafinerii 
cukru v prosinci 1942, kdy celý objekt včetně 
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zásob 600 t cukru vyhořel. Krátce nato však 
gestapo spustilo rozsáhlé zatýkání. Po kru-
tém mučení zemřel Josef Lamprecht ze Štítiny 
a rozsudkem tzv. Lidového soudu v Drážďa-
nech byli k trestu smrti odsouzeni František 
Váleček a Ferdinand Paroulek z Kateřinek, 
Emil Schneider z Nových Sedlic, Jan Binar 
z Kylešovic a Max Magera z Opavy (popra-
veni 8. 10. 1943 tamtéž). – Poč. r. 1943 byla 
vytvořena Obrana kraje opavského (též OKO), 
zaměřující se na sabotáže, organizaci útěku 
válečných zajatců, podporu rodin zatčených 
a pomoc při osvobozování Opavska a Ost-
ravska. Byla tvořena mladými lidmi, nezná-
mými z předválečných polit. a spolkových 
organizací. Vyhledávala kontakt s protekto-
rátními odbojovými organizacemi, snažila 
se o aktivní zpravodajskou činnost, získávání 
plánů opravovaných prvorepublikových pev-
ností, pomoc při útěcích franc. a sov. zajatců. 
Podnikala četné sabotáže (voj. závody býv. 
firmy Minerva v Opavě, Branecké železárny, 
výrobny potravin ap.). Za organizování útěků 
byli popraveni Vilém Groda a Antonín Bi-
nar, na gestapu v Opavě byl umučen Jan 
Gebauer z → Hradce nad Moravicí. Něko-
lik členů této organizace se aktivně účast-
nilo při osvobozovacích bojích na Opavsku 
a Ostravsku (zahynuli Alois Klein a Karel 
Novák z Branky). – Na 160 Čechů z Opav-
ska bylo v l. 1938–45 popraveno, zahynulo 
v koncentračních táborech nebo padlo v čs. 
zahr. jednotkách (nezapočteni býv. čs. ob-
čané z → Hlučínska, kteří museli jako říš-
skoněm. občané tzv. Altreichu bojovat v něm. 
wehrmachtu).
Lit.: Bartoš, J.: Okupované pohraničí a české obyva-
telstvo 1938–1945, Praha 1980; Vzpomínky odbojářů 
na léta 1936–1945, Opava 1980; Čelovský, B.: So oder 
so. Řešení české otázky podle německých dokumentů 
(1933–1945), Šenov u Ostravy 1997; Zimmermann, V.: 
Sudetští Němci v nacistickém státě. Politika a nálada 
obyvatelstva v říšské župě Sudety 1938–1945, Praha 
2001.   JPa

SLEZSKÝ SBORNÍK , časopis pro společenské 
vědy a historickou vlastivědu se zaměřením 
na oblast Slezska; 1878–dosud (do roku 1935 
jako Věstník Matice opavské). 

Pův. vyd. byla → Matice opavská, pravi-
delně byl vydáván až od 2. ročníku (1892) → 
V. Praskem pod názvem VMO. Za red. → 
V.  Čepeláka (1930–35) a → K. Černo hor-
ského (1935–37) získal charakter věd. a kul-
turně -um. revue (od r. 1936 jako SlSb). Při-
nášel pův. (na studiu pramenů zal.) studie ze 
st. i novějších dějin Slezska, zabýval se ak-
tuálním kult. a um. děním v re gionu, měl 
kvalitní rubriku rec. Od r. 1948 byl vydáván 
Slezským studijním ústavem v → Opavě 
(red. → B. Sobotík, → A. Grobelný) a jeho 
pokračovatelem → Slezským ústavem ČSAV 
v nakl. Academia. Do poloviny 60. l. 20. stol. 
v podstatě pokračoval v intencích, které mu 
vtiskli oba předváleční red., s vět ším důra-
zem na pův. věd. tvorbu hist. a nové oblasti 
bádání (hosp. dějiny, dějiny dělnického hnutí, 
národnostní problema tika). Retrospektivně 
uveřejnil SlSb řadu rec. na práce, které vy-
šly v průběhu války či bezprostředně po ní. 
Protože se ústav přestal programově zabývat 
problematikou Slez ska a zaměřil se na vý-
zkum prům. oblastí, změnil se i obsah časo-
pisu. Hl. náplní se stal výzkum prům. oblastí 
v čes. zemích v mez. kontextu, a to z hlediska 
hist. a sociologic kého, a zčásti problematika 
národnostní. Od r. 1991 je vydáván jako 
čtvrtletník pro vědy o společnosti → SZM. 
Obsahově se vrátil ke slez. problema tice, 
poskytuje publikační možnosti také zahr. 
autorům, zabývajícím se historií Slezska, 
od r. 2010 je jeho ved. red. → M. Myška. 
Lit.: Ficek, V. – Sobotík, B.: Rejstřík SlSb, dříve Věst-
níku Matice opavské. Roč. 1–50, Praha 1954; Ficek, V.: 
Rejstřík SlSb k roční kům 51–60 (1953–1962), SlSb 66, 
1964 (příloha); Rej střík Slezského sborníku 1963–1999, 
Opava 2000 (strojopis ve SZM).   MM

SLEZSKÝ SOUBOR PÍSNÍ A TANCŮ  HELENY 
SALICHOVÉ , ostravský folklorní soubor. 
Předchůdkyní souboru byla taneční skupi na 
Satina (při Domu kultury OKD v → Ostra-
vě -Porubě), zal. folkloristkou Hanou Pode-
švovou. 1978 vznikla z podnětu → J. Dadáka 
cimbálová muzika souboru. R. 1982 se cho-
reografic ké práce ujali Aleš a Eva Polzerovi. 
1986 vznikl Dětský soubor H. S., soustřeďu-
jící dětské zájemce (pěti- až čtrnáctileté). 

SLEZSKÝ ODBOJ 
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Od r. 1997 soubor působí při → VŠB-TUO. 
Svá vystoupení zaměřuje na hud. → folklor 
opavského Slezska v úpravách J. Dadáka (vy-
užívá sběrů → H. Salichové, H. Podešvové 
a sbírek → F. Sušila, Františka Mysliv ce ad.). 
Své umění prezentuje na folkl. fes tivalech 
ve Strážnici, Rožnově pod Radhoštěm, Dolní 
Lomné, Košicích, na zahr. turné (v Němec ku, 
Francii, Polsku aj.), v rozhlase a televizi. 
Lit.: Od folkloru k folklorismu. Slovník folklorního 
hnutí na Moravě a ve Slezsku, Strážnice 1997.   JM 

SLEZSKÝ STUDIJNÍ ÚSTAV  → Slezský ústav

SLEZSKÝ ÚSTAV , regionální vě deckovýz kum-
né pracoviště. 
Vznikl jako Slezský studijní ústav 9. 1. 1946 
na pora dě v → Ostravě, kdy bylo formulováno 
jeho poslání – zabývat se „výzkumem a stu-
di em Slezska i kraje mezi Odrou a Ostravicí 
(okr. moravsko -ostravského, místecké ho, no-
vojičínského) po stránce hist., archeol., geo-
grafické, jazykozpytné, národopisné, folk-
loristické, přírodovědecké, technické, socio-
logické, zdravovědní atd.“. Ústav fungoval 
na bázi spolkové (koncepce → K. Černohor-
ského) a měl být vydržován příspěvky členů, 
subvencemi státu a země a podporami prům. 
podniků. Sdružoval cca 150 externích spo-
lupracovníků a měl jed noho zaměstnance 
(→ J. Rohel). Ústav vy pracoval rozsáhlý 
projekt své výzk., osvě tové a ediční činnosti, 
na jehož uskutečnění se mu však nedostávalo 
sil ani prostředků. Úsilí kult. a věd. pracov-
níků o dokonalej ší zabezpečení práce ústavu 
bylo dovršeno 1. 5. 1948 udělením statutu 
zem. zařízení a 31. 10. 1949 jeho postátněním. 
Do konce r. 1952 fungoval jako vědecko -výzk. 
praco viště řízené ministerstvem školství 
a osvěty, v l. 1953–57 ministerstvem kultury. 
Poté byl delimitován pod KNV v Ostravě. 
Fungoval jako mnohooborové pracoviště pro 
výzkum Slezska a ostr. oblasti. Koor dinoval 
výzkumy mezi VŠ a věd. ústavy, prová-
děl výzkumy podle za dání polit., správních 
a hosp. orgánů kraje, osvětovou činností 
měl přispívat ke konsoli daci nově osídle-
ného slez. pohraničí ap. Od 1. 4. 1958 byl 

začleněn do struktury ČSAV jako S. ú. ČSAV 
se sídlem v → Opavě s širokým programem 
všestranného výzkumu Slezska. Mnohoo-
borovost ústavu se záhy dostala do rozporu 
se standardními strukturami řízení ČSAV. 
Také proto byl výzkum postupně reduko ván 
na některé obory humanitní. 1. 9. 1965 byla 
transformace dovršena a ústav získal charak-
ter celostát. pracoviště pro výzkum vzniku 
a rozvoje prům. oblastí. V r. 1991 byl z ČSAV 
v rámci její transformace vyčle něn a převe-
den do správy → SZM jako jeho věd. pra-
coviště (Slezský ústav SZM). Jeho hl. náplní 
je histo ricko -sociologický výzkum Slezska 
v plné časové šíři. Ústav vydává nebo vydá-
val ča sopisy: → SlSb, Přírodovědný časopis 
slez ský (1949–62), → RZ (1951–62). 
Lit.: Ficek, V.: S. ú. ČSAV v Opavě 1948–1968, Opava 
1968; Knapík, J.: Slezský studijní ústav v Opavě 
1945–1958. Proměny vědeckého pracoviště v regionu, 
Praha 2004.   MM 

SLEZSKÝ VEŘEJNÝ KONVENT , v letech 
1742–1861 orgán stavovské samosprávy pro 
rakouskou část Slezska.
Vznikl po roz dělení země mezi Prusko a Ra-
kousko (→ vratislavská konvence 1742). 
Sestával ze zástupců → Těšínského, → 
Opav ského a → Krnovského knížectví, jed-
noho delegáta stavů opavských a krnovských 
a od r. 1752 zá stupců vratislavského biskupa 
(jako kn. nis kého) a kn. bílského. Fungoval 
jako knížecí sněm a jeho funkce byla for-
mální (přijímání a repartice daňových poža-
davků panovní ka). K výkonu pravomocí měl 
k dispozici konventní kancelář. Výraznou 
změnu ve struktuře a fungování konventu 
přinesla → revoluce 1848/49. Usneseními 
ze 14. 4. a 9. 5. 1848 byl rozšířen o 4 zástupce 
šlechty a majitelů vel kostatků, 9 zástupců 
měst a 9 zástupců pod daných sedláků, takže 
měl 27 členů. Další rozšíření na 16 zástupců 
každého stavu se uskutečnilo v červnu 1848. 
S nástupem Ba chova absolutismu, vládnou-
cího bez parla mentu, ztratil svůj pův. vý-
znam a fungoval pouze jeho tzv. užší výbor, 
v jehož čele stál státem jmenovaný úředník – 
slez. zem. pre zident. V této podobě pracoval 
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konvent do r. 1861, kdy byl v souvislosti s rea-
lizací úno rové ústavy změněn na → Slezský 
zemský sněm. Písemnosti vzniklé činností 
této insti tuce jsou uloženy v → ZAO. 
Lit.: Čepelák, V.: První volby do slezského sněmu v roce 
1848, VMO 37, 1932; Vochala, J.: Rok 1848 ve Slezsku 
a na severovýchodní Moravě, Opava 1948; Drkal, S.: S. v. k. 
v Opavě 1742–1861, Opava 1959 (strojopis v ZAO).   MM

SLEZSKÝ ZEMSKÝ SNĚM , orgán zemské sa-
mosprávy, vzniklý na základě únorové ústavy 
rakouské monarchie z roku 1861. 
Vznikl jako právní nástupce → Slezského 
veřejného konventu. Měl 31 poslanců; vedle 
vratislavského bis kupa to bylo 9 zástupců 
velkostatku, 12 zá stupců měst a obch. a živ-
nostenské komory a 9 zástupců ostatních 
obcí s výjimkou → morav. enkláv. V čele 
stál zem. hejtman. Volební období bylo šesti-
leté. Výkonným orgánem byl pětičlenný zem. 
výbor. K hl. kompetencím sněmu patřilo roz-
hodování o záležitostech zemědělských, veř. 
stav bách, zem. rozpočtu, obecních, šk. a kos-
telních záležitostech. Jednal o předlohách 
říšských zákonů a sám navrhoval zem. zá-
kony. Vysílal 6, od r. 1873 10 zástupců do po-
slanecké sněmovny – říšské rady ve Víd ni. 
Volby zem. poslanců ve velkostatkářské kurii 
byly přímé, v kurii měst omezené da ňovým 
cenzem a v kurii venkovské se volilo pro-
střednictvím volitelů. Faktický význam zem. 
sněmu na přelomu 19. a 20. stol. nebyl v čin-
nosti zákonodárné, ale spíše správní. Na poč. 
první svět. války byl rozpuštěn a je ho činnost 
již nebyla obnovena. Prozatímní ústava ČSR 
z r. 1918 zem. sněmy zrušila. Registratura 
S. z. s. je uložena v → ZAO. 
Lit.: Beschlüsse des schlesischen Landtages I (1861–83), 
II (1884–1902), Anhang zu der Sammlung Beschlüsse, 
Opava 1902, 1904, 1905; Drkal, S.: Zem ský sněm slez-
ský v Opavě 1861–1918. Inventář fondu, Opava 1961 
(strojopis v ZAO); Drkal, S.: Zemský výbor slezský 
v Opavě (1800) 1861–1928. Inventář fondu, Opava 1961 
(strojopis v ZAO).   MM

SLÍVA , Ladislav, divadelní dramaturg, ředi tel 
a kritik, překladatel a pedagog, * 13. 11. 1941 
Bartovice (Os trava -město). 
Absolvoval ruštinu a češtinu na FF MU 
(1963, PhDr. 1984). Začínal s amatérským 

divadlem (X Brno 1962–63, D 11 Haví-
řov 1965–68). V l. 1964–68 psal div. kri-
tiky do MF a → ČeKv. Div. dramaturgie 
ve Státním divadle → Ostrava (1975–90, → 
NDM), v → Těšínském divadle (čes. scéna, 
1990–97, zároveň jako ředitel) a ve → Slez-
ském divadle → Opava (1997–2008). Peda-
gog → Janáčkovy konzer vatoře v Ostravě 
(1997–2008), odb. pracovník archivu NDM 
(od r. 1997 dosud).
Lit.: 60 let Státního divadla v Ostravě, Ostrava 1979; 70 
let Státního divadla v Ostravě, Ostrava 1989.   JŠt 

SLÍVA , Vít, básník, * 11. 1. 1951 Hradec nad 
Moravicí (Opava). 
ZŠ a SŠ navštěvoval v → Bohumíně. Na FF 
UJEP absolvoval studium češtiny a la-
tiny (1969–74), pak pra coval jako učitel 
na školách v Brně a Mladecku. Nyní učí 
na Biskupském gymnáziu v Brně. Působí 
v autorském okruhu sdruženém okolo časo-
pisu → Weles. Přispěl do antologie Jak lo-
mikámen v dešti (1987) a podílel se na řadě 
sborníků (mj. sborník k 70. výročí úmrtí 
→ L. Ja náčka Du podel blesku, 1998, spolu 
s → R. Fajkusem; Ludvíku Kunderovi k pět-
aosmdesátinám, 2005; Honzo, ahoj! Setkání 
s Janem Balabánem, 2011). Od konce 70. l. 
šířil své texty samizdatem. Oficiálně do li-
teratury vstoupil sbírkou Nepokoj hodin 
(1984), v níž se projevil vliv poetiky Vladi-
míra Holana a Františka Halase. V dalších 
sbírkách (Černé písmo, 1990; Volské oko, 
1997) se jako jedno ze stěžejních témat za-
číná prosazovat rodová tradice. Ve sbírce 
Tanec v pochované base (1998), vystavěné 
na principu hud. skladby, se mísí au tentická 
zkušenost smrti básníkova otce Mi loslava 
(1922–96) s elegicko -litanickým tónem. Té-
matem knížky veršů Grave (2001) – latin-
sky „těžce“ – jsou vzpomínky na mat ku. Za 
sbírku Bubnování na sudy (2002) obdržel 
v r. 2003 cenu Magnesia Litera za poezii 
a cenu Nadace Českého literárního fondu. 
Charakterizuje ji nepřehlédnutelná práce 
s tvarem i zvukem verše, jež je pod řízena 
vnitřně dram. básnickému obrazu. S. se in-
spiruje konkrétními místy (sev. Mora va, 
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Slezsko, Brno a okolí), existenční pomíji-
vost a pocit zmaru staví proti přírodní i re-
ligiózní kon templaci a rodovým jistotám. 
V poetice oce něné sbírky pokračuje i další 
knížkou veršů z l. 1998–2004 Rodný hrob 
(2004). Sbírka Račí mor (2011) přináší bás-
nickou i osobní bilanci. Společ ně s bratry 
Jiljím a Liborem vydal publikaci Jízdenka 
z Hradce na Hradec (2003) věno vanou je-
jich rodišti. Kolem S. se v 80. l. utvořilo ne-
formální sdružení básníků Královopolský 
okruh, kam patřili Petr Hrbáč, Norbert Ho-
lub, → R. Fajkus a Věra Rosí, později je do-
plnili např. → B. Trojak, Vojtěch Kučera, 
Karel Křepelka a Ondřej Slabý.
Lit.: Trávníček, M.: Pašije podle V. S., Proglas, 1998, 
č. 7; Exner, M.: V tichosti rýmů zrají slova, Aluze, 2002, 
č. 3; Trávníček, J.: Vzpomínka, která se stává modlit-
bou, Host, 2003, č. 1; Trávníček, J.: doslov in Slíva, V.: 
Boudní muzika, Brno 2006.   OM 

ŚLIWKA , Karol, komunistický politik a publi-
cista, * 3. 3. 1894 Bystřice (Frýdek -Místek), 
† 19. 3. 1943 Mauthausen (Rakousko).
Jako voják rakousko -uh. armády se za prv ní 
svět. války dostal do rus. zajetí a stal se jed-
ním z čs. rudoarmějců. Po návratu domů 
byl za pol. komunisty zvolen na slučovacím 
sjezdu KSČ r. 1921 členem ÚV a pracoval 
pak až do r. 1938 politicky na Ostravsku 
a → Těšínsku. Byl poslancem čs. Národního 
shromáždění, členem KV KSČ v Moravské 
→ Ostravě a členem OV KSČ v → Karviné 
i red. reg. periodik KSČ (Głos robotniczy, 
Czerwony zawo dowiec a Karwiniak). Proslul 
jako plamen ný řečník, který byl za své pro-
tistát. výroky často soudně stíhán. Po → zá-
boru Zaolzí byl pol. orgány zatčen a do 20. 4. 
1939 vězněn ve Varšavě. Po návratu na Tě-
šínsko vyví jel od září 1939 ilegální činnost 
až do 5. 6. 1940, kdy byl zatčen gestapem 
a uvězněn.
Lit.: Źukowski, G.: K. Ś., bohaterski bojownik o prawa 
ludu pracującego, in: Kalendarz Głosu ludu 1946. 
Obr.: V217.   JP 

SLOVÁCI , díky sousedství se Slovenskem 
jedna z významnějších národnostních men-

šin českého Slezska a přilehlých území Mo-
ravy. 
V období Rakousko -Uherska a první ČSR 
se zde usazovali sporadicky ze sociálně -ekon. 
důvodů, ve snaze získat lepší prac. uplatnění, 
lepší bydlení, vyšší vzdělání ap. Statisticky 
jsou nezachytitelní zejm. v meziválečném 
období, kdy byli sčí táni spolu s Čechy jako 

„Čechoslováci“. Po druhé svět. válce přišlo 
do čes. Slezska a na přilehlé území Moravy 
asi 50 tis. Slováků. Směřovali do → Ostravy, 
kde se prudce roz víjel průmysl, a do pohra-
ničí vylidněného po → odsunu něm. obyv. 
Většina jich byla ze Slovenska, ale na Brun-
tálsko přišli i slov. reemigranti ze zahraničí. 
Část z nich dojížděla za prací do Ostravy 
z Kysuce a z Oravy. → Sčítání lidu z r. 1950 
zazname nalo 13,5 tis. S. v okr. Bruntál 
(13,7 %), 12,7 tis. v Ostravě (5,4 %), 11, 9 tis. 
v okr. Karvi ná (5,6 %), 4,1 tis. v okr. Nový 
Jičín (3,0 %), 3,8 tis. v okr. Opava (2,2 %) 
a 3,7 tis. v okr. Frýdek -Místek (2,0 %). Pří-
liv S. pokračoval i v dalších desetiletích 
a 1980 dosáhl těchto hodnot: v okr. Karviná 
(25,6 tis. – 9,0 %), Bruntál (12,2 tis. – 12,3 %), 
Šumperk (9,2 tis. – 5,7 %) a Frýdek -Místek 
(9,5 tis. – 4,3 %). – S. se tak již něko-
lik l. po válce stali třetí nejpočetnější národ-
ností regionu, v 60. l. početně předstihli zde 
dlouhodobě žijící → Poláky a byli druhou nej-
početněj ší národnostní skupinou. Slov. obyv. 
pozitivně ovlivnilo demografickou strukturu 
čes. Slezska a přilehlých oblastí Moravy. 
Vyznačovalo se příznivým věkovým prů-
měrem, vysokým podílem osob v produk-
tivním věku, vysokou porodností a nízkou 
úmrtností. Mezi slov. imigranty převažovali 
muži. Naopak jejich vzdělanostní úroveň 
byla nižší. Následné zhoršení věkové sklad by 
slov. obyv. mělo na svědomí při rozené stár-
nutí populace, umocněné postu pující → asi-
milací, která odebírala děti ze smíšených, ale 
i některých čistě slov. rodin. V 60. l. se po-
čet S. statisticky zvětšil i v dů sledku romské 
politiky KSČ, která nutila → Romy přesídlit 
z osad na vých. Slovensku do čes. zemí. Je-
likož romská národnost nebyla tehdy uznána, 
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většina slov. Romů uváděla národnost slov. – 
Přes svůj počet S. nevytvořili v regionu 
kompaktní komunitu. Krátce po válce sice 
v pohraničí vznikly po bočky Matice sloven-
ské (např. v → Krnově) a v r. 1968 i jinde 
(→ Karviná, → Havířov, → Třinec). Jaz. 
blízkost s → Čechy a vědo mí, že žijí v Čes-
koslovensku, jim nenavozo valy pocit, že jsou 
národnostní menšinou. V celém regionu 
vznikly dočasně pouze dvě slov. školy (obě 
v Karviné – první fungova la v l. 1956–2000, 
druhá v 70. l.). Část přistěhovalých S. se poz-
ději vrátila na Slo vensko, nebo se odstěhovala 
dál na Moravu či do Čech. Na jejich místa 
přicházelo od 80. l. v důsledku prvních ná-
znaků stagnace těžkého průmyslu stále méně 
nových pra covníků hutí a dolů → OKR. 
Na dnešním území Moravskoslez ského kraje 
žilo v r. 1991 podle sčítání lidu 68 544 Slo-
váků (5,4 % obyv. kraje). – Po rozdělení ČSFR 
v r. 1993 se proud přistěhovalců ze Slovenska 
nezastavil, ale nutnost volby občanství při-
měla řadu trva le v regionu žijících S., kteří 
se rozhodli pro čes. občanství, změnit si i ná-
rodnost. Proto sčítání lidu v r. 2001 prokázalo 
výrazný pokles počtu obyv. slov. národnosti 
(o 24,9 tis., tzn. o více než třetinu). Podle 
výsledků sčítání lidu z r. 2011 žilo v Morav-
skoslezském kraji 26 068 S. (2,2 %), nejvíce 
v okr. Karviná (9 233 osob, tzn. 3,6 %) a v okr. 
Ostrava (7 104 osob, tzn. 2,2 %). Po vzni ku 
nového stát. útvaru vyvstala potřeba řešit 
postavení slov. menšiny legislativně, např. 
formou přijatého zákona na ochranu práv 
národnostních menšin (2001). S. se začali 
postupně ztotožňovat se svou novou, men-
šinovou identitou. V Karviné sídlí pobočka 
pražského nepolit. sdružení S. v ČR – Obec 
Slováků v ČR. Informuje o jejich aktivitách, 
např. formou měsíčníku Korene. Slov. ná-
rodnostní menšina v regionu je stejně jako 
v celé ČR etnicky otevřená. Většina jejích 
příslušníků žije ve smíšených česko -slov. 
manželstvích. Postupuje v nich proces při-
rozené asimilace směrem k většinovému 
národu, místní S. jsou bilingvní. Stále však 
udržují kontakt s mateřským národem a jeho 

kulturou a uchovávají si vědomí příslušnosti 
k němu. 
Lit.: Menšiny v ČR a v sousedních zemích z perspekti vy 
integrace ČR do Evropské unie, Praha 1996; Šatava, L.: 
Národnostní menšiny v Evropě, Praha 1996; Soko lová, 
G. – Hernová, Š. – Šrajerová, O. a kol.: S. a Polá ci na Tě-
šínsku a jejich vzájemné vztahy, Opava 1997; Prokop, 
R. – Šrajerová, O. – Sommer, K. – Gímeš, E.: Slováci 
v České republice po roce 1945, Opava 1998.   OŠr + TS 

SŁOWA I KRAJOBRAZY , antologie polské lite-
ratury. 
Mapuje básnickou tvorbu polsky píšících 
tvůrců z čes. → Těšínska. Vyšla v r. 1980 
v Katovicích zásluhou Bogusława Sławo-
mira Kundy, který k ní také napsal úvod. Pu-
blikovali v ní → A. Dostal, → J. Gaudyn, → 
A. Filipek, → K. Kaszper, → G. Palowski, → 
W. Przeczek, → G. Sajdok, → W. Sikora, → 
T. Wantula a → J. D. Zolich.   IB 

SLOŽIL , Alois, hudební pedagog, muzikolog 
a organizátor hudebního života, * 1. 2. 1924 
Ivanovice na Hané (Vyškov), † 13. 7. 1994 
Jeseník. 
Pocházel z uč. rodiny. Jeho otec (žák → 
L. Janáčka) vedl v Ivanovicích hud. školu 
a byl ředitelem zdejšího kůru. Cesta A. S. 
za hudbou však nebyla přímočará; teprve 
po otcově smrti převzal vedení ivanovické 
hud. školy, vykonal stát. zkoušku ze hry 
na klavír a v r. 1959 dokončil studia na brněn-
ské konzervatoři. V r. 1962 se stal ředite-
lem hud. školy v → Jeseníku a působil zde 
až do r. 1985. Rozšířil školu o taneční, výtv. 
a lite rárně -dram. obor. – S. udržoval kontakty 
se zahr. hudebně -pedagogickými institucemi, 
publikační činnost zaměřil na hudebně peda-
gogické a historic ko -teoretické problémy (za-
býval se ději nami intonace, osobností tvůrce 
solmizace Guidona z Arezza ap.). Své znalosti 
hu debně výchovné metody Zoltána Kodály-
ho uplatnil na zahr. kongresech Kodályho 
spo lečnosti a především při uskutečňování 
tzv. jesenického experimentu, tj. při uplat-
nění těchto hudebně výchovných postupů 
v rám ci výuky předmětu na jedné z jesenic-
kých ZŠ. Jeho hudebně organizační nadání 
se projevilo i při založení a organizačním 

SLOVÁCI 
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vedení jesenické interpretační soutěže pro 
klavírní dua s mez. účastí, dnes Schubertovy 
klavírní soutěže ve čtyřruční hře a ve hře 
na dva klavíry (v období 1978–94). 
Lit.: BSSSM 9; Gregor; Lejsková, V.: Nad jednou prací 
a jejím významem, OM 20, 1988.   JM 

SMAGON , Albert, předák německých nacio-
nalistů na Těšínsku, po roce 1945 funkcionář 
revanšisticky orientovaných organizací pře-
sídlenců ze Slezska, * 11. 8. 1897 Karviná, 
[†]. 
Od r. 1919 byl členem Deutsche nationalso-
zialistische Arbeiterpartei (DNSAP) a za-
kladatel její místní skupiny v → Karviné. 
Zúčastnil se nacist. mnichovského puče 
r. 1923 po boku Hitlerově. V l. 1926–32 byl 
okr. ved. DNSAP v → Ostravě. Po usta-
vení Henlei novy SdP (→ Sudetoněmecká 
strana) se stal jejím předním funkcionářem 
a posléze jed ním z členů protihenleinov-
ské vnitřní frak ce. V březnu 1938 uprchl 
do Německa a stal se expertem pro otázky 
→ Němců v ČSR při Rasovém a osidlova-
cím úřadě SS a členem štábu organizačního 
vůdce NSDAP Roberta Leye. Po obsazení → 
Těšínska nacist. Německem byl jmenován 
okr. ved. NSDAP pro Těšínsko a byl tvr-
dým pronásledovatelem místního pol. obyv. 
R. 1941 byl povolán do funkce vyslaneckého 
rady Říše v Bratislavě. V r. 1948 se znovu 
vynořil na polit. scénu ve württemberském 
Esslingenu jako organizátor revanšistického 
Pomocného svazu novoobčanů a vyd. týde-
níku Das Gewissen, který se stal tribu nou 
býv. hitlerovců. Vydával také týdeník Ost-

-West -Kurier a vykonával funkci prezi denta 
Svazu přesídleneckých vydavatelů. Z této 
pozice dirigoval revanšistickou fabri kaci veř. 
mínění. Byl prototypem revanšisty s nacist. 
minulostí. 
Lit.: Wolfgramm, E.: Poznámky k některým otázkám 
vývoje sudetoněmeckého revanšismu, SlSb 60, 1962; 
Myška, M.: Z tajných zpráv NSDAP o Těšínsku, Ostra va 
1964.   MM 

SMĚJA , Fran (vl. jm. František Směja), spi-
sovatel, pedagog, kulturní pracovník, * 30. 5. 

1904 Suché Lazce (Opava), † 11. 2. 1986 
Opava. 
Po studiích začal působit jako učitel na růz-
ných místech ve Slezsku. Za nacist. oku-
pa ce byl vězněn a propuštěn ze šk. služby. 
Po r. 1945 vykonával nejrůznější funkce, byl 
např. ved. kult. odboru KNV v → Ostravě. 
V 70. l. byl zbaven svých funkcí a bylo mu 
znemožněno publikovat. S. byl především 
prozaik, ale psal i poezii. Ve svých verších 
uplat ňoval i → nářečí slez. (Pletky, 1936). 
Po prvních povídkách se soustředil na román 
Kalný proud (1933), v němž reaguje na dobu 
hosp. krize a je současně ovlivněn ruralistic-
kými tendencemi. Podobný ráz má i román 
Potřís něná tvář (1939). Hlučínskou proble-
matiku se pokusil zachytit v románu Jidáši 
(1946), v novele Odcházeli (1940) se vrátil 
k udá lostem první svět. války. K otázkám 
mravní odpovědnosti člověka za své činy 
se pokusil ne právě úspěšně dopracovat v ro-
mánu Na psáno v horách (1942). Román Úhor 
(1960) byl poznamenán zjednodušujícím po-
hledem na čes. vesnici v době kolektivizace. 
Své zkušenosti z nacist. vězení uložil do ro-
mánu Obličejem ke zdi (1971). Jako prozaik 
představoval typického reg. autora tematic ky 
čerpajícího z oblasti, kterou důvěrně zná, ale 
umělecky ji nepřekračuje. 
Lit.: Rusinský, M.: Romanopisec slezské dědiny, Os-
trava 1959; Urbanec, J.: F. S. šedesátníkem, LPPB Nová 
řada 18, 1964, č. 15; týž: F. S. – spisovatel opavského 
Slezska, ČSZM-B 43, 1994; týž: Sto let od narození 
Zdeňka Bára a F. S., VL 31, 2004, č. 2.   JS 

SMĚJA -LONČAR , Jaroslav, spisovatel, peda-
gog, * 10. 12. 1911 Suché Lazce (Opava). 
Vystudoval uč. ústav v → Opavě, učil nej-
dříve na → Hlučínsku, potom ve → Frýdku-

-Místku a nakonec v Opavě. Vydal román 
Zamže né hroudy (1942), ve kterém zobrazil 
složité poměry na slez. venkově. Pro děti 
napsal knihu veršů Matčina dlaň (1945). 
Drobné práce publikoval v MSD, → DČ, NL, 
Českém slovu aj. 
Lit.: Urbanová, S. – Málková, I.: Literární slovník 
Mo ravy a Slezska, Olomouc – Ostrava 2001.   JS 

SLOŽIL
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SMOLKA , Josef, vypravěč, * 8. 3. 1874 Zá-
břeh (Dolní Benešov, Opava), † 11. 11. 1962 
Štěpánkovice (Opava). 
V Zábřehu vychodil obecnou školu, v níž 
se (kromě náboženství) vyučovalo jen ně-
mecky. Stal se zámečníkem a pracoval 
na panském dvoře v Albertovci u Štěpán-
kovic. Již tehdy byl dobrým → vypravěčem. 
Na jeho vyprávění se těšili nejen sourozenci, 
ale i otec. Odešel na zkušenou do Horního 
Slezska a Poznaňska. Po tříleté voj. službě 
v Berlíně se vrátil domů, oženil se a přestě-
hoval se do Štěpánkovic. Přestože jeho život 
nebyl lehký – vychoval 10 dětí, prožil dvě 
svět. války, které se ho těžce dotkly – byl 
známý bodrou a veselou povahou. J. S., jehož 
vypravěčské umění (→ lid. vypravěčství) 
se uplatňovalo při sousedských besedách, 
vyspěl brzy ve skutečného mistra vypravěč-
ského umění. Jeho projev byl živý, bohatě 
využíval gest i mimiky, barvy hlasu, byl však 
i jazykově bohatý (měl široký slovní fond 
a výborné stylizační schopnosti). Základ 
jeho repertoáru tvoří vyprávění, která slyšel 
doma, ta doplnil těmi, která slyšel ve světě. 
Polovinu z jeho bohatého repertoáru tvoří → 
pohádky kouzelné. Jejich um. hodnota byla 
závislá na okruhu posluchačů. Jinak vyprávěl 
dětem, jinak pozorným posluchačům. S. byl 
i velmi dobrým zpěvákem. Podrobnou mo-
nografii Hlučínský pohádkář Josef Smolka 
vydal r. 1958 → A. Satke. V čes. folkloristice 
je to první samostatné knižní dílo o vynika-
jícím vypravěči a stalo se modelem pro další 
práce.  MŠ

SMOLKA , Zdeněk, literární historik, * 25. 10. 
1969 Český Těšín. 
R. 1997 absolvoval čes. jazyk a literaturu 
na FF → OU, r. 2002 získal titul Ph.D. na FF 
UP. Jeho odb. zájem se soustředí na reg. lite-
raturu, zvlášť postavu → P. Bezruče (Básník 
mezi legendami, mýtem a realitou, 2000). Po-
dílel se např. na publikaci Kapitoly z literár-
ních dějin Slezska a severní Moravy (2000). 
Učí čes. literaturu na FF OU.
Lit.: Šajtar, D.: Bezručologie, Host 19, 2003, č. 4.   IB

SOBKOVÁ , Eva, nakl. redaktorka, překlada-
telka, editorka, * 28. 3. 1942 Slezská Ostrava 
(Ostrava -město).
R. 1964 absolvovala češtinu a ruštinu na 
FF UK, 1977 vystudovala polštinu na PF 
v → Ostravě (dnes → OU). Nejdříve půso-
bila jako učitelka v → Odrách; 1968–91 red. 
nakl. → Profil, kde připravovala k vydání 
poezii, beletrii a knihy pro děti a mládež 
(např. pohádky → F. Lazeckého), a to v ja-
zyce čes. i pol., redigovala literaturu odb. 
(folkloristiku, historii, sociologii kultury), 
popularizovala literaturu reg.: Nakladatel-
ství Profil představuje své autory (spolu 
se → S. Urbanovou). V l. 1991–97 učitelka 
na ZŠ a SŠ. Přel. básně → H. Jasiczka, → 
W. Przeczka, → R. Putzlacher, Piotra Hor-
zyka, Gabriela Palowského. 
Lit.: Šajtar, D.: Poezie jako protest, Ostrava 2008; Průša, 
L.: Korespondence Františka Lazeckého Mojmíru Tráv-
níčkovi z let 1972–1984, Ostrava 2005.   SU

SOBOTÍK , Bohumil, historik, vlastivědný pra-
covník, organizátor vědecké práce, * 1. 3. 
1905 Opava, † 14. 1. 1966 Opava. 
V l. 1923–27 studoval historii a geografii 
na MU, poté působil jako učitel na měšťan-
ských a SŠ v různých mís tech Čech, Moravy 
a Slezska. Za působení v Uherském Brodě 
připravil vydání míst ní kroniky Památky 
města Brodu Uherského od Václava Fran-
tiška Letochy (1942). V r. 1945 se vrátil do → 
Opavy, kde pracoval jako archivář → ZAO 
a v l. 1948–58 jako ředitel Slezského stu-
dijního ústavu (→ Slezský ústav), o jehož 
založení se významně zasloužil. K tomu 
od r. 1954 přibyla funkce ředitele → SZM. 
Obnovil → SlSb a byl v l. 1945–55 jeho ved. 
red., od r. 1956 redigoval → ČSZM a vlas-
tivědné zpravodaje okr. Os travského kraje. 
Podstatnou část jeho akti vity pohlcovala 
práce organizační a redakč ní. Redigoval řadu 
význ. sborníků (např. → Slezsko, český stát 
a česká kultura, 1946; K otázkám dějin Slez-
ska, 1956; Hlučínsko, 1958, ad.), s → V. Fic-
kem připravil rejstřík prvních 50 ročníků 
VMO / → SlSb. Publikoval význ. příspěvek 
k dějinám středověkého Opavska (Opavský 
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rejstřík mostného z roku 1349, ČSM-B 12, 
1960). Vykonal záslužnou práci na poli orga-
nizace věd. práce a muzejnictví ve Slezsku. 
Lit.: BSSSM 2; Ficek 2; Ficek, V.: Za B. S., SlSb 64, 
1962.   MM

SOBOTKA , Richard, spisovatel, publicista,
 * 15. 3. 1935 Zašová (Vsetín). 
Po absolvování gymnázia ve Valašském Me-
ziříčí pracoval jako technik v Tesle Rož nov. 
V tisku začal publikovat r. 1965, od r. 1998 
i v pol. (Gazeta Śremska) a překlady repor-
táží z polštiny v čes. tisku. Pře kládá také 
pol. poezii. V lit. tvorbě se zaměřuje na 
psaní povídek, pokouší se v nich pod chytit 
proměny moderního života. Píše re portáže, 
fejetony a jiné publicistické žánry. Do lite-
ratury vstoupil knihou pro děti Pří běh tou-
lavého kocoura (1979), s tematikou valaš. 
přírody. Podobně je tomu i v cyklu Vyprá-
vění o valašské zemi, vysílaném → ČRO 
(1983), a v knize povídek Nepřetržité jaro 
(1987). V publicistické i beletristické tvorbě 
zaznamenává osudy zapomínaných lidí, → 
horalů, umělců žijících mimo spol. centra 
i řemeslníků (reportáže Řemesla – jak co 
děláme, 1996; Pytláci v Beskydech: neza-
pomenutelné příběhy hajných a myslivců, 
2007; Zbojnické léto: příběh posledních 
beskydských zbojníků, 2007; Barva jeřabin: 
povstání Valachů v letech 1620–1644, 2008; 
Návrat nežádoucí, 2010, ad.). V knize Char-
lotta Garrigue Masaryková (1999) zazna-
menal opomíjený osud manželky Tomáše 
Garrigua Masaryka. Životní příběh zapome-
nutého kněze Aloise Pozbyla zase v knize 
Bosý poutník (2001). K vy dání připravil mj. 
Kulturní toulky Valašskem Marie Mikulcové 
a Miroslava Graclíka (2001). Sbírka poezie 
Kroky v listí (2000) vyšla také v pol. překladu 
(Kroki w liściach, 2001). Za knihu Hurá 
na medvěda, příběh nebezpečného huňáče 
z Beskyd (2005) obdržel cenu Egona Erwina 
Kische za literaturu faktu.
Lit.: Šuleř, O.: Paměť domova, Opava 1994; Urbanová, 
S.: Literatura pro děti a mládež 1945–2000, in: Kapi-
to ly z literárních dějin Slezska a severní Moravy, Os-
trava 2000; Jílek, J.: Hurá na medvěda, A2, 2006, č. 12; 

Knězek, L.: Tři knihy R. S., Hlasy muzea ve Frenštátě 
pod Radhoštěm, 2008, č. 1/4.   LM 

SOCIALISTICKÁ INDUSTRIALIZACE  → Indu-
strialilzace socialistická

SODALITY  → Náboženská bratrstva

SOHR , Stanislav, básník, prozaik, publicista,
 * 27. 12. 1925 Hodonín, † 8. 12. 2000 Ostrava. 
Na poč. 50. l. byl hercem → Těšínského diva-
dla v Českém → Těšíně a Severomoravského 
divadla v Šumperku, pak režisérem a drama-
turgem → Divadla Petra Bezruče v → Os-
travě. Od r. 1961 byl ved. red. → OKultZ, 
v 60. l. ředitelem ostr. kult. a tiskové služby 
PULS, propagoval práci Jaroslava Foglara 
(sám byl po válce red. ča sopisu Vpřed, který 
navazoval na Mladého hlasatele). Připravil 
reedici komiksu Rych lé šípy (1967–71), po-
dílel se na vydání sborníku Zase zní píseň 
úplňku: Vyprávění o Jaroslavu Foglarovi 
(1968). V 90. l. tvo řil básnické sbírky (Dům 
v lese, 1993; Tajná chodba, 1997), povídky 
(Dodavatelé snů, 1996), zabýval se publicis-
tikou. Věnoval se parapsychologii a vztahu 
magična s reál ným světem (Člověk v ne-
smrtelnosti, 1991; Kroky do jistot, 1994; 
Nedůstojná tajemství, 1997). 
Lit.: Rusinský, M.: S. S., OKultZ, 1969, č. 2; Urba nec, 
J.: Kde najít umění, Alternativa Nova 1, 1995, č. 7.   SU 

SOCHA , Vincenc, folklorista, učitel, * 9. 1. 
1903 Štramberk (Nový Jičín), † 8. 8. 1978 
Frýdek -Místek. 
Narozen v rodině kováře, absolvoval měšťan-
skou školu v → Kopřivnici a uč. ústav 
v → Příboře (1918–22). Vystřídal několik uč. 
míst, nejdéle působil (od r. 1936) ve Lhotce 
pod Ondřejníkem, kde byl po r. 1948 vy-
staven polit. diskriminaci. V r. 1951 musel 
školství opustit a začal pra covat jako hor-
ník na Dole Hlubina. Už od 20. l. se věnoval 
sběru laš. → lid. písní a → lid. tanců, zvl. 
se zaměřil na růz né modely čeladenského, 
dymáka a trojáka, a to v okolí Lhotky, Koz-
lovic a Měrkovic. Doklady o tom máme 
v jeho Lidových tan cích na Lašsku 1–3 (1948, 

SOBOTÍK
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1975, 1986). Psal také div. hry a operety pro 
ochotníky. 
Lit.: BSSSM 2; Boháč, J.: V. S., život a dílo, Pobeskydí, 
1990.   MMl 

SOCHAŘSTVÍ BAROKNÍ  
Na jeho souhrnné zpracování v čes. Slez-
sku došlo teprve v nedávné době; postupně 
začíná být věnována soustavná pozornost 
i jeho vý voji. Oproti Moravě byla recepce 
barok. slohu v čes. Slezsku velmi zpožděná 
a zpočátku se omezovala jen na provedení 
jednot livých a nepříliš význ. děl. Zásady 
nového slohu začaly na území čes. Slezska 
pronikat až během 60. až 70. l. 17. stol., jak 
o tom svědčí několik dochovaných památek 
z 2. poloviny 17. stol. Zpoč. se místní tvorba 
omezovala jen na vybavování kostel ních inte-
riérů novými oltáři a kazatelnami. Náročnější 
sochařskou výzdobu si objedna vatelé nechá-
vali pořizovat u cizích umělců. Z nemnoha 
dochovaných památek z 2. poloviny 17. stol. 
je třeba zmínit hl. oltář johanitského kostela 
v → Opavě z r. 1676, který svým typem do-
kládá rozšíření slou pového portálového reta-
bula až na území Slezska. Rovněž v Děhylově 
a v → Hlučíně nacházíme řezbářské vybavení 
kostelních interiérů z konce 17. stol., které 
dokládá, že místní tvorba dosáhla poměrně 
kvalit ní úrovně. Ikonografie sochařských děl 
ve vých. části čes. Slezska je do značné míry 
určována sochou P. Marie Frýdecké, umís-
tě né na hl. oltáři frýdeckého poutního kos-
tela. Tento prototyp pochází údajně z r. 1665 
a je jí socha byla po vých. Slezsku rozšiřována 
v nesčetných variacích. – V rámci záp. části 
čes. Slezska určitou výjimku z anonymních 
děl 17. stol. představuje Oltář Piety v → Kr-
nově od → B. Stegmüllera (1665). Z anony-
mity rovněž vystupuje řezbářská a sochař ská 
rodina → Weissmannů, usazená ve → Frýdku, 
která v několika generacích půso bila nejen při 
vybavování kostelních inte riérů, ale uplat-
nila se i volnou sochařskou tvorbou převážně 
ve vých. části čes. Slezska (Frýdecko, → Tě-
šínsko). V jejich dílně se rovněž vyučil → 
Š. Gogolčík, který spo lupracoval s Antonínem 
a Josefem Weiss mannovými. Po celou dobu 

byl vývoj barok. sochařství určován polaritou 
mezi tvorbou cizích sochařů, povolaných od-
jinud a půso bících převážně mimo území vl. 
čes. Slezska, a místní domácí tvorbou, která 
se stylově začíná vyhraňovat až ve 2. polo-
vině 18. stol. Vzhledem ke slabosti do mácích 
sochařských sil byli k náročnějším sochař-
ským úkolům zaměstnáváni převáž ně sochaři 
z Moravy (→ J. G. Heinz, → A. Zahner, → 
J. Kammereit), i když nechybí ani autoři 
z prus. Slezska (→ J. Hartmann). Tito sochaři 
zasáhli do sochařského dění ve Slezsku pouze 
jednotlivými díly. Vl. domácí tvorba, přesahu-
jící řemeslný průměr, začíná až příchodem ře-
zenského rodáka → J. G. Lehnera, jehož dílo 
v kontextu čes. Slezska představuje ojedinělou 
kvalitu a kontinu itu. Z význ. anonymních děl 
stojí za zmín ku některé sochy ze sochařského 
vybavení vstupního průčelí opavského mino-
ritského kostela z l. 1714–32, které svou kvali-
tou (zejm. P. Marie Immaculata a dekorativní 
vázy s putti) převyšují tehdejší produkci. 
Z anonymní domácí tvorby se kolem polo viny 
18. stol. vyhraňuje působení sochařské a řez-
bářské rodiny → Kellerů, kteří ve Skorošicích 
provozovali počet nou řezbářskou dílnu s vaz-
bami k sochařské rodině Klahrů z Kladska. 
Z tvorby dalších domácích autorů se vydělují 
bruntálský → S. Kappler, jehož nepomucen-
ské sochy se vyznačují řemeslně zvládnutou 
modelací, a → V. Heinisch, známý jen ze so-
chařské výzdoby mariánského sloupu v Jin-
dřichově ve Slezsku. – Od 2. poloviny 18. stol. 
domácí sochařská produkce sílí a postupně 
lze hovořit o její jisté kontinuitě. → F. Pro ske 
z Heřmanovic od 60. l. 18. stol. až po dobu ko-
lem r. 1800 sochařsky vybavoval interiéry kos-
telů, zvl. → řádu něm. rytířů, na Bruntálsku 
a Vidnavsku. Jeho tvorbu vyznačuje příklon 
k pozdně rokokovému stylu s kvalitou mírně 
přesahující řemeslný průměr. Jako stylově 
i ikonograficky rozma nitější lze charakterizo-
vat tvorbu bruntál ského → A. Strausse, který 
v 50.–60. l. 18. stol. působil na Bruntálsku, Je-
senicku a Kr novsku. Jeho stylový vývoj se po-
hybuje od počátečního rokokového názoru 
po příklon k dobovému klasicismu. Pro záp. 
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část čes. Slezska byla v závěru 18. stol. důle-
žitá tvor ba opavského → J. Nitscheho, který 
svou nepočetnou, ale význ. tvorbou, směřující 
ke klasicismu, zasáhl i na území dnešního pol. 
Slezska. Nitsche svým torzovitě dochova-
ným dílem stojí již na konci, byť ve Slezsku 
svým přežíváním prodlouženého, stylového 
baroka. V reliéfech pro Antona hr. Gaschin 
(Góra św. Anny u Opole) se již přidržuje no-
vorenes. pojetí epitafu. Od 60. l. 18. stol. pů-
sobí v → Těšíně J. Pracker (→ Prackerové), 
rodák z Va lašského Meziřičí, z jehož málo 
dochované tvorby je ve Slezsku známa pouze 
sochařská výzdoba hl. oltáře těšínského evang. 
kostela (1766) a mohutná kazatelna tamtéž 
(1785), kterou provedl jeho blízký příbuzný, 
snad syn, Jan Pracker. Pro vých. část čes. 
Slezska byla význ. tvorba → V. Böhma, žáka 
hra nického → F. Gallaše a absolventa vídeň-
ské akademie, který od 60. l. 18. stol. svými 
klasicistně orientovanými sochami vyzdo-
boval oltářní retabula kostelů (→ Místek, 
Metylovice, → Fulnek). Nejvýrazněji do so-
chařského dění ve Slezsku zasáhla činnost → 
J. Schuberta a jeho dílny, který od 70. l. 18. stol. 
svými oltářními architekturami, kazatelnami 
a nástavci křtitelnic vybavil ve Slezsku celou 
řadu kostelních interiérů, nezřídka v kvalitě, 
jež v rámci jeho celkové tvorby představuje 
jeden z vrcholů (Opava, Široká Niva, Šenov, 
Frýdek). Schubert se rovněž zabýval volnou 
sochou (Im maculata v → Krnově a Místku) 
a jako jeden z mála sochařů se nesoustřeďoval 
pouze na círk. zakázky, ale sochařsky a štuka-
térsky pojednal i interiéry šlechtických sídel 
(→ Slezské Rudoltice, nedochováno). Lze říci, 
že Schubertovo dílo, zejm. ve své nenáročné 
klasicistní poloze a líbivém dekorativismu, 
výrazně ovlivnilo místní sochařskou tradici, 
kterou anonymní sochaři a řezbáři rozměl-
ňovali v nesčetných variacích. Naproti tomu 
jakékoli ovlivnění místní sochařské tvorby 
postrádá působení → A. Schweigla, jednoho 
z nejvýznamnějších a nejproduktivnějších 
sochařů Moravy 2. poloviny 18. stol., který 
se svou dílnou ve Slezsku několikrát pracoval 
(→ Cvilín u Krnova, → Javorník, → Vidnava, 

Těšín, Frýdek). Stylově se jeho tvorba proje-
vila jak v rokokově neomaný ristické tendenci 
(Cvilín), tak i ve své více klasicizující fázi (Ja-
vorník). Stylově bylo prostředí čes. Slezska 
značně konzervativní a vyčerpávalo se na ek-
lektickém míšení rokokových prvků s klasi-
cistními. Nejpodnět nější se ukázal klasicistně 
orientovaný proud, následovaný lokálními 
tvůrci pod vlivem činnosti J. Schuberta a jeho 
dílny. Toto směřování pak plynule přechází 
do sochařské tvorby 19. stol. (A. Strauss, → 
A. Koschatzky, J. Nitsche). 
Lit.: Krsek, I. a kol.: Umění baroka na Moravě a ve Slez-
sku, Praha 1996; Schenková, M. – Olšovský, J.: Barokní 
malířství a sochařství v západní části českého Slezska, 
Opava 2001; titíž: Barokní malířství a sochařství ve vý-
chodní části českého Slezska, Opava 2004; Chojecka, 
E. a kol.: Sztuka Górnego Śląska od średniowiecza 
do końca XX wieku, Katowice 2004; Olšovský, J.: Vý-
tvarné umění ve Slezsku v epoše manýrismu, pozdní re-
nesance a baroka, in: Slezsko v dějinách českého státu 
1490–1763, Praha 2012. 
Obr.: S18–45.   JO

SOCHAŘSTVÍ GOTICKÉ  
V oblasti čes. Slezska a severo vých. Moravy 
netvoří příliš početný a homogenní soubor, 
představu o pův. bohatství chrá mových in-
teriérů však doplňuje svědectví archiválií. 
Skromná je oblast arch. a sepulkrální skulp-
tury. Inventář um. děl je již více méně sta-
bilní. Jedná se vesměs o fragmenty oltářních 
děl různé kvalitativní úrovně. Plynulý rozvoj 
řezbářské produkce můžeme sledovat při-
bližně od poloviny 14. stol. K nejst. dílům 
dokládajícím vlivy zá padoevr. stylové pro-
venience náleží Trůnící Madona (nachází 
se ve → SZM) z období kolem r. 1330, kte-
rou můžeme považo vat za stylový protějšek 
jihomorav. Madony z Brankovic (MG), u níž 
se ale stojící Kristus nachází na opačné (levé) 
straně. Do stejného období lze zařadit Kruci-
fix z Bílovce, související s tamním kostelem 
sv. Mikuláše, nově zal. před r. 1330 Vokem 
z Kravař (→ Kravařové). Opavskou řezbu 
cha rakterizuje míšení tradičních a pokro-
čilých prvků. Kvalitní řezba Ukřižovaného 
v kostele sv. Jana v → Opavě je pražsky orien-
tovaná práce z konce 60. l. 14. stol. a cha-
rakterizuje ji měkká modelace s výraznou 

SOCHAŘSTVÍ BAROKNÍ
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idealizací. Souvislost se sochařskou produkcí 
Vratislavi dílu patrně zprostředkoval o něco 
st. Kruficix z opavského kostela sv. Vojtě-
cha (dříve sv. Jiří). Restaurovaný Kristus 
Vítězný (SZM), náležející do 3. čtvrtiny 
14. stol., dokládá vliv Vratislavi svými vol-
nými vztahy ke slohovému okruhu Madon 
na lvu. – Přestože Slezsko sehrálo v období 
krásného slohu (kolem r. 1400) zásadní roli, 
původ v této oblasti mů žeme doložit patrně 
jen u derivátu krásných madon, např. po-
škozené Madony z Kobeřic (dnes v Muzeu 
v Ratiboři, Polsko). Početnější, i když stylově 
roztříštěný je materiál z ob dobí 15. stol., kdy 
dochází k pozvolnému oslabování um. vlivu 
Prahy a vzrůstu význa mu bližších geopolit. 
center. Životaschop nost krásnoslohé estetiky 
byla ve Slezsku poměrně silná a dlouhá – 
příkladem je velmi kvalitní Madona ze Su-
píkovic. Vedle tradi cionalistického proudu 
se však kolem polo viny 15. stol. setkáváme 
také se západoevr. (nizozemskými) inven-
cemi poznamenaný mi novým realismem. 
Pieta z Bílé Vody, tro jice řezeb ze Skrbovic 
patří k charakteristic kým příkladům pozdně 
got. stylu; vzácným projevem nizozemské 
gerhaertovské linie je patrně Madona z Bu-
dišovic, pozdějšími zásahy dosti znehod-
nocená. Kolem r. 1500 je obraz sochařské 
tvorby oblasti vícevrs tevnatější. Stabilizace 
polit. a hosp. poměrů umožnila rozkvět so-
chařské produkce, která dosahuje vesměs 
vysoké úrovně, také ná zorové zdroje jsou 
rozmanitější. Vliv norimberského umělce 
Veita Stosse pracujícího na monumentálním 
oltáři P. Marie v Krakově (1477–89) není 
sice tak dominantní, nicmé ně ortodoxní 
stossovské rysy nezapře drobná Madonka 
z Bílé Vody nebo Madona z Uhel né (zámek 
→ Jánský Vrch). Stossovský dynamický 
styl byl v oblasti čes. Slezska zpravidla na-
hrazován tíhnutím ke klidnějším formám, 
stylismu a tradiční hi eratičnosti. Nejvýraz-
nějšími reprezentanty těchto formálně umír-
něných tendencí jsou řezby Sva té Heleny 
a Krista v hrobě (obě ve SZM), kte ré doklá-
dají pozoruhodný tvůrčí potenciál domácího 

prostředí. K oblíbeným ikonogra fickým ty-
pům, které jsou v regionu docho vány hned 
v několika verzích, patří Svatá Trojice, Smrt 
Panny Marie a zobrazení sedícího Krista 
Bolestného. Tento posledně jme novaný typ 
má humanistické ideové pozadí. – Na poč. 
16. stol. je patrné stupňování ci vilního měš-
ťanského přístupu ke zpracování tradičních 
religiózních témat. Svatá Anna Samatřetí 
ze Starých Lublic či Svatá Anna Samatřetí 
ze Slavkova jsou připodobněny k rodinné 
idylické scéně a také dvojice reli éfů Svaté 
rodiny ze Stonavy (Městské muzeum ve Ště-
tíně, Polsko) opouštějí svou bezprostředností 
středověkou atmosféru majestátnosti. Ob last 
Podunají se v tomto období stává význ. in-
spiračním prostředím, k němuž má blízko 
vedle zmíněné Svaté Anny také dvojice mo-
numentálních figur Panny Marie a Svatého 
Jana z Kunčic (jejich původ předpokládá 
novější bádání v kostele Nejsvětější Trojice 
ve → Fulneku). Stále silná je rovněž tradice 
slez. umění, jako např. u Madony z Tošovic 
(SZM) z l. 1500–20, která vykazuje vliv děl 
mistra z Gościzowic. V 1. desetiletích 16. stol. 
postupně sílí příliv renes. invencí, které 
se mnohdy vyskytují v koexistenci s pozdně 
got. tvaroslovím (např. Světice ve SZM). 
Lit.: Helfert, J. – Kutal, A.: Výstava gotického umění 
na Moravě a ve Slezsku, Zemské museum v Brně, 27. X. 
1935 – 15. I. 1936; Katalog slezského středověkého so-
chařství a malířství, SlSb 48, 1950, SlSb 49, 1951 a SlSb 
51, 1953; Chamonikola, K. (ed.): Od gotiky k rene-
sanci. Výtvarná kul tura Moravy a Slezska 1400–1550 
IV, Opava – Brno 1999; Niedzielenko, A. – Vlnas, V. 
(ed.): Slezsko. Perla v České koruně, Praha 2006; Ma-
jer, D. (ed.): Král, který létal. Moravsko -slezské pomezí 
v kontextu středoevropského prostoru doby Jana Lucem-
burského, Ostrava 2010; kol.: Śląskie sacrum. Szuka 
gotycka 1200–1550, Katowice 2011. 
Obr.: S1–11.   KCh

SOCHAŘSTVÍ RENESANČNÍ  
V čes. Slezsku a na severových. Mo ravě 
se rozvíjelo od 16. stol. v několika prou dech. 
Tvůrci círk. zakázek zprvu vycházeli z got. 
duchovních vzorů, záhy se však in spirovali 
i v grafických předlohách renes. autorů. Pod 
vlivem titulního listu Dürero vých Pašijí 
se formoval typ sedícího Krista Trpitele, 

SOCHAŘSTVÍ GOTICKÉ



354

SOCHAŘSTVÍ RENESANČNÍ SOCHAŘSTVÍ RENESANČNÍ

v sochařství s oblibou opakovaný po celou 
1. polovinu 16. stol. Na souboru z Bruntálska 
a Opavska je zvl. v de tailech patrný postupný 
příklon k renes. for mě. V → Javorníku, 
v kostele sv. Trojice, se nachází alabastrový 
reliéf Bičování Krista z konce 16. stol. Ze stej-
ného materiálu byla v polovině 17. stol. zho-
tovena destička s Kalvárií a evangelisty 
v → Mikulovicích. – Zakázek s náb. temati-
kou v renesanci výraz ně ubylo, nicméně teh-
dejší sochaři, častěji kameníci, nalézali 
uplatnění na jiných, zvl. světských zakáz-
kách, které přibývaly s na růstajícím bohat-
stvím šlechty i měšťanů. Náhrobní kameny 
pořizované na jejich paměť patří k nejtypič-
tějším a nejzdobněj ším monumentům renes. 
plastiky. Na jejich tvorbu se specializovaly 
často i dílny, signatury mistrů jsou však jen 
ojedinělé. Obdélné desky byly zpoč. kladeny 
častěji do dlažby přímo nad hroby. Postupně 
však při bývaly vertikální, vsazené do zdiva. 
K nejst. patří náhrobky s nápisy a erby, ozna-
čované jako znakové. – Rohový náhrobek 
v Zátoru, s textem a se dvěma reliefními štíty 
vypl něnými křížem a nůžkami, je datován 
ještě do konce 15. stol. Náhrobek Jiřího Supa 
z Fulštejna († 1496) se nachází v → Hlučí ně. 
Zde je také početnější soubor typově blíz-
kých textových sepulkrálií, a to Markéty 
Zvolské ze Starohlivic († 1522), jejího man-
žela Bernarda ze Zvole († 1536) a Kateřiny 
Fulštejnské ze Zvole († 1533). Vsazeny zde 
jsou i ml., obměněné typy – náhrobek Ště-
pána z Vrbna († 1567; → Bruntálští z Vrbna) 
a Marty ze Žerotína († 1572; → Žerotínové). 
Další textové sepulkrálie jsou v → Opavě 
a → Ostravě. – Na oblí bených figurálních 
náhrobcích stojí ryt. vždy v brněních, často 
bohatě zdobených, zpravidla však uniform-
ních. Později vznika jí náročnější nástěnné 
náhrobky vícedílné, portálového typu. Po-
stoje i fyziognomie mužů vyzařují jistotu, 
vznešenost, až sebevě domí, požadován byl 
portrét. Zbroj doplňují erbovní štíty, ruka-
vice, dýky, meče ap. Pův. pohled a nakročení 
k hl. oltáři postupně nahradil frontální postoj. 
Význ. jsou nápisy, zpravidla jednořadové po 

obvodu kamene. Sdělují hodnosti zemřelých, 
datum úmrtí, někdy věk a přání lehkého spo-
činutí. Dle oblastí jsou čes. a něm., jen výji-
mečně lat. – K raně renes. figurálním 
náhrob kům patří náhrobek Jindřicha Supa 
z Fulš tejna († 1538; → Fulštejnové) v kostele 
sv. Martina v Bohu šově, kde jsou podle → 
B. Paprockého pochováni Jan z Fulštejna 
(† 1548) s manželkou Alžbě tou Stošovnou 
z Kounic († 1548). Kvalitním příkladem raně 
renes. figurálního náhrobníku je náhrobek 
Jiříka ze Žerotína († 1507), osazený na seve-
rových. stěně lodi kostela Nejsvětější Trojice 
ve → Fulneku, zobrazující zemřelého v rytíř-
ské zbroji stojícího na lvu. Význ. je figurální 
náhrobek Bernarda ze Zvole v Hlu číně 
(† 1536), se signaturou mistra PH, řaze ný 
k olomoucké tvorbě. Ve Slavkově u Opa vy 
v kostele sv. Anny je příbuzný náhrobek Jana 
Kunčického z Kunčic († 1537). Ligatura PH 
se objevuje rovněž u náhrobníku Jáchyma 
Štysla z Alšic († 1530 nebo 1541) z kostela 
sv. Mikuláše v → Bílovci (nyní v → Muzeu 
Novojičínska) a na náhrobníku neznámého 
člena rodu Bítovských z Bítova (40.–50. l. 
16. stol.) z kostela sv. Jiří v Lubojatech. – 
Po polovině 16. stol. sepulkrálií přibylo 
a je jich dochováno poměrně značné množ-
ství. Např. vladyky Jana Štáblovského v Sos-
nové († 1556), Jana st. z Vrbna († 1559) 
ve hřbitovní kapli v → Bruntále, Jana hr. 
z Vrbna († 1562) ve Velkých Heralticích, Ště-
pána z Vrbna († 1567) v Hlučíně (dvou dílný; 
k němu přísluší text na desce s rolverky). 
Z r. 1562 pochází náhrobek Ekryka Supa 
z Fulštejna († 1562) v Bohušově, tamtéž Vác-
lava → Sedl nického z Choltic († 1572) a torzo 
náhrobku jeho manželky Anny († 1610). – 
V → Dolním Benešově jsou už málo čitelné 
náhrobky, mj. Beneše z Drahotuš († 1569) 
a Markéty Oderské z Lideřova († 1573). 
Deska Václa va Jana Cikána ze Slupska 
(† 1577) v koste le Povýšení sv. Kříže ve → 
Fryštátě náleží patrně ke kamenům horizon-
tálním. Arkádový náhrobek ryt. Jiří ho Le-
soty († 1573) v kostele sv. Jana v Opa vě 
má podstavcovou část s narativním tex tem. 
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V Pitárném v kostele Navštívení P. Marie 
je náhrobník Jana Sedlnického z Choltic 
(† 1597) se signaturou ATGM a vyrytým GK 
2666. Skupinové, edikulové náhrobky pánů 
z Vrbna jsou v kostele Nanebevzetí P. Marie 
v Bruntále. V kostele Boží Prozře telnosti 
v Šenově je solitérní náhrobník z bí lého mra-
moru, se čtyřerbovým vývodem Ja roslava → 
Skrbenského z Hříště († kolem r. 1604), zna-
čen AZK. Skupinové vícedílné náhrobní ka-
meny mají nad pilastry římsy, kladí nebo 
postamenty s textem a štítové ná stavce. Pěti-
dílné jsou ve Štáblovicích (z přelomu 
16. a 17. stol.) a pánů Syrakov ských ve → 
Staré Vsi nad Ondřejnicí. Dva z nich pův. rá-
movala dekorativní secco malba, zatímco 
arch. část vznikla později. Typově příbuzné 
jsou náhrobky v → Klim kovicích. – Ženské 
a dětské figurální sepulkrálie jsou odlišné, 
jejich tváře vyjadřují spíše oddanost, pokoru, 
smířlivost. Paní se zavitými hlavami jsou 
oděné v dlouhých šatech patrných pod plášti 
se zdobnými bordu rami. Pojaty jsou fron-
tálně, s rukama sepnu týma k tiché modlitbě. 
Mladé matky drží zavinuté novorozence 
na rukou, větší děti stojí v rubáších. Dívenky 
a panny jsou vy obrazovány se sepjatýma ru-
kama, často v profilu, s růžencem, věnečkem 
a květin kou. – V kostele sv. Václava ve Ska-
lách u → Horního Měs ta je náhrobek Sidonie 
Heidenrei chové z Felsu († 1572), signovaný 
mistrem M. O. V Bohušově byl nalezen 
r. 1975 náhrobník Barbory Liškové z Lutyně 
(† 1580) s novorozencem a klečící dívkou. 
Elišce z Hajdy († 1580) byl věnován náhrob-
ník v → Krno vě, patřící do skupiny čtyřerbo-
vých s dvou řádkovým textem. Vladyka 
Dorota Švejnochová z Kolbnic († 1577), po-
chovaná v Sosnové, je zobrazena při mod-
litbě. Zdvojený náhrobník se stylobatem, 
vlysem a nástavcem, s citátem z knihy Sira-
chovy v Opavě, byl zhotoven po smrti Anny 
a Zu zany Marzakových († 1587 a † 1588). 
Tamtéž je i dětský náhrobek Matyáše Stern-
bestra († 1589). V Jindřichově připomíná 
společný náhrobníček děti Václava Pavlov-
ského, Stanislava († 1590), Valentina († 1591) 

a Johana († 1595). Další sepulkrálie nad dět-
skými hroby jsou v Ostravě aj. – Z řady se-
pulkrálií nešlechticů, městsky odě ných, je 
ojediněle latinsky otextovaný pa mátník dr. 
medicíny, osobního lékaře markraběte Jana 
Jiřího z Brandenburka († l558) v Krnově. 
V Ostravě v kostele sv. Václava má náhrobek 
stavitel Bernard Lev († 1603) s obšírným tex-
tem ve vlysu, dvěma signetami a jednooca-
sým lvem. Patrně je dí lem sochaře Jana 
Rinolta. – Kamenné reliéf ní epitafy mají své 
předchůdce ve středově kých votivních obra-
zech. Zobrazeni jsou na nich klečící donátoři, 
nejčastěji před ukři žovaným nebo zmrtvých-
vstalým Kristem, prosící o přímluvu za spásu. 
Někdy byly zhotoveny na paměť zemřelého, 
jindy mají charakter vícedílného náhrob-
níku. – V → Hradci nad Moravicí je takto 
připomenut Kašpar Pruskovský z Pruskova 
(1603), ve → Vidnavě farář Adam Merchel 
(1612), v Ostravě v kostele sv. Václava Jan 
a Marta Jeřábkovi (1621). – Pamětní, dedi-
kační a erbovní desky se váží k osobám 
a místům. Dvě nejst. a tvarově bohaté jsou 
na zámku → Jánský Vrch. Pocházejí z l. 1505 
a 1509, nesou portréty biskupa Jana Thurza 
a lat. nápis připomínající jeho podíl na pře-
stavbě hradu. Dedikační deska s erby, zho-
tovená na paměť setkání pol. krále Vladisla va 
a arcivévody rak. r. 1624 v Heřmanovi cích, 
je kolorovaná. Pamětní deska Jakuba Jeřábka 
v Mořkově informuje, že zdejší kos tel nechal 
postavit na svou památku. V Jiří kově v kos-
tele sv. Michala se nacházejí he raldické desky 
z r. 1605 se znaky Jana st. Kobylky a jeho 
manželky Anny Ederové ze Štiavnice. Oje-
dinělé jsou znakové desky měst, např. v → Je-
seníku z r. 1605. – Portály v oblasti a blízkém 
sousedství hranice slez. území jsou zpravidla 
jednoduché. Jako před lohy mnohde sloužily 
antické triumfální ob louky. Na hradě → So-
vinci je mj. společný prů jezdní i průchozí 
portál datovaný 1585 s erby Vavřince Edera 
a manželky Sáry Solišové. Na zámku v Bran-
né (Kolštejně) jsou tři portály, vstupní s leto-
počtem 1597 připomíná pány z Vrbna a Že-
rotíny. Záp. portál kostela sv. Michala tamtéž 
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pochází z r. 1614. Na edikulovém portále 
z r. 1596 v → Rychvaldě připomíná znaková 
deska s putti jako štítonoši Bernar ta Bar-
ského a jeho manželku Kropáčovou z Nevě-
domí. Velmi podobný je portál na zámku 
v Dívčím Hradě, zhotovený také po r. 1590. 
Obloukový portál s listovím v archivoltách 
v Bruntále (nám. Jana Žižky 13) pochází 
z poč. 17. stol. V Dobroslavi cích stojí subtilní 
renes. sloupek s hlavicí z istrijského vápence, 
zakoupený r. 1903 Ha nušem Wilczkem 
(→ Wilczkové) v Benátkách, na kterém je so-
cha Madony, údajně nová kopie jihoněm. dře-
vořezby z 15. stol., rovněž z istrijského 
vápence. – K drobným kamenickým pracím 
náleží svorníky na klenbách s erby staveb-
níků, např. v Bohušo vě Jiřího Supa z Fulš-
tejna a jeho manželky, v kostele sv. Václava 
v Ostravě je erb bisku pa Stanislava Thurza. 
Na dvou svornících tamtéž jsou ve štítcích 
merky, jedna střelko vého typu s monogra-
mem AL, druhá vychá zí z arabské čtyřky 
s monogramem IW. – Kachle jsou práce ke-
ramiků, od středověku bývaly zdobeny figu-
rálně, architektonicky ap. Soubory renes. 
figurálních kachlů vlastní muzeum v → Rý-
mařově, → Vlastivědné muzeum Jesenicka, 
→ SZM i → Ostravské muzeum. Výjevy nebo 
postavy na nich jsou zpravidla rámované 
portálově nebo pravo úhle. 
Lit.: Nepublikovaná pozůstalost ing. Havlíka ve SZM; 
Hlobil, I. – Petrů, E.: Humanismus a raná renesance 
na Moravě, Praha 1992; Chamonikola, K.: Od gotiky k re-
nesanci. Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400–1550 
IV, Opava – Brno 1999; Müller, K. – Polách, R. – Ze-
zulčík, J.: Kamenné svědectví minulosti. Heraldické 
památky Novojičínska, Nový Jičín – Praha 2008; Mül-
ler, K: Heraldické památky Těšínska, Český Těšín 2012. 
Obr.: S11–17.   LDk 

SOJKA , Erich, překladatel, textař, * 11. 9. 
1922 Ostrava, † 28. 5. 1997 Benešov (Praha). 
Po absolvování FF UK (čeština, filozofie, 
polština) r. 1948 se věnoval překladatelské 
činnosti z polštiny. Přel. značné množství 
titulů pol. prózy, poezie, dramatu (Witold 
Gombrowicz, Stanisław Lem, Adam Mich-
nik, Sławomir Mrożek, Bruno Schulz ad.). 
Věnoval se také propagaci pol. autorů z čes. 

→ Těšínska (→ W. Sikora, → W. A. Berger, 
→ R. Putzlacher -Buchtová, → H. Jasiczek, → 
W. Przeczek). V době „normalizace“, kdy ne-
mohl publikovat, se věnoval dabingu a tvorbě 
čes. film. dialo gů. Kromě toho byl autorem 
řady písňových textů, psal rovněž aforismy, 
epigramy a li meriky. V r. 1969 obdržel Cenu 
nakl. Odeon za překlad Mickiewiczova Pana 
Tadeáše (1969), v 70. l. pak cenu pol. minis-
tra kultury a pol. PEN klubu. Cena Františka 
Filipovského za celoživotní mistrovství pře-
kladu a úpravy dabingových dialogů mu byla 
udělena v r. 1997 in memoriam. 
Lit.: Závada, J.: K překladu Jastrunovy monografie 
o Mickiewiczovi, LidN, 1951, č. 19; Przeczek, W.: 
K Przy bośowi, Zw 38, 1986, č. 11; Martinek, L.: In 
memo riam E. S., Tvar, 1997, č. 17.   LM

SOKOL -TŮMA , František, novinář, prozaik, dra-
matik, * 2. 5. 1855 Benešov (Praha), † 31. 12. 
1925 Os trava. 
Vyučil se pekařem, působil jako herec a au-
tor u různých kočovných div. společností 
(od r. 1879), 1889 se stal profesionálním de-
klamátorem (své schopnosti později využí-
val i jako strhující řečník). 1893 docestoval 
do Valašského Meziříčí, kde dostal nabídku 
novinářského místa, která ho přived la k pu-
blicistice a připoutala k tomuto regionu. Vy-
dával, resp. redigoval časopisy → Radhošť 
(1894–97), → Ostravský obzor (1897–1901, 
s Čeňkem Zapletalem) a → Ostravan (1901–12, 
s → A. Hořínkem); založil nakl. (hl. pro vl. 
tvorbu). Od r. 1910 byl tajemníkem Svazu 
báňského úřednictva a redigoval odb. časopis 
Horník (1910–23). Na Ostravsku se účastnil 
ruchu polit. (odmítal rev. řešení soc. poměrů 
a věřil v účinek osvěty), kult. (podílel se např. 
na vzniku → NDM, v Brně spoluzakládal 
Moravské kolo spisovatelů) i ochotnického. 
Jako prozaik vytvořil osobitý vypravěčský 
styl ovlivněný novinářskou a řečnickou pro-
fe sí, obohacený zkušenostmi z div. činnosti. 
Zpracovával několik tematických okruhů, 
průkopnické jsou ale zejm. jeho prům. pró zy: 
kromě prozaického souboru Povídky z pekla 
(1907) je autorem rozsáhlé románové trilogie 
Černé království (V zá ři milionů, časopisecky 

SOCHAŘSTVÍ RENESANČNÍ
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1901–02, 1923; Na šachtě, 1904; Pan závodní, 
1909) zachycující vývoj prům. Ostravska 
od 70. l. 19. stol. po autorovu přítomnost 
a zobrazující zdejší sví zelnou národnostní 
a soc. situaci. Neidealizuje ani severomorav. 
a slez. venkov, sužovaný často analogickými 
problémy, jak dokazují romány (Sudiči, 1899; 
Celibát, 1909; Lapači, 1922; Valaš ská světice, 
1922; Na kresách, 1922; Soucit, 1930) i dra-
mata nezřídka variující témata jeho próz (Pa-
sekáři, 1904; Gorali, 1913 – těšínská variace 
na Maryšu bratří Mrštíků; Staříček Holuša, 
1920, ad.). Tvůrčí impulz přinesla S.-T. rov-
něž cesta za oceán (1904): vedle repor tážní 
knihy Z cest po Americe 1, 2 (1910) zpracoval 
trpké zkušenosti čes. přistěhovalců v románu 
Vystěhovalci (1931), amer. motivy se dříve 
objevily v Lapačích a utopickém románu 
Hyeny (1923). 
Lit.: LČL; Zilynskyj, B.: K prvním pokusům o literární 
zobrazení těžebních oblastí (francouzská, ukrajinská 
a česká literatura), in: Průmysl a technika v novodobé 
české kultuře, Praha 1988; Tomášek, M.: Zrod čes-
kého naturalismu a ostravské prózy F. S. T., in: Region 
a jeho reflexe v literatuře, Os trava 1997; Svozilová, L.: 
Obraz ostravského průmyslového podnikatele v české 
próze, in: Ostrava 19, 1999; Tomášek, M.: Česká próza 
na Ostravsku – první a druhé kroky, in: Kapitoly z lite-
rárních dějin Slezska a severní Moravy, Ostrava 2000; 
Šústková, H.: Židé v díle F. S.-T., in: Židé na Moravě, 
Kroměříž 2003; Tomášek, M.: Příšerně krásné město. Os-
trava očima F. S. T., Protimluv 4, 2005, č. 1–2; Šuleř, O.: 
Laskavé podobizny, Ostrava 2005.   MT

SOUBOR LIDOVÝCH PÍSNÍ  A TANCŮ OSTRA-
VICA, folklorní soubor z Frýdku -Místku. 
Poč. jeho um. činnosti jsou spojeny s exis-
tencí souboru Ondráš v Janovicích (1949). 
V r. 1960 soubor přešel do → Frýdku -Místku 
a 1967 přijal název Ostravica. Pro svá vy-
stoupení využívá → folklor horalského → 
Lašska. První význ. úspěchy získal na konci 
60. l. 20. stol. v domácích soutěžích a pře-
hlídkách. V téže době přišly i první zahr. 
úspěchy (v Belgii, Itálii, Velké Británii). Od 
r. 1973 soubor spolupracuje s ostr. televizí 
(→ ČTO). V r. 1996 založila um. ved. Mo-
nika Škanderová dětskou skupinu souboru – 
Malá Ostravica.
Lit.: Od folkloru k folklorismu. Slovník folklorního 
hnutí na Moravě a ve Slezsku, Strážnice 1997.   JM 

SOUBOR LIDOVÝCH PÍSNÍ  A TANCŮ VALAŠ-
SKÝ VOJVODA, folklorní soubor z Kozlovic. 
Vznikl v tradičně folklorně živé lokalitě 
v r. 1970. V jeho repertoáru najdeme přede-
vším → lid. písně, → lid. tance a → obřady, 
zvyky a obyčeje z oblasti lašsko -valaš. po-
mezí (ze sběrů → F. Sušila, → F. Barto še, → 
L. Janáčka, → V. Sochy ad.). Soubor se zú-
častňuje domácích folk. festivalů ve Strážnici, 
Rožnově pod Radhoštěm, Dolní Lomné, zís-
kává úspěchy i v zahraničí (v SRN, Holand-
sku, Řecku, Turecku, Polsku, Maďarsku, 
Ukrajině, Francii, na Světové výstavě Expo 
2005 v Japonsku, v Jordánsku aj.). Organi-
zační ved. souboru je národopisná pracov-
nice Věra Tobolová, cimbálovou muziku 
vede red. → ČRO Zdeněk Tofel.
Lit.: Od folkloru k folklorismu. Slovník folklorního 
hnutí na Moravě a ve Slezsku, Strážnice 1997.   JM 

SOUBORY DIVADELNÍ ČESKÉ  → Divadelní 
soubory české

SOUBORY DIVADELNÍ NĚMECKÉ  → Divadelní 
soubory německé

SOUDNICTVÍ  (justice), institucionalizovaná, 
hierar chicky uspořádaná soustava orgánů 
(soudů) a jejich činnost k zajištění výkonu 
práva na daném území. 
Ve středověku a raném novověku se ve Slez-
sku vedle zem. soudu ve Vratislavi vy tvořila 
i pestrá tříšť knížecích, měst. a patri-
moniálních soudů. V prus. Slezsku byla po 
r. 1742 (→ vratislavská konvence) rychle 
přizpůsobena síti prus. stát. soudnictví. Na 
severových. Moravě byly jen soudy měst. 
a patrimoniální. – Po vzniku čes. Slezska 
1742 v něm fungovaly nadále knížecí soudy 
v → Krnovském, → Opavském a → Těšín-
ském knížectví, řízené zem. hejtmany. Další 
byl r. 1743 zřízen pro již. Nisko u knížecí 
vlády ve → Vidnavě, r. 1767 byl přemístěn 
do → Javorníku. Hejtmani řídili jak agendu 
těch to orgánů (zem. právo), tak soudní 
agendu knížecích úřadů. Kompetence těchto 
dvou orgánů nebyly přesně rozděleny, zem. 
právo však bylo jediným soudem pro šlechtu 
a duchovenstvo. V r. 1748 bylo zem. právo 
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krnovské spojeno s opavským. Činnost v ce-
lém regionu dále vyvíjely i soudy patrimo-
niální (vrchnostenské) a měst. Od r. 1784 
měl v čele patrimoniálního soudu stát zkou-
šený justiciár a u magistrátních soudů, zří-
zených v čes. Slezsku v Javorníku, Vidnavě, 
Frýval dově (dnes → Jeseník), Cukmantlu 
(dnes → Zlaté Hory), → Bruntále, → Horním 
Bene šově, → Osoblaze, → Krnově, → Opavě, 
→ Bílovci, → Fryštátě, → Frýdku a → Tě-
šíně a na severových. Moravě v → Brušperku, 
→ Budišově nad Budišovkou, → Frenštátě 
pod Radhoštěm, → Novém Jičíně, Morav-
ské → Ostravě a → Příboře, měli přisedat 
dva radní zkoušení v právech. Počet patri-
moniálních a magistrátních soudů soudících 
hrdelní a těžké zločiny byl omezován, takže 
poč. 19. stol. byly jen v Javorníku, Osoblaze 
(do r. 1803), Opavě, Těšíně a Novém Jičíně; 
posledně jmenovaný měl po zrušení kri-
minálního soudu v Kroměříži v l. 1845–50 
pravomoc pro celý tehdejší Přerovský kraj. 
Od těchto soudů se dalo odvolat k apelač-
nímu soudu v Brně, jenž představoval druhou 
soudní instanci pro celou Moravu a rak. Slez-
sko. Fungoval od r. 1755 a navazoval na st. 
král. tribunál. Podléhaly mu i privilegované 
soudy, např. při magistrátu v Opavě působící 
merkantilní a směnečný soud. Lenní panství 
olomouckého arcibiskupa podléhalo kníže-
címu arcibiskupskému soudu v Kroměříži, 
horní soud pro doly a kutiska sídlil v Kutné 
Hoře. – Knížecí soudy v čes. Slezsku byly 
r. 1850 nahrazeny zem. (ZS) v Opavě a Těší ně. 
Byly to sborové soudy 1. stolice pro zlo činy 
a přečiny a odvolací pro přestupky. Na kraj-
ské (KS) byly přejmenovány v l. 1855 (Tě-
šín) a 1928 (Opava). Pro severových. Moravu 
vznikl v r. 1850 ZS v Novém Jičíně (od 1855 
KS). Agendu KS Těšín převzal v r. 1920 nově 
vzniklý KS Moravská Ostrava, který byl 
však do r. 1922 expoziturou KS Nový Jičín. – 
Úlohu zrušených patrimoni álních a magis-
trátních soudů (patrimoniál ní zrušeny bez 
výjimky, soudní pravomoci byly odebrány 
většině měst) převzalo r. 1850 v čes. Slezsku 
22 okr. soudů (OS), kte ré sídlily v Javorníku, 

Vidnavě, Cukmantlu, Frývaldově, Bruntále, 
Horním Benešově, Osoblaze, → Městě Al-
brechticích, Krnově, → Vít kově, → Odrách, 
Opavě, Bílovci, → Klim kovicích, Frýdku, → 
Bohumíně, Fryštátě, Těšíně, → Jablunkově, 
Skočově, Strumeni a Bílsku, na severových. 
Moravě obdobně 6 OS se sídly v Moravské 
Ostravě, → Míst ku, Frenštátě pod Radhoš-
těm, Novém Jičíně, Příboře a → Fulneku. 
Obstarávaly agendu přestupků a velkou část 
agendy civilní sporné i nesporné. Sborovými 
soudy s právem vyšetřovat zločiny a přečiny 
z nich byly jen OS Frývaldov, Krnov, Těšín, 
Bílsko a Místek. V l. 1855–68 byla v okr. po-
lit. a soudní správa spojena v tzv. smíšených 
okr. úřadech, v Opavě však soudní záleži-
tosti vyřizoval nadále magistrát a v soud ních 
okr. Opava -venkov, Těšín a Místek zvl. měst. 
delegované soudy. V r. 1868 byly ob noveny 
samostatné OS s tím, že nové byly zřízeny 
r. 1869 ve → Vrbně pod Pradědem, 1873 
v Jindřichově, 1904 v Polské (pozdě ji Slez-
ské) Ostravě a r. 1920 v → Hlučíně a Čes-
kém Těšíně. OS Slezská Ostrava byl r. 1941 
přejmenován na OS Ostrava -východ. OS 
Skočov, Strumeň, Bílsko a část OS Těšín zů-
sta ly od r. 1920 na území Polska (→ Čs. -pol. 
spor o Těšínsko 1918–20). Kromě období l. 
1855–68 byly obvody polit. okr. obvykle větší 
než obvody OS, takže v polit. okr. fungovaly 
2–4 OS. Stejně tak málokdy zasa hoval obvod 
určitého OS do dvou polit. okr. Příslušnost OS 
k polit. okr. se ovšem časem měnila. V oblas-
tech odtržených v říj nu 1938 od ČSR byly čes. 
soudy zrušeny a soudnictví reorganizováno 
(→ mnichovský diktát, → zá bor Zaolzí), 
kdežto ve zbytku regionu došlo k úpravám 
soudních obvodů podle změn stát. hranic, 
později i na základě slučování okr. a obcí 
(1943 sloučeny OS Místek a OS Frýdek). 
Na území připojeném přímo k Ně mecku byly 
jako součást říšskoněm. soud nictví zřízeny 
zem. soudy (Landgericht) v Opavě a Těšíně, 
při nichž fungovaly jako zvl. oddělení zvl. 
soudy (Sondergericht), a dále v sídlech býv. 
čes. OS úřední soudy (Amtsgericht). V tzv. 
protektorátě Čechy a Morava okupanti pro 
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oblast zbytku čes. Slezska a severových. Mo-
ravy zřídili pobočku něm. zem. soudu Brno 
se sídlem v Mo ravské Ostravě a něm. úřední 
soud tamtéž s pravomocí nad říšskými stát. 
příslušníky; příslušelo jim i trestání osob 
s protektorátní příslušností, pokud šlo o polit. 
delikty nebo delikty spáchané v budovách 
a na pozemcích něm. majitelů. Češi byli však 
často souzeni i mimo protektorát, zejm. lid. 
soudy (Volksgericht), mj. též ve Vratislavi. – 
Od r. 1869 byly zřizovány mimořádné soudy 
živnostenské pro zaměstnanecké spory 
a rozhodčí pro část civilního sporného práva. 
V r. 1872 vznikl Živnostenský soud pro tex-
tilní průmysl v Bílsku, po r. 1898 živnos-
tenské soudy v Moravské Ostravě a Krnově. 
Rozhodčí soud úrazových pojišťoven děl-
nických v Brně (1888) měl svou expozituru 
v Ostravě, v Opavě sídlil rozhodčí soud pro 
penzijní pojištění. Tyto mimořádné soudy 
zanikly po r. 1948. Krátkodobě existovaly při 
KS také tzv. lichevní soudy (1921–24) a soudy 
mládeže (ustavovány od r. 1931). V sídle kaž-
dého OS byl zřízen po r. 1924 rozhodčí soud 
okr. nemocenské pojišťovny, v Ostravě pů-
sobil soud závodní nemocenské pojišťovny 
při → Vítkovickém horním a hutním těžíř-
stvu. – V r. 1945 byl v síti soudů obnoven stav 
z r. 1938 s tím, že působnost OS Odry přešla 
přechodně na OS Vítkov, působnost OS Bí-
lovec na OS Klim kovice a OS Fulnek na OS 
Nový Jičín. Mimořádné lid. soudy z r. 1945 
ukončily svou činnost 4. 5. 1947 s krátkodo-
bou obnovou v r. 1948. Od 1. 1. 1949 byly 
soudní obvody sjednoceny se správními, 
takže sídla a obvody KS byly totožné s KNV 
a OS s ONV (→ adminis trativně -správní čle-
nění); v pův. sídlech OS často určitou dobu 
přetrvávaly pobočky. V r. 1952 byly OS pře-
jmenovány na lid. soudy. Další změna na-
stala s reorganizací v r. 1960, kdy pro nově 
zřízený Severomoravský kraj působil jediný 
KS v Ostravě a územní obvody soudních 
okr. byly rozšířeny podle nového uspořádání. 
Na rozdíl od sítě nár. výborů pokračovaly KS 
i OS v činnosti i po r. 1990. K 1. 1. 2003 byly 
zrušeny okr. úřady, obvody soudních úřadů 

zůstaly nezměněny. – K hájení stát. zájmu 
pracovali od r. 1850 u soudů stát. zá stupci, 
resp. zastupitelství; r. 1945 došlo k rozšíření 
o úřady veř. žalobců, po reorganizaci v r. 1948 
vznikly místo stát. zástupitelství krajské 
a okr. prokuratury, ale po r. 1989 se staré po-
jmenování vrátilo. Volně se k činnosti soudů 
vázala i činnost advoká tů a notářů. Úřady 
nezávislých notářů byly po r. 1948 nahrazeny 
stát. notářstvími. Koncem 20. stol. byl v Os-
travě KS i OS a krajské i okr. stát. zastupitel-
ství a dále Krajský obchodní soud, vedoucí 
mj. obch. rejstřík. OS byly ve všech okr. 
měs tech v regionu (pobočky měly v → Haví-
řově a Krnově) a tamtéž pracovala i okr. stát. 
za stupitelství. Po reorganizaci veř. správy 
v l. 2000–02 byl zřízen Moravskoslezský 
kraj, na jehož teritoriu působí OS v Bruntále, 
→ Frýdku -Místku, Karviné, Novém Jičíně, 
Opavě a Ostravě, které jsou podřízeny KS 
v Ostravě.
Lit.: HM úvodní svazky; Janák, J.: Dějiny správy v čes-
kých zemích v letech 1848–1918 se soupi sem pramenů 
a literatury. 2. rozšířené vyd., Praha 1987; Janák, J. – 
Hledíková, Z.: Dějiny správy v českých zemích do roku 
1945, Praha 1989; Schelle, K.: Vývoj správy na Moravě 
a ve Slezsku. Spi sy Právnické fakulty MU 96, Brno 1991; 
Štarha, I.: Přehled dějin správy na Moravě a ve Slezsku, 
Brno 2005; Malý, K. a kol.: Dějiny českého a česko-
slovenského práva do roku 1945. 4. přepracované vyd., 
Praha 2010.   JP + RL

SOUKROMÉ GALERIE  → Galerie soukromé

SOUTĚŽ  MLADÝCH VARHANÍKŮ  → Meziná-
rodní varhanní soutěž Petra Ebena

SOVINEC  (Bruntál), německy Eulenberg, roz-
lehlý hrad na Rýmařovsku.
Bratři Vok a Pavel s erbem poloutrojříčí 
(též poloutrojčáří), kteří jako biskupští le-
níci z hrádku Huzové kolonizovali od poč. 
14. stol. okolní kraj, si snad mezi l. 1329–32 
založili vl. malý hrad (1332 Schowyencz, 
1348 Aylburk), který se skládal z hradbami 
zpevněného skalnatého návrší s bergfritem 
(útočištnou věží) a palácem (ten zanikl za → 
třicetileté války). Na přelomu 14. a 15. stol. 
byl hrad zpevněn parkánem a zřejmě do-
plněn záp. předhradím. Za → husitských 

SOUDNICTVÍ
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válek se Pňovští ze Sovince postavili zprvu 
na stranu Zikmunda Lucemburského, později 
ale přešli na husitskou stranu a ohrožovali 
majetky krále (Přerov, Olomouc) i biskupa 
(Svitavy). Za → česko -uh. války se páni 
ze Sovince přidali na stranu Matyáše Kor-
vína, což uchránilo hrad před drancováním, 
které postihlo sousední panství → Rýmařov. 
Výrazného rozšíření se hrad dočkal na pře-
lomu 15. a 16. stol., kdy Pňovští vystavěli v již. 
části záp. předhradí pozdně got. palác, upra-
vili též prostor dnešní páté brány a možná 
již započali výstavbu již. části hradu (dnešní 
šesté nádvoří) a severových. předhradí (třetí 
nádvoří). Hrad však rostl v průběhu celého 
16. stol. Za Kryštofa z Boskovic, který pan-
ství získal před r. 1545, byla podniknuta renes. 
přestavba objektu, zvlášť paláců na dnešním 
pátém (záp.) nádvoří. Již Boskovicové šířili 
v kraji luterství, v čemž pokračovali též Ede-
rové ze Štiavnice, držící S. od r. 1555. Také 
ti podnikali rozličné úpravy hradu (na jejich 
památku osazena u třetí brány erbovní deska 
s letopočtem 1583). Patrně za Ederů vzniklo 
i rozsáhlé opevnění zahrnující sev. výběžek 
Kočičí hlavy, již. baštu Remter a polygonální 
bateriovou věžici na východě, jež byla poz-
ději proměněna v klasicistní kostelní věž. 
K prostoru současné první brány se hrad 
rozšířil za Jana Kobylky z Kobylího, který 
jej získal r. 1600, avšak r. 1623 byl nucen S. 
prodat → řádu něm. rytířů. Tím bylo zdejší 
panství spojeno s panstvím → Bruntál. Hrad 
byl r. 1626 dobyt Manfeldovým vojskem, což 
vedlo ke zřízení dalšího, tentokrát bastiono-
vého opevnění a zbudování věže Lichten-
štejnky jihozápadně od hradu, spojené s ním 
podzemní chodbou. Ani to nezabránilo dal-
šímu dobytí Švédy, kteří hrad opustili teprve 
r. 1650. V následujícím období S. chátral, 
r. 1784 dokonce vyhořel. V 19. stol. hrad 
sloužil jako řádový seminář a r. 1867 byl 
proměněn v první lesnickou školu na Mo-
ravě (do r. 1896). V r. 1903 byl hrad péčí ar-
civévody Evžena (→ Habsburkové) částečně 
opraven a zmodernizován k účelům zřízení 
řádového muzea. Za druhé svět. války byl 

hrad řádu zabaven a proměněn v zajatecký 
tábor. Po jeho zrušení zde fungoval Sudetský 
lesmistrovský úřad a sklad válečných kořistí 
jednotek SS. Od konce r. 1944 S. vlastnila 
Společnost pro podporu a péči o německé 
kulturní památky. Po skončení války hrad 
z nejasných důvodů vyhořel a jeho větší část 
ležela dlouho ve zříceninách. Opravy probí-
haly pozvolna a objekt byl dlouho veřejnosti 
nepřístupný. V r. 1965 přešel do správy brun-
tálského muzea (→ Muzeum v Bruntále). 
Teprve od konce 20. stol. je hrad trvale zpří-
stupněn veřejnosti, je zde zřízena expozice 
k historii hradu, lesnické školy a řádu a ko-
nají se zde pravidelné akce, např. výstavy 
moderního umění, organizované fotografem 
→ J. Štreitem.
Lit.: Plaček, M.: Ilustrovaná encyklopedie moravských 
hradů, hrádků a tvrzí, Praha 2001 (2. vydání 2007); Papa-
jík, D.: Nové poznatky k počátkům rodu pánu ze Sovince 
a hradu S., VVM 57, 2005, č. 2; Čapka, V. – Niesner, T.: 
Hrad Sovinec, Bruntál 2007. 
Obr.: HZ78–79.   JI

SPECTACULO INTERESSE , největší meziná-
rodní loutkářský festival v ČR. 
Koná se v → Ostravě od r. 1995 každé 2 roky. 
Je otevřený všem druhům a žánrům včetně 
pouličního divadla, profesionál ním i ama-
térským souborům z celého světa (Francie, 
Itálie, Japonsko, Jižní Korea, Ma ďarsko, Ně-
mecko, Polsko, Rakousko, Rus ko, Skotsko, 
Slovensko, Slovinsko, Švýcar sko, Ukrajina). 
Má odb. porotu a student. redakci festivalo-
vého zpravodaje. Pořadate li jsou → Divadlo 
loutek Ostrava, město Ostra va a Ministerstvo 
kultury ČR.   JŠt 

SPERLICHOVÉ , malířská rodina působící 
v Krnově v 19. století, zabývající se přede-
vším malbou kostelních obrazů. 
Antonín, malíř, * 15. 5. 1818 Jindřichov (Brun-
tál), † 3. 7. 1887 Krnov (Bruntál). 
Kde získal odb. školení, nebylo zjištěno. Pů-
sobil především jako malíř kostelních obrazů. 
Byl členem krnovského střeleckého spolku 
a namaloval řadu střeleckých terčů pro kr-
novské občany. Jeho poměrně kvalit ní malby, 
vycházející kompozičně vesměs z barok. vzorů, 
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jsou rozptýleny po kostelech na Krnovsku 
(→ Cvilín, Dubnice, Hrozová, Býkov, Zátor, 
Brumovice, Pitárné, Brantice). 
Jan, malíř, * 23. 11. 1843 Krnov, [†]. 
Syn Antonína, absolvent vídeňské akademie. 
Působil v → Krnově jako portrétista a ma-
líř kostelních obrazů. Dílo v Městském mu-
zeu Krnov, → SZM, v kostelech v Dubnici, 
na Cvilíně. 
Lit.: BSSSM NŘ 8 (20); Indra, B.: Krnovští malíři 
od konce 18. století do osmdesátých let 19. století, 
ČSM-B 31, 1982. 
Obr.: V64–65.   MSch 

SPILKA , Vratislav, režisér, * 9. 10. 1933 Brno, 
† 3. 10. 1992 Šumperk. 
Absolutorium na Divadelní akademii mú-
zických umění v Praze (1958). Jako režisér 
byl angažován v Severomoravském oblast-
ním divadle v Šumperku (1958–60), v Di-
vadle Oldřicha Stibora v Olomouci (1960–62) 
a ve Slezském divadle Zdeňka Nejedlého 
(→ Slezské divadlo) v → Opavě (1962–70). 
R. 1970 odešel k profesionálnímu souboru 
Komorního divadélka při Okresním kultur-
ním středisku → Kar viná. Od r. 1972 pů-
sobil v Československém rozhlase v Brně. 
V l. 1983–90 byl režisérem v Horáckém di-
vadle v Jihlavě a v l. 1990–91 šéfem operety 
ve Státním divadle O. Stibora v Olomouci. 
Aktivně spolupracoval s ochot níky. V Olo-
mouci byl r. 1961 spoluzaklada telem ama-
térského divadla malých forem a kabaretů 
Skumafka.   SP 

SPIRITISMUS , přesvědčení, že lze navazovat 
spojení s duchy zemřelých. 
Ve Slezsku se spiritistické hnutí začalo ší-
řit až na přelomu 19. a 20. stol. Za Rakous-
ka -Uherska byli spiritisté systematicky 
pronásledováni kat. církví. Po vzniku Čes-
koslovenska se spiritisté intenzivně zapojili 
do spolkového života a v r. 1922 byl jejich 
počet odhadován na 300 tis. V Moravské → 
Ostravě vznikl spolek Život, který od r. 1921 
vydával stejnojmenný časopis. Pod statně 
významnější však byla Spiritistická re-
vue vydávaná od r. 1919 spolkem Bratrství 

v Ostravě -Radvanicích, která se stala časo-
pisem s působností na celém území Moravy 
a Slezska. Byly zde otiskovány nejen články 
o s. a dalších esoterických disciplínách, ale 
také reportáže, povídky a poezie (např. → 
P. Bezruč, Emanuel Lešetický z Lešehradu 
aj.). Sou částí revue byla knižní edice, v níž 
vycháze ly pův. prózy i div. hry. Kult. život 
spiritisté obohacovali ochotnickými předsta-
veními, pořádáním výstav medijních kreseb 
a kon certů vl. pěveckých sborů a komorní 
vážné hudby. Politicky se hlásili ke Karlu 
Havlíčkovi  Borovskému a Tomáši Garriguu 
Masarykovi, nábožen sky sympatizovali s od-
kazem Jana Husa. Bez ohledu na polit. situaci 
udržovali přátelské vztahy se slov., pol. i něm. 
spolky. Arch. cenný spolkový dům v Radva-
nicích (z r. 1914) byl znehodnocen pozdější 
pře stavbou na kino Odboj. Za druhé svět. 
války byla spolková a vydavatelská činnost 
spiri tistů zakázána. Po válce však pokračo-
vali v duchovních i kult. aktivitách a změnili 
ná zev svého časopisu na Psychickou revue. 
Po nástupu komunistů k moci bylo její vydá-
vá ní zastaveno a organizační struktura hnutí 
se zhroutila. 
Lit.: Rösner, J.: S. ve Slezsku, Radvanice 1927; Se-
zemský, K. (red.): Památník půlstoleté činnos ti ve s. 
1880–1930, Nová Paka 1930; Revolver Revue, 1996, 
č. 31, (tematické č. věnované s.); Kozák, J.: S. – zapome-
nutá významná kapito la českých dějin, Praha 2003.   MP 

SPISAR , Jan, sbormistr, hudební pedagog,
 * 20. 12. 1955 Ostrava. 
Po ukončení gymnázia studoval hudbu nej-
prve na PF v → Ostravě (absolvoval r. 1981), 
později si studium rozšířil o obor Hudební 
výchova se zaměřením na sbormistrovství 
(absolvoval 1993). Předtím, v l. 1986–88, 
studoval dirigování soukromě u pedagoga 
JAMU Zbyňka Mrkose. V l. 1991 a 1997 
pobíral soukromé hodiny sólového zpěvu 
u Johannese Gepperta, hlasového poradce 
ve Vídeňské opeře. Doktorské studium absol-
voval na PF → OU v l. 1996–2002. V r. 2005 
se habilitoval na PF OU a byl jmenován doc. 
v oboru hud. teorie a pedagogiky. Spolu-
pracuje s evr. i svět. sborovými institucemi 
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(Europa Cantat, International Federation for 
Coral Music). Je členem Unie českých pěvec-
kých sborů, sbormistrem Pěveckého sdružení 
Slezská Ostrava a Vysokoškolského pěveckého 
sboru Ostrava, s nímž se zúčastnil festivalů 
sborového zpěvu v Brazílii, Španělsku, USA, 
Mexiku, Uruguay ad. Je autorem Anglicko-
-českého hudebního slovníku s ilustrovaným 
prologem (1996).   KS

SPISOVATELÉ OSTRAVSKU , sborník básní, 
povídek a reportáží z roku 1953. 
Uspořádal redakční kruh Svazu českých spi-
sovatelů (→ OS). Vydal Československý spi-
sovatel v Praze r. 1953. Publikace obsahuje 
ne jen ukázky básnické a prozaické tvorby, ale 
i úryvky dramat. Tématem většiny příspěv ků 
je oslava výstavby → NHKG v → Ostravě-
-Kunčicích a vyzdviho vání nadšené práce bu-
dovatelů a úderníků. Přitakání polit. dění zde 
převažuje nad um. kvalitou textu. Do sbor-
níku přispěli jak spi sovatelé -brigádníci, kteří 
si v poválečných l. úspěšně získávali své 
místo v celonár. kon textu (Ludvík Aškenazy, 
→ J. Kainar, Milan Kunde ra, → J. Marek, 
Oldřich Mikulášek, Jan Procházka), tak au-
toři, pro něž oslava Ostravska zname nala 
jakousi kádrovou „očistu“ (Kamil Bednář, 
Miroslav Hanuš aj.). Ze st. generace spisova-
telů, jejichž tvorba byla spjata se Slezskem, 
jsou ve sborníku zastoupeni → V. Závada 
(mj. vstupní úvahou Ostrava kdysi a dnes), → 
V. Martínek, → F. Směja, → M. Rusinský, → 
B. Četyna a → J. Glazarová, z ml. generace 
→ J. Stano, → I. Kubíček, → J. Nohavica st., 
→ E. Sojka, Vladimír Drong aj. 
Lit.: Rafaj, O.: Literatura a současnost, Ostrava 1963; Pi-
lař, M: Ve znamení padesátých let, in: Kapitoly z literár-
ních dějin Slezska a severní Moravy, Ostrava 2000.   MP 

SPOLEČNOST , kulturní revue → Společnost 
pro kulturu a umění v Ostravě

SPOLEČNOST  PAVLA KŘÍŽKOVSKÉHO, opav-
ský hudební spolek. 
Vznikla v r. 1946 vyčleněním nepěvecké 
větve z → Pěveckého spolku Křížkovský. 
Aktivní činnost rozvíjela především za před-
sednictví Františka Růžovky (1960–66), kdy 

vydávala i Zprávy Společnosti Pavla Křížkov-
ského (1960–64). Sestavi la katalog památek 
na působení → P. Kříž kovského ve Slezsku 
(1972), který je uložen v hud. oddělení → 
SZM. V současnosti je S. P. K. totožná s hud. 
odborem → Matice slezské v → Opavě. 
Lit.: Kočvara, V. a kol.: Matice Slezská 1897–1997, 
Opava 1997.   MMl 

SPOLEČNOST  PRO KULTURU A UMĚNÍ V OS-
TRAVĚ, volné občanské kulturní sdružení. 
Byla zal. pod názvem Společnost na obra nu 
kultury r. 1992 → P. Holým a → J. Pochmo-
nem, když byla ohrožena existence někte-
rých divadel (zvl. → Divadla Petra Bezruče 
a → Divadla hudby), což bylo pod míněno 
tržním požadavkem jejich výdě lečnosti. Po 
splnění prvního účelu byla z pouze obran-
ného charakteru proměněna k pozitivně tvo-
řivému kult. programu a de finitivně ustavena 
a registrována v březnu r. 1993 pod názvem 
Společnost pro kulturu a umění v Ostravě. 
V t. r. začala vydávat ne periodický časopis, 
kult. revui pod názvem Společnost. Odpo-
vědnou red. revue se stala Bohdana Rywi-
ková. Vedle obranných aktivit společnosti 
a podpory různých kult. a tvůrčích akcí reali-
zovala např. Dny Izraele v → Os travě (1993), 
Dny španělské kultury (1994), Dny sloven-
ské kultury a vědy (ve spolu práci s FF → 
OU, 1996), Dny francouzské ho filmu (1996), 
Retrospektivní přehlídku italského filmu 
(1997), Folklor bez hranic (festival měst. folk. 
souborů s mez. účastí, probíhá každoročně 
od r. 1998), Dny britského filmu (1998); 
současně uděluje cenu společnosti na mez. 
loutkovém festivalu → Spectaculo interes se. 
První předsedkyní společnosti se stala teh-
dejší děkanka FF OU → E. Mrhačová, tajem-
níky → J. Pochmon a → R. Huserová. Sídlem 
společnosti je někdejší Divadlo hudby, nyní 
→ Komorní scéna Aréna.
Lit.: Vydaná čísla neperiodické revue Společnost.   PH 

SPOLEČNOST PŘÁTEL HUDBY  (Gesell schaft 
der Musikfreunde), hudební spolek v Morav-
ské Ostravě. 
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Spolek vznikl jako výsledek snah o konsoli-
daci hud. poměrů v → Ostravě. Byl ustanoven 
v říjnu 1912 a jeho cílem bylo „zamezit li bovůli 
a nahodilým produkcím hudebním“. V jeho 
rámci byly ročně pořádány čtyři „pr vořadé kon-
certy“ s cizími profesionály a dá le tzv. „intimní 
produkce“ (nejspíš komorní koncerty) s domá-
cími umělci, přednášky o hudbě ap. Ceněným 
počinem společnos ti byl koncert Orches-
tru vídeňských hud. umělců (Tonkünstler-
orchester Wien) s diri gentem Oskarem Ne-
dbalem (1913). Existenci spo lečnosti lze do-
ložit ještě v 1. polovině r. 1914, kdy byl její 
zásluhou uspořádán druhý koncert Nedbalova 
vídeňského orchestru. Další činnost přerušila 
první svět. válka, spolková činnost však po-
kračovala i v meziválečném období, a proto 
mohla v r. 1937 Společnost přátel hudby 
oslavit 25. výročí svého založení. 
Lit.: Mazurek, J.: Němečtí hudebníci a jejich podíl 
na rozvoji české hudebnosti Ostravy, OM 30, 1998, 
č. 2; Mazurek, J.: Ostravská Společnost přátel hudby 
(1912–1914), OM 31, 1999, č. 5.   JM 

SPOLEK  ČESKÉ DIVADLO MORAVSKOOST-
RAVSKÉ → Spolek Národní divadlo morav-
skoslezské v Ostravě

SPOLEK  ČTENÁŘŮV A ZPĚVÁKŮV V KATE-
ŘINKÁCH 
Ustavující valná hromada proběhla 3. 7. 
1864 a předsedou byl zvolen kaplan Franti-
šek Gába. První veř. vystoupení se usku-
tečnilo 31. 7. 1864 v hostinci U Pruského 
krále v Kate řinkách a kromě zpěvu a reci-
tace byla se hrána veselohra Václava Kli-
menta Klicpery Divotvorný klobouk. Jednalo 
se o první představení v čes. řeči na území 
rak. Slezska. Spolek zanikl v r. 1870, kdy jej 
kaplan Antonín Gruda změnil na Katolicko-

-politickou besedu. 
Lit.: Zbavitel, M.: Kalendárium dějin divadla v Opavě, 
Opava 1995.   SP 

SPOLEK  DŮM UMĚNÍ → Dům umění

SPOLEK  NÁRODNÍ DIVADLO MORAVSKO-
SLEZSKÉ V OSTRAVĚ (1919–45).
Byl zal. 13. 10. 1918 a jeho úkolem bylo po-
stavit budovu pro stálé čes. divadlo, které 

by šířilo nár. div. kulturu na Ostravsku 
a ve Slezsku. Mezi zakladateli byli čeští po-
litici a intelektuálové Konstantin Grünwald, 
→ L. Knotek, Jan Nohel, František Pachner, 
Ferdinand Pelc, → J. Prokeš, František Špa-
ček ad. R. 1919 zahájil první sezonu provozu 
→ NDM, nejprve formou pronájmu řediteli, 
v l. 1921–44 ve vl. režii. Po definitivním 
převzetí budovy Městského di vadla v r. 1921 
(do té doby také s něm. sou borem) od stavby 
nové div. budovy upustil. Členy spolku byli 
přispívající jednotlivci, obce, spolky a další 
instituce. V l. 1941–45 byl přejmenován 
na Spolek České divadlo mo ravskoostravské. 
Lit.: Národní divadlo moravskoslezské 1919–1929, 
Ostrava 1929.   JŠt 

SPOLEK  OCHOTNICKÉHO DIVADLA V MO-
RAVSKÉ OSTRAVĚ (1897–1928), sdružení ně-
kterých tehdy existujících českých diva del-
ních jednot a divadelních odborů spolků na 
Ostravsku. 
Mezi zakladateli byli býv. herci Karel Mol-
lina ry a → F. Sokol -Tůma (zároveň dra-
matik), závodní ing. Jan Kubla, poslanec 
František Fajfrlík ad. Prvním předsedou 
se stal ing. Antonín Voves. Spolek pořádal 
div. představení, a to i v Přívoze, Svinově, → 
Opavě, Dombrové (dnes Doubrava), → Tě-
šíně, → Bohumíně, → Orlové aj. V r. 1904 
pořádal div. soutěž za účasti div. jednot 
z Opavy, → Místku a Michálkovic. Organi-
zoval kurzy pro ochotníky, zval k hostování 
pražské herce (Marii Laudovou -Hořicovou, 
Josefa Šmahu, → E. Vojana ad.) i sou-
bor ND (1904). Vydával časopis Meziaktí 
(1904–07), podporoval zřízení stálého čes. 
divadla v → Ostravě. Spoluzakladatel → 
Župy diva delních ochotníků východní Mo-
ravy a Slez ska, zakládající člen družstva 
Národního divadla Brno. 
Lit.: Ostravský sborník a adresář, 1909–1910, Moravská 
Ostrava 1910; Velká Ostrava, Ostrava 1925.   JŠt 

SPOLEK PRO KOMORNÍ HUDBU  V MORAV-
SKÉ OSTRAVĚ 
V 1. polovině r. 1934 podal → O. Pav-
lousek návrh na založení hud. spolku, který 
by v → Ostravě pořádal – na rozdíl od → 
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Kruhu přátel vážné hudby – abonentní, 
finančně náročnější koncerty především 
s mimoostr. uměl ci. Pavlouskova iniciativa, 
podporovaná mj. i → J. Voglem, měla úspěch, 
a tak došlo 30. 8. 1934 k ustavující schůzi, 
na které vznikl Spolek pro komorní hudbu. 
Před sedou spolku se stal O. Pavlousek, 
místo předsedou J. Vogel, členy výboru mj. 
→ J. Schreiber, → J. Šoupal ad. V abonent-
ních koncertech do konce 30. l. vystoupili 
význ. čeští i zahr. umělci (Pražské kvarteto, 
rak. Kolischovo kvarteto, klavíristé Rudolf 
Fir kušný, Fréderic Lamond, violista Paul 
Hin demith ad.), přednášeli Gracián Černu-
šák, Václav Holzknecht. Produkce spolku 
byly dramaturgicky a výběrem účinkujících 
značným přínosem tehdejšímu ostr. hud. 
životu. 
Lit.: Stolařík.   JM 

SPOLKY , dobrovolná spojení osob, jejichž cí-
lem je dosažení účelu, která si sama na zá-
kladě stanov předsevzala. 
Toto spojení představuje v kontinuálním tr-
vání možnost institucionalizace obč. veřej-
nosti, neboť ve spolcích nacházejí soukromé 
osoby nejen možnost svob. diskuze, ale také 
uskutečnění svých cílů. Dobrovolnost, ústav-
nost, rovnost, účast na vytváření vůle, konti-
nuita a vypočitatelnost jsou všeob. znakem 
s. První s. na našem území vznikly v 18. stol. 
Byly průvodním jevem přechodu od stav. 
k obč. společnosti, přičemž ve stav. společ-
nosti se sdružování odehrávalo formou kor-
porací (např. stavy či → cechy), do nichž 
jednotlivec nevstupoval dobrovolně na zá-
kladě své vůle, ale jeho členství bylo dáno 
narozením a soc. statusem. Poč. spolkového 
života v habsburské monarchii jsou spjaty 
se systémem udělování koncesí, tj. se sys-
témem povolování. Základ tohoto systému 
položil dvorský výnos z 23. 8. 1764 jasně 
stanovující zásadu, že bez panovníkova po-
volení nelze založit žádnou asociaci (spolek). 
Stát povoloval v době předbřeznové zejm. s., 
jež podporovaly hospodářství (zemědělské, 
živnostenské, prům. a spořitelní s., akciové 

společnosti). Po krátkém období spolkové 
svobody za → revoluce 1848/49 se absolu-
tistický stát spolkovým zákonem z 26. 11. 
1852 vrátil k povolovacímu systému a vý-
slovně zakázal polit. a → dělnické s. Průlom 
v dosavadní politice státu vůči s. znamenala 
až ústava z 15. 12. 1867, která rak. občanům 
zaručovala právo shromažďovací, petiční 
i spolkové. Již měsíc před ústavou vyšel 
15. 11. 1867 všeob. zákon o s. K jejich vzniku 
stačilo pouze oznámení zakladatelů spolku 
zem. vládě. K oznámení musely být přilo-
ženy stanovy. Pokud ve lhůtě 4 týdnů od po-
dání oznámení nepřišla ze strany stát. orgánů 
písemně tzv. zápověď, spolek mohl zahájit 
svou činnost. Bylo dovoleno zakládat i po-
lit. s. Spolkový zákon se v následujících l. již 
výrazně neměnil, stal se i základem systému 
fungujícího po r. 1918 v samostatném ČSR. 
Nacist. a kom. režim deformovaly rozvoj s. 
buď je jich úplným likvidováním, nebo přetvo-
řením v síť celostátně řízených organizací. – 
Na Moravě vzrostl počet s. z 537 v r. 1867 
na 10 939 v r. 1910, v rak. Slezsku ve stejném 
období ze 109 na 2 905. Rak. oficiální sta-
tistika rozeznávala na konci 19. stol. celkem 
28 kategorií s. Nejrozšířenější byly s. pě-
vecké, střelecké, čtenářské, zábavní, země-
dělské, řemeslnické, hasičské, nemocenské 
a spolky válečných veteránů. K zákl. rysům 
spolkového života v multietnickém prostředí 
patřívalo tradičně dělení s. na národnostním 
základě (např. s. šk. anebo tzv. obranné jed-
noty). V regionu se vzhledem k značnému 
počtu měst, vysoké míře → industrializace, 
pes tré národnostní skladbě (mnoho bylo 
i spolků žid.) a ostrým rozdílům mezi prům. 
a zemědělskými oblastmi vytvořila velmi 
hustá, ale nerovnoměrná síť s. Centry spol-
kového a obecně kult. života regio nu byly 
pův. → Opava a → Těšín. Po stupně je zcela 
zastínila → Ostrava, jejíž vyšší střediskovost 
se prosadila i v tomto ohledu.
Lit.: Drkal, S.: Policejní ředitelství v Moravské Ostra vě 
II. Spolkové oddělení 1862–1948. Katalog, Opava 1956; 
Nipperday, T.: Verein als soziale Struktur in Deutsch-
land im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert. Eine 
Fallstudie zur Modernisierung I., in: Gesellschaft, Kultur, 
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Theorie, Göttingen 1976; Drašarová, E.: Soupis právních 
předpisů a dokumentů ke spolčovacímu právu z fondů 
Státního ústředního archivu v Praze od poloviny 18. sto-
letí do roku 1918, SAP 40, 1990, č. 2; Drašarová, E.: 
Stát, spolek a spolčování, in: Paginae historiae 1, 1993. 
  PKl + JP

STAAL  → Stasstny, Viktor

STADLER , Paul, sochař, pedagog, * 25. 7. 
1875 Jeseník, † 22. 10. 1955 Bad Wildun gen 
(Německo). 
Studoval na odb. řezbářské škole ve → Vrb ně 
pod Pradědem (1893), pak na uměleckoprům. 
škole ve Vídni (1894–98), poté v l. 1899–1905 
na vídeňské AVU (učitel Edmund Hellmer). 
Od r. 1906 vyučoval na → Zemské odborné 
ško le pro mramorový průmysl v Supíkovicích 
odb. kreslení a malování, v l. 1922–37 byl je-
jím ředitelem. V r. 1946 byl odsunut do Nie-
der Werbe v Hesensku, později žil v Bad 
Wildungen a nadále tvořil. – Jeho raná tvorba 
je ovlivněna secesním stylismem, po válce 
jako u jiných sochařů nastal příklon ke kla-
sicismu. Pracoval zejm. s mramorem. Pro S. 
dílo je charakteristické střídání ploch opraco-
vaných zubatým majzlíkem s hladkými. Jeho 
hl. dílo, tzv. Goethova lavice v → Jeseníku 
(1932–34), bylo zničeno vandaly r. 1945. Padl 
také význ. pomník Franze Schuberta v → Kr-
nově (1927). Ze zachovaných děl v regionu: 
pamětní deska s reliéfem Františka Josefa 
I. (1908, dnes v nádvoří jesenické → tvrze); 
náhrobek Emila Rochowanského v → Opavě 
(1910); socha chlapce na kašně v → Lázních 
Zlaté Hory (1924); reliéf ženy pro Weissovu 
vilu v Jeseníku; náhrobky rodiny Richterovy 
(pův. prof. Kandlera) a E. Wawrzykové tam-
též; torzo náhrobku syna Helmuta Věčný spá-
nek (1941, dnes v lapidáriu → Vlastivědného 
muzea Jesenicka); pamětní deska ředitele 
kamenické školy Eduarda Zelenky v Supí-
kovicích (1936); hrobka rodiny Liemertovy 
v → Mikulovicích (1936–37); socha P. Marie 
pro tzv. Mariinu studánku u Domašova (část 
Bělé pod Pradědem). 
Lit.: Gába, Z. – Výmolová, B.: Sochař P. S. (1875–1955), 
SM 70, 1995. 
Obr.: S65.   PH + BT

STACHOŇOVÁ , Alena (roz. Vilišová), prozaič-
ka, publicistka, * 29. 12. 1958 Ostrava.
Gymnázium absolvovala v → Ostravě-

-Porubě, poté obor teorie kultury na FF UP. 
Po studiích pracovala několik l. v redakcích 
různých novin a časopisů (Telegraf, Vita-
lita, MF Dnes). Spolupracovala s ostr. telev. 
studiem Kabel Plus, pro které psala scénáře 
dětských pořadů Klubíčko. V současnosti 
působí jako učitelka SŠ. Knižně debutovala 
pohádkovou knížkou Skřítek Vrtulka v zemi 
snů (1997), ve které vypráví dětem před 
usnutím. Svět tradiční fantazie je rozšířen 
o moderní motivy ze současného života. 
Kryštůfek (1998) je prázdninový příběh hol-
čičky Kristýnky a pohádkového chlapečka 
Kryštůfka, kteří se snaží zachránit pohád-
kový svět v moderní době. Do zákl. dějové 
linie jsou vloženy tři samostatné příběhy. 
R. 1997 připravila S. leporelo Jak mašinka 
našla zrcátko. Všechny knihy S. ilustrovala 
Vlasta Švejdová.
Lit.: vv: Strážce dětských snů, Ladění, 1998, č. 1; Ur-
banová, S.: Literatura pro děti a mládež 1945–2000, in: 
Kapitoly z literárních dějin Slezska a severní Moravy, 
Ostrava 2000; Málková, I. – Urbanová, S. a kol.: Lite-
rární slovník severní Moravy a Slezska 1945–2000, Os-
trava – Olomouc 2001.   LP

STALMACH , František, architekt a urbanista,
 * 10. 9. 1903 Moravská Ostrava (Ostrava-
-město), † 22. 9. 1985 Hillsburg (provincie 
Ontario, Kanada). 
Syn ostr. akad. malíře Josefa S. Po studiích 
na vyšší prům. škole v Brně (1924) pokračo-
val na AVU v Praze u → J. Gočára (1924–27). 
Od r. 1929 měl v Praze projekční kance-
lář s arch. Josefem Svobodou. V Čechách 
navrhli řadu nájemních domů a kancelář-
ských budov. Koncem září 1949 emigroval 
S. s rodinou a s J. Svobodou do SRN. 1951 
odjel do Kanady, kde v l. 1955–70 provozoval 
soukromou kancelář spo lečně s arch. Her-
manem Wojtechem. Člen Sdružení archi-
tektů, Asociace akademic kých architektů, 
od r. 1954 The Royal Architectural Institute 
of Canada. Po studiích rozvíjeli s J. Svobodou 
emocio nální funkcionalismus s dů razem na 
racionální, ekonomicky podložený koncept 
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a působivou kompoziční skladbu, inspirova-
nou např. tvorbou J. Gočára, Ludvíka Kysely 
nebo Ericha Mendelsohna. V → Ostravě byl 
podle projektu F. Stalmacha a J. Svobody 
realizován obch. dům Baťa (Masaryko vo 
nám. 13, 1931, přestavěno v 1. polovině 
80. l.) a nemocenská pojišťovna sou kromých 
úředníků a zřízenců (Sokolská 51, 1933–35). 
Lit.: Akademičtí architekti F. S. a Jan Svoboda 
1930–1936, s. l., s. d.; Švácha, R.: Od moderny k funk-
cionalismu, Praha 1994; Strakoš, M.: Architekt F. S., Ar-
chitekt 48, 2002, č. 11; Strakoš, M.: Průvodce architektu-
rou Ostravy, Ostrava 2009. 
Obr.: M185.   MS 

STALMACH , Josef, malíř, * 10. 3. 1861 Mo-
ravská Ostrava (Ostrava -město), † 29. 9. 1925 
Moravská Ostrava. 
V l. 1880–81 studoval na AVU v Praze (učitel 
František Sequens), poté akademii ve Vídni 
(1882–84, učitelé Carl Wurzinger, Christian 
Griepenkerl). Maloval portréty (Arcibiskup 
Bauer, Maria Engel, Jan Mojžíšek) a círk. 
malby (Vítězná církev v katedrále Božského 
Spasitele v Mo ravské → Ostravě). 
Lit.: Almanach MSVU, Ostrava 1938; Hýl, V.: Výtvar né 
umění ostravského kraje, Ostrava 1941.   PH 

STALMACH , Paweł, buditel národního vě domí, 
redaktor, * 13. 8. 1824 Bażanowice (Polsko), 
† 13. 11. 1891 Těšín (dnes Cieszyn, Polsko). 
Absolvoval evang. obecnou školu, gymná-
zium, poté filozofii v Bratislavě a teologii 
ve Vídni. Byl účastníkem → revoluce 1848/49 
ve Vídni a v t. r. na Slovanském sjezdu v Pra ze 
zastupoval právě → Těšínsko. Redigoval ča-
sopis → Gwiazdka Cieszyńska, v → Těší ně 
založil osvětový spolek Czytelnia Polska. 
Byl propagátorem slovanské vzájemnosti 
(edice sbírky slovanských písní včetně Hej, 
Slované a Kde domov můj). Napsal rozsáh lé 
básně Księga rodu słowiańskiego (1889), Bój 
na Dobropolu (1890), div. hru Cieszymir 
(1890) a nedokončenou memoárovou prózu 
Pamiętnik (1931). 
Lit.: Grim, E.: P. S., jego życie i działalność w świetle 
prawdy, Cieszyn 1910; Grim, E.: P. S. i Karol Miarka, 
Katowice 1924.   EK 

STANĚK , Josef, dirigent, skladatel a hudební 
pedagog, * 21. 9. 1920 Malešov (Kutná 
Hora).
V l. 1935–39 studoval na Učitelském ústavu 
v Kutné Hoře, poté na pražské konzerva-
toři řízení sboru u Vojtěcha Bořivoje Aima 
a pedagogiku sólového zpěvu u Jana Hil-
berta Vávry (absolvoval 1943). 2 sezony byl 
nasazen v Liberci jako korepetitor a zpěvák 
u opery něm. divadla, 1945/46 byl tamtéž ko-
repetitorem a sbormistrem u Severočeského 
národního divadla a zde do r. 1952 působil 
jako dirigent a později zástupce šéfa opery. 
V l. 1953–57 byl ve stejných funkcích v Olo-
mouci. Pak přesídlil do → Ostravy (1957–90) 
jako dirigent opery Státního divadla 
(→ NDM), um. ved. a zakladatel Komorního 
orchestru ostravské konzervatoře (→ Ja-
náčkova konzervatoř) i Ostravské komorní 
opery a prof. hudebně teoretických předmětů 
na konzervatoři. Současně byl v l. 1961–64 
šéfem opery v Banské Bystrici a 1964–66 
prof. na konzervatoři v Žilině. V l. 1982–84 
působil jako dirigent a prof. akad. orchestru 
v Tokiu a hostoval u symf. orchestru v Sap-
poru a v divadle v Krasnojarsku. Také kom-
ponoval kantáty, sbory, písně a dva balety 
(Zahradnice, Bílé v černém). V 90. l. se usadil 
v Brně, kde má se svou jap. manželkou kon-
certní agenturu. Vydal paměti Muzikantské 
zpovídání. Ze vzpomínek dirigenta (2005).
Lit.: Hradil; HKO; OHK.   KS

STANĚK , Pavel, dirigent, skladatel, aranžér,
 * 3. 6. 1927 Praha. 
Po studiích na konzerva toři (1951) půso-
bil jako sbormistr Československého stát-
ního souboru písní a tanců (1950–54), voj. 
prezenční službu absolvoval jako dirigent 
Uměleckého souboru ministerstva vnitra 
(do r. 1955), byl dirigentem Ústřední hudby 
ministerstva vnitra (1955–61), dirigentem 
Divadla Na Fidlovačce (1961–63) a s Miro-
slavem Košlerem sbormistrem sboru ČKD 
Praha. Současně dirigoval symf. orchestr 
souboru ČKD. V tomto období se zaměřo-
val hl. na orch. skladby a aranžmá pro velký 
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decho vý orchestr. Po příchodu do → Ostravy 
r. 1963 se stal šéfem → ORO, který spolu 
s → F. Trnkou během několika let přebudo-
val na profesionální rozhl. orchestr zábav-
ního charakteru. Zkomponoval řadu skladeb 
pro smyčcový, taneční a dechový orchestr, 
více se zaměřil také na artificiální hudbu ko-
morní a vokální (např. Tři české písně pro 
smíšený sbor a orchestr, 1980, Serenáda pro 
dechové kvinteto, 1981). Napsal něko lik scén. 
hudeb pro Státní divadlo v Ostra vě (Smutek 
sluší Elektře, Jako lev) a v době ostr. půso-
bení začal psát i populární písně (Poslední 
šantán, První ranní hvězda). Získal mnohá 
ocenění v rozhl. a skladatel ských soutěžích, 
zkomponoval přes 250 skladeb, jako dirigent 
ORO spolupracoval takřka se všemi zpěváky, 
kteří v rozhla se natáčeli (Dušan Grúň, → 
P. Novák, → M. Rottrová, → V. Špinarová), 
pohostinsky dirigoval i → Janáčkovu fil-
harmonii. Jako autor i konferenciér působil 
v → ČTO. ORO vedl do r. 1990, po r. 1989 
zaznamenal výrazné skladatelské úspěchy 
se skladbami pro velké dechové orchestry, 
které jsou uváděny, vydávány a nahrávány 
v Evropě (Německo, Itálie) i Asii (Ja ponsko). 
Lit.: HKO; OHK; Čejka, K.: Ostrovy P. S., OKultM, 
1977, č. 6; Čeští skladatelé současnosti, Praha 1985; Uh-
lář, B.: Doma není nikdo prorokem, Svoboda, 13. 1. 2001. 
  HA 

STANĚK , Tomáš, historik, * 15. 10. 1952 Os-
trava.
V l. 1968–72 studoval gymnázium v → Os-
travě, poté historii a socio logii kultury 
na FF UP (1977). Kandidátskou práci obhá-
jil v r. 1986, habili tační v r. 2004. Od r. 1978 
je věd. pracovní kem → Slezského ústavu 
ČSAV (později → SZM) v → Opavě, je čle-
nem redakční rady → SlSb. Od r. 2008 má 
dílčí úvazek na → SU, externě vyučuje na FF 
UP. V l. 1994–98 byl členem zastupitelstva 
města → Ostravy, v l. 2000–04 členem 
zastu pitelstva Moravskoslezského kraje. – 
Věnuje se problematice nejnovějšího vývoje 
ČSR po r. 1945, zejm. problémům národ-
nostních menšin a perzekuce různých sku-
pin obyv. v ČSR i v SSSR. Velký ohlas měly 

jeho prá ce věnované poválečné perzekuci 
a odsunu → Němců (Odsun Němců z Česko-
slovenska 1945–1947, 1991; Perzekuce 1945, 
1996; Verfolgung 1945, 2002; Tábory v čes-
kých zemích, 1996). Sa mostatnou monografii 
věnoval vývoji něm. menšiny v ČSR v šir-
ším středoevr. kontextu (Německá menšina 
v čes kých zemích 1948–1989, 1993). K roli 
stát. orgánů v rámci tzv. divokého odsunu 
se vrátil v sérii článků (spolu s Adrianem von 
Arburgem) v čas. Soudobé dějiny (2005–06) 
a ve studii Poválečné „excesy“ v českých ze-
mích v roce 1945 a jejich vyšetřování (2005). 
Lit.: LSČH.   NP 

STANO , Jiří, reportér, publicista, prozaik, dra-
matik, * 29. 1. 1926 Ostrava. 
V l. 1950–52 byl šéfred. nakl. Rov nost, 
v l. 1954–80 reportérem RP. V mládí dů-
věrně poznal hornické prostředí, čehož vy-
užil v údernickém dramatu Natalie (prem. 
1949, 1951) a v cyklu budovatelských po vídek 
Havířská čest (1952), který byl spo lu s povíd-
kovými soubory → J. Marka ve své době po-
važován za jeden z největších úspěchů prózy 
s ostr. tematikou. V románu Na břehu Ostra-
vice (1954) tezovitým způ sobem zbeletrizo-
val proces kom. uvědomo vání ostr. dělníků. 
Ke svým budovatelským východiskům se 
vracel i v pozdější tvorbě – v Ostravských 
povídkách (1975, rozš. 1981) a v románech 
Případ Rodopy (1979) a Roz sudek (1980). Od 
60. l. publikoval cestopisy a povídky s prac. 
tematikou, k nimž jej motivovaly jeho novi-
nářské pobyty (Bulhar ské léto, 1962; Slunce 
nad planinou, 1963; S blokem v ruce, 1974; 
My z Orenburgu, 1979, aj.). Připravil sbor-
ník reportáží Z Bu zuluku do Prahy (1985). 
Po listopadu 1989 se věnoval satirické tvorbě 
(Zaostřeno na deset let VLTR [Velké Listo-
padové Textilní Revoluce], 1999; verše a epi-
gramy Občánku, a co teď?, 1998; Z českých 
koutů a zákoutí: Tristní humoresky, 2000, aj.). 
V r. 2012 vyšla souborně Knížka bez názvu 
(epigramy a satirická próza z let 1990–2011). 
Ve 21. stol. se vrací k reportážím, cestopisům, 
píše povídky. 
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Lit.: Strana literatuře – literatura straně, Praha 1976; 
Truhlář, B.: Reportér a beletrista, Slovenské pohľady, 
1982, č. 9; Svoboda, J.: Ve stopách tvorby, Ostrava 1986, 
Zlomek, J.: Převlékačům kabátů, lhářům i zbohatlíkům, 
Naše pravda 7, 1996, č. 21.   IM + MP 

STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ  (Frýdek -Mís-
tek), renesanční zámek. 
Snad na místě tvrze (připomínané až r. 1551) 
nechali Jaroš Syrakovský z Pěrkova s man-
želkou Kateřinou Petřvaldskou z → Petř-
valdu vybudovat v 60. l. 16. stol. čtyřkřídlý 
renes. zámek se vstupní věží, vnitřním ar-
kádovým nádvořím (o velikosti pouhých 
6 × 7 m) a bohatou sgrafitovou výzdobou 
na všech vnějších stěnách stavby (→ ma-
lířství renes.). Přestože kamenické články 
i sgrafita jsou spíš rustikálního charakteru, 
představují v daném regionu unikátní pa-
mátku. Přítomna jsou sgrafita ornamentální 
(kolem oken), figurální (motivy novozákonní, 
výjevy z tur. válek, života na venkově a an-
tických bakchanálií) i psaníčková (nápodoba 
cihelné zdi). Objekt byl Jarošovým synem 
Ctiborem již v 70. l. 16. stol. zvýšen o druhé 
patro, které bylo zvenčí vyzdobeno freskovou 
výmalbou završenou lunetami (věž tehdy do-
sáhla čtyř pater). Výstavbu zámku (a zřejmě 
i rekonstrukci sousedního got., renesančně 
přestavěného kostela) vedli ital. mistři, do-
ložena je účast Vlacha Antonia Capelletiho, 
sídlícího tehdy v sousedním → Brušperku. 
Po požáru v r. 1704 byl zámek obnoven, avšak 
sgrafita byla překryta jednoduchou omítkou 
a druhé patro sloužilo již jen jako sýpka. 
Stavba až do poloviny 20. stol. chátrala. Věž 
(pův. s renes. helmicí, v r. 1705 zakončena 
dřevěným ochozem s cibulovitou bání) byla 
v r. 1945 poškozena dělostřeleckou pal bou 
a při poválečných opravách opatřena jed-
noduchou stanovou stříškou. Rekonstrukcí, 
při níž byla znovu odkryta a restaurována 
renes. sgrafita, zámek procházel průběžně 
v 50.–70. l. 20. stol. Dnes je prakticky jedi-
ným intaktně dochovaným renes. objektem 
tohoto typu na území sev. Moravy a Slezska 
a slouží správním a kult. potřebám obce.
Lit.: Plaček, M.: Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku, 
Praha 1996; Dědková, L. – Grůza, A.: Renesanční zámek 

ve S. V. n. O., Průzkumy památek 8, 2001, č. 2; Juroš, L.: 
S. V. Zámek ve S. V. n. O. jižně od Ostravy, Dobrá 2006. 
Obr.: HZ82.   JI 

STASSTNY , Viktor (um. jm. Staal), herec, * 17. 2. 
1909 Frenštát pod Radhoštěm (Nový Jičín), 
† 4. 6. 1982 Stockdorf (Německo). 
Po neukončeném studiu něm. reálky a sou-
kromé výuce herectví od r. 1924 člen ope-
re ty → Městského divadla v Opavě. Úspěšný 
Otakar v Straussově Cikánském baronovi 
a Toník ve Smetanových Dvou vdovách. 
Po krátkém působení v ostr. něm. di vadle 
se vrátil do opavské činohry, hl. jako ko-
mediální interpret (Wixer v Nestroyově Ro-
zervanci). V divadlech v Jablonci a Li berci 
v l. 1927–34 rostl k význ. úkolům. Od r. 1934 
v Bielsku, kde ho objevili filmaři společ-
nosti UFA v Berlíně. Pod něm. um. jmé-
nem v l. 1935–45 uznávaný film. milovník. 
V l. 1946–47 angažmá v Theater am Schiff-
bauerdamm v Berlíně, pak herec na volné noze. 
Lit.: BSSSM 10; Weinschenk, H. E.: „Du musst Schau-
spieler wer den!“, Deutsche Post, 19. 10. 1942.   MZ 

STÁTNÍ DIVADLO  OSTRAVA → Národní diva-
dlo moravskoslezské Ostrava

STÁTNÍ KONZERVATOŘ  V OSTRAVĚ → Janáč-
kova konzervatoř v Ostravě

STÁTNÍ ODBORNÁ ŠKOLA  PRO ZPRACOVÁ NÍ 
KAMENE → Zemská odborná škola pro mra-
morový průmysl 

STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV BRUNTÁL , vnitřní 
organizační jednotka → Zemského archivu 
v Opavě shromažďující dokumenty z území 
okresu Bruntál. 
SOkA v → Bruntále vznikl r. 1958, přičemž 
jeho zřízení předcházelo ustavení okr. archivů 
v → Krnově a → Rýmařově. V r. 1960 došlo 
ke sloučení okr. Bruntál, Krnov a Rýmařov. 
SOkA pro nový okr. měl sídlo v Janovicích 
u Rýmařova, v Krnově a Bruntále zůstaly 
pobočky. Od poč. 70. l. se archiv potýkal 
s problémem nedostatečné úložné kapacity. 
Veškerá řešení tohoto stavu v následujícím 
období byla pouze provizorní, prostorové 
podmínky archivu zůstávaly nevyhovující 

STANO
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a situace se postupně stávala kritickou. Mezi-
tím se v r. 1982 centrála SOkA přestěhovala 
z janovického zámku do Bruntálu, kam byly 
postupně přemístěny i všechny archiválie. 
Východiskem z neuspokojivé situace se stala 
rekonstrukce továrního objektu někdejšího 
stát. podniku Karnola v Krnově. V období 
od prosince 2004 do února 2006 proběhla 
první etapa rekonstrukce býv. tovární bu-
dovy, jež se od listopadu 2006 ofi ciálně 
stala novým sídlem SOkA B. V průběhu 
r. 2006 byly z Bruntálu do Krnova přestěho-
vány veškeré archiválie, které tak mohly být 
po dlouhé době konečně uloženy odpovída-
jícím a důstojným způsobem. – K 1. 1. 2013 
má SOkA B. ve své péči 1 669 fondů o celko-
vém rozsahu více než 5 377 běžných metrů. 
Archiv spravuje písemnosti úřadů a organi-
zací stát. i komunální správy, materiály škol, 
círk. institucí, cechů, firem, družstev, spolků, 
spol. organizací ap. působících na území okr. 
Bruntál. Nejst. archiválií je listina vydaná 
v Římě r. 1295, jíž 15 ital. biskupů uděluje 
40 dní odpustků všem, kdo v určených dnech 
navštíví mj. kostel sv. Václava v Bruntále. 
K nejcennějším celkům patří relativně dobře 
dochované fondy archivů měst Bruntálu 
(od r. 1295), Krnova (od r. 1437), Rýmařova, 
→ Dvorců, Moravského Berouna ad. Upozor-
nit lze také na fond NSDAP – okresní vedení 
Krnov, jež patří k nemnoha fondům tohoto 
typu, které se na území naší republiky docho-
valy v relativní úplnosti. Archivní knihovna, 
čítající více než 20 tis. svazků a množství ti-
tulů periodik, je zaměřena především na reg. 
historii, archivnictví a čes. dějiny. Archiv 
stále rozšiřuje svou odb. archivní činnost 
stejně jako i oblast využívání archiválií. 
Lit.: Fiedlerová, L.: Zemřel PhDr. Josef Matyska, AČ 
55, 2005; Martinek, B.: Johann Theimer – moravskobe-
rounský historik a archivář, in: Městské archivy a městští 
archiváři, Brno 2010.   BDo

STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV  FRÝDEK -MÍSTEK, 
vnitřní organizační jednotka → Zemského 
archivu v Opavě shromažďující dokumenty 
na úze mí okresu Frýdek -Místek. 

SOkA F.-M. uchovává písem nosti vzniklé 
z činnosti orgánů stát. správy a samosprávy 
a také právnických a fyzic kých osob, jejichž 
působnost se vztahuje na území okr. Frýdek-

-Místek. Vznikl v r. 1955. Fondy byly ulo-
ženy na několika nevhodných místech, proto 
byl archiv r. 1972 přestěho ván do suterénu 
Kina Petra Bezruče. Přes tože tyto prostory 
znamenaly velký přínos pro řešení otázky 
umístění archivního ma teriálu, ideální zda-
leka nebyly. Snaha o získání samostatné bu-
dovy byla korunována úspěchem až v r. 1996, 
kdy byla slavnostně otevřena nová účelová 
budova na Bezručo vě ul. V současné době 
archiv spravuje více než 4 tis. běžných me-
trů písemností, což představuje přibližně 
1 650 fondů, z nichž je téměř polovina zpra-
covaná. Jde především o písemnosti úřední 
povahy správních insti tucí více než stovky 
existujících i zaniklých obcí i měst okr., 
stát. institucí, škol, spol ků ad. Nejcennějším 
dokumentem je listina z r. 1438, jíž → Jan 
Čapek ze Sán, pán na → Hukvaldech, udě-
luje svob. lán role Niklu Jarčovičovi ze Sta-
říče. Součástí archivu je příruční knihovna, 
která čítá více než 20 700 knih, 227 titulů 
časopisů a 197 titulů novin. – V r. 2001 byla 
v archivu zbudována kon zervační a restaurá-
torská dílna, pro žáky a studenty byla v pří-
zemí zřízena přednáš ková hala, pro zájemce 
všech věkových kategorií jsou zde každo-
ročně instalovány výstavy. SOkA se věnuje 
rovněž publikační činnosti (Sborník státního 
okresního archivu Frýdek -Místek). 
Lit.: Matějová, A.: Okresní archiv ve Frýdku -Místku, VL 
15, 1989, č. 2; Adamec, T.: Z historie SOkA F.-M., Sbor-
ník Státního okresního archivu Frýdek -Místek 7, 2006. 
 KL

STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV JESENÍK , vnitřní 
organi zační jednotka → Zemského archivu 
v Opa vě shromažďující dokumenty z území 
okre su Jeseník. 
Byl znovu zřízen při obnovení okr. → Jese-
ník k 1. 1. 1996. Pův. okr. archiv byl ustano-
ven v r. 1956, ale teprve v r. 1960 (po sloučení 
okr. Jeseník s okr. Šumperk) se dočkal vl. 
budovy v → Javorníku, kde doposud sídlilo 

STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV BRUNTÁL
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pracoviště zemědělsko -lesnického archivu. 
Pod vedením → R. Zubera zde fungoval jako 
detašované pracoviště Okresního archivu 
Šumperk. Po r. 1987 byl materiál přestěho-
ván do Šumper ka. SOkA J. nabízí badatelům 
celkem 732 archivních souborů, z toho 693 
fon dů v přímé péči a 39 souborů uložených 
zde na základě smlouvy (především círk. 
fondy). 60,5 % materiálu je zpracováno. Nej-
využívanějšími soubory jsou fond Rodinný 
archiv Priessnitz -Ripper (→ V. Priessnitz) 
a rozsáhlá Sbírka pohlednic a fotografií. Ba-
datelům slouží také bohatá archivní knihovna, 
především reg. literatury a perodik. Ve spo-
lupráci s → Vlas tivědným muzeem Jese-
nicka vydává archiv vlastivědný sborník 
Jesenicko (od r. 2000) a pořádá každoročně 
Svatováclavská mezinárodní setkání, zal. na 
česko -polsko -něm. spolupráci v oblasti reg. 
vlastivědy. Výstupem ze semináře je sbor-
ník příspěvků k tématu (od r. 2001). Význ. 
měrou se SOkA spolupodílí na přednáškové, 
publikační a výstavní činnosti regionu. 
Lit.: Tinzová, B.: Bilance prvního desetiletí práce SOkA 
J. (1996–2006), Jesenicko. Vlastivědný sborník 7, 2006. 
  BT

STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV  KARVINÁ, vnitřní 
organi zační jednotka → Zemského archivu 
v Opa vě shromažďující dokumenty na území 
okre su Karviná. 
Byl zřízen 25. 6. 1952 na prac. jednání 
ONV v → Karvi né. Teprve v březnu 1953 
získal SOkA pět místností v budově teh-
dejšího Výkupního zemědělského závodu 
v Karviné -Fryštátě. Od tohoto data můžeme 
hovořit o jeho existenci. Od 23. 7. 1993 sídlí 
SOkA v nové, účelově vystavěné budově 
na Fryštátské ul. Kromě depozitářů a ba-
datelny má také přednáškový sál a výstavní 
síň. Pořádají se zde výstavy, které prezen-
tují historicky, umělecky či výtvarně hod-
notné archivní fon dy. V r. 2012 měl SOkA 
K. 4 571,51 běžných metrů archi válií, což 
představuje 137 095 evidenčních jednotek, 
tj. úředních knih, kartonů spisů, listin a fo-
tografií, map a plánů, mikrofilmů a jiných 
archiválií, a celkem 1 332 archivních fondů. 

K nejcennějším a zároveň nejst. ar chiváliím 
patří pergamenové listiny a ruko pisy měst. 
knih dochované ve fondech ar chivů měst 
a obcí již od 2. poloviny 14. stol. Tyto listiny 
představují především privilegia měst, obcí 
nebo měšťanů, udílená nejen těšínskými kn., 
ale i císaři, králi a biskupy. Nejst. je biskup-
ská listina z 18. 2. 1377, kte rá potvrzuje na-
daci těšínského kn. Přemka farnímu kostelu 
ve → Fryštátě. Mezi nejst. dochované knihy 
patří knihy počtů města Fryštátu a → Těšína, 
které zachycují hos podaření těchto měst 
v období raného no vověku. Význ. pramenem 
k poznání dějin města Fryštátu je také Kniha 
kupů a smluv z l. 1541–1818, kde jsou za-
psány důležité smlouvy, majetkové převody, 
spory mezi měšťany nebo testamenty. SOkA 
vydává pu blikace o oblasti své působnosti. 
Lit.: Hajzlerová, I.: SOkA K. – pět let v nové budově, 
Karviná 1999.   JŠd 

STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV NOVÝ JIČÍN , vnitřní 
or ganizační jednotka → Zemského archivu 
v Opavě shromažďující dokumenty na úze mí 
okresu Nový Jičín. 
Okresní archiv v → Novém Jičíně vznikl 
r. 1960 sloučením okr. archivů v → Bílovci, 
→ Frenštátě pod Radhoštěm a Novém Jičíně. 
Všechny byly zal. r. 1952, navazovaly na čin-
nost měst. archivů (ve Frenštátě od r. 1929, 
v Novém Jičíně od r. 1938) a jejich prvními 
pracovníky byli zejm. učitelé (Alois Zbavitel, 
Jan Hanák, Jaroslav Štindl). Od r. 1992 nese 
archiv označení SOkA N. J. a od září 2000 
sídlí v nově vybudovaném objektu, kam 
se přestěhoval ze čtyř poboček. – SOkA shro-
mažďuje archiválie k dějinám obcí okr., jejich 
hosp. vývoji (např. Cechy a živnostenská spo-
lečenstva), archivy škol a spolkových institucí, 
farní archivy, osobní fondy (např. → M. Baláš, 
A. Zbavitel) ad. Mezi nejvýznamnější archi-
válie patří pergamenové listiny, např. nejst. 
listina z r. 1383, v níž dává Beneš z Kravař 
(→ Kravařové) městu Bílovci právo odúmrti 
a právo hradební, nebo též archiválie příbor-
ské provenience (→ Příbor) – řada měst. knih 
od r. 1563 a především tzv. → Příborský kancio-
nál z konce 16. stol. Dnes je v SOkA uloženo 
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1 873 archivních souborů o rozsahu 5 423 
běžných metrů, z toho inventarizováno 35 %. 
Badatelům je v SOkA k dispozici knihovna 
zaměřená na reg. literaturu a vlastivědná pe-
riodika. SOkA také vydává odb. publikace 
a v součinnosti s → Muzeem Novojičínska → 
Vlastivědný sborník Novojičínska.
Lit.: Chobot, K. Půl století novojičínského okresního 
archivu, VSONJ 54–55, 2004.   KCho

STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV  OPAVA, vnitřní or-
gani zační jednotka → Zemského archivu 
v Opavě shromažďující dokumenty z území 
okre su Opava. 
Od r. 1953 působila u tehdejšího JNV 
v → Opavě tzv. archivní služba, Okresní ar-
chiv v Opavě vznikl de facto až 1. 10. 1957, 
kdy na místo ved. nastoupil → J. Bakala. Ar-
chiv získal prostory v suterénu budovy ONV 
na Bezručově nám. Po územní reorganizaci 
v r. 1960 se archiv roz rostl o fondy zrušených 
okr. archivů v → Hlučíně a ve → Vítkově 
(vznikly 1952) a byl mu přidělen do užívání 
vl. depozitář a dvě kanceláře v budově na 
Otické ul. V l. 1961–63 převzal z tehdejšího 
Státního archivu v Opa vě (dnes → ZAO) roz-
sáhlé fondy místní, měst. a okr. provenience 
(Archiv města Opavy, archivy okr. úřadů, 
soudů, notářství, opavských cechů, spol ků 
ap.). Archiv začal jako jeden z prvních vy-
dávat Zprávy Okresního archivu v Opavě 
(1961–64). Archivu byl ve 2. polovině 70. l. 
přidělen jako depozitář zámek v obci Nepla-
chovice a jako centrální sídlo v Opavě zre-
konstruovaný býv. evang. kostel na Lidické 
ul. Všechny ostatní depozitáře byly zrušeny. 
V l. 1992–93 proběhla stavební rekonstrukce 
druhého pobočného depozitáře – budovy 
býv. školy v obci Brumovice -Skrochovice. 
V l. 1981–90 vydával archiv opět svou Ro-
čenku. 1. 8. 2002 se SOkA Opava stal vnitřní 
organizač ní jednotkou ZAO. K 1. 1. 2013 
má ve své péči 1 794 fondů o rozsahu více 
než 4 580 běžných metrů, z toho 2 600 od-
borně zpra covaných. Badatelům slouží 810 
archivních inventářů, katalogů a prozatím-
ních inventár ních seznamů. Nejcennější 
a současně nejst. v originále dochovanou 

archiválií je listina morav. markraběte Pře-
mysla z r. 1247, kte rou opavským měšťanům 
uděluje právo konání výročního trhu, jež byla 
prohlášena kult. památkou.   JŠd

STATUS MAIOR , označení právního postave ní 
větších vybraných panství ve Slezsku. 
Tato panství byla vyňata z pravomoci jed-
notlivých kn. a podléhala vrchnímu lennímu 
pánovi (např. čes. králi) a jeho zástupci, tj. 
→ vrchnímu slez. hejtmanovi. Jejich maji-
te lé zasedali na → slez. zem. sněmu ve Vra-
tislavi, ale měli zde dohromady jen jeden 
hlas. Ve Slezsku jich bylo 4–6, nejst. taková 
vznikla r. 1495.   TK

STATUS MINOR , označení právního postavení 
vybraných panství ve Slezsku. 
Tato panství byla vyňata z pravomoci jed-
notlivých kn., ale jejich majitelé neměli prá vo 
zasedat na → slez. zem. sněmu (srovnej → 
sta tus maior). Jejich postavení se upevnilo 
po r. 1526.   TK

STAUDING  → Studénka

STAV A ÚKOLY VĚDECKÉHO VÝZKUMU SLEZ-
SKA , soubor přednášek vydaný roku 1949. 
Soubor, který vydal Slezský studijní ústav 
v → Opavě (→ Slezský ústav), obsahuje 
přednášky Josefa Hrabáka, → V. Martínka, 
→ O. Králíka a → A. Závodského. Před-
nášky jsou pojaty tak, aby vytvořily odb. 
předpoklady pro roz voj literárněhist. bá-
dání o Slezsku. Hrabák v přednášce O ně-
kterých problémech regionální slovesnosti 
teoreticky vymezil pojmy slovesnost, litera-
tura a písemnictví, aby potom určoval zákl. 
znaky reg. literatury. Martínek se v práci 
Slezský regionalismus pokusil vysledovat, 
jak se obraz kraje nebo jeho slezanství pro-
jevilo v literatuře, zvažu je přitom okolnosti 
hist., dokumentuje svoje pojetí slezanství 
na osobnosti → P. Bezruče a na příkladech 
z lit. dějin uvažuje o pojmu slez. spisovatel 
a o smyslu a hodnotě lit. tra dice ve Slezsku. 
Králík se ve studii Literární dějepis ve Slez-
sku zaměřil na zhodnocení díla lit. badatelů, 
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kteří se věnovali Slezsku. Jeho výklad začíná 
hodnocením → J. L. Sherschnika a pokra-
čuje dalšími osobnosti, jako byli → F. Sláma, 
→ V. Prasek, → A. Vašek, → J. Zukal, → 
J. Vyhlídal, V. Mar tínek ad., a upozorňuje 
na možnosti nových poznatků, které literár-
něhist. materiál toho to regionu nabízí. Zá-
vodský se zaměřil na složitost hist. proměn, 
jimiž Slezsko prošlo, a na jejich lit. reflexe. 
Připomněl nutnost za čít přípravou materiálu, 
zpracovat bibliogra fie slez. autorů ap.   JS

STAVEBNÍ PRŮMYSL  → Průmysl stavebních 
hmot

STAVINOHA , František, horník, spisovatel, pu-
blicista, * 10. 7. 1928 Zašová (Vsetín), † 8. 4. 
2006 Kladno.
Pocházel z rodiny valaš. pasekáře, prošel 
množstvím povolání, zakotvil nakonec jako 
horník na Kladensku. Od 60. l. začal publi-
kovat povídky a fejetony, později spolupra-
coval i s televizí (Pohled z hlubin, 1987, rež. 
Zdeněk Kubeček; Kolotoč a devět vnuků, 1989, 
rež. Alexej Nosek, aj.). V jeho prózách nejsil-
něji rezonuje zkušenost z havířské profese, 
která se projevuje v typologii postav i v lid-
ských zážitcích a konfliktech. Z rodného → 
Va lašska vytěžil náměty v povídkách vyprá-
vějících o prožitcích spojených s dospívá ním 
(Písničky s příběhem, 1975) a v dram. laděné 
próze z doby druhé svět. války (Jak se sluší 
umírat, 1975), k ní se druží baladicky pojatá 
próza Podbeskydské pastorále (1984). Rodná 
valaš. dědina se S. stala dějištěm prózy Ve-
čeře s vyhlídkou (1992), která zobrazuje život 
na Valašsku v 80. l. 20. stol. 
Lit.: Šuleř, O.: Paměť domova, Opava 1994.; Píša, V.:
 …a přitom se dovíme, Kmen 2, 1989, č. 36.   JS 

STÁVKA NA DOLE TROJICE  → Trojické krve-
prolití

STÁVKY , forma projevu nespokojenosti za-
městnanců, organizované zastavení práce 
k dosažení hospodářských či politických po-
žadavků. 
První dělnické s. v regionu se objevují v ře-
meslnických dílnách a textilních i železář-

ských manufakturách jako málo úspěšné 
ži velné akce (nejst. proběhla patrně na Vr-
bensku v Ludvíkově r. 1810). Povstání tkalců 
v prus. Slezsku a stávky tiskařů v kar-
tounkách v Praze a Brně r. 1844 v regionu 
neměly valný ohlas. Nepokoje dělnictva 
v Hirtově továrně na sukno v → Bílovci 
o Vánocích 1845 byly potlačeny. V květnu 
1847 střílelo vojsko do zástupu dělníků 
v → Krnově. V květnu 1848 proběhla úspěšná 
mzdová stávka v Karlově huti v Lískovci, 
v říjnu t. r. se bouřili přadláci lnu v Horní 
a Dolní Lipové a v listopadu se uskutečnila 
první hornická s. na Ostravsku na Wilczko-
vých dolech v Polské (dnes Slezské) → Os-
travě, kterou následovaly v březnu, resp. 
dubnu 1851 s. na dole Doubrava a Salmových 
dolech v Polské Ostravě. Textiláci ve → Ful-
neku stávkovali v r. 1855. Se s. se v reví ru 
opět setkáváme v r. 1858 (na dolech → Se-
verní dráhy Ferdinandovy v Hrušově a Mi-
chálkovicích, na Jaklovci v Polské Ostra vě 
a na dolech → Larische -Mönnicha v → Kar-
viné) a r. 1862 (na → Rothschildově jámě 
na Jaklovci). Vojsko potlačovalo v čer venci 
1863 vzpouru tkalců v Cukmantlu (→ Zlaté 
Hory). V r. 1864 stávkovali horníci na dole 
Sev. dráhy Ferdinandovy v Michálko vicích 
a r. 1866 musel být Důl Doubrava za stávky 
obsazen vojskem. V červnu 1869 vy vrcholila 
s. horníků Zwierzinových dolů de monstrací 
rozehnanou četnictvem. Úspěšná byla s. 
v Karlově huti v Lískovci v dubnu 1870, usku-
tečněná těsně před vydáním zá kona ze 7. 4. 
1870, který dal dělnictvu právo na stávku 
a zaměstnavatelům právo výluky a současně 
umožnil stíhat stávkující pro ru šení veř. po-
řádku. Násilně byla r. 1872 po tlačena s. texti-
láků v Krnově a t. r. došlo po prvé v → OKR 
(na dole Hlubina) ke krvavému potlačení hor-
nické s. vojskem. – Od 80. l. se zvyšuje orga-
nizovanost stávek. 1880 stávkovali v → 
Bruntále tkalcovští dělníci a r. 1881 horníci 
na Hlavní jámě v La zích a dolech Severní 
dráhy v Polské Ostravě. Ani v listopadu 1885 
nebyli tito polskoostrav. horníci ve s. úspěšní. 
V l. 1886–87 stávko vali opět textilní dělníci 
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ve Fulneku. První doložená s. v → TŽ pro-
běhla r. 1887, úspěšná byla s. textilních děl-
níků v Krnově v r. 1889. V l. 1848–89 došlo 
v revíru celkem ke 13 větším hornic kým s. 
Pak přišlo dlouhé období velkých s. a demon-
strací v OKR. Jejich první vlna byla v souvis-
losti s prvními oslavami 1. máje (→ májová 
stávka 1890 na Ostravsku). K další celore-
vírní (opět neúspěšné, brutálně potla čené) s. 
došlo hned v září 1890. Další velká s. navazo-
vala na svátek 1. máje 1894 (→ trojic ké krve-
prolití). V říjnu následovaly dvě neúspěšné 
dílčí s. 2. 10. na dolech v Michálko vicích 
a 31. 10. na Karvinsku. Až prosincová 
mzdová s. dělníků Kohnovy továrny v → Tě-
šíně byla částečně úspěšná. Velkou část OKR 
zasáhla koncem února 1896 s. asi 25 tis. hor-
níků, která vzbudila akce solida rity až ve 
Vídni a Anglii. Důležitá byla ví tězná mzdová 
s. krnovských textiláků v létě 1889. Další 
velké s. měly už vesměs i polit. význam. Hor-
nická gen. s. začala v OKR 2. 1. 1900 na 2 do-
lech v Moravské Ostravě a všeob. se stala 
13. 1. V OKR se jí zú častnilo asi 33 tis. osob, 
v jiných revírech v monarchii stávkovalo dal-
ších asi 37 tis. Skončila část. úspěchem 
až koncem března. 300 horníků bylo propuš-
těno a 187 soudně potrestáno, přivedla však 
říšskou radu 17. 5. 1901 k přijetí zákona o sní-
žení prac. doby na 9 hod. denně a odboráře 
v řadě zemí k mo rální i materiální podpoře. 
K řadě s. aj. akcí s polit. zaměřením došlo 
v regionu po „krvavé neděli“ v Petrohradě 
22. 1. 1905 (de monstrace v Moravské Ostravě 
a → Orlové 26. 3., masové oslavy 1. máje 
a říjnové a lis topadové dělnické manifestace 
vrcholící 29. 10. v → Opavě, Karviné, Orlové 
a Polské Ostravě, 12. 11. v Opavě, → Bohu-
míně a Michálkovicích, 13. 11. v Novém 
Bohu míně a 27. 11. v celém OKR i na Těšín-
sku). Demonstrace za všeob. hlasovací právo 
28. 11. v Moravské Ostravě, Orlové, Od rách, 
Bílovci, Opavě, Těšíně, Bohumíně, Polské 
Lutyni, Lazích, Příboře, Novém Jičíně aj. 
byly již doprovázeny protestní gen. s., or-
ganizovanou v celém Předlitavsku. V OKR 
se ovšem pracovalo ve → VŽ. V r. 1906, kdy 

se v říšské radě projednávala volební reforma 
(přijata v lednu 1907), proběhly v re gionu 
oslavy 1. máje opět za masové účasti a v létě 
i na podzim i řada dílčích s. Velmi houževnatě 
(2. 5. – 11. 6. 1906) stávkovalo osazenstvo 
kopřivnické vozovky. Od r. 1907 měly s. opět 
hl. hosp. motivaci (všeob. protestní s. horníků 
OKR proti draho tě 5. 10. 1911). Militarizací 
provozu v závo dech byly s. od konce října 
1914 načas potlačeny. Již v dubnu 1915 však 
v OKR a na Frýdecku probíhaly hladové bouře, 
kte ré se projevily v květnu i v → Odrách 
a v dalším r. v řadě míst regionu (zejm. 
v OKR a na Vrbensku). Toto pak pokračova lo 
v r. 1917, na Karvinsku již 2. 2., na Orlov sku 
a opět na Karvinsku 20. 2. Obnovu stáv-
kových hnutí a oslav 1. máje začaly doprová-
zet výzvy za ukončení války. Akce v regionu 
byly zvl. v květnu a červnu stále četnější 
a vyvrcholily mohutnými → čer vencovými 
hladovými bouřemi na Ostrav sku. Od 19. 1. 
1918 se pak horníci a dělníci v regionu začali 
připojovat k celorak. gen. s. vypuknuvší 
ve Vídeňském Novém Městě s hesly za oka-
mžité uzavření míru a zlepšení zásobovacích 
poměrů. Všeob. charakter nabyla s. v OKR 
21.–23. 1. a po jistém uklidnění opět 28. 1. 
až 6. 2., kdy počet jejích účastníků přesáhl 
hranici 100 tis. osob. Pak byla zlomena zá-
sahem vojska. Prvomájovou stávku se úřa-
dům podařilo překazit jen úředním povo-
lením zastavení práce. Dílčí s. i protesty 
proti selhávajícímu zásobování pak pokra-
čovaly. K velké s. ve VŽ 30. 8. – 7. 9. se při-
pojili i dělníci železáren ve → Fryštátě 
a → Třinci. Když byla na 14. 10. 1918 vyhlá-
šena v čes. zemích gen. s. proti odvozu potra-
vin, stávkovalo se v regionu jen živelně. 
Social. rada v Moravské Ostravě se totiž toho 
dne teprve ustavila. Teprve 15. 10. zorgani-
zovala mohutný demonstrační tábor na Sen-
ném trhu, kde byl proklamován i po žadavek 
samostatného státu. Účastníky ro zehnalo 
vojsko. Obdobně se demonstrovalo i ve → 
Frýdku již 14. 10. – Po převratu 28. 10. 1918 
byla sice uzákoněna 8hodinová prac. doba, 
avšak nadále přetrvávala vzruše ná nálada 
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mezi dělnictvem. V lednu 1919 vyvrcholily 
v OKR protidrahotní demon strace a v únoru 
až březnu protestovali pol. horníci na Těšín-
sku šestidenní s. proti obsa zení dolů a tová-
ren čs. vojskem. V květnu stávkovali radikální 
horníci ve slez. části OKR za socializaci dolů, 
došlo i k demonstracím. V lednu 1920 došlo 
v OKR k nej rozsáhlejší gen. s. Asi 43 tis. hor-
níků stávkovalo za zvýšení mezd a snížení 
cen zboží 12.–26. 1. K nim se připojilo dal-
ších asi 87 tis. dělníků na severových. Mo-
ravě. Díl čí s. proti nedostatku potravin 
proběhly na Těšínsku a Ostravsku v květnu. 
V l. 1919–20 docházelo dále k dělnickým 
s. i v souvis losti s → čs. -pol. sporem o Tě-
šínsko a k železničářským s. souvisejícím 
s bojkotem transportů zbraní do Polska. Nej-
větší tehdejší s. v tzv. opavském Slezsku byla 
protidrahotní s. stavebních dělníků v Opavě 
14. 9. 1920. Po obsazení Lidového domu 
v Praze stávkovalo 13.–16. 12. 1920 na výzvu 
soc. dem. levice 25 tis. horníků OKR, dělníci 
řady větších závodů a zem. dělníci v regionu. 
Za povál. krize a deprese došlo v regionu 
k řadě mzdových s. a k ak cím nezaměstna-
ných (stávka horníků OKR 5.–9. 12. 1921, 
3.–10. 2. 1922 a 9.–17. 10. 1922, textiláků 
na Frýdecku a Místecku 25. 10. 1922, dělníků 
v Bílovci 6. 2. 1923 a tří týdenní s. horníků 
OKR zahájená 12. 3. 1923, která se opako-
vala i 20. 8. – 8. 10. 1923). V dalších l. došlo 
k útlumu stávkové činnosti v regionu, z ně-
hož se vymyká s. horníků, lučebníků a kovo-
dělníků v OKR 30. 3. – 6. 4. 1925, 4. 4. došlo 
v Orlové ke střelbě četníků do demonstrantů, 
přičemž byly 3 osoby zastřeleny a 1 žena 
smrtelně zraněna. – Velká hosp. krize ohla-
šovala svůj příchod stávkami nejprve v cent-
rech slez. spotřebního průmyslu (30. 1. – 30. 3. 
1928 stávkovali textilní dělníci ve Frývaldově 
/→ Jeseník/, 11. 5. – 6. 6. 1928 stavební děl-
níci na Ostravsku, 15. 5. 1929 vstoupili 
do šesti týdenní s. dělníci celulózky ve → 
Vratimově a 3. 6. – 2. 7. 1929 stávkovali ka-
meníci z Frývaldovska; v lednu–únoru 1930 
násle dovala s. opavských textiláků, železářů 
v Lískovci v dubnu a textiláků ve Frýdku 

a Místku v červenci). K nejproslulejším s. 
však v regionu došlo r. 1931 (→ s. v Karlově 
huti a → frývaldovská s.). Od 29. 3. do 20. 4. 
1932 probíhaly na řadě dolů OKR dílčí s. pod 
vlivem s. mosteckých horníků, 30. 3. byl čet-
níky v Horní Suché zastřelen neza městnaný 
horník a tři osoby těžce zraněny. V dubnu 
došlo v Karviné, Dolní a Horní Su ché k ně-
kolika s. horníků v podzemí. Postupně však 
stále více převažovaly demon strace a hla-
dové pochody nad klasickými s. Avšak ani 
po doznění krize stávkové hnutí dílčího cha-
rakteru neodumřelo. Tak např. na přelomu 
března a dubna 1935 stávkovali textiláci 
z Frýdku a Místku a v září dělníci Hahno-
vých železáren v Bohumíně. Po → mnichov-
ském diktátu měly s. převážně po lit. motivy. 
4. a 9. 11. 1938 se stávkovalo na dolech OKR 
na protest proti připojení tzv. → Zaolzí k Pol-
sku a na vytvoření tzv. pro tektorátu reago-
vala s. horníků dolů Ludvík, Ignát, Odra 
a Trojice v záp. části OKR 8. 4. 1939. Polit. 
demonstracím 28. 10. 1939 předcházela s. 
21.–23. 10. v hrušovské to várně na hliněné 
zboží a demonstrace hornických žen v Mi-
chálkovicích 23. 10. V od trženém těšínském 
Slezsku stávkovali 21. 10. horníci na Jámě 
Doubrava a 22. 10. na Jámě Bettina v Doub-
ravě. Mzdovou s. děl nic tabákové továrny 
v → Budišově nad Budišovkou v dubnu 1942 
je třeba pokládat za výjimečnou záležitost 
(zejm. proto, že v období tzv. protektorátu 
bylo stávkování zakázáno). Po r. 1948 byla 
stávka považována za nelegální protispol. 
akci, přesto zasáhla celou republiku význ. 
vlna stávek v souvislosti s měnovou refor-
mou, která byla vyhlášena v sobotu 30. května 
1953 s platností od 1. června. Již tento den 
mnoho set dělníků, zejm. horníků, nenastou-
pilo do práce. Těžba výrazně poklesla na „re-
kordní“ hodnoty (Eduard Urx 46,5 %, Odra 
60 %, Petr Bezruč 64,3 %, Michálka 68,2 %, 
Zárubek 75 % normy). Odpoledne a večer 
proběhly demonstrace před Jámou Trojice. 
Ve středu 3. června stávkovali zaměstnanci 
Bohumínských železáren, horníci na Jámě 
Václav v Orlové a ČSM v Karviné. Ke stávce 
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se přidali také řidiči ČSAD v Ostravě, kteří 
navíc zablokovali dopravu na Náměstí Re-
publiky. Také dělníci ve VŽ a horníci na dole 
Hlubina zastavili práci. Jako reakce bylo 
do Ostravy posláno 500 příslušníků pohra-
niční stráže z Olomouce, kteří posílili místní 
jednotky Bezpečnosti, armády a Lidových 
milic. Stávky byly nakonec potlačeny maso-
vou perzekucí všech, kteří se jich zúčastnili, 
i dalších, kteří vyslovili nesouhlas s reformou. 
Z 90 zatčených bylo 22 předáno k soudnímu 
stíhání krajským soudem a okr. lid. soudy. Ač-
koliv došlo v polovině 60. l. k vydání nového 
zákoníku práce (zákon č. 65/1965 Sb.), praxe 
se příliš nezměnila a stávky byly nadále 
praktickými předpisy a směrnicemi ústřed-
ních orgánů v podstatě nerealizovatelné. 
V současné době je právo na stávku zaručeno 
Listinou zákl. práv a svobod a mez. úmlu-
vami. Konkrétně je však právo na stávku po-
psáno pouze v zákoně č. 2/1991 o kolektivním 
vyjednávání, ostatní případy stávek v záko-
nech ČR popsány nejsou. V současné době 
hosp. krize jsme svědky celé řady stávek 
po celém světě, a tedy i v regionu. Největší 
akcí tohoto druhu byla stávka řidičů ostr. 
hromadné dopravy v červnu 2011. 
Lit.: Grobelný, A. – Sobotík, B. (ed.): Dělnické hnutí 
na Ostravsku, Ostrava 1957; Z dějin dělnic kého hnutí 
na Ostravsku, Ostrava 1957; Z dějin dělnic kého hnutí 
na Ostravsku za předmnichovské republiky, Ostrava 
1964; Kapitoly o dělnickém hnutí ve Slezsku a na Ost-
ravsku. Sborník k 50. výročí KSČ, Opava 1971; Jirásek, 
Z. – Šůla, J.: Velká peněžní loupež v Československu 
aneb 50:1, Praha 1992; Šubrt, O.: Kolektivní vyjedná-
vání, smlouvy a právo na stávky, Praha 1991.   JP + SKn

STAVOPROJEKT  (Státní projektový ústav), or-
ganizace spojená se zestátněním projekčních 
prací architektonického a urbanistické ho cha-
rakteru po únoru 1948. 
Cílem S. bylo nahradit a eliminovat soukro-
mou či družstevní projekční praxi arch. Záro-
veň měl vytvořit projekční bázi v rámci n. p. 
Československé stavební zá vody (ČSSZ, n. p.) 
a pomoci tak prosadit ve stavebnictví typizaci 
a industrializaci. V → Ostravě vznikla již 
v dubnu 1948 oblastní projekční skupina S. pod 
vedením arch. Zdeňka Alexy, → V. Meduny 

a → M. Čtvrtníčka, k nimž se postupně při-
dali ostatní ostr. arch. a řada začínajících ab-
solventů zvl. z brněnského VUT. 1954 vznikly 
z oblastních poboček S. samo statné Krajské 
projektové ústavy pro projek tování měst a ves-
nic. V 60. l. se opět jednot livá střediska vrátila 
k názvu Stavoprojekt. Ostravský S. se věnoval 
projekční činnosti v rámci Ostravského a poz-
ději sev. části Se veromoravského kraje (pro-
jekční příprava výstavby nových měst a sídlišť 
zvl. na Ost ravsku) a byl od r. 1952 rozdělen 
na jednot livé ateliéry: Ateliér 1 – zpracování 
územních plánů, návrhy sídlišť – zvl. Ostrava-

-Jih (ved. v chronolog. pořadí: V. Meduna, 
Ladislav Gvozdek, Rudolf Spáčil); Ateliér 2 – 
projektování sídliště v Ostravě -Porubě (Boris 
Jelčaninov, Miloslav Čtvrt níček, Čeněk Vo-
rel, Jaromír Zoubek); Ateliér 3 – plá nování → 
Karviné (Josef Kellner, Cyril Kajnar, Miro-
slav Holek, Jan Slezák, Oldřich Pražák); Ate-
liér 4 – ná vrhy → Havířova, Velké → Orlové 
a Českého → Těšína (→ Z. Špaček, Otto Wal-
ler); Ateliér 5 – projektování sídlišť v Ostravě, 
→ Frýdku, Bohumíně a sportovní stavby (M. 
Holek, Alois Vašíček, → J. Chválek); Ate-
liér 6 – zdrav. zařízení a např. areál → VŠB 
v Ostravě -Po rubě (Zdeněk Strnadel); Ateliér 
7 sídlil v → Opavě – výstavba Opavy a opav-
ského i bruntálské ho okr. (Jaroslav Chvátal). 
Ostravský S. si vybu doval v l. 1957–59 ad-
ministrativní budovy podle projektu arch. 
M. Gilla a Břetislava Sležky (28. října 
1142/168). Některé ateliéry měly vl. sídlo (Ha-
vířov – Ateliér 4, Opava – Ateliér 7, Ostrava-
-Poruba – Ateliér 2). K ostr. středisku nále želo 
zpoč. také středisko S. v Olomouci, jež mělo 
na starosti např. projekční práce v okr. Šum-
perk nebo Vsetín. Olomoucký S. se de finitivně 
osamostatnil 1967 a po transformaci existuje 
dosud. Ostravský S. se rozpadl v r. 1992. 
Lit.: Architektura v Severomoravském kraji, Kraj ský 
projektový ústav Ostrava, Ostrava s. d. (1965); Archi-
tektonická práce 1948–1968. Výběr prací Sta voprojektu 
v Ostravě k příležitosti 20 let svého trvání, Stavoprojekt 
Ostrava, Ostrava 1968; Nový, O.: Čtvrt stoleté jubileum 
založení Stavoprojektu, Architektura ČSR XXXII., 1973. 
Obr.: A96.   MS 

STÁVKY
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STEGMÜLLER , Bernard, sochař a řezbář,
 * 17. stol., [†]. 
Laický bratr a člen konventu krnovských 
minoritů. Z jeho díla je znám pouze jím 
signovaný boční oltář Piety z r. 1665, který 
postavil a sochařsky vyzdobil v boční kap li 
Bolestné P. Marie v minoritském kostele Na-
rození P. Marie v → Krnově. Pravděpo dobně 
se sochařsky podílel i na výzdobě hl. oltáře 
krnovského farního kostela sv. Marti na, který 
po r. 1673 postavil krnovský stolař a řezbář 
Kristián Rohn (1633–1717). Tento oltář však 
shořel za velkého požáru Krnova r. 1779. 
Lit.: Indra, B.: Krnovští malíři od počátku 17. století 
do konce 18. století, ČSM-B 30, 1981; Schenková, M. – 
Olšovský, J.: Barokní malířství a sochařství v západní 
části českého Slezska, Opava 2001.   JO 

STEHLÍKOVÁ , Jitka (roz. Světlíková), básníř-
 ka, * 6. 3. 1955 Jeseník. 
Po maturitě na gymnáziu v → Jeseníku 
(1974) a dvouletém nástavbovém studiu 
v Přerově dálkově studovala FF UK (věd. 
informace a knihovnictví, 1979–83). Od 
r. 1976 pracovala jako knihovnice v Pře rově. 
1990 se stala red. týdeníku Nové Pře rovsko 
a r. 1991 odb. pracovnicí Krajského pedago-
gického ústavu v Olomouci. T. r. přesídlila 
do Prahy, kde je red. Sociologic kého časopisu, 
aktivně se zabývá ochranou práv zvířat. Při-
spívala do MF, → NSv, → OKultM, Iniciál 
ad. Po r. 1990 publikovala své verše v perio-
dikách Prostor, → Alter nativa Nova, LitN ad. 
Sbírka poezie Noční trhy (1980) je zasazena 
do krajiny Jesenicka a Pobečví. Od druhé 
sbírky Neobydlené ostrovy (1987) je její 
poezie obohacována meditativním prvkem 
sebezpytování, vrcho lem této tendence jsou 
sbírky Hlasité deště (1993) a Tančit na zvony 
(2001). Přispěla do alm. → Oheň 1, 2 (1975, 
1978), Do dlaní chceme žhavou lávu nabírat 
(1979) a Země žulových křížů I (2000). 
Lit.: Svoboda, J.: Nová milostná lyrika, OKultM, 1980, 
č. 7–8; Wernisch, I.: Hlasité deště, LitN 5, 1994, č. 43; 
Všetička, F.: J. S. Hlasité deště, Alternativa, 1994, č. 1; 
Hruška, P.: Opary (z) lyriky, Protimluv, 2002, č. 2.   LM 

STEINMETZ , Karel, muzikolog a hudební pe-
dagog, * 7. 9. 1945 Brno. 

Studoval stř. všeobecně vzdělávací školu (ma-
turita 1963). 1970 absolvoval hud. a div. vědu 
na FF UJEP v Brně. 1972–75 byl hud. red. 
v ostr. rozhlase (→ ČRO), 1975–78 dramatur-
gem → Janáčkovy filharmonie Ostrava. Dva 
r. (1979–80) pracoval na Krajském kulturním 
středisku v → Ostravě. 1980 se stal šéfred. 
re dakce hud. literatury pražského nakl. Pan-
ton, v l. 1989–2011 vyučoval na katedře hud. 
výchovy PF UP (1989 odb. asistent, 1992 doc., 
2001 prof.). V r. 2005 začal souběžně půso-
bit na PF → OU, kde pracuje dodnes. Svou 
odb. a publikační činnost zaměřuje na pro-
blémy hud. kultury 20. stol. na severových. 
a stř. Moravě (monografie o → J. Šoupalovi 
a → M. Báchorkovi, → I. Stolaříkovi, studie 
o → M. Klegovi, → J. Podešvovi ad., význ. 
způsobem se podílel na kolektivních publi-
kacích HKO a OHK). Soustavně se věnuje 
janáčkovské problema tice, zejm. otázkám 
skladatelova přístupu ke zhudebňování čes. 
slova a způsobu trakto vání jeho metroryt-
mické a tempové složky (zvl. v monografii 
Artikulace času v Janáč kově hudbě, 1994). 
Spolupracuje s redakcí → BSSSM. Připravil 
23 hesel pro nové vydá ní The New Grove 
Dictionary of Music and Musicians (2001). 
Velmi rozsáhlá je jeho redaktorská a hudebně 
kritická činnost.   JM 

STENZEL , Gustav Adolf Harald, německý 
historik Slezska, univerzitní učitel, * 21. 3. 
1792 Zerbst (Polsko), † 21. 1. 1854 Wro cław 
(Polsko). 
Studoval historii a teologii na univerzitě 
v Lipsku, kde v r. 1815 promoval a zároveň 
se habilitoval. Od r. 1820 byl prof. na uni-
verzitě ve Vratislavi, kde od r. 1821 vyko-
nával současně funkci archiváře slez. zem. 
archivu. R. 1848 byl zvolen poslancem → 
frankfurtského parlamentu, v němž zastá val 
maloněmeckou pozici. V r. 1845 založil → 
Verein für Altertum und Geschichte Schle-
siens. Hl. obory jeho věd. práce byly obecné 
dějiny, dějiny Pruska a st. dějiny Slezska. 
Významně se zasloužil o vydávání pra-
menů ke st. slez. dějinám: vydal sbírku listin 
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Urkundensammlung zur Geschichte des Ur-
sprungs der Städte in Schlesien und Ober-
lausitz (1832), založil edici Scriptores rerum 
Silesiacarum (1835–51) a Urkunden zur Ge-
schichte des Bistums Breslau im Mittelalter 
(1845). Jeho stěžejním dílem jsou Geschichte 
Schlesiens bis zum Jahre 1355 (1853).   MM

STERN , Josef, malíř, * 7. 3. 1716 Graz (Ra-
kousko), † 1. 6. 1775 Brno. 
Vyučil se v rodném městě a v 18 l. odešel jako 
tovaryš do Itálie. Po návratu do Rakouska 
se stal dvorním malířem hr. Leopolda z Die-
trichsteina. V jeho službách přesídlil do Brna, 
kde se trvale usadil a pů sobil především jako 
malíř kostelních obra zů a fresek. V jeho díle 
se mísí výrazné ital. prvky se severskými 
rysy, jež se projevují zejm. v realizaci figur 
a fyzio gnomií. Poz ději se v jeho díle objevuje 
vliv Franze Antona Maul bertsche. S. senzi-
tivní styl, vyznačující se výrazným koloris-
mem a diferencovaným štětcovým rukopisem, 
ovlivnil řadu současníků (→ F. A. Sebas-
tiniho, → J. Jablonského, → F. V. Korompaye). 
Do oblasti Slezska zasá hl S. svým dílem jen 
ojediněle (→ Opava, → Krnov, Stará Ves). 
K nejvýznamnějším zakázkám patřila fres-
ková výzdoba mino ritského kostela v Krnově. 
Zde pokryl stěny presbytáře i lodí výjevy 
ze života P. Marie a Krista i starozákon-
ními motivy, v nichž plně vyznívají výrazné 
luministické tenden ce i bohatá barevnost. 
Lit.: Krsek, I. – Kudělka, Z. – Stehlík, M.: Umění baroka 
na Moravě a ve Slezsku, Praha 1996; Schenková, M. – 
Olšovský, J.: Barokní malířství a sochařství v západní 
části českého Slezska, Opava 2001. 
Obr.: V33.   MSch 

STIBOR , Jiří, historik, archivář, * 6. 5. 1943 
Zábřeh (Ostrava -město).
Absolvent uč. oboru kombinací čes. jazyk 
a dějepis na Pedagogickém institutu v → Os-
tra vě (dnes → OU). Při pedagogické činnosti 
se věnoval zejm. studiu genealogií slez. šlech-
tických rodů, dějinám obcí (monografie → 
Havířova, Staré Bělé, genealogie → Larischů, 
→ Lichnovských, → Tvorkovských, → Sedl-
nických, → Pražmů ad., hl. pro → BSSSM) 
i ediční práci. Je členem Genealogické 

a heraldické společnosti, v l. 1983–89 byl 
místopředsedou Klubu genealogů a heral-
diků Ostrava. Od r. 1990 pů sobí jako odb. 
archivář v → ZAO, v r. 2001 získal PhDr. 
Lit.: LSČH.   LD 

STIBOR , Zdeněk, klavírista a hudební peda-
gog, * 26. 10. 1930 Ostrava. 
Studoval klavírní hru na pražské konzerva-
toři. Po ukončení studia (1953) nastoupil 
na tehdy zal. Vyšší hudebně -pedagogickou 
školu v → Ostravě, na jejíž pokračovatelce – 
Státní, později → Janáč kově konzervatoři 
v Ostravě – působil jako pedagog do června 
2004. Současně s touto činností rozvinul 
i bohatou koncert ní činnost. Jeho koncertní 
repertoár obsáhl díla Johanna Sebastiana 
Bacha, klasicistních, romantických i soudo-
bých autorů. Věnoval pozornost i ko morní 
hře, byl oblíbeným klavírním dopro vazečem. 
Spolupracoval s Československou televizí 
a Československým rozhlasem (v koncertní 
a publicistické ob lasti).   JM 

STOKLAS , Eugen, spisovatel a historik, * 11. 11. 
1882 Příbor (Nový Jičín), † 11. 3. 1963 Lito-
vel (Olomouc). 
Vystudoval moderní filologii na UK, jako 
učitel působil na SŠ na Moravě (Olomouc, 
Holešov, Velké Meziříčí, Lito vel). Do lite-
ratury vstoupil na poč. 20. stol. pod vlivem 
doznívajících tendencí čes. deka dence a sym-
bolismu. Melancholické ladění i meditativní 
ráz si udržela i jeho další bás nická tvorba 
(Chrám přátelství, 1927; Ocú ny, 1927; Kří-
žová cesta, 1933, aj.). Psal také loutkové hry 
na motivy lid. vyprávění, věno val se studiu 
lid. zvyklostí (→ obřady, zvyky a obyčeje, 
→ písně kramářské ap.). Z těchto podnětů 
vznikly knížky Kytička pověstí z Litovelska 
(1929) a Větrné mlýny (1931). K rodnému → 
Příboru se vážou veršovaná skladba V Pří-
boře u svatého Valenti na (1937) a povídka 
Život Ludvíka Hilmara (1922). V rukopise zů-
stala obsáhlá sbírka → po věstí z → Kravař-
ska; nutno připomenout i je ho dram. tvorbu 
(Večer, 1913; V pekle, 1934) a překladatel-
skou činnost (Franz Grillparzer: Zlaté rouno, 

STENZEL 
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1933; Edgar Allan Poe: Havran, 1940). O vý-
klad → Bezručovy tvorby se pokusil v prá ci 
Poznámky bezručovské (1945). 
Lit.: Slavík, B.: Písemnictví na Litovelsku, Litovel 1937; 
Kunc, J.: Slovník soudobých českých spisovate lů, Praha 
1948.   JS 

STOKLAS A , Zdeněk, dramaturg, režisér, lout-
koherec, * 7. 3. 1935 Doubrava (Karviná), 
† 17. 6. 1991 Ostrava. 
Absolvent rež. a dramaturgie katedry loutkář-
ství Divadelní akademie múzických umění 
v Praze (1957). Až do konce své drá hy pů-
sobil v Krajském divadle loutek → Ostrava 
(od r. 1957, → Divadlo loutek Ostrava) a jako 
dramaturg lout kové scény a scény Petra Bez-
ruče Státního divadla Ostrava (1980–85, → 
Divadlo P. Bezruče). Režíroval hry Lízinka 
(1959) Aleny Toma sové, Míček Flíček (1960) 
Jana Malíka, Velký Ivan (1960) Sergeje Preob-
raženského a Sergeje Obrazcova, Aladinova 
kouzelná lampa (1965) Niny Gernětové, Gu-
liver v Maňáskově (1970) Josefa Pehra a Leo 
Spáčila, vždy s výtvar níkem → J. Kábrtem. 
Lit.: 70 let Státního divadla v Ostravě, Ostrava 1989.   JŠt 

STOLAŘÍK , Ivo, muzikolog, folklorista a roz-
hlasový pracovník, * 17. 10. 1923 Moravská 
Ostrava, † 11. 1. 2010 Ostrava. 
Maturoval (1942) na reálném gymnáziu 
v → Ostravě. Mezi l. 1942–45 se při prac. na-
sazení na šachtě František v Přívoze za pojil 
do odbojového hnutí. Poslední měsíce války 
strávil ve vězení v Kounicových kole jích 
v Brně. Po dvouletém studiu (1947–49) hud. 
vědy na FF UK absolvoval (1952) stu dium hud. 
vědy a etnografie na FF MU. Od r. 1945 byl 
hud. red. a režisérem Československého roz-
hla su v Praze a Ostravě (→ ČRO). Věd. pra-
covníkem → Slezského ústavu v → Opavě byl 
v l. 1954–63, ředitelem → Janáčkovy filhar-
monie Ostrava 1963–75. 1972–80 red. hud. 
vyd. Supraphon. Od r. 1980 odb. pracovní-
kem Valašského muzea v Rožnově pod 
Rad hoštěm. Publikační činnost S. je orien-
tována k folkloristické, hudebně -hist. a so-
ciologické problematice. Obecně je známá 
monografie slez. goralské obce Hrčava (1958). 

Hudeb ně -hist. práce se mj. zabývají reg. 
aspekty života a díla → L. Janáčka, nejčas-
těji však problémy ostr. hud. života v ob-
dobí 1918–38 (Umělecká hudba v Ostravě 
1918–1938, 1997). Hud. kultivaci ostr. obyv. 
jsou věnovány práce hudebně -sociologické. 
Rozsáhlá je také S. činnost hudebně kritická, 
publicistic ká a popularizační. Dlouhodobou 
pozornost věnoval tvorbě rozhl. a telev. po-
řadů. S. je rovněž autorem vzpomínkové 
knihy Život není fráze (2002). 
Lit.: BSSSM Supplementum 1; Malura, M.: Soupis pub-
likační činnosti PhDr. I. S., CSc., in: SPPFOU, řada U 3, 
Ostrava 1999; I. S.: Bibliografie, Ostrava 1999; Stein-
metz, K. – Boženek, K. – Mazurek, J.: I. S. Osobnost 
hudebního Ostravska, Ostrava 2006; Steinmetz, K.: I. S. 
Portrét vědce, publicisty a člověka (1923–2010), Histo-
rica, revue pro historii a příbuzné obory 2, 2011, č. 1.   JM 

STOLAŘÍKOVÁ , Věra, knihovnice, kulturní pra-
covnice a prozaička, * 9. 12. 1921 Ostrava, 
† 3. 10. 1944 Ostrava. 
Po maturitě na gymnáziu v → Ostravě, kde 
byl jejím učitelem → V. Martínek, pracovala 
jako knihovnice v Ostravě. Už za středošk. 
studií inklinovala k lit. tvorbě, první prózy 
tiskla ve Studentském časopisu. Připravova la 
lit. a hud. pořady v ostr. → Domě umě ní, její 
kult. činnost ukončila náhle zákeřná nemoc. 
Jako prozaička směřovala k drobněj ším útva-
rům, nepřízni doby čelila zaujetím pro krásu 
a ušlechtilé ideály, v povídkách zachytila 
nejen tíživou atmosféru Ostravy, ale také 
lyrickou scenérii nedalekých Bes kyd. Z její 
pozůstalosti vydal → D. Šajtar sbír ku próz 
pod názvem Pole slunečnic (1991). 
Lit.: Šajtar, D.: Nad dílem V. S., in: Pole slunečnic, Os-
trava 1991.   JS 

STONA , Maria (vl. jm. Marie Scholzová, roz. 
Stonawski), spisovatelka a básnířka, * 1. 12. 
1859 Třebovice (Ostrava -město), † 30. 3. 
1944 Třebovice. 
Vyrůstala v harmonickém rodinném pro-
středí, její otec Josef Stonawski byl úspěš-
ným podnikatelem s pol. kořeny, matka 
Marie pocházela ze statkářské rodiny Pry-
musů, usedlé na → Těšínsku. V r. 1881 
se provdala za ředitele cukrovaru Alberta 
Scholze, s nímž žila do r. 1888 v Chropyni, 
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kde porodila také své dvě děti – dceru → 
Helenu, provdanou Železnou, která se stala 
význ. sochařkou, a syna Siegfrieda Alberta. 
Již r. 1900 však byli manželé rozvedeni. Poté 
udržovala vztah se spisovatelem, lit. kriti-
kem a šéfred. Neues Wiener Journal Karlem 
Erasmem Kleinertem, za nějž se údajně také 
provdala. Na zděděném zámku v Třebovi-
cích vedla intenzivní spol. život, mezi její 
přátele patřila rak. spisovatelka morav. pů-
vodu Marie von Ebner -Eschenbach, spisova-
telka a první držitelka Nobelovy ceny za mír 
Bertha von Suttner, spisovatelé Karl Schön-
herr a Paul Keller, malíř (a zároveň švagr) 
Josef Edgar Kleinert, grafik Arnošt Hrabal 
ad. S. byla též mecenáškou málo známých 
umělců (např. dlouhodobá podpora sochaře 
Felixe Papsdorfa, který v Třebovicích do-
konce bydlel). Na svém zámku S. shromáž-
dila obsáhlou knihovnu a bohatou sbírku um. 
předmětů. K jejím zájmům patřila antropo-
sofie, jež na zámek v Třebovicích přilákala 
rovněž jejího zakladatele, Rudolfa Steinera. 
Díky jejím lit. kontaktům se třebovický zá-
mek stal v 1. polovině 20. stol. jakousi obdo-
bou um. salónu a centrem česko -něm. kult. 
života na Ostravsku (ve své době označován 
poněkud nadneseně jako Slezský Výmar). 
Jejími hosty byli též mnozí čeští umělci 
(s nimiž S. hovořila v → nářečí slez.), např. 
→ H. Salichová, jež přeložila některé Sto-
niny texty do češtiny, či mladý hudebník → 
I. Hurník, později proslulý hud. skladatel. 
V r. 1937 jí byla udělena cena města → Os-
travy za lit. tvorbu. – Stonina tvorba zaujala 
čtenáře své doby zvl. dokonalou formou. 
V díle Die Provinz unterhält sich (1898) 
satiricky zobrazila dobové měšťáctví, tato 
tendence se projevo vala i v jejích dalších dí-
lech (O du spassige Welt der Frauen, 1924). 
Drobnější prózu uložila do sbírek Mein Dorf 
(1908) a Die Heidelerche und andere heitere 
Geschichten (1915). Početná je i její romá-
nová tvorba, ve které převažuje spol. román. 
Život ve Slez sku poznamenaný průmyslem 
a složitými národnostními vztahy (mezi 
→ Čechy, → Poláky a → Němci) byl pro 

ni silným inspi račním zdrojem. O hlubší 
psychologickou kresbu se pokoušela v ro-
mánu Der Rabens chrei (1907), kde zobra-
zila postavu idealis ticky zal. ženy. Vnitřně 
rozporný svět člo věka, který mnoho slibo-
val svým talentem, ale nakonec svůj život 
tvořivě nenaplnil, za chytila v románu Ra-
hel (1909). Značně roz sáhlá je S. básnická 
tvorba, od sbírky Buch der Liebe (1888), 
která naznačila další cestu její subjektivně 
laděné poezie, až ke sbírce Der Liebe Ge-
walt (1938). Největšího úspě chu dosáhla 
hist. románem Die wilde Wol hynierin (1922), 
inspirovaným událostmi lid. povstání. Z je-
jího dalšího díla lze jmenovat: Lieder einer 
jungen Frau (1899), Klingende Tiefen (1903), 
Eines Traumes Welt (1935) a Menschen und 
Paragraphe (1896).
Lit.: Mühlberger, J.: Die Dichtung der Sudetendeu tschen 
in den letzten fünfzig Jahren, Kassel – Wilhelmshöhe 
1929; Buhl, P.: Troppau von A bis Z, Mün chen 1973; 
Stupek, I.: Deutsche Literatur der Zwischenkriegszeit 
im tschechischen Schlesien 1918–1938, Ostrava – Šenov 
u Ostravy 2002; Šopák, P.: Třebovice Marie Stony: Salon 
jako kulturní centrum na periférii, in: Salony v české kul-
tuře 19. století, Praha 1999; Pelc, M.: Bertha von Suttner 
a Třebovice M. S., AHUSO 5, 2012. 
Obr.: HZ93.   IS + JS

STONIŠ , Miroslav, prozaik, básník, dramatik, 
scenárista, * 18. 6. 1938 Vítkovice (Ostra va-

-město). 
Vystudoval Filmovou akademii múzických 
umění, obor dramaturgie (1960). V l. 1961–64 
byl dramaturgem ostr. Domu kultury pracu-
jících Ostrava, současně organizoval akce 
začínajících ostr. autorů (tzv. Autoři v po-
vija nu). Byl iniciátorem vzniku skupiny 
ismuistů (také → V. Macura, → J. Frais). 
V l. 1964–70 působil jako red. lit. časopisu → 
ČeKv, 1970–71 byl zastupujícím tajemníkem 
pobočky Svazu československých spisova-
telů (→ OS). Za své postoje byl sankcionován: 
1971–89 dělníkem, na Ostravsku nesměl pu-
blikovat (některá div. dramata však uvedena 
v Praze, např. Sem padají hvězdy, 1978; Kde 
tráva je červená a modrá aneb Tektonické 
poruchy ve čtvrtohorách, 1979; Maškaráda 
za plotem, 1981; Hořké letní herbicidy, 1981). 

STONA 
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Pod jménem rež. → J. Volkmera vycházel 
pohádkový cyklus večerníčků O Přesličkovi 
a Prokůpkovi (1974). V l. 1990–91 pracoval 
v → ČTO jako náměstek ředi tele pro pro-
gram, poté šéfproducent progra mu v ostr. 
studiu. Od r. 1991 na volné noze. Je autorem 
mnoha telev. a rozhl. her. Napsal mj. scénář 
osmidíl ného telev. seriálu Nanebevstoupení 
Lojzka Lapáčka ze Slezské Ostravy (1994, 
rež. Otakar Kosek) podle románu → O. Fi-
lipa, připravil cyklus rozhovorů s morav. spi-
sovateli Literatura z Panského dvora (1993). 
Publikovat začal v 50. l. v novinách → NSv, 
pokračoval v časopisech → ČeKv, Plamen, 
Kultura, Kulturní měsíčník → Alternativa, 
Alternativa Nova aj. Knižně debutoval lyri-
zujícími miniaturami Povídky pod polštář 
(1963), kde poprvé vystupuje autorův dvoj-
ník Kerim (palindrom autorova jména), milá 
Orenka a krokodýl Alexander. Ti procházejí 
také dalšími S. prózami. V knize Srdce plné 
krve (1965), kterou tvoří novely Čas hlou-
pých kačen a Džbán plný minerálky, oživil 
poetizační vyprá věcí postupy devětsilovské 
ražby, straní se v nich snu, lásce, mládí, non-
konformním životním postojům. Ve sbírce 
Píseň o tobě (1966) se vyznal z lásky k ženě 
a rodnému městu. Romány Vejít do tvých 
dveří (1966), Kotva se utrhla (1982) a Léto 
bez návratu (1988) spojuje milostná tematika. 
V příbězích, které nesou znaky dívčích nebo 
ženských románů, je ovšem skryta silná spol. 
kritika. V 90. l. navazuje na svou st., jazykově 
a tvarově promyšlenou poetiku, avšak sílí 
u něj satiricko -groteskní poloha. V eroticky 
laděném románu Ďábel Lucian Nero (1998) 
se stále čelí pokušení, v knize Jen tak do vě-
tru (2000), jež se stává malou ostr. blasfémií, 
ironizuje reg. nabubřelost, v románu Paterek 
a pastýřka laní (2003), za který dostal cenu 
Knižního klubu, ironicky zobrazuje součas-
nou vládu peněz a luxusu. V absurdním světě, 
kde neplatí zákony přírody, morálky, spo-
lečnosti a církve, v němž jsou devalvovány 
hodnoty, natož slovní vyjadřování, se pasto-
rální idyly mění v peklo. S žánry si pohrává 
také v apokryfní trilogii Devatero modliteb 

k Pallas Athéně (2012), Marie zvaná Panna, 
tří králové a Kráska (2012) a Krásná nevěr-
nice Noéma aneb Poslední noc sodomská 
(2012) nebo v prózách Rothschildovo šam-
paňské (2012) a Nebudem to rozmazávat 
aneb Pakárna na entou (2012, všechny vyšly 
elektronicky). Jazyková a situační komika 
je plně rozvíjená také v tvorbě pro děti (Ka-
marád až do oblak, 1999; Kluci jako draci, 
2002). Za hru Zaslíbená země získal autor hl. 
cenu v soutěži o pův. čes. div. hru Cesty 2000. 
Z řady rozhl. her připomeňme Běh za motý-
lem (1969), Kožich z Paříže (1988), Sněhurka 
z vesmíru (1990), Hnízdo mých vlaštovek 
(1996) ad.
Lit.: Urbanec, J.: Nad první částí díla M. S., ČSM-B 7, 
1968; Macura, V.: Pokus M. S. o nový mýtus Ostravy, in: 
Region a jeho reflexe v literatuře, SPFFOU 171, 1997; 
Urbanová, S.: M. S. moderně i postmoderně, in: Urba-
nová, S. – Málková, I.: Souřadnice míst, Ostrava 2003; 
Urbanová, S.: Meandry a metamorfózy dětské literatury, 
Olomouc 2003; Hrtánek, P.: Paterek a pastýřka laní, in: 
Kacíři, rouhači, ironikové, Brno 2007.   SU 

STOSS , Franz, herec, režisér, divadelní ředi-
tel, * 28. 5. 1909 Wien (Rakousko), † 22. 6. 
1995 Steinbach (Rakousko). 
Vystudoval práva a herectví, začínal ve 
Volkstheater ve Vídni a Bernu. V sezoně 
1933/34 vynikl v ostr. něm. divadle v rolích 
Dr. Ridgeona v Shawově Lékaři v rozpacích 
a Hofmistra v Lichtenbergově Království 
za ženu. Um. zrál od r. 1934 na něm. scéně 
v → Opavě, zejm. v komediál ním žánru 
jako režisér (Götzův Lhář a jep tiška) i he-
rec (Charley v Brandonově Char leyově tetě). 
V l. 1937–40 ředitelem opavského divadla 
s obtížným přechodem do poměrů po na-
cist. okupaci Sudet. V následujících l. řídil 
divadla v Teplicích, Berlíně a Vídni, 1953–77 
vídeňské Divadlo v Josefstadtu. Herectví 
neopouštěl, byl populární v rak. televizi. 
Lit.: Pregler, H.: Die Geschichte des deutschsprachi-
gen Theaters in Mährisch -Ostrau von den Anfängen 
bis 1944, disertační práce, Wien 1965 (kopie v AMO); 
Langen -Müllers Schauspieler Lexikon der Gegenwart, 
München – Wien 1986; Zbavitel, M.: Kalendárium 
dějin divadla v Opa vě, Opava 1995; Havlíčková, M. − 
Pracná, S. − Štefanides, J.: Německojazyčné divadlo 
na Moravě a ve Slezsku. Ředitelé městských divadel / 

STONIŠ
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Deutschsprachiges Theater in Mähren und Schlesien. Di-
rektoren der Stadttheater, Olomouc 2011.   MZ 

STRAHLENBERG  → Štramberk

STRAKOŠ , Jan, katolický kněz, pedagog a lite-
rární kritik, * 1. 6. 1899 Fryčovice (Frýdek-

-Místek), † 13. 4. 1966 Sion (Švýcarsko). 
Studoval na klasickém gymnáziu v Morav ské 
→ Ostravě, kde na něho zapůsobil → V. Mar-
tínek. Vystudoval bohemistiku a latinu na uni-
verzitě v Brně a teologii v Olomouci. Působil 
jako středošk. prof. a duchovní. Angažoval 
se v Matici cyrilometodějské, kde byl i diri-
gentem smíšeného sboru, a v Akade mickém 
spolku Ostravica. Za nacist. okupace byl 
vězněn. Po r. 1945 se angažoval v lid. stra ně, 
publikoval v lidoveckém tisku a přednášel 
na Vysoké škole politické v Praze. Po únoru 
1948 emigroval, byl duchovním správcem 
ve Freiburgu, v Chicagu, spolupracoval 
s rá diem Svobodná Evropa, v závěru ži-
vota pobýval ve Švýcarsku. S. se projevoval 
jako radikální kat. intelektuál, měl zájem 
o teorii Henriho Bremonda, zdůrazňoval 
autonomní charakter um. díla, byl spoluza-
kladatelem časopisu → Poezie, vydal alm. 
slez. písemnictví → Náš hlas. Tiskl lit. kri-
tiky v časopisech Tvar, Život, Řád, Akord 
aj. V rukopise zůstala jeho práce Přehled 
katolické literatury v Evropě 1750–1950. 
Lit.: Šajtar, D.: Poezie 1931–34, in: Historie jednoho 
časopisu, Opava 1995; Soldán, L.: Kritický typ J. S., Li-
terární archiv 32–33. Narozeni na přelomu století, Praha 
2002.   JS 

STRAKOŠ , Martin, teoretik, historik a popu-
larizátor architektury, * 4. 1. 1972 Ostrava-
-Zábřeh.
Po absolvování gymnázia v → Ostravě-
-Porubě (1990) vystudoval na FF UP historii 
a čes. jazyk (1996) a dějiny a teorii umění 
(2000). V r. 1997 nastoupil na pozici pa-
mátkáře ostr. Památkového ústavu (nyní → 
NPÚ Ostrava). V l. 2003–11 působil jako 
pedagog v semináři dějin umění FF → OU. 
Samostatně publikoval Průvodce architek-
turou Ostravy (2009), knihu o architektuře 
30.–50. l. 20. stol. Nová Ostrava a její satelity 

(2010) a monografie Ostravské interiéry (2011, 
s fotografiemi Romana Poláška) a Kulturní 
domy na Ostravsku v kontextu architektury 
a umění 20. století. Základní kameny spo-
lečnosti (2012). Spolu s Romanou Rosovou 
vydal Průvodce architekturou Opavy (2011) 
a brožuru Ostravské dílo Wunibalda Deinin-
gera (2011); podílel se také na publikacích 
Slavné vily Moravskoslezského kraje (2008) 
a Bílá loď uprostřed Ostravy 1961–2011. 50 
let Domu kultury města Ostravy v proměnách 
umění a doby (2011). Své poznatky o mo-
derní architektuře, památkové péči a techn. 
památkách zúročil na výstavách pořádaných 
sdružením SPOK (Spolek pro ostravskou 
kulturu) či → GVUO (např. Architekt Oscar 
Niemeyer: Brasília, 2009; Erich Mendelsohn. 
Dynamika a funkce, 2009). Jako odb. po-
radce spolupracoval s režisérem → R. Lipu-
sem na některých dílech telev. seriálu Šumná 
města a stejnojmenných knihách. Architek-
turu a kult. dědictví pravidelně prezentuje 
v médiích (→ ČRO, → ČTO ad.), od r. 2004 
pořádá v rámci klubu → Fiducia přednášky 
i procházky po architektuře Ostravy, → 
Opavy, → Krnova aj. Byl iniciátorem vzniku 
sdružení Za starou Ostravu, v r. 2010 za-
kládajícím členem o. s. Kunsthalle Ostrava 
a r. 2013 okrašlovacího spolku Za krásnou 
Ostravu. V r. 2000 získal Cenu Raymonda 
Rehnicera za teoretický text o architektuře. 
Věnuje se též výtv. tvorbě (Torza, sny a jiné 
světy, Ostrava 2009; Prodáno, Český Těšín 
2012–13, s Alešem Szotkowským).   MT

STRAUSS , Amandus, sochař, * kolem 1738 
Ząbkowice Śląskie (Polsko), † 4. 2. 1816 
Bruntál. 
Syn blíže neznámého sochaře Josefa S. Kde 
získal své školení, není známo. V r. 1766 pra-
coval spolu s jinými na sochařské výzdobě 
zámku hr. Hoditze ve → Slezských Rudolti-
cích. Od r. 1768 byl trvale usazen v → Brun-
tále. Pracoval zvl. na Bruntálsku, Jesenicku 
a Krnovsku, kde vybavoval tamější koste ly 
oltáři, kazatelnami a křtitelnicemi, zpoč. 
v rokokovém a postupem doby v klasicist-

STOSS
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ním stylu. Nejrozsáhlejší dílo je dochová no 
v Bílé Vodě, kde v piaristickém kostele pro-
vedl sochařskou výzdobu protějškových boč-
ních oltářů (v l. 1776–81), kazatelnu (1801) 
a sochařskou výzdobu tabernáklu před hl. ol-
tářem (kolem r. 1801). Zabýval se klasicistně 
formovanými funerálními památníky (Karla 
Traugotta Skrbenského z Hříště a jeho man-
želky v Hošťálkovech, 1794; Jana Kašpara 
a Karla Josefa Weissových v Malé Morávce, 
1800). Jeho tvorba reprezentuje kvalitativně 
náročnější polohu domácí sochařské tvorby 
na území čes. Slezska. 
Lit.: Indra, B.: Příspěvky k biografickému slovníku vý-
tvarných umělců na Moravě a ve Slezsku v 16. až 19. sto-
letí, ČSZM-B 48, 1999; Dědková, L.: Dva náhrob níky 
od sochaře A. S., in: Výroční zpráva Památko vého ústavu 
v Ostravě, Ostrava 2000; Schenková, M.– Olšovský, J.: 
Barokní malířství a sochařství v západní části českého 
Slezska, Opava 2001. 
Obr.: S (41, 44).   JO 

STREICHL , Pepa (vl. jm. Josef Streichl), pís-
ničkář, textař, skladatel, * 8. 9. 1949 Orlová 
(Karviná), † 12. 8. 2013 Ostrava. 
Bluesový a folkový zpěvák, jeden z prvních 
písničkářů v ČSSR (od r. 1968). V 1. polo-
vině 70. l. vystupoval na společných kon-
certech neoficiálního sdružení folkových 
písničkářů Šafrán (1972–78). Pravidelně 
se účastnil legendárního festivalu Folkový 
kolotoč v → Ostravě -Porubě, kde navá-
zal spolupráci s tehdy ještě neznámým → 
J. Nohavicou ml. (1982). V r. 1991 založil 
skupinu Truc blues, zaměřenou výhradně 
na blues. V r. 1995 jej postihla mozková 
mrtvice, v jejímž důsledku se znovu učil 
hrát na kytaru a zpívat. V l. 1998–2002 vy-
stupoval v důsledku vleklé rekonvalescence 
pouze příležitostně. Od r. 2002 vystupoval 
sólově nebo s triem Streichl Blues Wave. 
Jeho tvorba je inspirována folkově laděnými 
písněmi Boba Dylana a bluesovou hudbou 
amer. písničkářů. Je autorem více než 150 
písní, v nichž se odráží drsná realita Ost-
ravska s nepopiratelnými poetickými prvky. 
Vedle písničkářské tvorby (desky Samota, 
samota…, 1990; Pepa Streichl & Truc Blues, 
1995; Za dveřmi, 1997 ad.) se věnoval také 

psaní film. hudby k dokumentárním sním-
kům → ČTO (Perličky na šňůrce, Výhybka 
na slepou kolej, Pohádkový Péťa ad.) a scén. 
a div. hudbě (Dobrudružství Huckleberryho 
Finna v → Divadle P. Bezruče Ostrava ad.). 
Lit.: Brabec, J. M.: P. S. – Blues všemu natruc, Folk 
&  Country, 1996, č. 1; Brabec, J. M.: P. S. Ještě patnáct 
let budu zrát, Folk & Country, 1999, č. 12; oficiální inter-
netové stránky: http://www.streichl.cz.   KR

STRNADEL , Antonín, grafik, malíř, ilustrá-
tor, * 10. 5. 1910 Trojanovice (Nový Jičín), 
† 31. 10. 1975 Praha. 
Bratr spisovatelů → J. Strnadela a → B. Če-
tyny. Studoval Státní školu umělecko -prů-
myslovou v Praze 1927–33 (učitel Jaroslav 
Benda) a AVU v Praze 1933–36 (učitel Max 
Švabinský). Po absolutoriu (1936) se stal asi-
stentem J. Bendy na SUPŠ v Praze, po válce 
r. 1945 byl jmenován prof. na VŠUP, kde 
vedl ateliér grafiky. Byl členem SVU 
Aleš v Praze a Klubu umělců Aleš v Brně 
(od r. 1936) a členem Umělecké besedy 
v Praze (od r. 1942). Tvořil jako grafik a ilu-
strátor, v ilustracích převažovaly náměty 
z rodného → Valašska a Pobeskydí. Ilustro-
val řadu lit. děl (např. staroislandské ságy 
Edda, 1942; → J. Glazarová: Chudá přad-
lena, 1949; B. Četyna: Besedy na staré Valše, 
1969). Účastnil se mnoha mez. výstav (např. 
Světová výstava grafiky, Lugano, 1955; 
28. Bienále, Benátky, 1956; 7. Bienále, São 
Paulo, 1961; 11. bienále, São Paulo, 1971; 
Československá ilustrační grafika, Helsinki, 
1972; Praž ští ilustrátoři, Berlín, 1973). Díla 
jsou ve sbírkách NG, MG, → GVUO, Mu-
zea umění Olomouc, Městského muzea → 
Frenštát pod Radhoštěm, MB a Alšo vy ji-
hočeské galerie Hluboká. 
Lit.: Baleka, J.: A. S., Ostrava 1981; Kotalík, J.: A. S. 
1910–1975, Praha 1981; Machátová, X. – Heimovský, 
A.: Národní umělec A. S., personální bibliografie, Olo-
mouc 1990. 
Obr.: V114.   PH 

STRNADEL , Josef, spisovatel, literární kritik, 
etnograf, knihovník, * 23. 2. 1912 Trojano-
vice (Nový Jičín), † 4. 3. 1986 Praha. 
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Jeho bratry byli autor hist. prózy → B. Če-
tyna a výtvarník → A. Strnadel. Po studiu na 
gymnáziích v → Místku a Brně pokra čoval 
na UK studiem bohemistiky, francouzštiny 
a národopisu. Působil v Praze jako úředník 
a knihovník (ředitel Slovan ské knihovny). 
Psal lit. kritiky do časopi sů, překládal z ruš-
tiny, němčiny, polštiny i francouzštiny. Jako 
prozaik byl zaujat rod nou krajinou Beskyd. 
Po prvotině Rok pod horami (1945) adresoval 
dětem knížku Vy hnal jsem ovečky až na Ja-
vorníček (1963). Do této linie patří i S. po-
hádky ve sbírce Zamrzlá studánka (1969). 
V zamyšlení nad plynoucím časem a udá-
lostmi druhé svět. války, které osudově za-
sahovaly i do jeho života, se vrátil do krajiny 
svého dětství v prózách Černá slza (1966) 
a Hořká tráva (1969). Pohnuté děje druhé svět. 
války rezonují v jeho prózách Noc v patách 
(1969), Noc je vlak, který jede domů (1969) 
a Listopadky (1975). Jako lit. kritik a esejista 
věnoval pozornost poezii Jaroslava Seiferta, 
Františka Halase, → V. Závady a Josefa Hory, 
především však dílu Františka Hrubína. Pub-
likoval také práce národopisné a knihovnické 
v odb. a popularizačních časopisech. 
Lit.: Svoboda, J.: Zpřítomnělá krajina domova, in: 
Tvorba a region, Ostrava 1974; Urbanec, J.: Dílo J. S. bo-
juje proti válce, in: VSONJ 1980; Knězek, L.: Shledání 
s krajem, Frenštát pod Radhoštěm 1999; Trávníček, M.: 
Slunce v třezalkách, Hlasy muzea a archivu ve Frenštátě 
pod Radhoštěm 2002, č. 1/4.   JS 

STROJÍRENSTVÍ , obor průmyslové výroby 
zabývající se návrhem, výrobou a údržbou 
strojů a zařízení.
Strojírenství se jako obor prům. výroby 
začalo rozvíjet až v průběhu prům. revo-
luce v závislosti na potřebách rozvíjejícího 
se průmyslu a dopravy. První strojírny vzni-
kaly u textilních továren (na již. Moravě již 
na poč. 19. stol.). Na severových. Moravě 
a ve Slezsku byla strojírenská výroba svá-
zána jak s modernizující se textilní výrobou, 
tak se železářstvím. St. střediska strojírenské 
výroby navazovala ještě na protoindustriální 
železářství v podhůří Jese níků a Beskyd 
(→ protoindustrializace). Řada těchto center 
prošla cestou postupného úpadku (strojírny 

v → Bruntále, Mezině, Sobotíně či Ustroni). 
Naopak cestou trvalého rozvoje se vydaly 
strojírny modernizujících se hutních provozů 
ve Vítkovicích, → Frýdku -Místku (Lískovci) 
a → Třinci. V průběhu 2. poloviny 19. stol. 
vznikla ve Slezsku řada stř. a velkých stro-
jíren orientujících se na výrobu textilních 
strojů. Největší koncentrace těchto strojíren 
byla v Bílsku, kde na poč. 20. stol. fungovalo 
šest strojírenských závodů vyrábějících nej-
různější textilní stroje (selfaktory, spřádací 
a mykací stroje ap.). Druhé centrum slez. 
strojírenské výroby orientující se na pro-
dukci textilních strojů byl → Krnov (největší 
fa Alois Hohlbaum & Co.). Zcela mimo-
řádné postavení ve strojírenství zaujímala 
krnovská fa Rieger, zabývající se výrobou 
varhan. Řada strojírenských firem praco-
vala v → Opavě (např. velká strojírna Edu-
arda Tatzela či továrna na šicí stroje Silesia) 
a jejím blízkém okolí (Branecké železárny, 
zal. 1870). Od přelomu 19. a 20. stol. vy-
růstala nová střediska strojírenské výroby 
zaměřená na výrobu moderních dopravních 
prostředků (→ Vagonka Studénka a továrna 
na automobily, pozdější → Tatra Kop řivnice). 
Poměrně malý význam měla na sev. Moravě 
a ve Slezsku výroba zemědělských strojů (to-
várna firmy Bienert v → Budišově nad Bu-
dišovkou, továrna firmy Ad. Koppitz ve → 
Městě Albrechticích či závod firmy Rudolf 
Jung v → Jeseníku). Po r. 1945 se rozvíjelo 
především strojírenství související s těž-
bou uhlí: Opava (Ostroj), → Frýdlant nad 
Ostravicí a → Orlo vá. Všeob. strojírenství 
se věnovaly podniky v Krnově (Strojosvit), 
→ Novém Jičíně (Strojtex) a Opavě. Výroba 
automobilů probíhala nadále v Kopřivnici, 
světelné a chladicí techniky pro dopravní 
prostřed ky v Novém Jičíně (Autopal), želez-
ničních vagonů ve Studénce, zařízení čerpací 
a roz váděcí techniky v → Dolním Benešově, 
Opavě a Krnově, topné techniky v → Bohu-
míně, zám ků v Brance u Opavy, strojů pro 
domácnosti ve → Fulneku a varhan v Krnově. 
Ke s. je třeba započítat i lisovny nových hmot 
ve → Vrbně pod Pradědem a v Budišově 
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nad Budišovkou (Linaset). – Z uvedených 
podni ků získala svět. proslulost výroba 
automo bilů značky Tatra v → Kopřivnici. 
V zahra ničí jsou dobře známy i výrobky 
Vagonky Studénka.
Lit.: Technická práce na Ostravsku (3 sborníky), Mo-
ravská Ostrava 1926 a 1936, Ostrava 1947; Kadlčík, K. – 
Bajnar, K. – Skopal, J.: 20 let svo bodné práce. Vagónka 
Studénka, Studénka 1965; Paclík J. – Vltavská, M.: 120 
let ČSD Dílny pro opravu vozidel v Ostravě, Ostrava 
1967; K dějinám Tatry Kopřivnice 1–4 (sborníky), Os-
trava 1967–1975; Moravskoslezská armaturka. 90 let 
výro by, Dolní Benešov 1975.   JP + PP

STRUKTURA NÁRODNOSTNÍ  → Národnostní 
struk tura

STŘEDNÍ ŠKOLY  → Školství střední

STŘEDOVĚKÁ KOLONIZACE , osídlování la-
dem ležící půdy v době středověku. 
Až do nástupu s. k. byla značná část území 
Slezska a severových. Moravy pokryta les-
ními porosty. Pův. slovanské obyv., spjaté 
se zemědělstvím, obývalo hl. úrod nější ní-
žiny, nejvíce na Opavsku. Již ve 12. stol. 
se rozvíjela tzv. vnitřní kolonizace, bě hem 
13. stol. začala nová etapa osídlování, spjatá 
i se zaváděním nových právních norem 
(emfyteuze) a s přílivem cizího, převáž ně 
něm. obyv. Její vrchol představu je období 
přibližně mezi l. 1250–1350; hl. v horských 
oblastech, např. na Jablunkov sku, probíhal 
kolonizační proces dlouho době a pokračo-
val i v dalších l. Výsledkem kolonizace byl 
rychlý vzestup počtu venkovských i měst. 
obcí a růst hustoty popu lace. Význ. koloni-
začními činiteli byly círk. instituce, přede-
vším olomoucké biskupství, premonstrátský 
klášter Hradisko u Olo mouce, cisterciácký 
klášter na Velehradě, rytířský → řád něm. 
rytířů a johanitů, na Jesenicku také vratislav-
ské biskupství, na Těšínsku týnecký klášter 
u Krakova i se svou expoziturou v → Or-
lové; postupně se však uplatňovali také svět-
ští feudálové, na Opavsku zejm. Benešovici 
(→ Kravařové), na severových. Moravě → 
Hückeswagenové ad. – S vrcholnou koloni-
zací souvisí také proces lokací středo věkých 
měst. Již v 1. čtvrtině 13. stol. měly měst. 

statut → Bruntál a → Opava, před r. 1253 
také → Krnov a → Horní Benešov. Středo-
věká města navazovala jednak na st. osady, 
které v procesu kolonizace získaly měst. 
privilegia, mezi něž náleží např. Opa va, → 
Těšín, → Bílovec, Krnov, Moravská → Os-
trava ad., jednak byla zakládána na zeleném 
drnu, tedy na dosud neosídle ném místě, jak 
tomu bylo zřejmě v případě Bruntálu, → 
Brušperka, → Fulneku, Horní ho Benešova, 
→ Vítkova ad. Někdy dochá zelo i k přesu-
nům měst. jader, když poloha byla z různých 
důvodů nevýhodná, např. u → Frýdku a snad 
i u → Místku. Městské obce nejčastěji pře-
vzaly magdeburské měst. právo (→ hlubčické 
právo) s odvolací in stancí ve slez. Středě 
a Vratislavi. – Měst. i venkovská kolonizace 
ovlivnily podstatně národnostní strukturu 
populace. Již ve stře dověku se začaly for-
movat tři národnostní skupiny (→ Češi, → 
Poláci a → Němci) typické pro další vývoj 
tohoto pomezního regionu (→ národnostní 
struktura). S příchodem přistě hovalců, mezi 
nimiž se vedle Němců v menší míře uplat-
ňovali i příslušníci jiného pů vodu, souvisí 
prosazování nových právních norem, hosp. 
zvyklostí i soc. vztahů. Kolo nizace měla 
zásadní vliv na utváření sídelní sítě, ovliv-
nila podobu sídlišť i plužiny. Pro reg. děje-
pisce se stala polem ostrých střetů, které 
byly výsledkem interpretace často ml havých 
a poměrně vzácných pramenů, ale hl. nacio-
nalistických přístupů k problému i lokálně 
patriotických zájmů. 
Lit.: Hosák, L.: Středověké osídlení a kolonisace mezi 
Odrou, Ostravicí a Beskydami, ČSPS 64, 1956; Bakala, 
J.: Osídlení Frýdecka a Jablunkovska v období vrchol-
ného feudalismu, Frýdek -Místek 1982; týž: Osídlení 
Místecka a Brušperska v období vrcholného feudalis mu, 
Frýdek -Místek 1983; týž a kol.: Slezsko, Opava 1992. 
  LD

STŘEDOVSKÝ , Jan Jiří, katolický kněz, au-
tor historických a vlastivědných spisů, 16. 4. 
1679 Brumov (Brumov -Bylnice, Zlín), † 18. 8. 
1713 Pavlovice u Přerova (Přerov). 
Vychodil farní školu v Brumově a poté je-
zuitské gymnázium (→ jezuité) v Uherském 
Hradišti. Studoval ve Vídni a 4 r. bohosloví 
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v Olo mouci. 1703 byl jmenován farářem 
v Pavlovicích u Přerova, kde působil až do své 
smrti. Programově rozvíjel studium dějin 
Moravy, které chtěl završit mnohostranně 
koncipovanou syntetickou prací. S. činnost 
vycházela především z pečlivého shromaž-
ďování široké pramenné základny, kterou 
však vyhodnocoval s malou kritičností. Na-
vazoval především na Tomáše Pešinu z Če-
choro du, ale ve svých dílech často cituje 
i další morav. a slez. dějepisce, např. → B. 
Paproc kého, Jana Dubravia a → K. B. Hirš-
mencla. První knižní prací S. byl spis Mercu-
rius Mo raviae memorabilium (1705), který 
se zabý vá především původem Moravanů 
a význ. místy země (Velehrad, Olomouc 
ad.). Jedna z kapitol pojednává o slovanském 
jazyku a bývá někdy označována jako nejst. 
tiště ná obrana čes. jazyka. Sacra Moraviae 
his toria (1710) byla vytvořena kompilací 
ze st. zdrojů, obsahuje např. i záznamy řady 
→ pověstí hist. a → místních (např. o → Ko-
touči u → Štramberku, která je známa již 
z Hory Olivetské Matěje Tannera) a celkově 
je zaplněna množstvím odvážných ahist. hy-
potéz a smyšlenek. Dílo Rubinus Moraviae 
(1712), které je životopi sem slez. mučedníka 
sv. → J. Sarkandra, na psal z velké části hole-
šovský děkan Ondřej Eustach Schwartz (asi 
1630–99). Jeho práce nedostala potřebné círk. 
schválení, a proto ji S. upravil a zaštítil svou 
osobou; připojil k ní také rozsáhlé vl. po-
známky. Značná část S. prací zůstala ve stá-
diu nedokončených rukopisů, mezi nimiž 
jsou např. i náčrt neuskutečněné morav. vlas-
tivědy nebo nejst. bibliografie morav. autorů 
(Brevis memoria Moravorum scriptorum). 
Lit.: BSSSM 7; Vašica, J.: J. J. S., Rozmach 2, 1924; 
Lukáš, A.: Literární dílo J. J. S., Zprávy spolku českých 
bibliofilů v Praze 1989, č. 3–4; Sába, F. (red.): 650 let 
farnosti brumovské. Sborník věnovaný na věčnou pa-
mátku J. J. S., Brumov -Bylnice 1992; Skutil, J. Žaro-
šická legenda v rámci moravských barokních próz, in: 
Od Hradské cesty 1991–92, Žarošice 1992.   JMl 

STŘELÁKOVÁ , Gabriela, prozaička, * 16. 5. 
1945 Domamil (Třebíč). 
Publikuje také pod svým rodným jménem 
Kopcová. Od poloviny 60. l. do r. 1980 

působila jako knihovnice na Ostravsku. Pu-
blikovat začala v r. 1975 (→ NSv, Vlasta, → 
OKultM, LitM aj.). Pro brněnský a ostr. roz-
hlas (→ ČRO) připravovala fejetony a po-
vídky. Při spěla do lit. alm. (→ Oheň, 1978; 
Po tolika letech, 1985, aj.). Soubor mikropoví-
dek Člověk rodu ženského (1983) se zabývá 
klíčovými okamžiky v běžném životě ženy, 
další A co tvůj mobil? (2005) tematizuje mo-
bilní komunikaci a vztahy muže a ženy. Od 
konce 90. l. se věnuje tvorbě pro děti – Nepo-
hádky pro holky a kluky (1998 jako audiozá-
znam), Pohádky z hájovny (2003, samostatně 
jako leporela Liščí pohádka, 2006; Zaječí po-
hádka, 2007, aj.), Pohádky ze statku (2007) aj. 
Spolupodílela se na knize říkanek Abecední 
hrátky se zvířátky (2001). S. se věnuje i výtv. 
činnosti. Kolážemi snového charakteru dopl-
ňuje vl. texty. 
Lit.: Kolář, S.: Dilema člověka rodu ženského, KM, 
1983, č. 12; Juga, S.: V popředí člověk rodu ženského, Tv, 
příloha Kmen, 1984, č. 1; Magdoň, L.: Próza v regionu 
a čas 70. a 80. let, in: Kapitoly z literárních dějin Slezska 
a severní Moravy, Ostrava 2000.   IM + SSch

STUDÉNKA  (Nový Jičín), německy Stauding, 
město v Moravské bráně na hranici zem-
ských celků Moravy a Slezska, které vzniklo 
spojením Studénky a Butovic v roce 1959; 
9 594 obyvatel (2011).
Založení obou obcí bylo výsledkem po stupu 
→ středověké kolonizace. R. 1324 je doložen 
vznik Butovic. S., pocháze jící asi z téže doby, 
je doložena až r. 1431, kdy patřila Čeňkovi 
z Tvorkova (→ Tvorkovští z Kravař). S. byla 
součástí hist. Slezska, zatímco Butovice, pa-
třící k → morav. enklávám, příslušely k Mo-
ravě. Držitelé se často střídali, od r. 1467 
do r. 1569 byla v rukou → Fulštejnů, pak 
pánů z Vrbna. Již Fulštejnové na přelomu 
60. a 70. l. 15. stol. vystavěli tvrz (→ hrádky 
a tvrze), která byla později přeměněna v jed-
noduchý renes. → zámek, sloužící především 
hosp. a správním účelům. Vhodné přírodní 
poměry byly již v 16. stol. využity k rozvoji 
rybni kářství. Od r. 1722 získali S. Řeplín-
ští z Berečka, za jejichž držení byl na konci 
50. l. 18. stol. zámek přeměněn v nevelké 
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barok. sídlo. Nespokojenost s nevolnickými 
poměry tu v r. 1766 vyvolala vzpouru proti 
vrchnosti. Od r. 1772 drželi S. Mönnichové 
(později → Larisch -Mönnichové), v r. 1835 
přešla sňatkem na Blüchery. Důležité bylo 
v r. 1847 napojení na → Severní dráhu Fer-
dinandovu, která zajistila spojení s prům. 
Ostravskem. Rozhodující pro charakter obcí 
byl vznik vagonky v r. 1901 (→ Moravsko-

-slezská vagonka). Na přelomu 19. a 20. stol. 
se tu rozvíjí spolková činnost (čes. div. spolek 
Kollár, něm. hud. spolek Lyra, Muzejní spo-
lek, Spořitelní a záložen ský spolek). V r. 1903 
byla zal. místní organizace soc. dem. strany. 
S. byla až do r. 1945 převážně čes. obcí s něm. 
menšinou, Butovice měly smíšený charakter 
s čes. menšinou (1930 – 2 765 → Němců 
a 685 → Če chů). Tradiční řevnivost obou 
částí a národ ností se vyhrotila např. v zápase 
o čes. školu ve S., v odporu místních Němců 
proti vyhlá šení ČSR v r. 1918, v činnosti hen-
leinovců (→ Sudetoněmecká strana) a nuce-
ném odchodu čes. zaměstnanců z vagonky 
r. 1938. Za války (1942) byla započata rekon-
strukce závodu, která pokračovala i v pová-
lečném období. Obě části S. byly osvobozeny 
2. 5. 1945, závod nebyl zničen, utrpěly budovy 
ve městě včet ně zámku (po rekonstrukci bylo 
v jeho části umístěno Vagonářské muzeum). 
Do charak teru populace zasáhl v r. 1946 → 
odsun něm. obyv. Vzhled města byl od po-
loviny 50. l. proměněn sídlištní výstavbou. 
V r. 1950 bylo založeno JZD, v 70. l. integro-
vané do JZD Odra, r. 1978 bylo vybudováno 
velkokapacitní silo. V r. 1960 se S. stala sou-
částí okr. Nový Jičín. – Dnešní novogot. po-
doba zámku pochází z l. 1860–63, kdy byla 
za Blücherů dosavadní budova upravena 
a rozšířena o třípatrový věžovitý pavilon 
(projekt vytvořil vídeňský arch. Adolf Ko-
rompay, později převzal a upravil ostr. stavitel 
Wenzel Knauer). Kostel v Butovicích stál již 
ve 14. stol., avšak po r. 1775 jej nahradil sou-
časný barok. kostel Všech svatých (průčelí 
s věží z r. 1830). V interiéru hodnotné oltářní 
obrazy od J. G. Frömmela (→ Frömmelové) 
z 80. l. 18. stol. V blízkosti kostela stojí poutní 

kaple sv. Anny z r. 1540, restaurovaná r. 1852. 
Kostel sv. Bartoloměje ve S. je ml. – jeho 
převážně novogot. stavba vznikla na místě 
st. dřevěného kostela v l. 1874–80 podle pro-
jektu Ignáce Klosse z → Nového Jičína. Sou-
částí S. je také osada Nová Horka (německy 
Neuhübel) s barok. zámkem Vetterů z Lilie, 
vybudovaným po r. 1742 a upravovaným ro-
kokově r. 1775 (dnešní fasády a novogot. štíty 
pocházejí teprve z doby po požáru r. 1855). 
Za Karla Josefa Vettera z Lilie se zdejšímu 
sídlu díky bohatému kult. životu přezdívalo 
Malá Vídeň (proslulá byla zejm. zdejší hud. 
produkce; → zámecké kapely a divadla).
S. je rodištěm vynálezce a prům. stavitele Matyáše 
Reinschera (1795–1861), vlasteneckého kněze Jana 
Böhma (1824–1909), kardinála Františka Tomáška 
(1899–1992) ad. 
Lit.: Kuča 7; HM 14; Příspěvky k historické topogra-
fii knížectví Opav ského a Krnovského. Z pozůstalosti 
Leo polda Svobody, VMO 15, 1907, č. 15; Kadlčík, K.: 
20 let svobodné práce, Studénka 1965; Vančura, J. a kol.: 
20 let práce a budování města S., Studén ka 1979; Sehnal, 
J.: Z kulturně historické minulosti zámku Nová Horka 
u S., VVM 37, 1985; kol.: S., Studénka 2004; Kouřilová, 
M. – Pelc, M.: Historický kontext proměn zámku ve S., 
ČSZM-B 56, 2007; Kozák, P.: Páni z Fulštejna a založení 
tvrze ve S., Vlastivědný sborník Novojičínska 59, 2009. 
Obr.: HZ (54, 86); M249–251; Z49.   LD + JI

STUDIO MLADÝCH  NA ČERNÉ LOUCE V OS-
TRAVĚ → Divadelní budovy a sály

STUDIO NDM  OSTRAVA (1929).
Pokus o uplatnění avantgardních tendencí 
mimo oficiální program činohry → NDM 
(Eugen O´Neill: Chlupatá opice, rež. Jaroslav 
Skála; John Millington Synge: Jezdci k moři, 
rež. Saša Machov; týž: Studnice světců, rež. 
František Forman, aj.). Mezi členy také začí-
nající režisér Oldřich Stibor, dále vý tvarníci 
Josef Dušek, → V. Kristin, → J. Sládek, skla-
datel → J. Schreiber, herci Lída Čtvrtečková, 
Jaroslav Genttner, → T. Hodanová, T. (Anto-
nie) Klímková, Vladimír Leraus, → M. Rýd-
lová a Jarmila Svobodová. Studio vytrvalo 
jen několik mě síců. 
Lit.: 60 let Státního divadla v Ostravě, Ostrava 1979; Stýs-
kal, J.: Oldřich Stibor a jeho cesta k divadlu (1901–1931), 
habilitační práce UP, 1990.   JŠt 
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STUDNIČKA , Vladimír, skladatel a hudební 
režisér, * 24. 8. 1935 Vítkovice (Ostrava-

-město). 
První hud. zkušenosti získal v amatérských 
souborech. 1957 absolvoval Vyšší hudeb-
ně -pedagogickou školu v → Ostravě (→ Ja-
náčkova konzervatoř; jeho učiteli byli mj. → 
J. Schreiber, → M. Klega, → J. Šoupal). 15 l. 
působil v hud. škole v Ostravě – Mariánských 
Horách. 1975 se stal hud. režisérem v ostr. 
rozhlase (→ ČRO), kde praco val až do r. 1993. 
Skladatelskou pozornost věnuje hudbě de-
chové a orchestrální. Přede vším v rozhl. sou-
těžích získaly úspěchy jeho skladby pro děti. 
Prosadil se také jako skla datel taneční hudby 
a jako hud. aranžér.   JM 

STUCHLÝ , Václav, hudební pedagog a folklo-
rista, * 28. 9. 1914 Košatka nad Odrou 
(Frýdek -Místek), † 23. 12. 2000 Český Těšín 
(Karviná). 
Studoval hud. školu v → Ostravě – Marián-
ských Horách a 1929–33 uč. ústav v → Pří-
boře; později si doplnil vzdělání kurzem pro 
učite le hudby v Brně (1943) a dálkovým stu-
diem oboru matematika a hud. výchova. Vy-
učo val na SŠ v Českém → Těšíně (1945–50), 
poté na pedagogické škole pro učitele nár. 
škol v Ostravě, od r. 1959 na nově zřízeném 
Pedagogickém institutu v Ostravě a poté jako 
odb. asistent hud. výchovy na PF v Os travě 
(dnes → OU), kde působil až do r. 1982. Di-
rigoval těšínské pěvecké sdružení Slezan. Od 
2. poloviny 40. l. působil ve folk. souborech. 
Vy tvořil jedinečnou sbírku, v níž zazname-
nal 2 423 → lid. písní především ze stř. → 
Těšínska (Jablunkovsko, Třinecko) a Kar-
vinska. Mezi l. 1955–65 v tomto smě ru úzce 
spolupracoval s folkloristkou a roz hl. red. → 
V. Šejvlovou. 
Lit.: E. Báče: Významné jubileum Mgr. V. S. In: SPPFOU, 
řada U 2, Ostrava 1995; Profesor V. S., T 44, 2001, č. 1. 
  MMl 

STUMPF , Gustav, muzeolog, folklorista, * 5. 3. 
1880 Nový Jičín, † 7. 8. 1962 Fulda (Ně-
mecko). 

Byl blízkým spolupracovníkem → E. W. 
Brauna. Podílel se na založení muzea v → No-
vém Jičíně (Heimatsmuseum) a aktivně spo-
lupracoval se → SZM. Založil rovněž nár. 
a vlastivědný časopis Das → Kuhländ chen, 
který vydával několik let. Studoval a zkoumal 
problematiku osídlení kraje něm. obyv. a jeho 
spolužití s tehdejší čes. menšinou zvl. v oblas-
tech → Kravař ska a → Hlučínska, přičemž 
se dále zabýval i výzkumem něm. jazyka 
a nář. vazeb zdejšího kraje. 
Lit.: Stupek, I.: Deutsche Literatur der Zwischenkriegs-
zeit im tschechischen Schlesien 1918–1938, Ostrava – 
Šenov u Ostravy 2002; Šefčík. E.: Novojičínský ar-
cheolog a vlastivědný pracovník G. S., VSONJ 39, 1987. 
  IS 

STUNAVSKÝ , Jan (vl. jm. Jan Lisník), spiso-
vatel, 19. 4. 1901 Ostrava, 2. 3. 1981 Ostrava-
-Poruba. 
Pův. povoláním horník. Ve 30. l. začal pu-
blikovat články a verše hl. v Tv a U-Bloku. 
V básnické prvotině Spěv haviřa (1940), 
napsané v laš. nářečí, vyjadřuje prožitky 
a tužby prostého horníka jako člověka zau-
jatého přírodou a krásou beskydské krajiny, 
k níž spontánně směřuje z prům. prostředí. 
Podobně je laděna i druhá sbírka Melodyje 
z hur (1945). Společně s → J. Bilanem vydal 
knihu Těšínské úsměvy (1947), kde se v lyric-
kých textech pokusil zachytit podobu Ostrav-
ska. Psal své verše laš. jazykem, a také jejich 
soc. laděním měl blízko k → Ó. Łysohor-
skému. Byl členem skupiny → Lašsko per-
spektywa. Jeho vnukem je Radek Pastrňák, 
ved. člen skupiny → Buty.
Lit.: Kunc, J.: Slovník českých spisovatelů beletristů 
1945–1956, Praha 1957; Rafaj, O.: Literatura a součas-
nost, Ostrava 1963.   JS 

STUPEK , Ivan, germanista, literární teoretik 
a kritik, * 1. 3. 1943 Frýdek -Místek. 
Vystudoval germanistiku a slavistiku na FF UP 
(1967). Věnuje se něm. literatuře 19. a 20. stol. 
a lit. kompa ratistice. Působí na FF → OU, 
kde přednáší něm. literaturu 18. a 19. stol., lit. 
teo rii a kri tiku. Něm. poezii 20. stol. věnoval 
svou dok torskou práci pod názvem Günter 
Kunerts Lyrik. Publikace Versuche der Lyrik 
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(2001) se soustřeďuje na poezii 50. l. po svět. 
vál ce v býv. NDR. Jeho kniha Deutsche Lite-
ratur der Zwischenkriegs zeit im tschechischen 
Schlesien 1918–1938 (2002) se zabývá litera-
turou méně známých německy píšících autorů 
na území býv. rak. Slezska (→ B. H. Wittek, → 
E. Ott, → V. E. Heeger ad.). O tomto problému 
vydal řadu textů v čes. i zahr. odb. časopi sech. 
Zúčastňuje se konferencí v tuzemsku i za-
hraničí, v rámci studijních pobytů pobý val 
na řadě univerzit v Německu a ve Švý carsku 
(Berlín, Lipsko, Curych aj.). V r. 2009 vyšla 
jeho publikace Die deutschen Autoren des 
19. Jahrhunderts und Analysen ihrer Werke 
unter dem Aspekt des Realismus (2009).   OM

STURMER , Jan Václav, sochař, * asi 1675 Kö-
nigsberg (dnes Kaliningrad, Rusko), † 14. 11. 
1729 Olomouc. 
Po krátkém působení v Olomouci, kde pra coval 
v dílně Františka Zürna, odešel do Svitav, kde 
založil vl. dílnu. V r. 1713 se definitivně usa-
dil v Olomouci, kde založil sochařskou dílnu. 
Úzce spolupracoval s ostatními olo mouckými 
sochaři, zejm. Václavem Rendrem, k je ho nej-
bližším spolupracovníkům patřili Filip Sattler, 
Tobiáš Schütz, → A. Zahner, Josef Winterhal-
der st. a Augustin Jan Thomasberger. Ve své 
tvorbě byl ovlivněn radikálním proudem ital. 
baro ka, i když spíše v konzervativnější redakci, 
což je patrné v jeho tendenci k uzavřenému 
sochařskému tvaru. Ze S. díla se dochovalo 
poměrně málo, i když produkce jeho početné 
dílny byla značná. Působil zvl. v okolí Olo-
mouce a na stř. Moravě, avšak zasáhl i na seve-
rových. Moravu. Ve tvorbě S. a jeho dílny jsou 
hojně zastoupeny morové sloupy, např. sloup 
v Potštátě (1715–16), → Fulneku, Šumperku 
(1718–20), Kroměříži (1725). Ve Fulneku 
kromě sloupu Nejsvětější Trojice obláčkového 
typu (1718) zhotovil sochu P. Marie (1. čtvr tina 
18. stol.). V Kuníně sochařsky vyzdobil atiku 
zámku projektovaného pro Fridricha Harracha 
z Rohrau Johannem Lucasem Hildebrandtem 
(1729, dílna). 
Lit.: Hlobil, I. – Michna, P. – Togner, M.: Olomouc, 
Praha 1984; Gavendová, M. – Koubová, M. – Levá, P.: 
Kulturní památky okresu Nový Jičín. Seznam nemovi-

tých kulturních památek, Ostrava 1996; Krsek, I. a kol.: 
Umění baroka na Moravě a ve Slezsku, Praha 1996; 
Jakubec, O. – Peruťka, M. (ed.): Olomoucké baroko 3. 
Historie a kultura, Olomouc 2011. 
Obr.: HZ47; S20–21.   JO 

STYLTON , ostravské hudební vydavatelství.
Zabývá se natáčením a vydáváním zvuko-
vých nosičů s různými žánry hud. i sloves-
nými. Ve svém programu má hudbu vážnou, 
→ folklor, → jazz, pop music, lit. snímky. 
Provádí rovněž dílčí operace, revitalizaci 
st. nahrávek, uskutečňuje demosnímky, na-
táčení hud. a lit. soutěží, konkurzů ap. Ved. 
osobností je Radek Roubal, ve vydavatelství 
působí rovněž Ivo Roubal a býv. rozhl. red., 
režisér a pedagog → F. Mixa. Vydavatelství 
má k dispozici moderní digitální nahrávací 
techniku a přenosový vůz.   JM

STYPA , Tomáš, pedagog, veřejný pracovník, 
publicista, * 1. 3. 1874 Litultovice (Opava), 
† 3. 11. 1931 Praha. 
Absolvoval → Matiční gymnázium v → 
Opa vě, na UK vystudoval matematiku a fy-
ziku. Jako pedagog působil v Hradci Krá-
lové a Praze. Žil mimo Slezsko, ale nepřestal 
se o svůj kraj zajímat, byl aktivním členem 
→ Akademického spolku Odra, ve své před-
náškové činnosti upozorňoval čes. veřej nost 
na Slezsko. Byl jedním ze zakladatelů spolku 
Slezan, z něhož později vznikla Ná rodní jed-
nota slezská. Po válce působil jako odborník 
pro slez. záležitosti v čes. mírové delegaci 
v Paříži a v r. 1920 se organizač ně podílel 
na → plebiscitu na Těšínsku. V četných veř. 
funkcích vystupoval jako obhájce čes. zájmů 
ve Slezsku. Svůj postoj přesvědčivě zformu-
loval v úvaze Proč jsem zakládal Národní 
jednotu slezskou (1926). Zevrubněji pojednal 
o slez. problematice ve studii Národnostní 
a kulturní poměry Čechů slezských (1937). 
Lit.: Adamus, A.: Za T. S., ČeZ 8, 1931–32; Jubilejní 
zpráva Slezského kulturního ústavu 1906–1946, Praha 
1947.   JS 

SUBDIALEKT JABLUNKOVSKÝ  
Používá se v jv. cípu → Těšínska (→ nářečí 
těšínské). Od okolních dialektů se výrazně 
odlišuje tzv. šiakáním, tj. zvl. výslovností 

STUPEK
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palatálních souhlásek ć, dź, ś a ź, které 
se více podobají č, dž, š a ž (čotka, čisty, život, 
žimjoki, šiba {okenní tabule}, džecka). Měkce 
se vyslovuje 1. os. j. č. slo ves stojim, mjeřim, 
vařim, chodžim ap. (proti stojym, mjeřym, va-
řym, chodzym). Dal ším rysem je protetizace 
náslovného o a u (łobrozek {obrázek}, łûna 
{ona}), tvary de palatalizované typu (pši)ja-
dže (jinde pšije dźe), jiná realizace dávných 
nosovek, objevit se může i iniciálový pří-
zvuk. S. j. přejal řadu slov ze slov. dialektů 
(cmyr {syrovátka}, čuć {slyšet}, torać {žva-
nit}) a od balkán ských → Valachů (místní 
vl. zeměpisná jména Kičera, Šigła, možná 
i Jab(ł)ûnkûv aj.). 
Lit.: Bogocz, I. – Bortliczek, M.: Współczesne właś-
ciwości gwary jabłonkowskiej w Republice Czeskiej, in: 
Studia nad współczesnymi językami i literaturami połud-
niowo- i zachodniosłowiańskimi, Opole 2001.   IB 

SUDETENLAND , jedna ze čtyř provincií, jež 
vyhlásili v pohraničí českých zemí němečtí 
političtí zástupci v reakci na vyhlášení Čes-
koslovenské republiky 28. 10. 1918, nebo 
též označení říšské župy, tvořené převážně 
německými oblastmi, připojené k Německu 
30. 9. 1938.
Formálně se všechny čtyři provincie prohlá-
sily za součást tzv. → Deutsch -Österreich 
(Německé Rakousko), v pozadí se však 
zřetelně rýsovala alternativa připojení záp. 
a sev. pohraničí čes. zemí k Německu. Pro-
vincie Sudetenland měla zahrnovat 942 
km2 v severových. Čechách (v oblasti Krá-
lík a Lanškrouna) a 5 592 km2 v čes. Slez-
sku a na severu Moravy (od Javornického 
výběžku po Ostravskou pánev, některé 
severomorav. okr. a → Kravařsko). Vytvo-
ření provincie oznámil poslanec Robert 
Freissler ve Vídni 30. 10. Hl. městem se stala 
→ Opava. Vzhledem ke skutečnosti, že → 
Němci dominovali v záp. části čes. Slezska 
etnicky i politicky, mohla zem. vláda vedená 
Freisslerem navázat na činnost stávajících 
orgánů zem. a stát. správy. Když začala čs. 
armáda poč. prosince obsazovat pohra-
ničí, neměla vláda Sudet prostředky, jimiž 
by mohla vzdorovat – jednotky pravidelné 

armády neměla k dispozici a zřízení milic 
(Volkswehr) selhalo z důvodu chabé výzbroje 
i disciplíny. Slabé něm. jednotky nekladly 
odpor – Freissler si uvědomoval, že k roz-
hodnutí dojde stejně až na mírové konferenci. 
Opava byla obsazena 18. 12. 1918. Mírová 
konference v Saint -Germain -en -Laye přiřkla 
území ČSR. – Označení S. se vztahuje též 
k Říšské župě Sudety (Reichsgau S.), správ-
nímu útvaru s hl. městem Liberec, který byl 
vyhlášen 14. 4. 1939 ze sev. a záp. částí čes. 
zemí s nadpoloviční většinou něm. obyv., jež 
byly → mnichovským diktátem z 30. 9. 1938 
připojeny k Německu. Skládal se ze tří vlád-
ních obvodů: chebského, ústeckého a opav-
ského. Župním ved. byl až do konce války 
Konrád Henlein.
Lit.: Molisch, P.: Die sudetendeutsche Freiheitsbewe-
gung in den Jahren 1918–1919, Wien – Leipzig 1932; 
Kural, V.: Konflikt místo společenství? Češi a Němci 
v československém státě (1918–1938), Praha 1993; 
Martinek, B.: Několik poznámek k osobě dr. Roberta 
Freisslera, in: AHMUSO 6, Opava 2003; Zimmermann, 
V.: Sudetští Němci v nacistickém státě. Politika a nálada 
obyvatelstva v říšské župě Sudety (1938–1945), Praha 
2001.   PKl

SUDETONĚMECKÁ STRANA  (Sudetendeu t-
sche Partei, SdP), politická strana založená 
Konradem Henleinem 1. 10. 1933 pod ná-
zvem Su detoněmecká vlastenecká fronta 
(Sudetendeutsche Heimatsfront, SHF) a pře-
jmenovaná na SdP 19. 4. 1935 před parla-
mentními volba mi, na jejichž základě se 
stala druhou nejsil nější politickou stranou 
v Československu. 
V r. 1934 měla strana asi 100 tis., v r. 1937 
již 600 tis. členů. Ústředním listem strany 
byl Die Zeit (Čas). SdP navázala na tradici 
zakázaných něm. stran nacionální (Deutsche 
Nationalpartei, DNP) a nacionálněsocial. děl-
nické (Deutsche nationalso zialistische Ar-
beiterpartei, DNSAP), ale na rozdíl od jejich 
otevřeného separatismu projevovala zpoč. 
loajalitu vůči ČSR a jen postupně přecházela 
k programu autonomie národnostně smí-
šeného pohraničí. Henlein byl spojen s eli-
tářským spolkem zal. r. 1929 pod názvem 
Kameradschaftsbund, jenž propagoval stav. 
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učení Othmara Spanna. Spannismus hlásal 
systematické učení o opravdovém státě, který 
měl za pomoci stav. zřízení překonat třídy 
i třídní boj a symbiózou velkoněm. a rak. 
ideje vytvořit univ. a skutečný stát, a tím 
dosáhnout něm. hegemonie ve stř. Evropě. 
Členové Kameradschaftsbundu obsadili klí-
čové pozice v SHF a SdP. Po vyřešení vnitro-
stranických ideových rozporů se Henleinova 
strana v listopadu 1937 plně podrobila Hitle-
rovým příkazům jako nástroj k rozbití ČSR. 
V průběhu r. 1938 se na základě nacionální 
a soc. demago gie stala téměř výlučnou před-
stavitelkou čes. → Němců, zřídila si ozbro-
jenou složku (Freiwil liger Schutzdienst) 
a v dubnu předložila čs. vládě autonomistické 
tzv. karlovarské poža davky, které stupňovala. 
V září již otevřeně požadovala připojení 
čes. pohraničí k Německu a zorganizovala 
12. 9. ozbroje ný puč, na který čs. vláda rea-
govala voj. zá sahem a úředním rozpuště-
ním SdP. To však jejím členům nezabránilo 
v další činnosti. Po → mnichovském diktátu 
se 5. 11. 1938 slou čila s NSDAP. V čes. Slez-
sku a v přilehlém pruhu severových. Moravy 
dosáhla zhruba stejného vlivu jako jinde 
v čes. pohraničí; na víc zde mohla využívat 
tzv. prus. vlastenectví mezi tzv. → Moravci 
na → Hlučínsku a tzv. šlonzác tví na → Tě-
šínsku. Jejím reg. centrem byla → Opava, 
kde v r. 1938 mj. zorganizovala v březnu 
shromáždění s Henleinovým štva vým pro-
jevem a prvomájovou demonstraci. V září 
podnikla spolu s něm. freikorpsy řadu ozbro-
jených provokací. Podstatná byla (vzhledem 
k vojensko -strategickému významu regionu) 
i spoluúčast jejího členstva na činnosti něm. 
špionáže proti ČSR. 
Lit.: Kural, V.: Konflikt místo společenství? Češi a Němci 
v česko slovenském státě (1918–1938), Praha 1993; Zim-
mermann, W.: Ztros kotání soužití. Češi, Němci a Slo-
váci v první republice 1918–1938, Praha 1993; Paclík, 
J.: Zerschlagung und Dreiteilung der Tschechoslowakei, 
in: Anpassung – Kollaboration – Widerstand. Kollektive 
Reaktionen auf die Okkupation, Berlin 1996; Marek, P.: 
S. s., in: Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí 
v českých zemích a Československu 1861–2004 I, Brno 
2005.   JP

SURŮVKA , Jiří, performer, malíř, fotograf, 
pedagog, * 24. 9. 1961 Ostrava. 
V l. 1984–94 absolvoval studium výtv. vý-
chovy a češtiny na PF v → Ostravě (později 
FF → OU). Působil na SŠ, pak na katedře 
výtv. tvorby, poté ve výtv. sekci In stitutu pro 
umělecká studia, po vzniku FU OU je ved. 
ateliéru nových médií na katedře intermé-
dií. V l. 1983–98 realizoval řadu performancí 
a vý stav. Spoluzaložil skupinu performance 
Předkape la Lozinski (1988, s → P. Lysáč-
kem), výtv. skupinu Přirození (1988–92) 
a kabaret Návrat mistrů zábavy. S. obrazy, 
ob jekty a performance karikují zábavní 
průmysl, kult celebrit a autoritářství. Jeho 
výtv. projev vyrůstá z pop-artu a využívá 
formu reklamy a četných parafrází z dějin 
umění, symbolů totality aj. Vystavuje doma 
(Emil? Kery Emil?, Klub Platan, → Ostrava 
1992; Tumor a jeho parta, Galerie Václava 
Špály, Praha 1998; Betmen, → Dům umění 
v → Opavě 1999; I Maestri del Colo re, → 
GVUO 2003; Přísný Bůh, Egon Schiele Art 
Centrum Český Krumlov, 2008; Autoerotika/
Autoeroticon, Galerie Červený kostel, Hlučín, 
2009, ad.) i v zahraničí (Open studios, Good-
man 2, San Francisco, USA, 1998; Pozvanie 
na návštevu, s Ilonou Németh, Pavilón České 
a Slovenské republiky, 49. Benátské bienále, 
Itálie, 2001; Feldzauberer, Cabaret Voltaire, 
Zürich, Švýcarsko, 2004, a Ateliers Hoeher-
weg, Düsseldorf, Německo, 2005, aj.). Je za-
stoupen ve sbírkách GVUO, Muzea umění 
Olomouc, NG, Krajské galerie výtvarného 
umění ve Zlíně, Wannieck Gallery v Brně ad.
Lit.: Lindaurová, L.: Vize ostravského barda, Umělec, 
1997, č. 2; Vaňous, P.: Umění pro malé i velké, Ateliér, 
2001, č. 4.; J. S. (katalog výstavy I Maestri del Colore, 
GVUO), Ostrava 2003; Čujanová, D.: Kamera skura, 
Duo Lozinski a Record, Ateliér 3, 2004. 
Obr.: S139; V252.   JJ + MŠť

SUŠIL , František, katolický kněz, etnograf, bás-
ník a překladatel, * 14. 6. 1804 Rousínov 
(Vyškov), † 31. 5. 1868 Bystřice pod Hostý-
nem (Kroměříž). 
Vyvíjel mnohostrannou činnost, především 
jako organizátor kult. života, pomáhal při 
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vzniku Moravské národní jednoty. Vedle 
překladů z latiny a teol. prací psal poezii 
(Básně, 1847; Růže a trní, 1851; Sebrané 
básně, 1862). Těžiště jeho díla představuje 
sběratelská činnost, která byla zaměřena 
na → lid. písně z Moravy i Slezska, spolu-
pracoval také s → C. Lelkem. Výsledkem 
S. činnosti je sbírka Moravské národní 
písně (1835). Edičně tuto sbírku nově vydali 
a doprovodili odb. studií Bedřich Václavek 
a Robert Smetana. 
Lit.: Hýsek, M.: Literární Morava v letech 1849–1885, 
Praha 1911; Bělíková, V.: F. S., sběratel moravských li-
dových písní, in: Muzeum. Sborník Muzea Kroměříska 2, 
Kroměříž 2000.   JS 

SVATOŠ , Vladimír, skladatel, varhaník a hu-
dební pedagog, * 19. 11. 1928 Mladá Vožice 
(Tábor), † 15. 10. 2011 Ostrava. 
Hud. studiu na pražské konzervatoři se vě-
noval po absolvování táborského gymná-
zia (1947). Na Akademii múzických umění 
studoval (1949–53) varhanní hru u Jiřího 
Reinbergera, hud. kompozici na br něnské 
JAMU (1953–58) u Viléma Petrželky. V ob-
dobí 1954–59 byl učitelem Vyšší hudebně-

-pedagogické školy v → Ostravě, od r. 1959 
Státní (dnes → Janáčkovy) konzervatoře 
v Ostravě, na které vy učoval (do r. 1990) hře 
na varhany, též hud. kompozici a zvl. hudebně 
teoretickým před mětům. Ostr. působení S. 
bylo od poč. doprovázeno i koncertní a hu-
debně popularizační činností. Sklada telsky 
se po poč. ovlivněných dílem → V. Nováka 
prosazoval od 2. poloviny 60. l. kompozicemi 
osobitě zúročujícími podně ty hudby 20. stol. 
Posluchačsky úspěšný byl Divertissement 
pro smyčcové kvarteto. 1. smyčcový kvartet 
(1966), Dechový kvintet (1977), Koncert pro 
housle a orchestr (1981), z posledního období 
Kla vírní kvintet (2001), Koncertní etuda pro 
klavír (2006), Sonáta pro housle a klavír 
(2008), odb. ocenění se dočkal např. cyklus 
dětských sborů na slova → L. Romanské 
Letělo pápěří (1972) a zvl. písňový cyklus 
na slova slov. lid. poezie Zapadaj sľniečko 
(1969). 

Lit.: HKO; OHK; Čeští skladatelé současnosti, Praha 
1985.   JM

SVATOVÁCLAVSKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL , mezi-
národní hudební festival.
Vznikl v r. 2003 z iniciativy ostr. skupiny 
umělců, hud. teoretiků a milovníků hudby 
a umění jako o. s., pořádající a organizující 
stejnojmenný festival. Festival se pravidelně 
koná od 28. 9. (Den české státnosti, sv. Vác-
lav) do 28. 10. (Den vzniku samostatného 
československého státu) na různých místech 
Moravskoslezského kraje, především v koste-
lích a modlitebnách. Je zaměřen hl. na pouče-
nou interpretaci a využívá tzv. rezidenčních 
souborů. Ředitelem festivalu a jeho drama-
turgem je → I. Františák, prezidentkou sop-
ranistka → E. Dřízgová -Jirušová).   KS

SVAZ ČESKOSLOVENSKÝCH SKLADATELŮ , pro-
fesní hudební organizace. 
V dubnu 1949 zal. Svaz československých 
skladatelů měl zpoč. na Ostravsku jen velmi 
omezený počet členů. Profesionální měřítka 
mohla být navíc kladena pouze na něko-
lik umělců (především na → R. Kubína, → 
J. Schreibera, → M. Balcara), chybělo odb. 
hud. školství, muzikologické zázemí ap. 
Za této situace vznikla (7. 5. 1951) ostr. sva-
zová pobočka, u jejíhož zrodu stál R. Kubín. 
Důležitou sou částí její činnosti byly zpoč. 
skladatelské přehlídky (poprvé 2. a 3. 12. 
1951), na nichž zaznívaly dobou ovlivněné 
skladby, často i tzv. estrádního charakteru. 
Během několika l. však došlo k nespornému 
zkvalitnění skladatelské činnosti, přihlá-
sili se např. → M. Klega, → Č. Gregor, → 
K. Kupka, 1955 se ostr. pobočka sloučila 
s olomouckou (tehdy přišli Miloš Konvalinka, 
→ V. Gregor ad.). Díky těmto změnám mohla 
být v r. 1956 zahájena nová etapa v činnosti 
odbočky, charakteristická zvl. prezentací 
skladeb mladých skladatelů (např. Č. Gregora, 
K. Kupky). Na poč. 60. l. obohatila repertoár 
svazových kon certů díla ovlivněná kompo-
zičními technika mi 20. stol. (dodekafonií, 
aleatorikou ap.). Nadějný rozvoj um. hudby 
doprovázely vý razné kvalitativní změny 
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v oblasti → populární hudby a → jazzu. 
Uvedené změny vyvrcholily koncem 60. l., 
kdy byly uvedeny např. Klego va Výpověď 
osamělého pěšáka pro recitátora a orchestr, 
Ritornello per orchestra mladého → M. Bá-
chorka, 1970 vznikla skladatelská soutěž au-
torů do 35 l. → Generace ad. Polit. uvolnění 
konce 60. l. však po r. 1970 nahra dila „nor-
malizační“ opatření, která se tvrdě do tkla 
i činnosti Svazu. Ten byl zrušen a nahra zen 
nově vzniklým Svazem českých skladatelů 
a koncertních umělců. Jeho krajská pobočka 
se ústy svých představitelů distancovala 
od údajných chyb svých předchůdců a nava-
zovala na dřívější kubínovské pojetí činnosti. 
Přes značné problémy se však postupně da-
řilo prosadit některé úspěšné aktivity: např. 
od r. 1975 pravidelný festival Hudební sou-
časnost, výměnné koncerty, tzv. koncerty-
-besedy. Do programů Hudební současnosti 
byly od konce 70. l. zařazovány koncerty 
populární hudby, krajská pobočka se podí-
lela na vzniku → Mezinárodního hudebního 
festivalu Ja náčkův máj (1976), jehož součástí 
se (1977) stala i mez. muzikologická konfe-
rence Janáč kiana ap. Uvedené aktivity mohly 
být poč. 90. l. transformovány do činnosti 
nově vznik lého → Tvůrčího centra Asociace 
hudebních umělců a vědců. 
Lit.: HKO; OHK; Hudební festival jako fenomén 
hudební kultury 20. století, Ostrava 2002.   JM 

SVOBODA  — DENÍK → Nová svoboda

SVOBODA , Jiří, literární historik, kritik a edi-
tor, vysokoškolský učitel, * 19. 1. 1931 Mís-
tek (Frýdek -Místek). 
R. 1950 maturoval na Obchodní akademii 
ve → Frýdku a začal studovat bohemistiku 
a knihovnic tví na UK. Po necelém semestru 
přestoupil na olo mouckou FF UP, kde stu-
doval češtinu a filozofii (1951–55, žákem → 
O. Králíka, → J. Běliče a Josefa Ludvíka Fi-
sche ra). Nejprve učil na ZŠ a SŠ, r. 1960 na-
stoupil na Pedagogický institut (budoucí PF) 
v → Ostravě (1968 kandidát věd, 1974 doc., 
1988 prof.), od r. 1991 FF → OU (1971–90 
a 1993–2003 ved. katedry čes. literatury) 

a od r. 1996 v Ústavu pro regionální studia 
OU (do r. 2007 ředitel). Publikoval v řadě lit. 
a kult. časopisů; připravil edice → B. Četyny, 
→ K. Dvořáčka, → L. Hořké, → J. F. Ka-
rase, → V. Martínka a podílel se na vydání 
Václava Klimenta Klicpery a Jana Matzala 
Trosky. Jeho první knižní publikací byla stu-
die o Jiřím Haussmannovi (Tři studie o mo-
derní české literatuře, 1962). Teoretickým 
programům proletářské poezie a Devětsilu 
zasvětil práci Generace a program (1973). 
Současně se začal zabývat literaturou ve Slez-
sku a na severových. Moravě, jak dokládá mj. 
Tvorba a region (1974), zahrnující studii o re-
gionalismu, → P. Bezručovi, V. Martínkovi, 
→ L. Třeneckém, K. Dvořáčkovi, L. Hořké 
a → J. Strnadlovi. Intenzivní zájem o Mar-
tínkovo dílo vyvrcholil monografií Vojtěch 
Mar tínek, život a dílo (1982). Šířka i hloubka 
S. odb. zájmu je patrná ve výboru z kri-
tik a statí Ve stopách tvorby (1987) a knize 
Z obzoru tvorby (1998), v níž se zaměřil 
na problematiku lit. dě jin, na máchovské bá-
dání, osobnost Tomáše Garrigua Masaryka, 
otázky lit. procesu chápaného v širším teore-
tickém kontextu (reg., česko -slov., česko -pol.) 
i v souvislosti s tvůrčí osobnos tí (P. Bezruč, 
Božena Němcová, → J. Kainar, Milan Kun-
dera, → Ó. Łysohorský, Jaroslav Seifert, Jan 
Neruda, Jiří Orten, Jaroslav Seifert, Edvard 
Valenta ad.). Podob ně S. pojal také Cesty 
a zastavení (2002), zahrnující vedle tematiky 
masarykovské úvahy o čes. poezii (Antonín 
Sova, František Halas, František Hrubín, Jiří 
Kolář, Josef Hanzlík), próze (Jan Čep, Egon 
Hostovský, Jan Otčenášek, Karel Ptáčník, 
z reg. autorů např. → J. Zoga ta) a lit. kritice 
(Arne Novák, František Götz, Antonín Matěj 
Píša, Miroslav Rutte). Kontinuitu S. zájmu 
dokládá kniha Tvorba a ideje (2010), které 
dominují šaldovská zastavení, následují 
různé aspekty recepce Guillauma Apolli-
naira, do ohniska zájmu se znovu dostává 
poetismus (Vítězslav Nezval, J. Seifert), pod-
statní básníci (František Halas, Josef Hora, 
Jindřich Hořejší, Jiří Wolker), O. Králík jako 
osobnost formující S. vnímání literatury ad. 

SVAZ ČESKOSLOVENSKÝCH SKLADATELŮ
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Lit.: Pleskot, J.: J. S., in: J. S. Bibliografie 1955–1998, 
Os trava 1997; Justl, V.: Životachod J. S., in: Literární 
věda osudem i volbou. K 70. narozeninám J. S., Ostrava 
2000; Haman, A.: Bilance vědce a pedagoga, NK, 1998, 
č. 43; Urbanová, S.: Literárněvědná bohemistika na Ost-
ravské univerzitě, Slovo a smysl 2, 2005, č. 4.   MT

SVOBODA , Josef Marcel, katolický kněz, bás-
ník a prozaik, * 10. 3. 1891 Kyjov (Hodonín), 
† 19. 2. 1973 Ostrava. 
Vystudoval teologii v Olomouci, klasickou 
filologii na vídeňské univerzitě. Jako kněz 
působil nejdříve v Ivanovicích na Hané, po-
tom v → Ostravě. Používal pseud. J. Mez. 
Po prvních lit. pokusech napsal hist. román 
Skála útočiště (1937) o vpádu Tatarů na Slo-
vensko. Výchovně pojaté povídky Z pole 
a dláždění (1947) určil mládeži, jeho verše 
vznikaly hl. jako ohlasy lid. poezie, překlá-
dal z němčiny, tiskl lit. práce v časopisech 
(Archa, Náš domov, Ostravský kraj aj.). Jako 
spisovatel chtěl vést své čtenáře k po znávání 
duchovních hodnot. 
Lit.: Svozil, O.: P. J. M. S. (J. Mez), in: Poselství. Sbor-
ník Družiny literární a umělecké, Olomouc 1938.   JS 

SVOBODA , Ludvík, pedagog, filozof a publi-
cista, * 4. 5. 1903 Čejč (Hodonín), † 3. 8. 1977 
Praha. 
Jako učitel působil krátce po svých studi-
ích v → Hlučíně a v → Ostravě. Byl ovliv-
něn marxismem a názory meziválečné um. 
avantgardy. Spolupracoval s Bedřichem Vác-
lavkem, publikoval v časopisech Var, Levá 
fronta, → Kampaň, Index. Do češtiny přel. 
Materialismus a empiriokriticismus Vla-
dimíra Iljiče Lenina, pře kládal také Geor-
gije Valentinoviče Plechanova, Alexandra 
Ivanoviče Gerce na, Leonida Sergejeviče 
Soboleva. Zájem o čes. filozofii ho přivedl 
k Bernardu Bolzanovi, Františku Matouši 
Klácelovi a Františku Xaveru Šaldovi. Jeho 
práce o vztahu marxismu a náboženství 
nebo pojednání o věd. svět. názoru byly jed-
nostranné a dobově podmíněné. Na konci 
své dráhy se věnoval přípravě Encyklopedie 
antiky (1973). 
Lit.: Machovec, M.: K úmrtí prof. dr. L. S., DrSc., AUC – 
Philosophica et historica 1, 1978; Beranová, V.: Kapitoly 

z dějin českého estetického myšlení 2, Ústí nad Labem 
2003.   JS 

SVOBODNÍ ZEDNÁŘI , tajná vzdělanecká orga-
nizace pře vážně šlechticů, důstojníků a in te-
lektuálů.
Nejst. slez. lóže byla zal. r. 1742 ve Vratislavi 
pod názvem U tří lebek (Zu den drei Todten-
köpfen). Jedním ze zakladatelů byl hr. Filip 
von Schaffgotsch, příslušník zámožné a vá-
žené slez. šlechtické rodiny, duchovní a poz-
dější biskup vratislavský. Za stával v lóži 
po jistou dobu funkci velmistra. Členy lóže 
byli slez. šlechtici, vysocí stát. úředníci, dů-
stojníci a několik měšťanů. Pat řil k nim např. 
hr. → A. J. Hodic ze → Slezských Rudoltic 
a Charles François Sales de Grossa, kteří byli 
Schaffgotschem pověřeni založit první zed-
nářskou lóži ve Vídni. Lóže pod názvem U tří 
kanónů (Aux trois canons) byla jimi skutečně 
17. 9. 1742 zal. a je jím členem se stal např. 
i manžel Marie Tere zie František Štěpán 
Lotrinský. – Na území rak. Slezska vznikla 
první zednářská lóže (po neúspěšném ná-
běhu r. 1783) pravděpodobně z podnětu hr. 
Jana Nepomuka Mitrovského v červenci 1785 
v → Opavě, zřejmě jako od nož lóže brněnské. 
Opavská lóže měla název Pythagoras a jejími 
členy byli např. lékař dr. Leopold Heiderich, 
ředitel hl. školy Franz Anton Schrämbl či ka-
techeta abbé Rotter. V čele stál stoliční mi-
str generálmjr. Filip Ferdinand von Hutten. 
Na zá kladě patentu Josefa II. z 18. 12. 1785, 
podle něhož mohly zednářské lóže existovat 
pouze v sídelních městech rak. provincií, byla 
lóže zrušena. Po jejím rozpuštění se ilegální 
čin nost s. z. a iluminátů v Opavě legalizovala 
pod rouškou filantropické společnosti Ver-
einigung aus Liebe des Nächstens (Sdružení 
lásky k bližnímu). Několik s. z. ze Slezska 
bylo členy brněnských a vratislavských lóží. 
Lit.: Myška, M.: S. z. a opavská spo lečnost pozdního 
osvícenství, ČSM-B 40, 1991; týž: Albert Josef hr. Hodic. 

„Gründer und Grossmeister“ vídeňské zednářské lóže 
Aux trois canons, in: Studia slavica 6, Ostrava 2002; týž: 
Hrabě Hodic a jeho svět. Zámecká kultura ve Slezsku 
mezi barokem a osvícenstvím, Ostrava 2011.   MM
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SVORNOST , týdeník sociálnědemokratické 
dělnické strany, 1911–19. 
Měl podtitul Časopis pracujícího lidu seve-
rovýchodní Moravy a Slezska a vycházel 
zprvu v Moravské → Ostravě, pak od r. 1915 
v Brně. Obsahoval polit., náb. i reg. zprávy 
(z → Valašska, Ostravska, → Hlučínska, 
Frýdecko -Místecka), sporadicky také črty, 
krátké povídky ze svět. literatury (Octave 
Mirbeau, Oscar Wilde), fejetony nebo polit. 
úvahy (Karel Marx). V r. 1923 byl list obno-
ven jako Týdeník pracujícího lidu pro severo-
východní Moravu a Slezsko a vycházel 
do r. 1930, poč. dalšího r. vyd. oznámil zá-
nik. Hl. náplň tvořily opět hosp., reg. a polit. 
zprávy. 
Lit.: Adamus, A.: Dějiny novinářství na Ostravsku v pře-
hledu, in: Věstník archivu a musea ostravského kraje 2, 
Moravská Ostrava 1935; Kubíček, J.: Noviny a časopisy 
na Mora vě a ve Slezsku do roku 1918, Brno 2001.   OM 

ŚWIDER , Franciszek, malíř, sochař, * 27. 1. 
1911 Karviná, † 22. 3. 1997 Karviná. 
Studoval na Państwowej Szkołe Sztuk Zdob-
niczych i Przemysłu Artystycznego v Kra-
kově (1927–32, učitelé Karol Homolacs, Jan 
Bukowski, Henryk Uziębło), pak na AVU 
v Praze (1933–38, učitelé Jakub Obrovský 
a František Šimon). Maloval krajiny, ve-
duty, portréty a zátiší, zvl. pozornost věno-
val žánru s etnografickou te matikou. Člen 
SČVU, s nímž vystavoval. Ná mětově čerpal 
ze slez. krajiny, zvl. z oblasti Těšínských 
Beskyd, maloval veduty pobe skydských 
městeček (→ Jablunkov, Těrlicko aj.) a žá-
nrové náměty z lid. prostředí horalů. Vytvo-
řil řadu portrétů (např. Otec, Matka, Rodiče, 
Děda s hůlkou ad.), věnoval se i záti ší. Z mo-
tivů přírody tvoří význ. část prostředí lesa. 
Jako malíř monumentalista namalo val spolu 
s → R. Žebrokem nástěnné malby v hotelu 
Piast v Českém → Těšíně s náměty → lid. 
tanců (zničeny r. 1990). Je autorem fresky 
Život dětí v ZŠ v Horní Suché nebo vitráže 
v kině Radost v → Havířově. Ze so chařského 
díla uveďme Pomník obětem fašis mu 
v → Havířově -Životicích (1949, → Životická 
tragédie) či Památníky padlým v → Třinci 

(1953) a dnešní → Karviné -Dolech (1953–55); 
ve dřevě vytvořil reliéfy Křížové cesty pro 
kos tel sv. Vavřince v Těrlicku. Samostatné 
souborné výstavy nerealizoval. Posmrtná 
výstava souborného díla se konala u příle-
žitosti vydání monografie v Zámecké galerii 
Chagall v → Karviné r. 1998. Je zastoupen 
ve sbírkách → GVUO, → MB a → SZM. 
Lit.: Holý, P.: F. Ś. – malíř Slezska, Ostrava 1998. 
Obr.: S77; V156.   PH

SYMPOZIUM  FRÝDLANTSKÝ UMĚLECKÝ SMALT 
→ Mezinárodní sympozium Frýdlantský umě-
lecký smalt

SYMPOZIUM  LANDEK → Mezinárodní kamenné 
sympozium Landek

SYMPOZIUM  PROSTOROVÝCH FOREM → 
Mezinárodní sympozium prostorových forem

SYMPOZIUM  V JESENÍKU → Mezinárodní so-
chařské sympozium v Jeseníku

SZANYI   , Katarína, malířka, intermediální vý-
tvarnice, * 20. 3. 1974 Košice (Slovensko).
Po studiu na SUPŠ v Košicích (1988–92) 
pokračovala na PF → OU v oboru inter-
mediální tvorby a malby (1992–97, učitelé 
→ P. Lysáček a → D. Balabán). Po absolu-
toriu zůstala v → Ostravě a od konce 90. l. 
je poetickým aktérem její výtv. scény. S → 
J. Koléškem a → A. Hudečkem je členkou 
skupiny VY3land, která se poprvé předsta-
vila v Plzni r. 2005. Sz. používá nejčastěji 
akrylátové barvy pastelových tónů, charak-
teristické jsou pro ni rozplývavé kontury, 
hra se světlem a nástřik barev přes šablonu. 
Tematicky zasahuje intimní lidské vztahy, 
proniká do tělesnosti, mateřství, pracuje 
s detailem, noří se do biologických mik-
rostruktur. Její tvorba se objevuje na význ. 
výstavách představujících současné umění, 
např. Ostrava – umjeni…?, Výstavní síň 
Mánes v Praze a → GVUO (1998), Klasika 
2000: výběr ze současné malířské a sochař-
ské tvorby nejmladší české generace, Mu-
zeum umění Olomouc (2000), Ostravská 
úderka, Galerie města Plzně (2003), Prague 
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Biennale 2 (2005), Smalt Art. Krajina, tělo, 
záření, Nostický palác, Praha (2010) aj. Sa-
mostatně se představila např. v GVUO (Ko-
nečná vystupovat, 2002), v Galerii Langův 
dům ve → Frýdku -Místku (Dyndám, 1999, 
s A. Hudečkem; Look at/into/through, 2006), 
v Galerii Jáma 10 v Ostravě (Jsem v jámě [já 
v jámě jsem], 2007), Žádné bílé skvrny v ostr. 
Galerii Dole (2008) či Na hladině kůže v ostr. 
Výstavní síni Sokolská 26 (2014). 
Lit.: Lysáček, P. – Štreitová -Popelářová, M. – Valoch, J.: 
VY 3. Aleš Hudeček, Jaroslav Koléšek, K. Sz. (katalo-
gový list výstavy ve Výstavní síni Sokolská 26), Ostrava 
2002; Malá, O. – Srp, K. – Vaňous, P.: Perfect tense – 
painting today (katalog výstavy), Praha 2003. 
Obr.: V (268, 277).   MŠť + JI

SZERSNIK , Leopold Johann → Scherschnik, 
Leopold Johann

SZEWCZYK , Wilhelm, básník, prozaik, pub-
licista, literární kritik, překladatel, kulturní 
pracovník, * 5. 1. 1916 Czuchów u Rybnika 
(Polsko), † 8. 6. 1991 Katowice (Polsko). 
Pocházel z hornické rodiny, spolupracoval 
s časopisy → ZarŚ, Kuźnica, red. Fantany, 
později Odry, měsíčníku Wieczorny Teatr, 
dále časopisů Przemiany, Poglądy. Po r. 1945 
se angažoval v kult. životě, mj. jako dra-
maturg Divadla Stanisława Wyspiańského 
v Katovicích, předseda katovického oddělení 
Związku Pisarzy Polskich, od r. 1957 poslan-
cem parlamentu (Sejm Polski). Ve vl. tvorbě 
realizoval nový program reg. umění. Vydal 
básně Hanys (1938), Noc (1940), sbírky básní 
Posągi (1945), Wiersze (1948), románový 
cyklus Kleszcze (1951, 1967), Czarne słońce 
(1953), Ptaki ptakom (1967), román pro mlá-
dež Pogodne noce (1955), sbírku reportáží 
Klara Krause i inne opowiadania (1951, čes. 
1958), eseje Śląski trud literacki (1946), Trzy-
naście portretów śląskich (1953) a zvl. Syn-
drom śląski. Szkice o ludziach i dziełach 
(1986), odb. práce o lužické a něm. literatuře 
a polsko -něm. lit. vztazích, redigoval pub-
likační řadu o známých osobnostech Slez-
ska (Wilhelm Szewczyk. Pisarz, publicysta, 
niemcoznawca, 2002).   EK

SZPYRC , Antoni, malíř, * 1. 1. 1950 Jablunkov 
(Frýdek -Místek). 
Pracoval jako technik v → TŽ. Od r. 1980 
se věnuje malbě na sklo (→ obrazy na skle). 
Na jeho obrazech se objevuje celé bohatství 
těšínské kult. tradice (→ obřady, zvyky a oby-
čeje, typické postavy horalů, pastýřů, dáv ných 
řemeslníků, již neexistující jablun kovská → lid. 
architektura, dávné → kroje těšínské). S. vysta-
voval nejen v rodném regionu (hl. v → Jablun-
kově), ale také v Polsku (Cie szyn, Bielsko -Biała, 
Wisła, Krakov, Varša va) a na Slovensku (Bra-
tislava). Jeho umění bylo rovněž oceněno 
na mnoha soutěžích, především v Polsku, jeho 
obrazy byly vy soko hodnoceny na přehlídkách 
→ lid. umění výtv. v Kazimierzi nad Wisłou, 
Bukowině Tatrzańské aj., nacházejí se u sou-
kromých sběratelů v Evropě, USA, Austrá-
lii, Argentině a Brazílii. Je autorem publikace 
Współczesna plastyka ludowa Zaolzia (1992). 
Pracoval ve Folkloristické sekci → PZKO, 
v rámci které vedl Klub lidových výtvarníků. 
Obr.: E47; V258.   KK

Š
ŠAJTAR , Drahomír, literární historik, editor, 
redaktor, * 17. 6. 1922 Záblatí (Bohumín, 
Karviná), † 4. 4. 2009 Ostrava.
Navštěvoval gymnázia v → Příboře, → Fren-
štátě pod Radhoštěm a v → Ostravě. Po válce 
studoval románské a slo vanské literatury, fi-
lozofii a estetiku na FF UK, od r. 1948 na UP. 
1950 obhájil práci Bezruč u Šaldy (PhDr.). 
V l. 1950–58 pra coval jako věd. pracovník 
ve Slezském studijním ústavu v → Opavě 
(→ Slezský ústav), do r. 1961 pů sobil jako ře-
ditel → PPB. V l. 1961–64 učil jako odb. asis-
tent na Pedagogickém insti tutu v Gottwaldově 
(dnes Zlín). Vykonával funkci programového 
zástupce ředitele → Par ku kultury a oddechu 
v Ostravě (1966–71). Od r. 1971 pracoval jako 
dělník a úředník, r. 1980 odešel do invalid-
ního důchodu. Ha bilitoval se prací Básník 
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Eduard Bagrickij (1999). Redigoval → SlSb 
(1950–51, 1955, 1958), → RZ (1951, 1953), → 
LPPB (1954–60) aj., po pádu komunismu → 
Al ternativu Novu (1994–98) a Alternativu 
plus (1999–2001). Věnoval se ediční činnosti 
(→ P. Bezruč, Karel Toman, → V. Stolaříková, 
→ L. Vrla). V knižní prvotině Zlomená gesta 
(1946) se zabýval poezií v době druhé svět. 
války (Kamil Bednář, Klement Bochořák, Jiří 
Orten). Jeho badatelský zájem se pak sou-
středil na osobnost → P. Bezruče (Prameny 
Slezských písní, 1954; Tři kapitoly bezručov-
ské, 2009), slez. beletrii (Pět studií ve znamení 
Petra Bezruče, 1958; Mýtus domo va, 1993; 
Poezie 1931–1934, 1995; Poezie Věnceslava 
Juřiny a ti druzí, 2007) a rus. literaturu (Černé 
labutě: na okraj moderní literatury ruské, 
1997). V 70. l. vydával samizdatově sborníky 
k životním jubileím L. Vrly, → A. Satkeho, 
Otty Františka Bable ra a → F. Lazeckého. 
Lit.: Šajtar, D.: Bibliografie 1943–1998, Ostrava 1997; 
Dodatky k bibliografii D. Š. (1998–2002), Alternativa 
plus, 2002, č. 1/2; Chodec cestami poezie: D. Š. osm-
desátpět, Ostrava 2007; Všetička, F.: Vzpomínáme, 
Dokořán, 2009, č. 50.   ZS 

ŠÁLEK , Karel, divadelní režisér a výtvarník, 
publicista, * 5. 10. 1913 Chlumec nad Cidli-
nou (Hra dec Králové), [†]. 
Absolvoval 3 r. studia na AVU Praha a hud. 
oddělení Státní konzervatoře Praha (1940). 
Z Pardubic (1940–44) přišel jako režisér 
a výtvarník do Zemského divadla Ostra va 
(1945–47, → NDM), poté působil ve Slez-
ském národním divadle (→ Slezské diva-
dlo) v → Opavě (1947–48). Ostr. inscenace: 
Molièrova Šibalství Scapi nova (s Václavem 
Krškou v titulní roli, 1946), Tylův Jan Hus 
(1946), Plautův Lišák Pseudolus (1947), Foer-
sterova Eva (s dirigentem → F. Jíl kem, 1945) 
aj. Spolupracoval i s Divadlem mladých 
Ostrava (→ Divadlo Petra Bezruče). Po od-
chodu z Opavy pů sobil v Mostě, Slaném, 
Vesnickém divadle Praha a v Jihlavě. Autor 
publikací zejm. o scénografii pro ochotníky. 
Lit.: 60 let Státního divadla v Ostravě, Ostrava 1979.   JŠt 

ŠANCE  → Vodní díla

ŠANCE U JABLUNKOVA  → Jablunkovské 
šance

ŠÁRSKÝ , Stanislav, herec, * 11. 10. 1939 
Pra ha. 
Absolvent Divadelní akademie múzických 
umění Praha (1965). Po prvním angažmá 
v Gottwaldově (dnes Zlín) přešel do Stát-
ního divadla Ostrava (→ NDM; 1967–93, 
1995–2002, mezitím v Praze). Zde hrál Ar-
noštka ve Van čurově Rozmarném létu (rež. 
→ B. Jansa, 1967), Mulligana v O´Caseyho 
Penzionu pro svobodné pány (rež. Jiří Krej-
čík j. h., 1976) ad. Význ. spolupráce s → J. 
Kačerem (tit. role v Shakespearově Othellu 
a Vanču rově Pekaři Janu Marhoulovi, 1985, 
aj.), se Zdeňkem Kaločem j. h. (Alfréd Ill 
v Dürrenmatto vě Návštěvě staré dámy, 1998) 
ad. Jako šéf činohry (1990–91) angažoval Ve-
roniku a → Z. Forejtovy, Pavlínu Kafkovou, 
Milana Šulce, Davida Viktoru aj. Spolupráce 
s rozhlasem, televizí a dabingem. V r. 2002 
odešel do Švandova divadla v Praze. 
Lit.: 60 let Státního divadla v Ostravě, Ostravě 1979; 70 
let Státního divadla v Ostravě, Ostrava 1989; Almanach 
Národního divadla moravskoslezského 1919–1999, Os-
trava 1999; Fikejz, M.: Český film. Herci a herečky 3, 
Praha 2008.  JŠt 

ŠAVRDA , Jaromír, spisovatel, publicista, no-
vinář, * 25. 5. 1933 Ostrava, † 2. 5. 1988 
Ostrava.
Absolvoval studium bohemistiky na FF UK, 
pracoval nejprve jako knihovník, potom 
jako pedagog, v r. 1968 se stal red. → NSv, 
v r. 1970 byl nejen zbaven novinář ské pro-
fese, ale bylo mu znemožněno i pu blikovat. 
Prošel řadou povolání, perze kvován neustále 
totalitní mocí. Jako signatář Charty 77 byl 
několikrát zatčen a vězněn. Vydával vl. sa-
mizdatovou edici Libri prohibiti. Oslabe né 
zdraví poznamenané pronásledováním bylo 
nakonec příčinou Š. předčasné smrti. Časopi-
secky začal publikovat na přelomu 40. a 50. l., 
ve sbírce Struny míru (1953) rezonují dobové 
tendence. Jako básník se však vyvíjel, poz-
ději měl blízko k programu poezie všedního 
dne. K poezii se vracel až v 80. l., jeho sbírky 
tlumočí pocity člověka stíhaného totalitním 
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režimem a stávají se svědectvím o jeho ži-
votě (Hodina úzkých, Má vlast, 1984; Ces-
tovní Deník, 1984; Druhý sešit deníku, 1986). 
Jako prozaik psal de tektivní příběhy (Půjdeš, 
nevrátíš se, 1964; Kniha kralovrahů, 1971), 
inklinoval rovněž k sci-fi (Příběhy z třetího 
času, 1967). Ke svým zkušenostem z období 
„normalizace“ se vracel také ve vzpomín-
kách Přechodné adresy (1992), které vyšly 
až po jeho smrti. 
Lit.: Biňovec, K.: Hrdinové mimo dobro a zlo?, ČeKv 
13, 1968, č. 2; Šibrava, V.: Druhý sešit deníku, LD, 25. 7. 
1990, Myška, M.: Disidentovo vzpomínání, MSDen, 
1992; Urbanec, J.: Statečný disident J. Š., in: Ostrava 
17, 1995; týž: Osamělá cesta J. Š., in: Česká a polská 
samizdatová literatura, Opava 2004.   JS 

ŠEC , František, herec a překladatel, * 2. 10. 
1919 Mladá Boleslav, † 5. 8. 2005 Stará Turá 
(Slovensko). 
Manžel herečky → Z. Rozsypalové. Začínal 
jako ochotník v Mladé Boleslavi a Nácho dě. 
Člen Studia při Zemském divadle v Li berci 
(1945), pak v Divadle Modrá halena, dále 
v Pardubicích, Olomouci, Plzni a zno vu 
v Olomouci. Od r. 1961 člen činohry Státního 
divadla Ostrava (→ NDM). Spolupracoval 
zejm. s režisérem → R. Kovalem, byl herec 
jeho éry 60. l. Z rolí: Thomas More (Robert 
Bolt: Člověk pro všechny časy, 1963), Quen-
tin (Arthur Miller: Po pádu, 1964), Kreon 
(Euripides: Médea, 1965), farář Zachar (Josef 
Bouček: Noc pastý řů, 1984). Také spolupra-
coval s → R. Lipusem: role Ché lana (Stend-
hal a Jaroslav Vostrý: Červený a černý, 1997) 
či noblesního číšníka v telev. cyklu Šumná 
města ad. Spo lupracoval i s rozhlasem 
a filmem. 
Lit.: 60 let Státního divadla v Ostravě, Ostrava 1979; 70 
let Státního divadla v Ostravě, Ostrava 1989; Fikejz, M.: 
Český film. Herci a herečky 3, Praha 2008.   JŠt 

ŠEDIVEC , Vít → Vašek, Ladislav

ŠEINER , Ivan, básník, publicista, * 27. 9. 1937 
Prešov (Slovensko). 
Po knihovnickém působení ve Zlíně se stal 
ředitelem okr. knihovny v → Karvi né 
(1966–76), posléze ved. odboru kultury 
ONV (1976–78) a ředitelem nakl. → Pro fil 

(1978–89). V r. 1990 založil nakl. Eden. Píše 
texty písní pro dětské pěvecké sbory, zvl. pro 
karvinský → Koncertní sbor Permoník, kde 
působí ve Sborovém studiu Permoník jako 
manager. Začal publikovat v 70. l. v OKultM, 
kde byl členem redakční rady (1984–89), 
dále přispíval do KM, NS. Debutoval sbír-
kou obč. lyriky Veďme prám prou dem (1982). 
Satirický charakter mají aforismy soustře-
děné do knihy Inovace srdečního svalu aneb 
Šaškův oddechový čas (1985, s ilustracemi 
Miloše Nesvadby), ve sbírce Moře (1987) 
usiloval o váženější tón. Spolu s → K. Vůjt-
kem přel. a uspořádal verše volgogradských 
básníků pro antologii Otevřete okno světlu 
(1985). Dále uspořádal a vydal výbor próz → 
M. Rafaje Čas bez slitování (1986).
Lit.: Pilař, M.: Literatura regionu v čase „normalizace“, 
in: Kapitoly z literárních dějin Slezska a severní Moravy, 
Ostrava 2000.   SU + SSch 

ŠEJVLOVÁ , Věra (roz. Peštová), folkloristka,
 * 15. 6. 1919 Frýdek -Místek, † 3. 3. 2004 Os-
travice (Frýdek -Místek). 
V l. 1951–72 pracovala jako red. hud. vysílání 
v → ČRO (→ redakce hud.), věnovala se → lid. 
písni – obohatila rozhl. archiv jejich sběrem 
a záznamem (zvl. ob last Ostravska). Z ČRO 
musela odejít pro svůj postoj v r. 1968. Byla 
autorkou několi ka zpěvníků, např. Tančete 
s námi (společ ně s Jarkou Mikovou, 1954). 
Lit.: Škanderová, M.: Věruška… tak ji všichni znali. 
Folklor 3/2004.  MŠť 

ŠELENBURK  → Cvilín

ŠER , Karel → Malý, Zbyšek

ŠERŠNÍK , Leopold Johann → Schersnik, Leo-
pold Johann

ŠEVČÍKOVÁ , Veronika, hudební pedagožka, 
muzikoložka, * 1. 9. 1973 Prostějov.
V rodišti navštěvovala ZŠ a gymnázium Ji-
řího Wolkera (maturita 1992), v l. 1992–97 
studovala čes. jazyk a hud. výchovu na FF 
→ OU. Doktorské studium v oboru Hu-
dební teorie a pedagogika na PF OU ab-
solvovala r. 2002 (tiskem vydaná disertace 

ŠAVRDA 
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Sociokulturní a hudebně výchovná specifika 
romské minority v kontextu doby, 2003). Poté 
nastoupila jako odb. asistentka na katedru 
hud. výchovy PF OU. V r. 2004 získala titul 
PhDr. a r. 2007 se habilitovala na UP (habi-
litační práce vydána tiskem s názvem Slyšet, 
cítit a dotýkat se ... Romská hudba a hudeb-
nost Romů jako pozitivní kulturní stereotyp 
a dominantní kulturní konfigurace, 2008).   KS

ŠIGUT , Jiří, konceptuální fotograf, autodidakt,
 * 14. 5. 1960 Ostrava -Vítkovice.
Vystudoval techn. obor. Od přelomu 70./80. l. 
tvořil vizuální poezii, v polovině 80. l. se pak 
přiklonil k experimentům s fotografií. Já-
dro Š. tvorby 2. poloviny 80. l. tvořily lumi-
nografie, které následkem dlouhé expozice, 
odpovídající např. noční procházce městem, 
zachycují tento pohyb v čase a prostoru jako 
abstraktní obraz vylučující jakoukoli záměr-
nost (Procházky, Přepravy či Nákupy, komen-
tované také zákl. údaji o prováděné činnosti). 
V 90. l. se zcela oprostil od užití fotoaparátu 
a započal experimenty s fotopapírem, na je-
hož velký formát zaznamenával v delších 
intervalech otisky vl. těla (Spánek, Pokus 
o spánek ad.). Vyvrcholení originálního pří-
stupu k fotogramu představují jeho snímky 
procesuálních přírodních jevů (Oheň, Svět-
lušky, Slepé rameno, Tůň, Tráva aj.), které 
nechává na fotopapír působit po několik ho-
din, dnů, týdnů či dokonce měsíců. Součástí 
tvůrčího aktu je přitom navození intimního 
vztahu s přírodou, jež přerůstá v rituál. V pro-
jektu Moji nejbližší (2002) vytvořil Š. na foto-
papíru kruhy z popela svých předků, jež ozářil 
světlem postupně ubývající svíčky. Významo-
vou paralelu tohoto existenciálního průzkumu 
představují Spermagramy (2004). Série 4D-
fotogramů (2004–09) spočívá v zachycení 
vl. těla v čase díky napuštění oděvu fotosen-
zitivní emulzí. Od poč. 2. desetiletí nového 
tisíciletí Š. experimentuje také s transpozicí 
geometrické plochy vzešlé komprimací nume-
rické hodnoty do minimalisticky artikulované 
malby (Portréty, Krajiny) a zkoumá pří-
rodní procesy v někdejších prům. provozech 

(Industriál). – Š. uspořádal řadu samostat-
ných výstav (→ Dům umění v → Opavě, 1993, 
2000; Výstavní síň Sokolská 26, → Ostrava, 
1998, 2012; Galerie Langův Dům, → Frýdek-
-Místek, 1999; Galerie → Fiducia, Ostrava, 
2004, 2010; několikrát v Polsku a na Sloven-
sku) a účastnil se mnoha kolektivních vý-
stav doma (např. Krajina v současném umění 
v Domě U Kamenného zvonu, Praha, 1993; 
Slezský koncept, → GVUO, 2004) i v zahra-
ničí (Slovensko, Polsko, Rakousko, Itálie, Fran-
cie, Dánsko ad.). Je zastoupen ve sbírkách NG, 
MG, GVUO, Muzea umění Olomouc, Museet 
for Fotokunst v dánském Odense aj.
Lit.: Slezský koncept, Ostrava 2004; J. Š. Záznamy/Re-
cords 1992–2008, (Ostrava) 2008; Měkkohlaví, Plzeň 
2009; Valoch, J. – Š. J. (katalog Výstavní síňě Sokolská 
26), Ostrava 2012; Pospěchová, E.: J. Š., dipl. práce SU, 
2013. 
Obr.: V (237, 259).   JI

ŠILER , Vladimír, filozof, religionista, farář, vy-
sokoškolský pedagog, * 7. 5. 1950 Znojmo. 
Vystudoval teologii na Husově československé 
bohoslovecké fakultě v Praze (1973), r. 1995 
absolvoval na Husitské teologické fakultě UK 
doktorské studium v oborech filozofie a religio-
nistiky (práce Teologické a filozofické sondy 
do prehistorie hnutí New Age). V l. 1973–90 
působil jako farář Církve československé 
husitské v různých farnostech na Ostravsku 
a krátce jako diecézní tajemník olomoucké 
diecéze. V této době byl činný v neoficiál-
ních intelektuálních a kult. kruzích, podílel 
se na šíření a vydávání samizdatové literatury, 
distribuoval a překládal náb. a fil. texty, spo-
lupracoval na vydávání ilegálních časopisů 
a pořádání disidentských setkání. V listo-
padových dnech 1989 se zapojil do činnosti 
Občanského fóra v → Ostravě. Od r. 1990 
působí na → OU, od r. 1992 na katedře filo-
zofie FF OU (1997–2007 se jako ved. katedry 
význ. měrou podílel na jejím budování i pro-
filaci). V současné době se specializuje pře-
devším na témata související s aplikovanou 
etikou (ekologická etika, profesní etika, etika 
reklamy ap.) a na religionistické analýzy ty-
pických rysů současné společnosti. Aktivně 

ŠEVČÍKOVÁ
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se zapojuje do širšího kult. a intelektuálního 
dění nejen v Ostravě (výstavy, popularizační 
přednášková činnost, encyklopedický projekt 
Planeta Země, fejetony ap.). Vedle překladů 
z polštiny a němčiny (např. Paul Tillich) a odb. 
článků a studií, publikovaných v domácích 
i zahr. periodicích (např. Apokalipsa, Tvar, 
Gemma, Dingir, → Protimluv), je autorem 
mnoha učebních textů a monografií, např. Fi-
lozofické směry 19. a 20. století (1991), O ak-
tuálnosti orientální filozofie (1993), Etika 
ochrany zvířat (1996), Co je to New Age (1996), 
Etika reklamy (1996), Zavinilo ekologickou 
krizi křesťanství? (1997), Protestantské církve 
v ČR (1997), Vybrané kapitoly z etiky pro žur-
nalisty: Etika reklamy (1999), Módní filozo-
fické směry – orientální filozofie (2001), Etika 
veřejné služby (2004), Etika v neziskových or-
ganizacích (2006), Orientální filozofie (2007), 
Religionistika (2007), Etika (2007), Praktická 
etika pro pedagogy (2007), Moderní teologie 
(2007) ad.   MO

ŠIMÁK , Pavel, divadelní a filmový režisér, he-
rec, scenárista, * 25. 11. 1972 Sokolov.
Po ukončení konzervatoře v Praze hrál v Diva-
dle ABC v Praze (1992–94). Po absolutoriu na 
JAMU v Brně (obor činoherní rež., 1999) reží-
roval zejm. v divadlech v Brně, Kladně, Praze 
a ve Zlíně. V činohře → NDM poprvé j. h. r. 2007 
(rež. Přeletu nad kukaččím hnízdem Kena Ke-
seyho a Dalea Wassermanna), v l. 2008–12 
její um. šéf (rež. Čapkovy Války s mloky, 2009, 
kterou dramatizoval s → K. Špičkovou; Ama-
dea Petera Shaffera, 2010; Pygmalionu George 
Bernarda Shawa, 2012, aj.). Do činohry NDM 
angažoval Dalibora Dufka, Veroniku Lazor-
čákovou, Petru Lorencovou a Igora Orozoviče. 
Od r. 2012 um. šéf Divadla Na Fidlovačce 
v Praze. Režisér a scenárista dokumentárních 
filmů, film. a telev. herec.   JŠt

ŠIMEK , Rudolf František, spisovatel, publi-
cis ta, * 5. 12. 1906 Moravská Ostrava, † 4. 11. 
1962 Ostrava. 
Byl samoukem, vyučil se obch. příručím, 
pracoval v dělnickém družstvu Budoucnost. 
Hodně publikoval a snažil se zachytit po-

měry v → dělnických koloniích v → Ostravě, 
pokoušel se vydávat i lit. časopisy. Je auto-
rem obsáhlé kroniky Vítkovic. Těsný vztah 
k Ostravě ovlivnil celé jeho dílo, jeho prózy 
(romány Příběh z ostravského života, 1932; 
Světla a stíny, 1933; Těžký úděl, 1935, aj.) 
i básně (sbírky Daleká touha, 1930; Píseň 
života, 1932; Ostravské melodie, 1948, ad.) 
jsou však rozvleklé a stylově nejednotné. Po-
kusil se i o hist. román o → J. Čapkovi ze Sán. 
Ani Š. pokusy o lit. esejistiku nevy zněly 
přesvědčivě. 
Lit.: Rohel, J.: Po ztracené stopě, in: Malá kronika 
Vít kovic, Ostrava 1970.   JS 

ŠÍPEK , František Antonín, básník, * 1. 1. 1921 
Orlovice (Vyškov), † 2. 2. 1981 Krnov (Brun-
tál). 
Pravidelně se jeho verše objevovaly v no-
vinách a rozhlase od r. 1954. Prvotina Blíž 
k zemi (1959) určila natrvalo jeho témata 
a poetiku – většinou šlo o vyznání domovu či 
rodičům, určující byl pro něho vztah k pů dě, 
minulosti a paměti. V poemě Zpěv nad měs-
tem (1961) a ve sbírce Jen jednou stě hovavý 
pták (1962) hledal mravní opory pro současný 
život, sbírka Vox humana (1969) je prostou-
pena důvěrou, vědomím odpověd nosti a zá-
vaznosti života. Posmrtně vyšel soubor Když 
zrno tluče křídly (2000). Š. se trvale podílel 
na kult. životě na Krnovsku. 
Lit.: Urbanec, J.: Tvůrčí vývoj F. A. Š., ČSM-B 31, 1982, 
č. 1; Šajtar, D.: Nad poezií F. A. Š., KM, 1986, č. 1; Šuleř, 
O.: Laskavé podobizny, Ostrava 2005; Martinek, L.: 
Hledání kořenů, Opava 2010.   IM 

ŠÍPOVÁ , Drahomíra, rozhlasová hlasatel ka 
a režisérka, * 23. 11. 1921 Český Těšín (Kar-
viná), † 5. 7. 1995 Ostrava. 
V l. 1946–61 pracovala jako hlasatelka v → 
ČRO, v l. 1961–82 režisérka slovesných po-
řadů a pořadů pro děti (Ping -pong, Studio M). 
Připravovala také několikadílné rozhl. četby 
na pokračování (E. T. A. Hoffmann: Louská-
ček a myší král, 1984; Astrid Lindgrenová: Děti 
z Bullerbynu, 1981, ad.).   MŠť

ŠILER 
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ŠKAROHLÍD , Petr, sbormistr, dirigent a varha-
ník, * 20. 5. 1945 Lelekovice (Brno -venkov), 
† 24. 10. 2008 Opava. 
Na Státní konzervatoři v Brně absolvoval 
obor hra na varhany (1967), na JAMU pak 
řízení sboru (u prof. Josefa Veselky) a ří-
zení orchestru u prof. → F. Jílka (absolvoval 
r. 1975). Už za studií se stal učitelem hudby 
LŠU ve Vyškově (1969–71), vedle → L. Mátla 
řídil Brněnský akademický sbor a Dětský 
pěvecký sbor Mladost Brno. V l. 1974–78 byl 
sbormistrem operního sboru ve Slezském di-
vadle Zdeňka Nejedlého (→ Slezské divadlo) 
v → Opavě a zároveň působil na zdejší LŠU 
jako sbormistr dětského pěveckého sboru 
Červený květ. V l. 1978–80 působil jako sbor-
mistr Ostravského filharmonického sboru → 
Janáčkovy filharmonie → Ostrava a převzal 
vedení → Pěveckého sdružení slezských uči-
telek. Do opery Slezského divadla se vrátil 
r. 1982 nejprve ve funkci dirigenta a pak šéfa 
opery, kterou vykonával do r. 1990. 7 l. pak 
působil jako šéfdirigent operetního orchestru 
→ NDM a poté byl učitelem na opavské ZUŠ. 
Od r. 1990 až do své smrti vedl Komorní 
pěvecké sdružení Slezské univerzity Opava.
Lit.: BSSSM Supplementum 2; Stárek, Z.: Slovník čes-
kých sbormistrů 2, Praha 1982; Zbavitel, M. – Boženek, 
K.: Divadlo v Opavě, Ostrava 2005; Kočvara, V.: 50 let 
Pěveckého sdružení slezských učitelek, Opava 2008; Va-
šinková, V.: Sbormistr, varhaník a hudební pedagog P. Š., 
dipl. práce PF OU, 2012.  KS

ŠKODA , Jan, divadelní režisér, ředitel, dra-
maturg, pedagog a herec, * 2. 5. 1896 Praha, 
† 17. 11. 1981 Praha. 
Absolvent dram. oddělení pražské kon zerva-
toře (1923). V → NDM působil v l. 1930–31, 
1932–37 a 1940–42 (tehdy i ja ko ředitel). 
Předtím prošel divadly v Koši cích, Pardu-
bicích a Českých Budějovicích. Do → Os-
travy se vracel z Bratislavy (1932) a Brna 
(1940). Nastudoval zde řadu ambicióz-
ních inscenací svět. repertoáru (Johann 
Wolfgang Goethe: Faust, 1932; William 
Shakespeare: Julius Caesar, 1935; Král Lear, 
1937 a Romeo a Julie, 1941; Maxim Gorkij: 
Jegor Bu lyčov a ti druzí, 1936; z díla Eu-
gena O´Neilla Smutek sluší Elektře, 1935, 

a Tou žení pod jilmy, 1940; také Shakespea-
ro vy komedie ad.). K čes. klasice se obracel 
výjimečně, zato inscenoval velkou část me-
ziválečné čes. dram. tvorby (hry Jaroslava 
Durycha, Arnošta Dvořáka, Viktora Dyka, 
Jaroslava Hilberta, Františka Langera, Ru-
dolfa Medka, Emila Synka, Fráni Šrámka, 
Franka Tetauera aj.), z díla Karla Čapka však 
pouze Loupežníka (1935). K divadlu přivedl 
→ J. Sládka, jednoho ze zakla datelů moderní 
čes. scénografie. Sestavil vynikající herecký 
soubor (Vlasta Jelínková, Karel Máj, → 
J. Myron, Miloš Nedbal, Gustav Nezval, → 
K. Palouš, Marie Vášová, Vítězslav Vejražka, 
Blanka Waleská ad.). Š. se angažoval i v ostr. 
→ Klubu přátel moderní kultury (režíroval 
zde mj. Večer spálených autorů, 1933). Š. div. 
tvorba daleko přesáhla utilitární polit. a ná-
rodnost ní zájmy regionu. V r. 1945 s J. Slád-
kem, K. Paloušem ad. založili v Praze Malé 
realistic ké divadlo (pozdější Realistické diva-
dlo Zdeňka Nejedlého, ředitel v l. 1945–50). 
Poté byl krátce režisérem v ND a ředitelem 
Ústředního divadla Československé armády 
na Vinohra dech (1951–59). 
Lit.: 60 let Státního divadla v Ostravě, Ostrava 1979; Ná-
dvorníková, K.: Moravské působení národního umělce J. 
Š., dipl. práce FF UJEP, Brno 1979; Zbavitel, M.: Osm 
hereckých portrétů, Ostrava 1985.   JŠt 

ŠKOLSTVÍ NIŽŠÍ  
Ve Slezsku a na severových. Moravě se roz-
víjelo na velmi solidní středoevr. úrovni, 
od 2. třetiny 18. stol. v závislosti na celostát . 
opatřeních. Národnostní preference a útlak 
se v něm projevovaly, ne však v ta kové míře 
jako ve → školství stř. Na uvedeném území 
vznikaly školy nejdříve u far ve městech 
v 13.–15. stol., ve větších městech (→ Opavě, 
→ Těšíně, → Novém Jičíně ad.) záhy po je-
jich založení. Vedle farních vznikaly i měst. 
školy. → Husitské války přispěly k laicizaci 
těchto škol a čas to i k většímu prosazení 
češtiny jako vyučo vacího jazyka. Ze 16. stol. 
máme již hojné zprávy o existenci řady škol 
u venkovských far a zdá se, že → reformace 
přispěla značně nejen ke zvýšení jejich po-
čtu, ale i kvality. K nejvýznamnějším 
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vzdělávacím centrům v naší oblasti patřila 
v předbělohorském ob dobí bratrská škola 
ve → Fulneku, doložená už 1486. Působila 
na ní řada vynikajících pedagogů, mj. Anto-
nín Bodenstein, → M. A. z Kaménka 
a 1618–21 → J. A. Komenský. Za pobělohor-
ské → protirefor mace š. n. stagnovalo i vzhle-
dem k tomu, že → jezuité (na rozdíl od řádu 
→ piaristů) na ně na svých vyšších lat. ško-
lách nenavazo vali a o samostatné nižší školy 
neměli zá jem. K výjimečně kvalitním patřila 
triviální škola v → Příboře, kterou 1694–1732 
spravovali piaristé, a školy, které byly fi-
nanco vány ze soukromých nadací (v Morav-
ské → Ostravě nadace Hynka Syrakovského 
z Pěr kova). 1771 navštěvovalo v opavském 
Slez sku pravidelně školu 2 049 dětí, v těšín-
ském jen 310. Školská reforma z r. 1774 za-
vedla stát. dohled a sedmiletou (od r. 1806 
šesti letou) povinnou školní docházku, ta 
se však dlouho nedodržovala. Přesto došlo 
brzy ke značnému rozmachu zákl. školství. 
1775 byla založena normální (tj. vzorná vyšší 
obecná) škola s uč. přípravkou v Opavě 
a v r. 1780 fungovaly na území Slezska 
i 4 hlavní (vyšší obecné) školy (v Těšíně, → 
Krnově, → Bruntále a Bílé Vodě, obě po-
slední vydržovali piaristé) a 126 triviálních 
škol v sídlech farností. Cel kem měly 4 188 
žáků. Na severových. Mo ravě působila 1 hl. 
škola, a to od r. 1777 při piaristické koleji 
v Příboře. Význ. soukromým šk. ústavem 
byla → kunínská osvícenská škola → Marie 
Walburgy hr. Truchsess -Waldburg -Zeil (1788 
dívčí, 1792 učiliště pro výběrové žáky obo-
jího pohlaví), na níž studoval také → F. Pa-
lacký. Po r. 1805 vzni kaly triviální školy 
v závislosti na počtu dětí i mimo sídla far-
ností. 1822 bylo ve Slezsku 235 triviálních 
škol s 256 učiteli a 18 uč. pomocníky. 1832 
chodilo v tzv. opav ském Slezsku do školy 
pravidelně 98,7 % školou povinných dětí, 
na → Těšínsku jen 72,4 %. O počtu škol, 
učitelů a žáků v morav. části regionu ne-
jsou statistické informace. Ve vznikající 
prům. oblasti kolem Moravské Ostravy 
byla zal. první tovární obecná škola r. 1844 

ve Vítkovicích (vydržovány → Rothschildy). 
Ostr. škola byla na přelomu 18. a 19. stol. po-
važována za „vzornou“, neboť se v ní vyučo-
valo tzv. zaháňskou metodou pod le něm. 
pedagoga Johanna Ignaze Felbigera. 1865 
mělo Slezsko 6 hl., 262 triviálních, 44 po-
mocných a 5 nouzových škol. Šk. refor ma 
z r. 1869 rozlišovala veř. a soukromé školy 
obecné a měšťanské a zavedla osmile tou po-
vinnou školní docházku. 1870 bylo ve Slez-
sku 356 a 1907 již 557 obecných, resp. 13 a 31 
měšťanských škol. V Moravské Ostravě byla 
1868 farní škola přeměněna na hl. a mě la ut-
rakvistický charakter, tj. v nižších roč nících 
byla vyučovacím jazykem čeština, ve vyš-
ších pak němčina. V regionu vznikaly i kon-
fesijní ZŠ, např. 1863 první žid. škola 
v Ostravě, do níž docházelo 1880 157 žáků. 
V průběhu opožděného nár. obrozová ní slo-
vanského obyv. ve Slezsku a na seve rových. 
Moravě (cca 1840–90) vzrůstal v podmín-
kách stále většího preferování něm. vyučova-
cího jazyka na nižších školách v národnostně 
smíšených oblastech význam nár. šk. spolků 
(tzv. → matice), za kládajících soukromé 
školy. Zejm. v opav ském Slezsku se často 
čeština jako vyučova cí jazyk udržela pouze 
v prvním ročníku, zatímco v dalších byla zvl. 
od r. 1873 rychle nahrazována němčinou. 
Na Těšínsku měla v 1. polovině 19. stol. češ-
tina určitý náskok před polštinou vzhledem 
k dřívějšímu uží vání čes. učebnic. Národ-
nostní ráz škol tu více ovlivňoval výběr uči-
telů a obecná převaha místních dialektů 
ve školách. Katolický klér stranil většinou 
pol. škole, zřejmě podle zásady, že katechi-
zace se má provádět v jazyce farníkům sro-
zumitelném (→ nářečí těšínské bylo většinou 
považováno za idiom polštiny). Až do r. 1872 
úřední statistiky znaly jen něm. a tzv. slovan-
ské školy. Na → Hlučínsku, tehdy patřícím 
pod prus. stát. svrchovanost, se od 70. l. 
rychle a bez většího odporu prosadila germa-
nizace školství (→ Kulturkampf). 1916 bylo 
v čes. Slezsku 707 obecných a měšťanských 
škol, z toho 342 s něm., 159 s čes. a 172 s pol. 
vyučovacím jazykem, 13 s něm. a čes. 
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a 22 s pol. a něm. vyučovacím jazy kem. 
Na severových. Moravě školy s něm. vyučo-
vacím jazykem expandovaly zejm. na terito-
riu tzv. → Kravařska a v germanizují cích 
se prům. městech (Nový Jičín, Fulnek, Mo-
ravská Ostrava). Na prosazování něm. škol 
se podílel zejm. spolek Deutscher Schul ver-
ein, který se např. zasloužil o založení něm. 
obecné školy v převážně čes. Příboře (1882) 
a v dalších místech. Naproti tomu působe ním 
Matice ostravské vznikly čes. měšťan ské 
školy chlapecká (1894) a dívčí (1895) v Mo-
ravské Ostravě. 1889 vznikly čes. měš ťanské 
školy (chlapecká a dívčí) v Příboře. Od konce 
19. stol. se začaly sporadicky ob jevovat 
i ústavy a školy pro tělesně a dušev ně hendi-
kepované nebo zaostávající děti (Slezská 
zemská vychovatelna v → Městě Albrechti-
cích 1898, pomocná škola v → Klimkovicích 
1918, Ústav pro slabomyslné děti Marianum 
v Opavě 1920) a zařízení pro děti předškol-
ního věku (opatrovny v Krnově 1878, → 
Frýdku 1885 a Opavě 1887 a mateř ské školy 
v Opavě 1874, Bruntále a Krnově 1878, 
Frýdku 1883, → Jeseníku 1886, No vém → 
Bohumíně 1887, Těšíně a → Karviné 1888, 
→ Místku 1909 ad.). První čes. mateřská 
škola vznikla 1882 v Opavě. V OKR zaklá-
dali podnikatelé první mateřské školy od 
70.–80. l. Mateř ské školy se staly běžnou 
součástí šk. systé mu poč. 20. stol., např. jen 
v polit. okr. Fryštát jich 1918 bylo již 47. Re-
formy z r. 1919 a 1920 postavily učitele na ro-
veň stát. úředníkům a vedle obecných a obč. 
(později opět měšťanských, za nacist. okupace 
hl.) škol zavedly kategorii stát. menšinových 
škol, mezi které patři ly i st. soukromé školy, 
zřízené na národ nostním základě. 1924 bylo 
ve Slezsku 740 obecných a obč. škol (350 s čes., 
292 s něm. a 91 s pol. vyučovacím jazykem), 
z toho bylo 76 čes. menšinových škol obec-
ných a 13 obč. (jiné než čes. byly výjimkou). 
Čes. menšinové školství bylo rozvinuto také 
v národnostně smíšených ob cích Kravařska 
s majoritou německy hovo řící populace. Od 
r. 1920 se v čes. obcích Hlučínska, zbavených 
něm. učitelů a škol, projevilo tzv. prus. 

vlastenectví posíláním dětí do vzdálenějších 
něm. škol (do Opavy a na Ostravsko) a pod-
porou soukromého ne institucionálního škol-
ství něm. (tzv. Privat unterricht) v zájmu 
pozdějšího snadnějšího profesionálního uplat-
nění dětí jako dělníků a řemeslníků v Ně-
mecku. Tato forma vyučo vání byla štědře 
podporována berlínskou Deutsche Stiftung, 
institucí k podpoře šíření němectví mimo vl. 
něm. stát. V Němec kem zabraném opavském 
Slezsku a k němu přilehlé části Moravy bylo 
po r. 1938 čes. zákl. školství značně omezeno 
a počet ponechaných škol kolísal. 1941 jich 
bylo 75 obecných s 8 717 žáky a jen několik 
škol měšťanských. I v části Slezska ponechané 
tzv. protektorátu bylo čes. zákl. školství ome-
zováno. Po → záboru Za olzí byly všechny 
tamní čes. školy zrušeny, pol. až po 1. 9. 1939. 
Vzdělání čes. a pol. dětí na nově zřízených 
školách s něm. jazykem vy učovacím měly 
usnadnit přípravné kurzy (tzv. přechodné 
školy). Po r. 1945 již nebyly školy s něm. jazy-
kem vyučovacím ve Slez sku a na severových. 
Moravě obnoveny. Čes. školství bylo, až na vý-
jimky, obnoveno v předválečném rozsahu. 
Znovuzřizování škol s pol. vyučovacím jazy-
kem však bylo vzhledem k polit. napětí (→ čs. 

-pol. spor o Těšínsko 1945–47) dokončeno 
až r. 1947. V obvodu → expozitury ZNV pro 
Slezsko v Ostravě v r. 1945 působilo 648 škol 
obec ných (z toho 65 pol.), 145 škol měšťan-
ských (z toho 9 pol.), 6 škol zvl. a 199 škol 
mateř ských. Přelomový význam pro zákl. 
školství měla reforma z r. 1953, na jejímž zá-
kladě vznikly jednotné osmileté, později de-
vítileté a jedenáctileté školy, zatímco síť 
malotříd ních škol byla postupně omezována. 
Naopak značně rostl počet mateřských a zvl. 
škol. Na vesnicích fungovaly v době sezón-
ních prací navíc tzv. žňové útulky, které pl-
nily krátkodobě funkci mateřské školy. 
V obvodu Severomoravského kraje vykazo-
valy statistiky ke školnímu r. 1960/61 v tzv. 
devítiletých SŠ úhrnem 8 867 tříd s 261 685 
žáky. O 10 l. pozdě ji, v r. 1970/71, vzrostl po-
čet tříd na 9 583, za tímco žactva ubylo na 
257 550. Ve slez. a slezskomorav. správních 
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okr. Bruntál, Frý dek -Místek, Karviná, Opava, 
Ostrava -město a Šumperk bylo 1993 811 ma-
teřských škol s 43 085 žáky a 506 ZŠ 
se 139 935 žáky. Na území Moravskoslez-
ského kraje se k datu 31. 12. 2011 nacházelo 
468 mateřských škol se 36 808 dětmi, dále 
455 ZŠ s 98 835 žáky. Počet škol je v neustá-
lém pohybu, protože se prosadila zásada je-
jich racionálního rozvržení podle počtu 
žáků a dostupnosti. Ohrožena je zejm. exis-
tence venkovských škol s nízkým počtem 
žáků. – Jako nejst. typ ZUŠ se od 2. polo-
viny 19. stol. objevily nejdříve soukromé, 
později měst. hud. školy. Snad první hud. 
školu, čtyřletou houslovou školu, otevřel 
1860 v Opavě tamní daňový inspek tor Josef 
Schweigel. 1880 byly ve Slezsku pou ze dvě 
(→ Těšín, Bílsko), rychleji jejich po čet stou-
pal od přelomu stol. K nejznámějším z nich 
patřily hud. školy Ludvíka Grandeho 
v Opa vě a 1907 zal. škola Edvarda Runda 
v Polské (později Slezské) Ostravě. Jejich 
nástupci se od 50. l. 20. stol. staly 
víceooborové LŠU a později ZUŠ. 
Lit.: Prasek, V.: K dějinám školství ve Slezsku, Opava 
1894; Lukeš, J.: Obraz Slezska v číslech, Praha 1913; 
Adamus, A.: Dějiny školství na Těšínsku, Moravská 
Ostrava 1926; Budování školství Ostravského kraje, 
Ostrava 1949; Mainuš, F.: České školství na našem po-
hraničí za nacistické okupace se zvláštním zřetelem 
k severní Moravě a Slezsku, SlSb 57, 1959; Přehled vy-
braných ukazatelů ve školství Severomoravského kraje 
1960–70, Ostrava 1967. 
Obr.: M (20, 229, 280, 290).   JP + MM

ŠKOLSTVÍ STŘEDNÍ 
Ve Slezsku a na severových. Moravě se po-
dobně jako → školství nižší rozvíjelo na 
velmi solidní středoevr. úrovni, avšak nár. 
preference se v něm až do r. 1918 projevo valy 
velmi výrazně. Na nejst. typu všeobecně za-
měřených SŠ, tj. na círk. lat. školách (gymná-
ziích), se vedle latiny sice postupně pro-
sazovala němčina, ale na ma teřský jazyk 
studentů byl brán ohled. Ná stupnická i nově 
zal. gymnázia byla však téměř do sklonku 
19. stol. výhradně něm., což bylo jen nepatrně 
vyvažováno za řazováním češtiny (druhého 
zem. jazyka) jako jednoho z vyučovacích 
předmětů, příp. privátním působením čes. 

profesorů. Vedle gymnázií se v souladu 
s všeob. trendem éry moderní industrializace 
objevovaly i prag matičtěji zaměřené reálky, 
reálná gymnázia, reformní reálná gymnázia, 
dívčí lycea, je jichž zpětná unifikace probí-
hala po r. 1918 (většinou do podoby reálných 
gymnázií) a vyvrcholila 1949 (gymnázia). 
Čes. a pol. š. s. v regionu se začalo vyvíjet 
až od konce 19. stol. a výrazně po r. 1918. 
České SŠ byly přechodně zlikvidovány po 
→ mnichovském diktátu 1938 jak v nacisty 
zabra ném opavském Slezsku, tak v okupova-
ných částech severových. Moravy (Novoji-
čínsko) a v pol. → Zaolzí (→ zábor Zaolzí), 
odkud byly některé dočasně nebo trvale pře-
místěny do Moravské → Ostravy, → Míst ku, 
→ Frýdku, → Frenštátu pod Radhoštěm 
a Valaš ského Meziříčí, tj. na území tzv. pro-
tektorátu Čechy a Morava. Pol. SŠ v Zaolzí 
byly zlikvidovány až po 1. 9. 1939. Po osvo-
boze ní 1945 již nebyly obnoveny něm. SŠ. 
V 19.–20. stol. byly SŠ zakládány jako stát., 
zem. a soukromé (círk. nebo spolkové, zvl. 
matiční; → matice). Proces postátňování za-
sahoval před r. 1918 výlučně a rychle něm. 
školy, později i ostatní. – V 17. a 18. stol. 
vzniklo 5 círk. gymnázií. Jezuitské (→ je-
zuité) v → Opavě bylo zal. 1630 a po zrušení 
řádu 1773 bylo zestátněno jako něm. gymná-
zi um. Jezuitské gymnázium v → Těšíně, zří-
zené 1674, bylo od r. 1773 spravováno zemí 
a městem a v něm. stát. gymnázium přemě-
něno až 1849. Piaristická (→ piaristé) gym-
názia fun govala v Bílé Vodě 1727–1829, → 
Brun tále 1731–77 a → Příboře 1694–1777. 
Evang. lat. škola v Těšíně vznikla 1709 jako 
jediná svého druhu v habsburské monarchii 
a v teologické gymnázium byla pře měněna 
1810. 1873 byla těšínská gymnázia spojena 
v jedno něm. stát. gymnázium. V Příboře 
bylo gymnázium obnoveno 1806–29, 1858 
bylo znovu zřízeno pouze nižší gymnázium, 
jež 1875 od piaristů převzal a do zrušení 1885 
spravoval stát. V Opavě vznikla něm. reálka 
(1851) a ze spolkové vyšší dívčí školy lyceum 
(1910, od 1921 dívčí reformní reálné gymná-
zium). V Těšíně dále vznikla měst. reálka 
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(1870, zestátněna 1873) a spolkové lyceum 
(1912–23). 1877 se po neúspěšné snaze do-
sáhnout zřízení čes. reálného gymnázia po-
dařilo založit něm. nižší reálku v Moravské 
Ostravě. Dal šími centry německého š. s. se 
v 19. stol. stala města Frývaldov (→ Jeseník), 
→ Vid nava, → Krnov, Bruntál, Nový → Bo-
humín, Frýdek, Bílsko, Moravská Ostrava → 
Nový Jičín. 1913 byla zřízena stát. něm. reál-
ka ve Frývaldově (od r. 1917 reformní reálné 
gymnázium). Gymnázium ve Vidnavě exis-
tovalo 1871–1928. 1871 byla otevřena měst . 
reálka v Krnově (postátněna 1875). V Brun-
tále byla zřízena 1869 nižší reálka (od r. 1871 
nižší reálné gymnázium, 1879–89 nižší gym-
názium), úplné stát. reálné gymnázium zde 
bylo otevřeno až 1908. V Novém Bohumíně 
bylo 1911 otevřeno re formní reálné gymná-
zium (stát. od r. 1920). Ve Frýdku bylo 1895 
zřízeno měst. gymná zium, které jako stát. 
fungovalo 1903–23. V Bílsku byla 1860 zal. 
nižší reálka, která byla na úplnou reálku roz-
šířena 1872 a postátněna 1877. Stát. gymná-
zium zde otevřeli 1871. Oba ústavy byly 1920 
spoje ny v něm. gymnázium a reálné gymná-
zium. Měst. lyceum fungovalo v Bílsku 
1903–14. V Moravské Ostravě vznikla 
v r. 1877 něm. nižší reálka. V r. 1896 zde 
vzniklo něm. gymnázium. Něm. lyceum 
vzniklo v r. 1902. Nejst. čes. SŠ v regi onu 
se stalo 1883 → Matiční gymnázium v Opavě 
(1897 zestátněno, od r. 1919 reálné gymná-
zium). Tradiční středisko vzdělanosti na se-
verových. Moravě → Příbor se dočkalo 
zásluhou tamního římskokat. kaplana, poz-
dějšího olomouckého arcibiskupa Antonína 
Cyrila Sto jana r. 1886 založení čes. vyššího 
gymnázia, které však bylo na nátlak místní 
něm. nacio nalistické mafie vzápětí zrušeno. 
Teprve 1902 se dočkali Příborští čes. reálky, 
která byla 1912 přeměněna na reálné gymná-
zium. V Místku založila Matice místecká 
na spol kové bázi čes. gymnázium 1895. 
V centru prům. oblasti – Moravské Ostravě – 
bylo čes. gymnázium zal. 1897 Maticí ostrav-
skou. 1901 rozděleno na gymnázium a reál ku. 
Zatímco reálka přešla pod správu Země 

moravské 1904, gymnázium bylo postátně no 
1907. Matiční reálné gymnázium bylo 1919 
zřízeno i v → Orlové (zestátněno hned 1919). 
Spolek Vlasta založil 1911 lyceum v Polské 
(dnes Slezské) Ostravě. Od r. 1921 fungovalo 
jako reformní reálné gymnázium a bylo 1922 
zestátněno. Státní reálné gym názium v → 
Hlučíně bylo zřízeno 1920, v následujícím 
r. vzniklo reformní reálné gymnázium v No-
vém Bohumíně, stejně jako matiční reformní 
reálné gymnázium v Čes kém Těšíně (zestát-
něno 1923). 1937 byla zřízena reálka ve → 
Fryštátě. 1938 bylo reformní reálné gymná-
zium z Českého Těšína přeneseno do Frýdku. 
Nová vlna zakládání SŠ nastoupila po r. 1945, 
a to zejm. v oblastech, odkud bylo transfero-
váno obyv. něm. národnos ti. Čes. gymnázia 
vznikla jednak na místě někdejších škol něm., 
nově byla zal. např. gymnázia v → Jablun-
kově (1945) a 1946 ve Frenštátě a → Bílovci 
(jako poslední gymnázium → Matice opav-
ské). 1947 byla v Moravské Ostravě 4 reálná 
gymnázia, z toho 1 dívčí. První SŠ s pol. 
jazy kem vyučovacím bylo ve Slezsku ma-
tiční gymnázium, zal. 1895 v Těšíně, dru hou 
matiční reálné gymnázium v Orlové od 
r. 1909. Po šk. reformě v r. 1953 se stala 
gym názia součástí jedenáctiletých SŠ. Po 
krátkodobé renesanci osmiletých gymnázií 
v r. 1968 se opět začaly zřizovat čtyřleté stř. 
všeob. vzdělávací školy, později gymná zia, 
obdobné gymnáziím z let 1949–53. Síť byla 
doplněna zejm. o ústavy v místech sou-
středěné bytové výstavby (Ostrava -Poruba, 
→ Havířov, → Karviná) a centrum pol. SŠ 
se pře sunulo do Českého Těšína. Z odb. SŠ 
měly zvl. význam samostatné uč. ústavy, ná-
stupci normálních škol a při nich fun gujících 
uč. preparand. První něm. uč. ústav v našem 
regionu vznikl 1869 v Opavě, kde 1870–1923 
fungoval také něm. uč. ústav pro vzdělání 
učitelek. Něm. uč. ústav působil 1869–21 
také v Těšíně. 1860 byl zřízen něm. evang. uč. 
ústav v Bílsku, přeměněný 1867 na seminář. 
Něm. řádový uč. ústav pro vzdělání učitelek 
fun goval v Těšíně 1889–1923, obdobný 
od r. 1908 i v Bílsku, kde byl 1908–23 také 
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ně m. uč. ústav pro přípravu učitelek. Při 
opavském něm. uč. ústavu byla 1904 ote-
vřena pobočka s čes. jazykem vyučova cím, 
která se stala základem pro čes. uč. ústav 
v Polské Ostravě (1905–42). K němu byl při-
pojen i ústav pro učitelky mateřských škol 
(pěstounky) a od r. 1923 i paralelky s pol. vy-
učovacím jazykem. V Opavě vznikl čes. uč. 
ústav až r. 1922. V morav. dílu ob lasti fungo-
val od 1. 10. 1875 čes. uč. ústav v Příboře 
s přičleněnou cvičnou školou (1938 přemís-
těn do Valašského Meziříčí). Něm. uč. ústav 
v Těšíně měl poč. 20. stol. pol. pobočku, která 
se osamo statnila v r. 1910. V r. 1920 ovšem 
zůstala na pol. straně jako jiné SŠ. – Od polo-
viny 19. stol. se pod tlakem potřeb roz-
víjejícího se průmyslu, hornictví, řemeslné 
a zemědělské výroby a v souladu s prosazu-
jící se tendencí příklonu k techn. vzdělání 
v celé Evropě rozvíjelo odb. školství. Do pře-
lo mu 19. a 20. stol. bylo převážně něm. Nad 
školami s pravidelnou denní docházkou 
dlouho převažovaly nedělní, večerní, resp. 
zimní krátkodobé kurzy jako předchůdci tzv. 
pokračovacích škol. Asi nejst. tříletá obch. 
škola v rak. mocnářství byla zal. 1851 
v Opavě, další 1853 v Těšíně. 1853 bylo ve 
Slezsku dále 5 tzv. industriálních škol 
(Frývaldov, → Andělská Hora, Bruntál, 
2 v Opavě), 26 sadařských a 395 tzv. neděl-
ních škol růz ného zaměření. 1881 byla evido-
vána jediná stát. živnostenská škola (Bílsko 
od r. 1876), avšak dále 10 státem podporova-
ných živ nostenských škol pokračovacích, 
z toho 3 tkalcovské (v Bílsku od r. 1866, 
v Krnově od r. 1875 a v Bruntále od r. 1877), 
2 dřevařské (ve → Vrbně pod Pradědem 
od r. 1875) a po jedné další v Opavě, → Hor-
ním Benešově, Vrbně, Těšíně (všechny 
od r. 1875), v → Odrách (od r. 1876) a Bílsku 
(od r. 1874). 1881 existovaly už i 2 dívčí prac. 
školy (v Opavě a → Městě Albrechticích). 
Kamenic ké školy vznikly 1886 v Žulové (ně-
kdejší Frýdberk) a v Supíkovicích (→ Zem-
ská odborná škola pro mramorový průmysl). 
Obch. školy byly nově zal. v Opavě 1894 
a v Těšíně 1912. Něm. dívčí (hospodyňské, 

pro ženská povolání, rodinné, později so-
ciálně zdravot ní) školy byly zal. 1903 ve Frý-
valdově a 1911 v Opavě, čes. v Orlové 1911 
a v Pol ské Ostravě 1912. Něm. vyšší země-
dělská škola fungovala 1873–1926 v Horních 
Heřmanicích, zimní rolnická škola, zal. Hos-
podářskou jednotou místeckou od r. 1880 
v Místku. Pro severových. Moravu nejsou 
k dispozici tak podrobné údaje jako pro čes. 
Slezsko. Výjimečná byla čes. hor nická škola, 
zal. v r. 1874 v Moravské Ostra vě jako jediná 
tohoto typu v Rakousku -Uhersku. Odb. tkal-
covské školy byly ve Frenštátě od r. 1882 
a v No vém Jičíně od r. 1888. Za první repub-
liky se rozvinula síť pokračovacích škol 
a vznikla řada čes. odb. škol, mj. obch. škol 
a poz ději obch. akademií (Orlová 1919, Opava 
1920), prům. školy v Opavě a Karviné 1921, 
dívčí školy v Opavě 1920, Novém Bohu míně, 
Fryštátě a Českém Těšíně 1924. Mi mořádné 
postavení v prům. oblasti měla čes. hornická 
škola v Moravské Ostravě (od r. 1874) a stát. 
prům. škola ve Vítkovicích (od r. 1919). 
Po r. 1945 se učňovské školství sjednotilo 
v síti odb. učilišť, z nichž zejm. hornická 
v → OKR vyrostla ve vysoce kapa citní 
ústavy. Odb. školy dokončily dlouho dobý 
přechod ve čtyřletá zařízení s matu ritou. 
Nově se objevily pedagogické školy a gym-
názia (Krnov, Ostrava, Nový Jičín, Orlová), 
dále zdrav. školy a další typy. No vinkou 
ve školství Slezska a severových. Moravy 
se stala ostr. konzervatoř, zal. v Ostravě jako 
Vyšší hudebně pedagogická škola v r. 1953, 
r. 1959 proměněná ve Státní konzervatoř 
a r. 1996 v → Janáčkovu konzervatoř v Os-
travě. Druhá konzervatoř v regionu byla zal. 
v Opavě v r. 1999, pův. jako Církevní střední 
varhanická škola. Ta se r. 2006 transformo-
vala na → Církevní konzervatoř Opava 
s právem vyššího odb. vzdělání s udělením 
absolutoria. V někdejším rak. Slezsku za-
znamenala statistika k r. 1911 7 stát. gymná-
zií různého druhu, z toho 1 čes. v Opavě, 
1 pol. v Těšíně a 5 něm. Dále soukromé čes. 
nižší reálné gymnázium v Or lové a čes. 
dívčí lyceum v Polské Ostravě, soukromá 
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nižší reálka v Bohumíně, soukro mé něm. 
dívčí lyceum v Opavě a pol. nižší reálné 
gymnázium v Orlové. Vedle toho 3 něm., 
1 čes. a 1 pol. uč. ústav. Čes. odb. školy ne-
byly vůbec, něm. bylo 7, v Klimkovicích byla 
nižší čes. rolnická ško la. V r. 1960 bylo 
na území Severomoravského kraje 43 stř. 
vše obecně vzdělávacích škol s 246 třídami 
a 7 935 žáky. Do r. 1970 měl dosáhnout počet 
tohoto typu škol 37 s 382 třídami a 12 290 
žáky. Stř. odb. škol bylo v r. 1960 65 se 392 
třídami a 12 290 žáky, do r. 1970 jich bylo 63 
s 482 třídami a 15 535 studenty. Domino valy 
téměř padesátiprocentním podílem ško ly 
prům., jak odpovídalo výrobní profilaci re-
gionu. Na druhém a třetím místě podílem asi 
po 15 % byly školy ekon. a zemědělsko -techn. 
Odb. učilišť bylo v r. 1960 v kraji 115 a jejich 
počet se do r. 1970 jen nepatrně zvýšil. 
Ve slez. a slezskomorav. správních okr. Brun-
tál, Frýdek -Místek, Karviná, Opava, Ostrava-

-město a Šumperk bylo 1993 celkem 112 
gymnázií a stř. odb. škol s 36 434 studenty 
a 73 odb. učilišť s 38 062 studenty. K 31. 12. 
2011 pracovalo na teritoriu Moravskoslez-
ského kraje 153 SŠ s 69 868 studenty a na nich 
vyučovalo asi 5 500 učitelů. Z toho bylo 46 
gymnázií, z nich jen několik osmiletých. 
Dále zde působily 2 konzervatoře (z toho 
1 soukromá) a 11 vyšších odb. škol se 2 480 
studenty. Trvalým deficitem nabídky trpí 
odb. učiliště, poskytující praktické dělnické 
vzdělání.
Lit.: Prasek, V.: K dějinám školství ve Slezsku, Opava 
1894; Lukeš, J.: Obraz Slezska v číslech, Praha 1913; 
Adamus, A.: Dějiny školství na Těšínsku, Moravská Os-
trava 1926; Přehled vybraných ukazatelů ve školství Se-
veromoravského kraje 1960–1979, Ostrava 1967. 
Obr.: A22; M (29, 65, 148, 223, 241, 270).   JP + MM 

ŠKOLSTVÍ  STŘEDNÍ UMĚLECKÉ
Před r. 1990 stř. um. školy se zaměřením 
na výtv. umění v moravskoslez. regionu ne-
existovaly. Jedinou výjimku představovala 
→ Zemská odborná škola pro mramorový 
průmysl v Supíkovicích u → Jeseníku (zru-
še na v r. 1945). První umělecko -prům. škola 
v → Ostravě byla založena zejm. díky úsilí 
sochaře → V. Varmuži a za spolupráce → P. 

Holého v r. 1991. Nejprve sídlila v Ostra vě-
-Porubě, poté se trvale přestěhovala na Po-
děbradovu ul. do Moravské Ostravy – nyní 
působí pod názvem Střední umělecká škola. 
Jejím zřizovatelem je Moravskoslezský 
kraj, stejně jako u Střední umělecké a prů-
myslové školy v → Opavě na ul. Praskově. 
Otevřeny byly i další školy s výtv. zamě-
řením, jejichž zřizovateli jsou soukromé 
osoby: Střední soukromá umělecká škola 
specializovaná na tvorbu šperků v Ostravě-

-Michálkovicích, Soukromá střední umě-
lecká škola AVE ART v Ostravě -Hrabůvce 
nebo Střední škola uměleckých řemesel 
v Ostravě -Zábřehu. Mimo město Ostravu 
byla zřízena Soukromá umělecko -průmys-
lová škola oděvní ve → Frýdku -Místku. 
Vedle SŠ s výtv. zaměřením zde existu jí 
i SŠ se specializací hud. (→ hud. školství), 
především význ. → Janáčkova konzervatoř 
a Gymnázium v Ostravě (na Českobratrské 
ul.), → Církevní konzervatoř Opava a sou-
kromá Střed ní odborná škola varhanářská 
v → Krnově – městě s dlouhou varhanářskou 
tradicí (→ nástrojářství a varhanářství).   PH 

ŠKOLSTVÍ VYSOKÉ , významná střediska vzdě-
lanosti, vědeckého a technického po kroku. 
Nejst. VŠ ve Slezsku je Vratislavská uni-
verzita, která vznikla r. 1811 z fundace prus. 
krále Fridricha Viléma III. sloučením je-
zuitské akademie Leopoldinum ve Vratislavi 
(zal. 1705) a protest. univerzity Viadrina (zal. 
1506), přenesené z Frankfurtu nad Odrou. 
R. 1952 se od ní oddělily techn. obory a vy-
tvoři ly Vratislavskou polytechniku. Další 
univer zity vznikly až po r. 1945. Slezská 
univerzita v Katovicích vznikla r. 1968 slou-
čením kato vické filiálky Jagellonské univer-
zity (Krakov, zal. r. 1963) s Vysokou školou 
pedagogickou tamtéž (zal. r. 1950). Má filiál-
ku v Cieszyně (→ Těšín). Nejml. slez. uni-
verzitou je Opolská univerzita, která vznikla 
r. 1994 z tamní Vysoké školy pedagogické 
(zal. 1950). V pol. části Slezska vedle univer-
zit působí řada VŠ techn., lék., ekon., um. – 
Pokus o založení první VŠ v rak. Slezsku, 

ŠKOLSTVÍ STŘEDNÍ
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něm. univerzity v → Opavě, přenesením 
něm. oddělení univerzity ve Lvově r. 1870, 
se nezdařil. R. 1899 byl vratislavským bisku-
pem Georgem Koppem zřízen ve → Vidnavě 
kněžský seminář s filozoficko -teologickým 
učilištěm, jemuž byl přiznán statut VŠ 
se čtyřletou učební dobou (zrušen r. 1945). 
Ani relativně příznivé pro středí pro založení 
VŠ v regionu, které se vytvořilo v r. 1945, ne-
vedlo k úspě chu. Objevilo se hned několik 
projektů, od skromného požadavku vybu-
dovat v → Ostra vě lék. fakultu až po pro-
jekt úplné univerzity (1946, měla nést název 
Slezská univerzita Jana Evangelisty Pur-
kyně), jejíž fakulty lék., přírodovědecká 
a pedagogická měly mít sídlo v Ostravě a fil. 
a právnická v Opavě. Přestože této myšlence 
byl nakloněn tehdejší ministr školství Zde-
něk Ne jedlý, pro přezíravý postoj ústředních 
orgánů i vnitřní rozpory mezi opavskými 
a ostr. před staviteli žádný z těchto projektů 
nebyl uskutečněn. – Obdobný osud potkal 
i projekty předkládané reg. orgány správy 
a → Maticí opavskou v r. 1948. – V r. 1945 
byla do Ostra vy přemístěna z Příbrami VŠB, 
dnes → VŠB-TUO. Patří k největším a nej-
známějším techn. univerzitám nejen v čes. 
zemích, ale i v Evropě. Její součástí se stala 
vládním nařízením č. 80/1951 Vyso ká škola 
strojní v Ostravě, zal. r. 1950, sídlící do-
časně v → Brušperku. Po sloučení se pře-
měnila v její fakultu báňského strojí renství. 
K pův. třem fakultám (vedle zmíněné ještě 
hornická a hutnická) přibyla r. 1953 fa kulta 
ekonomicko -inženýrská (zanikla 1959). – 
V r. 1953 byla v Opavě založena Vyšší 
pe dagogická škola se statutem VŠ pro vzdě-
lávání učitelů ZŠ. R. 1959 byla přemístěna 
do Ostravy a podle sov. vzoru pře měněna 
na Pedagogický institut a r. 1964 pak na sa-
mostatnou PF. – V prosinci 1968 byla zve-
řejněna obsáhlá studie o vysokém školství 
v regionu. Předpokládala kromě rozšíření fa-
kult dosavadní VŠB (o fakultu elektrotechn. 
a fakultu systémového inženýrství) přeměnu 
samostatné PF na Vysokou školu pro učitelské 
vzdělání (s fakultami spol. věd, přírodních 

věd, vychovatelskou a institutem hud. rež. 
a elektronické hudby). Projekt po čítal také 
se zřízením lék. fakulty hygienické buď jako 
samostatné VŠ, nebo jako elokova né fakulty 
UP. Součástí sítě VŠ se měl stát také Ústav pro 
postgraduální studi um pracovního lékařství. 
Nástup „normalizace“ ovšem i tyto projekty 
odsunul, neboť nebylo v polit. zájmu humani-
zovat intelektuální elity v regionu. – Teprve 
zákonem České národní rady č. 314/1991 Sb. 
z 9. 7. 1991 byly v nemalé míře jako výsledek 
demokratizačních proměn čes. společnosti 
po listopadu 1989 zal. univerzity dvě: → SU 
a → OU. SU vznikla ze dvou o r. dříve zal. fa-
kult MU, elokovaných v Opavě (filozofická) 
a → Karviné (obchodně podnikatelská). 
OU na vazuje na Vyšší pedagogickou školu 
v Opavě a jejího následovníka, PF v Ostravě. 
Od r. 2001 v Ostravě funguje soukromá → 
Vysoká škola podnikání. Od r. 2010 pracuje 
v Ostravě – Mariánských Horách filiálka 
Právnické fakulty soukromé Panevropské 
vysoké školy v Bratislavě, od 1. 6. 2012 pře-
sídlila do Ostravy -Přívozu z Brna soukromá 
Vysoká škola Karla Engliše, umožňující ba-
kalářská a magisterská studia ekonomiky 
a managementu, bezpečnostně právní studia 
a stavební inženýrství. V → Havířově působí 
VŠ sociálně správní – Institut celoživotního 
vzdělávání, o. p. s., a Academia Rerum Civi-
lium – Vysoká škola politických a sociálních 
věd, spol. s r. o. Sídlem pobočky pražské sou-
kromé Univerzity Jana Amose Komenského, 
spol. s r. o., je → Frýdek -Místek.
Lit.: Studie o vysokém školství v Severomoravském 
kraji, Ostrava 1968; Memorandum o potřebě vysoké ho 
školství v Opavě, Opava 1969; Paclík, J.: Patnáct let 
vysokého pedagogického školství na Ostravsku, in: Os-
trava 5, 1969; Jirkovský, R.: Vysoká škola báňská v Os-
travě v letech 1945–1973, in: Ostrava 6, 1973; Plačková, 
M. – Plaček, V.: Ke snahám o zřízení Slezské univer-
zity v Opavě v letech 1945 až 1948, VL 18, 1992, č. 2; 
Gawrecki, D.: Pokus o založe ní univerzity v Opavě v roce 
1870, in: AHMUSO, řada C 2, 1995; V. š. ve Slezsku a na 
Ostravsku, Opava 2001. 
Obr.: M273.   MM 

ŠKUTCHANOVÁ , Květa (roz. Květoslava Mi-
naříková), redaktorka, publicistka, prozaička, 
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dramaturgyně, * 18. 4. 1926 Velké Meziříčí 
(Žďár nad Sázavou). 
Z reálného gymnázia v Brně přešla na dram. 
oddělení brněnské konzervatoře (1947), za 
války byla totálně nasazena. V l. 1947–52 byla 
zaměstnána v brněnské a ostr. redak ci LidN 
(přechodně Svobodné noviny). Další příspěvky 
uveřejňovala v → NSv, → ČeKv, → OKultZ, 
v kalendářích Horník a ve sborníku Dobyvatelé 
slunce (1973). V l. 1952–61 pracovala v → ČRO, 
zprvu v redakci vzdělávací (cyklus pořadů 
Krásy naší vlasti), pak v → redakci literárně-
-dram. V l. 1961–88 působila v → ČTO jako 
dramaturg a red. – podílela se na hud. pásmech 
(cykly o hud. skladatelích společně s → I. Hur-
níkem, → V. Brázdou aj.), lit. pásmech (Jan 
Houslista, Verše psané na vodu, Milá sedmi 
loupežníků, Roky v kruhu ad.) a hudebně -lit. 
pořadech (např. o lit. předlohách pro hudbu – 
Psohlavci, Lucerna, Manon Lescaut, Evžen 
Oněgin aj.). Spolu s Oldřichem Puklem je au-
torkou scénářů k baletnímu filmu Picassiáda 
(hudba → K. Kupka, choreografie Pavel Šmok, 
rež. → I. Stolařík), k telev. filmům Děti mají 
zpívat a Janovi lidé (oba 1977, rež. → F. Mudra) 
nebo hry Večer moudřejší rána (1975) ad. Byla 
dramatur gyní hudebně zábavného pořadu Di-
vadélko pod věží (1980–88, scénář M. Zapletal, 
rež. Zdeněk Havlíček). Její povídková kniha 
Strom života (1976) se vyznačuje znalostí ži-
vota lidí v severomorav. pohraničí (tematicky 
se vztahuje k → odsunu něm. obyv. a osídlo-
vání Jesenicka).
Lit.: Martinek, L.: Interetnické vztahy v české litera-
tu ře na Jesenicku, in: Region a jeho reflexe v literatuře, 
SPFFOU 171, Ostrava 1997; Magdoň, L.: Próza v re-
gionu a čas 70. a 80. let, in: Kapitoly z literárních dějin 
Slezska a severní Moravy, Ostrava 2000.   LM + MŠť 

ŠLAPETA , Lubomír, architekt, * 9. 12. 1908 
Místek (Frýdek -Místek), † 11. 4. 1983 
Olomouc. 
Studoval na gymnáziu v → Místku, na Čes ké 
státní průmyslové škole v Brně (1923–27) 
a po krátké praxi v Praze odešel s bra trem 
Čestmírem (1908–99) na akademii do Vra-
tislavi (1928–30 u Adolfa Radinga a Hanse 
Scharouna). Působil jako asistent svých učitelů 

v jejich berlínském ateliéru. V l. 1930–31 pod-
nikli bratři Š. studijní cestu do USA (pracovali 
v ateliéru Normana Bela Geddese), 1931–33 
měli společnou projekční kancelář v Praze 
a 1933–36 v → Ostravě. Odtud se L. přestěho-
val do Olomouce. Mezi l. 1945–49 vyučoval 
na olomoucké univerzitě, 1950–56 pracoval 
ve stát. projektovém ústavu a v roz mezí let 
1966–69 opět navázal spolupráci s Scharou-
nem (divadlo ve Wolfsburgu). Člen Sdru žení 
architektů, → MSVU. Jeho tvorbu lze rozčle-
nit do 2 skupin. V první rozpraco vával zákl. 
funkcionalistické schéma corbu sierovského 
typu (dvojdům Konečný -Paleček, ul. Kolaří-
kova 578 a 582, 1931; dům Aloise Macourka, 
Lidická 644, 1932–33, oba v → Místku; dům 
Karla Urbánka, Bukovanského 23 v Os travě, 
1933–34; dům Radima Hesse, Englišova 45, 
1934–35; dům Jaroslava Kli meše, Boženy 
Němcové 16a, 1936, oba v → Opavě; dům Sta-
nislava Nakládala, Po lívkova 35 v Olomouci, 
1936). Ve druhé skupině dospěl k organické 
architektuře, příznačné dynami zováním a zá-
roveň poetickým tvarováním světa volné 
formy a vytvářením „obytné krajiny“ (dům 
Josefa Kotoučka v Klokočově, dnes část města 
→ Příbora; 1932–33; dům Františka Kremera, 
Čs. armády 10 v → Hlučíně, 1933–34; víken-
dový dům Jarmily Pěničkové a Jaromíra Ry-
báka na Starých Hamrech, dnes Ostravice čp. 
883, 1935; dům Karla Martínka, Rolnická 1a 
v Opavě, 1935–36; dům Eduarda Lisky, Čedi-
čová 8 v Ostravě, 1935–36, od r. 2008 NKP; 
dům Jana Mišauera, Skřiván čí 23 v Olomouci, 
1939). Další oblastí jeho zájmu byly kult. stavby 
a kostely (řada soutěžních návr hů na pře-
stavby divadel; kostel v Tiché u → Frenštátu 
pod Radhoštěm, 1967–76).
Lit.: Zatloukal, P. (red.): L. Š. 1908–1983. Čestmír 
Šlapeta 1908–1999. Architektonické dílo / Architec-
tural Work, Olomouc – Brno 2003; Zatloukal, P. a kol.: 
Slavné vily Olomouckého kraje, Praha 2007; Šlapeta, V. 
a kol.: Slavné vily Zlínského kraje, Praha 2008; Vybíral, 
J. a kol.: Slavné vily Moravskoslezského kraje, Praha 
2008; Strakoš, M.: Průvodce architekturou Ostravy / 
Ostrava Architecture Guide, Ostrava 2009; Rosová, R. – 
Strakoš, M. (ed.): Průvodce architekturou Opavy / Opava 
Architecture Guide, Ostrava 2011. 
Obr.: A (77, 80, 92).   OZ + PZ
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ŠLOSAR , Jaromír, básník, redaktor, publicista,
 * 8. 8. 1953 Václavovice (Frýdek -Místek). 
Od r. 1977 pracoval jako vychovatel v dět-
ském domově ve → Frýdku -Místku. V l. 
1984–98 působil v → redakci literárně -dram. 
→ ČRO, kde se podílel na lit. a publicistic-
kých pořadech s reg., folk. a přírodní tema-
tikou (Lovy slovy ad.). Vl. básně publikoval 
v alm. Zelené peří (1987). Od. r. 1998 působí 
jako red. → ČTO (dokumentární a publi-
cistic ké pořady o přírodě a venkově). Podí-
lel se např. na cyklech Křesťanský magazín 
(2000–11), Náš venkov (2000–11) a Sváteční 
slovo (2002–11). Příspěvky o literatuře otis-
koval např. v Obrysu -Kmeni. V r. 2000 
vydal soubor cestopisných črt Setonův prů-
vodce Beskydami. Jeho stu die Petr Bezruč 
bez záruky (2003), vzniklá podle telev. do-
kumentu, se zabývá anonym ní básnickou 
skladbou, za jejíhož autora byl považován mj. 
i → P. Bezruč. Své črty a reportáže shrnul 
do knihy Cesta jako marijánka (2008).
Lit.: Smolka, Z.: Petr Bezruč bez záruky bez záruky, 
Protimluv 3, 2004, č. 1; Blahynka, M.: Po zarůstajícím 
chodníčku, Obrys -Kmen, 2009, č. 38.   OM + MŠť

ŠMÍD , Zdeněk, překladatel, básník, literární 
kritik, * 5. 6. 1908 Mariánské Hory (Ostra-
va -město), † 8. 4. 1989 Ostrava. 
Už za studií na UK se jeho zájem soustře-
ďoval na špan. literaturu. Spolupra coval s lit. 
časopisy, byl spoluzakladatelem časopisu → 
Poezie, tiskl překlady v lit. časo pisech 30. l. 
Hl. tlumočil špan. autory (Manuel Galvéz, 
Ventura García Calderon, José Ortega y Gas-
set, Miguel de Unamuno, Miguel de Cervan-
tes aj.). Přel. např. Dona Quijota. Jeho pův. 
básnická tvorba byla ovlivněna atmosférou 
května 1945 (sbírky Vy ze Stalingradu, 1946; 
Květen 1945, 1946). Z překladů lid. anda-
luské poe zie sestavil sbírku Zátiší s kytarou 
(1946). 
Lit.: BSSSM 9; Šajtar, D.: Poezie 1931–1934, Opava 
1995.   JS 

ŠOPÁK , Pavel, historik umění, vysokoškolský 
pedagog, * 31. 7. 1970 Přerov.
R. 1993 absolvoval čes. jazyk a literaturu 
a výtv. výchovu na FF → OU a r. 1999 dějiny 

umění na FF UP. Od r. 1997 odb. asistent 
na FPF → SU (2009 doc.). Žije a pracuje 
v → Opavě. V Ústavu historických věd SU 
ved. Oddělení muzeologie a památkové péče. 
Jeho odb. zájem se soustřeďuje převážně 
na architekturu a šířeji na vizuální kulturu 
opavského Slezska a sev. Moravy. Působí 
v řadě redakčních rad, památkové radě → 
NPÚ Ostrava a orgánu pro regeneraci památ-
kové zóny v Opavě. V publikacích Opava – 
konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie 
(1998) a Ostrava – katedrála Božského Spa-
sitele (2002) se zabývá historií a stavebním 
vývojem dvou nejvýznamnějších chrámů 
Ostravsko -opavské diecéze (→ círk. organi-
zace); kniha Klasicistní architektura Opavy 
let 1780–1850 (2003) mapuje měšťanskou 
stavební kulturu daného období; rozsáhlá 
publikace → Koliba (2004) sleduje složitý 
duchovní vývoj a produkci um. spolku; 
monografie → E. W. A. Braun (2008) zase 
působnost historika umění, pedagoga, kon-
zervátora a muzejního odborníka nejen 
v jeho opavském období. Publikace Opava 
(2010) a Opava – Vídeň. Měšťanská kul-
tura mezi periferií a centrem (2011), jejichž 
je spoluautorem, zachycují postavení města 
v kult. regionu a jeho vztahy k habsburské 
metropoli. Na sebe navazují 2 edice, které 
prostřednictvím dobových dokumentů a ná-
sledně v souhrnném zpracování mapují um. 
i uměnovědnou produkci regionu: Výtvarná 
kultura ve Slezsku a na Ostravsku do roku 
1970. Texty a dokumentace (2010) a Výtvarná 
kultura a dějepis umění v českém Slezsku 
a na Ostravsku do roku 1970 (2011). Je také 
ved. aut. kol. rozsáhlých katalogů z klíčo-
vých výstav → SZM, na jehož umělecko -hist. 
pracovišti působí: Paměť Slezska. Památky 
a paměťové instituce českého Slezska 
v 16. až 19. století (2011), Město – zámek – 
krajina. Kulturní krajina českého Slezska 
od středověku po první světovou válku 
(2012). Rozsáhlá je jeho další publikační čin-
nost v odb. periodikách (např. → ČSZM-B, 
AHMUSO, → VL, Umění) a autorská spolu-
účast v dalších kolektivních titulech.   MŠť + JI
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ŠOUPAL , Jan, sbormistr a hudební pedagog,
 * 21. 10. 1892 Vyškov, † 25. 11. 1964 Os trava. 
Od útlého mládí projevoval hud. nadání, ale 
vystudoval práva na UK. Na začátku první 
svět. války se vrátil do Vyškova a v r. 1917 
začal vyučovat na obecné škole. Zároveň byl 
přijat za člena → Pěveckého sdružení mo-
ravských učitelů (PSMU). Rozšířil si hud. 
vzdělání na brněnské konzervatoři i soukro-
mým studi em. Složením stát. zkoušek ze hry 
na hous le, klavír a varhany získal aprobaci pro 
uč. ústavy. Ve 20. l. ve Vyškově založil a vedl 
Volné pěvecké sdružení a ženský pěvecký 
sbor Vlasta a v r. 1931 se stal prof. slezskoost r. 
uč. ústavu a po jeho zrušení (1942) učil na ostr. 
reálném gymnáziu. Zároveň (1947–49) vy-
učoval na JAMU, později také učil into naci 
a sborový zpěv na brněnské konzerva toři. 
Téměř do své smrti (1953–64) působil na ostr. 
Vyšší hudebně -pedagogické škole (dnešní → 
Janáčkova konzervatoř v → Ostra vě). Pro-
slulou se stala Š. sbormistrovská činnost. Od 
r. 1932 se dirigentsky uplatňoval v PSMU, 
1936 byl zvolen za jeho um. ved. a jediného 
sbormistra. Ve 30. až 50. l. rozvíjel sbormis-
trovskou činnost v dalších smíšených pě-
veckých sborech (v Ostra vě, → Orlové, → 
Opavě a Zlíně). V PSMU si brzy vytvořil vl. 
specifický styl sborové reprodukce zal. na in-
tonační přesnosti, zvukové vyváženosti a spe-
cifické lyričnosti. Absolvoval s PSMU přes tis. 
veř. koncertů doma i v zahraničí, uskutečnil 
množství rozhl., telev. a gramofonových na-
hrávek. Jeho dirigentská činnost byla oceněna 
i oficiál ními tituly a vyznamenáními. S úspě-
chem se dodnes setkávají Š. úpravy → lid. 
písní (oblíbené Čižmičky, Šablenka brúšená, 
Panimámo ad.). 
Lit.: Schreiber, J.: Dirigent J. Š., Ostrava 1963; Stein-
metz, K.: J. Š. sbormistr, pedagog a člověk, Olomouc 
1997.   JM 

ŠPAČEK , Zdeněk, architekt a urbanista, * 4. 4. 
1922 Brno, † 28. 11. 1996 Havířov (Karviná). 
Po absolvování reálky v Brně prošel abitu-
rientským kurzem stavitelství na vyšší prům. 
škole stavební v Brně (1940–42). Poté totálně 
nasazen v Rakousku. Po válce nastupuje do 

2. ročníku oboru architektury a pozemního 
stavitelství Vysoké školy technické Dr. Ed-
varda Beneše v Brně (absolvoval 1949). Ná-
sledně krátce zaměstnán ve Stavo projektu 
Jihlava. Odtamtud přechází do ostr. → Sta-
voprojektu, nejprve do funkce ved. ateliéru, 
v l. 1961–75 jeho ředitelem. Posléze se opět 
stává ved. Ateliéru 4 (určený pro projekto-
vání výstavby v → Havířově, Českém → Tě-
šíně, → Třinci aj.). Členem Svazu architektů 
ČSSR a SČA. Zabýval se pře vážně → urba-
nismem měst → Frýdek -Místek, → Karviná, 
→ Orlová, Přerov, → Odry a zvl. Havířov, 
kde se podí lel na návrzích zástavby jed-
notlivých obvo dů (I. a II. čtvrť s Rudolfem 
Spáčilem, Drahomírem Machátem a J. Kell-
nerem ad., IX. etapa s Oskarem Chmielem 
a X. etapa s → J. Hrejsemnou) a objektů 
nemocnice či obč. vybavenosti. Jeho tvorba, 
zpoč. ovlivněná požadavky social. realismu, 
vycházela od 2. polovi ny 50. l. z pozdního 
internacionálního stylu, aplikovaného v pod-
mínkách zprůmyslně ného social. staveb-
nictví. V pozdější fázi se převážně věnoval 
řízení Stavoprojektu. 
Lit.: Architektura v Severomoravském kraji. Krajský 
projektový ústav Ostrava, Ostrava 1965; Architektonická 
práce 1948–1968. Výběr prací Stavoprojek tu v Ostravě 
k příležitosti 20 let svého trvání, Ostrava 1968; 40 let ar-
chitektury v Severomoravském kraji v práci členů Svazu 
českých architektů, Ostrava 1984.   MS

ŠPANGER , Petr, básník, * 14. 8. 1966 Prostě-
jov, † 27. 1. 2011 Olomouc. 
Ve svém rodišti absolvoval gymnázium Ji-
řího Wolkera (1984), poté vystřídal řadu za-
městnání (v JZD aj.). Na VŠ externě vystu doval 
ekonomii (1993), pak začal pracovat v ekon. 
profesi. Jeho poezie je inspirována krajinou 
Jesenicka, kde žil od r. 1986. Pr votina Vodní 
mlýnky (2003) mu vyšla v nakl. → Weles, 
s jehož autorským okruhem (→ V. Slíva, 
Vojtěch Kučera ad.) je spřízněn. Reflektuje 
v ní etapy lidského života na pozadí přírod-
ních cyklů. Sbírku, která byla nominována 
r. 2004 na cenu Magnesia Litera za objev 
roku, charakterizuje úspornost slova, pro-
stota básnického výrazu a jeho prozaizace. 
Podobná poetika je uplatněna i v jeho druhé 
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básnické sbírce Dům ani ne k životu (2004), 
kterou rovněž vydalo nakl. Weles. Podílel 
se na lit. sborníku 7edm (2007).
Lit.: Grombíř, J.: Vzducholodě z kamení, Psí víno, 2003, 
č. 25; nekrolog, Tvar, 2012, č. 12; Mainx, O.: Letní vytr-
žení P. Š., Tvar, 2003, č. 14.   OM 

ŠPAŇHEL , Jakub, malíř, * 7. 11. 1976 Karviná.
Vystudoval SUPŠ v → Ostravě, kde ho učil mj. 
→ J. Surůvka. Poprvé vystavoval v ostr. Gale-
rii Platan a v Antikvariátu U Černého pavouka. 
V l. 1995–2002 studoval AVU u Jiřího Da-
vida a Milana Knížáka, v ateliérech se sblížil 
s → P. Pastrňákem, s nímž připravil společné 
expozice obrazů doma i v zahraničí (1999, 
2001). Myšlenkově i umělecky ho ovlivnil Jiří 
Gregor Dokoupil, exilový malíř a světoběž-
ník. Š. se prezentoval skupinově (1995–98 byl 
členem skupiny Luxsus) i samostatně (Smutek 
políbených v Galerii 761, Ostrava). Z tem-
ného minimalismu přešel k robustním tahům 
štětce, velkoformátovým sériím monochrom-
ních chrá mových interiérů, které vyvolávají 
iluzi profánní posvátnosti, jsou originální 
ve své intimní výpovědi. Nesou názvy kated-
rál nebo barevné symboliky (Stříbrný hrob, 
Černozlatá, 2002). Inspirací mu byl katalog 
obrazů Oldřicha Blažíčka, k němuž se ob-
jevně vymezil. Není vyloučeno, že pozitivní 
ohlas těchto maleb, ale také přináležitost k se-
veromorav. výtvarníkům vedly k možnosti 
realizovat oltářní obraz a okno z taveného 
skla v kostele sv. Ducha v Ostravě -Zábřehu 
(2007). Oba objekty v sobě nesou poselství, 
jas spiri tuality a prostorovou otevřenost, 
jsou vedeny poctivou snahou proniknout 
do podstaty lidského bytí. Tematicky je pro 
autora příznačné, že se v expresivně vyme-
zené malbě orientuje na velkoměsta (Berlín, 
Prahu, mj. také Ostravu), v převaze zob-
razuje noční krajinu v dešti, cesty lemo-
vané benzinovými pumpami (série obrazů 
z l. 2005–06). Vnímá svět luxusních paláců 
a bankovních domů s křišťálovými lustry, 
s nimiž kontrastuje nahota ženského těla 
nebo křehkost květin, zvláště růží, lilií a kara-
fiátů. S velkými plátny kontrastují obrazy pro-
vedené technikou válečku, které se vztahují 

k obyčejným objektům, jakými jsou sady 
květináčů, variace parůžků, půllitrů, ptáků, 
slepic, koz a patníků. Známé jsou ovšem také 
série křížků s názvem Hřbitov za betonovou 
zdí. Obrazy J. Š. jsou zastoupeny v NG, MG, 
→ GVUO a v řadě dalších veř. i soukromých 
sbírek.
Lit.: Wagner, R.: Štětcem, hadrem, válečkem (rozhovor), 
Revue art, 2007, č. 2; Olič, J.: J. Š., Řevnice – Ostrava 
201. 
Obr.: V (255, 263).   SU

ŠPIČKOVÁ , Klára, divadelní dramaturgyně, 
dramatička, scenáristka, překladatelka, he-
rečka, * 9. 2. 1978 Děčín.
Absolvovala JAMU (obor div. dramatur-
gie, tel. a rozhl. scenáristika a dramaturgie, 
2002). Herečka v Činoherním studiu Ústí nad 
Labem (1993–96), od r. 2002 dramaturgyně 
činohry → NDM. Spolupráce s režiséry → 
J. Deákem (scénář muzikálu Carmen, 2003; 
dramaturgie inscenace George Tabori: Mein 
Kampf, 2004, ad.), → J. Mikuláškem (drama-
turgie a úprava hry Alberta Camuse Caligula, 
2003; spoluautorství hry Královna Margot, 
2005, aj.), → P. Gáborem (úprava a drama-
turgie hry Martina Walsera Smrtihlav, 2013). 
Dramaturgicky spolupracuje s divadly v Brně, 
Praze a Plzni, je autorkou textů pro amatér-
ský soubor Hlína, scenáristicky spolupracuje 
s televizí. 
Lit.: Almanach Národního divadla moravskoslezského 
(1919–2009), Ostrava 2009.   JŠt

ŠPINAROVÁ , Věra, zpěvačka, * 23. 12. 1951 
Brno. 
Zpěvaččina hud. kariéra je spojena s → Os-
travou, do níž se přestěhovala v 7 l. z Pohoře-
lic u Brna. Od dětství se učila hře na housle, 
později i na kytaru. Hud. křest si odbyla na 
akademii ostr. škol, kde si ve 14 l. zazpívala 
poprvé s velkým orchestrem. V r. 1966 za-
čala její dlouholetá spolupráce s → ORO, 
pro který natočila svůj první velký hit Já 
před tebou klečím. Účinkování v → ČRO jí 
otevřelo cestu do ostr. hud. skupin → Fla-
mingo (1965–68), Royal Beat (1968) a Ma-
jestic (1969–71). Všeobecně známou se stala 
díky písni Music box (1969). V l. 1971–83 

ŠPANGER
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spolupracovala s Orchestrem → I. Pavlíka, 
vzniklým rekonstrukcí skupiny Majestic. 
1984–88 koncertovala se skupinou Speciál, 
1988–89 s vl. skupinou Nota bene. Na prahu 
90. l. doprovázela zpěvačku menší hud. tě-
lesa (Pirillo, Petarda), v současnosti koncer-
tuje se skupinou Adam Pavlík Band, vedenou 
zpěvaččiným synem (* 1974). Zpěvačka 
s nenapodobitelně sytou barvou hlasu, širo-
kým rozsahem a temperamentním vystupo-
váním zaujala veřejnost již v poč. své kariéry 
náročnými písněmi soulového a rockového 
repertoáru (Mý adieu, 1970; Andromeda, 
1972; Poste restante, 1972) stejně jako pře-
vzatými zahr. hity (Máme máj, 1970; Volej, 
volej, 1971; Hej, lásko, nečekej, 1974; Slu-
nečné pobřeží, 1977; Já mám ráda boogie, 
1978 ad.). V 80. l. vydala nejúspěšnější dlou-
hohrající desku Meteor lásky (1982) a přiklo-
nila se k rockové hudbě (alba Stíny výsluní, 
1984; Speciál ʼ85, 1985). Um. útlum na konci 
80. l. vystřídal v r. 2000 úspěšný comeback 
(Největší hity 1, 2, 2000, 2002; Můj čas za to 
stál, 2005). Nejslavnějším hitem zpěvaččiny 
kariéry je píseň Jednoho dne se vrátíš (1979) 
na hudbu z italsko -amer. film. westernu Ten-
krát na Západě (1968). Oceněním hud. kva-
lit Š. bylo její pozvání na ostr. koncert Joe 
Cockera (2007). Během kariéry získala řadu 
ocenění (1973 Zlatý štít firmy Panton pro nej-
prodávanější zpěvačku firmy; 1976 3. místo 
na Bratislavské lyře ad.). Š. byla manželkou 
dirigenta a skladatele I. Pavlíka a zpěváka 
a bubeníka Vítězslava Vávry. 
Lit.: Sehnal, J.: V. Š. speciálně se Speciálem, Melodie, 
1986, č. 3; Jakoubek, J.: Ne, ne mám co smazat, Melodie, 
1997, č. 2; Svátek, L. – Jehne, L.: Slavné tváře českého 
popu 60. a 70. let, Praha 1999; oficiální internetové 
stránky: http://www.spinarova.cz.   KR

ŠRÁMEK , Jan, katolický, později pravoslavný 
duchovní, spisovatel, * 21. 5. 1820 Křtětice 
(Strakonice), † 31. 7. 1884 Turtno (Rusko). 
Psal pod pseud. Jaromír Březanovský. Zpr vu 
působil v Jindřichově Hradci, po r. 1848 
odešel do Vratislavi a posléze se stal fará-
řem v Bedřichově. Projevoval se jako vlaste-
nec, čelil → germanizaci čes. obyv. Na radu 

Václava Hanky odešel r. 1866 do Ruska 
a přestoupil na pravoslaví. Stal se učitelem 
jazyků v Petrohradě a organizoval spolko vý 
život Čechů v Rusku. Jeho lit. činnost byla 
velmi všestranná, přispíval do České včely, 
byl autorem učebnic, zpracoval něm. mluv-
nici pro Čechy. V poezii byl ovlivněn Jánem 
Kollárem. Do → OB psal verše a povídky 
a patřil k pravidelným spolupracovníkům 
časopisu.
Lit.: Čapek, J. B.: Česká literatura toleranční 2, Praha 
1932.   JS 

ŠRÁMEK , Josef, malíř, * 6. 1. 1893 Třebo vice 
(Ostrava -město), † 16. 3. 1971 Slezská Os-
trava (Ostrava -město). 
Studoval na uč. ústavu ve Slezské → Ostra vě, 
od r. 1919 na UMPRUM (učitelé Josef Schus-
ser, Karel Špillar, Vratislav Hugo Brunner), 
od r. 1924 na AVU v Praze u Otakara Nejed-
lého. Byl členem → MSVU, od r. 1934 jejím 
předsedou. Maloval krajiny z prům. Ostrav-
ska, později zvl. slez. kraji nu. Během 30. l. 
byl ve své tvorbě ovlivněn surrealismem 
(Ostravské haldy I a II ad.), pokoušel se též 
o kolorismus inspirovaný pointilismem. Jeho 
početné série obrazů vytvářené technikou 
voskového pastelu usi lovaly o postižení 
specifika Slezska a jeho polidštěné přírody. 
Obrazy jsou ve sbírkách → GVUO. 
Lit.: Almanach MSVU, Ostrava 1938; Schenková, 
M.: Valentin Držkovic. J. Š., Ostrava 1979; Holý, P.: 
Integrační a separační procesy v uměleckém dění na Ost-
ravsku do druhé světové války, in: Ostrava 16, 1991. 
Obr.: V124.   PH 

ŠRÁMEK , Rudolf, jazykovědec, pedagog, * 15. 1. 
1934 Ostrava. 
Absolvent FF v Brně, kde vystudoval obor 
čes. a rus. jazyk. Od r. 1958 působil v dialek-
tologickém oddělení Ústavu pro jazyk český 
ČSAV (AV ČR) v Brně, externě vyučoval na 
FF a PF v Brně a na PF → OU. Zabývá se 
především dia lektologií a onomastikou. Jako 
dialektolog se zajímá o jaz. kontakty ve Slez-
sku (hl. slovansko -neslovanské). Po dílel se 
na vzniku dialektologické antologie České ná-
řeční texty (1976) a na terénních výzkumech 
pro Český jazykový atlas, autorsky se pak 

ŠPINAROVÁ
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podílel na Karpatském jazykovém atlase. Jako 
odborník na vl. jména zastával funkci místo-
předsedy Me zinárodní komise pro slovanskou 
onomasti ku, předsedy Onomastické komise 
AV ČR, viceprezidenta Interntional Council of 
Onomastic Science aj. Je autorem prací Úvod 
do obecné onomas tiky (1999), Zeměpisná jména 
v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (1997), jako 
konzultant se podílí na tvorbě Slovníku pomíst-
ních jmen na Moravě a ve Slezsku. Dříve (1964) 
obhájil kandidátskou práci Místní jména na se-
verovýchodní Moravě a spolu s → L. Hosá-
kem vydal dvoudílnou publikaci Místní jména 
na Moravě a ve Slezsku I, II (1970 a 1980). 
Lit.: Harvalík, M.: K životnímu jubileu R. Š., Acta ono-
mastica 45, 2004; Komárek, K.: R. Š. sedmdesátiletý, 
Jazykovědné aktuality 41, 2004; Obrovská, J.: Profesoru 
R. Š. k narozeninám, NŘ 87, 2004.   IB

ŠRÁMEK , Vladimír, jevištní výtvarník, * 23. 8. 
1927 Praha, † 5. 3. 2012 Ostrava. 
Absolvoval scénografii na Divadelní akade mii 
múzických umění v Praze u Františka Trös-
tera (1950). Výtvarník (1950–90) a šéf vý-
pravy (1960–90) ve Státním divadle Ostrava 
(→ NDM). Navrhl scénu pro Čapkova Lou-
pežníka (rež. → M. Holub, 1956), zejm. spo-
lupracoval na význ. inscenacích režiséra → 
R. Kova la (William Shakespeare: Richard III., 
1962; Robert Bolt: Člověk pro všechny časy, 
1963; Michail Bulgakov: Molière, 1963; Eu-
ripides: Medea, 1965; Tennessee Williams: 
Kočka na roz pálené plechové střeše, 1965; 
František Hrubín: Oldřich a Božena, 1968, 
aj.), ale také s re žisérem → K. Bryndou (Jiří 
Šotola: Padalo listí, padala jablíčka, 1986, 
ad.). Navrhoval scénu i pro operu (Wolfgang 
Amadeus Mozart: Figarova svatba, 1968, 
1976, vždy rež. Miloslav Nekvasil; Dmit-
rij Šostakovič: Katěrina Izmajlova, rež. Ilja 
Hylas, 1971; Richard Wagner: Tannhäuser, 
1972, rež. I. Hylas; Giuseppe Verdi: Nabucco, 
1968, rež. M. Nekvasil, 1989 Rudolf Málek; 
Richard Wagner: Rienzi, 1982, rež. Miloslav 
Nekvasil; Bedřich Smetana: Libuše, 1984, rež. 
R. Málek, ad.), balet (Edvard Hagerup Grieg: 
Peer Gynt, 1973, choreografie Alexandr Lem-
berg j. h.) a také pro operetu. Spolupraco val 

s dalšími divadly v regionu (→ Těšínské di-
vadlo, → Slezské divadlo), ale i v Praze, By-
tomi, Rize a Minsku, s → ČTO, amatérským 
→ Divadelním souborem IM PULS Ostrava 
ad. Vystavoval na všech roč nících Pražského 
quadriennale. Do r. 1989 předseda ostr. po-
bočky Svazu českých dra matických umělců. 
Lit.: 60 let Státního divadla v Ostravě, Ostrava 1979; 
Ptáčková, V.: Česká scénografie XX. století, Praha 1982; 
70 let Státního divadla v Ostravě, Ostrava 1989.   JŠt 

ŠRÁMKOVÁ , Hana, herečka, umělecká šéfka,
 * 14. 5. 1930 Praha. 
Absolventka Divadelní akademie múzic kých 
umění Praha (1952). Působila v diva dle v Kar-
lových Varech, 1960–86 angažmá v → Tě-
šínském divadle (zde 1975–77 um. šéfka čes. 
scény). Dlouholetá první dáma souboru. Hl. 
role ve hrách Anna Kareninová Lva Niko-
lajeviče Tolstého (1966), Královna Kristina 
Augusta Strindberga (1972), Paní Marjánka, 
matka pluku Josefa Kajetána Tyla (1977), 
Vassa Že leznovová Maxima Gorkého (1982).
Lit.: Almanach 40 let Těšínského divadla, Český Těšín 
1985; Almanach 50 let Těšínského divadla, Český Tě šín 
1995.   AJ 

ŠRÁMKOVÁ , Marta, folkloristka, etnografka, 
editorka, * 3. 7. 1935 Brno. 
Otec, dialektolog → A. Kellner, byl prof. 
na MU, matka byla odb. asistentkou na ka-
ted ře jazyků MU. M. Š. studovala obor ná-
rodopis v l. 1953–58 na FF UJEP v Brně. 
1960–93 pracovala v Ústavu pro etnografii 
a folk loristiku ČSAV v Brně (dnes Etno-
logický ústav). Věnovala se všestrannému 
výzkumu lid. slovesnosti, zejm. → lid. ba-
ladě. S → O. Sirovátkou, s nímž soustavně 
spolupra covala, sestavila např. soupis balad 
s demonologickými a legendárními náměty 
(Ka talog českých lidových balad, 1990) a vy-
dala jejich edici (České lidové balady, 1983). 
Soustředila se také na lid. prózu, s O. Siro-
vátkou připravila lit. zpracování např. → 
povídek pověrečných (Devětkrát les, třikrát 
ves, 1982) a → pohádek kouzelných (např. 
Čarovná stolička, 1979). Její převyprávě ní 
vždy respektují charakteristické rysy přísluš-
ného folk. útvaru a vycházejí z dů kladného 
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poznání principů → lid. vypravěčství. Zabý-
vala se úlohou → pověstí při vytváření reg. 
povědomí. Mnoho z prací Š. postihlo kompli-
kované interetnické aspekty → lid. kultury 
ve Slezsku, speciálně na česko -pol. pomezí; 
soustředila se však i na lid. kulturu → Hlu-
čínska. O slovesném folkloru Slezska, o je ho 
jednotlivých žánrech a jeho reg. diferen ciaci 
Š. souhrnně pojednala v obsáhlé studii publi-
kace Slezsko a severovýchodní Morava jako 
specifický region (1997). 
Lit.: LK NEČMS 3; Pospíšilová, J.: Životní jubileum M. 
Š., ČL 1980; Málková, I. – Urbanová, S.: Literární slov-
ník severní Moravy a Slezska (1945–2000), Ostrava – 
Olomouc 2001.   JMl

ŠRUBAŘ , Rudolf, violista a hudební peda gog,
 * 6. 4. 1925 Ostrava, † 16. 1. 2009 Ostrava.
Studoval na Ústavu hudby a zpěvu v → Os-
tra vě. 1947–49 a 1956–58 byl žákem violisty 
Antonína Hyksy. Od r. 1945 byl violistou or-
chestru ostr. opery (→ NDM), později také 
ostr. profesionálních komorních a symf. or-
chestrů. Podílel se na založení → Ostrav-
ského kvarteta (1953), jehož byl (do r. 1988) 
jedi ným violistou. Vystupoval jako sólista 
(často v dílech soudobých čes. skladatelů). 
Působil jako funkcionář krajské pobočky 
→ Svazu českých skladatelů a koncertních 
umělců. Zase dal v porotách domácích hud. 
soutěží. Od r. 1967 byl učitelem Státní (dnes 
→ Janáčkovy) konzervatoře v Ostravě, podí-
lel se (1972) na vzniku → Kubínova kvarteta. 
Publikoval básně pod pseud. Petr Den.   JM 

ŠTAFA , Rudolf, sochař, malíř, * 14. 4. 1925 Je-
senec (Prostějov).
V l. 1945–47 studoval AVU (učitelé Vladimír 
Sychra, Karel Minář), odkud r. 1947 přestou-
pil na VŠUP (učitel Karel Tondl), kde absol-
voval r. 1950. Od r. 1953 žije v → Třinci, kde 
se stal výtvarníkem → TŽ. Zprvu sochařsky 
experimentoval s nalezenými kameny a ša-
motem, později začal vytvářet z kovu své pro-
filové plastiky, které vystavoval od r. 1964 
na mez. veletrzích i na řadě výstav doma 
(Praha, Brno, Ostrava ad.) a v zahraničí (Ga-
lerie Penelope v Římě a 33. Bienále v Benát-
kách, 1966; Světová výstava v Montrealu, 

1967; Varšava 1968; Calgary 2008 ad.). Tyto 
geometrizované minimalistické objekty, zná-
zorňující často archetypální symboly lidství, 
se v monumentálním měřítku staly součástí 
veř. prostor zejm. Třince (Matka s dítětem 
u hotelu Slovan, 1964–65; Totem svobody 
na nám. Tomáše Garrigua Masaryka, 1968; 
kovový reliéf pro kino Kosmos, 1969; plas-
tika pro budovu spojů, dnes na kruhovém 
objezdu v Oldřichovicích, 1969; vodní plas-
tika pro ZŠ Slezská, 1970, ad.), ale též např. 
lokalit v rodném kraji (pamětní deska Vladi-
míra Ambrose v Prostějově, 1969). Po r. 1968 
nesměl Š. veřejně působit, což ho vedlo 
k zaměření na malbu, která v čistých, výraz-
ných barvách a jednoduchých tvarech for-
málně navazuje na jeho sochařskou tvorbu 
(např. Slovanská Venuše, Neznámé kultury, 
Ikony monarchů, Bohyně plodnosti, Šaman). 
Po r. 1989 Š. znovu vytváří také monumen-
tální realizace, např. Květ svobody před ZŠ 
v Kostelci na Hané (1997) či plastiky Rodina 
(2001) a Souznění (2003) v parku třinecké ne-
mocnice. Je také organizátorem um. aktivit 
v regionu (Galerie Pod širým nebem, Hrčav-
ské pomezí, Třinecké dny umění). V r. 2005 
mu třinecká galerie Trisia uspořádala 
retrospektivní výstavu k životnímu jubileu 
a r. 2008 získal Cenu města Třince.
Lit.: Bogar, K.: R. Š. Výstava profilových plastik a ob-
razů, 1994; Varmuža, V.: R. Š. Plastiky a obrazy (kata-
log jubilejní výstavy), Třinec 2005; Ostrava Art 2008, 
Ostrava 2008; Výtvarní umělci Třinecka I, Třinec 2012. 
Obr.: S (105, 136).   JI

ŠTALMACH , Josef → Stalmach, Josef

ŠŤASTNÁ , Irena (roz. Václavíková), básnířka, 
knihovnice, * 25. 10. 1978 Opava. 
Vystudovala čes. jazyk a literaturu na FF 
→ OU (2002) a knihovnictví na FPF → SU 
(2003). Profesně se věnuje knihovnictví. 
Básně a povídky zveřejňovala v časopisech 
Host, Pandora, → Protimluv, Psí víno, → 
Weles aj. Je zastoupena v antologiích a alm. 
V srdci černého pavouka (2000), Cestou 
(2004), Antologie české poezie 1986–2006 
(2007), Ty, která píšeš (2008, 2011 portugal-
sky). Prvotina Zámlky (2006) představuje 

ŠRÁMKOVÁ



415

ŠŤASTNÁ ŠTENCLOVÁ

poezii zaměřenou na témata ohrožení, úz-
kosti, smrti. Výraz je soustředěn k napětí 
mezi větou a veršem. Vnitřní život plný 
znepokojení určuje tematicky i druhou 
sbírku Všechny tvoje smrti (2010). Obrazy 
harmonie, milostiplné erotiky jsou v rovno-
váze s okamžiky zlomu, bolestného prozření 
a reflexemi na hranicích krutosti. Živorodky 
(2013) tématem představují znovu zlomové 
momenty lidského života, zraňování se stává 
básnickému subjektu sebepoznáním, výraz 
určují fragmentárnost, nedořečenost i úspor-
nost.
Lit.: Kopáč, R.: Popálené dlaně (Ženy v české poezii), 
Uni 16, 2006, č. 6; Štolba, J.: Právo prvotiny, Host 24, 
2008, č. 3; Motýl, I.: Jó, mladé básnířky, Týden 18, 2011, 
č. 39.   IM 

ŠŤASTNÁ , Marie, básnířka, šperkařka, * 6. 4. 
1981 Valašské Meziříčí.
Po absolvování Střední pedagogické školy 
v Přerově vystudovala dějiny umění se zamě-
řením na památkovou péči a prům. památky 
a dějiny kultury na FF → OU (2005). Do lit. 
světa vstoupila lit. soutěží Ortenova Kutná 
Hora, od r. 1999 na ní získávala ocenění 
(r. 2003 první cena). Z tohoto období pochází 
také první sbírka Jarním pokrytcům (1999). 
Sbírka oceněná v Kutné Hoře, Krajina s Ofé-
lií (2003), byla r. 2004 vybrána na prestižní 
Cenu Jiřího Ortena, udělovanou autorům 
do 30 l. Ve veršovaných obrazech a scénách 
jsou nesentimentálně a otevřeně zachyceny 
dosavadní životní, milostné a erotické zkuše-
nosti. Útržky osobních vzpomínek a rodinné 
paměti s odstupem, věcností i hlubokým 
prožitkem utvářejí sbírku Akty (2006). Spolu 
se sestrou Karlou (ilustrace) připravila sbírku 
Interiéry (2010), v níž ve zlomcích ožívají 
místa, okamžiky a emoce spojené s dětstvím 
a konkrétním místem. První verše časopi-
secky uveřejnila r. 2000 v Hostu, pak tiskla 
v Psím víně, Dobré adrese, → Protimluvu aj., 
její verše jsou zastoupeny v Antologii české 
poezie II. 1986–2006 (2007), v alm. Nejlepší 
české básně v roce 2009. 
Lit.: Nebeský, J. K. Jednohubky snů čerstvou pažitkou, 
Tvar 15, 2004, č. 6; Kopáč, R.: Popálené dlaně (Ženy 
v české poezii), Uni 16, 2006, č. 6; Hájek, J.: Po okraj 

spokojenosti, Tvar 18, 2007, č. 6; Motýl, P. – Piorecký, 
P. – Zizler, J.: O poezii roku 2006, Tvar 18, 2007, č. 20; 
Piorecký, K.: Mezi útočištěm a úkolem, Tvar 20, 2009, 
č. 1; Martínková-Racková, S.: Tiché drama dospívání, 
A2 7, 2011, č. 10.  IM

ŠTEFANIK , Antonín, dirigent hornické hudby, 
skladatel, * 10. 2. 1890 Petřvald (Karviná), 
† 20. 9. 1968 Petřvald. 
Pův. horník, později technik, organi zátor 
a dirigent hornické dechové hudby, přede-
vším na Dole Zárubek v → Ostravě (→ děl-
nické dechové hudby). Stal se velmi populární 
postavou venkovských zábav v → Petřvaldě 
a okolí. Komponoval řadu tanců (polka Basa 
s bubnem), pochodů (např. známý Jubilant) 
a také písní (větši nou úpravy hornických 
a → lid. písní) pro tzv. malou dechovku. 
Mnohé z nich zli dověly. Spolupracoval s ostr. 
rozhlasem (→ ČRO) na folk. programech. 
Lit.: Rohel, J.: A. Š., Petřvald u Karviné 1985.   MMl 

ŠTENCLOVÁ , Ivana, malířka, výtvarnice, * 27. 11. 
1980 Vítkov (Opava).
Po studiích na SUPŠ v → Opavě (1995–99) 
vystudovala AVU (ateliér kresby Jitky Svo-
bodové, absolvovala 2005). Kresba tvoří zákl. 
pilíř veškeré tvorby Š., i malby komponuje 
na grafickém principu či je kresbou výrazně 
doplňuje. Druhým úhelným kamenem její 
výtv. techniky je experiment, který se proje-
vuje v užívání nezvyklých prostředků (tavná 
pistole, injekční stříkačka, dráty a kabely, 
razítka, válečky, tampony do uší, rentgenové 
snímky ap.). V poslední době též vypaluje 
kresbu laserem do plechu. Vytvořené vzorky 
a dekorace podporují význ. plán obrazů. 
Námětově se Š. soustředí především na por-
trét a autoportrét, které jsou jí prostředkem 
k rozkrývání intimních stavů, rodinných 
poměrů a mezilidských vztahů, nečekaných 
kontrastů a dualit, jež často míří k absurditě 
a grotesknosti. V těhotenství se k okruhům 
témat Š. přidalo mateřství, které proměnilo 
i vl. techniku (malba ze skvrn rozpíjejících 
se na prostěradlech). Š. vystavovala samo-
statně již za studií (např. Galerie Gaudeamus 
ve → Vítkově, 2004), později uspořádala 
výstavy v Muzeu moderního umění Andyho 
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Warhola v Medzilaborcích (Nahá, 2006), → 
Domě umění v Opavě (Něžný mirelon, 2007), 
Galerii Beseda v → Ostravě (Vražda v domě, 
2008; Euphoria, 2013), → Ostravském mu-
zeu (Ivana Dixit, 2009), Obecním domě 
v Opavě (Á la Diana, 2010), Novoměstské 
radnici v Praze (Zoe, 2012) aj. Účastnila 
se řady kolektivních výstav doma (např. 
Spřízněni… ve Veletržním paláci v Praze, 
2006, či Intercity Praha – Berlín v pražské 
Výstavní síni Mánes, 2007) i v zahraničí 
(Německo, Berlín, finské Tampere). Kromě 
vl. výtv. činnosti působí též jako kurátorka 
výstav (ostr. sympozium Smalt Art). Její dílo 
je zastoupeno ve sbírkách NG, GVUO, Ga-
lerie Felixe Jeneweina v Kutné Hoře, Muzea 
moderního umění v Medzilaborcích, Nadace 
Jana a Milana Jelínkových ve Švýcarsku 
ad. Š. žije a tvoří v Ostravě.
Lit.: Půlpán, V. – Pivoda, P.: Osobnosti galerie Beseda – 
Portréty, Ostrava 2010; oficiální internetové stránky: 
www.stenclova.cz. 
Obr.: V (267, 278).   JI

ŠTĚPÁN , Marek Jan, architekt a designér, * 9. 8. 
1967 Brno. 
Absolvent Fakulty architektury VUT (1991). 
Spoluzakladatel projekčního sdružení Cejl 
(1995) a vl. projekčního studia Ateliér Štěpán 
(1997). Člen České komory architektů, sekre-
tář Umělecké a liturgické komise Ostravsko-

-opavské diecéze. Dlouhodobě a systematicky 
se věnuje projektům a úpravám sakrálních 
staveb. Jeho aktuální moderní výraz je vždy 
korigován inspirací v konstantách tradiční 
sakrální architektury. Užívá tak nadčaso-
vých forem, často s hojným uplatněním sym-
bolických prvků. Je autorem kaple sv. Ducha 
ve Starém Zubří (1996–2000; ještě v duchu 
arch. postmoderny), věže kostela sv. Flo riá-
na v Kozmicích (2001–02), interiérů kostelů 
sv. Václava v Moravské → Ostravě (2003–04) 
a sv. Kateřiny v Ostravě -Hrabové (2003–06). 
Je autorem projektu novostavby kostela 
sv. Ducha v Ostravě -Zábřehu (2004–07). 
Mimo oblast regionu si zaslouží zmínku 
kostel sv. Ducha v Šumné (2005–08), areál 
mše papeže Benedikta XVI. v Brně (2009) 

či liturgická úprava katedrály sv. Mikuláše 
v Českých Budějovicích (2011–13).
Lit.: Strakoš, M.: Průvodce architekturou Ostravy, 
Ostrava 2009. 
Obr.: A104.   JJu

ŠTĚTKÁŘ , Karel, grafik a malíř, * 10. 2. 1918 
Mariánské Hory (Ostrava -město), † 8. 8. 
1999 Ostrava. 
Studoval VŠUP (1947–52, učitel Antonín 
Pelc). Hl. oborem jeho činnosti po absoluto-
riu byla polit. karikatura v du chu kom. pro-
pagandy. Po okupaci 1968 byl mezi předními
 „normalizátory“. Byl autorem některých de-
korativních prací pro architek turu, vytvářel 
polit. plakáty, grafické cykly a vydal knihu 
Kresby a obrazy z cest po Sovětském svazu 
a Bulharsku (1973). Vystavoval společně 
v Krajské organi zaci SČVU v Ostravě, sa-
mostatně např. v → GVUO (1961), → Haví-
řově (1969), Olomouci (1973) a Praze (1975). 
Je za stoupen ve sbírkách GVUO. 
Lit.: Almanach Krajské organizace SČVU v Ostravě, 
Ostrava 1985. 
Obr.: V198.   PH 

ŠTIKA , Jaroslav, etnolog, ředitel Valašského 
muzea v přírodě, * 1. 4. 1931 Rožnov pod 
Radhoštěm (Vsetín), † 28. 9. 2010 Rožnov 
pod Radhoštěm. 
Po maturitě na reálném gymnáziu ve Valaš-
ském Meziříčí r. 1950 začal studovat čes. ja-
zyk, dějepis a hud. výchovu na PF UP, poté 
přestoupil na UJEP v Brně, kde v l. 1951–55 
studoval etnografii a historii (prof. → J. Ma-
cůrek a Antonín Václavík). Pak krátce půso-
bil jako správce Valašského muzea v přírodě 
v Rožnově pod Radhoštěm. V l. 1956–71 
pracoval jako věd. pracovník Ústavu pro et-
nografii a folkloristiku ČSAV (zde r. 1962 
obhájil kandidátskou práci Karpatské sa-
lašnictví na východní Moravě, vydanou 
r. 1972). V r. 1972 se vrátil do rožnovského 
muzea jako ředitel. Spolupodílel se na pří-
pravě folk. festivalů v Rožnově pod Radhoš-
těm, Strážnici, Dolní Lomné aj. Celoživotně 
sbíral → lid. písně, psal scénáře telev. po-
řadů a byl předsedou Valašského muzejního 
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a národopisného spolku. V Rožnově založil 
a vedl ženský pěvecký sbor Polajka. Výzkum 
karpatského → salašnictví a → Valašska zu-
žitkoval v monografiích Etnografický region 
Moravské Valašsko, jeho vznik a vývoj (1973), 
Lidová strava na Valašsku (1980, 1997), Čes-
koslovenská muzea v přírodě (1989), Těšín-
sko I–V (1997, 2000–03, s → I. Stolaříkem 
a Věrou Tomolovou), Valaši a Valašsko (2007).
Lit.: BSSSM Supplementum 1; Vařeka, J.: Pozdrav J. Š., 
Národopisné aktuality 18, 1981; Langer, J.: PhDr. J. Š., 
CSc., jubilující, ČL 83, 1996; Od folkloru k folklorismu. 
Slovník folklorního hnutí na Moravě a ve Slezsku, Stráž-
nice 1997; Mikulcová, M. – Graclík, M.: Kulturní toulky 
Valašskem, Frýdek -Místek 2001.   KS

ŠTRAMBERK  (Nový Jičín), město s hradem 
v Libotínských vrších (předhůří Beskyd) při-
bližně na hranici etnografických oblastí Laš-
ska a Valašska; 3 329 obyvatel (2011).
Zdejší území bylo osídleno již v době stř. pa-
leolitu, jak doložil archeol. nález neandrtál-
ského člověka v jeskyni Šipka na svahu hory 
→ Kotouč. Téměř nepřerušené osídlení jejího 
vrcholu lze sledovat od ml. doby kamenné. 
Spol. těžiště se však v raném středověku 
přesouvalo na Zámecký kopec, kde vznikl 
snad koncem 13. nebo na poč. 14. stol. hrad 
Strallenberg (→ hrady) s podhradní osadou. 
Lokace městečka (→ středověká kolo nizace) 
je doložena listinou morav. markraběte Jana 
Jindřicha ze 4. 12. 1359, kdy je poprvé pí-
semně uváděn i hrad. Město bylo tehdy na-
dáno tradiční mi měst. výsadami, včetně 
práva na opevně ní. Mělo se řídit olomouckým 
měst. právem. Hrad a městečko měly posílit 
moc markra běte na severových. Moravě, byly 
zároveň správním a hosp. centrem poměrně 
velkého panství. Již v r. 1380 markrabě Jošt 
dal pan ství lénem pánům z Kravař (→ Kra-
vařové). Po jejich vymření r. 1433 se majitelé 
rychle střídali, po krátké držbě Ctibora z Cim-
burka přešel Š. s panstvím do rukou Pukliců 
z Po zořic, za Jiřího z Poděbrad se staly načas 
manstvím, zrušeným za držby Boskoviců Ma-
tyášem Korvínem v r. 1477. Na sklonku 15. stol. 
je koupili vladykové z Hustopeč a v r. 1523 → 
Žerotínové, kteří je v r. 1533 rozdělili. Nový 
Jičín s Bernarticemi a Šeno vem byl připojen 

ke štramberskému zboží, a tak vzniklo pan-
ství novojičínsko -štram berské. Postavení Š. se 
zkomplikovalo, když celé panství v r. 1558 
zakoupili od Jana ze Žerotína novojičínští 
měšťané. Konfliktní vztah je doložen mnoha 
stížnostmi na útisky Novojičínských, snahy 
štramberské měst. rady o vymanění z područí 
však byly mar né. Š. ztratil pozici střediska 
panství a sídla správních orgánů, byl malým 
městečkem zemědělsko -řemeslnického cha-
rakteru, v r. 1614 se 47 osedlými, přibližně 
350 obyv. Za účast ve stav. povstání bylo pan-
ství Novému Jičínu konfiskováno a r. 1624 
předáno jezu itské koleji v Olomouci. → Je-
zuité se zasloužili o vybudování zdejšího → 
poutního místa na hoře Kotouči, kde vznikla 
křížová cesta a dva chrámy – čes. tzv. dolní 
kostel Nanebevstoupení Páně a něm. tzv. horní 
kostel Povýšení sv. Kříže. Š. za → třicetileté 
války značně utrpěl. Již r. 1621 bránila měs to 
s hradem stav. posádka až do vybojování svob. 
odchodu, 21. 2. 1624 byl vypálen pol. kozáky, 
utrpěl r. 1626 při tažení mansfeld ských oddílů 
a ve 40. l. při obsazení kraje Švédy. K obnově 
mělo přispět privilegium Ferdinanda III. udě-
lující Š. dva jarmarky, obnovené r. 1667 Le-
opoldem I. Tur. nebez pečí i protihabsburská 
povstání v Uhrách hosp. prosperitu naru-
šovala. Panství po zrušení jezuitského řádu 
r. 1773 přešlo do držby Tereziánské rytířské 
akademie. Rozvoj řemeslné výroby přispěl 
k růstu populace, v r. 1834 má Š. již 2 507 obyv. 
a 398 domů. Š. patřil ke skupině východomo-
rav. a slez. měst orientujících se zejm. na roz-
voj textilní výroby. Se surovinovou základnou 
souvise la také výroba vápna; v r. 1880 byl zal. 
vápencový lom bratří → Gutmannů na Ko-
touči, 1885 vápenka Antonína Schindlera, 
1926 vápenka Gutmannů. Ti r. 1912 pod Ko-
toučem vybudovali také mo derní cementárnu. 
K rozvoji přispí valo železniční spojení, které 
obstarávala od r. 1881 Studénko -štramberská 
a od r. 1896 i Štrambersko -veřovická dráha 
(→ dopravní poměry). Od 60. l. 19. stol. se roz-
víjí kult. a spolkový život, r. 1863 byla zal. Ob-
čanská beseda, v r. 1921 tu vyvíjelo činnost asi 
30 spolků. – Město si zachovalo středověkou 

ŠTIKA 
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urbanistickou koncepci s pásmem hradeb i po-
zůstatky → lid. ar chitektury, v r. 1969 bylo 
vyhlášeno → měst. památkovou rezervací. 
K význ. stavbám patří zbytky štramberského 
hradu s měst. dominantou – věží zv. Trúba. 
Hrad od třicetileté války chátral, r. 1783 
se zřítila jeho přední část, zachována zůstala 
pouze věž a část hradeb. V l. 1901–04 byla věž 
opravena podle návr hu → K. Hilberta a zpří-
stupněna (zbytky paláce nahradila nešetrně 
turistická chata). Farní kostel sv. Jana Nepo-
muckého byl vystavěn v l. 1721–23, věž přista-
věna až v l. 1907–08. Uvnitř se nachází význ. 
sousoší Kalvárie, přenesené sem ze zrušeného 
kostela Povýšení sv. Kříže na Kotouči. Tamní 
poutní místo, uzavřené na konci 18. stol., bylo 
postupně likvidováno a poslední zbytky za-
nikly v důsledku těžby vápence, která pohltila 
větší část hory. Na zachovalé straně Kotouče 
se nachází význ. paleolitické naleziště – jes-
kyně Šipka, proslavená objevem čelisti nean-
drtálského dítěte → K. J. Maškou (→ pravěké 
osídlení), která byla r. 1960 prohlášena nár. 
přírodní památkou. Ke Š. neodmyslitelně 
patří pečení tradičního perníkového pečiva 
zv. „štramberské uši“, jehož podnět je spat-
řován v → pověsti o vyhnání Tatarů z města 
v polovině 13. stol., kteří po sobě zanechali 
pytle s uřezanýma ušima pobitých křesťanů. 
K lit. zachycení Š. srov. též heslo → Valašský 
betlém.
Ke zdejším rodákům patří luterský kazatel, vůdce a bis-
kup něm. emigrantů v severní Americe zv. stephanité 
Martin Štěpán (1777–1846), sběratel lid. slovesnosti 
Cyril Hykel (1896–1976), folklorista a učitel → V. So-
cha, pedagog a spisovatel → Z. Bár, jazykovědec → 
A. Kellner, cestovatel a spisovatel → J. Hanzelka ad.
Lit.: Kuča 7; HM 14; Blažek, B.: Š., Příbor – Štramberk 
1927; týž: Z archivu města Š, Příbor 1928; Šebá nek, J.: Po-
věst štramberská, ČMM 59, 1935; Jurok, J.: Nejstarší dě-
jiny Š., VSONJ 33, 1984; Hů lová, H.: Městská památková 
rezervace Š., VSONJ 39, 1987; Š. – Moravský Betlém. 
650 let od založení města Š. 1359–2009, Štramberk 2009. 
Obr.: H1–2; HZ91; M252–254; V75; Z50.   LD + JI

ŠTREIT , Jindřich, fotograf, * 5. 9. 1946 Vse-
tín. 
Absolvoval gymnázium v → Rýmařově 
a obor výtv. výchova na PF UP (1967). Jeho 
učiteli byli Ladislav Rusek, Zdeněk Přikryl, 

Ladislav Ja lůvka a Jana Jemelková. Nejprve 
učil v Rýma řově. Od r. 1974 pořádal výstavy 
v galerii na hradě So vinci, která měla velký 
význam pro disentní výtv. umění po okupaci 
r. 1968. Věnuje se soustředěně um. doku-
men tu v černobílé fotografii. V r. 1982 byl 
po účasti na nepovolené kolektivní výstavě 
na tenisových kurtech v Praze vyšetřován 
a odsouzen na 10 mě síců podmíněně pro hano-
bení představitelů republiky. V l. 1990–2003 
působí externě jako doc. na Filmové a tele-
vizní fakultě Akademie mú zických umění 
v Praze, 1991–1994 externě na katedře vizuál-
ních médií Vysoké školy výtvarných umění 
v Bratislavě, od r. 1991 na Institutu tvůr čí 
fotografie → SU. R. 2009 jmenován prof. 
Pracuje též na dokumentárních projektech ve 
Fran cii, Anglii, Rakousku, Německu, Japon-
sku i ČR (Vesnice, 1978–90; Ženská věznice, 
1992; Břevnovský klášter, 1993; Mikulov-
sko, 1994–95; Cesta ke svobodě, 1996–99, 
ap.). Je ryt. DC, členem Sdružení Q Brno, 
Spol ku olomouckých výtvarníků, Umělecké 
be sedy v Praze. Vystavoval v mnoha zemích 
světa i v řadě měst ČR, účastní se četných 
kolektivních výstav. Jeho dílo je zastoupe no 
v mnoha domácích i svět. sbírkách, např. 
MG, Moravské zemské muzeum v Brně, → 
SZM, NG, Uměleckoprůmyslové muzeum 
v Praze aj. Ze zahr. sbírek např.: Muzeum 
Sztuki, Łódź; Victoria and Albert Museum, 
London; International Center of Photogra-
phy, New York; Harvard University Muse um 
of Art, Cambridge; The National Galle ry 
of Art, Washington; Tokyo Metropolitan 
Museum of Photography, Tokyo, Brussels, 
Passau ad. Jeho fotografie jsou publikovány 
knižně: např. Lidé Třineckých železáren 
(2000), Fotografie 1965–2005 / Photographs 
1965–2005 (2006), Vítkovice (2008), Víra 
a odpuštění / Faith and forgiveness (2008), 
Europeans (2009). 
Lit.: Brána naděje v Galerii Opera NDM v Ostravě (ka-
talog), Ostrava 2001; Moucha, J. – Musilová, H. – Ho-
dek, E. M.: Fotogenie identity: paměť české fotogra-
fie / The photogeny of identity: The memory of Czech 
photography. Praha 2006. 
Obr.: V225.   PH

ŠTRAMBERK
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ŠTÚR , �udovít a Slezsko
Š. vztah k Slezsku vycházel z tradice, která 
vznikla už v reformačních dobách a kterou 
představoval svým životem i dílem → J. Třa-
novský. Š. ovlivnil → P. Stalmacha, kte rý 
za svých studií v Bratislavě navštěvoval 
Š. přednášky. Utvářelo se zde Stalmachovo 
slovanofilství, proto jeho úsilí o obrození pol. 
nár. života na → Těšínsku nebylo proti čes. 
Š. ovlivnil nejen Stalmacha, ale i čes. budi-
tele na Těšínsku → J. Winklera, který šířil 
zájem o slov. nár. život v čes. tisku. Oba budi-
telé pod vlivem Štúrovým usilovali o sblížení 
slez. lidu jak čes., tak i pol. národ nosti. 
Lit.: Ficek, V.: Ľ. Š. a Slezsko, in: Z rodného kraje, 
Os trava 1977.   JS 

ŠTÝVAR , Václav, hudební pedagog, sbormistr 
a hudební skladatel, * 20. 6. 1932 Ostrava, 
† 4. 1. 2013 Ostrava. 
Studoval na Vyšší hudebně -pedagogické 
škole (dnes → Ja náčkova konzervatoř) v → 
Ostravě sólový zpěv a dirigování. 1959 při-
šel do → Třince, kde působil jako učitel hud. 
výchovy a sbormis tr. Stal se postupně sbor-
mistrem Pěveckého sdružení Martinů, sborů 
třineckého Domu dětí a mládeže, Komorního 
sboru Collegium a Dívčího sboru gymnázia 
v Třinci. Přede vším třineckým dětským sbo-
rům jsou věno vány Š. úpravy (zvl. slez.) → 
lid. písní a umělé dětské písně. K hud. tema-
tice je orientována i Š. výtv. činnost.
Lit.: BSSSM Supplementum 2; Nowak, J.: V. Š. 
(k 80. narozeninám regionálního hudebního pedagoga 
a sbormistra), in: Tradice a současnost vzdělávání učitelů 
hudby a hudební výchovy, Ostrava 2012.   JM 

ŠULÁKOVÁ , Jarmila (provdaná Schmidtová), 
zpěvačka, * 27. 6. 1929 Vsetín. 
Po rodičích zděděné hud. nadání uplatni la 
nejprve v dětských a dívčích pěveckých 
souborech. Interpretaci → lid. písní se za-
čala věnovat r. 1948. Po založení Brněn-
ského rozhlasového orchestru lidových 
nástrojů se stala jeho sólistkou. Do r. 1964 
spolupraco vala se vsetínským souborem Ky-
čera. V r. 1965 se stala externí, později stá-
lou zpě vačkou ostr. → Cimbálové muziky 
Technik. Její um. ved. → J. Rokyta zásadně 

ovlivnil další um. rozvoj Š. Kromě Techniku 
vystu povala Š. i s dalšími valaš. soubory, 
často zpívala s Josefem Lažou i s příslušni-
cemi své rodiny. Od poloviny 90. l. spolupra-
cuje i s vizovickou folkrockovou skupinou 
Fle ret. Nahrávala v Československém roz-
hlase (zvl. v Brně a → ČRO), spolupracovala 
s Československou televizí. Uplatnila se jako 
sólová zpěvačka na mez. folk. festivalu 
ve Strážnici, na Rožnovských slavnostech aj. 
Vydala několik samostatných zvukových no-
sičů (např. A vy páni muzi ganti, 1993; Okolo 
Súče, 2001; Prodavačka úsměvů, 2002), 
na vydání dalších se – spolu s Cimbálovou 
muzikou Technik ad. – podí lela. Š. je jednou 
z nejvýznamnějších osob ností současného 
čes. folk. hnutí. 
Lit.: Stolařík, I.: Rozárka jubilující. K životnímu jubi leu 
národní umělkyně J. Š., Národopisné aktuality 26, 1989, 
č. 4.   JM 

ŠULC , Jaroslav, učitel, spisovatel, * 22. 9. 
1903 Mělník, † 22. 7. 1977 Ostrava. 
Pedagogicky působil v → Ostravě, → Opa vě, 
→ Vítkově, potom v Praze. Své práce tiskl 
v ostr. tisku, inicioval kult. akce → Bezru-
čovy Opavy. Jako básník se projevil v pří-
rodní lyrice, většina jeho textů však působí 
verbalistně. Také Š. próza nese sto py lyric-
kého vidění zal. na protikla du prům. města 
a beskydské krajiny (próza Vrak, 1930). 
Podobně je motivovaná i básnická sbírka 
Dva hlasy (1934). Národnostních poměrů 
na kon ci 30. l. se dotkl Š. román Příběh 
poštmistra Dluhoše (1937). Život Vávlava 
Šolce ho inspiro val k románu Marnotratný 
syn (1943), méně zdařilá je biogr. próza 
o → J. Kalusovi Dům pod horami (1945). 
Psal také verše i prózu pro děti, část jeho lit. 
prací zůstala v rukopise.
Lit.: Urbanec, J.: Dva světy J. Š., ČSM-B 31, 1982; Šuleř, 
O.: Laskavé podobizny, Ostrava 2005.   JS 

ŠULEŘ , Oldřich, prozaik, dramatik, publicis ta, 
rozhlasový redaktor, * 1. 6. 1924 Ostrava. 
Od r. 1929 žila rodina na Jesenicku. Začal 
studovat v Opavě, ale r. 1938 bylo čes. gym-
názium evakuováno do Valašského Mezi-
říčí. Již za studií práv v Praze (JUDr. 1950) 
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spolupracoval s rozhlasem, kde nastoupil 
do redakce ostr. rozhlasu (→ ČRO, → re-
dakce pro děti a mládež). Napsal stovky 
rozhl. pořadů, pásem a pohádek. Pracoval 
jako metodik Krajské lidové knihovny, ře-
ditel → Krajského nakla datelství (1957–61), 
ved. red. → ČeKv (1959–61), ved. po-
bočky Svazu československých spiso vatelů 
(→ OS). Následně byl politicky perzekvován, 
v 70. l. nejdříve strojníkem, pak právníkem 
u Okresní správy silnic v → No vém Jičíně. 
V l. 1990–2000 předsedou ostr. pobočky 
Obce moravskoslezských spisovatelů. Publi-
koval v četných perio dikách (→ NSv, Kvě-
ten, ČeKv, Plamen, Tv, Kmen, Vlasta, Květy 
aj.). Debutoval úspěš nou rozhl. hrou Stanice 
Sousedov (1948), kterou později přepracoval 
do prozaické podoby (1958). Její děj se ode-
hrává na malé valaš. železniční stanici v době 
druhé svět. války. Následovala rozsáhlá ro-
mánová kronika Letopisy v žule (1957), v níž 
na základě důkladného studia zachytil pro-
tichůdné osudy lidí Jesenicka. Kniha se do-
čkala mnoha vydání v různých nakl. a získala 
mnohá ocenění. Š. vypravěčské schopnosti 
se uplatňují zejm. v široce pojatých příbězích 
s pevnou výstavbou postav, opírajících se 
o dobrou znalost historie a krajových reálií. 
Ve svých prózách se opakovaně vrací na Je-
senicko (Severní svahy, 1997), další skupinu 
knih věnuje Ostravsku (Měsíč ní krajina, 
1979, 2009; Dlouhé stíny, 1984; Horký pro-
voz, 1994; Třetí strana mince, 2008) nebo 
se vrací na → Valašsko a do Beskyd (Ve dne 
v noci, 1986; Je to chůze po kotárech, 1989, 
Cena Egona Erwina Kische za r. 1992). In-
spirací Š. vyprávění se stávají autentické 
osoby, např. → J. Kobzáň (O Janíčkovi ma-
lérečkovi, 1960), → P. Bezruč (Inkognito, 
1967), právník Alois Mikulec (Sláva a pád 
Va lašského pánbíčka, 1998), fakta a do-
kumen ty (Bílý kůň ve znaku, 2001; Hořela 
lípa, ho řela, 2002), často čerpá z folk. pra-
menů nebo ze záznamů reg. sběratelů, které 
dovede vypravěčsky sjednotit: Modrá štola 
a jiné pověsti z hor na severu (1985), Ovčák 
a drak (1986), Nic nalhaného, málo co pravda. 

Pověsti z Valašska (1993), Poklad pod jalov-
cem (1993), Zbojnické pohádky a pověsti 
z Valašska (1993), É trli – frli aneb Kdy na-
stane konec světa (2011). Spol. problematika 
je zachycena v krátkém románu Vášni vé po-
vahy (1969) a povídkovém souboru Marné 
návraty (1969). Své zkušenosti ze silničář-
ského prostředí uplatňuje v románu Valen-
týnská zima (1987). V románu Úhlavní přítel 
(2003) se vyrovnává s otázkami smys lu ži-
vota a přátelství. K význ. osobnostem a mís-
tům regionu se vztahují jak Paměti do mova 
(1994), tak podčárníky zveřejněné v MSDen 
(→ OD) v l. 1990–93 a knižně vydané jako 
Důvěrné dialogy (2000). Autor četných rozhl. 
reportáží, dramatizací a pořadů pro děti, au-
tor knih pro děti (Bylina od černé žluny, 1964; 
Cyrilek, 1964; Na srnčích nožkách, 1966; 
Návratní ček, 1969; Krásné nesmysly, 2000). 
Dopisy J. Kobzáňa adresované O. Šuleřovi 
přináší svazek Nech sa buček zeleňá! (2004). 
Š. vzpomínky na umělce regionu jsou ob-
saženy v trilogii Laskavé podobizny (2005), 
Laskavé medailony (2007), Laskavá setkání 
(2008). Nad literárněteoretickou a literár-
něhistorickou problematikou se Š. zamýšlí 
v knize Třináctá komnata (2007). 
Lit.: Šajtar, D.: Skica k portrétu O. Š., SlSb 59, 1961; 
Juřina, V.: O. Š., Ostrava, 1990; Skutil, J.: Nad spole-
čenskými romány O. Š., VVM 46, 1994, č. 4; Urbanová, 
S.: Meandry a metamorfózy dět ské literatury, Olomouc 
2003; Urbanec, J.: Jesenický spisovatel O. Š., in: IV. sva-
továclavské česko -polsko -německé setkání v Jeseníku, 
Jeseník 2004; Blahynka, M.: Laskavé medailony, Haló 
noviny, 11. 8. 2007; Romanská, L.: O. Š.: Třetí strana 
mince, Průhledy, 2009, č. 1; Urbanec, J.: K jubileu O. Š., 
Průhledy, 2009, č. 3.   SU + LP 

ŠUSTALA , Ignác, podnikatel a továrník, * 7. 12. 
1822 Kopřivnice (Nový Jičín), † 29. 1. 1891 
Wien (Rakousko). 
Pocházel z rodiny kopřivnických dědič-
ných fojtů. Zákl. vzdělání získal v rodišti. 
V l. 1834–35 studoval na hl. škole v → Novém 
Ji číně, kde si osvojil němčinu. V l. 1835–39 
se učil sedlářskému řemeslu u mistra Jana 
Kudlíka v → Místku. Zde se poprvé se-
známil s výrobou bryček a kočárů. R. 1840 
odešel na tovaryšský vandr; pracoval na → 
Huk valdech, v Holešově a ve Vídni, kde 
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byl 6 l. zaměstnán u dvorního stavitele ko-
čárů Phillipa Kollera. V r. 1850 se vrátil 
do → Kopřivnice. Na místním fojtství a poté 
na tzv. zemanství (čp. 72) zřídil dílnu, v níž 
začal vyrábět bryč ky, oblíbené „neutits-
cheinky“ (→ Tatra Kopřivnice). V prosinci 
1852 mu brněnské místodržitelství propůj-
čilo tovární oprávnění, které umožnilo pře-
jít od řemeslné malovýroby k manufakturní 
vel kovýrobě kočárů. Protože Š. nevlastnil 
dost vysoký kapitál, přistoupili v l. 1853–58 
do podniku společníci: Adolf Raška, maji-
tel místní továrničky na kameninové zboží, 
a příborský měšťan Karel Mosler. V r. 1858 
ustavili firmu Schustala & Comp., jež měla 
právní formu veř. obch. společnosti. Š. roz-
šířil výrobní sor timent o lehké a přepychové 
kočáry, stěhova cí a poštovní vozy ad. Manu-
faktura získala odbytiště v Haliči, Bukovině, 
Moldávii, Rus ku, na Balkáně a v Orientě. 
Rozšířil se export do Pruska; v Ratiboři byla 
za ložena montážní dílna, kde se z jednot-
livých dílů kočáry kompletovaly. O export 
se staraly filiálky a obch. kanceláře firmy: 
od r. 1858 ve Lvově, 1864 v Ratiboři, 1872 
ve Vratislavi, 1873 ve Vídni, 1876 v Praze, 
1880 v Berlí ně a 1882 v Cernauti v Bukovině. 
Výrobky Š. manufaktury dosáhly úspěchů 
na svět. výstavách ve Vídni (1873), Paříži 
(1878) a Montrealu (1880). Š. řídil výrobní 
provozy osobně, zatímco společníci se sta-
rali o od byt a finance. V r. 1872 dal A. Raška 
podnět k ustavení konsorcia místních pod-
nikatelů, jež se chystalo financovat stavbu 
želez nice ze → Studénky do → Štramberka 
přes Kopřivnici (→ dopravní poměry). Hosp. 
krize v r. 1873 uskutečnění projektu oddálila. 
R. 1878 z firmy vystoupil A. Raška a požádal 
o vyplacení svého podílu. Zmenšení kapitálu 
společnosti vážně ohrozi lo existenci ma-
nufaktury. Fin. tísně Š. využili vídenští pe-
něžníci a velkoobchodníci → Gut mannové; 
nabídli peněžní výpomoc s pod mínkou, 
že zahájí výrobu železničních vozů. Š. na ná-
vrh přistoupil a začal v Kopřivnici stavět 
továrnu na železniční vagony, ovšem již 
s kapitálovou účastí Gutmannů. Krátce před 

Š. smrtí byla zahájena jednání o přemě ně veř. 
obch. společnosti v a. s. Stalo se tak až po Š. 
smrti r. 1891. Š. podíl ve společnosti přešel 
na jeho syny. 
Lit.: BSSSM 1; Heller 4.; Křesina, V.: Vznik a počátky 
kopřivnic ké vozovky, in: K dějinám Tatry Kopřivnice 
1, Kopřivnice 1967; Klos, M.: K počátkům kopřivnické 
vagónky a její produkci v letech 1882–1918, tamtéž; 
Myška, M. a kol.: Historická encyklopedie podnikatelů 
Čech, Moravy a Slezska 1, Ostrava 2003.   MM

ŠVÁCHA , Miloš, publicista, prozaik, * 6. 5. 
1921 Lubná (Rakovník), † 26. 6. 2003 Os-
trava. 
Novinářstvím se zaobíral nejen teoreticky 
v knize Umění psát pro noviny a rozhlas 
(1946), ale i prakticky (šéfred. → ČeKv, → 
ČRO). Zkušenosti totálního nasazení po uza-
vření vysokých škol zachytil v autobiogr. ro-
mánu U nás to začalo (1948). V reportážích 
a prózách zaznamenával bu dovatelský vý-
robní proces v kraji (Země na úsvitu, 1953; 
Lidé, uhlí, pětiletka, 1954), ale i poč. prů-
myslu na sev. Moravě (román Dravci, 1966). 
Později napsal dobrodružné romány pro mlá-
dež (Puma ze Sierry, 1967; Černý rytíř, 1971). 
V období „normalizace“ nesměl publikovat.
Lit.: Sivek, A.: Poněkud lidští dravci, ČeKv, 1966, č. 10; 
Sus, O.: Průmysl před prózou, Rovnost, 6. 7. 1966.   IM

ŠVIHÁLEK , Milan, publicista, redaktor a dra-
maturg, * 11. 1. 1944 Brno. 
Studoval Filmovou akademii múzických 
umění (1962–66), absolvoval Fakultu žurna-
listiky UK (1982) dipl. prací Čtvrt století 
publicistické tvorby v ostravském televiz-
ním studiu 1956–1981. V l. 1968–94 působil 
v → ČTO jako red. vysílání pro děti a mlá-
dež, dramaturg v redakci publicistiky, do-
kumentaristiky a vzdělávání a ved. TS. Od 
r. 1994 je vol ným publicistou a novinářem. 
Je autorem stovek scénářů k publicistickým, 
soutěžním a zábavním pořadům. Věnoval 
se zdrav. problematice (seriály Nebezpečný 
svět kalorií, s → R. Dolečkem; Soukromý 
vesmír, s prof. Zdeňkem Šerým; Recept pro 
miliony, s doc. Vlastimilem Myslivcem), 
dlouhodobě se vysí laly soutěžní pořady 
Ano – Ne a Větrná rů žice. Od konce 60. l. 
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do r. 1981 spolupracoval s → J. Vrožinou 
(cestopisné filmy z Afriky a Austrálie, re-
portáže o jachtaři → R. Konkol ském), spo-
lupráce se obnovila r. 1990 (dokumentární 
seriál Australská setkání, s ces tovatelem 
Miroslavem Zikmundem) a byla ukon-
čena Vrožinovou smrtí r. 1993. V sérii te-
lev. reportáží sledoval plavbu mořeplavce 
R. Konkolského kolem světa (Sám přes 
Atlantik ad.). V l. 1983–86 autor sky připra-
voval rozsáhlý seriál Za svědky minulosti 
(42 dílů), od 2. poloviny 90. l. se věnoval 
jako telev. scenárista a moderátor proble-
matice seniorů (Na dobré vyhlídce, 52 dílů; 
příspěvky pro Seniorklub), životního stylu, 
autorsky se podílel na dokumentárním 
cyklu Osudové okamžiky. Pro Českou te-
levizi Brno vznikl dokument Jak se vraždí 
na Moravě a ve Slezsku (1997, rež. Jaro-
slav Bařinka). Š. knižní prvotina Za svědky 
minulosti (1987), stejně jako telev. seriál 
(1983–86), pojednává o starých řemes lech 
a techn. památkách. Tituly Jak se rodí 
zvony (1997), Na kole třemi světadíly (spolu 
s Vítězslavem Dostálem, 1994), Šťastná 
planeta (s V. Dostálem, 1994) a Štěstí jmé-
nem Zuzanka (2002) mají publicistický 
a reportážní cha rakter. Nikdy se nevzdávej 
(2004) zachycuje životní příběh podnikatele 
Jana Pivečky ze Slavičína. Historii ČTO 
je věnována jeho publikace Pa desát let Tele-
vizního studia Ostrava (2005), cestovatelům 
20. stol. knížka Zapomenuté výpravy (s Mar-
kem Hýžou a Miroslavem Kačorem, 2005), 
ostr. báňským záchranářům Smrt si nezpívá 
(2008), Luhačovicím Luhačovická zastavení 
starodávná i novější (2008), osudům hl. kon-
struktéra → Tatry Kopřivnice Milana Galii 
Život s erbem Tatry (2009). Osobní vzpo-
mínky zachycuje Velký zeměpis malého světa 
(2011). Vodohospodáři Janu Čermákovi patří 
publikace Stavitel přehrad (2012), folkloris-
tovi a muzikantovi → J. Rokytovi rozhovor 
v knížce Jan Rokyta: S pěsničkú na světa 
kraj – besedování o všem možném (2012).
Lit.: Ježek, J.: Víc než milé připomenutí, MSDen, 25. 6. 
1993.   MŠť 

T
TÁBORY LIDU , specifická forma bezpro střed-
ního masového projevu politické vůle občan-
ské společnosti a vyjádření a prosazo vání 
národnostních, kulturních a politických po-
žadavků ve 2. polovině 19. a ve 20. století. 
Byly umožněny vydáním shromažďovacího 
zákona z 15. 12. 1867 a konaly se obvykle 
na místech s výraznou hist. tradicí. – První 
t. l. ve Slezsku se uskutečnil 12. 9. 1869 na → 
Ostré hůrce u Chabičova: ústy hlavnické ho 
rolníka Josefa Floriána Lhotského, faráře 
Antonína Grudy, kooperátora Josefa Dostála 
a prof. Rudolfa Demla zde zazněl požadavek 
zrovnoprávnění češtiny s němčinou a také 
výzva k rozumné a hospodárné podnikavosti 
čes. slez. sedláků jakožto předpokladu pro 
jejich vyrovnání s → Němci. Další se konal 
22. 8. 1869 ve Svi bici, byl především dílem 
slez. → Poláků a za zněl na něm požadavek 
připojení → Těšín ska k Haliči. 3. 7. 1881 pro-
běhly dva tábory – čes. a pol. – v Michálko-
vicích za zrovnoprávnění češtiny a polšti ny 
s němčinou ve školách a na úřadech. 25. 9. 
1887 se konal t. l. ve Slavkově u → Opavy 
(na louce u zájezdní hospody Latar na) k pod-
poře požadavků předložených 60 starosty 
opavského okr. novému zem. prezidentovi 
Olivierovi markýzi Baquehemovi (zrovno-
právnění češtiny a polštiny s něm činou před 
úřady, ve školách, zřízení čes. a pol. uč. ústavu 
ad.). Další tábory: 30. 6. 1889 → Hrabyně, 
11. 9. 1898 Ostrá hůrka, 28. 8. 1905 Kylešo-
vice. Zvl. místo zaujal 22. 9. 1918 t. l. na Ostré 
hůrce, na němž → J. Lukeš a Jaroslav Kva-
pil proklamovali požada vek samostatného 
státu „obepínajícího Če chy, Moravu a Slez-
sko a Slovensko“ a po třebu připojit k němu 
oblasti obývané tzv. → Moravci v Prusku 
(Hlubčicko a Ratiboř sko). Symbolický a tra-
diční charakter pak měly t. l. na Ostré hůrce 
1. 9. 1929 (odhalení Památníku slezského 
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odboje), 12. 9. 1937, 23. 9. 1945 a 21. 9. 1969 
(obnovení nacisty zniče ného Památníku). 
Lit.: Vlček, K.: T. l. ve Slezsku, Hrabyň 1938; Ficek, V.: 
T. l., in: Pravda o Slezsku, Opava 1961; Grobelný, A.: 
Slezsko v období národních tábo rů 1868–1871, Ostrava 
1962; Ostrá Hůrka 1869–1969, Opava – Háj ve Slezsku 
1969.   MM

TALLER , Ivan, dramaturg a dramatik, diva-
delní kritik, * 30. 3. 1930 Nymburk, † 24. 5. 
2001 Liberec. 
Působil v Československém rozhlase v Li-
berci, v divadlech v Liberci, Varnsdorfu 
a Kolíně. V l. 1964–66 byl dramaturgem 
ve Slezském divadle Zdeňka Nejedlého 
(→ Slezské divadlo) v Opavě a pak v → ČTO 
(propuštěn r. 1973 po stranických prověr-
kách). Poté byl dramaturgem v → Divadle 
Petra Bezruče v → Ostra vě (musel odejít 
r. 1976). Zde uvedl 4 z více než 20 svých 
her a dramatizací (Dobrý člověk z Clamecy, 
podle Romaina Rollan da, 1972; Oblomov, 
podle Ivana Alexandroviče Gončarova, 1973; 
Hvězdný princ, podle Antoina de Saint-
-Exupéryho, 1974, ad.). Div. kritiky psal 
zejm. do → ČeKv. 
Lit.: 70 let Státního divadla v Ostravě, Ostrava 1989.   JŠt 

TANEC  → Lidový tanec

TARANT , Michael, divadelní režisér, * 8. 2. 
1953 Praha. 
Absolvoval konzervatoř v Praze (1977), asi-
stent rež. v ND (u Václava Hudečka). Pů sobil 
v divadlech v Kolíně, Hradci Králové a Par-
dubicích (1981–91). Režisér (1991–94) a po → 
S. Šárském šéf činohry → NDM (1991–93). 
Zde mj. nastudoval Dona Jua na (scénář Věra 
Mašková a M. T., 1991), Shakespearova Kupce 
benátského (1991, s Shylockem Jiřího Čapky), 
Vzbouření v blázin ci Lope de Vegy (1993) aj. 
Hostuje jako režisér v opeře NDM (Guiseppe 
Verdi: Nabucco, 1998; Jacques Fromental 
Halévy: Židovka, 2002, ad.). Do ostr. činohry 
angažoval Marka Cisovského, Annu Cóno-
vou, Pavla Nečase, Miroslava Rataje, Dušana 
Škubala aj. Později působil mj. v Hradci Krá-
lové, Klad ně, Pardubicích a Olomouci. 

Lit.: Almanach Národního divadla moravskoslezského 
1919–1999, Ostrava 1999; Fikejz, M.: Český film. Herci 
a herečky 3, Praha 2008.   JŠt 

TATRA KOPŘIVNICE , jedna z nejstarších a nej -
významnějších automobilek v České repub-
lice. 
Svůj původ odvozuje od manu faktury na vý-
robu světově proslulých silničních kočárů 
(tzv. „neutitscheinky“) zal. → I. Šustalou 
v → Kopřivnici v r. 1850. V r. 1882 byla 
rozšířena o výrobu železničních vagonů, jež 
si vyžádala rozší ření dosavadního závodu, 
při kterém sehrál určitou úlohu kapitál obch. 
domu → Gutmannů ve Vídni. Po smrti za-
kladatele Šustaly byl podnik přeměněn 
na a. s. Nesselsdorfer Wagonbau Fabriks-

-Gesellschaft s majo ritou vídeňských akcio-
nářů. V polovině 90. l. vznikla myšlenka 
vyrábět v Kopřivnici automobily. Prvním 
byl → Prezident (1897), na jehož stavbě 
se podílel mistr Leopold Sviták z → Huk-
vald; o r. později byl posta ven první nákladní 
automobil. Od r. 1919 byly automobily TL 
4 (vyráběné v l. 1915–28) označeny značkou 
TATRA. Názvu Zá vody TATRA se začalo 
používat v r. 1923. O konstruktérské invenci 
kopřivnických ing. si lze učinit představu 
z faktu, že v l. 1898–1945 bylo uvedeno 
do výroby 115 typů vozidel, z toho 16 kole-
jových. Z nich nejúspěšnější byly osobní au-
tomobily T 57 a nákladní vozy T 27. Význ. 
techn. inovací bylo zavedení chlazení motorů 
vzduchem (1923). Automobilka a vozovka 
se staly od r. 1936 sou částí Ringhofferova 
koncernu. Od r. 1935 se v Kopřivnici začalo 
se stavbou leteckých motorů, montovaných 
do draků, vyráběných v koncernovém pod-
niku → Vagonka Studénka (T 001, T 131 
ad.). – V r. 1938 byla Kopřivnice zahrnuta 
do něm. záboru (→ mnichovský diktát). Pod-
nik pře vzala Detra, koncernová společnost 
Ring hofferova koncernu v Německu. R. 1945 
byl podnik znárodněn a měl charakter n. p. 
V r. 1951 byla vyčleněna výroba kolejových 
vozidel a převedena do → Studénky, ukon-
čena výroba osobních auto mobilů (posled-
ním typem byla T 600 Tatra plán, převedena 
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do Mladé Boleslavi) a sortiment zúžen na 
produkci těžkých nákladních automobilů. 
Z nich vynikly T 111, od 1962 T 138, od 1972 
T 148 a T 813. V malých sériích byla r. 1956 
obnovena výroba luxus ních osobních vozů 
pro reprezentační účely (T 603, od r. 1973 
T 613). K 1. 1. 1958 se staly součástí n. p. 
Tatra závody v Bánovcích nad Bebravou 
a v Čadci, které význ. měrou přispěly k in-
dustrializaci Slovenska. Po r. 1990 bylo 
uskutečněno několik málo úspěšných pokusů 
o privatizaci, jakož i ne úspěšný pokus vyvést 
podnik z krize nasa zením amer. manage-
mentu. V 90. l. byla součástí amer. koncernu 
TEREX Corporation, v jehož rámci se měla 
orientovat na výrobu těžkých nákladních 
automobilů. Od r. 2006 byla majetkem spo-
lečnosti Blue River, sestávající z čes. finanč-
níků a Američana Ronalda Adamse. Tehdy 
se zrodil projekt nového osobního automo-
bilu T 903 (měl navázat na řadu luxusních 
T 603, T 613 a T 700), záměr však nebyl rea-
lizován. V r. 2011 vstoupila do a. s. něm. fa 
DAF (19 % akcií) a zaměřuje se na výrobu 
nákladních automobilů TATRA 158 Phoenix. 
V současnosti je fa v konkurzu.
Lit.: K dějinám T. K. 1, 2, 3, 4, Ostrava 1972, 1970, 1975, 
1990; 100. výročí zahájení automo bilní výroby v T. K. 
Rozpravy Národního technického muzea v Pra ze, svazek 
152, Praha 1997. 
Obr.: M (112, 251).   MM

TÄUBER  (Teuber , Teyber), Heinrich, malíř, * 20. 8. 
1652 Krnov (Bruntál), † 3. 8. 1738 Krnov. 
Kde získal školení, není známo. R. 1684 
se stal krnovským měšťanem a je uváděn 
jako um. malíř. V r. 1700 se stal váženým 
senátorem → Krnova a působil zde jako 
měšťanský malíř. Je autorem dvou obrazů 
P. Marie Sedmibo lestné, které jsou umístěny 
v poutním koste le na → Cvilíně. První na-
maloval v r. 1683, druhý obraz, namalovaný 
v r. 1690 podle obrazu Petera Paula Rubense, 
se stal záhy proslulým a je dodnes uctíván 
jako milostný. 
Lit.: Schenková, M. – Olšovský, J.: Barokní malířství 
a sochařství v západní části českého Slezska, Opava 
2001.   MSch 

TAUSINGER , Jan, hudební skladatel, dirigent 
a pedagog, * 1. 11. 1921 Piatra Neamţ (Ru-
munsko), † 29. 7. 1980 Praha. 
Byl rumun. národnosti, absolvoval (1947) 
na bukurešťské konzervatoři dirigování 
a hud. kompozici. 1948–52 studoval stej né 
obory na pražské Akademii múzických 
umění. Od konce 40. l. působil jako dirigent 
a ved. mnoha čes. um. souborů. 1971–75 byl 
ředitelem pražské konzervatoře. Na začát ku 
T. skladatelského úsilí byly úpravy → lid. 
písní a dobou (poč. 50. l.) ovlivněné písně 
a kantáty. Od poloviny 60. l. však začal expe-
rimentovat s možnostmi kompozičních tech-
nik tzv. Nové hudby. Tehdy vznikl písňový 
cyklus Čmáranice po nebi (1967), ve sklada-
telské tribuně UNESCO oceněná kantáta Ave 
Maria (1972) a později další komorní, orch. 
a vokálně -instrumen tální skladby. 1952–58 
působil T. v → Ostra vě. Založil Dělnický 
umělecký soubor VŽ (1952), 1955–57 vedl 
vítkovický Pěvecký sbor Marx (→ Pěvecké 
sdružení Vítkovice), 1954–58 byl ředite-
lem ostr. Vyšší hudebně -pedagogické školy 
(→ Janáčkova konzer vatoř v Ostravě). 
Lit.: BSSSM 8; Hradil.   JM 

TAUSSIKOVÁ , Alice (provd. Nevínová), diva del-
ní dra maturgyně, scenáristka, * 4. 12. 1972 
Zábřeh (Ostrava -město). 
Na FF UP absolvovala obor div. věda (1998), 
v l. 1995–2002 dramaturgyně činohry → 
NDM, v l. 2004–06 dramaturgyně činohry 
Moravského divadla v Olomouci. Spolupráce 
zejm. s režiséry → J. Deákem (Romeo a Julie 
Williama Shakespeara, 1999), → R. Lipusem 
(Jiráskova Lucerna, 1998; Cyrano de Ber-
gerac Edmonda Rostanda, 2000), Zdeňkem 
Kaločem (Gogolův Revizor, 1997), → J. Klim-
szou (Stroupežnického Naši furianti, 1996) ad. 
S Marcelem Nevínem spoluautorka námě tu, 
scénáře a výběru hudby pro The Doors (balet 
Čas tance pro tři, 2001) a spoluautorka ná-
mětu pro balet Requiem na hudbu Antonína 
Dvořáka (2004), uvedeny souborem NDM. 
V l. 1994–95 psala div. rec. Spolupráce s Čes-
kou televizí (mj. v l. 2004–06 scénáře Divadlo 
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žije!). Od r. 2011 působí v → Komorní scéně 
Aréna (mluvčí divadla).   JŠt 

TEATR  IM. MJR. SZMAUZA, polský amatérský 
divadelní soubor, působící od roku 1983. 
Působil nejprve v → Třinci, pak v Čes kém 
→ Těšíně. Začínal kolektivními pracemi, pak 
se soustředil na konkrétní texty, poté autor-
ským divadlem spolupracujícím s reži séry-

-autory, např. → J. Klimszou aj. Pra videlně 
organizoval internátní letní div. kurzy pro 
mládež zaměřené na alternativní diva dlo. 
Profilující inscenace: Venkovský lékař Franze 
Kafky (1991, rež. J. Klimsza), s nímž se účast-
nil div. festivalů Jiráskův Hronov (1991), 
Šrámkův Písek (1991), Kopřiva v Kopřiv-
ni ci (1992), FOCUS 92 Wörgl (1992), Kafka 
Weeks Praha (1992), Saint -Luis (1993). 
Lit.: Almanach Divadla Mjr. Szmauze, Český Těšín 1994. 
  AJ 

TECHNICKÉ MUZEUM  TATRA KOPŘIVNICE, 
dnes součástí Regionálního muzea Kopřiv-
nice, sídlícího v někdejší správní budově n. p. 
Tatra. 
T. m. doku mentuje vývoj výroby automobilů 
a s ni mi souvisejících produktů podniku → 
Tatra a jeho předchůdce – továrny na výrobu 
ko čárů → Ignáce Šustaly a jeho společníků. 
Zal. bylo 1. 1. 1968 osamostatněním techn. 
odbo ru Lašského muzea v → Kopřivnici (ote-
vře no 1947). Základ sbírky tvoří vývojová 
řada 60 osobních, nákladních a speciálních 
(hasič ských, voj., závodních) automobilů, po-
čínaje re plikou první tatrovky → Prezident 
z r. 1897 až po nejnovější typ nákladního 
automobilu. K unikátním exponátům patří 
Tatra 805 ces tovatelů Hanzelky a Zikmunda, 
speciálně upravená Tatra 138 pro expedici 
Lambaréné, vítězné vozy závodu Dakar, le-
tadlo T 131 s motorem Tatra a v Kopřiv nici 
vyrobený motorový expres Slovenská strela. 
Lit.: Kalus, J. – Pernes, J. – Tkáč, V.: Muzea na Moravě 
a ve Slezsku, Ostrava 1988; T. m. T., Kopřivnice, s. d. 
  MM

TECHNIK  → Cimbálová muzika Technik

TEICHMANN , Jaroslav, překladatel, publicis ta,
 * 8. 7. 1904 Kyjovice (Opava), † 10. 3. 1999 
Jablunkov (Frýdek -Místek). 
Po ukončení studií (1923) působil jako učitel 
na obecných školách. Od r. 1945 vyučoval 
ruštinu na měšťanské škole v Paskově, kde 
byl v l. 1946–48 předsedou Národního vý-
boru. Spolupracoval s → ČRO, přednášel 
v Kroužku bibliofilů Vítkovických železá-
ren v → Ostravě (→ VŽ), přispíval do sbor-
níků Kvart. První T. překlad Zimních sonetů 
od Vjačeslava Ivano va vydal ve Staré Říši 
Josef Florian (1937). Z rus. literatury se vě-
noval překladům Michaila Jurjeviče Ler-
montova, Eduarda Bagrického, Alexandra 
Bloka, Mariny Cvětajevové, Anny Achma-
tovové aj. V období „normalizace“ publiko-
val pod vypůjčeným jménem Miloše Matuly 
(rovněž překladatel z ruštiny). Řada pře kladů 
vyšla v 70. a 80. l. péčí ostr. kroužku Spolku 
českých bibliofilů. 
Lit.: Uličná, O.: Alexandr Blok v českých překladech, 
Bulletin ruského jazyka a literatury 26, 1985; OŘ.: Úděl 
překladatele, MSDen, 14. 7. 1994.   IM + SSch

TEICHMANN , Hedwig (roz. Peschke), německá 
spiso vatelka, * 30. 7. 1875 Železná (Vrbno 
pod Pradědem, Bruntál), † 4. 1. 1949 Gedern 
(Německo). 
Narozena v rodině nadlesního, později inspek-
tora lesní správy vratislavského biskupství 
v → Javorníku. Od svých 10 l. navště vovala 
klášterní školu, nejprve v Javorníku, později 
ve → Vidnavě. Tam se jí dostalo slušného 
vzdělání (literatura, hudba, franc. jazyk). 
V r. 1894 se provdala za Eduarda Teich manna, 
učitele v Javorníku. Po svatbě ho následovala 
na jeho uč. působiště v Uher ském Brodě, Zá-
břehu a od r. 1915 v Mohelnici. Lit. tvorbou 
se začala intenzivněji zabývat až v Zábřehu 
a Mohelnici. Své rané beletris tické pokusy, 
povídky a novely, uveřej ňovala zprvu čas., 
i její první romány v l. 1911 a 1912 vychá-
zely v Německu a Ra kousku jen časopisecky. 
Debutovala svaz kem novel Aus meinem Kö-
nigreich (1911). Následovaly další knižní ti-
tuly, do r. 1938 jich bylo více než čtvrt stovky. 
Největší ohlas z nich měly knihy se slez. 
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nebo seve romorav. tematikou, např. romány 
z Javor nicka Wenn Jugend und Liebe einsam 
sind (1919), z okolí → Vrbna pod Pradědem 
Die bösen Glocken von Würben (1926), o po-
bytu skladatele → K. Ditterse von Ditters dorf 
v Javorníku Ein Stern zieht seine Bahn (1936) 
nebo román věnovaný osobnosti olomouc-
kého biskupa Bruna ze Schauen burku Er kam 
zu uns (1935) aj. Velkou, poněkud rozpornou 
popularitu získal protičesky tendenční ro-
mán Im Banne der Heimat (1922), využívaný 
něm. naciona listickou a později i nacist. pro-
pagandou. Po válce žila krátce v hornosas-
kém městě Gedern poblíž Frankfurtu nad 
Mohanem a literárně se už neprojevovala. 
Lit.: H. T. (autobiografie), in: Deutschmährische Hei mat 
9, Brno 1923; König, J. W.: Das Schrifttum des Ostsude-
tenlandes, Wolfratshausen 1964; Jauernig und das Jauerni-
ger Ländchen, Regensburg 1983; Ulbrecht, S.: H. T. – eine 
vergessene Autorin aus Sudetenschlesien, Altvater 127, 
2008, č. 2; Dialoge über Grenzen, Klagenfurt 2008.   ZF 

TELEVIZE NOE , nekomerční, nezisková sou-
kromá celoplošná televize.
Sídlí v → Ostravě. Licenci pro její vysílání 
má společnost TELEPACE, s. r. o., činná 
od r. 1993. T. N. vysílá od r. 2006, a to přes 
20 hodin denně s převahou vl. tvorby. Staví 
na tradičních kř. hodnotách; program je ur-
čený pro celou rodinu, orientuje se na kř. 
i ateistického diváka, je zčásti zpravodajský, 
popularizuje vědu, umění, zabývá se pro-
blematikou soc. a zdravotní. Vysílá ze sate-
litu Astra 3B, prostřednictvím kabelových 
operátorů v ČR i na Slovensku, pozemním 
digitálním vysílání v Praze, Plzni, Českých 
Budějovicích, Liberci, Ostravě a jejich okolí, 
prostřednictvím internetového protokolu a na 
internetu. Provoz je hrazen hl. prostřednic-
tvím Nadačního fondu z darů a příspěvků 
členů Klubu přátel televize Noe (Ka-Noe, má 
přes 20 tis. členů a přispěvatelů).   MŠť

TÉMA , Bedřich, jazykovědec, pedagog, * 24. 8. 
1913 Dolní Lutyně (Karviná), † 12. 10. 1995 
Olomouc. 
Vystudoval čes. a něm. jazyk na FF v Brně, 
později absolvoval i studium pol. jazyka 
(Brno, Krakov). Působil zprvu jako uči tel 

na řadě SŠ v čes. Slezsku a na sev. Moravě. 
V l. 1954–82 pracoval na katedře bohemis-
tiky a slavistiky FF UP, nej prve jako odb. 
asistent, posléze doc. Vedl výuku v před-
mětech normativní mluvnice a dialektologie 
čes. jazyka, vývoj pol. jazy ka aj. Ve své věd. 
práci se soustředil na stu dium sociolektů, hl. 
profesní mluvy hutníků, horníků a na mluvu 
mládeže ve Slezsku (Mlu va hutníků na Bo-
humínsku a Karvinsku, 1958; Mluva stu-
dentů východního Těšínska, 1966), jakož 
i na otázky slez. zeměpisného názvosloví. 
Ve svých četných příspěvcích do časopisů → 
T, → SlSb, Zpravodaje Místopisné komise 
ČSAV a jiné literatury podrobně popsal zejm. 
vl. ná zvy na → Těšínsku. Byl spolupracov-
níkem onomastického oddělení Ústavu pro 
jazyk český ČSAV v Brně, → Slezského 
ústavu ČSAV v → Opavě a Vlastivědného 
ústavu v Českém → Těšíně. 
Lit.: BSSSM NŘ 3.   IB 

TEMPLEROVÉ , malířská rodina působící 
v 19. století na Jesenicku, Bruntálsku 
a v Opavě.
Franz a Josef realizovali především círk. 
zakázky, Rudolf měl bohatý námě tový rejs-
třík a dosáhl ve všech oblastech své tvorby 
značné popularity. 
Josef, malíř, [*], † 28. 3. 1860 Zlaté Hory 
(Jeseník). 
Působil jako malíř kostelních obrazů ve → 
Zlatých Horách. Jediným známým docho-
vaným dílem je obraz sv. Rodiny ve far ním 
kostele ve → Slezských Rudolticích.
Franz, malíř, * 9. 4. 1854 Zlaté Hory, † 5. 11. 
1930 Zlaté Hory. 
Syn malíře Josefa ze Zlatých Hor, u něhož 
se vyučil, bratr Rudolfa. Působil jako po-
měrně úspěšný malíř kostelních obrazů a fre-
sek ve Zlatých Horách. Maloval v pozdně 
nazarén ském stylu. Dílo je zastoupeno v → 
Muzeu v Bruntále, v kostelech v → Brun-
tále, → Andělské Hoře, Dol ním Údolí, Hor-
ním Údolí, Huzové, Karlově, Košeticích, 
Lichnově, Mnichově, Rejvízu, Stránském, 
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Tvrdkově, → Vrbně pod Pradě dem a Zlatých 
Horách. 
Rudolf, malíř, * 27. 12. 1837 Zlaté Hory, † 2. 1. 
1905 Opava. 
Syn malíře Josefa a bratr Franze. Vyučil 
se u svého otce. Byl malířem portrétů, žánro-
vých a kostelních obrazů a fresek, nejdříve 
ve Zlatých Horách, od konce 50. l. v Brun-
tále, ve Šternberku a od r. 1878 v → Opavě. 
Pů sobil také jako herec a zpěvák a podílel 
se na mal. výzdobě opavského divadla (→ di-
vadlo na Opavsku, → div. budovy a sály). 
Výrazně kvalitnější jsou jeho náb. obrazy 
v nazarénském duchu, v nichž kom pozičně 
vycházel často ze st. vzorů. K jeho nejlep-
ším dílům patří obraz Nanebevzetí Panny 
Marie namalovaný pro hl. oltář piaristic kého 
kostela v Bruntále z r. 1862. Jeho por tréty, 
malované často podle fotografií, jsou kon-
venčně pojednané a barevně nevýrazné. Dílo 
zastoupeno v Muzeu v Bruntále, ve → SZM 
a v četných kostelech a kap lích Slezska a sev. 
Moravy (Bruntál, Stará Červená Voda, Dolní 
Údolí, Dolní Doma šov, Dolní Václavov, → 
Horní Benešov, Dlouhá Loučka, Karlovice, 
Košetice, Obor ná, Roudno, Světlá Hora, 
Staré Heřminovy, Štítina, Vrbno pod Pradě-
dem, Zlaté Hory, → Hradec nad Moravicí, 
Lichnov, Krasov, Mo ravský Kočov). 
Lit.: BSSSM 5; Wann, P.: Aus der Heimat Ehrenhalle. 
Maler R. T., Freudenthaler Ländchen 15, 1935, č. 1–7; 
Schen ková, M.: K dějinám malířství 19. století ve Slez-
sku, ČSM-B 29, 1980; Indra, B.: Opavští malíři první 
a druhé třetiny 19. století, ČSM-B 29, 1980. 
Obr.: M157; V61–62.   MSch 

TERČOVÁ , Michaela, textilní výtvarnice a pe-
dagožka, * 13. 8. 1943 Olomouc. 
Studovala výtv. výchovu na PF UP (1963–67). 
Od r. 1976 začala vyučovat textilní obor na ka-
tedře výtv. výchovy na PF v → Ostra vě (dnes 
→ OU), zpoč. jako odb. asistentka, později 
doc. Členka Unie výtvarných umělců (UVU). 
Tvoří hl. ručně vázané tapiserie a batiky, vě-
nuje se také prostorové tvorbě v textilu. Z vý-
stav např.: Vázaná tapise rie, Dům kultury 
v Ostravě -Zábřehu (1986); Neportréty II, TÚ 
Olomouc (1989); Tkaná ta piserie a batika, → 

Opava (1989); Tapiserie, Di vadlo Nerudovka, 
Praha (1990); Galerie Än geln, Lund, Švéd-
sko (1991); Vosková batika, s Olgou Franco-
vou, Galerie Vyšehrad, Praha (1991); Vosková 
batika a šitá tapiserie, s Lucou Marietti 
a Ricardem Nannini, Bad Soden am Taunus, 
Německo (1991); Vázaná tapiserie a vosková 
batika, Trinity Arts Centre, Tun bridge -Wells, 
Anglie (1991); Michaela Terčová a studenti, 
Slezskoostravská radnice (2012); DYK, Gale-
rie 7, Ostrava (2013). Pravidelně se zúčastňuje 
kolektivních výstav UVU. 
Lit.: Urbanová, S.: Řeč textilu, KM, 1989, č. 12; Cor-
ner, Ch.: Batik Guild Newsletter, Belfast, England 1991; 
Holý, P.: Reflexe světa v tvorbě M. T. (úvodní studie 
v katalogu výstavy), Ostrava 1992; Vorel, O.: Katedra 
výtvarné výchovy PF OU, Ostrava 2006. 
Obr.: V246.  PH 

TĚRLICKO  → Vodní díla

TERRAMARE , Georg (vl. jm. Georg Eisler von 
Terramare), spisovatel, režisér, divadel ní ře-
ditel, * 2. 12. 1889 Wien (Rakousko), † 4. 4. 
1948 La Paz (Bolívie). 
Po studiích na Skotském gymnáziu a FF 
ve Vídni začínal literárně jako básník, pro-
zaik i dramatik. Prosadil se románem Das 
Mädchen von Domrémy a vídeňské Burg-
theater uvedlo T. prvotiny. R. 1929 spolupra-
coval v Salzburgu na rež. své adaptace lid. 
biblického textu Spiel von der Geburt des 
Herrn, den Hirten und Königen. Opustil lit. 
tvorbu a poč. 30. l. byl hl. režisérem v Bernu 
a Hamburku, po nástupu něm. fašismu hos-
tujícím režisérem v Burgtheateru, od sezony 
1934/35 ředitelem a šéfem činohry něm. → 
Městského divadla v → Opavě. Pozvedl um. 
úroveň, zkvalitnil soubor, jako otevře ný an-
tifašista angažoval i umělce uprchlé z Ně-
mecka před faš. terorem. V dramaturgii 
preferoval neuvedené novinky (nejzdařilej ší 
Dubského Johanna, die Wahnsinnige v T. re-
žii) a uváděl více titulů čes. autorů. Sám od-
vážně inscenoval Langerovu Jízdní hlídku. 
Neopomíjel klasiku (rež. Schillerových 
Úkladů a lásky a Panny Orleánské, Shake-
spearova Snu noci svatojánské). Uvážlivou 
dramaturgií udržel T. v l. hosp. krize ekon. 
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rovnováhu. Od sezony 1937/38 odstoupil 
z ředitelské funkce a zůstal jako stálý host. 
Současně pracoval v Novém německém diva-
dle v Praze (1937 rež. Ibsenovy Nory v Praze 
i Opavě). Po mnichovském dik tátu emigroval 
T. s manželkou do Bolívie. Pracoval jen lite-
rárně (nejcennější vánoční legenda Uns ward 
ein Kind geboren, biblic ký příběh přenesený 
na vídeňské předměs tí). 
Lit.: Warum Dr. T. verläßt die Troppauer Bühne, Neues 
Tagblatt, 21. 2. 1937; Ein scheinender und ein neuer Thea-
 terdirektor erzählen, Neues Tagblatt, 28. 3. 1937; In me-
moriam G. von T., Die Presse, 29. 11. 1959; p. s.: Ein lie-
benswerter Wiener Dichter, Wienerzeitung, 8. 12. 1959; 
Havlíčková, M. − Pracná, S. − Štefanides, J.: Německo-
jazyčné divadlo na Moravě a ve Slezsku. Ředitelé měst-
ských divadel / Deutschsprachiges Theater in Mähren 
und Schlesien. Direktoren der Stadttheater, Olomouc 
2011.   MZ

TĚŠÍN , polsky Cieszyn, německy Teschen, 
město na hranici České republiky (okres Kar-
viná) a Polské republiky (powiat cieszyński) 
na řece Olze; Český Těšín 24 394 obyvatel 
(2011), Cieszyn 35 421 obyvatel (2011). 
Předchůdci dnešního města jsou dvě archeol. 
lokality – hradisko na Zámeckém vrchu na 
pravém břehu Olzy (místo pozdějšího pias-
tovského → hradu) a hradiště Pod obora 
v dnešní Chotěbuzi na levém břehu řeky 
(→ Chotěbuz -Podobora). Podle legendy sa-
hají počátky města do r. 810. První písemná 
zmínka je k r. 1155 (kas telánie a hrad v bulle 
papeže Hadriána IV. pro vratislavskou die-
cézi). V r. 1220 mu bylo uděleno měst. právo 
lvovecké. Od r. 1290 byl T. sídlem → Těšín-
ského knížectví. Před r. 1304 lokován podle 
magdeburského práva (→ něm. právo; podle 
vzoru T. lokována také Žilina). Předlokační 
město v soused ství knížecího hradu (dolo-
žen 1155) bylo vystavěno podle pravoúhlého 
plánu. Nové nám. vzniklo na místě dnešního 
Starego Targu. Ve 14. stol. byl T. jen malým 
obch. a řemeslnickým sídlištěm, ležícím 
dokonce mimo → obch. cestu z → Opavy 
a Ratiboře do Horních Uher. V polovině 
14. stol. měl 700 obyv. Ve 2. polovině 15. stol. 
byla výstavba města ukončena založením 
nového (již třetího) nám. (dodnes existu-
jícího) a r. 1496 vybudováním nové radnice 

a hradeb kolem rozšířeného jádra města. Kat. 
fara se připomíná r. 1333 při kostele sv. Máří 
Magdalény. V 15. stol. působili ve městě 
kazatelé čes., něm. a pol. jazyka. Ve 40. l. 
16. stol. začala ve městě → reforma ce, která 
tu trvala do r. 1610, kdy kn. Adam Václav 
konvertoval ke katolictví. Po vymření → Pias-
tovců (1653) se stal T. sídlem habsburské 
komory (→ Habsburkové). Ve 2. polovině 
17. stol. bylo založeno jezuitské gymnázium 
(→ jezuité). T. se stal nejdůleži tějším stře-
diskem kultury, vzdělání a osvěty v Horním 
Slezsku. Od r. 1707 znovu zahájili legální 
činnost protestanti, kteří v 1. polovi ně 18. stol. 
na základě altrandstädské smlou vy postavili 
svou modlitebnu, kostel Ježíše Krista, zv. 
také kostel milosti. Když Ra kousko ztratilo 
mírem berlínským větší díl Slezska ve pro-
spěch Pruska (→ vratislav ská konvence), stal 
se T. hl. centrem luter ství v habsburské mo-
narchii. V r. 1789 padl téměř celý T. za oběť 
požáru (předcházejí cí velké požáry 1552 
a 1720). R. 1779 byl v T. uzavřen tzv. tě-
šínský mír mezi Marií Terezií a → Fridri-
chem II. (→ bramborová válka). V 19. stol. 
vděčil T. za své postavení více funkci admi-
nistrativní a kult. než hosp., obzvláště když 
byla v okolí → Ostravy a → Karviné nale-
zena a exploatována ložiska kamenného uhlí. 
Intenzita hosp. života Tě šínského knížectví 
se přesunula na západ, zatímco ve městě 
se rozvíjely hl. obchod, řemesla a kult. ak-
tivity. V r. 1775 se stal T. nakrátko sídlem 
veletrhů, které zprostředko vávaly obchod 
s Haličí a vých. zeměmi. Na železniční síť 
(→ dopravní poměry) byl T. napojen r. 1869 
(Košicko -bohumínská dráha), 1888 pak na 
Bílsko a → Frýdek. V té době se T. stal cen-
trem pol. nár. života, jsou založeny první 
pol. noviny (např. → Gwiazdka Cieszyńska), 
školy (gymnázium, pedagogické lyceum), 
veř. organizace (Macierz Księstwa Cie-
szyńskiego, Dziedzictwo Blagosłowenego 
Jana Sarkandera, Czytelnia Ludowa). Hosp. 
a polit. mocenské pozice však byly v rukou 
něm. měšťanstva a poněmčených → Židů. 
V jejich rukou se nacházela samospráva 
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i soudní a polit. administrativa. Kult. roz-
voji města sloužily tiskárny (1806, → Pro-
cházka) a měst. divadlo, postavené podle 
ná vrhu Ferdinanda Fellnera a Hermanna 
Hellmera. – Po rozpa du habsburské monar-
chie v r. 1918 zde byla 19. 10. ustavena Ná-
rodní rada Těšínského knížectví (→ Rada 
Narodowa Księstwa Cieszyńskiego), usilu-
jící o připojení kraje k nově vytvořenému pol. 
státu (→ čs. -pol. spor o Těšínsko 1918–20). 
Po rozdělení Těšínského knížectví a rozhod-
nutí Rady velvyslanců ve Spa (1920) byl pův. 
T. 20. 8. 1920 rozdělen na dvě části: na levém 
břehu Olzy vznikl Český Těšín, na pravém 
Cieszyn. – Cieszyn těžil z výhody města 
vybaveného zákl. urbanizační infrastruk-
turou, zůstal na dále administrativním, kult. 
a hosp. centrem pol. části → Těšínska. Roz-
víjela se zde různá odvětví průmyslu, škol-
ství, kult. aktivity. Dopravní infrastrukturu 
doplnila stavba no vého nádraží a železniční 
připojka do Zebr zydowic na krakovskou že-
leznici. – Český Těšín vznikl na místě okra-
jové levobřežní čtvrti Těšína, postrádal zákl. 
prvky měst. sídla. V r. 1921 měl 8 068 obyv., 
z toho 30 % → Čechů, 42 % → Němců, 8 % 
Židů a 6,5 % → Polá ků. Do r. 1930 populace 
vzrostla na 10 554 a výrazně se zvýšil podíl 
Čechů (42 %). Čs. vláda přistoupila k velko-
rysému budování reprezentativního moder-
ního města podle soudobých urbanistických 
zásad a povýšila T. na správní centrum okr. 
pro čs. část Tě šínska. Osou urbanistického 
plánu se stala Hlavní tř. a od ní odvozená or-
togonální síť ulic. Jižně od osy bylo založeno 
nám. s moderní radnicí (1929). Postupně 
se areál Č. T. rozrůstal v prostoru mezi Olzou 
a Ko šicko -bohumínskou dráhou a na západ 
od této trati. Od r. 1927 mělo město regulační 
plán (Emil Leo). Město se stalo také sídlem 
řady ZŠ a SŠ, knihoven a muzea. – 2. 10. 
1938 obsadila Č. T. pol. armáda a obě města 
byla opět dočasně spojena v jeden adminis-
trativní celek (→ zábor Zaolzí). Tento stav 
trval i po obsazení Polska Německem do 5. 5. 
1945, kdy sov. velitel města Kras nikov vyhlá-
sil obnovení pův. stát. hranice a město bylo 

znovu rozděleno. – Od 50. l. nastoupil dyna-
mický rozvoj Č. T. díky tomu, že sem byly 
umístěny nové prům. kapacity, rozšířena síť 
šk. a kult. zařízení a budována nová panelová 
sídliště, sloužící také hutím v → Třinci a báň-
ským podnikům na Kar vinsku. V r. 1991 
dosáhl počet obyv. 23 875, 2001 26 573. 
Administrativně -správní reforma z r. 1960 
(→ administrativně -správní členění) při-
pravila T. o sídlo okr. (při pojen ke Karviné), 
nadále však zůstal důležitým komunikačním 
uzlem a přirozeným centrem života pol. mi-
nority v ČR. Kromě několika SŠ zde funguje 
profesionální → Těšínské divadlo s čes. a pol. 
scénou, → Muzeum Těšínska a řada dalších 
kult. za řízení. Je přirozeným centrem stýkání 
čes. a pol. kultury. – Většina památek zůstala 
v pol. části města. Jde především o areál 
býv. hradu Piastovců s románskou rotundou 
sv. Mikuláše z 11. stol. a tzv. Piastovskou 
věží, klasicistní zámek Karla Habsburského 
z l. 1838–40, pozdně barok. paláce → Lari-
schů a Kalischů a hist. jádro města s rynkem 
a kostely (zejm. got., barok. upravený chrám 
sv. Máří Magdalény s hrobkou těšínského kn. 
Přemka I., barok. kostel sv. Kříže a již zmi-
ňovaný evang. Ježíšův kostel, monumentální 
stavba z l. 1709–50, dnes největší luteránský 
kostel v Polsku). Na čes. straně se nachází 
novogot. kostel Nejsvětějšího Srdce Páně 
z l. 1892–94 od vídeňského arch. Ludwiga 
Satzkeho, radnice s prvky novorenesance 
z l. 1928–29 od ostr. arch. Viléma Richtera, 
3 evang. kostely z 20.–30. l. 20. stol. (2 pro-
jektovány → E. Davidem) a funkcionalis-
tická budova čs. gymnázia od → J. Fragnera 
z l. 1932–35.
V T. se narodila řada osobností: evang. básník a hym-
nograf → J. Třanovský, evang. kazatel a spisovatel 
nábož. knih → K. Motěšický, osvícenský historik → 
L. J. Scherschnik, protest. teolog a botanik Carl Fried-
rich Kotschy (1789–1856), stavitel → E. Fulda, rak. 
právník a křesťansko -soc. politik Rudolf Ramek 
(1881–1941), skladatel, dirigent a pianista Viktor Ull-
mann (1898–1944), historik → K. Popiołek, klavíristka 
a hud. pedagožka → T. Trösterová, politik Křesťansko-

-demokratické unie Herbert Helmut Czaja (1914–1997) 
ad. V Českém T. se narodili: spisovatel Ludvík Aške-
nazy (1921–1986), malíř, grafik, scenárista a režisér 
František Vláčil (1924–1999), malíř → R. Prokop, 
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amer. kř. teolog žid. původu Walter Ziffer (* 1927), so-
ciolog, filozof a publicista → P. Pácl, prozaik a lit. histo-
rik → P. Gan, herec Jaromír Hanzlík (* 1948) ad.
Lit.: Kuča 7; Samek 1; HM 15; Popiolek, F.: Dzieje Cie-
szyna, Cieszyn 1916; Grobelný, A. – Čepelák B. (ed.): 
Český T. 50 let městem, Ostrava 1973; Landwehr von 
Pragenau, M.: Ge schichte der Stadt Teschen, Würzburg 
1976; Český T. 1920–1989, Opava 2011; Jirásek, Z. 
a kol.: Český T. 1920–1989 – vznik a výstavba města 
v meziválečném období, Opava 2011. 
Obr.: A (1, 29, 65, 72, 74); K15; M (27–29, 255–262); 
Z8.   IP + MM + JI

TĚŠÍNSKÁ KOMORA , komplex statků v → Tě-
šínském knížectví nadaný specifickými právy 
ještě z piastovských časů. 
Dělila se na několik panství, např. těšínské, 
strumieňské, skočovské, frýdecké. V prů-
běhu 15. stol. se rozsah komorních stat ků 
zmenšil (některé byly odprodány nebo za-
staveny). Rudolf II. byl dokonce nucen dát 
r. 1572 svolení k prodeji celých panství 
fryštátského, frýdeckého a bílského. Po smr ti 
poslední kněžny z rodu → Piastovců Alž-
běty Lukrécie r. 1653 byly komorní statky 
spravovány jako odumřelé léno slez. komo-
rou ve Vratislavi, poté přešly bezprostřed ně 
do správy členů panovnického rodu → Habs-
burků. Od té doby se prosadila tenden ce zao-
krouhlování komorní domény připo jováním 
jednotlivých obcí a celých panství, což vy-
vrcholilo za kn. Alberta Sasko -Těšín ského 
(1766–1822), kdy bylo znovu získá no panství 
frýdecké. V r. 1826 byly všechny statky spo-
jeny pod společnou správu. K T. k. náležely 
lenní statky České koruny (61 obcí), fideiko-
mis (48), alodiální statky (79) a též železárny 
u Żywce a železnorudné doly ve Spišském 
komitátu. R. 1918 statky T. k. zahrnovaly 
643 km2, tj. 28 % území Těšínska. Komora 
vedle zemědělství a lesnictví provozovala 
také uhelné a rudné dolování, hutní prvo- 
a druhovýrobu a některá odvětví potravinář-
ského průmyslu (cukrovar, pivovar, lihovar, 
olejárnu, likérku). Báňské a hutní podniky 
byly r. 1906 postoupeny rak. → Báňské 
a hut ní společnosti. Posledním vlastníkem 
byl arcivévoda Bedřich. Na základě ustano-
vení mírové smlouvy ze St. Germain se ma-
jetky T. k. staly vlastnictvím pol. a čes. státu. 

Lit.: Domänen Sr. kaiserl. und königl. Hoheit des Erz-
herzogs Albrecht. Verwaltungs -Gebiet der Teschner 
Kammer in österr. Schlesien 1888, Teschen 1888.   MM

TĚŠÍNSKÉ DIVADLO  V ČESKÉM TĚŠÍNĚ 
Pův. název Divadlo Těšínského Slezska, 
a to pod kuratelou ostr. → NDM. Ke konci 
r. 1945 došlo k osamostatnění divadla, provo-
zovatelem bylo Družstvo Divadla Těšínské ho 
Slezska. Po vzoru → Ostravy byl zřízen 
operetní soubor (1945–48). Po únoru 1948 
postátněno, provozovatelem se stalo město 
Český → Těšín a krajský úřad v Os travě, což 
sice přineslo ekon. stabilitu, ale také nutnost 
podřídit se vládnoucí ideolo gii. Od r. 1991 
byl provozovatelem Okresní úřad v → Kar-
viné, nyní Krajský úřad Mo ravskoslezského 
kraje. V r. 1946 se divadlo přestěhovalo 
ze sálu Střelnice do hotelu Slá vie (dnes Piast, 
→ div. budovy a sály), 1. 5. 1961 dostalo svůj 
současný ná zev a novou budovu, v níž pů-
sobí dodnes. Je to oblastní, zájezdové, reper-
toárové divadlo hrající pro všechny věkové 
a soc. vrstvy, je diné divadlo u nás, které má 
čes. a pol. scé nu. Ředitelé T. D.: → A. Kryška 
(1945–46), → J. Macháček (1. 4. 1946 až 
31. 5. 1946, 6. 12. 1946 až 1949), → A. Brož 
(1946), → J. Zajíc (1949–60), → F. Kordula 
(1960–72), Libuše Kišová (1972–73 zástupce 
ředitele), Josef Srovnal (1974–76), Josef 
Wierzgoń (1976–90), → L. Slíva (1973–74 
zástupce ředitele, 1990–96), Roman Rozbrój 
(1996–2000), Karol Suszka (2000–dosud). 
Česká scéna 
Zahajovacím představením byla Vrchlické ho 
Noc na Karlštejně v rež. A. Kryšky. Reper-
toár je volen tak, aby uspokojil zájem co nej-
širší divácké veřejnosti, jejímž základem jsou 
abonenti. K umělecky nejúspěšnějším patřilo 
období, kdy zde byl ředitelem a reži sérem 
F. Kordula. K význ. inscenacím patři ly např. 
Návštěva staré dámy Friedricha Dürrenmatta 
(rež. F. Kordula, 1965), Naše městečko Thor-
tona Wildera (rež. K. Suszka, 1991). Současný 
počet prem. je 6 v sezóně, herecký sou bor má 
nyní 18 členů. Kromě Moravskoslezského 
kraje hraje po celé ČR přede vším výpravné 
pohádkové muzikály (např. Neználkovy 
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příhody, 2001, rež. K. Suszka). K hercům, 
kteří zde začínali, patří např. Květa Fialová, 
Josef Karlík, Josef Somr, Bořivoj Navrátil, 
Alexej Pyško, Vladimír Čech. Dlouhá l. zde 
působili či působí Václav Bauer, Anna Baz-
gerová, Zdislava Bohusla vová, Jiří Doseděl, 
→ Z. Forejt, Veronika Forejtová, Kristina 
Hanusová, Miroslav Hruška, Rudolf Janča-
řík, Ludmila Kuželová, Antonie Richterová, 
→ H. Šrámková, František Olšovský, → 
I. Wojtylová -Guziurová, Libor Olma, Václav 
Roštlapil, Alena Sasínová -Polarczyk, Marta 
Stránská -Schvarzová, Jiří Vašků, → J. Žá ček 
aj. Z režisérů, kteří zde byli v angažmá nebo 
spolupracovali, např. → Z. Bittl, Jaroslav Ho-
ran, → J. Janík, → B. Jansa, → J. Klimsza, 
Jakub Korčák, Otakar Kosek, Aleš Kubica, 
→ A. Postler, → V. Pražáková, Petr Svojtka, 
→ M. Tarant. Um. šéfové: → J. K. Grum-
lík (1946–48), → J. Havlásek (1948–49, 
1952–56), → Z. Bittl (1961–70), → F. Čech 
(1973–75), → H. Šrámková (1975–77), Jo-
sef Žáček (1978–83, 1989), → I. Racek 
ml. (1983–86), → A. Navrátil (1986–89), 
→ Z. Fo rejt (1990), K. Suszka (1990–97), 
Ivana Wojty lová -Guziurová (1997–2000), → 
M. Čížek (2001–dosud). 
Polská scéna 
Autonomní um. soubor Těšínského diva-
dla. Vznikla z iniciativy ředitele J. Zajíce, 
→ PZKO v Českém Těšíně a umělců z Pol-
ska. Zahajovacím představením byla 14. 10. 
1951 hra Aleksandera Maliszewského Včera 
a přede včírem, rež. Władysław Delong. 
V současnosti uvádí 6 prem. v sezoně, herecký 
soubor má 17 členů. Repertoár je adresován 
širo ké divácké veřejnosti. K nejvýznamněj-
ším představením patří např. hra Ernesta 
Brylla a Kateřiny Gärtnerové Jánošík, malo-
váno na skle (rež. F. Kordula, 1976). Hraje jak 
v Česku – především pro své abonenty –, tak 
v Polsku. Mnozí z herců byli a jsou s Polskou 
scénou spjati téměř celoživotně, např.: Piotr 
Augusty niak, Emilia Bobek, Franek Chmiel, 
Fryderyk Gogółka, A. Kaletová, Julian Kilar, 
Władysław Liberda, Wanda Łysek, Paweł Nie-
doba, Halina Paseková, A. Polarczyk, Witold 

Rybicki, Wanda Spinka, K. Ty rlik, Z. Żwak. – 
Umělečtí šéfové: → W. Nie doba (1951–60), → 
F. Michalik (1960–66), → A. Nowak (1966–73), 
Andrzej Przybylski (1973), → K. Siedlaczek 
(1974–79), K. Suszka (1979–88), → R. Mo-
liński (1988–98, 2001–2003), → J. Batycki 
(1999–2001), Bogdan Kokotek (2003–dosud). 
Lit.: Almanach 50 let Těšínského divadla, Český Těšín 
1995; Encyklopedie divadelních souborů, Praha 2000; 
Almanach 50 let Polské scény Těšínského diva dla, Český 
Těšín 2001.   AJ 

TĚŠÍNSKÉ KNÍŽECTVÍ , jedno z nejvýznam-
nějších slezských knížectví. 
Vzniklo okolo r. 1290 (po rozdělení Opol-
ského knížectví 1281); centrem se stal → Tě-
šín. T. k. zabíralo území těšínské, osvě timské 
a chřanovské kastelánie. Prvním kn. byl 
Měšek I., který spolu se svým bratrem Bo-
leslavem Opol ským uzavřel r. 1291 obranný 
svaz s čes. králem Václavem II. Strany 
se zavazovaly k vzájemné podpoře proti 
nepřátelům a Mě šek potom ještě k účasti 
na voj. výpravách čes. krále na území Čech, 
Moravy, Slezska, Polska, Krakovska a Scla-
viae. Tato dohoda zahájila blízkou spolupráci 
těšínských kn. s čes. vládci. Byla zpečetěna 
manželstvím Violy, dcery Měška I., s čes. 
králem Václa vem III. Měškův syn Kazimír 
18. 2. 1327 (spolu s Bolkem Nemodlínským) 
složili v → Opavě lenní slib králi Janu Lu-
cemburskému (ostatní slez. kn. tak uči-
nila v následují cích dnech; → Trenčínská 
smlouva). Na konci života Měška I., okolo 
r. 1315, bylo knížectví rozděleno mezi jeho 
dva syny: Kazimíra (obdržel těšínskou část) 
a Vladislava (osvětimsko -chřanovskou část). 
Toto rozdě lení trvalo do r. 1653. Kromě toho 
těšínští → Piastovci často rozšiřovali svoji 
vládu, mj. o Seveř (1337), polovinu Bytomi 
i bytom ského knížectví (1356/57) či Velký 
Hlohov. Tyto zisky neměly vliv na rozsah 
území T. k., zachovávaly svůj přechodný 
statut s kn. těšínským jako svým pánem. 
Ve 14. stol. se těšínská kn. aktivně účastnila 
čes. zahr. politiky, např. Přemysl Noszak byl 
v 70. a 80. l. jedním z čelných diplomatů krále 
Václava IV. V 15. stol. v období → husitských 
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válek se slez. kn. neangažovala, v tomto ob-
dobí zmatků se stávají fakticky (ne právně) 
ne závislými. Zadlužení, do jakého upadli 
ná stupci Přemysla Noszaka, způsobilo, že se 
rychle začali zbavovat určitých území (např. 
r. 1572 prodali Bílsko s okolními vesnice mi). 
Z těchto území vznikala panství nižšího 
řádu: mj. frýdecké, fryštátské, bílské. Po vy-
mření těšínské linie Piastovců (1653 Alžbě-
tou Lukrécií) přešlo Těšínsko jako odumřelé 
léno na → Habsburky a až do konce první 
svět. války bylo spravováno rak. arcivévody. 
Své důchody získávali od → Těšínské ko-
mory, která vládla býv. knížecím majet-
kem, také ze statků vykoupených od šlechty. 
Po první svět. válce přešel majetek Těšínské 
ko mory do majetku státu. 
Obr.: K (7, 11, 13, 16).   IP

TĚŠÍNSKÉ VERŠOVANÉ LAMENTY , trojice ano-
nymních rukopisných básnických skladeb 
reflektujících situaci evangelíků vyháněných 
v pobělohorském období z rodného Těšína. 
Dvě z nich (skladby Ach, jaká přišla rána 
a Ach, ach, milí Těšínští) vznikly v r. 1629, 
poslední (Pozorůjte bedlivě smutných naří-
kání) byla zapsána až v r. 1654. Expresivně 
formulované nářky se prolínají s invektiva mi 
proti konkrétním osobám i celému kat. ná-
boženství a s pocity deziluze a nejistoty při 
loučení s rodným krajem (slez. země je zde 
chápana jako matka, kterou musí mluvčí 
nedobrovolně opustit). Objevily se pokusy 
(Josef Lukášek) připsat obě st. skladby → 
J. Třanovskému, ale tato hypotéza je vzhle-
dem k odchodu Třanovského ze Slezska 
už před r. 1629 velmi nepravděpodobná. 
Po vzoru těšínských lamentů později vzni-
kaly obdobné skladby v dalších generacích 
čes. → emigrace pobělohorské. 
Lit.: Volf, J.: Lament měšťanů z Těšína r. 1629, ČČM 
85, 1911; Volf, J.: Lament těšínských z r. 1654 (s edicí 
všech textů), ČČM 87, 1913; Lukášek, J.: Jiří Třanov-
ský na Moravě a československá církevní a kulturní 
vzájemnost, in: Tranovského sborník, Liptovský Sv. Mi-
kuláš 1936; Malura, J.: Písně pobělohorských exulantů 
(1670–1750), Praha 2010.   JMl

TĚŠÍNSKO , historický region v jihovýchodní 
části Horního Slezska. 
Do značné míry se překrývá s někdejším → 
Těšínským knížectvím. Má rozlohu cca 2 300 
km2 a cca 810 tis. obyv., z toho v čes. části 
460 tis., v pol. 350 tis. Na pol. straně je to 
powiat (okr.) Cieszyn, záp. část okr. Bielsko-

-Biała včetně Bielska, na čes. straně okr. → 
Karviná, vých. část okr. → Frýdek -Místek, 
vých. část okr. → Ostrava s vých. částí kata-
stru města Ostravy. V Polsku je součástí voj-
vodství Slezského, v ČR Moravskoslezského 
kraje. V různých obdobích se názvu T. po-
užívalo jako synonyma pro těšínské Slezsko. 
V novější něm. hist. a vlastivědné literatuře 
bývá označováno též jako Ostschlesien, tedy 
vých. Slezsko. Po míru berlínském (1742, → 
vratislavská konvence), tj. po rozdělení Slez-
ska mezi habsburskou monarchii a Prus ko, 
zůstalo spolu s tzv. opavským Slezskem sou-
částí rak. monarchie. K T. se počítala stav. 
panství bílské, frýdecké, fryštátské, lu tyňské, 
orlovské, rájské, rychvaldské a zby tek pan-
ství bohumínského. Panství bílské bylo 
r. 1754 povýšeno na knížectví. T. se sta lo 
součástí samostatné habsburské provincie 
Slezsko, v jejímž čele stál → Královský úřad. 
Na území T. byl vytvořen jeden ze tří nižších 
správních celků – Těšínský kraj. V r. 1782 
bylo Slezsko včetně T. spojeno s Mora vou 
a bylo spravováno Moravskoslezským zem-
ským guberniem v Brně. Cís. rozhodnutím 
č. 295 z 26. 6. 1849 bylo rak. Slezsko po-
výšeno na samostatnou zemi, v jejímž čele 
po různých peripetiích stanula → Zemská 
vláda slezská se sídlem v → Opavě. V rámci 
tohoto celku tvořily T. v období 1868–1918 
polit. okr. → Těšín (soudní okr. Těšín a → 
Jablunkov), → Fryštát (Fryštát, → Bohu-
mín, do r. 1901 → Frýdek), Bílsko (Bílsko, 
Skočov, Strumeň) a Frýdek (Frýdek, Slezská 
Ostrava od r. 1904), což představovalo cca 
2 184 km2, 10 měst a cca 200 venkovských 
obcí. Z toho v určitých obdobích měla města 
Frýdek a Těšín zvl. statut. – 28. 7. 1920 
bylo T. rozděleno mezi ČSR a Polsko. Pol-
sku připadl celý okr. Bílsko a vých. obce okr. 
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Těšín na pravém břehu řeky Olzy v rozsahu 
cca 1 009 km2. Město Těšín bylo rozděleno, 
pravobřežní část připadla Polsku, menší, ur-
banisticky nerozvinutá část levobřežní ČSR 
(→ čs. -pol. spor o T. 1918–20). V běžném úzu 
na čs. straně se začal pojem T. používat v už-
ším smyslu slova jako pojmenování pro čs. 
část T. Pro vých. díl čs. T., obydleného převa-
hou pol. etnika, se začalo používat označení 
→ Zaolzí. V říjnu 1938 se čs. vláda podřídila 
ultimátu Polska a postoupila část T., tj. zhru ba 
okr. Český Těšín a Fryštát, Polsku (→ zábor 
Zaolzí). Byly připojeny k Vojvodství kato-
vickému. Zbytek čs. T. se od 15. 3. 1939 stal 
součástí tzv. protektorátu Čechy a Morava. 
Po okupaci Polska Německem byla pol. část 
T. součástí obvodu vládního prezidenta v Ka-
tovicích a od r. 1941 součástí Provincie Horní 
Slezsko. – Po druhé svět. válce byly obno veny 
pův. hranice mezi ČSR a Polskem (→ čs. -pol. 
spor o T. 1945–47). T. se v l. 1945–48 stalo 
součástí Moravskoslezské země, jejího ob-
vodu spravovaného → expoziturou ZNV 
v Ostravě. V l. 1949–60 patřilo k Ostrav-
skému kraji, od r. 1961 k Severo moravskému 
kraji se sídlem v Ostravě. V součas nosti je 
součástí Moravskoslezského kraje. 
Lit.: Kapras, J.: Jazyková a národnostní otázka na T. 
v historickém vývoji, Orlová s. d.; Kapras, J.: Prussian 
Upper Silesia and the Czech State, Prague 1919; Uhlíř, F.: 
Těšínské Slezsko, Ostrava – Praha 1946; Chlebowczyk, 
J.: Nad Olzą. Śląsk Cieszyński w wiekach XVIII., XIX. 
a XX., Katowice 1971; Myška, M.: Struktura społeczna 
Śląska Cieszyńskiego w dru giej połowine XIX. w., in: 
Klasa robotnicza na Śląsku IV, Opole 1978; Snoch, B.: 
Ilustrowany słownik dziejów Śląska, Katowice 1990. 
Obr.: K (7, 11, 13, 16).   MM

TĚŠÍNSKO , vlastivědný zpravodaj okresů Kar-
viná a Frýdek -Místek, 1957–dosud. 
Časopis vychází nepravidelně (jedenkrát 
až čtyřikrát ročně) od 1. 11. 1957. Zprvu jej 
vydával Slezský studijní ústav v → Opavě 
(→ Slezský ústav), dnes → Muzeum Těšín-
ska v Českém → Těšíně. U jeho zrodu stál 
redakční kruh v čele s → A. Grobelným (La-
dislav Báči, Bedřich Havlíček, Karel Gaura, 
Vladislav Baďura, Hubert Laštůvka). Později 
se na postu odpovědného red. vy střídali → 

B. Sobotík, Bohumil Čepelák, Karel Rzy-
man, Bohuslav Javorek, Věra Tomolová, 
dnes je jím Zbyšek Ondřeka, výkonným red. 
→ R. Žáček, redakční radu tvoří Karel Bogar, 
→ M. Borák, → B. Gracová, → P. Kouřil, 
→ P. Šopák, → J. Veselská ad. V cent ru zá-
jmu zpravodaje stojí slez. lid. umění (→ lid. 
kultura), reg. → pověsti, → obřady, zvyky 
a obyčeje, hist. místopis, kult. zprávy, ale 
i sledování proměn tvářnosti krajiny, prů-
zkum přírodního bohatství, dějiny jednot-
livých obcí a měst, průzkum soukromých 
archivních sbírek, osídlení a demografický 
vývoj, historie prů myslu, nověji pak pro-
blematika a hist. peripetie menšin (→ Po-
láci, → Němci, → Židé), archeol. výzkumy 
v regionu (→ archeologie) aj. Periodikum 
se zabý vá vztahy význ. hist. a lit. osobností 
ke Slezsku (→ Štúr, Ĺudovít a Slezsko, → 
L. J. Scherschnik aj.). Mezi přispěvateli na-
jdeme jména jako → B. Čelovský, → K. Jiřík, 
Olga Kufová, → J. Mazurek, → M. Myška, 
→ J. Urbanec ad. 
Lit.: Bibliografie časopisu T 1–3, Frýdek -Místek 1976, 
1984, Český Těšín 2006.   OM 

TETENS , Liboslav, spisovatel, pedagog, roz-
hlasový redaktor, * 22. 3. 1908 Poruba 
(Ostrava -město), † 22. 2. 2000 Ostrava. 
Absolvoval gymnázium v → Ostravě -Pří voze. 
Pův. byl zaměstnán jako učitel, ve 2. polovině 
30. l. spolupracoval se Školským rozhlasem 
→ Radiojournalu Moravská Ostrava. Kvůli 
pův. hře pro mládež První plavba okolo světa 
nemohl během okupace publikovat. Po válce 
se podílel na akci → Budujeme Slezsko, 
do které se pro střednictvím rozhl. vysílání 
podařilo zapojit mladé lidi z celé republiky. 
V l. 1945–70 působil v → redakci pro děti 
a mládež, v r. 1969 byl krátce zástupcem 
ředitele → ČRO. Posluchačsky oblíbeným 
pořadem, na kterém spolupracoval, byly Dět-
ské hrát ky. Po r. 1970 byl nucen z rozhlasu 
odejít. Knižně debutoval pohádkou Taneč-
nica (v antologii Ze slezské domoviny, 1960) 
a hist. prózou pro děti a mládež o starém 
Kartágu Galeje vypluly (1961). Je zastoupen 
také v an tologii Od tří řek (1964), v pol. edici 
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Bajki Śłąskie (1962). S → J. Tetensovou při-
pravil knihu vzpomínek a dokumentárních 
záznamů Svědectví roku 1968 a začátku nor-
malizace (1990). V r. 1990 obnovil svou spo-
lupráci s rozhlasem, kde se jako red. zaměřil 
na dějiny a kulturu Slezska. 
Lit.: Sivek, A.: Poetická kniha pro mládež, ČeKv 6, 
1961, č. 11; Urbanová, S.: Literatura pro děti a mládež 
1945–2000, in: Kapitoly z literárních dějin Slezska a se-
verní Moravy, Ostrava 2000.   MŠť + SU 

TETENSOVÁ , Jarmila, rozhlasová redaktorka,
 * 17. 1. 1928 Praha. 
V l. 1949–72 pracovala jako red. v → ČRO 
(v → redakci zpravo dajství a → redakci pro 
děti a mládež). Pro účast na vysílání v srpnu 
r. 1968 (→ rozhl. štafeta) musela v době 

„normalizace“ odejít. Spolu s manželem → 
L. Tetensem připravila publikaci Svědectví 
o roku 1968 a začátku normalizace (1990). 
Po r. 1989 se vrátila do rozhl. vysílání (pořad 
Rondel) a působila v Klubu Pražského jara 
v ostr. pobočce Syndikátu novinářů.
Lit.: Jiřík, K. (ed.): Svědectví o roce 1968 v Ostravě, 
Šenov u Ostravy 1998.   MŠť 

TEXTILNÍ PRŮMYSL , až do závěrečné fáze 
průmyslové revoluce hl. odvětví průmyslo-
vého sektoru sledované oblasti. 
Ve městech jako → Krnov, → Opava, → Bí-
lovec, → Odry, → Nový Jičín, → Ful nek, → 
Příbor ad. se rozvíjelo soukenictví provozo-
vané na bázi řemesla. Výrobky měst. souke-
níků nacházely dobrý odbyt zejm. na vých. 
trzích (Krakov, Lvov, Kyjev ad.). Od 16. stol. 
se staly podhorské oblasti Slezska (Jese-
níky, morav. i slez. podhůří Beskyd) regiony 
s rozvinutou lnářskou výrobou (užívající 
místní surovinu), pro vozovanou buď formou 
nákladnictví nebo manufaktury (→ proto-
industrializace). Význ. roli organizátora plá-
tenické výroby sehrála některá slez. města, 
často na prus. straně země, např. Vratislav, 
Prudnik, Je lení Hora, Nisa, → Zlaté Hory, 
→ Frýdek. V průběhu 18. stol. se dostávalo 
do popředí bavlnářství, organizované ob-
dobně jako plá tenictví. Slez. plátna nachá-
zela odbyt mimo zemi a prostřednictvím 
obch. domů, často dolnoněm. (resp. saských), 

byla vyvážena i do zámoří. Textilní oblast 
frýdecko -těšín ská produkovala až do konce 
19. stol. tka niny nižší kvality, které se expor-
tovaly na méně náročné trhy, tj. do Haliče, 
Uher a na Balkán. – Prům. revoluce přinesla 
v 19. stol. stroje a tovární organizaci pro-
dukce nejdří ve do předení, posléze do apre-
tury a tkaní. Zatímco ve vlnařském průmyslu 
se nové způsoby výroby prosadily poměrně 
brzy a jejich aplikace byla rychlá (Bílovec, 
Opa va, Krnov, Nový Jičín, Odry), ve lnář-
ském a bavlnářském průmyslu byla podstatně 
pomalejší, takže se tovární i protoindustri ální 
formy výroby až do přelomu 19. a 20. stol. 
rozvíjely paralelně vedle sebe. Celé odvětví 
textilu mělo v tomto re gionu charakter zpo-
malené (resp. opožděné) → industrializace. 
V průběhu prům. revoluce se rovněž změni lo 
postavení t. p. Ve zdejším regionu ztratil své 
dominantní postavení na úkor průmyslu báň-
ského, hutního a strojírenského. – Po r. 1945 
došlo jak v pol., tak v čs. části Slezska k vý-
raznému útlumu rozvoje t. p. na úkor odvětví 
průmyslu těžkého, který zde měl vedle stra-
tegického významu (region sou částí tzv. sov. 
bloku) i příznivější podmínky rozvoje. V čes. 
části Slezska t. p. reprezentova ly do r. 1990 
n. p. Moravolen (např. závody v → Jeseníku 
ad.), Karnola (Krnov) a Slezan (Frýdek-Mís-
tek, Raškovice). V rámci ekon. trans formace 
byla po r. 1990 část těchto podniků pri-
vatizována a většinou podlehly silné re-
dukci v důsledku ztráty tradičních odbytišť 
v rámci Rady vzájemné hospodářské pomoci 
a zejm. asijské konkurence (Čína, Indie ad.). 
Lit.: Myška, M.: Ostravsko na prahu průmyslové revo-
luce, Ostrava 1958; Myška, M.: Opožděná industriali-
zace, Trutnov 1991; Myška, M.: Die Protoindustrialisie-
rung im schlesisch -mährischen Wirtschaftsballungs raum 
(vom 16. bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts), in: 
SPFFOU 144, Historie – Historica 2, Ostrava 1994. 
Obr.: M (43, 76, 92, 133, 135, 285).   MM

TĚŽEBNÍ PRŮMYSL  → Průmysl stavebních 
hmot , → Hornictví

THALHERROVÉ , stavitelská rodina působící 
od 30. let 18. století do první třetiny 19. století 
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na Fulnecku a v dalších místech Moravy 
a Slezska. 
Mikuláš Štěpán, stavitel, * 18. 2. 1708 Budín 
(dnes Budapešť, Maďarsko), † 27. 5. 1769 Ful-
nek (Nový Jičín). Syn Jana T., zednického mi-
stra v Budíně. O jeho školení není nic známo, 
pravděpodobně se vyučil u otce a během tova-
ryšských l. poznal rak., eventuálně vídeňskou 
vrcholně barok. architekturu. Ve → Fulneku 
je poprvé písemně doložen r. 1735. V r. 1736 
byl přijat do služeb hr. → Bruntálských 
z Vrbna jako stavitel pro město a panství. 1761 
byl za dobré služby vyvázán z poddanství, 
1764 si ve Fulneku zakoupil dům. Byl otcem 
10 dětí, 3 nejst. synové se věnovali stavitelství. 
Podle textu supliky, kterou napsal r. 1762 hr. 
Josefu Václavovi z Vrbna, zaměstnával de-
sítky zednických tovaryšů, prováděl prohlídky 
a posudky staveb, vypracovával „nesčetné“ 
stavební plány. Zatímco na Fulnecku je s jeho 
jménem spojováno jen několik realizací, další 
stavební činnost je doložena také v Přerov-
ském kraji. Ve Fulneku se podílel na dostavbě 
areálu Lorety u kapucínského kláštera (zvo-
nice 1736, nárožní kaple ambitu 1738 a 1745, 
pravděpodobně průčelí, areál zbořen 1808). 
Lze předpokládat, že už od 30. l. stavěl a pře-
stavoval domy ve městě, avšak hist. jádro 
vyhořelo r. 1945. Je považován za stavitele 
i autora projektu monumentálního chrámu 
Nejsvětější Trojice s kaplí sv. Josefa při fulnec-
kém augustiniánském klášteře z l. 1750–60, 
stavby stylově vycházející z vrcholně barok. 
rak. vzorů. Bývá mu připisována i stavba 
kostela Nanebevzetí P. Marie v → Budi-
šově nad Budišovkou (po r. 1747, dokončena 
1755), avšak ani zde není autorství pramenně 
doloženo. Zřejmě z r. 1753 pochází projekt 
a jím signovaný rozpočet filiálního kostela 
sv. Kříže v Moravském Berouně. Pro Karla 
Podstatského z Prusinovic vypracoval r. 1764 
projekt a rozpočet přestavby zámku ve Vese-
líčku u Lipníka, přestavbu však provedl podle 
vl. plánů až jeho syn Václav. 
Jan Josef, architekt a inženýr, * 1. 1. 1737 
Fulnek, † 1807 Budín. 

Nejst. syn Mikuláše T. vystudoval architek-
turu na akademii ve Vídni, kde po studiích 
působil ve službách dvorského stavebního 
úřadu. Od r. 1782 byl král. uh. komorním 
arch. v Bratislavě, od r. 1792 již usazen v Bu-
díně. Byl autorem projektů paláců uh. šlechty, 
sakrálních staveb, veř. budov (adaptace bra-
tislavského hradu pro gen. seminář), ale i tzv. 
normálních plánů – vzorových plánů pro 
stavbu venkovských kostelíků v nově za-
kládaných farnostech na území Uher. 1804 
byl povýšen do šlechtického stavu. Reali-
zace podle jeho projektů např. v Bratislavě 
(Aspremontský palác, projekt 1770), Budíně 
a Pešti (špitál alžbětinek 1790, řeckokat. kos-
tel 1790), Györu (věže katedrálního kostela 
1804) ad. Syn František Jan T. († 1827) byl 
rovněž stavitelem a ing., od r. 1783 pracoval 
u král. stavebního ředitelství. 
Václav Jan, zednický mistr a stavitel, * 24. 9. 
1738 Fulnek, † 13. 10. 1788 Fulnek. 
Vyučil se u svého otce Mikuláše T., pracoval 
společně s ním a po jeho smrti se stal jeho ná-
stupcem ve funkci měst. a vrchnostenského 
zednického mistra. Stavěl a přestavoval 
drobnější svatyně na Fulnecku a okolí (pře-
stavba kostela sv. Valentina v Bravanticích, 
1779; úprava objektů kláštera augustiniánů-
-kanovníků ve Fulneku po zrušení řádu pro 
potřeby fary, 1786; přestavba kostela sv. Jana 
Křtitele v Lukavci, asi 1786; kostel ve Vésce 
u → Oder, 1788 – dokončoval bratr Jan Sar-
kander). Podle vl. plánů přestavěl 1768–71 
zámek Veselíčko u Lipníka. Podle projektu 
Františka Antonína Grimma budoval mo-
numentální chrám augustiniánského kláš-
tera ve Šternberku (mezi l. 1775–83, provedl 
drobné změny v projektu průčelí). Syn Au-
gustin Jan T. (1771–1824) byl od r. 1796 zed-
nickým mistrem v → Novém Jičíně, 1811–15 
krajským zednickým mistrem v Hranicích. 
Jan Sarkander, stavitel a inženýr, * 29. 4. 1747 
Fulnek, † 22. 7. 1835 Kroměříž. 
Vyučen u otce Mikuláše T., zpoč. zřejmě 
spolupracoval s otcem a bratrem Václavem, 
od r. 1788 cechmistrem zednického cechu 
ve Valašském Meziříčí. Po Václavově smrti 
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se na čas usadil ve Fulneku a převzal funkci 
měst. a vrchnostenského zednického mistra, 
současně působil jako zeměměřič v komisi 
pro úpravu pozemkové daně při krajském 
úřadu v Přerově. V okolí Fulneka stavěl kos-
tely (Vrchy, dříve Valtéřovice, 1794; Man-
kovice, 1795; Dolní Vražné, 1799; Jistebník, 
1808–12), veř. a hosp. budovy (např. školy 
v Odrách, Hynčicích) a zřejmě i měšťan-
ské domy. → B. Indra předpokládá, že byl 
jako stavitel činný i v prus. části Slezska. 
V l. 1803–26 působil v Kroměříži jako arci-
biskupský arch. a ing. – v této funkci vytvořil 
velké množství projektů staveb a přestaveb 
kostelů (např. kostel sv. Mikuláše v Maletíně 
u Mohelnice, 1804–05), zámků (přestavba 
Chropyně, Kelče) a hosp. a veř. budov na 
arcibiskupských statcích (část projekčních 
materiálů dochována v archivu Ústředního 
ředitelství arcibiskupských statků v Kromě-
říži a archivu olomoucké konzistoře). K význ. 
projektům z tohoto období patří nedocho-
vaná přestavba průčelí katedrály sv. Václava 
v Olomouci po požáru r. 1803 a první fáze 
úprav Podzámecké zahrady v Kroměříži. 
Je považován za charakteristického předsta-
vitele josefínské architektury. Ve funkci ar-
cibiskupského arch. a ing. ho vystřídal syn 
Karel T. (1793–1863). 
Karl, architekt a inženýr, * 17. 11. 1792 Raci-
bórz (Polsko), † Krasów (Polsko). 
Syn a nástupce Jana Sarkandra, u něhož pra-
coval po vyučení jako praktikant, od r. 1815 
nastoupil do služeb olomouckého arcibiskup-
ství jako genie -adjutant stavebního úřadu 
v Kroměříži, kde byl po otcově odchodu 
jmenován r. 1830 arch. a působil zde jako 
partner Antona Archeho. Věnoval se ši-
roké typologické škále od sakrálních staveb 
(návrh na přestavbu kostela Nanebevzetí 
P. Marie ve Staré Vsi u Přerova, 1835) přes 
parkové úpravy až po hosp. objekty v rozpětí 
od klasicismu po neogotiku. 
Lit.: Indra, B.: Fulnecká rodina stavitelů -architektů T., 
VSONJ 14, 1974; Dědková, L.: Kostel Povýšení sv. Kříže 
v Moravském Berouně, in: Památkový ústav v Ostravě. 
Výroční zpráva 1999, Ostrava 2000; Dědková, L.: Kostel 
Nanebevzetí P. Marie ve Valašské Bystřici, Památkový 

ústav v Ostravě. Výroční zpráva 2000, Ostrava 2001; 
Zatloukal, P.: Příběhy z dlouhého století. Architektura let 
1750–1918 na Moravě a ve Slezsku, Olomouc 2002. 
Obr.: A19–20; M (24–25, 54); S42.   MK + PZ

THEATER- , KUNST- UND MUSIK -BLÄTTER → 
Schürfer, der

THIEL , Rudolf, romanopisec a prozaik, * 29. 8. 
1893 Bruntál, † 12. 3. 1956 Peine bei Hanno-
ver (Německo). 
Patří k takřka zapomenutým autorům ně m. 
slez. literatury. Své hry psal převážně v → ná-
řečí něm. V díle Der Heirats schwindler 
(1925) popisuje formou vesnické frašky život 
na venkově. Pravděpodobně nejlepším T. dí-
lem je rozsáhlá práce Männer gegen Tod und 
Teufel (1933). Je to sbírka 17 kratších povídek 
o pozoruhodných životních příbězích nej-
slavnějších evr. léka řů, jako byli Paracelsus, 
Johannes Weyer, Samuel Hah nemann, Ignaz 
Semmelweis nebo Rudolf Virchow. Dalším 
dílem je Die Generation ohne Män ner (1932), 
v němž podává obrazy romanti ků 19. stol. 
a proti nim staví osobnosti 20. stol. (George 
Bernard Shaw, Sigmund Freud, Thomas 
Mann, Oswald Spengler aj.). T. nebyl jako 
spisovatel zatí žen nacionalistickou ideologií 
a vždy usilo val o objektivní svědectví své 
doby i společ nosti. 
Lit.: Soergel, A.: Dichter aus deutschem Volkstum, 
Dichtung und Dichter der Zeit. Vom Naturalismus bis zur 
Gegenwart, Düsseldorf 1961, 1963; Stupek, I.: Deutsche 
Literatur der Zwischenkriegszeit im tsche chischen Schle-
sien 1918–1938, Ostrava – Šenov u Os travy 2002.   IS 

THOMASOVÉ , malířská rodina v Krnově. 
Johann Andreas (Jan Ondřej), malíř, * 27. 12. 
1668 Krnov (Bruntál), † 12. 12. 1750 Krnov. 
Vyučil se v → Krnově a jako tovaryš půso-
bil v → Opavě. Usadil se jako malíř kostel-
ních obrazů a portrétů, štafíř a pozlacovač 
v Krnově. V l. 1725–38 se podílel na vý-
zdobě poutního kostela na → Cvilíně. Jeho 
tvor ba nevybočuje v ikonografickém i ba-
revném řešení z běžného průměru. Jeho dílo 
je zastoupeno ve sbírkách → SZM. 
Franz Anton, malíř, * 30. 7. 1703 Krnov, † 13. 2. 
1777 Krnov. 
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Syn malíře Johanna Andrease, u něhož se 
zřejmě vyučil. Usadil se v Krnově jako měš-
ťanský malíř kostelních obrazů a portrétů 
a zabýval se také štafírováním a pozlaco-
váním. Spolu s otcem se podíleli na výzdo bě 
poutního kostela na Cvilíně. V ikonografic-
kém i kompozičním řešení vycházel ze st. 
vzo rů. Většina jeho prací je průměrné kva-
lity. K nejlepším jeho dílům patří obrazy 
nama lované pro krnovské minority. Jeho dílo 
je zastoupeno ve sbírkách Městského muzea 
v Krnově, SZM a v kostelech na Krnovsku 
(Krnov, Zátor, Vysoká). 
Lit.: BSSSM 1; Schenková, M. – Olšovský, J.: Barokní 
malířství a sochařství v západní části českého Slezska, 
Opava 2001.   MSch 

THÖNDEL  (Thönel) , Carl, malíř, * 8. 1. 1829 
Rešov (Bruntál), † 31. 1. 1913 Rešov. 
Po ukončení hlavní školy v Uničově, kte rá 
byla v době jeho studií rozšířena o techn. 
dvouletý předstupeň reální školy, navštěvo val 
v l. 1846–49 uč. kurz v Olomouci a 3 r. učil 
na škole ve Václavově na Bruntálsku. V l. 
1852–53 absolvoval jeden semestr na vídeňské 
akademii, kterou musel opustit pro nedostatek 
prostředků. Vrátil se do Rešova a tam se živil 
střídavě jako zemědělský děl ník a pomocný 
učitel. Později se na solidní úrovni věnoval 
pouze malířství, a to výhrad ně krajinářství. 
V jeho krajinách dominují lidská sídla, celkové 
pohledy na města a obce (Rešovské vodopády 
aj.). Za náměty T. puto val po sev. Moravě a záp. 
části rak. Slezska v okolí Jeseníků. Obrazy 
rozprodával přímo na místech, kde je vytvo-
řil, často jimi platil pobyt a stravu. Byl vlastně 
tulákem, který se vracel domů jen na zimu 
a stal se na sklon ku života typickou krajovou 
figurkou. Díky jeho real. pohledu na námět 
a dlouhodobému a pravidelnému bezděčnému 
dokumentování severomorav. a slez. měst je 
dnes jeho tvorba cenným ikonografickým 
materiálem. 
Lit.: BSSSM 2; Buresch, J.: Mein Kollege Tizian, in: Ta-
gebuch aus Heimat und Ferne, Schönberg 1928; Filipová, 
M.: Obrazy K. T. v šumperském mu zeu, SM 61, 1991; 
Kühnert, O.: C. T. Reschner Waserfallmahler, Tesstal, 
23. 12. 1944. 
Obr.: V47.   MF 

TILIA , nakladatelství v Šenově u Ostravy, 
1995–2011.
T. se specializovala na knihy tematicky 
spojené s Ostravskem nebo zde vznikající. 
Tvořili ji Dorothea Bělovská a Vítězslav Bě-
lovský (publikující pod pseud. → V. Chy-
til). Vydávala odb. literaturu, prózu i poezii. 
Za dobu své činnosti publikovala na 150 
knih. K vydávaným spisovatelům patřili → 
J. Zogata (sbírky Mýtiny, 1995, kterou nakl. 
zahájilo svou činnost; Zdaleka blízké, 2000; 
Sporná místa, 2002; Oheň křičí tmu, 2007; 
dále románová trilogie Dědictví zmizelých 
píšťal, 1996; Oves na střechách, 1996; Dře-
věné pyramidy, 2000), → B. Pavlok (Na do-
sah, 1998), V. Chytil (Chodci v soumraku, 
2011, poslední publikace, kterou T. vydala) či 
David Bátor (Kukly slov, 2004). Řadu knih 
zde vydal historik → B. Čelovský (např. 
Mnichovský syndrom, 2000; Strana světí 
prostředky, 2001; Uprchlíci po „Vítězném 
únoru“, 2004, ad.). Prózu (Smutek z milování, 
2006) i pseudovědecké úvahy (Autoři Slez-
ských písní, 2003) tu publikoval → J. Drozd. 
Odb. publikace T. vydávala → I. Stolaříkovi 
(Umělecká hudba v Ostravě 1918–1938, 1997; 
Leoš Janáček mezi svými, 1999) a → D. Šaj-
tarovi (Básník Eduard Bagrickij, 1997; 
Básnířka Tereza Dubrovská, 2001). – Ve spo-
lupráci s T. vydávaly knihy některé instituce, 
obzvláště → OU (např. Vladimír Baar: Ná-
rody na prahu 21. století, 2002; → J. Svo-
boda: Cesty a zastavení, 2002; → I. Stupek: 
Deutsche Literatur der Zwischenkriegszeit 
im tschechischen Schlesien 1918–1938, 2002; 
→ E. Mrhačová – Renáta Ponczová: Zvířata 
v české a polské frazeologii a idiomatice. 
Česko -polský a polsko -český slovník, 2003; 
→ S. Kolář: Seven responses to the holocaust 
in American fiction, 2004; Mieczysław Ba-
lowski: Zachodnio- i wschodniosłowiańskie 
pożyczki leksykalne w języku Adama Mickie-
wicza, 2005; → P. Holý: Sochař Igor Kitz-
berger, 2006) a → MT s Valašským muzeem 
v přírodě (Těšínsko 1–5, 1997–2003), ale také 
kupříkladu Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 
(Helena Krejčová – Mario Vlček: Memories 
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returned : Jewish property at the Museum 
of Decorative Arts, Prague, 2008).   ZS

TILSCHOVÁ , Anna Marie, spisovatelka, * 11. 11. 
1873 Praha, † 18. 6. 1957 Dobříš (Příbram). 
Vyrostla v pražské intelektuální rodině, ab-
solvovala Vyšší dívčí školu v Praze, externě 
i FF UK, redigovala lit. časopisy (Lada, Pes-
tré květy). Do literatury vstoupila na poč. 
20. stol., byla ovlivněna naturalismem, tema-
tic ky se zaměřila na život měšťanské společ-
nosti, část jejích děl těží náměty z prostředí 
um. a věd. světa. Zvl. postavení v jejím díle 
má román Haldy (1927), ve kterém podává 
obraz → Ostravy v době první svět. války. 
Podnětem k napsání tohoto díla bylo pozná ní 
otřesné bídy a dramatu práce prům. Os-
travy. T. poznala zdejší poměry z vl. pobytů 
na Ostravsku. V bohatém zalidnění románu 
nezanikají ani typy dělníků, ani představi-
telů tehdejší moci, soc. dokumentárnost je 
zesílena sytou barevností autorčina vidění. 
Haldy proto působí jako sugestivní obraz 
autentického prožitku. 
Lit.: Krejčí, K.: A. M. T., Praha 1959; Nečas, C.: A. M. T. 
a Ostrava, in: Ostrava 6, 1973.  JS

TISCHLER , Severin, sochař a řezbář, * 12. 10. 
1705 Svitavy, † asi 1743 pravděpodobně Mo-
ravská Třebová (Svitavy). 
Význ. příslušník morav. pobraunovského 
proudu barok. sochařství v okruhu Jiřího 
Františka Pa cáka, s nímž byl v úzkém tvůr-
čím kontak tu. Předtím rovněž spolupraco-
val s → J. G. A. Heinzem (mariánský sloup 
v Uničově, 1743). T. si do značné míry osvojil 
Pacákův radikálně barok. styl, vycházející 
z Brauno va díla, a proto je někdy obtížné 
odlišit jeho sochařský rukopis od ostatních 
děl z pro dukce sochařské dílny J. F. Pacáka. 
Na sev. Moravu zasáhl volnými nepomu-
censkými sochami v Branné (1733) a → Rý-
mařově, so chařským vybavením hl. oltáře 
kostela ve Vysokých Žibřidovicích (kolem 
r. 1735) a volně umístěnou skulpturou sv. Jo-
sefa v kostele v → Břidličné (30. l. 18. stol.). 
Lit.: Stehlík, M.: Nástin dějin sochařství 17. a 18. věku 
na Moravě, SPFFBU, řada F 19–20, 1975–1976; Krsek, 

I. a kol.: Umění baroka na Moravě a ve Slezsku, Praha 
1996; Stehlík, M.: Barok v soše, Brno 2006. 
Obr.: S25.   JO 

TITOR , Ivan, malíř, pedagog, * 2. 2. 1960 
Ostrava. 
V l. 1981–87 studoval na ka tedře výtv. vý-
chovy PF v → Ostravě (dnes → OU), kde 
v l. 1992–2007 vyučoval. V r. 1999 se habilito-
val pro obor malba na UJEP v Ústí nad Labem. 
V l. 2002–04 vedl ateliér malby na FU Slezské 
univerzity v Katovicích, pobočce v Cieszyně 
(→ Těšín), od r. 2005 vyučuje na Fakultě me-
diálních komunikací Univerzity Tomáše Bati 
ve Zlíně. Ve svých vizuálně poutavých obra-
zech tvořených technikou hladké mal by syste-
maticky rozvíjí imaginativní polohu, blízkou 
dílu surrealisty E. S. A. Matty Echaur rena, 
v níž se prolínají organické formy s konstruk-
tivnějšími, makrosféra s mikrosférou, snové 
s konkrétním, vše prostoupeno notnou dávkou 
kritiky soudobého světa. Samostatně vystavo-
val např. v Divadle Antonína Dvořáka v Os-
travě (1990), v galeriích Chagall v Ostravě 
(1991, 1995, 1996) a Karviné (2008), Galerii 
Ambrosiana v Brně (1992), v → GVUO (1997; 
Chaoticon, 2008), v Oblastní galerii Vysočiny 
v Jihlavě (1999), v ostr. Galerii Magna (2005) 
či Galerii Crears v Rožnově pod Radhoštěm 
(2011). Z význ. děl: Nespoutanost (1990), Ko-
laps (1993), Past (1994), Nejlepší smrt vašeho 
života (1995), Přeperspektiva (1995), Tři-
náctá komna ta (1996), Dialog (1998), Laby-
rint (1998), Loď bláznů (1999). Je zastoupen 
ve sbírkách → GVUO a Galerie Vysočiny 
Jihlava. 
Lit.: I. T. (katalog GVUO), 2008; Ostrava Art 2008, 
Ostrava 2008. 
Obr.: V247.   PH + JI

TKACZYK , Bedřich Augustin, malíř a grafik,
 * 7. 2. 1910 Brzezinka (Polsko), † 1. 6. 1979 
Ostrava. 
Studoval na UMPRUM ve Vídni. Maloval 
zvl. krajiny a zátiší (kytice) v dekorativním 
duchu. Byl členem → TS Ostrava a pozdě ji 
→ TS Kontrast, s níž vystavoval v Brně 
v Domě pánů z Kunštátu a v Praze v Síni 
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československých spisovatelů v l. 1964 
a 1965. Účastnil se výstav ostr. pobočky 
SČVU. Je zastoupen ve sbírkách → GVUO.
Lit.: TS Ostrava (katalog výstavy v Domě umění Os-
trava), 1959; TS Kontrast (katalogy výstav), Ostrava 
1964 a 1965; Malý, Z. – Pešek, L.: Ostrava ve výtvarném 
umění, Ostrava 1999. 
Obr.: V168.   PH 

TLAPÁK , Rudolf, pedagog, kulturní pra covník,
 * 27. 8. 1884 Zaječice (Chrudim), † 31. 10. 
1940 Oranienburg (Německo). 
Vystudoval klasickou filologii na UK, r. 1908 
začal působit jako prof. latiny na gymnáziu 
v Moravské → Ostravě, za prv ní svět. války 
bojoval jako legionář na rus. frontě. R. 1920 
se vrátil do Ostravy a pokra čoval v pedago-
gické činnosti. Projevil se jako ta lentovaný 
pedagog, ale prokázal i značné organizační 
schopnosti, byl jednatelem Matice ostravské 
a předsedou → Kulturní rady pro širší Os-
travsko, obětavě pracoval i v dalších funk-
cích (→ Dům umění v Ostravě, → NDM, 
Okres ní osvětový sbor aj.). Organizoval univ. 
ex tenze (přednášky vysokoškol. pedagogů 
pro veřejnost, zvlášť dělníky), redigoval ro-
čenky Rok lidovýchovné práce, společně 
s → V. Martínkem vydával časopis → ČeZ, 
redigoval sborník k Mar tínkovým šedesáti-
nám, uspořádal a vydal publikace Deset let 
kulturní rady (1936), Výchova k brannosti 
(1936), Deset let Domu umění (1936). R. 1939 
byl zatčen gestapem a vězněn v Oranien-
burgu, 1940 se stal obětí nacist. perzekuce. 
Lit.: BSSSM 4; Král, F.: Z kulturně osvětového života 
v Moravské Ostravě v letech 1912–40, in: Ostrava 5, 
1969.   JS 

TLUČKOVÁ , Olga, lidová básnířka a vypra-
věčka, národopisná pracovnice, * 10. 9. 1921 
Bruzovice (Frýdek -Místek).
Zákl. vzdělání získala ve svém rodišti, dále 
studovala ve → Frýdku, Českém → Těšíně 
a → Ostravě. Absolvovala Učitelský ústav 
ke vzdělávání učitelek odborných škol pro 
ženská povolání v Brně. Jako učitelka půso-
bila v Jičíně v Čechách a ve Frýdku -Místku. 
V r. 1954 odešla ze školství, stala se členkou 
národopisného souboru Sedlišťané, věnovala 

se ochotnickému divadlu, jako výtvarnice 
malovala plakáty, pozvánky a pamětní listy. 
Se svým manželem navštěvovala sedlišťský 
Vlastivědný kroužek. Od r. 1986 je členkou 
sedlišťského Klubu důchodců, pro který píše 
kabarety, režíruje je a sama v nich vystu-
puje. S → F. Pituchovou vystupovala v Praze 
na kult. akci Bezručova kraje, jehož je člen-
kou, a na akcích Matice slezské Frýdecko-

-Místecka, kterou pomáhá obnovovat (→ 
matice). V soutěži Beskydy 2000 získala 
čestné uznání. – První básnické texty začala 
psát a publikovat za studií. Básně píše v laš. 
nářečí i ve spis. češtině. Je ovlivněna poezií 
→ P. Bezruče. Ve svých „vtipných rýmovač-
kách“ vzpomíná nejen na své mládí, ale také 
poukazuje na nešvary moderní konzumní 
společnosti (touha po majetku, generační 
konflikty, kritika současných polit. po-
měrů). T. vydala básnické sbírky Rýmovačky 
(2002) a Z našeho kraja (2005). Rodné obci 
Bruzovice, minulosti → Těšínska a Slez-
ska věnovala sbírku Bruzovice aneb Bás-
ničky z mojeho kraja (2011). Je zastoupena 
v alm. → Literárního klubu Petra Bezruče 
z l. 1997–2012. 
Lit.: Vlk, V.: O. T., in: Vyprávěčky, Palkovice 2001; Ku-
kuczka, J.: Poetický svět básnířky O. T., Frýdek -Místek, 
2005; Radová, M.: Básnířka křtila sbírku v laštině, MF 
Dnes, 22. 7. 2005; Závada, V.: Životopis, in: Z našeho 
kraja, Frýdek -Místek 2005.   LP

TOADEROVÁ , Marta, hudební pedagožka, * 24. 7. 
1939 Lískovec (Frýdek -Místek). 
1954–60 studovala klavírní hru na pražské 
konzervatoři, 1960–66 byla posluchačkou 
prof. Ilony Štěpánové -Kurzové na Hudební 
fa kultě Akademie múzických umění v Praze. 
Od r. 1967 vyučuje klavírní hře na → Ja-
náčkově konzervatoři v → Ostravě, 1986–92 
byla odb. asistentkou brněnské JAMU. Od 
r. 1991 působí jako odb. asi stentka umělecko-

-pedagogické katedry PF (později Institutu 
pro umělecká studia a dnes FU) → OU. 
Do r. 1982 se věnovala i koncertní činnosti. 
Nadreg. význam však má její pedagogická 
činnost. Její stu denti a posluchači (Norbert 
Heller, Xenie Hranická, → E. Novotná, Karla 
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Fucimanová, Radana Kubíčková, Ivo Kahá-
nek ad.) získali čelná umístění v do mácích 
i zahr. soutěžích, jichž se T. zúčast ňuje i jako 
porotkyně. Pozornost věnuje pedagogické 
a didaktické spolupráci s hud. školami v ČR 
i zahraničí.   JM 

TOBIÁŠ , Pavel, prozaik, publicista, * 28. 4. 
1932 Paskov (Frýdek -Místek), † 15. 3. 1996 
Lichnov (Nový Jičín). 
Během studia na VUT, kde se zaměřoval 
na oblast vodních staveb, náhle ochrnul ná-
sledkem dětské obrny, studia nedokončil; 
za svého pobytu v léčebnách v Janských 
Lázních začal psát verše, krátký čas byl red. 
závodního časopisu Dolu Stonava, přispíval 
do časopisů a novin (→ OKultM, → NSv, → 
ČeKv ad.), spolupracoval s rozhlasem a tele-
vizí. R. 1965 se oženil a vrátil se do rodičov-
ského domu v Lichnově. Debutoval souborem 
detektivně laděných povídek pro mládež Ze-
lené hledání (1974). Autobiogr. znaky se vy-
značují romány Cesta (1976) a Hořící kruh 
(1985). V nich se strhující autentičností re-
flektuje zápas s vl. nemocí, tematizuje bo lest, 
strach, žárlivost, milostnou vášeň, poci ty 
smutku, zlosti i marnosti, které se člověka 
zmocňují a s nimiž se musí vyrovnávat. 
Lit.: Pešta, P.: Za P. T., Tvar, 1996, č. 8; Šuleř, O.: Las-
kavé podobizny, Ostrava 2005; Knězek, L.: Cesta z ho-
řícího kruhu. Čtení o životě a tvorbě P. T., Frenštát pod 
Radhoštěm 2007.   SU 

TOKOŠ , Lubor, herec, rozhlasový reportér 
a hlasatel, malíř * 7. 2. 1923 Šternberk (Olo-
mouc), † 29. 9. 2003 Zlín. 
V l. 1952–53 působil v ostr. studiu Českoslo-
venského roz hlasu (→ ČRO) jako hlasatel 
a rozhl. režisér. Poté spolupracoval s ostr. 
stanicí externě jako herec, red. a sportovní 
repor tér. 21. 8. 1968 se zapojil mezi prvními 
do protiokupačního vysílání (→ rozhl. šta-
fe ta), v důsledku toho se dalších 7 l. ve sdě-
lovacích prostředcích neobjevil. V 60. a hl. 
v 90. l. vytvořil řadu rolí v rozhl. hrách, 
účinkoval v lit. pořadech (v ČRO např. Gil-
bert Keith Chesterton: Šíp z nebes, pásmo 
1993; → I. Olbracht: Nejkrásnější den ži-
vota, povídka 1995; Jaromír John: Olivový 

olej, povídka 1995, aj.) a četbách na pokra-
čování. Byl hostem živě vysílaných pořadů 
(Host do domu s → D. Misařovou, Jak mně to 
voní – vánoční posezení s L. T., 2003, ad.). Od 
r. 1948 byl obsazován do charakteristických 
film. rolí; ve filmu hrál naposled r. 2003.
Lit.: Pět návratů L. T. do Zlína, Do divadla!, 6. 2. 2003; 
Za L. T., Novinky – kultura, 30. 9. 2003; Uhlář, B.: Ode-
šel skvělý herec a malíř L. T., MSD, 30. 9. 2003.   MŠť 

TOMÁNEK , Adolf, kulturní pracovník, spi so-
vatel, nakladatel, * 6. 8. 1895 Hrabyně 
(Opava), † 15. 1. 1962 Opava. 
Spolupracoval s osvětovými institucemi, 
r. 1928 založil v → Hrabyni nakl. → Iskra, 
které vydávalo poezii i prózu au torů spja-
tých s regionem, pokoušel se o vy dávání 
stejnojmenného časopisu. Za nacist. okupace 
pokračoval v nakladatelské činnos ti v → Os-
travě, po r. 1945 opět v → Opavě, po únoru 
1948 byla činnost Iskry zastavena. Pod pseud. 
A. Bučina -Slezan psal verše; vydal báseň 
Zatmění v pravé po ledne (1928), své beletris-
tické práce tiskl v MSD (→ OD) a v dalších 
krajových listech. 
Lit.: Rašková, N. M.: Zemřel A. T., LPPB Nová řada 9, 
1962.   JS 

TOMÁŠEK , Martin, vysokoškolský učitel, lite-
rární historik, * 26. 5. 1969 Frýdlant v Če-
chách (Liberec).
Do maturity na gymnáziu žil v Rychnově 
nad Kněžnou. Během studií češtiny a filozo-
fie na FF UP (1987–92) se přestěhoval do → 
Ostravy. V l. 1992–2001 učil na gymnáziu 
v Ostravě -Porubě, od r. 2001 působí na ka-
tedře čes. literatury a lit. vědy FF → OU 
se specializací na čes. literaturu 19. stol., en-
vironmentální kritiku a didaktiku literatury; 
zde je také členem Ústavu pro regionální stu-
dia. Tiskem vyšla jeho disertace Labyrintem 
díla K. M. Čapka -Choda (2006). Vydal bibli-
ografický přehled Časopis moravskoslezská 
revue 1905–1923 (1999; → MSlR). Spolu 
s → J. Malurou zorganizoval v ostr. klubu → 
Fiducia sympozia věnovaná vytváření pro-
storu v literatuře a výtv. umění, z nichž vze-
šly monografie Město (2012) a Krajina (2013). 
Od r. 2011 spolupracuje s Českým rozhlasem 
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Vltava (lit. pořady, četby na pokračování). 
T. r. začal ve studentském klubu FF OU po-
řádat večery Pohyblivý svátek čtení poskytu-
jící prostor začínajícím umělcům a vědcům 
k prezentaci jejich tvorby; ty se od r. 2012 ob-
jevují i v programu klubu Fiducia, kde také 
moderuje diskusní večery s kult., obč. a eko-
logickým obsahem. Je zakládajícím členem 
okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu 
(od r. 2013).   JI

TOMŠÍČEK , Jan, hudební skladatel a diva-
delní kapelník, * 3. 4. 1926 Ostrava. 
Na FF UK absolvoval hud. vědu, estetiku 
a dějiny výtv. umění. Soukromě studoval 
skladbu a dirigování u Karla Boleslava Ji-
ráka a Václava Tali cha. Autor téměř 300 scén. 
hudeb pro divadlo, rozhlas, televizi a film. 
Po krátkém působení v Československém 
rozhlase v Brně byl v l. 1949–62 angažován 
v opeře Státního divadla Ostrava (→ NDM; 
spolu práce s → R. Vašatou). V l. 1962–83 
jako kapelník a autor hudby v → Divadle Pe-
tra Bezruče (Josef Topol: Konec masopustu, 
rež. → S. Lichý, 1963; Fjodor Michailovič 
Dostojevskij: Idiot, rež. → Z. Pošíval, 1968; 
Jean Anouilh: Antigona, rež. → J. Janík, 1979, 
ad.). Spolupracoval i s → J. Kačerem (a dal-
šími režiséry) ve Státním diva dle Ostrava 
(Jan Schmid: Třináct vůní, 1980; Bohumil 
Hrabal: Hlučná samota, 1984, aj.). 
Lit.: 70 let Státního divadla v Ostravě, Ostrava 1989; 
Diva dlo Petra Bezruče 1945–1995, Ostrava 1995.   JŠt 

TOŠENOVSKÁ -KANCZUCKÁ , Věra, malířka, 
gra fička a tex tilní výtvarnice, * 3. 5. 1924 
Ostrava, † 16. 2. 2011 Ostrava. 
Studovala VŠUP (učitelé Karel Svolinský a Jo-
sef Novák). Život prožila po boku ostr. arch. 
Evžena Tošenovského. Byla členkou výtv. 
spolku → Oslava. Nejčastějším motivem je-
jích děl byly květiny a žena. Pracovala jako 
ilustrátorka, navr hovala div. kostýmy (např. 
pro smetanovský cyklus oper v → Ostravě 
v l. 1952–61), věnovala se dekorativní malbě 
pro architekturu, mozaice a art-protisu. Její ná-
stěnné malby se nacházejí např. v Ho telu Palace 
v Ostravě nebo v → Arboretu v Novém Dvoře. 

Z textilních prací jsou význ. zvl. velkoformá-
tové art-protisy pro ostr. Novou radnici nebo 
Divadlo (1986) ve foyer Divadla Jiřího Myrona 
(→ div. budovy a sály) v Ostravě. Z mozai-
kových prací např. stěna s přírodními motivy 
na mateřské škole v Opavě -Kateřinkách, ul. 
Edvarda Beneše (1976). Účastnila se výstav 
SČVU, individuálně zvl. v galeriích Dílo v Os-
travě, Ostravě -Po rubě a → Havířově. S Art-
centrem vysta vovala v l. 1967, 1969, 1971, 1972, 
1973 ve Švýcarsku, Anglii, Švédsku, Itálii, 
Japonsku, USA aj. 
Lit.: Severomoravští výtvarní umělci k 30. výročí osvo-
bození Československa Sovětskou armádou, Ostrava 
1975. 
Obr.: V (224, 232).   PH + MŠť 

TOTĚF  → Kutta, Josef

TRANOSCIUS  → Cithara sanctorum

TRASSLER , rodina tiskařů a vydavatelů knih 
a periodik, obchodníků s knihami a umělec-
kými předměty v Opavě, Brně a Krakově.
Joseph Georg T. (též Josef Jiří, * 5. 3. 1759, 
† 23. 6. 1816), syn vídeňského hostinského, 
se vyučil řemeslu u tamních knihtiskařů 
Jahna a Trattnera a r. 1777 se stal fakto-
rem olomoucké tiskárny vdovy Hirnleové. 
R. 1780 koupil za 4 400 zl. od vdovy Josefy 
Gabrielové dům a tiskárnu v → Opavě (ta zal. 
1716 Janem Václavem Šindlerem, od r. 1774 
v majetku Josefa Gabriela; → nakl.), kde zří-
dil také knihkupectví. Svůj podnik postavil 
zejm. na tehdy legálním, ale v záp. Evropě 
již neeticky vnímaném přetiskování zahr. 
(zvlášť naučné) literatury bez respekto-
vání autorských práv (v duchu josefínského 
merkantilismu). Toto počínání však mělo 
pozitivní dopad na růst vzdělanosti v rak. 
Slezsku a na Moravě. V Opavě založil klub 
předplatitelů, který už v r. 1784 tiskl 960 listů 
textu ročně při 800 subskribentech (později 
snad až 5 tis. odběratelů). Jeho tiskárna měla 
r. 1782 v provozu 24 lisů a pracovalo zde více 
než 80 osob. Stal se tak ztělesněním proměny 
řemeslně organizovaného tiskařství v tovární 
výrobu. R. 1786 přenesl sídlo firmy do Brna, 
kde založil knihtiskárnu a písmolijnu, r. 1787 
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knihkupectví a obchod s um. předměty 
a r. 1788 továrnu na hrací karty. T. r. založil 
filiálku tiskárny v Jihlavě, kterou už následu-
jícího r. prodal faktorovi Fabianu Augustinovi 
Beinhauerovi. Hl. předmětem T. činnosti zů-
staly nadále přetisky zahr. literatury, které 
si také udržely obch. značku Troppauer 
Ausgabe der besten deutschen Werke, ačkoli 
vycházely již v Brně. Po řadě neúspěšných 
periodik vydával v Brně v l. 1794–98 All-
gemeines Europäisches Journal. Úspěšnější 
ale bylo v Opavě vydávané periodikum Ös-
terreichische Kriegs- und Friedens -Chronik, 
které převzal r. 1806 a r. 1811 přejmenoval 
na Kaiserliche Königliche schlesische Trop-
pauer Zeitung (v jeho vydávání pokračovali 
i T. potomci). V době držení záp. Haliče 
rak. monarchií (1796–1809) T. sídlil v Kra-
kově, kde založil c. k. guberniální tiskárnu 
a vydával zde Krakauer Zeitung. Tato etapa 
však skončila ztrátou 100 tis. zl. a T. přesu-
nem zpět do Brna. V r. 1812 založil v Brně 
výpůjční knihovnu, která mu umožnila sle-
dovat oblibu knih u čtenářů a propagovat vl. 
tisky (při jejím zrušení z důvodů porušení 
cenzury r. 1826 měla 8 tis. děl). T. tiskárna 
vydávala knihy převážně v něm. jazyce (pro 
region rak. Slezska je význ. zejm. topogra-
fie → R. Kneifela). Z několika málo českoja-
zyčných děl stojí za zmínku Múza moravská 
→ J. H. A. Gallaše. – Po smrti J. G. T. vedl 
rodinný podnik syn Johann (* 1787, † 25. 5. 
1845) v jednotné společnosti s bratrem Adol-
phem a sestrou Judith Rohrerovou. Po jejím 
rozpadu r. 1823 zůstal J. brněnský podnik, 
při němž r. 1824 zřídil první kamenotiskárnu 
(litografii) na Moravě. Knihtiskárnu však 
r. 1831 prodal synovci Rudolfu Rohrerovi 
(jeho potomci ji drželi až do r. 1945), 1839 
se zbavuje též kamenotisku a ponechává 
si pouze knihkupectví. R. 1841 zřídil novou 
litografickou dílnu, kterou i s obchodem 
zdědil jeho syn Alexandr, za jehož života 
podnik přešel do cizích rukou (od r. 1850 
Martin Perna). Za působnosti J. se podnik 
orientoval na pův. tvorbu (vyšly zde např. Ta-
schenbuch für die Geschichte Mährens und 

Schlesiens → G. Wolného). – J. bratr Adolph 
(* 1793/94, † 1859) se r. 1823 ujal opavského 
závodu, kde r. 1829 koupil od Josefa Helmese 
z Bruntálu také litografickou dílnu. Po smrti 
A. vedla podnik vdova Karolina a následně 
syn Alfred, který jej však v 80. l. 19. stol. 
prodal Adolfu Drechslerovi. Opavská tis-
kárna se po rozdělení společnosti stala spíš 
provinčním závodem. Význ. však byla zdejší 
produkce prům. etiket (ročně cca 15 mil. ks), 
především pro Rusko a Orient.
Lit.: BSSSM 8; Wurzbach 46; Müller, K. – Žáček, R.: 
Opava, Praha 2006; Voit, P.: Encyklopedie knihy, Praha 
2008; Malíř, J.: Knihtiskař. Příklad Emanuela Anto-
nína Svobody a Josefa Jiřího T., in: Člověk na Moravě 
ve druhé polovině 18. století, Brno 2008.   JI

bl. TRČKA , Metoděj Dominik, kněz a mučed-
ník, patron ostravsko -opavské diecéze, * 6. 7. 
1886 Frýdlant nad Ostravicí (Frýdek -Mís-
tek), † 23. 3. 1959 Leopoldov (Hlohovec, Slo-
vensko).
Studoval gymnázium v → Místku, později 
soukr. gymnázium redemptoristů v Července 
u Litovle. V r. 1904 složil řeholní sliby tohoto 
řádu a r. 1910 byl vysvěcen na kněze. Působil 
jako misionář na několika místech republiky 
a od r. 1919 z pověření řádu mezi řec. kat. vě-
řícími na vých. Slovensku, kde přijal řádové 
jméno M. a působil jako představený kláš-
terů, které sám zakládal. V dubnu 1950 byl 
falešně obviněn z pokusu o útěk do zahraničí, 
zatčen a v dubnu 1952 odsouzen za velezradu 
a vyzvědačství na 12 l. žaláře. Následkem 
nelidského zacházení se u něj o Vánocích 
1958 projevil zápal plic, jemuž po 3 měsících 
podlehl. Církev prohlásila v dubnu 2001 jeho 
smrt za mučednickou a 4. 11. t. r. byl papežem 
Janem Pavlem II. vyhlášen bl. Jeho svátek byl 
stanoven na den jeho řeholních slibů (25. 8.) 
a v rodném → Frýdlantě nad Ostravicí bývá 
připomínán slavnostní řec. kat. mší.
Lit.: internetové stránky: http://www.trcka.nfo.sk.   JI

TRENČÍNSKÁ SMLOUVA , dohody z roku 1335, 
které přinesly českou nadvládu ve Slezsku. 
Jan Lucemburský jako dědic Přemyslovců 
užíval i titulu krále pol. a v l. 1327–29 se mu 
podařilo dosáhnout holdování většiny slez. 
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kn., což pol. král Kazimír nechtěl uznat. Uh. 
král Karel I. nabídl zprostředkování, proto 
pozval do Trenčína Jana Lucemburského 
a jeho syna, za pol. stranu se dostavilo 5 pl-
nomocníků pol. krále. Listina o jednání byla 
vydána 25. 8. 1335. Jan a jeho syn re zignovali 
na pol. král. titul, dostali slib fin. náhrady, 
pol. král měl uznat lenní moc čes. krále nad 
slez. kn. a do určitého data smlou vu ratifiko-
vat. Vratislavský biskup Nanker ale zůstával 
ve svém odporu vůči čes. králi a byl skrytě 
podporován papežskou kurií, proto Kazi-
mír slavnostně uznal smlouvu až 9. 2. 1339 
v Krakově. Karel IV. upevnil později svou 
moc ve Slezsku sňatkem s Annou Svídnickou, 
dědičkou bohatého knížectví. R. 1355 Zlatou 
bulou prohlásil inkorpora ci Slezska do stře-
dověké říše a na dlouhou dobu tak odtrhl 
Slezsko od Polska (→ sjezd vyšehradský). 
Lit.: Spěváček, J.: Jan Lucemburský a jeho doba 
1296–1346, Praha 1994.   TK

TREUCHEL , Josef, malíř, * 6. 10. 1925 Kop-
řivnice (Nový Jičín), † 2. 11. 1990 Kop řiv nice. 
Ačkoli od mládí inklinoval k malířství, za války 
se stal strojním zámečníkem a pracoval jako 
dělník v → Tatře Kopřivnice. Později vystudo-
val strojní prům. školu v → Ostravě a teprve 
v l. 1951–58 AVU v Praze (učitelé Otakar Ne-
jedlý a Antonín Pelc). Poté se vrátil do svého 
rodiště. Maloval prům. krajinu Ostravska 
i volnou přírodu, zejm. Beskydy, ale také kra-
jinu v blízkosti Baltu, kam často zajížděl. Jeho 
expresivní malba byla ovlivněna zejm. tvorbou 
Jana Baucha. Zabýval se rovněž texti lem, zvl. 
art-protisem, který realizoval do in teriérů růz-
ných objektů (např. velký sál Domu techniky 
v Ostravě, 1980, či zasedací místnost Severo-
moravské celulozky v Paskově, 1984). Účast 
na výstavách SČVU, v → GVUO, opakovaně 
také např. v různých galeriích Díla. Je zastou-
pen ve sbírkách GVUO, Muzea výtvarného 
umění Olomouc či → Muzea Novojičínska. 
Lit.: Trnková, E.: J. T., Ostrava 1984. 
Obr.: V (216, 226).   PH 

TRHLÍK , Otakar, dirigent a hudební pedagog,
 * 19. 1. 1922 Brno, † 27. 8. 2005 Frýdek -Místek. 

Studoval nejprve brněnskou konzervatoř. 
Studia však dokončil – po dvouletém to-
tálním nasazení – na konzervatoři v Praze 
(1945). Na pražské mistrovské škole byl žá-
kem Václava Talicha, v jehož Českém ko-
morním orchestru začal i svou dirigentskou 
kariéru. 1948–52 byl zástupcem šéfdirigenta 
ostr. opery (→ NDM) a současně studoval 
na MU hud. vědu a estetiku. V 50. a 60. l. 
dirigoval Symfonický orchestr br něnského 
rozhlasu a Symfonický orchestr Českoslo-
venského rozhlasu v Bratislavě. V l. 1968–87 
byl šéf dirigentem → Janáčkovy filharmonie 
Os trava, s níž – kromě tradičního repertoáru 
a symf. děl → L. Janáčka – často prováděl 
zvl. čes. soudobou hudbu (díla → R. Kubína, 
→ E. Schulhoffa, → M. Klegy, → J. Podešvy 
ad.). Častá byla i jeho pohostinská vystou-
pení v zahraničí. Jako vysokošk. pedagog 
(doc. a prof. JAMU) se významně podílel 
na přípravě budoucích dirigentů. 
Lit.: HKO; OHK.   JM 

TRNKA , František (vl. jm. František Med-
řík), hudební skladatel, aranžér, organizá-
tor, * 26. 4. 1925 Lázy (Městečko Trnávka, 
Svitavy). 
Za gymn. studií (Jevíčko, Boskovice) se věno-
val hře na klavír a trubku a účinkoval v amatér-
ském tanečním orchestru. Během vysokoškol. 
studií (čes. jazyk a hud. výchova na FF MU) 
dirigoval v Jevíčku amatérský dechový a ta-
neční orchestr, pro které skládal a aranžoval 
vl. skladby. V Brně hrál na trubku ve student. 
dixielandu. Po absolvování VŠ (1950) působil 
jako učitel na voj. škole v Moravské Třebové 
a na gymnáziu ve Svitavách, kde vedl vl. or-
chestry. Hrál v kvartetu svitavských učitelů 
a věnoval se autorské tvorbě. Profesionálně 
se hudbou začal zabývat po obchodu ze škol-
ství (1960), kdy zahájil spolupráci s brněn-
skými orchestry Jožky Karena, Mirko Foreta 
a Gustava Broma. Podstatná část T. orga-
nizátorské a skladatelské činnosti je spjata 
s → ORO, kde působil jako dramaturg a red. 
zábavné hudby (1961–70). Jeho zásluhou se 
stal ORO jedním z center populární hudby 
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v soudobé ČSSR. K nahrávání do rozhlasu při-
vedl řadu později populárních zpěváků (→ H. 
Zagorová, → M. Rottrová, → V. Špinarová, 
→ P. Novák, Dušan Grúň ad.) a hud. skupin 
(→ Flamengo, Synkopa, Vox, skupiny Vladi-
míra Hajchla a → I. Pavlíka), podnítil vznik 
folkrockové skupiny Bukanýři a Muziky bez 
kapelníka (Buřinky). Vedle organizátorské 
a redakční práce v ORO (zavedl rozhl. pořady 
Na vlně 197 a Písnička za korunu) se věnoval 
skladatelské činnosti, zejm. pro H. Zagoro-
vou (Písnička v bílém, 1963; Monolog, 1969; 
Mrtvá láska, 1969 ad.), P. Nováka (Roxana, 
1967) a skupinu Buřinky (Mám písničky rád, 
1972; Rybnikářská, 1972 ad.). Vedle populární 
hudby je stěžejní jeho tvorba pro děti (mini-
opera Komárkova svatba a muzikály Strašidla 
a Piki, piky na hlavu). Po nuceném odchodu 
z ORO (1970) působil jako ved. oddělení zá-
jmové činnosti v Okresním kulturním stře-
disku v → Karviné, později v → Bohumíně 
a → Havířově. Zakládal místní hud. a pěvecká 
tělesa a doprovázel na klavír. Vedl dechové 
soubory Těrličanku a Hornosušskou kapelu 
(pozdější Retro band). Od r. 1991 je um. ved., 
aranžérem a klavíristou pěveckého souboru 
Cantabile při ZUŠ L. Janáčka v Havířově. 
Lit.: HKO; Trnka, F.: Džezu svítí zelená a co dál? ČeKv, 
1962, č. 5.; Trnková, B.: F. T.-Medřík, Jevíčský zpravodaj 
6/2005.   KR

TRNKA , Kazimír, divadelní výtvarník, * 22. 3. 
1922 Warszawa (Polsko), † 26. 5. 1980 
Ostrava. 
Maturitu vykonal a scénografii studoval 
ve Varšavě. Po válce krátce působil v divadle 
v Přerově a v deníku → NSv v → Ostravě, 
pak nastoupil jako šéf výpravy do Měst ského 
divadla mladých Ostrava (1949–53, → Diva-
dlo Petra Bezruče). Později působil (s pře-
stávkami zaviněnými nemocí) ve Slezském 
divadle Zdeňka Nejed lého (→ Slezské diva-
dlo) v → Opavě (1955–61), poté jako ved. vý-
roby ve Státním divadle Ostrava (→ NDM) 
a od r. 1969 v Divadle Petra Bezruče Ostrava 
jako ved. uměleckotechn. provozu. 
Lit.: Divadlo Petra Bezruče 1945–1995, Ostrava 1995. 
  JŠt 

TROJAK , Bogdan, básník, překladatel, vinař,
 * 23. 3. 1975 Český Těšín (Karviná). 
Po absolvování pol. ZŠ a pol. gymnázia, kde 
se podílel na dění studentského společenství 
PaRaNoJa (čtení, div. představení – mj. Tym 
razem bez orgasmu –, happeningy), studoval 
právnickou fakul tu (Brno) a absolvoval žur-
nalistku (Olomouc). Do lit. života vstoupil 
prostřednictvím pol. básní ve sborníku Łaski 
bez (1993). Po dílel se na činnosti → Literár-
ních harend, publikoval v časopise → Modrý 
květ. Spolu s Vojtěchem Kučerou založil 
a vyprofiloval časopis → Weles (od r. 1995). 
Jeho první sbírka Ku ním štětcem (1996) je na-
plňována jistotou dětství, identifikací s měst. 
i venkovským podhorským prostorem. Poe-
tikou, v níž se lidské prostupuje s přírodním 
i božským. Sbírka Pan Twardowski (1998) in-
tertextově odkazuje ke klasické pol. literatuře 
a variuje faustovské téma na prahu 21. stol. 
Soubor Jezernice (2001) nese podtitul Básně 
a po hádky, ožívá v něm krajina skutečnosti 
i mýtu. Sbírka Strýc Kaich se žení. Memora-
bilie a komorní horory (2004) se jako jediná 
z dříve vydaných nestala součástí soubor-
ného vydání T. díla Kumštkabinet (2005, do-
plněno pův. skladbou Otto Lilienthal). V něm 
se znovu potvrzuje T. senzibilita, magičnost, 
lyrické zatrnutí, fascinace dělností, smyslem 
pro hru. Povídkový cyklus Brněnské metro 
(2007) je fiktivní zprávou, koláží o přátel-
ství básníků v 90. l. 20. stol., které spojovalo 
Brno, schopnost demystifikovat a mystifiko-
vat. T. tvorba je zastoupena v básnických alm. 
Lepě svihlí tlové (2002), Almanach současné 
české literatury / Almanach der zeitgenös-
sischen tschechischen Literatur 1997–1999 
(2000), Ryby katedrál (2001), Antologie nové 
české literatury 1995–2004 (2004), v anto-
logii současné milostné poezie S tebou sám 
(2005). Angažoval se při vzniku manifestu 
dodekadence, texty B. T. a Tomáše Kočka 
obsahuje album písní Godula (2011). Edičně 
připravil a z velké části přel. antologii mo-
derní pol. poezie Bílé propasti (1997). Je no-
sitelem Ceny Jiřího Ortena (1998) a Magnesie 
Litery (2005).
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Lit.: Hruška, P.: Nad poezií Pavla Zdražila, B. T. a Pe-
tra Ma děry, Alternativa Nova, 1996/97, č. 7; Kotrla, P.: 
Jezernice B. T., Týdeník Rozhlas, 2002, č. 4; Chrobák, 
J.: Trojak! Trojak? Trojak, Tvar 17, 2006, č. 2; Nemček, 
J.: „Kurevské šaliny!“, Protimluv 6, 2007, č. 4; Zarek, J.: 
Kraina pamięċi w nowej czeskiej i polskiej literaturze, 
Bohemistyka 8, 2008, č. 1–4.   IM 

TROJICKÉ KRVEPROLITÍ , jedna z nejvýznam-
nějších hornických stávek v Ostravsko -kar-
vinském kamenouhel ném revíru (1894).
Stávka vypukla na jaře na několika dolech hr. 
→ Wilczka a → Severní dráhy Ferdinan dovy 
k podpoře hornických požadavků na osmiho-
dinovou prac. dobu, zvýšení mezd a omezení 
zvůle dozorců. Vstoupilo do ní 10 tis. horníků. 
9. 5. došlo před Dolem Tro jice ve Slezské → 
Ostravě ke srážce mezi stávkujícími a četnic-
tvem. Bylo zastřeleno nebo na následky zra-
nění zemřelo 12 dělní ků. 16 osob bylo těžce 
a několik desítek leh ce zraněno. Několik 
účastníků stávky bylo postaveno před soud 
a odsouzeno. Střelba do horníků vyvolala 
značný ohlas u veřej nosti a stala se předmě-
tem bouřlivé debaty v poslanecké sněmovně 
říšské rady ve Víd ni. Obětem střelby byl vy-
budován na slez skoostravském hřbitově po-
mník (odhalen 12. 5. 1895), v r. 1965 vznikl 
Památník obětem hornické stávky na dole 
Trojice na ul. Těšínské nedaleko samotného 
dolu (autorem → O. Cienciala). Událost 
inspirovala → P. Bez ruče k básni Ostrava.
Lit.: Jiřík, K.: Trojice 1894, Šenov u Ostravy 2004. 
Obr.: M216; S88; V106.  MM 

TROPPAU  → Opava

TRÖSTEROVÁ , Terezie, klavíristka a hudební 
pedagožka, * 6. 12. 1909 Těšín (dnes Český 
Těšín, Karviná), † 28. 7. 1998 Opava. 
Byla rak. občankou, až v 70. l. požádala 
o čs. stát. příslušnost. V dětském věku 
se s rodiči přestěhovala do → Opavy, kde 
navštěvovala obecnou školu a nižší reálné 
gymnázium; na Keithelově hud. škole stu-
dovala hru na klavír. V r. 1926 odjela spolu 
se spolužačkou Poldi Miltnerovou do Vídně, 
aby se podrobila náročným zkouškám na mi-
strovskou klavírní školu Moritze Rosen-
thala, jenž byl přímým žákem → F. Liszta. 

Obě žákyně byly přijaty do třídy Hedwigy 
Kanner -Rosenthalové. V červnu 1933 byla 
ve Vídni uspořádána velká mez. klavírní 
soutěž, mezi porotci byli i Sergej Rachma-
ninov, Arthur Rubinstein aj. V obrovské kon-
kurenci obsadila T. třetí místo s laureátským 
diplo mem a stala se význ. umělkyní. Tato 
situace trvala krátce, po změně polit. situace 
se T. vrátila do ČSR, byla šikanována za svůj 
rak. původ. → Opavská opera ji záhy vyu-
žila jako korepetitorku. → R. Kubín, ře ditel 
nově zal. Vyšší hudebně -pedagogické školy 
(dnešní → Janáčkova konzervatoř) v → Os-
travě, T. nabídl místo prof. sólového klavíru. 
Záhy dosáhla se svými žáky pozoruhodných 
výsledků, vychovala řadu zdat ných pianistů. 
Do pozdních l. uplatňovala na koncertním 
pódiu svůj bohatý repertoár, ve kterém ne-
chyběla čes. soudobá hudba. Zajížděla kon-
certovat i do Vídně a nevyhý bala se různým 
hud. produkcím v Opavě. 
Lit.: BSSSM 11; Měrka, I.: Zemřela prof. klavírní hry 
T. T., MSDen, 11. 8. 1998.   KB 

TRUCHSESS -WALDBURG -ZEIL , Marie Wal burga, 
osvícenská filantropka, podporovatel ka škol-
ství a vzdělání, * 22. 10. 1762 Vídeň, † 25. 5. 
1828 Kunín (Nový Jičín). 
Byla jedinou dcerou říšského hr. Františka 
Xavera Harracha, komořího císařovny Ma-
rie Terezie a vysokého voj. činitele, který byl 
majitelem kunínského panství u → Nového 
Jičína. Matka Marie Rebeka byla svým pů-
vodem spjata se starobylým rodem říšských 
hrabat z Hohenembsu. M. W. prožila dětství 
a mládí v aristokratickém prostře dí v Bys-
trém u Poličky, v Kuníně, v Brně a ve Vídni, 
v 17 l. se vdala za důstojníka hr. Klementa 
Aloise Truchsess -Waldburg -Zeil. Po otcově 
smrti r. 1781 se stala univerzální dědičkou 
otcovského jmění a přesídlila na kunínské 
panství. Dostalo se jí vysokého vzdělání 
na úrovni tehdejší zámožné aristo kracie; 
po celý život ho prohlubovala inten zivní 
četbou a studiem náboženství, přírody a vý-
chovy. V těžké životní situaci, po po stupném 
úmrtí tří malých dětí a po rozchodu s manže-
lem r. 1788, našla únik v hledání a na cházení 

TROJAK
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cesty k humánním ideálům výchovy a vzdě-
lání (→ kunínská osvícenská škola). Udr-
žovala úzké styky s brněnskou zednář skou 
lóží. Osvětové snahy M. W. se projevily také 
význ. péčí o zlepšení zdravotních poměrů 
na panství, zejm. mezi ženami. Na její po-
pud a náklady se uskutečnilo v Suchdole nad 
Odrou v zimě 1798–99 první očkování dětí 
proti černým neštovicím, tedy už dva r. poté, 
co angl. lékař Edward Jenner objevil očko-
vací látku proti této nemoci. M. W. byla silně 
ovlivněna myšlením konce tereziánské doby, 
v níž se začaly výrazně prosazovat ideje 
osvícenství. 
Lit.: BSSSM 5; Schwarz, F.: Osvícenské snahy M. W. 
T.-Z. na kunínském panství, VSONJ 33, 1984; Zezulčík, 
J.: M. W. hraběnka z Truchsess -Waldburg -Zeilu – vý-
znamná žena moravského osví cenství, in: Zámek Kunín – 
perla moravské barokní architek tury (Katalog k výstavě), 
Nový Jičín 1995.   JPl 

TRULL , Ernst, básník, prozaik, * 4. 3. 1861 
Kolná (Brumovice, Opava), † 18. 11. 1918 
Milotice nad Opavou (Bruntál). 
Svými svéráznými básněmi a povídkami 
v → nářečí něm. si zajistil trvalé místo mezi 
něm. slez. spisovateli. Obec nou školu absol-
voval ve Starých Lublicích (dnes část obce 
Kružberk) a v 15 l. pokračoval ve studiu 
na Učitelském ústavu v → Opavě. Zprvu byl 
učitelem obecné školy v Burk vízu a r. 1883 
přišel jako učitel a řídící na obecnou školu 
v Miloticích, kde působil až do své před-
časné smrti. Zasloužil se o zlep šení školního 
vzdělání a ve svém volném čase se zabýval 
studiem slez. něm. nářečí. Ve svých básních 
a povídkách za chytil zvyky a obyčeje spolu 
se způsobem života v regionu. V bruntál-
ském nakl. Wilhelma Krommera vyšla jeho 
sbírka básní v nářečí Oall’rhand Schnötzla 
(1910). Z dalších děl to jsou Arnsthoftes und 
Tommhäten [d.], po vídky v nářečí Vo drhäm 
römm [d.], povídky a pohádky v dialektu 
Uns’r gude Kaisr Josef [d.], zábavné příběhy 
pro lid ve 2 svaz cích. Nakl. Maxe Thiela 
v → Bruntále vydalo Deutsche Mundar-
ten und Dichtung (1913), kde jsou obsaženy 
ukázky z celého němec ky mluvícího území. 
Příspěvky T. jsou za řazeny i v publikaci 

Hämetgsang (1912). Byl přítelem lid. básníka 
Petera Roseggera, s nímž si dopisoval. 
Lit.: König, J. W.: Das Schrifttum des Ostsudetenlan-
des, Wolfratshausen 1964; kol.: Freudenthal und seine 
Kreisgemeinden, Esslingen 1990; Martinek, L.: Litera-
tura německého a českého jazyka na (stávajícím) okre se 
Bruntál, in: Literatura v českém a polském Slezsku, 
Opava – Cieszyn 1996.   LM 

TRZYNIEC  → Třinec

TŘANOVSKÝ , Jiří, evangelický kněz, básník 
a pořadatel vlivné ho reformačního kancio-
nálu, * 27. 3. 1592 Těšín (dnes Cieszyn, 
Polsko), † 29. 5. 1637 Liptovský Mikuláš 
(Slovensko). 
Pocházel z rodiny zámožného řemeslní ka 
v → Těšíně, kde také zahájil školní docházku. 
V r. 1611 završil studia filozofie a teologie 
na lutersky orientované univerzitě ve Vitem-
berku. 1615 přijal místo rektora měst. školy 
ve Valašském Meziříčí, kde se později stal 
i farářem evang. církve. Vzhledem k nepo-
kojům po bitvě na Bílé hoře se musel s rodi-
nou několikrát uchýlit do rodného Těšína. Od 
r. 1625 působil jako kazatel ve slez. Bílsku, 
ale v r. 1628 byl přinucen rodné Slezsko de-
finitivně opustit a přesídlit na Slovensko. Nej-
prve působil jako zámecký kaplan na Oravě, 
od r. 1631 pobýval v Liptovském Mikuláši, 
kde se až do své smrti intenzivně věnoval lit. 
činnosti. Lit. tvorba T. byla formována vyhra-
něným luterským vyznáním. Objevují se v ní 
prvky nastupujícího barok. stylu, vcelku však 
pře vládá vliv st. reformační tradice a pozd-
ního humanismu. První samostatnou tištěnou 
knihou T. je soubor latinsky psané duchovní 
poezie Odarum sacrarum sive Hymnorum… 
libri tres (1629), vydaný ve slez. Břehu. Ódy 
vznikaly pod přímým vlivem duchov ní poezie 
Jana Campana Vodňanského. Po jeho vzoru 
usiluje T. sloučit antická metra s tradicí rý-
movaného básnictví, přebírá od něho i útvary 
klasické římské poezie. Zákl. tendence sou-
boru však stojí v přímé opozi ci k antické 
tradici, což ukazuje především teoretická roz-
prava zařazená na závěr knihy. Nejvýznam-
nějším dílem T. je čes. kancionál → Cithara 
sanctorum (1636), který se dočkal obrovského 
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množství vydání a mocně za působil na reg. 
kulturu. Ze 412 písní prvního vydání je vět-
šina přejata ze st. zdrojů, asi 90 skladeb lze 
považovat za T. vl. tvorbu. Jsou v ní zdůraz-
něny motivy lidské bezvý znamnosti i krajní 
důvěry v milost Boží, objevují se písně chi-
liastické i básnické la menty, reagující na pro-
následování protest. církve (píseň Ach Bože, 
k jakému věku). T. duchovní písně nemají 
výrazně lyrický cha rakter, nepůsobí silným 
senzualismem, jak je to obvyklé u čes. poe-
zie 17. stol. Potlaču jí konkrétnost a názornost 
a usilují o věcné podání náb. ideje. Obraz-
nost písní je inspi rována biblickým textem 
(především žalmy) a metaforami ustálenými 
st. hymnografií. Jejich jazyk se blíží kul-
tivované češtině reformačních humanistů 
(→ literatura reformační a humanistická). 
T. zasáhl též do vývoje hud. kultury – 142 
písní z kancionálu obsahuje notovaný nápěv, 
většinou pevně svázaný s tradicí středově-
kého chorálu a st. reformační duchovní písně. 
T. představoval od konce 19. stol. pro oblast 
→ Těšínska kultovně uctívanou osobnost, 
a to nejen mezi místními evangelíky. Stal 
se z něj národně -identifikační symbol širších 
vrstev čes., ale i pol. obyv. (pol. publicistika 
se snažila dokazovat pol. původ T.). 
Lit.: Osuský, S. (red.): Tranovského sborník, Liptovský 
Svätý Mikuláš 1936; J. T. Sborník k 300. výročí kancio-
nálu Cithara sanctorum, Bratislava 1936; Grobelný, 
A. (ed.): J. T. Materiály k životopisu, Opava 1956; Ko-
vačka, M. – Augustinová, E. (ed.): Cithara sanctorum 
1636–2006. Zborník prác z vedeckej konferencie…, 
Martin 2008; Kalina, L. – Siwek, Z. (ed.): Odarum 
sacrarum sive hymnorum Georgii Tranosci, Český Těšín 
2009; Spratek, D.: Autorství výkladů na Zjevení Janovo 
připisovaných Třanovskému, in: Trzysta lat tolerancji 
na Śląsku Czieszynskim, Cieszyn 2010.   JMl

TŘENECKÝ , Ladislav, pedagog, spisovatel, 
dramatik, * 4. 6. 1902 Moravská Ostrava 
(Ostrava -město), † 30. 5. 1942 Oświęcim 
(Polsko). 
Publikovat začal na poč. 20. l., tiskl nejen po-
vídky a básně, ale též div. referáty. Sbír ka próz 
Nákaza (1931) tematicky čerpá ze života → 
dělnických kolonií v → Ostravě a prokazuje 
T. vyhraněné soc. cítění. V té to linii pokra-
čoval i románem Parta (1932) vyprávějícím 

o přátelství mezi mladými lidmi v čase hosp. 
krize. Vedle románů se soc. námětem Zapo-
menutý revír (1942) a Černé mámení (1946) 
se pokoušel o odlehčenou, humorně laděnou 
prózu, např. román Petr v nesnázích (1940). 
V dram. tvorbě vycházel příliš vstříc vnější 
líbivosti, a to jak volbou námětu, tak i poje-
tím, např. v hrách Kama rádské manželství 
(1933), Milkování (1935), Eva začíná znovu 
(1937). Jeho tvorba byla násilně ukončena 
smrtí v nacist. koncentrač ním táboře. 
Lit.: Svoboda, J.: Tragické torzo, in: Tvorba a region, 
Ostrava 1974; (g): Památce L.T., Svobodné slovo (Brno), 
2. 6. 1992.   JS 

TŘICETILETÁ VÁLKA , mocenský konflikt dvou 
ideologicky rozdílných uskupení v le tech 
1618–48. 
Pražská defenestrace 23. 5. 1618 zahájila 
válku, která měla vyřešit polit. krizi v Ev-
ro pě. Odboj čes. stavů nalezl mnoho sympati-
zantů i na severových. Moravě a ve Slezsku 
a také přímou pomoc vedenou kn. Janem 
Jiřím Krnovským. Již v únoru 1620 bylo 
Horní Slezsko a severových. Morava po-
pleněno pol. kozáky, tzv. → lisovčíky, kteří 
přicházeli na pomoc císaři, ale loupili bez 
rozdílu na protest. → Těšínsku i na biskup-
ském Hukvaldsku. Po bitvě na Bílé hoře 
8. 11. 1620 zavládla mezi nekat. stavy panika. 
Na Moravě se stal v lednu 1621 místodrží cím 
s rozsáhlými pravomocemi olomoucký bis-
kup kardinál Dietrichstein, ve Slezsku zpro-
středkováním kurfiřta Jana Jiřího Sas kého 
byla 28. 2. 1621 uzavřena drážďanská do-
hoda (tzv. → saský akord), jíž Ferdinand II. 
za obrovskou fin. náhradu amnestoval slez. 
stavy s výjimkou Jana Jiřího Krnov ského. 
Ten pokračoval v odboji proti císaři a již poč. 
r. 1621 zpustošil Niské knížectví, náležející 
vratislavskému biskupu, a pláno val společné 
vystoupení proti císaři se sed mihradským 
kn. Gabrielem Bethlenem. Po celý r. 1621 
na území severových. Moravy a Slezska 
operovala vojska obou válčících stran. Proti-
cís. aktivitu vyvíjeli → Valaši, podněcovaní 
k odporu předáky nekat. stavů, oblastí znovu 
protáhli vracející se lisovčíci, k zabezpečení 
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Jablunkovského průsmyku (→ Jablunkovské 
šance) na Těšínsko při šli Neapolitánci Karla 
Spinelliho, konečně v červenci zahájil voj. 
operaci Jan Jiří Kr novský, který u → Nového 
Jičína porazil cís. plk. Gauchiera a pokračo-
val v tažení na Slovensko. Aktivita Valachů 
a stav. od dílů způsobila, že v rukou cís. zů-
staly pou ze biskupské → Hukvaldy, pokus 
o získání Olomouce, hájené mj. Albrechtem 
z Valdštejna, však nebyl úspěšný a naděje 
odpůrců Habsburků zmařil Gabriel Bethlen 
uzavřením sepa rátního mikulovského míru 
6. 1. 1622. Jan Jiří byl zbaven Krnovska 
(→ Krnovské kní žectví), které bylo předáno 
do držby Karlu z Liechtensteina (→ Liech-
tensteinové). Kr novská vojska se rozešla, 
Jan Jiří se odebral k Bethlenovi do Košic 
a bojová aktivita po klesla. Teprve na pod-
zim 1623 vpadl znovu Bethlen ze Slovenska 
na Moravu a pronikl až k Novému Jičínu 
a Valašskému Meziříčí, ale tažení tu nena-
šlo žádnou odezvu a zůsta lo bez výsledku. 
V březnu 1624 zemřel v Le voči i vytrvalý 
organizátor protihabsburské ho odboje Jan 
Jiří Krnovský. Fin. krach, tzv. kaláda, kontri-
buce a posléze drastický zásah moru zkázu 
dokonaly. 12. 10. 1624 byli ze země vypově-
zeni nekat. duchovní, drobná šlechta, opora 
protihabsburských vystoupení, byla Dietrich-
steinem zbavována lén i služby. – Po složitých 
jednáních byla v r. 1625 zformována nová 
protihabsburská ko alice a začala další fáze 
zápasu – dán. vál ka. Mansfeldův postup sice 
v dubnu 1626 zastavila Valdštejnova armáda 
na labských přechodech u Desavy (Dessau), 
ale po spojení Mans feldových oddílů, v nichž 
bylo mnoho čes. emigrantů, s vojskem 
Jana Arnošta Sasko -Výmarského v červnu 
útok pokračoval a již v srpnu byla zabrána 
značná část Opavska i severových. Moravy. 
Valdštejn obsadil olo mouckou pevnost, ale 
nezabránil dán. tažení ani téměř roční oku-
paci oblasti. Opětovného Bethlenova selhání 
využil v létě 1627 Vald štejn a uzavřel dán. 
vojsku ústupovou cestu, takže jen malé části 
se podařilo uniknout. Následovalo potrestání 
účastníků odboje, např. exekuce v Hranicích, 

popravy Valachů i konfiskace a vypovězení. 
Ferdinand II. vy užil vítězství k vydání po-
bělohorské ústavy Obnoveného zřízení zem-
ského. Valdštej novy voj. úspěchy vytvořily 
možnost i pro razantní postup protirefor-
mace ve Slezsku. Změnu ve vývoji konfliktu 
způsobil vstup Švédů do boje proti Habsbur-
kům v r. 1630. Na stranu švéd. krále Gustava 
Adolfa pře šlo Braniborsko i Sasko, plán Fer-
dinanda II. nalézt protiváhu ve spojenectví 
s pol. krá lem Zikmundem III. padl s jeho 
smrtí. Voj. neúspěchy donutily Ferdinanda II. 
povolat znovu do velení Valdštejna a udělit 
mu zce la mimořádné pravomoci. Ten vytla-
čil saské oddíly z Čech, po bitvě u Lützenu 
v listo padu 1632, v níž zahynul švéd. král 
Gustav Adolf, pokračoval ve své dvojaké po-
litice: vedl složitá jednání i váhavé voj. akce, 
při nichž přes nerozhodnost vytlačil do konce 
1633 protest. vojska ze Slezska. Po bitvě 
u slez. Stínavy v listopadu 1633 propustil 
ze zajetí přední emigranty, a tím uspíšil svůj 
definitivní pád. Odstoupení Saska od spoje-
nectví se Švédy a uzavření pražského míru 
r. 1635 mu zabezpečilo obojí Lužici, garance 
drážďanských dohod pro Slezsko však byla 
Ferdinandem II. odmítnuta. Snaha franc. di-
plomacie udržet v boji proti císaři aspoň bra-
niborského kurfiřta Jiřího Viléma na bídkou 
získání Slezska nevedla k úspěchu, selhal 
i plán zapojit za stejnou odměnu do boje proti 
Habsburkům pol. krále Vladislava IV. – Již 
v r. 1638 byl očekáván vpád Švédů do Slez-
ska, došlo k němu až v následujícím r., kdy 
postupně ovládli jeho značnou část a obsadili 
i většinu Čech. K novému švéd. útoku došlo 
na jaře 1642, kdy armáda gene rála Torsten-
sona ovládla Poodří a po vítěz ství u Svídnice 
Švédové vpadli na Opavsko a Moravu. Zís-
kali překvapivě olomouckou pevnost, která 
se na 8 l. stala jejich hl. zá kladnou. Ovládali 
odtud zejm. sever a střed země, oporou císař-
ských byly hrady Hukvaldy, Helfštejn a bis-
kupská Kroměříž. Význ. po moc Švédům 
poskytovali vzbouření Valaši. Protišvéd. vy-
stoupení dán. krále Kristiána IV. odvedlo sice 
jejich hl. síly do sev. Ně mecka, voj. operace 
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na severových. Moravě a ve Slezsku po-
kračovaly po celou závěreč nou fázi dlouhé 
války, na opěrných bodech zůstávaly švéd. 
posádky, v Olomouci, → Fulneku a Pol-
ské (dnes Slezské) → Ostravě i po uzavření 
míru až do vyplacení výkupného v r. 1650. 
Vestfálský mír z 24. 10. 1648 znamenal pro 
Habsburky ztrátu velmocenského postave ní 
ve Svaté říši římské, ale posílení jejich po-
zice v dědičných zemích. „Česká otázka“ 
byla řešena proti zájmům emigrace úpravou 
poměrů k 1. 1. 1624, čímž moc Habsburků 
zůstala neotřesena, nastoupila tvrdá protire-
formace. Závažný byl značný úbytek obyv. 
a mate riální ztráty, které podvázaly na dlou-
hou dobu ekon. prosperitu. 
Lit.: Polišenský, J.: Třicetiletá válka a český národ, Praha 
1960; Matějek, F.: Moravská Ostrava s okolím za třiceti-
leté války, in: Ostrava 10, 1979; Pitrono vá, B.: Ostravsko 
za válečných tažení v době třicetileté války, in: Ostrava 
15, 1989; Fukala, R.: Role Jana Jiřího Krnovského ve sta-
vovských hnutích, Opava 1997; Gebauer, J., Štěpán, V.: 
Válečná kronika Opavska (1060–1945), Kravaře 2001. 
  LD 

TŘINEC  (Frýdek -Místek), polsky Trzyniec, 
německy Trzinietz, průmyslové město, pů-
vodně vesnice v podhůří Těšínských Beskyd 
na bře hu řeky Olzy při obchodní cestě z Uher 
na sever přes Jablunkovský průsmyk; 36 263 
obyvatel (2011). 
T. byl zal. pravděpodobně ve 2. polo vině 
14. stol., nejst. písemná zmínka je z r. 1444. 
Do r. 1799 šlo o majetek drobných šlechticů 
(Machnik a Mikuláš z T., Mitma jerové z Bla-
hotic, Beesové, → Wilczkové ad.), z nichž 
poslední, bar. Saint -Geno is, jej v r. 1799 pro-
dala vévodovi Albertu Sasko -Těšínskému, 
majiteli → Těšínské ko mory. Zlom v historii 
obce přinesl konec 30. l. 19. stol., kdy zde 
vrchnost zahájila výstavbu dřevouhelných 
železáren (r. 1839 spuštěna první vysoká pec). 
Na uvedení železáren do provozu se výrazně 
zasloužili odb. dělníci z arcivévodských hutí 
z nedaleké Ustroně. Ještě v r. 1843 žilo v obci 
pouze 349 obyv. S rozmachem hutí, zejm. 
po napojení obce na Košicko -bohumínskou 
dráhu (→ dopravní poměry), ros tl i počet 
obyv. V r. 1900 to bylo už 3 214, 1930 6 128 

obyv., z toho 42 % Čechů, 34 % Poláků a 15 % 
Němců. Z hlediska stavební ho vývoje, struk-
tury obyv. i způsobu života obec postupně 
získávala charakter měs ta. Po právní stránce 
byl tento vývoj dovr šen 11. 12. 1930, kdy 
po osobní intervenci prezidenta Masaryka 
vláda udělila T. statut měst. obce. Od poloviny 
19. stol. byl život T. úzce svázán s rozvojem 
železáren (→ TŽ), a to nejen ve sféře hosp. – 
Začátkem října 1938 se v důsledku přijetí pol. 
ultimata čs. vládou stal T. součás tí Polska 
a od září 1939 Velkoněmecké říše. Železárny 
se spolu s dalšími podniky na → Zaolzí staly 
součástí koncernu Berghütte a byly postaveny 
do služeb nacist. válečné ho hospodářství. 
T. byl osvobozen vojsky Rudé armády 3. 5. 
1945, železárny koncem r. 1945 znárodněny. 
V r. 1946 se k T. připo jily obce Konská (za-
nikla při rozrůstání železáren), Dolní Líštná 
a Lyžbice, v r. 1947 Kojkovice, Horní Líštná 
a Ropice (od r. 2000 opět samostatná obec). 
Počet obyv. takto zvětšeného města vzrostl 
na 14 062 osob. Protože se železárny staly 
jedním z pilířů tzv. → social. industrializace 
ČSR, rostl i T. zejm. imigrací nových prac. 
sil, výstavbou sídlišť (Podlesí, Kanada, Nový 
Borek a zejm. Lyžbice a Terasa z l. 1956–77 
a později Sosna) a spol. vybavenos ti (nové 
školní budovy, Společenský dům, sportovní 
stadion, nemocnice), takže v r. 1970 měl již 
30 080 obyv. Katastr města se značně roz-
šířil ještě v r. 1980 připojením dalších obcí 
(zejm. Guty, Oldřichovice, Nebory, Ven-
dryně – ta od r. 1995 znovu samostatná). – T. 
není příliš bohatý na vl. památkové objekty. 
Zdejší zámečky buď zanikly (Třinec, Sans-
souci v Konské), nebo byly znehodnoceny 
přestavbami (Konská – dnes v areálu žele-
záren). Novogot. cihlový kostel sv. Alberta 
Jeruzalémského v T. byl vystavěn na náklady 
arcivévody Albrechta Fridricha Habsbursko-

-Lotrinského podle projektu → A. T. Pro-
kopa v l. 1882–85 (uvnitř obrazy Sv. Jan 
Nepomucký a Vidění sv. Hedviky od → F. I. 
Leichera, přenesené sem z kostela Všech sva-
tých v Konské, zbořeného r. 1969). Jednodušší 
(taktéž novogot.) evang. kostel v T. vznikl 
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v l. 1896–99 podle projektu Friedricha Fuldy. 
Význ. památkou lid. architektury je dřevěný 
kostel Božího Těla v Gutech. Byl postaven 
zřejmě r. 1563 jako evang., r. 1642 prošel 
přestavbou a byl vyzdoben lid. malbami 
a řezbami, na nichž se podílel Štěpán Sova 
ze sousedních Nebor. V rámci rekatolizace 
předán r. 1654 do správy katolíkům; upravo-
ván ještě ve 2. polovině 19. stol. Veř. prostor 
zdobí plastiky → R. Štafy, → J. Myszaka, → 
K. Gebauera, → V. Varmuži, Ivana Lošaka, 
→ F. Świdera ad. – Z techn. památek je třeba 
připomenout zejm. nedávno rekonstruované 
vápenné pece ze začátku 19. stol. na katas-
tru obce Vendryně. – V T. funguje od r. 1969 
také Muzeum Třineckých železáren a města 
Třince, první hutnické muzeum v republice.
Z Dolní Líštné pochází lid. vypravěč → L. Cienciała, 
z Horní Líštné politik a red. → J. Koždoň. V Konské 
se narodili spisovatelé → P. Kubisz, → A. Wawrosz 
a → K. Jaworski. Z Karpentné pochází spisovatel a skla-
datel → S. Hadyna a jazykovědec a folklorista → K. D. 
Kadłubiec. V T. se narodili hud. skladatel → P. Kaleta, 
výtvarník a pedagog → E. Ovčáček, hudebník a výtvar-
ník → B. Liberda, herec a režisér → R. Moliński, básník 
→ P. Horzyk ad.
Lit.: Kuča 7; HM 15; Zahradnik, S: 40 let města T., Tři-
nec 1971; Wawreczka, H.: T. a okolí v proměnách času 
/ Trzyniec i okolica na przestrzeni lat, Třinec 1997; Šo-
pák, P.: Kostel sv. Albrechta v T. a dílo architekta Albína 
Theo dora Prokopa, T 41, 1998, č. 2; Gnidová, Z.: Mu-
zeum Třineckých železáren a města T., T 48, 2005, č. 1. 
Obr.: A11; M263–269; S (77, 105, 113, 132, 136); V207; 
Z51.   MM + JI

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY  (TŽ), v současnosti 
třetí nejvýznamnější hutní kombinát ve Slez-
sku a na severovýchodní Moravě. 
TŽ byly založeny → Těšínskou komorou r. 1839 
jako součást komplexu tzv. komorních železá-
ren k využití místních (karpatských) zdrojů 
železných rud a nevyužitého lesního bohat-
ství. V r. 1839 byla zprovozněna dře vouhelná 
vysoká pec, 1840 slévárna, 1845 smaltovna, 
1873 koksovna a první koksová vysoká pec 
v rak. Slezsku, 1877 ocelárna a válcovací tratě, 
1905–06 aglomerace, v l. 1906–13 byla vybu-
dována martinská oce lárna. Po zprovoznění 
Košicko -bohumín ské dráhy (→ dopravní po-
měry) se staly strategicky nejlépe umístěným 
hutním závodem Těšín ské komory, což mělo 

za následek přemis ťování výrob z jiných zá-
vodů (Lískovec, Ustroň, Baška). V r. 1905 byly 
TŽ prodány Pozemkovému úvěrnímu ústavu 
ve Víd ni a ten je dal do správy Rakouské 
báňské a hutní společnosti, která se po nostri-
fikaci r. 1920 stala → Báňskou a hutní spo-
lečností se sídlem v Brně. Převahu v ní získal 
franc. kapitál Crédit mobilière. Po → záboru 
Za olzí Polskem se staly součástí dceřiné spo-
lečnosti Spółka Górniczo -Hutnicza Karwi-
na -Trzyniec, po okupaci Velkoněmeckou říší 
a nuceném výkupu franc. účastí byly začle-
něny do koncernu Berghütte. Po zná rodnění 
v r. 1945 se staly od r. 1949 samo statným pod-
nikem (TŽ Vjačeslava Michajloviče Molotova, 
poté TŽ Velké říjnové socialistické revolu ce). 
V polovině 90. l. 20. stol. byly privati zovány 
a staly se a. s. – V souvislosti s ocelovou 
koncepcí rozvoje nár. hospodářství v éře tzv. 
socialismu byly jedním z pilířů → social. in-
dustrializace. Restrukturalizovalo se jejich vý-
robní zaměření směrem k pro dukci surového 
železa, oceli a válcovaného materiálu (v 60. l. 
6. koksová vysoká pec, 3. ocelárna, blokovna). 
V r. 1978 překročila výroba oceli hranici 3 mil. 
tun a válcovaného materiálu 2,5 mil. tun. TŽ 
vytvářely od po loviny 60. l. téměř 20 tis. 
prac. míst, čímž zvýšily zaměstnanost nejen 
ve Slezsku, ale i na Slovensku (každodenní 
i dlouhodobé migrace dělníků). Po r. 1990 
se TŽ transformovaly na a. s. a dnes fungují 
pod názvem TŽ – Moravia Steel. V r. 2011 
vyrobily 2,5 mil. tun oceli, zisk činil 1,337 
mld. dolarů a zaměstnávaly 6 tis. osob. V sou-
časnosti dochází k redukci počtu pracovní ků, 
což v regionu s omezenými prac. příle žitostmi 
vyvolává soc. napětí.
Lit.: Zahradnik, S.: TŽ 1906–1938, Praha 1969; Zahrad-
nik, S. (ed.): Z dějin TŽ, Praha 1970; Grobelný, A.: TŽ 
1938–1945, Opava 1990; Ryšková, M. – Matěj, M.: TŽ 
z hlediska zájmu památkové péče, in: Památkový ústav 
v Ostravě. Výroční zpráva 1997, Ostrava 1998; Hauerová, 
S. – Wawrzacz, J.: 160 let železáren v Třinci 1839–1999, 
Třinec 1999. 
Obr.: M (263–264, 266–267).   MM

TUČAPSKÝ , Antonín, skladatel, sbormistr 
a hudební pedagog, * 27. 3. 1928 Opatovice 
(Vyškov). 
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Absolvoval (1947) Učitelský ústav ve Va-
lašském Meziříčí. Na PF MU studoval 
(1947–51) hud. výchovu, zároveň i hud. vědu 
na FF MU. Věnoval se také stu diu sbormis-
trovství na brněnské JAMU, u Jana Kunce 
studoval soukromě i hud. kompozici. Půso-
bil na Pedagogické škole v → Novém Ji číně 
(1955–59), pak (1959–73) na PF v → Ostravě 
(dnes → OU). R. 1959 se stal zástupcem 
dirigenta Pěveckého sdružení moravských 
učitelů. Po smrti → J. Šoupala byl prvním 
dirigen tem (do r. 1973). Pronásledován to-
talitním režimem odešel v březnu 1975 
do Londýna. T. r. se stal učitelem hudebně 
teoretických, později také kompozičních 
předmětů na zdejší Trinity College of Mu-
sic. – Již od 50. l. T. komponoval – věnoval 
se tvorbě komor ní, sborové, orch. a hudebně-

-dram. Po odchodu do Londýna nabyla jeho 
skladatel ská činnost na intenzitě; v současné 
době se jí věnuje výhradně. Od poč. 90. l. se 
T. často vrací do vlasti, aby byl přítomen čes. 
prem. svých nově komponovaných skladeb. 
1996 mu byl udělen čestný doktorát MU. 
Lit.: HKO; Mazurek, J.: A. T. a Pěvecké sdružení morav-
ských učitelů, in: Cantus choralis ʼ03, Ústí nad Labem 
2003; Buček, M.: Život a dílo A. T., tamtéž; Korbička, 
M.: Lidová píseň na základní škole – úpravy lidových 
písní A. T., in: Inovace v hudební pedagogice a výchově, 
Olomouc 2008.   JM 

TUČNÝ , František, filozof, teoretik umění, pub-
licista, organizátor kulturního života, * 24. 9. 
1887 Frenštát pod Radhoštěm (Nový Jičín), 
† 26. 3. 1962 Frenštát pod Radhoštěm. 
Věnoval se filozofii, spolu s → F. Horečkou 
a → F. Dušou patřil k zakladatelům um. sku-
piny → Koliba, která od r. 1914 sdružovala 
spisovatele a umělce spjaté s → Valašskem. 
T. ji coby její teoretik orientoval k vý ch. um. 
tradici. V časopisu → Kněhy ně otiskl studie 
o velkomorav. tradici u nás a jejích vlivech 
na kult. život (Odkaz Velké Moravy, 1931). 
V úvahách o umění zdůraz ňoval význam 
tvůrčí osobnosti, zčásti ovliv něn Friedrichem 
Nietzschem. T. názory odmítl např. František 
Xaver Šalda. 
Lit.: Slavík, B.: Písemnictví na moravském Valašsku, 
Olomouc 1947.   JS 

TŮMA , Drahomír, malíř a grafik, * 28. 11. 1907 
Přerov, † 21. 6. 1988 Havířov (Karviná). 
Byl vyučen typografem, od r. 1927 studo val 
na SŠ um. řemesel v Brně (učitel Petr Dil-
linger), pak přešel na UMPRUM do Prahy 
(učitel Jaroslav Ben da). Po r. 1935 se vrátil 
do → Ostravy, kde zprvu pracoval jako gra-
fik v tiskárně a no vinář. Samostatnou tvůrčí 
práci zahájil po druhé svět. válce. Význ. bylo 
jeho přátelství s malířem Jiřím Horníkem, 
který T. v mnohém ovlivnil. Tvořil krajiny 
i figurální obrazy se stupňující se mírou sty-
lismu. Byl členem → TS Ostrava, s níž vysta-
voval; rovněž se účastnil výstav s pobočkou 
SČVU v Os travě, jednak samostatně, pak 
na souborné výsta vě k 75. výročí narození 
v Nové síni → GVUO r. 1982. Je zastoupen 
ve sbírkách GVUO. 
Lit.: D. T. (katalog výstavy GVUO), 1982. 
Obr.: V166.   PH 

TUREK , Adolf, archivář, historik, * 20. 2. 1911 
Wien (Rakousko), † 20. 3. 1998 Opava. 
Dětství prožil ve Vídni, školní léta v Brně, 
kde v r. 1930 na reálném gymnáziu matu-
roval. Na FF MU v r. 1935 úspěšně ukončil 
studia oborů dějepis a zeměpis a v následu-
jícím r. dosáhl PhDr. Po krátké pedagogické 
činnosti zahájil od r. 1941 archivní dráhu, 
nejprve v Brně, od r. 1945 až do odchodu 
do důchodu r. 1978 v → ZAO (zástup ce ře-
ditele a ved. zemědělsko -lesnického oddě-
lení). Z odb. zaměření a spol. angažo vanosti 
vyplýval jeho podíl na obnově → Matice 
opavské a založení Slezského studijního 
ústavu (→ Slezský ústav) i působení v odb. 
komisích města → Opavy i opavského okr. 
V l. 1968–71 byl poslancem České národní 
rady za lid. stranu. Na veřejnosti byl znám 
jako erudovaný popularizátor reg. dějin. – 
Jako archivář se zasloužil o zpřístupnění řady 
fondů, zejm. zemědělsko -lesnického charak-
teru, a přípravu inventářů, z nichž některé 
byly publikovány. Podílel se také na zpra-
cování průvodce po opavském archivu. 
V r. 1954 připravil přehledný Soupis urbářů 
Ostravského kraje 15.–18. století. – Ve věd. 
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práci zaměřil hl. pozornost k reg. tematice 
Opavska, Fulnecka a Novojičínska. Osvětlil 
minulost řady obcí, především Bernartic nad 
Odrou, odkud pocházel jeho rod. Zabýval se 
minulostí význ. sídel v regionu (Dějiny zám-
ku Hradce; Hrad a panství Starý Jičín; po-
díl na práci Hrady, zámky a tvrze v Čechách, 
na Moravě a ve Slezsku II.). Svazkem Ful-
necko, vydaným v rámci projektu Vlas tivědy 
moravské, vytvořil na prahu nacist. okupace 
v r. 1940 syntetický obraz oblasti ohrožené → 
germanizací. Řada T. hist. pra cí osvětlovala 
vývoj národnostních poměrů, zejm. utvá-
ření vztahu → Čechů a → Němců v regionu 
(Poněmčování Opavska v 16. a 17. století). 
Svými pracemi přispěl k osvětlení mnoha 
dalších problémů, např. charvátské koloni-
zace na již. Moravě, dějin bratrských sborů, 
vývoje stát. správy ad. Nepostrada telnou 
pomůckou pro studium je Místopisný rejst-
řík obcí Severomoravského kraje. Přispíval 
do řady hist. periodik a sborníků (→ Kravař-
sko, → SlSb, → ČMM, SAP ad.), re digoval 
VSONJ (→ VSNJ). Ke 100. výročí narození 
byla uspořádána souhrnná výstava k jeho 
životu a dílu v → PPB v Opavě. 
Lit.: BSSSM NŘ 2 (14); Indra, B.: PhDr. A. T. šedesáti-
letý, AČ 21, 1971; Válka, J.: Sedmdesátiny A. T., in: JM 
17, 1981; Müller, K.: A. T. pětasedmdesátníkem, ČSM 
35, 1986; Müller, K.: 100. výročí narození PhDr. A. T. 
(1911–1998), VL 37, 2011, č. 1.   LD 

TÜRK , Karl, lékař, spisovatel, politik, * 13. 5. 
1840 Krnov (Bruntál), † 30. 4. 1908 Holčo-
vice (Bruntál). 
Po ukončení studia medicíny v Olomouci 
praktikoval v Lichnově, svou praxi pak přel. 
do Louček u → Krnova a konečně do Sta-
rých Heřminov. Tam přišel na svět i jeho 
syn Wilhelm, který se proslavil ve světě jako 
objevitel roztoku ke stanovení bílých krvi-
nek, jenž pojmenoval po otci. T. byl říšským 
a slez. poslancem zem. rady, členem spolku 
Deutscher Verein ve Slezsku a spolku něm. 
slez. studentů Oppavia ve Vídni. 1885 byl 
zvolen krajanskými obcemi volební oblasti 
→ Opava do říšské rady. Také v říš ských 
volbách 1897 dostal ve své volební oblasti 

většinu. Zastupoval něm. zájmy v mnohoná-
rodnostním Rakousku. Psal do novin články 
s hospodářsko -zemědělskou problematikou 
a národnostně zaměřené sta tě. Je rovněž au-
torem románu se soc. temati kou Das Meer 
der Armut [d.], romantického příběhu Die 
Ritter vom Gelde (1891) a dramat Königin 
Luise [d.] a Ludwig Robert [d.]. 
Lit.: kol.: Freudenthal und seine Kreisgemeinden, Ess-
lingen 1990; Martinek, L.: Česká a německá literatura 
v krnovském regionu do r. 1939, in: Češi a Němci dříve 
a dnes. Problémy národní identity a vzájemných vztahů 
Čechů a Němců, Krnov 2000.   LM 

TUTU , fusion -jazzový soubor.
Hud. formace, zal. r. 1987 v → Ostravě 
z podnětu hudebníka a skladatele → B. Ur-
bánka (název odvozen z bestsellerového alba 
amer. jazzového trumpetisty Milese Davise 
Tutu, 1986). Pův. složení B. Urbánek (klá-
vesy, 1987–dosud), Ivan Myslikovjan (altsa-
xofon, 1987–91), Jenny Krompolc (baskytara, 
1987–92) a René Šimon (bicí, 1987), bylo po-
stupně doplňováno a obměňováno: Michal 
Hejna (bicí, 1988–89), Emil Frátrik (bicí, 
1989–93), Andrej Šeban (kytara, 1990–93), 
Marek Minárik (baskytara, 1992–93). V l. 
1993–99 vystupovalo T. ve složení B. Ur-
bánek (klávesy), Roman Pokorný (kytara), 
Martin Gašpar (baskytara, kontrabas) a Ma-
rek Patrman (bicí), od r. 2000 hraje ve složení 
B. Urbánek (klávesy), Michal Žáček (soprán-
saxofon, flétna), M. Gašpar (baskytara, kon-
trabas), Marcel Buntaj (bicí), od r. 2006 také 
Rudy Horvát (kytara). Svým stylem navazuje 
formace na tradiční amer. jazz (Chick Corea, 
Herbie Hancock, Mike Stern, John Scofield, 
Joe Henderson, Yellow Jackets ad.), oboha-
cený o tradici evr. hudby a její výrazové prvky. 
Repertoár T. je z převážné většiny zal. na pův. 
skladbách B. Urbánka, doplněných o indivi-
duální vklad jednotlivých členů. Lze jej cha-
rakterizovat termínem „jazz fusion music“, 
spočívající v kombinování dvou a více hud. 
stylů (jazz, funk, r’n’b, elektronická hudba, 
rock ad.). Vývoj skupiny šel od elektronické 
hudby (Mr. Jazzmann, 1991) k hudbě akus-
tické (Sundance, 1996) s občasnými výlety 
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do acid -jazzového a hip -hopového proudu 
(účast na albu Up drive B. Urbánka a Emila 
Viklického, 1997). Skupina se účastní řady 
jazzových festivalů u nás (1. místo na Jazzo-
vých dnech v Šumperku 1988) i v zahraničí 
(Španělsko, Dánsko, Holandsko, Německo, 
Polsko, Slovensko) a spolupracuje s řadou čes. 
a slov. umělců (Peter Lipa, Richard Müller, 
Jana Kirschner ad.). R. 2006 se prezentovali 
v cyklu koncertů „Jazz na Hradě“ (TUTU 
na Hradě, 2007).
Lit.: Konrád, O.: T., Rock & Pop, 1991, č. 5; internetové 
stránky: http://www.borisurbanek.com.   KR

TVORKOVŠTÍ Z KRAVAŘ , významný panský 
rod z rozrodu Benešoviců, jehož majet-
ková základna se rozkládala převážně na 
Opavsku. 
Psali se též Kravařští z Tvorkova či z Kravař 
a Tvorkova. Svůj původ odvozovali stejně 
jako páni z Kravař (→ Kravařové) či → Sedl-
ničtí z Choltic od Benešoviců. Členové rodu 
se psali nejprve podle → Kravař na Hlučín-
sku (→ Opavské knížectví), později podle 
Tvorkova (pol. Tworków) v Ratibořském 
knížectví. Jako většina jejich příbuzných 
z benešovického rozrodu užívali za erbovní 
znamení stříbrnou zavinutou střelu v červe-
ném poli, v klenotu černá orlí křídla. Genea-
logickou vazbu k pánům z Kravař ale nelze 
přesně doložit. Jako praotec rodu bývá lite-
raturou uváděn Ondřej II. z Benešova, který 
mohl být otcem Ondřeje z Tvorkova, jenž 
se k r. 1288 zmiňuje na Opavsku jako „judex 
provincialis“. Bratři Zbyněk a Ondřej stáli 
během tzv. markraběcích válek na straně 
Prokopa Lucemburského, následkem čehož 
byla nad nimi r. 1399 vynesena círk. klatba. 
Díky své pozici mezi opavskými panskými 
rody T. zastávali nejvýznamnější zem. úřady 
Opavského knížectví (zem. hejtman, nejvyšší 
sudí aj.); od 1. poloviny 16. stol. byli tradičně 
nejvyššími zem. komorníky, pečujícími rov-
něž o opavské zem. knihy. Velké vážnosti 
ve stavovské obci nabyl Jiřík († 1518), majitel 
→ Raduně, nejvyšší sudí (1503–06) a zem. 
hejtman (1512). V průběhu 16. stol. zastá-
vali členové rodu rovněž úřad nejvyššího 

komorníka v → Krnovském knížectví (Ol-
dřich na Bělé v l. 1526–28, Jiřík Bernart 
na Dobroslavicích v l. 1581–88). Bojů s Turky 
se zúčastnil Václav, který r. 1533 velel rejtar-
skému oddílu. T. vlastnili na Opavsku řadu 
majetků (Raduň, Štítina, Mokré a Suché 
Lazce, Pustá Polom, → Hrabyně a Smolkov), 
v 1. polovině 15. stol. také na Moravě (Pře-
rov, Obřany u Brna). Jiřík (cca 1524 – 1586) 
se pokusil r. 1588 vytvořit ze svých četných 
statků celek, který bývá považován za je-
den z prvních fideikomisů v regionu. T. byli 
spřízněni s řadou význ. morav. či horno-
slez. rodů (→ Oppersdorfové, → Skrbenští, 
→ Bruntálští z Vrbna, Sedlničtí z Choltic, 
→ Lichnovští). Svou násilnickou povahou 
nechvalně proslul Pertold (1570–1634) na 
Raduni a Hrabyni, zem. hejtman (1610–19) 
a nejvyšší komorník (1625–32) Opavského 
knížectví, pohybující se na poč. své kariéry 
na dvoře olomouckého biskupa Stanislava 
Pavlovského. Negativní vlastnosti zdědil pa-
trně po svém otci Mikuláši (cca 1540 – 1599), 
opavském nejvyšším komorníkovi, častém 
účastníkovi soudních pří, který rozšiřo-
val svůj majetek na úkor poddaných či ne-
čestnými praktikami a nechvalně proslul 
též trýzněním své ženy. Pertold zavraždil 
r. 1589 biskupova dvorského maršálka Kaš-
para Mlečky z Jilovnice a r. 1595 se objevil 
mezi podezřelými z úkladné vraždy Ondřeje 
Bzence z Markvartovic, který jej jako opav-
ský zemský hejtman soudil pro spáchání 
násilného trestného činu. Zřejmě z osobních 
důvodů prosadil krutou popravu raduňského 
ovčáka Stanislava Kolarta (1595). Pertold 
se jako představitel kat. křídla opavských 
stavů výrazně angažoval za → protirefor-
mace. Poslední generace rodu upadly do tí-
živé hosp. a fin. situace, kterou zapříčinily 
události → třicetileté války a jejich následky. 
Od 70. l. 17. stol. rod držel už jen lenní sta-
tek Suché Lazce. Posledním představitelem 
rodu byl bezdětný Karel na Suchých Lazcích, 
který zemřel r. 1781 jako potulný rytíř.
Lit.: BSSSM 9; Blažek; OSN 40; Pilnáček 2010; Zukal, 
J.: Pan Pertolt Tvorkovský z Kravař na Radúni a Opav-
ští Kolartové, Opava 1886; Zukal, J.: Paměti Opavské, 
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Opava 1900; Dvorský, F.: O starožitném panském rodě 
Bene šoviců. Část I., Brno 1907; Fukala, R.: Záhadná 
vražda v Podvihovském lese, DaS 20, 1998, č. 4; Ba-
letka, T.: Páni z Kravař. Z Moravy až na konec světa, 
Praha 2003. 
Obr.: V7.   JB

TVRDÁ , Eva (roz. Bulatová), učitelka, prozaič-
ka, * 10. 3. 1963 Opava. 
Vystudovala češtinu a dějepis na PF v → Os-
travě (dnes → OU, 1981–86), vedle uč. profese 
se soustřeďuje na lit. činnost, založila nakl. 
Littera Silesia, kde vydává své knihy a produ-
kuje výstavy a prezentace → Hlučínska. To 
se stává geniem loci, kterému věnuje klíčo-
vou pozornost. V MSDen o něm publikovala 
reportáže (od poloviny 90. l.), v periodiku 
Zrcadlo Hlučínska a na své webové stránce 
představuje příběhy na pokračování, které 
jsou s Hlučínskem spjaty. Knižně vydaný 
Nenápadný půvab Slezska (2009) je poctou 
jedné ze slez. obcí, Rohovu, a jejím dějinám, 
kombinuje v ní fiktivní příběhy se záznamy 
z obecní kroniky. V novelách a povídkových 
souborech Dědictví (2005, další upravená 
vydání 2007, 2010; film. dokument 2009 
zaznamenává vznik příběhů a orální his-
torii v knize tematizovaných lokací; námět, 
scénář a rež. Marek Sklář), Třešňovou alejí 
(2008) a Okna do pokoje (2010) – společně 
vyšly jako Slezská trilogie (2011) – prostřed-
nictvím osudů ženských hrdinek zachycuje, 
jak dějinné zvraty na Hlučínsku ve 20. stol. 
převrací a rozvrací každodenní, milostný, 
duchovní a mateřský život jedinečných, ale 
obyčejných bytostí. Touha po rodinném ži-
votě, provázeném láskou, prací, vírou, dětmi, 
se mění v bolestně prožívaná období, kdy sa-
mota je prokletím i darem, kdy smutek, úz-
kost, utrpení se jenom v záblescích převrací 
ve štěstí a usmíření, v trpké poznání pravdy. 
Píše také příběhy ze současnosti a knihy pro 
děti (mj. Pohádka o červené kostce, 1996; 
Neuvěřitelná dobrodružství panáčka z tvého 
pokojíčku, 1996), didaktické obrazy o životě 
čes. geologa a Che Guevary na rev. Kubě 
(Viva la Revolución?, 2011). 
Lit.: Sedláčková, Z.: Osudy volyňských Čechů ožívají 
v novém románu spis. E. T., Týdeník Knihy, 2008, č. 12; 

Urbanec, J.: Zaniklé osudy, Průhledy, 2010, č. 1; Šod-
ková, I.: Tvůrčí profil E. T., dipl. práce FF OU, 2011; Le-
nartová, E.: Dědictví aneb Velké i malé dějiny Hlučínska, 
Týdeník Rozhlas 22, 2012, č. 24; Martinek, L.: Současná 
literatura Opavska psaná ženami, VL 38, 2012, č. 1.   IM

TVRDÝ , Bohuslav, dirigent a skladatel, * 6. 4. 
1897 (Rychnov nad Kněžnou), † 29. 7. 1946 
Čejkovice (České Budějovice). 
Byl jedním ze zakládajících pracovníků → 
ČRO. Působil v → Radiojournalu Morav-
ská Ostrava jako hud. referent (1929–32). 
V l. 1932–33 byl šéfem → ORO, v r. 1933 
odešel do Košic, pak pracoval v praž ském 
rozhlase. Tragicky zahynul při havárii pře-
nosového vozu. Pro rozhlas upravil přes 
30 pásem → lid. písní, kde se projevil jako 
výborný instrumentalista.   MŠť 

TVRZE  → Hrádky a tvrze

TVŮRČÍ CENTRUM  ASOCIACE HUDEBNÍCH 
UMĚLCŮ A VĚDCŮ OSTRAVA (TCAHUV), 
profesní hudební organizace. 
Poč. 90. l. vznikla jako nástupkyně Sva zu 
českých skladatelů a koncertních umělců 
pobočka TCAHUV v → Ostravě. Před-
sedou byl nejprve → M. Klega, postupně 
tuto funkci vykonávali → M. Báchorek, → 
J. Gross mann, → E. Schiffauer, → L. Juřica, 
pak Alexandr Hůla a po něm opětovně přejal 
předsednictví M. Báchorek; v současné době 
je předsedkyní ostr. TCAHUV → M. Dvo-
řáková. V r. 2000 se pobočka osamostatnila 
a nyní funguje jako TCAHUV Ostrava. Sdru-
žuje skladatele, hud. interprety a muzikology. 
Každoročně pořádá festival soudobé hudby 
Hudební současnost a skladatelskou soutěž 
→ Generace, která je od r. 2012 organizována 
jako mez.
Lit.: OHK.   JM 

TVŮRČÍ SKUPINA BEZRUČ , umělecké sdru-
žení výtvarníků. 
Byla ustavena r. 1963 a představila se t. r. sou-
bornou výstavou členů na zámku v → Hradci 
nad Moravicí. Spojovala věkově různé autory 
s převážně real. výtv. názorem. Její zamě-
ření bylo výrazně reg. s orientací ke Slezsku. 
Sjednocujícím pro gramem bylo zobrazení 
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„kypivého ži vota socialistické společnosti 
v její dynamičnosti a mravním patosu“ (Ja-
roslav Svoboda v úvodu ke katalogu). Vedle 
expozice v Hradci nad Moravicí vystavovala 
skupina hl. v závodních klubech. Zanikla 
na přelomu 60. a 70. l. Členy byli Jiří Jaro-
mír Drozd, → V. Držkovic, → J. Fajkus, → 
V. Havel, → O. Holas, Vlastislav Holub, → 
A. Kocůrová, Božena Kubová, Ludvík Ma-
jer, → F. Podešva, Lubomír Procházka, → 
H. Salichová, J. Svoboda, → F. Świder, → 
J. Šrámek, Vladimír Terš a → V. Wünsche. 
Lit.: Svoboda, J.: úvod ke katalogu výstavy na zám ku 
Hradec nad Moravicí, Ostrava 1963. 
Obr.: V214.  PH 

TVŮRČÍ SKUPINA  KONTRAST, umělecké se-
skupení výtvarníků Ostravska. 
Bylo zal. r. 1964 a zaniklo v r. 1969. Mo-
dernisticky orientované sdružení, současně 
realizované na principu hodnotového výbě ru. 
Počet členů skupiny prokazuje i rychlý nárůst 
počtu výtvarníků usazujících se v re gionu. 
Program seskupení byl formulován v katalo-
zích výstav a chtěl vyjádřit kontras ty součas-
ného života, kde se „spojuje den analfabetův 
se dnem kybernetického stroje, pot oráčův 
s kosmickou rychlostí rakety“. Význ. výstavy: 
Dům pánů z Kunštátu, Dům umění města 
Brna, 1964; Síň československých spisova-
telů, Praha 1965. Předsedou skupi ny byl → 
R. Prokop, členy → J. Babíček, → V. Beránek, 
→ S. Böhm, → O. Cienciala, → L. Čmerda, 
→ V. Flaková, → Č. Hlavin ka, → P. Holý, → 
J. Kapec, → M. Karpala, → Z. Kučera, → 
J. Myszak, → E. Ovčáček, → J. Rusek, → 
O. Schindler, → B. Tkaczyk, → M. Urbásek 
a → V. Varmuža. 
Lit.: katalogy jmenovaných výstav, Ostrava 1964 a 1965; 
Hlaváček, L.: Kontrasty umění a života, MF, 3. 7. 1965; 
Zhoř, I.: Ostravský Kontrast, KT, 1965, č. 11.   PH 

TVŮRČÍ SKUPINA  OSTRAVA, první tvůrčí sku-
pina výtvarných umělců v Ostravě. 
Byla zal. koncem r. 1958. Vznikla jako vý-
raz hodnotového výběru z výtv. umělců Os-
travska. Po násilném ideol. sjednocovacím 
tlaku k unifikaci socialistickoreal. stylu 
ve SČVU tu byl vyjádřen první stupeň uvol-

nění v diferenciaci na principu hodnotové 
hierarchie. Skupina tak mohla spojit umělce 
různé generační příslušnosti i názorové po-
lohy. Sdružení vystavovalo vícekrát zejm. 
v → Domě umění v → Ostravě (1959). Jeho 
předsedou byl → V. Kristin, členy např. → 
V. Beránek, → P. Holý, → J. Myszak, → 
R. Prokop, → J. Provazník, → B. Tkaczyk, 
→ D. Tůma, → M. Urbásek a → M. Zezula. 
Skupina zanikla bez oficiálního zrušení 
v procesu názorového odlišování členů. 
Lit.: katalog výstavy v Domě umění v Ostravě, 1959; 
Holý, P. – Lamač, M.: TS Ostrava, Výtvarná práce 7, 
1959.  PH 

TVŮRČÍ SKUPINA  ŽIVOT, umělecké seskupení 
výtvarníků. 
Byla zal. r. 1965 vedle → TS Kontrast 
a → TS Bezruč. Na rozdíl od předchozích 
neměla vl. ideový a um. program, nevy-
dala alm. ani členský katalog. Zakladatelé 
(→ A. Ivanský a → M. Rybička) ji pojímali 
spíše jako možnou mocenskou strukturu 
uvnitř SČVU, ale pro rozdílnost názorů 
členů bez úspěšně. Členy byli A. Ivanský 
(předseda), → J. Drha, Josef Gabánek, 
Antonie Gabánková, → K. Haruda, → 
B. Krystyn, → J. Kurzava, M. Rybička, → 
K. Říhovský, → K. Štětkář a → J. Treuchel. 
Jako organizační jednotka na půdě SČVU 
zanikla stejně jako ostatní zrušením „proti-
normalizačního“ SČVU v r. 1970. V novém 
SČVU nebyly TS obnoveny.   PH 

TVŮRČÍ SKUPINY VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ , 
umělecká sdružení. 
TS začaly vznikat na půdě SČVU ve 2. po-
lovině 50. l. v čase uvolňování po 20. sjezdu 
KSSS. Rodily se při rozeně jako plod hod-
notové a názorové di ferenciace. První TS 
v regionu byla → TS Ostrava (1958) v čele 
s malířem → V. Kris tinem. Po jejím rozpadu 
byly založeny → TS Kontrast, → TS Bez-
ruč a → TS Život. Činnost TS významně 
obohati la kult. život regionu. 
Lit.: výstavní katalogy jednotlivých TS; Holý, P.: Vý-
tvarná fronta severní Moravy (úvod katalogu výstavy 
Domu umění v Ostravě), 1967.   PH 

TVŮRČÍ SKUPINA BEZRUČ 
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TÝDEN BESKYDSKÉ KULTURY  (Tydzień Kul-
tury Beskidzkiej), folklorní festival. 
Je nejst. a největším folk. festivalem v Pol-
sku, jeho kořeny sahají k r. 1937, kdy vzni kl 
ve Wisle na → Těšínsku tzv. Svátek hor. 
Na něj – rovněž ve Wisle – navázal r. 1964 
T. b. k., který od r. 1966 probíhá také v jiných 
mís tech Pobeskydí (Szczyrk, Żywiec, Ma-
ków Podhalański aj.). Každý ročník tohoto 
festivalu je naplněn zhruba 50 vy stoupeními, 
na nichž se podílí průměrně 80 souborů, 
z toho 20 zahr. Festivalo vý program zhlédne 
pravidelně asi 200 tis. diváků. V rámci T. b. 
k. se konají výstavy, semináře, soutěže, pře-
hlídky, např. Festival folkloru polských 
horalů. Od r. 1989, kdy je patronem akce Me-
zinárodní rada folklorních sdružení (CIOFF), 
přijíždějí na festival folk. soubory z celého 
světa, v posledních l. z Ar gentiny, Brazílie, 
Chile, Mexika, USA, Ka nady, Zairu, Izraele, 
Číny, Nového Zélandu a všech evr. zemí. Od 
r. 1990 je součástí T. b. k., jenž se koná vždy 
v prvním týdnu srpna, i → Horalský svátek 
v → Jablunko vě, který festival vždy uzavírá. 
Lit.: XXXV. Tydzień Kultury Beskidzkiej, Bielsko -Biała 
1998; XXXVI. Tydzień Kultury Beskidzkiej, Bielsko-
-Biała 1999; XXXVIII. Tydzień Kultury Bes kidzkiej, 
Bielsko -Biała 2001.   KK

TÝDENNÍ VÁLKA  → Československo -polský 
spor o Těšínsko 1918—1920

TYL , Jaroslav, operní pěvec, rozhlasový hla-
satel, ředitel ostravského rozhlasu, * 9. 9. 
1891 Tře mošná (Plzeň -sever), † 31. 10. 1939 
Ostrava. 
Studoval na Státní konzervatoři Praha zpěv 
(žák Leontine von Dötscher a Otilie Sklenářo-
vé -Malé), za první svět. války byl na již. 
frontě; od r. 1919 členem opery → NDM, 
v l. 1920–27 Městského divadla v Olomouci 
a Národního divadla v Brně. V l. 1927–29 
pracoval jako hlasatel v brněn ském rozhl. 
studiu, v l. 1929–39 byl správ cem a prvním 
ředitelem → Radiojournalu Moravská Os-
trava. Pro práci v ostr. rozhl. studiu získal 
řadu význ. osobností (→ M. Rusinský, → 
J. Plichta, → J. Kolář).   MŠť 

U
UHER , Vlastimil, pedagog, vysokoškolský uči-
tel, * 5. 3. 1905 Herálec (Žďár nad Sá zavou), 
† 19. 1. 1984 Kralupy nad Vltavou (Mělník). 
Formovalo ho prostředí evang. rodiny, po ab-
solvování uč. ústavu v Čáslavi učil na ZŠ 
v Čechách, od 30. l. publikoval v pedagogic-
kých časopisech (Komenský, Tvořivá škola 
aj.). Krátce učil v Saské Kamenici, koncem 
30. l. studoval na Vysoké škole pedago-
gických studií, r. 1946 absolvoval PF UP, 
v l. 1953–59 byl děkanem Vyšší pedagogické 
školy v → Opavě, 1959–64 vedl Pedagogický 
institut v → Ostravě (dnes → OU). Založil 
také katedru peda gogiky. Věnoval se proble-
matice estetické výchovy (Problémy estetické 
výchovy, 1957; Výchova a umenie, Bratislava 
1971), meto dice výchovy na ZŠ (Jak pomáhat 
dětem při učení, 1953), obecné pedagogice 
(Základy pedagogiky, 1966). Své zkušenosti 
z uč. povolání uložil do neformálně napsané 
eseje Dopisy mladé učitelce (1968). K dě-
jinám pedagogiky směřovaly jeho práce 
o → J. A. Komenském a o → C. Lelkovi (Jan 
Amos Komenský ve Fulneku, 1958; Lelka 
slabikář a čítanka pro menší dítky, 1954). 
Lit.: Krejčí, V.: Zemřel prof. Dr. V. U., Pedagogika, 
1984, 4.   VK 

UHLÁŘ , Břetislav, publicista, scenárista, bás-
ník, * 10. 7. 1954 Ostrava. 
Absolvoval PF v → Ostravě a postgraduál ní 
studium Divadelní akademie múzických 
umění. Red. kult. rubrik → OV, → NSv, 
MSD, scenárista rozhl. a telev. dokumen tů. 
Debutoval básnickou sbírkou Něžnosti (2002, 
spolu s Janou Hochmannovou -Čiháko vou). 
Ve sbírkách V bazénu polibků (2003), Píseň 
nedočkavého (2004) a Laskání v hodině vlků 
(2005) převažuje ero tická inspirace. Spojuje 
se zde romantická vášeň s banalitou, závrať 
milostného oka mžiku se scenérií všednosti. 
Od r. 2007 tvoří jeho verše součást humorně 
laděných hodinových ság, které vydává 
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s prozaikem → M. Sehnalem: Hodinu před 
svítáním (2007), V hodině svítání (2008), 
Hodinu pod drnem (2009), Hodinu v nebi 
(2011), Hodinu v pekle (2012) a Beztížná 
hodina (2013). Texty z knihy Hodinu pod 
drnem přel. Krzysztof Lisowski do polštiny 
(Godzina próby, 2010), do arabštiny je pře-
vedl bohemista syrského původu Marwan 
Al Solaiman.
Lit.: Šlezingr, R.: Špinarová a Dejmek pokřtí U. verše, 
MSD, 14. 12. 2005; Novotný, V.: Tandem Sehnal – 
U. I o peklíčku mezi námi se dá psát hezky…, MSD, 
27. 4. 2012.   SU 

UHLÍŘ , František, herec, divadelní režisér 
a ředitel, * 19. 12. 1883 Slavkov u Brna (Vyš-
kov), † 17. 5. 1926 Ostrava. 
Pův. bankovní úředník. S divadlem začínal 
u ochotníků a jako nadaného herce a reži séra 
jej angažoval → V. Jiřikovský do či nohry 
→ NDM (1919). Zde hrál (např. Orgona 
v Molièrově Tartuffovi, 1921, Pseudola 
v Plautově Taškáři, 1921) a režíroval (Luigi 
Pirandello: Štěpování a William Shakespeare: 
Večer tříkrálo vý, 1923; Jaroslav Vrchlický – 
Zdeněk Fibich: Námluvy Pelopovy, 1925, aj.). 
Jako ředitel a šéf čino hry NDM (1923–26) 
angažoval režiséra → K. Proxe a herce Ninu 
Balcarovou, Hugo Haase, Gustava Hilmara, 
Vlastu Kleinovou -Paulovou, Vlastu Mi naří-
kovou, → J. Myrona a Františka Paula. 
Lit.: 60 let Státního divadla v Ostravě, Ostrava 1979; 
Zba vitel, M.: Jiří Myron, Ostrava 1980.   JŠt 

UHLÍŘ , František, národně socialistický pu-
blicista a politik, * 11. 8. 1900 Lhota (Vyš kov), 
† 11. 9. 1980 Gatineau (Québec, Kanada). 
Pův. povoláním učitel na → Těšínsku, funk-
cionář Sokola. V l. 1935–39 byl poslancem 
Národního shromáždění ČSR. V r. 1939 
odešel do exilu do Francie, kde byl důstojní-
kem čs. voj. jednotky a v l. 1940–45 čle-
nem a 1942–45 místopředsedou Státní rady 
československé v Londýně. Z titulu této 
funkce byl nomi nován do delegace pro po-
stupně osvobozo vané čs. území (1944–45). 
V l. 1945–48 byl sekčním šéfem minister-
stva školství a osvě ty, členem předsednictva 
Československé strany národně socialistické 

a poslancem Národního shromáždění ČSR. 
Již v době působení na Těšínsku se zabýval 
národnostní a soc. problematikou tohoto re-
gionu. Díky tomu měl možnost významně 
ovlivňovat stanovisko čs. exilové vlády k této 
otázce za války a politiku nár. socialistů 
v období 1945–48. Vypracoval pro potřeby 
čs. vlády a spojeneckých diplomatů několik 
materiálově bohatých memorand, v nichž 
obhajoval oprávněnost připojení záp. dílu 
Těšínska k ČSR po první svět. vál ce, proti-
právnost → záboru Zaolzí, a bezpro středně 
po r. 1945 prosazoval trestní postihy nositelů 
→ volkslisty a Polá ků, kteří se na toto území 
přistěhovali po zá boru r. 1938 (Těšínské 
Slezsko, 1946). Jeho postoje vyvolaly odpor 
představitelů KSČ, kteří jej z konjunkturál-
ních důvodů (zájem o získání hlasů voličů 
z Těšínska) označova li za radikálního čes. 
nacionalistu. Po únoru 1948 se pokusil emi-
grovat, byl však zadržen a uvězněn. Do emi-
grace odešel v r. 1949, pracoval v Londýně 
a od r. 1951 přednášel na univerzitách 
v Kanadě. Vystudoval teo logii a od r. 1966 
byl správcem anglikánské misijní stanice 
v Templeton -Ouest.
Lit.: Tomeš, J. a kol.: Český biografický slovník 
XX. století 3, Praha 1999.   MM

UHLÍŘSKÝ VRCH  → Poutní místa

UKRAJINCI , menšinové etnikum. 
V minulosti na území čes. Slezska a na při-
lehlém území Moravy nežili. Sporadicky 
se sem v rámci Rakousko -Uherska dostávali 
z vých. Haliče, spolu s příbuznými Rusíny. 
Také v době existence Československa při-
šlo na Ostravsko několik desítek Ukrajin ců 
a Rusínů z vých. Slovenska. Výraznější prac. 
migrace z Ukrajiny byla v regionu zazname-
nána až po rozpadu Sovětského svazu. Podle 
výsledků → sčítání lidu z r. 2011 žilo ve sle-
dovaném regionu trvale nebo dlouhodobě 
696 osob s ukraj. národností. Větší počet jich 
zde pobývá přechodně.   TS 

ULMANN , Radim, architekt a designer, * 10. 10. 
1928 Klimkovice (Nový Jičín, dnes Ostrava). 

UHLÁŘ
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Vyučil se truhlářem, pak absolvoval mis-
trovskou školu v Olomouci (1946–49). Byl 
konstruktérem a projektantem podniku In-
teriér (se sídlem v → Klimkovicích, → Kr-
nově, → Os travě a Praze, 1949–58) a ved. 
arch. ateliéru Obchodní projekt Praha se síd-
lem v Ostravě (1959–66). Od r. 1967 je až do-
sud ve svob. povolání jako arch. a desi gner. 
Jako člen SČVU pracoval v řadě význ. funkcí, 
zvl. v odb. komisích ČFVU. Jeho dílo se sou-
střeďuje na interiérovou tvorbu a designové 
řešení nábytku. Je autorem řady význ. rea-
lizací a majitelem několika svět. patentů. 
Některá z jeho řešení byla z tržních důvodů 
bezohledně zničena (např. ostr. Českosloven-
ské aerolinie, Tuzex, Čedok, Kavárna Volha 
nebo Kino Máj). Od 80. l. se specializuje 
na design div. křesel, u nichž řeší zvl. pro-
blém rekonstrukcí v památkově chráněných 
objektech při současném respektování hist. 
rázu prostoru a využití nejnovějších techno-
logií (svět. patent na techn. vynález u sklá-
pěcího systému křesel). Z tvorby pro region 
např. ho tel Imperial v Ostravě (1960), hotel 
a kavárna Koruna (pův. Kamyšin) v → Opavě 
(1986), Divadlo Jiřího My rona v Ostravě 
(1986; → div. budovy a sály), → Beskydské 
divadlo → Nový Jičín (1990) či → Slezské 
divadlo v Opavě (1992). V celostát. měřítku 
je nutno zmínit především jeho křesla pro 
Stavovské divadlo a multifunkční řešení 
prostoru Ledebourských zahrad včetně ex-
teriérového sedacího nábytku (obě v Praze). 
Účastní se předních svět. výstav (Salone 
Internazionale dei Mobile, Milano 2003; 
Quadriennale, Praha 2003, ad.). Samostatně 
vystavoval v Klimkovicích, Ledebourském 
paláci v Praze, → Domě umění v Ostravě, 
Galerii Radost v → Havířově aj.
Lit.: Katalog Unie výtvarných umělců, Ostrava 1995; 
Rywiková, B.: Divadelní křesla podle R. U., Interiér, 
2004, č. 6; U. R.: Divadelní křesla a židle, Klimkovice 
2009.   PH

ULRICH , Hans (též Hanuš, vl. jm. Johann), 
stavitel, sta rosta Moravské Ostravy, * 8. 12. 
1861 Nový Jičín, † 7. 9. 1920 Moravská Os-
trava (Ostra va -město). 

Narozen v rodině soukeníka. Po absolvo-
vání reálky se věnoval soukromému studiu 
stavebního inženýrství, absolvoval stavební 
praxi u stavitele Chytila v → Novém Jičíně 
(1877–83). V r. 1883 nastoupil u stavebního 
úřadu → Vítkovického horního a hutního 
těžířstva jako zástupce stavbyved. Ve Vítko-
vicích projektoval r. 1886 faru a Závod ní ho-
tel (dnes Mírové nám.), podle jeho pro jektu 
byla r. 1888 postavena prvá a 1893 druhá 
tržnice (křižovatka Jeremenkovy a Halasovy 
ul.). V r. 1890 složil mistrovskou zkoušku. 
1893 se stal společníkem Aloise Mihatsche 
(1854–1907). S firmou Mihatsch & Ulrich 
realizoval r. 1901 filiálku Rakousko -uherské 
banky na Johannyho ul. (dnes Sokolská) 
a v l. 1900–01 veř. Centrální lázně na Anto-
nínově (dnes Smetanově) nám. V l. 1896–98 
byla dle jeho projektu postavena neo got. měst. 
veř. nemocnice na Fifejdách; 1898 navrhl vl. 
vilu na Johannyho ul. dobově považovanou 
za první secesní stavbu ve městě (z dnešního 
pohledu soudržná směs motivů středověké, 
lid. a ori ginálně stylizované ornamentiky). 
V r. 1919 předsedal soutěžní porotě na stavbu 
kremato ria v → Ostravě. V l. 1891–93 praco-
val ve vítkovickém obecním zastupitelstvu. 
1896 se stal členem zastupitelstva Moravské 
Ostravy, v r. 1905 měst. radním. V l. 1907–19 
působil ve správní radě místní dráhy Mo-
ravská Os trava – Karviná. Aktivně pracoval 
i v řadě dalších organizací a spolků, ve vý-
boru měst. divadla, v něm. prázdninovém 
spolku Feri enheim, kuratoriu Průmyslového 
a živnos tenského muzea v Moravské Ostravě 
ad. Od r. 1918 byl nejprve krátce starostou 
a nato až do své smrti místopředsedou Okresní 
správ ní komise města Moravské Ostravy. 
Lit.: Vom Tage. H. U. der letzte deutsche Bürgermeis ter 
aus Mährisch Ostrau, Ostrauer Zeitung, 7. 9. 1920; Matěj, 
M. – Korbelářová, I. – Levá, P.: Nové Vítkovice. Památ-
kový ústav v Ostravě, Ostrava 1992; Vybíral, J.: Zrození 
velkoměsta. Architektura v obraze Moravské Ostravy 
1890–1938, Ostrava – Brno 2003. 
Obr.: A38; M191.   MMt

UMĚNÍ 20. STOLETÍ 
V oblasti severových. Moravy a Slezska 
zvolna docházelo po značném útlumu během 

ULMANN
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19. stol. k regeneraci tvořivého poten ciálu 
výtv. kultury – po počátečním opož dění např. 
za již. Moravou a Brněnskem. Prudký růst 
→ Ostravy jako prům. centra vytvořil ekon. 
podmínky pro budoucí rozvoj kultury. Zejm. 
utvoření tzv. Velké Ostravy (1924) bylo důle-
žité pro další kult. vývoj. Odstranění silných 
germanizačních tendencí po r. 1918 umožnilo 
příchod čes. výtv. umělců do Ostravy a celé 
oblasti. Poč. toho to dění se rýsují už před 
první svět. válkou. V → Opavě žil význ. 
malíř → A. Zdrazila (Zdrasila), v Ostravě 
se trvale usadili → V. Kutzer, → V. Kristin, 
→ A. Handzel, → A. Koval, → V. Hebda, 
vyšel odtud a neztratil kontakt → V. Sapík. 
Už dříve spojil s Os travou svůj tvůrčí ži-
vot → J. Stalmach. Tito umělci se zpoč. ni-
jak neorganizovali, před první svět. válkou 
vznikl jen → Klub přátel výtvarného umění, 
který během válečných l. přestal vyvíjet čin-
nost a zanikl. První význ. organizací výtv. 
umělců před válkou (1914) byla → Koliba, 
obec um. tvorby na Moravě, kde k nejvý-
raznějším členům patřili → B. Bartoš, → 
F. Duša, → K. Handzel, → F. Ho rečka, → 
V. Sapík a → F. Tučný. Po válce Koliba ob-
novila činnost, přijala nové členy a vydávala 
časopis → Kněhyně jako přílohu Veraikonu. 
Brzy však uvnitř spolku narůsta ly ideové 
spory, které vedly k jeho rozpadu. Pro ce-
lou oblast mělo velký význam vybu dování 
→ Domu umění v Ostravě (1926). Příbytek 
výtv. umělců v t. r. umožnil založe ní hned 
dvou um. spolků: → MSVU a → Kunst-
ringu (což byla organizace výluč ně něm. vý-
tvarníků). Spolu s nimi existovaly i spolky 
přátel umění: Spolek Dům umě ní a něm. → 
Kunstverein. Vedle toho byl v Opavě zal. 
další něm. výtvarnický spolek Vereinigung 
bildender Künstler Schlesiens. MSVU pro-
cházelo od r. 1928 vleklou názorovou krizí, 
jejímž následkem došlo k roz dělení sdružení 
a v r. 1935 k založení mo derně orientovaného 
seskupení → Výtvarní umělci Moravská Os-
trava (VUMO). Ke konzervativnímu křídlu 
(MSVU) patřili zejm. → V. Držkovic, → 
O. Lasák, → V. Wünsche a → A. Zapletal, 

k modernistům pak zvl. → B. Dvorský, → 
J. Dvořák, → J. Dobeš, A. Handzel, → V. Hlo-
bil, V. Kristin → H. Sali chová, → J. Sládek 
ad. Z tohoto nového se skupení se výrazně 
uplatnila tzv. ostravská čtyřka: B. Dvorský, 
A. Handzel, V. Kristin, J. Sládek. Tito umělci 
se stali členy SVU v Brně a podíleli se i na 
výstavách spolku SVU Má nes. V čase tra-
gického zániku republiky se oba čes. spolky 
znovu spojily a pracovaly pod názvem pův. 
MSVU. Oba zmíně né něm. spolky působily 
až do konce druhé svět. války, kdy zanikly. 
Ve 20. l. se u ostr. umělců projevila silná 
reflexe soc. vlny (A. Handzel, B. Dvorský, 
V. Kristin, J. Sládek), pokračující u někte-
rých až do 30. l. (V. Wünsche). Silně kritické 
soc. ostří stylově od realismu k symbolismu 
prostoupilo díla Bartoše a F. Duši. Ostr. měst. 
vedu tu se sklonem k barevnému lyrismu 
zobrazo val V. Kristin (na přelomu 20. a 30. l.), 
dílo jiných mělo sklon spíše ke konstruktiv-
nější formě (B. Dvorský). Uvolněná kombi-
nator ní kubizující syntéza charakterizuje 
některá díla Kristinova, v poetické formě 
technikou enkaustiky pak práce H. Salichové 
a uvolněnou mal. traktací tvorbu J. Dvořáka. 
Ima ginativní malba ovlivnila načas prezen-
taci ostr. prům. motivů v tvorbě → J. Šrámka. 
Po sumarizující formě 20. l. a po kubizují-
cích syntetických plastikách poč. 30. l. asi-
miloval A. Handzel surrealistický vliv tvorby 
V. Makovského. – V díle něm. malířů se od-
razila vlna tzv. nové věcnosti (→ P. Gebauer), 
kritického realismu (→ L. Haas) i soc. civi-
lismu (→ A. Bruder). Po válce došlo k obno-
vení činnosti MSVU, kte rá byla ukončena 
založením SČSVU (1949). Do čela ostr. po-
bočky byl zvolen V. Kristin. Nástup social. 
realismu byl na sev. Moravě a ve Slezsku 
obzvlášť drtivý. Přesto se v ob lasti usadilo 
mnoho výtvarníků. Zejm. mladí absolventi 
um. škol se brzy spojovali (hl. po 20. sjezdu 
KSSS) v zápase o svobodu tvor by a navázání 
na modernistickou tradici čes. umění. Pat-
řili k nim malíři → V. Beránek, → S. Böhm, 
→ V. Flaková, → M. Jančar, → J. Kapec, → 
E. Ovčáček, → R. Prokop, → J. Rusek nebo 
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→ O. Schindler, sochaři → J. Babíček, → 
V. Gajda, → Č. Hlavin ka a → J. Myszak, poz-
ději → O. Cienciala a → V. Varmuža. Dife-
renciační názorový proces po skončení totální 
vlády social. re alismu vedl ke vzniku → TS 
výtv. umělců. Nejdříve to byla → TS Ostrava, 
zal. nikoli na názorovém, ale kvalitativním 
výběru. V r. 1964 byla založena → TS Kon-
trast, sdružu jící modernisticky orientované 
umělce. Brzy nato vznikly → TS Bezruč 
a → TS Život, kde se spojili konzervativněji 
orientovaní výtvarníci. Z malířů zaměřených 
více tradičně a směřujících k syntetickému 
realismu či výrazné akcentaci kvality před-
nesu uveď me zejm. → J. Drhu, → J. Kurzavu 
a pol. malíře → F. Świdera a → R. Žebroka. 
Tento vývoj ukončila okupace v srpnu 1968 
a pro ces „normalizace“. Řada umělců byla 
pro skribována. Tzv. analýza krizového vý-
voje nařkla zvl. umělce spojené s činností TS 
Kontrast. Mnozí význ. umělci v oblasti pak 
po l. tvořili v ústraní a vystavovali jen mimo 
velká centra. – Po r. 1989 byl zrušen SČVU 
a založena Unie výtvarných umělců nikoli 
už na ideovém, ale odborovém principu. 
R. 1990 byl zal. spolek → Kontrast 90, který 
navázal na činnost zaniknuvší TS stejného 
jména. Spolek se však pro názoro vé rozpory 
po 2 l. rozpadl. Byla otevřena řada soukro-
mých um. galerií (→ galerie soukromé) v Os-
travě i jiných městech (Opava, Český → Těšín, 
→ Třinec, → Karviná, → Frýdek -Místek, 
→ Nový Jičín, → Haví řov, → Frýdlant nad 
Ostravicí, → Krnov, → Hlučín). Mezi nimi 
zaujala přední místo síť galerií Výtvarného 
centra Chagall (po bočky v Ostravě, Karviné, 
→ Brušperku). Výrazně se uplatnilo půso-
bení Galerie Viléma Wünscheho v Ha vířově 
a → Domu umění v Opavě. Mezi uměl ci ži-
jícími trvale v této oblasti se objevila řada 
nových osobností, některá už během 80. l. 
K nejvýznamnějším patřili → D. Ba labán, → 
I. Kitzberger, → M. Kotrba, → J. F. Kovář, 
→ A. Kroča, → J. Neuwirt, → J. Odráška, → 
I. Titor, konceptuální umělci → K. Adamus, 
→ J. Wojnar, fotografové → V. Kolář, → 
M. Polášek, → J. Štreit, → J. Šigut ad. Význ. 

bylo otevření samostatného studia výtv. 
umění na katedře výtv. tvorby (později výtv. 
sekce Institutu pro umělecká studia a dnes 
FU) na → OU. Důležité zde bylo působení 
so chaře → S. Hanzíka (1994–97). Vedle něj 
školu utvářeli E. Ovčáček, → Z. Janáček, → 
E. Halberštát, D. Balabán, M. Kotrba nebo 
→ I. Novák, později → P. Lysáček, → J. Su-
růvka a → F. Kowolowski. Kolem této trojice 
a v napojení na Galerii → Fiducia a Galerii 
Sokolská se utvořila skupina nekonform-
ních umělců stř. a mladé generace, spojená 
též s organizací festivalů performan ce pod 
názvem → Malamut. K výčtu pozoruhod-
ných osobností s výrazným příspěvkem 
k charakteristice výtv. života regionu při-
čtěme i absolventy této školy, sochaře → 
J. Koléška, anonymní skupinu → Kamera 
Skura, malíře → K. Szanyi a → A. Hudečka. 
K význ. autorům současnosti se řadí i další 
rodáci z regionu: malíři → P. Pastrňák, → 
M. Pražák, → H. Puchová, → J. Špaňhel, 
z ml. generace → I. Štenclová, z fotografů 
zejm. → D. Pepe. 
Lit.: Katalog Výtvarná fronta severní Moravy, SČVU 
a Krajská galerie, Ostrava 1967; Situace 1970–1989, 
(sborník MB), 1991; Holý, P.: Utváření výtvarného 
umění v regionu severní Moravy a Slezska od 19. století 
do druhé světové války, in: Slezsko a se verovýchodní 
Morava jako specifický region, Ostrava 1997; Ostrava 
Art 2008, Ostrava 2008. 
Obr.: A (6, 96–97); H5; HZ (55); L (5, 23); M (6, 22, 142, 
289); S54–144; V74–280.   PH + PB

UMĚNÍ ROMÁNSKÉ , umění raného středo-
věku. 
Pohraniční oblast mezi čes. a pol. státem ne-
byla v tomto období vhodným místem pro 
stavby. U. r. pronikalo do Slezska z Čech, 
Saska a stř. Německa, proto se v jeho pro-
jevech prolínaly různé vlivy. Utrpělo těžké 
ztráty možná již r. 1241 za mongolského 
vpádu, jistě pak r. 1253 při polsko -rus. ta-
žení na Opavsko, další památky zanikly 
při různých pozdějších přestavbách. Dnes 
dochované památky jsou jen zlomkem pův. 
rozsahu, význ. jsou především dochované 
portály a tympano ny (např. druhotně osazený 
burgundsko -cisterciácký portál z poloviny 

UMĚNÍ 20. STOLETÍ
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13. stol. v kostele Neposkvrněného početí 
P. Marie ve Starém Městě u → Bruntálu). 
K význ. dodnes zachovaným stavbám pa-
tří románský kostelík v Kostelci (dnes část 
→ Krnova) z 1. pol. 13. stol., který tvoří 
sakristii s apsidou nynějšího barok. kostela 
sv. Benedikta. Kamenné stavby vznikaly 
při budová ní prvních slez. klášterů (→ círk. 
řády, → círk. organizace). Z tohoto hlediska 
byl důležitý klášterní kostel v Třebnici, který 
sloužil jako vzor pro ostatní slez. kláštery. 
Dalšími doklady románských staveb byly 
tzv. piastovské hrady, nejvýznamnější byl 
ve Vratislavi (Polsko), z něhož se však do-
choval jen později silně přestavěný kostel 
sv. Martina, ostatní → hrady se v pův. po-
době nedochovaly. Obvykle v sídle kastelánie 
předpokládáme kostel, příkladem může být 
nejst. kostel v → Hradci nad Moravicí (ne-
dochován). Význ. stavebníky byli biskup olo-
moucký, vratislavský (zejm. kostel sv. Kříže 
v → Javorníku, vystavěný v přechodném 
slohu kolem r. 1260, a kostel sv. Vavřince 
v sousedním Bílém Potoku z téže doby, zbo-
řený r. 1893) a kn. těšínský (zejm. rotunda 
sv. Mikuláše v pol. části → Těšína z 11. stol., 
která je dokladem pronikání čes. vlivů), kte ří 
ve svých mocenských centrech budovali sak-
rální a světské stavby. Mezi stavby z této doby 
můžeme řadit také nejst. hradní archi tekturu. 
Do prvé časové fáze (polovina 13. stol.) 
se řadí Hradec nad Moravicí u → Opavy 
či → Cvilín u Krnova (zv. též Lobenštejn). 
Do druhé fáze (3. čtvrtina 13. stol.) spadají 
dnes jen skrovně dochované hrady Edel štejn, 
Freudenštejn, → Landek, Medlice, Fulštejn 
(později rozšířen renesančně), Heraltice 
(později přestavěn na zámek) či Přerovec 
(pouze dřevohlinitá stavba). – V interiérech 
sakrálních budov můžeme předpokládat ná-
stěnnou malířskou výzdobu. Předpoklad po-
tvrzují nedávné odkryvy malířské výzdoby 
např. v apsidě románské části kostela sv. Be-
nedikta v Krnově -Kostelci. Závěr kostela byl 
vymalován po jeho dokončení, tedy těsně 
po polovině 13. stol. V konše závěru se do-
choval Majestas domini obklopený 4 symboly 

evangelistů. Pod Trůnícím Kristem se čás-
tečně dochoval ornamentální pás s bustami 
andělů, světic a svatých, mezi nimiž lze ro-
zeznat sv. Kateřinu, sv. Mikuláše a sv. Anto-
nína Egyptského (Poustevníka). Busty byly 
doprovázeny majuskulními nápisy, z nichž 
některé jsou částečně čitelné. Pod pásem 
je situován christologický cyklus se scénami 
Zvěstování Panně Marii, následován Na-
vštívením, Narozením Krista, Klaněním Tří 
králů a konečně Vražděním neviňátek. Jeho 
ikonografický předstupeň nalezneme v ro-
mánském malířství např. v rotundě sv. Kate-
řiny ve Znojmě, v dnes odsvěceném kostele 
sv. Jana Křtitele v Pomezí pod Landštejnem, 
popř. v kostele sv. Ruperta v rak. Lungau 
či v kapli sv. Jana v Pürggu. Ml. jsou son-
dáží z r. 2013 odkryté fragmenty malířské 
výzdoby kostela sv. Archanděla Michaela 
v Hrozové. Fragment mužské hlavy je možno 
datovat do přelomu 3. a 4. čtvrtiny 13. stol., 
další malba rovněž mužské hlavy vykazuje 
ml. stylové komponenty, je možno ji rám-
cově datovat do doby kolem r. 1300.
Lit.: Kutal, A.: Slezské umění a české země, in: Slez-
sko, český stát a česká kultura, Opava 1946; Iwanek, W.: 
Cieszyńska rotunda grodowa świętych Mikolaja i Wa-
cława, in: Die konfessionellen Verhältnisse im Tes chener 
Schlesien vom Mittelalter bis zum Gegenwart, Tagungs-
reihe der Stiftung Haus Ober schlesien 9, Ratingen 2000; 
Kouřil, P. – Prix, D. – Wihoda, M.: Hrady českého Slez-
ska, Opava – Brno 2000; Prix, D. (ed.): Kostel sv. Be-
nedikta v Krnově -Kostelci, Ostrava 2009; kol.: Slezsko 
v dějinách českého státu I., Praha 2012. 
Obr.: A1–A3; HZ (9–10); M90; V1–2.   TK + DR

UMĚNÍ VÝTVARNÉ 
Hist. proměny výtv. umění Slezska a seve-
rových. Moravy se odehrávaly v souvislos ti 
s dějinami této oblasti a jejím rozložením 
v působení složitých vztahů a vlivů význ. 
center (ve středověku zejm. Olomouce, Brna 
a Vratislavi). V čase relativní stabili zace po-
lit. mapy Evropy se ve vrcholném středověku 
začala rozvíjet také hmotná kultura a umění 
regionu Slezska a seve rových. Moravy. Ne-
mnoho stavební i jiné činnosti je doloženo 
z období románského slohu (→ umění ro-
mánské), kde výsledky poměrně řídké sta-
vební aktivity často podlehly pozdějším 

UMĚNÍ ROMÁNSKÉ
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čet ným přestavbám. – Got. umění regionu 
počíná během 2. třetiny 13. stol., kdy vzni-
kají první stylově got. podniky v této ob-
lasti, ale rozvoj stavební, jakož i sochařské 
a mal. tvorby zaznamenáváme teprve během 
14. a 15. stol. (→ architektura got., → sochař-
ství got., → malířství got.), přičemž formál ní 
vývoj je ve znamení vlivů z význ. kult. cen-
ter, zvl. Prahy a Vratislavi. – Sloho vé ob-
dobí renesance se zde nejprve projevo valo 
spojením got. a renes. tvarosloví, později 
během 16. stol. se více vyhraňovalo, neslo 
však už znaky pozdního stylu a maný rismu 
se zřejmým vlašským vlivem. Toto zjištění 
platilo zvl. pro renes. architekturu (→ archi-
tektura renes.), prostoupivší sta vební podniky 
šlechty, ale také nově budo vané měšťanské 
domy ve větších centrech. Sochařská vý-
zdoba renes. období vznikala zejm. ve formě 
sepulkrální plastiky v chrámových prosto-
rách (→ so chařství renes.). Ve volné, ostatně 
řídké, renes. plastice dlouho přetrvával vliv 
gotiky. Námětově se výrazně ustálil typus tr-
pícího Krista převzatý z Dürerových Ma lých 
pašijí, který značně ovlivnil lid. plas tiku re-
gionu až do 19. stol. V malbě (→ malířství re-
nes.) jsou vedle obrazů a plastik umístěných 
v muzeích a galeriích (→ SZM, → GVUO 
ap.) uchová vána v některých chrámových 
a zámeckých objektech i díla nástěnného ma-
lířství (fres ka, secco, sgrafito). Zřetelně se tu 
projevil vliv něm. renes. malířství (Lucas 
Cranach ad.). – Nástup barok. slohu ve Slez-
sku a na severových. Moravě se neodehrál 
plynule a je opožděn vlivem neklidné polit. 
situace během → třicetileté války a po ní. 
Odehrá val se také ve znamení importu zvl. 
v → architektuře barok., která se v této oblasti 
plně rozvinula až v 18. stol. Podobně tomu 
bylo i v sochařství a malířství, kde se však 
prosadilo několik jedinců i rodin domácí ho 
původu (→ sochařství barok., → ma lířství 
barok.), jejichž autorství se podařilo určit. 
Kromě morav. malířů (např. → J. K. Handke, 
→ I. Raab) se tu uplatnili i umělci z prus. části 
Slezska. Na kontinuitu vývoje a jeho plynu-
lost měly silně negativní vliv → slez. války 

před polovinou 18. stol. – Během 19. stol. 
ovlivňují um. usilování historismy zvl. v ar-
chitektuře (→ architek tura 19. stol.), svázané 
se snahami některých šlechtických rodů. Pro 
rozvoj architektury však byl rozhodujícím 
dopad prům. revoluce spjaté s → Ostravou 
a Ostravskem, který se projevil i ve sféře 
→ urbanismu. V sochařské produkci tohoto 
období nelze zaznamenat významnější vý-
sledky, také mal. tvorba (→ malířství 19. stol.) 
je rozsa hem i kvalitativně v útlumu vinou 
poklesu zakázek ze strany církve a šlechty 
a nedo statku většího a kvalifikovanějšího zá-
jmu měšťanstva. Kult. a ovšem i ekon. spádo-
vým centrem byla pro severových. Moravu 
a Slezsko v té době Vídeň, kam směřovala 
za vzděláním většina mladých um. adeptů té 
doby. Zásluhu na tom mělo zvl. vybudování 
→ Severní dráhy Ferdinandovy, která spojila 
Ostravu s Vídní. – Dynamický tvůrčí pohyb 
ve výtv. umění zde nastal teprve ve 20. stol., 
a to díky získané polit. samostat nosti Čes-
koslovenska, v oblasti severových. Moravy 
a Slezska pak díky mocnému hosp. rozvoji 
průmyslu v rychle se rozvíjející Os travě. Os-
trava – představující nyní přirozené centrum 
regionu – se vymanila z podřízenosti Vídni 
a mohla budovat vl. měst. aglomeraci, což 
přineslo nárůst význ. arch. podniků, jako 
jsou banky, správní a prům. centra, obch. 
domy ad. (→ archi tektura 20. stol.). V Os-
travě a na Ostravsku se trvale usídlili umělci, 
začal se vytvářet plynulý vývoj → umění 
20. stol. Byly za kládány um. spolky, byl vy-
budován funkci onalistický → Dům umění. 
Zprvu do vývoje negativně zasáhla nacist. 
okupace a válka, kdy Ostravsko opustila řada 
význ. tvůrců, poté polit. převrat v r. 1948 s di-
rektivně na řízeným socialistickoreal. stylem, 
který se prosazoval i v architektuře. Během 
60. l. se výtv. umění osvobodilo a hledalo 
cesty navázání na modernistickou tradici. 
Tehdy na přelomu 50. a 60 l. vznikl na Ost-
ravsku unikátní → ostr. neorealismus, rodily 
se → TS výtv. umělců a obnovoval se evr. 
kon text realizovaný řadou zahr. výstav. Po-
zitiv ní vývoj přerušila okupace v srpnu 1968. 
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Po listopadu 1989 se obnovuje tvůrčí život, 
vznikají → galerie soukromé, zejm. v Os-
travě na Nádražní ul., jsou zakládány um. SŠ, 
vzniká také vysokošk. studium výtv. umění 
na → OU (výtv. sekce Institutu pro umělecká 
studia, od r. 2008 FU) a studium fotografie 
na Institutu tvůrčí fotografie na → SU. 
Lit.: Dědková, L.: Památky a výtvarné umění ve vý-
chodní části českého Slezska, in: Slezsko, Opava 1992; 
Schenková, M.: Památky a výtvarné umění v západní 
části českého Slezska, in: Slezsko, Opava 1992; Krsek, 
I. a kol.: Umění baroku na Moravě a ve Slezsku, Praha 
1996; Chamonikola, K. (ed.): Od gotiky k renesanci. Vý-
tvarná kultura Moravy a Slezska 1400–1550 IV, Opava – 
Brno 1999; Vurm, B.: Moravskoslezský kraj, Praha 2003. 
  AG + PH 

URBANEC , Jiří, literární historik, kritik, * 25. 5. 
1932 Lískovec (Frýdek -Místek). 
Po maturitě na gymnáziu ve → Frýdku-
-Místku studoval češtinu a ruštinu na FF 
MU (1955), poté externě historii na FF UP. 
R. 1954 nastoupil jako učitel na Střední peda-
gogickou školu v → Krnově. Od r. 1961 ved. 
→ PPB v → Opavě. R. 1972 byl z funkce od-
volán a 10 l. nesměl publikovat. V l. 1990–91 
opět ved. PPB. Stal se také prvním děka-
nem FF MU v Opavě (dnes FPF → SU). 
Po za ložení katedry lit. vědy, muzeologie 
a výtv. fotografie se stal jejím ved. V r. 1991 
se na FF MU habilitoval jako doc. čes. li-
teratury. V l. 1995–2001 prorektorem SU, 
1998–2008 ved. Ústavu bohemistiky a kni-
hovnictví FPF SU. Jako člen → OS zastával 
od r. 2000 funkci předsedy výboru ostr. stře-
diska Obce moravskoslezských spisovatelů. 
Od r. 2005 člen rady OS v Praze. Je předse-
dou poroty soutěže prózy autorů do 35 l. → 
Hlavnice A. C. Nora. Dlouhodobě se věnoval 
osobnosti → P. Bezruče. Zaslou žil se o shro-
máždění jeho zákl. biogr. údajů od narození 
až do r. 1928. Jeho první věd. publikace – 
disertační práce Mladá léta Petra Bezruče. 
Život a dílo 1867–1903 – vy šla r. 1969. Při-
pravil edici Bezručovy kore spondence 
s Jaroslavem Kunzem z l. 1881–1932 Petr 
Bezruč píše příteli z mládí (1963). Další ob-
dobí básníkova života zpracoval v knize Petr 
Bezruč – Vladimír Vašek 1904–1928 (1989, 

habilitační práce). Je autorem publikace Stří-
davý čas naděje: k české literatuře po roce 
1945 (2002) a monografie Čtení o A. C. No-
rovi. Život a dílo 1903–1986 (2003) a sou-
hrnného pohledu na lit. historii slez. oblasti 
Literární Slezsko a český stát do nástupu 
baroka (2009). Svou odb. pozornost však ne-
omezuje pouze na literaturu oblasti Slezska 
a Ostravska, sleduje i ostatní čes. literaturu 
a širší evr. kontext (exiloví autoři, pol. a slov. 
literatura ap.). Přispěl hesly reg. autorů do → 
BSSSM. Redigoval řadu odb. časopisů a no-
vin (→ LPPB, → ČSM-B, Slezsko – Kultura 
a země aj.), od r. 1994 byl členem redakční 
rady lit. měsíčníku → Alternativa nova, 
vedl Zpravodaj ostravského střediska Obce 
spisovatelů.
Lit.: Sborník věnovaných životnímu jubileu doc. PhDr. 
J. U., CSc., SPFPFSU, řada A2, 1997; Soldán, L.: Obraz 
z mozaiky let, Alternativa nova 1997, č. 9; Martinek, L.: 
J. U. Bibliografie 1960–2001, Ostra va 2001.   LM 

URBÁNEK , Boris, skladatel, pianista * 7. 3. 
1961 Ostrava.
Hře na klavír se věnoval od dětství, nejprve 
soukromě, později na Státní (dnes → Ja-
náčkově) konzervatoři v → Ostravě (abso-
lutorium 1983). Svůj hud. zájem soustředil 
od poč. na jazz (kurz u Karla Velebného). Od 
r. 1982 působil jako kapelník amatérského 
souboru Jazzová laboratoř a účastnil se fes-
tivalů. V l. 1984–86 navázal spolupráci s klá-
vesistou Martinem Kratochvílem, s nímž 
vytvořil duo Jazz IQ, zaměřené na nejnovější 
technologické poznatky z oblasti počítačů 
a MIDI systémů. Současně hrál na klávesy 
v ostr. skupině ESO (1984–85). 1986–87 byl 
členem česko -slov. Blues Bandu Luboše An-
dršta a Petera Lipy, s nímž vydal desku Škrtni, 
co se nehodí (1987; angl. verze Blues office, 
1988). V r. 1987 založil vl. fusion -jazzovou 
skupinu → TUTU, pokračovatelku tradice 
Jazzové laboratoře. Aktivně vystupoval 
i s dalšími hud. formacemi, např. Combo Pe-
tra Lipu (1987–91, album Je to stále tak, 1988) 
a Supernova (alba Novinka, 1988; Cesta ko-
lem světa, 1989; Heidi, 1990). V l. 1989–96 
nahradil → V. Figara v → ORO a JORO 

UMĚNÍ VÝTVARNÉ
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(JORO live, 1992; JORO classic, 1994; po ob-
novení ORO r. 1998 kapelníkem), kde působil 
jako pianista, skladatel a aranžér. Vedle au-
torské tvorby (album Nice to meet you, 1995; 
UV Drive, 1997; Easy jazz, 2007; klubová 
znělka hokejového týmu HC Vítkovice, 1994 
ad.) a organizační činnosti (od r. 2006 fes-
tival Jazz open Ostrava) se podílí na vzniku 
nahrávek řady čes. a slov. sólistů a orchestrů 
(Richard Müller, P. Lipa, Jana Koubková, → 
V. Špinarová, → H. Janků, Emil Viklický, 
Jiří Stivín, → Janáčkova filharmonie Os-
trava ad.). Trvale se angažuje v div. tvorbě 
(spoluautor hudby k muzikálu Cvokstory, → 
Divadlo Petra Bezruče v Ostravě, 1991; autor 
hudby k div. hrám Villon – Žízeň u pramene, 
Divadlo P. Bezruče, 1991; Komik, → NDM, 
1997 ad.). Píše scén. hudbu k rozhl. hrám, 
krátkometrážním a kresleným filmům a do-
kumentárním pořadům (Neváhej a toč, Ta 
naše povaha česká, Na stopě ad.), muzikály 
(Mrazík, 1998; Romeo a Julie, 2003), vytváří 
hud. design pro rozhlas a televizi a reklamy 
(pod hlavičkou vl. producentské značky Pa-
radise music). Od r. 1992 pedagogicky pů-
sobí v Letní jazzové dílně Karla Velebného 
ve Frýdlantu v Čechách (jazzové piano a im-
provizace). V Ostravě založil Jazzovou na-
daci Ostrava (činnost ukončena 1998). Od 
r. 1997 vede ve spolupráci s absolventy ostr. 
konzervatoře (The Gizd Q) ryze ostr. sku-
pinu Boris band combination (BBC). Aktivně 
koncertuje v jazzových klubech (Agharta 
Praha, Parník Ostrava, Jazz and blues Plzeň 
ad.) a připravuje a uvádí pravidelné autor-
ské pořady Českého rozhlasu Praha, Vltava 
a Ostrava (Na Parníku s Borisem Urbánkem, 
Jazzové nokturno ad.).
Lit.: Nevidalová, Š.: Ro meo a Julie budou bruslit, Svo-
boda, 23. 1. 2001; Patrmanová, J.: Jazz? Hudba o bolesti, 
radosti a svobodě, MF Dnes, 17. 2. 2001; oficiální inter-
netové stránky: http://www.borisurbanek.com.   KR

URBÁNEK , Jiří, hudebník, instrumentalista, 
skladatel, aranžér, hudební režisér, diri-
gent, kapelník, * 28. 1. 1944 Frýdek -Místek, 
† 16. 5. 2009 Ostrava.

Po maturitě (1961) absolvoval na ostr. (dnes 
→ Janáčkově) konzervatoři u Miroslava Švá-
benského kontrabas (1969), později dálkově 
skladbu u → J. Podešvy (1980). Již během 
studií členem řady amatérských hud. formací 
(např. Jazzový kvintet ostravské konzerva-
toře). Po absolvování voj. služby u tanečního 
a jazzového orchestru Armádního souboru 
Víta Nejedlého v Praze začal svou profesní 
kariéru jako člen Modern jazz sextetu → 
I. Pavlíka. V r. 1966 stál společně s → R. Ko-
valčíkem u zrodu ostr. skupiny → Flamingo, 
ve které působil jako baskytarista (1975–77 
um. ved.). Od r. 1967 v profesionálním an-
gažmá v → ORO, současně členem Tria → 
V. Figara. Od r. 1981 zastával post um. ved. 
JORO, r. 1990 šéfdirigentem ORO i JORO. 
U. tvorba se formovala pod vlivem svět. jaz-
zových kontrabasistů a baskytaristů (Ray 
Brown, Niels Pedersen, Stanley Clarke ad.). 
Již během studií na konzervatoři napsal ně-
kolik kompozic komorní hudby (Sonáta pro 
saxofon a klavír, 1978; Komorní symfonieta, 
1980), stěžejní část jeho autorské tvorby však 
představují jazzové a populární instrumen-
tální skladby pro orchestr (např. Kosí hnízdo, 
1983; Bílá zvonice, 1986; Gorgonzola, 1987; 
Klidné odpoledne, 1988) a písně pro přední 
interprety populární hudby → M. Rottrovou 
(Čas motýlů, 1975; Hodiny života, 1977; Osud 
mi tě přál, 1981; Já a ty, 1983, ad.), Petra 
Němce, Hanu Buštíkovou, Petera Lipu, Janu 
Koubkovou, → D. Vrchovskou ad. Je rovněž 
autorem scén. hudby k rozhl. hrám, telev. 
filmům, inscenacím (Smrt guvernéra, 1988, 
aj.) a hudby k rozhl. muzikálu Romeo a Ju-
lie. V r. 1996 založil vl. Jiří Urbánek Band, 
s nímž se zúčastnil mnoha jazzových festi-
valů a hud. produkcí u nás i v zahraničí (Ho-
landsko). Orchestr, zaměřený na rozsáhlý 
repertoár z oblasti svět. zábavné a taneční 
hudby vydal celkem 6 alb (Happy Hour, 1996; 
Jazz Evergreens, 1996; Air Mail Special, 
1998; Evergreens, 2000; A Night in Tunisia, 
2000; On the Sunny Side of the Street, 2004). 
Manželkou J. U. byla od r. 1960 zpěvačka 
D. Vrchovská. 
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Lit.: BSSSM Supplementum 1; HKO; Křešová, T.: Hu-
dební osobnosti Ostravského rozhlasového orchestru 
Vladimír Figar a J. U., dipl. práce FF MU, 2010.   KR

URBANISMUS , původně vědecká a umělecká 
činnost plánování a stavby měst. 
V současné době je vhodnější výraz územní 
plánování, neboť se již nejedná jen o řešení 
území měst, ale také celých oblastí. Jde při-
tom o řešení a zabezpečení organizace, sou-
ladu a rozvoje všech složek daného území, 
tj. o rozmístění výrobních sil, hospodárnou 
a účelnou výstavbu všech odvětví hospodář-
ství, měst, vesnic i krajiny po stránce techn. 
a výtv. Územní plán je grafické i jiné vyjá-
dření výsledků územního plánování. Podle 
rozsahu známe územní plány oblastí (např. 
Beskydy, Jeseníky, ostr. aglo merace), měst 
a vesnic i jejich částí, prům. a jiných závodů 
a zařízení ap. – S rozvojem průmyslu do-
chází postupně k likvidaci uzavřenosti měst 
v hradebních systémech a v mnohých přípa-
dech k jejich bouřlivému rozvoji (→ Ostrava, 
→ Opava ad.). Spe cifickou záležitostí byla 
v regionu výstavba dělnických a hornických 
kolonií, která vyvolala kontinuální osídlení 
a za stavění území od Ostravy po → Karvinou. 
Byly prosazovány nové formy prostorového 
uspořádání, mezi které patří zahradní města, 
zónování jednotlivých funkcí měst. území 
ap. Ojedinělou lokalitou je centrum Ostra-
vy -Přívozu, které bylo realizováno v duchu 
zásad a dle regulačního plánu → C. Sitteho. 
Protipólem je centrum Ostravy -Vítkovic, 
postavené ve volné prostorové kompozici 
v návaznosti na hl. nám. s fasádami ob jektů 
v režném zdivu. V Ostravě -Hrabův ce se na-
chází tzv. Jubilejní kolonie, obytný soubor 
ze 30. l. 20. stol., ve kterém je kolem vnitřní 
osové komunikace v různě tvarova ných 
objektech 605 bytů postavených na paměť 
100. výročí trvání → VŽ. V období 50. l. 
20. stol. došlo k dalšímu rozšiřování území 
měst (Karviná, Ostrava -Poru ba, ostrav. Jižní 
město ad.) a také ke vzni ku města nového 
(→ Havířov). Specifickou problematikou 
je ochrana a regenerace hist. měst. Ta jsou 
jednou z nejvýzn. a nejtrvalejších součástí 

kult. dědictví kaž dého národa. Přesto byla 
v poválečné době řada hist. jader měst i ně-
kterých obcí vážně narušena či zcela zanikla 
(nesmyslná demolice měst. centra → Dvorců, 
v důsledku válečných škod likvidovaná → 
Osoblaha, vinou poddolování v převážné 
míře odstraněné urbánní celky → Karviné či 
Slezské Ostravy). Proto na základě dlouhodo-
bého a soustavného průzkumu a hodnocení 
byla r. 1984 schválena koncepce památko vé 
ochrany se záměrem vytváření podmí-
nek pro regeneraci hist. center. Na základě 
provedené evidence a kategorizace byly 
nejhodnotněj ší hist. celky měst a obcí roz-
děleny do 3 skupin, kte ré tvoří → měst. a → 
vesnické památkové rezervace, měst. a ves-
nické památkové zóny a ostatní hist. města, 
jejichž kult. hodnoty budou chráněny podle 
jejich specifického charakteru zvl. při zpra-
cování územně plánovací dokumentace 
(→ Andělská Hora, → Dolní Benešov, → 
Horní Benešov, → Jeseník, → Klimkovice, 
→ Město Albrechtice, → Vítkov, → Vrbno 
pod Pra dědem ad.). 
Lit.: Hrůza, J.: Hledání soudobého města, Praha 1973; 
Hrůza, J. – Zajíc, J.: Vývoj urbanismu 1 a 2, Praha 1995 
a 1996.   JGw 

URBANIZACE , proces transformace převážně 
venkovských společností v městské. 
Náleží k jedné z velkých metamorfóz světa. 
Její součástí je zásadní přestavba společnosti 
v rovině kult., soc., hosp., mentální a usku-
tečňuje se na všech kontinentech planety; 
jedním ze znaků je růst velkoměst. Dnes 
je u nás na teoretické úrovni chápána jako 
sys témová změna, proměna prostorové orga-
nizace společnosti, jedna ze složek mnoho-
četné modernizace. Hovoří se o různých 
typech u. – evr., latinskoamer., čínské. V Ev-
ropě začala v polovině 18. stol. v Anglii a po-
stupně se rozšířila na celý kontinent, dnes 
po zhruba 250 l. je proces prakticky ukončen. 
Ve svých poč. byla v Evropě její hnací silou → 
industrializace, uvažuje se proto o tzv. indu-
striální u.; od poč. 20. stol. se motorem v nej-
rozvinutějších stá tech Evropy stal růst sektoru 
služeb (tercié ru), což je spojeno s označením 

URBÁNEK
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postindustri ální u. V podmínkách čes. zemí 
můžeme rozlišovat tzv. kapitalistickou a so-
cial. u. Ší řila se rozptýleně ze severozápadu 
a severu, tj. ze Saska a Slezska, a rovněž 
z vnitřních úze mí (Prahy, Brna), do r. 1900 
rostl podíl větších měst v Čechách, od poč. 
20. stol. na Moravě. Uvádí se 3 etapy vývoje 
u.: 1) 1869–1910, kdy nejrychleji rostla 
středně velká města s 20 tis. až 50 tis. obyv. 
(indu strializační vlna); 2) 1910–50, kdy 
je spojena s růstem měst v kategorii 50 tis. 
až 100 tis. obyv. (jednalo se o velkoměst. u., 
v níž význ. roli sehrál rozvoj terciéru); 3) 
1950–80, kdy nejrychleji rostla malá a středně 
velká měs ta, výrazně byl brzděn rozvoj vel-
kých měst. Po r. 1989 nastala další proměna 
urbanizač ních procesů v závislosti na širším 
společen sko -hosp. rámci, mění se makroreg. 
rovina. – V býv. Severomoravském kraji bylo 
období nejrychlejší u. spojeno s l. 1900–21 
a 1970–80. Její poč. v daném regionu (tj. 
zhruba v dnešním Moravskoslezském kraji) 
jsou spojeny s rozvojem továrního textilního 
průmyslu (→ Bílovec, → Odry, → Bruntál, 
→ Frýdek, → Příbor, → Nový Jičín, → Mís-
tek, → Frenštát pod Radhoštěm, → Fulnek), 
kte rý mohl v těchto městech navazovat 
na tra diční cechovní řemeslnou malovýrobu, 
dů sledkem byl obvykle jen nevelký a pomalý 
růst obyv. V některých městech a prům. ob-
cích (→ Vrbno pod Pradědem, → Rýmařov, 
Jindřichov) nastal v této souvislosti v návaz-
nosti na technologické progresivní změny to-
vární výroby omezující poptávku po prac. 
silách dokonce úbytek obyv. Jedinou výjimku 
představuje vlnařský → Krnov, v němž se po-
čet obyv. v l. 1869–1910 dvojnásobně zvýšil 
(z 10 192 na 20 441). Naopak rozvoj báňského 
a hut ního průmyslu, odehrávající se přede-
vším od 2. poloviny 19. stol. jak v morav., tak 
i slez. části území, vedl díky značné potřebě 
ruční práce k nebývalé a zcela mimořádné 
kon centraci prac. sil v blízkosti šachet, hutí, 
koksoven a dalších provozů, což prudce stup-
ňovalo komplexní urbani zační proces. Přede-
vším nastal dynamic ký růst populace mnoha 
sídel – a to jak několika dosud malých měst 

a městeček, tak i mnoha prům. investicemi 
zasažených a do sud zcela bezvýzn. vesnic. 
Začala se vytvá řet epicentra vznikající 
ostravsko -karvinské prům. aglomerace (Mo-
ravská → Ostrava, → Karviná). Některá sídla 
prožívala během ně kolika desítek l. fáze 
prudkého explozivní ho růstu – např. počet 
obyv. Vítkovic vzrostl z 328 v r. 1843 
na 23 151 osob v r. 1910, v Moravské Ostravě 
v téže době zaznamena la lidnatost vzrůst 
z 1 876 na 36 754 obyv., Slezská Ostrava 
se rozrostla v l. 1869–1910 z 4 620 na 22 892 
osob, Karviná z 3 387 na 16 808 obyv., → 
Orlová z 1 354 na 8 334 atd. Podstatným 
zdrojem této koncentrace obyv. byly migrace, 
nejprve z blízkého oko lí, později z větších 
a velkých vzdáleností, nejen z Moravy a rak. 
Slezska, ale také z Ha liče (→ Haličané), dal-
ších zemí monarchie, ciziny (zejm. Pruska). 
Formovalo se etnicky, národnostně i kulturně 
velmi pestré prostředí se zastou pením → Če-
chů, → Němců, → Poláků, klesal podíl majo-
ritních římských katolíků, utvářela se 
specifická komunita → Židů. Intenzivní in-
dustrializace spojená s růstem lidnatosti se 
promítala do totální proměny profesního slo-
žení populací těchto obcí s velkou převa hou 
námezdně pracujících, zvl. prům. dělní ků, 
ale i se stále bohatší a vrstevnatější soc. stra-
tifikací. Specifickým projevem u. v sídlech 
prům. aglomerace se stala výstavba děl-
nických a hornických kolonií, ale také reali-
zace nových forem výstavby měst (zahradní 
město, zónování jednotlivých měst. funkcí 
v různých částech měst. území ap.). Do této 
kategorie patřila např. výstavba centra Pří-
vozu podle regulačního plánu → C. Sitteho, 
nebo opačný přístup v podobě vytvoření 
centra Vítkovic, v obytném souboru tzv. 
Ju bilejní kolonie, postavené v Ostravě -Hra-
bůvce, ap. (→ urbanismus). Dalším proje-
vem postupující u. bylo přibývání měst. 
funkcí v řadě industrializovaných obcí 
na přelomu 19. a 20. stol., což vyústilo v práv-
ním zakotvení získáním statutu města (např. 
Vítkovice, Pří voz, Mariánské Hory, Karviná). 
Bouřlivé vytváření ostravsko -karvinské 



467

URBANIZACE URBANIZACE

aglomerace vedlo k diferenciaci vývoje 
ve zbylé části regi onu. K výraznějším stře-
diskům průmyslu a růstu se začal řadit → 
Třinec, Lískovec (dnes část → Frýdku-
-Místku), Frýdek, Místek. Rozvíjely se další 
sortimenty výroby a s nimi i jejich centra, 
např. velkovýroba klo bouků v Novém Jičíně, 
knoflíkářská výroba v Bílovci, gumárenská 
v Odrách, výroba cestovních kočárů, později 
automobilů v → Kopřivnici, výroba želez-
ničních vagonů v Butovicích (dnes část → 
Studénky). Moderním evr. městem se na poč. 
20. stol. stalo zem. hl. město rak. Slez ska → 
Opava. Její pozdější úpadek souvisel s nedo-
statečným vytvářením moderního průmyslu 
a se ztrátou správního centra na zem. úrovni. 
Vyvíjela se pak ve stínu Morav ské Ostravy, 
která se r. 1924 sloučila s dal šími 6 morav. 
obcemi (Vítkovice, Přívoz, Mariánské Hory, 
Hrabůvka, Nová Ves, Zá břeh nad Odrou). 
V této územní rozloze měla Moravská Os-
trava na konci první re publiky kolem 130 tis. 
obyv. a předsta vovala tak jediné skutečné 
velkoměsto v re gionu. Existence velkého 
města usnadňovala rozvoj menších měst 
v jeho blízkosti (Slez ská Ostrava), rovněž 
sousední sídelně ply nule navazující Karvin-
sko se stávalo úze mím s vysokým stupněm u. 
(Karviná, Orlová, → Petřvald), dynamický 
rozvoj zaznamenalo i dnešní Frýdecko-

-Místec ko, kde některá sídla rostla až explo-
zivně (Třinec, Lískovec, → Vratimov), jiné 
se tomuto tempu blížily (Frýdek, Místek). 
V průběhu druhé svět. války (1941) byl rozší-
řen ob vod Moravské Ostravy o dalších 12 
nejen morav. (4), ale i slez. (8) obcí, jejichž 
připo jení bylo potvrzeno po válce v r. 1945, 
v ná sledujícím r. se z Moravské Ostravy stala 
Ostrava. Za války rovněž došlo ke sloučení 
Frýdku s Místkem (1943, definitivní spoje ní 
se uskutečnilo v r. 1950). Etapa tzv. social. u. 
navazovala na předchozí vývoj, měla však 
jisté specifické rysy. Především zachovala 
v modifikované podobě ty znaky sídelní 
struktury, které se utvořily v předchá zejících 
obdobích, tzn. rozptýlení prům. kapacit 
do velkého počtu sídel o poměrně malé 

velikosti. Vznikl hybridní typ osídlení, který 
je označován jako industrializovaný nebo de-
agrarizovaný venkov. Tempo koncentrace 
do měst bylo středně rychlé, typickým rysem 
byl nízký stupeň tzv. metropolizace (slabé za-
stoupení měst s více než 100 tis. obyv.). Cílem 
řízené u. se stalo vyrov návání hosp. úrovně 
všech územních jedno tek státu. Nejvýznam-
nějším urbanizovaným útvarem daného 
regionu zůstala ostravsko -karvinská aglome-
race, kterou však řadíme na rozdíl např. 
od hornoslez. prům. aglome race v Polsku jen 
ke středně velkým. V rámci využití a rozvoje 
starých prům. re gionů potkal po r. 1948 
prudký rozvoj také severomorav. kraj. Tzv. 

„ocelová“ koncepce hosp. rozvoje státu zamě-
řená na těžký a zbrojní průmysl přines la pro 
Ostravu, Ostravsko i Karvinsko prud ký roz-
mach u. Z Ostravy se stalo největší staveniště 
republiky (výstavba → NH), což opět vyvo-
lalo intenzivní přistěho valectví z celého 
území státu, významně ze Slovenska. 
V r. 1951 byl schválen plán vý stavby Nové 
Ostravy, jehož základem byla satelitně loko-
vaná tzv. sídliště. Ta se stala novým prvkem 
social. urbanismu. Vznikala po válce i v záp. 
Evropě jako vý chodisko soc. výstavby, je-
jímž cílem bylo rychle a levně vyřešit pro-
blém poválečné bytové nouze. Dnes tyto 
principy označuje me jako „fordismus“, tzn. 
pomocí prům. technologií stavět rychle, hro-
madně, sério vě, standardně. V první etapě, 
kdy byl prosazen tzv. social. realismus, 
vznikla v regionu his torizující stalinská ar-
chitektura, podle níž byla postavena první 
část satelitního sídliště Ostravy v Porubě či 
ústřední část Havířova ad. Poz ději, po pádu 
kultu Stalina, se přešlo na standardizovaný 
panelový typ obytných bloků stavěných 
na sídlištích, které plnily přede vším funkci 
nocleháren, komplikovaly, zejm. ve velkých 
městech, dojížďku do prá ce, vytvářely nudné, 
šedé, monotónní pro středí s nedostatečnou ko-
munální vybave ností. Kolem nově industria-
lizovaných měst vznikaly prstence sídlišť, 
docházelo tak k častému slučování obcí ces-
tou připojování těchto obytných souborů 
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k městům. Ostrava pohltila další sídla, takže 
po r. 1976 už její úze mí sestávalo ze 34 býv. 
obcí, včetně pův. ka tastru. Intenzivní u. 
Karvinska ved la ke sloučení Karviné 
s → Fryštátem, Darkovem, Rájem a Starým 
Městem (1949), kromě Velké Karviné vznikla 
Velká Orlová, významně rostl i Petř vald. 
Bylo vyhlášeno nové město Havířov (1955), 
které mělo na poč. své samostatné existence 
13 232 obyv., v r. 1980 již 89 970 osob. 
Po r. 1960 v důsledku územní reorganizace 
byly ke Karvinsku připojeny části soused-
ních okr., přibyla města Český → Těšín 
a → Bohumín. Vznikl rozlohou malý, ale 
velmi hustě zalidněný a vysoce urbanizovaný 
okr., kde žilo vysoké procento populace 
ve městech s více než 10 tis. obyv. Prudký 
růst zaznamenal Frýdek -Místek, který do-
sá hl v r. 1980 60 tis. obyv., do konce 70. l. 
se realizoval vcelku rychlý růst obyv. okr., 
který činil za desetiletí okolo 10 %. V ostat-
ních částech regionu probíhaly urbanizační 
procesy jen v nepříliš zřetelné podobě. 
Po r. 1989 nastala další vývojová etapa, 
která pro bíhá ve znamení změn a restruktu-
ralizací, což se promítá v nové diferenciaci 
významu řady měst. V důsledku zásadního 
útlumu těžby uhlí a na ni navazujících oborů 
patří dnes např. Ostrava či města býv. okr. 
Karviná k sídlům s největší nezaměstna-
ností ve státě. Rovněž býv. horský okr. 
Bruntál i zeměděl ský okr. Opava patří 
k emigračním. 
Lit.: Musil, J.: Sociologie soudobého města, Praha 1967; 
Musil, J. a kol.: Lidé a sídliště, Praha 1985; Klusáková, 
L.: Evropská města na prahu kapitalismu, Praha 1986; 
Jiřík, K. (ed.): Dějiny Ostravy, Ostrava 1993; Hampl, M. 
a kol.: Geografická organizace společnosti a transfor-
mační procesy v české republice, Praha 1996; Horská, 
P. – Maur, E. – Musil, J.: Zrod velkoměs ta. U. českých 
zemí a Evropa, Praha – Lito myšl 2002.  LN

URBANOVÁ , Svatava (roz. Závodná), lite rární 
historička a teoretička, vysokoškolská uči-
telka, * 12. 11. 1946 Frýdlant nad Ostravicí 
(Frýdek -Místek).
R. 1970 absolvovala čes. jazyk a špan. ja-
zyk na FF UP. Od r. 1973 byla odb. asistent-
kou na katedře čes. jazyka a literatury PF 

v Ostravě (1991 katedra bohemistiky FF → 
OU); 1975 PhDr., 1982 CSc., 1987 doc., 2000 
znovu habilitace pro obor teorie a dějiny čes. 
literatury (vše na FF UP); 2001 prof. Půso-
bila v akad. funkcích, ve věd. radách, re-
dakčních a edičních radách, vede univ. edici 
Universum, od r. 2003 ved. katedry čes. li-
teratury a lit. vědy FF OU, později také ře-
ditelka Ústavu pro regionální studia. Knižně 
debutovala monografií Literatura pro děti 
a mládež na Ostravsku po roce 1945 (1984). 
Věnovala se nejen lit. historii, ale také čtenář-
ské recepci. Vedle řady studií o reg. autorech 
byl pod jejím vedením prováděn rozsáhlý vý-
zkum, jehož výsledkem je publikace Region 
bez hranic. Sociologická sonda do vnímání 
literatury Ostravska (2001). Svůj odb. zájem 
stále více soustřeďovala na oblast tvorby pro 
děti. V monografii Metamorfózy dětské lite-
ratury (1999, rozšířeně 2003 jako Meandry 
a metamorfózy dětské lite ratury) nově reflek-
tovala vývoj → lit. pro děti a mládež a její 
specifické postavení v současnosti. V inter-
pretačních studiích vybraných děl upozornila 
na nutné změny v teoretických přístupech. 
Na výsledky navázal týmový výzkum, jehož 
završením se stala monografie Sedm klíčů 
k otevření literatury pro děti a mládež 90. let 
20. století (2004). V současnosti se zabývá 
zejm. vztahem obrazového a textového na-
rativu (Hledání souvislosti. Podoby a pro-
měny fotografií Zdeňka Stuchlíka, 2007; 
Pohyby / Moviminetos, 2010; Figury a figu-
race. Studie o ilustracích, obrázkových kni-
hách, albech, leporelech a komiksech, 2010), 
je spoluautorkou zahr. publikací o dětské li-
teratuře a autorkou monografie Dialogy Ivy 
Procházkové (2012). Jako vysokošk. peda-
gog připravila řadu skript (Žánry, osobnosti, 
díla. Historický vývoj žánrů české literatury 
pro mládež – antologie). Spolu s → I. Mál-
kovou připravila k vydání Literární slovník 
se verní Moravy a Slezska 1945–2000 (2001), 
který poprvé v komplexnosti představil více 
než 300 autorů, časopisů a nakl. vymezené 
oblasti. Společně vydaly také soubor stu-
dií o tématu domova, kult. a citové krajině. 
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V úvodní studii Souřad nice míst (2003) 
se teoreticky vymezuje pojetí regionu, regio-
nalismu a regionalizace. Přispěla desítkami 
hesel do → BSSSM, Slovníku českých spiso-
vatelů od roku 1945 (1995 a 1998), Slovníku 
spisovatelů literatury pro děti a mládež 2. 
Čeští spisovatelé (2012), stala se spoluautor-
kou akad. Dějin české literatury 1945–1989 
I–IV (red. Pavel Janoušek, 2007–2008), kde 
se podílela na vzniku kapitol o literatuře pro 
děti a mládež.
Lit.: Stanislavová, V.: Inspirativne metamorfózy, Slowak 
review, 2000, č. 1; Šmahelová, H.: Metamorfó zy myšlení 
o dětské literatuře, ČLit 48, 2000, č. 3; Zachová, A.: Pu-
blikace o literárním regionalismu, Češtinář 12, 2001/02, 
č. 2; Žemberová, V.: Záber do vývinu detské literatúry, 
Ladění 8 (13), 2003, č. 2; Poslední, P.: Nové pojetí li-
terárního regionu, Český jazyk a literatura 55, 2004/05, 
č. 2.   IM 

URBÁSEK , Miloš, malíř a grafik, * 28. 7. 1932 
Ostrava, † 14. 7. 1988 Drábsko (Slo vensko).
Studoval VŠ výtv. umění v Bratislavě (uči telé 
Peter Matejka a Vincent Hložník). V 60. l. byl 
členem → TS Kontrast, se kterou vystavo val 
v Praze a Brně (1965). Po informel ních za-
čátcích se přiklonil ke konstruktivní mate-
matizované geometrické formě. Byl jedním 
z představitelů čes. konstruktivismu a čás-
tečně také lettrismu. Z díla např. Citoslovce 
(1965), seriální formy Série 0–II (1967), Sé-
rie K–77 a K–78 (1978) ad. Vystavoval v Čes-
koslovensku (→ Dům umění v Ostravě, 1957; 
Divadlo poézie Bratislava, 1965; Galerie 
na Karlově náměstí, Praha, 1967; Dům pánů 
z Kunštátu, Brno, 1989; Slovenská národná 
galéria Bratislava, 1991; Městská knihovna 
Praha, 1992; Galerie Langův dům, → Frýdek-
-Místek, 2007; → GVUO, 2008, aj.) i cizině 
(Warszawa, Brémy, Bochum, Paříž, Essen, 
Mainz, Bonn, Gelsenkirchen, Oldenburg 
ad.). Je zastoupen ve sbírkách NG Bratislava, 
NG, MG Brno, → GVUO aj. 
Lit.: Valoch, J.: Geometrie v současném výtvarném 
umění, 1. litvínovské výtvarné léto, 1988; M. U., Brati-
slava 2000; M. U. (katalog Galerie Kruh), Ostrava 2006; 
Drabina, K. – Ovčáček, E. – Valoch, J.: M. U. (katalog 
GVUO), 2008. 
Obr.: V221.   PH 

URUBA , Václav, sochař, výtvarník, * 16. 4. 
1928 Hluk (Uherské Hradiště), † 7. 3. 1983 
Ostrava.
Poté, co se vyučil elektromechanikem, stu-
doval v l. 1947–51 užitou plastiku na Státní 
uměleckoprůmyslové škole v Gottwaldově 
(dnešním Zlíně; učitelé Jan Habarta, Jan Ka-
van, Jeroným Foltýn) a v l. 1955–60 praž-
skou AVU (monumentální plastika u Karla 
Pokorného). Asi v 60. l. se přestěhoval do → 
Ostravy. Účastnil se zde kolektivních výstav, 
zejm. v → GVUO (1976, 1980). V regionu byl 
jedním z nejvýraznějších autorů tvořících pro 
architekturu plastiky z betonu v brutalistním 
stylu. Spolupracoval např. s arch. → B. Firlou 
a Jiřím Smejkalem při výstavbě nové čtvrti 
Ostravy -Zábřehu (reliéf na ZŠ Volgogradská, 
po r. 1965, nedávno znehodnoceno; reliéfy 
na parapetech mateřské školy tamtéž, 1967, ne-
dávno zatepleno; reliéf na obch. galerii Kotva, 
1968) či s arch. → J. Hrejsemnou na jeho 
stavbách v bruselském stylu pro → Havířov 
(betonová plastika Směrník před nádražím 
z l. 1964–69 a výtv. zpracování víceúčelové 
sport. haly z l. 1965–69, kde perforované 
zdivo průčelí a objekty betonových pokla-
den kónického tvaru dodaly objektu značně 
brutalistní vzezření). Z dalších prací v tomto 
stylu je nutno zmínit jednak monumentální 
betonové plastiky Objevitelé vesmíru / Člověk 
a kosmos v ul. Krestova na sídlišti Ostrava-

-Letiště (dnes Dubina, 1975), Kvetoucí kaktus 
před ZUŠ v → Orlové -Lutyni (1977) a bron-
zové sousoší Úspěchy v dobývání vesmíru / 
Kosmonauti před ZŠ Mládežnická v Havířově 
(1983), jednak četné reliéfy, např. dva reliéfy 
nad vchody panelového domu na ul. Klegova 
v Ostravě -Hrabůvce (1968, v nedávné době 
odstraněno), Kosmonaut na ul. Jurije Gaga-
rina v Havířově (1973–74, zničeno 2012), re-
liéf s kosmickou tematikou na autobusové 
zastávce Gagarinovo nám. ve Slezské Ostravě 
(1977) či dekorativní stěnu před ZŠ na Riviéře 
ve → Frýdku-Místku (asi 1974). Je též auto-
rem několika skulptur tesaných z kamene (Le-
tící před ZŠ U Kříže, Ostrava -Michálkovice, 
1965; busta → L. Janáčka, pův. před Krajským 
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ústavem národního zdraví, dnes před → Ja-
náčkovou konzervatoří v Ostravě, 1979). 
Lit.: Frolcová, M.: Slovník žáků a absolventů zlín-
ské Školy umění a Střední uměleckoprůmyslové školy 
ve Zlíně a v Uherském Hradišti (1939–2003), Uherské 
Hradiště – Zlín 2003; Šťastná, M.: Socha ve městě. Vztah 
architektury a plastiky v Ostravě ve 20. století, Ostrava 
2008. 
Obr.: A95; S (109, 116).   JI

V
VACEK , Jaroslav (Jaro), malíř, gymnaziální 
uči tel, * 29. 4. 1891 Březové Hory (Příbram), 
† 15. 9. 1972 Příbram. 
V l. 1911–16 studoval na AVU v Praze (uči-
telé Vlaho Bukovac, Jan Preisler, Maxmilián 
Pirner). Jako pedagog působil v → Ostravě 
(1922–53). Byl autorem portrétů a krajin 
z Ostravska, zvl. akvarelů. Patřil mezi za-
kládající členy → MSVU. Jeho ob razy jsou 
ve sbírkách → GVUO.
Lit.: Almanach MSVU, Ostrava 1938; Hýl, V.: Výtvar né 
umění ostravského kraje, Ostrava 1941. 
Obr.: V129.   PH 

VÁCLAVEK , Matouš, pedagog, spisovatel, et-
nograf, * 29. 9. 1842 Lhotka (Zlín), † 3. 12. 
1908 Vsetín. 
Po krátkém uč. působení ve Zlíně se stal 
učitelem na Vsetíně. Od poč. se věnoval lid. 
slovesnosti na → Valašsku. Na toto téma vy-
dal 29 knižních prací a více než 300 článků. 
Ve sbírce Z pověr lidu valašského (1891) uvádí 
místa nálezů pokladů a seznam míst, k nimž 
se vztahují pověry o pokladech (Čeladná, → 
Radhošť aj.). Jeho Valašská svatba (1892) 
zase obsa huje písně a popis zvyklostí spo-
jených s tou to událostí. Napsal Dějiny města 
Vsetína a okresu vsackého (1898). V práci 
Moravské Valašsko (1894, 1898) uvedl ne-
jen národopisné údaje, ale pojednal i o byd-
lení, → kroji, řemeslech, → příslovích, → 
obřadech, zvycích a obyčejích. Časopisecky 
publikoval i → pohádky, jež získával vedle 
pův. znění od vypravěčů rovněž přejímáním 

z jiných sbírek, přičemž uváděl jejich domá cí 
i cizí varianty. 
Lit.: Slavík, B.: Písemnictví na moravském Valašsku, 
Olomouc 1947.   JS 

VÁCLAVÍK , Jan, malíř a grafik, * 3. 3. 1941 
Ostrava, † 5. 9. 2001 Ostrava. 
Studoval AVU v Praze (1962–68, uči-
telé František Jiroudek a Arnošt Paderlík). 
Po absolutoriu byl ve svob. povolání, po zří-
zení SUPŠ v → Ostravě v r. 1991 zde učil 
malbu. Vysta voval na expozicích pobočky 
SČVU v Os travě, zúčastnil se výstavy Li-
dice ve Středo české galerii v Praze (1974). 
Jeho posmrtná výstava se uskutečnila 
v Galerii Mlejn v Os travě (2002). Realizo-
val např. mozaiky pro obch. dům Jednota 
v → Kravařích (1973), hotel Kalač v → No-
vém Jičíně (1980), areál kolejí → VŠB-TUO 
v Ostravě -Porubě (1982), mozaiku Vítěz-
ství práce / Vítání osvoboditele pro obch. 
centrum na ul. Horní v Ostravě -Hrabůvce 
(1983–85) ad. Je také autorem betono vých 
plastik (reliéf Růst na obch. středisku v ul. 
Petra Křečky v Ostravě, 1971, či poutač 
Křídla pro ústřední autobusové nádraží 
v Ostravě, 1972, spolupráce → V. Fidrich). 
Je zastoupen v → GVUO. 
Lit.: Severomoravští výtvarní umělci k 30. výro čí osvo-
bození sovětskou armádou, katalog, Ostrava – Olomouc 
1974. 
Obr.: S112; V (203, 215).   PH

VÁCLAVÍK , Radim, architekt, * 13. 3. 1969 Os-
trava. 
Po absolvování Střední průmyslové školy sta-
vební v → Ostravě r. 1987 studoval v l. 1987–93 
na Fakultě architektury VUT. V l. 1992–93 
pracoval v ateliéru 8000 Martina Krupauera 
a Jiřího Stříteckého v Českých Budějovicích, 
pak v ostr. Památkovém ústavu (→ NPÚ 
Ostrava) a od r. 1995 ve vl. ateliéru. Členem 
České komory architektů od r. 1997. V r. 2001 
se spojil s ateliérem ATOS 6. V r. 2005 založil 
s kolegy neziskovou organizaci Centrum nové 
architektury. Od r. 2006 vyučuje na katedře 
architektury Stavební fakulty → VŠB-TUO. 
Již během studií se zabýval otázkou kon-
verze techn. památek (dipl. práce Technický 
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skanzen v Ostravě u prof. Heleny Zemán-
kové). Ve své tvorbě rozvíjí principy nového 
modernismu, inspirován tradicí čes. funkcio-
nalistické architektury a současnou arch. tvor-
bou Západu. Věnuje se projektům rodinných 
domů a vil – v Ostravě např. Lhotka, Bobrov-
nická 70 (2002–05), Třebovice, Gudrichova 
5a (2004–05) a 3 domy ve Staré Bělé (Chro-
bákova 78, 2004–08; Koroptví 32, 2006–08; 
Na Zámčiskách 65, 2007–09). Z veř. staveb 
je třeba uvést Tropicobar v areálu koupa-
liště v Ostravě -Porubě (2004; spoluautor → 
K. Mrva), přístavbu sportovní haly a hotelu 
k Paláci kultury a sportu v Ostravě -Zábřehu, 
Ruská 135 (2005–07), nebo rekonstrukci a do-
stavbu domu s pečovatelskou službou v Mo-
ravské Ostravě, Gajdošova 39a–b (2005–07). 
Podle jeho návrhu byla postavena administra-
tivní budova firmy INTOZA s pasivním ener-
getickým provozem v Ostravě -Hulvákách, 
Varšavská 99 (2008–11). Ve spolupráci s Pet-
rem Odruškou navrhl úpravu parku Šalamouna 
(2005). Od r. 2010 pracuje na návrhu revitali-
zace Komenského sadů v centru Ostravy. 
Lit.: Jiné domy 007, Ostrava 2007; Vybíral, J. (ed.): 
Slavné vily Moravskoslezského kraje, Praha 2008; Stra-
koš, M.: Průvodce architekturou Ostravy, Ostrava 2009; 
Stempel, J. (ed.): 99 domů, Praha 2012. 
Obr.: A107.   MS

VÁCLAVÍKOVÁ , Irena → Š�astná, Irena

VACULÍK , Eduard, školský a vlastivědný pra-
covník, * 23. 9. 1858 Bochoř (Přerov), † 25. 6. 
1944 Vlkoš (Přerov). 
Po absolvování uč. ústavu v → Příboře 
v r. 1877 učil na obecných školách v Ko-
jetíně, → Frenštátě pod Radhoštěm, na → 
Hukval dech (1888–1900) a v Zábřehu nad 
Odrou. Spolu s → L. Janáčkem připravil 
a vydal sborníček Pod Hukvaldy se starým 
zámkem (1898), obsahující jeho pojednání 
o ději nách hukvaldského hradu spolu s na-
bídkou zdejších turistických možností (Janá-
ček přispěl pojednáním o hukvaldských i reg. 
→ lid. písních a → lid. tancích). V Zábřehu 
V. rozvi nul (1900–19) bohatou pedagogic-
kou, lidovýchovnou a sociálně orientovanou 
činnost. Jako před seda výboru zábřežské 

odbočky Národní jednoty se v r. 1908 podílel 
na založení zdej ší Hudební a pěvecké školy 
Národní jedno ty. Po odchodu jejího prvního 
ředitele Viléma Petrželky (v r. 1909) byl 
V. krátce i „zatím ním ředitelem a učitelem“ 
této hud. školy. 
Lit.: Mazurek, J.: E. V. (1858–1944), in: Leoš Janáček, 
jeho žáci, spolupracovníci a přátelé, Ostrava 2000.   JM 

VAGONKA STUDÉNKA , podnik na výrobu ko-
lejových vozidel. 
Závod byl zal. r. 1900 z popudu syna zaklada-
tele kopřivnické vagonky a později automo-
bilky → I. Šustaly (Schusta ly) Adolfa. Statuta 
nové společnosti byla schválena v říjnu 1900, 
do firemního rejs tříku Krajského soudu 
v → Novém Jičíně byla společnost, jejíž ofi-
ciální název zněl Staudinger Waggonfabrik 
A. G., zapsá na 12. 12. t. r. Na základě sta-
vebního po volení z května 1900 byla zahá-
jena stavba provozů, jejichž vzorem se stala 
vagonka v maď. Györu. Jako první byl 
v podniku 29. 3. 1901 dokončen kotlový vůz 
R 186 pro haličskou firmu Parnas & Suss-
mann. T. r. byly vyrobeny i první speciální 
a nákladní vagony, v červnu následujícího 
r. pak první osobní vůz. První tramvaj pro 
trať z → Ostravy do Hrušova byla zhotovena 
r. 1904. Součas ně byly produkovány i různé 
typy malých speciálních kolejových vozidel 
pro potřeby drah a speciální vozy pro hutě. 
Po r. 1918 se výroba specializovala na pro-
dukci dvouná pravových osobních vozů. Na 
konci 20. l. se přistoupilo také k výrobě 
motorových vozů a lehkých posunovacích 
lokomotiv. V r. 1929 se stal závod součástí 
Ringhofferova koncernu. R. 1935 bylo ve 
V. S. zřízeno letecké oddělení, zrušené 
r. 1939 v souvis losti s odchodem leteckých 
odborníků do Otrokovic. T. r. přešel závod 
na válečnou výrobu zaměřenou na dvou-
nápravové kry té nákladní vozy a speciální 
kotlové vozy. Na konci války pak byla zave-
dena výroba osobních evakuačních vagonů. 
Po znárod nění v r. 1945 byl sortiment r. 1950 
rozšířen o produkci těžkých nákladních čtyř-
nápravových vozů, čtyřnápravových osob-
ních vozů, elektrických motorových jednotek 
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ad. Nejtěžšími nákladními vozy byly obou-
stranné výklopníky Dumpcar 95, 100 a 105 
tun a hlubinné 24nápravové vozy s nosnos tí 
240 tun pro přepravu autotransformátorů. 
V polovině 60. l. začala výroba motorových 
osobních a rychlíkových vozů pro neelek-
trifikované tratě, r. 1969 byla vyrobena prv ní 
motorová jednotka pro mez. expres Vindo-
bona jezdící na trati Berlín – Praha – Vídeň. 
Vedle výroby osobních a náklad ních vagonů 
produkoval podnik také spe ciální ubytovací 
a stravovací vozy, vozy poštovní, kabiny pro 
petřínskou lanovou dráhu ad. V současnosti 
nese společnost název MSV Metal Studénka, 
a. s. Výroba osob ních vozů byla zrušena. 
Lit.: Šmída, M.: 100 let vagonky ve Studénce, Studénka 
2000.   AZ

VAHALA , František, architekt a urbanista, * 3. 7. 
1881 Hustopeče nad Bečvou (Přerov), † 14. 3. 
1942 Praha. 
Po studiích na Odborné škole pro zpracování 
dřeva ve Valašském Meziříčí a Umělecko-
průmyslové škole v Praze (1900–07, učitelé 
Stanislav Sucharda a Jan Kotěra) a po ná-
sledné čtyřleté praxi (u Otakara Novotného 
a pak u Antonína Balšánka) si otevřel vl. 
projekční kancelář. Po celý život byl činný 
v Praze, ale svou tvorbou zasahoval do růz-
ných regionů čes. zemí. Soustředil se zejm. 
na šk. a administrativní budovy, činžovní 
domy, vily, regulační plány, uměleckoprům. 
školení jej předurčilo k návrhům nábytku 
a uměleckořemeslných předmětů. V tomto 
směru působil krátce také jako prof. Státní 
školy bytového průmyslu v Praze (1921–22). 
Jeho návrhy staveb a řešení interiérů zveřej-
ňoval časopis Styl. Na sev. Moravě se podle 
projektu uskutečnilo několik význ. veř. sta-
veb, zvl. Justiční palác v Moravské → Os-
travě (1924–29) a Reálné gymnázium a Česká 
státní škola v → Novém Jičíně (1925–26, 
1934–35), jejichž pojetí nepostrádá slavnostní 
uměřenost, podmíněnou pozdní tvorbou 
J. Kotěry. Komornějším protějškem těchto 
monumentálních staveb jsou školy v Jisteb-
níku (1929–30), Starojické Lhotě (1930–32) 
nebo → Hnojníku. Syn Jiří V. (1922) byl 

rovněž absolventem Uměleckoprůmyslové 
školy v Praze, jako arch. byl internován v tzv. 
Basprojektu (1959–65).
Lit.: BSSSM NŘ 1 (13); Starý, O.: Architekt F. V., Ar-
chitektura 4, 1942; Šopák, P.: F. V., Architekt 47, 2001, 
č. 7; Šustková, M.: F. V. a jeho stavby na severní Moravě, 
bakalářská práce FF OU, 2011. 
Obr.: M188.   PŠ 

VALA , Augustin, literární historik, * 8. 2. 1913 
Spálov (Nový Jičín), † 9. 9. 1982 Os trava. 
Středošk. učitel, ved. šk. odboru KNV, ře-
ditel gymnázia v → Ostravě -Zábře hu. Před 
odchodem do důchodu byl také krátce ředi-
telem nakl. → Profil v Ostravě (1971). V mo-
nografii Moderní literatura a sku tečnost 
(1977) analyzuje literaturu z hle disek marx. 
estetiky a hledá paralely v tvorbě protiklad-
ných osobností čes. a svět. literatury (Tho-
mas Stearns Eliot – Vladimír Majakovský, 
Virginie Woolfová – Vladislav Vančura aj.). 
Lit.: Urbanová, S.: Moderní literatura a skutečnost, NS, 
22. 12. 1977; Soldán, L.: Podoby moderní literatury, 
Rovnost, Brno 26. 1. 1978; Sekera, J.: Za A. V., OKultM, 
1982, č. 11.   IM

VALAŠI , etnografická skupina v oblasti Mo-
ravskoslezských Beskyd. 
Pův. cizí obyv., přicházející na → Tě šínsko 
a vých. Moravu od přelomu 15. a 16. stol., je-
hož hl. obživou byl horský způsob chovu do-
bytka a zpracování ovčích produk tů. V. byli 
obyv. etnicky nejednotným, přicházeli od vý-
chodu po karpat ském oblouku, východis-
kem byla oblast dnešního Rumunska. Jejich 
označení pochází z germánského „Walhs“, 
kterým staří Gótové označovali především 
romanizované Kelty i obecně obyv. hovo-
řící románskými jazyky. Jako dominikalisté 
využíva li horské pastviny (→ salašnictví). 
K jejich povinnostem patřilo odevzdávání 
desátého dílu produkce (tzv. valaš. desátek). 
Řídili se zásadami valaš. práva, které jim 
zabezpe čovalo samosprávu (konání tzv. va-
laš. hromad, volba valaš. vojvody se správní 
a soudní pravomocí, existence valaš. sou du). 
Zejm. od 17. stol. se valaš. proud začal stýkat 
s postupující tzv. pasekářskou kolo nizací, pro-
nikající z údolí, čímž docházelo ke splývání 
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s domácím obyv. → Asimilace V. přinášela 
omezování valaš. sa mosprávy a postupně 
změnu valaš. vojvody v úředníka vrchnosten-
ské správy a pokles prostých V. do postavení 
poddaných. Zacho vání specifik hospoda-
ření a kultury umožni lo vznik svébytného 
etnografického regio nu → Valašsko, který 
se rozkládá zejm. na území býv. okr. Vse-
tín a Frýdek -Místek. V oblasti dotčené va-
laš. vlivy přežívá několik rumun. slov (bača, 
brynza ap.), ale zejm. specifická valaš. kul-
tura (→ folklor, → lid. píseň, → kroj). Tato 
skupina obyv. Moravy se vyznačuje silnou → 
identitou reg. Zvl. případem využití reg. iden-
tity pro turistický ruch je fiktivní Valašské 
království, vytvořené Tomášem Harabišem. 
Lit.: Macůrek, J.: V. v západních Karpatech v 15.–18. sto-
letí, Ostrava 1959; Štika, J.: Etnografický region Morav-
ské Valašsko, jeho vznik a vývoj, Ostrava 1973; Štika, J.: 
V. a Valašsko. O původu V., valašské kolonizaci, vzniku 
a historii moravského Valašska a také o karpatských 
salaších, Rožnov pod Radhoštěm 2007.   LD + TS

VALAŠSKO , periodika vycházející na Valaš-
sku. 
Po krátkou dobu vycházela následující perio-
dika: Valašsko, týde ník věnovaný veřejným 
otázkám (1904–06); Valašsko s podtitulem 

„Neodvislý pokroko vý orgán moravského 
Valašska“ (1926); Va lašsko, týdeník So-
kolské župy valašské Františka Palackého 
(1938). Základem pro vlastivědné studium 
regionu byl čtvrtletník NV s podtitulem Kul-
turní věst ník o jeho životě a potřebách, zal. 
spisova telem Františkem Táborským a histo-
rikem Josefem Válkem, později redigovaný 
zejm. historičkou Vlastou Fialovou. Vyšlo 
14 roč níků v období 1929–51 s přestávkami 
1933–37, 1942 a 1945. V l. 1946–51 bylo Ná-
rodopisnou skupinou ve Velkých Karlovicích 
vydáno 5 ročníků časopisu Dolina Urgatina 
s podtitulem Vlastivědný časopis horního 
Vsacka, který se hlásil k tradici Našeho Va-
lašska. Na základě doporučení ministerstva 
informací a osvěty došlo při společné po-
ra dě redakcí ve Velkých Karlovicích 30. 12. 
1951 ke sloučení časopisů NV a Dolina 
Urgatina a od r. 1952 byl vydáván Morav-
ským muzeem v Brně čtvrtletník Va lašsko 

s podtitulem Sborník o jeho životě a potře-
bách. Publikoval příspěvky ke stu diu historie 
a života valaš. lidu, jeho hmotné i duchovní 
kultury. Vycházel do r. 1968. V r. 1971 byl 
vydán samostatně svazek Valaš sko revo-
luční s podtitulem Sborník histo rických 
prací k padesátému výročí založení Komu-
nistické strany Československa. Vy dávání 
periodika Valašsko bylo obnoveno v r. 1998 
OVM Vsetín (dnes Muzeum regionu Valaš-
sko). Podle záměru redakce má být časopis, 
vydávaný půlletně, „kulturně his torickou re-
vuí, seznamující s minulostí na šeho kraje, ale 
nezříkající se ani sledování různých stránek 
současného života“.
Lit.: V. se vrací, Val 1, 1998; Fišer, Z.: Z galerie zaklada-
telů, Val 1, 1998.   LD

VALAŠSKO , specifický etnografický region 
na východní Moravě, odlišující se charakte-
rem lidové kultury, dialektem i geografic-
ký mi poměry od ostatního území. 
Oblast byla od konce 15. stol. zasažena va-
laš. kolonizací, která ovlivnila způsob hos-
podaření salašnickým chovem valaš. dobyt ka 
(→ salašnictví) i utváření → lid. kultury. Od 
obyv. (→ Valaši) byl odvozen i název re-
gionu. Ten vstupoval do obecného pově domí 
postupně od → třicetileté války a po sléze 
pronikl i do vědomí kult. a správních činitelů. 
Rozsah hist. jádra V. se rozšiřoval, na konci 
18. stol. zahrnovalo panství vsetín ské a hor-
naté části valašskomeziříčského, rožnovského 
a hukvaldského dominia. V 19. stol. se jeho 
hranice posouvala na západ i na jih, přede-
vším na Valašskokloboucko a Vi zovicko; 
s postupným mizením specifik hospodaření 
i lid. kultury (např. salašnictví, valaš. → kroj 
ad.) se určujícím diferenčním znakem stával 
dialekt, což přinášelo ústup na sev. hranici 
(Hukvaldsko). → J. Štika rozli šil podle ná-
zoru obyv. na příslušnost k etno grafickému 
regionu jeho jádro, překrývající se s oblastí 
karpatské salašnické kultury na vých. Mo-
ravě, jí zasažené okrajové území, kde obyv. 
pociťuje příslušnost k regionu jen nevýrazně, 
a přechodné teritorium, na němž se obyv. 
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za valaš. nepokládá, přestože v lid. kultuře 
existují shody s kulturou V. 
Lit.: Válek, J.: Poznámky k mapě moravského V., Ča-
sopis Moravského musea zemského 7–11, 1907–11; týž: 
Hranice Moravského V., NV 1, 1929–30; Šku bal, R.: 
Hranice V., Brno 1969; Štika, J.: Etno grafický region 
Moravské V., jeho vznik a vývoj, Ostrava 1973.   LD

VALAŠSKÝ BETLÉM , označení pro Štram berk. 
Městečko s bohatou historií a nápadnou věží 
→ hradu (tzv. Štramberská trúba). K této lo-
kalitě se váže bohatá výtv. a lit. tradice. Už 
r. 1663 ji do literatury uvedl → T. Pešina 
z Čechorodu pověstí o pobytu templářů na → 
Štramber ku. Zaznamenala ji také Hora Oli-
vetská Matěje Tannera (→ Kotouč). Další po-
věst o podivných li dech -opičácích zapsal → 
J. J. Středovský. Novější lit. tradici vztahující 
se ke Štramber ku založil → F. Sláma ve 2 ro-
mánech U Trúby štramberské a Rytíř Kobylka 
(oba 1890). Život ve Štramberku v 15. stol. 
se pokusil zachytit → J. F. Karas v románu 
Štramberská růže (1929). K této tradici ná-
leží i → J. H. A. Gallaš, → O. Bystřina, → 
A. Matula, → B. Četyna. Místní → pověs ti 
byly lit. zpracovány, např. Cyrilem Hykelem, 
Evou Kiliánovou a → F. Lazeckým. Ve svých 
fejetonech a črtách se tohoto místa dotkla 
řada autorů (→ J. Kalus, → V. Martínek, → 
F. Horečka, Rudolf Těsnohlídek, Arne No-
vák ad.). K rodnému městu se jako spisovatel 
vracel → Z. Bár v básnických sbírkách Srd ce 
a domov (1932), Píseň pod Beskydami (1941), 
prózách Ztracený domov (1938) a románech 
Hvězdy nad domovem (1940) a Ďábel z hor 
(1943). 
Lit.: Šuleř, O.: Paměť domova, Opava 1994.   JS 

VÁLCOVNY PLECHU VE FRÝDKU -MÍSTKU , vý-
znamný podnik těžkého průmyslu orientující 
se na produkci hutního materiálu.
Vznikly r. 1833 pod názvem Karlova huť 
v tehdy samostatné obci Lískovci (dnes část 
→ Frýdku -Místku) jako jeden ze železářských 
závodů knížecí → Těšínské komory. Pův. zde 
pracovaly dva hamry (kovárny) a od r. 1854 
i pudlovna a válcovna. Na → Těšín sku byla 
Karlova huť tehdy největší hutí. Napojení na 
ostravsko -frýdlantskou dráhu r. 1871 podnítilo 

komoru k rozšíření výrobního cyklu, avšak 
vysoké náklady na dovoz koksu z → Třince 
po silnici její rozkvět brzy zastavil. Když 
pak byl Lískovec od r. 1888 spojen s Třincem 
železnicí, byly středem pozornosti Těšínské 
komory již → TŽ. V Karlově huti zůstala vál-
covna, dvě kovárny, hřebíkárna a mecha nická 
dílna, r. 1881 sem byla z Ustroně pře ložena 
mostárna a r. 1900 byla uvedena do provozu 
martinská pec k rafinaci dovážené ho suro-
vého železa. V l. 1906–49 prožívala Karlova 
huť stejné majetkoprávní změny jako TŽ, 
avšak v l. 1928–45 se na ní z 50 % podílela 
vídeňská fa C. T. Petzold a spol. a v l. 1938–41 
vzhledem ke své poloze mimo → Zaolzí pod-
léhala přímo pražskému ústředí → Báňské 
a hutní spo lečnosti. Ta se ji rozhodla rozvíjet 
jako závod specializovaný na výrobu válco-
vaných jemných a hrubých plechů na základě 
dodávek z Třince a rozvíjela zde i výrobu 
mostů a železných konstrukcí. Hl. plodem její 
investiční aktivity se ve 20. l. sta la výstavba 
nové válcovny jemných plechů dokončená 
r. 1931. T. r. zde došlo k velké neúspěšné → 
stávce proti propouštění. V r. 1937 se již závod 
podílel ze 75 % na od bytu čs. jemných plechů 
a z 83 % na jejich exportu. Mostárna, která 
byla v l. 1928–49 organizačně samostatná, 
byla v l. 1926–30 modernizována a po druhé 
svět. válce se významně podílela na opravách 
mostů. R. 1949 byl závod Válcovny plechu 
pro hlášen samostatným n. p., zprvu pod ná-
zvem Železárny Karlova huť. V r. 1958 pak 
byla zdejší mostárna začleněna do → VŽ, 
v l. 1958–63 byl podnik přičleněn jako od-
loučený závod k TŽ. V průběhu 60. l. 20. stol. 
byla výroba plechů modernizována. Byla 
postavena studená válcovna vyrábějící nejen 
neušlechtilé plechy, ale také plechy a pásy 
z nerezavějící a křemíkové oceli pro speciální 
výrobu elektrotechniky. V 90. l. byl pod nik 
akcionován (1991 Válcovny plechu, a. s.). Od 
r. 1998 byla majoritním vlastníkem podniku 
Nová huť, a. s., od r. 2005 pak Mittal Steel 
Ostrava, a. s. Od dubna 2008 došlo ke změně 
názvu společnosti na ArcelorMittal Frýdek-

-Místek, a. s.
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Lit.: Smekal, J.: Válcovny plechu, n. p., Frýdek -Místek, 
T 1965; Sborník k dějinám Válcoven plechu ve Frýdku-

-Místku, Ostrava 1970.   JP + PP

VALENTA , Jaroslav, historik, * 27. 10. 1930 
Kryry (Louny), † 23. 2. 2004 Praha. 
V l. 1950–55 studoval historii na FF UK (žák 
prof. Milady Paulové). Od r. 1955 pracoval 
ve Slovanském ústavu ČSAV, po jeho zániku 
v Ústavu dějin evropských socialistických 
zemí a od r. 1968 v Ústavu dějin východní 
Evro py. V l. 1969–89 nemohl z polit. dů-
vodů vy konávat svou věd. profesi. V r. 1990 
se vrátil do ČSAV, naposledy působil v His-
torickém ústavu AV ČR. Od r. 1968 byl doc., 
od r. 1991 prof. – Předmětem jeho věd. zájmu 
byly polit. dějiny 20. stol., zejm. dějiny Pol-
ska a česko -pol. kontaktů (účast na kolek-
tivních dílech Češi a Poláci v minulosti 2, 
1967, a Slovanství v národním životě Čechů 
a Slováků, 1968). Uveřejnil i řadu příspěv ků 
k moderním dějinám Polska (Hodina Ypsilon, 
1967, a Generálova smrt – vydání zmařeno 
zákazem publikování) a diplo matickým ději-
nám a historii mez. vztahů v Evropě. V sou-
vislosti s pol. tematikou se zabýval soustavně 
i problematikou moder ních polit. a diploma-
tických dějin Slezska (Česko -polské vztahy 
v letech 1918–1920 a Těšínské Slezsko, 1961, 
a několik desítek studií a článků v čs., čes. 
a pol. časopisech a sbornících). Tato tematika 
jej přivedla k úzké spolupráci s někdejším → 
Slezským ústavem ČSAV v → Opavě (→ SlSb 
ad.). V době, kdy mu nebylo umožněno půso-
bit na věd. pracovištích, vydal jako tichý spo-
lupracovník Josefa Johanidese monografie 
několika osobností čes. obrození (Franti šek 
Vladislav Hek, 1976, František Martin Pelcl, 
1981, a opožděně vydaná Magdalena Dobro-
mila Rettigová, 1995). J. V. byl velmi aktivní 
i jako publicista, který na stránkách denního 
tisku a kulturně -polit. týdeníků po hotově 
reagoval na aktuální polit. problémy, mající 
hist. pozadí. Byl obávaným, ale uzná vaným 
polemikem. Za rozvíjení česko -pol. věd. spo-
lupráce na poli hist. vědy byl v Polsku vy-
znamenán řadou poct (1993 důstojnický kříž 

Záslužného řádu Polské republiky, 1996 člen 
Polské akademie věd v Krakově).
Lit.: BSSSM Supplementum 1; Šesták, M.: K životnímu 
jubileu 70 let univ. prof. PhDr. J. V., DrSc., in: Evropa 
mezi Německem a Ruskem, Praha 2000; Šťastný, J.: J. 
V., ČČH 102, 2004.   MM

VALENTA , Rudolf, tvůrce prostorových fo rem, 
autodidakt, * 27. 9. 1929 Praha. 
Pracuje převážně s kovem v konstruktivis-
tickém stylu. R. 1967 se zúčastnil → Me-
zinárodního symposia prostorových forem 
v → Ostravě. V r. 1970 emigroval do Lon-
dýna, od r. 1974 se usadil v Berlíně. Vytváří 
složité geo metrické objekty, které prezen-
tuje na mnoha výstavách ve světě. V ČR 
samostatně vystavoval ve Středočeské ga-
lerii v Praze a v → GVUO (1991), v Kutné 
Hoře (1999) aj., opakovaně v Německu 
(Hannover, 1989; Berlin, 1990, 1992, 2008; 
Bielefeld, 1991). Jeho díla jsou realizována 
na mnoha místech v Evropě jako součást 
veř. prostoru (Berlín, Frankfurt aj.). Pro 
region vytvořil např. Pomník vodě při vo-
dárně pro město Ostravu nad obcí Krmelín 
(1968–70). Jeho plastika z Mezinárodního 
sympozia prostorových forem je dnes 
umístěna v ostr. sadu Dr. Milady Horákové 
(model v GVUO).
Lit.: R. V. Arbeiten 1964–1980, Berliner Künstler-
programm des DAAD, Berlin 1981; Sekera, J. – Po-
hribný, A.: R. V. Z Berlínského období 1974–1991, Praha 
1991; Šťastná, M.: Socha ve městě, Ostrava 2008. 
Obr.: S (92, 107).   PH

VÁLKY  O DĚDICTVÍ RAKOUSKÉ → Slezské 
války

VALLENTIN , Hermann, herec, kabaretiér, re-
žisér a pedagog, * 24. 5. 1872 Berlin (Ně-
mecko), † 1. 11. 1945 Tel Aviv (Izrael). 
Přední herec berlínských scén, význ. film. 
herec, pedagog ve škole Maxe Reinhardta. 
V r. 1933 emigroval před nacisty do Švý-
carska. Člen Německého divadla (→ Deut-
sches Theater in Mährisch Ostrau) v Ostravě 
(1935–38). Zde hrál mj. Stockmana (Henrik 
Ibsen: Ein Volksfeind, 1935), hl. postavu 
Ibsenova Peera Gynta (ve vl. režii, 1935), 
Soudce (František Langer: Peripherie, 1936) 
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a Barona Krüga (Karel Čapek: Die weiße 
Krankheit, 1937). Spolupřed seda → Klubu 
českých a německých diva delních pracov-
níků Ostrava. V r. 1938 po Mnichovu znovu 
uprchl do Švýcarska. 
Lit.: Pregler, H.: Die Geschichte des deutschsprachi gen 
Theaters in Mährisch -Ostrau von den Anfängen bis 1944, 
disertační práce, Wien 1965 (kopie v AMO).   JŠt 

VANĚK , Petr, herec, * 18. 12. 1948 Bukovice 
(Jeseník). 
Absolvoval herectví na Divadelní fakul-
tě Akademie múzických umění v Praze 
(1968–72) u prof. Vítězslava Vejražky a Ru-
dolfa Hrušín ského. Hrál v Činoherním studiu 
v Ústí nad Labem (1972–74) a ve Slezském 
divadle Zdeňka Nejedlého (→ Slezské diva-
dlo) v → Opavě (1974–90). Spolupracoval 
s → ČTO (přes 20 rolí) a Praha. Od r. 1990 
vykonává svob. zaměstnání. Jeho hl. činností 
se stalo Di vadlo jednoho herce (Nikolaj Va-
siljevič Gogol: Blázno vy zápisky, 1986; Didier 
Kaminka: Osamělost fotbalového brankáře, 
1988; Emil Steinber ger: Ohňový večer, 1990). 
V r. 1995 se podílel na scénáři a rež. a vytvo-
řil titulní roli v projektu Cesta mistra Jana 
Husa z Tábora do Kostnice. R. 1994 zahájil 
činnost divadla a baru Harlekýn pod názvem 
Vaněk sobě. Od r. 2000 hostoval v divadlech 
v Opavě, Karlových Varech a → Ostravě. 
Lit.: Křenek, E.: Zdravice herci Petru Vaňkovi k 60. na-
rozeninám, Zpravodaj Slezského divadla v Opavě 2008, 
prosinec.   SP 

VARHANÁŘSTVÍ  → Nástrojářství a varhanářství

VARMUŽA , Vratislav, sochař, keramik a peda-
gog, * 13. 1. 1934 Spytihněv (Zlín). 
Studoval Obchodní akademii (1953) a SUPŠ 
v Uherském Hradišti (1953–55), poté výtv. 
výchovu na FF UP (1955–59, učitelé Franti-
šek Bělohlávek, Vladimír Navrá til). V tvorbě 
je soustředěn zejm. na kera mický materiál, 
po nefigurativních počát cích začal tvořit 
figurativní plastiky imagi nativního charak-
teru. Člen → TS Kontrast, po r. 1989 spolku 
→ Kontrast 90. Předseda ostr. pobočky 
Unie výtvarných umělců. V l. 1959–61 
učil na SUPŠ v Uherském Hradišti, v 60. l. 

na LŠU v → Ostravě, pak s přestávkami 
na PF v Ostravě. V l. 1970–89 byl ve svob. 
povolání. Poté začal vyučovat jako doc. 
na katedře výtv. výchovy PF → OU. Vysta-
voval s TS Kontrast a spolkem Kontrast 90, 
účastnil se výstav SČVU, zvlášť s → J. Kap-
cem v → GVUO (1989), tamtéž pak i sa-
mostatně v l. 1992 a 2002, sochy a grafiku 
spolu s Gabrielou Novákovou -Varmužovou 
ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti 
(2010). Je zastoupen ve sbírkách → GVUO, 
Muzea umě ní v Olomouci a MG. Z veř. rea-
lizací např. kašna Radost na nám. Antonie 
Bejdové, Ostrava -Poruba (1976, dnes poško-
zeno), sloup Slunce pro ZŠ Slezská → Třinec 
(1975), reliéf Velká květina na obch. středisku 
v → Jeseníku (1978) ad.
Lit.: Jůza, V.: V. V. Keramická plastika (katalog výstavy 
na zámku v Bruntále), 1981; Teislerová, H.: V. V., fil-
mový dokument České televize, 1988; V. V. – plastika, 
Jaroslav Kapec – malba, Ostrava 1989; Kontrast 90, Os-
trava 1991. 
Obr.: S (93, 113).   PH

VARYTO , ostravský hudební časopis, prosi nec 
1893 – únor 1894. 
Po zániku → Moravsko-slezského hudeb ního 
věstníku (v prosinci r. 1891) se stal → E. Bar-
toníček nakrátko vyd. hud. časopisu Varyto, 
vycházejícího jako „hu dební list s hudebními 
přílohami“. Pouhých 7 vydaných č. časopisu 
přineslo zprávy o do mácích i zahr. hud. udá-
lostech, kritiky ostr. koncertních produkcí, 
pozornost byla věno vána povídkám s hud. 
tematikou a hud. há dankám. 
Lit.: Gregor, V.: Půl století ostravské hudební kritiky, 
ČSM-B 29, 1980.   JM 

VASRPOLÁCI  → Wasserpoláci

VAŠATA , Rudolf, dirigent, * 27. 9. 1911 Pra ha, 
† 8. 6. 1982 Praha. 
Narodil se v rodině kapelníka a skladatele Jo-
sefa V. Po středošk. studiích byl v l. 1932–37 
dirigentem Středočeské filharmonie a ope ry 
v Kladně. 1937 absolvoval dirigentské oddě-
lení mistrovské školy pražské konzer vatoře 
u Václava Talicha a stal se korepetitorem, 
později dirigentem ND (do r. 1949). 1. 9. 
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1949 se stal šéfem opery Státního di vadla 
v → Ostravě (→ NDM). Během 7 ostr. sezon 
(z Ostravy odešel 1956) prokázal dirigentské 
kvality a dramaturgic ké schopnosti. Svůj zá-
jem věnoval operám 18.–20. stol. (zvl. Wolf-
ganga Amadea Mozarta, Bedřicha Smetany, 
→ L. Janáčka), největší pozornost publika 
i kritiky získal inscenacemi oper Giuseppe 
Verdiho. 1953 založil Ostravský komorní or-
chestr, který se v následujících 3 sezonách 
rovněž těšil zájmu ostr. publika. Po odchodu 
z Ostravy působil znovu v ND (1956–59). 
1960 se stal šéfem ope ry v Liberci, kde 
svou pozornost věnoval mj. také soudobým 
čes. operám. Dirigentskou kariéru ukončil 
v ND (1971–73). 
Lit.: BSSSM 4; HKO.   JM 

VAŠEK , Antonín, jazykovědec, kulturní pra-
covník, pedagog a publicista, * 11. 11. 1829 
Háj ve Slezsku (Opava), † 12. 12. 1880 Brno. 
Vystudoval gymnázium v → Opavě, filo-
zofii v Olomouci, v Praze klasickou filolo-
gii. Učil na SŠ v Opavě, Košicích, Jihlavě, 
znovu v Opavě a nakonec v Brně. Podílel 
se na veř. životě, v r. 1869 pomáhal připra-
vovat první tábor čes. lidu na → Ostré hůrce 
(→ tábory lidu), založil → OB a získal 
ke spolupráci řadu spisovatelů a publicistů 
(→ F. Pravdu, Aleše Balcárka, Josefa Uhlíře, 
→ V. Praska aj.). V. buditelská práce nenašla 
pochopení u rak. úřadů, a byl proto z Opavy 
přeložen do Brna. V Brně pokračoval nejen 
ve veř. činnosti, ale věnoval se i věd. práci. 
Ve studii Filologický důkaz, že Rukopis 
Královédvorský a Zelenohorský, též zlo-
mek evangelia sv. Jana jsou podvržená díla 
Václava Hanky (1879) zpochybnil pravost 
údajně starých lit. památek. Jeho synem byl 
básník → P. Bezruč.
Lit.: Ficek, V.: A. V. v boji za práva lidu a za vědeckou 
pravdu, Ostrava 1964.   JS 

VAŠEK , Antonín, jazykovědec, pedagog, * 25. 9. 
1925 Zubří (Vsetín). 
Zaměřením dialektolog, karpatolog. Soustředil 
se hl. na kontaktová území, a to zejm. na Bal-
káně (hl. kon takty slovansko -rumun.) a v USA. 

Byl členem aut. kol. Karpatského jazykového 
atlasu a Slovanského jazykového atlasu, podí-
lel se na terénním výzkumu pro Český jazykový 
atlas; dále člen mez. lingvistických společ-
ností, působil také v zahraničí, mj. na FF Ka-
tolické univerzity Pétra Pázmáně v Piliscabě 
v Maďarsku. K samostatným pracím patří Ja-
zykové vlivy karpatské salašnické kolonizace 
na Moravě: konfrontačně -komparatistická 
gramatická studie karpatologická (1967), ja-
kož i řady dílčích stu dií o nářečí rodného → 
Valašska.   IB

VAŠEK , Ladislav (pseud. Vít Šedivec), pe da-
gog, vlastivědný pracovník, spisovatel, * 24. 1. 
1871 Opava, † 11. 11. 1949 Ivančice (Brno-
-venkov). 
Syn → A. Vaška a bratr → P. Bezruče. Půso-
bil jako učitel čes. jazyka a dějepisu v mo rav. 
městech. Věnoval se veř. činnosti, byl měst. 
kronikářem, spolupracoval s LidN a Novým 
lidem. Jeho zájem o rod Vaš ků se projevil na-
psáním díla Z kroniky rodu Bezručova (1937, 
1938, 1948, 4. díl dosud nevyšel). 
Lit.: Kapler, O. – Navrátil, M.: Za L. V., LPPB, 11. 11. 
1954.   JS 

VAŠEK , Rudolf, pěvecký pedagog, * 10. 4. 
1896 Frýdlant nad Ostravicí (Frýdek -Mís tek), 
† 7. 1. 1969 Ostrava. 
Studoval na uč. ústavu ve Slezské → Ostravě 
(1911–15). 1919–42 (s přerušením 1924–27, 
kdy se hudebně vzdělával v Německu) vy-
učoval na ostr. všeob. vzdělávacích školách. 
Po návratu z Německa (tj. od r. 1927) sou-
kromě vyučoval zpěvu. Uplatnil – podle něm. 
vzoru – vl. pěveckou výcho vu, v základech 
pěvecké techniky ovšem přizpůsobenou po-
žadavkům smetanovské ho slohu. Jeho sou-
kromými žáky byli např. Zdeňka Diváková, 
Jaroslav Horáček, → I. Žídek, → Č. Mlčák, 
Rudolf Asmus ad. 1951–55 byl hlasovým po-
radcem ostr. opery (→ NDM), 1953–58 učite-
lem Vyšší hudebně -pedagogické školy (dnes 
→ Janáčkova konzervatoř) v Ostravě. Pro-
blematice pěvecké výchovy věnoval i teore-
tickou pozornost (Otázky dnešního sólového 
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zpěvu, 1951; Kultivovaný zpěv, jeho zásady 
a metodika, 1977). 
Lit.: BSSSM 6; HKO; Hradil.   JM 

VAŠICA , Josef, katolický kněz, filolog, lite-
rární historik, sla vista, editor a překladatel,
 * 30. 8. 1884 Ští tina (Opava), † 11. 4. 1968 
Praha. 
Jeho sestřenicí byla básnířka → M. Glabaz-
ňová. V l. 1894–1902 studoval gymnázium 
v → Opavě, kde byl ovlivněn vlasteneckým 
spisovatelem → V. Praskem. Poté nastou-
pil na Cyrilometodějskou bohosloveckou 
fakul tu v Olomouci, kterou ukončil 1906, 
t. r. byl také vysvěcen na kněze. 1907–11 
pokračo val ve studiích slavistiky a klasické 
filologie na vídeňské univerzitě. Po absol-
vování vyučoval češtinu a latinu na kro-
měřížském Arcibiskupském gymnáziu, 1919 
se stal doc. staroslověnského jazyka a lite-
ratury na Cyrilometodějské bohoslovecké 
fakultě v Olomouci (prof. jmenován 1928). 
1937 se přestěhoval do Prahy, kde do r. 1950 
vyučoval na Bohoslovecké fa kultě UK. Pobý-
val často v → Klimkovicích, v místě posled-
ního bydliště svých rodičů. Badatelská práce 
V. se realizovala ve třech oblastech – staroslo-
věnský jazyk a litera tura, staročes. překlady 
bible, čes. barok. literatura. V každé z nich 
uplatňoval metodu důkladného filologického 
výzkumu, zal. na analýze jaz. a stylové roviny 
textů a srovnávání různých pramenů a va-
riant. Ke klíčovým V. pracím první oblasti 
patří soubor studií Literární památky epochy 
vel komoravské 863–885 (1966); v rámci dru-
hého okruhu má podobnou závažnost kniha 
Staročeské evangeliáře (1931). Převratný vý-
znam mělo jeho bádání na poli → litera tury 
barok. Pomocí důkladných analýz poprvé 
upozornil na do té doby zcela nezná mé nebo 
pozitivistickou vědou přehlížené autory, díla 
a žánrové okruhy kat. baroka (tyto studie 
sdružuje kniha České literární baroko, 1938). 
Mnoho děl barok. období V. zpřístupnil 
v edicích s důkladnými literár něhist. komen-
táři (např. → B. H. Bilovské ho, Bedřicha Bri-
dela ad.). V této oblasti výrazně přispěl také 

k po znání lit. tradice Slezska (mnohé z těchto 
prací byly společně s jinými, pův. čas. bohe-
mistickými statěmi vydány v knižním sou-
boru Eseje a studie ze starší české litera tury, 
2001). Rozsáhlou oblastí V. lit. aktivit bylo 
překladatelství, k němuž se řadí pře devším 
překlady ze staroslověnštiny (např. První 
staroslověnská legenda o sv. Václavu) a ruš-
tiny (Vasilij Vasiľjevič Rozanov, Vladimir 
Sergejevič Solovjev).
Lit.: BSSSM 7; Večerka, R.: Paleoslovenistické dílo J. V. 
(K stému výročí jeho narození), Slavia 54, 1985, č. 2; 
Neuwirth, V. (ed.): Profesor J. V. – Jeho život, vztahy 
k rodině a k rodnému kraji, Opava 1994; Zprá va o pozů-
stalosti J. V., in: Literární archív 27. Česká literatura doby 
baroka, Praha 1994; Mareš, F. V.: Dílo J. V., Souvislosti 
24, 1995, č. 2; Pavera, L.: J. V., Opava 2001.   JMl

VAŠÍČEK , Antonín, učitel, hudební redaktor,
 * 10. 10. 1936 Slušovice (Zlín). 
V l. 1971–89 působil v → redakci hud. → ČRO, 
věnoval se zábavné a populární hudbě, jejímu 
rozvoji i populari zaci. Připravoval pořady 
pro reg. i celostát. vysílání. V l. 1990–94 byl 
ředitelem stanice. Po r. 2000 jako red. -exter-
nista představuje hud. fondy ČRO, zvl. na-
hrávky → ORO.   MŠť 

VAŠÍČEK , Karel, herec, dramaturg, bás ník, 
redaktor a autor rozhlasových pořadů, 18. 9. 
1934 Kroměříž, † 25. 5. 1988 Os trava. 
Maturoval na gymnáziu v Kroměříži (1952), 
poté studoval lit. vědu na FF UP, v r. 1955 
přešel na obor div. věda na Aka demii mú-
zických umění v Praze, odkud byl z polit. 
důvodů vyloučen. Zprvu byl pracov níkem 
údržby na Karlštejně, poté působil jako 
dramaturg a herec v oblastních diva dlech 
v Klatovech (1959–62), Uherském Hradišti 
(1962–64) a Chebu (1964–65), posléze jako 
dramaturg v ostr. → Divadle P. Bezruče 
(1965–67). V 60. l. hrál v úspěšných filmech 
čs. kinematografie (Markéta Lazarová, Ucho, 
hl. role v Juráčkově sním ku Postava k podpí-
rání). V l. 1970–88 pra coval v → ČRO jako 
hlasatel a red. v → redakci literárně -dram. 
Tematicky se zaobíral kult. místopisem sev. 
Moravy a Slezska – ať už méně známými 
osobnost mi regionu, lid. slovesností nebo 
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nevšední mi výklady postav nár. obrození 
(zvl. Karel Hynek Mácha, Karel Sabina, → 
F. Palacký) a meziváleč né avantgardy (cyklus 
Poezie v rozpacích – rozpaky z poezie zůstal 
nedokončen).   JSl 

VAŠUT , Karel, sochař a medailér, * 13. 8. 1929 
Frenštát pod Radhoštěm (Nový Jičín). 
Studoval na SUPŠ ve Zlíně kame nosochařství 
u Jana Kavana (1946–49) a na AVU v Praze 
(1949–54, učitel Jan Lauda). Pracuje hl. pro 
architekturu. Vystavoval s pobočkou SČVU 
v → Ostravě, zúčastnil se výstav Umělecké 
besedy r. 1955, samostat ně v → Novém Ji-
číně a ve → Frenštátě pod Radhoštěm. Rea-
lizoval četné plastiky a pomníky pro rodné 
město (pomník osvobození, 1965; památníky 
Sergeje Rožkova, 1975, a → M. Balcara, 1977, 
ad.), pro Nový Jičín (busta → L. Janáčka, 
1962; Památník družby a vítězství, 1976; Mí-
rová plastika pro park nemocnice, 1985), → 
Kopřivnici (Pomník osvobození, 1973, od-
straněn; Atomy ve službách míru, 1982), ale 
i jiná místa v regionu (např. Pomník popra-
vených partyzánů na Čeladné, 1960; socha 
→ J. A. Komenského před ZŠ v → Havířově-
-Šumbarku, 1986; Poezie mládí ve Studénce, 
1986; monumentální plastika Vítězství práce 
v Sadu Milady Horákové v Ostravě, 1989). – 
V oboru medailérství dosáhl mez. úspěchů – 
zúčastnil se mez. výstavy Umění a umělci 
na československé a francouzské medaili 
XX. století v Paříži (1988) a dalších v Ně-
mecku a Polsku. Na svých medailích zpodo-
bil četné osobnosti a instituce regionu (např. 
J. A. Komenský, L. Janáček, → I. Šustala, 
mnohá města regionu, → Tatra Kopřivnice 
aj.). Je zastoupen ve sbírkách → GVUO 
a Mu zea ve Frenštátě pod Radhoštěm. 
Lit.: Severomoravští výtvarní umělci k 30. výro čí osvo-
bození sovětskou armádou, katalog, Ostrava – Olomouc 
1975; Praha – Paříž. Umění a umělci na československé 
a francouzské medaili XX. století, Praha 1988. 
Obr.: S (81, 129).   PH + JI

VÁVRA , Antonín, operní pěvec, * 7. 1. 1847 
Praha, † 8. 6. 1932 Dobřichovice (Praha-
-západ). 

Zpěv studoval od r. 1866 u Jana Ludevíta 
Lukese a 1872 u Franceska Lampertiho 
v Miláně. 1869 hosto val se Švandovou spo-
lečností v Plzni (také Gounodův Faust). Na-
bídku Bedřicha Smetany do Prozatímního 
divadla nepřijal a s výhledem na um. pří-
ležitosti působil 1869–71 v opeře něm. di-
vadla v → Opavě (→ opavská opera) jako 
lyrický tenor vřelého projevu, zvl. Lyonel 
ve Flotowově Martě. V l. 1871–81 sólistou 
opery Prozatímní ho a 1881–88 ND. R. 1888 
hostoval úspěšně v Rotterdamu (též Lohen-
grin a Faust) a od mítl opakovanou nabídku 
z Opavy. Hosto vání v ND až do r. 1898. Zvl. 
Smetanovými postavami (Jeník, Podhaj-
ský, Dalibor aj.) se V. řadí ke spolutvůrcům 
um. vývoje čes. opery.
Lit.: Benoni, B.: Moje vzpomínky a dojmy I, Praha 1917; 
Novák, L.: Stará garda Národního divadla, Praha 1944; 
Národní divadlo a jeho předchůdci, Praha 1988; Janota, 
D. − Kučera, J. P.: Malá encyklopedie české opery, Praha 
1999; Ludvová, J. a kol.: Hudební divadlo v českých 
zemích, Praha 2006.   MZ 

VÁVRA , Karel, sochař, * 14. 9. 1914 Morav-
ská Ostrava (Ostrava -město), † 12. 7. 1982 
Ostrava. 
Syn kamenosochaře Rudolfa V. Studoval 
na AVU v Praze (1932–36, učitel Otakar Špa-
niel). Byl členem → MSVU, pracoval jako 
portré tista a figuralista (např. Docent Váňa). 
Vy tvořil reliéfy pro Památník osvobození 
v ostr. Komenského sadech (1947), re liéfy 
Muž a Žena u vstupu do budovy Hutního 
projektu, 28. října 168, Ostrava – Mariánské 
Hory (1958), četné reliéfy pro obytné kom-
plexy v Ostravě (ul. Komenského 13, Gajdo-
šova 2, Matiční 12, Masarykovo nám. 8 ad.). 
Je zastoupen ve sbírkách → GVUO. 
Lit.: Almanach MSVU, Ostrava 1938; Hýl, V.: Výtvar né 
umění ostravského kraje, Ostrava 1941; Šťastná, M.: 
Socha ve městě, Ostrava 2008. 
Obr.: S (72–73).   PH 

VAVŘÍK , Jaroslav, sběratel lidových písní,
 * 14. 8. 1907 Petřvaldík (Petřvald, Nový Ji-
čín), [†]. 
Vystudoval hud. vědu a estetiku (PhDr. 
v r. 1931) na UK. Pracoval jako knihov ník 
a kult. pracovník ve → Frýdku a v → Ostravě. 

VAŠÍČEK
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Intenzivně se zajímal o slovesnou i hud. 
strukturu → lid. písně a vydal o té to proble-
matice několik drobných publika cí (např. Li-
dová píseň ve Slezsku, 1931). Je též autorem 
úprav lid. písní především z → Hlučínska 
a → Kravařska a klavírních variací na slez. 
lid. píseň (V tom petřvaldském dvo ře – Zdálo 
se mi, zdálo, 1933). 
Lit.: Jubileum: J. V., KM, 1987, č. 9.   MMl 

VAVŘÍK , Zdeněk, prozaik, básník, publicista, 
knihovník, * 21. 9. 1906 Libhošť (Nový Ji-
čín), † 29. 12. 1964 Praha. 
Vystudoval klasické gymnázium v → Os-
tra vě, češtinu a francouzštinu na FF UK 
a Stát ní školu knihovnickou v Praze. Pů-
sobil jako knihovník v → Opavě (1933–38) 
a Pardubi cích (1939–45). Redigoval opav ský 
student. časopis → Oheň (1924–25), spolu 
s → J. Strakošem, → Z. Šmídem a → J. Záva-
dou časopis → Poezie (1931–33) a po válce byl 
red. LitN (1955–64). Jeho spisovatelské poč. 
v Ohni (pod patronací → V. Martínka) byly 
ovlivněny Jiřím Wolkerem. Postupem času 
se přiklonil k teorii čisté poezie Henriho Bré-
monda, kterou prosazoval v Poezii. V. první 
sbírky (Elegie, 1929; Plakati světlem, 1933) 
se vy značují snovostí, jemnou melancholií, 
sklo nem ke spiritualismu a formální vytříbe-
ností veršů. Od sbírky Klenba (1936) proniká 
do V. poezie konkrétní životní (milostný) 
pro žitek. V období ohrožení republiky a oku-
pace se V. přimyká k rodnému kraji i nár. kol. 
(Píseň Ostrava, 1938; Píseň na pomezí, 1939; 
Rodná, 1940). Během války se začal věno-
vat prozaické a dram. tvorbě, které po válce 
zcela převládly. Orientoval se nejvíce na lite-
raturu pro děti a mládež. Pře pracoval cesto-
pis Milion pod názvem Dobrodružství Marka 
Pola (1942), vydal knihy → pověstí a → po-
hádek z vých. Čech Kolovrat (1944) a slez. 
pověstí Ostravice (1956). I v dram. tvorbě 
se soustředil hl. na adaptace známých látek 
(Judita, 1953; Casanova, 1953). Ze své kni-
hovnické činnosti vytěžil soubor úvah a rad 
Knihovníkův zápisník (1946). 
Lit.: Šajtar, D.: 50 let Z. V., ČeKv, 1956, č. 5; Urbanec, 
J.: Z. V., LPPB, 1965, č. 1–2; Urbanec, J.: Soupis knižně 

vydaného díla Z. V., LPPB, 1965, č. 1–2; Hájková, A.: 
Několik otázek nad tvorbou Z. V., LPPB, 1974, č. 6; 
Horák, P.: Ostravský básník Z. V.: Nejen básník. Nejen 
Ostravský, Protimluv, 2006, č. 4; Vavřík, P. – Horák, P.: 
Vzpomínání na Z. V., Nové břehy, 2008, č. 4.   ZS

VEJVANOVSKÝ , Pavel, hudební skladatel a in-
strumentalista, * kolem 1639 Hlučín (Opava), 
† červenec 1693 (Kroměříž). 
Narozen v rodině Václava V., mušketýra, 
poz ději velitele hradní stráže a obročního 
na → Hukvaldech. 1644 Václav V. zakoupil 
v → Ostravě v Kostelní ul. dům, který byl 
zni čen při dobývání Ostravy Švédy (1647). 
1656–61 studoval P. V. na jezuitském gymná-
ziu v → Opavě. Jako znamenitý trubač 
vstou pil v r. 1661 do služeb olomouckého 
bis kupství. Jeho první kompozice pocházejí 
z poloviny 60. l. 17. stol. a nejspíše souvisí 
s volbou Karla Liechtenstein -Castelcor na 
za olomouckého biskupa v r. 1664. V. si brzy 
získal význ. postavení u biskupského dvora, 
který byl K. Liechtenstein -Castelcor nem 
budován s honosností a velkorysostí. Bisku-
pův vztah k hudbě byl sice ryze prag matický, 
umožnil však pozoruhodný rozvoj V. tru-
bačského umění. Kroměřížská kapela, v níž 
zastával ved. místo, byla nadprůměr ným 
tělesem, majícím v repertoáru jak jeho díla, 
tak Heinricha Bibera (houslista a skladatel, 
byl hudebníkem kapely 1668–70), vídeň-
ských dvorních hudebníků Johanna Heinricha 
Schmelzera, Alessandra Pogliettiho ad. Um. 
úrovni kapely neškodily časté odchody hu-
debníků, negativně ji neovlivňovaly ani pro-
blematické požadavky biskupského dvora. 
V. se (skladatelsky a interpretačně) podílel 
i na provozu kůru biskupského chrámu sv. Mo-
řice v Kroměříži. Svou um. činností dosáhl 
vzdělaný a muzikantsky pohotový P. V. – zvl. 
v posledních l. svého života – respek tovaného 
postavení v biskupské rezidenci i ve městě. 
Jeho skladatelský odkaz tvoří asi 130 duchov-
ních i světských skladeb. Větši nu z nich tvoří 
skladby duchovní (mše, lita nie, offertoria). 
K světské hudbě patří zvl. taneční suity, ur-
čené spol. životu kroměřížské aristokracie, zv. 
baletit, serenády a sonáty, jako např. Sonata 
Vespertina (1665), Sonata a 4 Be mollis (1666), 
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Sonata ittalica (1668), Sonata natalis (1674), 
Sonata Venatoria (1684). Hudba P. V., mající 
barokně nadnár. charak ter, je produktem au-
torova spontánního na dání a jeho nevšedně 
pilné práce. 
Lit.: Sehnal, J.: P. V. a biskupská kapela v Kroměříži, 
Kroměříž 1993; Maňas, V.: Hudba v Hlučíně v období 
raného novověku, OM 34, 2002, č. 5; Sehnal, J.: P. V. and 
the Kroměříž Music Collection, Olomouc 2009.   JM 

VENDL , Václav Karel, historik umění, * 25. 1. 
1892 Mladá Boleslav, † 8. 3. 1957 Praha.
V oblasti pozdně středověké a barok. kultury 
je autorem knižních uměleckohist. studií mj. 
o objektech nebo osobnostech moravskoslez. 
regionu: Barokní zámek v Kravařích (1922), 
Farní kostel sv. Trojice v Raduni (1923), Tři 
renaissanční obrazy v zemském slezském 
muzeu (1923), Johannes de Oppavia, český 
illuminator XIV. století (1923).
Lit.: Šopák, P.: V. K. V. jako historik umění. ČSlZM-B 
50, 2001, č. 2.   MŠť

VENUŠE Z LANDEKA  → Petřkovická venuše

VEREIN FÜR ALTERTUM  UND GESCHICHTE 
SCHLESIENS, spolek pro pravěk a dějiny 
Slezska. 
Zájmová organizace pro podporu bádání 
o dějinách Slezska existující v l. 1845–1944. 
Navazovala na st., r. 1818 ve Vratislavi zal. 
a jen krátce trvající organizaci příbuz ného 
typu. Spolek vznikl z iniciativy histo rika → 
G. A. H. Stenzela a měl shromažďovat mj. 
prostředky pro jím vydávanou edici Scripto-
res rerum Silesiacarum. První infor mativní 
shromáždění zájemců o spolek se konalo 
11. 10. 1845, spolek se konstituoval 17. 12. 
1846 a jeho statuta byla schválena minister-
stvem vnitra 8. 4. 1846. Posláním spolku bylo 
vydávání dosud nepublikova ných pramenů 
ke slez. dějinám, vydávání pův., na studiu 
pramenů zal. prací a konečně slovem a pís-
mem popularizovat dějiny této země. Spolek 
v l. 1855–1943 vydával ve Vratislavi časopis 
ZVGAS, který od r. 1906 změnil název na → 
ZVGS. Zanikl v posledních l. druhé svět. 
války a nebyl obnoven. 
Lit.: ZVGS 1906.   MM

VEREINIGUNG  DEUTSCHER BILDENDER 
KÜNST LER IN BÖHMEN UND MÄHREN 
KUNST RING → Kunstring

VEREINIGUNG  BILDENDER KÜNSTLER SCHLE-
SIENS, německý výtvarnický spolek. 
Sídlil v → Opavě. Iniciátorem jeho zalo-
že ní v r. 1919 byl význ. opavský malíř → 
A. Zdrazila. Spo lek, registrovaný od r. 1926, 
fungoval výhradně na nacionální bázi a úzce 
spolupracoval s jinými něm. um. spolky v re-
publice (např. → Kunstring, Scholle) s reci-
proční účastí členů na spol kových výstavách. 
Velká souborná výstava spolku se konala 
za účasti umělců Kunstrin gu v ostr. → Domě 
umění (1929). K členům spolku patřili → 
P. Gebauer, → E. Kaps, → H. Krommer, 
→ T. Mallenér, → R. Mosler, → W. Paupie, 
→ O. Schweigel, Wilhelm Konrad Uxa, → 
O. Wittek, A. Zdrazila, Fritz Zimmermann, 
→ H. Železná -Scholzová. Zanikl r. 1945.
Lit.: Braun, E. W.: V. b. K. S. in Troppau, in: Schlesi-
sches Jarhbuch für deutsche Kulturarbeit in gesamtschle-
sischen Raume 2, Breslau 1929; Schenková, M.: Nástin 
dějin malířství konce 19. a počátku 20. století ve Slez-
sku, ČSM-B 36, 1987; Holý, P.: Utváření výtvarného 
umění v regionu severní Moravy a Slezska od 19. století 
do druhé světové války, in: Slezsko a severovýchodní 
Morava jako specifický region, Ostrava 1997.   PH + MŠť

VESELSKÁ , Jiřina (roz. Rousová), etnograf ka,
 * 12. 10. 1943 Petrovice (Třebíč). 
Studovala etnografii (1966) a postgradu álně 
muzeologii na FF MU (1992). V l. 1966–67 
působila nejprve ve Valašském muzeu 
v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, poté 
v l. 1968–95 jako ved. oddělení spol. věd → 
MB. V l. 1995–2008 pracovala jako náměst-
kyně ředitele Valaš ského muzea v přírodě. 
V l. 1995–2008 externě přednášela etnografii 
v Ústavu historie a mu zeologie FPF → SU. 
V l. 1996–2002 byla předsedkyní a místo-
předsedkyní České národopisné společnosti. 
Podílí se na realizaci mez. setkání neprofesio-
nálních řezbářů Beskyd a Pobeskydí v Rož-
nově. Ve své odb. činnosti se soustřeďuje zvl. 
na → lid. kulturu oblasti Frýdecko -Místec ka 
(Dřevěné kostely v okolí Frýdku -Místku, 
1968; Katalog sbírky obrázků na skle Vlasti-
vědného ústavu ve Frýdku -Místku, 1973, ap.), 

VEJVANOVSKÝ



482

VESELSKÝ VESNICKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE

→ Těšínska (Bibliografie časopisu Těšínsko 
1–2, 1976, 1985) a Pobeskydí (Dřevěné kos-
tely v Beskydech a Pobesky dí, 1994; spoluau-
torkou studie Tradiční mluva podhůří Beskyd, 
2010). Podílí se rovněž na slovníkových 
pracích (→ BSSSM ad.). 
Lit.: Hovorková, E.: Životní jubileum Mgr. J. V., dlou-
holeté členky redakční rady časopisu Těšínsko, T 37, 
1994, č. 1; Válka, M.: Životní jubileum J. V., Národo-
pisná revue, 2003, č. 4.   OM 

VESELSKÝ , Jiří, básník, prozaik, * 26. 7. 1933 
Kyjov (Hodonín), † 18. 4. 2004 Kyjov. 
Na Ostravsku působil od 2. poloviny 50. l. 
20. stol., kdy byl knihovníkem v Krajské 
lidové knihovně (1956–58), publikoval v ča-
sopise → ČeKv, jeho texty jsou zařaze ny 
do alm. → Nová Ostrava (1958). Napsal 
lyrickoepickou poému Asi tak (1956), která 
zpracovává osudy → P. Bezruče, a politicky 
laděnou sbírku Únor (1958). Od poč. 60. l. 
jsou jeho osudy spjaty s již. Moravou. Vy dal 
desítky soukromých tisků a sbírky, pře vážně 
intimní lyriky (mj. Dívenky jdou Br nem, 
1995; Mýtus organismu, 1998; Transy, 1999; 
výbor Všechny tvé dívčí nanicovatosti, 2000; 
Zpívající biochémie, 2003). Zastoupen v an-
tologiích Ryby katedrál (2001), Antologie 
české poezie I. 1966–2006 (2009) a Kniha 
o mrdání (2009). 
Lit.: Šajtar, D.: K mladé poezii na Ostravsku, SlSb 56, 
1958; Huvar, M.: Originál, Labyrint, 1995, č. 3–4; Kře-
pelka, K.: Dívenky, které prošly srdcem, Proglas, 1995, 
č. 5; Šuleř, O.: Laskavé podobizny, Ostrava 2007; Fic, I.: 
Mýtický prvek ženského božství: Tři stavební kameny 
poezie J. V., Tvar 21, 2010, č. 11.  IM 

VESELÝ , Josef, kněz, básník, esejista, * 28. 7. 
1929 Zlámanka (Kroměříž), † 5. 2. 2010 
Ostrava. 
V l. 1940–48 navštěvoval arcibiskupské 
gymnázium. Začal studovat Teologickou 
fakultu UP (1948–50), po je jím zrušení na-
stoupil k oddílům pomocných techn. praporů 
(do r. 1952). V 50. l. prošel rozmanitými 
profe semi (stavební dělník, galerista aj.). 
R. 1961 byl zatčen a po 7 měsících ve vyšetřo-
vací vazbě v → Ostravě přesunut do Valdic. 
Po propuštění v r. 1965 dokončil svá teol. stu-
dia. Od r. 1970 se věnoval pastorační čin nosti. 

V l. 1988–2005 působil jako opavský děkan. 
R. 1991 jmenován monsignorem, 2001 udě-
lena Cena Petra Bezruče, r. 2005 uděleno 
Děkovné uznání za duchovní literární čin-
nost, 2009 propůjčen Řád Tomáše Garrigua 
Masaryka III. třídy. V. dílo, které vycházelo 
do r. 1989 bibliofilsky, je silně ovlivněno 
tvorbou Alberta Vyskočila, Jana Do kulila, 
Jana Čepa a Jana Zahradníčka. V celé jeho 
básnické a esejistické tvorbě je přítomna te-
matika víry a kněžství (ovlivnění sv. Fran-
tiškem z Assisi). Ke klíčovým motivům jeho 
díla patří krajina, země, postavy světců i nár. 
obyčeje: Kamínky do mozaiky (1979), Z krá-
lovství bezmocných (1982), Boží přátelé (1993), 
Strom dobrodiní (1996), Světlo kříže (1997), 
Na stejné lodi (s MUDr. Pavlem Vodvář kou, 
2002) ad. Zabývá se také osudy konkrét-
ních lidí, např. Třiatřicet roků na vozíčku 
(1994), Letuška Svatého otce (1995), Bene-
dikta Doležalová (2002), Bohumila Chromá 
1945–1992 (2002) i osudy kult. a duchovních 
osobností regionu P. Jan Jiří Vícha OFM 
Cap. 1923–1997 (2006), P. Jindřich Jenáček 
1917–2007 (2007), Dr. Vladimír Neuwirth 
(2007), Vlasta Kurková 1930–2010 (2010). 
V 90. l. 20. stol. mu vyšly výbory z básnické 
tvorby Civilizace lás ky (1996) a k 70. výročí 
narození výbor Ve znamení slunce (1999). 
Posmrtně byl vydán výbor z V. celoživot-
ního díla Víme o sobě (2011) s fotografickým 
doprovodem Imricha Vebera. 
Lit.: Fic, I.: J. V., život a dílo, in: J. V.: Civilizace lásky, 
Kroměříž 1996; Trávníček, M.: O autorovi, in: J. V.: 
Ve znamení slunce, Kostelní Vydří 1999.   LP 

VESNICKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE  (VPR), 
VESNICKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY (VPZ), záko-
nem chráněná území s cennými historickými 
nebo kulturními lokalitami.
V Moravskoslezském kraji se nacházejí 2 VPR 
(Heřmanovice v okr. Bruntál a Lipina, osada 
obce Štáblovice v okr. Opava). VPR je území 
(většinou část obce), jehož charakter a pro-
středí určuje soubor nemovitých kult. památek. 
Je to území se zachovanými stavbami → lid. 
architektury a pův. urbanistickou strukturou 
(příp. jen minimálně narušenou pozdějšími 
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zásahy). Obě zmíněné VPR na území re gio-
nu byly vyhlášeny r. 1995. – V Heřmanovi-
cích jde o výjimečně dochovaný soubor domů 
jesenického (východosudetského) typu, tzn. 
přízemní roubené stavby s obytnými komo-
rami i chlévem (hosp. část většinou zděná) 
s vysokou sedlovou střechou krytou šinde-
lem či břidlicí (dnes i moderními krytinami). 
Obdélné stavby mají prkenné štíty, jinak 
jsou nabíleny vápnem a vchod mají z boční 
strany. Památkově chráněno je zde 14 vesnic-
kých domů. – Lipina představuje unikátně 
dochovaný urbanistický celek vytvořený 
po znovuosídlení místa r. 1783 (většina domů 
z přelomu 18./19. stol.). Jde o pravidelnou zá-
stavbu východosudetského typu vystavěnou 
ve dvou řadách podél centrální ul., do níž 
se domy obracejí štítem. Jde o stavby zděné 
(včetně štítů, které ukrývají v dolní části 
půdu, v horní sýpku) se sedlovou, ve štítech 
zvalbenou střechou. – VPZ představuje nižší 
stupeň plošné ochrany památkového území 
s dochovanými stavbami lid. architektury, 
které mají význ. kult. a památkovou hodnotu, 
avšak na rozdíl od VPR jsou koncentrovány 
s menší četností. V Moravskoslezském kraji 
se nachází 6 VPZ, z toho 5 v okr. Bruntál 
(Malá Morávka a Stará Ves – Žďárský Po-
tok, vyhlášené r. 1995, a Petrovice, Piskořov 
u → Města Albrechtic a → Karlova Studánka, 
vyhlášené r. 2004) a 1 v okr. Frýdek -Místek 
(Komorní Lhotka, vyhlášena 1995). V okr. Je-
seník v Olomouckém kraji jsou 2 VPZ (Horní 
a Dolní Údolí a Rejvíz, obě na katastru → 
Zlatých Hor, vyhlášeny r. 2004).   JI

VĚSTNÍK  MATICE OPAVSKÉ → Slezský sborník

VIDNAVA  (Jeseník), německy Weidenau, město 
na řece Vidnávce ve Vidnavské nížině; 1 306 
obyvatel (2011). 
V. vznikla na kult. půdě, osídlené od ml. doby 
kamenné. Místní název „Wydna“ je doložen již 
r. 1266, nejst. písemná zmín ka o V. jako o městě 
je z r. 1291, potvrzuje však práva vidnavského 
fojta, jež získal od vratislavského biskupa již 
r. 1266. Město se řídilo vlámským právem, 
převzatým z Nisy. Jako poddanské město 

nejvlivnějšího odpůrce husitství ve Slezsku – 
vratislavského biskupa – byla V. r. 1428 dobyta 
a vypálena husity a trvalo 100 l., než se z této 
pohromy vzpamatovala. V 16. stol. se stala reg. 
střediskem řemesel a obchodu, jeho rozmach 
však byl přerušen zhoubným požárem v r. 1574. 
V 18. stol. zde převládla textilní výroba a do-
časně i výroba jehel. Po rozdělení Slezska mezi 
Rakous ko a Prusko (→ vratislavská konvence) 
se stala V. pohraničním městem, byla zde vy-
tvořena zem. vláda pro rak. část Niského kní-
žectví a město profitovalo z hosp. poli tiky → 
Habsburků, kteří podporou rozvoje průmyslu 
chtěli kompenzovat hosp. ztráty způsobené 
odstoupením většího dílu Slez ska. Od r. 1848 
se stala sídlem okr. soudu a berního úřadu. 
Ve 2. polovině 19. stol. měla na rozvoj města 
vliv těžba rašeliny a kaolinu v okolí. V r. 1897 
získala V. železniční spoje ní s → Javorníkem, 
v r. 1911 s Nisou. – Vět ší význam pro region 
měla V. v oblasti vzdělání. V l. 1871–1921 tu 
působilo gymnázium a od r. 1899 kněžský se-
minář vratislavské diecéze. Již v r. 1868 zde 
vznikl klášter Milosrdných sester sv. Karla Bo-
romejského se školou, později odb. školou pro 
ženská povolání. V r. 1900 měla 1 881 obyv., 
větši nou něm. národnosti. Teprve po vzniku 
ČSR se počet → Čechů mírně zvýšil. Polit. 
orientace něm. obyv. byla křesťansko -soc., 
po r. 1933 henleinovská (→ Sudetoněmecká 
stra na). Faš. bojůvky ovládly město již 22. 9. 
1938. Za druhé svět. války byl v budovách 
kněžského semináře zajatecký tábor. Po válce 
došlo k téměř úplné výměně obyv. a ztrátě 
měst. statutu. V. hospodářsky upadala, hl. 
zdrojem obživy zůstalo zemědělství, ne-
vznikl významnější prům. závod. V r. 2006 
byla V. znovu prohlášena městem. – Farní 
kostel sv. Ka teřiny je v jádru přechodného 
typu ze 13. stol. (v záp. předsíni zachován 
románsko -got. portál), později byl přesta-
věn renesančně (věž z r. 1537), v 18. stol. 
barokizován, v závěru téhož stol. upraven 
klasicistně a naposledy výrazně přestavěn 
v l. 1883–84 v historizujícím, převážně novo-
románském stylu (vnitřní výmalba od míst-
ního umělce Aloise Baucha). Gymn. kostel 

VESNICKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE



484

VIERIUS VIETNAMCI

sv. Františka z Assisi je novogot. z l. 1897–98 
(uvnitř jedinečná mramorová oltářní plastika 
Vidění sv. Františka od → J. Obetha). Zacho-
va lo se jádro pův. zástavby nám. se sochami 
P. Marie a sv. Jana Nepomuckého z 18. stol., 
obklopené ojediněle pozdně středověkými 
zbytky opevnění z 15.–16. stol. Zámeček 
(vlastně výstavné renes. sídlo fojta se zakle-
nutou halou) pochází ze 3. čtvrtiny 16. stol. 
(→ hrádky a tvrze). Na nám. novogot. rad-
nice z r. 1867. V r. 1992 byla V. prohlášena 
za měst. památkovou zónu. V r. 2003 zde 
bylo zprovozněno Muzeum Vidnavska.
Ve V. se narodili: zakladatel moderní ortopedie Adolf 
Lorenz (1854–1946), malíř oltářních obrazů a kostel-
ních fresek Alois Bauch (1867–1938), malíř a grafik → 
F. Gesierich ad.
Lit.: Kuča 8; HM 13; Neugebauer, J.: Beitrag zur Ge-
schichte von Weidenau, Weidenau 1874; Fitz, R.: Zur 
Frühgeschichte der Stadt Weidenau und der Nachba-
rorte, in: Heimatbrief für Weidenau -Großkrosse 1961; 
Zuber, R.: Jesenicko v období feudalismu, Ostrava 1966; 
V. 1268–1993. Sborník k 725. výročí založení města, 
Vidnava 1993; Brachtlová, M.: Muzeum Vidnavska ve V., 
Jesenicko 4, 2003; Haderka, M.: V. / Weidenau. Historie 
a současnost, Vidnava 2008. 
Obr.: HZ97; M270–273; V42; Z52.   MM + JI

VIERIUS , Matěj, katolický kněz, jezuitský 
misionář a spiso vatel, * 20. 2. 1634 Dolnice 
(Polsko), † 25. 6. 1680 Praha. 
Pocházel z národnostně smíšené oblasti Slezska. 
Studoval na jezuitském gymnáziu v → Opavě 
a poté univerzitu v Olomouci, kde dosáhl ti-
tulu bakalář teolo gie. K → jezuitům vstoupil 
už jako světský kněz, 1661 složil sliby člena To-
varyšstva Ježíšova a působil nejprve jako učitel 
na řá dových školách. Poté se věnoval misijní 
čin nosti, např. v odlehlých horských oblastech 
→ Těšínska, ale i v okolí Prahy; vyhledával 
zvl. nejchudší soc. vrstvy (např. beskydské ho-
raly). Závěrečnou část svého života prožil jako 
kazatel v kostele sv. Ignáce na Novém Městě 
pražském, zemřel v Praze při ošetřování obyv. 
nakažených morovou epidemií. V. duchovní 
svět se odráží v jeho dvou čes. dílech vyda-
ných posmrtně: v mys ticky zaměřeném, ale-
gorickém traktátu Choť Kristova aneb Duše 
nábožná hledající svého milého (1680), kde 
se propojují narativní a nábožen sko -vzdělávací 

prvky, a v díle Christoslaus aneb Život Kris-
toslava knížete (1689), které bývá označová no 
za jediný čes. barok. román. Spíše než k ro-
mánové epice ovšem toto vyprávění o životě 
smyšleného kn. Kristoslava, jenž předsta-
vuje vzor kř. panovníka, tíhne k legendistické 
a nábožensko -vzdělávací próze. Dě jová složka 
je utlumena meditativními a mora lizujícími 
pasážemi, nechybějí prvky barok. emblema-
tiky a alegorie či snová líčení; několik motivů 
má živý vztah k dobově aktuálním problémům 
(boj proti nekatolíkům). Dílo, které je možno 
číst jako alegorické putování, bývá někdy po-
kládáno za jakýsi kat. pendant k Labyrintu → 
J. A. Komenského.
Lit.: BSSSM 7; Kalista, Z.: M. V. (1634–1680), ČLit 
17, 1969, č. 5; Sládek, M.: V. Kristoslav a pobělohorská 
rekatolizace Čech, in: Li terární archiv 27. Česká litera-
tura doby baroka, Praha 1994; Kopecký, M.: Nic stálého 
přítomného, Brno 1999; Dierna, G.: Mezi vyprávěním 
a traktatistikou: Choť Kristova (1680) slezského jesuity 
M. V., in: Bohemia Jesuitica 1556–2006, tomus 2, Praha 
2010.   JMl + JPl 

VIETNAMCI , menšinové etnikum. 
Patří k rychle rostoucím národnostem čes. 
Slezska a přilehlého území Moravy teprve 
od 60. l. 20. stol. Objevili se zde pův. jako 
studenti, učni a pracovníci prům. závodů 
v rámci spolupráce zemí sov. bloku s Vietna-
mem, který vedl válku s USA. V. přijížděli 
na žádost své kom. vlády, jejich počet byl 
regulován a po ukončení studia nebo prac. 
smlouvy se každý z nich musel vrátit. Si tuace 
se změnila po pádu komunis mu v r. 1989. 
Od té doby V. začali přijíždět z vl. inicia-
tivy – zvl. jako drobní obchodníci – a snažili 
se využít znalosti země z dřívější ho období. 
Dnes se V. prosazují zejm. v ma loobchodu 
a ve veř. stravování ve všech vět ších městech 
regionu a občas i na venkově. Od přelomu 
tisíciletí se zde často trvale usazují, posílají 
děti do čes. škol, usilují o trvalý pobyt i o čes. 
ob čanství. Podle výsledků posledního → 
sčítání lidu v r. 2011 jich ve sledovaném re-
gionu žije trvale anebo dlouhodobě 1 942, 
tzn. 1,6 ‰ obyvatel, ale asi třikrát víc jich 
zde pobývá přechodně.
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Lit.: Baar, V. – Hamar, E. – Mečiar, M. – Topinka, D.: 
Asijští migranti v České republice, Ostrava – Praha 2003. 
  TS 

VĺCHA , Jiří Jan Evangelista, kněz, bás ník,
 * 12. 6. 1923 Skřipov (Opava), † 28. 9. 1997 
Fulnek (Nový Jičín). 
Gymnázium navštěvoval v Praze, od r. 1940 
vstoupil do noviciátu řádu kapucínů na Hrad-
čanech. V učilišti řádu se věnoval stu diu teolo-
gie i filozofie. R. 1948 přijal kněžské svěcení. 
Po zrušení klášterů (1950) byl in ternován 
v Broumově, poté strávil 3 r. u pomocného 
techn. praporu v Komárně. Byl zaměstnán 
ve zdrav. zaříze ní v → Ostravě jako účetní. 
R. 1961 byl obvi něn z velezrady a odsouzen 
na 14 l. vězení. Propuštěn r. 1968. Od r. 1969 
až do smrti působil jako řím. kat. kněz ve → 
Fulneku. Výbor z V. duchovní lyriky Krajina 
milost (1991) zahrnuje jeho tvorbu z doby 
vězně ní i z doby, kdy musel nedobrovolně 
praco vat v brusírně křišťálu. V. verše jsou tu 
mj. umocněny pokorným postojem ke světu. 
Lit.: Zacha, E.: Vydavatelská poznámka, in: J. J. V.: 
Krajina milost, Kostelní Vydří 1994; Ne mečem a měš-
cem, ale bezbranností lásky. 400 let kapucínů v Če chách 
a na Moravě, Velehrad 1999; Pavlok, B.: V erbu hořec. P. 
J. V. OFM Cap., Okno, 4, červen 2000, č. 6; Veselý, J.: J. 
J. V. OFM Cap. 1923–1997, Opava 2006.   LP 

VIKBILD , z něm. Weichbild, území (vesnice), 
které se řídí právem blízkého města. 
Pojem označuje právní zvyklost, která se do-
stala do Slezska ze sev. Německa. Ve Slez sku, 
při poměrně husté síti měst (→ měst. lokace), 
podléhaly okolní vesnice měst. → fojtovi 
nebo rychtáři. Po právní stránce tak v. na-
hradily staré kastelánie, pův. správní členění 
Slezska.   TK

VÍTEK , Pavel, violista, dirigent, * 30. 1. 1956 
Ostrava -Petřkovice.
Na Státní (dnes → Janáčkově) konzervatoři 
v → Ostravě studoval hru na housle u Vlasty 
Záletkové a hru na violu u → R. Šrubaře. 
Ve studiu pokračoval na brněnské JAMU u Ji-
řího Kratochvíla (absolvoval 1981). V r. 1980 
začal vyučovat hru na violu a komorní hru 
na ostr. konzervatoři, kde působí dodnes. Od 
r. 1991 vyučuje tytéž obory na Institutu pro 

umělecká studia, později FU → OU, od r. 2011 
(kdy se habilitoval na brněnské JAMU) jako 
doc. R. 1972 inicioval založení Smyčcového 
kvarteta ostravské konzervatoře, nynějšího 
→ Kubínova kvarteta, s nímž během třiceti-
letého um. působení provedl více než tis. kon-
certů téměř ve všech evr. zemích. S kvartetem 
absolvoval také několik soutěží a vystoupil 
na mnoha čes. i zahr. festivalech. Jako ko-
morní hráč dále dlouhodoběji spolupracoval 
s pianistou Jiřím Niedobou. Od r. 1990 půso-
bil také jako dirigent a um. ved. Olomouckého 
komorního orchestru a Slezského komorního 
orchestru. Od r. 1987 dosud (s přerušením 
v l. 1992–2007) má s Kubínovým kvartetem 
sólistický úvazek v → Janáčkově filharmo-
nii Ostrava. Zasedá v porotách soutěží (např. 
o Cenu → Beethovenova Hradce) a je čle-
nem um. rady → Mezinárodního hudebního 
festivalu Janáčkův máj.
Lit.: OHK; Adámková Heidrová, H.: Kubínovo kvarteto 
(1972–2012), Ostrava 2012.   KS

VÍTEK , Valter, klarinetista a hudební pedagog,   
 * 22. 2. 1935 Ostrava.
Absolvoval (1958) Vyšší hudebně -peda go-
gickou školu (dnes → Janáčkova konzerva-
toř) v → Ostravě jako žák klarinetis ty Jana 
Krčka. 1958–63 studoval JAMU. Jako její 
posluchač získal čelná umístění na soutě-
žích v Bratislavě (1961) a Helsinkách (1962). 
Téměř 30 l. (1960–88) byl prvním klarine-
tistou → Janáčkovy filharmonie Ostrava 
a v období 1967–2003 hráčem komorního 
souboru → Musici Moravienses. Působil 
také v Ostravském dechovém kvintetu. Byl 
učitelem Státní konzervatoře v Ostravě, 
r. 1979 se stal pedagogem JAMU (1989 doc.). 
Na poč. 90. l. se podílel na vzniku umělecko-
-pedagogické katedry PF → OU (dnes FU), 
na níž pů sobí jako doc. hry na klarinet do-
dnes. Vychoval vynikající mladé klarinetisty 
(Ja roslava Marka, Aleše Janečka, Milana 
Polá ka, Emila Drápelu, Zbygniewa Kaletu, 
→ I. Františáka). 
Lit.: HKO.   JM 
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VÍTKOV  (Opava), německy Wigstadtl, město 
na říčce Čermné v Oderských vrších; 5 819 
obyvatel (2011). 
První doklad o existenci je z r. 1301 (Vyt-
chenau), ale počátky města i vikštejnského 
panství, v jehož rámci se V. až do r. 1708 vy-
víjel, jsou nejasné. Město i hrad Vikštejn byly 
dlouho spojovány se jménem Vítka z Kravař, 
avšak pravděpodobnější je spojitost s Vítkem 
z Lublic a Heraltic, který se v oblasti na konci 
13. stol. pohyboval. Hrad je písemně do ložen 
až r. 1377 (→ hrady). Panství držela opavská 
kn., za → česko -uh. války bylo v rukou Hyn-
čí ka Bírky z Násilé, za něhož byl hrad r. 1474 
Uhry dobyt a pobořen. V r. 1525 získal zboží 
Jan Planknar z Kynšperka, nej vyšší sudí → 
Opavského knížectví, později přešlo do držby 
Oderských z Lidéřova, jimž bylo po dán. oku-
paci v r. 1627 konfisková no. Po → třicetileté 
válce se jim podařilo panství včetně V. znovu 
získat, ale r. 1708 byl nucen Antonín Erdman 
Oderský z Lidé řova prodat V. s Horní a Dolní 
Vsí Františ ku Karlu Wipplarovi z Ušic. Ten 
si asi v r. 1713 vybudoval v Horní Vsi barok. 
jednopatrový zámek s dvěma nárožními vě-
žemi (od konce 19. stol. nemocnice, v 70. l. 
20. stol. zbořen). K novému vítkovskému 
panství byla v r. 1751 připojena ves Čerm ná. 
R. 1801 parcelací dvorů Scheibenhof a Schne-
ckenhof vznikly osady Nýtek a Ve selka, které 
se staly součástí města. V. soustřeďoval zejm. 
textilní výrobu. Do r. 1960 byl sídlem okr., 
poté součást okr. Opava. Po čet obyv. města 
vzrostl z 2 220 na poč. 19. stol. na 5 718 před 
první svět. válkou, pak dlouho stagnoval, 
r. 1991 činil 5 458, s připojenými místními 
částmi 6 376. – Urbanistický ráz V. byl silně 
narušen panelovou výstavbou od 60. l. 20. stol. 
Dominantou města je pseudogot. farní kostel 
Nanebevzetí P. Marie z l. 1909–14 (vysvě-
cen až 1918), vystavěný dle projektu Václava 
Mattusche. Nynější hřbitovní kostel stejného 
zasvěcení je pův. farním opevněným chrá-
mem, postaveným zřejmě r. 1625 na místě st. 
stavby (uvnitř soubor obrazů Křížové cesty 
od → I. Günthera). Z novějších staveb upoutá 
např. kino Panorama z l. 1930–31 (podle 

projektu Richarda Broscheho). Socha evange-
listy Marka od Franze Reinerta (do příchodu 
nacistů stála na nám., od r. 1987 znovu insta-
lována u kostela) vznikla r. 1861 jako poděko-
vání za ukončení epidemie cholery z r. 1855. 
Umělecky zdařilejší je bronzová socha Krista 
(na hřbitově) od místního sochaře Josefa Mühra 
z r. 1905 a zejm. pomník Johanna Heinricha 
Pestalozziho (u ZŠ) z r. 1929, který je dílem → 
J. Obetha. Hrob Jana Zajíce na místním hřbi-
tově vytvořil Olbram Zoubek. Autory moder-
ních plastik ve veř. prostoru jsou → J. Myszak, 
→  J. Chrásková ad. V osadě Podhradí (ně-
kdejší Dolní Vikštejn) vyrostla v l. 1954–62 
úpravna vody, vyzdobená v l. 1961–64 mo-
numentálním reliéfem Vincence Makovského 
Voda v našem životě. Nad Podhradím se vy-
pínají rozsáhlé zříceniny hradu Vikštejna.
Rodáci: sběratelka a spisovatelka pověstí → E. Grüner, 
protestní sebevrah r. 1969 Jan Zajíc (1950–1969) ad. 
Z Horní Vsi pocházeli rak. soc. dem. politik a spisovatel 
→ F. Hanusch a dělnický spisovatel → H. Honheiser.
Lit.: Kuča 8; HM 14; Ullrich, J.: Geschichte der Stadt 
Wigstadtl, Vítkov 1933; Kresta, J.: V. a Vikštejn. Malá 
kronika města a hradu, Vítkov 1957; Bor, J. O.: 700 let 
města V. 1265–1965, Vítkov 1965; Hosák, L. – Schulz, 
J.: K počát kům města V. a Vítkovska, SlSb 65, 1967; 
Teplík, A.: V. 1945–1980, Vítkov 1981; Martinek, B. – 
Kravar, Z.: V. Z historie města 1301–2001, Vítkov 2001. 
Obr.: HZ (21, 98–99); M274–278; S84; Z53.   LD + JI

VÍTKOVICE , pěvecký spolek → Pěvecký spo-
lek Vítkovice

VÍTKOVICE , vysoké pece → Dolní oblast 
Vítkovice

VÍTKOVICKÉ HORNÍ A HUTNÍ TĚŽÍŘSTVO  → 
Vítkovické železárny

VÍTKOVICKÉ ŽELEZÁRNY , v 19. a první polo-
vi ně 20. století největší a nejvýznamnější že-
lezárny a strojírny na Moravě a ve Slezsku. 
Původcem myšlenky vybudovat v blízkos ti 
ostr. uhelných slojí železárny byl r. 1809 
skotský hutník John Baildon, působící teh dy 
ve službách nájemců frýdlantských železáren 
Homoláčů (→ Frýdlant nad Ostravicí). Pro-
jekt však narazil na nepochopení brněn ského 
gubernia. S ideou vystavět v blízkos ti ostr. 
uhlí pobočný závod frýdlantských železáren 
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přišel znovu krátce před r. 1828 prof. vídeň-
ské polytechniky Franz Xaver Riepl. 9. 12. 
1828 vydal olomoucký arcibiskup, habsbur-
ský arcivévoda Ru dolf (→ Habsburkové), 
listinu, v níž přikazoval vybudovat poblíž 
polskoostr. uhelných dolů, v místě mimo 
hukvaldské panství a podle „nejmodernějších 
anglických pyrotechn. zásad“ nové železár ny, 
které měly zpracovávat surové železo z frýd-
lantských vysokých pecí. Závod byl lokalizo-
ván v tehdy bezvýzn. vesnici Vítko vice. – Již 
v r. 1830 byly uvedeny do provo zu první 
pudlovací pece v závodě, který nesl jméno 
zakladatele – Rudolfova huť. Po smrti arci-
biskupa Rudolfa byl veden spor o vlast nictví 
závodu a východiskem z něj bylo r. 1835 
jeho propachtování konsorciu vídeň ských 
bankéřů, tzv. Vítkovickému těžířstvu. Od 
té doby se urychlila stavba závodu, v l. 1836 
a 1838 se huť emancipovala od dodá vek po-
lotovarů z Frýdlantu a zprovoznila první dvě 
koksové vysoké pece (vůbec prv ní na čes. 
území). R. 1843 huť přešla do vý hradního 
vlastnictví vídeňského bankovního domu 
→ Rothschildů, kteří v té době stavěli první 
rak. parní železnici z Vídně do → Os travy, 
→ Bohumína a Krakova (→ Severní dráha 
Ferdinandova), a tudíž potřebovali ko lejnice 
a železniční materiál. Kolem r. 1850 VŽ vy-
ráběly cca 10 % celkového objemu su rového 
železa Moravy a Slezska, jejich podíl však 
rychle rostl, takže v r. 1870 to bylo už 25 % 
a r. 1880 více než 57 %. VŽ pohotově zavá-
děly technologické inovace: r. 1866 vý robu 
plávkových ocelí bessemerováním, v r. 1872 
zprovoznily první moderní velkokapa cit-
ní koksovou vysokou pec skotského typu, 
r. 1875 zavedly thomasování a krátce nato 
výrobu oceli specifickým vítkovickým du-
plexním pochodem. Vedle hutní prvovýroby 
se zde rozvíjela druhovýroba a strojírenství. 
V desítiletích před první svět. válkou se roz-
vinula výroba pancéřových desek pro váleč né 
loďstvo a dalších druhů zbrojního materi álu. 
Podnik expandoval do nových prostorů (např. 
území Mariánských Hor). K zabez pečení pa-
liva a surovin vybudovaly VŽ vl. síť uhelných 

dolů a koksoven na Ostravsku, rudných dolů 
v Uhrách a ve Švédsku, dolů vápen ce ve → 
Štramberku, Varíně aj. V r. 1873 se stávají 
majetkem konsorcia Vítkovické horní a hutní 
těžířstvo (VHHT), v němž 51 kukusů vlastnil 
bankovní dům → Rothschildů, 49 rodina → 
Gutmannů. Podnik se rozvíjel úspěšně zejm. 
pod vedením vynikajících manažerů moder-
ního typu – gen. ředitelů → P. Kupelwiesera 
a Adolfa Sonnenscheina, kteří realizovali též 
rozsáhlé soc. programy (byty, zdravotnictví, 
školství, komunální po litika). Pokus vyvést 
r. 1932 huť z fin. krize cestou transformace 
v a. s. (s předpokláda nou účastí Živnostenské 
banky) se nezdařil. Vzhledem ke kompliku-
jící se mezinárod ně polit. situaci na sklonku 
30. l. a ohrožení nacist. Německem převedli 
majitelé kukusy VHHT 8. 5. 1937 na londýn-
skou pojišťovací společnost Alliance Assu-
rance Co. Ltd. (patřící do Rothschildovy fin. 
sféry). Po vzniku tzv. protektorátu Čechy 
a Morava se staly VŽ od 1. 1. 1942 součástí 
nacist. koncernu Reichswerke AG für Erz-
bergbau und Eisen hütten Hermann Göring 
(→ Říšské závody Hermanna Göringa), který 
je řídil prostřednictvím společ nosti Gibet. 
Byly tehdy plně zapojeny do na cist. válečné 
výroby. V r. 1945 došlo k jejich znárodnění 
a ČSR byla nucena za ně vyplatit pův. vlast-
níkům část. úhradu. Byly změněny v n. p. 
a posléze přejmenovány na Vít kovice – žele-
zárny a strojírny Klementa Gott walda (1949). 
Jejich pův. pobočný závod v Kunčicích 
se osamostat nil jako → NHKG. Oba podniky 
se staly pilíři → indu strializace social. ČSR 
a zaujímaly význ. pozici v realizaci tzv. oce-
lové koncepce Rady vzá jemné hospodářské 
pomoci (RVHP), tehdy nástroje integrace tzv. 
social. ekonomik sov. bloku. V r. 1970 se zde 
vyrobilo 1 mil. 410 tis. tun surového železa, 
1 mil. 676 tis. tun oceli a za té měř 4 mld. Kčs 
strojírenských výrobků. Již v r. 1950 odchá-
zelo 70 % veškeré výroby na export do SSSR. 
Na přelomu tisíciletí byly VŽ a. s. s účastí 
státu a s obtížemi zvládaly problém trans-
formace výrobního programu, technologií 
a konkurenceschopnosti v rámci Evropské 
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unie. Od r. 2003 byly a. s. Lahvárny odkou-
peny majetkové účasti státu a pohledávky 
České konsolidační agentury a vytvořen hol-
ding a. s. Vítkovice Machinery Group. Jeho 
součástí je také prům. skanzen → Dolní ob-
last Vítkovice, spravující nár. techn. památku 
(Důl a koksovna Karolina, vysoké pece ad. 
hutnická zařízení) a nejnověji i hornický 
skanzen na býv. rothschildovském Dole An-
selm v Ostravě -Petřkovicích (→ Hornické 
muzeum). 
Lit.: VHHT, Moravská Os trava 1926 (též něm. verze); 
Myška, M.: Založení a počátky VŽ, Ostrava 1960; Nečas, 
C.: VŽ v době národní nesvobody, Ostrava 1970; Ma-
tějček, J. – Vytiska, J.: Vítkovice. Železárny a strojírny 
Klementa Gottwalda, Praha 1978. 
Obr.: A92; M (180, 182, 224–227); S (75, 86); V211. 
  MM 

VLASTIVĚDA  OSTRAVSKÉHO KRAJE, řada 
vlastivědných zpravodajů pro jednotlivé 
okresy někdejšího Ostravského kraje, vy-
cházejících nepravidelně v letech 1957–61. 
Vznikla na základě projektu → B. Sobo-
tíka, tehdy ředitele → Slezského ústavu 
v → Opavě. Účelem bylo vytvořit pu blikační 
základnu pro otiskování pův. studií a článků 
z vlastivědy jednotlivých regionů a oriento-
vat místní vlastivědné pracovníky na novou 
aktuální tematiku (dějiny dělnic kého hnutí, 
social. výstavby, ochranu život ního pro-
středí, lid. kulturu ap.). V pozadí stálo též 
úsilí vytvořit protiváhu velmi četné produkci 
vlastivědné literatury (včetně časopisů) kra-
janských sdružení přesídlenců ze Slezska 
a severových. Moravy ve Spolkové republice 
Německo. Pův. vyd. byly jednot livé ONV, 
od r. 1958 → Krajské na kladatelství → Os-
trava. Metodickou patrona ci měl Slezský 
ústav. Součástí V. o. k. byly následující řady 
zpravodajů: Bílovecko, červen 1957 (č. 1) – 
říjen 1960 (dvojč. 14–15); Hlučínsko, duben 
1959 (č. 1) – tím vydávání ukončeno; Krnov-
sko, červen 1957 (č. 1) – duben 1961 (č. 10), 
pod stejným názvem s podtitulem Vlasti-
vědné a kulturní neperiodikum ob noveno 
v dubnu 1992, vydávání ukončeno v říjnu 
1993 – celkem 4 č.; Novojicko, březen 1960 
(č. 1) – únor 1966 (č. 8); Opavsko, listopad 

1959 (č. 1) – červen 1966 (č. 12); → Těšín-
sko, listopad 1957 (č. 1), od 1967 přeměněno 
v periodikum, vychází dodnes; jako jediný 
zpravodaj z řady VOK nepokrý val oblast 
okr., ale celé čes. části → Těšín ska, včetně 
morav. dílu okr. → Frýdek -Místek; Vítkovsko, 
1958 (č. 1) – 1961 (dvojč. 11–12). 
Lit.: Bibliografie T 1–3.   MM

VLASTIVĚDNÉ LISTY , vlastivědné periodikum, 
1975–dosud.
Vychází dvakrát ročně (do r. 1999 nákladem 
→ SZM, od r. 2000 nákladem → Matice 
slezské). Časopis si v redakčním úvodníku 
prvního ročníku vytkl cíle: 1) „popularizo-
vat přírodní bohatství a vynikající doklady 
lidské činnosti“ a 2) zcela v duchu „normali-
zační“ ideologie „přispívat k ideově politické 
výchově obyv. zvláště v duchu socialistic-
kého vlas tenectví a proletářského interna-
cionalismu“. Prvním odpovědným red. byl 
→ V. Plaček. Časopis publikuje kratší pří-
spěvky z nejrůznějších oborů široce pojaté 
vlastivědy vztahující se k regionu Slezska 
a přilehlé části Moravy (býv. Severomorav-
ský kraj). Po formální stránce dbá na to, aby 
autoři dodržovali populárně věd. charakter 
svých studií, k čemuž přispívá i bohatý ob-
razový doprovod. Ideologizace se projevo-
vala v ob dobí „normalizace“ spíše ve výběru 
témat (dě jiny dělnického hnutí, KSČ, inter-
nacionální družba, social. výstavba ap.) než 
ve způso bu zpracování. Cennou částí VL 
je rubrika aktuálních zpráv z kult., um. a věd. 
světa a přehledy literatury, která vychází 
k proble matice Slezska a severových. Mo-
ravy. V r. 2001 byl vydán kumulativní rejstřík 
VL. – VL nepřímo navázaly na revui Slez-
sko – kultu ra a země, kterou vydávala Matice 
slezská v l. 1969–72 v redakci → J. Urbance 
a poté → J. Kaluse. Posláním revue bylo 

„přinášet ukázky umění slovesného a výtvar-
ného, jež vzniká ve Slezsku a na Ostravsku, 
všímat si hudebního a divadelního života, 
propagovat slezskou krajinu a její zpodobo-
vatele, za mýšlet se u historických výročí nad 
jejich obecným obsahem… na úrovni potřeb 

VÍTKOVICKÉ ŽELEZÁRNY
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sou dobého života socialistické společnosti“. 
V rámci nivelizačního ideol. nátlaku poč. 
„normalizace“ revue, podobně jako její vyd., 
zanikla (1972). 
Lit.: Bartoš, J.: Nad jubileem VL, VL 16, 1990, č. 1; 
Kočvara, V.: Matice slezská (1968–1997), in: Opava. 
Sborník k dějinám města 1, Opava 1998.   MM

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM  JESENICKA, regi onál-
ní vlastivědné muzeum s působností v okrese 
Jeseník. 
Poč. muzejnictví v → Jeseníku spadají do 
r. 1900, kdy bylo rozhodnuto o založení měst. 
muzea na základě iniciativy jesenického dě-
kana Josefa Neugebauera a učitele Adolfa 
Kettnera. Ten byl pověřen funkcí kustoda 
muzejních sbírek. Na vytvoření sbírkového 
fondu se podílela řada dárců, přičemž k nej-
štědřejším patřil zmíněný děkan Neuge bauer, 
dále bar. Waldorfová a také hejtman Jan Rip-
per, zeť → V. Priessnitze. Pro muzejní účely 
vyčlenilo měst. zastupitel stvo čtyři míst-
nosti v budově tzv. pedagogia na Školní ul., 
kde bylo také muzeum v r. 1905 slavnostně 
otevřeno. Mezi nejcennější exponáty patřily 
od poč. předměty etnogra fického charakteru 
(obrázky na skle, kroje, dřevořezby ap.), pa-
mátky na V. Priessnit ze a hud. skladatele → 
K. Ditterse z Dit tersdorfu. I po vzniku ČSR 
zůstalo jesenické měst. muzeum nadále insti-
tucí reg. význa mu. Nárůst sbírek však vyža-
doval stále vět ší prostory a bylo nutno získat 
pro muzeum novou budovu. Po úspěšném 
jednání s ko morním ředitelstvím vratislav-
ského biskup ství se mohlo muzeum přemístit 
do budovy jesenické vodní tvrze (→ hrádky 
a tvrze), kde byla nainstalová na stálá muzejní 
expozice a v polovině 30. l. bylo muzeum 
znovu otevřeno. Novou eta pu ve vývoji mu-
zea v Jeseníku znamenala druhá svět. válka 
a poválečný vývoj. Muzeum bylo několi-
krát přestěhováno, vodní tvrz r. 1955 rekon-
struována a následně zde instalována nová 
muzejní expozice a vy tvořen poválečný sbír-
kový fond. Prostory jesenické vodní tvrze 
slouží k muzejním účelům dodnes. V součas-
nosti nalezneme v muzeu Jesenicka tři stálé 
expozice. Prv ní je věnována historii regionu 

od pravěku, dokladům hornictví, kamenictví, 
vápenictví a lázeňství. Druhou tvoří expozice 
geologie, fauny a flóry Jesenicka. Nejnovější 
expozice je pak věnována čarodějnickým 
procesům na Jesenicku v 17. stol. V areálu 
muzea se nachází dva prostory pro příleži-
tostné výstavy, přednášky nebo komorní 
koncerty. K V. m. J. přináleží také stálá expo-
zice o V. Priessnitzovi v → Lázních Jeseník. 
Od r. 2000 vydává muzeum ve spolupráci 
se SOkA v Jeseníku vlas tivědný sborník 
Jesenicko (jedenkrát ročně) a spoluorga-
nizuje každoroční Svatováclavská setkání 
v Jeseníku s věd. programem.
Lit.: Brachtl, Z.: Vlastivědné muzeum v Jeseníku, Vlas-
tivědné zajímavosti 210, Šumperk 1985; Gába, Z.: Ge-
ologická expozice v jesenickém muzeu, SM 56, 1988; 
Brachtl, Z.: Z dě jin muzejní práce na Jesenicku, SM 68, 
1994.   PP

VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK NOVOJIČÍNSKA , dříve 
Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín, ne-
periodický sborník vlastivědných studií 
a článků pro okres Nový Jičín a širší → Kra-
vařsko, 1967–dosud. 
Zal. Vlastivědným ústavem v → Novém Ji-
číně r. 1967 jako VSONJ (pod tímto názvem 
do r. 2004). Od r. 2007 obnoveno vydávání 
pod názvem VSNJ (vyd. → Muzeum No-
vojičínska). Zakladatelé vědomě navázali 
na tra dici vlastivědné práce na Kravař-
sku, jak ji reprezentoval v meziválečném 
a poválečném období časopis → Kravař-
sko a vlastivědný zpravodaj → Vlastivěda 
ostravského kraje – Novojicko. Vychází 
z širokého pojetí vlas tivědy a zahrnuje jak 
disciplíny společensko vědní (archeologie, 
historie, dějiny umění a literatury, etno-
grafie, jazykověda ad.), tak přírodovědné 
(geologie, botanika, zoologie, entomologie, 
ekologie ad.). Ved le prací profesionálních 
badatelů publikuje i studie amatérů. Pravi-
delnými spolupracov níky byli, resp. jsou → 
A. Turek, Jan Hanák, Jaroslav Štindl, Milo-
slav Baláš, Karel Chobot, → K. Müller, Jiří 
Jurok ad. Nepravidelně otiskoval rubriku rec. 
a zprávy o literatuře. Několik svazků sbor-
níku bylo zaměřeno monotematicky, např. 

VLASTIVĚDNÉ LISTY
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k historií jednotlivých měst a míst v regionu, 
k dějinám → Židů ap.   MM

VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK  OKRESU NOVÝ JIČÍN 
→ Vlastivědný sborník Novojičínska

VLASTIVĚDNÝ VĚSTNÍK  MORAVSKÝ, vlas-
tivědný časopis pro Moravu a Slezsko, 
1946–dosud. 
Byl vydáván od r. 1946 Muzejním spolkem 
v Brně (s výjimkou l. 1959 a 1960, kdy jej 
formou sborníku vydalo Krajské naklada-
telství v Brně) a od r. 1979 je vydáván ná-
stupnickou institucí, Muzejní a vlastivědnou 
společností v Brně. Pův. koncepci časopisu 
formulovali → L. Hosák a Josef Skutil. Zpoč. 
vedle historicko -vlastivědných statí přinášel 
časopis i články a studie z oboru přírodních 
věd. Od 3. ročníku se začala prosazovat prio-
rita společenskovědní složky vlastivědy (his-
torie, topografie, pomocné vědy hist., muzej-
nictví, archivnictví, archeologie, et nografie 
ap.). Značná pozornost je věnová na též 
problematice severových. Moravy a zčásti 
i Slezska. VVM má kvalitní rubriku zpráv 
o literatuře a rec. (zejm. moravika), otis-
kuje bibliografickou přílohu. Vedle studií 
a článků profesionálních vědců z VŠ a věd. 
ústavů publikuje i příspěvky amatérských 
vlastivědných pracovníků. 
Lit.: Vaněk, A. (ed.): Bibliografický rejstřík VVM 1–10, 
Brno 1956; Kubíček, J.: Bibliografie moravské vlasti-
vědy. Bibliografický rejstřík VVM 1946–1988, Brno 
1990.   MM

VLUKA , Josef, učitel a národopisný pracov-
ník, * 19. 3. 1869 Slavkov u Opavy (Opava), 
† 18. 2. 1950 Opava. 
Uč. vzdělání absolvoval 1887–91 na uč. 
ústavu v → Opavě (v jeho čes. oddělení) 
a stal se učitelem na čes. obecné škole 
v → Orlové. Dále se vzdělával (vykonal např. 
zkoušku z čes. jazyka na FF čes. univerzi ty 
Karlo -Ferdinandovy v Praze). Jeho zájem 
o těšínský → folklor se poprvé projevil v pří-
pravě Národopisné výstavky v Orlové (1894), 
která byla před zvěstí pražské Národopisné 
výstavy česko slovanské (1895). Ohlas orlov-
ské výstavy byl mimořádný. Nejvýše bylo 

hodnoceno oddělení věnované → hornictví 
a dolování. Výsledky své národopisné čin-
nosti zúročil v časopise ČL, kam posílal odb. 
tex ty, zabývající se zvl. lid. → obřady, zvyky 
a obyčeji, → lid. tanci, → kroji ap. Po čtyř-
letém pobytu ve Vídni (1896–1900) se vrá-
til zpět na → Tě šínsko a znovu působil jako 
učitel (naposle dy v Záblatí u → Bohumína). 
Odtud odešel – po střetu s okr. hejtmanem – 
do předčas né výslužby. Vrátil se do rodného 
Slavkova a začal se mj. věnovat i pěstování 
léčivých bylin. 
Lit.: Ficek, V.: Případ J. V., RZ 4, 1954; Valeček, V.: Uči-
tel J. V., národopisný a jazykozpytný pracovník, bojovník 
za práva českého lidu na Těšínsku, in: Studie o T 1, 1972; 
Mazurek, J.: Národopisné výstavy na východní Moravě 
a ve Slezsku před rokem 1895, in: SPPF v Os travě, řada 
D 15, Praha 1979.   JM 

VOCEL , Jan Erazim, historik umění, spisova-
tel, * 24. 8. 1803 Kutná Hora, † 16. 9. 1871 
Praha. 
Historii a filozofii vystudoval na univerzi tě 
ve Vídni. Zpoč. působil jako šlechtický vy-
chovatel, později byl red. ČČM v Praze, na-
konec prof. dějin umění a literatury na UK. 
Publiko val v dobových časopisech básně 
i prózy; v Českých květech uveřejnil čtyři 
Elegie beskydské (1839), v nichž se poku-
sil evo kovat minulost Moravy. Jeho záliba 
v hist. námětu se projevila v básni Přemys-
lovci (1839). V cestopisném zlomku Radhošť 
(1846) do beskydské krajiny umístil vidinu 
dávné minulosti zal. na harmonickém soužití 
→ Čechů a → Slováků. → Radhošť se mu 
stal symbolem slovanské jednoty. 
Lit.: Slavík, B.: Písemnictví na moravském Valašsku, 
Olomouc 1947.   JS 

VODNÍ DÍLA  
V povodí horního toku Odry vytvářejí funkčně 
rozvinutý vodohosp. systém, jehož důleži tost 
podstatně vzrostla po druhé svět. válce v sou-
vislosti se zvýšenými nároky na zajiš tění 
zdrojů prům. a pitné vody (→ industrializace 
social.). Jejich dosažitelnost pod miňovaly 
bohaté srážky na území s poměr ně vel-
kým spádem v Pobeskydí a oblasti Jese-
níků, mající za následek velmi nevyrovnané 
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průtoky řek během roku. Vysoká koncentro-
vanost průmys lu a → osídlení byla dostateč-
ným důvodem k urychlenému řešení napjaté 
situace ve vodohosp. poměrech. – Už v po-
lovině 17. stol. se zrodil plán propojit řeky 
Odru, Bečvu, Moravu a Dunaj (příp. i Labe) 
sítí kanálů, které by sloužily jako průplav 
mezi Baltským a Černým (příp. i Severním) 
mořem. Tento německo -rak. projekt (zájem 
měli zejm. braniborský kurfiřt Fridrich Vi-
lém a rak. panovník a říšský císař Ferdinand 
III.) však byl z důvodů mocenských (obava 
ostatních evr. států), fin. (nákladnost pro-
jektu) i časových (dlouhodobý projekt vy-
žadující trvalý zájem) odkládán, a tak žádný 
z mnoha plánů vypracovaných od r. 1700 
až do konce 19. stol. nebyl realizován. His-
torie snah o vznik větších přehradních ná-
drží v regionu spadají do poč. 20. stol., kdy 
byla po velkých povodních v l. 1902 a 1903 
situace řešena v součinnosti s něm. stranou, 
která dokonce nabízela, že některé z nich 
vystaví vl. nákladem. Celkem bylo navrženo 
16 nádrží s celkovým objemem 164 mil. m3, 
z nichž největší měly být na Odře u Spálova, 
na Moravici u Kružberka (později u Žimro-
vic), na Čižině u Pochně, na Ostravici u Šanců 
a na Olze u Istebné (dnes v Polsku). Kromě 
ochrany před povodněmi měly tyto nádrže 
sloužit právě již zmíněné stavbě vodních cest 
projektovaného odersko -dunajského kanálu. 
Spolupráce ustala během první svět. války 
a v poválečné době řešilo Německo proti-
povodňovou situaci na svém území. Na čes. 
straně snahy ožily zejm. ve 30. l., kdy byl 
zpracován projekt na vodní elektrárnu spoje-
nou se zásobárnou pitné vody i vody užitkové 
pro zemědělství a průmysl (Kružberk). Tyto 
snahy přerušila druhá svět. válka, během 
níž znovu ožil projekt odersko -dunajského 
průplavu, v němž se počítalo s vytvořením 
štolou propojených přehrad u Kružberka 
a Spálova i s nalepšením průtoku Odry k zís-
kání užitkové vody pro ostr. prům. závody. 
Po skončení války byla jedinou podrobněji 
zdokumentovanou zamýšlenou nádrží Kruž-
berská přehrada, ovšem brzy přeorientovaná 

z průplavové a energetické na zásobovací pit-
nou vodou. S její stavbou se začalo r. 1948 
a za složitých podmínek v oblasti zásobování 
energií, pitnou vodou i prac. silami byla do-
končena v r. 1955. Celkový objem nádrže 
je 35,5 mil. m3 a její součástí je retenční nádrž 
na potoku Lobník, zachycující zkalenou vodu 
této bystřiny v době tání. Při stavbě Kružber-
ské přehrady bylo zatopeno dříve turisticky 
využívané údolí Moravice s několika samo-
tami a v souvislosti se zřízením hygienického 
pásma zanikly okolní vesnice Kerhartice, 
Medlice a Lesy (Herčivald). V l. 1951–58 
vznikla Žermanická přehrada na řece Lučině, 
mající zajistit dostatek užitkové vody ostr. 
průmyslu (vzhledem k tomuto užití se mohla 
stát také význ. rekreačním střediskem širo-
kého okolí). Objem přehrady je 25,3 mil. m3 
a při její stavbě zanikly vsi Dolní a Horní 
Soběšovice a Dolní Domaslavice. Náhradou 
za ně vznikla obec Lučina. V souvislosti 
se stavbou přehrady vznikl v l. 1952–59 při-
vaděč vody z řeky Morávky, na které měla 
u Raškovic vzniknout další přehrada. Nádrž 
Morávka však byla později přeložena na horní 
tok řeky, kde vznikla v l. 1961–64 sypaná 
hráz zadržující vodu pro pitné účely (taktéž 
prevence proti povodním). Celkový objem 
přehrady je 12 mil. m3, zatopeny byly samoty 
v horní části obce Morávky. Těrlická přehrada 
se sypanou hrází na řece Stonávce byla budo-
vána v l. 1955–64 a sledovala podobné prům. 
účely jako Žermanická. Tím bylo umožněno 
také její rekreační využití zejm. pro oblast → 
Havířova a okolí. Má celkový objem 27,35 
mil. m3 a při její výstavbě byly zatopeny 
části obcí Horní a Dolní Těrlicko. Přehra da 
Šance se sypanou kamenitou hrází na Ostra-
vici vznikala v l. 1964–69 a vedle protipo-
vodňové ochrany slouží zejm. k zachycování 
vody pro pitné účely. Leží proto v hygienic-
kém pásmu, které vylučuje rekreační užití. 
Dnes zaujímá objem 61,8 mil. m3. Při jejím 
budování byla zaplavena značná část obce 
Staré Hamry s množstvím samot v turisticky 
atraktivním údolí řeky Ostravice. Zrušena 
musela být železniční trať z Ostravice 
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na Bílou a do vyšší polohy přeložena sil-
nice mezi těmito obcemi. Propojením nádrží 
Kružberk, Morávka a Šance k zajišťování 
zdrojů pitné vody vznikla v ČR první vodá-
renská sou stava s označením Ostravský ob-
lastní vodo vod, zásobující pitnou vodou více 
než 1 mil. obyv. Délka rozvodné potrubní sítě 
přesahu je 300 km a provozně využívá 52 vo-
dojemů s celkovým objemem 179 tis. m3. 
Slezská Harta se sypanou hrází na řece Mo-
ravici (jen několik km nad st. Kružberskou 
přehradou) byla budována v l. 1987–97. Z dů-
vodu katastrofálních povodní v r. 1997 byla 
již r. 1998 cele napuštěna. Zamýšlený projekt 
počítal s jejím využitím pro zásobování pit-
nou vodou, nicméně dnes převládá využití 
rekreační, energetické (malá vodní elek-
trárna), protipovodňové a jako zásobárna 
užitkové vody pro Ostravsko. Její objem 
je 218, 7 mil. m3 a podle rozlohy je devátou 
největší přehradou v ČR (8,72 km2). Při její 
výstavbě zanikly dolní části obcí Leskovec 
nad Moravicí, Roudno a Razová, značná část 
obce Nová Pláň (dnes vystavěna nově jako 
převážně rekreační obec) a vyjma kostela 
sv. Jana Nepomuckého celá obec Karlovec. 
Přehra dy Baška na potoce Baštici (1958–61) 
s objemem 1,8 mil. m3 (stálý objem však jen 
0,4 mil. m3) a Olešná na stejnojmenném toku 
(1960–64) o objemu 4,4 mil. m3 slouží zejm. 
k rekreačním účelům a nalepšování průtoků 
v období sucha (druhá jmenovaná také do-
dává užitkovou vodu celulózce v Paskově). 
Do budoucna je již odsouhlasena dlouho dis-
kutovaná výstavba protipovodňové přehrady 
Nové Heřminovy na horním toku řeky Opavy, 
která má zaplavit dolní část stejnojmenné 
obce.
Lit.: Kříž, V.: Potamologie povodí československé Odry, 
Praha 1971; kol.: Vodní hospodářství v povodí Odry 
1945–1970, Ostrava 1972; Ženatý, P. – Bilík, M.: Pře-
hrady na Ostravsku, Ostrava 1973; Čihař, J.: Naše pře-
hrady, Praha 1978; Ženatý, P. – Maníček, J. – Zubek, L.: 
Povodí Odry, Ostrava 1984; Kříž, V.: Hydrologický uzel 
a vodohospodářská soustava Odry, in: Geografické roz-
hledy 6, 1996–97, č. 1; Broža, V.: Přehrady Čech, Mo-
ravy a Slezska, Liberec 2005 (znovu 2010). 
Obr.: P1–8.   RP + JI

VOGEL , Jaroslav, dirigent, skladatel a muzi-
kolog, * 11. 1. 1894 Plzeň, † 2. 2. 1970 Praha. 
Pocházel z hud. rodiny; jako středoškolák 
studoval u Otakara Ševčíka houslovou hru 
a v l. 1909–10 absolvoval soukromé studium 
skladby u → V. Nováka. Po hud. studiích 
v Mnichově a v Paříži absolvoval u něj v r. 1919 
i kompoziční třídu na pražské konzer vatoři. 
Už předtím působil jako korepetitor ND a ka-
pelník plzeňské opery. V l. 1919–23 byl ka-
pelníkem opery ostr. → NDM. V l. 1927–43 
byl šéfem ostr. opery. Usilovnou prací vy-
budoval v → Ostravě operní ansámbl, jehož 
pozoruhodné inter pretační kvality umožnily 
ceněná provedení oper čes. i svět. repertoáru 
(děl Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, 
→ L. Janáčka, Vítězslava Nováka, Richarda 
Wagnera, Modesta Petroviče Musorgského 
ad.). Zakladatelský význam měly abonentní 
symf. koncerty, které J. V. s orches trem 
NDM od sezony 1927/28 orientoval na sou-
dobou symf. hudbu (mj. na tvorbu Paula 
Hindemitha, Igora Stravinského, Sergeje 
Proko fjeva ad.). Spolu s → O. Pavlouskem 
a → J. Schreibrem založil → Spolek pro ko-
morní hudbu (1934), podílel se i na činnosti 
v r. 1927 zal. → Kruhu přátel vážné hudby. 
Do Ostravy se V. vrátil ještě v sezoně 1947/48, 
poté působil v ND a od r. 1959 jako šéfdiri-
gent Státní filharmonie Brno. Svou kompo-
ziční činnost orientoval na ko morní, sborová, 
symf. i operní díla. Věnoval se též hudebně 
publicistické činnosti, oblibu si dodnes ucho-
vala monografie o L. Janáč kovi (německy 
1958, anglicky 1962, česky 1963). 
Lit.: BSSSM 4; Stolařík.   JM 

VOCHALA , Josef (Joža, pseud. Vojslav Jam-
nický, Vojmír Datyňský, Adam Zagora, Jura 
Vlk aj.), národopisný a osvětový pracovník, pu-
blicista, organizátor kulturního života, * 12. 3. 
1892 Staré Město (Frýdek -Místek), † 26. 4. 
1965 Jablunkov (Frýdek -Místek). 
Pocházel ze skromných poměrů, jeho otec 
pracoval jako dělník na pile a později se ži-
vil jako domkář v Sedlištích. Po skončení ZŠ 
ve → Frýdku pracoval jako dělník v Kar lově 
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huti, 1910 začal studovat zemědělskou školu 
v → Místku, ve studiu pokračoval v Táboře. 
Záhy se národnostně uvědomil a zapojil 
do vlasteneckého hnutí ve Slez sku. Inklinoval 
k práci novináře, své články tiskl ve Slezském 
venkově, krátce byl red. → Novin těšínských 
a Slezské ho venkova. Za první svět. války 
se zapojil do ilegálního hnutí (Zapadlí Sle-
záci), jehož programem bylo prosazení čes. 
Slezska. R. 1919 začal vydávat týdeník Svo-
boda venkova, v období plebiscitu působil 
na → Tě šínsku. Založil několik organizací 
(Besídka agrárního dorostu, Národopisné 
sdružení Sedlišťané aj.), podílel se rovněž 
na přípra vě národopisných výstav a slavností. 
Kon cem 30. l. působil v Praze jako pracovník 
Československé jednoty. Za nacist. okupace 
byl zatčen, po propuštění se zapojil do ile-
gálního hnutí. Po květnu 1945 působil jako 
ved. oddělení expozitury ZNV v → Ostravě, 
v l. 1949–57 byl ředitelem Lašského muzea 
ve Frýdku -Místku (→ MB). Od poč. projevo-
val zájem o vlastivědné, etnografické a folk-
loristické dění ve Slezsku, publikoval řadu 
národopisných prací a sbírek (Slezská svatba, 
1914; Slezská beseda, 1920; Vlastivěda Těšín-
ska, 1923; Slezská vlastivěda, 1924; Slezsko 
jako země česká, 1947, ad.), věnoval také po-
zornost životu → P. Bezruče (Místecký pobyt 
Vladimíra Vaška a jeho přerod v Petra Bez-
ruče, 1963). 
Lit.: Křenek, J.: J. V., život a dílo, in: PaSMB 8, 1993; Ur-
banec, J.: Joža V. (1892–1965), LPPB, 1996, č. 4–5.   JS 

VOCHOČ , Karel, herec, * 7. 4. 1930 Praha, 
† 12. 7. 1987 Ostrava. 
Po maturitě v dělnické přípravce angažován 
v Jihlavě, Liberci (1949–52) a ve → Slez ském 
divadle Zdeňka Nejedlého (→ Slezské diva-
dlo) v → Opavě (1952–63, mezitím 1954–56 
v → Těšínském di vadle). Ve Státním divadle 
→ Ostrava (→ NDM) člen (1963–87) a po → 
R. Kovalovi šéf činohry (1974–81). Ztvár-
nil např. Malvolia v Shakespearo vě Večeru 
tříkrálovém (1965, rež. Ivan Weiss), Star-
bucka v Nashově Obchodníku s deštěm (1968), 
Josefa Švejka v dramatizaci Emila Františka 
Bu riana (1981, rež. → B. Jansa), gen. Brež-

něva ve Znovuzrození Nikolaje Mirošničenka 
(1982, rež. Viktor Sergejevič Těrenťjev j. h.), 
ředitele sběrny v Hrabalově Hlučné samotě 
(1984, rež. → J. Kačer) ad. Do činohry an-
gažoval Jiřího Čapku, Ivana Dědečka, → 
J. Filipa, Zuzanu Fišárko vou, → V. Kabeláče, 
J. Kačera, Marii Logojdovou, Jitku Smutnou, 
Tomáše Töpfera ad. Spolupracoval s televizí 
(Kamenný řád, Haldy, Stavy rachotí, Bez 
ženské a bez tabáku, Plechová kavalerie ad.), 
s rozhlasem a filmem. 
Lit.: 60 let Státního divadla v Ostravě, Ostrava 1979; 70 
let Státního divadla v Ostravě, Ostrava 1989; Fikejz, M.: 
Český film. Herci a herečky 3, Praha 2008.   JŠt 

VOJAN , Eduard, herec, * 6. 5. 1853 Praha, 
† 31. 5. 1920 Praha. 
Do r. 1918 v → Ostravě nejčastěji hostují cí 
čes. herec. Se společností Františka Pokor-
né ho (1882, → div. soubory čes.) a s Národ-
ním divadlem Brno (ředitel Pavel Švanda 
ze Semčic, 1888), zejm. však v → divadle 
v Národním domě (1915–19). S ním vystou-
pil i v něm. → Městském divadle v → Opavě 
(30. 3. 1919). Při 21 hostováních sehrál 
3 shakespearovské role (Shylocka v Kupci 
benátském, Petruccia ve Zkrocení zlé ženy 
a Hamleta), Francka v Maryši bratří Mrští ků, 
titulní roli v Mahenově Janošíku, Hoška 
v Hilbertově Vině ad. 
Lit.: Štefanides, J.: České divadlo v Moravské Ostravě 
1908–1919, Olomouc 2000.   JŠt 

VOJTĚCHOVSKÝ , František, hudební peda gog,
 * 9. 9. 1873 Vojtěchov (Hvozd, Prostějov), 
† 26. 10. 1937 Brno. 
Vystudoval Slovanské gymnázium v Olo-
mouci (1895), prošel abiturientským kurzem 
na brněnském uč. ústavu, kde byl žákem → 
L. Janáčka, s nímž udržoval kontakty i v poz-
dější době. V r. 1900 se stal učitelem na uč. 
ústavu v → Příboře, kde působil až do r. 1926, 
t. r. byl jmenován školním in spektorem 
na Novojičínsku. Na příborském pedagogiu 
vyučoval prakticky všem hud. předmětům. 
Hned po svém příchodu se ujal ústavního 
pěveckého sboru a sestavil student. orchestr. 
S oběma tělesy uskutečňo val hud. produkce, 
pro něž upravoval operní, kantátovou ad. 
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hudbu čes. a evr. skladatelů. Zasloužil se také 
o rozvoj měst. kult. a hud. života – řídil symf. 
koncerty v rámci Krajin ské výstavy severový-
chodní Moravy v Příboře (v srpnu a září 1911), 
v r. 1924 soustře dil všechny příborské hud. 
a pěvecké síly k důstojným oslavám Smeta-
nova roku. Byl výborným zpěvákem (baryto-
nistou), účin koval při koncertních produkcích 
v Brně, → Ostravě i v Příboře. 
Lit.: Klaudová, A. – Mazurek, J.: F. V., OM 29, 1997, 
č. 4.   JM 

VOLEJNÍČEK , Drahoslav, skladatel a drama-
turg, * 5. 8. 1934 Holásky (Brno -město), 
† 22. 7. 1996 Havířov (Karviná).
Od mládí se učil hrát na několik hud. nástrojů 
(housle, klavír, klarinet, saxofon, trubku 
a violoncello). Vystudoval PF brněnské uni-
verzity. Jako učitel hud. výchovy v Otroko-
vicích vedl amatérský swingový orchestr při 
závodním klubu Fatry Napajedla. Od r. 1970 
pracoval jako dramaturg v → ORO, pro 
který komponoval i aranžoval orchestrální 
skladby a písně pro ostr. zpěváky → M. Rot-
trovou, Petra Němce, Hanu Buštíkovou, → 
J. Wykrenta, → H. Zagorovou, → P. Nováka 
(např. Agnes, Dcera slunce, Kapela strýce 
Michaela, Kdo jsi, lásko, Mý ádié, Opatruj 
svých sedmnáct, Pohled z mostu, Řeka v mém 
pokoji, Markétka ad.). Občas komponoval 
také scén. a užitkovou hudbu pro telev. in-
scenace (→ ČTO), div. představení nebo pro 
účely rozhlasu (→ ČRO). Několikrát získal 
ocenění v celostát. soutěžích (např. dětských 
písní v Ostravě, Zlatý palcát ap.). Na mnoha 
rozhl. nahrávkách dirigoval i → ORO. 
Lit.: BSSSM 8; OHK; HKO; Martínková, A.: Čeští skla-
datelé současnosti, Praha 1985; Matzner, A. – Poledňák, 
I. – Wasserberger, I.: Encyklopedie jazzu a moderní po-
pulární hudby 4, Praha 1990.  KS

VÖLKEL , Richard, architekt, * 1859 [l.], [†].
Na Moravě a ve Slezsku působící arch., ab-
solvent vídeňské akademie, žák Friedricha 
von Schmidta, výrazný představitel vrchol-
ného a pozdního historismu. Jako člen či 
spolupracovník vídeňské Centrální komise 
pro výzkum a zachování památek se podí-
lel na průzkumech a rekonstrukcích četných 

středověkých staveb na Moravě a ve Slezsku. 
Od konce 80. l. 19. stol. spolupracoval s → 
G. Merettou na regotizaci dómu sv. Vác-
lava v Olomouci a po jeho smrti v r. 1888 
tuto rekonstrukci vedl a r. 1892 dokončil. 
Poté prováděl rebarokizaci interiéru kostela 
sv. Michala v Olomouci (1892–98), regoti-
zaci interiéru kostela sv. Václava v Moravské 
→ Ostravě (1893) a je autorem jedné z řady 
variant puristické regotizace kostela sv. Mo-
řice v Olomouci (1891), na jehož rekonstrukci 
se podílel. Jeho umu rád a často využíval 
také vratislavský biskup Georg kardinál von 
Kopp pro návrhy či korekce projektů kostelů 
ve vratislavské diecézi (např. neogot. kostel 
Božského srdce Páně v Novém → Bohumíně, 
1892–94, kde korigoval plány místního sta-
vitele Josefa Bergera; neorománský kostel 
sv. Vavřince v Bílém Potoce u → Javorníka, 
1892–96; neorománský kostel sv. Mikuláše 
v → Mikulovicích, 1902–04).
Lit.: Sittek, Š.: Nový Bohumín. Kostel Nejsvětějšího 
srdce Páně, Bohumín 1996; Zatloukal, P.: Příběhy z dlou-
hého století, Olomouc 2002; Growka K. – Hradilová, 
J.: Stavební a situační plány ve fondech SOkA Jeseník, 
Jeseník 2007.
Obr.: A37; M125–126.   JJu

VOLKMER , Jiří, loutkoherec a divadelní a fil-
mový režisér, * 28. 8. 1934 Opava, † 12. 4. 
2013 Ostrava. 
Začínal jako elév v Městském divadle mla-
dých v → Ostravě (1949–53, → Divadlo Petra 
Bezruče) a poté působil v Kraj ském divadle 
loutek (do r. 1994, → Divadlo loutek Ostrava). 
Režíroval mj. Ubrousku, prostři se Věry Pro-
vazníkové (1975), Hračky na cestách Vojtěcha 
Cinybulka (1979), Udatného prince Ba jaju → 
S. Lichého (1983) a Pohádky Františka Hru-
bína (1990, 1997 a 2002). Zahrál si Součka 
(Jevgenij Speranskij: Krása Nevídaná, rež. 
Jiří Jaroš, 1962), Starého krále (Josef Kainar: 
Zlatovláska, rež. → J. Kačer, 1976, cena Sku-
povy Plz ně 1977), Kašpara Láryfáry (Franz 
hr. Pocci – Eva Oplištilová: Láryfáry, rež. → 
P. Nosálek, 1989), Hubičku (William Shake-
speare: Sen noci svatojánské, rež. P. Nosálek, 
2001) ad. Hostoval i v dalších ostr. divadlech. 

VOJTĚCHOVSKÝ
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VOLKMER VOLNÁ ROZHLASOVÁ TVORBA

Nosi tel řady přehlídkových ocenění. Autor 
120 loutkových filmů v České televizi.
Lit.: 70 let Státního divadla v Ostravě, Ostrava 1989; 
Diva dlo loutek Černá louka 26. září 1999, Ostrava 1999. 
  JŠt 

VOLKMER , Tomáš, divadelní a filmový vý-
tvarník, re žisér, pedagog, grafik, ilustrátor, 
designér, * 10. 4. 1961 Karviná. 
Syn → J. Volkmera. Absolvoval užitou gra-
fiku na Střední uměleckoprůmyslové škole 
v Uherském Hradišti u prof. Františka Nikla 
(1980). Spoluzakladatel div. skupiny ME-
HEDAHA. Zaměstnanec dekoračních dílen 
Státní ho divadla Ostrava (1983–90, → NDM), 
šéf ateliéru (1990–93) a v l. 2002–04 ředitel 
→ Divadla loutek v → Ostravě (mezitím svob. 
povo lání). Zde mj. autorem výpravy k in-
scenaci Erbenovy Kytice (rež. → P. Nosálek, 
1992). Hostuje v → Komorní scéně Aréna (→ 
P. Hruška a → R. Lipus: Průběžná O(s)trava 
krve, 1994; Karel Hynek Mácha: Máj, 1997, 
Malá Thálie za scénografii, ad.), nadále spo-
lupracuje s Divadlem loutek Ostrava (Rudolf 
Těsnohlídek a → V. Klemens: Liška Bys-
trouška, 2010; Jostein Gaarder a V. Klemens: 
Dívka s pomeranči, 2010, ad.). Film. výtvarník 
a arch. (Western Story, rež. Vlastimil Peška, 
2011). Podílí se na projektech ostr. tanečně po-
hybového divadla ZÓNA, spolu pracuje s tele-
vizí. Pedagog na → Janáčkově konzervatoři 
Ostrava a na Vyšší odborné škole Zlín. Další 
rež. a výtv. návrhy pro di vadla v Brně, Liberci, 
Plzni, Zlíně, na Slo vensku a v Polsku. 
Lit.: Frolcová, M.: Slovník žáků a absolventů zlín-
ské Školy umění a Střední průmyslové školy ve Zlíně 
a v Uherském Hradišti, Uherské Hradiště 2003.  JŠt 

VOLKSLISTE  (též volkslista), úřední seznamy 
občanů bez říšskoněmecké státní příslušnosti, 
ale německé národnosti, resp. příslušná jed-
notlivá osvědčení; nástroj germanizační 
politiky v okupovaném československém 
a polském Slezsku včetně Těšínska. 
Předpoklady k zavedení v. si nacisté vytvo řili 
policejní registrací osob st. 12 l. zv. otisk palce 
(Fingerabdruck, palcówka) v prosinci 1939. 
Při ní se však v obvodu těšínského landrátu 
(→ okupační správa) přihlásilo 45 % občanů 

(z toho téměř 75 % obyv. z Jablunkovska) 
ke slez. národnosti, zatímco k něm. jen 14,7 %. – 
V. pak byla zavedena na základě Himmlerova 
výnosu z 12. 9. 1940 nařízením ze 4. 3. 1941, 
později čtyřikrát upravovaným. Seznamy 
byly poři zovány ve 4 skupinách (I – občané 
aktivně již před 1. 9. 1939 bojující za němectví, 
II – ti, kteří si uchovali něm. národnost a ne-
stali se členy význ. čes. nebo pol. or ganizací, 
III – osoby mající předpoklady k převýchově 
v něm. nár. duchu, vybrané osoby neněm. pů-
vodu žijící ve smíšených manželstvích a osoby 
národnostně nejasně určené mluvící česky 
nebo polsky, ale tíhnoucí k němectví, IV – ob-
čané něm. původu, politicky však jinak orien-
tova ní). Občané, především ti s registrovanou 
slez. národností, byli nuceni žádat o v., která 
byla nakonec udělena 88,9 % obyv. landrátu 
Těšín. Většina byla zařazena do III. skupiny, 
jen po několika stech do zbývajících. Držitelé 
v. I. a II. skupiny se stali plnopráv nými říš-
skými stát. příslušníky, III. skupiny podmí-
něně, ale i oni měli povinnost sloužit v něm. 
armádě. Udělení v. znamenalo však na druhé 
straně navrácení vlastnických práv a odvrá-
cení vysídlení. Proto mnozí žádali o v. z prag-
matických důvodů. Pro ně a jejich rodiny to 
ovšem mělo často tragické důsled ky. Naprostá 
většina Čechů však nemohla o v. žádat, pro-
tože byli vedeni jako přísluš níci tzv. protek-
torátu. Poválečná rehabilita ce tzv. volkslistářů 
byla vzhledem ke všem těmto okolnostem ob-
tížným problémem. Na → Hlučínsku nemělo 
udělování v. valný význam, protože naprostá 
většina tam déle usedlých občanů obdržela 
po → mnichov ském diktátu okamžitě plné 
říšské stát. ob čanství. 
Lit.: Myška, M.: Z tajných zpráv NSDAP o Těšínsku, 
Ostrava 1964; Antoš, Z.: K úloze nacistické agrární po-
litiky na Těšínsku, SlSb 65, 1967; Pallas, L.: Šlonzáctví 
a vznik tzv. volkslisty, SlSb 66, 1968; Grobelný, A.: Na-
cistická ná rodnostní politika a výkon okupačního práva 
na Těšín sku 1939–1945, SlSb 75, 1977; Pallas, L.: K na-
cistické národnostní politice na Horním Slezsku v letech 
1939–1945, SlSb 79, 1981; Borák, M.: Fenomén ně-
mecké v., in: Okupace, kolaborace, retribuce, Praha 2010. 
  JP

VOLNÁ ROZHLASOVÁ TVORBA  ČRO → Re-
dakce volné rozhlasové tvorby ČRO

VOLKMER
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VOREL VRAK

VOREL , Ondřej, malíř, grafik, pedagog, * 13. 2. 
1953 Zlín. 
Studoval češtinu a výtv. výchovu na PF 
v → Ostravě, poté na FF UP (1980 PhDr. 
v oboru teorie a dějiny umění). Je odb. asis-
tentem a od r. 2000 ved. katedry výtv. vý-
chovy na PF → OU. Tvoří imaginativní 
obrazy velkého for mátu, mezi nimiž vyniká 
cyklus Letokruhy, z grafických prací menšího 
formátu např. cyklus Lidské panoptikum. Od 
r. 1995 je členem Parasurrealistické skupiny 
Stir up (dříve výtv. odbor Společnosti Karla 
Teiga) v → Ostravě, se kterou také vy stavuje 
(např. Hommage à Casanova, zámky Duch cov 
a Třebíč, 1998; Rozdělování ohňů, Galerie Ka-
takomby, Brno, 2000; Hommage à Sigmund 
Freud, Příbor, 2004, a Galerie Foyer, Divadlo 
Husa na provázku, Brno, 2005; Hommage à 
Miguel de Carvalho, Galerie Čertův ocas Mo-
helno, Galerie Katakomby Brno a Muzeum 
Prostějovska, 2007). Účastnil se též kolektiv-
ních výstav Europalia Bru xelles, výstava čes. 
kultury v Bruselu (2000) či Ostrava Art 2008, 
→ Ostravské muzeum (2008). Samostatné vý-
stavy: Aerografie (Galerie Kopeček, Ostrava, 
1990), Malba (např. Soluň, Řecko, 1990; Ga-
lerie 262 Havířov, 1992; Londinium House, 
Mayfair, Londýn, 1992), Malba a grafika 
(např. čs. ambasáda v Londýně, 1992; David 
Harrington Gallery, Londýn, 1993; Galerie Vi-
léma Wünscheho, → Havířov, 1998), Kresba, 
malba a grafika (Alberta College of Art and 
Design, Calgary, Kanada, 2007), Letokruhy 
(Státní galerie Banská Bystrica, 2007; Syna-
goga, Hranice na Moravě, 2008) či Cyklus ži-
vota (Wolfson College, Oxford, Anglie, 2008). 
V architektuře realizoval např. malby pro Ge-
nerální ředitelství Čes kých drah v Praze nebo 
řešení interiérů lék. komplexu v → Orlové.
Lit.: Almanach Katedry výtvarné tvorby a výchovy 
PF OU, Ostrava 1995; Holý, P.: O. V. – Cykly života, 
Ostrava 2008; Ostrava Art 2008, Ostrava 2008. 
Obr.: V (240, 250).   PH

VOSIKOVÁ , Marie (roz. Dostálová), spisova-
telka, * 2. 2. 1942 Ostrava. 
Vystudovala jedenáctiletou SŠ v → Opavě, 
poté Matematicko -fyzikální fakultu v Praze 

(1964). Pracovala jako ma tematik -analytik 
v Tesle Rožnov, kde také žije. Debutovala 
sbírkou bajek a alegorických příběhů Kap ky 
rosy (1979) s filozofujícím podtextem. V no-
vele Louka (1981), která konfrontuje zani-
kající a nově se rodící život, jsou ote vřeně 
zobrazeny rozmanité projevy lidské ho života 
včetně nemoci a erotiky. Ve sbírce povídek 
Klíče (1987), jež obsahuje mj. i va riaci na no-
vozákonní mýtus o Mariině neposkvrněném 
početí, se pokouší najít klíč k tajemství lid-
ských osudů. Hl. postavami souboru 16 próz 
Dámy bez deštníku (2002) jsou ženy různého 
věku a zkušenos tí ocitající se v mezních ži-
votních situacích. Navázala na něj sbírkou 
povídek Jen já a ty (2006). V. analyzuje pří-
činy viny a trestu, proniká k hlubinným mo-
tivům lidského chování. Její tvorba vychází 
z nejosobnějších pocitů a zážitků. 
Lit.: Magdoň, L.: Próza v regionu a čas 70. a 80. let, in: 
Kapitoly z literárních dějin Slezska a severní Moravy, 
Ostrava 2000; Mainx, O.: Ženy za špatného počasí, Host, 
2003, č. 5; Tomášek, M.: Dámy bez deštníku, Tvar, 2003, 
č. 8.   OM 

VRAK , Jan (vl. jm. Tomáš Koudela), nakla-
datel, básník, prozaik, výtvarník, * 6. 8. 1967 
Karviná. 
V závěru 80. l. 20. stol. založil samizdatové 
nakl. → M. U. K. L., kde představil tvorbu 
začínajících (mj. Pavel Petr, → P. Motýl) 
a po tlačovaných autorů (mj. Rostislav Va-
lušek). R. 1991 spoluzakládal nakl. Votobia. 
Básnická prvo tina Ostrava (1990) provo-
kuje obrazem ideologicky zmanipulovaného 
města. Román Obyčejné věci (1998) ve složité 
kompoziční a jaz. struktuře vypravuje pří-
běh německo -polsko -čes. rodiny ve 20. stol. 
Lyricko -epický text Osm hlav (2000) osla-
vuje génia loci, Pan Kamarád (2001, spolu 
s Václavem Kamarádem) je holdem osob-
nosti polit. vězně. V souboru Potom Was 
kommt nach Hit ler (2003) a v románu Doko-
nalost nože… z knih, snů a skutečnosti (2004) 
znovu pro vazuje individuální a hist. události, 
lyrické s epickým, fantaskní s fil. a etickým. 
Je za stoupen v antologii V srdci Černého 
pavou ka (2000). Vystudoval dějiny umění 



497

VRATIMOV VRATISLAVSKÁ KONVENCE

na FF → OU (Bc. 2012), věnuje se výtv. ak-
tivitám (malba, texty do katalogů, úvodní 
slova na vernisážích aj.).
Lit.: Haman, A.: Střepy života a fragmenty románu, NK, 
1998, č. 30; Mainx, O.: Příběhy hrdinství a hoř kosti, Host, 
2002, č. 8; Málková, I.: Krajiny paměti a nepaměti (Nad 
texty J. V.), in: Urbanová, S. – Málko vá, I.: Souřadnice 
míst, Šenov u Ostravy 2003; V souřadnicích volnosti, 
Praha 2008; Mareš, P.: „Nejen jazykem českým“. K ví-
cejazyčnosti v prózách J. V., in: Nejen jazykem českým, 
Praha 2012.   IM 

VRATIMOV  (Ostrava), německy Rattimau, 
polsky Racimów, město v Ostravské pánvi 
na pravém (slezském) břehu řeky Ostravice; 
6 742 obyvatel (2011).
Zdejší území patřilo na konci 13. stol. lu-
žickému rodu Barutů, s nímž je spojována 
zaniklá ves Barutov u Řepišť s hrádkem v lo-
kalitě zv. Zapadlisko i pevnůstky na katastru 
dnešního V. (→ hrádky a tvrze). Samotný 
V. je poprvé zmíněn r. 1305 (Wrothimow) 
a šlo o jednostrannou ves silnicového typu 
v dnešní již. (horní) části obce. Zdejší kos-
tel, společný pro V. a severně položené 
Kunčice, se připomíná r. 1447. Za Jana Se-
dlnického zde r. 1534 vznikla 10 km dlouhá 
strouha vlévající se před Slezskou → Ostra-
vou do Lučiny, která poháněla zdejší mlýny, 
pily, výrobnu nožů, ale zejm. byla zdrojem 
pro rybníky, které zaujímaly na polovinu 
katastru obce (vesměs vysušovány od konce 
18. stol.). V 16. stol. se sem rozšířil protestan-
tismus, rekatolizace začala teprve ve 2. polo-
vině 17. stol. (ještě 1652 protest. fara, 1654 
vrácena katolíkům). V 18. stol. dochází 
k drobení půdy a vzniku místních částí Popi-
nec, Podlesí a Zadky. Dnešní klasicistní kos-
tel sv. Jana Křtitele byl zbudován před r. 1806 
vedle st. dřevěného, který byl r. 1808 zbořen. 
Ještě v 1. polovině 19. stol. byl V. ryze země-
dělskou vsí, což měl brzy proměnit rostoucí 
průmysl nedaleké Ostravy. Zatímco r. 1845 
zde bylo jen 70 domů, už r. 1869 se jejich 
počet zvýšil na 125 (605 obyv.). Důležitá 
byla pro V. stavba železniční tratě z Os-
travy do → Frýdlantu (zprovozněna 1871, 
ale nádraží ve V. teprve 1885; → dopravní 
poměry) a v l. 1882–84 vznik celulózky při 

trati. V r. 1910 měl V. již 193 domů a 2 349 
obyv. V této době obec získává nové centrum 
v prostoru mezi kostelem a pův. vsí – silnice 
zde rozšířena do podoby nám., zbudována se-
cesní škola a novorenes. hostinec, východně 
vzniká obytná čtvrť s modlitebnou Husova 
sboru. Rozvoj pokračoval po vzniku ČSR 
(elektrárna, cihelna, obč. záložna). Po druhé 
svět. válce V. silně ovlivnila výstavba neda-
leké → NHKG (1949), byla zbudována nová 
sídliště (od 50. l. ve stylu social. realismu), 
ve vých. části vsi vzniká nová škola. V r. 1960 
byl V. prohlášen městem a r. 1961 čítal 6 312 
obyv. Do r. 2007 patřilo město do okr. → 
Frýdek -Místek, dnes je součástí okr. Ostrava. 
Součástí V. je ves Horní Datyně.
Ve V. se narodil herec a režisér → P. Cisovský.
Lit.: Kuča 8; HM 15; Valošek, I.: V. Minulost a součas-
nost města papíren, Vratimov 1974. 
Obr.: M279; Z54.   JI

VRATISLAVSKÁ KONVENCE , Breslauer Präli-
minarfrieden, preliminář (tzn. předběžné 
vyjednání) mírové smlouvy mezi Rakous-
kem a Pruskem, dohodnutý k ukončení první 
slezské války. 
Byla dohodnuta 11. 6. 1742 ve Vratislavi po-
věřenými vyjednávači hr. Podewilsem a an gl. 
vyslancem lordem Hyndfordem, zastupu-
jícím zájmy Rakouska. Prusko získalo celé 
Dolní a Horní Slezsko s výjimkou Opavsko-
-krnovského, Těšínského a části Niského 
knížectví, patřícího vratislavskému bisku-
povi, dále Kladsko a morav. enklávu Ketř. 
Vyjednávači nepřistoupili na prus. požada vek 
začlenění části vých. Čech do Pruska a na ně-
které další požadavky, týkající se → Krnova 
a → Javorníku ve Slezsku. Prelimi nář byl 
s malými změnami podkladem pro uzavření 
tzv. berlínského míru 28. 7. 1742. Připojením 
slez. území a Kladska zvýšilo Prusko své 
teritorium o třetinu. Rakousko uzavřením 
míru získalo volnou ruku soustře dit voj. síly 
na boj s Francií. Ručení za dodr žení míro-
vých podmínek vzal na sebe angl. král Jiří 
II. spolu s ostatními účastníky → slez. války 
(Dánskem, Ruskem, Saskem, Brunšvickem-
-Wolfenbüttelskem a Hannoverskem). 

VRAK
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Z VRBNA VRCHNÍ SLEZSKÝ HEJTMAN

Lit.: Grünhagen, C.: Geschichte der ersten schlesi schen 
Krieges, Gotha 1881; Grünhagen, C.: Geschichte Schle-
siens 2, Breslau 1886; Konopczynski, W.: Fryde ryk 
Wielki a Polska, Poznań 1947; Bahlcke, J.: Landestei-
lung und Modernisierung, in: Bahlcke, J. (ed.): Schlesien 
und Schlesier, München 1996.   MM

z VRBNA  → Bruntálští z Vrbna

VRBNO POD PRADĚDEM  (Bruntál), německy 
Würbenthal, město na soutoku Bílé, Střední 
a Černé Opavy v oblasti Hrubého Jeseníku; 
5 335 obyvatel (2011).
Vzniklo jako kolonizační osada v souvis losti 
s rozvojem středověkého → hornictví a zdej-
ších → obch. cest, s čímž souvisel i vznik vět-
šiny středově kých → hradů v jeho blízkosti. 
Nejml. a největší z nich – Fürstenwalde – je-
hož skrovné zbytky se dochovaly na Zámec-
kém vrchu nad městem, je doložen r. 1348. 
V té době pod ním mělo být opraveno a vy-
budováno městečko Gesenke (dnešní Vrbno). 
Neuskutečnil se záměr získat měst. práva již 
poč. 16. stol., a tak teprve 24. 6. 1611 bylo po-
výšeno na svob. horní město s olomouckým 
právem. Vážně utrpělo požáry v závěru → tři-
cetileté války a znovu v r. 1849. → Třicetiletá 
válka ukončila éru prosperity zdejších dolů, 
poč. 19. stol. upadá i místní železářství. V ob-
živě obyv. získala důležité místo domácká 
textilní výroba. Od 19. stol. nastoupil rozvoj 
prům. výroby, zejm. textilní (Weiss a Rössler, 
→ Grohmannové), sklářské, dřevařské; vý-
roba kovodělného zboží později přeměněna 
na zpraco vání plastických hmot. V r. 1844 byla 
vy budována říšská silnice z → Bruntálu přes 
V. do → Zlatých Hor, r. 1880 byl zahájen pro-
voz na železnici Milotice – V. p. P. – K význ. 
stav bám náleží pozdně klasicistní farní kos-
tel sv. Michala z l. 1837–44 (projekt Max-
miliana Wielsche dokončil → A. Onderka), 
několik dochovaných měst. domů, barok. zá-
mek ze 17. stol., později rozšiřovaný a za dr-
žení podnikatelem Ferdinandem Rösslerem 
na přelomu 18. a 19. stol. upravovaný v em-
pírovém duchu, a domy průmyslnické rodiny 
Grohmannů, zejm. vila Fritze G., vystavěná 
v l. 1920–21 dle projektu rak. arch. → J. Hoff-
manna. – V r. 1960 byly k V. p. P. připojeny 

obce zal. pův. jako hutnické osady: Ludvíkov 
(německy Ludwigsthal) vznikl při železárnách 
zal. 1672 → řádem něm. rytířů (od r. 1990 opět 
samostatná obec). Osada Mnichov (německy 
Einsiedel), zřejmě již ze 13. stol., nově osíd-
lená ve 2. polovi ně 16. stol., se v 19. stol. stala 
prům. obcí s vodoléčebným ústavem. Železná 
(německy Buchbergsthal) z l. 1790–95 byla 
sídlem železárny, později pouze slévárny 
(do r. 1950). V rekreační osadě Vidly (ně-
mecky Gabel), zal. až r. 1836, se nachází dře-
věná kaple → sv. Hedviky podle projektu 
vrbenského arch. Alfonse Petera s kubizujícím 
interiérem od Ericha Hürdena. 
Rodáci: spisovatelé píšící v dialektu, otec a syn → J. Lo-
wag a → A. F. Lowag, sochař Max Ludwig (1893–1940), 
dramatik, herec a režisér → A. Fitz, novinář a spisovatel 
→ H. Hess ad. Ze Železné pocházeli dramatik a spisova-
tel → J. Peschke a spisovatelka → H. Teichmann.
Lit.: Kuča 8; HM 13; Pleva, J.: V. p. P., in: Vlastivěda 
Se veromoravského kraje – okres Bruntál 1, Bruntál 
1961; týž: V. p. P. je naše rodné město (Sborník vlasti-
vědného kroužku), Vrbno pod Pradědem 1965; Vybíral, 
J.: Příspěvek k poznání klasicistní architektury na Mo-
ravě a ve Slezsku. Kostel sv. Michala ve V. p. P., in: 
SPPF Olomouc řada C 23, 1988; Vybíral, J.: Podhorská 
architektura Josefa Hoffmanna, in: Péče o památky mo-
derní architektury, Ostrava 1999; Kouřil, P. – Prix, D. – 
Wihoda, M.: Hrady českého Slezska, Brno 2000. 
Obr.: M280–284; Z55.   LD + JI

VRBNOVÉ  → Bruntálští z Vrbna

VRCHNÍ SLEZSKÝ HEJTMAN , hejtmanem byl 
v českém státě označován zástupce v zemi 
nepřítomného krále. 
Ve slez. poměrech se tento úřad stal faktic ky 
stálým a hejtmané byli čes. králem jme-
nováni v těch knížectvích, kde král vládl 
bezprostředně, nejdůležitějším byl hejtman 
vratislavského knížectví. – Král. zájmy vy-
žadovaly vytvoření jednotného králova 
zá stupce pro celé Slezsko. V. s. h. se proto ob-
jevuje v průběhu 15. stol. (poprvé 1422, pak 
s přestávkami) jako vrchní králův zástupce 
v přímo ovládaných knížectvích a králův 
zástupce vůči ostatním kn. Někdy bývá 
za prvního v. s. h. v souvislé řadě po važován 
Štěpán Zápolský, hr. spišský, kterého usta-
novil Matyáš Korvín. Jeho ná stupce Georg 
Stein musel uprchnout před Vratislavskými. 

VRATISLAVSKÁ KONVENCE
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V r. 1498 král uznal, že v. s. h. musí být rodilý 
Slezan, pravidelně byl úřad obsazován ně-
kterým ze slez. kn. V l. 1539–1608 byl úřad 
v. s. h. obsazován vratislavskými biskupy, 
což z něj vytvořilo nástroj → protireformace. 
Na nátlak kn. slíbil Rudolf II. toto spojení 
navždy zrušit, ale v období 1664–1719 byli 
biskupové opět v. s. h. Po r. 1719 byl do úřadu 
uveden Jan Antonín hr. Schaffgotsch, ale 
jen s titulem ředitele vrchního úřadu. Úřad 
v. s. h. zanikl r. 1742, kdy prus. král začal vy-
tvářet novou správu Slezska (→ vratislavská 
konven ce). Titul zem. hejtmana pak užíval 
předsta vitel správy v rak. Slezsku.   TK

VRCHOVSKÁ , Dana, zpěvačka, * 23. 2. 1960 
Krnov (Bruntál). 
Od dětství se učila hře na housle a věno-
vala se sborovému zpěvu. Od 16 l. půso-
bila v amatérských hud. skupinách, zpívala 
především převzaté hity (např. ABBA). Ví-
tězství v pěveckých soutěžích Zlatá loutna 
(1978), Ostravský talent a Polská píseň jí 
otevřely dveře do → ORO, Jazz Q Český 
→ Těšín a dalších profesionálních hud. for-
mací (Orchestr Studio Brno, Orchestr Gus-
tava Broma aj.). Po maturitě využila nabídky 
profesionální skupiny Drak, kde zpívala spo-
lečně s Petrem Němcem a Vendulkou Vol-
nou, současně spolupracovala s Daliborem 
Jandou a → P. Novákem. Několik l. vystupo-
vala v zahr. klubech (Švýcarsko, Německo, 
Rakousko a Španělsko), nadále však spo-
lupracovala s ORO, JORO a brněnským 
Orchestrem Gustava Broma. V ORO se se-
známila se svým budoucím manželem → 
J. Urbánkem, s jehož skupinou Jiří Urbánek 
Band začala od r. 1996 vystupovat a natá-
čet (Jazz evergreens, 1996; Air Mail Special, 
1998; Night in Tunisia, 2000; On the sunny 
side of the street, 2004). Jádro její pěvecké 
tvorby tvoří jazz, kromě skladeb J. Urbánka 
nazpívala písně Leo Skuplíka, → P. Staňka, 
→ J. Wykrenta, → J. Nohavici ml. ad. Ak-
tivně se zúčastnila řady jazzových festivalů 
doma (např. na Vsetíně získala Cenu publika 
a Cenu pro nejlepšího sólistu) i v zahraničí 

(Holandsko). Prestižní záležitostí se stalo její 
vystoupení na → Mezinárodním hudebním 
festivalu Janáčkův máj v Ostravě (2001). 
Lit.: Křešová, T.: Hudební osobnosti Ostravského rozhla-
sového orchestru, dipl. práce FF MU, 2010; internetové 
stránky Jiří Urbánek Band: http://juband.euweb.cz.   KR

VRLA , Leopold, esejista, překladatel, editor,
 * 17. 9. 1909 Přílepy (Kroměříž), † 16. 8. 1991 
Ostrava. 
Ve 30. l. redigoval student. kat. časopis Jitro, 
podílel se na poč. knižní edice Akord, byl 
v kontaktu se Starou Říší Josefa Floriana. Od 
r. 1939 působil v → Ostravě -Přívoze na reál-
ném gymnáziu. Přispíval do časopi sů Akord, 
Archa, Řád a Vyšehrad. Tiskem vydal řadu 
studijních materiálů (Meto dické návody pro 
učitele českého jazyka na školách pro pracu-
jící, 1955; Přehled dějin francouzské litera-
tury od středově ku po současnost, 1964, aj.). 
Význ. jsou V. bibliofilské aktivity. Stál v čele 
Spolku čes kých bibliofilů v Ostravě, kde 
do r. 1989 vycházela řada zakázaných au-
torů. Ži votní vzpomínky, např. na Bohdana 
Chudobu, Arne Nováka, Dominika Pecku, 
Zdeňka Řezníčka, → J. Strakoše, → S. Ko-
líbala, soustředil do knihy Ko řeny (1994, 
v redakci → D. Šajtara, 1999). V rukopise 
zůstává V. Deník z l. 1979–88, objevený Šaj-
tarem na konci 90. l. V něm navazuje na své 
paměti, glosuje aktuální kult. dění (zejm. čin-
nost ostrav. Kroužku bibliofilů), uvažuje o kř. 
pohledu na umění. V. redigoval rkp. sborníky, 
např. Sborník k 60. narozeninám Draho-
míra Šajtara (1982), Stín na česnu. Sborník 
k 70. narozeninám Leopolda Čady (1984). 
V Ostravě byla r. 1995 založena Společnost 
Leopolda Vrly, která každý rok udělu je 
Cenu Leopolda Vrly za mimořádné lit. dílo. 
Lit.: Teichmann, J.: Literární a pedagogická činnost L. V., 
Zpravodaj spolku českých bibliofilů, 1989, č. 3–4; Šajtar, 
D.: Zemřel L. V., LD, 26. 8. 1991; Rafaja, F.: Za profeso-
rem L. V., Akord, 1991/92, č. 3; Trávníček, M.: Bezděčné 
spisování. L. V.: Kořeny, Proglas, 1999, č. 9; Rafaja, F.: 
Dobré dílo L. V., Dialog Evropa, 2009, č. 1–2.   SU + LP 

VROBEL , František, malíř, grafik a ilustrá-
tor, * 23. 4. 1892 Zábřeh nad Odrou (Ostra-
va-město), † 10. 5. 1953 Kroměříž. 

VRCHNÍ SLEZSKÝ HEJTMAN
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Studoval na VŠUP (učitelé Emanuel Dítě, 
Karel Špillar, Bedřich Wachsmann, František 
Kysela, Jaroslav Benda). Podnikl studijní um. 
cesty po Německu, Itálii, Belgii a Švýcarsku. 
Pracoval zejm. jako grafik, soustře ďoval 
se na knižní grafiku a ilustrace (Erbenova 
Kytice, Babička Boženy Němcové, Hálkovy 
Večerní písně, Máchův Máj). Graficky upra-
vil 355 knih, z nichž 203 plně ilustroval. Učil 
kreslení na gymnáziu v Kroměříži. Člen 
→ MSVU v → Ostravě, účastnil se výstav 
sdružení. 
Lit.: Páleníček, L.: Výtvarné umění na Kroměřížsku, 
Kroměříž 1940; Páleníček, L.: Z životního díla akade-
mického malíře F. V. 1892–1953, Kroměříž 1955; Vý-
tvarní umělci severní Moravy a Slezska ve sbírkách Ga-
lerie výtvarného umění v Ostravě 1900–1950, Ostrava 
2006. 
Obr.: V89.   PH

VRONSKÝ , Petr, dirigent a hudební pedagog,
 * 4. 3. 1946 Praha. 
Pův. úspěšný mladý houslista (absolvent pl-
zeňské konzervatoře a vítěz soutěže o Cenu 
→ Beethovenova Hradce 1964) v r. 1972 ab-
solvoval studium dirigování na pražské Aka-
demii múzických umění. Svou dirigentskou 
dráhu začal (1971) v plzeňské opeře, odkud 
přešel do Ústí nad Labem jako šéf operního 
souboru. Pro jeho um. rozvoj byly rozhodu-
jící úspěchy v dirigentských soutěžích v Olo-
mouci (1970), ve franc. Besançonu (1971) 
a v soutěži Herberta von Karajana v Berlíně 
(1973). R. 1978 se stal P. V. dirigentem Státní 
filharmonie Brno (1983–91 zde působil 
jako šéfdirigent). V době svého brněnského 
působení se věnoval pedagogické činnosti 
(1983–90 působil na brněnské JAMU jako 
odb. asistent, od r. 1990 doc.). V období 
2002–05 byl šéfdirigentem → Janáčkovy 
filharmonie Ostrava, se kterou absolvoval 
řadu zahr. turné (Taiwan, Japonsko, Španěl-
sko, Rakousko, SRN, Polsko aj.). Od sezony 
2005/06 je čestným šéfdirigentem Morav-
ské filharmonie Olomouc a působí jako 
doc. oboru dirigování na hudební fakultě 
Akademie múzických umění v Praze. 
Lit.: OHK; 50 let Janáčkovy filharmonie Ostrava, Os-
trava 2004.   KS

VROŽINA , Jiří, kameraman, scenárista a reži-
sér, * 14. 3. 1938 Orlová (Karviná), † 23. 5. 
1993 Weil heim (Německo). 
Absolvoval stavební prům. školu (1956), 
od r. 1981 působil v → ČTO nejprve jako ka-
meraman, později jako režisér a scenárista. 
Věnoval se publicistice a do kumentaristice. 
R. 1963 autorsky připravil kri tický seriál 
o závažných kauzách v tehdejší společnosti 
a ekonomice Gordické uzly, který byl polit. 
orgány po 4 dílech v telev. vysílání zasta-
ven. R. 1968 se jako kameraman zúčastnil 
věd. výpravy do Austrálie (ve spo lupráci 
s → J. Neulsem vznikl dokumentár ní seriál 
Za lidmi doby kamenné – první ba revný do-
kument v historii čes. televize – a asi 15 filmů 
ze současného života Australanů s reportáží 
o čs. -australských kontaktech). Po návratu 
z australské expedice spolupracoval s → M. 
Švihálkem (seriály Nebezpečný svět kalorií, 
Tisíciletá medicína, Soukromý vesmír, Re-
cept pro miliony, Rodičovské otazníky aj.). 
Společně připravili cestopisné filmy a re-
portáže (z Libye, SSSR, film o → R. Konkol-
ském Sám proti oceánu). R. 1981 emigroval 
do Austrálie, koncem r. 1989 se pracovně 
vrátil do vlasti a pro australskou televizi na-
točil reportáže o změnách v čs. společnosti. 
R. 1992 zahájil práci na seriálu Austral-
ská setkání (s M. Švihálkem a Miroslavem 
Zikmundem), dokončil však jen 4 díly.   MŠť 

VTIP  → Anekdota

VŮJTEK , Karel, básník, překladatel, publicis ta,
 * 22. 8. 1946 Ostrava. 
Absolvoval PF v → Ostravě (dnes → OU), 
redakčně za čal působit v ostr. nakl. PULS, 
pracoval v → OV, od r. 1972 v → OKultZ 
a → OKultM. Od r. 1990 učil na ZŠ. Publi koval 
v řadě periodik a časopisů (→ ČeKv, HD, LitM, 
Kmen, MSDen aj.). Debutoval sbírkou milostné 
poezie Řetízkový kolotoč (1977), v níž se prolí-
nají smyslové vjemy s motivy dětství a lásky, 
zatímco ve sbírce Takové noci, ta kové dny 
(1982) se objevuje generační vý pověď a drobné 
životní příběhy obyčejných lidí. V hudebně 
komponované lyrickoepické skladbě Báseň pro 

VROBEL
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soprán (1983) byl inspi rován postavou Žofky, 
lid. tanečnice a zpě vačky, která již dříve zaujala 
→ L. Janáčka (zhudebněno → M. Báchorkem 
pod názvem Hukvaldská poema, prem. 1987). 
K dalším básnickým portrétům patřil třeba 
Janek, František, Jindřich (vydáno bibiofilsky 
1980), k nimž se vrátil ve sbírce Takové noci, ta-
kové dny. V básnické skladbě Skřivánek (2006) 
je zachyceno drama života se zvířeným vzle-
tem v době naděje a touhy, s časem nenaplně-
ného očekávání, zklamání i chlapácké vzpoury. 
Pro básníka jsou příznačná tíhnutí k básnické 
epice a opakované návraty k vl. tvorbě. Nově 
uspořádává, rozšiřuje a upravuje své texty (Mi-
lostín, 2005; Bereš mi rty, 2011). Pro děti napsal 
sbírku básní Náš kopec má kytku za kloboukem 
(1991), z polštiny přebásnil ver še → G. Saj-
doka Kouzelný mlýnek (1987), verše Tadeusze 
Śliwiaka Směšné básničky pro chytré hlavičky 
(1998), dále poezii Jana Brzechwy, Alexandra 
Fredra, Ludwika Jerzyho Kerna, Wojciecha 
Próchniewicze a zvl. Wilhelma Przeczka (Sto-
letý kalendář, 2001). Jeho poezie se objevuje 
ve výborech, antologiích a sbornících, např. → 
Oheň (1975), Větrná pošta (1988), V Tramtárii, 
tam je hej (2004) a Báseň mého srdce (2005). 
Spolupracuje s rozhlasem a televizí, zajímá 
se o hud. život (Sonáta pro dvě ruce a hlas aneb 
Ivana Měrky životaběh, 2003), píše úvodní 
slova a doslovy k obrazovým publikacím nakl. 
Montanex, vztahující se k zajímavým místům 
a městům. Výbor sloupků a fejetonů z posled-
ního desetiletí je cyklicky komponován a obsa-
huje autobiogr. prvky (I havrani cukrují, 2012).
Lit.: Zelinský, M.: Poema v Profilu, KM, 1988, č. 10; 
Pilař, M.: Literární region v čase „normalizace“, in: 
Kapitoly z literárních dějin Slezska a severní Moravy, 
Ostrava 2000; Urbanová, S.: Literatura pro děti a mlá-
dež 1945–2000, in: Kapitoly z literárních dějin Slezska 
a severní Moravy, Ostrava 2000; táž: Návraty a proměny 
v básnické tvorbě K. V. (doslov), in: Skřivánek, Ostrava 
2006; Šajtar, D.: Poezie jako protest, Ostrava 2008; Bla-
hynka, M.: Roztáčeč kolotoče lásky (doslov), in: Bereš 
mi rty, Ostrava 2011.   SU 

VŮJTEK , Tomáš, dramatik, dramaturg, textař, 
překladatel, * 31. 7. 1967 Frýdek -Místek.
Absolvoval češtinu a dějepis na PF → OU 
(1990). Spoluzakladatel amatérského sou-
boru Ostravská pohoda (1991). Dramaturg → 

Divadla Petra Bezruče (1994–95, zde spolu-
pracovník režiséra → J. Janíka) a → Komorní 
scény Aréna (od sezony 2007/08 dosud). Au-
tor řady her nejprve pro Ostravskou pohodu, 
později uváděných i v profesionálních diva-
dlech nebo v rozhlase (Perverze, 1991, uve-
deno v Českém rozhlase České Budějovice, 
2005; Ale já přece, 1992, s → E. Schiffaue-
rem jako opera, 2002; Výmlat, 1994, Divadlo 
Petra Bezruče, 2002; Ubohý večer, 1995, → 
Slezské divadlo Opava, 2002). Vánoční hru 
aneb O tom slavném narození uvedl nejprve 
→ ČRO (2008) a posléze Komorní scéna 
Aréna (2009). Brenpartija vznikla nejprve 
jako libreto pro skladatele E. Schiffauera 
(2009), pak ji uvedla Komorní scéna Aréna 
(2009). Nejúspěšnější hra S nadějí, i bez ní 
(2009, poprvé Divadlo v Dlouhé, 2011, pak 
Komorní scéna Aréna, 2012; Cena Alfréda 
Radoka v kategorii Česká hra r. 2009 a v ka-
tegorii Hvězdy na vrbě r. 2012). Hra Slyšení 
získala 3. místo v soutěži o Cenu Alfréda 
Radoka v kategorii Česká hra r. 2012. Autor 
písňových textů v inscenacích Divadla Pe-
tra Bezruče a operety → NDM. Pedagog → 
Janáčkovy konzervatoře Ostrava.   JŠt

VYHLÍDAL , Jan, katolický kněz, etnograf, 
slezský buditel a prozaik, * 27. 4. 1861 Hlu-
chov (Prostějov), † 18. 6. 1937 Vyškov. 
Vystudoval gymnázium a teologii v Olo-
mouci. Pro jeho vývoj měl značný význam 
pobyt v → Opavě. Jako kněz přišel do styku 
s lidmi, všímal si jejich zvyklos tí, → folk-
loru, zvl. → krojů a → lid. písní. Své dů-
klad né poznání Opavska a → Těšínska uložil 
do knižních publikací jako Slezská svatba 
(1894) a Čechové v pruském Slezsku (1899). 
O hist. vývoji Slezska pojednal ve vlastivěd. 
práci Naše Slezsko 1, 2 (1901, 1903). Sou-
hrn jeho stu dií byl vydán pod názvem Pod 
žezlem prus kých králů (1930). Psal také práce 
a úvahy beletristického rázu, v nichž upozor-
ňoval na národnostní a soc. útlak ve Slezsku 
(např. Kresby ze Slezska, 1901; Pod jař-
mem, 1905). Drob nější práce na toto téma 
publikoval i časopi secky (Hlas, Náš domov, 
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Moravec). Vděčně na V. osobnost vzpomíná 
např. → L. Hořká v knize Dolina (1962). 
Lit.: Slavík, B.: Hanácké písemnictví, Brno 1938; Po-
dešvová, H. – Robek, A.: Dvacet let od smrti J. V., RZ 7, 
1957; Sommer, K.: J. V. Vlastenecký kněz a slezský budi-
tel, ČSZM-B 52, 2003, č. 2.   JS 

VYCHODIL , Ladislav, jevištní a kostýmní vý-
tvarník, pedagog, * 28. 2. 1920 Hačky (Pros-
tějov), † 20. 8. 2005 Bratislava (Slovensko). 
Studoval na Škole uměleckých řemesel 
v Brně (1941) a kreslení na ČVUT (1938–39, 
1945). Začínal jako výtvarník → Beskyd-
ského divadla (1942–44), poté šéf výpravy 
SND. Stálý host v → NDM. S činohrou 
spolupracoval od r. 1947, zejm. s režiséry 
→ R. Kovalem (František Hrubín: Srpnová 
neděle, 1959) a → B. Jansou (Ödön von 
Horváth: Povíd ky z Vídeňského lesa, 1986), 
v opeře s reži sérem Miloslavem Nekvasilem 
(Zdeněk Fibich: Nevěsta messinská, 1981) 
a opět s B. Jansou (Antonín Dvořák: Dimitrij, 
1997). Zakladatel moder ní slov. scénografie, 
ocenění v zahraničí. 
Lit.: 60 let Státního divadla v Ostravě, Ostrava 1979; 
Ptáč ková, V.: Česká scénografie XX. stol., Praha 1982; 
70 let Státního divadla v Ostravě, Ostrava 1989.   JŠt

VYMETAL , Cyril, hudební publicista, dirigent, 
pedagog, * 23. 7. 1890 Slaný (Kladno), † 7. 6. 
1973 Opava. 
Syn hud. skladatele Aloise V. Po maturitě 
na gymnáziu v Písku studoval na UK (češ-
ti nu, němčinu, hud. vědu a estetiku) a krátce 
i v Německu. Do → Opavy přišel v r. 1945 
z Písku, kde působil na SŠ a stý kal se mj. 
s Otakarem Ševčíkem, Adolfem Heydu-
kem, Václavem Talichem, → L. Janáčkem. 
V Opavě zasáhl aktivně a mnohostranně 
do hud. života. Pů sobil jako učitel rolnické 
školy (1945–50); založil tradici tzv. hud. 
střed komorní hudby. Stal se spolupracovní-
kem Slezského studijního ústavu (→ Slezský 
ústav) a Slezské studijní knihovny, kde zalo-
žil hud. archiv. Pracoval na biblio grafii k dě-
jinám slez. hudby, ale sledoval též jako kritik 
a popularizátor hud. život širšího Ostravska. 
Cenné byly jeho sezonní přehle dy hud. a div. 

dění regionu, které pravidelně uveřejňoval 
ve → SlSb. 
Lit.: Malura, M.: K osmdesátinám profesora C. V., 
ČSM-B 19, 1970, č. 1; Pinc, J.: Písecký dirigent C. V., 
Písek 1990.   MMl 

VYPRAVĚČI , interpreti různých žánrů lidové 
slovesnosti, kteří v rámci norem lidové tra-
dice vynikají vypravěčským uměním. 
Vynikající v. byli příslušníci především st. ge-
nerací, kteří vypravěčský fond nejen uchová-
vali, ale předávali ho i dále. Známí a uznávaní 
v. bývali zváni např. na přástky (předení lnu), 
dračky (draní peří) a jiné sousedské besedy. 
Hl. předpokladem dobrého v. je kromě nadání 
dobrá paměť, smysl pro vyprávěné a mluvené 
slovo a zaujetí pro epický příběh. Každý v. má 
však svou charakteristickou povahu a způsob, 
jímž promítá svůj život a zkušenosti do ztvár-
nění tradice. Mezi v. byly značné rozdíly, jež 
se týkaly repertoáru, poměru k vyprávěnému 
i metody podání (→ lid. vypravěčství). Nena-
jdeme v., kteří by vyprávěli všechny druhy lid. 
prózy, ale i skutečných pohádkářů je velmi 
málo. Ve Slezsku jsou jimi podle → A. Satka 
Antonie Baránková (z Vrbky na → Hlučín-
sku) a Marie Čudková (narozená v Milíkově 
u → Jablunkova). Ostatní náležejí k těm, kteří 
vyprávějí více druhů lid. prózy (→ pohádky, 
→ lid. legendy, → humorky, → pověsti, → 
povídky ze života), z nichž některý může být 
ve vypravěčově repertoáru dominantní. Např. 
u → J. Smolky (ze Štěpánkovic na Hlučínsku), 
Anny Chybidziurové (narozená v Bukovci 
u Jablunkova), Olgy Žy1ové (narozená v La-
zích na Karvinsku), Josefa Kocura (z Ludge-
řovic u → Hlučína) jsou to pohádky, u Josefa 
Šlachty (z Mostů u Českého → Těšína), Jozefa 
Jeżowicze (z Košařisk na Jablunkovsku) a Jana 
Míčka (z Janovic u → Frýdku) real. povídky, 
často satirické. Zvl. kategorii představují v. 
vtipů a → anekdot (např. Hubert Malchárek 
z → Ostravy -Hošťálkovic). Význ. v. (Vincenc 
Žáček z Ostravice, J. Jeżowicz, J. Smolka) 
však dovedli výborně vyprávět jak čarovnou 
nebo legendární pohádku, tak veselou hu-
morku nebo satirickou povídku. – Repertoár 
v. není obvykle neměnný, pevně uzavřený, ale 

VYHLÍDAL
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mění se podle typu vyprávění. Je patrný také 
jejich rozdílný poměr k vyprávěnému. Podání 
A. Baránkové je klidné, nevzrušené, naopak 
M. Čudkové je neobyčejně citově zabarvené 
a často aplikuje činy hrdinů na život těch, kte-
rým vypravuje. A. Chybidziurová vypráví 
barvitě, aby upoutala posluchače, střídá vzru-
šené scény s klidnými místy a improvizovaná 
zakončení jsou bohatá na nápady. Alois An-
jel (ze Štemplovce u → Opavy) vydržel ba-
jat i několik hodin, často zasahoval do děje 
a přetvářel si jej po svém, několika slovy do-
vedl charakterizovat postavu a bez problému 
dal fabulační linii jiný, neočekávaný směr. 
J. Jeżowicz, typický vypravěč -humorista, vy-
práví nebojácně a příběh i prožívá, je však 
ponořen sám do sebe tak, jako by ho okolí 
ani nezajímalo. Také V. Žáček se nenechá ni-
čím vyrušovat, „mluví, jako by mluvil k ce-
lému shromáždění, hlasitě se všemi odstíny, 
jako by hrál divadlo“ (Satke). Jinak je tomu 
u J. Smolky, jehož živý vypravěčský projev, ja-
zykově bohatý, hlasově barvitý, získává na um. 
hodnotě, když vypráví pozorným poslucha-
čům. Vypravěčské nadání se kromě výběru 
druhů, námětů, způsobů pojetí a ztvárnění 
projevuje často i mimojaz. prostředky. Vyprá-
vění je doprovázeno různými gesty, výraznou 
mimikou, řečí s přízvukem, který nabývá 
někdy rytmického charakteru, zvyšováním 
nebo zpomalováním tempa řeči. Např. Fran-
tišek Poštulka (ze Štěpánkovic na Hlučínsku) 
vnášel do svých vyprávění silné vzrušení, 
závěrečnou formuli však říkal vždy pomalu, 
aby upozornil, že vyprávění končí. Výborný v. 
nikdy nevypráví tutéž povídku stejně, ale při 
každém vyprávění ji přetváří. Na jedné straně 
v. své publikum ovládal, někdy se nechával 
k vyprávění i přemlouvat, uměl vtáhnout po-
sluchače do příběhu. Na druhé straně také po-
sluchači měli na v. vliv – na výběr repertoáru, 
na způsob podání a někdy i na průběh besedy. 
Jiné látky se vyprávějí ve společnosti dětí, kde 
se naskýtá příležitost k poučení; pro větší zá-
bavu se mezi jednotlivá čísla vkládaly písně, 
jindy se zase epické písně pro děti vykládají 
v próze. Jiný repertoár bývá ve společnosti 

dospělých, rozdílné je i vyprávění ve společ-
nosti mužské a ženské. Po druhé svět. válce 
se objevil nový druh v. – tzv. estrádní, veř., lid. 
v., kteří vystupovali v různých národopisných 
souborech, na různých estrádách, soutěžích 
nebo v rozhlase. Jedním z nich byl např. Ri-
chard Stoniš (z Pusté Polomi na Opavsku),
 „v němž se pojí lid. vesnický vyprávěč s od-
chovancem městské kultury“ (Satke). Slez-
sko, které proslulo množstvím vynikajících v., 
má prioritu i v tom, že odtud pocházejí i dvě 
velké monografie o v.: jako první v čes. ze-
mích publikoval A. Satke průkopnickou práci 
o hlučínském pohádkáři J. Smolkovi (1958), 
později vydal → K. D. Kadłubiec monografii 
o těšínském vypravěči J. Jeżowiczovi (1973). 
Lit.: LK NEČMS 3; Satke, A.: Hlučínský pohádkář 
Josef Smolka, Ostrava 1958; Kadłubiec, K. D.: Gawę-
dziarz Cieszyński Józef Jeżowicz, Ostrava 1973; Satke, 
A.: Vyprávěč -humorista a satirik – nejčastější typ v sou-
časném prozaickém folkloru, Národopisné aktuality, 
1973, č. 2; Satke, A.: Nový typ vyprávěče z Opavska, VL 
9, 1983, č. 2; Satke, A.: Pohádky, povídky a humorky 
ze Slezska, Ostrava 1984.   MŠ

VYSÍLÁNÍ  HUDEBNÍ → Redakce hudební 
ČRO

VYSÍLÁNÍ  LITERÁRNĚ -DRAMATICKÉ → Re-
dakce literárně -dramatická ČRO

VYSÍLÁNÍ  PRO DĚTI A MLÁDEŽ ČRO → Re-
dakce pro děti a mládež ČRO

VYSÍLÁNÍ  PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY ČRO, 
produkce ostravského rozhlasu pro menši-
nová etnika. 
→ Radiojournal Moravská Ostrava vysí lal 
ve 30. l. pravidelné pořady v němčině (tvorba 
reg. něm. autorů → M. Stony, → E. Hadiny, 
→ E. Otta, → B. H. Witteka, překlad tvorby 
→ P. Bez ruče od N. Wollstalla do něm činy 
ad.), příležitostně v polštině (tvorba → E. Ze-
gadłowicze, → A. Fierly), maď. tvorba byla 
jen v překladu (básně v → Ostravě ži jícího 
Imre Forbátha). Pro pol. menšinu vysí lala 
od r. 1950 → redakce pol., od 80. l. přebírá → 
ČRO z ústředního vysílání pravidelný pořad 
ve slovenštině pro slov. spoluobčany.   MŠť 

VYPRAVĚČI
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VYSKOČIL , Stanislav, herec, režisér, šéf čino-
hry, divadelní ředitel, * 25. 6. 1920 Praha, 
† 11. 4. 2004 Česká Lípa. 
V l. 1940–41 studoval Hereckou školu Emila 
Františka Bu riana v Praze (jevištní vý-
tvarnictví a režii), poté na dram. oddělení 
Konzervatoře hud by a současně hrál na praž-
ských scénách. 1945–47 byl členem Studia 
ND. Byl angažován v divadlech v Plzni, opět 
v Pra ze, Mladé Boleslavi. V r. 1958 působil 
jako režisér Státního divadla v → Ostravě 
(→ NDM) a v l. 1958–63 jako šéf činohry 
ve Slezském divadle Zdeňka Nejedlého 
(→ Slezské divadlo) v → Opavě, kde kladl 
dů raz na zvyšování um. úrovně studova-
ných inscenací a zásadně proměnil repertoár 
(Vladimir Majakovskij: Horká lázeň, 1959; 
Bertold Brecht: Švejk za druhé světové války, 
čs. prem. 1961; John Patrick: Podivná paní 
Savageová, 1962; Arthur Miller: Hrdelní pře, 
1963). V l. 1963–76 byl ředitelem v Příbrami. 
Spolupracoval s filmem, rozhlasem i televizí.
Lit.: BSSSM NŘ 6 (18); Zbavitel, M.: In memoriam Sta-
nislav Vyskočil, Zpravodaj Slezského divadla v Opavě 
červen 2004.   SP 

VYSLOUŽIL , Karel (pseud. Bohumil Rosa), 
básník, prozaik, esejista, * 24. 1. 1927 Čel-
čice (Prostějov).
Gymnázium v Prostějově nedokončil. R. 1947 
absolvoval kurzy pořádané Zemským ústa-
vem v Praze. R. 1948 vytiskl letáky se svou 
básní, které byly zaměřeny proti totalitě. 
R. 1949 byl zatčen a r. 1950 odsouzen na 20 l. 
těžkého žaláře za tisk a šíření letáků. Po pro-
puštění (1957) pracoval až do r. 1991 v dělnic-
kých profesích. Od t. r. V. vydává nejmenší 
časopis na světě Hlas z pasínku. V. je členem 
→ OS (Ostrava, Praha), členem Konfede-
race politických vězňů v Praze. R. 2011 udě-
lila Česká biskupská konference V. děkovné 
uznání za mimořádné svědectví statečnosti 
a tvůrčí lit. práci. Své básně začal psát v 16 
l., tiskem vyšly poprvé v r. 1987 pod pseud. 
Bohumil Rosa. V. je básník řádu, kázně, ti-
cha, rozjímání, má zálibu v malém formátu. 
Význam získává i grafická podoba veršů. V. 
meditativní, přírodní, milostná a spol. lyrika 

je obsažena např. ve sbírkách Fialky (1990), 
Na Valašsku (1990), Úzkost (1991), Ve chvilce 
obnažené (1992), V ranní rose (1994), Jitřenka 
(1998), Kapradinko (2002), Řekli oba (2012). 
Od r. 2005 začal V. vydávat své práce pro-
zaické, ve kterých reflektuje život svůj život 
i nejbližších a celé společnosti. Tyto texty jsou 
srovnávány se Šlépějemi Jakuba Demla, např. 
Příběh (2005), Vladimír (2006), Mezi ne-
bem a zemí (2006), Kolikrát odpustit (2007), 
Návrat (2008), O nebi (2009), Famo-o (2010).
Lit.: Trávníček, M.: Na okraj poezie K. V., in: K. V.: 
V ranní rose, Vizovice, 1994; Urbanová, S. – Málková, 
I.: Literární slovník Slezska a severní Moravy (1945–
2000), Olomouc – Ostrava 2001; Trávníček, M.: Básník 
ticha, in: Bohumil Rosa: Klíček, Vizovice, 2001; Trávní-
ček, M.: Jitřní písně, in: K. V.: Jitřenka, Vizovice, 2002; 
Víchová, P.: Člověk, Vizovice, 2004.   LP

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ  — TECHNICKÁ UNI-
VERZITA OSTRAVA
Patří k nejst. evr. VŠ montánního zamě-
ření. Vznikla za prům. revoluce v souvislosti 
se vzrůstající potřebou vysokošk. vzdělaných 
odborníků v oblastech → hornictví a → hut-
nictví železa. Na základě cís. dekretu bylo 
r. 1849 v Příbrami zřízeno montánní uči-
liště, r. 1865 povýšené na báňskou akademii 
(od r. 1895 se statutem VŠ). V r. 1904 byl ná-
zev akademie změněn na VŠB v Příbrami. Až 
do r. 1939 přispívala k věd. a techn. rozvoji 
nejen montánních oborů, ale také přírodních 
věd, strojnictví a elektrotechniky. Po skončení 
nacist. okupace byla VŠB na základě dekretu 
prezidenta Edvarda Beneše z 8. 9. 1945 pře-
ložena z Příbrami do → Ostravy. Jejím význ. 
rysem se stala provázanost s prům. praxí, což 
se pozitivně odrazilo v uplatnění absolventů 
a spolupráci s prům. podniky. Organizační 
struktura VŠB s členěním na jednotlivé fakulty 
byla budována od r. 1951, kdy byly zřízeny fa-
kulty hornická, hutnická a báňského strojnictví. 
V r. 1953 vznikla fakulta geologická (r. 1959 
sloučena s hornickou) a ekon. inženýrství 
(r. 1959 zrušena). V r. 1977 byla v souvislosti 
s potřebou ekonomicky vzdělaných odbor-
níků zřízena ekon. fakulta a rozšiřováním 
podílu výuky elektrotechn. oborů byl změněn 
název fakulty strojní na strojní a elektrotechn. 
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V r. 1973 VŠB zahájila výuku v nových ob-
jektech v Ostravě -Porubě. Postupný proces 
přeměny montánní školy na techn. školu poly-
techn. a ekon. charakteru vyvrcholil po r. 1989. 
Útlum tradičních prům. odvětví hornictví 
a hutnictví a společensko -ekon. změny vedly 
k transformaci stávajících a vytvoření nových 
studijních oborů a vzniku nových fakult: elek-
trotechniky r. 1991 (od r. 1993 elektrotechniky 
a informatiky), stavební r. 1997 a bezpečnost-
ního inženýrství r. 2002. V r. 1994 byl název 
školy doplněn na VŠB-TUO. Škola patří mezi 
přední techn. univerzity s výrazným podílem 
v oblasti vědy a výzkumu, na nichž se kromě 
fakultních pracovišť podílejí další vysokošk. 
ústavy: Centrum nanotechnologií, Výzkumné 
energetické centrum, Centrum energetického 
využití netradičních zdrojů energie a Cen-
trum excelence IT4Innovations. VŠB-TUO 
spolupracuje s řadou domácích i zahr. univer-
zit a soukromým sektorem a tvoří důležitou 
součást inovačních aktivit Moravskoslezského 
kraje a ČR. VŠB-TUO navštěvuje v bakalář-
ských, magisterských a doktorských studijních 
programech 21 366 studentů. Výuku zabezpe-
čuje 874 pedagogů, z toho 92 prof. a 173 doc. 
Lit.: Halásek, D.: VŠB-TUO, Ostrava 1995; Noskievič, P. 
(ed.): VŠB v Ostravě 1945. VŠB-TUO 2005, Ostrava 2005. 
Obr.: A96.   PKa

VYSOKÁ ŠKOLA  PODNIKÁNÍ, soukromá vy-
soká škola v Ostravě -Michálkovicích. 
Fungovala od r. 2000 jako VŠ s akreditací 
pro denní i dálkové bakalářské studium eko-
nomiky a managementu (obor Podnikání). 
Od r. 2001 vyučuje prezenčně také obory 
Infor matika a internet v podnikání a Podni-
kání a management v obchodu a od r. 2002 
obor Podnikání a management v životním 
prostředí. Od r. 2006 uděluje také inženýrské 
tituly absolventům navazujícího magister-
ského studia oboru Podnikání. Svým studen-
tům umožňuje využít také reg. konzultační 
střediska v → Novém Jičíně, Olomouci 
a Dvoře Králové nad Labem. Škola pořádá 
konference, semináře a další odb. akce 
v rámci ČR i Evropské unie.   JI

VYSOKÉ ŠKOLY  → Školství vysoké

VÝSTAVIŠTĚ  ČERNÁ LOUKA  → Park kultury 
a od dechu města Ostravy

VYSTRČIL , František, publicista, literární kri-
tik, * 30. 1. 1899 Dolní Dubňany (Moravský 
Krumlov), † 11. 10. 1984 Ostrava. 
Absolvoval uč. ústav v Moravském Krum-
lově, učil na morav. školách, trvale zakotvil 
v → Ostravě. Psal rec. o literatuře a divadle, 
1945 založil Společnost přátel Slovenska, 
zabýval se osobnostmi slov. literatury La-
cem Novomeským a Petrem Jilemnickým. 
V knize Tomu novému chci sloužit (1973) za-
chytil životní osudy zaměstnance ostr. hutí 
→ Slová ka Ludvíka Pastorka.
Lit.: Vlašín, Š.: Hrdina románu Pole neorané, RP, 5. 2. 
1974; Mourková, J.: Báseň a tvorba, Tv, 1974, č. 26.   JS 

VYŠŠÍ HUDEBNĚ -PEDAGOGICKÁ ŠKOLA  → 
Janáčkova konzervatoř v Ostravě

VÝTVARNÍ UMĚLCI MORAVSKÁ OSTRAVA , mo-
dernisticky orientovaný spolek výtvarných 
umělců. 
Vznikl odštěpením z → MSVU r. 1935. 
Před sedou spolku byl zvolen → V. Kristin. 
Pro gram spolku byl blízký brněnské SVU 
i praž skému SVU Mánes, s nimiž někteří 
přední členové vystavovali. Členy spolku 
byli → J. Dobeš, → B. Dvorský, → J. Dvo-
řák, → A. Handzel, → V. Hlobil, → J. Hrá-
dek, → V. Kristin, → O. Kittrich, Karel 
Lenhart, → J. Provazník, → H. Salichová, 
→ J. Sládek, → F. Vrobel, teoretici Zdeněk 
Hlaváček, → K. Čer nohorský. Hl. rysem 
programu VUMO bylo plné přihlášení k ži-
votnímu klimatu regionu, ale současně pře-
konání jeho hranic dosaho váním výrazných 
um. hodnot. V r. 1939 v čase zániku repub-
liky VUMO skončilo činnost a jeho členové 
se vrátili do MSVU. 
Lit.: Holý, P.: Integrační a separační procesy v umělec-
kém dění na Ostravsku do druhé světové války, in: Os-
trava 16, 1991; Holý, P.: Utváření výtvarného umění v re-
gionu severní Moravy a Slezska od 19. stole tí do druhé 
světové války, in: Slezsko a severovýchodní Morava jako 
specifický region, Ostrava 1997.   PH 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ
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WAGNER , Ladislav Maria, malíř, autodidakt,
 * 27. 6. 1945 Nitra (Slovensko). 
Pochází z jaroměřské kamenické rodiny, 
na Ostravsku pracoval jako havíř. Absol-
voval lekce u malíře → L. Placatky (sou-
kromé studium techniky restaurování). 
Po novofigurativních poč. přešel k imagi-
nativní malbě. Z Ostravska se přestěhoval 
do již. Čech, pobýval v Rožmberku, trvale 
se usadil a pracuje v obci Hajany u Blatné, 
střídavě také ve Francii. Vystavoval např. 
v Tišnově (1986), Ansbachu (1984), Čer-
vené Lhotě (1986), Českém Krumlově 
(1992), Praze (1995), Galerii Chagall 
v Ostravě (1994). Vy stavuje i v zahraničí 
(Německo, Rakousko, Francie). Ilustroval 
samizdatové sbírky Petra Jakubů (pseud. 
→ P. Holého) Nalézání Magoga a Pozdvi-
hování. Díla jsou součástí realizací v ar-
chitektuře doma i v cizině a ve sbírkách 
Galerie hlavního města Prahy, v soukro-
mých sbírkách v Německu, Švédsku, Dán-
sku a ČR. V r. 2003 získal Cenu Evropské 
unie umění za výtvarnou činnost.
Lit.: Jakubů, P. (vl. Holý, P.): L. M. W. a koincidence 
bytí (mo nografický katalog), Ostrava 1984; Jakubů, P.: 
L. M. W., malíř imaginace, úvodní text pro katalog, Os-
trava – Tišnov 1986; Assmann, P.: L. M. W. – Poetische 
Warnung, Linz 1996.   PH + MŠť 

WAGSTADT  → Bílovec

WALDHANS , Jiří, dirigent a hudební pedagog,
 * 17. 4. 1923 Brno, † 28. 3. 1995 Brno. 
Po maturitě (1942) studoval brněnskou kon-
zervatoř (dirigování u Bohumíra Lišky). 
1948 se stal korepetitorem opery → NDM 
(1949 sbormistr a příležitostný dirigent). 
1951–55 byl dirigentem Státního symfonic-
kého or chestru brněnského kraje. Od začátku 
kon certní sezony 1955/56 byl jmenován um. 
ředitelem Ostravského symfonického or-
chestru (→ Janáčkova filharmonie Ostrava). 
V → Ostravě působil až do podzimu 1962. 

Odešel zpět do Brna a stal se šéfdirigentem 
Státní filharmonie Brno. Za ostr. působení 
věnoval pozornost především čes. hudbě 
19. a 20. stol. Jeho zásluhou Ostravský sym-
fonický orchestr uváděl díla soudobých ostr. 
skla datelů. Dirigoval i první zahr. vystou-
pení orchestru (1958 v Polsku). 1955–59 pů-
sobil jako učitel Vyšší hudebně -pedagogické 
školy (dnes → Janáčkova konzervatoř) v Os-
travě. Po návratu do Brna byl pedago gem 
konzervatoře a JAMU (doc. 1980). 
Lit.: HKO.   JM 

WALLENFELS, Vladimír → Dům umění v Ostravě

WANTUŁA , Tadeusz, básník, publicista, poli-
tik, * 5. 8. 1950 Bystřice (Frýdek -Místek). 
Vystudoval polonistiku na Jagellonské uni-
verzitě v Krakově, působil v Hlavním výboru 
→ PZKO, kde se věnoval práci s mládeží, 
dále v Těšínské pobočce Slezské univerzity 
v Cieszyně (→ Těšín), kde přednášel estetiku 
filmu. Po r. 1989 se angažoval ve věcech pol. 
národnost ní menšiny, byl předsedou men-
šinové orga nizace Rada Polaków v ČSSR, 
v l. 1990–92 poslancem v České národní 
radě. Spolu s → K. Kaszperem a → J. D. Zo-
lichem vydal sbírku básní Światłocienie 
(1976), publiko val v několika alm. a antologi-
ích (→ Słowa i krajobrazy, 1980; Suita zaol-
ziańska, 1985), v periodikách → GL, → KalŚ, 
Nadodrze, Szpilki, Tygodnik Kulturalny, → 
Zw, Życie Literackie aj.   IB 

WARCHAL , Bohdan, houslista, dirigent a hu-
dební pedagog, * 27. 1. 1930 Orlová (Kar-
viná), † 30. 12. 2000 Bratislava. 
Nejprve byl žákem Masary kova ústavu 
hudby a zpěvu v → Ostravě (→ hud. škol-
ství). Po absolvování brněnské konzervatoře 
(1952) a JAMU (1957) se stal koncertním 
mistrem Slovenské filharmonie a um. ved. 
Slovenského komorního orches tru. Ten 
se W. zásluhou prosazoval doma i v zahr. 
oceňovanou interpretací barok. a klasicistní 
hudby i citlivým prováděním skladeb An-
tonína Dvořáka, Josefa Suka a dalších čes. 
sklada telů. Značnou pozornost věnoval W. 
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hudeb ně pedagogické činnosti na Vysoké 
škole múzických umění v Bratislavě i školní 
přípravě začínají cích houslistů. 
Lit.: BSSSM NŘ 4 (16).   JM 

WASSERBAUER , Miloš, divadelní a filmový 
režisér, kameraman, jevištní výtvarník, pe-
dagog, * 14. 6. 1907 Svatoslav (Velká Bí teš), 
† 17. 8. 1970 Tišnov (Brno -venkov). 
Absolvoval přírodní vědy na MU (1930). Poté 
působil u Legiafilmu v Brně a v brněn ských 
divadlech. Režisér (1944–46) a šéf (1945–46) 
činohry → NDM. Zde rež. Go ethovy Ifige-
nie na Tauridě (1944), Čapkovy Matky, Ji-
ráskova Gera, Smetanovy opery Dvě vdovy 
(vše 1945) aj. Do → Ostravy anga žoval Mi-
lana Jedličku, Janu Kaláškovou, Vladimíra 
Kršku, Hynka Němce, Stanislava Procházku, 
Miladu Skulinovou, Martu Valentovou ad. 
Krátce i režisér a ředitel Divadla mladých 
Ostrava (1946, → Divadlo Petra Bezruče). 
Po od chodu z Ostravy působil znovu v Brně 
a ve SND. 
Lit.: 60 let Státního divadla v Ostravě, Ostrava 1979.   JŠt 

WASSERPOLÁCI , hanlivé označení pro ná-
rodnostně nevyhraněné obyvatelstvo Slez ska 
polského původu. 
Pojem se poprvé objevil již ve spisech Adama 
Gdaciuse (1610–88), ale zobecněl až v 18. stol. 
Původ názvu není zcela jas ný. Možná měl 
znamenat „zředěnou“ pol. identitu, možná 
byl odvozen od řeky Odry, nad jejímž hor-
ním tokem obyv. nazýva ní „Vasrpoláky“ žili, 
jak se domníval → F. Ens nebo Aleksander 
Brückner. Jiné vysvětlení uvádí → L. Pallas 
(1965): Některé círk. prameny (Alma dioece-
sis olomucensis) používaly pro označení mo-
rav. etnika přesahujícího do Horního Slezska 
(Hlubčicko a Ratibořsko) názvu dávného 
germánského kmene Kvá dů. Jejich jazyk 
byl na základě toho latinsky označován jako 

„idioma quadicum“ a nářečí jako „idioma 
quadico -polonica“. Je možné, že první člen 
názvu se stal časem nesrozu mitelným a byl 
připodobněn ke srozumitelnějšímu „aqua-
tico-“ tzn. vodní. Překladem do něm činy tak 
vzniklo označení Wasser Polnisch (vodní 

polština) a časem bylo počeštěno na wasser-
polštinu. Dnes se tohoto názvu, který měl 
pejorativní význam, již nepoužívá. 
Lit.: Pallas, L.: Úloha jazyka při vzniku a vývoji teo rií 
a hnutí tzv. wasserpoláctví, šlonzáctví a moravectví, SlSb 
63, 1965, č. 4.   TS 

WATERLOO  → Divadlo Waterloo Ostrava

WAWROSZ , Adam, básník, prozaik, dramatik, 
redaktor, režisér a osvětový pracovník, * 24. 12. 
1913 Konská (Třinec, Frýdek -Místek), † 18. 12. 
1971 Třinec (Frýdek -Místek). 
Vyrůstal v rodině krejčího jako nejml. z de-
víti dětí. Dětství strávil u strýce v Tyře 
v Těšínských Beskydech. Vyučil se krejčím, 
poz ději se zaměřil na veř. činnost, absolvo-
val loutkářský kurz v Litvě, v rodné Kon-
ské za ložil loutkové divadlo Iskra (1937), 
pro kte ré psal div. hry. Během druhé svět. 
války byl vězněn v koncentračních táborech, 
po vál ce pracoval v → TŽ, tam také redigo-
val časopis Třinecký hutník. Po jistou dobu 
působil v → GL, řídil v Českém → Těšíně 
divadlo → Bajka (1958–62) a v → Třinci 
divadlo Misie (Medvídci), v invalidním dů-
chodu založil estrádní divadlo Torka. Jako 
básník se W. představil sbírkou využívající 
spis. polštinu i nářečí Niezapominajki (1954, 
1968). Proslul jako autor satirických div. her 
a jednoaktovek, stejně jako humorných pří-
běhů ze života prostých lidí konfrontují cích 
své tradiční hodnoty s vymoženostmi civi-
lizace, jež najdeme v povídkových sbír kách 
psaných → nářečím těšínským Na śćmiywku 
(1959) a Z naszej nolepy (1969). Posmrtně vy-
šla sbírka básní a próz Z Adamowej dzichty 
(1977). W. publikoval v periodikách GL, → 
KalŚ, GZC, Třinecký hutník, → Zw aj. 
Lit.: BSSSM NŘ 7 (19); Kadłubiec, D.: Od Galacza się 
zaczęło…, in: Z Adamowej dzichty, Ostrava 1977; Ka-
dłubiec, D.: A. W., Zw 12, 1981; Kadłubiec, D.: Uśmiech 
A. W., Zw 12, 1991.   IB + KK 

WEIDENAU  → Vidnava

WEIMANN , Mojmír, divadelní dramaturg, re ži-
sér a ředitel, publicista a překladatel, * 12. 11. 
1943 Třebíč. 

WARCHAL
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Absolvent angličtiny a ruštiny na FF UJEP 
(1965). Angažmá: dramaturg Slezské ho di-
vadla Zdeňka Nejedlého (→ Slezské divadlo) 
v → Opavě (1967–68), šéf a režisér operety 
(1971–81) a šéf činohry Petra Bez ruče Státního 
divadla Ostrava (1986–88, → NDM, → Diva-
dlo Petra Bezruče). Zde rež. Chlapce s ky tarou 
Zbyška Malého a Jindřicha Brabce (1985, j. h.), 
Nebe na zemi Jiřího Voskovce a Jana Wericha 
(1988) ad. Poté ředitel divadel v Plzni (1990–95) 
a v Brně (1996–2002). Hostoval v Bratislavě, 
Gliwicích, Olomou ci, Teplicích aj. 
Lit.: 60 let Státního divadla v Ostravě, Ostrava 1979; 70 
let Státního divadla v Ostravě, Ostrava 1989.   JŠt 

WEINELT , Herbert, medievalista, kastelolog,
 * 10. 10. 1910 Jeseník, † 23. 2. 1943 u Char-
kova (Ukrajina). 
Záhy po narození se s rodinou (otec učitel) 
přestěhoval do → Bruntálu. Po maturitě 
na gymnáziu studoval historii na univerzitě 
ve Vratislavi a v Berlíně. Doktorskou disertaci 
a docentskou habilitaci obhájil na univerzitě 
v Královci (dnes Kaliningrad), kde pracoval 
na katedře historie jako vysokošk. pedagog. 
Od mládí se za býval výzkumem slez. středo-
věkých forti fikací. Zájem o problematiku slez. 
→ hradů ho neopustil ani po usídlení v teh-
dejším Východním Prusku. Ve 30. l. 20. stol. 
pořídil nákresy a popisy většiny hradů, → 
hrádků a tvrzí na území čes. Slezska. Analýza 
jeho závěrů pro kázala, že k interpretacím při-
stupoval z nacionalistických pozic. Rovněž 
z revize jím publikovaných plánů a popisů vy-
plývá, že se dopustil řady chyb v dokumentaci 
(např. zrcadlově obrácená poloha tvrze a kos-
telíka v Heřmanovicích) a výkladu terénních 
situací. Vedle historie se zabýval i lingvisti-
kou a národopisem. Velmi mlád padl v řadách 
Waffen SS při bojích o Charkov. Zanechal 
však po sobě dílo, na něž navazují i následující 
generace historiků. 
Lit.: BSSSM 5; Úlovec, J.: H. W. a jeho výzkum pan-
ských sídel, Castellologica Bohemica 5, 1996.   JPk 

WEISER , Erwin, básník a novinář, * 30. 4. 
1879 Wien (Rakousko), † 26. 4. 1968 Weil-
heim (Německo). 

Patřil k něm. slez. autorům. Již v dět ství 
odešel se svými rodiči do → Bruntálu. Jako 
básník byl závislý na romantických vzorech 
něm. literatury. Byl zastáncem lid. umění 
a silně ho prosazoval. Působil jako ved. red. 
novin Freudenthaler Zeitung a zaklada-
tel vlastivědného Freudenthaler Ländchen 
(1925). Po několik l. vydával slez. kalen-
dář Schlesisch -mährischer Volkskalen der 
(1908–40). Jako ed. vydával především ta 
díla, která byla zaměřena proněmecky, zvl. 
se zřetelem ke Slezsku. 
Lit.: Mühlberger, J.: Die Dichtung der Sudetendeuts chen 
in den letzten fünfzig Jahren, Kassel – Wilhelms höhe 
1929.   IS 

WEISL , Otakar, publicista, veřejný pracov ník, 
literát, * 21. 2. 1912 Bohumín (Karvi ná), 
† 11. 12. 1944 Terezín (Litoměřice). 
Vystudoval gymnázium v → Ostravě a prá va 
na UK. V Ostravě začal pracovat jako práv-
ník, později odešel do Prahy a stal se nakla-
datelským red. Za nacist. okupace se zapojil 
do odbojových organiza cí, byl zatčen gesta-
pem a umučen v Terezíně. Od student. let 
publikoval, všímal si soc. i kult. problémů 
na Ostravsku, psal repor táže a cestopisné 
prózy, komentoval polit. události u nás 
i v sousedních zemích. Lit. zájem obrátil 
k dílu → P. Bezruče, ve studii Bezručovo 
dílo jako symbol (1937) vykládal jeho tvorbu 
jako vyslovení zvl. osudu Slez ska. Je auto-
rem románu Svítící jiskry (1943) a dramatu 
Skutečná událost (1945), v nichž se pokusil 
zachytit život v Ostravě a ovzduší hosp. krize 
na Ostravsku. 
Lit.: Kahan nad černou zemí. Padesát let státního gym-
nasia v Ostravě, Ostrava 1947.   JS 

WEISSE , Michael, bratrský kněz, autor ně-
meckého kancionálu, * okolo 1488 Nysa 
(Polsko), † 1534 Lanškroun (Ústí nad Orlicí). 
Pocházel z Dolního Slezska, studoval v Kra-
kově, stal se členem jednoho z vrati slavských 
klášterů, ale později se přidal k → refor-
maci. Po útěku z Vratislavi do Litomyšle 
se připojil k jednotě bratrské. Je prvním zná-
mým bratrským správcem sboru ve → Ful-
neku, vedl také sbor v Lanškrouně. Účastnil 

WEIMANN
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se bratrských poselství k Martinu Lutherovi. 
W. složil první kancionál pro něm. vyzna-
va če jednoty bratrské a jeden z nejst. něm. 
kancionálů vůbec, který se stal vzorem pro 
pozdější kancionály v Německu. Dílo s ná-
zvem Ein neu Gesangbuchlen vyšlo r. 1531 
v Mladé Boleslavi a obsahovalo 157 něm. no-
tovaných, liturgických i neliturgických písní, 
z nichž značnou část tvoří překlady z češtiny. 
Kancionál si získal znač nou oblibu a dočkal 
se mnoha dalších vydá ní. V Německu vy-
cházel často ve výborech už od konce 30. l. 
16. stol. W. písně vy soko oceňoval M. Luther, 
což přispělo k je jich rozšíření v reformač-
ních kancionálech (součástí repertoáru něm. 
evangelíků jsou dodnes). Pronikly silně také 
do něm. zpěvníků slez. provenience, a to 
už v poč. reformace, kdy se staly pilířem 
zpěvu přívrženců učení radikálního nábož. 
myslitele a jednoho z mnoha slez. mystiků 
Kaspara Schwenckfelda. V Čechách a na Mo-
ravě bylo W. dílo postup ně revidováno a dopl-
ňováno; význ. redakci představuje především 
v Ivančicích vydaný Kirchengesang (1566). 
Na tomto kancioná lu se redakčně i autorsky 
podíleli Michael Tham († 1571), správce 
něm. bratrského sboru ve Fulneku a v Lan-
škrouně, a přede vším Petr Herbert (okolo 
1530–71), fulnec ký rodák, bratrský spisova-
tel, humanista a básník (autor 94 písní pro 
nový kancionál). Několik W. písní přel. pro 
své kancioná ly i nejvýznamnější čeští evang. 
básníci 17. stol. → J. Třanovský, → J. A. Ko-
menský (např. píseň Kehr umb, kehr umb, 
du junger Sohn) a → K. Motěšický. 
Lit.: Jireček, J.: Hymnologia Bohemica, Praha 1878; 
Wolkan, R.: Das deutsche Kirchenlieder böhmischen 
Brüder im 16. Jahrhundert, Praha 1891; Ameln, K. (ed.): 
M. W.: Gesangbuch der Böhmischen Brüder 1531, Kas-
sel – Basel 1957; Mańko -Matysiak, A.: Schlesische Ge-
sangbücher 1525–1741. Eine hymnologische Quellen-
studie, Wroclaw 2006.   JMl 

WEISSMANNOVÉ , rodina řezbářů a kameno-
sochařů, která působila po čtyři gene-
race na Horním Slezsku a severovýchodní 
Moravě. 
V období od 60. l. 17. stol. do konce 18. stol. 
dílna vytvářela dřevěné a kamenné skulp-

tury, oltářní celky a mobiliář pro četné círk. 
objekty. Členové rodiny byli váženými ob-
čany města → Frýdku a význ. způsobem 
se podíleli na zakládání círk. bratrstev a fun-
da cí. Zákl. znaky charakteru tvorby, zvl. prv-
ních generací, vychází ze znalosti sochařské 
tvorby v oblasti měst Ratiboře, Nisy a Kra-
kova, kde se střetávaly vlivy západoevr. 
so chařů přicházejících přes Prahu s vlivy 
ital. umělců a díla sochaře Veita Stosse. To 
se v tvorbě W. projevilo snahou o dynamic-
kou formu a expresivitu výrazu docilovanou 
abstraktním uspořádáním drapérie. Řada děl 
zůstává autorsky neurčena a je přiřazena dílně. 
Např. reliéf se sv. Annou Samotřetí v kostele 
Všech Svatých v → Místku, hl. oltář v kostele 
sv. Kříže v → Příboře (30. l. 18. stol.), část 
sochařské výzdoby hl. oltáře a další mobiliář 
v kostele P. Marie tamtéž, dva boční oltáře 
v kostele sv. Bartoloměje v → Ostravě -Nové 
Vsi (30. l. 18. stol.) aj. Z kamenných soch 
např. socha sv. Jana Ne pomuckého u far-
ního úřadu ve Frýdku (poč. 18. stol.), sochy 
sv. Jana Nepomucké ho a sv. Antonína Paduán-
ského u hřbitovní brány v Dolní Lutyni 
(40. l. 18. stol.), socha sv. Jana Nepomuc-
kého u kostela sv. Kříže v → Karviné (40. l. 
18. stol.) a socha téhož světce u Svinovského 
mostu (asi 1756, dnes před farním kostelem 
v Ostravě -Třebovicích). 
Filip, sochař, * 1639 Żory (Polsko), † 1719 
Frýdek (Frýdek -Místek). 
Podle všech indicií se vyučil u sochaře Sala-
mona Steinhoffa z pol. Ratiboře, pracují-
cího pro šlechtickou rodinu → Oppersdorfů 
se sídlem ve Frýdku, kde se F. W. usadil 
v r. 1665. Z jeho jedenácti dětí dospěli synové 
Maty áš, Filip a dcera Maryanna. Tvorbu 
F. W. lze doložit pouze jediným dochovaným 
dílem, autorsky určeným zápisem v kroni ce 
kostela v Sedlišti, která uvádí, že řezbář Filip 
z Frýdku zhotovil v l. 1682–83 nejme novaný 
oltář ztotožnitelný s bočním oltářem sv. An-
tonína Paduánského se sochami sv. Jana Křti-
tele a sv. Pavla. V r. 1697 zhotovil křtitelnici 
a kazatelnu pro kostel v Dědičné Sedlnici. 

WEISSE
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Mathias (Matyáš), řezbář a kamenosochař, 
 * 1671 Frýdek, † 1742 Frýdek. 
St. syn Filipa W., u kterého se vyučil. 1694 
se oženil, ze 7 dětí dospěli synové Josef, 
Antonín, Hypolit, Mathias a dcera Barbo ra. 
V r. 1696 vybudoval ve vl. domě velkou dílnu. 
Byl členem měst. rady a purkmistrem Frýdku, 
jako člen Růžencového bra trstva při farním 
kostele sv. Jana Křtitele se podílel na přípravě 
stavby tamního poutního kostela P. Marie 
(→ poutní místa). V r. 1729 založil funda ci pro 
financování nově zal. špitálu, později zv. Hart-
schlegerovský. Nejvýraznější osobnost rodiny. 
Z jeho rozsáhlé tvorby jsou pí semně doloženy 
ozdobné rámky k tabličkám hl. oltáře (1702), 
kazatelna (1714) a dva andělé ke svatostán ku 
hl. oltáře (1733) pro farní kostel v Sedlišti. 
V r. 1705 zhotovil novou kaza telnu a poz-
ději hl. oltář pro kostel sv. Jakuba v Místku. 
R. 1717 pracoval pro kostel milosrd ných 
bratří v → Těšíně (dnešní Cieszyn, Polsko), 
kde zhoto vil kazatelnu a další nejmenované 
řezbářské práce. R. 1722 vytvořil kazatelnu 
a hl. oltář pro kostel Všech svatých v Místku. 
V r. 1733 zhotovil oltář sv. Jakuba Apoštola 
pro kostel sv. Kříže v Příboře. 
Filip Jakub, řezbář a kamenosochař, * 1675 
Frýdek, † 1726 Frýdek. 
Ml. syn Filipa, u něhož se vyučil. Několikrát 
byl purkmistrem města Frýdku. Písemně 
jsou jeho práce doloženy v Sedlišti, kde 
v r. 1713 osadil chórovou přepážku, 1716 
zho tovil pro kostel v Tošku (Toszek, Polsko) 
křtitelnici, sochu Zmrtvýchvstání a luxusní 
šlechtické křeslo do presbytáře kostela, další 
práce Fi lipa ml. splývají s tvorbou jeho bratra 
Maty áše a otce Filipa. 
Josef, řezbář a kamenosochař, * 1695 Frý dek, 
[†]. 
Nejst. syn Matyáše, u kterého se vyučil 
a se kterým se podílel na řadě zakázek. R. 1717 
se oženil poprvé, z 6 dětí 2 brzy zemřely. Po-
druhé se oženil v r. 1731, t. r. se stal purk-
mistrem Frýdku. Po druhém sňatku z Frýdku 
odešel neznámo kam. Společně s otcem Ma-
tyášem pracoval na sochařské a řezbářské 
výzdobě v kostele v Živci (Żywiec, Pol sko), 

kde v r. 1724 vytvořil oltářní sochy sv. Hie-
ronyma, sv. Františka, sv. Jana Evange listy 
a sv. Karla Boromejského. R. 1730 posta vil 
v kostele Všech Svatých v Místku boční ol-
táře sv. Jana Nepomuckého a sv. Ambrože. 
V r. 1739 podepsal smlouvu na zhotovení 
dvou dřevěných soch Kalvárie pro hřbitovní 
kapli ve slov. Považské Bystrici. 
Antonín, řezbář a kamenosochař, * 1700 Frý-
dek, † 1764 Frýdek. 
Syn Matyáše W., u něhož se vyučil. Byl dva krát 
ženat. Syn Theodor Leopold (* 1733) byl také 
sochařem žijícím ve Frýdku (dosud není ur-
čena žádná jeho práce). A. ranná tvor ba splývá 
do 40. l. 18. stol. s pracemi jeho otce Matyáše. 
Pro kostel ve Střelcích Opol ských (Strzelce 
Opolskie, Polsko) zhotovil v r. 1740 kazatelnu 
s četnou figurální výzdobou. V r. 1747 vytvo řil 
boční oltář sv. Barbory pro kostel Všech Sva-
tých v Místku. 1756 vytvořil nejmenova ný ol-
tář pro hřbitovní kostel sv. Anny v Dra hotuších 
u Hranic. Z r. 1753 pochází signo vaná kamenná 
socha sv. Floriána, umístěná druhotně u kostela 
sv. Jošta ve Frýdku, 1764 byla datována sig-
novaná socha téhož světce v Martinově (dnes 
nápisy ztraceny). 
Hypolit, řezbář a kamenosochař, * 1710 Frý-
dek, † 1776 Frýdek. 
Třetí syn Matyáše W., u kterého se vyu čil 
a po kterém zdědil dům s dílnou. Z H. 5 dětí 
dospěl pouze syn Josef ml. Od r. 1764 byl 
H. členem frýdecké měst. rady. Také jeho 
tvorba do 40. l. 18. stol. splývá s pracemi otce 
Matyáše. 1754 zhotovil boč ní oltáře sv. Jana 
Nepomuckého a P. Marie Čenstochovské pro 
farní kostel v Pštině (Pszczyna, Pol sko), pro 
tentýž kostel vytvořil v r. 1758 křti telnici. 
1760 zhotovil kazatelnu pro poutní kos-
tel P. Marie ve Frýdku, kde mu lze připsat 
také boční oltáře sv. Josefa a sv. Archanděla 
Michaela ze 60. l. 18. stol. 
Josef ml., sochař, * 1738 Frýdek, † 1805 Frý-
dek. 
Syn Hypolita W., po němž zdědil dům s díl-
nou, od r. 1763 žil v Místku. 1765 vytvořil 
pro kostel sv. Jana a Pavla v Místku oltář 
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sv. Inocence (mimo sochy adorujících an-
dělů), který je jeho jedinou známou prací. 
Lit.: Dobrowolski, T.: Sztuka na Śląsku, Katowice – 
Wrocłav 1948; Popiołek, Z.: Historia Śląska, Katowi ce 
1972; Chrzanowski, T. – Kornecki, M.: Sztuka Śląska 
opolskiego od średnowiecza do końca w. XIX, Kraków 
1974; Indra, B.: Barokní řezbáři a sochaři W. ve Frýdku, 
ČSZM-B 37, 1988; Olšovský, J. – Schenková, M.: Ba-
rokní malířství a sochařství ve východní části českého 
Slezska, Opava 2004; Chojecka, E. a kol.: Sztuka Gór-
nego Śląska od średniowiecza do końca XX wieku, Ka-
towice 2004; Olšovský, J.: Výtvarné umění ve Slezsku 
v epoše manýrismu, pozdní renesance a baroka, in: Slez-
sko v dějinách českého státu 1490–1763, Praha 2012. 
Obr.: S (33, 36).   ŠF 

WELES , vendryňské na kladatelství a po etický 
magazín, 1996–dosud.
Byl zal. → B. Trojakem a Vojtěchem Kuče-
rou na přelomu l. 1995/96 ve Vendryni jako 
kontinuální a vědomé navázání na → Modrý 
květ bratří Motýlů, jejichž → Literárních 
harend se Trojak s Kučerou aktivně účast-
nili. → P. Motýl také zpoč. velice úzce s W. 
spolupracoval literárněkriticky, do fejeto-
nisticky zaměřené Železniční rubriky často 
přispíval jeho bratr → I. Motýl. Název časo-
pisu připomímá slovanského boha, ale také 
se dešifruje jako Wendryňská literárně -es-
tetická společnost pro → Těšínské knížec tví, 
která časopis vydává. W. postupně přesídlil 
do Brna (2001), název společnosti se pak 
změnil na Wendryňská Literárně -Estetická 
Společnost, o. s., a podtitul Vendryňský poe-
tický časopis na Literární revue. Šéfred. byl 
zprvu V. Kučera, pak Miroslav Chocholatý, 
Ondřej Slabý a dnes Petr Čermáček. Náplň 
magazínu se nikdy nevázala jen na → Tě-
šínsko (poezie bývala uváděna i v pol. origi-
nále, příp. v → nářečí tě šínském), ale každé 
č. mělo svého lit. patrona (mj. Li Čhing-
-Čao, → J. Veselský, Imra al-Kajs, Tchao 
Jüan-ming, Gunnar Ekelöf, Richard Brauti-
gan, Ivan Diviš, Antonio Machado, Gudang 
Garam, Jonáš Záborský). V rubrice Překla-
datelská huť se objevují i překlady z jiných 
nár. literatur (bengálská, australská poezie 
aj.). Zvl. zpoč. časopis inklinoval k mladé 
i kanonické pol. literatuře (→ J. Sikora, Sta-
nisław Gola, Wisłava Szymborska, Gregorz 

Wróblewski aj.). Ediční řada nakl. W. vydala 
mj. Vánoční almanach 1996, sbírky Sivý 
křik (1997) a Prašivina (2010) → R. Faj kuse 
(1997), Bubnování na sudy (2002) a Kolo-
běžka (2008) → V. Slívy, Čeřeny Tomáše Lo-
tockého (2011), Skokem plavmo Vladimíra 
Šrámka (2010), sborník k devadesátinám 
Ludvíka Kundery Bezpodmínečné horizonty 
(2010), sborník věnovaný Brnu Po městě, jež 
je mi souzeno (2007), společně s nakl. Host 
antolo gii mladé pol. poezie Bílé propasti 
(1997), sborník k 70. výročí úmrtí → L. Ja-
náčka Du podel blesku (1998), publikaci bra-
trů Slívo vých Jízdenka z Hradce na Hradec 
(2003) aj. Básnický alm. W. vyšel pod názvem 
Cestou (2003). Od č. 16 se ve W. pravidelně 
vyskytuje fotografická/výtv. příloha na kří-
dovém papíře. W. se věnuje zejm. současné 
poezii, ale také současné próze, výtv. umění 
a fotografii, dává prostor pro literárněteore-
tické, resp. literárněhist. statě a studie. Stálou 
a respektovanou částí je rubrika Pásmo, kde 
je rozsáhlejší prostor věnován textům význ. 
lit. osobnosti, většinou básníka.
Lit.: Zelinský, M.: W. 1/1996, Tvar, 1997, č. 8; Kučera, 
V.: Ladies and gentlemans, brothers and sisters, mister 
Vojtěch „Page“ Kučera… (ptal se Michal Jareš), Tvar, 
2000, č. 17; Horák, O.: Hlavní chod: W. 12/2001 (rubrika 
časo -piso), Tvar, 2001, č. 12; Burian, V.: Čtenář časopisů, 
Weles 12/2001, LitN 12, 2001, č. 23; Slabý, O.: Jsme 
zaměřeni výhradně na původní českou poezii, dostupné 
z URL: http://www.czechlit.cz.   LM + RoPo + ZS

WENZELIDES , Otto, bankovní úředník, ně-
mecký nacionální politik, vlastivědný pra-
covník a odborný spisovatel, * 7. 3. 1877 
Opava, † 29. 6. 1958 Heidelberg (Německo). 
Po studiích na gymnáziu ve → Vidnavě 
(1887–96) studoval práva na vídeňské univer-
zitě (1901 dr. práv na základě disertace Von 
den Deutschen Siebenbürgens, 1902), kde 
se zúčastňoval aktivit student. bur šáckého 
spolku Silesia. V l. 1899–1903 byl zaměstnán 
jako soudní auskultant v → Opa vě a po krátké 
epizodě v Bílsku (Polsko) pracoval od r. 1903 
v Opavě jako sekretář a od r. 1912 jako věd. 
úředník Pozemkového a komunálního úvěr-
ního ústavu pro Slezsko. Současně se věnoval 
aktivní činnosti v orga nizacích na podporu 
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němectví ve Slezsku (Nordmark). U příleži-
tosti rozpadu habsbur ské monarchie pronesl 
z balkonu opavské radnice ostře protičs. pro-
jev a poč. r. 1919 se podílel na sepsání protičs. 
memoranda, určeného něm. poslancům. Byl 
krátce inter nován, r. 1924 opustil stát. službu 
a věnoval se zaměstnání v něm. družstev-
ním hnutí. Po rozpuštění Nordmarky zalo-
žil v Opavě Bund der Deutschen Schlesien. 
V r. 1939 byl zvolen radním města Opavy, ale 
politicky se již neangažoval. Před koncem 
války opustil Opavu, usídlil se v Heidecku 
u Norimber ka a od r. 1954 v Heidelbergu 
(Německo). V novém působišti se aktivně 
podílel na činnosti přesídlenecké organizace 
Slezanů, pořádal přednášky o historii staré 
vlasti ap. Byl odměněn diplomem Sudetoně-
meckého krajanského sdružení. – Trvalého 
významu jsou jeho vlastivědné práce, které 
vytvořil ve 20. a 30. l. 20. stol. a vzta hují 
se k dějinám Slezska a sev. Moravy. Jsou to 
především jeho čtyřdílné Heimat geschichte, 
zusammengestellt im Gedenken an unsere 
Vorfahren 1–4 (1921, 1922), které usilují 
zařadit dějiny regionu do širšího kon textu 
něm. dějin. Dnes mají cenu zejm. po stránce 
faktografické. Jsou zatíženy něm. naciona-
listickou ideologií a v době svého vzniku 
měly sloužit šíření ideje o něm. kult. nad-
řazenosti ve Slezsku a na sev. Moravě. Ještě 
výrazněji se toto pojetí objevuje v jeho díle 
o něm. dějinách Deutsche Geschich te (1931, 
kompilace pro propagandistické účely mezi 
sudetoněm. mládeží), v brožuře z r. 1933 Der 
schlesische Stamm und sei ne Sendung o slez. 
kmeni a jeho dějinném poslání a v díle Das 
Altvater -Beskidenland und seine geistige 
Leistung für das deutsche Volk (1941). Pozů-
stalost je uložena v Ger manisches Museum 
Nürnberg. 
Lit.: BSSSM NŘ 1 (13); Eichler, F.: Dr. O. W., in: Alte 
Heimat Kuhländ chen 11, 1958; Peschel, F.: Dr. O. W. 
zum Gedenken, in: Mährisch -schlesische Heimat 3, 
1958; König, W.: Das Schrifttum des Ostsudetenlandes, 
Wolfratshausen 1964; Buhl, O.: Troppau von A bis Z, 
München 1973.   MM

von WETZKY , Karl (původně Karel Vrcho-
vec ký), spisovatel, * 31. 12. 1935 Opava, 
† 6. 3. 2001 Philadelphia (USA). 
Po maturitě, když mu bylo zakázáno stu-
dium na VŠ, pracoval jako horník na dole 
Barbora v → Karviné. R. 1963 začal na FF 
UK dálkově studovat češtinu a historii, 
současně se věnoval žurnalistice a působil 
v televizi. V následujících l. vydal něko-
lik populárně naučných knih: Úder přijde 
z mlhy (1976) o něm. protiúderu v Arde-
nách, Hrozba z nebe (1977) o dějinách che-
mické, letecké, psychologické a pod mořské 
války a Lehčí než vzduch (1979) o his torii 
balónů a vzducholodí. R. 1978 emigroval 
do Německa, kde si změnil jméno, spolu-
pracoval s mnoha deníky, časopisy i rozhl. 
stanicemi (Deutsche Welle, Deutschland-
funk ad.) a překládal do němčiny čes. a slov. 
autory sci-fi. V ČR vydal populárněhist. 
prózu Bůh tomu chce (1998) o osudech → 
Čechů a → Moravanů na 3. křížové výpravě 
do Svaté země a knihu Po slové neviditelné 
smrti (1996), zabývající se tematikou virů. 
Za svůj nejúspěšnější román Gojele aneb Ži-
dovské příběhy křesťanského chlapce, který 
se odehrává na sev. Moravě, byl r. 1990 
vyznamenán cenou exilového PEN klubu, 
jehož byl členem. 
Lit.: Ströbinger, R.: Zemřel česko -německý spisovatel 
K. von W., Ostravský den, 20. 3. 2001.   OM 

WIELANDOVY MAPY SLEZSKA , soubor map 
Slezska, zpracovaný v letech 1722–36 Jo-
hannem Wolfgangem Wielandem a po revizi 
Matheasem von Schubar tem vydaný sou-
borně v červenci 1752 v Atlase Slezska (Atlas 
Silesiae). 
Po zpracování map J. W. Wielandem byly 
mapy zaslány jednotlivým hejtmanským 
úřadům k revizi. Z hejtmanských revizí vze-
šlo často mnoho chyb, neboť revizi konali ne-
odborníci. Přínosem však bylo zjištění řady 
omylů v topografickém názvosloví. Případné 
techn. nesrovnalosti, které se moh ly vy-
skytnout během rytí, měl řešit ing. – por. M. 
von Schubart (1723–58). Teprve 12. 9. 1735 
byla uzavřena smlouva mezi Ho mannovým 
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kartografickým ústavem a slez. mapovací 
komisí o vytištění map. Při počá tečních pra-
cích pro tisk se na mapových lis tech mün-
sterberského a zaháňského knížectví zjistily 
chybné propočty zeměpisných šířek a délek. 
Wieland astronomická pozoro vání prováděl, 
avšak nezanášel je do svých speciálních map. 
Vysvětlení už nemohl po dat, protože v říjnu 
1736 zemřel. Proto byl vyzván M. Schubart, 
aby ještě jednou zrevi doval celé dílo přímo 
v terénu. Od revize byl často odvoláván a po-
věřován jinými úkoly. Navíc byl za války, v bi-
tvě u Mollwitze (→ slez. války), raněn a zajat. 
Pokračoval však v práci jako ing. -mjr. v prus. 
službách; povolení k vydání map Slezska vy-
dal prus. král v říjnu 1750. – Atlas obsahoval 
21 map v tomto pořadí: 1. vévodství slezské  
od Tobiase Maiera (1749), 2. Dolní Slezsko 
(1745), 3. Horní Slezsko (1746), 4. vratislav-
ská diecéze (1751), 5. knížectví grod kovské, 
6. olešnické, 7. → opavské, 8. → krnovské, 
9. zaháňské, 10. münsterberské, 11. svídnické, 
12. javorské, 13. hlohovské, 14. opolské, 15. ra-
tibořské, 16. vratislavské, 17. leh nické, 18. břež-
ské, 19. volovské, 20. → těšínské, 21. hrab-
ství kladské od T. Maiera (1747). – Atlas byl 
v minulosti a je i nyní velmi vysoce hodno-
cen především pro svůj obsah, který předstihl 
všechna před cházející díla. Na všech mapách 
knížectví je kromě hranic poměrně velmi 
podrobně zná zorněna říční síť, rybníky, pod-
máčené teré ny a bažiny. Horopis je znázorněn 
na tehdej ší dobu moderní metodou – nepra-
videlným šrafováním. Lesy jsou znázorněny 
zákresem skupin stromů. Je zakreslena i sil-
niční síť s důležitějšími poštovními stanicemi. 
Zná zorněno je → osídlení. Obce jsou znázor-
něny podle velikosti a funkce (král. města 
s hradbami, města s hradbami, města bez 
hradeb, městečka, kláštery, vesnice s koste-
lem, vesnice bez kostela, protažené vesnice, 
dvory). Také jsou znázorněny drobné hosp. 
objekty (větrné a vodní mlýny, smolárny, ov-
čince, ovčácké chatrče, cihelny, želez né doly, 
hutě na výrobu železa a mědi, převozy přes 
řeku, hostince, prameny kyselek). Na všech 
mapách Slezského atlasu je měřítko udáno 

slez. (6 479 m) a germán skou mílí (7 415 m). 
Mapy byly opatřeny bohatě zdobenými kar-
tušemi s vepsanými tituly map. Každá z orá-
movaných kartuší je nejen samostatným um. 
dílem, ale také no sitelem informací o histo-
rii a hospodářství prezentovaného knížec-
tví. – W. m. S. v rámci Atlasu silesiae jsou 
digitalizovány a zpřístupněny na serveru 
www.manuscriptorium.com.
Lit.: Horodyski, B.: Dzieje Atlasu Śląska 1720–1752, 
Warszawa 2002; Novák, V.: Wielandovy mapy Slezska, 
SlSb 49, 1951; Novák, V. – Murdych, Z.: Kartografie 
a topografie, Praha 1988. 
Obr.: K8–11.   JK

WIELGUS , Jindřich, sochař, řezbář, grafik, ty-
pograf * 26. 2. 1910 Karviná, † 6. 5. 1998 
Praha. 
Vyučil se řezbářem, od r. 1931 studoval na praž-
ské Uměleckoprůmyslové škole (učitel Karel 
Dvořák), od r. 1934 na AVU v Praze (uči tel 
Otakar Španiel), v l. 1937–38 byl stipendis tou 
na Academia di belle arti di Roma (uči tel Angelo 
Zanelli). Udržel si vztah k rodnému kraji vol-
bou námětů (Havíř s kvádrem, 1945; Ze šichty, 
1949, ad.), jeho plastiky jsou blízké tvorbě Con-
stantina Meuniera; opakovaně se vracel k žen-
ské figuře, někdy s evangelijními (Pie ta, 1942; 
Pláč tří Marií, 1943), jindy myto logizujícími 
náměty (např. reliéf Tři Grácie, 1959, umístěno 
v Kulturním domě → Karviná). Z realizací pro 
veř. prostor: Věčná Eva v → Lázních Darkov 
(1957), Sedící před nemocnicí v → Havířově 
(1959), Mír (Matka s dítětem a holubicí) před 
ZŠ 1. máje tamtéž (1959), Podvečer na Hlavní 
tř. v → Ostravě -Porubě (1963), Maryčka Mag-
donova na ul. Radniční ve → Frýdku (1965–71), 
Horník s kvádrem před budovou → SU v Kar-
viné (1967), Zdravé životní prostředí / Matka 
s dítětem u Fakultní nemocnice v Ostravě-Po-
rubě (1985–86) ad. Řadou do dřeva řezaných re-
liéfů zejm. s motivy žen z konce 60. a poč. 70. l. 
vyzdobil interiéry sanatoria v Lázních Dar-
kov. Vystavoval v Galerii Baracaccia v Římě 
(1938), na výstavách čs. umění v Luzernu 
(1947), Terstu (1947), São Paulu (1957). Díla 
se nacházejí ve sbírkách NG, MG a → GVUO.

WIELANDOVY MAPY SLEZSKA
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WIGSTADTL WILCZKOVÉ

Lit.: Řezáč, J.: Sochař J. W., Ostrava 1965; Holý, P.: 
Sochy J. W., Výtvarná práce, květen 1961; Hlavá-
ček, L.: J. W., Praha 1978; Pánková, M.: J. W. Drawing 
and Sculpture, Wrexham, Wales, 1988; Procházka, V.: 
Národní umělec J. W., Ostrava 1990. 
Obr.: S (74, 83).   PH

WIGSTADTL  → Vítkov

WIHODA , Martin, historik, * 14. 2. 1967 Opava.
Po absolvování opavského gymnázia vystu-
doval historii na FF UJEP v Brně (1985–89; 
PhDr. 1989). Od r. 1990 působil na Ústavu 
historie a muzeologie FPF → SU (zahr. stáže 
v něm. Würzburgu, Marburgu a ital. Chieti), 
od r. 1998 v Historickém ústavu FF MU 
(1999 Ph.D., 2005 doc.). V r. 2010 byl jme-
nován prof. – Odb. zájem směřuje především 
k dějinám vrcholného středověku (Zlatá bula 
sicilská. Podivuhodný příběh ve vrstvách pa-
měti, 2005), často s akcentací tematiky rod-
ného Slezska (Hrady českého Slezska, 2000, 
spolu s → P. Kouřilem a → D. Prixem; studie 
o → Přemyslovcích opavských, → řádu něm. 
rytířů ad.) či Moravy (Vladislav Jindřich, 
2007).
Lit.: LSČH.   JI

WILCZKOVÉ , česky Vlčkové, starobylý slez-
ský šlechtický rod. 
Členové rodu jsou v Polsku připomínáni již 
ve 12. stol. Ve 2. polovině tohoto stol. získali 
také statky ve Slezsku a odtud také predikát 
z → Hlučína a Dobré Zemice / von Hultschin 
und Gutenland. R. 1506 byli W. povýšeni 
do stavu říšských svob. pánů a listinou 
z 27. 4. 1713 byl pak polní pod maršálek He-
inrich Wilhem (1665–1739) za zásluhy v boji 
proti Turkům pod Evženem Savojským po-
výšen do stavu říšských hr. Pro dva své nejst. 
syny, Josefa Mariu (1700–77) a Josefa Bal-
thasara (1710–87), vytvořil majoráty, čímž 
došlo k rozdělení rodu na dvě větve. Z po-
tom ků Josefa Balthasara proslul Johann Josef 
(1738–1819), jenž byl vyslancem u král. dvora 
v Neapoli a později rak. ministrem v Miláně. 
V době, kdy stál v čele primo geniturní větve 
rodu Josef Maria W., bylo 1763 v údolí Burňa 
ve Slezské → Ostravě objeveno uhlí. Ale 

těžbu ve vl. režii zahá jil až jeho syn Franz Jo-
sef (1748–1834), který v r. 1787 převzal slez-
skoostr. důlní díla Martina von Kühlenze. W. 
pak na svých panstvích až do jejich zestát-
nění v r. 1945 provozovali nejen zeměděl-
skou výrobu, ale také těžbu uhlí, produkci 
stavebních hmot ad. – Zajímavou osobností 
byl vnuk před chozího Johann Nepomuk 
(1837–1922), který proslul jako mecenáš věd 
a umění. Byl c. k. komorním tajným radou 
a dědičným členem panské sněmovny říšské 
rady. V l. 1868–72 přispěl částkou 150 tis. 
zl. a osobně dohlížel na zřízení skladů uhlí 
a potravin na Nové zemi pro první rakousko-

-uh. výpravu k sev. pólu, r. 1882 se zú-
častnil badatelské expedice k ostrovu Jan 
Mayen a spolufinancoval ji, v l. 1863 a 1868 
uskutečnil výpravy Afrikou. Byl vášnivým 
lovcem, od r. 1869 členem Rakouské antro-
pologické společnosti a spolu s hr. Braune-
rem stál u neúspěšného pokusu o zřízení 
zoologické zahrady ve Vídni. Byl rovněž 
čest ným členem Císařské akademie věd, 
členem ku ratoria Rakouského muzea pro 
umění a průmysl ve Vídni atd. Za zásluhy 
o rozvoj monarchie byl v r. 1873 vyzname-
nán komandérským křížem Leopoldova řádu, 
byl ryt. Řádu zlatého rouna a čestným obča-
nem Vídně. V neogot. slohu nechal přebudo-
vat hrad Kreuzenstein u Vídně a shromáždil 
na něm rozsáhlé um. sbírky. Svůj životní 
příběh sepsal v díle, jež vyšlo posmrtně pod 
názvem Erzählt seinen Enkeln Erinnerun-
gen aus seinem Leben (1933). Po rozdělení 
monarchie pobývali členové rodu W. pře-
devším v Rakousku a do dění na Ostravsku 
výrazněji nezasahovali. – Kromě již zmi-
ňovaného Hlučína, Dobrozemice (dnešní 
Dobrá u → Frýdku -Místku) a Slezské Os-
travy (→ Slezskoostravský hrad) vlastnili 
W. v regionu čes. Slezska a severových. Mo-
ravy např. statky → Klimkovice, Heřmanice, 
Velká Polom či Dobroslavice.
Lit.: Myška, M. a kol.: Historická encyklopedie podni-
katelů Čech, Moravy a Slezska do roku 1945, Ostrava 
2003. 
Obr.: S28.   AZ 

WIELGUS
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WILLMANN WINKLER

WILLMANN , Adalbert, malíř, * 12. 8. 1889 Je-
seník, † 16. 11. 1928 Bukovice (Jeseník). 
Po ZŠ se vyučil kresličem u fy Re genhart 
a Raymann v → Jeseníku, která ho podpo-
řila ve studiu na tkalcovské škole v Šum-
perku (1911). R. 1912 navštěvo val večerní 
kurzy uměleckoprům. školy a soukromou 
Bauerovu školu ve Vídni. V l. 1913–14 byl 
posluchačem vídeňské akade mie. Po válce 
žil nějaký čas ve Šternberku, poté v již. Ty-
rolích. V l. 1922–23 učil kres lení na reál-
ce v → Opavě, další 2 r. strávil v Egyptě 
a poté se trvale usadil v Bukovicích u Je-
seníku. Nedlouho před svou smr tí podnikl 
cestu do Itálie. Maloval olejem, akvarelem 
i pastelem, hl. tématem byly kra jiny, je však 
znám i jako portrétista (Podo bizna kardinála 
Bertrama). V krajinomalbě se snažil při real. 
přístupu k tvorbě o osobitou výtv. zkratku 
a charakteristickou barev nost. Vystavo-
val s → O. Schweigelem a R. Assmannem 
(→ Assmannové) r. 1920 v Ob chodní komoře 
v Opavě, za pobytu v Egyptě velice úspěšně 
v Káhiře, samostatně r. 1927 ve Frývaldově 
(dnes Jeseník), se spolkem → Vereinigung 
bildender Künstler Schlesiens v opavském 
muzeu (dnes → SZM). Jeho posmrtná 
výstava se uskutečnila r. 1928 v Jeseníku. 
Lit.: Freiwaldau – Gräfenberg. Ein Heimatbuch, Kir ch-
heim unter Teck 1988. 
Obr.: V91.   MF

WINKLER , Adolf, malíř, * 21. 4. 1826 Návsí 
(Frýdek -Místek), † asi 14. 1. 1874 Leipzig 
(Německo). 
Syn evang. pastora → J. Winklera. Dosud 
málo známá osobnost v historii malířství 
sev. Moravy a Slezska. Pravděpodobně stu-
doval v Bratislavě a Pešti. W. tvorba vyka-
zuje jistou spřízněnost s dílem slov. Petera 
Michala Bohúňa. → GVUO vlastní dosud je-
diné známé a patrně klíčové portrétní obrazy 
ze 40. a poč. 50. l. 19. stol. – dva autopor tréty, 
podobiznu otce Jana W. a podo biznu uměl-
covy nevl. matky Petronily. Přes torzální 
znalost W. tvorby jej lze označit za jednoho 
z nejvýznamnějších čes. malířů své doby 
v regionu sev. Moravy a Slezska. 

Lit.: Jůza, V.: České malířství XIX. století, Ostrava 
1978; Jůza, V.: České malířství 19. století, Ostrava 1988; 
Výtvarní umělci severní Moravy a Slezska ve sbírkách 
Galerie výtvarného umění v Ostravě 1900–1950, Ostrava 
2006. 
Obr.: V54.   PB 

WINKLER , Jan, evangelický kněz, národo-
pisný pracov ník, * 18. 11. 1794 Vsetín, † 4. 1. 
1874 Ná vsí (Jablunkov, Frýdek -Místek). 
Narozen v evang. soukenické rodině. Stu-
doval na Slovensku v Trenčíně, Kežmarku, 
od r. 1813 na kat. akademii v Košicích a poté 
na evang. kolegiu v Prešově. Po krátkém uč. 
působení na evang. škole v Bílsku studo val 
v l. 1818–20 v Lipsku bohosloví. Kaza telskou 
činnost zahájil v rodném Vsetíně, od září 
1826 kázal v Návsí u → Jablun kova, zároveň 
vyučoval zpěv na těšínském evang. gymná-
ziu (podnítil zde vznik student. čtenářského 
spolku). Za → revoluce 1848/49 se angažoval 
v přípravě voleb do zem. sněmu, napsal spi-
sek Poznaczenie życ zeń siedlaków zgromad-
zonych w Cieszynie dla wolenia wysłańca 
do Opawy, který uvá dí zákl. požadavky, 
včetně zrušení roboty bez náhrady. Revoluci 
však odmítl a zůstal věrný svému prorak. 
konzervativnímu pře svědčení. V osvětové 
činnosti pokračoval i po porážce revoluce. 
Usiloval o zlepšení soc. postavení beskyd-
ských horalů, angažoval se zejm. v boji proti 
alkoholismu (Zaraza gorzałki, 1844). Pod 
vlivem Kollárovým, Šemberovým a Helce-
letovým rozvíjel lit., pedagogickou i sklada-
telskou činnost. Napsal řadu národopisných 
pojednání (Jarmark, Beseda kávová, Sanit-
ráři, Horal a drotar, Čertovo se dílo nedaří, 
Ondraszek), které uveřejnily pražské Květy. 
Věnoval se skla datelské činnosti (k → Ci-
tha ře sanctorum → J. Třanovského složil 
chorální čtverozpěvy) i sběru → lid. písně. 
Pro povznesení škol ství koncipoval učebnice 
(Mały rachovnik, Základy rozpočtů vysvět-
lené řečí přesnější) i hud. příručky (Zbor 
zpěvný, Zásady hudby).
Lit.: BSSSM 2; Volf, J.: Příspěvek k životopisu evange-
lického kněze J. W., Reformační sborník 5, 1935; Mar-
tínek, V.: Slezský buditel J. W., Pozor, 1938; Nehýbl, J.: 
J. W. Kapitoly z národního obrození na Těšínsku, Opava 
1961.   LD
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WITTASSEK WITTEK

WITTASSEK , David, architekt, * 26. 11. 1970, 
Opava. 
Po absolvování Střední průmyslové školy 
stavební v → Opavě r. 1989 studoval 
v l. 1989–95 na Fakultě architektury VUT. 
Se spolužáky Davidem Lédlem a → J. Ze-
linkou založil v r. 1997 skupinu Atelier 
38, zaměřenou na projekty rodinných 
a bytových domů, kancelářských a výrob-
ních objektů. V r. 2002 se osamostatnil 
a od r. 2003 spolupracoval s pražským ate-
liérem QARTA, následně vznikla QARTA 
architektura se sídlem v Praze i Opavě. Čle-
nem České komory architektů od r. 2003. 
Autor výrazného rukopisu, inspirovaného 
modernismem a současnou západoevr. ar-
chitekturou, vytváří projekty rodinných 
domů a vil, sportovních zařízení, prům. ob-
jektů i interiérů. Zprvu spolupracoval s arch. 
J. Zelinkou. Navrhli např. tenisový klub 
(Budečská 4, 2001–02) a sídlo firmy Lift-
comp (Záhumenní 11, 2003) v → Ostravě. 
V Opavě to byla rekonstrukce secesního 
bytového domu na kancelářský (Růžová 14, 
1999–2002) nebo koupelnové studio R 70 
(Rolnická 70, 2002). Poté založil vl. arch. 
kancelář. Navrhl např. vl. rodinný dům 
v Opavě (2004–09). V rámci QARTA ar-
chitektura ve spolupráci s Jiřím Řezákem 
navrhl rodinný dům v Opavě -Kylešovicích, 
Palisova 5 (2003–06). Společně vypraco-
vali i návrh rekonstrukce Tyršova stadionu 
v Opavě (2009–11). Z nerealizovaných ná-
vrhů je třeba zmínit projekt rekonstrukce 
→ Jánských Koupelí na Vítkovsku (2004) 
nebo návrh zimního stadionu v Opavě 
(2009). 
Lit.: Jiné domy 007, Ostrava 2007; Vybíral, J. (ed.): 
Slavné vily Moravskoslezského kraje, Praha 2008; Ro-
sová, R. – Strakoš, M. (ed.): Průvodce architekturou 
Opavy, Ostrava 2011. 
Obr.: A108.  MS

WITTEK , Bruno Hans, romanopisec, * 15. 2. 
1895 Bruntál, † 27. 1. 1935 Opava. 
Ve své době velmi oblíbený, avšak dnes již 
téměř zapomenutý autor. Po romantizujících 
začátcích přešel k lid. příběhům ze selského 

prostředí, např. v knize Romantischer Gar-
ten (1925) nebo Höhenfeuer (1920). V jed-
nom ze svých nejlepších románů Sturm 
überm Acker (1927) zobrazuje lid. hrdinu → 
H. Kudlicha, který po → revoluci 1848/49 
podněcuje osvobození poddaného rolníka 
od roboty a prosazuje společně s čes. poslanci 
soc. i národnostní spravedlnost. Stejně tak 
v románu Peter Leutrecht (1930) v symbo-
licky pojmenovaném hrdinovi, který slou ží 
lidu a jeho právům, líčí nár. obranný boj lidu 
za → třicetileté války. Internacionální prvky 
lze nalézt v jeho výroku o tom, že by → Němci 
měli zanechat nacionální úzkopr sosti černo-

-žlutého stát. a nár. symbolu. W. inklinuje 
k evropanství, což bylo v literatu ře sudetoněm. 
regionu zvl. z polit. hlediska neobvyklé. 
Lit.: Rusinský, M.: Němečtí Slezané. Literární stu-
die, Opava 1933; Martinek, L.: Dvojí výročí B. H. W., 
Alternativa, 1995, č. 6; Stupek, I.: Deutsche Literatur 
der Zwischenkriegszeit im tschechischen Schlesien 
1918–1938, Ostrava – Šenov u Ostravy 2002.   IS 

WITTEK , Oskar, architekt, * 1906 Krnov 
(Bruntál), [†]. 
Studoval na vídeňské Akademii u Cle-
mense Holzmeistera, následně působil 
v l. 1928–30 jako jeho asistent na Akade-
mii v Düsseldorfu, poté ve 30. l. jako doc. 
v Zerbstu (Anhalt). Žil však v → Krnově 
a působil v regionu (Krnov, → Opava), 
po válce ve Füssenu (Švábsko). Stylově měl 
blízko k expresionismu, stylu nové věcnosti, 
na sklonku 30. l. i k monumentálnímu tradi-
cionalismu. Z jeho realizací v regionu patří 
k nejvýznamnějším správní budova továrny 
Fiedor v Opavě, ul. Olomoucká 8 (1932) 
a dům Leopoldiny Mildnerové v Krnově, ul. 
Žižkova 20 (1935). Ostatní projekty zůstaly 
v projektech (např. divadlo v Krnově, 1928; 
kostel sv. Hedviky v Opavě, 1928; spol. dům 
v Opavě, 1930; pamětní síň → H. Kudlicha 
v Úvalně, 1944).
Lit.: Girschek, O.: Von den bildenden Künstlern des 
Altvaterkreises, Der Oberschlesier. Monatschrift für das 
heimatliche Kulturleben 12, 1930; Šopák, P.: O. W. Ar-
chitektura jako monument, AHUSO 4, 2011; Rosová, 
R. – Strakoš, M. (ed.): Průvodce architekturou Opavy, 
Ostrava 2011. 
Obr.: A75.   JJu
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WOJNAR WRONICZ

WOJNAR , Jan, konceptuální umělec, fotograf, 
autodidakt, * 17. 8. 1944 Vendryně (Frýdek-

-Místek).
Vystudoval Strojní průmyslovou školu v → 
Karviné (1962). Um. dovednosti a znalosti 
teorie umění získal samostudiem. Zprvu jej 
ovlivňovaly modernistické tendence, které 
však už ve 2. polovině 60. l. (v souvislosti 
s tzv. novou citlivostí) zavrhl ve prospěch 
konceptuálního umění budovaného na racio-
nální složce a aktivitě diváka (tzv. otevřené 
dílo). Nejdříve zaujal svými Přesýpacími 
básněmi, v nichž je černá reliéfní struktura 
zasypávána bílým pískem. Naproti tomu Bílé 
monochromy, kompozičně přísně vyvážené 
bílé obrazy s reliéfní ornamentální struk-
turou, poskytují prostor k přelévání světla 
a stínu. Oba tyto postupy dosud W. ve své 
tvorbě uplatňuje a patří k jejím vrcholům. 
Po r. 1970 vznikaly též dialekticky kompono-
vané Procesuální básně a Mřížkové básně, zal. 
na vzájemném vztahu a transformaci struktur 
v rámci pevné, neměnné mřížky. Na přelomu 
tisíciletí se k nim připojily ještě Samovztažné 
básně (zrcadlové otisky vytvářející proměn-
livou symetrii) a Vztažné básně (zkoumání 
trojrozměrnosti předmětů v jejich otisku 
do papíru, jímž byly obaleny). Konceptuální 
postupy vnáší W. také do svých Autofoto-
gramů (vzniklých poškozením a osvětlením 
fotopapíru), Diagramů (fotografické zachy-
cení akce a její prostorové přenesení do kres-
leného diagramu) a dalších fotografických 
technik. W. se účastnil řady výstav vizuální 
poezie doma i v zahraničí (Rotterdam a Ut-
recht, 1975; Londýn 1978; Slezský koncept 
v → GVUO, 2004, ad.). Samostatně vystavo-
val např. v Galerii studentského klubu v Brně 
(1977), Výstavní síni Na půdě v Českém → 
Těšíně (1981), Domu kultury Petra Bezruče 
v → Opavě (1989), Galerii Langův dům ve → 
Frýdku -Místku (1995, 2009), → Domě umění 
v Opavě (2000), Pražákově paláci MG (2001), 
Fotografické galerii → Fiducia v → Ostravě 
(2002) či Galerii Maldoror v Praze (2009). 
Je zastoupen ve sbírkách NG, MG, Muzea 
umění v Olomouci, GVUO, → MB, Muzea 

moderního umění v ital. Bolzanu či Kabinetu 
státních uměleckých sbírek v Drážďanech. 
W. žije a tvoří v → Třinci.
Lit.: J. W. Vizuální realizace, Ostrava 2004; Valoch, J.: 
Slezský koncept, Ostrava 2004; Lasotová, D.: Bydliště: 
Třinec – Karel Adamus, J. W., Ostrava 2005; Výtvarní 
umělci Třinecka, Třinec 2012. 
Obr.: V (205, 218).   JI

WOLNY  (WOHLNY , VOLNÝ), Gregor (Řehoř), 
benediktinský mnich, kněz, pedagog, histo-
rik a topograf Mora vy, * 20. 12. 1793 Příbor 
(Nový Jičín), † 3. 5. 1871 Rajhrad (Brno-
-venkov). 
Vl. jm. Tomáš Josef. Syn zámožného souke-
níka. V l. 1805–11 stu doval na piaristickém 
gymnáziu v Příboře, v l. 1811–12 v Brně 
a v l. 1812–15 teologii v Olomouci. V r. 1816 
vstoupil do kláš tera benediktinů v Rajhradě 
a r. 1818 vysvě cen na kněze. V l. 1821–43 byl 
prof. gymná zia v Brně, poté se věnoval pouze 
věd. práci. Studoval dějiny a topografii Mo-
ravy, infor mace získával bádáním v archi-
vech, knihov nách i formou dotazníků (obce, 
fary). V r. 1826 dal podnět k vydávání ro-
čenky Taschenbuch für Geschichte Mährens 
und Schlesiens, kolem níž soustředil badatele 
o dějinách obou zemí. Jeho stěžejními díly 
jsou topografie Moravy – šestisvazková svět-
ská (Die Markgraf schaft Mähren, topogra-
phisch, statistisch und historisch geschildert, 
1835–45, uspořádána podle tehdejších krajů 
a panství) a devítisvazková círk. (Kirchliche 
Topographie von Mähren, meist nach Urkun-
den und Handschriften, 1855–66, podle die-
cézí a farností). Jeho život a dílo připomí ná 
pomník v rodném Příboře. 
Lit.: BSSSM 3; Wurzbach 58; Slavík, F. A.: O literární 
činnosti Ř. W., ČMM 17, 1893; Janák, J.: Dvě stě let 
od naroze ní Ř. W., ČMM 112, 1993.   MM

WRONICZ , Jadwiga, lingvistka, dialektoložka,
 * 15. 10. 1944 Koniaków (Cieszyn, Polsko). 
Absolvovala studium pol. jazyka na FF Jagel-
lonské univerzity v Krakově (1968), s nímž 
je trvale spojena a kde působí jako prof. 
v Ústavu polské dialektologie Polské akade-
mie věd. Zabývá se hl. nář. slovní zásobou 
a vývojem pol. jazyka. Rodnému → Těšínsku 
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věnovala mj. Słownik gwarowy Śląska Cie-
szyńskiego (1995) či práci Słownictwo pi-
sarzy cieszyńskich XVIII wieku (1992).   IB

WÜNSCH , Rudolf, hudební pedagog, * 2. 9. 
1880 Zlonice (Kladno), † 18. 7. 1955 Brno. 
Věnoval se od dětství hře na hud. nástroje. 
Na varhanickém oddělení pražské konzerva-
toře byl žákem Josefa Kličky a Karla Stec-
kera. V l. 1899–1904 vykonal stát. zkoušky 
ze zpěvu, houslí, klavíru a varhan, absol-
voval odb. kurzy ve Vídni, Praze, Berlíně, 
Norimberku, Würzburgu, externě studoval 
vysokošk. oddělení Akademie pro církevní 
hud bu a chorální zpěv ve Vídni. V období 
1906–30 působil jako prof. hudby a zpěvu 
na uč. ústavu ve Slezské → Ostravě. Se 
školním sborem a orchestrem připravil řadu 
koncer tů, školních akademií ap., hodnotné 
byly zvl. koncerty v rámci Smetanova roku 
1924. Krátce byl sbormistrem slezkoostr. → 
Záboje, v l. 1909–14 také sbormistrem → 
Pěveckého sdružení slezských učitelů. Podí-
lel se na ostr. hud. životě svými varhanními 
koncerty, v nichž uváděl přede vším skladby 
čes. a něm. baroka a romantis mu. Přednášel 
na uč. kurzech, konferencích i v rozhlase, 
psal hud. příručky, učebnice a zpěvníky, vě-
noval se i hud. kompozici. Ve 30. l. působil 
na ženském uč. ústavu v Brně. Po druhé svět. 
válce byl lektorem FF MU a prof. brněnské 
konzervatoře. 
Lit.: Stolařík; Mazurek.   JM 

WÜNSCHE , Vilém, malíř, * 1. 12. 1900 Še nov 
(Frýdek -Místek), † 3. 5. 1984 Šenov. 
Do 21 l. pracoval jako důlní zá mečník. Na-
vštěvoval večerní kurzy kresby při → Kul-
turní radě pro širší Ostravsko, pak studoval 
na pražské Uměleckoprůmyslové škole (uči-
tel Antonín Hofbauer), na AVU v Praze 
(učitelé Josef Jindřich Loukota, Jakub Ob-
rovský, Max Švabinský). V l. 1927–28 po-
bíral stipendium v Paříži. V r. 1931 se vrátil 
na Ostravsko. Byl členem → MSVU. Jeho 
tvorba se ná mětově soustředila na prostředí 
prům. kra jiny a hornické práce. Za druhé 
svět. války byl v koncentračním táboře 

v Osvětimi, po r. 1945 vznikl cyklus obrazů 
s osvětimskou tematikou. Malba se opírá o vý-
raznou kres bu, někdy vyjádřenou kontu-
rou. Řada obra zů má realisticky narativní 
charakter, nejvý znamnější díla – zejm. ze 
30.–40. l. – jsou nesena v duchu syntetizu-
jícího realismu s důrazem na kulturu ba-
revného přednesu. Z význ. děl: Jaro pod 
haldami (1936), Z hal dy (1944), S deputátem 
(1936), Květen 1945 (1945), Osvětim – Ná-
vrat z práce (1946) ad. Vystavoval r. 1931 
v → Domě umění v → Ostravě (s malíři 
Františkem Slížem a Františkem Břežným), 
tamtéž r. 1946 představil osvětimský cyklus, 
1975 souborné dílo; r. 1975 také ve Špálově 
galerii v Praze; jedna z posledních soubor-
ných výstav se uskutečnila r. 2000 v Galerii 
Viléma Wünsche v → Havířově ke 100. vý-
ročí narození. Díla jsou ve sbírkách NG, → 
GVUO, Galerie Vyso činy v Jihlavě, MG, 
v ostr. České spořitelně a Nové radnici. 
Lit.: Svoboda, J.: V. W., Ostrava 1977; Holý, P.: V. W. 
(1900–1984), Havířov 2000; Výtvarní umělci severní 
Moravy a Slezska ve sbírkách Galerie výtvarného umění 
v Ostravě 1900–1950, Ostrava 2006. 
Obr.: V (127, 143).   PH

WÜRBENTHAL  → Vrbno pod Pradědem

WYKRENT , Jaroslav, hudební sklada tel, textař, 
zpěvák, * 10. 9. 1943 Přerov. 
Narodil se v rodině amatérských zpěváků. 
Od dětství hrál na klavír, později na kytaru. 
Své první texty dodával amatérským kape-
lám (např. Akademik jazz band v Přerově). 
Skládání hudby a psaní písňových textů 
se věnoval i během voj. služby. Po návratu 
z vojny (1964) se stal doprovodným kytaris-
tou a textařem přerovské amatérské skupiny 
Synkopa. Po odchodu frontmana skupiny 
→ P. Nováka (1967) také sólově zpíval a ka-
pelu v l. 1967–71 umělecky vedl. Vystupoval 
i sólově a své texty nabízel P. Novákovi, → 
H. Zagorové, Haně Buštíkové a → Flamingu, 
v němž od r. 1971 hostoval. Užší spolupráce 
s Flamingem (zejm. s → J. Urbánkem) vedla 
ke stálému angažmá ve skupině a natočení 
autorské desky Jak vypadá štěstí (1977). 
Propojením skladatelské a textařské práce 
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vznikla řada hitů, napsaných především pro 
→ M. Rottrovou (Agnes, 1970; Řeka lásky, 
1974; Lásko, 1974; Střapatá, nohatá, 1979; 
To nic, 1979 ad.). V r. 1999 ze zdravotních 
důvodů skončil s aktivní tvorbou. V součas-
nosti především moderuje hud. pořady v Čes-
kém rozhlasu Brno a Olomouc a příležitostně 
píše texty (např. pro album → P. Streichla 
Za dveřmi, 2007).
Lit.: Sehnal, M.: Poezie v písních J. W., Melodie, 1984, 
č. 10; oficiální internetové stránky skupiny Synkopa: 
http://www.synkopa.eu/historie.   KR

Z
Z BIEGIEM OLZY , antologie polské literatury. 
Vyšla v r. 1990 v Katovicích u příležitosti 
prezentace lit. tvorby polsky píšících autorů 
na čes. → Těšínsku (tzv. Zaolziańskie Dni 
Literatury w Katowicach). Vznikla záslu-
hou Tadeusze Kijonky, dále → K. Kaszpera, 
→ R. Putzlacher -Buchtové a → W. Sikory. 
Obsahuje Kijonkův úvod, básně 24 básníků 
a Kaszperův doslov. Jednotliví tvůrci jsou 
prezentováni nejen samotnou tvorbou, ale 
také stručnými životopisnými poznámkami 
a fotografiemi. Obálku navrhl těšínský vý-
tvarník Tadeusz Wratny.   IB

ZÁBOJ , pěvecký spolek ve Slezské Ostravě, 
1893–1951. 
Po delších přípravách vznikl v listopadu 1893 
na Slezské → Ostravě pěvecký spolek Z. Jeho 
prvním sbormistrem se stal → C. M. Hraz-
dira. Na utváření um. profilu spolku se podí-
leli především → E. Bartoníček (od r. 1897), 
který spatřoval poslání Z. v propa gaci → 
lid. písně mezi obyv. Slezska a sev. Mo-
ravy, → E. Rund (1907–30), jenž rozvi nul 
velkorysou spolupráci s moravskoostr. → 
Lumírem (byl jeho sbormistrem v obdo bí 
1911–30), a → J. Schreiber, který zvl. ve 30. l. 
se Z. provedl kantáty Bedřicha Smetany, 
Antonína Dvořáka, Zdeňka Fibicha a La-
dislava Vycpálka. Kromě sborového zpěvu 

byly součástí spolkové ho života i přednášky, 
plesy, taneční zábavy a výlety, E. Rund orien-
toval (před první svět. válkou) činnost spolku 
i k provádění čes. oper (1908–10 provedl např. 
Blodkovu operu V studni a Smetanovu Pro-
danou nevěstu). 
Lit.: Mazurek; Stolařík; Svozil, O.: Dějiny pěveckého 
spolku Záboj ve Slezské Ostravě v letech 1893–1918, 
in: Ostrava 5, 1969; týž: Dějiny pěveckého spolku Zá-
boj ve Slezské Ostravě v letech 1918–1951, in: Ostrava 6, 
1973.   JM

ZÁBOR ZAOLZÍ , obsazení části českosloven-
ského Těšínska polskou armádou v říjnu 
1938. 
Pol. vláda začala po uzavření paktu o neú-
točení s Německem 26. 1. 1934 sledovat 
velmocenské aspirace, které měly vyústit 
v územní zisky na východě a na → Těšínsku, 
kde chtěla připojit tzv. → Zaolzí, tj. území 
převážně na levém břehu řeky Olzy. Pro-
střednictvím pol. konzulátu v Moravské → 
Ostravě a pol. nacionalistické organiza ce 
v ČSR (Dorozumívací výbor polských stran) 
a v dorozumění se → Sudetoněmeckou stra-
nou (SdP) začala podněcovat národnostní 
napětí na čs. Těšínsku, které po relativně 
klidném mezidobí let 1921–33 rychle rostlo. 
V r. 1938 viděla pol. vláda v „mnichovan-
ské“ politice západoevr. mocností potvrzení 
správnosti své proněm. politiky a v připoje ní 
Rakouska důkaz, že něm. agrese směřuje 
na Balkán. Snažila se o synchronizaci něm. 
a pol. diplomatických kroků vůči ČSR, kte-
rou v únoru 1938 projednával ministr Beck 
s Göringem. V září 1938 pol. vláda očeká-
vala pozvání na chystanou kon ferenci evr. 
velmocí, které však neobdržela. Využila 
ale mez. situace k navázání dvou stranného 
písemného jednání o odstoupení Zaolzí 
od 21. 9. 1938. Edvard Beneš za územní 
ústupek požadoval po pol. straně neutralitu 
a příp. spojenectví v očekávaném kon fliktu. 
27. 9. požádala pol. vláda čs. vládu o souhlas 
s odstoupením Zaolzí. Ta odpově děla 30. 9. 
kladně, ale téhož dne před půlnocí obdržela 
pol. ultimatum, podle něhož mělo být Zaolzí 
pod hrozbou voj. zásahu vydáno 1.–10. 10. 

WYKRENT
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Čs. vláda se sice ihned obrátila na velmoci 
se žádostí o pomoc, ale rozhodující se uká-
zal být souhlas Německa se záborem, vyjá-
dřený Ribbentropem a Göringem 1. 10. pol. 
vyslanci v Berlíně. Po vynuceném při jetí 
ultimata čs. vládou (ještě 1. 10.) obsadi la 
pol. armáda 2.–11. 10. větší část čs. Těšín ska 
o rozsahu 865 km2, kde dle posledního sčí-
tání žilo 231 784 obyv., z nich 11 221 ci zinců 
(většinou pol. národnosti) a z čs. stát. přísluš-
níků 124 879 občanů národnosti čs., 76 267 
pol. a 17 198 něm. Desetitisíce však před 
příchodem pol. armády uprchly, → Češi hl. 
přes → Místek a Moravskou Ostravu do vni-
trozemí a → Němci, kteří většinou Hitlerovi 
jeho postup v otázce Zaolzí velmi zazlívali, 
i do zabraných Sudet a Německa. Po obsa-
zení byli další, zejm. úředníci, pol. správou 
vystěhováni. – Protokol o nových čs. -pol. 
hranicích byl podepsán 23. 11. 1938 v Míst ku. 
Pol. správa zlikvidovala, resp. polonizo vala 
čes. úřady, organizace, spolky i školy. Ve → 
Fryštátě bylo sídlo okr. ponecháno, zbytek 
Zaolzí byl přičleněn k pol. okr. → Tě šín, 
v → Bohumíně, Fryštátě a → Jablunko vě byly 
zřízeny pol. soudy I. instance (sąd gródzki). 
Rozsah něm. školství byl omezen, přetrvalo 
však něm. gymnázium v Bohumí ně a něm. 
menšině ani proněm. Šlonzákům nebylo brá-
něno v polit. činnosti. Prům. po tenciál Zaolzí 
přispěl k podstatnému zvýše ní pol. produkce 
uhlí, koksu, surového že leza a oceli i vál-
covaného zboží, čímž byla v podmínkách 
zpřetrhaných obch. vztahů s ČSR vyvolána 
vnitrostát. odbytová krize v železářství, 
ukončená zvýšeným zbrojením. Občané 
v Zaolzí byli brzy postiženi nevýhodnou vý-
měnou valut, zvyšující se drahotou a neza-
městnaností i vyměřováním nižších důchodů. 
Pol. zábor skončil v průběhu 1. 9. 1939, kdy 
se Zaol zím přehnala něm. vojska do Polska.
Lit.: Korespondence mezi E. Benešem a S. Mościc-
kým v září 1938, SlSb 61, 1963; Stanislawska, S.: Pol-
sko a čs. krize na podzim 1938, SlSb 64, 1966; Gro-
belný, A.: Těšínsko jako předmět německé politiky 
v letech 1933–1939, ČSM-B 19, 1970; Zahradnik, S. – 
Ryczkowski, M.: Korzenie Zaolzia, Warszawa – Praga – 
Trzyniec 1992.   JP 

ZÁBRANSKÝ , Jan Alois, katolický kněz, spi-
sova tel, * 10. 1. 1764 Skalička (Přerov), 
† 12. 5. 1842 Kroměříž. 
Absolvoval teologii v Olomouci, působil 
v Bohuňovicích a ve Velké Bystřici, potom 
přešel jako farář do Sedlnice (1800–17), 
následně děkanem v → Opavě (1817–34) 
a v závěru své dráhy kanovníkem olomoucké 
kapituly. Na studi ích ho ovlivnil Josef Dob-
rovský, z jeho podnětu se také věnoval litera-
tuře a psal vlastenecky zaměřené verše. Byl 
přispěvatelem alm. Se brání básní a zpěvů II 
(1797) Antonína Jaroslava Puch majera, kde 
byly otištěny 3 jeho básně pro děti. Sám vy-
dal v Opavě sbírku poezie pro mládež Zdravé 
pamlsky rozmanité lahodné chuti (1818). 
Z. byl také sběratelem → lid. písní a shro-
mažďovatelem materiálu pro Dobrovského 
jazykověd. práce. 
Lit.: Martínek, V.: Literární život slezský, in: VSS 2, 
1926; Králík, O.: Dopisy J. Z. Josefu Dobrovskému, SlSb 
51, 1953.   JS 

ZACPAL , Jan, novinář, organizátor českého 
spolkového života, * 27. 4. 1844 Hostko-
vi ce (Tršice, Olomouc), † 15. 3. 1888 Opatija 
(Chorvatsko). 
Původem ze zámožné hanácké selské rodi ny, 
studoval na gymnáziu v Olomouci, od r. 1863 
historii a bohemistiku na FF UK, v l. 1865–66 
slavistiku u Frana Miklošiče a Aloise Vojtěcha 
Šembery ve Vídni. Začal působit jako peda-
gog na olomoucké reálce, pro zdravotní potíže 
přešel k žurnalistice, jíž se věnoval již na VŠ 
a poté také krátce v re dakci olomouckého Na-
šince. V r. 1870 byl získán pro vydávání čes. 
časopisu ve Slez sku, pod jeho redakcí vychá-
zel od září 1870 → OT, který vyjadřoval polit., 
hosp. a kult. požadavky čes. obyv. ve Slezsku. 
Malé zkušenosti a nezájem veřejnosti vedly 
k ob tížím, r. 1883 se vzdal vedení redakce, 
zůstal však dále majitelem novin. Je autorem 
řady redakčních úvodníků a příspěvků zejm. 
k polit. problematice. Značná byla jeho veř. 
angažovanost, v r. 1877 byl jedním ze zakla-
datelů → Matice opavské a po 3 r. byl jejím 
představitelem, zasadil se o zakoupení Ma-
tičního domu v → Opavě, matiční knihovny, 
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usiloval o zřízení opavského čes. gymnázia, 
podílel se na založení a činnosti řady spolků 
(Beseda opavská, → Divadelní ochotnická 
jednota v Opavě, → Pěvecký spolek Kříž-
kovský ad.). Podílel se na rozvoji tělový-
chovy, v l. 1884–85 byl náčelníkem sokolské 
jednoty v Opavě. Usiloval o rozvoj záložen-
ského hnutí na Opavsku. Po těžké nemoci ze-
mřel v chorv. Opatiji, kde je také pohřben. 
Lit.: BSSSM 6; Ficek 1; OT 22, 17. 3. 1888; Hauer, V.: 
J. Z., Opava 1924; Nejedlá, O.: J. Z. Život a činnost slez-
ského novináře, Ostrava 1969.   LD 

ZAGOROVÁ , Hana, zpěvačka, textařka * 6. 9. 
1946 Ostrava -Petřkovice.
Známá čes. zpěvačka širokého repertoáru 
(šanson, soul, rock, folk a zejm. pop) a ně-
kolikanásobná vítězka ankety Zlatý slavík 
(1977–85), herečka (Josefína, 1968; Trhák, 
1980), moderátorka vl. pořadů (např. Dluhy 
Hany Zagorové, 1981–86; Hogo fogo, 2000–03) 
a v poslední době též muzikálová zpěvačka 
začínala v → Ostravě div. a recitační produkcí. 
Již během středošk. studií (1963) se zúčastnila 
II. ročníku soutěže amatérských zpěváků Hle-
dáme nové talenty, začala nahrávat s → ORO 
(Písnička v bílém, 1963; Prý jsem zhýralá, 
1964, ad.) a vystupovat v pořadech → ČTO 
(Na vlně 197, Písničky pro Hanku). Studium 
herectví na JAMU (1964–69) umožnilo zpě-
vaččinu užší spolupráci s brněnským Orchest-
rem Gustava Broma. Její písně tehdy zvážněly 
(Mrtvá láska, 1964; Obraz smutný slečny, 
1968, ad.). Vystupovala též se skupinou → 
Flamingo (1966–69; hit Svatej kluk, 1968). 
V r. 1969 přesídlila již natrvalo do Prahy, kde 
r. 1972 začala dlouhodobá spolupráce se sku-
pinou Karla Vágnera. Jejími pěveckými part-
nery byli Michal Prokop (1972–74), Petr Rezek 
(1975–81), Petr Kotvald (1980–86) a Stanislav 
Hložek (1980–89). H. Z. je mj. představitelkou 
tzv. beatového šansonu, který rozvíjela již bě-
hem svého ostr. působení (autorem termínu → 
F. Trnka), písní s beatovým základem a šanso-
novými texty. Sama je autorkou téměř stovky 
písňových textů (např. Jsi mrtvá sezóna, 1975; 
Málokdo ví, 1977; Líto, je mi líto, 1980; Černý 
páv, 1983; Žena za tvými zády, 1991) a knihy 

poezie Milostně (2006). O svých začátcích 
v Ostravě hovoří také ve vzpomínkových kni-
hách …než to zapomenu (1996) a …dřív než 
to zapomenu (2004). 
Lit.: Černý, J.: Bloudění bludičky H. Z., Melodie, 
1973, č. 11; Svátek, L. – Jehne, L.: Slavné tváře čes-
kého popu 60. a 70. let, Praha 1999; Krůta, J.: Klec 
na slavíky, Praha 2003; oficiální internetové stránky: 
http://www.hanazagorova.cz.   KR

ZAHNER , Andreas, sochař, [*] pokřtěn 7. 6. 
1709 Ettershausen (Porýní, Německo), † 6. 2. 
1752 Olomouc. 
Začínal pod vlivem bavorského baroka assa-
movského proudu. Po příchodu na Moravu 
(před r. 1730) byl ovlivněn berniniovským 
proudem baroka v redakci zde působící ho Bal-
thasara Fontany. V Olomouci, kde se usadil, 
vstoupil patrně na doporučení brněnského Jana 
Jiřího Schaubergera do dílny → J. Sturmera, 
jehož dílem se v poč. své tvorby inspi roval. 
Později spolupracoval např. se svým žákem Ja-
nem Michaelem Scherhaufem. Pracoval v růz-
ných materiálech (kámen, dřevo i štuk) a je ho 
rozsáhlé dílo zahrnuje volné sochy, sousoší 
a oltáře s jejich sochařskou výzdobou, roztrou-
šené po stř. (zvl. Olomouc s monumentálním 
sloupem Nejsvětější Trojice) a severových. Mo-
ravě. V → Novém Jičíně v kostele Nanebevzetí 
P. Marie sochařsky vyzdobil hl. oltář sochami 
sv. Petra a Pavla (před r. 1739), boční oltáře 
v lodích socha mi sv. Anny a sv. Kláry (obojí 
1745), sv. Jana Evangelisty a sv. Antonína Pa-
duánského (1756). Na území býv. rak. Slezska 
zasáhl Z. svou tvorbou jen okrajově (sv. Jan 
Křtitel před farním kostelem v → Krnově-
-Kostelci, 30. l. 18. stol.; sochařská výzdoba 
dvou bočních oltářů v piaristickém kostele 
v → Bruntále, 40. l. 18. stol.). 
Lit.: Stehlík M.: Die Statuengruppe der hl. Anna Selb-
dritt in Jankovice und ihr Autor, SPFFBU, řada F 11, 
1967; Stehlík, M.: Slohová podstata sochařského díla O. 
Z., in: Opuscula historiae artium F 42, 1998; Schenková, 
M. – Olšovský, J.: Barokní malířství a sochařství v zá-
padní části českého Slezska, Opava 2001; Stehlík. M.: 
Barok v soše, Brno 2006; Jemelková, S. – Zápalková, 
H.: Ondřej Z. 1709–1752, Olomouc 2009; Olšovský, J.: 
Výtvarné umění ve Slezsku v epoše manýrismu, pozdní 
renesance a baroka, in: Slezsko v dějinách českého státu 
1490–1763, Praha 2012. 
Obr.: S (27, 29).   JO

ZACPAL
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ZAHRADNIK , Stanisław, historik, * 26. 4. 1932 
Kojkovice (Třinec, Frýdek -Místek). 
Po absolvování pol. gymnázia v Českém → 
Těšíně studoval v l. 1951–56 historii na FF 
UK. V období 1956–92 pracoval jako ředi-
tel podnikového archivu → TŽ, byl iniciá-
torem a realizátorem první ho podnikového 
muzea v ČSR. Svou bohatou publikační 
činnost věnoval hl. dějinám hutnictví v ČSR, 
zejm. však dějinám TŽ a → Tě šínska od po-
loviny 19. stol. po současnost. Jeho názory 
na polsko -čes. vztahy zvlášť v období první 
a druhé republiky jsou čes. hist. veřejností 
vnímány jako krajní. Je autorem 26 knižních 
publikací, např. Třinecké železárny. Období 
Báňské a hutní společnosti 1906–1938 (1969), 
Z dějin Třineckých železáren (1970), Trzyniec. 
Za rys historii z okazji 40-lecia miasta (1972), 
Czasopiśmiennictwo w języku polskim na te-
renach Czechosłowacji w latach 1848–1938 
(1989), Struktura narodowościowa Zaolzia 
na podstawie spisów ludności 1880–1991 
(1991), Korzenie Zaolzia (spoluator Marek 
Ryczkowski, 1992); více než 600 pojednání, 
rozprav a článků v časopisech a periodikách 
domácích i zahr. Z. byl členem ně kolika ce-
lostát. odb. komisí, přednášel na konferen-
cích doma i v zahraničí, zpracoval scénáře 
výstav, archivní sbírky círk. i Hlavního vý-
boru → PZKO. Založil jeho hist. sekci, kte-
rou do r. 2007 vedl. Ve své soukromé sbírce 
shromáždil kolem 4 tis. knih, 400 kalendářů, 
asi 350 titulů reg. časopisů.   KK

ZAHRADY A PARKY 
Zahradnictví jako činnost, jež se uváženou 
prací s přírodou snaží okrášlit životní pro-
středí člověka, vždy oscilovalo mezi uměním 
a řemeslem. Užívané označení „zahradní 
umění“ koresponduje se skutečností, že vy-
tváření z. a p. v sobě spojuje znalosti a zájmy 
přírodovědné (botanika, zvlášť dendrologie – 
nauka o dřevinách) s arch. či obecně um. cí-
těním a vkusem (jejich podstatnou součástí 
jsou nejednou drobné zahradní stavby a so-
chařská výzdoba, nemluvě o arch. přeměně 
krajiny). Z. a p. jsou prostorem cíleného se-
tkávání civilizace s přírodou – kromě možné 

funkce užitkové mají též funkci rekreační, 
meditativní, nahrazují nedostatek přirozené 
přírody (zvlášť ve městech) a vždy byly mís-
tem kult. styku i dějištěm spol. událostí. 
K význ. či přímo památkovým objektům to-
hoto charakteru řadíme především z. zá-
mecké (→ zámky) a botanické (arboreta), ale 
také p. měst., lázeňské (→ lázeňství), z. sou-
kromé, klášterní, či dokonce hřbitovy, par-
kově upravená památná místa a zoologické 
z. Podoba z. a p. se v historii proměňovala 
v závislosti na slohovém cítění, nicméně ro-
zeznáváme 2 zákl. podoby parkové úpravy – 
formální (pravidelnou, geometrizovanou) 
a volnou (krajinářskou), které prakticky od-
povídají termínům franc. a angl. z. – Ačkoli 
vznik z. na území čes. Slezska a severových. 
Moravy lze očekávat jistě již ve středověku, 
tehdejší z. při → hradech a klášterech (→ círk. 
řády) byly většinou ryze účelové – sloužily 
tedy k pěstování ovoce, zeleniny a bylin pro 
kuchyni či k lék. využití. Arch. specifikum 
tvořily tzv. rajské dvory – pravoúhlé z. upro-
střed křížových chodeb klášterů s centrální 
studnou či fontánou (symbolický rozměr) – 
sloužící též rozjímání. V regionu si však 
žádný z nich neuchoval pův. vzhled a využití. 
Výraznou reformu zahradnictví, představu-
jící v podstatě návrat k řec. a římskému typu 
pravidelné okrasné z. vymezené ohradní zdí, 
přinesla renesance. Renes. (tzv. ital.) z. se stává 
pokračováním domu, na který plynule nava-
zuje otevřenými prostory saly terreny (sálem 
v přízemí) či arkádovou chodbou nádvoří. 
Rozvíjí se též drobná parková architektura 
(oranžérie, skleníky, altány, pavilony, mí-
čovny ad.), vodní prvky (bazény, kašny, fon-
tány, vodotrysky ap.), sochařská výzdoba 
a nápodoby přírodních artefaktů (např. grotta – 
umělá jeskyně). Do jaké míry se tyto prvky 
uplatnily ve sledovaném regionu už v době 
renes., je v důsledku pozdějších úprav těžké 
posoudit. Také manýrismus (zvlášť si libu-
jící v zahradních labyrintech, hříčkách 
a bizarnostech) a baroko však tyto prvky 
dále rozvíjely a hojně uplatňovaly. Prostá 
sala terrena vznikla v 18. stol. na zámečku 
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v Loděnici, výstavnější na zámcích v Nové 
Horce u → Studénky, Branticích u → Krnova 
(součástí letohrádku) či v → Orlové, teprve 
na konci 19. stol. (na zdech býv. pivovaru) 
v → Bruntále. Barok. z. se vyznačují kompo-
novanou pravidelností s častým využitím 
centrální osy. Vzhledem k tomu, že barok. 
zahradnické teorie pocházely převážně 
z franc. oblasti (vzorem Versailles), nazý-
váme tyto objekty zpravidla franc. z. Ty-
pické jsou pro ně květinové geometrizující 
partery protkané sypanými chodníky, plasti-
kami, bazény a fontánami, a to zejm. v blíz-
kosti zámeckých budov. Téměř povinná 
ohradní zeď uzavírala vl. zámeckou z., avšak 
vstupními branami a výstupními brankami z. 
navazovaly na okolní krajinu, kde pokračo-
valy alejemi vedoucími do obor a upravených 
lesoparků. Pozoruhodné pozůstatky těchto 
barok. konceptů se zachovaly např. při zám-
cích ve Štáblovicích na Opavsku (v součas-
nosti obnovovaná pravidelná z. se dvěma 
kruhovými bazénky navazuje lipovou alejí 
na nedaleký lesík), v → Kravařích (linie pří-
jezdové aleje pomyslně pokračovala za zám-
kem dlážděnými stupni ke kanálu sloužícímu 
k projížďkám v člunech, zatímco partery 
po stranách zámku zdobily geometrizující 
květinové plochy), Dolních Životicích (ná-
znaky pravidelného řešení parteru mezi zám-
kem a oranžérií a alej ze zámku ke kapli 
sv. Salvátora a cís. silnici), Dubové (rozsah 
pozdně barok. z. daný ohradní zdí a lipová 
alej od zámku do sousedního Radkova), 
Štemplovci (ohradní zeď a alej k poutní kapli 
na Hůrce) a Branticích (dnes jen částečně do-
chovaný p. s větším kruhovým bazénem byl 
upraven v pravidelných tvarech s několika 
alejemi a v jeho závěru – symetricky naproti 
zámku – stával dnes zřícený patrový letohrá-
dek). Geometrizující franc. z. se dochovaly 
také u zámků v Bruntále (zejm. květinový 
parter před zámkem), → Fulneku (tzv. horní, 
terasovitá z. s ohradní zdí, pavilony a zbytky 
sochařské výzdoby; upravována klasicistně 
r. 1824) či na → Jánském vrchu v → Javor-
níku (terasovité z. franc. typu ve svahu mezi 

městem a zámkem, budované biskupem 
Schaffgotschem od r. 1776). Zbytky barok. 
řešení najdeme dále v → Hrabyni (zámecký 
areál zničen, zůstala jen příjezdová alej 
a zchátralá barok. míčovna, později přesta-
věná na sýpku), Jezdkovicích (kamenné terasy 
funkčně oddělující okrasnou a užitkovou z.), 
Linhartovech (zbytky vyhlídkového altánu 
a zřícenina oranžérie na dnešní pol. straně 
obce), Nové Horce (zbytky květinového par-
teru u vstupního průčelí a ohradní zeď s ba-
rok. plastikami), Paskově (ohradní zeď, 
strouha a plastiky ctností a Herkula Farnes-
kého z 18. stol.), Velkých Heralticích (ohradní 
zeď, parter před zámkem a terénní terasy 
na prudkém již. svahu, které snad sloužily 
k pěstování vinné révy) a Velkých Hošticích 
(lipová alej v lukách pod zámkem). Unikátní 
raně barok. koncepci prozrazuje morový 
hřbitov ve Fulneku s ohradní zdí ve tvaru 
čtyřlistu se 4 oválnými kaplemi v jeho vněj-
ších úhlech a centrální kaplí (rotundou) 
sv. Rocha a Šebestiána z r. 1632. Za zmínku 
stojí též rozsáhlé obory sloužící k chovu ji-
nak divokých zvířat. Jedna z největších byla 
zal. pod hradem → Hukvaldy již v 60. l. 
16. stol. olomouckým biskupem Vilémem 
Prusinovským a rozšiřováná byla v 18. stol. 
(současná vstupní brána však pochází 
až z r. 1859 a pův. stávala při cestě do Kozlo-
vic). Vrcholným parkovým dílem 18. stol. 
v regionu byla zámecká z. ve → Slezských 
Rudolticích, budovaná hr. → A. J. Hodicem 
ve 3. čtvrtině stol. Tento rokokově -maný-
ristický objekt, zaplněný množstvím vodo-
trysků a drobných staveb (od umělých 
zřícenin a jeskyní přes chrámky rozličných 
náboženství až po honosné stáje Dafnin 
dvůr), pro jehož krásu i kulturně -spol. vý-
znam místa (návštěva Voltaira či prus. pa-
novníka → Fridricha II. Velikého) byly 
Rudoltice nazývány Slezským Versailles, 
však zanikal již v průběhu 19. stol. a s kon-
cem druhé svět. války nadobro zmizely i jeho 
poslední zbytky. Povaha tohoto p. již nazna-
čuje cesty k antikizujícímu klasicismu a ro-
mantismu, které se však na území čes. Slezska 
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a severových. Moravy rozmáhají silněji 
teprve v 1. polovině 19. stol. Klasicismus 
v souvislosti s tehdy panujícím osvícenským 
duchem hlásají návrat člověka k přírodnímu 
žití. P. se tak stávají důležitým prostorem, 
který je uvolňován z pout dřívějších geomet-
rických schémat ve prospěch krajinářského 
typu. Pro klasicistní p. jsou typické stezky 
klikatící se skrz palouk (táhnoucí se od za-
hradního, příp. i hl. průčelí zámku), který 
je realizován jako centrální průhled skrz p. 
Vlivem toho mají tyto p. protáhlý půdorys 
a spíš prostou, nenáročnou dispozici. Vhod-
ným příkladem takových objektů jsou zá-
mecké p. v → Hnojníku (průhled na zahradní 
průčelí; pův. plastiky váz s andílky a obelis-
kem v nedávné době odcizeny), Neplachovi-
cích (průhled k oběma průčelím zámku; již 
volněji působící p. doplněn st. plastikami Ce-
res a Flory i ozdobnými kamennými vázami) 
či ve → Fryštátě (průhled rozlehlým palou-
kem pod zahradním průčelím, přeťatým 
mlýnským náhonem). Zbytky klasicistní 
úpravy nese také p. ve Štemplovci, později 
upravený ve volném angl. stylu. Pozdním, 
neoklasicistním uplatněním tohoto typu je p. 
při zámku v Mladecku z r. 1868, kde pravi-
delná úprava kolem budovy přecházela v le-
sík s pěšinami a altány a výrazně se tu 
uplatňoval průhled na zámek od rybníku 
s ostrůvkem. P. přechodného typu nalezneme 
u tzv. Nového zámku v → Městě Albrechti-
cích, který byl zal. spolu s klasicistním zám-
kem již r. 1837, ale i přes svou skromnost 
inklinoval spíš k romantickému duchu, což 
podpořilo také pozdější napojení na oboru 
se sítí stezek a vyhlídkami ve svahu strmě 
stoupajícího, skalnatého Eichbergu (dnes 
Dubí). Klasicistní p. existovaly také u zámků 
Lichnovských (→ Lichnovští z Voštic) v Chu-
chelné a → Hradci nad Moravicí (zde se na-
cházela též samostatně stojící, vzdušná 
empírová oranžérie se zahradním salonem, 
zbořená při historizující úpravě zámku), ale 
v obou případech došlo později k jejich 
úpravě na typické krajinářské p. angl. typu. 
Typ angl. p., revoltujícího proti arch. 

svázanosti franc. barok. z., se zrodil ve 20. l. 
18. stol. na brit. ostrovech a po necelém stol. 
dorazil také na naše území. Móda angl. p., 
které se snažily navodit dojem přirozenosti, 
nesvázanosti pravidly a odmítaly jakékoli 
geometrizující prvky, byla natolik silná, 
že nová koncepce překryla většinu st. barok. 
z. Vzhledem k setrvačnosti tohoto typu 
až do 20. stol. si většina p. krajinářský cha-
rakter udržela. K největším a nejvýznamněj-
ším z nich náleží zámecké p. v Hradci nad 
Moravicí (63 ha, s loukami a lesy dokonce 
130 ha; p. vznikající od r. 1796 až do začátku 
20. stol. se nachází ve výšinném, modelova-
ném terénu, četné jsou tu vyhlídky, např. Vi-
lémova z r. 1871, proměněná později v Bez-
ručovu, pahorky s památníky – Beethovenův, 
Lisztův), Šilheřovicích (se svými 98 ha nej-
větší v kraji; p. angl. typu se švýcárnou, lo-
veckým zámečkem, angl. vilkami a několika 
jezery včetně podzámeckého bazénu se sou-
soším Neptuna s Amfitrité a dětmi budován 
od 50. l. 19. stol.; dnes golfové hřiště), Krava-
řích (18,8 ha; vznikl rozšířením barok. z. pře-
vážně v 1. polovině 19. stol.), → Raduni 
(17,4 ha; p. z doby kolem r. 1820 s několika 
vodními plochami, klasicistní oranžérií, ov-
čínem a zimní zahradou), Paskově (10,8 ha; st. 
p. rozšířený v 19. stol. se strouhou a býv. ryb-
níkem s ostrůvky), Dobroslavicích (9,2 ha; p. 
ve zvlněném terénu zal. v 10. l. 19. stol. a vý-
znamně rozšířen na přelomu 19. a 20. stol., 
dnes se zříceninou mostu a zahradním dom-
kem, částečně zničen novodobou zástavbou; 
zámek odstraněn r. 1945) a zejm. v Novém 
Dvoře u → Opavy, kde začal r. 1906 budovat 
význ. botanik Quido Riedel p., jenž byl pro 
svůj význam v r. 1958 proměněn v krajskou bo-
tanickou zahradu → SZM (→ arboretum Nový 
Dvůr). Krajinářské parky se nacházejí při 
mnoha dalších zámeckých objektech, z nichž 
jmenujme ještě alespoň Bílou Vodu, → Frýdek, 
Hoš�álkovy, Jindřichov (s klasicistním altánem, 
bohatý na sochařskou výzdobu), Kobylou, Kyjo-
vice, Linhartovy (dnes arboretum), Třebovice 
(část → Ostravy; zámek zbořen r. 1958), Velké 
Heraltice a Velké Hoštice. – Zvl. fenoménem 
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rekreačního prostoru specifického ustrojení, 
zasazeného do krajiny, jejíž úprava umožňo-
vala tzv. terénní pohybové kúry, jsou lázeňské 
p., budované převážně v 19. stol. (o těch pojed-
návají samostatná hesla jednotlivých lázeň-
ských míst: → Lázně Čeladná, → Lázně Darkov, 
→ Jánské Koupele, → Karlova Studánka, → 
Lázně Jeseník, → Lipová -lázně, → Lázně Zlaté 
Hory). – 19. stol. je také obdobím budování měst. 
p., které vznikaly často na místech zrušeného 
opevnění (zasypaných příkopů a zbořených 
hradeb). Tato situace je nejvíce patrná v Opavě, 
kde p. dodnes tvoří tzv. Hradební okruh, jenž 
se skládá ze sadů Smetanových, Křížkovského, 
Dvořákových a U Muzea (všechny propojeny 
sítí cest a alejí; je zde několik fontán, plastik 
a tzv. Ptačí vrch s hud. pavilonem). Nejvý-
znamnějším opavským p. jsou však Městské 
sady na sev. okraji města při řece Opavě, které 
byly založeny u měst. střelnice již r. 1783 v ro-
mantizujícím duchu a postupně rozšiřovány 
až na dnešních 12 ha (součástí aleje, kaskády 
rybníčků a měst. koupaliště z r. 1931). Z mnoha 
p. Ostravy si zaslouží pozornost zejm. Komen-
ského sady, hl. a největší p. města (cca 30 ha), 
jenž vznikal v návaznosti na střelnici od konce 
19. stol., cíleně pak od r. 1907 až do 2. poloviny 
30. l. (ústředním prvkem jsou tu aleje, ve druhé 
půlce Památník osvobození a v samém závěru 
umělá návrší budovaná od r. 1997). Ostr. zoolo-
gická z. vznikla pův. ve čtvrti Kunčičky r. 1948 
jako součást Hornického sadu, ale na konci 
50. l. se přestěhovala do Stromovky v Michál-
kovicích, kde otevřela své brány r. 1960. V ná-
sledujících desetiletích byla rozšiřována až 
na současných 92 ha. Na území Ostravy se na-
chází též parkově upravený Bělský les o roz-
loze 160 ha, který je význ. rekreační oblastí 
zejm. pro již. část města. – Jedním z nejvý-
znamnějším p. regionu je také nemocniční p. 
v → Jablunkově, který vznikal od r. 1924 v pod-
horském prostředí na břehu řeky Lomné při 
nově budované plicní léčebně. Od poč. byl za-
mýšlen jako arboretum a na konci 30. l. zahrno-
val již plochu téměř 40 ha.
Lit.: Duda, J. – Krkavec, F.: Zelené klenoty. Zámecké 
p. na Hlučínsku a Opavsku, Ostrava 1959; Kříž, Z.: 
Významné p. Severomo ravského kraje, Ostrava 1972; 

Hieke, K.: Moravské zámecké p. a jejich dřeviny, Praha 
1985; kol.: Z. a p. v Čechách, na Moravě a ve Slez sku, 
Praha 1999 (aktualizované vydání: Praha 2004). 
Obr.: HZ (8, 11, 13–15, 23, 26–27, 31, 53–54, 63, 66, 67, 
76, 80, 87–88); L (1, 2, 6, 10, 11, 18, 23, 28, 30, 36, 42, 
45, 46); M (67, 84–85, 94, 107, 146, 191, 201); V (59, 
83).   JI

ZÁCHOVÁ , Soňa, básnířka a autorka písňo-
vých textů, * 21. 10. 1961 Vítkovice (Ostra-
va -město). 
Absolvovala gymnázium v → Ostravě -Po-
rubě (1981), Střední školu knihovnickou 
v Brně nedokončila. V 80. l. patřila mezi oso-
bité mladé básnířky tzv. generace osamělých 
běžců, jejíž nejvýznamnější předsta vitelé 
narušovali oficiální lit. kánon. Sbírka Dopis 
Černému městu (1984) má ráz lyric ké zpovědi 
mladé ženy, která vnímá rozpo ruplnost ostr. 
reality a hledá záchytné body v přátelství 
a lásce. Mladistvé romantické iluze jsou však 
neustále zklamávány, a tak se jedinou jisto-
tou paradoxně stává nenáviděná i milovaná 
Ostrava. Zvl. v delších básních se volně in-
spirovala kainarovským pojetím básnického 
blues. V textech jsou přítomny generační 
pocity typické pro folkové hnutí, jež se pro-
jevují v neiluzivním přístupu ke skutečnosti 
a touze po svobodě. Ve sbírce Nevyřízená ko-
respondence (1987) převažu jí básnické mo-
mentky běžných lidských si tuací a záznamy 
stagnace v osobním i spol. životě. Po delší 
odmlce se na konci 90. l. vrátila k publiko-
vání a vydala sbírku Milostný dopis (2003). 
Lit.: Bílek, P. A.: „Generace“ osamělých běžců, Praha 
1991; Urbanová, S.: Téma zvané „region“, in: Region 
a jeho reflexe v literatuře, Ostrava 1997; Pilař, M.: Lite-
ratura regionu v čase „normalizace“, in: Kapitoly z lite-
rárních dějin Slezska a severní Moravy, Ostrava 2000; 
Blahynka, M.: Milostný dopis v čase SMS, Obrys -Kmen, 
2004, č. 15.   MP 

ZAJÍC , Josef, režisér, divadelní ředitel, * 22. 11. 
1911 Kunčice (Ostrava -město), † 13. 9. 1969 
Sobotín (Šumperk). 
Absolvent FF MU (1938). Začínal jako asi-
stent rež. v pražských divadlech, od r. 1938 
vedl studio Lidová scéna v Brně, angažován 
jako režisér v Horáckém divadle (1940−41), 
v Beskydském divadle v Hranicích (1942−43), 
v Českém divadle v Olomouci (1943−46). 

ZAHRADY A PARKY
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Zakladatel Hanác kého divadla v Přerově 
a Kroměříži (1945, ředitelem 1948−49), spo-
lupracoval s divadly v Jihlavě, Kroměří ži. 
V l. 1949–60 ředitel a režisér → Těšínského 
divadla v Českém → Těšíně. Režíroval např. 
hry Naši furianti (1952) Ladislava Strou-
pežnického, Mazepa (čes. prem. 1955) Ju-
liusze Słowackého, Tako vá láska (1958) 
Pavla Kohouta. Podařilo se mu vybudovat 
z Těšínského divadla um. instituci s dobrým 
standardem um. výsledků, byl otevřen čes-
ko -pol. spolupráci. Dále působil v Severo-
moravském oblastním divadle v Šumperku 
(1960−61 režisérem, 1962−69 ředitelem). 
Lit.: BSSSM 7; Almanach 50 let Těšínského divadla, 
Český Těšín 1995.   AJ 

ZÁJMY DĚLNICTVA  → Ostravsko -přívozské 
noviny

ZÁKREJS , Vladimír, architekt, urbanista, re-
staurátor, novinář * 31. 7. 1880 Karlín (Praha), 
† 18. 7. 1948 Hradec Králové. 
Studoval na čes. technice v Praze (1898–1904), 
poté byl činný jako urbanista, pro tento 
obor se r. 1931 habilitoval na čes. technice 
v Brně. Věnoval se zejm. → urbanismu 
Prahy a Hradce Králové, resp. celým vých. 
Čechám. Již v r. 1907 publikoval stať Roz-
voj velkoměsta, založil Ústav pro stavbu měst 
Masarykovy akademie práce (byl jeho čest-
ným předsedou) a podílel se na vypracování 
nového čs. stavebního řádu. Svou koncepci 
krajinného plánování se pokusil uplatnit 
také na Ostravsku, kde navrhl urbanistické 
spojení jednotlivých ostr. obcí a řešení dů-
ležitých komunikací včetně přístavu kanálu 
Dunaj -Odra v Přívoze (Průplavové auto-
strády. Studie k Národnímu plánu upravova-
címu ČSR, 1929). Svůj urbanistický koncept 
Ostravska doprovodil teoretickou studií Si-
lesia ressurecta / Vzkříšení Slezska (pouze 
v rukopise). Jeho velkorysé záměry se ve své 
době neuskutečnily, ale ovlivnily urbanismus 
→ Ostravy po druhé svět. válce. 
Lit.: Hrůza, J.: Slovník soudobého urbanismu, Praha 
1977; Šopák, P.: V. Z. a Regulační sbor ostravský, in: Os-
trava 20, 2001; Dostalík, J.: Projevy enviromentálního 

myšlení v české teorii architektury a urbanismu první 
poloviny 20. století, dipl. práce MU, 2010.   PŠ

ZÁMECKÉ KAPELY A DIVADLA 
Nedostatek reprezentativních zámeckých 
rezidencí (→ zámky) a nepříz nivé polit. po-
měry v době největšího rozma chu barok. 
hudby v čes. zemích měl ve Slez sku za ná-
sledek opožděný vznik zámeckých kapel 
a zámeckých operních a div. scén. Hud. a div. 
produkce se stávala společensky velmi žáda-
nou složkou zámeckého života, prostředkem 
reprezentace šlechtických vrs tev. Převládaly 
v ní hudebně -dram. žánry světského cha-
rakteru, většinou importované z Itálie nebo 
Vídně – opera, opereta a v pro středí německy 
mluvící zámecké společnosti také tzv. sing-
spiel. Rozvoj a vyvrcholení z. k. můžeme 
ohraničit l. 1769–95. Souvisí to především 
s kult. a hudebně -dram. rozmachem → Ján-
ského Vrchu ve 2. polovině 18. stol. Půda byla 
připravena již dříve působením jednotlivých 
hudebníků ve slez. zámeckých rezidencích, 
takže exis tence zámeckých kapel na Ján-
ském Vrchu, ve → Slezských Rudolticích, 
Velkých Hošti cích, Linhartovech, → Hradci 
nad Moravicí a Hošťálkovech byla kulmi-
načním bodem, po kterém se dostavila jak 
krize těchto stře disek, tak i žánrů spojených 
s jejich existen cí. – K nejst. centrům s vyspě-
lou hudebně -dram. kulturou patřily Slezské 
Rudoltice, kde (zvl. před r. 1770) vytvořil hr. 
→ A. J. Hodic velmi příznivé podmínky pro 
rozvoj um. života, pro který bylo v zámku 
vyhrazeno celé první patro s velkým sálem, 
kde se střídala představení opery buffa, či-
nohry, frašky i koncerty. Byla zde provede na 
např. i Voltairova tragédie Algire. Hr. se sám 
věnoval režírování a psaní libret, ně které ta-
lentované poddané posílal za hud. vzděláním 
do Vídně, ale většinu souboru vychovával 
přímo v Rudolticích. Hodicův um. personál 
měl 90 osob a po rozpadu scé ny se uplatnili 
jako profesionální umělci v předních hud. 
a div. centrech. Ve Velkých Hošticích rea-
lizoval Ignác Dominik hr. Chorinský (pře-
devším v l. 1768–78) operní představení, 
hud. akademie, taneční reduty a zábavy, při 

ZAJÍC
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nichž se uplatňovala jeho z. k. s dirigentem 
a skladatelem → J. Puschmannem; tento 
soubor působil do r. 1778 i v Chorinského 
paláci v → Opavě. Občasné provádění oper 
a zejm. singspielů se ve Velkých Hošticích 
konalo ještě v 90. l. 18. stol. Především zá-
sluhou hudbymi lovného vratislavského bis-
kupa Gottfrieda Schaff gotsche dominoval 
až do r. 1795 celé ob lasti Jánský Vrch u → Ja-
vorníku s činností a tvorbou → K. Ditterse 
von Dittersdorf, jehož styky s čes. hud. emi-
grací zprostředkovaly pronikání čes. kult. 
života do Slezska (→ hudba na Jesenicku). 
Jeho libretista je zuita Ignaz Pintus se spolu 
s ním podílel na roz voji hudebně -dram. dění 
ve všech uvede ných místech. Divadlo na Ján-
ském Vrchu bylo zrušeno po Schaffgotschově 
odchodu r. 1778. Už r. 1779 je soubor znovu 
obnoven, byť v menším rozsahu, jeho čin-
nost se ovšem přenáší do budovy měst. střel-
nice v Javorníku, kde patrony už nebyla círk. 
vrchnost, nýbrž měšťané. Od 60. do 80. l. 
18. stol. působila zámecká kapela v Hošťál-
kovech v sídle hr. Skrbenského (→ Skrbenští 
z Hříště). V 80. l. 18. stol. existovala zámecká 
kapela také v Linharto vech. Jedním z jejích 
nejvýznamnějších hudebníků byl → G. Rie-
ger, který prošel výu kou u → J. A. Bross-
manna v Bílé Vodě (→ řádové divadlo). Jeho 
odchod do Brna byl také svázán se styky 
s Jánským Vrchem. V r. 1783 se stal v Brně 
kapelníkem Václav Mül ler, člen Dittersdor-
fovy kapely, a od r. 1786 působil za kapel-
nickým pultem brněnského divadla býv. 
koncertní mistr z Javorníku Franz Götz. Další 
zámecká kapela a operní před stavení existo-
valy na zámku Hradci nad Moravicí, známém 
pozdějšími návštěvami Ludwiga van Beetho-
vena (→ Beethovenův Hradec), Niccola Pa-
ganiniho a → F. Liszta. Kapela vznikla již 
1770 a jejím „capellae magister“ byl Matouš 
Santner. Do r. 1779 zde bylo provedeno ně-
kolik tiskem doložených oper. Mezi všemi 
zmíněnými lokalitami existovaly vzájemné 
styky, z nichž se vyvíjely vazby a vlivy, jež 
sehrávaly význ. roli při zakládání i činnosti 
těchto orch. i operních souborů. 

Lit.: Boženek, K.: Slezská hudební centra 18. století, 
OM 3, 1971, č. 5–6; Malura, M.: K otázce slezského hu-
debního regionu, OM 3, 1971, č. 5–6; Pečman, R.: Sondy 
do hudebních dějin Slezska, OM 25, 1993; Pleskot, J.: 
Slez ská barokní kultura, Ostrava 1998.   JPl + KB 

ZÁMECKÉ MUZEUM KRAVAŘE , místní mu-
zeum. 
Po dlouhodobé rekonstrukci zámku v → 
Kravařích (→ zámky) zde v l. 1970–89 
sídlila expozice Muzea revolučních bojů 
a osvobození v Ostravě nazvaná Muzeum 
→ Ostravské operace. Současné muzeum 
bylo zal. v r. 1996 jako zařízení Kulturního 
střediska zámek Kravaře a r. 1997 zpřístup-
něno veřejnosti. Expozice se skládá ze dvou 
částí: etnografická expozice včetně místních 
artefaktů a expozice barok. zámeckého in-
teriéru 18. stol. se zámeckou kaplí archan-
děla Michaela, zdobenou nástěnnou freskou 
Nanebevzetí P. Marie od Franze Gregora 
Ignaze Ecksteina. Expozice Kravař uka zuje 
v nástinu zajímavosti z historie obce. Záro-
veň představuje, jak žili a pra covali zdejší 
obyv. ve 2. polovině 19. stol. Protože šlo 
o zemědělský kraj, je představena hl. sbírka 
zemědělského nářadí. V interiéru hlučínské 
chalupy se nacházejí hodiny s celodřevě-
ným mechanis mem (slez. práce z r. 1839). 
Expozice je doplněna ukázkami z činnosti 
místních hasičů a Sokola. Zámecká expo-
zice je sestavena hl. ze sbírek → SZM 
a doplněna sbírkami z jiných slez. muzeí 
a zámků (→ Vlastivědné muzeum Jesenicka, 
→ Muze um v Bruntále, → Raduň). Pův. zá-
mecký mobiliář se zde již nenachází – část 
si odvezl pův. majitel, část byla rozpro dána 
a rozdána po r. 1920, kdy se objekt dostal 
do rukou státu, a část shořela při požáru 
zámku v r. 1937. Z významnějšího zařízení 
se dochovaly např. 4 jezdecké bitevní scény 
malíře Augusta Querfurta (1696–1761), dnes 
uložené ve Slovenské národní galerii v Bra-
tislavě. Zámecká knihovna byla předána 
Moravské zemské knihovně v Brně. – Kult. 
středisko zámek Kravaře vydává od r. 1992 
měsíčník Besedník. 
Lit.: Šefčík, E.: Kravaře (řada Unikátní encyklopedie 
na pokračování. Památky), Plzeň 2003.   JŠd

ZÁMECKÉ KAPELY A DIVADLA
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ZÁMECKÉ ZAHRADY A PARKY  → Zahrady 
a parky

ZÁMEČNÍK , Evžen, hudební skladatel, inter-
pret a pedagog, * 5. 2. 1939 Místek. 
Studoval (1956–61) houslovou hru na br-
něnské konzervatoři. 1963–68 byl žákem 
Jana Kapra na brněnské JAMU. Po stu-
dijním pobytu na Vysoké hudební škole 
v Mnichově absolvoval (1974–78) um. as-
piranturu na Akademii múzických umění 
v Praze (u Jiřího Dvořáčka). Třebaže trvale 
působil v Brně (Janáčkova opera, Státní 
filharmonie, Brno Brass Band, brněnská 
konzervatoř), v řadě svých (symf., vokálně-

-instrumentálních i sboro vých) skladeb 
uplatnil tematiku rodného regionu – symf. 
věta Hukvaldy (1967), Hukvaldská serenáda 
(1974, verze pro smyčce 1998), ženský sbor 
Beskydy (1984), Babí hura pro symf. orchestr 
(2003) aj. – V jeho prv ních (zvl. komor-
ních) kompozicích pře vládaly neoklasicistní 
přístupy, později se – ovlivněn především 
studiem v Mnichově – s úspěchem pokusil 
o syntézu tradičních skladatelských pří-
stupů s možnostmi evr. Nové hudby. Z jeho 
hudebně -dram. tvorby měla úspěch humorná 
dětská opera Ferda mravenec (1971). 
Lit.: Gregor; Čeští skladatelé současnosti, Praha 1985. 
 JM 

ZÁMKY , šlechtická sídla vznikající v období 
raného novověku.
Ačkoli terminologie označování šlechtických 
sídel v minulosti kolísala a označení „zámek“ 
se využívalo zvlášť v období pozdního stře-
dověku a raného novověku taktéž pro stavby 
středověkých → hradů (v pomístních ná-
zvech ještě dnes spojení „starý“ či „pustý 
zámek“ zpravidla označuje hradní zříceniny), 
v novodobé kastelologii nazýváme „zámky“ 
šlechtická sídla budovaná (či vzniklá pře-
stavbou st. objektu) teprve v období renes. 
a později. Tyto stavby plnily primárně funkci 
sídelní, nezřídka také reprezentativní, málo-
kdy však obrannou (opevnění nacházíme 
ještě u z. renes., ale i tam často pouze 
jako vymezení prostoru panského sídla se 

zahradou navenek). Vedle funkce obytné 
však valná většina z. (snad s výjimkou lovec-
kých z. a sezónních obydlí) plnila také úlohu 
administrativně -správního centra panství 
a dvora (statku), jehož hosp. budovy zpravi-
dla se z. těsně sousedily. Šlechta však v pří-
padě obývaných objektů pamatovala také 
na rekreační a reprezentační funkci, takže 
při z. vytvářela prostory určené oddechu 
a volnočasovým aktivitám, především → za-
hrady a parky. Časový strop pro užívání ter-
mínu „zámek“ nelze jednoznačně vymezit. 
Historizující objekty vznikající od poloviny 
19. stol. se přibližují moderní vile; jestliže 
však byly stavěny šlechtou či novodobou 
aristokracií (průmyslníci či obchodníci, 
často nobilitovaní), bývají z. nazývány 
i v případě, že vznikly teprve na přelomu 
19. a 20. stol. – Období 16. stol. je charakte-
ristické rozkvětem renes. stylu, který se na 
území Moravy dostává již na samotném 
konci 15. stol. (Tovačov, Moravská Třebová) 
díky převládající uh. kult. orientaci po → 
česko -uh. válce. První z. ve sledovaném regi-
onu jsou stavěny v tomto um. slohu, který 
se však v poč. prolíná s pozdní gotikou. Ta 
ještě vévodí novostavbě → Jánského Vrchu 
nad → Javorníkem (dokončena za vratislav-
ského biskupa Jana Thurza r. 1509), který 
bývá pro období 16. stol. literaturou označo-
ván ještě jako hrad. Fortifikační prvky renes. 
z. jsou často jen domnělé, resp. zapadají do 
pravidelné půdorysné koncepce sídla, před-
stavují jakousi zbytnělou podobu ohradní zdi 
zámecké zahrady a uzavírají do sebe výlučný 
svět renes. aristokracie, který je jimi chráněn 
před všetečností poddaných. Jsou charakte-
ristickým rysem jednoho z typů renes. zámku, 
který označujeme ital. výrazem palazzo 
in fortezza (palác v opevnění). Ten byl násle-
dován zejm. v uh. prostředí a vlivem neustá-
lých nepokojů, ale též pozdější nechutí 
k oficiálnímu barok. slohu → Habsburků vé-
vodí architektuře tamních z. až do přelomu 
17. a 18. stol. Na sousední Moravu a do čes. 
Slezska se jeho prvky dostávají ojediněle a ne-
důsledně. Ryze opevněným renes. sídlem 
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se stal např. z. ve Slezské Ostravě (→ Slez-
skoostravský hrad), vzniklý přestavbou got. 
hradu za → Sedlnických z Choltic ve 
30. a 40. l. 16. stol. Jeho málo pravidelný pů-
dorys a zřejmě i značná um. prostota však 
nesvědčí o následování arch. vzorů. Prostá 
se jeví i čtyřkřídlá stavba tzv. Starého zámku 
ve → Městě Albrechticích (Supové z Fulštejna 
ve 2. polovině 16. stol.; → Fulštejnové), avšak 
jeho náročné opevnění zpestřené půlkruho-
vými rondely je v této oblasti unikátem. 
Ve → Fulneku udával nepravidelný půdorys z. 
a jeho opevnění nejen st. hrad, ale též utvá-
ření terénu ve výšinné poloze nad městem 
(stavěno po r. 1560, dokončeno za → Skrben-
ských z Hříště na konci 16. stol.). Zde snahu 
o um. působivost dokládá renes. atika cele 
dekorující palác (ta však zřejmě pochází až 
z úprav Václava → Bruntálského z Vrbna 
po r. 1630). Jednotící renes. atikou byl 
v 16. stol. vyzdoben též čtyřkřídlý z. v → 
Opavě, který vznikl jako opevněný palác již 
na konci 13. stol. Arch. ztvárnění se jeví zřej-
mější v případě Dívčího Hradu na Osoblažsku, 
kde téměř čtvercovou masivní budovu 
se 4 okrouhlými nárožními věžemi obklo-
puje dvojí systém opevnění se zabudovanými 
baštami a hosp. zázemím při vstupu do areá-
lu (patrně Hynek Bruntálský z Vrbna po 
r. 1573). Převážně dekorativní funkci měly 
okrouhlé nárožní věžice několika menších 
venkovských z., jež jsou částečně dědictvím 
někdejších tvrzí, za které jsou pro toto období 
často ještě považovány (renes. přestavba tvrze 
v Litultovicích zv. Starý zámek, dokončená Ja-
nem Stošem z Kounic r. 1576; renes. úprava 
a rozšíření st. tvrze v Dolních Životicích 
za Mošovských z Moravčína ve 2. polovině 
16. stol.). Dvě nárožní věže zdobí také vnější 
průčelí většího, pův. snad čtyřkřídlého (ale 
vlivem zasazení do města nepravidelného) 
z. v → Bílovci, který vznikl přestavbou 
pozdně got. tvrze za Bernarda → Pražmy 
z Bílkova asi r. 1595. Zvl. ozvukem renes. zá-
mecké dispozice je stavba z. v Horní Vsi (část 
→ Vítkova) se dvěma nárožními polygo-
nálními věžicemi, která však s největší 

pravděpodobností pochází teprve z 10. l. 
18. stol. (Wipplarové z Ušic). Fortifikovaný z. 
v Linhartovech na Krnovsku (stavěn snad 
Ojíři z Fulštejna ve 30. l. 16. stol., rozšířen 
za Haugviců z Biskupic ke konci stol.) 
se vstupní hranolovou a dodnes stojící válco-
vou nárožní věží již představuje další typ re-
nes. z., následovaný silněji v čes. prostředí. 
Tím je ital. měst. palác, který čes. šlechta po-
znávala na svých kavalírských cestách do Itá-
lie, poprvé ve větším rozsahu při návštěvě 
Janova r. 1551. Jsou to objekty sestávající 
z víceméně pravidelné vícekřídlé dispozice 
(nejčastěji čtyřkřídlí či trojkřídlí s případnou 
spojovací chodbou), jejichž dekorativní část 
se obracela dovnitř sídla, tedy na nádvoří, jež 
bylo obklopeno arkádovými ochozy, slouží-
cími jako hl. komunikační prvek z. V případě 
objektů vznikajících postupně se často setká-
váme s poměrně samostatnými budovami, 
které právě vnitřní arkádová chodba spojuje 
v jeden celek. Tento typ sídla je v regionu za-
stoupen s větší četností, ale valná většina 
zdejších staveb je z um. hlediska průměr-
nými až podprůměrnými odvozeninami ital. 
vzorů. Ke kvalitnější architektuře patřil poz-
dějšími zásahy znehodnocený z. v → Klimko-
vicích, který dosud ukrývá hodnotné ba-
lustrádové schodiště s kamennými portály, 
třebaže arkády nádvoří jsou zazděny. Budo-
ván byl snad za účasti vlašských stavitelů ko-
lem r. 1578 na zakázku Ondřeje Bzence 
z Markvartovic. Účast tzv. ital. mistrů je do-
ložena také při stavbě unikátně dochovaného 
z. ve → Staré Vsi nad Ondřejnicí (60.–70. l. 
16. stol., Jaroš Syrakovský z Pěrkova a jeho 
syn Ctibor), který nese ještě obranné prvky 
(vysunutá hranolová vstupní věž a vodní pří-
kop kolem z.), ale zároveň představuje silně 
rustikalizovanou nápodobu renes. paláce (ar-
kádový dvůr, bohatá sgrafitová a fresková 
výzdoba vnějších omítek). Dispozici trojkří-
dlé stavby s hodinovou věží nad vstupem měl 
zřejmě z. → Tvorkovských z Kravař v → Ra-
duni (před r. 1586). Tři nebo čtyři křídla 
s vnitřním dvorem měl také renes. z. ve → 
Slezských Rudolticích. Dojmem nedotažení 
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celkového záměru (snad čtyřkřídlého půdo-
rysu) působí dvoukřídlý tzv. Nový zámek 
v Litultovicích, jehož nádvoří zdobí v obou pa-
trech prostá, avšak elegantní arkádová chod-
ba (Karel Bítovský z Bítova po r. 1580; uvnitř 
Starého i Nového z. vznikly hodnotné malo-
vané záklopové stropy a nástěnné malby; → 
malířství renes.). Podobně nedokončen zůstal 
v renes. období dnes trojkřídlý z. v Branticích 
na Krnovsku (majitelé Jeroným Reinwald 
v l. 1561–76 a Valentin Dressler ze Scharfen-
steinu do r. 1604), který má arkádovou 
chodbu jen v ústředním křídle. Arkádový 
ochoz zdobil též nádvorní stranu vstupního 
křídla ne příliš náročného z. v → Rychvaldě 
(Bernard Barský z Barště po r. 1577) a ná-
dvoří z. v Hlučíně (vznikl přestavbou nevel-
kého měst. hradu snad ve 2. polovině 16. stol.). 
Mnohé venkovské z. však zůstaly pouze 
u dřevěných pavlačí, které suplovaly arká-
dové chodby často až do 20. stol. To je případ 
sídel v Petřvaldě na Novojičínsku (trojkřídlý 
z. Petřvaldských někdy z 16. stol.), Polance 
nad Odrou (pův. zřejmě trojkřídlý z. Sedlnic-
kých z Choltic z 2. poloviny 16. stol. s gotizu-
jící polygonální kaplí sv. Michala, uzavírající 
nádvoří na čtvrté, vých. straně; uvnitř bohatě 
zdobeno nástěnnými malbami, dnes nedo-
chovanými či zatřenými), (někdejší Manské) 
Sedlnici (trojkřídlý z. Sedlnických z Choltic 
asi z poč. 17. stol.), Porubě (dvoukřídlý z. 
Bzenců z Markvartovic, kolem r. 1573), Slav-
kově u Opavy (čtyřkřídlý z. Jiříka Vlka z Ko-
necchlumí, dokončený 1586), Zábřehu nad 
Odrou (dvoukřídlý z. Ctibora Syrakovského 
z Pěrkova, po r. 1597), Štítině (čtyřkřídlý z. 
Šípů z Bránice, asi polovina 16. stol.) či již 
zmíněného z. v Městě Albrechticích. Podobně 
tomu mohlo být u později rozšířených, v re-
nes. fázi zřejmě trojkřídlých objektů v Bra-
vanticích (patrně Bravantští z Chobřan 
po polovině 16. stol.) a Bartošovicích (před 
r. 1583, Václav Sedlnický z Choltic). Dosud 
nejasné jsou poč. renes. z. ve Vlčicích na Ja-
vornicku a Chotěbuzi (snad nenáročné čtyřkří-
dlé objekty). V podstatě nic dosud nevíme 
o vzhledu renes. loveckého z. v Nových 

Lublicích (asi Karel z Liechtensteina po r. 1614; 
→ Liechtensteinové). – Zvl. skupinu objektů 
tvoří z. inspirované tzv. slez. či severskou re-
nesancí, která kombinovala ital. renesanci 
s prvky severské gotiky a byla charakteris-
tická zvlášť pro severočes. protest. oblasti. 
Ve sledovaném regionu jsou stavby s prvky 
tohoto stylu spíš ojedinělé. Jde zejm. o z. 
v → Novém Jičíně (1533–58 přestavbou měst. 
hradu, Bedřich a Jan st. ze Žerotína), kde 
se severská renesance projevila atikou koru-
novanou dvojicemi okrouhlých vížek. Pod 
vliv slez. renesance lze zahrnout i další dva 
objekty pův. měst. hradů. Z. v → Krnově, bu-
dovaný braniborsko -ansbašským markrabě-
tem Jiřím (→ Hohenzollerni) v l. 1531–34 
za účasti mistrů z Branibor, nesl zřejmé od-
kazy na architekturu got. hradů v podobě 
hutných okrouhlých věžic, jimiž byl z. „opev-
něn“ vůči samotnému městu. V → Bruntále 
jde o stavbu z konce 16. stol., dokončenou 
teprve r. 1608. Z. stavěný v režii pánů z Vrbna 
si ponechal půdorys st. měst. pevnosti (pra-
voúhlá výseč), čímž vzniklo poněkud bizarní 
trojúhelníkové nádvoří s arkádami, jež bylo 
r. 1600 opatřeno štíhlou vysokou věží, dole 
hranolovou, od poloviny polygonální. Všu-
dypřítomná bosáž i přetížené arkády (v pří-
zemí je výška útlých sloupků dvojnásobná 
oproti patru) již směřují k hravému maný-
rismu. Příkladem severské renesance může 
být také z. v Kobylé nad Vidnávkou, bloková 
budova na půdorysu čtverce s pův. třemi ob-
jemnými štíty (70. l. 16. stol., hejtman z Ján-
ského Vrchu Nikolas z Niemitz) a možná 
i pozdně renes. z. Kotulínských z Kotulína 
v Sosnové, vystavěný v rozmezí l. 1636–50 
(zřejmě jednokřídlá budova se zdobenými 
štíty a vystupující kaplí; tradovaný údaj 
o dvou zbořených věžích je nejistý). Pro slez. 
renesanci charakteristické zdobené štíty měl 
také z. v → Dolním Benešově (dvě samostatné 
budovy propojené arkádovou chodbou), pře-
stavěný z pozdně got. tvrze Mošovskými 
snad poč. 17. stol., později však upravovaný 
v l. 1660–70. Jejich podoba v 17. stol. se již 
blíží manýristickému, až raně barok. výrazu. 
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Podobně je tomu s výstavbou předzámčí 
a dokončením renes. přestavby hradu na z. 
(mj. výstavbou kaple a úpravou vysunuté 
bašty na zahradní gloriet) ve → Frýdku 
za Oppersdorfů v l. 1636–44. 17. stol. bylo 
ve sledovaném regionu slohově přechodným 
obdobím k ranému baroku a z. této periody 
bývají označovány jako manýristické. Jde 
často o stavby až přehnaně rozlehlé, které 
ve shodě s nastupujícím barok. stylem začí-
nají upřednostňovat reprezentativní funkci 
sídla. Nové dvojkřídlí z. v Janovicích z doby 
okolo r. 1662 (ital. stavitel Alessandro Can-
nevalo pro Volfganga Fridricha Hoffmanna 
z Grünbüchlu), které přibylo k blokové renes. 
tvrzi s hranolovou věží, je rozsahem pojato 
velkolepě (záměr snad počítal s vícekřídlou 
stavbou), ovšem fasády jsou nebarokně pro-
sté, pouze nároží zdobí bosáž a navenek dvě 
okrouhlé věže. Oblíbená je tzv. ital. dispo-
zice čtyřkřídlého objektu s nádvorními 
ochozy na hranolových pilířích, v patře často 
uzavřenými (z důvodu ochrany obytných pro-
stor před nepřízní počasí). Uplatnila se např. 
u rozlehlých čtyřkřídlých z. hr. Hodiců v Jin-
dřichově ve Slezsku (polovina 17. stol.) a Slez-
ských Rudolticích (konec 17. stol.). Podobně 
rozvolněná čtyřkřídlá dispozice byla vl. také 
z. v Kunčicích a Šenově (Skrbenští z Hříště 
před polovinou 17. stol.). Menších rozměrů 
je čtyřkřídlý z. (pův. s hranolovou věží zabu-
dovanou v záp. křídle) v Paskově (Václav 
Bruntálský z Vrbna po r. 1643), jemuž ale 
dominuje masivní předzámčí se vstupní hra-
nolovou věží. Asi nejvýznamnějšími maný-
ristickými stavbami v regionu se staly 
čtyřkřídlé z. v → Kravařích (Jakub Eichen-
dorff asi v l. 1650–52) a Linhartovech (Sedl-
ničtí z Choltic ve 2. polovině 17. stol.) 
s bohatou fasádou zdobenou štuky a vyso-
kým pilastrovým řádem. Prostší podobu měly 
např. z. v Bravanticích (přestavba na čtykřídlý 
raně barok. objekt Bruntálskými z Vrbna 
v pol. 17. stol.), Jeseníku nad Odrou (blo-
ková stavba s věží, asi Rudolf Kristián Wit-
ten koncem 17. stol.), Spálově (dvojkřídlí 
s kaplí vysunutou ze hmoty zámku do 

zahrady; Karel Ferdinand Scherz r. 1695) či 
řada venkovských zámečků, jejichž vývo-
jové fáze jsou dnes často nejasné (Bílá Voda, 
Hukovice, Chuchelná, Oldřišov, Ondřejovice 
ad.). Jak dokládá Wernerovo vyobrazení, 
pozdně renes. či manýristické vzezření mohl 
mít také z renes. tvrze vzešlý z. v Šilheřovi-
cích, který později ustoupil výstavbě nového 
sídla. Zda zařadit z. v Ráji (dnes část Kar-
viné) k raně barok. čtyřkřídlým stavbám, či 
již k vrcholně barok. dispozici trojkřídlí ote-
vřeného ke vstupu, jak se prezentoval později, 
je otázkou související s jeho nejasným vzni-
kem (Sunkové z Budatína ve 2. polovině 
17. stol., nebo až Paczinští či → Wilczkové 
v 1. polovině 18. stol.). Vrcholné baroko 
na území sledovaného regionu přichází 
v 18. stol. Význačnější barok. sídla dbají 
v prvé řadě na okázalou reprezentativnost, 
která se zrcadlí ve vnější i vnitřní výzdobě 
objektu, výstavnosti přilehlé franc. zahrady 
a uspořádání interiérů stavby, jež poskytují 
maximální komfort v bydlení (obytné i re-
prezentační prostory, včetně větších sálů, 
se soustředí téměř výhradně do patra, zv. 
piano nobile). Z. se nyní otevírá směrem 
do parku či k zahradně upravenému příjezdu. 
Tzv. franc. typ má podobu trojkřídlého ob-
jektu vytvářejícího čestný dvůr (cour d´hon-
neur); celý komplex sídelní části, hosp. budov, 
eventuálně i zahrady, je komponován symet-
ricky až k hl. bráně objektu. Za typický pří-
klad této dispozice bývá v regionu uváděn z. 
v Dobroslavicích, který však danému typu ne-
vyhovuje bez výhrad (také doba jeho vý-
stavby není jistá). Požadovaná symetrie tu 
byla narušena zapojením st., mohutnější bu-
dovy (zřejmě renes. tvrze) jako jednoho 
z bočních křídel; nádvoří, obrácené směrem 
do zahrady, bylo navíc pohledově přetnuto 
samostatně stojící budovou, odstraněnou 
teprve při neobarok. úpravách ve 2. polovině 
19. stol.; teprve tehdy sem byl přenesen hl. 
vstup, zvýrazněný jednoosým rizalitem 
(čestný dvůr tedy až produktem historizují-
cích úprav). Ne zcela jasné jsou poč. barok. 
staveb v Hoš�álkovech (Skrbenští z Hříště 
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snad již na konci 17. stol.) a Velkých Heralti-
cích (Bruntálští z Vrbna, započato už před 
r. 1692, dokončeno teprve po r. 1767), ale 
v průběhu 18. stol. oba získaly typickou troj-
křídlou dispozici, v případě prvního jistě 
umocněnou i symetricky rozmístěnými hosp. 
budovami dvora. Ne zcela typické (třebaže 
barok. oblibě křivkovitých tvarů přitakáva-
jící) zaoblené nádvoří uzavíralo trojkřídlí ba-
rok. z. v Bílovci (Václav Sedlnický z Choltic 
po r. 1729). Trojkřídlí obrácené do franc. za-
hrady za zámkem využil na poč. 18. stol. z. 
ve Štáblovicích (Lescourantové, rozšíření 
za Sobků z Kornic dokončeno r. 1777). 
Do dvora se zrcadlově utvářeným trojkříd-
lým statkem se naopak otevíral z. v Deštném 
(Schrattenbachové v l. 1727–30). S dispozicí 
franc. z. patrně počítal též nedokončený z. 
v Melči (Hodicové v 10. a 20. l. 18. stol.). Nej-
lepší příklad vrcholně barok. z. franc. typu 
představují → Odry, kde se zámek odbourá-
ním záp. části, na jejímž místě vznikla franc. 
zahrada, otevřel k městu vstupem, zvýrazně-
ným mohutným středovým rizalitem (Franti-
šek Leopold → Lichnovský z Voštic v l. 
1730–36). U tohoto objektu jsou shledávány 
vlivy slavného rak. arch. Johanna Lucase 
Hildebrandta (účast ale neprokázána). Hilde-
brandt je autorem návrhu ideální barok. rezi-
dence s rozlehlou zahradou, který bývá 
vnímán jako zamýšlená, avšak neprovedená 
přestavba z. v Opavě (1713–14), a možná 
dvou opavských měst. paláců (Blücherův 
a Sobkův). Pod Hildebrandtův vliv bývá za-
hrnována také vrcholně barok. úprava z. 
v Kravařích (Jan Rudolf Eichendorff v l. 
1721–28), který si však uchoval pův. čtyřkří-
dlý půdorys, třebaže jinak je barok. tvaro-
sloví objektu mimořádně kvalitní (bohaté 
fasády, dvojramenné schodiště na nádvoří, 
mohutný vstupní rizalit a zejm. protilehlá 
oválná kaple vysunutá do zahrady s malbami 
zdobeným interiérem; → malířství barok.). 
U čtyřkřídlého půdorysu zůstal také z. ve Slez-
ských Rudolticích (Hodicové v 1. polovině 
18. stol.), který však ozdobila barokně vyzrálá 
kaple na půdorysu trojlistu a franc. dispozice 

byla alespoň naznačena předsunutými boč-
ními rizality vstupního křídla. Pův. dispozice 
byla zachována také v případě reprezentativní 
rezidence na Jánském Vrchu (vratislavský 
biskup Gothard Filip Schaffgotsch po polo-
vině 18. stol.) a z. v Bruntále, který byl upra-
ven ve vrcholném baroku (zejm. interiéry, 
vnější plášť objektu a schodišťová budova 
na nádvoří) teprve v l. 1766–71 (stavitelé 
G. F. → Gans, později František Alexandr 
Neumann pro → řád něm. rytířů). Neobvyklý 
půdorys (ve tvaru kříže) měl lovecký z. Hu-
bertov nad dnešní → Karlovou Studánkou 
(řád něm. rytířů, asi polovina 18. stol.). 
Do značné míry přelomovou stavbou se stal 
z. v Kuníně (1726–34), navržený s jistotou již 
zmiňovaným J. L. Hildebrandtem pro Fridri-
cha Harracha z Rohrau, který využívá ryze 
obdélný půdorys, jeho fasádu člení vertikálně 
pouze vysoký pilastrový řád a štít je do 
značné míry suplován střešním zábradlím 
s plastickou výzdobou. Obdélné stavby, je-
jichž objem vizuálně zvýrazňovaly předstu-
pující rizality nebo pilastrové řády, se staly 
typickou záležitostí méně náročných, ven-
kovských z. vrcholného baroka. Asi nejvý-
znamnější z nich představoval již rokokově 
vyhlížející z. v Hrabyni, obdélná stavba dopl-
něná symetricky rozmístěnými budovami 
předzámčí, vytvářejícími tak čestný dvůr, 
k němuž vedla příjezdová alej (Arnošt Benja-
min Mitrovský kolem r. 1756; v oboře pod vsí 
zal. malý lovecký z. Charlottenburg). Trojkří-
dlou dispozici s mělkým čestným dvorem 
tvořeným dvěma širokými rizality má z. 
v Nové Horce (Vetterové z Lilie po r. 1742). 
K dalším charakteristickým stavbám s ob-
délnou dispozicí lze počítat Bolatice (cister-
ciáci mezi l. 1724–48), → Hnojník (Beesové 
z Chrostiny po r. 1736), Loděnici (Jan Julius 
Frobel v polovině 18. stol.), → Orlovou (Ar-
nošt Leberecht Bludovský z Bludovic r. 1765), 
Ropici (snad již Filip Saint Genois d Ánneau-
court kolem r. 1700), Slezské Pavlovice (Jan 
z Mattencloit po r. 1776), Smolkov (Jan Karel 
Lichnovský z Voštic v polovině 18. stol.), 
Starý Jičín (Antonín Zeno z Dannhausenu 
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v l. 1724–26), → Studénku (Řeplínští z Be-
rečka na konci 50. l. 18. stol.) či Trnávku (Ha-
rasovští z Harasova po r. 1726). Tento typ 
objektů, charakteristický též pro mnohé fary 
a výstavnější rychty, přejímaly i úřednické 
domy budované u st. z. (např. Bravantice či 
Dolní Lutyně). K rokokovému výrazu (zejm. 
bohatostí fasád) směřuje z. ve Velkých Hošti-
cích (Ignác Dominik Chorynský z Ledské 
před r. 1765), stavěný pravděpodobně mis-
trem Jakubem Pánkem. V rokoku, na čes. 
území řídkém, byly upravovány také z. ve 
Slezských Rudolticích (→ A. J. Hodic ve 
3. čtvrtině 18. stol.; zde se bohatost štuku 
projevila především ve vnitřní výzdobě, je-
jímž autorem byl → J. Schubert) a Nové Horce 
(1775). Po polovině 18. stol. se do zámecké 
architektury dostávají náznaky klasicistního 
stylu (především trojúhelníkové štíty vstup-
ního průčelí), třebaže celkový dojem staveb 
zůstává ještě barok. Hovoříme tedy o pozd-
ním baroku, které určilo vzhled z. v Dubové 
(trojkřídlá dispozice; Jan Julius Frobel 
v l. 1774–76), Horních Tošanovicích (bloková 
budova s centrální schodišťovou dvoranou; 
Harasovští ve 2. polovině 18. stol.), Kyjovicích 
(Quido Anton Kalkreuth r. 1783), Litultovicích 
(vstupní fasáda Nového zámku; Rollsber-
gové na přelomu 18./19. stol.), Loděnici 
(úpravy asi za Karla von Töpfera po r. 1786), 
Slatině (Josef Malabaila -Canal po r. 1775) či 
Trnávce (úprava kolem r. 1780). V Dolních Do-
maslavicích vznikl malý pozdně barok. z. 
teprve před r. 1807 (Jiří Ohm Janušovský 
z Vyšehradu). Velkolepý z. ve stylu franc. ba-
roka s prvky klasicismu vznikl v Šilheřovicích 
(Johann Fridrich Eichendorff kolem r. 1810). 
Také klasicistní rekonstrukce z. ve Fulneku 
provedená stavitelem Johannem Mihatschem 
v l. 1802–03 pro Karla Czeiku z Badenfeldu 
(z býv. hradního opevnění tehdy vzniká tzv. 
Dolní zámek) ještě nese pozdně barok. rysy. 
Vzhledu pozdně barok. staveb se později při-
blížily i barok. z. upravované v 1. polovině 
19. stol. klasicistně (např. Orlová v l. 1819–38 
či Třebovice s neobvykle zaobleným průčelím 
a polygonálním čestným dvorem; nejasného 

vývoje, upraven klasicistně po r. 1815). Vl. 
klasicismus proniká na území sledovaného 
regionu v posledním desetiletí 18. stol., kdy 
vznikají také zásadní přestavby st. sídel 
v tomto slohu. V prvé řadě jsou to z. ve
→ Fryštátě (→ J. A. Englisch pro Jana → 
Larische -Mönnicha v l. 1792–1800; střízlivé, 
moderně vyhlížející fasády dokresluje atika 
imitující druhé patro, jež zcela zakrývá stře-
chu; zámek v patře propojen se stylově shod-
nou sousední budovou zv. Lottyhaus) a → 
Hradci nad Moravicí (J. Mihatsch pro Karla 
Lichnovského po r. 1796; odstranění pozů-
statků středověkých fortifikací, vznik domi-
nantního průčelí sev. křídla, později zbořené 
oranžérie za z. ad.). Již na konci 18. stol. 
je v novém slohu vystavěno (či výrazně upra-
veno) také několik menších venkovských zá-
mečků na → Těšínsku (Horní Soběšovice 
Josefa Skuliny již v l. 1792–94, Prstná /dnes 
část Petrovic u Karviné/ Vojtěcha Gussnara 
z Komorné po r. 1796, Dolní Tošanovice Jana 
Mattencloit r. 1798, Horní Domaslavice rodiny 
→ Grohmannovy někdy na přelomu stol., 
Horní Těrlicko Jana Larische -Mönnicha kolem 
r. 1800, kde v l. 1801–04 vznikl také okrouhlý 
letohrádek; → Karviná téhož majitele ve stejné 
době přestavbou objektu snad již z r. 1591). 
Na Opavsku vzniká klasicistní z. v Hlavnici 
r. 1792 (Ondřej Renard) a úpravy v novém 
slohu se dotknou z. v Melči (asi Johann Paczin-
ský z Tenczina na začátku 19. stol.). Rozvoj 
klasicistního stylu zde však spadá až do 10. l. 
19. stol. – v r. 1811 zbudován klasicistní z. 
Františka Karla Sedlnického ve Výškovicích 
u Bílovce; v l. 1822–25 radikálně přestavěn z. 
Jana Larische -Mönnicha v Raduni (pod tak-
tovkou → A. Onderky podle plánů J. A. Eng-
lische), k němuž přibyly též význ. klasicistní 
stavby oranžérie a ovčína. Z. ryze klasicistní 
dispozice (podlouhlé stavby s ústřední částí 
zvýrazněnou mělkými rizality s trojúhelnými 
štíty či předsunutým balkonovým portikem, 
uvnitř často s chodbou táhnoucí se po celé 
délce stavby, jež představuje zákl. komuni-
kační prvek objektu) většinou vznikají v rámci 
regionu až později. Nejasné jsou ale poč. z. 
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ve Štemplovci, který by mohl být prvním tako-
vým počinem na poli zámecké architektury 
(snad již za Marie Anny Sedlnické po r. 1815). 
Následují až z. ve Stěbořicích (vnitřní dispo-
zice ovlivněna st. stavbou; Pinové z Frieden-
thalu mezi l. 1820–36), Neplachovicích (Marie 
Elgerová z Frohbergu v l. 1833–34) a Nový 
zámek ve Městě Albrechticích (Vincenc Tlach 
a Vincenc Keil od r. 1837). Klasicistní úprava 
tehdy postihla např. objekty z. v Jeseníku 
nad Odrou (mezi l. 1818–36), Paskově (před 
r. 1833), Šumbarku (po požáru r. 1823) či Živo-
ticích (dokončen r. 1817). Oba posledně jme-
nované (dnes na území → Havířova) se ve své 
jednoduchosti nápadně podobají a shodují 
se také např. s budovou fojtství v nedalekých 
Albrechticích či zámečkem ve Stonavě. Zřej-
mě do 30. l. lze zařadit všechny zásadní pře-
stavby st. objektů na Těšínsku podle projektů 
vídeňského arch. → J. Kornhäusela, které 
tvoří specifický soubor staveb označovaných 
termínem „slezský empír“. Jsou to z. Beesů 
z Chrostiny v Hnojníku a Konské (dnes část → 
Třince) a letní sídla zbudovaná Habsburky 
jako pány → Těšínské komory v Chotěbuzi 
a na zbytcích piastovského hradu na dnešním 
pol. břehu → Těšína (dokončeno r. 1840). Pa-
trně až do 40. l. lze zařadit klasicistní úpravy 
či přestavby z. ve Spálově (Franz Herrmann 
pro Mořice Záviše z Osenice po r. 1842), Chu-
chelné (excelentní případ prus. schinkelov-
ského klasicismu s historizujícími prvky, 
zejm. kamennou věží; Lichnovští po r. 1848), 
Jindřichově (Anton Arche pro Bartensteiny 
po požáru r. 1844), Sedlnici (Eichendorffové 
před polovinou stol.) a dostavbu zadního kří-
dla z. ve Velkých Hošticích. Jakýmisi reg. ku-
riozitami vystavěnými v klasicistním duchu 
jsou z. v Bohumíně (vznikl r. 1817 na místě 
několika měst. domů, čímž zapadl do fronty 
nám.; rozšířen r. 1853) a tzv. železárenský zá-
meček (též Zentralhaus) ve Vítkovicích (vila 
majitelů, později ředitelů → VŽ z l. 1846–47; 
Anton Kraus pro Salomona Meyera → Roth-
schilda). Vlna romantického historismu, pro-
jevující se v architektuře novogotikou, jež 
radikálně proměnila pohled na zámeckou 

architekturu (ideálem nápodoba středově-
kého hradu různé provenience – nejčastěji 
angl.) se rozvíjí v čes. prostředí od 40. l. 
19. stol. Na území sledovaného regionu se do-
stává zprvu jen pozvolna. Prvky novogotiky 
se projevily r. 1849 při úpravách teprve ne-
dávno přestavěného z. Blücherů v Raduni 
(zejm. mohutná hradební zeď), v r. 1853 pak 
při stavbě Domu kavalírů při z. Lichnov-
ských v Chuchelné. Po požáru z r. 1855 byly 
novogot. upraveny fasády z. v Nové Horce. 
V plné síle se však historismus projevil teprve 
při rozšíření z. Lichnovských v Hradci, kde 
Karl Lüdecke vyprojektoval radikální regoti-
zaci objektu, jež naštěstí nedošla realizace 
(po r. 1861 provedeny jen mírné novogot. 
úpravy dosavadní stavby, zejm. koridorová 
chodba v nádvoří). Později však v sousedství 
z. vyrostla stavba Červeného zámku v duchu 
severoněm. novogotiky z režného zdiva (pro-
jekt Alexise Langera z l. 1872–74) a nakonec 
také Bílá věž, základ pro nový monumentální 
vjezd do z., který již nebyl realizován (pro-
jekt Ernesta Händela z r. 1884). V l. 1860–63 
byl upraven v novogot. stylu z. Blücherů ve 
Studénce (projekt Adolfa Korompaye převzal 
a upravil Wenzel Knauer). Novogotika v poz-
dější době ovlivnila také přestavby z. Dívčí 
Hrad (střecha věží nahrazena cimbuřím; 1874 
pro řád něm. rytířů), Dolní Životice (cimbuří 
věží a vstupního rizalitu; Larischové-Mönni-
chové a → Razumovští v poslední čtvrtině 
19. stol.), Velké Heraltice (novogot. kaple vklí-
něná mezi goticko -renes. a barok. část z.; 
Bellegardové r. 1899), opět Raduň (na konci 
19. stol. získalo jezerní průčelí z. vzhled ro-
mantického hradu s útlou vyšší věží, hrázdě-
nou vížkou a novogot. štítem) a Slezské 
Rudoltice (snesena mansarda a druhé patro 
proměněno na atiku s věží nad vstupem; 
na přelomu stol. za držení Heinrichem Steue-
rem). Od 50. l. pronikají na území sledovaného 
regionu také prvky dalších historizujících 
směrů (novorenesance, novobaroko, novokla-
sicismus) a romanticky zaměřený tyrolský či 
švýcarský sloh, napodobující charakteristické 
prvky dřevěných alpských obydlí (pavlače, 
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ozdobné detaily ze dřeva, zejm. ve štítech ap.). 
Ten se stal samozřejmým u staveb loveckých 
z. – již v l. 1854–55 nechal olomoucký arci-
biskup Bedřich z Fürstenbergu přestavět 
vrchnostenské kanceláře na → Hukvaldech 
z r. 1760 na lovecký z.; týž arcibiskup založil 
na Bílé konferenční místnost, později přemě-
nou na hostinec a v l. 1903–06 rozšířenou 
na půvabný zámeček s věží; arcibiskup Fran-
tišek Salomon Bauer nechal pod vrcholem 
Smrku r. 1910 vystavět tzv. Hubertovu chatu. 
Fridrich Habsburský jako arcivévoda těšín-
ský založil v Beskydech zřejmě na pře-
lomu stol. několik loveckých z. (Hartisov 
nedaleko Gruně, Pleniska nad → Jablunko-
vem, Gabrielka na svahu → Lysé Hory). Ty-
rolský sloh se však uplatňoval také při 
výstavbě jiného typu objektů – nový z. 
(obydlí správce) na místě strženého barok. z. 
v Hrozové po r. 1877 (Pinové z Friedenthalu); 
nové křídlo z. (vlastně větší rychty) v Bernar-
ticích na Jesenicku (za statkáře Josefa Latzela 
po r. 1848); radikální přestavba tzv. Stöcklu 
u z. v Kyjovicích (50.–60. l. 19. stol.) a úpravy 
klasicistního z. ve Štemplovci. Historizující 
úpravy v poslední čtvrtině 19. a na zač. 
20. stol. v podstatě představují závěrečnou 
fázi vývoje zámecké architektury (pomine-
me-li řídké z. secesní). V případě přestaveb 
st. objektů bylo prvotní snahou historismu 
navrátit památce slohové vzezření odpovída-
jící (často však jen vzdáleně) době jejího za-
ložení. V převažujícím novorenes. pojetí byly 
upraveny z. ve Spálově (r. 1883 za Filipa Kin-
ského) a Štáblovicích (v interiérech však při-
způsoben módní angl. vile; na poč. 20. stol. 
rodem Sobek -Skal), částečně z. v Bartošovi-
cích (za Aresinů v l. 1869–77), kde se však 
více uplatňuje manýristické tvarosloví. Jen 
zlomek zamýšlených úprav ve stylu severské 
novorenes. byl proveden na konci 19. stol. na z. 
ve Frýdku (upraveny střechy, horní části věží, 
vyzdoben Rytířský sál; → A. T. Prokop pro 
těšínské Hasbursky). Nerealizována zůstala 
radikální novorenes. přestavba z. v Jindřichově 
(s prvky římského klasicismu) z 1. poloviny 
70. l. 19. stol. (proveden jen mramorový 

balkon vstupního průčelí; za Alberta Kleina 
z Wisenbergu). Z novostaveb v novorenes. 
duchu je třeba zmínit z. bar. Antonína Lufta 
v Novém Dvoře (→ Arboretum Nový Dvůr), 
představující imitaci ital. vily (po r. 1862), 
a z. Jana Larische -Mönnicha v Solci, vysta-
věný r. 1873 v monumentálním stylu franc. 
novorenesance (zřejmě dle projektu Viktora 
Rumpelmayera, který pro týž rod projektoval 
i nerealizovanou přestavbu z. ve Fryštátě 
v duchu franc. novobaroka). Novobarok. 
úprava proměnila z. v Dobroslavicích (Wilcz-
kové), Kunčicích (s prvky klasicismu; zřejmě 
rod Saint Genois d´Harnoncourt po r. 1869), 
Šilheřovicích (Anselm Salomon Rothschild 
zřejmě v 70. l.) a Ráji (s prvky klasicismu; 
Larisch -Mönnichové na konci stol.). Z. v Chu-
chelné byl teprve kolem r. 1915 upraven novo-
barokně, zatímco sousední (dosud převážně 
novogot.) Dům kavalírů získal novoklasi-
cistní vzezření s prvky biedermeieru (projek-
toval → J. Bühler). Novobarok. kaple přibyla 
r. 1914 k objektu z. v Paskově. Novoklasi-
cistní přestavby se dočkal z. ve Stěbořicích 
(zvýšení stř. části objektu, úprava fasád 
a stavba mohutné secesní vížky na střeše 
v l. 1911–12). Novoklasicistní novostavbu 
představuje z. v Mladecku z r. 1868 (fa Ri-
chard Menschik & syn pro Adolfa Stonav-
ského). Ne vždy však byl vztah úprav 
k historii objektu tolik zřejmý – historizující 
úpravy v některých případech dokonce se-
třely pův. slohové zařazení objektu (manýris-
tický z. v Dolním Benešově byl v 70. l. 19. stol. 
nevhodně upraven do novoklasicistní po-
doby). Třebaže ve 20. stol. již z. prakticky 
nevznikaly, je třeba připomenout, že v době 
do r. 1945 byly některé z nich upravovány, 
aby lépe odpovídaly nárokům na moderní 
bydlení šlechty a jejich proměnlivý vkus. 
Pozdním záchvěvem historismu (ovšem 
s prvky moderny) jsou novoklasicistní pře-
stavby z. v Dolním Benešově (úprava ve 20. l. 
spojena s demolicí spojovacího křídla s věží; 
částečně budově navrácena hist. podoba ob-
nažením kamenného zdiva stavby), Dolních 
Tošanovicích (1933 pro Vítězslava Chlumského), 
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Hlavnici (ve 30. l. za Františka Bayera z Ba-
yersburgu) či Oldřišově (snad ve stejné době). 
Nejvýznamnějšími realizacemi v tomto směru 
jsou úpravy z. ve Spálově z r. 1921 (zejm. 
úprava fasád a zahrady; Siegfried Theiss 
a Hans Jaksch pro Mořice Bauera-Chlumec-
kého) a Štemplovci v r. 1929 (navrácení klasi-
cistního vzezření, zejm. v partiích středových 
rizalitů, ale též úpravy interiérů a dostavba 
zimní zahrady; projektoval → L. Bauer pro 
Arnošta Janottu). – Ačkoli památková péče 
se v zemi rozvíjela již od poloviny 19. stol., 
v poč. se zaměřovala spíš na památky st., pre-
ferovala architekturu hradů, příp. výstavněj-
ších renes. z. (barok. stavby se ještě ocitaly 
mimo její zájem). Nepotřebné či zchátralé z. 
byly proto bez problémů odstraňovány již 
v době před druhou svět. válkou (např. zboření 
z. v Opavě r. 1892 či v Šenově r. 1927). Para-
doxně větší ztráty utrpěly tyto památky v ob-
dobí budování moderní památkové péče 
po druhé svět. válce. Pomineme-li moderni-
zace, jimiž mnohé objekty ztratily svou hist. 
tvářnost (Chuchelná, Konská, Sedlnice, Slezská 
Ostrava, Spálov, Starý Jičín, Výškovice ad.), ne-
odpustitelné jsou především demolice objektů, 
a to často nesmírné hist. a arch. hodnoty (zbo-
ření válkou poškozených z. v Dobroslavicích 
na začátku 50. l. či Třebovicích r. 1958, odstře-
lení skvostné barok. stavby v Odrách r. 1966, 
demolice poddolovaných objektů v Solci 
v l. 1947–53, Orlové r. 1973 a Ráji r. 1980, zbo-
ření renes. Starého zámku v Městě Albrechti-
cích kolem r. 1980 aj.). Tento trend bohužel 
pokračuje i v době po r. 1989 (demolice z. 
v Kunčicích r. 2011). Vážně ohroženy jsou 
v současnosti cenné z. v Deštném, Hnojníku, 
Janovicích, Paskově aj.
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po první světovou válku, Opava 2012. 

Obr.: A (22, 26, 27, 58); HZ (1–8, 11–15, 17–27, 33–39, 
42, 44–67, 69–77, 80–82, 85–90, 92–93, 95–97); L24; M 
(4, 9, 13, 37, 39, 41, 48, 50–53, 59, 62, 67, 79–81, 86–89, 
105, 107, 124, 130, 136–137, 139, 168, 214, 225, 230, 
259, 290); V (15–17, 22–23, 31, 55, 59, 133, 154, 214). 
  JI

ZÁMRSKÝ , Martin Philadelphus, evangelický 
kněz, kazatel, autor postily, * 1550 Zámrsk 
(Ústí nad Orlicí), † 1592 Opava. 
Z. byl ordinován na evang. kněze v r. 1575 
ve Vitemberku. Po r. 1578 působil na růz-
ných místech sev. Moravy a Slezska. V l. 
1581–82 v → Novém Jičíně, poté krátce 
v Kuníně, ve Starém Jičíně a od r. 1584 tr vale 
v → Opavě, kde byl do své smrti kaza telem 
v kostele sv. Jiří. Jediným Z. lit. dílem je troj-
dílná Postilla evangelitská (1592), která bývá 
hodnocena jako nejvýznamnější dílo čes. 
předbělohorského kazatelství. Tento mimo-
řádně rozsáhlý spis (téměř 1 300 s.) vznikl 
v době Z. působení v Opavě a byl vy tištěn 
za podpory morav. hejtmana Hynka st. → 
Bruntálského z Vrbna (→ nakl.). Biskup 
olomouc ké diecéze Stanislav Pavlovský dal 
část nákladu zabavit, další vydání musela 
být vydána v Drážďanech a Lipsku (1602). 
Z. chtěl postilou obhájit své názory a přede-
vším dát vzor ostatním duchovním řečníkům. 
Projevuje se v ní jako zastánce → reformace, 
nešetří kritikou katolíků. Vět šina kázání 
je především důkladným, přehledně struk-
turovaným výkladem evangelijního úryvku 
a určité události círk. roku, místy se ke slovu 
dostává také reflexe soudobé spo lečnosti. 
V některých mravních poklescích vidí Z., 
zcela v duchu luterského chiliasmu, důkazy 
blízkého příchodu konce světa. Do kazatel-
ských promluv zařazuje Z. množství exem-
pel, krátkých příběhů, které oživují a zároveň 
ilustrují výklad, čerpá přitom z různorodých 
pramenů (Bible, bajky, hist. spisy, příběhy 
ze současného života). V celém díle proka-
zuje znalost domácí lit. tradice (cituje např. 
hist. díla Václava Hájka z Libočan, Jana 
Dubravia), překvapivý je vysoký počet od-
kazů na an tické autory. Zvláštností Z. homi-
letických textů jsou také krátké písně, popř. 
písňové modlitby zařazené na závěr každého 
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kázá ní, které shrnují zákl. význam promluvy. 
Z. prozaický styl se většinou pohybuje v po-
lo ze střídmé a uměřené; jeho jazyk bývá 
hodnocen jako příklad vyspělé humanistické 
češtiny, jež je tvarově nerozkolísa ná, lexikálně 
bohatá a ve větné stavbě inspi rovaná latinou. 
Lit.: Hrubý, H.: České postily, Praha 1901; Kopecký, 
M. (ed.): Staří slezští kazatelé, Ostrava 1970; Malura, 
J.: Reformační literatura na severní Moravě a ve Slez-
sku v le tech 1570–1640, in: Kapitoly z literárních dějin 
Slezska a severní Moravy, Ostrava 2000; Šalomoun, L.: 
K výstavbě kazatelského textu v době humanismu, in: 
Žánrové aspekty starší literatury, Ostrava 2010.   JMl

ZAOLZÍ , alternativně Zaolší (podle úředního 
názvu hraniční řeky Olše, platného od roku 
1961, který je však etymologicky nesprávný), 
polsky Zaol zie. 
Téměř celé území leží na levém břehu řeky 
Olzy. Termín vznikl na poč. 20. l. 20. stol. 
po rozdělení → Těšínska na část pol. a čs. 
(→ čs. -pol. spor o Těšínsko 1918–20) v pol . 
polit. publicistice k označení území za Ol-
zou, nazíráno z pol. strany. V širším vý-
znamu se používal pro celý čes. díl Tě šínska 
(v r. 1920 měl 1 280 km2, 295 tis. obyv.), 
v užším smyslu slova pro část čs. Těšínska, 
která měla pol. většinu populace (1920 cca 
802 km2 a 180 tis. obyv.) a která byla r. 1938 
na základě ultimata pol. vlády připojena 
k Polsku (→ zábor Zaolzí). Podle sčítání 
obyv. z r. 2011 je na Zaolzí sedm obcí s více 
než 30 % obyv. pol. národnosti, z toho nej-
více v Hrádku (Gródek, 42,8 %), Milíkově 
(Milików, 41 %) a Košařiskách (Koszarzyski, 
38,7 %). Další význam uvádí encyklopedie 
slez. dějin Bog dana Snocha: „krajina mezi 
Gonczar kou a Andzielówkou“. 
Lit.: Snoch, B.: Mały słownik ilustrowany Śląska, s. d.; 
Kaszper, K.: Olza rzeka stygnących pamietności, in: 
KalŚ 2004, Czeski Cieszyn 2003.   MM

ZAPLETAL , Alois, malíř a pedagog, * 30. 7. 
1886 Kroměříž, † 14. 10. 1943 Ostrava – Ma-
riánské Hory. 
Studoval na vídeňské Kunstgewerbeschule 
(učite lé Anton Josef von Kenner, Bertold 
Löffler). Po ukončení r. 1912 se vrátil do → 
Ostravy. Tvořil obrazy s náb. náměty (oltářní 
obrazy pro chrámy v Ostravě – Mariánských 

Horách, → Budišo vě nad Budišovkou, → 
Slezských Rudolti cích, Pržně aj.), portréty, 
díla se soc. tema tikou (Chudá rodina ad.) 
a četné krajiny z Ostravska a okolí. Je au-
torem tzv. Ostravské trilogie a Ostravské 
Madony. Učil na živnostenské škole v Os-
travě – Marián ských Horách. Byl členem → 
MSVU a SVUM. Je zastoupen ve sbírkách → 
GVUO. 
Lit.: NL, 31. 7. 1936; Almanach MSVU, Ostrava 1938. 
Obr.: V102.   PH 

ZAPLETALOVÁ , Eliška, kostýmní výtvarnice, 
 * 10. 4. 1946 Praha. 
Absolvovala Střední průmyslovou ško lu 
textilní v Brně, obor scén. kostým (1965). 
Působila ve Filmovém studiu Bar randov 
(do r. 1968) a v olomouckém divadle (1968–82, 
1991–93). V → NDM kostým ní výtvarnice 
a ved. výroby kostýmů (od r. 1983 dosud). 
Zde spolupracovala s režisé ry → B. Jansou 
(William Shakespeare: Hamlet, 1988; Giu-
seppe Verdi: Aida, 1999), → J. Klimszou 
(Ladislav Stroupežnický: Naši furianti, 1996; 
Peter Weiss: Marat / Sade, 2011, ad.), Janou 
Andělovou -Pletichovou, Dagmar Hlubkovou, 
Martinem Dubovicem aj. Hostuje v → Těšín-
ském di vadle (Vratislav Blažek: Světáci, rež. 
Karol Suszka, 2007 aj.), → Slezském divadle 
v → Opavě (v opeře Franz Lehár: Giuditta, 
2010), v diva dlech v Brně, Českých Budě-
jovicích, Jihlavě, Liberci, Olomouci, Plzni 
aj. Účast na nár. přehlídkách v Opavě (1977, 
1981, 1989). Spolupra cuje s → ČTO. 
Lit.: 70 let Státního divadla v Ostravě, Ostrava 1989; 
Al manach Národního divadla moravskoslezského 
1919–1999, Ostrava 1999.   JŠt 

ZAPROSZENIE DO ŹRÓDŁA , antologie polské 
literatury. 
Obsahuje básně celkem 26 polsky píší-
cích tvůrců (→ A. Filipek, → L. Przeczek-

-Waszková, → J. Sikora aj.) z čes. → Těšínska. 
Vyšla v r. 1987 v redakční úpravě Czesława 
Niedzielského v pol. městě Toruń.   IB

ZARANIE ŚLĄSKIE  (Slezské jitro), literární ča-
sopis založený z podnětu polských spisova-
telů, národopisných a kulturních pracovníků 
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působících na těšínském Slezsku, 1907–dosud 
(s přestávkami 1913–28, 1939–45, 1948–57, 
1993–95 a 1997–99). 
Zal. v → Těšíně r. 1907 → E. Farnikem. 
Do r. 1912 vycházel jako čtvrtletník. V l. 
1929–35 orgánem Polskiego towarzystwa lu-
doznawczego, od r. 1935 Instytutu Śląskiego 
v Katovicích (tam také vydáván). V r. 1945 
bylo jeho vydávání obnoveno, 1948 znovu za-
staveno, 1957 byl časopis opět obnoven jako 
čtvrtletník Slezského vědeckého institutu 
v Katovicích. Zpoč. se zaměřoval především 
na oblast → Těšínska; byly zde publikovány 
hl. → lid. písně, povídky a → pověsti autorů, 
jako byl → J. Lysek, → E. Grim, → O. Za-
wisza, Paweł Zawada aj. Později se v něm 
objevovaly práce předních spisovatelů z Tě-
šínska, verše, prózy, dramata, literárněkritické 
statě i národopisná pojednání (→ R. Dybo-
ski, → E. Zegadłowicz, → G. Morcinek, → 
Z. Kossak ad.). Od r. 1930 se zájem přesouval 
ve prospěch Horního Slezska, nadreg. směřo-
vání bylo dovršeno v poválečném období. Od 
r. 1957 převažovaly věd. práce převážně lite-
rárněhist. charakteru. Po likvidaci Slezského 
vědeckého institutu titul převzala Societas 
Scientiis Favendis Silesiae Superioris – In-
stytut Górnośląski v Katovicích. Společnost 
vznikla r. 1992 z podnětu prof. Andrzeje 
Brożka, který ji vedl do své smrti v r. 1994. 
Proto v 90. l. vyšly jen 3 ročníky (nejisté 
je vročení půlročních sešitů). Od r. 2000 jej 
vydává jako půlročník s podtitulem Seria 
Nowa Instytut Górnośląski tehdejší těšín-
ská Filia Uniwersytetu Śląskiego (současně 
je redakce v těšínském Instytutu Nauk 
o Edukacji). Časopis získal opět reg. profil. 
Udržel kontinuitu ročníků, čísluje však od poč.
  JS + JZ

ZÁŘICKÝ , Aleš, historik, vysokoškolský pe-
dagog, * 31. 7. 1973 Bohumín (Karviná).
Vystudoval historii na FF → OU (1993–98) 
a tamtéž postgraduální studium hosp. 
a soc. dějin u → M. Myšky (2000 PhDr., 
2002 Ph.D.). Od té doby působí na katedře 
historie FF OU (2006 doc., 2011 prof.). 

Působil v několika akad. funkcích, od r. 2010 
ve funkci děkana FF OU. Spolu s M. Myš-
kou se r. 2008 podílel na založení Centra pro 
hospodářské a sociální dějiny OU (výkonný 
ředitel, od r. 2011 věd. ředitel). Je členem věd. 
rad (OU, FF OU, Fakulta humanitných vied 
Univerzity Mateja Béla v Bánské Bystrici) 
a redakčních rad (→ Historica, Hospodářské 
dějiny / Economic History, → SlSb, ČMM, 
Szkice Archiwalno -Historyczne, Prager 
wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilun-
gen aj.). Své odb. zaměření profiloval v hosp. 
dějinách 18.–20. stol., zejm. v dějinách pod-
nikání a podnikatelstva. Vedle mnoha studií 
publikoval monografie Ve stínu těžních věží 
(2004), Rothschildové a ti druzí… aneb Dě-
jiny velkopodnikání v Rakouském Slezsku 
před první světovou válkou (2005) a výraz-
nou měrou se zasloužil o vydání souboru 
prací Milan Myška. Z díla hospodářského 
historika (2010). Autorsky a editorsky se po-
dílel na řadě dalších monografií, např. Člověk 
v Ostravě v 19. století (2007), The Involve-
ment of Businessmen in Local and Regional 
Public Life in Central Europe 1800–1914 
(2009), Město a městská společnost v procesu 
modernizace (2009).
Lit.: LČH.   RL

ZÁVADA , Jaroslav, překladatel, literární his-
torik, * 8. 5. 1907 Hrabová (Ostrava -město), 
† 6. 7. 1964 Praha. 
Bratr básníka → Viléma Z. Vystudoval 
gym názium v → Ostravě a slavistiku na FF 
UK. Věnoval se studiu slovanských ja zyků, 
učil na SŠ, pracoval v rozhla se a přednášel 
rusistiku na VŠ. Věnoval se komparatistice 
a studiu čes. verše. Zabýval se dílem Ale-
xandra Sergejeviče Puškina a Vladimíra 
Majakovského, překládal do češtiny srbskou 
poezii. Jako lit. historik se věnoval i dílu → 
P. Bezruče, napsal studii o rytmickém řádu 
Slezských písní. Přel. z polštiny Beskydské 
balady (1933) → E. Zegadłowicze. Jeden 
ze zakladatelů časopisu → Poezie. Předsta-
voval všestran nou osobnost, ale především 
se věnoval překladatelské činnosti. 
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Lit.: Ficek, V.: Za J. Z., LPPB Nová řada, č. 18, 1964; 
Šajtar, D.: Poezie 1931–1934. Historie jednoho časopisu, 
Opava 1995.   JS 

ZÁVADA , Vilém, básník, literární historik, pře-
kladatel * 22. 9. 1905 Hrabová (Ostrava -
město), † 30. 11. 1982 Praha. 
Po studiích na gymnáziu v → Ostravě po-
kračoval na FF UK, žil a tvořil v Praze, jeho 
básnické dílo se utvářelo v ce lonár. kontextu, 
na Ostravsko se však vracel po celý život 
a hluboce prožíval svůj vztah k rodné krajině. 
Z. básnická prvotina Pa nychida (1927) je po-
znamenána poetismem, objevuje se v ní však 
tragický životní pocit, který převládl v poezii 
30. l. u Františka Halase, Jana Zahradníčka, 
Vladimíra Holana. Ve sbírce Siréna (1932) 
zesiluje tragická motivace, místy při pomene 
barok. vidění děsu a zkázy. V pozadí Z. me-
taforiky je trvale přítomna krajina Ostravy, 
její scenérie svými kontrasty proni ká do jeho 
poetiky, ovlivňuje i jeho životní pocit, místy 
tragicky zabarvený. Vývojový posun v jeho 
poezii nastal ve sbírce Cesta pěšky (1937), 
temná scenérie se tu poněkud projasňuje, hl. 
stavebním prv kem jsou však nadále motivy 
básníkova rodného kraje. V této linii pokra-
čuje i sbírka Hrad ní věž (1940), lyrický proži-
tek je v ní poněkud dramatičtější, promlouvá 
zde napjaté ovzduší konce 30. l. Za nacist. oku-
pace vznikají první náběhy ke sbírce Povstání 
z mrtvých (1946), kde tragická motivace války 
je vy vážena novým prožitkem prvních po-
válečných dnů. Pod přímým vlivem událostí 
po r. 1948 vzniká Město světla (1950), sbírka, 
která se nevyhnula zjednodušujícímu pohledu 
na svět. Určitý posun nastal ve sbírce Polní 
kvítí (1955), kde se uplatňuje reálnější vidění 
světa a básníkův vztah k domovu i k pro stým, 
lidským hodnotám. Od 60. l. postupně vzni-
kala Z. básnická trilogie vytvářena sbír kami 
Jeden život (1962), Na prahu (1970) a Živote 
díky (1977), v nichž vedle retro spektivního 
pohledu na vl. život promlouvá básníkovo za-
ujetí pro zákl. etické hodnoty. Otevřenost Z. 
projevu, zvl. ve sbírce Na pra hu, možno po-
chopit jako nepřímou polemiku s dobou, která 
chce život člověka násilně přizpůsobit svým 

ideol. záměrům a cílům. Z. se také věnoval 
lit. publicistice, překládal a pořádal výbory 
z tvorby čes. básníků. 
Lit.: Urbanec, J.: V. Z. a jeho Ostrava, in: Ostrava 14, 
1987; Fučík, B.: V. Z., in: Čtrnáctero zastavení, Praha 
1991; Málková, I.: Hledání V. Z., Olomouc 2003; Šajtar, 
D.: Poezie jako protest, Ostrava 2008.   JS 

ZÁVODSKÝ , Artur, literární historik, kritik 
a publicista, * 19. 12. 1912 Martinov (Ostra-
va -město), † 2. 5. 1982 Brno. 
Od mládí se zabýval literaturou, publikoval 
v lit. časopisech, např. v měsíčníku → Kam-
paň vydávaném Levou frontou v → Ostra vě. 
Jako lit. historik se věnoval několika zákl. 
tématům. Antické motivy určil a po psal 
v díle Ladislava Čelakovského, jemuž věno-
val i monografii, napsal studie o Svatopluku 
Čechovi, Karlu Jaromíru Erbenovi, Josefu 
Kajetánu Tylovi, z novějších autorů o Sta-
nislavu Kostkovi Neumannovi, Jiřím Wol-
kerovi, Vladislavu Van čurovi aj. Obsáhlou 
monografii věnoval dílu Gabriely Preissové 
a po l. zpracovával tematiku bezručov-
skou, usiloval o charakteristiku poetiky → 
P. Bezruče, přispěl k objasnění jeho osob-
nosti objevením inspirace milostné poezie 
ap. Badatelskou pozornost věnoval i dílům 
→ V. Martínka a → K. Handzela. Jako div. 
teo retik psal kritiky a zabýval se problemati-
kou kompozice dramatu. Záslužná byla také 
Z. činnost editorská. 
Lit.: Ficek 5; Urbanec, J.: Zemřel A. Z., ČSM-B 31, 
1982; Srna, Z.: Nedožitých 70 let A. Z., SPFFBU, řada D 
30, 1983.   JS 

ZAWISZA , Oskar, katolický kněz, hudební 
skladatel, osvětový pracovník, * 23. 11. 1878 
Jablun kov (Frýdek -Místek), † 18. 1. 1933 Těr-
licko (Karviná). 
Pocházel z rodiny učitele, absolvoval něm. 
gymnázium v Bílsku, kde se stal členem 
tajné organizace Jedność. Vystudoval teolo-
gii v Olomouci a → Vidnavě, během studia 
se soukromě vzdělával v oboru hud. skladba. 
Věnoval se i studiu dějepisu. Po vysvěce ní 
působil jako administrátor v Petrovicích 
u → Karviné, později jako vikář v Bludovi-
cích, Lutyni a obci Strumień (Polsko). 
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Spo lupracoval s časopisy → Gwiazdka Cie-
szyńska a → ZarŚ. Zajímal se o etnografii, 
sbíral → lid. písně (autor zpěvníčku Śpiew-
nik górniczy, 1922), psal div. hry, byl kapel-
níkem. Od r. 1911 do své smrti byl farářem 
v Těrlicku. 
Lit.: Brożek, L.: Ks. O. Z., ZarŚ 9, 1933; Kopoczek, A.: 
O. Z. 1878–1933. Ksiądz, historyk, folklorysta, poeta, 
kompozytor, dyrygent, Katowice 1986; Heska -Kwaś-
niewicz, K.: O księdzu O. Z., kapłanie rozmiłowanym 
w Śląsku Cieszyńskim, Góść Niedzielny, 1993; Bau man-

-Szulakowska, J.: Polska kultura muzyczna na Śląsku 
Górnym i Cieszyńskim w latach 1922–1939. Próba 
syntezy, Katowice 1994.   EK 

ZBAVITEL , Miloš, dramaturg, herec, režisér, 
šéf činohry, umělecký ředitel, překladatel, 
publicista, * 26. 2. 1921 Frenštát pod Rad-
hoštěm (Nový Jičín). 
První herecké a režijní zkušenosti získal 
mezi frenštátskými ochotníky. V r. 1940 
začal studovat herectví na dram. oddě-
lení Konzervatoře hudby v Praze, ze které 
po r. odešel, a v l. 1941–42 jezdil s kočov-
nými div. společnostmi Z. Valdeny, J. Primy 
a B. Ryse. V r. 1945 byl angažován jako he-
rec ve Slezském národním divadle (→ Slez-
ské divadlo) v → Opa vě, kde ztvárnil postavy 
Toniho (Karel Čapek: Matka, 1945), Pavla 
A. Mozgljanova (Fjodor Michailovič Dosto-
jevskij – Bedřich Vrbský: Strýčinkův sen, 
1946) aj. Následovalo roční angažmá ve Slo-
venském komorním divadle v Tur čianskom 
Svätom Martině a v l. 1948–54 působil 
v Městském divadle mladých (→ Divadlo 
Petra Bezruče) v → Os travě jako herec a re-
žisér, kde uvedl hry Kubula a Kuba Kubikula 
(1949) Vladislava Vančury a Evy Foustkové, 
Zvláštní poslání (1951) Sergeje Michalkova, 
Lucerna (1951) Aloise Jiráska, Ženichové 
(1953) Simeona Karla Macháčka aj. Po r. ve-
dení divadla v Mladé Boleslavi nastoupil 
od sezony 1955/56 v Krajském oblastním 
severomoravském divadle v Šumperku jako 
um. šéf a dramaturg. Za dobu ostr. a šum-
perského působení režíroval více než 40 her. 
V l. 1962–64 působil jako dramaturg ve Slez-
ském divadle Zdeňka Nejedlého v Opavě, 
ná sledovalo angažmá v Příbrami a r. 1969 

se natrvalo vrátil do Opavy jako dramaturg 
(do r. 1986, 1989–90, 1971–76 i šéf čino-
hry). Ve své dramaturgické praxi spolupra-
coval s řadou autorů (Františkem Kožíkem, 
Eduardem Petiškou). Z němčiny přel. hry 
Napoleon v Americe Georga Kaisra, Zámek 
Gripsholm Kurta Tucholského, Paní Jenny 
Treiblová neboli Když se srdce k srdci vine 
Clause Hammela, Plukovník Chabert Hanse 
José Reh fische, z her pro děti to byly texty 
Velký a malý Klaus Heinze Halla a O králi, 
který chtěl na Měsíc Joachima Knautha. Z vl. 
dram. tvorby byly realizovány hry pro děti 
Chytrost nejsou žádné čáry a Čarovné dudy. 
Od poloviny 60. l. se začal věnovat div. his-
torii, s níž souvisí i jeho publikační činnost. 
Kromě řady článků je autorem publikací 
Jiří Myron (1980), Osm hereckých portrétů 
(1985), Kalendárium dějin divadla v Opavě 
(1995), Hrst divadelních zázraků (2001), 
Divadlo mezi troskami (2005). V rámci 
amatérského divadla člen soutěžních porot 
a poradních sborů. 
Lit.: Pracná, S.: Divadelník M. Z. − jubilant, Hlasy mu-
zea ve Frenštátě pod Radhoštěm, 2001, č. 1−2; Kočvara, 
V.: Vzácné jubileum divadelníka M. Z., VL 37, 2011, č. 1. 
  SP 

ZBOJNICKÝ FOLKLOR , různorodé folklorní 
projevy reflektující zbojnictví, charakteris-
tická součást slezského folkloru pronikající 
i do oblasti umění. 
Zbojnictví jako forma spol. odboje a soc. pro-
testu je interetnický a mez. jev. Ve Slezsku 
má však svá specifika: a) postava zbojníka 
se vyskytuje ve všech druzích → folkloru 
(v lyrických písních, → lid. baladách, → po-
věstech, → pohádkách, → povídkách pově-
rečných, → lid. tancích) i v tzv. pololid. → 
písních kramářských, b) z geografického 
hlediska leží na okraji karpatského oblouku, 
a proto se zde vyskytuje v menší míře než 
v centru (např. na Slovensku). Při zkoumání 
z. f. nelze pominout vztahy jak k nár. tradi-
cím karpatským, tak mimokarpatským, zvl. 
středoevr. (např. k loupežnickému folkloru). 
Důležitá jsou i vývojová stadia z. f.: 1) K nejst. 
patří hl. balady, náležející ke středověké 
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vrstvě loupežnického f. (např. Zbojníkova 
žena a Zbojník loupí). 2) Do vl. fáze zboj-
nictví jako soc. hnutí a protestu (17.–18. stol.) 
patří většina postav a k nim se vztahujících 
látek. 3) Fáze odlivu zbojnické slávy (1. a hl. 
2. polovina 19. stol.). → Lid. písně se zbojnic-
kými náměty se ve Slezsku vyskytují hl. na → 
Těšínsku a jejich repertoár je poměrně úzký, 
značně menší než fond prozaický. Baladické 
písně se často stýkají a prostupují s písněmi 
lyrickými, takže je někdy těžké vést mezi 
nimi dělicí čáru. Z celé čes. karpatské oblasti 
určili badatelé celkem 8 baladických typů, 
z toho se jich ve Slezsku (na Těšínsku) vy-
skytuje 5. V nejvíce variantách je doložena 
balada Zbojníkova žena (dívka se z donucení 
vdá a později pozná, že její muž je zbojník, 
který zabíjí). Slez. verze mez. syžetu O okra-
dené krčmářce (žertov ný příběh, jak zbojníci 
vyloupili dům tan cechtivé krčmářky) má 
i pověsťové zpracování, ve kterém bývají 
též veršované vložky. Dvě písně vyprávějí 
o tom, jak zbojník loupí (Vyježďaj furmanku 
a balada Vjem rubinka, vjem jednego zpívaná 
o vánoční koledě na Těšínsku). Pátá balada 
pojednává o dívce a dvanácti zbojnících. 
V baladách (i morav.) jsou zbojníci skoro 
bez výjimky líčeni negativně jako ti, kteří 
páchají krvavé řemeslo kvůli zisku. Tato 
představa se objevuje i v některých popěv-
cích, např. Gazdovie, gazdovie, přišli tu mě-
choře hrávali pastýři jako smluvený signál, 
když salaš přepadli zbojníci. Epické písně 
se zbojnickými motivy vycházely ze st. po-
jetí zbojníka a zbojnictví. Naproti tomu idea-
lizovanou formu – „to byli zbujnici, ale dobři, 
brali enem tym bohatym, ale kdo byl chu-
dobny, temu pomohli“ – vyjadřují nečetné 
písně lyrické, písně kramářské (Zavołajte ně 
Ondraša) a zejm. bohatý a živý cyklus zboj-
nických pověstí. Na rozdíl od písní se vy-
právěly → pověsti o zbojnících na celém 
území Slezska. Je pro ně charakteristický 
větší počet látek, motivů i variant. Ve srov-
nání s baladou udává pověst konkrétní jména 
jednajících postav (Ondráš, Juráš, Pročpak, 
Targolík, Poštulka, Eliáš, Šimák, Leciján), 

zná víc podrobností při popisu aktérů, pro-
středí, scén („Tuž ta kravarska krčma, co 
ji pravju Štuzova, to była zbunicka“; „Eliaš 
a Pištulka… oni byli od Ratibořa… šli ku Hu-
činu“; „Ten jeden, co był najšumnějšy, tanco-
vał enem s tum krčmarkum“; „U Hadrycha 
było telko bohatstvja, že penize na slaminky 
měřili“; „Jak zašedli za stolik, divky nošiły 
plne misy kołačuv, dobreho masa a dobrych 
ideł i dobreho truňku“). Hl. motivické okruhy 
tvoří různé odvážné a chytré kousky zboj-
níků, boj proti pánům, pomoc chudým, chy-
cení a smrt. Hodně pověstí se váže k místům, 
kde se zbojníci schovávali, a k pokladům, 
které po nich zůstaly a leží, často rafinovaně 
ukryté, na nepřístupných místech (poslední 
ze zbojnické družiny pod šibenicí určí, kde 
poklad leží a jak ho získat). Mezi časté látky 
z. f. patří obdarování chudého, měření sukna 

„od bučka k bučku“ chudé dívce, která se má 
vdávat, umné okradení bohaté krčmářky, 
posazení pomlouvače zbojníků na cvočky, 
zrada zbojníkovy milenky (hospodské) nebo 
jeho druha a zbojní kova smrt. – Hl. posta-
vou, která tvoří protějšek slov. Jánošíka, 
je ve Slezsku → Ondráš z Janovic. Vážou 
se k němu všechny známé motivické okruhy 
a pověsti o něm patří k nejrozšířenějším. Ně-
které povídky obsa hují i pověrečné prvky: při 
Ondrášově naro zení i smrti se objevila oh-
nivá koule, nosil kouzelný obušek, byl nezra-
nitelný, dovedl všelijaké „fígle“ ap. Na rozdíl 
od svého druha Juráše vystupuje Ondráš pře-
vážně jako kladný hrdina. Jen někdy se po-
dařilo tomu, „kdo uměl víc než koláče jíst“, 
Ondráše a jeho druhy přelstít. Na Těšínsku 
se kromě pověstí o Ondrášovi vyprávějí také 
pověsti o Jurkovi Proćpak/Pročpakovi z Ka-
mesznice, který všechno věděl, nebo o Targo-
líkovi z Lomné, který dělal lidem zle. Na → 
Hlučínsku se stejně jako na pol. straně v Hor-
ním Slezsku vypráví o Poštulkovi a Eliášovi. 
Na Żywiecku stejně působil Martin Portasz 
a Tadeáš Klimczok/Klimčok. Ve z. f. se vy-
skytují i náměty → pohádek novelistických 
(např. o srdnaté dívce, o ženichovi -lupiči) 
a tančí se zbojnické tance. Slezský z. f. má 



542

ZDRAVOTNICTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ

interetnické vazby nejen s morav., ale také 
se slov. a pol. tradicí. Od 19. stol. vznikají 
um. díla (div. hry, povídky, romány, básně, 
hud. skladby), která se inspirovala z. f., jeho 
postavami Ondrášem a Jurášem i zbojnic-
kými motivy (srov. spisovatele: → P. Bezruč, 
→ B. Četyna, → A. Fierla, → E. Grim, → 
Z. Kossak, → P. Kubisz, → V. Martínek, → 
G. Morcinek, → Č. Ostravický, → M. Ru-
sinský, → F. Sláma, Václav Vondra; výtvar-
níky: Mikoláš Aleš, → B. Bartoš, → F. Duša, 
→ G. Fierla, → J. Knebl, Joža Úprka, → 
V. Wünsche; hudebníky: Václav Kašlík, → 
V. Socha, → I. Hurník, Tomáš Kočko ad.). 
Postava zbojníka je v nich na rozdíl od ústní 
tradice, v níž kromě hodnocení kladného 
existuje také záporné, glorifikována. 
Lit.: Sivek, A.: Dvě kapitoly zbojnické, RZ 1, 1951; 
Šajtar, D.: Lidové písně zbojnické, tamtéž; Sivek, A.: 
Zbojník Ondráš a odrášovská tradice v slovesnosti slez-
ské oblasti, Praha 1959; Šrámková, M. – Sirovátka, O.: 
Moravské a slezské lidové balady se zbojnickou temati-
kou, in: Interetnické vzťahy vo foklóre karpatskej oblasti, 
Bratislava 1980; Šrámková, M. – Sirovátka, O.: Morav-
ské a slezské písně o zbojnících, Slovenský národopis 36, 
1988; Satke, A. – Sokolová, G.: Prozaická ústní sloves-
nost, in: Těšínsko 4, Šenov u Ostravy 2002.  MŠ

ZDRAVOTNICTVÍ , resort zajišťující péči o zdra-
ví obyvatelstva. 
Před r. 1850 byla zdrav. péče úzce spojena 
s dobovou soc. péčí, konkrétně se sítí špitálů, 
o něž ve městech a později i ve větších ob-
cích pečovaly → círk. řády, vrchnost a měst. 
správa, a vesnických chudobin ců. Jinak 
se o nemocné starali zejm. ranho jiči či tzv. 
lazebníci; erudovaných lékařů (tzv. ranlé-
kařů, příp. praktických lékařů ve funkcích 
měst. lékařů -fyziků) byl až do 18. stol. mi-
nimální počet. V Moravské → Ostravě vy-
víjel první lékař svou činnost až od r. 1846. 
V r. 1850 bylo 21 špitálů v opav ském Slezsku 
(4 v → Opavě celkem s 23 lůžky) a 9 na → 
Těšínsku (největší v Bílsku s 18 lůžky), ves-
nických chudobinců bylo v čes. Slezsku 336. 
Přesné údaje pro seve rových. Moravu nejsou 
k dispozici. Vedle špitálů vznikaly od konce 
18. stol. první skutečné nemocnice, speciali-
zované ústa vy pro nemocné. Zpoč. mívaly jen 
několik, v nejlepším případě několik desítek 

míst a jejich důležitou součástí bývala in-
fekční (epidemická) oddělení, jejichž potřeba 
byla často hl. podnětem k jejich výstavbě. 
Před r. 1850 vzniklo v čes. Slezsku jen pět 
nemoc nic, z toho tři v Opavě (nejst. byl tzv. 
Heide richův institut, otevřený v průběhu 
adaptace části budovy býv. františkánského 
kláštera v l. 1798–1805; později byl v měst. 
a pak zem. správě) a další dvě v → Těšíně. 
V Moravské Ostravě vznikla nemocnice 
až v r. 1848. – V 50. l. 19. stol. se ustavily 
první stát. zdrav. orgány v čele se zem. 
medici nálním radou u → Zemské vlády slez-
ské v Opavě (podobně v Brně) a okr. lékaři. 
Základy moderního veř. z. byly položeny 
v r. 1870 vydáním říšského zákona č. 68 o or-
ganizaci veř. z. Jeho zavedení do praxe bylo 
podmíněno přijetím příslušných zem. zákonů 
(pro Moravu 1884, pro rak. Slezsko 1896), 
které upravovaly zdravotní službu v obcích. 
Sféru činnosti obecních (měst.), obvodních 
a okr. lékařů v jejich pojetí lze vnímat jako 
hygienicko -epidemiologickou, tj. 1) profy-
laxe epidemických infekčních nemocí, 2) do-
zírání na výkon zdrav. profesí a fungování 
zdrav. zařízení, 3) léčebná činnost, 4) po-
vinnost zpracovávat statistické přehledy. 
Zákon zřídil institut okr. lékařů a uložil sa-
mosprávným orgánům povinnost vytvořit 
síť obecních a obvodních lékařů, pojednával 
o dohledu stát. správy v záležitostech zdrav. 
personálu a zařízení, dodržování příslušných 
zákonných norem, proočkovanosti obyv., lé-
kárenství (→ lékárny), tzv. zdravotní poli-
cie a pohřebnictví. Do r. 1918 vznikla řada 
nových nemocnic, mj. ve → Fulneku (1872), 
Frývaldově (→ Jese ník, 1877), → Místku 
(1879), → Javorníku (po r. 1887), → Novém 
Jičíně (1883), → Bruntále (1854), → Kr-
nově (1912), → Bí lovci (1898), → Bohumíně 
(1896) a v Pol ské (později Slezské) Ostravě 
(1891). V jejich čele stála opavská Slezská 
zemská nemocnice, která r. 1854 disponovala 
již 108 lůžky. Do nové budovy byla přene-
se na v r. 1900, t. r. měla 263 lůžek, v r. 1928 
již 502 lůžek. V době první svět. války byla 
v Žárech u → Města Albrechtic vybudována 
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léčebna plicní tuberkulózy. Podle vzoru 
závodní vítko vické nemocnice (zal. kolem 
r. 1840, modernizována v pavilónovou ne-
mocnici r. 1890) se začaly budovat jako zvl. 
zdrav. zařízení i další závodní nemocnice: 
před r. 1892 v Polské Ostravě a po r. 1897 
v → Třinci, další v Hrušově, → Orlové 
a v → Karviné. – V období mezi dvěma svět. 
válkami prožilo z. v regi onu značný rozmach. 
Zásadní význam mělo vytvoření sítě stát. ob-
vodních lékařů od r. 1921, značně se zlepšila 
i preventivní zdra votní péče. Řada st. nemoc-
nic byla rozšířena a zmodernizována, nové 
byly otevřeny ve Frýdku (1928), → Hlučíně 
(1936) a Čes kém Těšíně (1937), jehož obyv. 
byli od r. 1920 nuceni hledat nemocniční 
ošetření v pol. Těšíně. Zemský psychiatrický 
ústav v Opavě dosáhl kapacity více než 800 
lůžek, zdejší zem. nemocnice více než 500 
lůžek. Přibývalo i soukromých sanatorií, 
např. v Opavě a podhůří Jeseníků. V → Jab-
lunko vě byla v r. 1925 uvedena do provozu 
další léčebna plicní tuberkulózy. – Na poč. 
50. l. prošlo z. zásadní celostát. reor ganizací. 
Od r. 1952 bylo sjednoceno (zestát něno) 
a v r. 1953 bylo lékařům odňato právo na pro-
vozování soukromé praxe. Vznikla síť kraj-
ských, okr. a závodních ústavů nár. zdra ví 
(KÚNZ, OÚNZ a ZÚNZ), jejichž organi-
začními součástmi se staly nemocnice s po-
liklinikami i samostatné polikliniky. Drobné 
ústavy většinou už zanikly, ale vzhledem 
k pokračující industrializaci Ostravska 
vznikla řada nových, zejm. v 60.–70. l. (mj. 
v Karviné, Orlové, → Havířově a Třinci). Od 
60. l. vyrůstá jako vrcholný reg. ústav dnes 
již téměř dobudovaná Fakultní nemoc nice 
v Ostravě -Porubě. V r. 1989 existova lo v re-
gionu vedle KÚNZ a jednotlivých OÚNZ 
pět ZÚNZ (→ OKD Ostrava, OKD Karviná, 
→ NH, → VŽ a → TŽ). Velké nemocnice 
s poliklinikami byly v Jeseníku, Bruntále, 
Krnově, Opavě, → Vítkově, Bílovci, Novém 
Jičíně, Ostravě (vedle fakultní a vítkovické 
závodní ještě měst. nemocnice Na Fifej-
dách; areál stát., poz ději krajské nemocnice 
v Ostravě -Zábřehu byl již zčásti opuštěn), 

Karviné, Bohumíně, Havířově, Českém Tě-
šíně, Frýdku -Místku a Třinci. Léčebny pro 
dlouhodobě nemocné byly v Jeseníku, Ku-
nově u Bruntálu, Žárech, Ježníku u Krnova, 
Opavě, → Budišově nad Budišovkou, Kloko-
čově u Vítkova, → Odrách, Ostravě, Orlové 
a Jablunkově; lé čebny tuberkulózy a respi-
račních nemocí v Žárech, Třinci a Jablunkově, 
psychiatrické léčebny v Bílé Vodě a Opavě, 
rehabilitační ústavy v Městě Albrechticích, 
Chuchelné a → Hrabyni a kojenecké ústavy 
v Krnově a Opavě. – Dnešní stav nemocnič-
ních zařízení reflektuje výše uvedený hist. 
vývoj. V průběhu dvou staletí se nemoc-
niční péče zmodernizovala, a to v trajektorii 
od měst. a círk. špitálů v moderní a špičkově 
vybavená nemocniční zařízení.
Lit.: Urbánek, J.: Z historie opavských nemocnic, VMO 
36, 1931; Garguláková, Z. (Jiřík, K.): Zdravotní péče 
o ostravské obyvatelstvo a její hlavní představitelé 
až do poloviny 19. století, in: Ostrava 10, 1979; Bořucký, 
J.: Péče o zdraví obyvatelstva města Ostravy, in: Ostrava 
13, 1985; Zdravot nická ročenka Severní Moravy, Ostrava 
1999; Jiřík, K.: Zdravotní péče o obyvatelstvo Moravské 
Ostravy za prvního městského lékaře – fyzika Nikodéma 
Kročka, in: Ostrava 20, 2001. 
Obr.: A38; M (163–165, 224, 269).   JP + AP

ZDRAZILA  (Zdrasila) , Adolf, malíř a grafik, * 8. 12. 
1868 Poruba (Ostrava -město), † 23. 5. 1942 
Opava. 
V l. 1893–98 studoval akademii ve Vídni (uči-
telé Eduard Peithner von Lichtenfels, William 
Unger), poté v Karlsruhe (Landeskunstschule, 
učitelé Leopold von Kalckreuth a Gustav 
Schönleber). Nějakou dobu sbíral zkušenosti 
v Mnichově, pobýval také v um. kolonii 
Worpswede u Hannoveru. Podobnou kolonii 
se pokusil zorganizovat v r. 1902 v rak. St. 
Pölten. Od r. 1904 žil trvale v → Opavě. Byl 
čle nem spolků Wiener Sezession a → Verei-
nigung bildender Künstler Schlesiens, který 
zakládal a jemuž také předsedal. S oběma 
spolky vystavoval. Zobrazoval motivy slez. 
krajiny a četné veduty technikou akvarelu 
i olejo malby. Tvořil také portréty, figurální 
kompozice, zátiší i žánrové motivy – v žán-
rech se často objevují postavy jeho dcer. Zprvu 
tvořil v duchu secese, později se přiklonil 
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k popisnému realismu. Monumentální náb. 
malby v duchu nazarénismu vytvořil v chrá-
mech v Bílsku a Tošovicích a fresky v kos tele 
sv. Hedviky v Opavě aj. Velkou měrou se sou-
střeďoval i na grafiku (dřevoryt), zabýval 
se též restaurováním, užitou grafikou, ilustra-
cemi a návrhy nábytku (spolupracoval s arch. 
→ L. Bauerem). Spolu s → E. W. A. Braunem 
pomáhal budovat um. sbírky → SZM s ideou 
zachování a dokumentace slez. kultury. Sám 
svými krajinomalbami přispěl k dokumentaci 
slez. krajiny 1. poloviny 20. stol. Význ. po-
smrtné výstavy se uskutečnily v opavském 
SZM v l. 1969 a 1992. Početný soubor jeho 
děl obsahují sbírky SZM, je zastoupen také 
ve sbír kách → GVUO, → Muzea v Bruntále, 
na zámku v → Hradci nad Moravicí aj. 
Lit.: BSSSM 4; Klimešová, E.: A. Z., výstava malíř-
ského a grafického díla (katalog SZM), 1969; Schenková, 
M.: K dílu opavského malíře A. Z., ČSM-B 33, 1984; 
Jůza, V.: Německá zastavení, Ostrava 1996; Šimáková, 
A.: A. Z. – monografie malíře německé národnosti, dipl. 
práce FF UP, 2010. 
Obr.: A6; M (158, 289); V (79, 83).   PH + MŠť

ZEDNÍČKOVÁ , Šárka, muzikoložka a hudební 
pedagožka, * 24. 4. 1953 Ropice (Frýdek-

-Místek).
V l. 1968–74 studovala hru na klavír na kon-
zervatoři v Kroměříži, 1976–1981 hud. vý-
chovu a čes. jazyk na FF UJEP v Brně. 
V r. 1985 zde vykonala rigorózní zkoušky 
(PhDr.) a po doktorském studiu u prof. Mi-
loše Štědroně, Rudolfa Pečmana a Jiřího 
Fukače zde v r. 2002 získala titul Ph.D. (di-
sertační práce Salonní hudba šlechtického 
rodu svobodných pánů z Dalbergu v Da-
čicích na Moravě). V l. 1974–76 působila 
na ZUŠ v Českém → Těšíně jako učitelka 
hudby, 1982–84 na odb. škole v → Hlučíně 
a r. 1984 nastoupila jako odb. asistentka 
na katedru hud. výchovy PF v Ostravě (dnes 
→ OU), kde působila do r. 2012. Vedle peda-
gogické činnosti vyvíjela hudebně kritickou 
a publicistickou činnost v denním tisku a odb. 
časopisech.   KS

ZEGADŁOWICZ , Emil, básník, prozaik, dra-
matik, * 20. 7. 1888 Bielsko (Bielsko -Biała, 
Polsko), † 24. 2. 1941 Sosnowiec (Polsko). 
Expresionista, zakladatel lit. skupiny Czar-
tak, jejímž programem byl regionalismus. 
Vl. tvorbu, v duchu lid. fantastičnosti a ex-
presionismu, reprezentují balady v beskyd-
ském nářečí Powsinogi beskidzkie (1923), 
próza Zmory (1935) a Motory (1938). Jeho 
díla (včetně milostné lyriky) byla přeložena 
do češtiny a jiných jazyků. V obci Gorzeń 
Górny u Wadowic se nachází Z. muzeum. 
Lit.: Studencki, W.: Twórczość dramatyczna E. Z., Wro-
cław 1962; Kozikowski, E.: Portret Z. Bez ramy, War-
szawa 1966; Kolińska, K.: Emil i Maryla, Warszawa 
1984; Kolińska, K.: Podwójny żywot Srebrempisanego, 
Warszawa 1999.  EK 

ZEISEL , Rudolf, herec, režisér a divadelní ře-
ditel, * říjen 1885 Brno, [†] v koncentračním 
táboře za druhé světové války. 
Hereckou dráhu začal v Schillertheater 
v Berlíně (1906), poté působil u dalších něm. 
divadel, v měst. divadle v Brně (1916–21), 
ve Vídni ad. Ředitel, herec a režisér Němec-
kého divadla v → Ostravě (→ Deutsches 
Theater in Mährisch Ostrau, 1929–38). Zde 
zrušil operetu, vybudoval malý, ale vý konný 
činoherní soubor a sezonu zkrátil na 6 mě-
síců. Soubor mimo sezonu hostoval (mj. 
v Mariánských Lázních). Repertoár tvořila 
něm., rak. a svět. klasika (Johann Wolfgang 
Goethe, Franz Grillparzer, Henrik Ibsen, 
Gotthold Ephraim Lessing, William Shake-
speare, Friedrich Schiller ad.), soudobá 
tvor ba včetně čes. dramatiků (Karel Čapek, 
František Lan ger, Olga Scheinpflugová, Vi-
lém Werner aj.) a hud. komedie. Do Ostravy 
za ním přišli výtvarníci Leo Dahl a zejm. 
→ M. M. Miller, herci a zároveň režiséři 
Josef Ambach, Richard Felden, Josef Kras-
tel, Paul Marx, Heinrich Netzkamm a → H. 
Vallentin, herečky Irene Baschová, Albine 
Bauerová, Magda Gardenová, Marion Mill-
-Prenningerová aj., herci Fritz Achtenberg, 
Josef Almas, Sigurd Lohde, Alfred Lohner, 
Fritz Schönhoff, Franz Stoss, Oskar Will-
ner ad. Mezi nimi byli po r. 1933 i emi granti 
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z Německa. V Ostravě režíroval mj. hry 
Bertolta Brechta (Dreigroschenoper, 1930), 
H. Ibsena (Hedda Gabler, 1932), Františka 
Lange ra (Engel unter uns, 1934), K. Čapka 
(Die weiße Krankheit, 1937; Die Mutter, 
1938), J. W. Goetha a W. Shakespeara, ztě-
lesnil titulní roli ve hře Arthura Schnitzlera 
Profesor Bernhardi (1931) aj. Spolupracoval 
s německy hrajícím → Měst ským divadlem 
v Opavě, které mělo i operu. Za jeho vedení 
bylo Německé divadlo v Ostravě loajálním 
čs. divadlem. Pod tlakem henleinovců musel 
Z. na konci sezony 1937/38 z Ostravy odejít. 
Lit.: Pregler, H.: Die Geschichte des deutschsprachi gen 
Theaters in Mährisch -Ostrau von den Anfängen bis 1944, 
disertační práce, Wien 1965 (kopie v AMO).   JŠt 

ZEITHAMMEL , Josef, malíř a učitel, * 13. 3. 
1891 Roudnice nad Labem (Litoměřice), 
† 13. 1. 1952 Tišnov (Brno -venkov). 
Studoval FF UK, pak AVU v Praze (učite l Max 
Švabinský), kterou ukončil r. 1914. Po válce 
učil na gymnáziích v Klatovech a Litoměři-
cích, od r. 1922 působil v → Opavě. Na poč. 
druhé svět. války odešel do Tišnova. Maloval 
zejm. v místech svého působiště. Nejdříve tvo-
řil jako portrétista, později jako krajinář v real. 
duchu, s obli bou maloval slez. krajinu v okolí 
→ Hraby ně a řeky Opavy. Od r. 1927 byl čle-
nem → MSVU, se kterým vystavoval. Je za-
stoupen např. ve sbírce Galerie moderního 
umění v Roudnici nad Labem či ve → SZM.
Lit.: Hýl, V.: Výtvarné umění ostravského kraje, Ostra va 
1941; Almanach MSVU, Ostrava 1938; Výtvarní umělci 
severní Moravy a Slezska ve sbírkách Galerie výtvarného 
umění v Ostravě 1900–1950, Ostrava 2006. 
Obr.: V (126, 139, 146).   PH 

ZEITSCHRIFT  DES VEREINES FÜR DIE GE-
SCHICHTE MÄHRENS UND SCHLESIENS 
(od roku 1942 pod názvem Zeitschrift für 
Geschichte und Landeskunde Mährens), ně-
mecký historický časopis, 1897–1944. 
Byl vydáván od r. 1897 do r. 1941 spolkem Ver-
ein für die Geschichte Mährens und Schle-
siens v Brně a v l. 1942–44 spolkem Verein 
für die Geschichte und Landeskunde Mährens 
tamtéž. Prvním red. byl Karl Scho ber, poz-
ději převzali redakci Paul Strzemcha a Hans 

Reutter. Chronologický i tematický záběr ča-
sopisu byl velmi široký a sahal od pravěku 
k dějinám 19. a 20. stol. Vedle dě jin polit. 
a círk. se tu pěstovaly i dějiny kult., hosp. 
a soc. Na stránkách časopisu proběh ly i po-
lemiky přesahující hranice Moravy a Slez-
ska (kolonizace, novokřtěnci). Systematicky 
byla vedena rubrika rec. Mezi kmenové au-
tory časopisu patřili např. Bertold Bretholz, 
Johann Loserth, → K. Berger, Adolf Kett ner, 
H. Reutter, P. Strzemcha. Názorově stál ča-
sopis na straně něm. nacionálních koncepcí 
hist. vývoje v čes. zemích. Regio nu Slezska 
a severových. Moravy zde byla věnována 
značná pozornost. 
Lit.: Bretholz, B.: Inhaltsverzeichnis zu den Bänden I bis 
XXII der ZVGMS, Brünn 1919; Slo schek, E.: Inhaltsver-
zeichnis zu den Bänden XXII bis XXXVIII, Jg. 1919 bis 
1936 der Zeitschrift, ZVGMS 39, 1937; Kubíček, J.: No-
viny a časopisy na Moravě a ve Slezsku do roku 1918, 
Brno 2001.   MM

ZEITSCHRIFT  DES VEREINS FÜR GE-
SCHICH TE SCHLESIENS (do roku 1905 pod 
názvem Zeitschrift des Vereins für Ge-
schichte und Altertum Schlesiens), německý 
časopis pro studium pravěku a dějin Slezska, 
1855–1943. 
Byl vydáván ve Vratislavi spolkem → Verein 
für Altertum und Ge schichte Schlesiens, zal. 
r. 1845. Red. prvních ročníků byl Richard Roe-
pell, poz ději se v redakci vystřídali význ. něm. 
historikové Slezska, např. Konrad Wutke, → 
C. Grünhagen ad. Časopis se věnoval přede-
vším dějinám polit., kult., círk., byly v něm 
však publikovány i studie z dějin hosp. a soc. 
Měl velmi pečlivě vedenou recenzní rubriku. 
Netrpěl provincionalismem, vl. většině něm. 
slez. časopisů vydávaných v čes. zemích. Pěs-
toval se v něm kult hist. faktu, zřejmě pod 
vlivem pozitivistické průpravy přispěvatelů. 
Značnou pozornost věnoval čes. dějinám 
a historii česko -slez. vztahů, přednostně pro-
blematice související s něm. osídlením někte-
rých oblastí Čech a Moravy. Publikoval i statě 
v čes. zemích působících historiků, jak něm. 
(např. Wilhelm Weizsäcker, Walther Latzke, 
→ J. Pfitzner), tak čes. (např. Bedřich Mendl, 
→ J. Zukal). Soustavně si všímal čes. hist. 
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pro dukce a přinášel o ní objektivní kritické 
rec. 
Lit.: ZVGS. Register I–V, Breslau 1864; VI–X, Breslau 
1871; XI– XV, Breslau 1882; XVI–XXV, Breslau 1894; 
XXVI– XXXV, Breslau 1904; XXXVI–XLVII, Breslau 
1914; 48–65, Breslau 1936.   MM 

ZEITSCHRIFT  FÜR GESCHICHTE UND KUL-
TURGESCHICHTE SCHLESIENS (do ročníku 
1919/20 pod názvem Zeitschrift für Geschichte 
und Kulturgeschichte Österreichisch -Schle-
siens), německý časopis pro historický a spo -
lečen skovědní výzkum původně rakouské-
ho, od roku 1918 československého Slezska, 
1905–1930/33. 
Vyd. bylo Městské muzeum v → Opavě 
(→ SZM) za redakce Karla Knaflitsche 
a → E. W. Brauna. ZGKGS věnoval pozor-
nost zejm. → Němci osídleným oblastem 
Slezska. Vedle pův. stu dií z oboru historie, 
místopisu, genealogie, numismatiky a dějin 
výtv. umění vydával neznámé prameny a měl 
velmi dobře vede nou rubriku rec. Studie 
v něm publikované vycházely ze solidní pra-
menné základny. Trpěl však značnou dávkou 
provincionalis mu, která mu bránila v tom, 
aby dějiny Slez ska zkoumal z nadhledu 
a v širších evr. hist. souvislostech. Projevo-
valo se to i v jeho ob sahovém zaměření: v po-
předí zájmu byly polit. a kult. dějiny, dějiny 
šlechty ap., za tímco tematika soc. a hosp. dě-
jin zůstávala na okraji. Pěstoval se v něm kult 
hist. faktu. Z hlediska nacionálního byl dost 
ob jektivní. Nevyhledával střety s čes. bada-
teli o Slezsku a své stránky dával k dispozici 
také čes. vědcům (např. → J. Zukalovi). 
Lit.: Orlík, J.: Rejstřík časopisu ZGKGS, Ostrava 1958. 
  MM

ZELINKA , Jan, architekt, * 19. 4. 1971, Opava. 
Po absolvování Střední průmyslové školy 
v → Opavě r. 1989 studoval v l. 1989–94 
na Fakultě architektury VUT. Po studiu založil 
se spolužáky Davidem Lédlem a → D. Wittass-
kem Atelier 38, zaměřený na stavby rodinných 
a bytových domů, kancelářských a výrobních 
objektů a projekty interiérů. Členem České 
komory architektů od r. 2013. J. Z. rozvíjí 
svou tvorbu v intencích nového modernismu 

s využitím tradičních i nových konstrukcí 
a materiálů. To se projevilo např. v jeho vl. 
rodinném domě v Opavě -Kylešovicích, Bílo-
vecká 102a (od r. 2003). Společně s D. Wittass-
kem navrhli např. tenisový klub (Budečská 
4/3239, 2001–02) a sídlo firmy Liftcomp (Zá-
humenní 11, 2003) v → Ostravě. V Opavě to 
byla rekonstrukce secesního bytového domu 
na kancelářský (Růžová 14) nebo koupel-
nové studio R 70 (Rolnická 70, 2002). Již zde 
projevili autoři inklinaci k minimalistickým 
formám a technicky akcentovanému detailu. 
Samostatně vyprojektoval dostavbu radnice 
v → Hlučíně (Mírové nám. 24, 2002–04). 
Ve spolupráci s → T. Bindrem navrhl by-
tový komplex v Ostravě -Porubě (ul. Fran-
couzská a U Soudu, 2006–2008), rodinný 
dům v Ostravě -Heřmanicích, Najzarova 
11a (2003–06), polyfunkční dům v Ostravě-
-Vítkovicích, Výstavní 108a (2007–09) a vý-
robně správní objekt firmy Ausys tamtéž, 
Erbenova 95 (2009–11). V Opavě navrhli rod. 
dům MUDr. Břetislava Stacha (Šeděnkova 
16, 2005–06), v Opavě -Kylešovicích rodinný 
dům s ordinací (Slovenská 42, 2005–09) a ro-
dinný dům (Třešňová 4, 2007–10). Společně 
s Pavlou Janošovou navrhl rodinný dům 
v Jindřichově ve Slezsku (2010). Rod. dům 
navržený společně s T. Bindrem ve Slavkově 
(Luční 536, 2010–12) získal Cenu J. M. Ol-
bricha o. s. Za Opavu. Od r. 2007 vyučuje 
na katedře architektury Stavební fakulty → 
VŠB-TUO. 
Lit.: Rosová, R. – Strakoš, M. (eds). Průvodce architek-
turou Opavy, Ostrava 2011; Stempel, J. (ed.): 99 domů, 
Praha 2012. 
Obr.: A105.   MS

ZELINSKÝ , Miroslav, literární historik a kritik, 
estetik, rozhlasový a televizní redaktor, pře-
kladatel, * 24. 7. 1961 Kroměříž.
Vystudoval gymnázium v → Ostravě -Porubě 
(1980), poté bohemistiku a historii na FF 
UJEP (1985, PhDr. 1987). V l. 1986–99 
se jako výzk. pracovník Ústavu pro českou 
literaturu AV ČR zabýval současnou čes. 
a slov. literaturou  (1992–99 ved. brněnské 
pobočky, CSc. 1993). Je red. a spoluautorem 
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slovníkových příruček Slovník českého ro-
mánu 1945–1992 (1993), Slovník české prózy 
1945–1994 (1995) a Slovník literárních časo-
pisů 1945–2000 (2001). Jako vysokošk. uči-
tel FF → OU (1987–2006) vyučoval dějiny 
čes., slov. a svět. literatury, lit. kritiku a rozhl. 
dramaturgii. Mediální studia postupně před-
nášel na Univerzitě v Erfurtu, Univerzitě 
Tomáše Bati ve Zlíně, na FU OU, Paneurop-
ské vysoké škole v Bratislavě a FPF → SU. 
V r. 2008 se habilitoval v oboru estetika 
(FF Univerzita Konštantína Filozofa v Ni-
tře). Jeho zájem o estetiku a média se odráží 
v knihách Texty a obrazy. Stopy, které zů-
staly (2007) a Teorie a praxe kulturních prů-
myslů (2012). V l. 1998–2000 pracoval jako 
externí red. a moderátor → ČTO, 1999–2004 
byl lit. red. → ČRO. Absolvoval řadu výzk. 
a přednáškových pobytů na univerzitách 
v Německu, Polsku a Dánsku. Systematicky 
se věnuje překladům ze soudobé slov. litera-
tury, jež vycházejí knižně (Daniela Kapitá-
ňová, Peter Pišťanek, Dušan Taragel, Pavel 
Vilikovský aj.) a jsou vysílány v rozhlase 
(na stanici Vltava).
Lit.: Haman, A.: Slovník a dějiny, Tvar, 1992, č. 32; Der-
dowská, J.: Stopy, které nevidíme, ČLit 57, 2009, č. 3; 
Schmarc, V.: Je na čase stopy číst, ne zahlazovat, A2, 
2008, č. 38.   MP

ZEMAN , František Karel, český novinář, pu-
blicista a rozhlasový hlasatel, * 1. 11. 1904 
(Louny) † 23. 4. 1979 (Praha). 
Jeden ze zakladatelů rozhl. publicistiky. Své 
hud. vzdělání a zájem o → folklor uplatnil 
v rozhlase v Brně (1930–33) a v → Radio-
journalu Moravská Ostrava (1933–38) jako 
referent vzdělávacího programu.   MŠť 

ZEMĚDĚLSTVÍ , sektor národního hospodář-
ství, který se zabývá pěstováním zeměděl-
ských plodin, chovem hospodářských zvířat 
a zajišťováním potravin a surovin pro trh. 
Hl. faktorem, který určuje ráz z. ve Slezsku 
a na severových. Moravě, jsou klimatické 
podmínky. Jedná se o krajinu otevřenou 
k se veru a vystavenou sílícím větrům, umís-
těnou v mírném podnebném pásu na pře-
chodu mezi vnitrozemským a přímořským 

typem podnebí, kde se projevuje rozdílná 
spádovi tost reliéfu horstev Jeseníků a Bes-
kyd s roz dílným oblastním vlivem dešťových 
srážek (při nadmořské výšce 200–300 m na-
měřeno v Jeseníkách 650 mm, v Besky dech 
800 mm, se stoupající nadmořskou výš kou 
se projevují vzrůstající tendence, → Těšín-
sko má oproti Opavsku o 30–40 % více 
srážek). Z klimatologického hlediska je 
pod statný i vliv slunečního záření, vlhkost 
vzdu chu a větru a působení mrazu ve vege-
tačním období. Z. Slezska je limitováno také 
horna tostí terénu (14 % terénu s nadmořskou 
výškou do 250 m, 54,5 % 250–500 m, 21 % 
500–750 m, 10,5 % nad 750 m) a stavem půd-
ního fondu. Na vět šině území se vlivem vlh-
kosti vzduchu na chází zemědělsky zne-
ho dnocená půda pod zolového typu, zejm. na 
Těšínsku, v oblastech s menšími srážkami 
se objevuje hnědozem (okolí → Opavy, Ja-
vornicko, záp. část → Hlučínska). Cíp seve-
rových. Mora vy, zv. též → Kravařsko, 
zahrnující území Novojičínska, Příborska 
a Fulnecka, charak terizuje zejm. pahorkatina 
a horský terén (Novojičínsko, Příborsko) 
a planiny (Ful necko), oddělené řekou Odrou. 
Nejdůležitěj ší součástí Kravařska je tzv. 
Oderský úval, táhnoucí se směrem od jihozá-
padu k severo východu, sevřen z jihu a jiho-
východu řetě zem Karpat a na severovýchodě 
výběžky Je seníků. Jelikož Karpaty brání pří-
livu již. větrů, je na Kravařsku, stejně jako 
ve Slez sku, drsnější podnebí s nestálým po-
časím, doprovázeným hojnými dešťovými 
srážka mi, zejm. na východě (v → Příboře 
průměrně 691 mm, v → Novém Jičíně 
606 mm, v Suchdole nad Odrou 389 mm). 
Na návrších a stráních se nachází pův. ornice, 
vzniklá rozrušením hornin, v nížinách řek 
je půda nanesená řekami, s hoj ností štěrku 
a písku, považovaná za nejúrod nější, nic-
méně vedle půdy černé je na Kravařsku 
i půda jílovitá, která je nevhodná pro příliš-
nou vlhkost. Klimatické podmínky, horna-
tost terénu i stav půdního fondu, zejm. 
ve Slezsku, se projevují na nepříznivém sta vu 
z. a výši jeho produkce, což bylo důvo dem, 

ZELINSKÝ
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který mu neumožnil překročit reg. hra nice. – 
Pův. slovanské obyv. sídlilo ve 12. stol. pře-
vážně okolo řek na území do 400 m 
nadmořské výšky a využívalo plužinu úse-
kovou (role převážně čtvercového tvaru ro-
zesetá po celé plužině) či traťovou (obvod vsi 
byl rozdělen na několik velkých dílů ne boli 
tratí a každý rolník v nich měl nějaký poze-
mek). V 1. polovině 13. stol. převládala 
u vznikajících vesnických osad plužina tzv. 
délková (tratě ke vsi rozděleny na pásy, na-
vazující na stavení, uspořádané v řadě nebo 
formou návesní osady), produkt rané → stře-
dověké kolonizace, částečně inspirovaný 
zahr. vzory, ale především charakterem te-
ré nu. Čistým kolonizačním typem užívaným 
od 2. poloviny 13. stol., místy do 15. stol., 
byla lánová lesní ves (řadový půdorys, domy 
se táhly podél potoka nebo cesty volně sou-
sedíce zahradami, a to tak, že jedna ves na-
vazuje na druhou; plužina záhumenicová, 
rozdělená po celé délce na pásy navazující 
na stavení, za kterým byla zahrada, za ní role, 
louka a při hranici katastru les). Vlivem ne-
příznivých podmínek bylo z., ač nejroz-
sáhlejší a zákl. sektor ekonomiky, orientová no 
výhradně na domáckou spotřebu. Nedo statek 
potravin kvůli nízké produkci vedl již v době 
vrcholného feudalismu v některých krajích 
k výraznému deficitu, který byl na hrazován 
importem, zejm. z Moravy. Rozvi nuto bylo 
pouze dobytkářství, v Beskydech se od 
16. stol. chovala velká stáda ovcí, v Je-
seníkách a na Kravařsku se prosadil chov 
ušlechtilých ras hovězího dobytka. Součástí 
hospodářství se stávalo také rybníkářství. 
Dřevo bylo žádáno zejm. v okolí měst s roz-
vojem → hornictví a → hutnictví železa 
(na někte rých místech, např. v Cukmantlu 
a Frývaldově, tj. dnešních → Zlatých Horách 
a → Jeseníku, se již v 15. stol. projevil nedo-
statek dřeva). Půda se ve Slezsku, stejně jako 
v ostatních zemích, dělila na dominikál, pat-
řící výhrad ně majitelům panství, a rustikál, 
který měli v rukou poddaní. Toto rozdělení 
nebylo striktně dodržováno, pusté rolnické 
usedlosti často obhospodařovala šlechta 

a naopak na některých statcích šlechta 
půdu přidělovala poddaným. Další pro-
měna vesnice probíhala velice pozvolna, 
na mnoha místech docháze lo k udržování 
forem a vztahů z dob vrchol né kolonizace. 
Přežívala hospodářství jedno lánových used-
líků, zv. také selská, nicméně poměrně málo 
sedláků obhospodařovalo celý lán půdy, čas-
tějším typem se stali tzv. čtvrtinoví sedláci. 
Držitelé menších hospo dářství se nazývali 
zahradníci (ve středověku označení pro ze-
mědělce, kteří pracovali pro sedláky a vrch-
nost, v raném novověku ozna čení pro majitele 
menších usedlostí, než byly selské, ovšem 
se schopností zajistit při příz nivých klimatic-
kých podmínkách vl. obži vu). Tato skupina 
zemědělců vznikla pravdě podobně dělením 
selských statků, kdy hl. dědic získal 3/4 roz-
lohy pův. usedlosti, za hradník získal 1/4 lánu. 
Mezi samostatné hospodáře řadíme i chalup-
níky a domkáře, kterým rozsah půdy, kterou 
vlastnili, nestačil k obživě, zvl. proto, že ne-
vlastnili ornou půdu, byli obživou závislí 
na sedlácích a vrchnosti. Stejným případem 
byli podsed ci, usazeni v nájmu na selských 
statcích. V hospodaření feudálního velko-
statku pře vládaly extenzivní formy, vrchnost 
získávala drtivou většinu svých důchodů 
z robot, ma teriálních dávek, peněžních činží 
a z odvětví, která nevyžadovala intenzivní 
práci – zejm. z lesů. Od konce 18. až do poč. 
20. stol. do cházelo ke koncentraci pozem-
kové držby (výměra velkých pozemkových 
vlastníků či nila 85–90 % veškeré půdy). 
Vznikla řada rozsáhlých komplexů v držení 
feudálů světských (→ Larisch -Mönnichové 
v → Karviné, → Petřvaldě, Šenově; → Lich-
novští v → Hradci nad Moravi cí; → Liechten-
steinové v Knížecí komoře krnovské; → 
Habsburkové v → Těšínské komoře) a círk. 
(→ řád něm. rytířů v → Bruntále; vratislavské 
biskupství v Jeseníku, Žulové, Zlatých Ho-
rách a na → Jánském Vrchu u → Javorníku), 
od poloviny 19. stol. se mezi vlastní ky velko-
statků objevili i podnikatelé a továr níci (v tex-
tilní výrobě Steur, Horny, v cukrovarnictví 
Latzel, Janota, ve stavebnictví a papírnictví 
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Weisshuhn ad.) a bankovní kapitál (→ Gut-
mann, Rakouská ústřední pozemková úvěrní 
banka ve Vídni, I. moravská spořitelna 
v Brně ad.), početná byla také vrstva domá-
cích statkářů (Gerb lich, Schenkenbach, Fol-
varčný, Goch, Kaš parek, Michnik ad.). – Po-
kles kupní síly pe něz na konci 15. stol. 
urychlil ve 2. polovině 16. a na poč. 17. stol. 
proces aktivizace vrch nostenského hospoda-
ření a jeho přechod na hospodaření ve vl. re-
žii, což souviselo se zvyšováním renty 
v úkonech (zvyšování ro bot a jiných povin-
ností). Tíživá situace pa novala zvl. na Těšín-
sku, které se vyznačova lo existencí řady 
drobných šlechtických statků, na kterých do-
cházelo často k soud ním sporům poddaných 
s vrchností a také k otevřeným srážkám, 
zejm. koncem 17. a v průběhu 18. stol. 
(→ poddanské nepokoje), které měly za ná-
sledek vydání nového robotního patentu 
(1771). Na poč. 19. stol. přiměl velkostatkáře 
hosp. vze stup, způsobený oživením a rozvo-
jem zbož ně peněžní výroby po napoleon-
ských vál kách, k úsilí podnikat ve vl. režii 
za použití intenzivních metod, které se vy-
značovaly přechodem ke zlepšenému trojpol-
nímu hos podaření s využitím býv. úhorů, 
pěstováním pícnin, okopanin a prům. plodin 
a zvýšením hektarových výnosů. V souvis-
losti s orienta cí zahr. obchodu směrem na vý-
chod (od r. 1775 trhy v → Těšíně) vedl 
velkostatek k orien taci na chov dobytka, 
zejm. kvalitních ras skotu, využívaného 
na maso, mléko, mléčné výrobky, a ovcí, 
ze kterých se získával výhodný exportní ar-
tikl v podobě vlny. Chov a pěstování skotu 
jsou spojeny zejm. s Novoji čínskem, kde 
se první zprávy o zušlechťová ní domácího 
červeného skotu objevily již r. 1636 na ku-
nínském panství. Zde se nesnažili pouze 
o import vyšlechtěných plemen skotu, ale 
i o vytvoření podmínek pro založení chovu 
a jeho šlechtění. Postupným křížením domá-
cího skotu s čistokrevnými býky z alpských 
zemí plemene bernského, zillerthálského 
a symenthálského byl vyšlechtěn zvl. druh 
stř. plemene, pro něž se vžilo označení ple-

meno kravařské (velikost krav asi 1,3 m, 
býků 1,4 m, živá váha 400–600 kg), které 
r. 1873 bylo na výstavě ve Vídni oceněno 
prv ní cenou. Na kunínském panství došlo 
také k výraznému rozvoji ovocnářství, ze 
zahra ničí byly dováženy štěpy ovocných 
stromů, roubované na domácí odrůdy a roz-
šiřované po okolí. Jedním z těch, kteří v této 
oblasti založili ovocný sad, byl také Antonín 
Men del, otec autora zákonů dědičnosti → 
J. G. Mendela. Moderní poznatky bo taniky 
a dendrologie umožnily položit základy ra-
cionální péče o lesní porosty, vý razně vzrostl 
také obchod se dřevem (Pol sko, Uhry). Hr. → 
W. Truchsses -Waldburg -Zeil se sna žila nové 
myšlenky a podněty předávat formou vzdě-
lání širokým vrstvám vesnické ho obyv. Nosi-
telem inovací v z. se stal vel kostatek, jejich 
brzdou na poddanských hos podářstvích se 
stával nedostatek peněz k realizaci racionál-
ních opatření. Na men ších usedlostech pře-
vládal naturální charak ter hospodářství, 
který umožňoval získávat pouze zákl. pro-
středky obživy pro vl. potře bu, což často ne-
stačilo k samotnému provo zu usedlosti. 
Mnozí hospodáři, aby získali peněžní pro-
středky, byli odkázáni přivydělá vat si ná-
mezdním povoznictvím pro velko statky. 
V zemědělském sektoru se projevoval nedo-
statek obživy a neúplná za městnanost, což 
umožnilo paradoxně rozvoj nezemědělského 
sektoru ekonomiky, na dru hé straně bylo 
jeho brzdou a bariérou pro ne schopnost za-
bezpečit zákl. potraviny pro po pulaci v prů-
myslu. Vlivem probíhající prům. revoluce 
(ve Slezsku od 30. l. 19. stol.) došlo k pro-
měně země agrární v zemi prům., v níž 
se výrazně stratifikovaly regiony s vysokou 
koncentrací průmyslu a regiony ryze závislé 
na z. Z. zaznamenalo výrazný ústup (na poč. 
prům. revoluce se např. ve Slezsku živilo 
ze mědělstvím 55 % obyv., r. 1910 na sek-
toru z. a lesnictví závislých pouze 35 % 
ekon. čin ných a 30 % obživou závislých). 
V průběhu 19. stol. došlo ke zmenšování po-
dílu orné půdy, podíl ploch osetých obil-
ninami a luš těninami nedosahoval ani 
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poloviny a výnosy byly nižší než na Moravě 
a v Čechách. Rostlinná produkce Slezska 
byla již ve 40. l. 19. stol. zcela nesoběstačná, 
což muselo být nutně kompenzováno dovo-
zem, jen obilí se ročně dovezlo na 800 tis. 
měřic, dobytkářství bylo orientováno na tzv. 
mléčné hospodářství (maso, mléko, mléčné 
výrobky). Na kunín ském panství pokračoval 
v hosp. a vzděláva cí činnosti hraběnky Truch-
sses -Waldburg -Zeil Bed řich Emil Schindler, 
její dědic a nástupce. Zveleboval chov skotu, 
zakládal ovocné školky, byl také členem 
Gesellschaft für Hebung des Ackerbaues, 
der Natur- und Landeskunde (Moravskoslez. 
společnost pro po vznesení zemědělství, pří-
rodovědy a vlastivědy). V průběhu → revo-
luce 1848/49 docházelo na řadě míst k rol-
nickým bouřím, radikální situace byla zejm. 
na Těšínsku vzhledem k enormnímu přelid-
nění tamních vesnic, vysokému podílu hos-
podářství s mi nimální výměrou a velkému 
feudálnímu útlaku. Nejvýznamnější posta-
vou a vůdcem lid. hnutí se stal syn bohatého 
sedláka z Úvalna → H. Kudlich (jako posla-
nec podal na zasedání říšského sněmu 
ve Vídni radikální návrh na zrušení roboty). 
Poddan ství bylo zrušeno říšským sněmem 
7. 9. 1848, rolníci novému zákonu příliš 
nedůvě řovali a žádali, aby poddanské povin-
nosti byly zrušeny bez náhrady, což se nepo-
dařilo prosadit. Rev. nálada se však i na 
venkově postupně uklidnila. Nepříznivá ma-
jetková struktura se nezměnila ani po r. 1848, 
kdy ještě více rostla propast mezi výrazně 
tržně orientovaným charakterem zeměděl-
ského podnikání velkostatku, jehož repre-
zentanty byli zejm. Těšínská komora, 
Blücherové, Larisch -Mönnichové ad., proti 
rustikální držbě, z níž 3/5 hospodářství byly 
zcela ne soběstačné, 1/5 produkovala potra-
viny pou ze pro vl. potřebu a 1/5 pro trh. Vli-
vem zvý šení populace nastal odliv prac. sil 
do průmyslu, docházelo k dělení selských 
used lostí, mizely tradiční selské grunty a rostl 
počet stř. a malých usedlostí, přičemž napro-
stou většinu z nich charakterizovala nízká 
techn. úroveň. Drobná hospodářství měla 

malou šanci získat prostředky k provozu 
a obživě, a to nejen v konkurenci s velkostat-
kem, ale i kvůli zatížení výkupem z roboty, 
daněmi, dluhy, výrobní zaostalostí, neúro-
da mi, hladem a epidemiemi (1847–49 tyfus 
a úplavice, neúrody do 1855, zemědělská 
krize od 70. l. 19. stol.). Převaha velkostatku 
se vyznačovala nejen plošnou výměrou, ale 
i techn. úrovní a možnostmi investic. Ještě 
hůře se stávající situace dotkla vesnické chu-
diny, domkářů a nádeníků, kteří byli obec-
ním zřízením z r. 1849 zcela vyloučeni 
z uží vání pozemků, zvl. pastvin. Odbyt ze-
mědělských produktů souvisel s → indu-
strializací. Místní ceny udávaly hl. trhy 
v Opavě, Těšíně a Bílsku, později v → Os-
travě. Zemědělské produkty, především obilí, 
se dostávaly i na vnitřní trh monarchie, což 
souviselo se zvýšením výrobnosti za prům. 
revoluce, ovšem jen velkostatku a větších 
usedlostí. Rostlinná výroba se stala hnací si-
lou zemědělského průmyslu (cukrovary, li-
hovary, pivovary), docházelo k propojování 
hornoslez. z. s cukrovarnickým průmyslem 
na Opavsku a Těšínsku, z prus. Slezska byla 
dovážena cukrovka, jejíž odbyt byl zaručen 
především v čes. zemích a Haliči. Poslední 
desetiletí 19. stol. charakterizovala snaha 
o povznesení slez. a morav. venkova, vzni-
kala řada zemědělských spolků a společností 
(něm. hosp. spolek v Opavě, čtyři čes. okr. 
hosp. spolky pro frýdecký, klimkovický, 
fryštátsko -bohumínský a bílovecko -vítkov-
ský okr., 1862 Hospodářský spolek v Novém 
Jičíně, 1863 Hospodářský spolek ve → Ful-
ne ku, 1872 Hospodářský spolek v Kuníně, 
1873 Hospodářský spolek v Suchdole, 1896 
ovocnářský spolek pro Kravařsko, 1869 To-
warzystwo rolniczo -lesnicze, 1863 K. u. k. 
oest. schlesische Deutsche Land- u. Forst-
wirtschaftsgesellschaft, 1895 Ústřední hospo-
dářská společnost pro vévodství slez ské), škol 
(1864 byl otevřen v Novém Jičíně  – Žilině jed-
noroční zemědělský kurz, r. 1866 byl přemě-
něn na dvouletou rolnickou školu, 1869 
rolnická škola v Horních Heřmanicích, 1874 
něm. rolnická škola v Chotěbuzi u Tě šína, 
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1877 něm. zimní hosp. škola v Opavě), vydá-
valo se množství časopisů a novin (→ OB, → 
Silesia, → Gwiazdka Cieszyńska, Przyjaciel 
Ludu, Rolnik Śląski ad.), konaly se hosp. vý-
stavy (např. 1870, 1893 Těšín, 1908 Bruntál, 
1910 Dobrá u Frýdku). V souvislosti se zdo-
konalováním technik v z. se objevovaly 
články o raciona lizaci, mechanizaci polních 
prací, umělých hnojivech, pěstování prům. 
plodin, chovu dobytka, ošetřování rostlin atd. 
V období 1880–1914 došlo ve Slezsku ke zvý-
šení osevní plochy o 14 tis. ha, hojně je pro-
vádě no odvodňování, což mělo za následek 
zvý šení úrody na dvojnásobek. Tradičními 
po travinami zůstaly obilniny, brambory 
a cukrovka, rostl význam mléčného hospo-
dářství zejm. díky vývozu do alpských zemí, 
Německa a na Balkán. V Beskydech upadal 
chov ovcí a zanikl chov merinových ovcí 
na panství hr. Larisch -Mönnicha, který 
se nyní orientoval na chov koní, rozvíjelo 
se rybní kářství, zejm. chov kaprů, kteří byli 
exporto váni do něm. měst (Berlín, Hamburk). 
Roz šířily se všeob. zásady hospodaření v z., 
ke specializaci jednotlivých oborů přispělo 
zkoušení hnojiv na konkrétní plodiny, sledo-
vání chovných stanic, užitková stájová kont-
rola, vedení plemenných knih atd. V době 
první svět. války zaznamenalo z. všeob. úpa-
dek, který byl způsoben zejm. nedostat kem 
prac. sil, zastavením subvencí, rekvíro váním 
chovných kusů a obilovin pro válečné účely, 
diktováním cen. Podíl půdy byl jen ve Slez-
sku zmenšen o 30 tis. ha, čímž také sklizeň 
poklesla na 50 % předválečné úrov ně. Pová-
lečná obnova nevedla ke zvýšení významu 
slez. z. Přes mnohá opatření, jaký mi bylo 
např. odvodňování pozemků, sub vencování 
nákupu spolkových strojů ap., nedosáhly vý-
nosy úrovně Čech a Moravy. Podle rozdělení 
republiky do výrobních ob vodů se ve Slezsku 
nacházel pouze obvod obilnář ský (147 879 ha, 
Opavsko, pánev ostravsko -těšínská, pásmo 
stř. Jeseníku, oblast Rychlebských hor) a píc-
ninářský (55 844 ha, horská krajina Jeseníku 
a Beskyd). Postupně byl obnovován chov 
skotu, vepřů a koní. Kravařsko si zachovalo 

pův. ráz z. s pěstováním obilovin, luštěnin 
a okopa nin, chovem skotu a zejm. sušením 
sena z luk, tradičně zaplavovaných řekou 
Odrou. Ani pozemková reforma, ve které 
bylo ve Slezsku zabráno 41 096 ha zeměděl-
ské a 94 658 ha jiné půdy, ani sílící spolu-
práce rolníků nepozvedla situaci slez. z. 
Přetrvával vysoký podíl kovozemědělců 
a tzv. trpasli čích hospodářství v revíru 
(do 2 ha). Jednot livé obory procházely růz-
ným vývojem, kri ze postihla cukrovarnictví 
kvůli poklesu dodávek cukrovky z prus. 
Slezska. V mezi válečném období bylo tíživě 
postiženo i Kravařsko. Chov ušlechtilého do-
bytka byl téměř zastaven, za války byl rekví-
rován a nedo cházelo téměř k žádnému 
importu. Obnova chovu byla velmi obtížná. 
V r. 1932 byla svolána do Brna porada chova-
telů pro po zvednutí chovu a jeho unifikaci, 
zkřížením kravařského, hanácko -bernského 
a hřiben ského plemene mělo vzniknout nové 
pleme no ušlechtilého morav. červenostraka-
tého skotu. Akce ztroskotala na přání kravař-
ských, aby jejich plemeno zůstalo zachová no. 
Celkově vymizelo i volné pasení dobyt ka, 
které je možno vidět jen ojediněle na podzim. 
Omezován je chov koní, chovná stanice fun-
govala v Drnholci u → Příbora. Ve lice upadl 
chov ovcí, jejichž počet omezoval již 
B. E. Schindler na kunínském panství. Oblí-
bený a rozšířený byl na Kravař sku chov včel 
a rozvíjející se ovocnářství, což je doloženo 
konáním mnoha výstav, např. v l. 1920, 1923 
a 1925. Tíživá situace se projevila v l. 1939–45, 
kdy bylo veškeré hospodářství podřízeno vá-
lečným účelům. Po r. 1948 byla ve Slezsku 
a na severových. Moravě prováděna násilná 
kolektivizace z., rychleji prosazovaná v po-
hraničních regio nech, krátce přerušená 
v l. 1953–55. Vznika la problematická velko-
výroba, reprezento vaná JZD (např. 1949 Zá-
vada, okr. Karviná; Hradiště, okr. Český 
Těšín; 1950 Nový Ji čín – Šenov) a stát. statky 
(především severo západ, Dolní Lutyně, poz-
ději → Bohumín, Český Těšín, → Hlučín, → 
Bílovec, Fulnek). Roz manitá specializace 
zemědělské produkce byla ve Slezsku 
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důsledkem širokého spektra půdních typů, 
prakticky vymizela soukromá rolnická držba 
i typické kovorolnické used losti (do poč. 60. l. 
se projevuje výrazný tlak na kovorolníky 
prostřednictvím podniků, např. → TŽ, ale 
i pomocí KSČ a spol. organizací, proces ko-
lektivizace je dovršen). V 60.–70. l. jednot-
livá JZD za nikala a docházelo k jejich 
slučování pod stát. statky. Družstva nebyla 
schopna obdě lat veškerou půdu pro nedosta-
tek pracovní ků, docházelo k úbytku půdy 
poddolováním na Těšínsku. Kamenem úrazu 
byl také nedo statek investic k zlepšování 
kvality potravin a ke snížení nákladů. Pro-
blémem se také ukázalo to, že zemědělské 
podniky nebyly schopny konkurovat mzdo-
vým podmínkám v průmyslu. Struktura rost-
linné a živočišné výroby zůstala zachována, 
pěstovaly se zejm. brambory, pícniny, nená-
ročné obilovi ny, cukrovka, v živočišné vý-
robě převažoval chov skotu a vepřů. Dis-
proporce mezi z. a průmyslem setrvávaly, 
v mnoha případech kvůli neefektivnosti hos-
podaření. V 90. l. 20. stol. došlo k rušení stát. 
podniků, část půdní ho fondu byla navrácena 
v restitucích pův. majitelům, většina družstev 
byla zprivatizo vána. 
Lit.: Moravské Kravařsko, Příbor 1898; Severa, V.: Vlas-
tivěda moravská (politický okres Novojický), Brno 1933; 
Grobelný, A. (ed.): K otázkám dějin Slez ska (Diskuse 
a materiály z konference), Ostrava 1956; Otto, K. (ed.): 
Čtení o Novém Jičíně, Nový Jičín 1963; Bakala, J. (ed.): 
Slezsko na cestě k československému státu (Příspěvky 
o tisíciletém zápasu slezských Čechů), Opava 1969; Ka-
dlčík, K.: Z historie pěstitel ství a chovatelství na Novoji-
čínsku, VSONJ 10, 1972; Čech, B.: Zemědělství a země-
dělské služby, VSONJ 11, 1973; Nástin dějin Těšínska, 
Ostrava – Pra ha 1992; kol.: Slezsko, Opava 1992; Rodan, 
K.: Dějiny zemědělství v rakouském Slezsku v letech 
1848–1914. Základní vývojové tendence, Ostrava 2008. 
  KR 

ZEMEK , Oldřich, básník a prozaik, * 30. 7. 
1893 Tupesy (Uherské Hradiště), † 24. 10. 
1967 Praha. 
Za první svět. války vstoupil do legií, po válce 
působil jako důstojník v → Opavě a Brně. 
Později z armády odešel a praco val jako 
úředník v Brně a v NM. Jako básník byl nej-
dříve ovlivněn Antonínem Sovou (Z hloubi 
duše, 1913), lehce nostalgicky vyzněly i jeho 

další sbírky (Hlas krve, 1920; Bolesti beze-
jmenných, 1928). Autobiograficky laděný 
je román O Juki San (1923), ve kterém vy-
užil zkuše ností získaných na cestě domů 
z Ruska přes Japonsko. Zřetelné je v jeho 
díle zaujetí pro → Valašsko a pro → P. Bez-
ruče. Ve sbírce Krása odvahy (1954) vyslo-
vil svůj obdiv k beskydské krajině. Beskydy 
poznamenaly i Z. sbírku Horské sny (1944). 
Značný vliv na Z. mělo přátelství s Bezručem, 
ve vzpo mínkách podrobně popsal svůj vztah 
k bás níkovi a vyjádřil ho i ve sbírce V náručí 
Mo ravy, která však zůstala v rukopise. 
Lit.: Šuleř, O.: Paměť domova, Opava 1994.   JS 

ZEMSKÁ ARMÁDA  → Armia Krajowa

ZEMSKÁ ODBORNÁ ŠKOLA  PRO MRAMO-
ROVÝ PRŮMYSL, druhá nejstarší mistrovská 
kamenosochařská škola v zemích Koruny 
čes ké v Supíkovicích u Jeseníku. 
Zal. r. 1885 – jeden r. po kame nosochařské 
škole v Hořicích. Zřízena byla Slezským 
zemským výborem (→ Slezský zemský 
sněm) v → Opavě a schválena mi nisterstvem 
vyučování ve Vídni. Od r. 1910 se jmenovala 
C. k. odborná škola pro zpracování kamene, 
nestala se stát. školou, řídila ji a provozovala 
země slez. Její význam vzrostl. Zaměřovala 
se na komplexní řemeslné, reprodukční i um. 
zpracování mramoru. Většina z jejích učite lů 
a žáků – mezi nimiž byly význ. osobnosti 
(např. umělci → J. Obeth, → E. Kaps nebo 
dlouholetý ředitel školy → P. Stadler) – ná-
ležela zejm. k německým obyv. Rakouska-
-Uherska a později ČSR. V r. 1938 byla 
přejmenována na Německou státní školu 
pro zpracování kamene. Existence školy 
byla ukončena po dru hé svět. válce v r. 1945. 
Výnosem tehdejšího ministerstva školství 
ze 7. 11. 1946 bylo na řízeno převezení veš-
kerého techn. i materi álního vybavení školy 
do kamenosochařské školy v Hořicích.   PH

ZEMSKÁ VLÁDA SLEZSKÁ , v letech 1853–1927 
úřad politické správy druhé instance s pů-
sobností pro rakouské, od roku 1918 českoslo-
venské Slezsko se sídlem v Opavě.

ZEMĚDĚLSTVÍ
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Do jeho kompetencí patřilo řízení a kontrola 
jemu podřízených okr. hejtman ství, vůči 
kterým byl i odvolací instancí, a všechny zá-
ležitosti stát. správy, pokud nebyly svěřeny 
jiným úřadům (od r. 1870 např. školství). – 
Cís. rozhodnutím ze 4. 8. 1849 bylo rak. Slez-
sko postaveno naroveň ostatním korunním 
zemím a bylo pro jeho správu zřízeno mís-
todržitelství se sídlem v → Opavě. Mělo jen 
krátké trvání. V rámci organizačních změn, 
zavedených absolu tistickou vládou Bacho-
vou, byla ustavena nařízením ministrů vnitra, 
spravedlnosti a financí z 19. 1. 1853 Z. v. s. 
Činnost zahá jila 29. 5. 1854. Nařízením mi-
nistra vnitra z 5. 6. 1860 byla Z. v. s. zrušena 
a Slezsko podřízeno brněnskému místodrži-
telství. Tato reforma se neosvědčila a stala 
se před mětem kritiky. Proto byla na základě 
cís. rozhodnutí z 29. 3. 1861 Z. v. s. v čele 
se zem. prezidentem obnovena. V této podobě 
se udržela do r. 1918. Po vzniku ČSR byly 
její věcné kompetence přeneseny na zem. po-
lit. správu. Její územní kompetence byly na-
krátko (listopad, prosinec 1918) omezeny 
vznikem provincie Sudety s vl. zem. vládou 
(→ Sudetenland). 18. 12. 1918 však byla Z. v. 
s. převzata čs. orgány v čele se zem. hejtma-
nem Josefem Šrámkem. Úřední název tohoto 
orgánu se změnil na Zemská správa politická 
(se sídlem v Opavě). Zá konem ze 14. 7. 1927 
o organizaci polit. správy došlo ke sloučení 
Moravy a Slezska v zemi Moravskoslezskou 
a sídlem zem. úřadu se stalo Brno. Archivní 
fond Z. v. s. je uložen v → ZAO. 
Lit.: Brzobohatý, J. a kol.: Z. v. s. v Opavě (1747) 
1850–1928. Inventář fondu, Opava 1964 (strojopis 
v ZAO).   MM

ZEMSKÁ VYVAZOVACÍ KOMISE  SLEZSKÁ se 
síd lem v Opavě byla ustavena k realizaci 
zákona o zrušení poddanství, robotních slu-
žebností a platů (zákonem ze dne 7. 9. 1848) 
ve Slez sku s výjimkou tzv. moravských 
enkláv. 
Jejím úkolem bylo provést vyvázání rolnic-
kých usedlostí z poddanských břemen za pe-
něžitou náhradu nebo v některých případech 
bez náhrady. Vyvázání v → morav. enklávách 

ležících ve Slezsku prováděla Zemská vy-
vazovací komise moravská v Brně. Z. v. k. 
s. v → Opavě byla ustanovena 1. 9. 1849 
a fungo vala do 31. 3. 1853. Potom předala 
agendu ředitelství Zemského vyvazovacího 
fondu v Opavě (ustaven 1. 11. 1851). Byl to 
úvěrní ústav, který na sebe vzal povinnost 
zapla cení úhrady za zrušená břemena, k níž 
byli zavázáni býv. poddaní vůči býv. vrchnos-
tem. Tento ústav měl zprostředkovat peněž ní 
vyrovnání mezi nimi. – Vl. vyvazovací ope-
race, tj. výpočet odškodného a úhrad za zru-
šené naturální roboty, platy a jiné povin nosti, 
prováděly tzv. okr. vyvazovací komi se, jichž 
bylo ve Slezsku sedm (Bílsko, → Bruntál, 
→ Frýdek, → Jeseník, → Krnov, Opava 
a → Těšín). Písemnosti, které v rám ci této 
agendy vznikly pro jednotlivé obce, se nazý-
valy vyvazovací operáty. Archivní fond této 
instituce je uložen v → ZAO a je opatřen 
inventářem. 
Lit.: Indra, B.: Z. v. k. s. v Opavě 1848–1853 (1858). Sku-
pinový inventář, Opa va 1952 (strojopis v ZAO).   MM

ZEMSKÉ DESKY  (tabulae terrae, Landta feln), 
patří mezi úřední knihy právní. 
Zápisy v nich obsažené jsou obecně věro-
hodné a na jejich základě je možno vyhotovit 
listiny. Tyto knihy byly vedeny u zem. soudu. 
V Čechách vznikají pravděpodobně v 2. po-
lovině 13. stol., na Moravě je podle čes. vzoru 
reorganizoval Karel IV. Z. d. byly ob vykle 
v průběhu doby rozděleny do několi ka řad, 
tj. na půhonné (žaloby), trhové (ma jetkové 
změny), zápisné (dluhy) a památné (obecné 
nálezy). Z. d. byly určeny pro zá pisy týkající 
se svob. šlechtického majetku. Na Opavsku 
vznikl zem. soud zřejmě záhy po jeho vyčle-
nění z Moravy. Při tomto soudu byly vedeny 
z. d., které byly po ničivém požáru znovu 
založeny r. 1431. Vedle z. d., označovaných 
na Opavsku jako knihy zad ní, existovaly 
i tzv. knihy přední (registra iudicii), později 
rozdělené na knihy půhonů, nálezů a knihy 
památné. Vedení z. d. a jejich správa náležela 
nejvyšším zem. úředníkům (nejvyšší komor-
ník, nejvyšší sudí a nejvyš ší písař). V souvis-
losti s narůstající agendou byli v 2. polovině 
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16. stol. navíc jmenováni menší úředníci 
(menší komorník, místosudí a místopísař). 
Zapisovat a nahlížet do z. d. bylo nejprve 
možno pouze v době konání soudu, který za-
sedal dvakrát do r. Intabula ce prováděl vět-
šinou sám nejvyšší písař, a to buď přímo při 
zahájeném soudu, nebo, a to častěji, teprve při 
vzdání soudu a otevření desk. Vklady do z. d. 
probíhaly zpravidla na základě tzv. naučení 
(tj. příkazu k vložení) nejvyššímu komorní-
kovi, které bylo součás tí deskového zápisu. 
Až do konce 17. stol. byly zápisy pořizovány 
převážně na základě stručných záznamů, tzv. 
vkladových cedulí, později převládly vklady 
celých listin. Předmětem zápisů byly přede-
vším majetkové převody, poručenství, věna, 
spolky, mocné listy ap. Jazykem z. d. byla 
až do r. 1747 čeština. – Po rozdělení země 
r. 1377 vznikl samostatný soud na Krnovsku 
(→ Krnovské knížectví), kde byly vedeny 
podobné typy knih jako na Opavsku. Z. d. 
(knihy zadní či knihy komorničí) se nám 
dochovaly pro ob dobí 1404–1802. Z knih 
předních se docho valy pouze fragmenty. – 
V období 1802–50 byla vedena jedna hl. 
kniha a dále knihy listin. Dosud byly vy-
dány pouze opavské z. d. do r. 1613 a knihy 
přední do r. 1484 (resp. 1489). Z krnovských 
knih byl v r. 2008 vydán nejstarší docho-
vaný svazek, zahrnující zápisy pro období 
1403–1522. – Z. d. jsou důležitým prame-
nem pro právní, hosp. a soc. dějiny, pro hist. 
topografii a šlechtic kou genealogii. 
Lit.: Kapras, J.: Oberschlesische Landbücher, ZVGS 
42, 1908; Rohlík, M.: Zemské des ky opavské – Knihy 
zadní 1431–1802, SlSb 49, 1951; Chocholatý, F.: Die 
heraldische Verzierung der Landtafelbücher des Fürsten-
tums Troppau, in: Adler 13 (29), H.6/1990; Prix, D. (ed.): 
Zemské desky krnovské I. 1403–1522, Opava 2008.   RPs

ZEMSKÉ DIVADLO  OSTRAVA → Národní diva-
dlo moravskoslezské Ostrava

ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ , třetí nejstarší a třetí 
největší státní archiv v České republice, plní 
funkci státního oblastního archivu na území 
krajů Moravskoslezského a Olomouckého, 
současně je však také historickým zemským 
archivem pro vévodství slezské. 

Tato skutečnost se významně odráží jak 
ve skladbě dokumentů v archivu uložených, 
tak i ve vl. organizaci instituce, tvořené cen-
trálou v → Opavě, pobočkou v Olomouci a 10 
SOkA ve Slezsku a na sev. Moravě (viz sa-
mostatná hesla). Archiv dále metodicky řídí 
→ AMO a podnikové a univ. archivy ve svém 
obvodu. Kořeny ZAO sahají až do poč. 
14. stol., do doby konstituování samostatného 
→ Opavského knížectví v čele s levobočnou 
linií → Přemyslovců. S ní je také spjat počá-
tek kmenového fondu, tj. Slezský stavov ský 
archiv, jehož řadu listin zahajují zaklá dací 
privilegia knížectví z r. 1318. Součás tí fondu 
je vedle listin také soubor → zem. desk a dal-
ších stav. rukopisů Opavského, → Krnovského 
a částečně i → Těšínského knížec tví. K nejst. 
fondům náleží též písemnosti slez. klášterů, 
zrušených josefinskými re formami (→ círk. 
řády). Rozdělení Slezska v r. 1742 (→ vrati-
slavská konvence) vymezilo sběrnou oblast 
archivu na teritorium býv. rak. Slezska, při-
čemž k nejcennějším fondům z této doby patří 
registratura → Královského úřa du v Opavě 
a zvl. pak elaboráty slez. kata strů, počínající 
katastrem karolinským z 20. l. 18. stol. Po-
lit. správu a samosprávu Slezska po r. 1850 
reprezentují především fondy → zem. vlády, 
→ slez. zem. sněmu a zem. vý boru. Probu-
zení zájmu o dějiny země vedlo ve 2. po-
lovině 19. stol. k soustředění písem ností 
v budově zem. sněmu, býv. jezuitské koleji 
v Opavě, a k jejich postupnému odb. zpraco-
vání. V r. 1901 jmenoval slez. zem. sněm prv-
ním zem. archivářem Gottlieba Kürschnera, 
a od té doby se odvíjí historie ZAO jakožto 
odb. ústavu. V období druhé svět. války byl 
archiv přetvořen v Říšský archiv pro vládní 
obvod Opava v rámci sudetské župy (→ oku-
pační správa) a jeho sídlem se stal opavský 
minoritský klášter. Po vál ce v něm byl umís-
těn zemědělsko -lesnický archiv a po jeho 
zrušení v r. 1956 slouži la budova kláštera ar-
chivu až do 90. l. 20. stol., kdy byly všechny 
zde umístěné fondy soustředěny v centrále 
na Dolním nám. (Sněmovní 1). Šlo přede-
vším o písemnosti velkostatků a rodinných 
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archi vů a hist. archivy hosp. podniků od po-
loviny 19. stol. Poválečnou dobu reprezentují 
zvl. fondy → expozitury ZNV v → Ostravě, 
severomorav ského KNV v Ostravě a celá 
škála dalších správních, soudních a hosp. 
fondů krajského charakteru. Úřední písem-
nos ti doplňují osobní fondy historiků, poli-
tiků i hosp. činitelů Slezska a archivní sbírky, 
mezi nimiž dominují sbírka círk. a stát. ma-
trik s nejst. svazkem z r. 1571 a sbírka map 
a plánů. Základ pobočky archivu v Olomou ci 
tvoří písemnosti olomouckých círk. insti-
tucí – arcibiskupství, konzistoře, kapituly, 
lenního dvora a ústřední správy arcibiskup-
ských statků. Olomoucká pobočka využívá 
od r. 1995 novou moderní budovu, do které 
byly přesunuty všechny zemědělsko -lesnic ké, 
soudní i správní fondy z býv. Olomouc kého 
kraje, do nedávna uložené v Janovi cích 
u → Rýmařova. – V centrále i na pobočce 
slouží badatelům studovny i bohatá archivní 
knihovna, zaměřená především na hist. pro-
dukci k dějinám Slezska a sev. Moravy. Její 
péčí vydává archiv v pětiletých intervalech 
bibliografii historicko -vlastivědné literatury, 
tiskem vycházejí též některé inventáře a ka-
talogy k význ. fondům. Matriky a řadu dalších 
archiválií, stejně jako inventáře všech uspo-
řádaných fondů ZAO zpřístupňuje na svých 
webových stránkách (www.archives.cz).
Lit.: Státní archiv v Opavě. Průvodce po archivních fon-
dech 1–4, Praha 1955–1961; Müller, K.: 90 let ZAO, AČ 
41, 1991.   KM

ZEMSKÝ NÁRODNÍ VÝBOR PRO SLEZSKO , 
v letech 1918–20 prozatímní mocenský a sa-
mosprávný orgán v českém Slezsku. 
Pův. byl jako Národní výbor (NV) pro 
Slezsko vytvořen 29. 10. 1918 v → Opavě 
na schůzi představitelů čes. veř. života 
z Opavska (bylo zde dále do hodnuto, že pro 
→ Těšínsko se zřídí ONV). Tento NV pro 
Slezsko se však mocen sky neprosadil vůči 
činitelům provincie → Sudetenland a po její 
likvidaci v prosinci 1918 fungoval jako ONV 
v Opavě. V koor dinaci s moravskoslez. kan-
celáří pražského Národního výboru českoslo-
venského, vedenou → K. Englišem, se proto 

vytvořil ZNV pro Slezsko se sídlem v Polské 
(od r. 1919 Slezské) → Ostravě, který v pro-
hlášení z 1. 11. 1918 oznámil, že se ujal moci 
v čes. Slezsku, nařídil zachová ní klidu a po-
řádku a vyzval ke zřizování okr. a místních 
NV a hosp. rad jako svých pod řízených or-
gánů. V prohlášení dále oznámil i zřízení lid. 
stráže a čes. příslušníky býv. rakousko -uh. 
armády vyzval, aby se u něj hlásili k vy-
konávání dobrovolné voj. služby. ZNV měl 
31 členů ze 7 čes. polit. stran a byli v něm 
i zástupci opavského NV pro Slezsko. Jeho 
výkonný aparát se členil na odbory, které měl 
společné s ONV v Moravské Os travě. Mj. to 
byl odbor veř. správy, fin., bez pečnostní, 
národnostní a soc. Později byla při ZNV 
jako pomocný orgán zřízena dozor čí rada 
Košicko -bohumínské dráhy. – ZNV se na Tě-
šínsku stal partnerem a konkuren tem pol. 
mocenského orgánu – Národní rady Knížec-
tví těšínského (→ Rada Narodowa Księstwa 
Cieszyńskiego, dále RNKC) v → Těšíně, 
která si vytvořila síť podřízených místních 
rad. Do průběhu → čs. -pol. sporu o Těšín-
sko 1918–20 se ZNV zapsal zejm. uzavře-
ním prozatímní dohody s RNKC 5. 11. 1918 
a následným vykoná váním správy části Tě-
šínska (podle dohod nutých demarkačních li-
nií) až do konce ledna 1920, kdy kompetence 
ZNV i RNKC převzala spojenecká plebis-
citní komise. Kvůli znění zmíněné dohody 
byl ZNV čs. nejvyššími orgány ostře kriti-
zován. ZNV se však domníval, že smlouva 
bude v platnosti jen několik dnů a že neobdr-
žel včas směrnice Národního výboru česko-
slovenského v Pra ze z 3. 11. 1918, zmocňující 
jej jednat pouze o společné prozatímní správě 
Těšínska, ne však o demarkační linii. Roz-
hodnutí čs. vlá dy o rozpuštění NV z 4. 12. 
1918 realizovala → Zemská vláda slezská 
v Opavě koncem prosince 1918 tak, že ZNV 
učinila svým poradním sborem a obdobně 
nižší NV v ná rodnostně smíšených oblastech 
čes. Slezska (v Opavě, → Orlové a Těšíně) 
poradními sbory ONV. NV na Těšínsku 
(včetně ZNV) tak v praxi fungovaly dál, 
ale zúžily svou činnost jen na akce týkající 
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se čs. -pol. sporu. Po jeho vyřešení na základě 
spojeneckého rozhodnutí z 28. 7. 1920 defi-
nitivně zanikly (v souladu se závěry sjezdu 
tzv. menšino vých NV v morav. Zábřehu 
z 6. 6. 1920). 
Lit.: Kocich, M.: Ostravská průmyslová oblast a správ ní 
vývoj ve Slezsku 1918–1928, SlSb 64, 1966; Schelle, K.: 
K organizaci státní správy ve Slezsku a na sever ní Mo-
ravě v době vzniku Československé republiky, ČSM-B, 
32, 1983; Vojáček, L.: Zrušení národních vý borů v čes-
kých zemích v letech 1918–1920, in: Historie a součas-
nost veřejné správy, Brno 1991; Gawrecki, D.: Politické 
a národnostní poměry v Těšínském Slezsku 1918–1938, 
in: Studie o T 15, 1999.   JP

ZEMSKÝ SNĚM , shromáždění zástupců sta vov-
ské obce, které se stalo partnerem panovní-
ka. 
Mezi nejdůležitější práva z. s. náleželo prá vo 
povolovat a rozpisovat daně a dohlížet na je-
jich vybírání. Další pravomoci z. s. se tý kaly 
voj. a soudních záležitostí. Ve Slezsku existo-
valy z. s. v každém knížectví, obvyk le ovšem 
podléhaly vlivu kn. Kromě toho existoval 
společný sněm, nazývaný knížecí. Jeho poč. 
představují schůzky slez. kn. s panovníkem. 
Za doby Matyáše Korvína byl sněm svoláván 
pravidelně. Zasedal ve Vratislavi ve 3 kolegi-
ích. První tvoři li kn. a vybraní šlechtici (→ sta-
tus maior), druhé šlechta a duchovenstvo 
z těch knížectví, v nichž nebyl kn., a město 
Vratislav a třetí tvořili zástupci měst z těch 
knížectví, která neměla kn. (tj. byla spravo-
vána přímo panovníkem). V čele celoslez. z. s. 
stál → vrchní slez. hejtman. Svůj z. s. mělo 
i Klad sko, Opavsko a → Těšínsko; po r. 1742 
(→ vratislavská konvence) vznikl → Slezský 
veřejný konvent pro tzv. rak. Slezsko.   TK

ZENKL , Luděk, hudební pedagog a sociolog,
 * 5. 5. 1926 Tábor, † 1. 12. 2012 Ostrava. 
Maturoval na reálném gymnáziu ve svém 
rodišti (1945) a studoval na PF UK (1951). 
Stal se asistentem Antonína Sychry a Jo-
sefa Plavce na téže fakultě (PaedDr. 1953). 
1962–73 působil na FF UP jako odb. asis-
tent katedry hud. vědy a výchovy. Zabýval 
se tehdy hudebně teoretickými, estetickými 
a sociologickými problémy. Nejvýznam-
něj ší pedagogickou a odb. činnost rozvinul 

na ostr. PF, pozdější → OU (od r. 1973). 1991 
se habilitoval, 1993 byl jmenován prof. di-
daktiky hud. výchovy. 1992 –97 byl ved. ka-
tedry hud. výchovy. Významně se podílel 
na vzniku doktorského studijního programu 
Hudební teorie a pedagogika (1995). L. Z. 
byl zastáncem modernizace přípravy uči-
telů hud. výchovy a její výuky. Prosazoval 
zása du, že učitel hud. výchovy musí přede-
vším vést a usměrňovat aktivní hud. činnosti 
žáků, musí proto být zdatným zpěvákem, in-
strumentalistou a pohotovým sbormistrem. 
Obhajobě této koncepce věnoval podstat-
nou část své publikační činnosti. Velké ob-
liby dosáhly učebnice ABC hudební nauky 
(1984) i ABC hudebních forem (1976). Jeho 
hudebně akustické, teoretické, sociologické 
a hist. práce (monografie, sborníkové a čas. 
články, polemiky atd.) podněcují k tvořivé mu 
domýšlení odb. i pedagogickou veřejnost. 
Lit.: BSSSM Supplementum 2; Steinmetz, K.: Výběrová 
bibliografie prof. PaedDr. L. Z., CSc., in: SPPFOU, řada U 3, 
Ostrava 1999; Steinmetz, K.: Tři jubilea ostravských muzi-
kologů a hudebních pedagogů: Vladimír Gregor, L. Z., Jan 
Mazurek, in: Historica, revue pro historii a příbuzné obory 2, 
2011, č. 2; kol.: Hudební teorie a pedagogika na Ostravské 
univerzitě 1995–2011, Ostrava 2011.   JM 

ZENKL , Radim, hudební skladatel, mandoli-
nista, * 16. 3. 1966 Opava. 
Již v dětství začal pod vlivem rodičů – učitelů 
hudby → Luďka a Míly Z. – studovat klavír, 
později kytaru. Vedle klasické hudby se za-
jímal o country, folk a trampskou píseň. Od 
13 l. hrál na mandolínu, kterou uplatnil poz-
ději při vystupování s ostr. kapelami Rozkol, 
Tyrkys a v mandolínovém duu Mondo Mando. 
Příležitostně koncertoval s orchestrem Státní 
opery v → Ostravě (→ NDM) a → Janáčko-
vou filharmonií Ostrava. V r. 1987 vyhrál 
domácí sólovou soutěž ve hře na mandolínu, 
1988 získala jeho skupina Tyrkys 1. místo 
na plzeňské Portě. Pod vlivem amer. umělců 
(Bill Monroe, Flatt & Scruggs, Stanley Bro-
thers, Jim & Jesse, Osborne Brothers) začal 
psát vl. akustickou hudbu, zal. na kombino-
vání hud. stylů a forem (bluegrass, čes. tradi-
cionál, klasika, blues, rock ad.). Na jaře 1989 
natočil první sólové mandolínové album u nás 
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Mandolin parade (1989) a sestavil festivalový 
orchestr Mando commando (1989). Krátce 
před pádem komunismu emigroval do USA 
(San Francisco), kde navázal spolupráci s le-
gendami zámořského hud. světa a natočil 
řadu světově uznávaných nahrávek. Díky vl. 
specifické technice hry a ojedinělému hud. 
stylu (tzv. dvojitý styl, od r. 1991), zal. na pro-
pojení bluegrassu, jazzu a folku s tradičním 
zvukem hud. nástroje, se vypracoval mezi 
přední světové mandolinisty (1992 šampión 
USA) a hud. skladatele. Často spolupracuje 
i s čes. umělci (Vlasta Redl, Vladimír Mišík, 
Hradišťan, Druhá tráva, → Buty ad.). Vedle 
hud. činnosti se věnuje i vzdělávání nových 
talentů. V r. 2006 mu byla v → Opavě udě-
lena Cena Petra Bezruče. V současnosti žije 
v San Brun ve státě California (USA). 
Lit.: Dorůžka, P.: Jak R. Z. znovuvynalezl mando-
línu, Folk & Country, 1996, č. 2; Hrubý, T.: Měl jsem 
to napsané v osudu, Folk & Country, 2000, č. 3; Jan 

„Bodlák“ Hokeš: Rozhovor s R. Z. (iFOLK, 21. 6. 
2006, www.ifolk.cz); oficiální internetové stránky: 
http://www.zenkl.com.   KR

ZEZULA , Milan, malíř, grafik, ilustrátor * 26. 8. 
1922 Opava, † 24. 6. 1998 Ostrava. 
Studoval na AVU v Praze (1945–50, učitelé 
Karel Minář a Ján Želibský). V l. 1950–52 byl 
asistentem u J. Želibského. Později ve svob. 
povolání. Byl členem → TS Ostrava, s níž 
vystavoval r. 1959 v ostr. → Domě umění. 
Tvořil jako portrétista, figuralista a krajinář 
v real. duchu, časté jsou náměty z prac. prům. 
prostředí (např. → VŽ). Pro architekturu vy-
tvářel malby, mozaiky nebo sgrafita s dobově 
příznačnými motivy, z nichž mnohé byly 
později odstraněny (např. nádraží v → Třinci, 
di vadlo v → Krnově, ZŠ v → Orlové ad.). 
Vystavoval zejm. na kolektivních výstavách 
ostr. pobočky SČVU, posmrtná autorská 
výstava proběhla r. 2006 v Domě knihy → 
Librex v Ostravě. 
Lit.: Katalog k výstavě Severomoravští výtvarní uměl ci 
k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou ar-
mádou, Ostrava – Olomouc 1975; Ostrava ve výtvarném 
umění, Ostrava 2007. 
Obr.: V (207, 217).   PH

ZIEGLER , Paul Johann, soudce, komunální 
politik, německý vlastivědný badatel, * 24. 6. 
1892 Nový Jičín, † 24. 10. 1947 Wien 
(Rakousko). 
Po studiu reálky v rodišti absolvoval v r. 1919 
Právnickou fakultu univerzity ve Víd ni 
a poté pracoval v různých funkcích u sou-
 dů v → Novém Jičíně, Valašském Meziříčí 
a Moravské → Ostravě. Od r. 1934 byl soud-
ním radou a náměstkem předsedy Krajského 
soudu v Novém Jičíně. Tam vstoupil do ko-
munální politiky jako zástupce starosty 
a v l. 1933–38 působil jako starosta města. 
Poli ticky byl stoupencem něm. křesťansko-
-soc. strany. Zabýval se místními dějinami 
No vého Jičína a → Kravařska. Položil zá-
klady měst. archivu, zasloužil se o pořízení 
kopií dokumentů k dějinám Nového Jičína 
z praž ských, brněnských, kroměřížských, 
olomouckých a vídeňských archivů (Vom 
Neu titscheiner Stadtarchiv, 1938). Zpracoval 
dějiny osídlení Kravařska ve 13. a 14. stol. 
v souvislosti s kolonizačním úsilím Hückes-
wagenů (Die Grafen von Hückeswagen, 
ZGLM 45, 1943), věnoval se dějinám → Židů 
v Novém Jičíně (Zur Geschichte der Juden 
in Neutitschein, 1938). Posmrtně byl vydán 
jeho faktograficky bohatý spis o hosp. vývoji 
Nového Jičína (Wirtschaftsgeschich te der 
Stadt Neutitschein 1–3, 1981–89). Jeho díla 
vznikala v době vypjaté nacionální atmosféry, 
což se odrazilo v jejich něm. nacionalistické 
koncepci a v jisté dávce antise mitismu. 
Lit.: BSSSM NŘ 3 (15); Hanák, J.: J. Z., in: VSONJ 
51, 1997; Chobot, K.: Výročí P. Z., in: VSONJ 51, 1997. 
  MM

ZLATÉ HORY  (Jeseník), do roku 1949 Cuk-
man tl, německy Zuckmantel, v 16.–18. sto-
letí též Edelstadt, město na řece Zlatý Potok 
na úpatí Biskupské hory na severním okraji 
Hrubého Jeseníku, významné středis ko slez-
ského hornictví; 3 762 obyvatel (2011). 
Nejst. písemná zpráva je z r. 1263, založeny 
však byly již dříve něm. horníky jako báň-
ská osada k dolování drahých kovů. Měs-
tem se staly r. 1306. Často měnily vlastníky 
a byly předmětem sporů mezi morav. knížaty 
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a vra tislavským biskupem. V r. 1467 se města 
zmocnil vratislavský biskup Jošt z Rožm-
berka a od r. 1477 byly natrvalo připojeny 
ke statkům vratislavského biskupství. Kon-
cem 16. stol. měly téměř 2 tis. obyv. V l. 1590 
a 1591 zde byly vytěženy unikátní valou ny 
zlata o hmotnosti 1,3 a 1,7 kg. Dolování 
se spravovalo horním právem jihlavským 
a město bylo krátce nadáno i právem razit 
minci. Po úpadku dolování, k němuž při-
spěly techn. problémy s odvodňováním jam 
a štol, se od poloviny 17. stol. stává hl. zdro-
jem obživy plátenictví. Ve městě se usadilo 
několik holand. obchodníků s plátnem, kteří 
organizovali nejen obchod, ale i rozptýlenou 
podomáckou výrobu nákladnickým systé-
mem (→ protoindustrializace). Kapitál ně-
kterých obchodníků dosáhl tehdy závratných 
částek 50 až 70 tis. tolarů. Tehdy se město 
stalo dějištěm známých → čarodějnických 
procesů. V 19. stol. se rozvíjel manufakturní 
a tovární průmysl lnářský a výroba tzv. lesní 
vlny. Pokusy o obnovu dolování ztroskotaly. 
V r. 1879 byly založeny vodoléčebné láz ně 
(→ Lázně Zlaté Hory). V r. 1930 bylo z celko-
vého počtu 4 473 obyv. pouze 126 → Čechů. 
Po vyhlášení ČSR byl vznesen požadavek 
na vytvoření samo statné provincie → Sude-
tenland (čs. vojsko obsadilo Z. H. až v lednu 
1919). K odporu ze strany něm. obyv. došlo 
při prvních od vodech do čs. armády 13. 8. 
1920. Při oz brojených srážkách bylo zastře-
leno 6 osob a 10 těžce zraněno. Ve městě 
bylo vyhláše no stanné právo. Teprve r. 1932 
se podařilo prosadit otevření čes. menšinové 
školy. Sil nou podporu zde mělo sudetoněm. 
nacio nální hnutí Konrada Henleina. Po osvo-
bození (8. 5. 1945) proběhl → odsun něm. 
obyv. a r. 1949 bylo město přejmenováno 
na Zlaté Hory. V r. 1952 byly obnoveny prů-
zkumné geologické vrty a v l. 1965–66 obno-
vena těžba polymetalických rud a zahájena 
výstavba nových měst. čtvrtí. V současné 
době je těžba rud ukončena. Z. H. se nyní 
potýkají s neza městnaností a z ní vyplýva-
jícími soc. pro blémy. – Jádro města s cen-
nými renes. a barok. domy přestavovanými 

empírově na zač. 19. stol. bylo r. 1992 pro-
hlášeno za → měst. památkovou zónu. K nej-
cennějším stavbám patří budova tzv. Staré 
pošty (nyní Městské muzeum) z r. 1698, je-
jíž fasáda s korintskými sloupky dokládá 
nizozemské vlivy. Socha sv. Josefa na nám. 
pochází z r. 1731. Historie farního kostela 
Nanebevzetí P. Marie sahá až do 13. stol., 
dnešní barok. trojlodní stavba s dvěma vě-
žemi v průčelí však pochází převážně z doby 
po požáru r. 1699 (dokončena a vysvěcena 
1748). Barok. oltář a sochy světců jsou dílem 
řezbáře Bernarda Kutzera (→ Kutzerové) 
z nedalekého Horního Údolí, nástěnné malby 
vytvořili r. 1900 místní umělci Franz Temp-
ler (→ Templerové) a Emil Brendel. Špitální 
kostel sv. Kříže ve stylu slez. baroka vznikl 
na místě st. kaple v l. 1764–68. Morová kaple 
sv. Rocha na kopci jv. od města pochází 
z l. 1661–66. V lesích na svahu nedalekého 
Příčného vrchu vzniklo po r. 1718 mariánské 
→ poutní místo. Kamenná kaple P. Marie Po-
mocné, vystavěná v l. 1834–41, byla za minu-
lého režimu devastována a r. 1973 srovnána 
se zemí. Na jejím místě vznikl v l. 1993–95 
nový poutní areál podle projektu Tomáše 
Černouška. V okolí města se nacházejí po-
zůstatky po důlní činnosti (štoly) a zbytky 
středověkých hradů Edelštejn (na Zámec-
kém vrchu nad městem), Koberštejn (jižně 
od osady Rejvíz) a Leuchtenštejn (na sz. 
svahu Biskupské kupy). – Ke Z. H. patří 
také několik býv. hornických osad zal. ve-
směs již ve středověku: Dolní Údolí (něm. 
Nieder -Grund), Horní Údolí (něm. Ober-
-Grund) s kamenným horským kostelem 
sv. Jana Křtitele z r. 1632, přestavěným no-
vogot. v l. 1886–88, a Rejvíz (něm. Reihwie-
sen), známý svými rašelinnými mechovými 
jezírky, který vznikl teprve na konci 18. stol. 
na místě sklářských luk, jsou prohlášeny → 
vesnickými památkovými zónami (zbytky 
lid. architektury z 19. stol. a stopy činnosti 
sochařské rodiny Kutzerů). Ve vsi Ondře-
jovice, připomínané již r. 1263 stojí později 
barokizovaný hrazený kostel sv. Martina 
a P. Marie Sedmibolestné ze 16. stol. 
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Kromě již zmiňovaných um. rodin Kutzerů a Templerů 
ze Z. H. pocházejí: spisovatel, dramatik a kult. pracovník 
→ V. E. Heeger, historik a vlastivědný pracovník Julius 
Karl Hoffmann (1859–1917), básník, red. a naklada-
tel → L. W. Rochowanski, něm. novinář Carl Weiss 
(* 1925) ad.
Lit.: Kuča 6; HM 13; Pfitzner, J.: Geschichte der Berg-
stadt Zuckmantel, Zuckmantel 1924; Zuber, J.: Jesenicko 
v období feudalismu, Ostrava 1966; Juchelková, L.: Z. H., 
VL 11, 1985, č. 1.; Večeřa, J.: Historie dolování ve zla-
tohorskému rudním revíru, Jesenicko 3, 2002; Joanidis, 
S.: Zlato a železo. Dějiny Horního Údolí, Dolního Údolí 
a Ondřejovic, Zlaté Hory 2002; Joanidis, S.: Z. H. v Je-
seníkách. Letopisy, Rejvíz 2004; Bakončík, V.: Poutní 
místo Panna Maria pomocná u Z. H., VL 32, 2006, č. 2. 
Obr.: E37; HZ (16, 43); L36–37; M285–290; PM8–9; 
S (46, 51, 61); V25; Z56.   MM + JI

ZNAK SLEZSKA , heraldické označení území 
viditelným symbolem na štítu. 
Prodělal dlouhý vývoj, pův. jako znak slez. 
→ Piastovců. Tak se vytvořila varianta vrati-
slavské orlice: ve zl. štítě černá orlice se stří-
brným perizoniem (půlměsícem za končeným 
jetelovými trojlisty a ve středu převýšeným 
křížkem) na prsou, která byla postupně vní-
mána jako znak Dolního Slez ska. V pečeti 
čes. krále se objevuje v tomto významu znak 
poprvé za Jiřího z Podě brad. Horní Slezsko 
začalo užívat v modrém poli zl. orlici, která 
se prosadila především v Opolském a → Tě-
šínském knížectví. Po r. 1742 (→ vratislav-
ská konvence) se pro prus. provincii Slezsko 
prosadila vratislav ská orlice, která se v kle-
notu a ve štítonoších poněkud odlišila od téže 
orlice, která jako znak tzv. rak. Slezska zů-
stala součástí habsburské panovnické sym-
boliky. Po r. 1918 se pův. vratislavská orlice 
stala součástí tzv. stř. znaku. Pro velký znak 
byly zvo leny symboly Slezska, Opavska, 
Ratibořska a → Těšínska, což nebylo příliš 
logické. V sou časné době je slez. (pův. vra-
tislavská) orlice ve třetím poli velkého stát. 
znaku. Z. S. se objevuje v er bech měst a obcí 
(např. → Jeseník či → Jablunkov). – Znak 
Opavska (→ Opavské knížectví) je poprvé 
doložen na pečetích Mikuláše I. Opavského 
(→ Přemyslovci opavští): štít štípený, vpravo 
červený, vlevo stříbrný. Po doba klenotu ko-
lísala, posléze se prosadily rohy, zbarvené 
jako štít. Jednalo se o znak, který měl svými 

tinkturami (barvami) při pomínat levobočný 
původ rodu. Když se Opavsko (1613) stalo 
knížectvím → Liech tensteinů, dostal se znak 
spolu se znakem Krnovska (1623) do je-
jich erbu a je v něm dodnes. Barvy znaku 
Opavského knížectví využívá několik sou-
časných znaků měst či vsí (např. → Opava, 
→ Hradec nad Moravicí). – Znakem → Tě-
šínska se stala ve 13. stol. orlice hornoslez. 
Piastovců: na modrém štítě zl. orlice. Později 
se zobrazovala korunovaná. Klenotem byla 
táž orlice rostoucí, přikrývadla modrá a zl. 
Znak Těšínska je použit jako motiv něko-
lika měst. znaků (→ Fryštát, Český → Těšín, 
→ Třinec, → Orlová). – Znakem Krnovska 
(→ Krnovské knížectví) za → Hohenzoller nů 
byly v modrém štítě tři zl. lovecké trub ky, 
postavené do vidlice. Liechtensteinové za-
vedli v modrém štítě jednu zl. trubku, jak 
se objevuje dodnes v dolní špici jejich ští tu. 
Klenot je málo doložen, obvykle to byl paví 
vějíř, na němž je položena zl. lovecká trubka. 
Trubka byla narážkou na něm. název knížec-
tví Jägerndorf. Tři trubky tvoří dodnes znak 
města → Krnova.
Lit.: Müller, K.: Heraldická symbolika Slezska, in: 
Slezsko, Opava 1992; Haisig, M.: Śląski rodowód 
państwowego godła Polski, Wrocław 1993.   TK

ZOGATA , Jindřich, prozaik, básník, * 6. 8. 
1941 Jaworzynka (Polsko). 
Vyrůstal v rolnické rodině žijící v národ-
nostně smíšeném území na česko -polsko -slov. 
pomezí. Od dětství na něj působila kultura 
beskydských → horalů. Žil v → Jablun kově, 
Jeseníku nad Odrou, Kuníně a Bukov ci. 
Po jedenáctileté SŠ v Jablunko vě vystudo-
val agronomii na VŠ zemědělské (1957–62) 
v Brně. Působil jako kult. referent ONV ve → 
Frýdku -Míst ku a v → Karviné. Pro podpis 
manifestu 2 000 slov byl ze zaměstnání 
propuštěn a pracoval v děl nických profe-
sích. Jeho 4 připravené sbírky byly staženy 
z programů nakl. Teprve r. 1985 mohl v ko-
lektivním sborníku Stříbrné rybky otisknout 
povídkový soubor Dvory. Od r. 1993 do od-
chodu do penze r. 2004 byl správcem parku 
na hradě Špilberk. Svou poezii publi koval 
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v čes. i pol. novinách (→ GL, → NSv, Rov-
nost aj.) a časopisech (Akord, → Alter nativa 
Nova, → ČeKv, HD, → OKultM, Po ezja, Se-
šity pro mladou literaturu, Tvar, → Zw, Życie 
literackie ad.). Pod jménem Kamila Smyčková 
napsal pro → ČTO scénář k filmu Poslední 
gajdoš (1978, rež. Alois Mül ler). Psal feje-
tony pro brněnský a ostr. roz hlas (→ ČRO). 
Hl. tématem Z. tvorby je střet přírody a ci-
vilizace. Texty se vztahují vesměs k rod-
nému Slezsku a Brnu. Vzhledem k pozd nímu 
vstupu do oficiálního proudu literatury mají 
některé svazky charakter průřezu st. tvorbou 
(Dým ohnic, 1991; Samoty vzdále né až na po-
čátek, 1993; Rozsochy, 1996). V jeho poezii 
se objevují náběhy k melodice lid. popěvků. 
Ve sbírkách Psí víno (1994), Mýtiny (1995), 
Zvony odletěly do krajin (1997), Cirkus DNA 
(2000), Sytomorna (2011) aj. autor tematizuje 
hodnotový chaos postmoderního světa a ži-
vota bez Boha. Jiné básnické skladby pra-
mení z jeho vztahu k Brnu (Šípkový růženec, 
1990; Den světel ného roku, 1994). Z. próza 
je metaforická a vyrůstá z mytizovaného 
prožitku krajiny, dětství, vědomí trvalých 
hodnot předků (Dědictví zmizelých píšťal, 
1996; Oves na střechách, 1996; Dřevěné py-
ramidy, 1998). Význ. roli hraje autorovo výtv. 
cítění (román Podnájem v panelové pustině, 
1999; sbírka S koně dolů. Vězni špilberští, 
2001, aj.). Z. přispěl esejem o regionalismu 
do sborníku → Literatura a region (1995). 
Překládá pol. poezii (→ W. Przeczek: Příliš 
pozdní milenec, 1999). 
Lit.: Pospíšil, I.: J. Z. – básník vzdorných cest, Brno 
2011.   BD + LM + ZS

ZOLICH , Jan Daniel, básník, * 6. 12. 1948 
Karviná. 
Absolvoval pol. gymnázium v → Orlové 
a vystudoval polonistiku na Jagellonské 
univerzitě v Krakově, kde se sblížil s neo-
avantgardní skupinou básníků Teraz. Pů-
sobil jako novinář v → GL, v současnosti 
pracoval jako horník. Je trenérem fotbalo-
vého mužstva Orły Zaolzia (oldboys). Napsal 
sbírku Topografia czasu (1979), je spoluau-
torem (s → K. Kaszperem a → T. Wantulou) 

sbírky Światłocienie (1976). Publikoval rov-
něž v alm. a antologiích (např. Větrná pošta, 
1988), v periodikách GL, KM, Poglądy, Stu-
dent, Tv, → Zw, Życie Literackie aj. 
Lit.: W górę doliny, Český Těšín 1992; Bartelski, L. 
M.: Polscy pisarze współcześni 1939–1991, Warszawa 
1995.   IB

ZUBER , Rudolf, historik, archivář, * 23. 1. 1912 
Moravská Ostrava (Ostrava -město), † 29. 10. 
1995 Jeseník. 
Dětství prožil v prostředí prům. → Ostravy. 
Po maturitě na gymnáziu v Ostravě -Přívo ze 
a absolvování teol. fakulty v Olomou ci 
(1936) pokračoval od r. 1937 na FF UK stu-
diem historie a germanistiky, které kvůli 
uzavření čes. VŠ ukončil až v r. 1946 a za-
vršil získáním PhDr. Během války půso-
bil jako prof. Ar cibiskupského gymnázia 
v Kroměříži, v l. 1946–50 na teol. fakultě 
v Olomouci. Od r. 1947 zároveň vedl arci-
biskupský archiv v Kroměříži, kde zůstal 
až do nuceného odchodu v r. 1952, kdy pře-
sídlil do → Ja vorníku. S ním zůstal pracovně 
spjat až do penzionování v r. 1977. Působil 
tu po celou dobu jako archivář v pobočce 
Zemědělsko -lesnického archivu (od r. 1956 
začleněna do okr. archivu); v r. 1960 přešel 
do Okresního archivu v Šumperku a nadále 
vedl jeho javornické pracoviště. – Ze stu-
dijního zamě ření vyplýval jeho přednostní 
zájem o círk. dějiny. I když nemohl v dů-
sledku polit. změn odejít do Říma, kde měl 
připravovat vydání relací papežských nunciů, 
věnoval se celý život této tematice. Přínosné 
byly již jeho počáteční práce o osobnosti kar-
dinála Dietrichsteina, hl. výsledkem byl spis 
z r. 1987 Osudy moravské církve v 18. století. 
Spory v otázce kanonizace → Jana Sarkan-
dra jej v závěru života přivedly k úvahám 
o té to osobnosti a problému konfesionalizace. 
Velkou pozornost věnoval Z. reg. dějinám, 
zejm. minulosti Jesenicka. Výsledkem byla 
řada studií, především o kolonizaci a vý voji 
osídlení, ale i popularizačních statí o aktuál-
ních problémech vývoje regionu od středo-
věku až do nejnovější doby, které publikoval 
v řadě časopisů a sborníků, nejvíce v SM 
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a Vlastivědných zajímavostech, vydávaných 
OVM v Šumperku. Studium minu losti regio-
nu završil syntetickými pracemi Jesenicko 
v období feudalismu do roku 1848 a Osídlení 
Jesenicka do počátku 15. století. V rámci reg. 
tematiky věnoval soustředěnou pozornost 
kult. dějinám, zejm. s → Jánským Vrchem 
spojené osobnosti → K. Ditterse z Ditters-
dorfu. Archivní erudici uplatnil Z. při pří-
pravě 4. svazku Průvodce po archiv ních 
fondech Státního archivu v Opavě. 
Lit.: BSSSM 6; Spurný, F.: K osmdesátinám dr. R. Z., 
SM 63, 1992; Skutil, J.: Nad historickým dílem dr. R. Z., 
VVM 44, 1992; týž: Památce PhDr. R. Z., VVM 48,
1996.   LD

ZUCKMANTEL → Zlaté Hory

ZUKAL , Josef, vlastivědný pracovník, histo-
rik, pedagog a publicista, * 8. 3. 1841 Roz-
stá ní (Prostějov), † 8. 5. 1929 Kroměříž. 
Narozen v rodině mlynáře, gymn. studia 
absol voval v Kroměříži, vysokošk. na univer-
zitě ve Vídni. Od r. 1864 působil jako suplent 
na vyšší reálce v → Opavě, kde byl od r. 1871 
až do předčasného penzionování v r. 1899 prof. 
V r. 1909 odešel z Opavy do Kroměří že. – Z. 
zasáhl významně do veř. života na Opav-
sku. Podílel se na založení muzea → Matice 
opavské, svých pedagogických zkušeností 
využíval při snahách o povznesení školství. 
Uplatňoval se jako publicista na stránkách 
→ OB a od r. 1870 v nově zřízeném → OT, 
jehož spoluvlastníkem se stal r. 1888. Jeho 
příspěvky ze slez. dějin byly souborně vy-
dány zásluhou Matice opavské v r. 1912 
pod názvem Paměti opavské, črty kulturní 
a místopisné. Zákl. je Z. přínos historii, zejm. 
problematice → reformace a → protirefor-
mace ve Slezsku. Nejvýznamnější je ana-
lýza důsledků stav. povstání v práci Slezské 
konfiskace 1620–1630. Pokutová ní provinilé 
šlechty v Krnovsku, Opavsku a Osoblažsku 
po bitvě bělohorské a po vpá du Mansfeldově 
(1916). Osudy osobností → třicetileté války, 
význ. události polit., hosp. i kult. dějin při-
blížil v řadě studií uveřej něných nejčastěji 
ve VMO (→ SlSb) a v něm. → ZGKGS. Pří-
nosná byla Z. archivní práce, jíž zachránil 

mnohé archiválie před zničením a pořídil ob-
sáhlé výpisy, které po zničení pův. materiálů 
za druhé svět. války jsou vý chodiskem studia. 
Z pozůstalosti byla → V. Hauerem vydána 
tzv. Červená kniha o spo ru opavských stavů 
s Karlem z Liechtensteina (→ Liechtenstei-
nové). Z. pozůstalost je uložena v → ZAO. 
Lit.: BSSSM 5; Fukala, R.: J. Z., 1841–1929, in: Histo-
riografie Moravy a Slezska 1, Olomouc 2001.   LD

ZVYKOSLOVNÝ CYKLUS HOSPODÁŘSKÝ , sku-
pina zvyků vycházejících z lidové víry a ma-
gie, které se vztahovaly k počátku, průběhu 
a závěru prací rolníků.
Zvyky spojené s hospodařením na půdě 
a chovem hosp. zvířat byly úzce provázány 
se → zvykoslovným cyklem výročním 
a → zvykoslovným cyklem rodinným, ne-
boť se dotýkaly celého vesnického spole-
čenství a každé rolnické rodiny. Ke z. c. h. 
můžeme volně připojit zvykosloví profesní, 
spojené s měst. řemesly a jejich organizací. 
Oba typy zanikly spolu se soukromou drž-
bou půdy a samostatným rolnickým hospo-
dařením i ukončením činnosti profesních 
společenstev na poč. 50. l. 20. stol. – V hosp. 
zvycích se více než v jiných oblastech proje-
vovala reg. specifika, zejm. způsob využití 
zemědělské půdy a geografických podmínek 
(např. → salašnictví v horských oblastech 
ovlivňovalo specifickou skupinu magických 
praktik a zvyklostí, jinde neuplatňovaných). 
Ještě před započetím hosp. roku (obvykle 
na konci masopustu) se ve slez. obcích ko-
nalo shromáždění rolníků z obce zv. „posu-
dek“, při němž se společně hodnotil uplynulý 
rok a zejm. došlo k urovnání všech sporů. 
Závěrem bylo konstatováno, že všechno 
nesprávné bude zapomenuto a do nového 
období budou účastníci vstupovat s vyrovna-
nými účty. Z jiných oblastí nemáme doklady 
o podobném společném urovnání vztahů. Poč. 
hosp. roku a s ním spojené dodržování zvyků 
byly vázány na předjaří a první jarní práce – 
zejm. první orbu a první setí. Základy toho 
nalézáme v prosperitní magii, která měla za-
jistit dostatečnou úrodu. Zvykosloví jarního 
období bývalo obohaceno o společná procesí 
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do polí za účasti duchovních, spojená s po-
žehnáním a vkládáním svěcených ratolestí 
do porostů. V horských oblastech s chovem 
drobného skotu na odlehlých pastvinách 
se udržela až do 80. l. 19. stol. zvl. skupina 
zvyků, které byly spojovány s prvním výho-
nem ovcí a skotu na letní pastvu. Jejich zá-
kladem bylo ochránit stáda před zlými silami 
a škůdci z řad lidí. Zúčastňovali se jich nejen 
pastýři, ale i vlastníci, kteří jim předávali svá 
zvířata do péče. V literatuře je pozornost vě-
nována zvlášť čarování na užitek krav a od-
halování žen, které prováděly černou magii, 
spočívající v ubírání užitku z mléka. Vyvr-
cholení letního období sklizně byly společné 
dožínky, které se odbývaly za účasti celého 
společenství s určitým pořádkem, proslovy 
a symbolickými úkony. Dožínkami byl 
z. c. h. ukončen. Podzimní sklizeň okopanin, 
lnu a ovoce nebyla slavnostně zakončována, 
snad proto, že zatímco obilí bylo základem 
obživy, další plodiny byly vnímány jako 
doplňkové. Celá řada zvyků provázaných 
se zemědělským hospodařením byla spo-
jena s význ. svátky círk. a rodinnými; zejm. 
o Vánocích se uplatňovala celá řada úkonů 
prosperitní magie, které měly zabezpečit 
pro příští rok dobrou úrodu, dostatek ovoce 
a zdravá zvířata. – Zvyky spojené s hos-
podařením na půdě procházely stejně jako 
zvyky rodinné a výroční v důsledku změn 
ve vlastnictví půdy a uspořádání vesnického 
společenství formální i obsahovou promě-
nou. Na rozdíl od zvykosloví rodinného za-
nikly zvyky hosp. roku s kolektivizací, kdy 
byla ukončena individuální závislost obživy 
rodiny na kvalitě a množství vypěstovaných 
potravin. Obdobné byly důvody pro zánik 
profesních zvyků spojovaných s obživou 
obyv. měst. Zejm. příslušníci → cechů do-
držovali mnoho příkazů a zvyků; ty spojené 
s ukončením učňovských let byly transpo-
novány i do doby činnosti profesních spole-
čenstev (pro prům. oblasti typické hornické 
slavnosti). – Z ostatních zvyků spojených 
s prací člověka je nutno zejm. pro oblast → 
Těšínska připomenout širokou škálu úkonů 

spojených s bydlením v novém domě a uží-
váním nové hosp. stavby či zajištěním a péčí 
o stabilní a kvalitní pramen vody. Podobně 
jako zvyky hosp. však zanikaly poměrně 
rychle již kolem první svět. války a dnes 
je známe pouze z literatury. 
Lit.: LK NEČMS 2; Slezské stavební obyčeje (kraj Po-
bezkydský), BBes 1, 1915, č. 9–10; Záhorská, P.: Čáry 
a pověry, BBes 2, 1916, č. 5–7; Mohyla, P. (Mikoláš, J. 
L.): Velké hromady, soudy a posudky. Příspěvek k dě-
jinám selského stavu, BBes 2, 1916, č. 3–4; Stránská, 
D.: Lidové obyčeje hospodářské. Zvyky při setí, Praha 
1931; Skalníková, O.: Hornické slavnosti na Ostravsku 
v 19. a na počátku 20. století, ČL 53, 1966; Tomeš, J.: 
Obyčeje, in: Těšínsko 3, Šenov – Český Těšín – Rožnov 
pod Radhoštěm 2001. 
Obr.: E (56, 57, 61); HZ88; V76.   JVs

ZVYKOSLOVNÝ CYKLUS RODINNÝ , skupina 
zvyků vycházejících z lidové víry a magie, 
které se vztahovaly k životu jednotlivých 
členů rodiny i rodině jako celku.
Rodina byla v minulosti vnímána a respekto-
vána jako kompaktní soc. jednotka, která byla 
součástí vesnického společenství. Vnitřní život 
rodiny, obvykle s větším počtem dětí, se řídil 
zvyklostmi, které se vázaly na jednotlivé ži-
votní etapy – narození, svatbu, smrt a pohřeb. 
Do tohoto zákl. systému vstupovaly ještě udá-
losti → zvykoslovného cyklu výročního, jehož 
zvyků byli členové rodiny přímými účastníky 
a často i aktéry. Venkovské rodiny poměrně 
dlouho lpěly na tradicí předávaných názorech 
na život člověka a dodržování úkonů spoje-
ných s jeho životem. Současná doba těmto 
rodinným zvykům příliš nepřeje, většinová 
společnost je považuje za iracionální – rezidua 
nalézáme v touze ovlivnit budoucnost, zajistit 
dobrého partnera, pevné zdraví. Doba jejich 
praktikování se omezuje na dobu sváteční 
(Vánoce a Velikonoce, příp. Advent). – První 
zvyky vztahující se k narození dítěte se udr-
žovaly již v těhotenství ženy. Přání, aby první 
dítě byl chlapec, vedlo mj. ke vkládání před-
mětů pod manželskou postel či účasti na pou-
tích s obětováním votivního daru. Těhotným 
bylo např. zakázáno vykonávat určité práce, 
dívat se na nepříjemné věci ap., neboť se vě-
řilo, že to může mít vliv zejm. na podobu dítěte 
(oheň ve tváři). Nejkritičtějším obdobím pro 
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matku a dítě byl porod a následné poporodní 
období. V minulosti jej proto provázela řada 
pověr a obyčejů, které se vykonávaly k za-
hnání zlých a nečistých sil, jež měly na rodičku 
i novorozeně působit. Porodní bába spolu s ro-
diči dodržováním magických úkonů zajišťo-
vala jeho povahové vlastnosti a předpovídala 
osud (chytrost podkládáním knihy pod hlavu, 
štědrost položení peněz do kolébky), naopak 
v chování novorozence se hledaly symboly 
jeho charakteru. Věřilo se na návštěvu sudi-
ček, v něm. oblastech také v noční můru (Alp), 
která v noci přilétala a usedala na hrudník spí-
cího dítěte, aby jej vysávala. V tom případě 
se dítě ztrácelo před očima a chřadlo. Jako 
ochrana před ní se používala stará panenka, 
kterou lidé přibíjeli nad vchod do světnice 
a která sloužila jako návnada. Význam pro 
další život mělo symbolické přijetí do rodiny 
a uznání legitimity otcem. Důležitým popo-
rodním opatřením bývala naprostá izolace 
po celou dobu šestinedělí v části světnice zv. 
kout, kterou ukončil až círk. úvod v kostele. 
Co nejdříve po porodu probíhal křest (symbo-
lické přijetí mezi farní společenství), s nímž 
souvisel výběr kmotrů, často z členů rodiny, 
sousedů či dlouhodobých známých (po druhé 
svět. válce měl být křest nahrazen obřadem 
vítání občánků). Do života dětí zasahovalo 
několik spíše racionálních událostí (nástup 
do školy, sv. přijímání, biřmování v kat. rodi-
nách, konfirmace v evang.), které byly vždy 
provázeny řadou zvyklostí respektovaných 
jak jednotlivci, tak vesnickou komunitou. – 
Dalším význ. krokem v životě člověka byl vý-
běr partnera a založení nové rodiny. Svatební 
zvyky byly velmi rozvinuté, ve 2. polovině 
20. stol. prodělaly prudké změny a většina 
dříve respektovaných zanikla. Vliv na to má 
i přemístění svatební hostiny z domácnosti 
do restaurace, kde není možné zvyky dříve 
zachovávané v rodinném prostředí dodržo-
vat. Svatební den se změnil z úterý na sobotu 
a svatba trvá pouze jeden den. Až do konce 
19. stol. se poměrně velká část aktivity při 
výběru partnera omezovala na mladé muže, 
jejich úkol se přenášel na zprostředkovatele, 

mužské příbuzné, kteří oslovovali jménem 
ženicha vybranou nevěstinu rodinu. Značný 
význam, jak dokládá celá řada příkladů, hrálo 
soc. zařazení partnerů, v mnoha případech 
jsou doloženy sňatky dohodnuté bez účasti 
snoubenců. Svatební průvod z domu do kos-
tela doprovázel lomoz a hluk, které měly ode-
hnat od snoubenců škodlivé a nepřátelské síly. 
Na Jesenicku se před vůz se svatebčany nata-
hovalo lano (Vierziin), jehož přejetí se muselo 
vyplatit alkoholem nebo penězi. Svatebních 
obřadů se účastnilo zpravidla početné příbu-
zenstvo, ale také členové vesnického spole-
čenství. Mezi dlouho dodržované zvyklosti 
patřilo pohoštění všech, kteří nebyli účast-
níky svatby, ale přihlíželi, nejčastěji speciál-
ními koláči a alkoholem. Svatební hostina 
se konala v domě nevěsty a její rodiče veškeré 
občerstvení, pití i hudbu platili. S oslavou 
byla spojována celá řada specifických písní, 
proslovů, tanců (→ lid. tanec). Některé sva-
tební zvyklosti, např. symbolické vyjádření 
převahy jednoho z partnerů (rozbíjení talíře, 
šlapání na nohu při obřadu) nebo vybírání 
peněžních darů pro novomanžele (na kolébku, 
na nevěstin střevíc), přetrvávají dodnes. Význ. 
část svatebních zvyků tvořilo obdarování ne-
věsty, její přijetí mezi vdané ženy a magické 
úkony k početí potomstva. – Smrt jako přiro-
zený závěr lidského života byla vnímána jako 
samozřejmá, a proto se na ni staří lidé připra-
vovali. Ženy chystaly sváteční oděv, dodržo-
val se zvyk, že mezi oděvními součástkami 
má být alespoň jedna oblékaná při svatbě (ko-
šile, zástěra, plachta). Příchod smrti do rodiny 
oznamovala řada zvyků spojených s novoroč-
ním věštěním – u nemocných se sledoval křik 
ptáků, kteří byli vnímání jako ohlašovatelé 
skonu. Většina dříve neopominutelných zvyků 
spojených s úmrtím člověka v rodině zanikla 
s pobytem smrtelně nemocných v nemocni-
cích. Oznámení smrti celému společenství 
se dělo zvonkem (umíráčkem). Zejm. v men-
ších vesnicích, kde byly mezi rodinami velmi 
úzké vztahy, se smrt člověka vnímala jako 
příležitost ke společnému truchlení. Až do po-
hřbu drželi jeden až dva sousedé u mrtvého 
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stráž a modlili se za něj růženec. V něm. ob-
lastech na pohřeb zvala obvykle příbuzná nebo 
žena hrobníka, která obcházela jednotlivé 
domy a prosila jejich obyv. o účast na pohřbu 
(Grabbitten). Den pohřbu bylo zvykem určit 
na třetí den, kdy se do domu smutku scházeli 
jak příbuzní, tak členové vesnického společen-
ství. Svou spoluúčast vyjadřovali mj. barvou 
oděvu, květinami. S vl. pohřbem a pohřebním 
průvodem byly spojeny mnohé pověry a oby-
čeje. Po pohřbu se dodnes konává pohřební 
hostina (trachtace), jejíž průběh je poklidný. 
Za zemřelého byly objednávány zádušní mše, 
zvlášť v dobách výročí úmrtí. Zvl. událostí 
byly pohřby mladých a svob. osob. V takovém 
případě byly přeneseny některé svatební zvyk-
losti do pohřebního obřadu a symboliky (oděv 
bílé barvy, průvod družiček a mládenců). Tato 
praxe je dodržována i v současné době, zejm. 
na vesnici. Měst. komunita se kloní k profesi-
onálně organizovanému obřadu, kde se už tra-
diční zvyky neuplatňují. Až do konce 19. stol. 
se zvyky dodržované při úmrtí nevztahovaly 
na pohřby sebevrahů. 
Lit.: LK NEČMS 3; Totěf (Kutta, J.): Zbytky starých 
zvyků a pověr při pohřbech, BBes 1, 1914, č. 8; Mikoláš, 
J. L.: Obyčeje velikonoční, BBes 1, 1914, č. 2; týž: Doba 
vánoční, BBes 1917, č. 8; J. L. P. (Mikoláš, J. L.): Veselí 
v Beskydech, BBes 1, 1915, č. 9–10; Skalníková, O. – 
Šťastná, J.: Současná forma svatby v nových městech 
na Ostravsku, ČL 53, 1966; Navrátilová, A.: Narození 
a smrt v české lidové kultuře, Praha 2004; Neubauerová, 
M.: Přelomové okamžiky v životě člověka v jesenické 
lidové kultuře, in: XII. svatováclavské mezinárodní se-
tkání v Jeseníku, Jeseník 2012. 
Obr.: E48–53.   JVs + MN

ZVYKOSLOVNÝ CYKLUS VÝROČNÍ , celoroční 
systém zvyků vázaných na oficiální kalen-
dářní schéma a střídání ročních období. 
Jednotlivé zvyky z. c. v. procházely v prů-
běhu vývoje soc. a ekon. poměrů ve vesnic-
kém společenství formální i obsahovou 
proměnou. Pro jejich podobu měla zásadní 
význam vazba na 3 nejvýznamnější svátky 
a slavnosti círk. roku – Vánoce, Velikonoce 
a Svatodušní svátky – spolu se svátky sva-
tých a světic. Z. c. v. ve městech nebyl na roz-
díl od vesnického prostředí vázán na způsob 
obživy. Přes společný kult. základ se v pův. 

formě projevovala mnohá reg. specifika, 
často ovlivněná náb. konfesí a etnickou pří-
slušností. U mnohých zvyků bylo možné 
zaznamenat prolínání s → hosp. a → zvyko-
slovným cyklem rodinným díky tomu, že byl 
propojen se stabilním vesnickým společen-
stvím. – Cyklus začínal adventem jako pří-
pravným obdobím pro slavnost narození 
Spasitele. Svátek sv. Kateřiny uzavíral čas zá-
bav a otevíral advent s přípravou na Vánoce. 
Závěr hosp. roku a s ním spojený klid umož-
ňoval dodržovat širokou škálu zvyků od věš-
tění, prosperitní magie až po obdarování. 
Nejčastěji připomínanými bylo lití olova 
a věštění na sv. Ondřeje (např. z hrnečku). 
Šťouchání do slepic jako prostředek věštby 
vdavek je doloženo na Jesenicku, na → Kra-
vařsku se užívala husa. Se sv. Barborou sou-
visí věštba z větvičky ovocného stromu, která 
měla do Vánoc vykvést. Dodnes provozované 
mikulášské obchůzky měly také svá reg. spe-
cifika. V něm. oblastech např. chodil také 
Krampus neboli Hörnernickel (rohatý Miku-
láš), který sám trestal prohřešky dětí. 
Na sv. Lucii se věštilo počasí pro příští rok. 
Značně variabilní byly obchůzky Lucek (nabí-
lené ženy v prostěradlech), které zajišťovaly 
prosperitu v nadcházejícím roce. – Vl. vá-
noční svátky byly orientovány jak na slav-
nosti círk., tak na symbolické prožívání 
radostné události Narození v rodinách, spo-
jené s obřadními úkony zaměřenými na bu-
doucnost rodiny i zabezpečení prosperity 
hospodářství (skořápky se házely pod ořech, 
zbytky od večeře pod ovocné stromy, vá-
nočka dobytku ap.). Četné jsou zejm. věštby 
svob. dívek (klepání na kurník, počítání při-
nesených polínek aj.). – Nový rok byl ve zna-
mení očisty (mytí ženy studenou vodou, pití 
alkoholu) a prosperitních obyčejů (uklizený 
dům, zavřené šuplíky, mince do ruky, poží-
vání nejlépe luštěnin, v žádném případě per-
naté zvěře). Vánoční čas končil na Tři krále, 
spojené s tradiční obchůzkou, před níž 
se světila voda, kadidlo, křída a sůl, které 
měly zajistit ochranu před zlými duchy. Ob-
dobí od poč. nového roku až do zahájení 
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postu (masopust) bylo zasvěceno radován-
kám, zábavám. Šlo též o dobu zabíjaček, přás-
tek a draček. Na Zlatohorsku je pro tuto dobu 
doložen zvyk jízdy na prašivém koni. V do-
chovaných kněžských kázáních ze Slezska 
byla kritizována nevázanost oslav, průvodů, 
písní a pohoršlivé chování účastníků, které 
připadaly zvlášť na poslední den (úterý) před 
započetím půstu (při slavnostech s muzikou 
chodívali na Kravařsku po domech medvěd 
nebo šiml, kteří prosili o dary na večerní zá-
bavu). Půlnocí (popeleční středou) začínala 
čtyřicetidenní doba půstu sebezáporu, pokání 
a příprav na Velikonoce. V tomto nejvýznam-
nějším kř. svátku a jeho přípravném období – 
postu – se spojoval význam přípravy na 
duchovní obnovu (Zmrtvýchvstání Krista) 
a začátek obnovy přírody s poč. hosp. roku. 
Vl. velikonoční svátky včetně přípravného 
sv. týdne měly svůj stanovený program určo-
vaný vírou. V laickém prostředí měly symbo-
lický význam dvě předvelikonoční neděle, 
v některých něm. oblastech také třetí neděle 
před Velikonocemi, kdy se konala obchůzka 
svob. děvčat s opentlenou májkou (tzv. Mai-
singen). Ta se v čes. prostředí odehrávala 
až druhou předvelikonoční, tzv. Smrtnou ne-
děli, a to po vynášení symbolické figuríny 
zimy (Morany, Mařeny, ve Slezsku Mařáka) 
a jejím spálení. Na Květnou neděli (německy 
Palmsonntag) docházelo ke svěcení ratolestí. 
Ratolesti v jednotlivých regionech zastupo-
vala jíva, tis, ve Slezsku kytice ze 7 druhů 
rostlin připevněná na hůlku zv. palmy. Posvě-
ceným větvičkám byla přisuzována léčebná 
a magická moc včetně ochrany proti ohni 
a blesku (nosily se též na hroby). V tzv. Zelený 
čtvrtek začínaly obchůzky školní mládeže 
s hrkači (klapotkami či řehtačkami), jejichž 
zvuk nahrazoval ztichlé (zavázané) kostelní 
zvony. Na Bílou sobotu se před kostelem svě-
til oheň a uhlíky z něj se označovalo dřevo 
určené pro výrobu křížů. Po Bílé sobotě při-
cházela Velká noc, kdy mládež rozdělávala 
velikonoční obřadní ohně. Na Velikonoční 
neděli (Ostersonntag) se v některých (zvlášť 
něm.) oblastech brzy ráno čekalo v přírodě 

na východ slunce (zda třikrát poskočí), děti 
hledaly skřivánka nebo zajíčka a kvůli 
ochraně úrody se zastrkávaly svěcené jívy 
a křížky do polí. Pro něm. lokality Kravař-
ska, ale též např. Jesenicka byla toho dne stě-
žejní jízda na koních do polí nazývaná 
Saatreiten (jízda kolem osení), která se tý-
kala výhradně mužů a řídila se obřadními 
předpisy a hierarchickými pravidly. Oslava 
Velikonoc byla úzce spojena s obřadní stra-
vou – v kostele se světily potraviny, pekly 
se koláče, mazance, zapečené klobásy, místy 
též kynuté, chuťově nevýrazné pečivo ozna-
čované jako jidáše, symbolickým obdarová-
ním svob. mužů byla o pomlázce červeně 
obarvená vajíčka. Velikonoční pondělí je 
charakterizováno magickými očistnými 
úkony. Obřadní bití živými ratolestmi nebo 
polévání proudnou vodou (pomlázka) bylo zá-
ležitostí mladých mužů, kteří navštěvovali 
svob. dívky v rodinách. V některých oblastech, 
např. na Frýdecku, máme zprávy o úterní po-
mlázce vdaných žen. – S předvelikonočním 
a jarním obdobím jsou spojeny také některé 
pevné svátky – na sv. Řehoře (12. 3.) chodily 
děti (zejm. žáci) na koledu, dostávaly dárky 
a verbovaly rodiče, aby své děti posílali 
do školy. Na sv. Josefa (19. 3.) se do země za-
rážely ohnivé kůly, které měly symbolizovat 
konec mrazů, a na polích byly rozdělávány 
ohně z roští. Na sv. Marka (25. 4.) se konala 
prosebná procesí do polí za úrodu, při nichž 
se do rolí umisťovaly kříže. O Filipojakubské 
noci (na 1. 5.), známé též jako noc čarodějnic, 
se na kopcích zapalovaly ohně, přes něž ská-
kala mládež, aby se očistila od zlých duchů. 
Ze stejného důvodu se do vzduchu vyhazovala 
zapálená košťata a dobytek se vodil přes popel. 
Před mocí čarodějnic se též zastrkovaly opent-
lené břízky do hnojiště a před dveře chléva 
se kladly drny s trávou. Mladí hoši této noci 
stavěli vysoké máje svob. děvčatům. – 50 dnů 
po Velikonocích se slavily Svatodušní svátky – 
Letnice. Tyto tzv. zelené svátky spadají 
do doby, kdy je příroda v plné síle. Vesnické 
společenství je prožívalo jako radostnou 
příležitost k setkání rodin (ve sledovaném 
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regionu spojené se smažením vajec v pří-
rodě). Na → Těšínsku bylo ještě poč. 50. l. 
zvykem zdobit vstupy do domu a okna rato-
lestmi. V některých oblastech se konaly ob-
řady obcházení polností a vyhánění dobytka 
na pastvu za hojného práskání bičem. V lo-
kalitách na Fulnecku se stavěla a scénicky 
kácela svatodušní břízka (Pfingstbirke). 
Ve městech Jesenicka byly s Letnicemi spo-
jeny tzv. král. střelby (Königsschießen), tedy 
závody ve střelbě, po kterých byl v pondělí 
vyhlášen král střelců (Schützenkönig) a jeho 
2 maršálkové. Svatodušní svátky byly dobou, 
kdy se v kat. prostředí konala slavnost prv-
ního sv. přijímání a biřmování, v evang. kon-
firmace. Termín svátků byl vnímán jako 
symbolický poč. léta, jak dokládá řada pra-
nostik („Na Svatý duch do vody buch“). Zvl. 
oblíbeným círk. svátkem byla slavnost Bo-
žího Těla (čtvrtek po Nejsvětější Trojici), 
spojená s procesním vynášením Svátosti ol-
tářní z kostela a konáním pobožností u kaplí, 
soch a křížů ve vsi. – K letním obyčejům pa-
třilo pálení svatojánských ohňů o Svatoján-
ské noci (na 24. 6., Narození Jana Křtitele), 
která je zároveň blízká letnímu slunovratu 
(obvykle 21. 6.). Praktiky byly podobné jako 
o Filipojakubské noci (skákání, vyhazování 
košťat). V létě se pozornost soustředila na 
sklizeň plodin a zajištění obživy na dlouhé 
zimní období. Letní práce zakončovaly obec-
ní oslavy s hudbou a tancem zv. dožínky, 
v něm. oblastech Erntendankfest. Poslední 
vůz s obilím se často zdobil polním kvítím 
a hospodáři se předával velký snop, žňová 
koruna či věnec. Na Odersku podle závaz-
ných pravidel vhazovali tajně slaměného pa-
náka klepka (Klöppel) do toho statku, kde 
ještě neměli vymlácenou úrodu. Na Jesenicku 
se konala lid. zábava Haferbraut (ovesná ne-
věsta), organizovaná na principu svatby se 
slavnostním, pestrým průvodem obcí (ženicha 
i nevěstu hráli mladíci). – V některých vesni-
cích se až dosud udržela tradice posvícení 
(na Moravě hody, ve Slezsku krmáš, něm. 
Kirchweih či Kirmes, na → Hlučínsku odpust), 
které jako oslava posvěcení kostela příslušelo 

na neděli nejbližší svátku jeho patrocinia 
(proto např. na Frýdecko-Místecku dosud 
označováno jako pouť). Na mnoha místech 
se však posvícení začalo slavit v dobu nej-
vhodnější, tedy na podzim, kdy mohla být 
hostina připravena z již sklizených plodů. 
S tradicí posvícení souviselo v některých ob-
lastech též mlácení či zabíjení kohouta 
(Hahnschlag), na Moravě stětí beránka.
Lit.: LK NEČMS 2; Zíbrt, Č.: Veselé chvíle v životě lidu 
českého, Praha 1910 (znovu 1950, 2006); Vachová, Z.: 
Národopisný profil Novojičínska, VSONJ 26, 1980; Fro-
lec, V. a kol.: Vánoce v české kultuře, Praha 1988 (znovu 
1989, 2001); Tomeš, J.: Obyčeje, in: Těšínsko 3, 2001; 
Frolcová, V.: Velikonoce v české lidové kultuře, Praha 
2001; Tinzová, B.: Lidové zvykosloví severozápadního 
Slezska v průběhu církevního roku, in: Sborník XII. me-
zinárodního česko -německo -polského svatováclavského 
setkání, Jeseník 2012. 
Obr.: E (47, 53, 55–61); HZ88; V76, 258. 
  JVs + AH + BT

ZVYKY  → Zvykoslovný cyklus rodinný, → Zvy-
koslovný cyklus výroční, → Zvykoslovný cyk-
lus hospodářský

ZWROT , společensko -kulturní měsíčník pol-
ské menšiny v České republice, 1949–dosud. 
Jeho podtituly byly: Miesięcznik poswię-
cony sprawom społecznym, oświatowym, 
kulturze i sztuce (1949), Miesięcznik kultu-
 ralno -społeczny (1963), Miesięcznik społecz-
no -kulturalny (1972), Miesięcnik społeczno-

-kulturalny PZKO (1996). Hl. redaktoři: → 
P. Kubisz (1949), → H. Jasiczek, Tadeusz 
Siwek (1963), Jan Rusnok (1967), Tadeusz 
Chrząszcz (1970), Adam Szop (1990), Elżbie ta 
Strozczyk (1996). Přispěvatelé: → F. Popi ołek, 
Jan Gabzdyl, → P. Kaleta, Dorota Brzezińska, 
→ J. Chlebowczyk, → W. A. Berger, Piotr 
Pr zeczek, → W. Przeczek, → R. Putzlacher, 
→ D. Kadłubiec, → W. Milerski, Franciszek 
Balon ad. Časopis začal vycházet v r. 1949 
a věnoval se především kult. dění na širším 
→ Těšínsku. Uveřejňoval pův. lit. tvorbu zdej-
ších pol. autorů (povídky, poezii), informoval 
o hud. dění, o výtv. umění. Přinášel portréty 
umělců a osobností souvisejících s Těšínskem. 
Spol. uvolnění v 60. l. se projevilo i na strán-
kách Zw dosažením vysoké profesionální 

ZNAKLOSLOVNÝ CYKLUS
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úrovně. V l. následujících – po Pražském 
jaru a oku paci ČSSR – dolehla „normali-
zace“ i na časopis. Prostor věnovaný kultuře 
se neustále zmenšoval, od 80. l. převažovaly 
články informačního charakteru, zejm. o dění 
v → PZKO a ve společnosti – zvl. v inten-
cích oficiální propagandy. Situace se změnila 
po r. 1989, kdy se měsíčník opět začal věnovat 
kultuře a pův. tvorbě místních pol. umělců. 
Tento trend převažuje dodnes.   HŠ

Ž
ŽÁČEK , Josef, herec, umělecký šéf, * 14. 9. 
1929 Černčín (Bučovice, Vyškov). 
Jeho pedagogem byl brněnský učitel Rudolf 
Walter. V l. 1950–63 v div. angažmá v Brně, 
Uherském Hradišti, Zlíně, → Novém Jičí ně. 
V l. 1963–2001 angažmá na čes. scéně → Tě-
šínského divadla (zde 1978–83 a r. 1989 um. 
šéf). Hrál např. Fer dyše v Obrácení Ferdyše 
Pištory Františka Langera (1965), Francka 
v Maryši bratří Mrštíků (1966), Sekáčka 
v Tylově Paní Mar jánce matce pluku (1977), 
vodníka Ivana v Jiráskově Lucerně (1990). 
Lit.: Almanach 30 let Těšínského divadla, Český Těšín 
1975; Almanach 40 let Těšínského divadla, Český Tě šín 
1985; Almanach 50 let Těšínského divadla, Český Těšín 
1995.   AJ 

ŽÁČEK , Rudolf, historik, vysokoškolský pe-
dagog, * 20. 5. 1948 Ostrava. 
V l. 1966–71 vystudoval historii a ruštinu 
na FF UP. V l. 1971–89 byl odb. pracov-
níkem OVM ve → Frýdku -Místku (→ 
MB), od r. 1989 věd. pracovníkem → Slez-
ského ústa vu ČSAV (později → SZM), 
v l. 1991–2000 jeho ředitelem. PhDr. a Dr. 
od r. 1991, doc. 1999, prof. 2011. Od r. 1991 
působí na → SU. V l. 2001–07 prorektorem 
pro stu dijní a soc. záležitosti, od r. 2007 rek-
torem SU. Je výkonným red. periodika → 
T, členem redakční rady → SlSb,→ ČSZM 
a Studia Śląskie. Je členem řady odb. gré-
mií, věd. rad a oborových rad a komisí. Svůj 

odb. zájem soustřeďuje zejm. na st. dě jiny 
Slezska a česko -pol. vztahy. Vedle mnoha 
desítek studií a článků je au torem scénářů 
expozic a výstav, pramenných edic, auto-
rem či spoluautorem knižních publikací 
Okres Frýdek -Místek v letech 1945–1975 
(1976), Přehled dějin protifeudálního odboje 
na Frýdecko -Místecku (1980), Pobeskydí 
od husitství do Bílé Hory (1986), Pobeskydí 
v letech 1618–1848 (1992), Nástin dějin Tě-
šínska (1992), Ukradené vesnice. Musí Češi 
platit za osm slovenských obcí? (1993), Ha-
vířov (1995), Těšínsko I. (1997), Slezsko 
v církevních statisti kách olomoucké diecéze 
(arcidiecéze) z 2. poloviny 18. – 1. poloviny 
19. století (1998), Těšínsko v československo-
-polských vzta zích v letech 1939–1945 (2000), 
Slezská společnost v období pozdního ba-
roka a nástupu osvícenství – na příkladu Tě-
šínska (2002), Statisticko -topografický popis 
Tě šínského kraje ze 40. let 19. století (2002), 
Dějiny Slezska v datech (2004), Slezsko. Malé 
dějiny států (2005), Slezsko v I. vojenském 
(tzv. josefském) mapování (2005), Slezsko 
v pruském statistickém výkazu z let 1743–1746. 
Výběrová edice (2006), Opava. Historie – 
Kultura – Lidé (2006), Těšínsko – země 
Koruny české (2008), Slezsko v dějinách čes-
kého státu (2012), Obyvatelstvo Rakouského 
Slezska v pozdně osvícenském období (2012).
Lit.: LČH.   BG

ŽÁRSKÝ , Bohuslav, publicista, redaktor, * 24. 5. 
1946 Ostrava. 
Absolvent → VŠB, systémové inženýrství 
(1970), krátce odb. pracovníkem ve Výzkum-
ném ústavu rozvoje měst. Od r. 1972 red. pu-
blicistiky a dokumentu ve studiu → ČTO. 
Je autorem řady scénářů – zvl. doku menty 
se soc. a zdravotní tematikou (např. Zelené 
údolí, 1974, rež. Ján Roháč; Svět v dětských 
očích, 1979, rež. Jan Flak) nebo věnované se-
niorům (I deset křížků, 1982, rež. J. Flak). Jako 
red. realizoval publi cistické, dokumentární 
a vzdělávací pořady, 20 dokumentů režíroval 
(např. cestopisné dokumenty Od Hradčan 
k Louvre, 1982; 2 filmy z býv. rus. Kirgizie, 

ZWROT
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1985; Nové obrázky z Holandska, 1987). Zís-
kal novinářská ocenění i ceny na mez. fes-
tivalech (Lipsko, Cinéma du Réel v Pa říži 
aj.). V l. 1981–85 řídil redakci publicis tiky, 
dokumentaristiky a vzdělávání – v té době 
vznikaly ostr. dokumentární cykly Za svědky 
minulosti, Pohledy do kolébky, Ruce a tvar 
aj.; v l. 1986–89 byl programovým náměst-
kem ředitele ČTO. V l. 1991–93 pracoval 
v agentuře N. A. R. a připravil profil vysí-
lání Rádia Sprint. V l. 1993–98 byl ředitelem 
programu kabelové televize Kabel Plus, a. s.; 
s týmem spolupracovníků vytvořil celo denní 
vysílání na kanálu Kabel Plus Film (satelitně 
šířeno do celé Evropy a části Afri ky a Asie) 
a vysílání čes. verze Eurosportu. Ž. 2 knihy 
reportáží pojednávají o výstu pu ostr. horo-
lezců na Eiger (Stěna, 1982) a o přípravě lední 
revue Mrazík (Mrazík, 1999). Od konce 90. l. 
se věnuje autorské tvorbě: knihy pro děti 
Obrázkové staré pověsti české (2000), Ob-
rázkové příběhy o zvířatech (2001), Obráz-
kové příběhy o vynálezech (2003). Ostravě 
jsou věnovány publikace Jsem Černá louka 
(spolu s → M. Poláškem, 2007) a Já, Slezsko-
ostravský hrad (spolu s M. a Radimem Po-
láškovými, 2006); historii a umění Slezska 
a Lašska patří Freudův Příbor (2006), Ma-
líř slezské dědiny, (2007), Architekt poezie 
a básník secese. Petr Bezruč a Josef Maria 
Olbrich (2007), Ostrá Hůrka vypráví (2009). 
Lit.: Pilař, M.: Výprava do málo navštěvovaných míst, 
KM, 1983, č. 1; Urbanová, S.: Literatura pro děti a mlá-
dež 1945–2000, in: Kapitoly z literárních dějin Slezska 
a severní Moravy, Ostrava 2000.   MŠť 

ŽEBROK , Rudolf, malíř, autodidakt, * 18. 9. 
1915 Karvi ná, † 18. 1. 1984 Karviná. 
Umělec pol. národnosti, pocházel z hornic-
ké rodiny. Vyučil se pekařem. Technicko-

-řemeslné přípravy se mu dostalo od → 
F. Świdera po r. 1945. Hned na poč. profesní 
dráhy se proslavil r. 1951 obrazy Kravínů 
na celostát. přehlídce v prostorách Jízdárny 
pražského Hradu. Maloval žánro vé výjevy 
(Stará horalka, 1953), portréty, krajiny i prům. 
veduty (Důl Šverma, Důl Hohenegger), vy-
tvořil řadu etnogr. studií beskydských horalů. 

ŽÁRSKÝ

Kresbami přispíval do pol. časopisů → Zw 
a → GL. Díla jsou ve sbírkách → GVUO 
a NG. 
Lit.: Holý, P.: Malíř R. Ž., Nadace PRO a Slezská 
uni verzita, Karviná – Český Těšín 2002. 
Obr.: V160.   PH 

ŽELENSKÝ , Drahoš (vl. jm. Karel Drápal, 
pseud. K. Šohard), divadelní režisér, herec, 
ředitel, pedagog, * 23. 12. 1896 Praha, † 15. 2. 
1959 Praha. 
Syn Karla Želenského, manžel operetní sub-
rety Hany Zieglerové a později herečky Mi-
lady Frýdové. Žák Marie Laudové -Hořicové 
a Emila Františka Buriana. Působil v řadě 
čes. a slov. divadel, v l. 1931–51 v Bratislavě. 
Režisér a herec → NDM (1924–29), ředitel 
Státního divadla Ostrava (1952–53). V → Os-
travě režíroval zejm. komedie a konverzační 
hry, ale také Lásky hru osudnou bratří Čapků 
(1925), Svobodovy Čekanky (1926) aj. Jako 
ředitel angažoval nového šéfa činohry NDM 
→ J. Dalíka. Po odchodu z Ostravy byl 
ředitelem ND. 
Lit.: 60 let Státního divadla v Ostravě, Ostrava 1979; Fi-
kejz, M.: Český film. Herci a herečky 3, Praha 2008.   JŠt 

ŽELEZNÁ -SCHOLZOVÁ , Helena, sochařka, * 16. 8. 
1882 Chropyně (Kroměříž), † 18. 2. 1974 
Roma (Itálie). 
Studovala u Fritze Heinemanna v Berlíně 
a v l. 1898–1901 u Charlese van der Stap-
pena v Bruse lu. Vycházela z tradic franc. so-
chařství 2. poloviny 19. stol., typická se pro 
ni stala real. forma obohacená o plastickou 
modela ci rodinovské tradice. Celoživotně 
se věno vala portrétní tvorbě. Na její rané dílo 
mělo vliv i intelektuální prostředí kolem její 
mat ky, něm. básnířky → M. Stony, na ro-
dinném zámečku v → Ostravě -Třebovicích, 
kam přijížděli i Rudolf Steiner, Bertha von 
Suttner, Stefan Zweig aj. Její drobné figu-
rální plastiky Mlá dí a Melancholie vzbudily 
pozornost na ber línské a vídeňské přehlídce 
umění (1907). Projevu sochaře Ernsta Bar-
lacha se přiblížila námětově i materiálově 
(dřevěná plastika Judita -Vam pýr). Díla Smrt 
hladem, Pláč nad padlým z glazované pálené 
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hlíny jsou ovlivněna ovzduším první svět. 
války. K soc. žánrům z morav. a slov. pro-
středí se vrátila ve 30. l. v bronzovém mate-
riálu (Dny všední a sváteční ad.). Portrétovala 
význ. osobnos ti čes. a ital. života (Tomáš 
Garrigue Masaryk, Curzio Malaparte, pa-
pež Pavel VI. ad.). Přestože větší část života 
prožila v zahraničí (Řím, Tunis, USA), vždy 
se hlásila k rodné vlasti. V regionu vytvořila 
také díla pro architekturu: reliéfy Drama 
a Hudba ve foyer Městského divadla (1907, 
dnes Divadlo Antonína Dvořáka, → div. bu-
dovy a sály) či 10 reliéfů ze života sv. Hed-
viky pro kostel sv. Hedviky v → Opavě 
(1936). Samostatné výstavy: Scanno, Tunisi, 
Slova cchia v Palazzo Doria v Římě (1932); 
Galerie Jeana Carpentiera v Paříži (1934). 
Kolektivní výstavy: Der Grossen Berliner 
Kunstausstellung v Berlíně (1907), Wiener 
Sezession ve Vídni (1907), 7. umělecká vý-
stava v Ostravě (1910), Výsta va Charlese 
van der Stappena v → Ostravském muzeu 
(1912); Muzeum císaře Františka v Opavě 
(1913); výstava Třebovice a výtvarné umění 
v Třebo vicích (1977) aj. Je zastoupena ve 
sbírkách → GVUO, → SZM, na zámku → 
Raduň, v Heeresmuseum ve Vídni, ve sbírce 
J. Moore v USA aj. 
Lit.: Mann, A.: Zelezny, Portrait Sculpture 1917–1970, 
Roma 1970; Jůza, J.: H. Ž.-Sch., zapomenutá sochař ka 
první poloviny 20. století, in: Ostrava 19, 1999. 
Obr.: S (67, 69).   JJ

ŽELEZNICE  → Dopravní poměry

ŽERMANICE  → Vodní díla

ŽEROTÍNOVÉ , starobylý šlechtický rod, půvo-
dem ze severní Moravy.
Ž. patřili k panskému stavu, r. 1706 dosáhli 
hraběcí hodnosti. Zastávali důležité úřady 
v zem. správě ve Slezsku i na Moravě. Rod 
pozvedl Jan ze Žerotína († 1522), který 
se přidal na stranu Jiřího z Poděbrad a zís-
kal značný majetek. V r. 1476 byl přijat mezi 
morav. pány a v l. 1480–82 byl olomouc kým 
sudím. V další generaci se Ž. rozděli li na 4 hl. 
větve: novojickou, losinskou, náměšťskou 
a strážnicko -břeclavskou, které se dále členily. 

Největší rozkvět rodu nastal v 16. stol. Frid-
rich ze Žerotína († 1598) se ve voj. službách 
císaře Karla V. dostal do sev. Afriky. Nej-
významnější člen rodu Karel st. ze Žerotína 
(1564–1636) se v mládí vydal do Francie, aby 
bojoval na straně hugenotů, vykonal několik 
cest po Evropě a seznámil se s řadou předních 
osobností. Později se stal díky svým kontak-
tům hlavou stav. pro test. obce na Moravě. Byl 
význ. stavební kem (zámky Rosice, Náměšť 
nad Oslavou), podporoval Jednotu bratrskou 
(na svém panství v Brandýse nad Orlicí ukrý-
val po Bílé Hoře → J. A. Komenského). Psal 
se též na Staré Jičíně. Jeho součas ník Ladislav 
Velen ze Žerotína (1579–1638) patřil k mi-
litantní skupině stav. opozice, bojoval proti 
Ferdinandovi II. Kat. větev Ž. (na Velkých Lo-
sinách) zůstala i po Bílé hoře v zemi. V r. 1740 
byl jejich erb i titul spojen s rodem svob. pánů 
z Lilgenau, věnovali se správě rodových 
statků a nepro jevili se ani v nár. vývoji. Z rodu 
je možno jmenovat Jana Karla (1720–75), in-
tendan ta kapely prus. krále → Fridricha II., 
jeho bratra Josefa Karla (1728–1814), prezi-
den ta apelačního soudu a nejvyššího komo-
řího Markrabství moravského, dále Františka 
Josefa (1772–1845), který zaváděl na svých 
panstvích moderní formy lesního hospo-
daření, byl prezidentem první pojišťovny 
na Mora vě (1830), ryt. rak. Leopoldova řádu 
a prus. Řádu červené orlice. Poslední muž-
ský člen rodu Karel Emanuel (1850–1934) byl 
po liticky činný, stál v čele morav. zem. rady 
a v l. 1900–06 byl morav. místodržícím. Význ. 
sídlem Ž. byl zámek ve Velkých Losi nách, je-
hož renes. podoba se docho vala dodnes. Rod 
vymřel ve 20. stol. Jan st. a Karel st. ze Že-
rotína vytvořili v Náměšti bohatou knihovnu, 
Karel ji po r. 1628 odvezl do Vra tislavi, kde 
se její části dochovaly až do 20. stol. Jiná ro-
dinná knihovna na Bludově a ve Velkých Lo-
sinách zůstala u nás a obsahuje řadu vzácných 
knih a rukopisů.
Lit.: Ryba, B.: Ke gene alogii moravských Žerotínů, Stra-
hovská knihovna 11, 1976; Šefčík, E.: Příspěvek ke ge-
nealogii hrabat z Žerotína, svobodných pánů z Lilgenau, 
SM, 1972, č. 23; Mašek, P.: Modrá krev, Praha 1999. 
Obr.: S11.   TK
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ŽIDÉ , etnikum, které je nositelem monoteis-
tického náboženství – judaismu. 
Jejich dějiny se formují ve starověku v ob-
lasti Blízkého východu. Již tehdy začali žít 
v dia spoře (rozptýlení). Centra diaspory se 
postupně přesouvala až do Evropy, kam 
pronikali ve dvou směrech jako Ž. sefard-
ští a aškenázští. Do čes. zemí ve středově ku 
přicházeli Ž. aškenázští. Živili se zprvu jako 
kupci a řemeslníci, jejich komunity měly svou 
vnitřní autonomii. Situace se za čala měnit 
s narůstajícím antisemitismem v souvislosti 
s první křížovou výpravou (1096–99). Pod 
tímto tlakem patrně do cházelo k exodu části 
Ž. z Čech a Moravy do Slezska a Polska, jejich 
osídlení bylo na severu Moravy a v pozdějším 
čes. Slezsku velmi slabé. Ke zhoršení posta-
vení Ž. v Ev ropě došlo vlivem usnesení IV. la-
teránského koncilu (1215), na jehož základě 
byli ozna čeni za tzv. „svědecký lid“ (pomluva 
o jejich dědičné vině za ukřižování Krista), 
nesměli vlastnit půdu, zabývat se zeměděl-
stvím a řemeslem, jejich aktivity byly okleš-
těny na půjčování peněz a na obchod. Směli 
se usazovat jen na vyhrazených místech (poz-
dější ghetta; segregace) a museli nosit po tupné 
označení nebo oděv (lidská degrada ce). Mezi 
majoritním obyv. se šířily pověry o znesvě-
cování hostií a rituál ních vraždách, doprová-
zené pogromy na Ž. V čes. ze mích byla jejich 
existence doložena řadou listin, nejznámější 
je velké privilegium krá le Přemysla Otakara II. 
(Morava 1268), kte ré bylo přijato i některými 
slez. knížaty a až do konce 18. stol. se stalo 
základem žid. zákonodárství a života u nás. 
Ž. byli označeni za král. regál (servi camarae 
regiae), měli svou vl. samosprávu, soudnic-
tví a školství, svobodu náb. života (synagogy, 
hřbitovy), jejich ekon. aktivity byly omezeny 
na rozsah stanovený lateránským koncilem. – 
Nejst. doklady o usídlení v regionu severo-
vých. Moravy a sousedního Slezska máme 
pro → Opavu (1281), → Osoblahu (1334), → 
Tě šín (1362) a → Krnov (1386). Na Moravě 
i ve Slezsku byli v 15. a 16. stol. ve snaze 
zlikvidovat žid. konkurenci vyháněni z král. 
měst, což radikálně změnilo jejich struktu ru 

osídlení a vedlo k usazování v poddan ských 
městech, ve Slezsku k opuštění země. Z Opavy 
byli vypovězeni r. 1501, definitivně 1522, 
r. 1535 z → Krnovského knížectví atd. V rak. 
Slezsku byl v r. 1752 (tereziánským patentem) 
povolen pobyt 119 tolerovaným žid. rodinám 
ve 3 krajích (23 v opavsko -krnov ském, 88 
v těšínském a 8 ve vidnavském), nesměli však 
mít synagogy, rabíny, školy ani představen-
stvo. – Další kapitola žid. dě jin je spojena s re-
formami Josefa II., které se dotýkaly Moravy 
i rak. Slezska a začal jimi proces žid. emanci-
pace a → asimilace do většinového prostředí. 
Toleranční patent pro Slezsko např. povoloval 
veř. konání náb. obřadů. V rámci nově utvo-
řené Moravsko slezské země zintenzivnily 
vztahy mezi Ž. obou zemí (nastal mj. proces 
sjednocování legislativy), ve Slezsku se začali 
usazovat a podnikat morav. Ž., v r. 1792 zde 
žilo již 229 rodin, tzn. vzrůstal počet cizích, 
netolerovaných Ž. – K plnému obč. rozvoji 
žid. života docházelo až od 2. poloviny 19. stol. 
Nastalo hojné stěhování do větších měst. Kon-
stituovaly se žid. náb. obce v Opavě, Krnově, 
zcela nově byla usta vena obec v → Ostravě 
pro morav. i slez. Ž. z okolních sídel, obdobně 
ve → Frýdku, → Místku, náb. spolky vznikly 
ve → Vidnavě, → Jeseníku, → Bruntále, → 
Městě Albrech ticích, → Jablunkově, → Pří-
boře. Stálou kontinuitu dokládá jako → mo-
rav. enkláva ve Slezsku žid. obec v Osoblaze 
(v 19. stol. až 20 % Ž. mezi obyv. městečka) 
a slez. Těšín. – V meziválečném období se Ž. 
v ČSR jako v jediném evr. státě mohli hlásit 
nejen ke svému náboženství, ale také k žid. 
národnosti, která u nás byla deklarována jako 
příslušnost k menšině i s jejími právy. Z tra-
diční komunity – identifikované pod le náb. 
příslušnosti jako židé – se tak začali vydělovat 
jedinci, kteří se přihlašovali také k národnosti – 
jako Židé. V současnosti uží váme pravopis 
s velkým Ž, jenž je v textu použit, s výjim-
kou rozlišení podílu ž. a Ž. za první republiky. 
V našem regionu se místem největší koncent-
race stalo město Moravská Ostrava (5,6 % ž. 
a 2,4 % Ž. v r. 1921), býv. soudní okr. Český → 
Těšín (2,8 % ž., 2,0 % Ž.) a okr. → Bohumín 
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(2,4 % ž. a 1,6 % Ž.), tzn. v podstatě území 
části já dra ostravsko -karvinské prům. oblasti. 
Na Opavsku (1,6 % ž. a 0,9 % Ž.), v soudním 
okr. Fryštát (1,5 % ž. a 0,9 % Ž.) a Slezská 
Ostrava (1,3 % ž. a 0,9 % Ž.) byl jejich podíl 
mírně zvýšený, v ostatních částech dnešního 
kraje se již pohyboval na nízkých hodnotách 
od 0,1 do 0,9 % jak v ohledu náb., tak i národ-
nostním. Město Moravská Os trava se za první 
republiky stalo význ. cen trem sio nismu s třetí 
největší obcí v ČSR (po Praze a Brně), číta-
jící ve 30. l. cca 10 tis. osob. Ž. se zapojovali 
do všech moderni začních procesů, plnili roli 
podnikatelů v řa dě prům. oborů (→ Gut-
mannové, → Rothschildové, → Landsberger 
ad.), rozvíjeli terciér a kvartér, značný podíl 
studoval na VŠ, ve městech regionu ve vyso-
kém procentu vykonávali povolání právníků, 
lékařů ap. V průběhu druhé svět. války něm. 
nacisté vyvraždili žid. obyv. rovněž z daného 
regio nu. Přežila jen nepatrná skupina, z níž 
se ně kteří vystěhovali po válce do Izraele 
a USA. Dnes čítá žid. obyv. regionu jen asi 
100 osob, činná je Židovská obec v Ostravě, 
která sdružuje Ž. z širokého okolí. 
Lit.: Veber, V. a kol.: Ž. v novodobých dějinách, Praha 
1997; Spyra, J.: Moravští Ž. v rakouském Slezsku v mi-
nulých staletích, in: Ž. a Morava. Sborník z konfe rence 
konané v listopadu 1999 v Muzeu Kroměřížska, Kro-
měříž 2000; Nesládková, L.: Ž. v procesu proměny pod-
danského městečka Moravské Ostravy v průmys lové 
velkoměsto, Ostrava 20, 2001; Pěkný, T.: Historie Ž. 
v Čechách a na Moravě, Praha 2001. 
Obr.: M (152, 178); S133.   LN 

ŽÍDEK , Ivo, operní a koncertní zpěvák, * 4. 6. 
1926 Kravaře (Opava), † 20. 5. 2003 Praha. 
Studoval gymnázium v → Hlučíně a → Os-
travě (maturita 1945). Sólový zpěv u → R. Vaška 
(od r. 1944), hudební teorii u → J. Schreibera 
(1946). Sólistou ostr. opery (→ NDM) byl 
v l. 1945–48, odkud přešel do ND. Za svého 
ostr. působení byl jed nou z opor ansámblu → 
Z. Chalabaly. Pře svědčivými výkony pod-
pořil jeho orientaci na čes. operní tvorbu. 
Pozornost věnoval i koncertní a komorní 
interpretaci. 
Lit.: Gregor.   JM 

ŽILA , Jaroslav, učitel, básník, * 12. 3. 1961 
Ostrava. 
Vyrůstal v Beskydech, krajina a život předků 
zde utvářely Ž. hodnoty a obraznost. Na PF 
UP vystudoval speciální pedagogiku (1984), 
působí jako učitel. Veřejně publikovat za-
čal v 90. l. 20. stol. Pr votina Drápy kamenů 
(1994) staví do kon trastu pomíjivost a lidské 
kořeny ve spojení s přírodou a přirozeností. 
Sbírka Nejstar ší žena vsi (2000) přináší bás-
nické portré ty těch, kteří nepodléhají osudu. 
K silným osobnostem, které utváří horská 
krajina Bes kyd, se vrací i ve sbírce Tereza 
a jiné texty (2003), úsporný výraz, témata 
vycházející z osobní paměti určují sbírku 
V hrudi pták (2010). Ž. verše doprovodily 
fotografie → V. Koláře v knize Ostrava, 
obležené město (1995). Je zastoupen v an-
tologiích V srdci čer ného pavouka (2000), 
Cestou (2003), v internetové antologii Vrh 
křídel, S tebou sám (2005), v souboru vzpo-
mínek Honzo, ahoj! (2011). Píše texty pro 
ostr. art -rockové seskupení Kazachstán. 
Lit.: Macura, V.: Slova versus papír, Tvar 6, 1995, č. 14; 
Zelinský, M.: Ostrava jako úděl a dar, Tvar 7, 1996, č. 4; 
Exner, M.: Poezie jako eklektický „pro – jev“, Tvar 11, 
2000, č. 13; Chocholatý, M.: Bylo sněhu, že jsem prochá-
zel korunami stromů, Weles, 2008, č. 32/33; Martínková-

-Racková, S.: Kopřivy, nebo hluchavky?, Tvar 22, 2011, 
č. 17.   IM 

ŽIVNOSTI , od 18. století subjekty (firmy) 
v ma jetku fyzických i právnických osob, 
které podnikají na základě zvláštního opráv-
nění (privilegií, živnostenských listů, zá-
pisů do podnikových rejstříků ap.) v oblasti 
země dělství a lesnictví, průmyslové a řeme-
slné výroby, obchodu, dopravy a služeb, řídí 
se přitom zvláštní legislativou (živnosten-
ským řádem) a podléhají zvláštnímu zdanění 
(výdělkové dani).
Ž. historicky navázaly na st. → cechy a ves-
nická necechovní řemesla a služby. Jejich po-
čet u nás pozvolna vzrůstal v době roz kladu 
cechovního zřízení od konce 18. do poloviny 
19. stol. Na rozdíl od cechů již neměly mož-
nost kvantitativní samoregulace. Možnost 
jejich provozování byla většinou snadná, 
a byly tedy vystaveny vzájemné konkurenci. 

ŽIDÉ



572

ŽIVOT ŽIVOTICKÁ TRAGÉDIE

Do r. 1859 se rozlišovaly ž. policejní a ko-
merční. Do skupiny policejních patřily 
cechovní ž. (provozované jen na základě 
úředního povolení po vykonání mistrovské 
zkoušky) a několik desítek svob. ž. (od 50. l. 
18. stol. stát postupně některé ž., např. tkal-
covství plátna, vyňal z cechovního omezení). 
Provozování komerčních ž. (např. manufak-
tur) bylo spjato s privilegii a bylo podřízeno 
zem. úřadům. Živnostenský řád z 20. 12. 1859, 
jenž platil od 1. 5. 1860, dělil ž. na svob., ře-
meslnické (bylo nutné vyučení a průkaz způ-
sobilosti; 54 skupin) a koncesované (jejich 
provozování je závislé na úředním povolení – 
např. knihtiskařství a knihkupectví, stavební 
a hostinská živnost). Živnostenský řád za-
vedl tzv. živnostenská společenstva sdružu-
jící živnostníky příbuzných oborů, přičemž 
od r. 1883 bylo členství v nich obligatorní. 
Mimo živnostenskou výrobu stáli na jedné 
straně rolníci, na druhé straně představitelé 
tzv. svob. povolání, ale zpravi dla ne např. 
domácí dělníci nebo podomní obchodníci. 
Často se formálně nesprávně oddělují ž. 
a průmysl a zapomíná se, že mezi živnosten-
sky provozované služby patřilo např. i posky-
tování úvěrů nebo po jišťování (poskytování 
těchto služeb se však řídilo zvl. legislativou 
a bylo vyňato z působnosti živnostenského 
řádu). Živnostníci byli povinně členy obch. 
a živ nostenských komor (OŽK), fungujících 
(s výjimkou druhé svět. války) v l. 1850–1948 
ve velkých obvodech (čes. Slezsko tvořilo 
zároveň obvod OŽK v → Opavě, zatímco 
severových. Morava patřila k obvodu OŽK 
v Olomouci) jako zájmové samosprávné 
orgány podporující rozvoj ž. (k tomu účelu 
zřídila opavská OŽK r. 1907 Ústav pro zve-
lebení živností) a vůči státu uplatňu jící pří-
slušné návrhy a dobrozdání, např. ve věcech 
rozmisťování stát. hosp. úřadů a škol nebo 
rozšiřování dopr. sítě. Za na cist. okupace 
byla OŽK v Opavě přeměně na v Župní hos-
podářskou komoru. Poválečný spor o územní 
kompetence mezi sousedními OŽK v Opavě 
a Olomouci, vyvolaný zří zením → expozi-
tury ZNV v Moravské → Ostravě, byl r. 1947 

vyřešen vytvořením společné úřadovny obou 
komor v Moravské Ostravě. V r. 1949 přešly 
kompetence OŽK s výjimkou záležitostí zahr. 
obchodu na KNV. Podle živnostenského 
řádu se ž. dále mohly na základě výrobního 
zaměření a umístění dobrovolně seskupovat 
v živnostenská společenstva (jednoty), příp. 
obch. gremia. Dělo se to zejm. na úrovni 
zemí a polit. nebo soudních okr. Velko-
podnikatelé si od r. 1918 navíc zakládali zvl. 
samosprávné organizace podle odvětví a již 
v r. 1918 založili i svou zastřešující organi-
zaci Ústřední svaz československých průmy-
slníků. Vzhle dem k rychlé → industrializaci 
čes. Slezska a severových. Moravy zde po-
čet registrova ných ž. rychle rostl. Dlouho, 
možná až do r. 1945, však byla hustota je-
jich sítě oproti jiným částem regionu znač ně 
větší v tzv. opavském Slezsku a Moravské 
Ostravě. Bylo to způsobeno na jedné straně 
velkým po čtem specializovaných drobných 
živností v početných tradičních městech 
Opavska, na druhé straně přetrvávající „ven-
kovskou“ vybaveností velkých slez. prům. 
obcí v → OKR, které neměly střediskovost 
ani zdale ka srovnatelnou s Moravskou Ostra-
vou. V r. 1895, kdy už síť ž. vykrystalizovala, 
činil poměr jejich počtu v tzv. opavském 
Slezsku oproti → Těšínsku 14 417 : 7 370. 
Po r. 1949 byly ž. až na nepatrné výjimky 
zná rodněny nebo združstevněny a po r. 1989 
do značné míry privatizovány, což se ne-
obešlo bez závažných změn v jejich počtu 
a zamě ření i v živnostenské legislativě. 
Lit.: Gruber, J.: O vývoji živnostenského zákonodárství 
v Rakousku a o cílech reformy živnostenské, Praha 1904; 
Nejedlá, O.: Soupis publikací OŽK v českých zemích pro 
léta 1850–1947, in: Průmyslové oblasti 2, 1969; Ger šlová, 
J.: Živnostenské podnikání, obchodní a živnostenské 
komory za první republiky, SlSb 94, 1996.   JP

ŽIVOT , tvůrčí skupina → Tvůrčí skupina Život

ŽIVOTICKÁ TRAGÉDIE , vyhlazovací akce na-
cistů na Těšínsku. 
Poč. srpna 1944 ztrestala skupina pol. odbo-
jové organizace Zemská armáda (→ Armia 
Krajowa), vedená Józefem Kamińskim, hos-
tinské ho v Životicích (dnes část → Havířova) 

ŽIVNOSTI



573

ŽOCHOVÁ ŽULOVÁ

za kolaboraci s nacisty, čímž vyvolala bru-
tální odvetu tě šínského gestapa. Při přestřelce 
v obci 5. 8. zahynul hostinský, 3 gestapáci 
a 1 odbojář. Následujícího dne gestapo za-
střelilo 36 vybraných mužů z Životic a okolí 
(28 pol. a 8 čes. národnosti) a desítky dalších 
občanů pozatýkalo (→ protinacist. odboj). 
Událost připomíná památník vybudovaný 
v Havířově -Životicích r. 1949, jehož auto-
rem je sochař → F. Świder. Stálá expozice 
zdejší tragédie byla instalována r. 1963 v ži-
votickém zámku, 1979 přemístěna do muzea 
v Havířově a po vybudování vl. budovy vedle 
památníku (1982–84) umístěna sem. 1989 byl 
Památník životické tragédie prohlášen NKP.
Lit.: Jožák, J.: Památná místa protifašistického odboje 
Severomoravského kraje, Praha 1978; Borák, M.: Zločin 
v Životicích, Ostrava 1980; Káňa, O.: Pa mátníky protifa-
šistického boje a osvobození v Severomoravském kraji, 
ČSM-B 34, 1985.   JP

ŽOCHOVÁ , Marie, redaktorka, dramaturgyně 
a publicistka, * 1. 3. 1944 Unčovice (Litovel, 
Olomouc). 
Absolventka FF UP, v 80. l. ab solvovala 
postgraduální studium na Fakultě žurna-
listiky UK. Od r. 1972 působila v → ČTO 
nejprve v redakci zpravodajství (obor kul-
tura a medicína), pak v redakci pu blicistiky, 
dokumentaristiky a vzdělávání se zaměře-
ním na zdrav. vzdělávací pořady. Au torka 
zdrav. cyklů a dokumentárních filmů (jako 
první v republice se v r. 1984 věnova la v pě-
tidílném cyklu problematice AIDS). Dále 
se podílela na cyklech Nebezpečný svět ka-
lorií (od 1981), Aby tělo nebolelo (s Karlem 
Pechem, 1988), Dě dicové starých řemesel ad. 
V 90. l. připra vila pořady O zdraví a Dejte 
léta životu. Za dokumentární zdrav. cykly 
obdržela oceně ní na festivalech Academia 
film Olomouc, Křišťálové srdce Poděbrady 
aj. Je autorkou knížky pro děti Bráška a já 
(2008). Od r. 1990 podniká ve své agentuře 
AM, od r. 2004 AAM, která se věnuje nakla-
datelské činnosti, marketingu, propagaci a re-
klamě (ve spo lupráci s dr. Theissem cyklus 
krátkých filmů Dobrodružství s bylinami).
Lit.: (jk): Bráška a já do slezskoostravských škol, Slez-
skoostravské noviny, leden 2012.   MŠť 

ŽULOVÁ  (Jeseník), do roku 1948 Frýdberk, ně-
mecky Friedeberg, město na západním okraji 
Žulovské pahorkatiny východně od Rychleb-
ských hor; 1 242 obyvatel (2011).
Oblast tzv. preseky (zahrnující dnešní Je-
senicko) kolonizovalo během 13. stol. vra-
tislavské biskupství za dominantní účasti 
slovanského obyv. To však bylo v bojích 
o vliv vratislavskými vévody vyháněno a na-
hrazováno něm. etnikem. Jako předchůdce 
něm. Frýdberku bývají označovány slovan-
ské Sestřechovice, které však zřejmě ležely 
jižněji, na katastru dnešní Vápenné. Samotné 
město předcházel hrad Frýdberk (Vride-
bergkh), vystavěný rodem loupeživých ryt. 
Wüstehube proti vůli biskupa na zač. 14. stol. 
(→ hrady). Když hrad přešel r. 1358 do přímé 
moci biskupa, je již při něm zmiňováno měs-
tečko. Skrovnost jeho poměrů dokládá fakt, 
že ačkoli patřilo město biskupovi, nevznikl 
zde chrám a obyv. bylo přifařeno k sousední 
vsi Skorošice. R. 1377 je tu zmiňováno dě-
dičné fojtství. Doba 15. stol. rozvoji městečka 
nepřála (po husitských válkách součástí 
kaltenštejnského panství), avšak rozvinula 
se těžba stříbra a → sklářský průmysl. Pustý 
hrad byl obnoven renesančně r. 1582 (sloužil 
jako správní středisko biskupského panství), 
r. 1594 zal. při městě tzv. Dolní dvůr. Slibný 
rozvoj však zastavila → třicetiletá válka 
(1639 pobořen hrad, 1642 Švédové napadli 
město, 1657 zkázu hradu dokonal požár). 
Hrad ztratil za války správní funkci a r. 1703 
byl přestavěn na pivovar. Již na konci 17. stol. 
se však rozvíjejí → cechy. V l. 1712–13 vznikl 
na Boží hoře nad městem na místě st. kaple 
dřevěný kostel P. Marie Bolestné (→ poutní 
místa). Od r. 1750 se připomíná osada 
Sorge (dnes Starost) jihovýchodně od města. 
V r. 1793 byl F. potvrzen titul města a zal. 
byly 4 výroční trhy. Škola zde vznikla r. 1801, 
nám. bylo upraveno r. 1804 a v l. 1809–10 
vznikl na místě zrušeného pivovaru kostel 
sv. Josefa (zprvu kuracie, 1870 fara), jehož 
klasicistní stavba využila okrouhlou věž 
(bergfrit) býv. hradu. V r. 1836 měl F. 133 
domů a 931 obyv. V l. 1877–80 byl kostelík 

ŽIVOTICKÁ TRAGÍDIE
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na Boží hoře (uzavřený za josefínských refo-
rem r. 1784) nahrazen novogot. stavbou podle 
projektu vídeňského arch. Friedricha von 
Schmidta (uctívaný obraz P. Marie však sho-
řel r. 1833 při požáru skorošického kostela). 
Důležité bylo pro město otevření železniční 
trati z Dolní Lipové (dnes → Lipová-lázně)
do Bernartic (1896; → dopravní poměry) 
a rozvoj těžby žuly ve 2. polovině 19. stol. (fa 
Hermann Franke -Prießnitz byla od r. 1878 
největším kamenickým podnikem v okolí), 
který vedl také k založení odb. školy pro zpra-
cování kamene r. 1902, přemístěné do nové 
budovy r. 1909. Během 1. poloviny 20. stol. 
vzniklo ve F. několik dalších kamenických 
firem (kromě žuly se zde lámal též vápenec 
a mramor). Na poč. 20. stol. ve městě vznikly 
záložny, hotel, spořitelna, několik spolků ad., 
r. 1935 muzeum a měst. lázně. V r. 1930 mělo 
město 1 287 obyv., z toho asi 10 % → Čechů 
(1926 zal. čes. menšinová škola). Po druhé 
svět. válce bylo město obsazeno sov. vojsky 
8. 5. 1945. Do konce r. 1946 proběhl → od-
sun něm. obyv.; nové dosídlení bylo završeno 
5. 2. 1948 přejmenováním F. na Ž. (přijímání 
nových, dosud neužívaných názvů se stalo 
v Sudetech, zejm. na Jesenicku, trendem – 
srov. Vápennou, pův. Zighartice, Písečnou, 
pův. Sandhýbl, Uhelnou, pův. Serksdorf, ad.). 
2. polovina 20. stol. přinesla památkově ne-
žádoucí demolice hist. staveb a jejich nahra-
zení panelovou výstavbou (zvlášť v prostoru 
hl. nám.), kde však dosud stojí mariánský 
sloup z r. 1898, vystavěný na místě st. sloupu 
z r. 1777, přeneseného tehdy k faře. K památ-
kám se řadí též kamenný most z r. 1846 (so-
cha sv. Jana Nepomuckého z r. 1717 bohužel 

ztracena). Ničivě zasáhly Ž. povodně r. 1997. 
Následujícího r. bylo uzavřeno zdejší kame-
nické učiliště. Ž. má od r. 2006 opět měst. 
status. Její součástí je severně položená 
osada Tomíkovice.
Zdejším rodákem je jeden ze zakladatelů kamenoprů-
myslu na Jesenicku Hermann Franke (1856–1920).
Lit.: Kuča 8; HM 13; Hetfleisch, E.: Das Friedeberger 
Ländchen, Liberec s. d. (asi 1900); Hetfleisch, F. – Krieg-
ler, F.: Friedeberg. Altvater. Geschichte und Schicksal 
eines sudetenschlesischen Städtchens, Augsburg 1974; 
[Hečková, P.]: Ž. – Friedeberg. 650 let městem, Žulová 
2008. 
Obr.: HZ100; M291–292; PM10; Z57.   JI

ŽUPA DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ  VÝCHOD NÍ 
MORAVY A SLEZSKA V MORAVSKÉ OS TRAVĚ, 
organizace soustřeďující divadelní spolky 
a divadelní odbory jiných spolků, 1907–51. 
Pořádala kurzy herectví a rež., vedené čas to 
členy → NDM, vlastnila župní knihovnu 
dram. textů a pomáhala s volbou repertoáru. 
Významně se podílela mj. na div. slavnos tech 
konaných v září 1919 v Moravské → Ostravě, 
pořádala představení v přírodě, div. závody 
(1911 v → Příboře) ap. Do r. 1924 pečo-
vala i o šíření loutkového divadla. V r. 1926 
přistoupila k Ústřední matici divadel ního 
ochotnictva československého jako okr-
sek → F. Sokola -Tůmy. V r. 1927 zřídila vl. 
župní soubor a začala vydávat zpravodaj. Fi-
nancována byla z členských příspěvků a ob-
časných subvencí. Působila na Ostrav sku, 
Místecku, Novojičínsku, Opavsku, → Hlu-
čínsku a → Těšínsku. Jejím zakladatelem byl 
→ F. Eliáš, dále zde působili → B. Čurda-
-Li povský, B. Horák, J. Vodička ad. 
Lit.: Památník Župy divadelních ochotníků v Moravské 
Ostravě 1907–1932, Ostrava 1932.   JŠt 

ŽULOVÁ
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SKLADBA OBRAZOVÉ PŘÍLOHY
Obrazová příloha na přiloženém CD je složena z následujících oddílů, které jsou řazeny abe-
cedně (není-li uvedeno jinak):
A Architektura (řazeno chronologicky)
E Etnografie (řazeno do celků: Kroje a oděvní součástky, Lidová architektura, Lidová plas-

tika, Lidová malba, Slavnosti, zvyky a obyčeje)
H Hory
HZ Hrady, zámky a tvrze
K Kartografie
L Lázně
M Města (řazeno abecedně, v rámci jedné lokality pak od starších vyobrazení po novější 

a od celkových pohledů přes centrální prostory, jako náměstí a ústřední ulice, po jednot-
livé památky města)

P Přehrady
PM Poutní místa
S Sochařství (řazeno chronologicky)
V Výtvarné umění (obsahuje malby, grafiky, design, záznamy performancí, plošné monu-

mentální realizace a fotografie; řazeno chronologicky)
Z Znaky měst a obcí

Obrazový materiál laskavě poskytly následující instituce (v závorce případná zkratka užívaná 
v popiscích):

Galerie výtvarného umění v Ostravě (GVUO),
Muzeum Beskyd ve Frýdku -Místku (MB Frýdek -Místek),
Muzeum Novojičínska v Novém Jičíně,
Muzeum Těšínska v Českém Těšíně,
Slezské zemské muzeum v Opavě (Fotografické pracoviště a Uměleckohistorické praco-
viště SZM),
Státní okresní archiv v Jeseníku (SOkA Jeseník),
Ústřední archiv zeměměřictví a katastru v Praze,
Výtvarné centrum Chagall Ostrava,
Zemský archiv v Opavě (ZAO)
a vlastníci soukromých sbírek a autoři výtvarných děl.
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