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EVROPA!!! KULTURNÍ DĚDICTVÍ
Největší malíři 2. poloviny 19. století

Pierre‑Auguste Renoir

Pierre‑Auguste Renoir (1841–1919) již od dětství vášnivě maloval. Nej‑
prve se stal kopistou v Louvru a postupně se seznámil se svými sou‑
časníky (Monet, Sisley, Cézanne), s nimiž často maloval. Společně se
pak pokoušeli proniknout se svými plátny na slavné pařížské Salóny.
V roce 1874 se konala první výstava impresionistů, která však skončila
finančním fiaskem. Přesto se o jejich díla začali zajímat někteří sběra‑
telé umění. Renoira začali podporovat manželé Charpentierovi, kteří
jej představili mnoha dalším, často vlivným lidem, kteří si u něj začali
objednávat portréty. V 80. letech hodně cestoval, zavítal např. do Itá‑
lie, kde obdivoval díla italských mistrů, což mělo vliv i na jeho tvorbu.
Roku 1892 od něj koupil stát obraz Dívky u klavíru, což bylo velkým
holdem jeho dílu, protože zakoupit plátno ještě za malířova života
a vystavit ho ve státním muzeu bylo zcela výjimečným počinem.
Za zlomové dílo je považována Podobizna paní Charpentierové
s dětmi, obraz, který sklidil velký úspěch na Salónu roku 1879. Re‑
noirovo jméno se začalo dostávat do povědomí a začal být vyhledáván
jako portrétista. Malíř mistrně zachytil na skupinovém portrétu svou
podporovatelku Marguerite Charpentierovou s jejími dvěma dcerami.
Všechny tři postavy jsou pak umně zakomponovány do scény s leží‑
cím černobílým psem, karafou, tácem s ovocem a vázou s kyticí na
stolku. Barva stěn a bleděmodré šatičky holčiček pak ještě více zdůraz‑
ňují černou barvu šatů matky s poodkrytou bílou krajkou.
Mezi nejznámější Renoirovy obrazy a zároveň impresionistická ve‑
ledíla patří Moulin de la Galette,
na němž vidíme malířovy přátele
vmíšené do veselého davu baví‑
cích se hostů. Malíř zalil své po‑
stavy deštěm světelných kapek,
které jako rosa pokrývají těla lidí,
látky, zem a také předměty. Jed‑
notlivé postavy se pak ve světle
jakoby chvějí. V popředí vidíme
hlavní postavy: tři muže a mat‑
ku s dcerou a chlapce, který se
usmívá na blonďatou holčičku. Ve
druhém plánu jsou pak zobrazeny
Dívky u klavíru
tančící páry na parketu. Tanečníci

v popředí jsou namalováni výrazněji, ti vzdálenější již
nemají jasné rysy, přesto vyvolávají dojem tance.
Francouzský malíř Pierre‑Auguste Renoir, jeden ze
zakladatelů impresionismu prohlásil na sklonku svého
života, že v jeho životě neuplynul ani jediný den bez
malování.
Marek ZÁGORA,
absolvent FF

Podobizna paní Charpentierové s dětmi

Moulin de la Galette
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NEJKRÁSNĚJŠÍ HORY
MORAVSKOSLEZSKÝCH BESKYD
Čertův mlýn
„Nebyly ty naše hory, Javorník, Radhošť, Kněhyně, Čertův
mlýn, Smrk, Ondřejník, Lysá Hora, nebyly tu od věčnosti. Měly
svou dobu zrodu, mládí, dospívání. Ale také tyto velikány čeká
staroba a smrt zarovnáním do plochy. Vše se mění a vyvíjí − ří‑
kali již i staří řečtí filozofové. I ty naše hory stárnou, zestárnou
a nakonec zmizí. Zdají se býti nehybné a neproměnlivé, ale to
proto, že my lidé jsme tu jen na chvilku jako ty jepice. Kdyby‑
chom vstali jednou za tisíc let, nebo raději za deset tisíc let, vidě‑
li bychom, jak ty hory žijí, že totiž mění svoji podobu a vzezření.
Arciže, museli bychom si v mysli zkrátit tisíc let na minutu.“
Prof. Václav Dědina*
Jakkoli je Čertův mlýn (1206 m n. m.) čtvrtou nejvyšší horou
Moravskoslezských Beskyd, je také nejvyšší horou Zlínského
kraje a samozřejmě i okresu Vsetín. Zvedá se jižně od Čeladné
(zčásti ještě na jejím katastru), aby nakonec skončil v úplně ji‑
ném kraji. Což na jeho kráse i jisté tajemnosti rozhodně neubí‑
rá. Naopak – láká nás zvláštním uskupením pískovců a zdrá‑
háme se uvěřit geologům, že v podstatě jde o rozjíždění bloků
godulského pískovce. Doc. Ing. Jan Folprecht, CSc., zpracoval
v roce 2001 dokonce celou teorii o tom, že onen „čertův stůl“
(na krásném snímku Rudolfa Jandy), sestávající ze zajímavě
postavených kvádrů (nohy stolu), které jsou umocněny nád‑
hernou vrchní kamennou deskou (vlastní plocha stolu) by
mohl být dávnou megalitickou památkou. Není divu – na prv‑
ní pohled člověka napadne, že nejde o náhodu, ale skutečně
o nějaký „dolmen“ jichž je v Evropě více a dosvědčují tak, že
předkřesťanská civilizace (Keltové?) stavěla kamenné solární
*
Václav Dědina (1870−1956) profesor geomorfologie a ze‑
měpisu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, člen Královské
české společnosti nauk, Masarykovy akademie práce, Bulharské ze‑
měpisné společnosti, České společnosti pro mineralogii a geologii
a České společnosti zeměpisné. V letech 1929−1937 šéfredaktor roz‑
sáhlého encyklopedického díla Československá vlastivěda.

observatoře, jejichž pomocí sledovali oba slunovraty a určova‑
li doby a rytmus polních prací. Pochopitelně, že bychom byli
rádi, kdyby se uvedená teorie prokázala, avšak musíme si po‑
čkat na nějaký stroj času, abychom zjistili pravdu.
Každopádně jsou výlety z Pusteven, z Kunčic pod Ondřej‑
níkem, z Čeladné i z Trojanovic nádherným zážitkem (Na‑
učná stezka Čertův mlýn vede přes jihozápadní svahy tohoto
unikátního přírodního jevu). Celá oblast je součástí rozsáhlé
Národní přírodní rezervace Kněhyně – Čertův mlýn, vyhlá‑
šené v roce 1982 pro oblast 195 hektarů. Snad nejznámější je
ona pověst o čertovi, jakkoli se podobá mnoha jiným, i jinde
vyprávěným:
Před dávnými časy bydlila pod starou hutí selka s jedinou
dcerou. Avšak stále nepřicházel zájemce o ženitbu. A dcera si
jednou povzdychla, že i čertu by se upsala. Nu a klasicky se jed‑
noho dne objevil myslivecký mládenec, který na matčiny námit‑
ky odpovídal, že je bohatý a leccos umí. A tak si nakonec plácli.
Selka chtěla, aby na vrcholku hory do osmačtyřiceti hodin my‑
sliveček postavil mlýn. Druhý den jim poradil rodinný přítel,
aby si schovali kohouta, neboť jakýsi žebrák po Bečvách chodí
a kohouty skupuje. A to je zachránilo. Když byl mlýn o druhé
noci téměř hotov, zakokrhal brzy po půlnoci kohout, jejž sel‑
ka na střechu stavení vysadila. Tu čert, který právě nesl velikou
skálu na zádech, řetězy opásanou, upadl s kamenem a moc jeho
byla zlomena. Čerta z kraje posléze vyhnal vojenský vysloužilec.
Oblast Kněhyně a Čertova mlýna nám také připomíná
druhou světovou válku. Na podzim roku 1944 zde operovala
1. československá partyzánská brigáda Jana Žižky, které velel
Jan Ušiak (1914-1944) a náčelníkem štábu byl Dajan Bajano‑
vič Murzin (1921-2012). Výraznou podporu poskytli tehdy
partyzánům zejména občané Čeladné. V lese najdeme ještě
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zbytky zemljanky a pomníček partyzánky Růženy Valentové
(1909-1944), která zde zahynula s dalšími pěti členy partyzán‑
ského oddílu.
Přírodních zajímavostí zde najdeme mnoho. Například pět
pseudokrasových jeskyní. Nejdelší Čertova díra má přes 70
metrů a hluboká je 30 metrů. Je zajímavým zimovištěm neto‑
pýrů, probíhá zde i jejich sčítání. Flóru zastupují smrk ztepilý
a buk lesní. K významnějším rostlinným druhům patří oměj
tuhý moravský, který se vyskytuje pouze v Moravskoslezských
Beskydech, nalezneme zde i rybíz alpský. Ještě v minulém sto‑
letí se v okolí Čertova mlýna vyskytoval a pravidelně rozmno‑
žoval kriticky ohrožený tetřev hlušec, jehož druh je bohužel již
dnes možné označit za vyhynulý.
Petr ANDRLE
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Poznámka redakce. Chcete‑li se více dozvědět o našich krás‑
ných Beskydech, doporučujeme dvoudílnou, barevnou, bohatě
ilustrovanou publikaci Petr Andrle a kolektiv O lidech v Beskydech a o pozoruhodných památkách a přírodních zajímavostech, I a II. Vydala Moravská expedice, podzim 2015
a 2016 (formát A4, pevné desky, á 490 stran; zájemci, pište na:
ondrejnikrozhledna@seznam.cz).

Úchvatný pralesní snímek z kněhyňských lesních útrob
pořídila Helena Figallová

Čertův mlýn Janda

Čertův mlýn z letadla

Čertův mlýn
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VZPOMÍNKY NA JANA PATOČKU
• Daniel Kroupa

Vzpomínky III.
Na ulici jsem se s panem profesorem Patočkou ocital nejčastěji
se ta škola může jevit jako vysoká.“ Vevnitř už totiž probíha‑
po přednáškách, pokud ovšem na něj nečekali jeho přátelé. To
ly čistky a ti nejlepší učitelé museli odejít. Nejdříve ze strany
jsem se raději zdvořile rozloučil a šel po svých. Nechtěl jsem
a potom z fakulty, jejíž úroveň klesala čím dál hlouběji. Ne‑
jej obtěžovat, ale také jsem nechtěl zmeškat příležitost probrat
straníci na tom tentokrát byli o trochu lépe, šli jako druzí. Jan
téma, které mě právě zajímalo. Když byl pan profesor volný,
Patočka naštěstí do důchodu.
vždy jsem se dovolil, zda ho můžu doprovodit. Nechodil nijak
Starost o své studenty, jak jsem se dozvěděl později od Ra‑
rychle, jeho krok byl spíše krátký, a když se potřeboval sou‑
dima Palouše, projevoval profesor Patočka již v roce 1948.
středit, zastavil se, dokud myšlenku přesně nezformuloval.
Jeho donutil dokončit studium filosofie co nejdříve, protože
Cestou z fakulty moje otázky směřovaly vždy k tématu, o kte‑
bylo zřejmé, že se bude vyhazovat. Sám zůstal nestraníkem,
rém mluvil na přednášce či semináři. Potkával jsem ho však
ale nezazlíval svým žákům, že do strany vstoupili, pokud jim
dosti často, když kráčel směrem opačným.
to umožnilo pokračovat v poctivé filosofické práci. Pomáhal
Z domova v Břevnově chodíval na filosofickou fakultu na
však i těm svým žákům, kteří se vrátili z vězení. Svědectví
Starém Městě pěšky, zatímco já jsem mířil do Dejvic na fa‑
o tom podal Jaroslav Kohout.
kultu elektrotechnickou na povinný seminář. Vždycky se se
Náhodných setkání s Patočkou na ulici jsem zažil více, na
mnou zastavil a vyptával se na moje studia. Říkal jsem mu, že
Národní třídě, Na Příkopech i jinde. Vždy se alespoň na chvil‑
mě nejvíce zajímají teoretické předměty jako fyzika a matema‑
ku zastavil a zajímal se, co je nového. Jednou jsem mu s hr‑
tika. Jenže právě na nich jsem ztroskotal: konkrétně jsem neu‑
dostí referoval, že jsme se s Martinem Paloušem, Zdeňkem
dělal zkoušku z lineární algebry. Právě ten seminář se mi kryl
Neubauerem a dalšími rozhodli obnovit platonskou akademii.
se seminářem Patočkovým, a zatímco teorii jsem se dokázal
Nejprve mávnul rukou a utrousil, že to je jenom taková dětin‑
naučit ze skript, k řešení příkladů bylo třeba praxe, kterou si
ská hra. Pak se zarazil a dodal, že i hra se může stát zatraceně
bylo možné osvojit pouze na seminářích. Paradoxně právě do
vážnou, protože paidia a paideia souvisí i etymologicky. Tehdy
tohoto oboru patřily eliptické integrály, o nichž Patočka s ob‑
jsem zajisté netušil, jak vážná to bude hra. Podle sídla v bytě
libou citoval Husserlův vtip o regionálních ontologiích, totiž
Paloušových na pražské Kampě jsme ji nazývali Kampademií,
že se nehrají na houslích. Vyhazov z lineární algebry pro mě
k jejím členům se postupně připojili Pavel Bratinka, Tomáš
znamenal vyhazov z elektrofakulty.
Halík, Helena Weberová, Ivan Havel a po návratu z vězení
Když jsem se Patočkovi svěřil se svým neúspěchem, proje‑
i Václav Havel, na jehož Hrádečku jsme pořádali každoročně
vil starost, co budu dělat dále a nabízel mi pomoc. Když jsem
filosofická sympozia. V Kampademii měli přednášky i takové
mu řekl, že mám blízko ke křesťanství a že uvažuji o studiu na
veličiny jako Charles Taylor nebo Paul Ricoeur. Pravidelnou
evangelické teologické fakultě, ožil a hned mi napsal doporu‑
činnost udržovala až do sametové revoluce. Patočka se osobně
čení s tím, že je mám odevzdat děkanovi, který býval jeho pří‑
jejího rokování sice nezúčastnil, ale jeho filosofické myšlenky
telem. Byl jsem mu za to velmi vděčný a hned následující den
byly na pořadu stále.
jsem se šel k panu děkanovi ohlásit. Jeho
sekretářka mě vlídně vyslechla, lístek
s doporučením si přečetla a zeptala se,
kdože mě to doporučuje. Když jsem vy‑
slovil jméno Patočka, tón změnila a sdě‑
lila mi, že pan děkan nemá a nebude mít
na mě čas. Inu normalizace.
Při příštím setkání jsem těchto
podrobností pana profesora ušetřil. Řekl
jsem mu prostě, že to na teologii nejde
a že se tedy pokusím dostat na studium
při zaměstnání na filosofické fakultě.
S doporučením zaměstnavatele se po‑
litické pozadí uchazeče už nezkoumalo
a nějaká šance na přijetí tu byla. „Cože“,
Setkání disidentů na Hrádečku u Václava Havla. Zprava: Václav Havel, Daniel Kroupa,
zvolal Patočka, „vy chcete teď jít studo‑
Radim Palouš, Pavel Bratinka, Helena Weberová, Zdeněk Neubauer.
vat na filosofickou fakultu? Nu, zvenku
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VĚDA A ŽIVOT NA NAŠICH
PARTNERSKÝCH UNIVERZITÁCH
Vznik a rozvoj Slezské univerzity v Katovicích
Prof. dr hab. Mieczysław Balowski

Je absolventem oboru polská filologie na Vratislavské univerzitě. Doktorskou práci Lin‑
gvistická analýza českých a polských aforismů obhájil na Opolské univerzitě. Habilitoval
se nejprve na Ostravské univerzitě v roce 2000, a pak na Univerzitě Adama Mickiewicze
v Poznani v roce 2004. Profesorem polského jazyka byl po řádném profesorském řízení
na Ostravské univerzitě jmenován prezidentem Klausem v roce 2005. Na FF OU pracuje
od roku 2000.
Prof. M. Balowski se zabývá českým a polským jazykem, otázkami onomastiky, ter‑
minologie, sémantiky a uměleckého stylu. Zkoumá také otázky vlivu multikulturnosti
na vývoj komunikačního aktu a národního jazyka. Je autorem 9 knižních publikací,
kolem 250 vědeckých studií a editorem více než 40 vědeckých kolektivních monografií.
Je zakladatelem a vedoucím redaktorem recenzovaného vědeckého časopisu Bohemistyka, (na seznamu ERIH PLUS) a časopisu Studia Filologiczne; je rovněž členem Slovanského výboru Polské aka‑
demie věd a členem dvou komisí PAV: jazykovědné (pobočka v Katovicích) a slavistické (pobočka v Poznani). Byl vy‑
znamenán několika polskými řády (Stříbrný kříž, Zlatá medaile za zásluhy, Medaile Komise národní edukace a další).
Redakce Listů FF
Slezská univerzita v Katovicích vznikla v roce
řadí významné světové osobnosti – Eugéne
1968, avšak její počátky sahají do roku 1928,
Ionesco, Josif Brodski, Jacques Derrida…
kdy zde vznikl Pedagogický ústav. Ten byl
Největší fakultou SU je dnes fakulta filo‑
v roce 1950 přejmenován na Vysokou školu
logická (Wydział Filologiczny). Vznikla roku
pedagogickou. Byla zaměřena zejména na
1973 v Sosnovci se třemi základními ústavy
humanitní vzdělávání. Představitelé města se
(Ústav polské filologie, Ústav ruské filologie
obrátili na Jagellonskou univerzitu v Krakově
a Ústav cizích filologií). V roce 1974 zde stu‑
s návrhem na otevření pobočky Jagellonské
dovalo kolem 500 studentů, dnes – přes 6 ti‑
Univerzitní knihovna
univerzity v Katovicích. O šest let později byla
síc studentů a 250 doktorandů.
na základech Vysoké školy pedagogické a po‑
Po ukončení l. semestru mohou studenti
bočky Jagellonské univerzity zřízena v Ka‑
v rámci programu MOST (mobilní student)
tovicích Slezská univerzita. Jejím hlavním
studovat současně na několika polských uni‑
posláním bylo uspokojit edukační potřeby
verzitách, na každé jeden nebo více semestrů.
slezské společnosti. Byla zde zavedena studia
Studijní nabídka Slezské univerzity je
v oborech polská filologie, pedagogika, psy‑
velmi široká. Vznikla řada úzce specializo‑
chologie, historie, právo, administrativa, pří‑
vaných center (Centrum výzkumu menších
Filologická
fakulta
v
Sosnovci
rodní vědy. Díky rychlému rozvoji má dnes
kultur, Centrum výzkumu byzantské litera‑
Slezská univerzita 3 500 zaměstnanců a přes
tury, Centrum výzkumu interaktivní narrace
2 tisíce vlastních vědeckých pracovníků.
SPRINT‑SEARCA, Centrum kanadských a in‑
V roce 1968 měla nová univerzita 4 fakul‑
terdisciplinárních studií).
ty, dnes má fakult 12 a studuje na nich kolem
Stojí za připomenutí, že někdejší děkan
35 tisíc studentů a doktorandů. Na základě
Filologické fakulty SU, prof. Dr. hab. Abła‑
dohody měst Svazu hornoslezské aglomerace
mowicz, se velmi zasloužil o rozvoj ostrav‑
byly některé fakulty přeneseny do Sosnovce,
ské romanistiky. Na osobní pozvání tehdejší
Těšína a Chorzova.
děkanky, doc. Mrhačové, přijížděl více než
Uniwersytet Slaski
Většina fakult Slezské univerzity získala
15 let do Ostravy, kde přednášel francouz‑
postupně právo habilitačních a profesorských řízení a univer‑
skou literaturu a přispěl tak k rozvoji a k akreditaci jejího ma‑
zitní rada schvaluje udělení nejvyšší vědecké hodnosti – do‑
gisterského studia.
ctor honoris causa. K osobnostem, které tento titul získaly, se
Mieczyslaw BALOWSKI
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FILOZOFICKÁ FAKULTA
V MĚSÍCI BŘEZNU
Před 40 lety zemřel filozof světového jména – Jan
Patočka
Na rok 2017 připadají dvě jubilea nejvýznačnějšího českého fi‑
lozofa 20. století – Jana Patočky (filozofa sókratovského typu,
jak jej nazval Petr Pithart), žáka světoznámého německého
filozofa moravského původu – Edmunda Husserla, zaklada‑
tele fenomenologie. Jan Patočka se narodil 1. 6. 1907 a zemřel
13. 3. 1977. K jeho žákům patřil i filozof a politik Daniel Krou‑
pa, někdejší externí učitel naší katedry filozofie. Slovo dalo
slovo – a redakce Listů FF se po dohodě s vedením fakulty
rozhodla náležitě uctít památku profesora Jana Patočky, jehož
dílo je trvalou součástí evropské kultury. Po celý semestr otis‑
kujeme v Listech vzpomínky Daniela Kroupy na Jana Patočku
a podařilo se nám ve velmi krátkém čase vydat malou knížku,
spíše brožuru, s texty autorů, kteří buď byli přímými Pato‑
čkovými žáky, anebo mají k jeho filozofii vztah. Knížka vyšla

v rekordním čase necelých 20 dnů, získala ISBN a bude tak
rozesílána do nejvýznamnějších knihoven ČR. Máme z toho
upřímnou radost a děkujeme všem, kdo pomohli – od ředitele
Filosofického ústavu Akademie věd přes autory článků, recen‑
zenty, pana sazeče až po paní Jurovou, referentku pro vědu
a výzkum FF OU. Vydání knížky stálo fakultu něco přes 4 tisí‑
ce korun. Celý náklad byl vytištěn a odeslán na FF do tří dnů!
V roce 2017 chystá redakce Listů po dohodě s děkanátem ještě
jednu jubilejní brožuru: na podzim 2017 totiž uplyne 500 let
od vzniku reformace, od chvíle, kdy Martin Luther přibil
na dveře kostela ve Wittenbergu svých 95 tezí. Bude to rov‑
něž drobná knížečka, ale věříme, že vás potěší a že přispěje
k prestiži FF OU.
Eva MRHAČOVÁ, Vladimír ŠILER

Studentský literární časopis Nereální⁵
V nedávné době na naší filozofické fakultě vyšlo druhé číslo
studentského literárního časopisu Nereální⁵. Jeho originální
obsah vytváří skupina bohemistických studentů v čele s Roma‑
nem Poláchem, básníkem a doktorandem naší fakulty. V tomto
časopise najdeme příspěvky
rozmanitých povah – nara‑
zíme na malé literární eseje,
recenze literárních děl, inter‑
pretace literárních textů nebo
rozhovory s význačnými li‑
teráty (Emil Hakl, Stanislav
Komárek). Autoři tak chtějí
v čtenářích, zejména pak ve
studentech, vzbudit větší zá‑
jem o literaturu a motivovat
je k vlastním projektům. Tato
literární revue zaplňuje ob‑
rovskou mezeru na poli ost‑
ravských literárních časopisů,
které se objevily naposledy
před deseti lety.
Co se týče pravidelnosti
vycházení tohoto časopisu,
idea redakce je taková, že by
jejich periodikum mělo vy‑
cházet jednou za semestr, tak‑

že dvakrát ročně. Ale od prvního čísla uplynul necelý rok, tak
uvidíme, s jak dlouhou odmlkou se dočkáme třetího vydání.
Barbora MICHLOVÁ,
studentka FF
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Den s překladem po dvanácté:

na cestě od španělských souvětí přes hledání rytmu a stylu až k bručákům
a béwéáčku
Studentská překladatelská soutěž naší filozofické fakulty má za
sebou dvanáct ročníků a s nimi dvanáctero zastavení nad roz‑
manitostmi překladu a tlumočení – dvanáct Dnů s překladem.
Program Dne přitom zůstává věrný tradici založené při jeho
zrodu: přednáškové dopoledne je pestré tematicky i speciali‑
zací hostů, otevírá cestu k tlumočení i k překladu – odborné‑
mu i uměleckému, prózy i poezie, a nabízí příklady z palety
jazyků. A v neposlední řadě zůstáváme také rádi věrni tradiční
spolupráci s kolegy ze Slovenska, která má v oblasti translato‑
logické dávné a silné kořeny (že by nebylo náhodou, že se Jiří
Levý – jak bylo připomenuto v jedné z přednášek – narodil
v Košicích?).
Letos se posluchači ocitli nejprve v houštích španělských
souvětí, komplikovaných rovněž vrstevnatým systémem špa‑
nělských slovesných časů, a s doprovodem Blanky Stárkové,
překladatelky a rozhlasové redaktorky, se propracovali od
jejich neúspěšných převodů oceněných cenou Skřipec k pře‑
kladům zdařilým. Marián Andričík, slovakista, anglista
a translatolog Univerzity P. J. Šafárika v Košicích, obrátil di‑
váckou pozornost od Márquezových próz k anglicky psané
poezii, především k jejím rytmickým tvarům, k hledání jejich
funkce a významů a k možnostem jejich zachování v cílovém
textu a v cílové kultuře. A byla to zpráva o hledání nejen sys‑
tematicky akademicky zpracovaném, ale také velmi osobním
a aktuálním, neboť Marián Andričík právě pracuje na prvním
slovenském překladu Miltonova Ztraceného ráje. Ještě dale‑
ko osobnější překladatelskou zpovědí bylo vystoupení Petra
Vidláka, polonisty a překladatele, jehož dlouhodobým pře‑
kladatelským zájmem je próza Olgy Tokarczukové, dnes již
významné a velmi oceňované polské autorky, jejíž dílo si ve
svých počátcích našlo cestu k českému čtenáři právě prostřed‑
nictvím překladů Petra Vidláka. Na příkladu nejnovějšího ro‑
mánu Tokarczukové Knihy Jakubovy (česky 2016) Petr Vidlák
ukázal, že k úspěšnému překladu je mnohdy vedle překlada‑
telského talentu a souznění se stylem autora zapotřebí také
kompetentního redakčního týmu, který poskytne oporu při
odhalování aluzí, jejich pretextů a dobových i současných ko‑
notací. Pozornost publika i živý ohlas si v nemenší míře udržel
i závěrečný příspěvek Radovana Lakosila, překladatele, tlu‑
močníka a externího vyučujícího katedry germanistiky, který
znovu potvrdil, že není všedních a nezajímavých překladatel‑
ských oblastí – práce pro firmy či instituce, ať už se týká pře‑
kladu odborných a úředních textů nebo tlumočení v provozu
i na oficiálních setkáních, poskytuje dostatečná dobrodružství
a žádá si představivost, kreativitu i investigativní schopnosti.
Dlouhá řada výborně vybraných příkladů byla mimo jiné i za‑
jímavou ukázkou živé „spolupráce“ jazyků v multikulturním
firemním prostředí, kde do hry nevstupují jen hlavní pracovní
jazyky, v tomto případě němčina a čeština, ale také angličtina

jako lingua franca a dle potřeby třeba i italština, jedná‑li se
o pojmenování dobře známého zařízení italského dodavatele.
K práci překladatele tak patří i srovnávací žánrová a jazyková
analýza žádostí, o nichž zadavatel překladu nehodlá říci více,
než že jde o obyčejné béwéáčko, a vpravdě sherlockovský čich,
s nímž se tlumočník nenechá svést na scestí zvukomalbou
zdánlivě ryze českého hovorového výrazu bručák, ale dopátrá
se pravého významu odvozeného z italského slova bruciatore,
odborného výrazu z oblasti energetiky.
Děkujeme všem přednášejícím za sdílené poznatky, zku‑
šenosti i inspiraci, a všem posluchačům za pozornou účast,
některým z nich za věrnou přízeň napříč dvanácti sezónami.
Renáta TOMÁŠKOVÁ
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STUDENTSKÁ ANKETA
V měsíci březnu organizovala redakce LISTŮ FF stu‑
dentskou anketu. Proběhla mezi studenty interního
studia a záměrně i mezi studenty Univerzity třetího
věku. Její výsledky zpracováváme a seznámíme Vás
s nimi v dalším čísle Listů.

Milí studenti
A. prezenčního studia
B. Univerzity třetího věku!
Blíží se volby nového českého prezidenta.
Uveďte, prosím, jaké vlastnosti považujete
při výkonu nejvyšší funkce ve státě za nejdůležitější, popřípadě jaké vlastnosti by vám
na novém prezidentovi nejvíce vadily. Neuvádějte, prosím, žádná jména.
Redakce Listů FF

VYŠLA CENNÁ
KNÍŽKA

Alena BOROVCOVÁ:
Kulturní dědictví severní státní
dráhy.
Autorka publikace, Mgr. Alena Borovcová, Ph.D., je absol‑
ventkou oboru Dějiny umění se zaměřením na památkovou
péči a technické památky (Bc. 1996) a oboru Kulturní dějiny
(Mgr. 2007, Ph.D. 2014) na FF OU. V letech 2008–2016 pů‑
sobila jako odborná asistentka na této katedře. Svůj výzkum
zaměřuje především na problematiku železnic; v této oblasti
se podílí na řešení celostátních grantových úkolů. Poslední
její publikace spolu s předchozí – Kulturní dědictví Severní
dráhy císaře Ferdinanda (2012) – představuje mj. význam‑
ný učební materiál pro studenty bakalářského oboru i obou
oborů magisterských, které nabízí naše katedra dějin umění
se zaměřením na památkovou péči a technické památky.
Eva MRHAČOVÁ
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O ediční řadě průmyslového dědictví vydávané Národním památkovým
ústavem v Ostravě
Kniha Aleny Borovcové Kulturní dědictví severní státní dráhy
je poslední z knih ediční řady průmyslového dědictví, vydá‑
vané Metodickým centrem průmyslového dědictví Národní‑
ho památkového ústavu. Předcházely jí publikace věnované
dalším klíčovým oborům a tématům – hornictví (ostravsko
‑karvinský kamenouhelný revír), hutnictví (Vítkovické žele‑
zárny), textilnímu průmyslu (významná textilní centra Mo‑
ravy a Slezska – Brno, Frýdek‑Místek, Krnov), průmyslovým
aglomeracím (rosicko
‑oslavanská aglomerace) a konečně
dopravě (mimo široce pojatou železnici i specifické téma ost‑
ravských letišť). Cílem této edice není jen informace o úzkém
segmentu kulturního dědictví, ale zejména snaha o objasně‑
ní specifických, ne vždy zcela zřetelných hodnot, kterými je
průmyslové dědictví definováno – mimo hodnoty historické,
urbanistické, architektonické jsou jimi například hodnota ty‑
pologická, technická nebo hodnota technologického toku.
Kniha Aleny Borovcové navazuje na autorčinu publika‑
ci z roku 2012, věnovanou první z páteřních tratí na území
dnešní České republiky – Severní dráze císaře Ferdinanda. Na
rozdíl od ní byla tato druhá páteřní trať, jak její název napoví‑
dá, budována erárem a odrážela tak státní koncepci a priority
v budování železnic v polovině 19. století. Směřování k seve‑
ru – k přístavu v Hamburku mělo řadu důvodů, mimo jiné

i význam vojenský. Dráha navázala na Severní dráhu císaře
Ferdinanda v Brně a v Olomouci, odkud byla vedena na Prahu
a dále pak na Podmokly (dnešní Děčín), kde se napojila na
saskou železnici směřující k Drážďanům (později doplněna
vlastním spojením Brno–Vídeň). Kniha přibližuje okolnos‑
ti a historii vzniku Severní státní dráhy, její těžiště však leží
v shrnutí dlouholetého systematického průzkumu stavebního
vývoje jejich nádraží – v ucelené typologii železničních stanic
i jednotlivých drážních budov, již doprovází výběrový katalog
památkově chráněných nebo k památkové ochraně navrže‑
ných staveb. Systematické průzkumy na poli památkové péče
tak dosáhly dalšího milníku v poznání a památkovém hod‑
nocení významných témat, jakými jsou bezesporu železniční
doprava a páteřní železniční tratě na území republiky. Čtivý
text doprovází bohatá – a často doslova vzácně objevená i ob‑
jevná – obrazová dokumentace.
Michaela RYŠKOVÁ,
Národní památkový ústav

Ohlédnutí za týdnem neklidu
Před pěti lety, v roce 2012, plánovala pravicová vláda Petra
Nečase zavést reformu vysokého školství, v jejímž rámci bylo
zahrnuto kromě placení povinného školného také výrazné
omezení akademických svobod. Tato reforma školství souvi‑
sela s širší neoliberální politikou, kterou tato vláda prosazova‑
la. Jejím hlavním cílem byla privatizace a současně tzv. politi‑
ka utahování opasků (tj. výrazné snižování veřejných výdajů).
Povinné školné tak mělo kompenzovat úbytek financí ze stra‑
ny státu, a také otevřít větší prostor soukromým vysokým
školám. Od tohoto bodu reformy však postupně ministerstvo
školství reprezentované tehdejším ministrem Josefem Dobe‑
šem ustoupilo k tzv. zápisnému. I to však ve své podstatě bylo
povinným školným. Po studentských protestech se nakonec
tehdejší ministr Dobeš vzdal i zápisného a trval pouze na na‑
výšení poplatků za studium u studentů, kteří překročili stan‑
dardní dobu studia. Jiným faktorem reformy pak byl pokus
o zavedení „rad vysokých škol“, které měly získat rozhodující
slovo oproti tradičním akademickým senátům. Tyto instituce
měly být externím zásahem do vnitřních poměrů univerzit.
Měly představovat propojení akademické půdy se soukromým
a politickým sektorem. Výše naznačená fakta, a také velice
arogantní přístup tehdejšího ministra školství k akademické
sféře, vyvolala vlnu odporu nejen u vysokoškolských studen‑
tů, ale i u části univerzitních pedagogů. Prvotním impulsem

k odporu bylo označení informačního setkání akademické
obce Univerzity Karlovy (19. ledna 2012) Josefem Dobešem za
„podněcování k sociálním nepokojům“. Tento výrok násled‑
ně podpořil i tehdejší prezident Václav Klaus. Zasedání aka‑
demické obce UK bylo podpořeno studentskou akcí, při níž
studenti vyhodili z balkonu Právnické fakulty 90 melounů
jako symbol 90 milionů korun, které příprava reformy stála.
1. února pak Brnem prošel tisícihlavý studentský protestní
průvod. Tyto projevy nesouhlasu však byly tehdejší vládou ba‑
gatelizovány, shazovány či přímo ignorovány, což vyvolalo ce‑
lorepublikovou protestní akci nazvanou Týden neklidu, který
ve svém důsledku vedl k odvolání ministra Dobeše a nepřijetí
reformy v plánovaném znění. Do protestů se zapojily vyso‑
ké školy z Prahy, Brna, Olomouce, Hradce Králové, Liberce,
Opavy, Českých Budějovic, Jihlavy, a také Ostravy.
Naši studenti se s podporou vedení univerzity zapoji‑
li 28. února do akce nazývané Noc univerzit, v jejímž rám‑
ci probíhaly přednášky, diskuse a konference, ale také růz‑
ná kulturní vystoupení. Zvláště zajímavá byla přednáška
prof. PhDr. Jana Kellera. Profesor Keller nesouhlasil přede‑
vším s obsahem vzdělávací reformy. Základní premisou jeho
nesouhlasu bylo omezení terciárního vzdělání pro široký
okruh lidí. Nesouhlasil také s navrhovaným modelem VŠ, přes
rady VŠ, a to především z důvodu minimální kontrolovatel‑
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nosti takového aparátu a vysoké míry propojenosti soukromé‑
ho a veřejného prostoru ve státní správě. Za vhodnější příklad
pak uváděl systémy VŠ ve skandinávských zemích, přičemž
neopomenul upozornit, že jsou však součástí komplexnějšího
sociálního systému. 29. února pak společně se studenty Slezské
univerzity v Opavě proběhl protestní průvod od Nové radnice
přes centrum města Ostravy na Masarykovo náměstí.
Jaké změny vidíme ve vysokém školství po pěti letech? Jaké
cíle a požadavky má univerzita na své absolventy?
Současný stav se příliš neliší od toho před pěti lety. Osob‑
ně vidím velký problém v systému financování jednotlivých
oborů, zvláště výrazné podfinancování humanitních oborů.
Tento stav je zapříčiněn tzv. koeficientem ekonomické ná‑
ročnosti. Humanitní obory jsou standardně chápány jako
nízkonákladové, což se odráží v mizerném stavu edukačních
pomůcek (např. knih, přístrojů, pc programů aj.), nedostat‑
ku prostor, menších možnostech zahraničních stáží atd. Ve
výsledku dochází k nedostatečné konkurenci schopnosti ab‑
solventů ve svém oboru ve světovém měřítku. České huma‑
nitní vědy tak stagnují a zaostávají za vědeckými světovými
centry. Na druhou stranu je zde nechvalně známá snaha uni‑
verzit snížit nároky na studenta a zvýšit tak jejich počet a tím
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pádem i dotace získané „na hlavu“. Zpětnou vazbou k těmto
praktikám může být tak úpadek prvotního entusiasmu pů‑
vodně nadějných studentů.
Zajímavý příspěvek, který je možné částečně spojit s otáz‑
kou po cílech a požadavcích univerzit na studenty, je článek fi‑
losofa Václava Bělohradského Postsekulární společnost II aneb
Čtyři formy chaosu. Klíčovým pojmem, který zde Bělohradský
užívá, je identitární panika, která je způsobena čtyřmi forma‑
mi chaosu (ve společnosti). Jedná se o paniku individua při‑
cházejícího o své tradiční záchytné body v globalizovaném
světě. V této souvislosti mě zaujala zvláště druhá forma chao‑
su – postprofesionální. Proto bych ráda zmínila část, kde autor
hovoří o manipulaci s přirozeným lidským sklonem oceňovat
pracovitost. Lidská bytost se však v představách korporátní‑
ho světa změnila na lidský zdroj, jednotku s co nejmenšími
náklady na provoz. A jak se to týká vysokých škol? Abych ci‑
tovala přímo Václava Bělohradského: „[…] každý lidský zdroj
se musí sebeoptimalizovat na vlastní náklady, aby byl k použití.
Jinak bude nepotřebným lidským zdrojem […]“ (Postsekulární
společnost II aneb Čtyři formy chaosu, 2012).
Barbora MICHLOVÁ,
studentka FF

Tři vzpomínky na menzu, ve které jsem se
stravovala více než 20 let
Na jarním zasedání vědecké rady FF v zasedací místnosti hote‑
lu Mercure jsem si minulý týden na naši právě zrušenou men‑
zu vzpomněla poprvé. Miniřízečky, roládky masové, vaječné
i zeleninové, saláty nejrůznějších druhů, sladkosti, studené
nápoje, taková bývala pohoštění na vědeckých radách FF i na
oslavách nejrůznějších jubileí, které připravovala naše menza.
A pak jsem si vzpomněla na vzácné návštěvy… Jako dě‑
kanka jsem zvala do svého přednáškového cyklu Setkání
s osobností skutečné osobnosti. Nikdy jsem je nevodila na
oběd do restaurace –, vybírali si jídla z jídelníčku naší menzy
a ani jeden z nich nevyjádřil nespokojenost, naopak, někteří

se o kvalitním obědě pochvalně zmiňovali ještě i v dopisech
po návratu domů. Romanista pan prof. Šabršula dokonce paní
Bolkové volával, kdy zas bude svíčková, že takovou v Praze
nenajde…Vzpomínám na zvlášť pochvalná slova někdejšího
ministra Bursíka, egyptologa světového jména prof. Vernera,
sira Martina Hilského…
Je samozřejmé, že s odstěhováním některých fakult z centra
ubylo strávníků, ale na to máme na univerzitě lidi, kteří si měli
pořádně „polámat mozek“ a navrhnout, jak to řešit.
Paní Mžiková, vedoucí menzy, věnovala této práci 20 let
svého života. Nikdy jí nikdo z vedení UNI nic nevytkl, nebyla
zvána k žádnému jednání. Ukazovala
mi jídelníčky. Denně bylo na jídelníčku
i bezmasé jídlo, bezlepkové jídlo, den‑
ně byly nabízeny saláty. Informace, že
menza vařila nekvalitně, je prostě ne‑
pravdivá.
Cítím potřebu říci těchto několik
slov: Vážená paní Mžiková přijměte,
prosím, od bývalé čtyřnásobné děkan‑
ky naší filozofické fakulty poděkování
za svou práci, s níž jsem byla vždy plně
spokojena a moji hosté rovněž.
Eva MRHAČOVÁ
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ZE ŽIVOTA NAŠICH ABSOLVENTŮ
Rozhovor s PhDr. Jiřím Murycem, Ph.D., vedoucím
katedry slavistiky
Polonista PhDr. Jiří Muryc, Ph.D., je absolventem magisterského a následně doktorského studia na FF OU v oboru Polský jazyk. Od
roku 2005 působí na katedře slavistiky FF OU jako odborný asistent, od roku 2013 je vedoucím této katedry. Odborně se věnuje kon‑
frontačnímu studiu a jazykovým kontaktům polštiny a češtiny, sociolingvistice, překladatelství a tlumočnictví. Je autorem odborně
vysoce ceněné knížky „Obecné a specifické rysy polsko‑české jazykové interference na českém Těšínsku“ (Ostrava 2010) a editorem
řady publikací vydaných naší katedrou slavistiky. V současné době je Dr. Muryc místopředsedou akademického senátu FF OU.

Roháče 2016

Píše se rok 1998. V polonistické posluchárně na půdě budovy na Reální probíhá seminář z obecné jazykovědy. V řadě
u okna sedí mladý muž a pozorně poslouchá každé slovo
mého výkladu. Tak si pamatuji Jirku Muryce, dnes vedoucího
katedry slavistiky. Klidný, velmi pozorný, soustředěný student.
A takový zůstal. Na katedře je téměř denně, všechny písemnosti o pracovišti má v naprostém pořádku, když si člověk přečte
charakteristiku katedry, získá o pracovišti zcela přesný obraz.
Vaší důležitou vlastností je vaše mimořádná pracovitost. Vděčíte
za to své výchově, tedy rodičům? Jaká byla Vaše výchova?
Rodiče jsou pro mě skutečně důležití a máte pravdu, že mě
výchova ovlivnila – snad v dobrém… S rodiči jsem vždy měl
a dodnes mám hezký vztah, i když si také se mnou v období
dospívání často příliš klidu neužili. Na dětství vzpomínám
rád a oba rodiče se mně i mladšímu bratrovi přes skromnější
podmínky opravdu hodně věnovali. Později člověka samozřej‑
mě formují také jiní lidé, partneři, přátelé a životní zkušenosti.
V této souvislosti musím říct, že na lidi jsem měl vždy velké
štěstí a rodina je pro mě důležitá opora a útočiště.
Vlastnosti, které jsem výše popsala, jsou vlastnostmi, které
jsou velmi typické pro sportovce. Věnujete se aktivně nějakému
sportu?

Musím říci, že spíše pasivně… Do dorosteneckých let jsem
hrával závodně volejbal. S přechodem na vysokoškolská stu‑
dia jsem se začal věnovat spíše kavárenské, nikoliv pohybové
kultuře. Ovšem v posledních letech se snažím opět sportu vě‑
novat více s nadějí, že ve zdravém těle najdu zdravého ducha,
tedy jednoduše vypnu a vyčistím hlavu. Znovu jsem objevil
pěší turistiku a se ženou se nám v posledních letech podařilo
například naše blízké Beskydy projít křížem krážem. Podobně
jako spousta lidí v mém okolí jsem i já propadl běhu, ačkoliv,
jak říká moje žena, pokud bych naběhal tolik kilometrů, koli‑
krát o běhání mluvím, byl by ze mě velmi zdatný ultramarato‑
nec. Faktem je, že se momentálně připravuji na svůj první (mi‑
mochodem mnohem kratší) závod, tak snad to nebude tak zlé.
Spojením katedry rusistiky a katedry polonistiky vznikla před
lety na naší fakultě katedra slavistiky. Tento název je však
velmi zavazující. Předpokládá skutečně slavistická bádání,
předpokládá srovnávací slavistiku v širokém smyslu slova.
V rámci Erasmu jste navštívil několik slovanských univerzitních pracovišť. Setkal jste se na některém z nich se srovnávací
slavistikou, tedy s takovým zaměřením, s nímž by bylo možno
navázat odborný kontakt?
Slavistických pracovišť jsem navštívil více, i když nejčastěji
se pohybuji v Polsku a také sebe bych označil spíše za polonis‑
tu. Přiznám se, že s pojmem „slavistika“ se mi v první řadě
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asociují česká a moravská centra. Troufnu si tvrdit, že aktuál‑
ně je zásluhou několika kolegů v této oblasti nejdále spoluprá‑
ce s Prahou, konkrétně s FF UK, popř. se Slovanským ústa‑
vem. Těší mě, že také ostravská slavistika má v tomto kontextu
své jméno, zejména zásluhou frazeologických a paremiologic‑
kých výzkumů. Ze zahraničních slavistik se aktuálně velmi
dobře rozvíjí kontakty s východoslovenskými Košicemi a Pre‑
šovem. Pominu‑li specifické polonistické otázky, dokázal bych
si hlubší slavistickou spolupráci představit zejména s kolegy
v Katovicích, Poznani a Vratislavi. Samostatnou kapitolou pak
je Rusko, popř. východoslovanský a jihoslovanský prostor –
zde vnímám potenciál možné spolupráce patrně největší.

ností a skloubil je například s aspekty srovnávacího studia.
V neposlední řadě mou pozornost stále poutají otázky bilin‑
gvismu a vícejazyčnosti obecně. Jedná se o skutečný fenomén,
který se vlastně stává běžnou součástí současného světa a také
zde se nabízí řada témat vycházejících ze socio-, popř. psycho‑
lingvistických výzkumů. Možná nějaký výzkumný záměr na‑
příč naší fakultou, uvidíme…
Za rozhovor poděkovala Eva MRHAČOVÁ

Schůze katedry máte vždy velmi dobře připraveny. A od
doby, kdy jste do nich zařadil i vystoupení doktoranda ke své
doktorské práci, jim nelze nic vytknout. Jak dlouho Vám trvá
příprava každého zasedání katedry?
Děkuji. Vystoupení doktorandů na zasedáních katedry
mají na slavistice delší tradici, kterou jsem vlastně jen oprášil.
Pravdou je, že bezesporu mají svůj význam nejen pro studenty,
kteří si mohou vyzkoušet prezentaci vlastní práce před odbor‑
ným publikem, ale také pro kolegy na katedře, kteří vnášejí
mnohdy nové pohledy a náměty. V konečném důsledku tak
zkvalitňují vědecko‑výzkumné směřování celého pracoviště.
Ale abych se vrátil zpět k otázce, příprava netrvá vlastně příliš
dlouho. Aktuální podněty sbírám průběžně a v koncepčních
záležitostech se snažím vycházet z vlastního záměru, s nímž
jsem do funkce přišel
A co Vaše odborné plány pro příští léta?
Plánů a nápadů je hned několik. V nejbližší době snad s ně‑
kolika kolegy polonisty a ve spolupráci s malým mezinárod‑
ním týmem rozjedeme přípravu interaktivního portálu pro
výuku polštiny jako cizího jazyka pro začátečníky a mírně
pokročilé. Dalším tématem, které mě v poslední době velmi
zajímá, je ústní tlumočení. Každé tlumočení je pro mě výzva
vypořádat se s jazykovými a kulturními nástrahami, jaké pol‑
ština a čeština přinášejí. Rád bych využil praktických zkuše‑

S přáteli a kolegy v Krakově

Se ženou Lucií
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ČESKÁ ŠLECHTA aneb PŘÍKLADY
HODNÉ NÁSLEDOVÁNÍ
Díl VII. Belcrediové

říže. Jako běženec bez azylu trávil Richard první týdny v ji‑
hofrancouzském Cannes, kde si našel práci v lahůdkářství
pana Duclose, kterému pomáhal s výrobou prvotřídních
paštik. Poté, co však obdržel stipendium, se vrátil do Paříže
a začal studovat práva na Sorbonně. Neuměl však francouz‑
štinu natolik, aby se vyznal v odborných termínech a ze ško‑
ly musel zakrátko odejít. Podal si proto přihlášku ke studiu
politologie na nově založené Univerzitě Svobodné Evropy ve
Štrasburku. Úkolem univerzity, zřízené pro emigranty ze
střední z východní Evropy, bylo vychovat novou generaci po‑
liticky vzdělaných lidí, kteří se měli podílet na pádu komunis‑
mu a na výstavbě nové demokratické Evropy. Na žádost Pavla
Tigrida nastoupil Richard Belcredi již jako ženatý muž (v roce
1952 si vzal za manželku Mabile Rohanovou) v roce 1953 do
rádia Svobodná Evropa, kde zpočátku sledoval zpravodajství
Československého rozhlasu a později se stal řádným redakto‑
rem. Ze Svobodné Evropy odešel po třiceti letech služby rok
po manželčině smrti v roce 1983. Od konce 70. let pomáhal
Belcredi opatu Opaskovi jako jednatel společnosti Opus bo‑
num pečující o mladé emigranty. V rámci společenstva vydá‑
val knihy, organizoval emigrantská setkání ve Frankenu a dis‑
tribuoval zakázané tiskoviny do komunistických zemí. Hned
v prosinci 1989 se Richard vrátil do Československa a pustil
se do restituce zámku Brodek u Prostějova, který zdědil po
svém strýci Josefovi z matčiny strany. V roce 1994 však vy‑
slyšel nabídku prezidenta Havla a odešel jako velvyslanec do
švýcarského Bernu. Když se po čtyřech letech náročné práce
vrátil domů do Brodku, pociťoval od místních nedůvěru. Te‑
prve když obci pomohl zařídit plynofikaci, přijali Richarda za
svého. Opravoval zdevastovaný zámek, staral se o lesy, pomá‑
hal místním hasičům, přispíval na opravy kostelů v Brodku
a nedalekých Otaslavicích, organizoval kulturní akce. V roce
1998 dostal Řád TGM za vynikající zásluhy o demokracii
a lidská práva. Život Richarda Belcrediho se uzavřel 20. pro‑
since 2015 v prostějovské nemocnici. Pohřben byl o pár dní
později do rodinné hrobky v Allandu v Dolních Rakousích.
Kamil RODAN,
absolvent FF

Šlechtická rodina pů‑
vodem ze severoitalské
Lombardie našla svůj
domov v Čechách po
sedmileté válce díky
sňatku Antonína Belcre‑
diho (1744–1812) s Marií
z Freyenfelsu (1752–1832).
Sounáležitost s českým
prostředím dokázal ze‑
jména Richard Belcredi
(1823–1902), významný
česko‑rakouský politik a iniciátor zřízení prvního českého
gymnázia v Brně. Richardův pravnuk a jmenovec Richard
Mořic Belcredi (1926–2015) vyrůstal se svými sourozenci pod
dohledem rodičů Karla Belcrediho (1893–1972), zemědělského
odborníka, ekonoma a předsedy Svazu moravských velkostat‑
kářů, a jeho uherské manželky Theresie Kálnoky (1893–1969)
na zámcích v Brně‑Líšni a Jimramově. Idylické dětství pro Ri‑
charda skončilo v roce 1943, kdy byl kvůli otcovu zapálení pro
českou věc rodině zabaven majetek a postaven pod německou
kuratelu. Richard byl vyloučen z gymnázia a pomalu se loučil
s vysněnou kariérou právníka. Po válce se však rodině dosta‑
lo satisfakce a mladý hrabě začal studovat práva na brněnské
univerzitě. Brzy však přišel „vítězný“ únor 48 a Richard od‑
mítl odejít s rodiči do emigrace, protože si přál dokončit stu‑
dia. Krátce před jejich dokončením jej však vrstevníci při pro‑
věrkách označili za nedemokratický živel kulackého původu
a na počátku roku 1949 jej z univerzity bez milosti vyloučili.
Aby společnost nepovažovala čerstvého ztroskotance za pří‑
živníka, nastoupil Richard narychlo do zaměstnání k bratrovi
na rodinný statek v Líšni. Když však bylo organizátory akce
Mládež vede Brno rozhodnuto, že bude stejně jako jeho starší
bratr poslán do pracovního tábora, varoval jej kamarád, aby
okamžitě utekl. S pomocí mladého skauta z Lanžhota proto
na počátku léta 1949 přeplaval
Richard Dyji a přes sovětskou
okupační zónu se mu podařilo
dostat k příbuzným do Vídně
a odtamtud s falešnými do‑
klady do utečeneckého tábora
v Innsbrucku. Díky jinošské‑
mu buřičství, kdy odmítl se‑
trvat v internaci pod velením
bývalého slovenského fašisty,
si na francouzském veliteli
Richard Belcredi přebírá vyznamenání
z rukou prezidenta Havla
vynutil cestu do vysněné Pa‑

Zámek v Brodku u Prostějova
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ČTENÍ K ZAMYŠLENÍ
Internační tábor pro Němce v Ostravě v roce 1945
Po osvobození Ostravy od nacistických okupantů bylo zba‑
veno českého občanství celkem 16 464 zdejších obyvatel ně‑
meckého původu. Evakuace německých žen, dětí a starců
probíhala již od počátku roku 1945, významní funkcionáři
nacistické správy a policejního aparátu opustili město během
dubna před příchodem sovětských vojsk. Skuteční váleční zlo‑
činci byli vesměs krátce po osvobození zatčeni, ostravské věz‑
nice jimi byly zcela zaplněny. Od konce září byli pak postupně
postaveni před Mimořádný lidový soud v Moravské Ostravě.
Mnoho z nich však uniklo spravedlnosti v průběhu obou fází
odsunu (divoký odsun proběhl na Ostravsku v červnu a čer‑
venci 1945), resp. zvolilo sebevraždu. V Ostravě i okolí zůstali
převážně místní Němci, kteří tu žili již před válkou. Většina
z nich musela bojovat v řadách wehrmachtu, někteří se provi‑
nili členstvím v SS nebo SA, měli být proto potrestáni řádným
soudem. Asi 6 000 zbylých německých obyvatel města a okolí
určených k řádnému odsunu bylo vystaveno podobnému za‑
cházení jako Židé za války, od poloviny května je Národní
bezpečnostní stráž postupně soustřeďovala do více než dvaceti
internačních táborů v obvodu velké Ostravy. Jejich vedení po‑
sílalo internované od 14 do 65 let pod policejním dohledem na
práci do ostravských podniků. Veřejně pranýřována i trestána
byla jakákoliv podpora Němců ze strany českého obyvatelstva,
které přesto neustávalo v pokusech poskytnout jim jídlo, oša‑
cení, úlevy při těžké dřině.
Řešením tzv. německé otázky na Ostravsku byl pověřen
člen KSČ Vladislav Kusz, vedoucí politického oddělení ostrav‑
ského ředitelství Národní bezpečnosti. Ten rozhodl o umístění
jednoho ze smutně proslulých internačních táborů v bývalém
zasilatelství firmy Hanke na Nádražní ulici (blízko ředitel‑
ství), sám pak do něj často docházel a podílel se na znásilňo‑
vání internovaných žen. Od poloviny května do konce červ‑
na 1945 prošlo táborem na 600 mužů a 100 žen. Dochované
protokoly svědčí o tom, že 231 internovaných zemřelo vesměs
násilnou smrtí. Jen u části z nich, umístěných v cele č. 6, bylo
možno prokázat členství v SS nebo SA. Tábor byl střežen 12
členy výpomocné stráže Národní bezpečnosti (NB), velitelem
byl určen Emil Martínek, rodák z Petřvaldu, který dříve pra‑
coval jako horník v Hrušově. On ani jeho pomocníci nebyli za
války v odboji ani ve vězení, do NB se přihlásili dobrovolně.
Jejich chování k internovaným svědčí o tom, že to byli vesměs
sadisté a devianti.
Vězně mučil a popravoval nejčastěji Heinrich Gloss, vy‑
braný velením z řad internovaných – původně Čech z Opavy,
který se už před válkou přihlásil k Němcům. Byl to sadista,
s jehož příchodem do tábora začaly hromadné exekuce. Velitel
Martínek osobně vyslýchal internované a nutil je k přiznání
deliktů, které si vymyslel. Před popravou oběšením Gloss vy‑
trhával vyšetřovaným zlaté zuby a můstky, lámal jim prsty,
ruce a žebra. Nutil je ke skupinovým souložím s německý‑

mi ženami, které pak byly také oběšeny. Došlo i na mučení
elektrickým proudem, které však nevedlo k smrti a oběti pak
byly dobíjeny kladivem nebo cihlami. Jeden ze svědků viděl
hromadnou popravu invalidů bez rukou a nohou. Martínek
osobně zastřelil 25. května Čecha Františka Šedinu, který by‑
dlel v areálu firmy Hanke a údajně vynášel zprávy o poměrech
v táboře příbuzným a známým internovaných. Skutečným
důvodem jeho zatčení 20. května bylo, že se mu líbila jeho
žena Anežka, kterou po zatčení Šediny několikrát znásilnil
a vykradl jejich byt. Do 5. června odvážel svědek ukrutností
J. Mušálek z Ludgeřovic každou noc do původního ostrav‑
ského krematoria nebo do společného hrobu vedle tehdejšího
ostravského městského hřbitova tři až deset popravených těl.
V úterý 5. června se dozvěděla ostravská veřejnost z komu‑
nistických novin Nová svoboda, že v táboře Hanke došlo ke
vzpouře, kterou potlačili strážci s pomocí střelných zbraní.
Ve skutečnosti byla „vzpoura“ fingovaná (to ovšem vyšlo na‑
jevo mnohem později). Velitel Martínek sám vyvolal incident,
kterým se pokusil zakrýt předešlé exekuce a zejména smrt
F. Šediny, kterého prohlásil za vůdce vzpoury. V následujících
čtyřech dnech podlehlo vražednému běsnění dalších 80 věz‑
ňů tábora. V Ostravě po zveřejnění nových vylhaných zpráv
o vzpouře došlo k výraznému posílení protiněmeckých nálad.
Teprve 13. června 1945 bylo odvoláno celé velení tábora (zprá‑
vy o ukrutnostech se dostaly do rukou nadřízených institucí,
později i na veřejnost). Ostrahu tábora pak převzaly řádné jed‑
notky SNB, na podzim 1945 byl zřejmě zrušen a jeho zbývající
osazenstvo přemístěno. Kusz, Martínek a jeho dva pomocníci
byli vzati do vazby, proběhlo první vyšetřování, v jehož závěru
Krajský soud v M. Ostravě zadržené osvobodil „pro nedosta‑
tek důkazů“.
O poměrech v táboře Hanke a neochotě ministerstva vni‑
tra vše vyšetřit však začal psát v následujících letech neko‑
munistický tisk, řada svědectví vyšla v Německu, hrozilo
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i vyšetřování americkou vojenskou policií. Na základě dopi‑
su předsedy Zemské úřadovny Státní bezpečnosti v Ostravě
dorazila 3. listopadu 1947 do Ostravy komise Ústavodárného
NS, složená ze zástupců stran NF a expertů. Během dvou dnů
shromáždila řadu výpovědí, které ukončil závěrečný protokol,
na její výzvu byli znovu zadrženi čtyři hlavní viníci, tři z nich
byli vyloučeni z KSČ (sic!). To byl nakonec jediný „trest“, který
je stihl, další vyšetřování „zametla pod koberec“ KSČ po svém
vítězství v únoru 1948. Všechny kompromitující materiály
stáhla StB do svých tajných archivních sbírek.
Teprve po roce 1990 a otevření tajných archivů vypátral
ostravský historik prof. Mečislav Borák v dnešním Archivu
bezpečnostních složek v Brně‑Kanicích celý materiál z roku
1947, spolu s Tomášem Staňkem v roce 1996 vydal první svě‑
dectví o hrůzách, které se odehrávaly v Ostravě před více než
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padesáti lety. V 18. sešitu sborníku OSTRAVA, příspěvky
k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska vyšla pak jeho
obsáhlá studie analyzující poměry v táboře Hanke (s. 88–121),
z níž jsem čerpala předložené informace. Jeho články i studie
vyvolaly velký ohlas mezi veřejností, bohužel se však dodnes
žádná ostravská instituce z oblasti veřejné správy neodhodla‑
la k jasnému aktu uctění památky obětí poválečných zločinů
na zdejších Němcích. Teprve 21. února t.r. se v centru PANT
uskutečnilo za účasti zástupců naší fakulty (moderoval M. To‑
mášek) shromáždění, jehož závěry dávají určitou naději… Tak
budeme doufat – ale především: neměli bychom se všichni nad
tímto svědectvím zamyslet?
Nina PAVELČÍKOVÁ

Citlivá místa Ostravy
Pomníky se stavějí, aby se ideje a ideologie udržovaly při ži‑
Významnou židovskou stopu v moderních dějinách Ostra‑
votě. Někdy ale památníky slouží kulturnímu exorcismu, aby
vy připomíná i festival Templ Fest, který se letos v březnu ko‑
vymítaly démony vytěsněné do kolektivního nevědomí. I Os‑
nal už pošesté. (Na jeho programu se tradičně podílí i docent
trava provádí jistou akupunkturu svého veřejného prostoru
Tomáš Novotný z katedry filozofie naší fakulty.)
a zabodává do citlivých míst trasírky vyznačující uzlové body
V Ostravě jsou ale i jiná pamětní místa, kolem nichž se na‑
dějinných souvislostí, jež na povrchu vidět nejsou.
šlapuje s rozpaky a pocity viny. Profesorka Nina Pavelčíková
23. března tak byl v Zeyerově ulici obnoven památník, při‑
v tomto čísle Listů píše o táboře Hanke, kde Češi v emocemi
pomínající místo, kde stála židovská synagoga, než ji nacis‑
rozbouřených dobách po skončení druhé světové války umu‑
té v roce 1939 vypálili. (Původní bronzovou pamětní desku
čili mnoho svých německých spoluobčanů. Fáze tzv. divokého
z roku 1992 ukradli sběrači kovů – což je svým způsobem
odsunu Němců byla plná sadismu a odreagovávání temných
také markantní.) Slavnostního odhalení se kromě iniciátorů
komplexů, kdy se mnozí Češi nedokázali ubránit touze po
obnovení pomníku zúčastnil také vrchní
zemský rabín Karol Efraim Sidon. Ost‑
ravská židovská obec měla asi 10 tisíc čle‑
nů. 8 tisíc jich ale během let druhé světo‑
vé války zahynulo. Někteří byli odvlečeni
do koncentračních táborů, někteří padli
v bojích na obou protinacistických fron‑
tách. Na pořízení památníku se podíleli
kromě členů židovské obce i představite‑
lé různých občanských spolků i orgánů
města. Obyvatelé tak chtěli vyjádřit účast
spoluobčanům, jež nedokázali ochránit
před temným zlem antisemitismu, kon‑
centrovaným v mašinerii holokaustu.
Varovné memento tohoto pomníku pla‑
tí obecněji, což zdůraznili i slavnostní
řečníci – zášť a intolerance je zhoubná
nákaza, jež musí být v zárodku elimi‑
nována, jinak rozloží celou společnost.
Sympatické – i symbolické – je, že
zhotovení památníku bylo záměrně za‑
dáno mladým. Umělecký návrh vytvo‑
Bc. Eva Janečková, absolventka
oboru sochařství Fakulty
řila studentka Fakulty umění Ostravské
umění Ostravské univerzity
Vrchní zemský rabín Karol Efraim Sidon při
univerzity Eva Janečková. Na slavnosti
u „svého“ památníku vypálené
slavnostním odhalení památníku vypálené synagogy
zpíval pěvecký sbor ostravských gymna‑
synagogy (foto: Vladimír Šiler)
23. 3. 2017. (foto: Vladimír Šiler)
zistů a mnoho studentů se přišlo podívat.
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pomstě a podle principu kolektivní viny lynčovali i ty, kteří
nebyli nacistickými ani válečnými zločinci.
Poválečný odsun Němců ze zemí střední a východní Ev‑
ropy byl dán rozhodnutím vítězných mocností a následně
stvrzen Postupimskou dohodou. Měl se ale dít civilizovaně.
Excesy divokého odsunu vrhají temný stín na ty, kdo se cítili
jako vítězové. Vkrádá se pocit, že Češi nejsou o moc lepší než
nenávidění němečtí nacisté, nálepkovaní cejchem nelidskosti.
Na místě, kde stával tábor Hanke, je dnes informační tabu‑
le, kterou tam umístilo sdružení Za krásnou Ostravu.
Na rozkrytí událostí odehrávajících se v Ostravě ihned po
válce se podíleli zdejší historikové Mečislav Borák (zemřel letos
v březnu) a Tomáš Staněk. Nepříjemná pravda mohla vyjít na‑
jevo, až se po roce 1989 zpřístupnily archivy, do té doby komu‑
nistickým režimem z taktických důvodů zapečetěné. Reflexe
odbornou i širší občanskou veřejností tak vlastně se značným
zpožděním začíná až nyní. V Ostravě sídlí občanské sdruže‑
ní PANT, jež provozuje web Moderní dějiny, sloužící učite‑
lům dějepisu a občanské výchovy. V rámci svých výukových
programů a osvětových aktivit pořádají lidé z PANTu diskuse
o tom, jak hodnotit a případně připomínat choulostivé epizo‑
dy našich dějin i dějin města. (PANT založil a vede Petr Pánek.
Na chodu webu Moderní dějiny se podílí i řada absolventů naší
fakulty. PANT nyní sídlí na rohu ulic Nádražní a Čsl. legií.)
Aktivisté ze spolku Za krásnou Ostravu uspořádali happe‑
ning, který občanům města připomněl, kde stával Německý
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dům, po válce zbouraný. Stál totiž na místě, o jehož budoucí
podobě či zástavbě se současně vedou vášnivé spory – vedle
chátrajícího obchodního domu Ostravice–Textilia. Akce se
s velkým zájmem zúčastnili ostravští gymnazisté.
Odborníci, ale i mnozí představitelé ostravské intelektuální
veřejnosti, se v aktuálních debatách rozcházejí v názoru na to,
jak – a zda vůbec – připomínat existenci německého etnika
v Ostravě, zvláště pak v souvislosti s neblahými událostmi ve‑
doucími ke druhé světové válce. Dnešní mladí, zdá se, z odstu‑
pu tří generací vidí problém bez emocí vyvolaných historický‑
mi křivdami. Starší a zkušenější jim ale chtějí připomínat, že
i staré jizvy bolí a osudová selhání nemohou být zahlazena jen
proto, že se udála tak dávno, ale musí být připomínána, aby se
v budoucnu neopakovala.
Vybudovat památník na místě Německého domu a pamět‑
ní desku na místě tábora Hanke není totéž jako připomínat si
nacisty vypálenou synagogu. Pomníky mají v tomto případě
zřetelně odlišnou úlohu.
Někdy je třeba s triumfem a úlevou zbourat nenáviděnou
budovu, strhnout sochy těch, jimž se už nevěří, ulice a náměstí
pojmenovat po vítězích. A na citlivých místech rozmístit zna‑
mení, jež nabídnou nová čtení města. Některé památníky mají
mít mravní rozměr, zřetelně rozlišit viníky a oběti, drásat výčit‑
kami svědomí. Jen tak mohou přispět k hojení ran a smíření.
Vladimír ŠILER

Pamětní tabule ve výkladu obchodu nedaleko místa,
kde stával tábor Hanke. (foto: Vladimír Šiler)

Spolek Za krásnou Ostravu v roce 2015 umístil pamětní tabule na
místo, kde stával Německý dům. (foto Bulletin Krásná Ostrava –
Jaroslav Němec)

Německý dům v Moravské Ostravě (1895–1945)

