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KONFERENCE BUDOVÁNÍ
NOVÝCH EXPOZIC
A VÝSTAV V MUZEÍCH
KONANÁ VE DNECH
21.–22. ŘÍJNA 2009
VE VALAŠSKÉM MUZEU
V PŘÍRODĚ V ROŽNOVĚ
POD RADHOŠTĚM
Jaroslav Dvořák

Konference se zúčastnilo 40 členů Etnografické komise Asociace muzeí a galerií
ČR a Českého svazu muzeí v přírodě. Setkání probíhalo v konferenčním sále Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod
Radhoštěm.
V dopoledních hodinách se uskutečnilo
zasedání Valné hromady Českého svazu
muzeí v přírodě.
Před zahájením samotného jednání přivítal
přítomné etnografy ředitel Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
Ing. Vítězslav Koukal, CSc. Konferenci
řídil předseda Etnografické komise AMG
PhDr. Jaroslav Dvořák.
Pracovní blok zahájil svým příspěvkem
s názvem Výstavba nových expozic v areálu Valašské dědiny v rámci projektu „Muzeum v přírodě a lidová kultura v nových
formách prezentace kulturního dědictví
podpořeného grantem z Norska“ Mgr. Radoslav Vlk, Ph.D. z Valašského muzea
v přírodě (VMP). Dr. Vlk mluvil o postupném doplňování areálu Valašské dědiny
o nové objekty. Jedná se o dům z Nového
Hrozenkova č. 60 s vybudovanou a zpřístupněnou expozicí, o formanskou usedlost z Velkých Karlovic-Jezerného s vybudovanou a zpřístupněnou expozicí povoznictví, o stavbu a expozici evangelického
kostela z Huslenek, o stavbu vesnické
školy z Velkých Karlovic-Miloňova s vybudovanou a zpřístupněnou expozicí školství
či o soubor staveb tvořících obecní hostinec, obchod a porážku.
Poté vystoupil Ing. Milan Gesierich, taktéž
z VMP, s referátem nazvaným Stavby v muzeu a legislativa. Ing. Gesierich dlouhodobě řídí ve VMP činnost technického útvaru,
zodpovídá za projekční práce a samotnou
kompletní realizaci staveb. Ve svém příspěvku se zabýval úskalími v legislativě,
souvisejícími s touto činností.
Zahraniční účastnice setkání PhDr. Iveta Zuskinová z Národopisného múzea
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a Ovčiarskeho múzea v Liptovskom Hrádku přednesla příspěvek Ľudové truhly
na odev a textil – Sprístupnený depozitár
v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline. Tento velmi moderně vybavený depozitář byl
vybudován díky finanční dotaci od Ministerstva kultury Slovenské republiky.
Následně podal zprávu o Požární ochraně
památkově chráněných objektů Ing. Radek Stolář z Hasičského záchranného
sboru Zlínského kraje. Posléze vystoupil
PhDr. František Ledvinka ze Souboru lidové architektury Zubrnice. PhDr. František
Ledvinka je vedoucím Souboru lidové architektury a zabývá se zejména etnografií
a lidovou architekturou. Ve svém příspěvku seznámil účastníky konference s aktivitami této instituce.
8

V odpoledních hodinách proběhla prohlídka objektů realizovaných v rámci projektu Muzeum v přírodě a lidová kultura
v nových formách – prezentace kulturního
dědictví, podpořeného grantem z Norska
prostřednictvím Norského finančního mechanismu NG. Prohlídku doprovodili poutavými výklady odborní pracovníci VMP –
např. Mgr. Jana Tichá či Mgr. Zdeněk Cvikl. Za finanční podpory Norských grantů
byla ve VMP dokončena dostavba areálů
Valašské dědiny a Mlýnské doliny, rekonstrukce Hospody u Vašků, přístavba šaten
a celková rekonstrukce Janíkovy stodoly
v Dřevěném městečku. Valašská dědina
je doplněna o rekonstrukce a kopie objektů evangelického tolerančního kostela
z Huslenek, školy z Velkých Karlovic z Miloňova, hospody s kupeckým krámem
a hospodářským zázemím a také o transfer již zachráněných objektů hospodářské
usedlosti z Jezerného č.p. 37 a z Nového
Hrozenkova č.p. 60. V Mlýnské dolině
byla realizována stavba rolnické usedlosti z Trojanovic, hospodářského objektu
z Velkých Karlovic, kovárny z Horní Lidče, dále byl uskutečněn transfer zvoničky
z Dolní Bečvy a nově postaven Živý dům.
Poslední prováděnou akcí byla rekonstrukce Radnice – jednoho z nejstarších
objektů Valašského muzea v přírodě.
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Ve večerních hodinách se uskutečnila společná večeře a přátelské posezení
v jednom z objektů realizovaných v projektu – v Hospodě ze Zděchova.
Úvodní příspěvek druhého dne konference
s názvem Muzeum vesnice jihovýchodní
Moravy přednesl Mgr. Martin Šimša z Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici.
S výstavbou tohoto národopisného muzea
se ve Strážnici začalo v roce 1973. Koncepce muzea vychází z představy jejich iniciátorů o ukázce lidového stavitelství jednotlivých oblastí Slovácka, a proto je skanzen rozčleněn do areálů představujících
tyto regiony. Od roku 1981 jsou veřejnosti
zpřístupněny areály Moravských Kopanic,
Luhačovického Zálesí, Horňácka, technických vodních staveb, dále pak vinohradnický areál a areál lučního hospodářství.
Celkem je zde umístěno 64 objektů.
Posléze referovala PhDr. Věra Tomolová
z Ústavu historických věd FPF SU v Opavě
o Úskalích tvorby muzejních expozic a výstav. PhDr. Tomolová má mnohaleté zkušenosti s přípravou a budováním muzejních
expozic a výstav. Např. v roce 1997 připravila scénář muzejní expozice pro Technické muzeum Tatra v Kopřivnici, v roce 2000
technický scénář pro muzejní expozici klobouků Nechte na hlavě v Muzeu Novojičínska v Novém Jičíně a odborně spolupracovala při realizaci této expozice. V roce 2003
vytvořila technický scénář pro Expozici báňského záchranářství pro Hornické muzeum
OKD v Ostravě, včetně realizace expozice.
Tato expozice získala 2. místo v celostátní
soutěži Gloria musaealis o nejlepší muzejní expozici roku 2003. Taktéž v roce 2003
byla úspěšná studie muzejní expozice Historie Mohelnice a okolí pro Vlastivědné muzeum v Šumperku 2004–2005: technický
scénář expozice Historie Mohelnice a okolí
včetně realizace; muzejní expozice získala 1. cenu v soutěži Gloria musaealis jako
nejlepší muzejní expozice roku 2005. Další
úspěch představuje v roce 2005 obsahová studie pro muzejní expozice v Rodném
domě Sigmunda Freuda v Příboře 2006:
scénář a technický scénář Rodného domu

Sigmunda Freuda v Příboře, včetně návrhu řešení audiovizuálních programů a realizace expozice. Expozice získala zvláštní
ocenění poroty v soutěži Gloria musaealis
za rok 2006. PhDr. Věra Tomolová úzce
spolupracuje také s Valašským muzeem
v přírodě při budování jeho expozic.

Závěrečné zastavení bylo u unikátního
tolerančního kostela ve Velké Lhotě. Dle
výkladu Mgr. Tiché byl kostel postaven
v roce 1783, krátce po vydání Tolerančního patentu. Vybavení kostela pochází
z roku 1839. V letech 1875–1895 zde působil farář a spisovatel Jan Karafiát.

Následně obeznámil aktéry setkání
Mgr. Daniel Bechný ze Západočeského
muzea v Plzni s novou expozicí Muzea loutek v Plzni. Unikátní Muzeum loutek bylo
otevřeno v roce 2009. Objekt je ve vlastnictví města, které financovalo rozsáhlou
stavební rekonstrukci, započatou v roce
2007. Muzeum bylo vybudováno nákladem 60 mil. Kč. Projekt expozice a jeho
realizaci připravili pracovníci Západočeského muzea v Plzni (Mgr. Daniel Bechný
a Mgr. Jana Studená / spolu s kolegy z Divadla Alfa / Mgr. Tomáš Froyda). Provozovatelem Muzea loutek je Západočeské
muzeum v Plzni.

Konference se vydařila, na čemž mají největší zásluhu zaměstnanci Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.
Za přípravu a organizaci konference patří
poděkování Mgr. Janě Tiché a Mgr. Petru Liďákovi. Velký dík náleží taktéž řediteli VMP Ing. Vítězslavu Koukalovi, Csc.
za zapůjčení konferenčního sálu a za přichystané občerstvení.

Na závěr pracovního bloku druhého dne
konference vystoupil PhDr. Jaroslav Dvořák a seznámil účastníky se současným
stavem muzejní legislativy – s novelou zákona č. 304/2008 Sb. o Zavedení sbírek
muzejní povahy do účetní evidence. Přednesl informace ze Senátu AMG, od Exekutivy AMG a taktéž vyjádření Krajského
úřadu Moravskoslezského kraje k této
problematice. K tématu se poté rozproudila delší diskuse.
Na druhý den připravili zaměstnanci VMP
odbornou exkurzi. Komentářem provázela
exkurzi Mgr. Jana Tichá. První zastávkou
byl hotel Čarták na Soláni, kde proběhl
společný oběd. Posléze účastníci exkurze navštívili Karlovské muzeum a kostel
Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích. Muzeem je provedla Ing. Soňa
Kollandová, která prohlídku doprovodila
poutavým výkladem. Karlovské muzeum
se nachází ve dvou budovách památkově
chráněného objektu bývalého kupeckého
domu z počátku 19. století. V muzeu lze
zhlédnout expozice, které ukazují život lidí
v tomto koutu Valašska.
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ÚSKALÍ TVORBY
MUZEJNÍCH EXPOZIC
A VÝSTAV
Věra Tomolová
Muzejní výstava – technický scénář – týmová
práce – organizace a řízení výstavy v muzeu.

10

Úskalí je krásné české slovo, které poměrně přesně vystihuje očekávání nějaké
překážky, která však není nepřekonatelná
ani konečná pro náš záměr, ale může být
jen naznačením něčeho obtížnějšího a nesnadného, zkrátka, upozorňuje nás na to,
abychom byli obezřetní. Moment překvapení může nastat, když obezřetní nebudeme. Tento úvod úzce souvisí s tématem
mého vystoupení – svůj příspěvek jsem
proto nazvala Úskalí tvorby muzejních expozic a výstav.

Muzeum je muzeum – to řekl již hodně
dávno básník Petr Bezruč a nelze ho poPříspěvek zazněl ve zkrácené podobě na semidezřívat z toho, že touto prostou a jednonáři EK AMG a ČSMP Budování nových expozic
duchou definicí chtěl vyjádřit něco jiného
a výstav v muzeích ve Valašském muzeu v příronež to, že považuje muzeum za instituci
dě 21.–.22. října 2009.
významnou a mnohoznačnou, právě takovou, jako je lidský život. A jakkoliv si to
neradi připouštíme, tak našemu muzejnictví stále vyhovuje nádech tajuplnosti
a nedotknutelnosti, který často ještě zdůrazňujeme ne příliš atraktivními produkty,
které našim zákazníkům – návštěvníkům
nabízíme. Jedním z těchto prezentačních
produktů je výstava.
JAK JE DŮLEŽITÁ ORGANIZACE
A ŘÍZENÍ VÝSTAVY
Muzeum má své zákazníky, pro které připravuje prezentační různé produkty. Termín produkt je převzat z terminologie marketingu , která je přesná a výstižná, i když
se mnohým pracovníkům muzeí ještě stále zdá, že přímá aplikace marketingových
strategií do muzeologie se jeví jako příliš
konzumní a použité formy jsou někdy také
považovány za „neodborné“ a muzea nedůstojné. Pokud však chceme udržet kontakt s veřejností a naším přáním a cílem je
zvyšovat počet návštěvníků, měli bychom
změnit svůj názor na to, co je a co není pro
veřejnost akceptovatelné a pro muzeum
užitečné. Míra zájmu veřejnosti o muzeum
a jeho produkty je vždy úměrná nabídce,
které předchází poptávka, čili zjištění, co
se vlastně od muzea očekává. Musíme
však vždy mít na zřeteli, že každé muzeum
je jiné, protože má jiný profil sbírek, a proto také charakter jeho činnosti je v oblasti
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selekční i tezaurační ovlivněn prostředím,
ve kterém existuje, a společenskými vazbami, které musí respektovat. Prezentační
aktivity muzea by měly tato specifika respektovat a současně by měly být výsledkem znalostí těchto vazeb , což je individuální věcí každé muzejní instituce.
Muzejní výstavu považujeme stále ještě
za základní prezentační formu, neboť vystavování autentických objektů (sbírek) je
v podstatě to, co návštěvník od muzea
očekává, a jak je vidět z úspěšnosti velkých i malých výstavních aktivit mnoha
muzeí u nás i v zahraničí, je to perspektivní
oblast činnosti, na kterou se vyplatí zaměřit ve strategických plánech jednotlivých
muzejních institucí.

dobrou organizaci a především, jak jsem
již uvedla, je přímo závislá na kvalitní týmové práci. Muzejní výstava je vždy kolektivním dílem, nikdy není výsledkem pouze
jednoho člověka, i když se to velmi často
takto prezentuje.
Muzejní výstavy mohou být krátkodobé (to
jsou výstavy časově omezené), déle trvající – časově neomezené (těm se v českém
prostředí říká muzejní expozice) a výstavy
putovní. Cílem každé výstavy je úspěšnost.

Co je to úspěch? Je to mnoho návštěvníků, jsou to skvělé recenze v odborném
tisku, pozitivní kritika, což se odráží v zvýšení společenské prestiže muzea ve společnosti a následně může přinést i finanční
Muzejní výstava je unikátním (jedinečným) efekt ve formě dobrých vztahů se zřizovaa originálním komunikačním médiem, pro- telem a případnými sponzory.
tože využívá především trojrozměrných autentických objektů, a přitom to není diva- Jak však úspěchu dosáhnout? Čím více
delní či filmová scénografie, využívá dvoj- času a úsilí budeme věnovat přípravě
rozměrných (plošných ) efektů, jako je např. výstavy v její první fázi (tzv. projektové),
obrazovka, filmové plátno, a nevyvolává tím bude výstava úspěšnější, dokonalejší
ten neosobní pocit, že jste jen divák v kině. a dosáhneme i většího finančního a spoDobrá výstava odstraňuje pomyslnou ba- lečenského efektu. Proces plánování a orriéru mezi divákem a médiem – vzniká tak ganizace výstavy musí být v souladu s celvnitřní pocitový vztah mezi návštěvníkem kovým zaměřením muzea, musí vycházet
a vlastním obsahem výstavy. Zjednoduše- z jeho základních strategických cílů. Proto
ně můžeme řící, že návštěvník se do výsta- by také obsahové zaměření výstavy mělo
vy tzv. začetl jako do dobré knihy. Poutavá respektovat zaměření a specializace mua kvalitní výstava proto musí mít děj a to zea, a zásadně, protože se jedná o mumusí zajistit kvalitní scénář a v návaznosti zejní výstavu , by mělo vycházet z autenna něj technický scénář, který je manuálem tických sbírek. To dává velký prostor pro
pro vlastní výrobu výstavy.
individuální řešení každé muzejní výstavy.
Strategické plánování je pro oblast muzejMuzejní výstava – to je výsledek společné ního výstavnictví velmi důležité.
týmové práce designéra-výtvarníka, kurátora, konzervátora, vědeckého pracovníka, Muzejní výstava je prvním setkáním muzea
pedagoga, scénáristy, fotografa, filmového s veřejností a podle její úrovně a kvality
režiséra… a mnoha dalších profesí. Profe- souvisejících služeb, je muzeum následně
sionální muzejní výstava je vždy výsled- veřejností hodnoceno. Proto má muzejní
kem týmové práce.
výstava jako prezentační produkt dominantní postavení.
Co však je podstatou kvalitní muzejní výstavy a v čem spočívá její úspěšnost? Pří- NÁPAD
prava a vlastní realizace muzejní výstavy Důležitý je proto nápad – námět, téma výje velmi složitý proces, kterému musíme stavy a kvalitní odborný scénář a také jasvěnovat mimořádnou pozornost, vyžaduje ný, výstižný a pro veřejnost srozumitelný
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její název. Když máme nápad, tak začne- tí audio a audiovideo systémů. V zásadě
me přemýšlet, jak výstavu uskutečnit, jak však platí, že čím více času věnujeme příji realizovat.
pravě výstavy v tzv. projektové části, tím
méně problémů se nám objeví ve fázi realizační, což pochopitelně zjednoduší vlastní
ANALÝZA
Uvažovat v těchto dimenzích je velmi výrobu samotné výstavy a pozitivně ovlivní
správné, protože většina muzeí je financo- i její financování, neboť se vyvarujeme mivána z veřejných prostředků, a právě proto morozpočtových nákladů.
by měla každému rozhodovacímu procesu
předcházet analýza, která zodpoví alespoň PŘÍPRAVNÉ FÁZE VÝSTAVY
některé z těchto základních otázek:
I. Projektová fáze
– pro koho výstavu připravujeme,
1. Nápad, idea – myšlenka (marketingový
– jaký je cíl (smysl) výstavy,
účinek.
– jaký má výstava význam pro veřejnost,
2. Obsahová studie – stručný nástin obsa– jaký má výstava význam pro muzeum.
hu výstavy, rámcový seznam exponátů, jejich charakteristika, rozpracování
základní myšlenky (story-line) výstavy
ZNALOST MATERIÁLNÍHO ZÁZEMÍ
v dějové linii výstavy.
Dalším předpokladem pro úspěšnost výstavy je dobrá znalost prostředí, kde bude 3. Scénář – odborný scénář (podklady pro
textovou a exponátovou část).
výstava realizována, a jaké jsou materiální podmínky pro její zdárné uskutečnění. 4. Studie prostorového řešení – architektonické ztvárnění prostoru – určí záInformace, se kterými musíme pracovat,
kladní linii výstavy – půdorys, uplatnění
jsou:
multimédií (audio+ audiovideo, audio
– výstavní prostory (jejich velikost, kvalita),
průvodce apod.), designérské řešení.
– výstavní mobiliář (estetická kriteria,
5. Záměr je transportován do 3D skutečúčelnost, vhodnost),
nosti a diskutován s vedením muzea
– peníze (vlastní zdroje, jiné zdroje).
a zde je první prostor pro zpracování
konkrétního rozpočtu samotné výstavy.
Pokud provedeme pečlivě vyhodnocení
obou výše uvedených oblastí (a tuto ana- 6. Technický scénář – neboli krokosled –
zvláštní slovo – je to prostě manuál pro
lýzu doporučuji vždy provést), tak zjistíme,
výrobu výstavy, který důsledně vychází
co všechno nám ke zdárné realizaci výstaz prostorového řešení (architektonicvy chybí. Jak postupovat dále?
ké řešení prostoru), je číselně propojen s půdorysným řešením (označení
Většinou vše skončí na zjištění, že máme
místností, mobiliáře, exponátů, grafimnoho problémů a nedostatek peněz. Peky) a obsahuje seznam exponátů, jeníze jsou však v plánovacím procesu příjich velikost, váhu, fyzický stav (např.
pravy až na posledním místě, protože je
nutnost konzervace, restaurování), fopočítáme až ve fázi, kdy konkrétně a přestografie každého předmětu, seznam
ně víme, co vlastně budeme potřebovat.
doprovodných grafik a jejich zobrazeVelmi negativní je praxe, kdy se odhadem
ní (digitalizace pro výrobu). Jednotlistanoví předpokládaná finanční částka
vé položky mají ve scénáři své vlastní
(obvykle propočítaná podle toho, kolik inoznačení, čímž se zjednodušuje práce
vestovali „u sousedů“, když realizovali výs údaji. Technický scénář také musí
stavu či muzejní expozici), která je posléze
řešit využítí, funkci a umístění audio
schválena příslušnými zřizovatelskými ora audiovideo (typ audio + audiovideo
gány, a při realizaci se zjistí, že je nedostaaj. použitých médií, jejich obsahovou
tečná, protože v dalších fázích konkrétní
náplň), umístění a obsah interaktivních
přípravy výstavy se dodatečně zjistilo, že
prvků, aranžovaných scén v návaznosti
se na některé položky rozpočtu zapomněna děj expozice či výstavy. Je současlo. Obvykle to bývá podhodnocení využi-
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ně podkladem pro scénické nasvětlení
výstavy, pro výrobu mobiliáře (obsahuje
váhu a velikost exponátů), podkladem
pro výběr exponátů (snadná orientace
pracovníků muzea), podkladem pro výrobu grafiky (texty, popisky, fotografie)
a podkladem pro vlastní aranžování
jednotlivých vitrín a aranžovaných scén.
Ve fázi zpracovávání technického scénáře je diskutována s autory expozice
a s vedením muzea otázka umístění audio a audiovideo, interaktivních prvků
a dalších scénografických efektů, způsob prezentace jednotlivých témat.
7. Architektonicko-výtvarné řešení výstavy (konečný projekt pro realizaci výstavy – technické výkresy pro výrobu
zahrnující design interiérový, technické
řešení, grafické a výtvarné řešení a scénografické osvětlení výstavy). V této
části dokumentace musí být řešeny
i případné úpravy stavební, elektrické
rozvody, uplatnění bezpečnostních kriterií a podmínek pro handicapy (sbírky,
lidé, budovy).
8. Fáze – realizace – přesný časový harmonogram všech činností – koordinace. Projekt je doplněn přesným položkovým rozpočtem a harmonogramem
realizace.
II. Realizační fáze
Realizační fáze zahrnuje vlastní proces
výroby výstavy a instalaci výstavy v určených prostorách. Tato fáze probíhá podle
přesně vypracovaného harmonogramu,
který obsahuje na sebe navazující práce
a činnosti a končí slavnostním zahájením
– vernisáží.

V ČEM VIDÍME ÚSKALÍ TVORBY MUZEJNÍCH
EXPOZIC A VÝSTAV
1. Vztah muzea a návštěvníka
Návštěva každé muzejní výstavy je získaná zkušenost, která se může trvale
zapsat do naší paměti, proto bychom si
měli předem položit několik otázek: kdo
a proč navštěvuje či nenavštěvuje muzejní výstavy a z jakého důvodu navštěvuji
muzejní výstavy já osobně? Důvody k návštěvě muzea mohou být různé, pracovní
nebo společenská povinnost (např. účast
na vernisáži výstavy), pak jsem tedy v muzeu v roli hosta, anebo jsem se cíleně rozhodla navštívit muzejní výstavu na základě
předem získané informace, která mě zaujala a potom jsem zde jako návštěvník –
čili přesněji - zákazník. Do obdobných rolí
se dostává i veřejnost a obdobně se také
k muzeu chová. Výsledný efekt – příjemný
pocit z užitečně stráveného času – by však
měl být v obou výše uvedených příkladech
stejný. Pokud tomu tak je, můžeme konstatovat, že se výstava pořadatelům povedla,
v opačném případě může být negativní
zážitek z předvedené výstavy v dlouhodobém horizontu pro muzeum velmi nepříjemný a někdy i bolestivý (ztráta přízně návštěvníka, pokles návštěvnosti a zejména
trvale zkreslené informace o muzeu, které
do budoucna mohou negativně ovlivnit
jeho další aktivity a rozvoj).
2. Profesionalita
Důležitým faktorem pro hodnocení kvality
muzejní výstavy je skutečnost, zda muzeum zaměstnává profesionální pracovníky.
Profesionální pracovník muzea je zaměstnanec muzea, který za svoji práci v muzeu
pobírá odměnu - plat. Tento pracovník
musí znát základní kritéria kvalitní muzejní výstavy, musí je respektovat a hlavně
používat v praxi. Nedostatky v prezentaci
promineme u výstavy dobrovolného spolku chovatelů medvědů, ale nemůžeme je
tolerovat na výstavě takové profesionální
instituce, jako je muzeum.

III. Hodnotící fáze
Hodnotící fáze je časově rozdělena na dvě
etapy a obsahuje vyhodnocení projektové
a realizační fáze včetně rozpočtu a následně permanentní hodnocení efektivity
výstavy po celou dobu jejího trvání vždy
v určených časových intervalech. Tím se
docílí sledování účinnosti marketingu výstavy a může se měnit jeho strategie tak, 3. Znalost kritérií efektivní muzejní výstavy
aby byla trvale zajištěna návštěvnost a in- Základní předpoklady pro realizaci kvalitní
formovanost veřejnosti.
muzejní výstavy:
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– výstava musí promlouvat ke všem nání textů a velikost písma, celková prevštěvníkům, k jejich mozkům i srdcím
zentace, dodržování ergonomických
(využití prvků vyvolávajících emoce –
pravidel, služby pro handicapované,
působení na city a rozum). Výsledným
množství textů a doprovodné grafiky,
efektem je projevené přání návštěvníka
barevnost, kvalita zpracování předloh,
dalších poznatků k danému tématu,
přehlednost,
– výstava nabízí to nejdůležitější, co může – lighting design – osvětlení výstavy, vyumuzeum nabídnout: sbírky a vědomosžití světelných efektů,
ti (poznání) ve spojení s interaktivitou – obsahová náplň – přehlednost tématu
v různých formách prezentace – to jsou
výstavy, množství fotografií, textů, srohlavní zásady muzejní výstavy
zumitelnost textů, výběr exponátů a je– důležitá je forma interpretace, jak tyto
jich kvalita,
přednosti předvést návštěvníkovi.
– citové působení na návštěvníka – výstava musí působit na všechny smysly
člověka, nejen klasické - vidím a slyším,
4. Kritéria úspěšnosti výstavy
ale také čichám, chutnám, hmatám…,
– jasná myšlenka tématu výstavy dokonale sladěná s prezentačními prostředky – skloubení obsahové náplně s designem
– využití interaktivních prvků a prvků
- všechny styčné momenty musí být
audiovizuálních systémů (dále AVS),
ve vzájemném souladu (obsah, design,
– kvalita a profesionalita AVS – jednoaudiovize),
duchost obsluhy, rozhodující je délka
– uživatelsky příjemná a přitom jednodujednotlivých programů a profesionalita
chá, kreativní – interaktivní,
zpracování obsahu AVS.
– transparentní – styčné body mezi vědeckým poznáním a prezentací musí
být nenucené a pro návštěvníka lehce Každá výstava má svůj zřetelný cíl, který by
pochopitelné, avšak musí být vždy re- měl být vždy stanoven a naplněn. Koncepspektovány odborné požadavky,
ce každé výstavy musí vycházet z hlavní– personál (pracovníci muzea) – nesmí ho poslání muzea a musí respektovat klistavět bariéry mezi sebe a veřejnost entelu, pro kterou je určena. Musí mít také
v odborném pojetí výstavy, musí umět návratnost, neboť vyhodnotit a finančně
přivést návštěvníka k obsahu výstavy vyčíslit se dá i ta nepeněžní. Muzejní výa obsah výstavy přiblížit k návštěvníko- stava je produktem muzea určeným široké
vi,
veřejnosti, a proto by jediným pravidlem
– nikdy se nebránit novým poznatkům přípravy a realizace každé výstavy měla
muzejní prezentace.
být jako vždy, když chceme být úspěšní,
rychlost, kvalita a cena.
5. Vlivy, které působí na návštěvníka výstavy
– atmosféra muzea, prostředí, architektu- Z vlastní zkušenosti mohu říci, že rychlé
ra budovy – efekt prvního dojmu, per- a laciné výstavy obvykle nejsou kvalitní.
sonál, vstupní informace, servis,
Jestliže chcete představit veřejnosti kva– interiéry muzea (veřejné prostory kom- litní výstavu, musí být dobře připravená
plexně) – barvy, světla, komunikační a dobře udělaná , potom však není laciná
zóny, služby pro návštěvníky, služby a jestliže chcete v krátkém čase dobrou
pro handicapované,
výstavu, musíte zajistit její financování, ji– industriální design – výstavní fundus nak můžete očekávat spíše neúspěch.
(mobiliář – vitríny, panely, panelové stěny , sokly atd.), kvalita mobiliáře z hle- Muzejní výstavu musíme posuzovat
diska ochrany vystavených exponátů z mnoha hledisek, ale nesmíme zapomí– jejich zabezpečení proti poškození nat, že základním předpokladem pro zkvaa ztrátě, technické pomůcky,
litnění a zlepšení práce v oblasti muzejní– výtvarný a grafický design – zpracová- ho výstavnictví je její objektivní konečné
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vyhodnocení podle všech výše zmíněných
kriterií s tím, že bude přihlédnuto k určení
konkrétního přínosu pro konkrétní muzeum. Společenský přínos zhodnotí vždy veřejnost sama a mnohdy se to muzeum ani
nemusí dozvědět. První a posléze jediná
návštěva muzea se školní výpravou může
v rozhodujícím okamžiku ovlivnit postavení muzea jako instituce v horizontu mnoha
let.
ZÁVĚR
Mnoho muzeí má špatné zkušenosti s přípravou výstav, jsou doprovázeny chaosem,
nadčasovou prací a vzrůstající nervozitou,
která je odrazem negativní týmové práce.
Výsledkem je často velké zklamání z toho,
že přípravě výstavy bylo věnováno mimořádné úsilí a ohlas u veřejnosti není nijak
výrazný a ani počet návštěvníků neodpovídá vynaloženým finančním prostředkům.
Problémy se hledají a obvykle najdou velmi rychle i s viníky. Je to především nekvalitní práce dodavatelské firmy, nevhodné
architektonické a výtvarné řešení, slabá
propagace a nakonec to hlavní – nedostatek peněz.
Ve skutečnosti je problém obvykle přímo
v muzeu a musíme jej hledat ve vlastních
řadách. Chyba totiž nastává již v nedostatečně zpracovaném záměru výstavy, když
není jasně a zřetelně vysvětlen její cíl (důvodem obvykle bývá nekvalitně zpracovaný odborný podklad – příliš odborný a suchý scénář, který je zpracován bez ohledu
na publikum dále také autoritativní a konzervativní přístup scénáristy). S tím také
souvisí nevhodný výběr exponátů; ve scénáři byly uvedeny, ale do expozice se nedostaly, protože se nestačily nakonzerzovat,
očistit, někdy také trvá scénárista na konkrétních nic nevypovídajících exponátech,
které vybere a považuje za nejvhodnější.
Často se stává, že některé podklady pro
grafiku a fotografie jsou v průběhu realizace výstavy nahrazeny jinými, protože se
nestihly vyfotografovat v daném termínu
a ročním období, čímž dochází k narušení vlastního původního konceptu výstavy.
Musíme dodat, že častým problémem

jsou nevyřízené výpůjčky z jiných institucí
(některé exponáty chybí a naprojektované
velké vitríny zůstávají poloprázdné, což
narušuje obsahové i výtvarné pojetí výstavy). A nakonec taková maličkost jako jsou
popisky k exponátům, které se obvykle
píší až při samotné instalaci a pak skončí
provizorně nalepeny v místech, kde původně neměly být, a v naprosto jiné velikosti ve vztahu k exponátům. Záměrně se
nezmiňuji o nahodilosti koncepce využívající audio a audiovideo.
Fázování přípravy výstavy (malé nebo velké) je dobrou a vyzkoušenou metodou,
která ušetří mnoho a času a finančních
prostředků zejména v závěrečné realizační fázi. Náklady, které musíme zaplatit z vlastních zdrojů muzea za dodatečné činnosti, aby byla výstava otevřena,
bývají značné (mzdové i provozní) a to
i tehdy, když nejsou vyčísleny v samostatném rozpočtu výstavy. Metoda fázování přípravy výstavy zamezí nahodilosti
a improvizacím, které ve svém důsledku
mnohdy stojí více úsilí a peněz. Návštěvník muzea většinou pozná neprofesionální
práci, ale není zvyklý ji kritizovat, protože
se domnívá, že je způsobena nedostatkem finančních prostředků. Ovšem časem se to může projevit v klesající zájmu.
Organizace práce a koordinace všech
činností spojených s realizací muzejní výstavy a následně kvalifikované průběžné
hodnocení jsou naopak předpokladem
ke zvýšení návštěvnosti.
Znalost je zpracovaná informace, ekonomická terminologie již pracuje s tímto
pojmem, i když nelze zaúčtovat lidskou
inteligenci, přesto se stále více klade důraz na podporu vzdělávání. Muzeum shromažďuje ve svých depozitářích značný
odborný potenciál reprezentovaný sbírkovými fondy, a proto je přímo předurčeno
k tomu, aby se do projektů podporujících
vzdělanost zapojilo. Muzejní výstavnictví
je v tomto směru jedinečné a muzeum tak
může významně přispět k celospolečenskému vzdělávání neotřelými a originálními prostředky.
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V posledních dvou desetiletích se znovu
setkáváme se záměry vybudování a provozování expozic místních muzeí, která
v některých případech navazují na aktivity
spolkové a soukromé známé v době před
2. světovou válkou a krátce po ní. V Pobeskydí měla tato místní muzea podobu tzv.
lašských jizeb, zřizovaných většinou jednotlivci se zájmem o regionální vlastivědu,
mnohdy reprezentovanou právě lidovou
21. století – muzea spolková – expozice národo- kulturou. Jak také sám název napovídá.
pisné – Beskydy – muzea institucionální.
Myšlenka založit regionální dokumentaPříspěvek byl určen k prezentaci na semináři EK ci lidové kultury a tradice na sběratelské
AMG a ČSMP Budování nových expozic a vý- a dokumentační činnosti menších vesnicstav v muzeích ve Valašském muzeu v přírodě kých skupin není v regionu neznámá. Při21.–.22. října 2009.
pomeňme např. aktivity místních kroužků
nazývaných Besídka venkovského dorostu, jejichž členové se významně podíleli
na hmotné dokumentaci způsobu života
ve všech jeho oblastech pod vedením Národopisného sdružení Sedlišťané, v čele
s Jožou Vochalou. Aktivity dokumentační
a sbírkotvorné byly programem sdružení
již od roku 1908 a trvaly do poloviny třicátých let 20. století, aby měly pokračování
ještě v krátkém období po válce.

EXPOZICE
OBECNÍCH MUZEÍ
Jiřina Veselská

18

Paralelně a často v úzké spolupráci s Jožou Vochalou vznikla krátce po skončení
války skupina místních vlastivědných pracovníků, zájemců o historii a tradici, z nichž
někteří vedle zápisů pamětí, vedení kronik
a shromažďování písemností zaměřili svou
pozornost také na záchranu hmotných
artefaktů. Obsah takto vytvořených kolekcí se případ od případu lišil v závislosti na okolnostech. Jiná byla sbírka Jana
Skarky v Dolních Domaslavicích, která
dokumentovala ukončený život obcí, které byly zatopeny Žermanickou přehradou.
Kdy dramatické okolnosti změny životního
stylu vedly k tomu, že lidé odkládali mnohé nepotřebné předměty, které naopak
budily zájem u sběratele a do vznikající
sbírky je zařadil. Díky úzké vazbě zdejších
obyvatel na tradiční sociální a ekonomickou strukturu (většina obyvatel pracovala
na rodinných hospodářstvích, popř. muži
dojížděli na ostravské šachty) bylo možné získat artefakty, které se již několik
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desetiletí nepoužívaly, ale zůstaly odloženy jako nahodile potřebné po mnoho let.
Demolice usedlostí pak byla důvodem pro
jejich záchranu prostřednictvím darování do místní sbírky. V dalších obcích, kde
vesnická muzea existovala, byly podmínky
pro získávání a uchování předmětů výrazně jiné. Např. v Bašce započal místní kronikář Bedřich Fišer se záznamy vzpomínek
svých vrstevníků, teprve později shromáždil téměř 100 předmětů dokládajících spolkový život v obci a způsob života zdejších
hutníků. J. L. Mikoláš zamýšlel vybudovat institucionálně konsolidovanou sbírku
ryze národopisnou – Národopisné museum Pobeskydí v Raškovicích, ale záměr,
známý pouze z publikovaného projektu,
nebyl dokončen. Všechny tyto programy
byly směřovány k záchraně a prezentaci dokladů mizejícího života pro budoucí
generace a upevňování vztahu k rodnému
kraji a obci.

toto nutné podřizování se nařízením, která
nerespektovala specifika práce se sbírkovými doklady, snižuje vypovídací hodnotu
převzatých sbírek, které obsahovaly doslova vše: od místních novin a zpravodajů, přes osobní doklady až k součástkám
svátečního oděvu, náboženské literatuře
a obrazům na skle. Taková škála předmětů denní potřeby si vyžadovala pečlivé vyhodnocení z hlediska typičnosti,
reprezentativnosti a početnosti výskytu.
Spolu s odchodem vlastníka sbírky mizel
i přístup k doprovodným materiálům, poznámkám z výzkumu, které každý z nich
považoval za velmi osobní záležitost.

Ale už na počátku padesátých let se staly
sběratelské aktivity nepohodlnými. V době
hektických příprav kolektivizace a zakládání JZD nebylo rozhodně vhodné připomínat tradici spojovanou se selským stavem
a poukazovat na jeho snahu být pilířem
vesnického společenství, ať už z pohledu
sociálního, nebo ekonomického.

Změněné poměry přinesly v několika obcích Pobeskydí, a nejen na Frýdecku, iniciativy směřující k založení a provozování
lokálních muzeí, nejčastěji spolkového
typu. Některé navazují na dřívější aktivity (např. v Sedlištích), jiné na činnost význačných osobností regionální vlastivědy
(Raškovice). Ptáme-li se na důvody pro
takové záměry, nejčastěji slyšíme odpovědi směřující k uchování památek v obci,
připomenutí významných rodáků, spolkových aktivit, vytvoření nové nabídky pro
turistiku. Přitom není poslední důvod tím
nejvýznamnějším, uplatňuje se podle oblíbenosti obce ve struktuře regionálního
cestovního ruchu.

Typickým znakem všech těchto aktivit
byla snaha nejen předměty shromáždit,
ale také vystavovat. I když často neuměle, bez vhodných výstavních prostředků.
Nicméně nadšení a zájem obětovat mnohé bohulibému cíli byly takové, že kolekce
byly skutečným obrazem života vesnického společenství v dané lokalitě.
Jako většina občanských aktivit té doby
bylo i sběratelství ze strany státní správy
a samosprávy ignorováno, pokud ne přímo zakazováno. Sbírky „lašských jizeb“ se
tak dostávaly na pokyn moci úřední do regionálních veřejných muzeí, kde se však
pro nával jiné činnosti nedostávalo času je
odborně zpracovat a využít k doprovodné
dokumentaci všechny skutečnosti, které
předmět jako doklad zastupoval. Právě

Počátek sedmdesátých let se nesl ve znamení ukončení všech sběratelských aktivit, někteří z vlastivědných pracovníků se
věnovali zejména kronikářské práci, řada
zcela rezignovala, když viděla, jaký osud
jejich pracně vytvořené kolekce zasáhl.

Se shromažďováním trojrozměrných artefaktů, fotografií, tiskovin – tj. vytvářením
sbírkového souboru v námi reflektovaném
obsahu, je spojen velmi často záměr předměty – památky vystavit, uchovat a sbírku dále rozšiřovat. Tato procedura spojená s počátky regionálního muzejnictví
nabývá poměrně rychlé tempo. Příčinou
je jednak touha pochlubit se co nejdříve
výsledky často nárazových akcí, zachránit
před zničením to, co považují protagonisté
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za důležité, vystavením poděkovat dár- stalace dokumentující např. dobu kolem
cům a zároveň vyprovokovat další přízniv- 2. světové války, kdy docházelo k mnoha
ce k obohacení založené kolekce.
změnám a jejíž charakteristické znaky si
mnozí ještě pamatují a sami je prožívali.
Zde narážíme na první potíže, spojené Připomíná to oblíbenost expozic z polovis naší odborností. Bezradnost a nepatrné ny 20. století v muzeích v přírodě, kde jsou
zkušenosti vedou protagonisty obecních reakce návštěvníků velmi pozitivní, neboť
sbírek do regionálních muzeí, kde žádají senioři je vnímají jako oživený doklad toho,
o radu, spolupráci a o realizaci celé pre- jak byl jejich život často svízelný, ale přezentace, často včetně doprovodného sbor- sto krásný.
níku. Že nemají pracovníci muzeí mnoho
času na takovou neohlášenou spolupráci, Pozitivní vnímání instalací je často pobídje nasnadě. Když se podaří kontakty navá- kou k rozšíření sbírky, kdy do hry vstupuje
zat a rozvíjet, bývá jejich odborné zaměření mimo ostatní faktory také skutečnost, že
vystaveno nemalým tlakům. Původní záměr svět a způsob života seniorů, často v rodivytvořit tematicky a lokálně specifickou in- nách podrobovaný kritice, protože neodstalaci naráží od samého počátku na řadu povídá barevným fotografiím v časopisech
více psychologických než muzeologických o bydlení, dochází uznání, předměty, které
a etnografických překážek. Vybrat téma byly jeho součástí, si zasluhují pozornost
(vzhledem k časové a obsahové různo- a stávají se jedinečnými doklady života,
rodosti získaných předmětů), které by je který byl těžký, plný práce, ale také svákromě místa užívání propojilo do logické- teční, s nedělemi a společně prožívanými
ho celku, je ve většině případů úkol téměř radostmi.
nadlidský. Představy spolkových činovníků,
zejména v Pobeskydí, se stále spojují s tra- Samostatnou kapitolou aktivit spolků
dicí vybudování tzv. lašské jizby. V duchu a obecních úřadů jsou prostory, které
romantických a tak sveřepě přežívajících jsou vybrány pro instalaci. Jejich umístěpředstav o idylickém životě na vesnici bývá ní je zcela závislé na možnostech obce
v popředí zájmu vytvořit expozici, jejímž v jí spravovaných objektech: stará pošta,
středem bude (i když chybějící) malovaný knihovna, mateřská škola, hasičské sklanábytek, tkalcovský stav, kolovrat, malova- diště. Málo se setkáváme s instalacemi
ná keramika, kroje. Je nabíledni, že takové v památkově chráněných objektech (výpředměty se v domácnostech nenachází jimkou jsou např. Velké Karlovice). Limia do nově budované sbírky nejsou nabíze- tujícím faktorem jsou samozřejmě finanny. Spíše se setkáme s fládrovanými nebo ce, které může obec nebo spolek získat.
lakovanými kusy nábytku, který už doslou- Dotační programy se této části společenžil, plechovými hračkami, židlemi Thonet, ského a kulturního života obcí nevěnují,
barvotiskovými obrazy, oděvy z padesá- a tak nezbývá než spoléhat na osvícené
tých a šedesátých let. Vytvořit z takové na- zastupitelstvo, které nejen schválí částku
bídky v minulosti tolik oblíbenou „lašskou na realizaci, ale také na provoz. Tyto okoljizbu“ není v lidských silách.
nosti také často určují možnosti nabídnout
prohlídku návštěvníkům z jiných míst.
Na otázky spojované s popsanými aktivitami není jednoduchá odpověď. Mu- Posledním otazníkem jsou doprovodné
sím přiznat, že v několika sledovaných akce nebo akce určené skupinám nápřípadech je to spíše psychologická vál- vštěvníků z řad místních – zejména žáků
ka za objevení i jiné, pro místo důležité a seniorů. Prostředí expozice je pro readoby a způsobu života, než jaký je spo- lizaci programů zaměřených na regionální
jován s přelomem 19. a 20. století. Pokud vlastivědu, besedu se seniory i prezentaci
se celý záměr podaří naplnit, bývá mezi např. zvykoslovných projevů velmi vhodnávštěvníky velmi příznivě přijímána i in- nou kulisou.
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V závěru se nabízí otázka: Co můžeme
od nově založených expozic očekávat?
Bezpochyby nároky na práci a vynalézavost muzejních pracovníků, kterým okolnosti zpravidla nedají postavit se k celé
záležitosti záporně. V řadě případů na ně
čeká po několika letech další práce – převzít, vyhodnotit a zařadit do sbírky muzea
to, co bylo v obci získáno, po určitou dobu
bylo zajímavé, vyžadovalo však stálou
pozornost, které se protagonistům začne
nedostávat. Expozice zevšední, není-li
stále doplňována nebo oživována, začíná
chřadnout a předmětům se nedaří dobře.
Pak je převzetí do institucionální sbírky
jedinou možností jejich uchování, zvláště
proto, že jsou mezi nimi často doklady
unikátní, které bychom jinak velmi těžce
získali.

SUMMARY
EXHIBITIONS IN LOCAL MUSEUMS
Key words: 21st century – society museums –
ethnographical exhibitions – Beskydy – institutional museums.
In the last two decades in some villages at the
foothills of the Beskydy Mountains, new museums focusing on work of local associations have
been established under the patronage of municipalities. They have been working successfully.
However, as the founder members leave because of their old age or for other reasons, the task
of taking over the assembled collections and
taking care of them must be transferred to the
regional museums. In this way, these museums can acquire objects that are missing in their
collections.

Proto bych se ráda přimluvila u všech
svých kolegů za to, aby žadatele o pomoc
přicházející z obcí a spolků neodmítali,
i když nad jejich představami se často chce
kroutit hlavou nebo je přímo vymlouvat.
Odměnou jim bude kontakt na řadu informátorů, které by jinak nepoznali, mnohdy
rozšíření sbírek a v neposlední řadě radost
z toho, že nadšení pro uchování památek
ještě nevymizelo a je povzbuzením i pro
profesionály.

MATERIÁLY – BUDOVÁNÍ NOVÝCH EXPOZIC A VÝSTAV V MUZEÍCH

21

REVITALIZACE
PAMÁTKOVÉ REZERVACE
BETLÉM HLINSKO
Ilona Vojancová
Památkové rezervace – revitalizace – Betlém
Hlinsko – ROP (regionální operační program).
Příspěvek byl určen k prezentaci na semináři EK
AMG a ČSMP Budování nových expozic a výstav v muzeích ve Valašském muzeu v přírodě
21.–.22. října 2009.
22

Expoziční celky Souboru lidových staveb Vysočina byly v roce 1989 rozšířeny
o současnou památkovou rezervaci Betlém. Jejímu prohlášení v roce 1995 ovšem
předcházela řada jednání a její podoba je
výsledkem mnoha kompromisů.
Část města Hlinska zvaná Betlém vznikla
v první polovině 18. století. Tehdy rychmburská vrchnost povolila stavbu roubených
domků na obecním place lidem stěhujícím
se do Hlinska z okolních vesnic. V poměrně krátké době bylo vymezené místo pro
stavbu obydlí nacházející se na pravém
břehu řeky Chrudimky mezi radnicí a kostelem zastavěno na nejvyšší možnou míru.
Původními obyvateli byli řemeslníci, především rodiny hrnčířů. Hrnčíři využívali dostatek ložisek kvalitní hlíny v bezprostřední
blízkosti Betlému. Na základě historického
průzkumu víme, že na Betlémě zpočátku
stávalo několik hrnčířských pecníků, a to
venkovních i vnitřních. Hrnčířství zaniklo
po roce 1870 (v důsledku vyčerpání ložisek hlíny a snížení poptávky po hliněném

Betlém Hlinsko – č. p. 466, 162 a 161, foto I. Vojancová, 2010, archiv SLS Vysočina.
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nádobí), to umožnilo rozšíření tkalcovství.
Obyvateli Betléma se tak staly rodiny domáckých a postupně i továrních tkalců.
Vedle nich zde samozřejmě žili a pracovali i další řemeslníci: klempíři, kožešníci,
krejčí, pekaři, truhláři, sedláři, ševci, ale
také řezníci, hokynáři, cukráři či výrobce hudebních nástrojů. Od počátku 20.
století se hlinecký Betlém stal částečně
i domovem továrních dělníků (především
textilní továrny), ale žili zde a pracovali
dále drobní řemeslníci. Na konci 60. let
minulého století a především od počátku
70. let začalo docházet k devastaci objektů a celkového prostředí této části Hlinska.
Přes upozorňování pracovníků památkové
péče a některých obyvatel Hlinska na urbanistickou a architektonickou hodnotu
této dochované části Hlinska, neměli tehdejší představitelé města zájem na jejím
zachování. Město odkupovalo uvolněné
domky s cílem dále je neobydlovat a časem zbourat. V období 70. let a počátku
80. let tak množství objektů zmizelo a původní semknutá zástavba se rozvolňovala.
Díky neustálým jednáním a shodě šťastných okolností nakonec došlo na začátku
roku 1989 k rozhodnutí o záchraně alespoň části Betléma. Původní záměr památkářů zahrnoval území mnohem širší, ale
postupným jednáním a pod tlakem tehdejších představitelů města, se záměr zúžil.
Přesto území dnešní vyhlášené rezervace
zahrnuje část nejhodnotnějších objektů.
V roce 1989 byl schválen Program záchrany a společenského využití lokality Betlém
(dále jen Program záchrany), který vypracovali odborní pracovníci SLS Vysočina
(M. Křivanová, L. Štěpán, I. Vojancová).
Tehdejší Místní národní výbor v Hlinsku
bezúplatně převedl prvních sedm objektů
památkovému ústavu v Pardubicích a započaly tak práce na obnově prvního objektu. V roce 1990 se podařilo prohlásit 16
objektů kulturními památkami. O tři roky
později – v roce 1993, u příležitostí 100.
výročí uspořádání Národopisné výstavy
v Hlinsku, byly návštěvníkům slavnostně
zpřístupněny první opravené objekty. Roku
1994 vstoupilo v platnost nařízení o stano-

vení ochranného pásma státem chráněných objektů se specifickým stavebním
režimem. Následujícího roku pak byla část
lokality Betlém prohlášena památkovou
rezervací lidové architektury.
Prvořadým cílem Programu záchrany se
stala obnova stávajících objektů, zachování původního prostředí v co největší míře
a využití objektů tak, aby se prostředí Betlému neuzavřelo okolnímu životu města.
Domky ve vlastnictví památkového ústavu
po rekonstrukci postihují stavební vývoj
této čtvrti: od konce 18. století do poloviny
20. století. Zjednodušeně můžeme napsat,
že některé roubené objekty mají vyspárované stěny a šindelovou střechu, další
pak mají roubené stěny bílené, případně
i omítnuté a šindelové střechy překryté
lepenkou, objekty dokládající poslední vývojovou fázi už mají stěny omítnuté, bílené
a na střechách a štítech se objevují eternitové šablony. V průběhu stavebního vývoje se u každého domku objevovaly nejrůznější bedněné přístavky, které si majitelé
mnohdy chaoticky přistavovali, aby získali
více místa. V těchto případech bylo obnovení jednotlivých přístavků podmíněno
expozičním záměrem.
Od roku 1989 do roku 2002 se podařilo
obnovit většinu objektů, které SLS Vysočina spravuje. Městský úřad Hlinsko poskytl
finanční prostředky na vybudování infrastruktury a poté vydláždění komunikací
vedoucích Betlémem. V posledních deseti
letech se významnou měrou na proměnách památkové rezervace Betlém podíleli
soukromí investoři. Jednotlivci si zde začali opravovat domky k trvalému bydlení,
ubytování turistů, případně k dalším vhodným podnikatelským záměrům.
Spolupráce SLS Vysočina s Městským úřadem Hlinsko vyústila v roce 2009 ke zpracování a podání společného projektového
záměru v rámci Regionálního operačního
programu regionu soudržnosti Severovýchod. Nositelem projektu s názvem
Revitalizace památkové rezervace lidové
architektury Betlém Hlinsko a navazujících
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Betlém Hlinsko – č. p. 178, kopie kupeckého krámu, 157, foto I. Vojancová, 2010, archiv SLS.
ploch je Městský úřad Hlinsko. Jeho cílem
je především úprava exteriéru památkové
rezervace a obnova dvou objektů v návaznosti na Program záchrany. Pokud projekt
uspěje, bude to znamenat významnou
pomoc při dokončení obnovy v rámci památkové rezervace i bezprostředně navazujících částí.
Na následujících řádcích se budeme věnovat popisu jednotlivých částí a cílů projektu. Zamýšlená revitalizace celkového
exteriérového prostředí památkové rezervace spočívá: ve výsadbě vhodné zeleně
a úpravě stávající zeleně, vhodném osázení předzahrádek, dokončení dláždění
komunikací, úpravě lávek a mostků přes
vodoteče, úpravě plotů, úpravě nevhodných měřících míst technických instalací,
vybavení prostoru vhodným mobiliářem
(lavičky, odpadkové koše, stojany na kola
apod.), zlepšení informačního systému
na příjezdových a přístupových komunikacích.
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Na celém území památkové rezervace byla
provedena inventarizace stávající zeleně,
na jejím základě byly vybrány stromy, které je nutné skácet, ošetřit, a byly navrženy
nové dosadby. Vzhledem k tomu, že se
jedná o historicky cenné území, k výsadbě
budou použity takové druhy, které odpovídají charakteru prostředí rezervace. Cílem
těchto úprav je přiblížit se atmosféře původního historického prostředí, kdy v malých předzahrádkách betlémští obyvatelé
pěstovali okrasné a užitné rostliny. Podle
rozpoznaných druhů zeleně na dobových
fotografií z přelomu 19. a 20. století pak
budou volné plochy dosázeny ovocnými stromy historických odrůd, okrasnými
a ovocnými keři, stromy – jasany, lípami,
javory.
Přestože se část města Hlinska zvaná
Betlém nachází téměř v jeho středu, byly
veřejné komunikace až do počátku 90. let
20. století prašné a nezpevněné. V uvedeném období odborníci z předložených

návrhů vybrali vhodné řešení pro úpravu
komunikací: k jejich zpevnění se použila
žulová dlažba, kterou byly původně vydlážděny jiné chodníky a silnice v Hlinsku.
Žulová dlažba pochází z lomů na Hlinecku
a je historickým materiálem pro tuto oblast. V rámci současného projektu budou
žulovou dlažbou opatřeny další pochozí
i pojížděné komunikace. I když původně prostor nynější památkové rezervace
zpevněné plochy komunikací neměl, sou-

časný pohyb osob i vozidel si tuto úpravu
vyžaduje. Podstatná část komunikací je
a bude určená pěším. Pojízdné komunikace se omezují pouze na dopravní obslužnost obyvatel, pohostinství a obchodů
uvnitř areálu památkové rezervace.
Památková rezervace lidové architektury
Betlém je ze dvou stran ohraničená vodními toky: řekou Chrudimkou (dříve zvanou
Ohebka) a Drachtinským potokem, uvnitř
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Betlém Hlinsko č.p.
178, zaměření současného stavu – pohled jižní, arch. P. Dostál, 2009, archiv SLS
Vysočina.

Betlém Hlinsko č.p.
178, zaměření současného stavu –
pohled západní, arch.
P. Dostál, 2009, archiv SLS Vysočina.
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Betlém Hlinsko č.p.
178, zaměření současného stavu – řez,
arch. P. Dostál, 2009,
archiv SLS Vysočina.
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rezervace samotné teče malý Prokopský
potok. Jedno ze zadání projektu se týkalo vyřešení podoby a charakteru mostků
a lávek přes uvedené vodoteče. Projekt
přináší řešení v podobě dřevěných lávek
a mostečků přes menší toky. Zároveň řeší
obnovu historického betonového mostku
přes Chrudimku, který je datován rokem
1913 a je poznamenán necitlivými a nevhodnými úpravami z posledních desetiletí. Bude mu vrácena původní podoba
včetně osazení původních lamp a ocelového zábradlí u nástupních schodišť.
V rámci projektu je pozornost věnována i úpravě plotů předzahrádek. Stávající
oplocení využívá původních prvků: především žulových, hrubě opracovaných sloupků, do nichž jsou vsazeny dřevěné výplně
z tyček či prken. V tomto duchu budou řešena i nově vzniklá oplocení. Na počátku
90. let 20. století v prostoru nynější památkové rezervace vznikly nevhodné pilíře vyzděné z bílých cihel pro potřeby měřících
míst elektroinstalací. Podobu pilířů nelze,
dle jejich majitele, změnit, ale projekt navrhuje jejich zakomponování do vzniklých
bedněných plotů. Případně – na vhodném
místě, schovat pilíř do bedněného pří-
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střešku, který bude vytvářet dojem kůlny.
V krajním případě zakrýt rušivě působící
pilíř vhodnou zelení. Tyto úpravy jistě přispějí ke zkvalitnění prostředí hlineckého
Betléma.
S ohledem na skutečnost, že prostředí
památkové rezervace lidové architektury
Betlém je obyvateli města Hlinska i jeho
návštěvníky stále více využíváno k odpočinku, navrhují tvůrci projektu doplnění
mobiliáře o vhodné lavičky, odpadkové
koše a také, v souvislosti se zadáním ze
strany Městského úřadu, pořízení mobilního vybavení pro pořádání kulturních akcí.
Mobilní lavičky, jeviště s možností jeho zastřešení, vhodné zátarasy pro regulování
pohybu návštěvníků a podobně. Část prostoru nábřeží na levém břehu Chrudimky,
která leží za hranicí památkové rezervace
i jejího ochranného pásma, ale přesto v její
těsné blízkosti, je v rámci projektu řešena
jako dětské hřiště.
Dalším podstatným cílem popisovaného
projektu je obnova dvou objektů, které se
nacházejí téměř ve středu památkové rezervace. Jedná se o dům č. p. 178, který
je ve vlastnictví Národního památkového

ústavu, Souboru lidových staveb Vysočina.
Původně větší roubený domek s trojdílnou
dispozicí byl na přelomu 18. a 19. století
přezděn a rozšířen o stodolu a kůlnu. Štít
s malými oválnými okénky nese klasicistní prvky. Prvním známým majitelem domu
byl hrnčíř Tomáš Dřevíkovský, který vlastnil na přikoupeném obecním place pecník.
Hrnčířské rodiny zde žily a provozovaly
řemeslo až do druhé poloviny 19. století.
Vzácným dokladem této, pro Hlinsko typické řemeslné činnosti, je jediná dochovaná vnitřní hrnčířská pec. Navržené využití tohoto objektu je zvoleno s ohledem
na jeho rozlehlost: jako místo pro konání
edukačních programů pro mládež a veřejnost, rekonstrukcí hrnčířské pece připomenout jedno z původních řemesel a část
objektu (původní stodolu a kůlny) po úpravě využít jako provozní zázemí Souboru
lidových staveb Vysočina.
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Druhým objektem je domek č.p. 561, jehož
vlastníkem je Městský úřad. Tento domek,
postavený na počátku 19. století, je v celém rozsahu zděný. Na počátku 20. století
prošel zásadními stavebními úpravami,
kdy byla část objektu zbourána. Po obnově objektu, která zachová současné
dispoziční řešení, se do něho přestěhuje
městské informační centrum.
V rámci projektu se dále řeší výstavba
objektu toalet pro návštěvníky památkové rezervace. Stavba se bude realizovat
na místě domku, zbouraného před padesáti lety. Toalety jsou navrženy jako přízemní domek se sedlovou střechou v blízkosti pokladny a prodejny upomínkových
předmětů v nástupní části do památkové
rezervace Betlém Hlinsko.
Pokud uchazeč o dotaci z Regionálního
operačního programu regionu soudržnosti
Severovýchod, Městský úřad Hlinsko, se
svojí žádosti uspěje, projekt by se realizoval od druhé poloviny roku 2010 do poloviny roku 2012. Podoba památkové rezervace Betlém Hlinsko by se tak významně
přiblížila svému původnímu charakteru.
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SUMMARY
REVITALIZATION OF THE CONSERVATION
AREA BETLÉM HLINSKO
Key words: conservation area – revitalization –
ROP (regional operational programme).
In the year 1989, the Museum of Folk Architecture Vysočina (MFA Vysočina) was extended; Betlém – a site which was declared a conservation
area in the year 1995 – became part of it. The
town quarter Betlém was founded in the 18th
century. In 1989, a team of specialists from the
MFA Vysočina (M. Křivanová, L. Štěpán and I.
Vojancová) elaborated a programme called The
Programme of Preservation and Social Use of
the Locality Betlém. Most of the buildings managed by MFA Vysočina were restored between
the years 1989 and 2002. In 2009, the cooperation between MFA Vysočina and the municipality of Hlinsko led to a joint project within
The Regional Operational Programme of the
Northeast Cohesion Region. The project called
Revitalization of the Conservation Area of Folk
Architecture Betlém Hlinsko and Surrounding
Areas has been carried out by the municipality
of Hlinsko. Its main aims include modification of
the exteriors of the conservation area, building
of toilets for visitors and renewal of two objects,
which forms part of the Programme of Preservation. If the project turns out to be a success, it
will provide a significant help within the process
of restoration of the conservation area and its
vicinity.
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MĚSTEČKO
POD RADHOŠTĚM
Východiska pro realizaci
stálé expozice o dějinách
města Rožnova pod
Radhoštěm a regionu
Rožnovska
Daniel Drápala
Historicko-etnografická expozice – Rožnov pod
Radhoštěm – mikroregion Rožnovsko – historie
– tradiční kultura – sbírkové předměty.
Příspěvek byl určen k prezentaci na semináři EK
AMG a ČSMP Budování nových expozic a výstav v muzeích ve Valašském muzeu v přírodě
21.–.22. října 2009.

Jedním z trendů, který zaznamenáváme
v českém muzejnictví posledních dvou
desetiletí, je nárůst někdy více, jindy méně
úspěšných snah o budování městských,
obecních či mikroregionálních muzeí.
Motivy tohoto úsilí bývají nejrozmanitější.
V některých lokalitách je to osvícené vedení obcí, které si uvědomuje důležitost
muzea jako paměťové instituce pro budování lokální a regionální identity svých
vlastních občanů, jindy tato muzea či expozice vznikají spíše z iniciativy zájmových
sdružení a spolků. Nejednou se tak děje
v důsledku nadšení a neutuchající činorodosti jednotlivců – vlastivědných pracovníků, dokumentátorů, sběratelů apod.
Ať již je iniciátor a hlavní hybatel jakýkoli,
naše zkušenosti jednoznačně dokládají,
že právě existence nových místních muzeí
je na přelomu druhého a třetího tisíciletí
jedním ze zajímavých dokladů uvědomování si kulturních a historických specifičností vlastní obce a jejího okolí ze strany
občanů. Okresní či krajské muzeum bývá
zpravidla daleko a sami občané nejednou
vnímají „své domácí“ expozice diametrálně odlišně od instalací například v už zmíněných okresních muzeích. Provázanost
vystavených předmětů s jejich vlastním
domovem, znalost prezentovaných hmotných artefaktů, ale i osob, které je vlastnily, či míst, odkud pocházely, jsou spolu
s jim většinou známými příběhy zdrojem
specifické fascinace takovouto expozicí.
Podobné výstavní projekty přispívají k formování hrdosti na odkaz lokality a v nemalé míře napomáhají i k upevňování sebeidentifikace lidí s obcí. Při naplňování této
svébytné funkce v životě místní komunity
mnohdy není ani pro domácí obyvatele
důležité, jakým způsobem je z hlediska
muzejní prezentace expozice provedena.
Záleží pak již jen na podmínkách a přízni samosprávy i případných soukromých
investorů, zda počáteční záměry dojdou
naplnění v podobě místního muzea. Při
sledování vzniku nových lokálních a mikroregionálních muzejních expozic vidíme,
že nemusí vždy platit přímá úměra mezi
velikostí daného sídla a existencí expozice. Nalezneme je ve vesnicích o několika
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Roubená radnice na rožnovském náměstí, archiv
VMP.
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stovkách obyvatel, zatímco některá větší
města jimi vůbec nedisponují. Při analýze
muzejních institucí tohoto druhu i zpřístupněných expozic se pochopitelně můžeme
setkat s instalacemi, pokrývajícími širokou škálu od zcela amatérského přístupu – mnohdy inklinujícího až k hromadění
předmětů typu kunstkammer – na jedné
straně, až po spolupráci s profesionálními
firmami specializujícími se na tvorbu muzejních expozic. Jeden z klíčových faktorů
(přispívajících nejen k vlastní realizaci, ale
i finální podobě) pochopitelně představují finance – a ochota obcí či zřizovatelů je
poskytnout či administrovat jejich získání,
například z prostředků Evropské unie. Že
z tohoto hlediska nejsou ve svém rozletu
omezovány ani menší vesnické lokality,
dokládá úspěšně se rozvíjející muzejní projekt v Raškovicích či poměrně ambiciózní
záměr na stálou muzejní expozici o výrobě
bičů v Metylovicích nedaleko Frýdku-Místku, která by měla být financována právě
prostřednictvím dotačních titulů EU.

měrně tristní. Nejnověji získal vlastní rozsáhlou expozici Frenštát pod Radhoštěm,
ze starších instalací různého rozsahu můžeme vzpomenout například Frýdek-Místek, Nový Jičín, Příbor, Valašské Meziříčí,
naopak expozicemi mapujícími městské
dějiny nedisponují z východomoravských
městských lokalit například Vsetín, Zlín –
a také Rožnov pod Radhoštěm.

Již více než 80 let je sice s Rožnovem pod
Radhoštěm spjata existence Valašského
muzea v přírodě, jak však při důkladnější
analýze zdejších zpřístupněných expozic
zjistíme, témat přibližujících specifika života východomoravského maloměsta je zde
poskrovnu. Byla to přitom roubená radnice z rožnovského náměstí, jejíž záchrana
stála na přelomu první a druhé dekády
20. století u zrodu Valašského musejního
a národopisného spolku.1 A opět to byli
zase mnohdy právě Rožnované, na jejichž
bedrech spočívala zvláště v prvních letech
existence muzea hlavní tíha zodpovědnosti a jeho dostatečného finančního i orZaměříme-li naši pozornost ryze na expo- ganizačního zabezpečení.2
zice přibližující historické a kulturní tradice
městského sídla v regionu sevevýchodní V prvních desetiletích své existence ValašMoravy, zjistíme, že jejich počet bude po- ské muzeum v přírodě fakticky fungovalo
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na bázi městského muzea a pod silným
řídícím vlivem Rožnovanů jako zásadního
personálního pilíře aktivit spolku. A to i navzdory proklamacím o muzeu celého Valašska3 či záměrům na rozšíření o objekty
pocházející z vesnického prostředí.4 Vedle
roubené radnice tak městské prostředí –
konkrétně Rožnov – reprezentovaly objekty dvou měšťanských domů – Billova
a Vaškova (také nazývaný Hostinec U Vašků), navíc bez odpovídajících interiérových
instalací. Ještě ve 30. letech doplňovaly
muzejní areál v Hájnici jen drobné vesnické stavby, obohacené posléze o kopii
velkokarlovického fojtství a od 40. let 20.
století o rekonstrukci katolického kostela
svaté Anny.
Zlom nastal teprve v 50. letech 20. století.
V důsledku direktivního zániku muzejního
spolku došlo k zestátnění muzea a jeho
sbírek, a přestože se některé osoby dříve
činné ve spolku i nadále podílely na jeho
fungování, organizačně spadalo nejprve
pod správu valašskomeziříčského muzea
(1953–1954), poté Krajského muzea v Gottwaldově (1954–1960), Okresního národní-

ho výboru ve Vsetíně (1960–1971) a nakonec pod Krajský národní výbor v Ostravě.
Od roku 1990 je příspěvkovou organizací
Ministerstva kultury České republiky.5
Utváření moderní koncepce muzea v přírodě v průběhu 50. a 60. let ovšem pomyslně vzdálilo Valašské muzeum v přírodě nejen Rožnovanům, ale i dokumentaci života
tohoto východomoravského městského
sídla. Se záměry na budování vesnického
areálu – Valašské dědiny – směřovaly odborné aktivity muzejních pracovníků (nyní
již odborně školených etnografů a historiků) k dokumentaci a sběru materiálních
i nemateriálních projevů lidové kultury širšího teritoria etnografického regionu moravského Valašska. Samotné město Rožnov, jeho historie a specifika tak zůstávaly
při plnění tohoto náročného úkolu poněkud na okraji systematických výzkumných
a dokumentačních aktivit.
Také u sbírkových kolekcí Valašského muzea v přírodě, dokladujících materiální kulturu Rožnova a jeho obyvatel, docházelo
v minulosti k využívání jen v omezené míře.

Přenesené objekty v parku Hájnici ve 30. letech 20. století, fotoarchiv VMP.
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Současná instalace v patře roubené rožnovské radnice, fotoarchiv VMP.
Přispívala k tomu jistě i absence vhodných
prostor pro krátkodobé a střednědobé
výstavy, které nebyly svým obsahem či
formou vhodné pro instalaci v roubených
objektech. Nových moderním trendům
odpovídajících instalací se dočkaly i dva
originální objekty umístěné v areálu Dřevěného městečka – Billův dům s prezentací
privátní složky života Rožnovanů a radnice
pro veřejnou stránku života.
Většinou v rukopisech bez dalšího publikování zůstaly výsledky některých výzkumně-dokumentačních úkolů řešených
od 70. let 20. století jednotlivými pracovníky muzea nebo externisty, z nichž některé byly bezprostředně spjaty s přípravou
expozic či výstav (ať již posléze realizovaných, či nerealizovaných). Jedněmi z mála
uskutečněných se staly instalace poštovny
(podle scénáře Zdeňka Cvikla) a kupeckého krámu Betky Hanákové (autorky Mileny
Harokové).6 Spolu se zasedací místnos-
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tí v patře radnice a expozicemi v Billově
domě, přibližujícími bydlení rožnovských
měšťanů i využívání částí domu pro ubytování lázeňských hostů, tak zůstávají i dnes
jedněmi z mála připomínek některých kapitol z dějin města Rožnova.
Jednou z mála příležitostí komplexněji přiblížit minulost města s sebou přinesl
rok 1967. Oslavy údajného sedmistého
výročí první zmínky o Rožnově zahrnovaly v průběhu měsíců července a srpna
celou řadu společenských a kulturních
i osvětových aktivit. Vedle Sjezdu rodáků
a krajanů z Rožnova p. R. (27. 7.), Rožnovských slavností 1967 (29.–30. 7.) či Valašské neděle byly uspořádány i dvě výstavní
akce – Rožnovsko v obrazech a především velká výstava 700 let Rožnova pod
Radhoštěm. Koncepce této velké výstavy
konané od 9. 7. do 13. 8. však vycházela spíše z potřeby prezentovat především
současnost a také plány do budoucnosti.
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Instalace pokoje pro hosty v patře Billova domu, současný stav, fotoarchiv VMP.
Jak se dočteme v úvodní stati tištěného
průvodce touto výstavou, chtěli organizátoři „ukázat návštěvníkům nejen vývoj, výrobu a bohatou činnost současného dění,
ale upozornit i na vhodné využití zdejších
výrobků. Rovněž ukazuje možnost rekreace těm, kteří se v našem městě zdrží kratší
či delší dobu.“7

ho léta, posléze Valašského roku. Z rožnovských reálií čerpali autoři především
u Starodávných jarmarků, Lázeňských sobot, nověji u Mikulášského podvečera, případně edukativně koncipovaného pořadu
Za stařenků do školy.
Výraznější absence zastoupení rožnovských témat v činnosti muzea i poměrně
intenzivní pocit mnoha občanů o nedostatečném zájmu Valašského muzea v přírodě
o soustavnou dokumentaci a prezentaci
života města v minulosti vedly v průběhu
90. let 20. století k opakovaným snahám
některých politických či zájmových subjektů na území města o zřízení vlastního
městského muzea (záměr byl dokonce
zahrnut i do volebního programu jednoho
z místních politických subjektů do komunálních voleb v roce 2002).

Dalších téměř třicet let zůstávala komplexnější prezentace historie i kulturních specifičností Rožnova a jeho okolí opomíjena.
Až v roce 1995 se uskutečnila výstava Rožnované a muzeum (autor Jiří Langer), která
poprvé moderními výstavními prostředky
sumarizovala koexistenci města a muzea.
Přiblížila mimo jiné také četné hodnotné
informace z historie města, jeho sociálního i kulturního vývoje. Větší popularity se
mezi místním obyvatelstvem dostalo spíše komerčním a popularizačním aktivitám
rozvíjeným muzeem od 70. let 20. století Tato snaha však doposud nenalezla adeformou některých programů Národopisné- kvátní odezvu ani významnější podporu,
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Návrh dekoru dózy
na máslo, autor Karel Solařík starší, ze
sbírek VMP.
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která by vedla ke zdárné realizaci. Příčiny můžeme hledat jednak v podcenění
finanční náročnosti obdobného projektu,
ale i nedostatku vhodných prostor pro tyto
účely. Stěží opominutelný je i fakt absence
dostatečného odborného zázemí nezbytného pro zformování kvalitně koncipované
paměťové instituce.
Ačkoli i počátky Valašského musejního
a národopisného spolku na počátku 20.
století byly spjaty s nadšenými amatéry,
podobný model je dnes v prostředí městských sídel s řadou specifických rysů, jaké
můžeme v Rožnově identifikovat, již jen
stěží možný, měl-li by být projekt městského muzea úspěšný. Málokdo z prvotních iniciátorů těchto snah o samostatné
městské muzeum si totiž dokázal představit, co vše je vlastně s muzejní institucí,
tvorbou sbírek, péčí o ně i dalšími dokumentačními a výzkumnými aktivitami spjato. Nemalým úskalím je jistě i absence alespoň jakéhokoli základu pro sbírkový fond
městského muzea. Navzdory zvažovaným
možnostem (například počítajícím s využitím pozůstalosti rožnovského vlastivěd-
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ného pracovníka Miloše Kulišťáka) by bylo
v rámci městského muzea možné již jen
stěží prezentovat mnohá témata a časové
úseky prostřednictvím souborů autentických trojrozměrných předmětů odpovídající kvality a výpovědní hodnoty.
A tak navzdory zmíněným nedostatkům
a mezerám ve sbírkové i další dokumentaci
rožnovské minulosti a reálií je dnes Valašské
muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm fakticky jedinou institucí, která disponuje dostatečným sbírkovým i technickým
zázemím pro realizaci podobně náročného
úkolu – rozsáhlé kvalifikovaně zpracované
expozice o dějinách města Rožnova pod
Radhoštěm a šířeji i mikroregionu Rožnovska. Rekonstrukce průmyslového objektu
textilní úpravny zvaného Sušák v prvních
letech 21. století vytvořila ideální prostorové podmínky pro přípravu reprezentativní
stálé expozice, která by mapovala historický vývoj kraje pod Radhoštěm. Napomáhají tomu jistě i některé sbírkové akvizice
realizované v posledních deseti, dvaceti
letech z prostředků vlastních i prostřednictvím dotačních titulů (MKČR – výkupy
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Poláškova klempířská dílna před jejím převzetím do sbírek Valašského muzea v přírodě v Rožnově
pod Radhoštěm, fotoarchiv VMP.
ISO).8 Významně se tak v několika etapách
podařilo rozšířit sbírku rožnovského malovaného porcelánu z produkce jednotlivých
rožnovských dílen (A. Jaroňka, K. Solaříka,
L. Matějky, V. Jaroně),9 činnost košíkářské
školy odráží početná kolekce dvourozměrných obrazových i textových dokumentů
z pozůstalosti Bohuše Kramoliše,10 v celistvosti byly do muzea převzaty i některé
řemeslné dílny (sedlářská a čalounická Halamíčkova, klempířská Poláškova apod.)11
i kancelář ředitele Městské spořitelny včetně drobného inventáře. Mezi cenné přírůstky k poznání života Rožnovanů náleží také
historické fotografie, textilie a další oděvní
doplňky z vlastnictví některých předních
rožnovských rodin.12 Neméně důležité jsou
ovšem i jednotlivosti, které napomáhají skládat barvitou mozaiku minulých dob
města Rožnova pod Radhoštěm a jeho
obyvatel.

hoštěm a jeho okolí spadá do roku 2003.
Pro zamýšlenou expozici byla vyčleněna
rozsáhlá hala v přízemí Sušáku o ploše
přesahující 600 m2. Vedení Valašského
muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm pověřilo zpracováním libreta a scénáře Daniela Drápalu. V průběhu dalších
let (2003–2006) vznikl výchozí materiál
pro expozici, která byla příhodně nazvána
Městečko pod Radhoštěm. Za spolupráce
odborných pracovníků muzea a kurátorů
(historiků, etnologů, archivářů, muzeologů, případně i z dalších oborů) a některých
externistů postupně vznikl scénář, který se
snaží svébytným způsobem přiblížit život
městečka a města Rožnova a jeho obyvatel v průběhu několika století. Autorský
tým se musel při jeho přípravě potýkat
s řadou nástrah. I sebevzletnější záměry
na prezentaci některých témat byly výrazně determinovány sbírkovým fondem Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod
Rozhodnutí o realizaci stálé expozice vě- Radhoštěm, v určitém případě dostupnosnované dějinám města Rožnova pod Rad- tí potřebných předmětů a kolekcí v jiných
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muzejních institucích. Druhým omezujícím faktorem se stala malá míra zpracování jednotlivých složek rožnovských
dějin – ať již z hlediska historického, tak
i etnografického, kulturně-historického,
umělecko-historického, případně z pozic
dalších oborů.13 Nízká míra zpracování
rožnovských dějin proto vedla k nutnosti
důkladného a pochopitelně také časově
náročného studia archivního materiálu
především ve fondech Státního okresního
archivu ve Vsetíně (zvl. fond Archiv města Rožnov) a Zemského archivu v Opavě
(fond Velkostatek). Díky tomu bylo možné
do scénáře zahrnout nejen řadu doposud
nepublikovaných a neznámých faktů, ale
využít i některý obrazový materiál (například četné mapové a plánové materiály,
realizované i nerealizované stavební projekty), jenž se stane zajímavým doplněním
trojrozměrných předmětů.

vývoje přírodního prostředí regionu. Volba
padla spíše na výběr několika modelových
kulturně-historicky koncipovaných tematických celků, které byly z různých hledisek
klíčové pro život Rožnovanů a jejich města.
Druhý předpoklad spočívá ve schopnosti
muzea prezentovat je prostřednictvím sbírkových předmětů, obrazového i dalšího
doprovodného materiálu.

Hlediskem, které zásadně ovlivnilo obsahovou skladbu projektu Městečko pod
Radhoštěm, byla existence již stávajících
expozic v areálech Dřevěného městečka,
Valašské dědiny a Mlýnské doliny. Záměrně proto byly eliminovány nebo potlačeny
ty tématické okruhy, kterými by se překrývaly či dublovaly již exis+<tující expozice
v areálech muzea (např. zemědělská obživa). Bohaté zkušenosti s přípravou četných interiérových expozic v jednotlivých
objektech lidového stavitelství v areálech
Scénář byl podroben odbornému po- se však pro celý autorský tým stala hodsouzení dvojicí našich předních etno- notným vkladem i při realizaci Městečka
grafů s nemalými zkušenostmi s muzejní pod Radhoštěm.
prezentací – PhDr. Jiřím Langrem, CSc.
a PhDr. Karlem Pavlištíkem, CSc. Na jaře Na základě uvedených východisek bylo
2007 bylo mnohaleté intenzivní úsilí týmu možné založit populárně-naučný charakter
pracovníků pod vedením Daniela Drápaly expozice na kombinaci dioramat s náznazavršeno finalizací scénáře expozice.
kem reálného prostředí (atraktivních zvláště pro laického či dětského návštěvníka)
Již při prvních přípravných pracích na scé- a panelovými systémy či vitrínami doplněnáři v letech 2003–2004 byly definovány nými o audiovizuální techniku. Další speciněkteré stěžejní body, na jejichž základě fičnost expozice vychází z využití tří imabylo možné utvářet specifika této expo- ginárních průvodců. Prostřednictvím jejich
zice. Autor již na počátku deklaroval, že výroků, postřehů a názorů stylizovaných
Městečko pod Radhoštěm by nemělo být v ich-formě jim „do úst“ bude návštěvník
konzervativní muzejní expozicí lineárně na panelech seznamován se základními
prezentující dějinné události obrazně ře- informacemi, jejichž prostřednictvím bude
čeno „od trilobita k mikročipu“. Naopak moci vystavené exponáty zasadit do širší– od prvopočátku byl veden snahou o vy- ho dobového a kulturního kontextu.
tvoření expozice, která by návštěvníkovi
spíše nabízela – v duchu lázeňské tradice Za průvodce byly vybrány tři výrazné
Rožnova – jakousi pomyslnou procházku osobnosti z dějin města a regionu – kroza poznáním různých témat a zajímavostí nikář a vlastivědný pracovník Josef Lucian
z historie města Rožnova, případně mikro- Ondřej Kramoliš (1827–1857), učitel a hisregionu Rožnovska. Již v přípravných fá- torik František Bayer (1853–1925) a výzích proto bylo rezignováno na nutnost za- tvarník Alois Jaroněk (1870–1944).
stoupení všech možných témat vycházejících z lineárního popisu dějinných procesů, S první osobností průvodce se návštěvník
upuštěno bylo například i od připomenutí seznámí v úvodu expozice v souvislostí
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s událostmi roku 1853. V tomto roce totiž
třiadvacetiletý Kramoliš dokončil rukopisný
sešit Paběrky z dějú městečka Rožnova.14
Chtěl v nich přiblížit alespoň část z barvité
historie svého rodného městečka a právě
tato skutečnost se stala jedinečnou příležitostí k tomu, aby se po vstupu do expozice návštěvník setkal nikoli s nejstaršími

František Bayer z doby působení v Rožnově, archiv VMP.
dějinami Rožnovska, jak by mohl předpokládat, ale posune se v dějinném vývoji
mnohem dále. Nejprve se tedy seznámí
se samotným mladým kronikářem, právě
dokončujícím v jizbě roubeného domu č.p.
120 své rukopisné dílko. A teprve až poté
se spolu s Kramolišem vydá proti proudu
času – nejprve do dob středověkého založení města, kdy jej strážil hrad na ostrohu
nad Bečvou, poté do éry baroka umožňující prezentovat řadu sakrálních památek
a posléze až do 18. a 19. století. V Kramolišově doprovodu tak budeme moci
například poznat atmosféru rožnovského
trhu, seznámit se se zdejšími řemeslníky,
ale i organizací veřejného života a správou obce. A protože městečko bylo dosti

dlouho naplněno především dřevěnými
stavbami, stranou nemohou zůstat ani
protipožární opatření, na něž muselo být
vždy dostatečně dbáno.
V roce 1857 Josef Lucian Ondřej Kramoliš předčasně umírá.15 Průvodcovské žezlo tak pomyslně od Kramoliše převezme
jeho mladší následovník Bayer v prostoru
přibližujícím lázeňský park a u tématu rožnovského lázeňství. František Bayer sice
v Rožnově strávil jen dětství a mládí, v dospělosti působil na různých místech, nejdéle v Přerově, zpět do rodiště jej ovšem
přiváděly nejen rodinné vazby.16 Otec Josef
byl navíc znamenitým barvířským mistrem
a po nějaký čas i uznávaným rožnovským
starostou, který se nemalou měrou podílel
na rozvoji města v 70. letech 19. století.
Syn František nakonec nepokračoval v řemeslnické tradici, na tu navázal jeho švagr
Alois Černoch. Sám se ale stal učitelem
a posléze i vydavatelem například ediční
řady Bibliotheka moravská apod. Bayerovo vlastenecké smýšlení i aktivní zapojení do společenského a kulturního života
proto nabízí jedinečnou šanci přiblížit jeho
prostřednictvím dění vlastenecky smýšlejícího městečka ve druhé polovině 19. století. Návštěvník se tak bude moci seznámit
mimo jiné se spolkovou činností, založením veřejné knihovny nebo slavnostním
převozem kamene z Radhoště do základů
Národního divadla. Opomenuta nebude
ani velkolepá cesta Otce národa Františka Palackého na rodnou Moravu, během
níž 22. července 1873 navštívil také Rožnov. Jedním z jejích organizátorů byl právě
František Bayer.17
Druhá polovina 19. století je však v Rožnově spjata i s rozvíjející se raně průmyslovou výrobou. Zatímco doposud se většina
technických zařízení soustřeďovala kolem
vodního náhonu protékajícího středem
města – tzv. Struhy (mlýn, papírna, pivovar),18 nové technologické možnosti stály
u rozvoje zpočátku drobných pletařských
dílen, které posléze přerostly do podoby
průmyslového závodu vídeňského podnikatele Leo Brilla v lokalitě Za vodú.19
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Budova rožnovského pivovaru v 19. století, archiv VMP.

Originální balení Radhošťského thé, ze sbírek Českého farmaceutického muzea v Kuksu.

Budovy Hospodářské školy, archiv VMP.
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Dařilo se ovšem i rodině Kantorkově
a jejich koželužně na Horních Pasekách.
Po odkoupení Sušáku frýdeckým podnikatelem Herliczkou se rozrůstal i tento
provoz u frenštátské silnice.
Jestliže lázeňství v době Josefa Luciana
Ondřeje Kramoliše prožívalo první léta rozmachu, sklonek 19. a první třetina 20. století byla ve znamení modernizace a inovace léčebných procedur – především
zásluhou pokrokového lékárníka Hynka
Seicherta. Rožnov tak v této době proslavily například mimo jiné také Rožnovské cetličky mechové – bylinné bonbóny,
či Radhošťské kapky a Radhošťské thé.
Připomínka této kapitoly pochopitelně ani
v expozici o dějinách městečka Rožnova
nemůže chybět – napomůže ji navodit interiér lékárny, jež v Rožnově nesla jméno
Lékárna u Matky Boží.20
Roku 1880 obdržel Rožnov statut města.
Nová éra a především snaha o modernizaci a hospodářské i sociální pozvednutí
kraje vedly zdejší vrcholné reprezentanty k snahám o zřízení hospodářské školy
a košíkářské školy, z nichž zvláště ta první
zanechala i díky neobyčejné osobnosti ředitele Emanuela Vencla v kraji nesmazatelnou stopu.21 Desítky a stovky absolventů
této školy napomáhaly v dalších letech
k rozvíjení moderních zemědělských technologií, uplatňování řady technických inovací a neposlední řadě sloužily aktivity jejích absolventů i k tak potřebné osvětě.22
Přechod do nové éry 20. století však v expozici Městečko pod Radhoštěm nereprezentují jen tyto tematické celky, ale i Poláškova klempířská dílna,23 která by měla
dokladovat modernější řemeslný provoz
vycházející z aktuálních potřeb rožnovské
komunity využívající při rozšiřování městské zástavby nejen stavebního klempířství,
ale i produktů tzv. galanterního klempířství
(konve, hrotky, vany, lampy, plechy, síta
apod.) pro běžné vybavení domácnosti
i rolnického hospodářství.

Vleklá choroba ztrpčovala již na počátku
20. století Františku Bayerovi jeho pedagogické i veřejné působení. V roce 1916
byl penzionován a o devět let později umírá. Proto se s ním návštěvník expozice již
v roce 1909 rozloučí a role průvodce se
ujme mladší ze sourozenecké dvojice Jaroňků – Alois. Stál poněkud v pozadí svého agilnějšího bratra Bohumíra. Byl to však
paradoxně on, kdo v roce 1909 navštívil
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Portrét Aloise Jaroňka, ze sbírek VMP.
první muzeum v přírodě v Evropě – švédský Skansen. V jeho doprovodu budeme
moci nahlédnout nejen do soukromí Bohumíra, Aloise a Julie Jaroňkových a činnosti jejich umělecko-řemeslných dílen,
ale seznámíme se i s počátky Valašského
musejního a národopisného spolku, jehož
prvotní rozmanité a mnohdy dosud ještě
spíše nahodilé sběry budou prezentovány
i v jednom z dioramat této sekce výstavy.
Připomenut bude pochopitelně i Valašský
rok 1925, v jehož rámci bylo Valašské muzeum v přírodě zpřístupněno veřejnosti.
Poněkud netradiční pohled na činnost muzejního spolku nabídne tzv. Klaudův kabinet. PhMr. František Klauda náležel mezi
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Návrh dekoru malovaného
porcelánu od Aloise Jaroňka, ze sbírek VMP.
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Interiér Klaudova bytu, archiv VMP.
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rožnovské rodáky. V meziválečném období prošel úspěšnou kariérou, po nějaký
čas byl např. ředitelem Zemské režijní
lékárny v Opavě, působil i v Praze, aby
se na sklonek života přestěhoval nazpět
do Rožnova. Dobré hmotné zajištění i uvážené investice do akcií umožnily Klaudovi
budovat cennou sbírku uměleckých děl
a umělecko-řemeslné produkce, kterou si
s sebou přivezl i do Rožnova.24 Z mnoha
předmětů slouží za povšimnutí např. kolekce orientálních zbraní, cínové nádobí
i porcelán, chebský sekretář, ale například i lidské sádlo. Kontakty, které navázal
s muzejním spolkem a Jaroňkovými nakonec vyústily ve velkorysý odkaz muzejnímu spolku. Po Klaudově smrti v roce 1941
získal spolek nejen jeho sbírky, ale i koncesi na lékárnu, která se stala významným
zdrojem finančních prostředků pro činnost
spolku po celá 40. léta 20. století.
S Jaroňkovými a muzeem jsou ovšem
do značné míry spjaty i další tematické
celky závěrečné třetiny expozice. Městská
spořitelna napomohla s financováním přesunu roubené rožnovské radnice z náměstí do parku Hájnice. Jednoho z žáků a spo-

lupracovníků Aloise Jaroňka – Karla Solaříka zase připomene výkladní skříň jeho
dílny a obchodu s malovaným porcelánem
a dalšími upomínkovými předměty.25
Moderní doba 20. století začala četná rožnovská specifika nekompromisně eliminovat. Snad k nejvýraznějším zásahům došlo
ve 40. letech 20. století. Během 42 hodin
trvajících osvobozovacích bojů na počátku května 1945 vyhořela řada roubených
staveb v okolí náměstí, navždy tak vymizel
zvláštní genius loci Horní ulice.26 Rozhodnutí o zprůmyslnění Valašska vedlo v druhé polovině 40. let 20. století k budování
nových výrobních provozů na západním
okraji města – pozdější podnik Tesla, což
spolu s některými dalšími činiteli nakonec zapříčinilo i ztrátu statutu lázeňského
města.27
Onen starý Rožnov a jeho specifická atmosféra se pomalu vytrácely v nenávratnu. Z tohoto důvodu končí expozice Městečko pod Radhoštěm právě polovinou 20.
století, kdy vliv masové kultury, masmédií
a kulturní unifikace smazávají mnohé lokální a regionální odlišnosti. Posledním

Trosky roubených domů z rožnovské Horní ulice po přechodu fronty na počátku května 1945,
fotoarchiv VMP.
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dioramatem, které bude moci návštěvník
před závěrečnými panely zhlédnout, je tak
kuchyně z přelomu 40. a 50. let 20. století
dokladující výrazný posun v kultuře bydlení Rožnovanů za oněch sto padesát let.
Uzavírá se tím mimochodem i pomyslný
kruh – na počátku se návštěvník seznamuje s rožnovskými reáliemi v prostředí obytné jizby rodiny Kramolišovy v jejich roubeném domě nedaleko náměstí a je to opět
prostor obdobné funkce, u nějž se příběhy
městečka pod Radhoštěm uzavírají.
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Rozsah expozice, hutnost a především
množství prezentovaných informací pochopitelně bude v průběhu prohlídky vyžadovat od návštěvníka soustředění a pozornost. Proto byly do expozice zakomponovány tzv. odpočinkové zóny. Zde si bude
moci sednout a odpočinout si, zároveň
však bude i nadále v expozičním prostoru. První příležitost k odpočinutí jej bude
očekávat na lavičkách v příjemném zákoutí
lázeňského parku u pomníku arcivévody
Františka Karla Habsburského a hudebního pavilonu. Navíc jim zde budou dělat
společnost dobově oblečené figuríny páru
lázeňských hostů. Ve druhé třetině expozice je odpočinková zóna situována do příjemného prostředí lázeňské kavárny. Návštěvník tak po usednutí na židli thotenku
bude moci zalistovat dobovým tiskem, ale
například také poznat, jak vypadaly některé
z výrobků rožnovských pekařů a cukrářů –
třeba pověstné rožnovské řezy či kraplové
rohlíčky. A konečně třetí odpočinková zóna
je zakomponována na samý závěr expozice a nabídne návštěvníkům v podobě videoroomu některé historické filmové materiály vztahující se k dějinám Rožnovska.

pro ně je vždy událost, která byla z různých
hledisek důležitá pro Rožnov a jeho obyvatele, a k ní jsou přiřazeny informace o dění
v daném roce na jiných místech Habsburské monarchie, Evropy či celého světa.
Pro snadnější orientaci bude tyto obrazové
a textové materiály doprovázet i mapa –
jednak s lokalizací Rožnova, jednak s vyznačením míst, k nimž se jednotlivé evropské či světové události vztahují.
Při přípravě expozice se musel tvůrčí tým
potýkat nejen s nedostatkem informací i sbírkových předmětů, ale nastávaly
i okamžiky opačné – potřeba redukce
a selekce. Neradi bychom ovšem o některé cenné a zajímavé informace návštěvníka – zvláště toho zvídavého – ochudili,
proto jednou z dalších forem prezentace
informací budou tzv. pulpity. Budou mít
podobu stojanů (tvarově vycházejících
skutečně ze středověkých psacích pulpitů) s listovacími soubory, obsahujícími obrazové i textové informace, které doplňují
či jakýmkoli způsobem rozšiřují informační
potenciál expozice. Běžný návštěvník tak
nebude zbytečně zahlcován některými
podrobnostmi a detaily, avšak ti, kteří se
budou chtít dozvědět více, budou mít tímto způsobem jedinečnou šanci rozšířit si
své vědomosti.
Ke standardům moderní stálé expozice
patří pochopitelně i technologické vymoženosti. Návštěvník tak bude moci využít
guideporty s možností volby z vícejazyčné
nabídky průvodcovského textu (opět namlouvaného trojicí imaginárních průvodců), který bude doplňován nejrůznějšími
ruchy a hudebním doprovodem navozujícím patřičnou atmosféru jednotlivých
sekcí expozice. Přes nepopiratelné výhody moderních technologií je však i nadále platný prvotní záměr autorského týmu,
vycházející z přesvědčení o nezbytné
schopnosti bezproblémového a celistvého vnímání expozice i bez této technické
vymoženosti.

I přes cílené soustředění zájmu na postižení
historických a kulturních specifik Rožnova
a Rožnovska, se návštěvník nemusí obávat
pomyslného utonutí pouze v regionálních
tématech. Aby si mohl prezentované události z Rožnovska zasadit do širšího historického a geografického kontextu, bude
u klíčových témat a dat užito nahlédnutí
za rožnovská humna. Slouží k tomu zvlášt- Bohatá škála témat a především jedineční panely nazývané milníky. Východiskem nost informací zpřístupněných prostřed-
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Restaurování pomníku
arcivévody Františka Karla Habsburského, fotoarchiv VMP.
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nictvím trojrozměrných sbírkových předmětů, listinných, obrazových i filmových
materiálů budou pochopitelně činit z expozice ideální místo pro výukovou činnost.
Zvláště nové rámcové vzdělávací programy základních a středních škol umožňující
širší zapojení regionálních témat budou
jistě výhodnou platformou pro vzájemnou
spolupráci muzea a škol či jiných vzdělávacích a volnočasových organizací. Také
proto je již od počátku do expozice zahrnut
i výukový prostor s technickým zázemím,
který bude moci nabídnout vhodné příležitosti pro jednotlivé lekce – zčásti realizované přímo v expozici. Na děti bude však
pamatováno i u individuálních návštěvníků – pulpity budou mít zvláštní přihrádku

s informacemi a obrázky uzpůsobenými
dětskému vnímání.
Realizace expozice Městečko pod Radhoštěm umožní Valašskému muzeu
v přírodě splatit pomyslný dluh Rožnovu
a Rožnovanům, kteří se v minulosti velkou
měrou zasloužili o jeho vznik i první léta
existence. Naskytne se tím ovšem i jedinečná příležitost pro prezentaci mnoha
jedinečných sbírkových předmětů, které
byly v uplynulých téměř osmi a půl desetiletích do vlastnictví muzea získány, doposud ale muzeum nedisponovalo dostatečnými podmínkami k jejich zpřístupnění
veřejnosti. Návštěvníci tak budou moci
zhlédnout opravdový unikát v podobě
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barokního božího hrobu z druhé třetiny
18. století, pocházejícího z farního kostela Všech svatých, matriku rožnovského
růžencového bratrstva, celistvé vybavení
lékárny z první poloviny 20. století, repliku základního kamene z Radhoště pro
Národní divadlo, unikátní kolekci vzorníků
košíkářské školy i řady dalších souborů.
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SUMMARY
MĚSTEČKO POD RADHOŠTĚM: GROUNDWORK
FOR IMPLEMENTATION OF PERMANENT EXHIBITION ABOUT HISTORY OF ROŽNOV POD
RADHOŠTĚM AND THE SURROUNDING AREA
Key words: historical-ethnographical exhibition
– Rožnov pod Radhoštěm – micro-region Rožnovsko – history – traditional culture – collection items.
The history of the town of Rožnov and its surroundings has not been fully presented in a form
of permanent museum exhibition so far. Although the people of Rožnov were at the birth of the
Wallachian Open-Air Museum, its exhibitions
cover only a part of the historical and cultural
specifics of this East-Moravian town. In the years 2003-2006, a historical-ethnographical exhibition Městečko pod Radhoštěm (A Small Town
bellow Radhošť) was designed for the newly
reconstructed building called “Sušák”. Some
of the original collections from Rožnov and its
surroundings will be used in its implementation.
However, the preliminary works also required
acquisition of new collections, demanding restoration works and basic archival research.

The exhibition consists of dioramas (arranged
scenes), show cases and panels. The conception concentrates on the idea of three imaginary guides (a chronicler Josef Lucian Kramoliš,
a teacher and a historian František Bayer and an
artist Alois Jaroněk). They will present selected
26
42 hodin. Jak jsme prožívali osvobození
topics from the history and cultural life of Rožv květnu 1945. Vzpomínky na osvobození Rožnov and its surroundings to the visitors.
novska zapsal a upravil Miloš Kulišťák. Rožnov
pod Radhoštěm 2005.
MALÉŘ, J.: Tesla změnila tvář Rožnovu.
Valašsko 11, 1967, s. 57–60.
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MUZEUM LOUTEK V PLZNI
Vznik a konečná podoba
Daniel Bechný
Muzeum loutek – expozice – loutkové divadlo –
loutkářství – Plzeň – Plzeňsko.
Příspěvek zazněl ve zkrácené podobě na semináři EK AMG a ČSMP Budování nových expozic
a výstav v muzeích ve Valašském muzeu v přírodě 21.–.22. října 2009.

PŘEDEHRA K MUZEU
Myšlenka vzniku reprezentativní expozice loutek v Plzni nebyla žádnou novinkou
a lze ji vysledovat zhruba od 70. let minulého století ve vzpomínkách pamětníků.1
Na konci let 90. se diskuse nad vybudováním expozice otevřela znovu,2 a přestože
opět bez konečné realizace, bylo alespoň
definitivně rozhodnuto o umístění expozice do historického objektu na náměstí
Republiky č. 23, který patřil od středověku mezi nejvýznamnější patricijské domy
a v současnosti je veden a zapsán jako
nemovitá kulturní památka v Ústředním
seznamu kulturních památek ČR.3 V roce
2005 byl projekt stálé výstavy loutek oživen
a revidován4 a počítal, jako mnoho dalších
projektů, rovněž s pomocí Finančních mechanismů EHP / Norsko.5 Konečně také
bylo oficiálně rozhodnuto o provozovateli budoucí expozice, kterým se mělo stát
Západočeské muzeum v Plzni.6 Nicméně
teprve v roce 2008, za příslibu zajištění
financování projektu ze strany Magistrátu
města Plzně,7 došlo k „ostrému“ spuštění
celého projektu završeného otevřením stálé expozice dne 19. září 2009 pod názvem
Muzeum loutek Plzeň.8
Důležitým momentem bylo usnesení Rady
kraje č. 2168/06, které řešilo uzavření „Dohody o partnerství“ mezi Plzeňským krajem, Statutárním městem Plzní, Západočeským muzeem v Plzni a Divadlem Alfa.
Hlavními řešiteli obsahové náplně Muzea
loutek bylo Západočeské muzeum v Plzni
a Divadlo Alfa.
Západočeské muzeum v Plzni nebylo
vybráno jako spoluřešitel projektu náhodou. Přestože muzeum nebylo schopné
dlouhou dobu vybudovat stálou expozici,
uspořádalo řadu krátkodobých výstav.9
O ně se zasloužilo národopisné oddělení,
které se na dokumentaci loutkářské činnosti na Plzeňsku zaměřuje již od 30. let
20. století, kdy byl do sbírek zakoupen
fundus loutkáře Dubského.10 V letech 60.
a 70. pak do sbírek přibyly loutky pernikáře Škody a rozsáhlý fundus Divadla Karla Nováka.11 Spolu s dalšími průběžnými
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akvizicemi, tak byl vytvořen fond čítající
přes 400 ks loutek a dekorací. Pochopitelně bylo nutné oslovit i další instituce, které mohly svými sbírkami přispět k celému
pojetí Muzea loutek.12
Divadlo Alfa bylo dalším partnerem osloveným při vytváření náplně budoucí expozice. Z loutek a dekorací použitých v inscenacích původních her připravovala Alfa
rovněž mnohé výstavy.13 Nicméně divadlo,
podobně jako Západočeské muzeum,
nemělo, vyjma foyer, dostatečné výstavní prostory pro umístění svého bohatého
fundusu.

48

Spolupráce pak byla rozdělena následovně – vývojovou linii loutkoherectví v Plzni a jejím blízkém okolí od doložených
počátků po současnost řešili pracovníci
Západočeského muzea v Plzni14, zatímco
zaměstnanci Divadla Alfa15 se zasloužili
o vyřešení expoziční části zaměřené pouze na jejich instituci. Vznikly tematické celky, které lze rozdělit zhruba na pět částí:
1. počátky loutkářství v Plzni,
2. Loutkové divadlo feriálních osad a jeho
členové,
3. Josef Skupa a Jiří Trnka,
4. ostatní profesionální a amatérská divadla,
5. Divadlo Alfa.

podoby se ujal Ondřej Zámiš. Celý kolektiv
se pokusil o oživení všech částí expozice
tak, aby se žádná neomezila pouze na prezentaci statických předmětů ve vitrínách.
Od vstupu do expozice je proto možné
se setkat s audiovizuálními „infopointy“,17
které vhodně doplňují daný úsek preZentované historie a pomocí obrazových dokumentů a čteného komentáře doplňují
informace uvedené na panelech nebo
popiskách.18 Vtipným prvkem, vedle komiksového průvodce expozicí od výtvarníka Pavla Koutského,19 se stalo oživení
historických loutek pomocí „loutkomatů“,
strojů pohybujících vybranými loutkami
a doplněných audiovizuálními prvky. Zprostředkovaně tak v tomto zjednodušeném
modelu po dlouhých letech ožilo divadlo
Škodovo20 nebo Karla Nováka21, které ukazuje dokonce tři tematicky různé scény.
Pro představu celkové podoby expozice bude nejlepší přiblížit si výše uvedené
tematické celky tak, jak jsou instalovány
v jednotlivých patrech budovy.

Začněme tedy prvním patrem a počátky loutkářství v Plzni, které lze doložit již
od první poloviny 19. století inzerovanými
představeními a činností řady spolků.22
Vedle plzeňských spolkových divadel Kocourů nebo Kozáků jsme zařadili exponáty
z některých slavných kočovných loutkářských rodů, které v Plzni prokazatelně vyMUZEUM LOUTEK PLZEŇ
Z výše uvedeného dělení je patrné, že stupovaly.23
na rozdíl od jiných loutkářských expozic
v Čechách se ta plzeňská specializuje Ve druhém patře jsme se zaměřili na Loutpouze na loutkohereckou produkci bez- kové divadlo feriálních osad (LDFO), jeho
prostředně související s městem Plzeň členy a další plzeňské divadelní soubory.
nebo s jeho blízkým okolím. Hlavním cí- LDFO vzniklo v roce 1911 na základě rozlem bylo vytvořit stálou expozici, která hodnutí Spolku pro podporu chudé mlánávštěvníkům tuto historii ozřejmí, ať už deže o zřízení „feriálních osad“ pro prázdv klasické vitrínové podobě, nebo v mo- ninové, ozdravné pobyty dětí. Později
dernějším interaktivním hávu tak zvané- proslavené LDFO navázalo jak na tradice
ho živého muzea. Spolu s doprovodnými charitativních představení, tak i na kočovaktivizačními programy je tak možné více né loutkářství představované kočovným
přiblížit loutku dětskému, ale i dospělému divadlem Karla Nováka,24 které se poté
v Plzni usadilo natrvalo. Divadlo půsonávštěvníkovi.
bilo v letech 1913–1935 a na jeho pódiu
Architektonické řešení expozice vypraco- poprvé spatřily světlo světa loutky Spejvala kancelář G. L. architekti16 a grafické bla a Hurvínka.25 Úspěchy, kterých LDFO

MUSEUM  VIVUM  2009

dosáhlo, byly výsledkem snažení nejen
nejznámějších členů – Karla Nováka, Josefa Skupy nebo Jiřího Trnky, ale také úsilím mnoha schopných spolupracovníků,
ať už se jedná o autory her, techniky, výtvarníky, loutkovodiče, mluviče či zpěváky. Ti nejvýznamnější, jako Gustav Nosek,
Frank Wenig, Anna Kreuzmanová, Jan
Vavřík-Rýz a další, jsou v expozici připomenuti krátkými medailony. Jistým vyvrcholením činnosti LDFO byl vznik prvního
profesionálního loutkového divadla v Plzni – Plzeňského uměleckého loutkového
divadélka Prof. Skupy, hrajícího v letech
1930 až 1943.
Souběžně však v Plzni hrály i další amatérské spolky jako Špalíček, který navázal
na činnost divadelního odboru Sokola Plzeň Letná, který byl založen již roku 1923.
Podobně také divadlo V Boudě vzniklo
původně pod záštitou Sokola Plzeň Bory
v roce 1928.26 Z novějších souborů je třeba
jmenovat soubor Střípek, který vznikl v 70.
letech 20. století ve Zruči a teprve později
se přesunul do Plzně. Nejmladší z vystavených loutek pocházejí z divadla Rámus,
které založili žáci ZUŠ v Nýřanech a ve své
činnosti později také pokračovali v Plzni.
Za zmínku stojí činnost profesionálního
Divadélka Dobrý den, hrajícího pro děti
po celých Čechách v letech 1972–2003.

Z třetího patra je možné se pomocí výtahu
dostat31 na vnitřní dvorek, s nímž je, vedle
multifunkčního sálu, počítáno jako s prostorem pro případná loutkářská představení nebo i jiné akce. Přes dvorek dojdeme
ke kavárně Skupa Café, která se již nyní
stala oblíbeným místem návštěvníků. Při
řešení kavárny se architekti nechali inspirovat dochovaným interiérem bytu manželů Skupových ze 30. let minulého století,
a to včetně reprodukce Trnkovy malby
z obývacího pokoje. Kavárna je rovněž doplněna lištami k zavěšení obrazů a vytváří
tak jakousi minigalerii.32
Stálá expozice Muzea loutek Plzeň patří
od svého otevření k nejnavštěvovanějším
institucím ve městě. Od svého otevření ji
zhlédlo kolem 20 tisíc návštěvníků. V roce
2009 byla expozice přihlášena do soutěže
Gloria musaealis. Další informace a aktuality nalezenete na www.muzeumloutek.cz.

Třetí patro bylo vyhrazeno Divadlu Alfa
a multifunkčnímu sálu. Divadlo Alfa hraje
jako profesionální scéna od roku 1966.27
Během svého působení se stalo oceňovaným u nás i ve světě.28 Je rovněž pořadatelem prestižního festivalu českého profesionálního loutkového divadla Skupova
Plzeň.29 Důležitým prostorem, kde se návštěvník setkává s loutkou takříkajíc tváří
v tvář, je multifunkční sál. Je technicky připraven a vybaven pro konání konferencí,
pro uvedení loutkových her a především
je plný loutek všech tvarů a velikostí z inscenací Divadla Alfa. Návštěvník si může
tyto loutky vzít do rukou a zakusit pocit
loutkoherce, režiséra nebo scénáristy. Pro
školy je připraven výukový program Příběh
na niti.30
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8
POZNÁMKY
Název Muzeum loutek Plzeň je zde poněkud
1
Snad poprvé měla zaznít na výstavě Plzeň zavádějící v tom smyslu, že se jedná o oddělení
Josefu Skupovi konané v Národopisném mu- ZČM zaměřené „pouze“ na prezentační činnost.
zeu Plzeňska v roce 1972. Podle vzpomínek
9
První výstava věnovaná Josefu Skupovi
PhDr. Marie Maderové.
se uskutečnila v roce 1952. Poslední a velmi
2
Kolem roku 1995 bylo záměrem Národopis- úspěšnou výstavu připravila v Západočeském
ného muzea v Plzni (NMP), Odboru kultury Ma- muzeu v Plzni PhDr. Marie Maderová pod nágistrátu města Plzně (OK MMP), Archivu města zvem Příběh loutek v roce 2002.
Plzně (AMP) a Divadla Alfa vybudovat stálou
10
Loutky zakoupil Ladislav Lábek v roce 1933
loutkářskou expozici. Na vypracování námětu se
od
loutkáře
Aloise Dubského.
podílely PhDr. Hana Dobrá (AMP) a PhDr. Marie
Maderová (NMP). Ředitelem Divadla Alfa byl
11
Loutky zakoupila Marie Ulčová v letech
tehdy Jiří Koptík. O expozici se již v této době
1969 a 1972.
mluvilo jako o Muzeu loutek.
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Jmenovitě: Archiv města Plzně, Divadelní
spolek loutkové divadlo Špalíček, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Loutkové divadlo
Střípek, Loutkové divadlo v Boudě Moravské
zemské muzeum v Brně, Muzeum loutkářských
kultur v Crudimi, Národní muzeum v Praze,
Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech.
Další materiál pochází ze soukromých sbírek.

Ještě v roce 1997 se uvažovalo o umístění expozice v domě č. p. 6 ve Zbrojnické ulici.
Rada města Plzně schválila využití domu č. 23
na náměstí Republiky teprve usnesením č. 883
ze dne 11. 11. 1999. Dne 16. 3. 2000 bylo usnesením č. 188 rozhodnuto o Západočeském muzeu v Plzni (ZČM) jako o budoucím provozovateli Muzea loutek (viz dopis č. j. RKPP/186/05.)
V té době bylo ještě zřizovatelem muzea MK
ČR, které se k tomuto rozhodnutí vyjádřilo souhlasně (viz zřizovací listina ZČM ze dne 15. 12.
2000).

12

Od roku 2001 je zřizovatelem ZČM Plzeňský kraj. Rada Plzeňského kraje v usnesení
č. 1162/05 ze dne 15. 11. 2005 schválila realizaci projektu a odsouhlasila ve zřizovací listině
ZČM jako provozovatele Muzea loutek.

17

3

K těm větším v letech 2000–2010 patří výstavy jak u nás v Mariánské Týnici, Stodě nebo
Chotěšově, tak v zahraničí, např. ve městě Takasaki (Japonsko), Pasov (Německo) nebo Limo4
Projektovou činností v roce 2000 byla pově- ges (Francie).
řena firma Atelier K d. a. s.
14
Mg. Daniel Bechný a Mgr. Jana Slámová.
5
V roce 2007 byla podána žádost o poskytnu15
Mgr. Tomáš Froyda a Pavel Vašíček.
tí grantu v rámci 2. výzvy k předkládání žádostí
o grant pro kompletní individuální projekty z Finančního mechanismu EHP/Norsko v prioritní 16 Pod vedením ak. arch. Vlastimila Vagadaye.
oblasti 1. Uchování evropského kulturního dě- Realizační projekt celého objektu řešila architektonická a projekční kancelář Ateliér Soukup.
dictví, bohužel neúspěšně.
6

13

Infopoint se skládá z monitoru a reproduktorů připojených k přehrávacímu zařízení, které
umí přehrát obsah nahraný na SD kartě. Patřičný obsah je možné vyvolat dotykovým tlačítkem
na panelu, do kterého je celá sestava zasazena.

Náklady na rekonstrukci historického domu 18 Popisky, texty na panelech nebo ve vitríse pohybovaly kolem 45 milionu korun, interiér nách, ale i mluvené texty jsou vedle českého
stál zhruba 20 milionů korun a cena reklamní jazyka ještě v němčině a angličtině.
kampaně k otevření muzea byla asi 400 tisíc ko19
Pavel Koutský je také autorem smyček běžírun. (Zdroj: investor projektu Divadlo Alfa)
cích na obrazovkách infopointů.
7
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Podle dochovaného negativu ve sbírkách SUMMARY
NMP zachycujícího Škodovo divadlo.
PUPPET MUSEUM IN PILSEN: ITS ORIGIN AND
FINAL APPEARANCE
21
Zde bylo možné provést i barevnou rekon- Key words: Puppet museum – exhibition – mastrukci proscénia díky dochovaným proscéniím rionette theatre – puppetry – Pilsen – Pilsen
rovněž ze sbírek NMP.
region.
22
Nejstarším dokladem je inzerované vystou- The study describes the origins of the Puppet
pení Václava Kopeckého v novinách Pilsner Museum in Pilsen. The museum was establisAnzeiger z roku 1847. V roce 1904 se v Plzni hed as a joint project of Pilsen municipality, Mudokonce uskutečnil II. sjezd českých loutkářů seum of West Bohemia in Pilsen and Alfa Theatre. The text follows the project from the original
z iniciativy divadel Kozáků a Jeslí.
idea which came into existence in the 1970s up
23
K nejznámějším patří rodina Kopeckých, to the final phase of its development which was
accomplished in 2009 by the opening of a perDubských nebo Kočků.
manent exhibition of puppetry in the Pilsen region. The form of the newly created exhibition
24
Ve fundusu Divadla Karla Nováka se nachází
is also described as being not only descriptive
i loutky připisované J. N. Lašťovkovi.
and historical but above all interactive, amusing
and varied in its accompanying programmes for
25
Nejprve Spejbl, kterého vyřezal v roce 1920
adult as well as children visitors.
Karel Nosek podle Skupova návrhu, a poté i Hurvínek vyřezaný v roce 1926 Gustavem Noskem.
20

Na všechny soubory se bohužel v expozici
nedostalo, vypadl tak např. Loutkářský odbor
závodního klubu Dopravy a spojů (známý jako
divadlo DAS) nebo Svět pohádek a jiné.

26

V tomto konkrétním roce ještě s názvem
Divadlo v Alfě.
27

K posledním inscenacím oceněným u nás
i v zahraničí více než dvacetkrát bylo představení
Tři mušketýři z roku 2006.
28

Jedná se o soutěžní bienále s tradicí od roku
1967 a patří k nejstarším profesionálním divadelním přehlídkám u nás.
29

Program, lišící se podle daných věkových
skupin dětí, je veden vyškolenými lektory – průvodci a je doplněn pracovními listy, se kterými je
možné pracovat dále ve školní výuce. Program
zpracovala Mgr. Markéta Formanová a o grafickou podobu se postarala Elen Kudrová.
30

31

Celá expozice je řešena jako bezbariérová.

V současnosti jsou zde presentovány zvětšené fotografie získané v průběhu výzkumu mapující činnost Josefa Skupy.
32
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TRUHLY NA ODEV A TEXTIL
Z LIPTOVA
Nová expozícia v Múzeu
liptovskej dediny

Počas letnej turistickej sezóny v roku 2009
bola v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline
formou sprístupneného depozitára otvorená expozícia ľudových truhiel na odev
a textil.

Takáto truhla známa aj pod pomenovaním
ako stolárska truhla bola zhotovená v rámovej konštrukcii z hobľovaných dosiek
v rohoch spájaná na rybinu, ktorej povrch bol často zdobený maľovanou alebo
plastickou výzdobou. Aj keď takáto truhla
začína prenikať do niektorých zámožných
Liptov – Múzeum liptovskej dediny v Pribyline remeselníckych a roľníckych domácností
– sprístupnený depozitár – expozícia – truhly na už v osemnástom storočí, väčšie udomácnenie v ľudovom prostredí nachádza až
odev a textil – história – ornament.
v prvej polovici devätnásteho storočia.
Příspěvek zazněl ve zkrácené podobě na semináři EK AMG a ČSMP Budování nových expozic Truhly patria do skupiny ľudového nábyta výstav v muzeích ve Valašském muzeu v příro- ku, ale iba výnimočne boli súčasťou interiéru roľníckych a remeselníckych domácdě 21.–.22. října 2009.
ností. Keďže v období koncom devätnásteho storočia boli v domoch vybudované
archaické vykurovacie telesá s otvorenými
ohniskami, ktoré priestor zadymovali, ženy
z obavy, aby biele plátno nezažltlo a nezapáchalo, truhly so sviatočným odevom
a bytovým textilom si odkladali do sypární.
Až v prvej tretine 20. storočia v majetnejších
domácnostiach Liptova začali s prestavbou ohnísk a pecí, kedy v pitvore postavili
murovaný šporák na varenie a v izbe pec
na vykurovanie. S modernizáciou vykurovacích zariadení došlo aj k zmenám v zariadení domu, kedy sa predná izba stala viac
menej reprezentačným priestorom. Ani
v tomto období sa do interiéru izby nedostala maľovaná drevená truhla, jej úlohu už
v novom zariadení izby prevzali zásuvkové
bielizníky a neskôr skrine.

Iveta Zuskinová
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Napriek všetkým týmto skutočnostiam,
truhly na odev a textil boli významnou
súčasťou domácností. Sú skupinou ľudového nábytku, na ktorom sa v minulosti
najviac prejavoval výtvarný a estetický cit
nielen výrobcu, ale aj užívateľa. Truhlu dávali zhotoviť dospievajúcej dievčine rodičia
u miestneho stolára. Slúžila na odkladanie
výbavy a mladá žena si ju doniesla do ženíchovho domu ako súčasť vena. V Liptove
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boli známe tri pomenovania truhiel „veľká
truhla“, „pou truhla“ a „truhlička“. Takéto
tri truhly rôznej veľkosti, rovnako zdobené, dostávali do výbavy len najbohatšie
nevesty. Do najväčšej truhly ukladali posteľnú bielizeň, bytový textil úžitkový a dekoračný. Do menšej, polovičnej truhly dávali oblečenie mladej ženy a do najmenšej
čepce, šatky, stužky, korále, hrebene a iné
ozdoby. Dostať tri truhly do vena bolo skôr
výnimkou ako pravidlom.

Najstarší typ truhly bol len jednoducho
vydlabaný, vyhĺbený alebo vypálený kmeň
stromu, ktorý bol zakrývaný pohyblivým
vekom. V neskoršom období na úschovu
a odkladanie najrozličnejších predmetov
slúžili truhly zhotovené kresanou tesárskou stĺpikovou konštrukciou. Ako príklad v Liptove môže slúžiť súsek, ktorého
nosnú konštrukciu tvorili stĺpiky a výplň stien a zatvárateľného vrchnáka tvorili šindle. Truhly stolárskej konštrukcie začínajú
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Ukážky tvaru nôh truhiel – kresby.
Najčastejšie dostala mladucha jednu veľkú
truhlu, prípadne ešte maličkú truhličku. Záviselo to od sociálnych pomerov v rodine
a tiež od toho, koľko bolo dievčat v dome,
pre ktoré bolo potrebné chystať výbavu.
Truhla vyjadrovala zámožnosť a majetkové
pomery. Podľa toho, aká bola ťažká, dedinské spoločenstvo hodnotilo nielen mladuchu, ale celú rodinu. Chudobná nevesta
niekedy vložila do truhly aj nejaký ťažký
predmet, aby bola ťažká , čo na svadbe pri
„vynášaní rúcha“ družbovia patrične komentovali. Význam truhly potvrdzuje zvyk,
že pri prevážaní výbavy na voze ťahanom
koňmi, sedela mladucha na truhle obklopená perinami a vankúšmi v najkrajších obliečkach.

prenikať do niektorých zámožnejších roľníckych a remeselníckych domácností už
v osemnástom storočí, ale možno povedať, že väčšieho udomácnenia nachádzajú až v prvej polovici devätnásteho storočia. Truhly z tohto obdobia majú už steny
spájané cinkovaním, a to rovným alebo
šikmým na rybinu. Vo vnútri truhly, najčastejšie pri ľavom hornom okraji, je malý
doštený zatvárací priečinok na odkladanie drobností. Truhly sa zatvárajú vrchnákom – vekom, ktorý má plochý doskovitý
tvar a je z troch strán olemovaný lištou.
Vrchnák sa pohybuje pomocou kovových
závesov „pántov“, ktoré sú pribité z vnútornej strany veka a na zadnej vnútornej
stene truhly. Uprostred vrchnej časti čelnej
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Obr. 1.
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Obr. 2.
steny je otvor na uzamykanie takmer vždy
olemovaný ozdobne tvarovaným kusom
plechu, prípadne kovaním. Na bočných
stenách truhiel sa často nachádzajú okrúhle kované držadlá, ktoré slúžia pri premiestňovaní truhly.
Podľa konštrukcie rozoznávame tri typy
truhiel. Je to tzv. románska truhla, ktorej
bočné steny tvoria hrubé dosky. Sú to zároveň aj nohy, do ktorých je začapovaná
predná a zadná dosková stena. Truhla
hladká má steny spájané na rybinu, bez
nôh a sokla stojí na zemi. Takéto truhly sú
datované do obdobia koncom osemnásteho storočia. Truhla s nohami má steny
spájané na rybinu. Spodný okraj tela truhly
je z troch strán lemovaný horizontálnymi
lištami tak, že presahujú okraj stien. Tieto
truhly sú najmladšie a najpočetnejšie zastúpené. Podľa konštrukcie a tvaru podpôr – nôh rozoznávame niekoľko typov. Sú
to jednak doskové nohy, hranolovité nohy
a nohy guľovitého tvaru. Každá skupina
má viac variantov tvaru a výzdoby.
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Podľa povrchovej úpravy možno truhly
rozdeliť na niekoľko skupín. Sú to jednak
truhly prírodnej farby dreva, truhly s plastickou výzdobou, truhly fládrované a najpočetnejšiu skupinu tvoria truhly maľované. Z prvej skupiny z výtvarného hľadiska
zasluhujú pozornosť najmä truhly zdobené
rezbou rastlinného alebo geometrického
ornamentu. V Liptove boli rozšírené truhly,
ktorých čelná stena bola zdobená plastickou rezbou. Je to predovšetkým jeden typ
s variantom zásuvky v spodnej tretine plochy z dielne rodiny Stupkovcov z Pribyliny.
Táto, niekoľko generácií stará stolárska rodina zhotovovala takéto truhly už v druhej
polovici devätnásteho storočia z limbového dreva a upravovala ich prednú stenu
charakteristickou rezbou. Na truhle nájdenej v obci Liptovský Peter je z vnútornej
strany vrchnáka je: „Tato truchla jespravena Roku 1860 Dna 8 maja U Mateja Sztupky Naprybyline.“ V čelnej ploche sú symetricky umiestnené v dvoch poloviciach dva
štvorhranné tvary, ktorých bočné steny sú
nerovnakej výšky. Navzájom sú spojené
smerom od stredu preponou v tvare preseknutej vlnovky. Hrany obrazca sú vyrezané plasticky, stupňovito. Medzi týmito
dvoma tvarmi, uprostred plochy pod otvorom na kľúč, je vyrezaný motív štylizovaného tulipánového kvetu. Menšie podobné
kvetiny sú vyrezané z vonkajšieho horného
uhla obrazca smerom k vrchnej okrajovej
ploche čelnej steny truhly.
Vrchnák a bočné steny sú hladké, nezdobené. Telo stojí na vyšších tvarovaných
hranolovitých nohách, v strednej časti zúžených a zdobených rezbou (obr. 1).
Truhly s plastickou výzdobou prednej steny neboli v minulosti v Liptove rozšírené.
Prednosť sa dávala truhlám s hladkými
čelnými plochami. Za najstarší nález takéhoto druhu môžeme pokladať truhlu
z obce Hybe datovanú „Anno 1815 dne
15. decembra.“ Základná farba truhly je
zelená, spodná horizontálna lišta je hnedá,
lišta na vrchnáku je farebne členená pásikmi hnedej, bielej a zelenej farby. Čelná
plocha truhly je vertikálne rozdelená štyrmi

stĺpikmi tvarovanými na tokárni, upevnenými na hladkú plochu. Stĺpiky sú tvarovo a farebne členené. Medzi nimi sú dve
veľké plastické plochy s plasticky tvarovanými okrajovými hranami. Na ich povrchu
sú hubkou nanesené pásy zelenej, hnedej,
žltej a červenej farby (obr. 2).
Truhly s plastickou výzdobou sa v minulosti vyskytovali aj vo Važci, kde ich
obľuba pretrvala až do konca druhej tretiny dvadsiateho storočia. Tu je povrchová
úprava kompozíciou plastickej výzdoby
a kvetinového ornamentu výrazných pest- Obr. 3.
rých farieb. Vertikálne stĺpiky „kudielky“ sú
farebne veľmi pestré, dva štvorcové polia
s kvetinovým ornamentom, samotné kvetiny, lístky a zúbky pokrývajú celú čelnú
plochu a tiež aj vrchnák truhly. Takto pôsobí dojmom prezdobenosti siahajúcej až
k nevkusu (obr. 3).
Fládrovaný nábytok, u ktorého je povrchová plocha upravená tak, aby pôsobil
dojmom vzácnejších druhov drevín, bol
v ľudovej výrobe nábytku rozšírený. Fláder
v kombinácii s inou výzdobnou technikou nachádzame na truhlách datovaných
v devätnástom, ale aj v osemnástom storočí. Čistý fláder používaný pri povrchovej
úprave truhiel na odev a textil sa začal vo
veľkej miere využívať až začiatkom dvadsiateho storočia, kedy sa všeobecne usudzovalo, že maľované truhly s ornamentom
nie sú pekné a pokladali ich za prežitok.
Pre mladé nevesty boli žiadané fládrované
truhly. Podľa spôsobu nanášania fládrového náteru rozoznávame niekoľko druhov
povrchovej výzdoby truhiel. Je to spôsob
nanášania jedným smerom, viacerými
smermi, motívy ornamentov vytvorené fládrovacou technikou a kombinácia fládru
s maľovaným ornamentom. Príkladom ornamentálnej výzdoby povrchových plôch,
kedy boli farby nanášané rôznymi technikami a rôznymi smermi fládrového náteru, je truhla na obrazovej prílohe (obr. 4).
Ornamentálna výzdoba je sústredená
na dve veľké obdĺžnikové plochy na čelnej
stene truhly, uprostred ktorých je vytvorený motív ružice, kvetu, štvorlístka (obr. 4).

Obr. 4.
Poslednú skupinu fládrovaných truhiel
tvoria tie, kde pre ich povrchovú úpravu
bola použitá technika kombinácie fládru
s maľovaným ornamentom. Príkladom je
truhla z obce Liptovská Sielnica, datovaná
do roku 1789 (obr. 5).
Horizontálne lišty, okrajové pásy stien truhly majú hnedú farbu a obdĺžnikové polia
umiestnené v čelnej ploche, na vrchnáku
a na bočných stenách sú zelené. V nich je
nakreslený štylizovaný rastlinný ornament
žltej a červenej farby.
Žltým odtieňom sú lemované aj obdĺžnikové polia a pásy tej istej farby smerujú
z uhlov plôch do jednotlivých nároží truhly. Týmto spôsobom je členená základná
plocha, ktorá je vyplnená technikou fládrovania nanášanou viacerými smermi.
Najpočetnejšiu skupinu tvoria truhly natreté podkladovou farbou a maľované ornamentom. Z výtvarného aj etnografického
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Obr. 5.
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Obr. 6.
hľadiska patria medzi najzaujímavejšie,
na nich sa najviac prejavoval výtvarný
cit a fantázia tvorcu. Najstaršie zachované kusy nesú v ornamente ešte zreteľné
stopy neskororenesančného poňatia, ktoré v ľudovom prostredí pretrvalo hlboko
do osemnásteho storočia. Jeho charakteristickými znakmi sú veľké kvetinové
motívy, často tulipány, granátové jablká
a rozvilinový ornament, celkom zapĺňajúci
plochu maľovanými úponkami a stonkami.
Dominantnou plochou určenou na výtvarnú výzdobu je čelná i vrchná stena truhly,
menej bočné steny. Vo vrchnej časti čelnej
plochy je takmer vždy meno majiteľky
a datovanie. Ako podkladová plocha pre
rastlinný farebný kvetinový ornament sa
používala základná farba, ktorá najčastejšie mala odtiene hnedej, zelenej, bordovej
a modrej. Nohy truhly, spodná aj vrchná
horizontálna lišta, prípadne nárožia boli
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odlišnej kontrastnej farby. Kvetinový ornament bol symetricky rozložený v ploche,
niekedy vybiehal aj z nároží. Najčastejšie
bol kreslený motív tulipánového kvetu,
u ktorého zaznamenávame rozmanitosť
v tvare a umiestnení. Táto kvetina je symbolom ženského princípu a pripisuje sa jej
význam ochrany a plodnosti. V ornamentike výzdoby truhiel bol najviac používaný
v osovej koncepcii ako ukončenie motívu,
prípadne členenie plochy dvomi alebo
tromi dvojicami tulipánov. Odlišnosti sú aj
v zobrazení rastliny. Niekde je tulipánový
kvet len na vrchole stopky pokrytej listami. Iný variant je, že stopky kvetiny sú namiesto listov pokryté tulipánovými pukmi.
O obľúbenosti tohto motívu hovorí aj zaužívané pomenovanie – tulipánová truhla,
tulipánová láda. Ako príklad možno uviesť
opis rastlinného ornamentu na truhle zo
zbierkového fondu Národopisného múzea
v Liptovskom Hrádku z obce Liptovská Sielnica datovanej do roku 1886 (obr. 6).
Rastlinný ornament je kreslený istou
a zručnou rukou, je rovnomerne rozložený po celej ploche truhly a aj na vrchnáku.
Truhla je natretá jasnou hnedou farbou.
Na prednej stene a vrchnáku je okrajová
biela linka, ktorá v nárožiach prechádza
do slučky a ohraničuje vnútornú plochu.
V nej je symetricky rozložený štylizovaný
kvetinový ornament. Základným motívom
je zavretý, plný kvet tulipánu, vo farbe zelenej a pomarančovej na bielej stonke bez
lístkov, bielou linkou sú ohraničené aj striedajúce sa farebné kvetiny. Uprostred plochy sú dva dvojramenné motívy vychádzajúce v spodnej časti z mierne oblúkovej
plochy plasticky zvýraznenej bielymi linkami a pomarančovými bodkami. Zo štyroch
nároží vychádzajú z miernej volúty štvorramenné kvetinové motívy. Na vrchnáku je
obdobný jednoduchší ornament.
Častým výtvarným riešením je motív akejsi
vázy alebo hrnca, z ktorého vyrastá rozvinutý kvetinový motív, o ktorom sa hodne
píše aj v odbornej literatúre. Aj v Liptove
bol tento výzdobný ornamentálny prvok
značne rozšírený. Na ilustráciu možno

uviesť truhlu zo zbierok Národopisného
múzea v Liptovskom Hrádku z obce Liptovská Porúbka (obr. 7).
Truhla je natretá základnou tmavomodrou
farbou. Na čelnej ploche a na vrchnáku
je voľne rozložený štylizovaný kvetinový
ornament s použitím žltého a tehlovočerveného farebného odtieňa. Technika
maľby kvetu a listu pozostáva z viacerých
tenkých liniek, striedajúc farebnosť. Uprostred plochy vychádza z vázy či hrnca
umiestneného pri spodnom okraji mierne Obr. 7.
prehnutá stonka a lístkovými úponkami,
ukončená kvetom tulipánu, ktorý siaha až
k otvoru na kľúč. Spod nádoby vychádza
šesť stoniek, tri na každú stranu.
Spodná je mierne prehnutá smerom nadol, ukončená kvetom. Stredné stonky sú
najvyššie a výtvarne najpôsobivejšie, siahajú až po vrchný okraj, sú na nich farebné
lístky a ukončené sú kvetom tulipánu. Zo
všetkých štyroch nároží vychádzajú z miernej volúty viacramenné kvetinové motívy Obr. 8.
ukončené väčším tulipánovým kvetom. Vo
vrchnej časti plochy je datovanie do roku
1887. Netypickú ornamentálnu výzdobu
má aj ďalšia truhla zo zbierok tohto múzea
pochádzajúca z obce Likavka (obr. 8).
Vzhľadom na techniku maľby, línie, farebnosť a rytmiku vzoru možno usudzovať,
že ornament vytvoril zručný a skúsený
umelec. Na tmavozelenom základe truhly
sú dominantné rímsy – vrchná a spodná,
natreté bordovou farbou. V spodnej časti
čelnej plochy vychádza z nádoby – košíka
šesť stoniek, rovnobežne po tri na každú stranu, smerujúcich šikmo do nároží. Stonky sú čierne, rovnako ako okraje
lístkov vyplnených jasnou pomarančovou
farbou. Úponky sú pomarančové a šedé.
Každá stonka je ukončená kvetinou, najväčší kalichovitý kvet je uprostred. Popri
obidvoch okrajových hranách je zvisle vedená vlnovková stonka s lístkami a úponkami. Aj na profilovane tvarovaných doskových nohách je motív kalichovitého
kvetu na zvlnenej stonke. Celý ornament
pôsobí neobyčajne dynamicky (obr. 9).

Obr. 9.
Rozšíreným výtvarným riešením bolo aj
členenie prednej steny a vrchnáka truhly
na polia, ktoré sa zachovalo z obdobia renesancie a neskoršieho baroka. Toto historické zobrazenie sa v ľudovom prevedení
uplatnilo len v náznakoch. Ohraničením
polí kontúrovaním farebnou linkou alebo
širším ornamentálne riešeným rámom stolári viac alebo menej dômyselne naznačovali pôvodné rámové výplne na čelnej stene a vrchnáku truhly. Obdĺžnikové alebo
štvorcové plochy boli inofarebné, kontrastujúce s odtieňom základnej farby truhly,
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okrajové hrany často zvýraznené bielou
linkou. V ploche štvorcových či obdĺžnikových polí umiestnených na čelnej ploche,
vrchnáku, prípadne na bočných stenách
sa z ústrednej kvetiny alebo ružice po celej ploche rozvíjajú popínavé úponky s lístkami.
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Ľudový výrobca pri maľovaní truhiel kreslil
motívy, ktoré boli v obľube u odberateľov,
ktoré boli žiadané, a tak vyhovoval požiadavkám zákazníkov. Každá dielňa mala
svoje typické a charakteristické vzory, ktoré sa obmieňali, dotvárali, prípadne vnesením nových prvkov menili. Tvorca sa pri
kreslení ornamentu pridŕžal základného
motívu, sám ho však dotváral, menil podľa
momentálnej tvorivej dispozície. Kresba
jedného základného motívu na viacerých
kusoch nebola len púhym kopírovaním, ale
bohatým variovaním vzoru. Keďže maľba
po desaťročiach obyčajne zmizla, samotné ženy si ju obnovovali. Tým do dekoru
vnášali nové regionálne prvky a variácie,
a postupne z neho stierali remeselnú šablónovitosť. Stolár Martin Dilong, narodený v roku 1889 v Liptovskej Tepličke, sa
dlhé roky zaoberal výrobou a zdobením
truhiel. Z jeho dielne boli jednoduché rámové truhly zdobené nekomplikovanými
ornamentálnymi líniami bez perspektívy
a farebných odtieňov. Schéma črepníkov
s vyrastajúcimi kvetmi na jeho truhlách
je všeobecne rozšírená a je odrazom renesančného mestského slohu. O tom, čo
chcel svojimi maľbami vyjadriť, povedal:
„Muškacier musel rásť v kalichu, džbáne,
poháriku, vyrastať zo srdca, podľa toho, čo
ma napadlo a koľko som mal miesta. V kalichu som namaľoval čiernu zem a v nej
poukladané biele kamienky. Biela čiara, to
bol vyrastený rovný konár, na ňom biely
kvet, vo vnútri žltý a okolo maličké lístky
oddola až navrch. Dolu som urobil väčšie
lístky, hore menšie. Také kalichy boli dva,
na každom okraji jeden, v prostriedku boli
ďalšie dva, ale menšie, bez uší. Okolo kalicha som vymaľoval dubový list a potom
som zobral maličký štetec a na lístky som
robil prútiky čiernou farbou a potom som
urobil veľké žlté jablko, v prostriedku čer-
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vené, potom jeden zelený list. Z jablka šiel
prút, na tom prúte boli štyri lístky. Jablko
bolo rozkrojené napoly, uprostred bolo sivé
semiačko.“ Tento tvorca, podobne mnohí
iní maliari truhiel kreslili detaily prírodných
motívov – kvetov, plodov, spájali ich, priraďovali k sebe bez hlbšieho významu.
Kreslili ich s naivnou bezprostrednosťou,
bez presných vzorov a tak nie sú mechanickou kópiou predlohy, ale jej bohatým
variovaním. Podobne vyspelejší kresliari,
ktorí sa orientovali na rastlinnú – florálnu
ornamentiku v naturalistickom zobrazovaní rôznych kvetov, vytvorili kompozície,
ktoré dodávajú truhlám, ako typickým
predstaviteľom ľudového maľovaného nábytku, rustikálny pôvab.
Ako úžitkový predmet vybavenia domácností sa v Liptove uchovala až do medzivojnového obdobia. Už začiatkom
dvadsiateho storočia ju začína nahrádzať
zásuvkový bielizník, prípadne skriňa, ktoré sa umiestňovali do interiéru predných
izieb vyšších sociálnych vrstiev vidieckeho
obyvateľstva.

POUŽITÁ LITERATÚRA
BEDNÁRIK, R.: Ľudový nábytok. Turč. Sv. Martin: Muzeálna slov. spol., 1949. (Ed. Knižnica
muzeál. slov. spol., sv. 4.).
JOHNOVÁ, H. – STAŇKOVÁ, J. – BARAN, L.: Lidový malovaný nábytek v českých zemích. Praha: Panorama, 1989.
MICHALIDES, P.: Výtvarná kultúra výroby. Bratislava: SPN, 1984.
REINFUSS, R.: Ludowe skrzynie malowane.
Warszava 1954.
SLOBODOVÁ, E.: Výtvarný prejav a dekoratívne
cítenie. In: Liptovská Teplička. Košice: Odbor
kultúry ONV v Poprade vo Východoslovenskom
vydavateľstve, 1973.
SOUKUPOVÁ, Z.: Přínos k poznání typu malovaného nábytku v jižních Čechách. Národopisné
aktuality 13, 1976, roč. XIII, č. 2, s. 123–127.
STRÁNSKÁ, D.: Lidový nábytek a jeho historické
vzory. Národopisný věstník českoslovanský 32,
1951, s. 111–127.
STRÁNSKÁ, D.: Súsky, skřinky a štrychy na východní Moravě a ve Slezsku. Časopis Slezského
muzea 11, 1962, B, s. 1–20.

SUMMARY
CHESTS FOR STORING GARMENTS AND TEXTILES FROM LIPTOV
Key words: Liptov – Museum of Liptov Village in
Pribilina – depository opened to the public – exposition – the chests for garments and textiles
– history – ornament.
The chests for garments and textiles in the
collections of the Ethnographical Museum in
Liptovský Hrádok form a characteristic regional
type of vernacular furniture. The chests were
used for storing clothes and house textiles; they
were part of young women’s dowry. From the
point of view of construction, the most widespread type of chest has a frame construction
and it is made of planed boards with dovetail joints in the corners. The supports vary according
to their shape and construction. The legs can
be squared or rounded or they can be made of
boards. The lover edge of the chest is lined with
horizontal bolections on three sides. The chests
have different surface finishings including natural wood colour, plastic ornaments, graining,
most of them are painted. Apart from painted
chests, the most interesting ones are those with
floral or geometrical ornaments. The jointers of
upper Liptov used to make them of high quality
pine wood and decorate them with a characteristic carving of a tulip flower.
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DISKUZE KOLEM
KULATÉHO STOLU
VE VALAŠSKÉM MUZEU
V PŘÍRODĚ V ROŽNOVĚ
POD RADHOŠTĚM
Karel Bogar

60

Setkání, pro etnografické muzeum poněkud netypické, se konalo 23. března 2009
ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově
pod Radhoštěm v rámci Diskuze kolem kulatého stolu. Stala se tak součástí prezentace dílčí expozice Výtvarné umění na Valašsku I., která otevřela po dlouhých letech
část výtvarných sbírek muzea návštěvníkům.
Setkání zahájil ředitel muzea ing. Vítězslav
Koukal, CSc., v nově vybudovaných prostorách hospody ze Zděchova, relizované
z Norských fondů v areálu Valašské dědiny.
Vlastní záměr setkání přiblížil Mgr. Radek
Vlk, PhD. Seznámil stručně s historií tzv.
Sušáku, bývalé továrny, která umožnila
po adaptaci rozšířit prezentaci sbírek muzea i o výtvarnou část, věnovanou výtvarnému umění na Valašsku. Vlastní diskuzi
přecházela prohlídka expozice a výstavních prostor, kde právě probíhala výstava
rožnovského výtvarníka Štěpána Krhuta.
Pozvání přijali: Ředitel Galerie výtvarného umění v Hodoníně Mgr. Josef Fantura, PhDr. Tomáš Mikuláštík, PhDr. Alena

Z Diskuze kolem kulatého stolu, Valašské muzeum v přírodě, 23. 3. 2009, fotoarchiv VMP.
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Podzemná, PhDr. Marie Mikulcová, sběratel
umění Vladimír Urban, galeristka Ing. Soňa
Kollandová, výtvarník Jiří Jakub Mašek,
Mgr. Petr Liďák a PhDr. Karel Bogar.
Karel Bogar, které diskuzi vedl, na úvod
zdůraznil, že s vedením muzea chápou
toto pracovní setkání jako příležitost pro
neformální setkání lidí, které zajímá problematika výtvarného umění v regionech
(nejen na Valašsku), a proto jsou zastoupeni umělečtí historici, kurátoři i sběratelé
a výtvarníci. Posilováním evropských vazeb i vlivem globalizace se znovu objevuje, a to nejen v Česku, staronové téma
hledání významu regionálního zakotvení
umění. Cílem je prodiskutovat navržené
okruhy formou brainstormingu, ale také
využít příjemných prostor muzea k neformálnímu setkání, které je na oficiálních akcích jakýmsi mimoproduktem jednání a je
na něj málo času.

nákupy celé dvacáté století až do současnosti. Cílem první dlouhodobé výstavy je
nejen snaha představit návštěvníkům část
muzejního fondu, ale pokusit se na sbírkovém materiálu muzea a několika výpůjčkách z Galerie výtvarného umění v Ostravě, Muzea regionu Valašsko ve Vsetíně
a Muzeum Novojičínska v Novém Jičíně
nastínit výtvarný život na Valašsku, dokumentovaný ve sbírkách od konce 19. století do dvacátých let 20. století. Době odpovídá i způsob instalace.

Vstupní část tvoří ukázky zahrnující impulzy
Národopisné výstavy v Praze, kde se díky
valašskému pavilonu Dušana Jurkoviče
probudil zájem o naši oblast. Odráží se
v dílech Mikoláše Alše, Adolfa Liebschera, Hanuše Schwaigra, nebo později Oty
Bubeníčka. V regionu to bylo hlavně dílo
frenštátských umělců Jana Knebla a s ním
duchovně spřízněná tvorba Albína Poláška. Národopisné motivy pronikly i do tvorJednotlivé bloky byly sice předem na- by německých malířů, které reprezentují
vrženy, v rámci diskuze však docházelo práce Hugo Baara.
k prolínání a jejich doplňování, proto se je
pokusíme ve zprávě shrnout stručněji. Ně- Druhým výrazným podnětem pro region
které zůstaly pootevřeny pro další setkání, byli autoři, kteří se setkali na první výstavě
na jiné nezbyl čas. Samozřejmě zde došlo, spolku Koliba ve Frenštátě pod Radhoštěm
jak tomu bývá v osobním kontaktu, k vý- v roce 1914 a po válce se snažili toto uskuměně četných odborných i osobních in- pení rozšířit a prezentovat na akcích obnoformací týkajících se umění, které přesáhly vené a rozšířené Koliby v Brně. I když směrámec diskuze.
řovali k modernímu výrazu, vycházeli z lidových duchovních tradic, mýtů a legend,
Vzhledem k tomu, že čtenář zprávy nemá proti avantgardě Západu, reprezentované
možnost seznámit se s koncepcí dílčí vý- některými pražskými skupinami, zdůrazstavy, kterou si účastníci prohlédli a která ňovali východní slovanské kořeny našeho
byla jedním z impulzů k diskuzi, pokusí- umění. K výrazným osobnostem patřili Břeme se ji přiblížit alespoň malou vsuvkou tislav Bartoš, Ferdiš Duša, zpočátku bratři
v našem informačním textu. Bude to třeba Hlavicovi, později Joža Baruch a další.
i malý impulz pro její návštěvu, jelikož se
jedná o výstavu dlouhodobou.
Třetí oblast, předjímající Kolibu a souběžně s ní, představuje činnost autorů
sdružených od roku 1907 v hodonínském
VÝTVARNÉ UMĚNÍ NA VALAŠSKU I.
Sdružení výtvarných umělců moravských,
Výtvarný život na přelomu 19. a 20. století
„Expozicí Výtvarné umění na Valašsku I. které vzniklo na výstavě umělců ve Valašpředstavujeme výběr z bohaté výtvarné ském Meziříčí. Zatímco na Slovácku byl
sbírky Valašského muzea v přírodě v Rož- jeho představitelem Joža Uprka, na Vanově pod Radhoštěm. Jádro sbírky tvoří lašsku měl největší vliv výtvarný Bohumír
pozůstalost sourozenců Jaroňkových, kte- Jaroněk, který byl také ideovým a progrará byla doplňována dary a příležitostnými movým mluvčím. K představitelům dalším
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patřili nejen rodáci jako Augustin Mervart,
ale i řada autorů, kteří byli přátelsky nakloněni Jaroňkově úsilí a SVUM a využívali
krásy kraje k pravidelným nebo dočasným
návštěvám i ve formě malířských plenérů.

je malba, kresba a grafika od 19. století,
šířeji zastoupená sběratelskou činností
B. Jaroňka z přelomu a začátku 20. století
a pak doplňovaná dary a dílčími nákupy až
do současnosti.

Začátek století byl ve znamení zvýšeného
národního zájmu o lidové umění a řemeslo.
To bylo také programovou inspirací hodonínského SVUM i – byť spíše v teoretické
rovině – Koliby. Navazuje na známé secesí
ovlivněné dílny Rudolf Schlattauera ve Valašském Meziříčí, kde pokračoval Jaro
Kučera. Výrazný je přínos hlavně Aloise
Jaroňka jak v oblasti tapiserie, tak hlavně
v keramice. V jeho dílně vyrostalo několik
výrazných osobností, které v malbě na porcelán pokračovaly do období po druhé
světové válce, například Karel Solařík.

UVAŽUJEME NAD PRVNÍ ČÁSTÍ PROJEKTU
VÝTVARNÉ UMĚNÍ NA VALAŠSKU
Otevření dílčí výstavy, která je jakýmsi
prubířským kamenem pro vytvoření stálé
expozice, bylo účastníky přijato vesměs
kladně. V diskuzi bylo zdůrazněno, že VMP
má na výtvarnou dokumentaci specifické
požadavky dané již statutem muzea, jelikož se nejedná o klasikou galerijní sbírku.
Účastníci se sjednotili v názoru, že v této
dokumentaci by měla probíhat užší informovanost se sousedními muzei a galeriemi. Nasnadě je také ujasnit si hlubší obsah
sběrného programu přímo v konfrontaci
s reálnými předměty, a to jak tematicky,
tak vymezením sbírkového regionu. Vedle
toho před VMP stojí velký úkol, zhodnotit
fondy, které nejsou pro jeho činnost typické, ale jsou kvalitní. Konečně v diskuzi
o současné dílčí výstavě bylo zdůrazněno, že VMP vlastní vynikající sbírku sourozenců Jaroňkových, která by vzhledem
ke svému významu měla být zhodnocena
v samostatné expozici.

Konec dvacátých let již přináší dílo autorů,
kteří vytvářejí dnešní představu o výtvarném umění na Valašsku a zjednodušeně
řečeno, můžeme je zahrnout pod pojem
umělecké kolonie na Soláni. Je to především Alois Schneiderka, František Podešva
a trojanovický rodák Antonín Strnadel.“
NĚCO O SBÍRCE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ VMP
V návaznosti na dílčí výstavu informoval
Dr. Bogar o současné struktuře výtvarné
sbírky Vlašského muzea v přírodě. Obsahuje několik tisíc položek a je většinou uložena v moderních depozitářích ve Frenštátě pod Radhoštěm. Vzhledem k e specifice
muzea nemá klasickou galerijní skladbu
a je někdy kombinována s klasickými etnografickými sbírkami. Také dokumentace
je na různé úrovni, vzhledem k tomu, že
se s ní doposud velmi málo v muzeu pracovalo. Odhlédneme-li od některých sbírek (sbírka uměleckých řemesel, plakátů,
textilu), tvoří její jádro sbírka staré grafiky
z pozůstalosti Jaroňků většinou středoevropské provenience, hlavně barokní
a jdoucí až do 19. století. Největší soubor
tvoří vlastní tvorba bratří Jaroňků, která
s dokumentací tvoří skutečně unikátní fond
v Česku. Rozsáhlý je také soubor ex libris,
částečně orientovaný na etnografické motivy a region. Dalším velkým konvolutem
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Mgr. Fantura zdůraznil význam bohaté
sbírky v VMP a srovnal ji s fondy galerie
v Hodoníně, řekl: „My jsem vloni oslavili
100 let od vzniku. Programově vycházíme
z činnosti Sdružení výtvarných umělců moravských, sídlíme v jeho budově a nakupujeme věci kvalitních členů toho sdružení,
bylo v něm a je přes 200 autorů různých
kvalit a různých významů. Máme pozůstalost Jakuba Obrovského a Franty Uprky.
Sbírka by měla mít výstavní výstup, kvalitní
publikace, jako se o to pokoušíme v současné sérii výstavy Fr. Uprky, a velkou monografií. Totéž by bylo vhodné i pro takou
osobnost, jako je B. Jaroněk.“
Vlastní umístění a výtvarné řešení výstavy
bylo bráno jako prozatímní, jelikož výhledově jak strukturou prostoru, tak řešením
pro stálou expozici nebude dostačovat.

Závěr by mohl reprezentovat názor dr.
Podzemné: „Hlavně, že to je, můžeme
mít výhrady, můžeme se ztotožnit, ale
i můžeme uvažovat, jak dále pokračovat.
Komplexní expozice schází, tak jako třeba expozice národopisná, kde jsou krásné
sbírky v muzeích, dílčí náhledy, ale nikde
není komplexní pohled. Zde bych upozornila i na historii sbírek, které již z velké českoslovanské výstavy zůstaly ve Valašském
Meziříčí, ale část je jich v Praze a mohly by
doplnit celkový pohled.“

drlu, vedoucího katedry výtvarné tvorby
v Praze, kde už žije asi třicet let, ale maluje
pocitovou krajinu jižní Moravy. Nebo František Hodonský působí také v Praze, teď
i v Banské Bystrici, ale ten se inspiruje lužními lesy kolem Břeclavi, Pálavy. Je těžké
v tomto smyslu zužovat výběr jen na užší
etnografickou oblast – u nás jihovýchodní
Moravu. Hlavní je však kvalita.“

J. J. Mašek: „Ať autor chce, nebo nechce,
jednoznačně se do jeho tvorby region promítá. Zmínil se o tom ředitel Fantura, je to
POJEM VÝTVARNÉ UMĚNÍ VALAŠSKA
vidět u Františka Uprky, který žil v Praze?
NEBO NA VALAŠSKU
Je to oblast, jak bych řekl, nádstavbová,
Dr. Bogar uvedl, že má v současné době řekl bych otázka kultivovanosti.“
pocit, že se i v oblasti umění projevuje
stále silněji tendence k zobecňování a hle- Sběratel pan Urban, který se zabývá hlavdání spojovníku na vyšších úrovních a za- ně dokumentací umění ovlivněného regipomíná se na to, že převaha uměleckého onem Valašska, představil řadu kritérií,
života, tvorba, prodej, prezentace probíhá které omezují tuto zálibu a koníčka, ale
v regionu v terénu. Zde právě muzeum, v mnohém jsou inspirativní i pro odborkteré se zaměřuje na sociální aspekt proží- nou práci muzejníků. Sbírka musí být něvání umění, návštěvníkovi může nabídnout jak početně vymezená, zastoupení autorů
mnoho zajímavého. Doložil to i osobní omezené na několik věcí výběrově. Musel
zkušeností z děl umělců různých genera- si formulovat, co je to na Valašsku: řada
cí, např. malířů Luďka Majera, Miroslava lidí zde nežila trvale jako Strnadel, řada
Adámka a dalších. Z diskuze vyjímáme:
přišla a zapustila zde kořeny a jejich umění
je „valašské“. Beskydy a krajinu Valašska
Dr. Podzemná: „Já bych zůstala u širšího malovala spousta umělců – přesto je třeba
pojmu umění na Valašsku. Zdá se mi, že rozdíl mezi Kavanovou krajinou, ale i Albychom velice těžko určovali hodnoty nebo šem, jsou to věci s citem pro Valašsko, ale
parametry ‚valašského’ umění. Nevzniká ne valašské. Jako příklad složitosti uvedl
jen umění, které je inspirováno prostředím, dílo Zamazala-Verise.
krajinou a lidskou činností, ale vzniká i umění, které je inspirováno jinak, obecněji. Roli Do diskuze zasáhli i další účastníci. Přehraje také to, zda ti umělci zde žili trvale, važoval názor, mapovat výtvarné umění
nebo jen přijížděli a inspirovali se v plenéru, z hlediska topografického vymezení regito bych brala jako druhou věc. Samozřej- onu, jelikož nalézt jakési specifické rysy je
mě by se mělo sbírat i současné umění, je velice obtížné a možná i svádějící k protu řada mladých lidí, kteří zde žijí a pracují vincionalismu. Jak se zdá, je to téma naa kteří jsou ale inspirováni světovou scé- dále otevřené, jelikož na druhé straně se
nou. Ta globalizace nejde oddělit, ale jsou jak historiků umění, tak i praktiků vliv reto její projevy tady na tomto území.“
gionu do tvorby znovu a znovu v diskuzi
připomínal.
Mgr. Fantura: „Z galerijního hlediska bych
dal přednost umění na Valašsku. Umění, K OTÁZKÁM PERIODIZACE UMĚNÍ NA VALAŠkteré vzniká v regionech, má jednak rea- SKU, PERIODIZACE REGIONÁLNÍHO UMĚNÍ
listickou čitelnost v odraze krajiny, prostře- Otázka vybudování stálé expozice výtvardí sociálního, ale je zde i umění pocitové. ného umění na Valašsku, je problémem
Jako příklad bych uvedl u nás malíře Cun- také periodizačním. Již z hlediska možností
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výstavních je nutné zatím prezentovat výtvarná díla ze sbírek VMP v několika etapách. Také při dokumentaci je nutné mapovat určitá časová období a jejich zastoupení ve sbírce a spojovat toto stanovisko
s obsahem sbírky. V názorech převažoval
spíše skepticismus k vymezení periodizace v malém regionu. Na druhé straně se
v diskuzi projevilo, že se o to vlastně ani
nikdo vážněji a na úrovni nepokoušel.
Dr. Mikuláštík upozornil např. na to, že
J. Knebl měl maďarské školy a přitom
je považován za zakladatele valašského
umění. Podobně A. Schneiderka vstřebal
při svých cestách Evropou hlavně vlivy
holandské malby. Přitom jsou bráni jako
klíčoví autoři.
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J. J. Mašek: „Vlivy tu jsou neustále, výtvarníci jezdili do Paříže, Mnichova, Jaroněk působil v Budapešti a Káhiře. Všichni
si něco z cest přinesl, tak jako současní
umělci nasákli podněty zvenčí. Je otázka,
nakolik je periodizace ovlivněna vnějšími
zřeteli.“
Dr. Podzemná: „Uvádím ještě jiný pohled.
Velký vliv na vývoj umění v regionu měla
třeba dřevařská průmyslová škola ve Valašském Meziříčí na konci a přelomu století.
Byla to první umělecko-průmyslová škola
v království a dosud není pořádně zmapována. Měla velký vliv i na součinnost s gobelínovou dílnou v Zašové a po roce 1908
ve Valašském Meziříčí. Ta škola předběhla
svým způsobem Bauhaus. Kantoři navrhli
zařízení nebo stavbu a do nich navrhli i interiéry a ty realizovali s žáky ve škole, navíc
byla spolupráce s gobelínovou dílnou.
K vlastní periodizaci: Já bych šla spíše
napříč roky, krajinu bych chápala jako heroickou, magickou, historickou, apoteózu
Podešvovu, Hýžové, klasickou vycházející
z barevnosti např. u Hofmana, Borja jde
do znaků, najdeme východiska ornamentální u Adámka, Filipové, expresivně dynamická u Frydrycha, u Palatové lyrická,
žánrová u Hapky, Bognerové atd.“
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Dílčí závěr snad shrnul dr. Mikuláštík:
„Zatím je zde malý odstup, autoři žili různě dlouhý život, spíše mi to připadá, že je
nutné sledovat určité kontinuum. Je možné vytvořit hypotetický model periodizace
(požadavek prostoru, materiálu), ale v takovém krátkém úseku je periodizace obtížná a je nutné ji zvážit i v rámci širších dějin
národních a vlivů světových.“
FORMOVÁNÍ FONDŮ MUZEA
– MINULOST A SOUČASNOST
Dílčí výstava i aktuální výstava Štěpána
Krhuta dala podnět k uvažování o dokumentační práci muzea a galerie. Odrážela
se od charakteristiky sbírky VMP, která má
určitá specifika a statutem vymezené poslání. Dosavadní sbírka vznikla většinou ze
sběrů a drobných darů, ukazuje i materiálem, jeho komorní velikostí formátů, náměty způsob vnímání umění v běžném životě. Zazněly tu i otázky, jak dokumentovat
současnost a aktuální tendence. Dr. Bogar
připomněl, že současné tendence v historii směřují k objevování sociálního prostředí lidí, k dějinám všedního dne, což by se
snad mělo promítnout i do současné sbírkové praxe.
Dr. Mikuláštík: „Pokud chce muzeum dokumentovat současnost, je to dobře. Mělo
by však vzhledem ke kvalitě vybírat, co je
zásadní. Například obrázky na skle, jak je
dochováváme, byly obchodním artiklem,
řada současných věcí je na této úrovni.
Umělecká tvorba má různou úroveň hodnot, hlavně ta umělecká se těžko definuje.
Je tu také důležitá hodnota vztahová, muzealita, kdo to měl, koho se to dotýká, kdo
to užíval.“
Dr. Podzemná: „Uvedla bych další příklady
z historie. Zajímavé jsou vztahy k regionu
u Mikoláše Alše přes stavitele Urbánka.
Byly zde vztahy společenské, dámám ze
spolku Snaha věnoval řadu kreseb. I když
uplatnil princip inspirace z Valašska na Záložně ve Vsetíně a na Pustevnách, vzpomíná na Valašsko v dopisech s kresbičkami,
odnesl si odsud dárky – holinky, klobouk
a další věci, je problém, jak je sbírkově

zařadit v regionu. To je problém i u Schweigra, který zde pobýval desítku let. To je
problém i na jižní Moravě. Spoustu lidí,
kteří jí prošli, je třeba je připomenout, ale
míra vlivu je těžko určitelná. A to se promítne i do dokumentace.“
Mgr. Fantura: „Po revoluci se stala nepříjemná věc, zanikl mezistupeň, co s velmi
aktivními amatéry, kteří mají jediný cíl –
peníz, a proto udělají naprosto všechno.
Z toho důvodu je velmi důležité zvažovat,
co muzeum nebo galerie vystaví, protože
tomu dávají punc kvality a hodnoty. Výstavou vychovávají, vytvářejí hodnotový žebříček. To jiné instituce, hlavně soukromé, nemusí. Příkladem je u nás vystavená sbírky
v objektu železáren ve Veselí nad Moravou,
kde je vedle prací Joži Uprky spousta falzifikátů, napodobenin velmi mizerné úrovně.
Chybí nám dnes role okresních kulturních
středisek, které usměrňovaly amatérskou
tvorbu. Muzea a galerie by měly udržovat
kvalitu, vytvořit kvalitní sbírku jako poselství do budoucna.“

na dobou úroveň. Problém by byl nebo
je, když si chce někdo zjednodušit práci
a standardizovat např. slovácké nebo valašské umění. Je to spíše otázka všeobecné kultivace lidí, těžko se to popisuje a určuje. Mám trochu obavy, že ta kultivace,
která začíná v rodině se trochu ztrácí, a je
otázkou, nakolik ji může nahradit škola. Je
spousta příkladů, kdy lidé dovedou vydělat
peníze, ale ty utrácí za věci, které nezvětšují kulturní bohatství společnosti. Myslím
si, že to je pohled, který klade na sbírky
muzeí a galerií velké nároky.“

Pan Urban i dr. Mikulcová poukázali
na proměny výtvarného názoru, který je
nutné při výběru prací pro sbírky, a hledat
to nejlepší. Doložili to na řadě autorů. Zdůraznili zásadu spíše sledovat vývoj autorů
a z jejich tvorby vybírat to nejsilnější, čím
do pokladnice umění přispěli. Mgr. Fantura připomněl nedávno vydanou knížku
vzpomínek Jana Andryse Sladké s hořkým (2007), která dává nahlédnout právě
do těch složitých vrstev umění a pomáhá
se orientovat v sociopsychologickém proDr. Bogar: „Asi by se měla tato rovina do- středí doby na příbězích spolku SVUM
kumentovat spíše jinak, filmem, videem, v Hodoníně.
publikací nebo udělat občas přehlídkovou
výstavu (příkladem jsou výstavy Lidových Obecně se došlo k názoru, že je třeba více
umělců P. Bezruče na Ostravici v okrese využít k hodnocení a výběru už dílčích výFrýdek-Místek ) a nezanést si sbírky studij- stav, pracovat na hodnotících článcích,
ním materiálem.“
monografiích a přehledech.
J. J. Mašek: „Dnes je snaha uplatňovat demokratické principy všude. Mám jako autor
zkušenost, že pokud dám možnost lidem
rozhodovat, tak vyberou zpravidla věci,
které jsou na ostudu. Jsem účastník několika internetových prezentací a je vidět,
že autoři oceňují a preferují hlavně průměrné věci, protože sami jsou průměrní.
Důležité jak to, jak výtvarný materiál zařadíme, v jakých vazbách jej budeme prezentovat. Čitelně rozlišit vrcholné umění a dokumentaci určitých sociokulturních jevů.
Tato společnost staví na technice, technologii a efektivnosti technologií, s tím jde
ruku v ruce jakási standardizace. V oblasti
průmyslu a výroby to funguje velmi dobře a pozvedlo to naši atlantickou civilizaci

NEZÁVĚRY DISKUZE
Utilitární a pragmatický člověk by byl
s prvním diskuzním setkáním asi nespokojen. Jeho účastníci si uvědomili, že bezprostřední dialog nám dnes velice chybí.
Svědčí o tom celá řada podnětů, které byly
jen nakousnuty. Například otázka role dnes
diskutovaného folklorismu. Znovu jsme se
vraceli k pojmu „valašské“ umění, který se
při sledování dobového paradigmatu stále
a stále vtlačuje do diskuze. Nové dimenze
podnítila vzpomínka dr. Mikulcové na roli
Galušky v literárním odkazu jižní Moravy.
To nás vrátilo k další záležitosti, „svojskosti“ sdružení Koliba, kterou zajímavě poodhalily poslední práce dr. Šopáka. Ve vztahu ke Kolibě i SVUM a tedy i regionální
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tvorbě se několikrát objevila role Prahy
versus region nebo Praha a vliv na regionu. Zdánlivě historická témata, která mají
stále aktuální dohry. V podtextu diskuzí se
objevila i potřeba ujasnit si roli výtvarného
umění v stále se globalizující společnosti
světa i Evropy.
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Plodné setkání, které se uskutečnilo v prostředí, které bylo samo o sobě sugestivní,
by nemělo být poslední. Možná, že účastníci byli proniknuti i patosem místa, a proto
bych nechal na závěr zaznít slova jednoho
z nich, dr. Podzemné: „My si uměním svět
přivlastňujeme, domystifikujeme, stává se
nám srozumitelnějším a zároveň v umění
zanecháváme stopy. Když si vezmeme historii umění, co po nás zůstává? Ta stopa
po nás zůstává. Dovíme se nejen, jak jsem
byli oblečení, v jaké krajině jsme žili, jak
jsme vypadali, ale také co jsme cítili, čím
jsme byli obklopeni, jaký svět nás ovlivňoval. To poselství je to úchvatné na umění.“
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PROVÁDĚNÍ STAVEB
VE VALAŠSKÉM MUZEU
V PŘÍRODĚ

Valašské muzeum bylo prohlášeno v roce
1995 za Národní kulturní památku a zároveň je situováno do I. zóny Chráněné
krajinné oblasti Beskydy. Proto je celá legislativa a vlastní realizace nových staveb
u nás složitější než v jiných oblastech.

Co se týče staveb lidové architektury,
předchází výstavbě u nás vždy projednávání návrhů Vědeckou radou Valašského
muzea, která doporučuje řediteli vhodné
varianty. Na základě těchto rozhodnutí pak
Příspěvek zazněl ve zkrácené podobě na semizačíná probíhat celá legislativa k vyřízení
náři EK AMG a ČSMP „Budování nových expozic
stavebních povolení. K tomu potřebujeme
a výstav v muzeích“ ve Valašském muzeu v příspoustu závazných stanovisek a vyjádření
rodě 21.–22. října 2009.
dotčených orgánů jako: závazné stanovisko Krajského úřadu Zlínského kraje – Odbor památkové péče a Národního památkového ústavu v Praze, vyjádření životního
prostředí, což zahrnuje odpadové hospodářství, vodní hospodářství, ochranu
ovzduší, ochranu zemědělského půdního
fondu a lesní hospodářství. Dále vyjádření
plynáren, energetiky, vodovodů a kanalizací, Telefoniky O2, hygieny, vypracování
vynětí z půdního fondu. Samozřejmě potřebujeme povolení i ke kácení každého
stromu, a to od Odboru životního prostředí
a Odboru památkové péče Zlín.

Milan Gesierich

Protože se nacházíme v Chráněné krajinné oblasti Beskydy, u nových staveb všem
těmto procedurám ještě předchází jednání
s Chráněnou krajinnou oblastí Beskydy,
která potřebuje pro své rozhodnutí posvěcení od Ministerstva životního prostředí
v Praze, které se provádí formou nařízení
vlády. Na toto povolení mnohdy čekáme
i tři měsíce.
Ať se nám líbí, či nelíbí, musíme při všech
těchto stavbách postupovat podle stavebního zákona a také zákona o požární
ochraně. Samozřejmě se snažíme při realizaci staveb co nejvíce dodržovat tradiční
technologie.
Než je stavba předána k užívání, je potřeba
samozřejmě provést kolaudaci včetně nabytí právní moci. K těmto kolaudacím přikládáme revize všech elektických zařízení
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a hydrantů, atesty požárních nátěrů, doklady o odpadovém hospodářství, zkoušky pitné vody, tlakové zkoušky potrubí,
geometrické zaměření stavby. Pokud
dochází během realizace k jakýmkoliv
změnám, musíme již v předstihu požádat
odbor památkové péče o nová závazná
stanoviska.
Dalším krokem, který provádíme, je zanesení nových objektů do katastru nemovitostí a jeho zanesení do majetku muzea.
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z Ministerstvu kultury ČR, je vždy nutno
vypracovat investiční záměr dle příslušné
vyhlášky vydané Ministerstvem financí.
V posledních letech jsme předložili našemu ministerstvu 55 investičních záměrů.
Z toho bylo přibližně 75% úspěšných. Další finanční prostředky získáváme z Fondu
architektonického dědictví a ISA. Stále
zápasíme s vypracováváním složitých ISPROFINŮ, které se velmi často mění. Určitě všichni víte, o čem mluvím, jelikož se
domnívám, že tyto problémy máte všichni
ve vašich organizacích. Na konci každé
realizace je zapotřebí vypracovávat závěrečná vyhodnocení jednotlivých akcí, která se předkládají investičnímu odboru při
Ministerstvu kultury.

Projektovou dokumentaci převážně provádíme vlastními projektanty, zadáváme
pouze specializace, abychom v případě
přidělení finančních prostředků mohli okamžitě reagovat a provádět výběrové řízení
a vlastní realizaci stavby. Při těchto výběrových řízeních postupujeme samozřejmě Památková péče a stavební činnost jsou
také podle zákona o zadávání veřejných neodmyslitelně spojeny. Spolupráce by
zakázek.
se měla odvíjet na vysoké odborné úrovni a měla by být shledávána shoda mezi
V našem stavebním archivu máme zdo- podmínkami technickými a podmínkami
kumentováno víc jak 1 000 objektů. Ten- památkové péče. Ovšem při běžné spoto archiv se tvořil již našimi předchůdci, lupráci se projevuje nesystémové rozhokteří vytipovávali vhodné objekty v terénu dování o jednotlivých věcech. Za největší
a prováděli zaměřování pomocí polních komplikaci lze označit nejednotnost roznáčrtků a následně byly a jsou překreslo- hodnutí a změny názorů. Od konzultace
vány do dalšího stupně projektové doku- po vydání odborného rozhodnutí se názomentace. V současné době se provádí její ry překvapivě mění, což zbytečně protahuje celý proces. Památková péče je jediným
digitalizace.
úřadem, který zasahuje v rámci oblasti esNěkteré podklady jsou bohužel nekom- tetiky a vkusu. Prostor daný památkářům
pletní, jako např. u kostela z Huslenek, je tedy kolbištěm nejen ochranářských
který byl vytipován pro dostavbu areálu snah, ale také estetických názorů.
Valašské dědiny v rámci Norských grantů,
kdy jsme měli k dispozici pouze dva Jurko- Jako každý obor i stavebnictví se neustále
vičovy obrázky z dobových novin a texty. rozvíjí a mění. Různé názory lze pozoroV těchto případech je třeba se vypořádat vat i po jednotlivých generacích, ale jejich
nejen s různými detaily, ale např. s průřezy platnost má určitou životnost. Různá rozobvodových trámů, konstrukcí krovu, osa- hodnutí a libreta z doby před dvaceti lety
zením v terénu aj. Vždy je zapotřebí úzké jsou dnes vzhledem k dnešním vyhláškám
spolupráce stavařů a etnografů už od pr- a zákonům již nepřijatelná. Každý by si
vopočátku, od započetí stavebně historic- měl uvědomit časovou omezenost postukých průzkumů. Pak se zamezí tomu, aby pů a názorů a nikdo by neměl podlehnout
se zbytečné konflikty přenášely do dalších klamné iluzi, že jím navržené řešení je optimem pro dlouhé časy a je ukončením
stupňů, někdy až do realizace stavby.
stavebního vývoje. Stavba je organismus
Jako prvotní podklad pro získání finanč- nesmírně složitý a její ochrana se může
ních dotací, které získáváme především v čase silně lišit.
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Například požární ochrana staveb. Požárně nebezpečný prostor může zasahovat
i do sousedních pozemků, které patří jiným
subjektům nebo majitelům. Pro stavební
úřad je třeba jejich souhlas, což je mnohdy dosti problematické (v našem případě
stavby kolem náhonu v Mlýnské dolině).
Nebo požárně nebezpečný prostor zasahuje do sousedního objektu, v tom případě je
třeba nechat vypracovat požárně bezpečnostní posouzení i této stavby a poté provést stavební úpravy, jako požární nátěry,
požární stropy, požární obklady, což je z etnografického hlediska nepřípustné, protože
by došlo ke změně celkového vzhledu, nebo
použít netradiční materiály. Takže nezbývá
nic jiného, než odsunout objekt do takové vzdálenosti, abychom se tomu všemu
vyhnuli. Toto řešení považují mnozí za narušování celkové koncepce, ale musíme
zvážit, zda chceme realizovat další stavby,
abychom zatraktivnili pro návštěvníky naše
muzeum, nebo vše zakonzervovat v takové
podobě, jak to zanechali naši předchůdci.

69

Dalším řešením je, že můžeme všechny
objekty opatřit samohasícím zařízením –
takzvanými sprinklery. Ale tato varianta je
finančně velmi náročná, nicméně Vyhláška
23 z roku 2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb nás nutí, aby
kulturní památky byly opatřeny stabilním
hasícím zařízením. Nevím, kde zaspalo
MKČR a NPÚ, že připouští do památkových staveb budovat tato složitá monstra
a neusilovalo o udělení výjimek.
Jelikož chystáme dostavbu v Dřevěném
městečku, byli jsme nuceni již při rekonstrukci Radnice realizovat první z těchto
systémů.
Nechci na závěr mého příspěvku vidět
v práci stavařů jen negativní jevy nebo
překážky. Vztahy k odborníkům v oboru
památkové péče nebyly u techniků nikdy
extrémně vyhrocené a snahou bylo nalezení shody. Možná je to tím, že technik
jedná vždy střízlivěji a nepokládá se za individualitu, která světu přináší myšlenku,
jež musí každého ohromit a strhnout.
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KRÁSNÁ JIZBA
Folklorismus a svéráz
ve sbírkách Valašského
muzea v přírodě
(konec 19.–½ 20. století)
Jana Tichá
Petr Liďák

Lidová kultura představuje v naši minulosti
na rozdíl od zemí s nepřerušovanou historií
státnosti fundamentální bázi, k níž se neustále vracíme jako ke zdroji obnovitelnosti
historické kontinuity. Potřeba demonstrace
národní identity čerpající z folklorních témat
vrcholí už na konci 19. století nejen v Národopisné výstavě českoslovanské (roku
1895). Zvýšený zájem o lidovou kulturu přinesly také počátky 1. republiky v souvislosti s obnovením české státnosti, koncem let
30. a v první polovině 40. let pak nacistická
okupace Velkoněmeckou říší. Inspiračním
zdrojem se stala taktéž lidová výtvarnost,
jíž se chopily nejrůznější sféry zejména
užitého umění, a její efektní ornamentické
projevy posilované secesní stylizací našly
široké využití v narůstající vlně dekorativismu v prvních desetiletích 20. století.
K folklorismu, jak jevy a procesy související se sekundárním využitím prvků lidové
tradice dnes nazýváme, dochází v mnoha
sférách kultury v nejrůznějších sociálních
a historických kontextech. Stanou-li se
prvky lidovosti projevem národního vědomí
a vlastenectví, v našich zemích zpočátku
prostřednictvím oděvu, později například
bytového inventáře, můžeme se setkat
taktéž s označením svéráz. Tyto snahy nacházely živnou půdu právě v národopisně
živých regionech. Typickým příkladem je
oblast Valašska a činnost sourozenců Jaroňkových, zakladatelů Valašského muzea
v přírodě.
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V měsících červen 2010 – únor 2011 představí Valašské muzeum v přírodě výstavou
Krásná jizba svým návštěvníkům výběr ze
své jedinečné kolekce uměleckého řemesla a užitého umění, respektive souboru
interiérového zařízení – nábytku, plastiky,
keramických užitkových i dekorativních
předmětů, textilií, věcí osobní potřeby aj.
Návštěvníci budou mít příležitost zhlédnout i méně známé práce valašských
umělců a řemeslníků – malířů Bohumíra
a Aloise Jaroňkových, Jóži Nývlta, Karla Solaříka st., řezbářů a stolařů Michala
Žitníka a Josefa Baroše, několika generací
hrnčířů rodu Hauserů a jiných.
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D. Jurkovič: Keramický mycí set, ze sbírek VMP, foto V. Skýpala.
K významným osobnostem propojeným
s aktivitami okolo Národopisné výstavy
českoslovanské, působícím taktéž v našem regionu, náležel architekt DUŠAN SAMO
JURKOVIČ (23. 8. 1868 Turá Lúka – 21. 12.
1947 Bratislava). Vystudoval obor stavitelství na Státní uměleckoprůmyslové škole
ve Vídni. První praxi získal u vsetínského stavitele Michala Urbánka, se kterým
spolupracoval na návrhu Valašské osady
pro již zmiňovanou Národopisnou výstavu českoslovanskou. V terénu se důkladně seznámil s lidovou výtvarnou kulturou
a architekturou staveb, které vtiskly jeho
pozdější práci svérázný charakter. Snažil
se vytvořit vlastní osobitý styl s využitím lidových motivů a secesních prvků.1 K jeho
nejznámějším stavbám na našem území
patří turistické útulny na Pustevnách, lázeňské domy v Luhačovicích a křížová
cesta na sv. Hostýně.

zea v přírodě. Ve svých sbírkách uchovává
muzeum i nábytkové soubory, které Jurkovič navrhoval pro potřeby pustevenské
ubytovny Maměnka i lázeňských pokojů
v Luhačovicích. Jeden z kompletů se vyznačuje světle šedým povrchem zdobeným řezbou, který je doplněn o jemné
rostlinné a geometrické ornamenty. Také
užitý motiv vějíře, do kterého jsou tvarována čela postelí i další ozdobné prvky
na nábytku, jsou pro tvorbu Dušana Jurkoviče typické.2
Jurkovič vytvářel také návrhy na nejrůznější bytové doplňky. Z této tvorby získalo muzeum kompletní keramický mycí set, jenž
byl vytvořen na objednávku pro lázeňský
pokoj v Luhačovicích. Bílý povrch jednotlivých součástí je zdoben velmi jemným,
barevně vyváženým secesním vzorem.

Artefakty vybrané pro výstavu Krásná jizba
Areál Pusteven, který byl v 90. letech mi- představí návštěvníkům etapu Jurkovičonulého století prohlášen národní kulturní vy tvorby, poznamenanou nejvíce lidovou
památkou, je ve správě Valašského mu- tvorbou a secesní ornamentikou.
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Orszácký kroj z Nového Hrozenkova, fotoarchiv VMP.
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Na přípravě Národopisné výstavy českoslovanské na konci 19. století spolupracoval společně s architektem Dušanem
Jurkovičem a vsetínským stavitelem Michalem Urbánkem též rázovitý sedlák,
rodák z Nového Hrozenkova – JOSEF
ORSZÁG-VRANECKÝ ST. (20. 5. 1866 Nový
Hrozenkov – 22. 8. 1939 Nový Hrozenkov).
Patřil k velkým patriotům, kteří svůj život
zasvětili dokumentaci a rozvoji místní lidové kultury. Zejména byl hrdý na svůj rod
Országů, který odvozoval starobylý původ
od uherských zemanů. Již koncem 19.
století začal prosazovat a veřejně šířit názor, že Nový Hrozenkov je vesnicí s nejzachovalejší lidovou kulturou, kde se udržely
staré valašské zvyky a zachovaly neoby-

MUSEUM  VIVUM  2009

čejné památky lidové architektury.3 Pod
tímto přesvědčením sbíral staré výšivky,
celé krojové komplety, malovaný nábytek,
salašnické nářadí a nádobí, lidové řezby,
keramiku, obrázky na skle, výrobky z nejstarší valašské sklárny v údolí Břežitá, dále
staré písemnosti, lidové písně, koledy, pověsti, pořekadla, přísloví, aby sa to všecko
neztratilo.4
Na Národopisné výstavě, které se osobně
zúčastnil, si uvědomil velké rozdíly mezi
bohatě zdobenými kroji hanáckými, slováckými a jihočeskými a chudým krojem
valašským. Ve snaze vyrovnat se těmto
oblastem vytvořil novou formu slavnostního tzv. orszáckého kroje, který nemá

73
A. Jaroněk: Dekorativní porcelánový talíř s motivem talaškinského kohouta, ze sbírek VMP, foto
V. Skýpala.
ve své pestrobarevné výzdobě nikde
na Valašsku obdobu.5 Výšivky zhotovené
plošným a zejména křížkovým vzorem vycházejí z původních motivů na obřadních
plachtách, ale v použité přebujelé barevnosti můžeme hledat i prvky lidového svérázu a odraz dekorativismu.

a zelené barvy. Pestrobarevný kroj i nábytek jsou dokladem dobových tendencí
o oživení mizející lidové kultury v regionu
moravského Valašska.
V roce 1909 hned při svém příchodu
do Rožnova zde bratři ALOIS (16. 6. 1870
Zlín – 31. 10. 1944 Rožnov pod Radhoštěm) a BOHUMÍR (23. 4. 1866 Zlín – 18. 1.
1933 Zlín) JAROŇKOVÉ založili dílny pro
umělecký průmysl, kde vedle nabídky
zboží jiných výrobců vznikaly první vlastní
návrhy na keramiku, porcelán, gobelíny.
Hlavní patronát nad výrobou gobelínů převzala jejich sestra Julie Jaroňková. O dvě
léta později přibyla malírna keramiky a porcelánu. Inspirací se staly zkušenosti ze
studijních cest, na které se oba absolventi
valašskomeziříčské průmyslové školy pro
zpracování dřeva vypravili, tedy evropské
tvůrčí a umělecké dílny či skandinávské
Husflidsforeningy – spolky pro domácký
průmysl a lidové umění.

Sbírkový fond Valašského muzea v přírodě obsahuje nejen součástky mužského
a ženského orszáckého kroje, ale také
soubor malovaného selského nábytku
ze sbírky J. Országa-Vraneckého, který
byl získán koupí od jeho syna Vítězslava
v roce 1978. Jedná se o malovanou truhlu,
masivní trnožový stůl, tři lavice s překlápěcím opěradlem tzv. žingly a tři židle se
zdobně vyřezávaným opěradlem a několik závěsných lišt pod obrazy. Nábytek pochází pravděpodobně z konce 19. století
a byl pravděpodobně určen taktéž pro expozici na Národopisné výstavě. V prvních
desetiletích 20. století byl však upraven
v duchu počínajícího hnutí svérázu, vyznačujícího se barevností. Stůl i židle byly Bohumír Jaroněk se věnoval převážně
natřeny kombinací karmínově červené malířské a grafické tvorbě. Dnes náleží
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K. Solařík: Flakon a pudřenka, malovaný porcelán, ze sbírek VMP, foto V. Skýpala.
k nejvýznamnějším krajinářům, kteří se
ve vlastní práci nechávali inspirovat folklorem. Proslavil se vlastním stylem soutisku
barevných dřevorytů, odvozených od dřevorytů Dürerových a Schwaigrových,
japonských ručních šablon a vídeňské
secese. Ve svých vrcholných pracích dal
vyniknout jedinečné souhře svých výtvarných dovedností – malířství, grafiky, ale
i gobelínářství. Zaměřil se na maximální
stylizaci přírodních motivů, potlačil obrysovou konturu a využil barevných kontrastů oblíbených tónů fialových a irisových,
zelenomodrých a oranžových. Populárními
se staly vícebarevné dřevoryty valašských
vesnic a chalup, Štramberku s pověstnou
Trúbou či s talaškinským kohoutem v duchu moderní stylizace I. J. Bilibina, oblíbeným motivem také jeho bratra Aloise.
Alois se ve své umělecké práci soustředil na malbu keramiky, tedy ruční malbu
na glazuře. Od počátečních motivů valašské roubené chalupy přešel k pestrým
plošným květinovým vzorům na talířích
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a vázách. Výrobní sortiment malírny byl
velmi široký. Ve své dílně zaměstnával
mnoho dalších malířů, mezi jinými například Ferdiše Dušu, Antonína Smutného,
Karla Solaříka st., Josefa Nývlta, Bedřicha
Jelínka, Karla Hofmana, Lea Matějku či
Bohuslava Pavláta. Později se sám specializoval již jen na tvorbu návrhů a vypalování namalovaného zboží. Se svými žáky
a následovníky tak založil na Valašsku,
respektive na Rožnovsku, novou tradici malování keramiky a porcelánu, jež se
brzy staly běžnou součástí výzdoby měšťanských domácností.
V roce 1918 vyrostla v Rožnově po Radhoštěm druhá z jeho proslavených malíren
porcelánu, založená bývalým zaměstnancem malírny Jaroňkovy – KARLEM SOLAŘÍKEM ST. (3. 9. 1893 Strážnice – 2. 5. 1960
Rožnov pod Radhoštěm). Tento absolvent
odborné školy v Bechyni, oboru malba
porcelánu a keramiky, přijal jako devatenáctiletý pozvání Aloise Jaroňka a téměř
šest let pracoval v jeho dílně.

Jeho osamostatnění mu umožnilo dát
na odiv svou lásku k lidové výtvarné kultuře rodné jižní Moravy. V precizně provedeném dekoru upřednostňoval slovácké
ornamentální motivy, vedle nichž však dokázal zařadit moderní slohové prvky, často
s čistě geometrickými vzory. Od Jaroňkovy
produkce se odlišoval jasnějšími odstíny
barev i volbou porcelánového sortimentu.
Nebránil se výzdobě drobných užitných
předmětů spíše upomínkového charakteru. Zpracovával kroužky na ubrousky,
prstýnky, flakony na parfémy či pudřenky.
Od 20. let experimentoval s nanášením
zlata na porcelán. Nabídku svého zboží
rozšířil o pověstné galalitové figurky, malované sklo či dřevěné dózy.

K prvním malířům porcelánu, kteří začínali
v Rožnově, patřil i rodák z Malých Svatoňovic JOSEF NÝVLT (3. 4. 1892 Malé Svatoňovice – 1961 Rožnov pod Radhoštěm).
Jako absolvent odborné školy keramické v Bechyni nastoupil mezi jinými v roce
1916 do Jaroňkovy malírny, kde působil
až do roku 1920. Poté, co se v Rožnově
výhodně oženil, zakládá malírnu vlastní,
kde se zaměřil na malování dřeva, zejména na výzdobu nábytku. Koncem 20. let
se však z oboru stahuje a začíná se plně
věnovat rodinné dílně na pletařské zboží.
Vzhledem ke svým dalším – a to úspěšným
aktivitám na poli obnovy lázeňství v Rožnově, společensky splývá s místními obyvateli
a působí zde až do své smrti v roce 1961.

J. Nývlt: Váza, malba
na dřevě, ze sbírek
VMP, foto V. Skýpala.
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Z Umělecké valašské dílny Jóži Nývlta
na lidový nábytek a zařízení v Rožnově
pod Radhoštěm se v roce 1991 podařilo
Valašskému muzeu v přírodě získat nábytkový soubor, vytvořený ve 20. letech minulého století. Kolekci jídelního stolu, čtyř
židlí, kruhové sedačky, šatní skříně, dvou
postelí, dvou nočních stolků a toaletního stolku se zrcadlem z masivního dřeva
vyrobila na zakázku rožnovská stolařská
dílna. Prostřednictvím šablonové malby je
na bílém podkladu s výrazným modrým lemováním v okrajích pokryta jemným rostlinným ornamentem.
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Součástí expozice se stane i jedinečný
soubor dvou skříní, tří postelí, dvou nočních stolků, toaletního stolku, komody,
stolu se čtyřmi židlemi a věšáku s poličkou, zapůjčený ze soukromé sbírky potomků Nývltovy rodiny, tentokráte s ceJ. Nývlt: Židle z nábytkového souboru, šablono- loplošným symetrickým rostlinným ornavá malba na dřevě, ze soukromé sbírky A. Fi- mentem na tmavém podkladu. Šablonová
malba, kryjící všechny pohledové plochy
scherové, foto V. Skýpala.
(horror vacui), vychází z lidového výtvarného umění, je inspirována taktéž prvky
secese, která vedle běžných přírodních
motivů zde využila i vzorů orientálních.
S největší pravděpodobností odráží tvorbu
rožnovských malíren porcelánu, zejména
Aloise Jaroňka, jehož vzory se v obecném
povědomí uplatnily především na dózách,
vázách, talířích a nápojových soupravách.
Spolu s obrazy, malovaným porcelánem,
dekorativními dřevěnými vázami, dózami
a talíři představuje ucelený soubor prezentující soudobý projev módního dekorativismu a dobového svérázu, který se projevil
také na Valašsku.
V roce 2001 získalo Valašské muzeum
do svých sbírek nábytkový soubor, svědčící taktéž o kvalitní řemeslné práci. Ve své
dekorativní povrchové úpravě je dokladem
dobové inspirace lidovou a secesní ornamentikou, mající vazbu na uměleckou
tvorbu bratří Jaroňků.6 Komplet si nechal
na zakázku vyrobit dr. Bolek z Rožnova
(z Horních Pasek) jako vybavení jednoho
Toaletní stolek z dílny J. Baroše, šablonová mal- z pokojů své vily pro lázeňské rekreanba na dřevě, ze sbírek VMP, foto V. Skýpala.
ty. Práci zadal místnímu stolaři JOSEFU
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BAROŠOVI (1882 Vigantice – ? Rožnov pod barevnými rostlinnými a geometrickými orRadhoštěm), o jehož životě mnoho neví- namenty. Pečlivě provedenou šablonovou
me. Pravděpodobně nepatřil mezi široce malbu vytvořili členové Barošovy rodiny.
známé řemeslníky.
Práce se dřevem provázela po celý život také
Nábytek tvoří masivní dvoudveřová šatní řezbáře MICHALA ŽITNÍKA (12. 2. 1915 Velskříň doplněná o řezbovaný horní násta- ké Karlovice – 1. 12. 1990 Velké Karlovice).
vec zdobený malbou, dvě postele s oblou- Již v dětství ve volných chvílích při pasení
kovými čely, dva noční stolky a toaletka se dobytka zhotovoval drobné dřevěné figurzrcadlem. Je vyroben z masivního mod- ky, či pomocí nožíku zdobil řezbou pasřínového dřeva s výraznou kresbou let, týřské hole. Naučil se zhodnocovat každý
která je na pohledových místech zaplněna kousek dřeva, dovedl vyrobit hrábě, vidle,
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Noční stolek z dílny J.
Baroše, šablonová malba na dřevě, ze sbírek
VMP, foto V. Skýpala.
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kosiska, sáně a další pomůcky používané na hospodářství. V šestnácti letech se
vyučil tesařem a svou profesi vykonával
v letech 1963 – 1975 ve Valašském muzeu
v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, kde
se významně podílel na realizaci 25 roubených staveb.7

plastiky i rozměrné reliéfy. Navázal volně
na lidovou tradici, své náměty čerpal především z vlastních zkušeností, z prostředí
svého domova. Snažil se zobrazit obtížný
život obyvatel Valašska. Ve figurální tvorbě
používal měkké lipové dřevo, které se velmi dobře tvaruje. Ponechával ho v přirozeném stavu bez použití mořidel a laků. Jeho
Dřevo jako materiál jej inspirovalo i v oblasti práce jsou snadno rozpoznatelné svým
umělecké tvorby, kde vytvářel dřevořezby, jednoduchým tvarem za použití techniky
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Židle z dílny M. Žitníka,
reliéfní řezba na dřevěném masivu, ze sbírek
VMP, foto V. Skýpala.
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K. Hauser: Dekorativní keramický talíř, malba kukačkou, ze sbírek VMP, foto V. Skýpala.
řezu napříč.8 Valašské muzeum v přírodě
uchovává ve svých sbírkách mimo plastiky také několik výrobků, vzniklých hrubým
opracováním samorostů.

židle s plastickým výjevem zbojníků Ondráše a Juráše na opěradle, které vytvořil
pravděpodobně podle návrhu malíře Jana
Kobzáně. Sedací nábytek vyrobený z tvrdého dřeva je tak dokladem inspirace lidoReliéfní řezby vytvářel naopak z javoru, bří- vým prostředím na jedné straně, ale odráží
zy, topolu, osiky i dubu. Žitníkovým vrchol- i Žitníkovu spolupráci s profesionálním výným a nejznámějším dílem se stal topolo- tvarníkem Janem Kobzáněm.10
vý monumentální sloup s reliéfy na téma
Píseň o rodném kraji, kde zachytil život Va- U nábytku je pozoruhodná jeho částečná
lacha od kolébky po rakev.9 Od roku 1971 demontovatelnost, tj. vysoká míra mobility
stojí v bývalém vstupním objektu do are- vzhledem k dobové popularitě vestavoálu Dřevěného městečka. Kromě dopro- vání selských koutů zejména v bytových
vodných reliéfních zobrazení vystupuje kuchyních ještě v 70. letech 20. století,
z plochy sloupu čtyřicet lidských postav. s častým využitím Hauserovy hnědé keJeho figurální plastiky jsou zastoupené ramiky s minimalistickým bílým dekorem,
ve sbírkách Karlovského muzea ve Vel- zavěšené na ‚stylové polici‘.
kých Karlovicích, Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, v Galerii výtvarného umění Hauserovskou hrnčířskou tradici ve Valašv Litoměřicích.
ském Meziříčí založil v 80. letech 19. století FRANTIŠEK HAUSER, který – původem
Pro výstavu vybraný soubor tzv. valašské- z Litovelska – se přiženil do džbánkařského nábytku představí také Žitníkovu sto- ho rodu Varhaníčků na Ščudlov. V roce
lařskou práci. Zahrnuje masivní trnožový 1909 spolu se synem Karlem Hauserem
stůl, polici na nádobí, rohovou lavici a dvě st. (nar. 1886) zakoupil po hrnčíři Štěpá-
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novi domek s dílnou ve Vrbenské ulici čp.
263 v Krásně, kde se až do 1. světové války soustředili převážně na výrobu kachlí.
Hrnčířské zboží odpovídalo plně potřebám
malého města se zemědělským a dřevařským okolím. Zdobit ho začali až pod tlakem místních spotřebitelů. Po roce 1911,
kdy Karel Hauser st. absolvoval několikaměsíční hrnčířský kurz v Litovli, se v jejich
práci objevují i secesující prvky.
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Teprve KAREL HAUSER ML. (30. 11. 1916
Valašské Meziříčí – 24. 9. 1972 Teplice nad
Bečvou) vytvořil typ tzv. valašské hrnčiny
– s využitím všech možností technologie
práce s kukačkou, vycházel beze zbytku
z místních výtvarných principů – drobných
stylizovaných rostlinných a geometrických motivů. Velké plochy s oblibou pokrýval motivy zoomorfními, zejména pávy.
Vedle tradiční hrnčiny také rozšířil sortiment o nepůvodní tvorbu realizovanou
dle výtvarných návrhářů – užitou plastiku
a drobné upomínkové předměty – svícny
tři králové či vázičky pávice. Dnes vede
dílnu KAREL HAUSER NEJML. (5. 12. 1945
Valašské Meziříčí), absolvent bechyňské
keramické školy, jehož talent a výtvarně
řemeslné vzdělání jsou zárukou dalšího
pokračování rodinné tradice.
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NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ŽENY
V ŽIVOTĚ BOHUMÍRA
JAROŇKA
Renata Prejdová

V životě malíře a grafika Bohumíra Jaroňka
(1866–1933) se vyskytovala řada různých
žen a dívek, většina z nich však žádným
výraznějším způsobem do jeho životní
cesty nezasáhla. Nejdůležitějšími ženami uznávaného umělce a charismatické
osobnosti tak bezpochyby byla matka Nepomucena a v pozdějších letech pak zejména starší sestra Julie. Ta, stejně jako její
bratři, nikdy nezaložila svou vlastní rodinu
a veškeré své nadání, elán a péči věnovala
bratrům Bohumírovi a Aloisovi a společným cílům při budování uměleckých dílen
a šíření dobrého jména „Jaroněk“ v kulturních a uměleckých kruzích. Dvojici nejvýznamnějších žen v životě talentovaného
umělce pak doplňuje dlouholetá rodinná
přítelkyně Karla Lukášová z Prahy.
NEPOMUCENA TEKLA JAROŇKOVÁ1 rozená
Hanačíková se narodila 16. 5. 1826 ve Zlíně jako osmá v pořadí z celkem patnácti
dětí varhanářského mistra Antonína Hanačíka, z jeho druhého manželství s Františkou Doubravovou. V dubnu roku 1858
se jako dvaatřicetiletá provdala ve Zlíně
za stejně starého Františka Jaroňka, barvíře ze Starého Jičína, jemuž během let
1859–1870 porodila celkem pět dětí, mezi
nimi i budoucího malíře a grafika a jednoho ze zakladatelů Valašského muzea v přírodě, Bohumíra.2
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Bohumír Jaroněk, archiv VMP.
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Nepomucena Jaroňková pocházela z uměleckého prostředí, proto lze předpokládat,
že své děti v jejich uměleckých ambicích
a snahách od dětství podporovala, ačkoliv
po finanční stránce na tom rodina nebyla právě nejlépe. Vztah Bohumíra Jaroňka
k matce, o níž toho ve skutečnosti příliš
nevíme, osvětluje blíže především zápis
z jeho deníku pořízený těsně po matčině
smrti v březnu 1894: „... avšak já pouze
před sebou viděl mrtvou tvář své milované
matky a otázka ‚co moje matka na světě
měla dobrého’ se mne v mnoha variacích
stále do mozku drala. Mimo rodinu naši
neměla pro nikoho význam, žila pouze své
rodině, svým dětem. Na mysli měla stále
přání, by se jejím dětem dobře vedlo, by
celý život jich byly šťastny. O, těch motliteb

nec přežila) údajně proto, aby jim vytvářela
ideální rodinné zázemí pro jejich umělecké ambice a budování kariéry. Kromě zajištění běžného provozu celé domácnosti,
dohlížela Julie také na zdraví svých bratrů.
Například až úzkostlivě dbala na dodržování přísného dietního režimu, který měl
doporučen Bohumír, jenž od mládí trpěl
značnými problémy s trávícím ústrojím.
Alois Jaroněk uvádí: „Julie byla vždy naším
strážným andělem. Kdež by byl Bohumír se
svým zdravím, kdyby Julie nebylo. Nebyl
by se dožil toho věku.“ 4 Téměř stejná slova
použila Julie Jaroňková v dopise z února roku 1933 neteři Boženě Hartmanové,
v němž vzpomíná na nedávno zesnulého
bratra Bohumíra: Vždyť sám strýček říkával: „Tys mi vším, sestrou, matkou i strážným andělem, kdyby ne Tebe, dávno by mě
tu již nebylo. Trpíš se mnou a snášíš dobré
i zlé.“ 5
Jiná vzpomínka Aloise Jaroňka, která se
vztahuje k úplnému počátku 20. století,
Nepomucena Tekla Jaroňková, archiv VMP.
co k nebi vznesla! Jak pobožně mne svěcenou vodou kropila, na čelo, ústa a prsa
mne křížkem znamenala, jak vroucně opět
a opět líbala, když jsme se spolu 4 měsíce
před její smrtí loučili. Ve vráskovité, ustarané té tváři já dobře četl, co za myšlenky
starým mozkem probíhají, já v svém nitru
jasně cítil: matko s Tebou mluvím naposled. Pokusil jsem se zažertovati, a co
jindy se potkalo při loučení s dobrým výsledkem, selhalo tentokráte docela. Nahoře u dveří domku stála a zrak její mne
doprovázel pokud mne spatřil. Chtěl jsem
na ni zavolati: maminko nastydnete, avšak
nemohl jsem. Poprvé ve svém životě jsem
tak dokonale porozuměl mluvě pohledem.
O, na poslední pohled své drahé matičky
nemohu nikdy zapomět.“ 3
Druhou a fakticky zřejmě nejvýznamnější
ženou v životě Bohumíra Jaroňka byla starší sestra JULIE JAROŇKOVÁ (1864–1945),
která se nikdy neprovdala a celý svůj život
prožila po boku svých bratrů (oba je nako- Julie Jaroňková, archiv VMP.
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zmiňuje, co vše byla Julie ochotna obětovat pro štěstí bratra Bohumíra: „Valašsko
miloval nade vše. Když, opustiv skvěle placené místo malíře portrétů u dvor. fotografa,
se usadil ve Val. Meziříčí, aby se mohl cele
věnovat jen umění, přišla jednou chvíle, že
nebylo v domě haléře a Bohumír s těžkým
srdcem se měl vrátit opět do té skvělé otročiny, jak nazýval dobu u fotografů, vyšel
si za město na kopec Junákov rozloučit se
s valašským krajem. Tam ho popadla taková
bolest, že má své drahé Valašsko opustit,
že se vrhnul na zem a jak by chtěl ten jeho
kraj k srdci přivinout, zaplakal. Ale sestra
rázně rozhodla jinak: raději že bude snášet
bídu, jen když Bohumír bude šťasten.“ 6
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Silný pocit sounáležitosti a vzájemná láska
je zřejmá i z jednotlivých listů, jež si sourozenci psali z různých pobytů a cest, ať
už v mládí, či pozdějším věku. Kupříkladu
v listu Bohumíra Jaroňka z 1. srpna 1925
psaného z Prahy nalezneme v závěru psaní následující slova: „Tak tedy nemějte
o mně obavy, a Ty, má starostlivá Juliško
ažúrko a sametko, budeš se mnou spokojena – tak budu rozumný a opatrný. Ty jsi
na mých cestách strážným andělem. Jsem
já to ale lump, takovou sestru zarmucovat!
Jsou nervy potvory. Však já Ti to všechno
vynahradím až přijedu.“ 7

Třetí a zároveň poslední ženou, která výrazněji zasáhla do života Bohumíra Jaroňka, byla KARLA LUKÁŠOVÁ z Prahy, manželka jeho přítele Josefa Lukáše. Seznámili
se v roce 1894 v krajanském spolku Česká
Beseda v Budapešti a obě rodiny se nakonec přátelily až do smrti posledního člena
sourozeneckého tria Jaroňků – Julie v červenci roku 1945.
Že vztah mezi Jaroňkem a Lukášovou zřejmě překročil hranice pouhého přátelství,
dokládá řada listů Karly Lukášové adresovaných Bohumíru Jaroňkovi, zejména
v devadesátých letech 19. století, přesněji od roku 1896, kdy Lukášovi opustili
Budapešť a vrátili se do Prahy. Uvedené
listy jsou převážně velmi osobní, přičemž
zcela ojedinělým dokladem jejich vzájemného vztahu je dopis z 2. 9. 1896, v němž
se Karla, mimo jiné, zmiňuje o společném
dítěti: „.... Jak se již na to těším! Mírku, ta
radost shledání! Já bych Tě zlíbala, bránit
bysi se musil, tak vřelé bylo by objetí mé!
Ale s těmi milostnými dopisy do Mora-

Julie Jaroňková si již v mládí dobrovolně
zvolila způsob života a svého rozhodnutí,
jak se zdá, nikdy nelitovala. Během svého života hodně cestovala, navštěvovala
divadla, opery, výstavy, byla aktivní v Sokole či ochotnických divadelních spolcích
a angažovala se také v mírovém hnutí.
Později, po vzniku Jaroňkovských uměleckých dílen, se věnovala zejména tkaní
gobelínů a gobelínových kabelek a do této
činnosti zaučovala také další ženy. Zvolený životní styl jí přinášel uspokojení, jak lze
vyčíst i z textu jednoho z dopisů Bohumírovi, kde již v roce 1898 píše: „Myšlénkou
na Vás okřeji a zapomenu na všechny nepříjemnosti malého města; tu jsem veselá,
ráda na světě, cítím se šťastnou maje lásku
upřímnou svých bratří, stařičkého otce,
Karla Lukášová, archiv VMP.
který udržuje nám domov.“ 8
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Lidka Lukášová, údajná dcera Bohumíra Jaroňka, archiv VMP.
věnky si nezačínej! ve jménu naší lásky Tě
o to žádám; a víš-li, že Ti věřím, ujistíš-li
mně slovem svým! třeba bych Tě nehlídala
a to u mně jest již velká známka Důvěry!
Pomni, že Ti vychovávám dceru! Apropos!
Na ty báje a legendy jest dosud času dost,
myslím že máme pouze bohémské prázdniny, které dle okolností budou buď krátké
či dlouhé. Prozatím smíš skládat jen nadšené hymny a věnovat celý cyklus mně,
ano?...“ 9
V jiném z listů z 19. 8. 1896 Lukášová
píše následující vyznání: „... Vidíš, toužím
po Tobě dnem i nocí, snad vzdechy mé
přinese Ti vítr vanoucí již na holá strniště
– snad blížící se zima vkládá v srdce mé
tu nevýslovnou touhu, z níž i nemoc povstať může! Věříš mně? A toužíš-li i Ty tak
trošinku po Karle? Můj Mírečku zlatý, co si
počnu v zimních dlouhých večerech, co?
Tebe nebude zde, a Ty jediný dovedls mne
pobaviti. Tvůj duch svěží a vznešený vyhle-

dati dovedl přirozenou stravu pro ducha
mého – co si počnu bez Tebe: Ty snad zapomeneš – však né, né, Ty nesmíš! Budu
Tě neustále pronásledovat svými bezvýznamnými, duchaprázdnými lístky až Ty
se konečně smiluješ nade mnou ubohou
a na desátý vždy mně odpovíš. Nešť! Ale
pak budu šťastnou, šťastnou i těmi drobty
přízně Tvé, můj milovaný, nezapomenutelný Mírku. Usmíváš se útrpně a myslíš si,
kdyby raději ta bláhová Karlička starala
se více o děti, a nemařila čas a nepletla si
hlavu zamilovanými pletkami, to aby přenechala raději těm mladším! Ano, ono se
to snadno řekne: ‚Zapomínej!’ Ale spíš to
mé srdce umlkne na vždy, než na Tebe by
zapomnělo!!! Věříš mi? Pamatuješ miláčku
můj, že byly doby, kdys mi nevěříval. Pamatuješ, jaký žal jsi mi vždy učinil nedůvěřivostí svou? Vyčítal jsi mi rozmary a Bůh
ví, že má náklonnosť k Tobě více byla než
rozmar! Miluji Tebe, Pepu (manžel Josef
Lukáš) i Tonka (zřejmě Antonín Pfeiffer, přítel z budapešťské Besedy)! Koho nejvíc?
Tvou duši vznešenou, Tvou něžnou povahu, celého Tebe! Páši snad hřích na Pepovi, ale může-liž býti hříchem čistá láska má?
... Co strachu jsem zažila a přec bych byla
ty chvilky nedala ani za bohaté dary! Jak
chvěla jsem se, když kráčívala jsem po starých schodech vedoucích k Tobě. ... Miluji
přec Pepu nade vše, i Tonka mám velmi
ráda, jak rodného bratra, však k Tobě mně
víže cosi vyššího, co mně povznáší, co činí
mně lepší než jsem ... Oh! proč bylo nám
se rozejíti? Kdy najdeme se zas? A zdaž
můj drahý bude přátelství Tvé ke mně stálé? Mně čeká nyní život trudný! ... vždyť
jsem tak malou, neskonale hloupoučkou,
mně je třeba Tebe a pak mohu trošinku
se povznést nad obyčejnost, ale jinak? ...
Budu nešťastnou, vím to, a nepokoušej se
ani mně to vymlouvat, neboť marné by to
bylo!“ 10
Z konce devadesátých let 19. století pochází také krátká zpráva psaná rukou Karly
Lukášové na obálce malého formátu, která svědčí o určitém stupni žárlivosti: „Kdo
jest Tvou nynější kvartýrskou? Má dcery?
Dej si pozor, ty bývají nejhorší!! Pa! Tisíc
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Sourozenci Jaroňkovi na terase svého domu, archiv VMP.
pus! Víš-li, že bych Tě viděla přec nejradši
u pí. Kováczové, tam měls alespoň domácí
stravu!“ 11 Vzhledem k tomu, že vztah Jaroňka s jeho budapešťskou domácí Rosou
Kovaczovou nebyl zcela nevinný, působí
tato poznámka obzvláště pikantně.
Karla Lukášová se jeví, na základě dochované korespondence, jako osoba nepříliš
vyrovnaná, která své původní ambice a bohémského ducha obětovala společenským
konvencím a klasickému rodinnému životu. Toto její rozhodnutí ji viditelně trápilo,
z jejich listů adresovaných Jaroňkům čiší
nespokojenost a větší klid ji nepřineslo ani
mateřství: „Děti nejsou sice již nejmenší,
ale přece jen děti, a co ty dají práce osobě,
která jest jim zvyklá, natož pak mně, která velmi zřídka se s nimi zabývám? Jest to
hanba, ovšem, ale ta moje nešťastná povaha, která tíhne ku věcem zcela jiným než
ku klidné a tiché domácnosti – ta jest vinna
vším, ...“12 Určitý stupeň frustrace z vlastního života pak dokazují například i slo-
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va z listu psaného z pobytu v Jizerských
horách v létě 1899, kde pisatelka trávila
prázdniny s rodinou: „Pište mi, sic mně
trošku povyrazíte. Ale brzy! Jsem zde tak
děsně osamocena, že mnohdy mi až úzko.
Řeknete asi, že mám děti – ano ty mám,
ale – jest to trestuhodné? řeknu-li, že nerada s nimi se zabývám? Proč musím stále
mysliť na věci, které jsou nad prostý rozum
můj, proč myslím na minulosť, která byla
tak krásná, proč přítomnosť nikterak mně
nevábí a budoucnost ještě černější býti se
mi zdá? ...“ 13
Ostatní ženy viditelnější stopu v srdci ani
v životě bohémského umělce nezanechaly. Dokonce i v osobním deníku z bujarých
let strávených v Budapešti (1889–1896)
nalezneme jen kratší zmínky o milostných
eskapádách, které se vyskytují hned vedle
různých poznámek finančního či zdravotního charakteru.14 Na základě osobních
poznámek v deníku je zřejmé, že Jaroněk
udržoval během svého budapešťského

pobytu například nevázaný sexuální vztah
se svou domácí Rozou Kovaczsovou a že
v mládí svou pozornost mnohdy obracel
i k ženám lehčích mravů. Například v zápise z 10. dubna 1894 nalezneme: „Sešel
jsem se s Kuhnem v kavárně Niccoleti a vyzval mne s ním jíti do orfea. Po orfeu jeli jsme k Ferenczimu, pili jsme tam
s děvčaty mnoho vína, holky jedly k tomu.
Pak jsme jeli do bytu ‚Etelky’. Vzali jsme
s sebou vína. V bytu jsme pobyli asi 2 hod.
Dále jsme navštívili 2 nejlepší bordely, ku
konci kavárnu Ungerleider, kde Kuhn utratil asi 35 zl. Mne se velmi vyděračnost nestydatého cafetiera znechutila i pustil jsem
na něho ve své opici zhruba a odešel jsem
domů v dobrém rozmaru.“ V jiné poznámce ze srpna 1894 konstatuje při charakteristice svého nového bydliště následující:
„Jsem ve čtvrti, kde jest hřích ve své elegantní formě doma. Znám vás, vy útulná
doupěta vůkol ulice Leopoldské: díky příteli Kuhnovi poznal jsem nejrepresentativnější stánky hříchu. Vy krásné děvy s obnaženými ňadry, barvenou tváři, nápadně
černým obočím a nápadně červenými rty,
hroby ctností v tváři a s vnadícími posuňky -------. Jedné druhu vašeho, která svou
krásou a podlými lidmi svedena, jsem věnoval mnoho sympathií svých a zachoval
jsem ji je i tedy, když mne smutnou svou
minulost zjevila.“

Boh., že ji – Julii – její lásku k matce splatí
tím, že zůstane též svobodný a při sestře.
Já jsem měl zachránit rod, ale říkal jsem, že
ti starší mají začít a když se náš rodinný poměr sourozenců upravil tak pěkně, že nás
mnozí kladli za vzor, nebyl bych se zanic
odhodlal své sourozence opustit.“ 15
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Bohumír Jaroněk byl člověk ve společnosti značně oblíbený, ženy jej obdivovaly,
muži si ho vážili. Proč jej žádná z žen nedokázala zaujmout natolik, aby byl ochoten změnit svůj způsob života, oženit se
a vychovávat děti, není známo. Jak k tomu
poznamenal jeho mladší bratr Alois, který
však rovněž nepovažoval klasické rodinné
štěstí za natolik atraktivní, aby se vzdal
bohémského způsobu života po boku
svých sourozenců: „Proč se Bohumír neoženil mělo asi více příčin. V mládí chtěl míti
svobodu, aby se cele mohl věnovat umění (učit se malovat), pak chtěl vidět svět,
hlavně umění jiných národů, což by rodinné starosti byly nedovolovaly. Později, když
sestra Julie nechtěla se vdávat, aby nemusela opustit churavou matku, rozhodl se
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POZNÁMKY
1
V některých písemnostech a dokladech je
později uváděna jako Johana (Jana) Jaroňková,
což bylo zřejmě její jméno po kmotrovi Johanu
(Janu) Vagnerovi.

10

Tamtéž, inv. č. A 3246/1-3.

11

Tamtéž, inv. č. A 3251.

12

Tamtéž, inv. č. A 3256/1-2.

František (1859 – zemřel neznámo kdy), Loisie (1862–1866), Julie (1864–1945), Bohumír
(1866–1933) a Alois (1870–1944). Druhorozená Loisie (1862–1866) zemřela ve věku čtyř
let a nemáme o ní žádné další zmínky. Nejstarší
syn František byl pro svůj značně nezodpovědný
způsob k životu považován za černou ovci rodiny a také o něm toho příliš nevíme. V archivu
VMP se nalézá pouze několik listů, jež napsal
své rodině. Z nich a také z několika poznámek
z korespondence ostatních sourozenců lze usuzovat, že velmi často měnil místo pobytu, nikde
stabilně nepracoval a byl v permanentní finanční
tísni, kterou řešil žádostmi o peníze rozesílané
všem členům rodiny. Útržkovité zprávy o něm
posléze mizí a jeho další osud není znám, spekuluje se dokonce o jeho možném odchodu
do Ameriky.

13

Tamtéž, inv. č. A 3254/1-2.

2
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3
Archiv Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Bohumír Jaroněk: Písemnosti, fol. E30, inv. č. A 7321.

Archiv Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Bohumír Jaroněk: Písemnosti, fol. E18, nečíslováno.
4

5
Archiv Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Julie Jaroňková: Písemnosti, fol. E49, inv. č. A 35892.
6
Archiv Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Bohumír Jaroněk: Písemnosti, fol. E18, nečíslováno.

Archiv Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Bohumír Jaroněk: Písemnosti, fol. E34, inv. č. A 7161.
7

8

Tamtéž, inv. č. A 8197.

9
Archiv Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Bohumír Jaroněk: Písemnosti, fol. E11, inv. č. A 5161.
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Archiv Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Bohumír Jaroněk: Písemnosti, fol. E30, inv. č. A 7321.
14

Archiv Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Bohumír Jaroněk: Písemnosti, fol. E18, nečíslováno.
15

NĚCO Z HISTORIE LÉČENÍ
V Rožnově a pro jeho okolí, zejména v druhé v polovině 19 století, ordinovalo ve městě několik lékařů, kteří přes sezonu byli
spjatí s poskytováním služeb lázeňským
hostům, na zimu se vraceli do stálých ordinací ve Vídni, dr. Polanský do Merana.
Někteří působili stále. Hostům ordinovali
množství vypité žinčice, denně až 1 žejdlík,
tj. okolo 1,5 litru. Už na mapě Těšínského
Vzpomínkový materiál připravovaný pro besedu panství z roku 1724 je zmínka o léčebných
v rámci projektu Městské knihovny v Rožnově
účincích ovčího mléka například při léčpod Radhoštěm Město v mé paměti aneb
bě dny. Na kvalitu žinčice dohlížel u kotle
Senioři vítáni.
lázeňský lékař. Mohlo se stát, že bača při
výrobě sýra použil nový, nebo příliš starý
telecí žaludek, a když nedodržel potřebný
čas k zesíření mléka, žinčice se mohla stát
projímavou a pacienti tím pádem museli
chodit rychleji. Ovčí produkty – sýr, bryndza a žinčice – byly dodávány z blízkých salaší na základě smluv do lázní. Přebírala je
lesní zpráva, která tak nahrazovala funkci
původních valašských vojvodů. Jak uvádí Tvarůžek ve své kronice z roku 1933,
v okolních horách bylo 19 salaší, kde se
páslo na 3 000 ovcí.

O ROŽNOVSKÉ LÉKÁRNĚ
U MATKY BOŽÍ
Michal Chumchal

V roce 1843 v Rožnově působil lékař, respektive panský fyzikus z Krásna, dr. Antonín Řemenovský s místním ranhojičem
Janem Hladným. Byl rovněž zřízen špitál
– dům čp. 2, bývalý Čechův mlýn, později
městský chudobinec. Soukromě působily
taktéž baby kořenářky znalé účinků různých bylin, porody prováděly zkoušené
báby, jejichž jména se o uváděla v rodných listech. Inventáři městské radnice
dokládá krystýr špicu učenéj báby Rambouskové. Ti nejchudší svěřovali nemocné
do rukou božích a dbali na to, aby jejich
duše byla smířena s bohem udělením
svátosti posledního pomazání. Jako bezplatná povinnost církve přišla levněji než
doktor. Doprava nemocných a zraněných
k nejbližšímu ošetření probíhala zpravidla
na vozech vystlaných peřinami. Získání
účinných léků ze vzdálených lékáren bylo
problematické a časově náročné.
Město bylo postiženo dvakrát morem, poprvé v roce 1832 zavlečeným z Polska,
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ho strážníka z Tylovic č. 83 (asi Harcovna)
vybírání mýta… byl lékařsky ohledán a je
úplně zdráv nalezen. Též přestál očkování
náležitě pravé kravské neštovice. V Rožnově 28. května 1873. Druhé totožné potvrzení vydává při vstupu jmenovaného
do učitelské průpravy v Příboře 12. září
1895.
ZAKLADATEL PRVNÍ LÉKÁRNY
Podle dokumentů z makovice věže rožnovského kosteal první lékárna v Rožnově
pod Radhoštěm byla založena roku 1872
lékárníkem Ignátem Seichertem, který
pocházel z královského města Klatovy
na Šumavě. Jiné prameny datují vznik lékárny do roku 1873. Jak se dostal Seichert
do Rožnova, jsem nezjistil. Předtím u nás
lékárna nebyla a pro léky se muselo jezdit
až do Valašského Meziříčí.
90

Ignát Seichert, soukromý archiv M. Chumchala.
kdy během 14 dnů zemřelo 50 lidí.
V 19. století se zde objevila také epidemie
neštovic. Už v roce 1866 za prusko-rakouské války koncem srpna se mor vyskytl opět v Tylovicích, začátkem září postihl
také Rožnov a trval až do konce měsíce.
Denně bylo údajně pohřbíváno 15–19 lidí.
Kronikář Tkadlec uvádí, že jedni chodili pro doktora, jiní vyváželi mrtvé přímo
na hřbitov. Tuto zprávu uvádí i řezník Molitor; čerpal z vyprávění své matky, která
přišla do Rožnova roku 1823 a zemřela
v roce 1906. Za této epidemie umírá i ranhojič Josef Stefan. Poslední obětí se stal
rožnovský kostelník.

Prvním provozním místem lékárny byly
pronajaté prostory v domě Medarda Janíka čp.128 na náměstí. Už na dobových fotografiích je vidět na fasádě nového Janíkova domu 128 nápis Lékárna – Apotheke,
pod nimž je umístěn vývěsní oválný dřevěný štít s kresbou ženy s dítětem v náručí;
už od svého vzniku tak nese název Lékárna U Matky Boží. Původně zamýšlený
penzion však po konkurzu koupilo město
pro svůj úřad, a tak roku 1875 byla lékárna
přemístěna na severovýchodní stranu náměstí, tehdy do domu Kinských čp.168.

Na pozemku naší lékárny v Mostní ulici čp.
195 roku 1842 byla původně postavena
hospoda U Koruny. V roce 1879, respektive 1880, je však jako majitel pozemků čp.
195 a čp.194 již uváděn Ignát Seichert.
Ještě za provozu lékárny na náměstí
na dvou zakoupených pozemcích pravděpodobně buduje svou novou lékárnu. Není
jasné, zdali byla původní stavba zbouráPRAKTICKÝ LÉKAŘ MĚSTSKÝ
na, nebo na lékárnu pouze upravena. Rok
Za dobu trvání lázní se městských léka- 1880 je však již rokem jejího otevření.
řů vystřídalo několik. Jedním z nich byl
dr. Koblovský, který potvrzuje 14letému Vývěsní štít je znovu umístěn na čelní stěLeonardu Zámečníkovi, žákovi druhé třídy ně vedle vchodu a podle pamětníků tam
gymnasia ve Val. Meziříčí, synovi pana An- zůstává i po několika přemalbách snad
tonína Zámečníka, povinovaného finanční- až do konce 2 světové války. Magistra
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Lékárna U Matky Boží v domě čp. 128 na rožnovském náměstí, soukromý archiv M. Chumchala.

Lékárna U Matky Boží v domě čp. 168 na rožnovském náměstí, soukromý archiv M. Chumchala.
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Vymětalová–Drápalová vzpomínala, že při a zkušenosti. Nevím, zdali kvůli chudobné
poslední obnově štítu namaloval natěrač obecní kase či nepochopení radních většiStrakoš Matce Boží údajně šest prstů.
nu těchto exkurzí financoval z vlastní kapsy, protože jeho cesty nechtěli proplácet.
Pozemek nové lékárny měl poměrně rozsáhlou plochu, která se dochovala až Ze svých cest přivezl nové poznatky, nado 50. let 20. století. Roku 1893 byl posta- příklad používání porcelánových pohárků
ven vedle lékárny inhalační pavilonek. Pod- na pití žinčice. V lázeňském domě zavále dokladů inhalace už dříve probíhala také dí inhalaci. V roce 1883 staví při lékárně
v nově postaveném lázeňském domě.
samostatné inhalatorium. Navrhuje zřízení
kašny na náměstí a vodometu před lázeňZ dochovaných dokumentů a různých do- ským domem. Z jeho podnětu bude pozbových záznamů můžeme usuzovat, že ději ve měste zrealizován dosud scházející
lékárník Seichert patřil k velmi iniciativním, vodovod.
pokrokovým a vlastenecky založeným lidem. Žil však v poměrně konzervativním V lázeňském domě zavádí rovněž pití koprostředí malého městečka a jeho ambice bylího mléka – kumysu a kefíru, se kterýrozvíjet město a lázně narážela na různé mi se seznámil při svém pobytu v Meranu
problémy. Jeho působení vysoce hodnotí u kazaňského profesora dr. Levština. Kefír
také kronikář Tvarůžek či jeho přítel učitel později podával taktéž ve své lékárně.
Bajer.
Ignát Seichert byl členem obecní rady,
Druhá polovina 19 století přinášela další Léčebného odboru a Okrašlovacího spolnovoty do lázeňské léčby, proto se Seichert ku. V roce 1881 se v jeho lékárně konaroku 1874 vypravil z pověření Okrašlova- la ustavující hromada Družstva na zřízení
cího spolku i obecní rady do evropských a vydržování léčebného ústavu v Rožnově
lázní, zejména klimatických, do Bavorska, (Rožnov povýšen na město dekretem císaDavosu, Merana, kde sbíral nové poznatky ře Františka Josefa I. ze dne 1. 11. 1880).

Lékárna U Matky Boží v domě čp. 195 na tehdejší Mostní ulici, soukromý archiv M. Chumchala.
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Družstvo požádalo sekretariát korunního
prince o patronát a navrhlo název Rudolfo-Stefanium. Jednalo se o společnost akcionářů, jejíž členové se dělili podle vkladu
na: zakladatele, spoluzakladatele a oúdy
účinkující. Později se družstvo z důvodů
úmrtí některých zakládajících členů rozpadá a budova Rudolfo-Stefania, zakoupená
hrabětem Kinským, přechází pod město
(tzv. Vokáčova vila).
Receptury čajů a jiných léků lékárníka
Seicherta nesou patentové označení až
do znárodnění lékárny v roce 1948. Nelze
dopátrat, zdali receptury převzal, či sám Současná podoba Vily Austria v Luhačovicích,
vymyslel.
soukromý archiv M. Chumchala.
Pravděpodobně konzervatismus, světonázorová omezenost, případně chudá obecní kasa, (vyčerpaná stavbou Společenského domu), ale také nepochopení nutnosti
rozvoje lázní vedly k rozporům mezi lékárníkem Seichertem a radními. Vrcholem
se stal dotaz lázeňské komise z Prahy
na možný další rozvoj místního lázeňství,
kdy nerozhodnost rožnovských radních
vedla k tomu, že komise podpořila rozvoj
Luhačovic. Rozhodnutí komise podpořil
i výskyt luhačovských léčebných pramenů. Rožnovská Bečva se jevila ke koupelím nezpůsobilá, což dokládá mj. taktéž Dobová reklama na produkty Lékárny U Matky
údajný dotaz komise, zdali se v Rožnově Boží, soukromý archiv M. Chumchala.
koupe v žinčici nebo se jen pije?
je neznámý. Další přestavba luhačovských
Perspektivu Luhačovic Seichert už do- lázní Dušanem Jurkovičem, ovlivněna takpředu vytušil. Další místní problémy jeho též prvky lidové architektury, byla hodnorozhodnutí z Rožnova odejít potvrdily a vy- cena jako málo reprezentativní. Uznání se
ústily tak v letech 1884–1886 ve stavbu jí dostalo až v dnešní době.
nového domu Vila Austria právě v Luhačovicích. Je realizována v novorenesanč- Po svém odchodu z Rožnova Ignát Seiním slohu s nárožní diagonálně situovanou chert lékárnu pravděpodobně pronajívěží. Celá fasáda je doplněna prvky alp- má lékárníku Sittovi a pravděpodobně
ského stylu s dřevěnými vyřezávanými lod- roku 1893 mu ji prodává. V protokolu
žiemi, balkony a štíty. Celek působí har- z 6. 8. 1893 je uvedeno již nové jméno lémonicky. Ze stavebního hlediska jde o nej- kárníka Václava Sitty. Zdali luhačovskou
zdařilejší realizaci historizující architektury lékárnu pak Seichert provozoval osobně či
v Luhačovicích. Půdorys domu reflektuje pronájmem, se mi nepodařilo zjistit. Jisté
koncovou polohu v městské zástavbě však je, že se zde stal členem Společeni tvar pozemku. V přízemí byla opět zříze- stva zasilatelů minerálních vod. Lékárna je
na lékárna, provozovaná doposud, v patře provozována dosud; údajně ji v restituci
je ubytování pro lázeňské hosty. Architekt převzala vnučka či jiný člen rodiny.
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Etikety z dobového balení Radhošťského bylinného thé, soukromý archiv M. Chumchala.
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František Bajer, učitel v Přerově a Seichertův přítel, uvádí, že v roce 1890 se stal
Seichert starostou v Uherském Brodě,
později poslancem zemským a říšským.
Do starostovské funkce ho vynesla volební kampaň, kdy výrazně pomohl porazit Němce. V roce 1894 pořádá ve městě
národopisnou výstavu, podobně jak tomu
bylo i v městech jiných, např. ve Vsetíně.
Takto byly prvně prezentovány artefakty,
uplatněné později na Národopisné výstavě v Praze roku 1895. V roce 1896 vydává
Seichert provolání za zřízení muzea a také
otevírá reálku na Horním náměstí.

Od Hynka Seicherta
(z vlastní kapsy) 30,- Zl
Výtěžek ze zábavy omladiny 26,20 Zl
Okrašlovací spolek 20,- Zl
Stavitel Barabáš dal kámen k základům
Bil c.k. pošmistr dovezl zdarma sochu
od vlaku z Polomi
Ing. Oldřich Jurajda zdarma asistoval při
stavbě
Průměrný příspěvek činil 1,- Zl
Celkem bylo vybráno 362,62 Zl
ZÁVĚREM
Z dostupných poznatků lze vypozorovat
upřímnou snahu lékárníka povznést Rožnov i formou osobních finančních podpor
jak pro rozvoj lázní, tak pro blaho města.
Odchodem do Luhačovic a Uherského
Brodu, kde se ihned po příchodu dostává
na vedoucí pozice ve městě, svědčí o jeho
schopnostech, v Rožnově nedoceněných
a nevyužitých. Jeho další působení a dobu
skonu neznám, snad je pochován na hřbitově v Uherském Brodě.

O jeho patriotismu a nezištné materiální podpoře věcem národním a veřejným
svědčí i výše jeho osobního příspěvku při
sbírce na pomník Palackého v Rožnově,
odhaleného v roce 1879. Palacký navštívil Rožnov vedle jiných moravských měst
v červnu 1873. Rožnovský pomník byl
teprve druhý jemu postavený v českých
zemích. Busta byla odlita v železárnách
Salmů v Blansku; autor není známý. Pro
zajímavost uvádím několik význačných Vazby Rožnova na Klatovy možná začínají
osob, výši jejich příspěvku na pomník a jak příchodem Seicherta, ale také odchodem
někteří z toho ‚vybruslili‘.
kapelníka lázeňské hudby a regenschoriho
Jana Talicha. Po ročním působení v lázeňFINANČNÍ PŘÍSPĚVKY
ském orchestru odchází do královského
Z tomboly uspořádané v hotelu Radhošť
města Klatovy i s malým asi čtyřletým syod Rudolfa Bila zřízené 44,66 Zl
nem Václavem. Bydleli v čp. 10 u Halamíč-
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ka sedláře. Dochovala se mírně poškozená
pamětní deska Talichovi, která nikdy nebyla usazena a skončila v muzeu. Z Klatov,
z muzea lékáren, se po mnoha desetiletích
vrátily do Rožnova původní Seichertovy
receptury bylinných čajů a způsob balení
alespoň v obrazové podobě, kam se originály postupem času dostaly.
DRUHÝ MAJITEL
Lékárník Václav Sitta lékárnu od Seicherta
přebírá 6. 8. 1893. Zároveň se zavazuje,
že bude poskytovat členům Družstva pro
rozvoj lázní jako jeho předchůdce 25 %
slevu na léky. 17. 12. 1894 obdržel povolení na prodej Radhošťského bylinného thé
dle Seichertova složení. Dle dochovaných
reklamních letáků jeho složení Sitta publikuje roku 1902. Jak je doloženo, základní
sortiment bylinné léčby převzal spolu s lékárnou, sortiment rozšířil o prodej francouzkých koňaků, minerálek a o výrobu
sodovky z destilované vody. Je zmiňován
jako podporovatel turismu v okolí Rožnova
(Klub českých turistů). V letech 1907–1910

působil jako starosta Rožnova. O provozu
inhalatoria za jeho éry jsem nenašel žádnou informaci.
TŘETÍ MAJITEL
Věrohodné datum převzetí lékárny magistrem Arturem Fridrichem se mi nepodařilo
zjistit. Existuje pouze rodinná fotografie
s knězem před lékárnou a pod vlajkou
nové Československé republiky. V brožurce k Valašskému roku 1925 ještě inzeruje
už zavedené čaje, Rožnovské žaludeční
kapky apod. U něho začíná po návratu
z ruské války v roce 1922 svou pracovní
éru můj staříček. Dokladem je jeho pracovní posudek od Fridricha při prodeji lékárny v roce 1925.
ČTVRTÝ MAJITEL
Nevím, z jakého důvodu prodává Fridrich
lékárnu na přelomu let 1925–1926 lékárníku Otakaru Arnoštovi, který se rovněž vrátil z války, kde působil jako člen zdravotní
služby (viz foto). Otakar Arnošt pocházel
údajně z Valašského Meziříčí.

Pravděpodobně rodina Fridrichova před lékárnou na rožnovském náměstí, soukromý archiv
M. Chumchala.
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Tímto do služeb nového majitele přechází
také můj staříček, který u něho slouží až
do znárodnění lékárny v roce 1948. Na dušičky dostával vždy od lékárníka Arnošta
pokyn, aby na místní hřbitov donesl květiny, pravděpodobně lékárníku Fridrichovi.
EXTERIÉR LÉKÁRNY
Moje postřehy jsou z období 1947–1953,
tedy z doby, kdy jsem příležitostně do lékárny docházel za svým staříčkem, a z vyprávění jeho posledního žijícího syna Jaroslava (nar. 1923).

96
Otakar Arnošt, soukromý archiv M. Chumchala.

Jak jsem zmínil již dříve, pozemek lékárny
byl poměrně rozsáhlý; rozkládal se na parcelách dvou domů. Na historických fotografiích vidíme, že největší změny v průběhu času proběhly před lékárnou po narovnání komunikace z náměstí na prostřední
most. Ještě než zde byla postavena hasičská zbrojnice, stála na jejím místě dřevěná
chalupa. Na ni navazovaly podél dolního
parku (dnešní Pionýrská ulice) stodoly
městských zemědělců. Tato přední část
pozemku sloužila jako nástupní prostor
před lékárnou, směrem k bývalé hasičské zbrojnici pak jako zelinářská a ovocná zahrada. Za zadní stranou lékárny byl
poměrně velký dvůr, jenž se využíval jako
manipulační prostor pro příjem a expedici
zboží. Ze dvora byl přístup k inhalačnímu
pavilonku, na který navazovala dřevěná
kůlna rozdělená na dvě části; jedna sloužila jako sklad paliva a druhá, blíž k inhalatoriu, byla vybavená kotlem na vaření bylin
a potrubím propojená s inhalatoriem.
Dvůr byl propojen cestičkami do malého lesíka a částečně do ovocné zahrady,
osazené odpočivnými lavičkami a dvěma
altány, jak bývalo zvykem téměř u všech
ubytovacích lázeňských domů po celém
Rožnově. Ty bohužel nebyly zdokumentovány a všechny už víceméně zanikly. Ze
dvora vedlo široké schodiště do budovy.

Po úpravách komunikace asi ve třicátých
Etiketa z dobového balení Rožnovských pokrou- letech 20. století vznikla v návaznosti na tetek mechových, soukromý archiv M. Chumcha- rasu před lékárnou travnatá plocha, ohraničená živým plotem od chodníku kolem
la.
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silnice. V levém rohu plochy se nacházel
balvan vápence (dnes umístěn v muzeu).
O jeho údajném nalezení jsem zaznamenal
dvě verze: jedna hovoří, že byl nalezen při
kopání studny (ad Kulišťák), druhá, kterou
mně sdělil školní inspektor Vachtl, že se
zúčastnil jeho vyzvednutí z koryta Bečvy
při soutoku s Hážovkou. Mohl by to být
bludný balvan, dopravený skandinávským
ledovcem. Bohužel jiný podobný výskyt,
který by tuto okolnost v naší oblasti potvrdil, jsem nezaznamenal.
Pravá část před pozemkem byla využita
k umístění pomníku obětem 2. světové
války. Dnes se zde nachází parkoviště.
Logo Lékárny U Matky Boží z etiket dobových
BUDOVA LÉKÁRNY
produktů, soukromý archiv M. Chumchala.
A JEJÍ VNITŘNÍ USPOŘÁDÁNÍ
Využitím mírného svahu a zvýšením přízemí s propojenou terasou vznikl provozní
prostor ve sklepní části přístupný ze dvora.
V jedné části byl příjem, balení a expedice
materiálu pro výrobu a prodej léčiv. V další
části byl sklad lihovin a macerovaných bylinných směsí. Tam také probíhalo balení
směsí bylin do připravených papírových
tubusů a stáčení brandy do lahví k prodeji.
Středem probíhalo schodiště do provozních a soukromých prostor lékárny. Také
část půdního prostoru sloužila k bydlení, Interiér lékárny, za pultem zleva Drápalová, Kuzbytek jako skladiště.
čera za pokladnou, Láníková, soukromý archiv
M. Chumchala.
Hlavní vstup do provozních prostor byl
pravým vchodem z terasy, která zabíra- ním schodištěm. Regály nedosahovaly až
la zhruba 1/3 plochy přízemí. Levý vstup do stropu, uprostřed byly umístěny hodiny
z terasy vedl do soukromých obytných a zbytek prostoru vyplňovaly busty anticprostor. Tato část sestávala z obytného kých učenců.Uprostřed výdejního prostopokoje, propojeného s provozní částí lé- ru byl před regály centrální pult s přední
kárny. Za ním byla ložnice a kuchyně.
prosklenou vitrínou. Na pultě byly umístěny dvoje váhy a dominantní americká poVe třicátých letech byla terasa ozdobena vy- kladna. V rohu před pultem bylo umístěno
sokými palmami v dřevěných květináčích.
váhové křeslo a tři židle pro čekající. Zájemci o zvážení dostávali písemné potvrPokud se týká vybavení prodejní části lé- zení od personálu o jejich hmotnosti.
kárny nábytkem, lze předpokládat, že byl
zhotoven až do nové lékárny. Hlavní pro- V prostorách přípravny byla umístěna amestor výdejny byl vybaven regály sestave- rická kamna na koks se slídovými okénky.
nými do tvaru písmene U s průchodem Tato vytápěla všechny provozní prostory
do provozní části, umístěné podél celé lékárny. Mne jako malého kluka svým sálaseverní strany objektu, a propojen s vnitř- vým teplem a světlem přímo fascinovaly.
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VLASTNÍ PRODUKTY LÉKÁRNY
A NĚKTERÉ LÉČEBNÉ TERAPIE
V minulosti nebyl farmakologlický průmysl
natolik rozvinut jako dnes, a proto se různá léčiva připravovala na základě receptu
napsaného lékařem, případně podle receptur lékárny.
Jak je doloženo u naší lékárny, některé receptury, které se osvědčily a tvořily knowhow lékárny, byly přebírány jednotlivými
majiteli a byly distribuovány až do jejího
znárodnění v roce 1948. Byly to bylinné
čaje, Rožnovské žaludeční kapky, pastilky
na vykašlávání, Bílý balsám a jiné.
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Po zániku lékárny staříček donesl domů
plný kufr různých etiket označujících vlastní produkci. Jako malý kluk jsem ještě
nevěděl, že jednou budu vzpomínat, a tak
jsem vše dal do sběru, jak se to po nás
tenkrát požadovalo.
Sběr bylin z místních lokalit prováděli obyvatelé okolních vesnic po všech kopcích
v okolí Rožnova Později už pravděpodobně sběr nestačil poptávce, a proto byly
byliny objednávány odjinud. Ve sklepě pak
staříček směsi míchal dle receptu a pomocí pístu je balil do papírových tubusů
pro další expedici a prodej. Ve sklepě byla
také místnost se sudy a lahvemi, kde byly
byliny macerovány k dalšímu zpracování. Jeden z receptů na přípravu žaludečních kapek vlastnil lékárník Arnošt Ještě
po jeho smrti, jak uvádějí zaměstnanci lékárny, scházela paní lékárníková do sklepa a tam podle tajného receptu míchali
se staříčkem ingredience. Recept staříček
údajně opsal, ale v jeho pozůstalosti jsem
nic nenašel.

Dobová kresba inhalatoria, soukromý archiv M.
Chumchala.
vodu ze struhy. Pamětníci uvádějí, že struha byla plná pijavic, možná že to byly už ty
nepotřebné z lékárny. Lékárník provozoval taky přikládání baněk.
Prášková léčiva byla balena do takzvaných psaníček, speciálně složených papírků, případně do oplatkových kapslí.
Tekuté přípravky se plnily do skleněných
lahviček s příslušnou etiketou, zátka byla
uzavřena papírovým kloboučkem upevněným motouzem. Masti byly expedovány
v dřevěných loubkových krabičkách, později v papírových povoskovaných kelímcích. Tak jako dnes byla i tehdy finančním
posílením výroba podpůrných prostředků na růst vlasů a zvětšení poprsí apod.
U naší lékárny jsem ale tyto konkrétní přípravky nezaznamenal.

INHALATORIUM
První zmínka o provádění inhalace pochází
už z roku 1874, kdy spolu s kotlem na ohřívání žinčice jsou v nově postaveném SpoLékárníci mnohdy zastupovali lékaře lečenském domě instalovány pneumatické
a na různé potíže, které zákazníci uváděli, aparáty pana lékárníka Seicherta.
přímo míchali léky a masti. Jednou z léčebných terapií za Otakara Arnošta bylo Osmiboký hrázděný pavilonek z červepřikládání lékařských pijavic při vysokém ných cihel, postavený 1893 Seichertem,
tlaku, křečových žilách a podobně. Pijavky s horní lucernou a šesti kónickými místlékařské byly uchovávány ve skleněných nostmi a malou vstupní verandičkou, byl
lahvích, tříděné podle napitých a hla- umístěný na jižní straně zahrady, v blízkosdových. Staříček jim musel denně měnit ti protékající struhy. V širší části místnosti
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u okna se nacházel úzký pultík, na kterém
bylo umístěno výstupní inhalační zařízení
(konstrukci nedokážu popsat) a samozřejmě nezbytná plivátka. Asi pět metrů od inhalatoria byla dřevěná kůlna, ve které byl
kotel opatřen klikou – asi k míchání bylinné
směsi, páry byly vedeny kovovou trubkou
do pavilonku.
Do kotle se nasypal údajně celý pytel směsi a při vaření se směs pomocí kliky míchala. Používané byliny už nebyly ze svahů radhošťských, nýbrž drahou dodávané
nevím odkud.

u inhalatoria byla zadělána překližkou až
do 60. let 20. století.
Roku 1946 umírá Otakar Arnošt. Beremeli v úvahu náboženskou příslušnost, celá
rodina byla evangelická. K tomu se váže
příhoda, kdy tři staříčkovi synové měli jít
k svatému biřmování a pan lékárník jim
měl jít za kmotra, po oznámení na místní
faře pan farář kmotra odmítl pro jeho jinou
víru, ale dar – hodinky od pana lékárníka
kluci dostali. Diskriminace jiných náboženství než katolického je doložena mnohými poznámkami v historických materiálech. O tom svědčí údajně kuriozní návrh
stavitele Barabáše, učiněný v protokolu
z 26. 5. 1887, aby byly umožněny výhody
členů spolku také nekatolickým duchovním. Návrh nebyl schválen.

Před každými dveřmi inhalatoria, v lékárně
a ostatně ve všech veřejných místnostech,
byla rozmístěna plivátka. Prodejním sortimentem lékárny byla také plivátka kapesní, v podobě uzavíratelných modrých skleněných lahviček.
Po smrti manžela Otakara Arnošta vlastnila a vedla lékárnu až do jejího znárodnění v roce 1948 vdovským právem jeho
KONEC SOUKROMÉHO
manželka Josefa, původním povoláním
VLASTNICTVÍ LÉKÁRNY
Při osvobozovacích bojích byla lékárna učitelka. Poté byl dosazen správce PhMr.
poškozena tlakovými vlnami od blízkých Vlastimil Kurz a lékárnu převzala síť Převýbuchů granátů. Rozbitá okna zejména rovská Medika, později n. p. Valašsko-

František Chumchal, lékárnický laborant, soukromý archiv M. Chumchala.
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slovácká Medika se sídlem v Hodoníně,
respektive Starém Městě u Uherského
Hradiště. Dalšími vedoucími se postupně
stali: PhMr. Adolf Seidl a PhMr. Zdeněk
Vymětal. Za jeho vedení došlo z vyšší moci
k likvidaci původního interiéru lékárny,
kterou provedl stolař Zelenka; nábytek byl
odvezen neznámo kam. Po postavení rožnovského sídliště Záhumení byla lékárna
13. 3. 1960 přesídlena do nových prostor,
kde působí dodnes. Do původní budovy byla umístěna hudební škola. Po roce
1989 ji získala stavební firma Martys, která
celou budovu začala přestavovat do dnešní ne zcela pěkné podoby. Inhalatorium
po znárodnění sloužilo jako sklad prošlých
a nepoužitelných léčiv, později ho zabrala
organizací Svazarm a zřídila tam výukovou
radiostanici.
100

dě a všude, kde je to zapotřebí. Po znárodnění lékárny nakonec pomáhá přestěhovat
paní Arnoštovou do Brna-Židenic, kde měla
malou vilku.
Jako perličku – Vymětalovi vzpomínají,
že za 2. světové války staříček na ploché
střeše nad zadním schodištěm pěstoval
netřesk. Sazenice vysadil tak, aby tvořily
písmeno STALIN. Doufal, že si toho ruská
průzkumná letadla všimnou. Po skončení
války se o tom staříček svěřil lékárníkovi.
Ten byl rád, že si toho nikdo včetně Němců
nevšiml. Důsledky si tehdy nikdo nedovedl
představit. Při osvobození Rožnova se mu
Rusové chtěli ‚odměnit‘ zastřelením. Když
však s nimi promluvil rusky, ptali se jej, odkud tu řeč zná. Odpověděl, že byl legionář,
což ho stálo láhev zelené.

V současnosti budovu bývalého inhalato- Trvalou a nedílnou součástí jeho pracovníria vlastní výtvarník Igor Kitzberger, který ji ho oblečení byla modrá zástěra přepásáadaptoval na prodejní ateliér.
na šňůrkou. Za vzniklým laclem nosil svou
fajku s kočičákem tabáku, který si zpraviV roce 1945 nastupuje do lékárny jako dla sám pěstoval a maceroval, jak si zvykl
praktikantka slečna Dobromila Drápalová za války v Rusku. No smrdělo to pořádně.
(nar. 1926) z Rožnova.
Protože v lékárně mezi léčiva patřil také
O MOJÍM STAŘÍČKOVI
chmel, vařil doma také pivo. Míval ho uloNarodil se v Chobotě čp. 96 roku 1883 jako žené ve sklepě. Velice mně chutnalo, když
třetí syn, a protože už neměl nárok na dě- jsem ho tajně upíjel.
lení hospodářství, musel se jít učit ševcem
do Příbora. Po povinném vandru se roku Vaření domácího mýdla bylo ještě po vál1907 oženil s Josefou Křenkovou nar. 1887 ce taktéž docela běžnou záležitostí.
z Horních Pasek a začal pracovat v továrně u Brillů. Roku 1915 rukuje do 1. světové Pracovní doba byla v lékárně od 7 do 16
války na ruskou frontu, odkud se přes Si- hodin s jednohodinovou polední přestávbiř vrací domů až v roce 1920. Poté opět kou. To mu stařenka nosila oběd; při pěknastupuje k Brillům, ale po prožitých váleč- ném počasí obědvával u kříže na Skalce
ných útrapách mu těžká práce v barevně za Fichtnerovou vilou, za horšího počasí
nesvědčila. Proto mu švagr Křenek, bratr přímo v lékárně.
jeho ženy, navrhuje, aby si práci vyměnili.
Tak se staříček dostává do lékárny. K lékár- Umírá 12. 2. 1961 ve věku 78 let.
níku Fridrichovi nastupuje v roce 1922. Ten
jej předává i s lékárnou magistru Arnoštovi DOPLŇUJÍCÍ POZNÁMKY
v roce 1926. Je zaměstnán jako laborant: V roce 1945 nastupuje do lékárny jako
vyměňuje vodu pijavicím, válí směsi na pas- aspirantka farmacie do dvouleté praxe
tilky, ty krájí a balí, balí také čajové směsi, u PhMr. Otakara Arnošta slečna Dobromila
přelévá koňaky ze sudů do lahví, topí pod Drápalová (nar. 1926) z Rožnova. Po vykokotlem v inhalatoriu, expeduje nachystané nání praxe úspěšně zakončené tyrociální
zboží na místní nádraží. Pracuje i na zahra- zkouškou odešla studovat obor farmacie
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na Přírodovědnou fakultu Masarykovy univerzity. V roce 1949 byla promována magistrem farmacie a vrátila se do rožnovské
lékárny, tehdy již vedené vdovským právem paní Josefou Arnoštovou.
ČASOVÁ POSLOUPNOST
JEDNOTLIVÝCH LÉKÁRNÍKŮ
Ignát Seichert

1872–1887

15 let

Václav Sitta

1887–1912?

25 let

Artur Fridrych

1912?–1925/1926 18 let

Otakar Arnošt

1926–1946

20 let

Vlastimil Kurz

1946–1950

4 roky

Adolf Seidl

1950–1958

8 let

Zdeněk
Vymětal

1958-1986

28 let
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Děkuji za příspěvky manželům Vymětalovým, posledním pracovníkům v popisované lékárně.
Zároveň se omlouvám za možnou nepřesnost některých časových údajů, protože
jsem neměl možnost srovnání s dostupným archivním materiálem. Přál bych si,
aby se toto pojednání stalo podnětem
k dalšímu bádání o minulosti Rožnova, zejména odborných pracovníků.
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LÉKÁRNA U SV. JAKUBA
V MORAVSKÉ NOVÉ VSI
Z historie lékárenství
Jiří Kolčava

V roce 2006 zakoupilo Valašské muzeum
v přírodě do svých sbírek pro potřeby plánované expozice Městečko pod Radhoštěm lékárenský inventář z majetku rodiny
Kolčavů z Moravské Nové Vsi. Zakladatel
PhMr. Karel Kolčava lékárnu otevřel 1. ledna 1941 a rodině patřila až do znárodnění
v roce 1950. Ve své původní podobě byla
později v provozu samozřejmě již bez lahvového vybavení až do 80. let 20. století.
Kompletní nábytkový mobiliář z dřevěného
masivu je doplněn kolekcí více než pětiset
lékárnických nádob ze skla a porcelánu
(prachovnice, stojatky, masťovky, třecí
misky, trdla, filtrační nádoby aj.), váhami
a závažími, pilulovnicemi a dalšími drobnými předměty užívanými k výrobě léků.
S prvními lékárnami se v historii setkáváme již brzy ve středověku. Počátky lékárenství u nás spadají do období druhé
poloviny 13. století. Byly to tehdy nejprve
klášterní lékárny různých církevních řádů.
Později pak již od počátku 14. století postupně vznikají i lékárny veřejné, zakládané především v politicky a hospodářsky
významných městech. Následný rozvoj
měst a růst počtu jejich obyvatel pak podněcoval i vznik dalších lékáren.
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První doložené lékárny na našem území
známe ze 14. století (Praha, Brno, Jihlava,
Litomyšl, České Budějovice). K významnému rozvoji a růstu jejich počtu dochází
pak počínaje 16. stoletím., kdy lze hovořit
o vzniku základní sítě lékáren v českých
zemích.
Funkční uspořádání a vnitřní vybavení lékárny se ve svém vývoji měnilo. Výrobní
zařízení se přizpůsobovalo rozvíjející se
pracovní činnosti v lékárně prováděné, nábytkové vybavení, především oficíny, pak
měnícímu se uměleckému stylu.
V počátečním období, v podstatě do konce 15. století, tvořilo lékárnu jen nevelké
pracoviště určené jak k prodeji, tak k výrobě. Od konce 15. století v důsledku růstu
počtu obyvatelstva, nově zaváděných léčivých přípravků a jejich zvýšené potře-
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Původní Lékárna u sv. Jakuba v Moravské Nové Vsi, Ph.Mr. Karel Kolčava se synem Miroslavem,
1942, foto soukromý archiv J. Kolčavy.
bě, dochází ke značnému rozvoji výrobní
činnosti. Lékárny od této doby tak plní
dvě základní funkce, a to činnost výrobní
a činnost výdejní. V lékárně se léčivé přípravky vyráběly a pacientům vydávaly.
Tato zásadní změna v pracovní činnosti
se přirozeně odrazila i ve zcela odlišném
uspořání lékárenského pracoviště. Lékárně přibývají skladovací místnosti, ale je to
především vznik samostatné laboratoře,
kde se pomocí různých pomůcek, zařízení
a aparátů vyrábějí nejrůznější léčivé přípravky. Lékárna v této době je uzavřeným
pracovištěm, nemá vchod z ulice a léky
jsou pacientům vydávány okénkem.
Výraznou změnou uspořádání svého pracoviště procházejí pak lékárny postupně
počínaje 17. stoletím. Prostor lékárny - její
oficína – se vstupem z ulice otevírá pacientům. Tím dochází i ke zcela novému
uspořádání jejího interiérového zařízení.
Střed oficíny tvoří pracovní tára s váhami, kde lékárník připravuje před zraky
pacienta jeho lék. Všechny potřebné po-

můcky má v prostorách táry. V regálech,
které táru ze tří stran obklopují, má pak
ve skleněných, porcelánových, ale i dřevěných a kovových nádobách všechny
potřebné tekuté, práškové a masťové
ingredience, které k přípravě léku potřebuje. Lékárník zůstává v kontaktu s pacientem a rozhovorem s ním ho může informovat o všem, co pokládá za vhodné,
a odpovídat na jeho dotazy. Tento model
uspořádání lékárenské oficíny pak přetrvává v podstatě až do poloviny 20. století.
V laboratoři zůstává příprava léků časově
a přístrojově náročnějších a přibývá i zařízení malovýrobního charakteru. Nábytkový inventář těchto oficín, jeho výzdoba
a nádoby na uchovávání léčiv se pak postupem doby měnily v souladu se soudobými uměleckými styly. Z těchto dob se
dochovaly překrásné interiéry, např. barokních lékáren v Brně (1644), Klatovech
(1733), Kuksu (1743), oficína z přechodu
baroka do rokoka v Uherském Hradišti
(1754) a další v následujících uměleckých
slozích.
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Od poloviny 19. století však postupně ubývá zdobných prvků a počíná se uplatňovat
praktické a účelové hledisko.V závěru tohoto století a zvláště ve století následujícím
však již dochází k rozvoji průmyslové výroby lékových přípravků včetně hotových
forem určených k přímému výdeji. Tyto výrobky postupně začínají převládat, takže
vlastní výrobní činnost lékáren postupně
ubývá a soustřeďuje se především na přípravu léků individuálně předpisovaných
pro konkrétního pacienta. Tento trend pak
pokračoval, což vedlo k různým formám
úprav celého lékárenského pracoviště.
Příprava léků se přesunula zcela do laboratorních prostor a oficína se po několika
vývojových etapách změnila v takovou podobu, jak ji známe v dnešní době.
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Vystavená lékárna byla uvedena do provozu 1. ledna 1941 v Moravské Nové Vsi,
v tehdejším okrese Hodonín (nyní břeclavském), PhMr. Karlem Kolčavou pod
názvem Lékárna u sv. Jakuba. V té době
se již v mobiliářovém zařizování lékáren
uplatňovalo racionální a praktické hledisko, které vycházelo z jednoduchého
a účelového řešení nábytkových tvarů,
oproštěné od dřívějších soudobých slohových historizujících prvků. Podržovalo
si však nadále jak svým vzhledem, tak
funkčním uspořádáním charakter lékárny,
jak ji známe z předchozích dvou století.
Dá se říci, že se zde setkáváme s kompletem, který představuje závěrečnou etapu
vývoje – typ tzv. klasické lékárny. Lékárník
za tárou s váhami obklopen ze tří stran
regály s lahvemi a jinými nádobami, obsahujícími všechny potřebné ingredience,
zhotovuje před zraky pacienta jeho lék.
Chemikálie a látky s prudšími účinky jsou
uchovávány odděleně v uzamykatelné
skříni. Příprava časově a přístrojově náročnějších léčivých přípravků se provádí
v laboratoři.
V následném období se pak již v důsledku rozvoje průmyslové výroby léků velmi
rychle snižovala potřeba léků individuálně
připravovaných v lékárně. Lahvové vybavení se postupně přesouvá do laboratoře
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a na jeho místo jsou umísťovány hotově
vyráběné přípravky. Mizí i tradiční regálové
vybavení a tára s váhami. Po několika následných vývojových etapách pak lékárna
doznává podoby, jak ji známe dnes.
Zakladatel této lékárny PhMr. Karel Kolčava se narodil 27. ledna 1886 ve Zvoli
u Zábřeha. Farmacii vystudoval na tehdejší Císařsko-královské Karlo-Ferdinandově
univerzitě v Praze. Aby si zajistil potřebné prostředky ke studiu, byl po celou tuto
dobu současně zaměstnán v pražské lékárně. Promoval v roce 1909. Téhož roku
nastoupil jako jednoroční dobrovolník do
lékárny posádkové nemocnice v Sarajevu a potom do její pobočky v Banja Luce.
Po ukončení této služby v roce 1910 byl
zaměstnán až do počátku 1. světové války
v roce 1914 v lékárnách v Brně a Praze.
V době války pracoval v lékárnách vojenských a polních nemocnic na srbsko-italské frontě. Po ukončení války v roce 1918
již v armádě zůstal. Postupně byl činný
v lékárnách vojenských nemocnic v Brně,
Komárně na Slovensku a ve vojenském
zdravotnickém skladu v Hodoníně. Odtud
byl odvelen jako správce lékárny do Divizní
vojenské nemocnice v Brně-Zábrdovicích,
kde sloužil v hodnosti majora až do rozpuštění čs. armády v důsledku okupace
v roce 1939.
V roce 1940 si podal žádost o udělení koncese na lékárnu v Moravské Nové
Vsi u Hodonína. Otevírá ji 1. ledna 1941.
V době 2. světové války byl v lékárně zaměstnán i jeho starší syn Miroslav (nar.
1920), který v důsledku uzavření vysokých
škol mohl farmacii vystudovat až po roce
1945. Oba v té době byli zapojeni do odbojové organizace Obrana národa. Lékárna tak zásobovala léky a zdravotnickým
materiálem odbojové skupiny na Hodonínsku a severní Moravě i vězně internačního
tábora ve Svatobořicích-Mistříně. Miroslav
se po vystudování farmacie a následně
mikrobiologie (PhMr, RNDr.) po roce 1945
již do lékárny nevrátil a působil převážně
na Vojenské lékařské akademii v Hradci
Králové.

PhMr. Karel Kolčava vedl svou lékárnu
nadále i po jejím znárodnění v roce 1950
až do odchodu do důchodu v roce 1954.
Na jeho místo byl jmenován jeho mladší
syn Jiří (nar. 1927), který dokončil studium
farmacie v roce 1951 (PhMr., pak RNDr.);
do důchodu odešel v roce 1988. Po svém
odchodu do důchodu se PhMr. Karel Kolčava odstěhoval do svého rodiště ve Zvoli
u Zábřeha, kde žil ještě 30 let. Zemřel 25.
ledna 1985, dva dny před svými 99. narozeninami.
Lékárna v dnešní vystavené nábytkové
sestavě, ale již bez lahvového vybavení,
které zcela nahradily jen průmyslově vyráběné léčivé přípravky, byla v provozu až
do 80. let minulého století.
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VÝROBA
SLAMĚNÝCH OŠATEK
Zpráva z terénního
výzkumu
Barbora Jarošová

ÚVOD
V roce 2009 byl Valašským muzeem v přírodě prováděn terénní výzkum v rámci
grantového projektu Ministerstva kultury
ČR. Tento projekt se zaměřuje na dokumentaci řemeslné výroby v oblasti moravského Valašska. Projekt se nazývá Tradice
řemeslné a rukodělné výroby na Valašsku
a Těšínsku a zkoumaný jev (výroba slaměných ošatek) do této kategorie plně
zapadá. Výzkumem a dokumentováním
tradičních řemesel se ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
soustřeďují informace a fotografie nebo
audio záznamy o rukodělné výrobě. Tyto
doklady se pak mohou zachovat pro zájemce o tyto informace nebo pro další generace.
Výzkum byl prováděn v obci Drnovice
u Valašských Klobouk, u pana Zichy. Je to
poslední výrobce slaměnek v okolí. Bohužel dnes již ze zdravotních důvodů ošatky
neplete. Zpráva byla zpracovaná z materiálů z výzkumu (rozhovor, fotografie), ale
také s pomocí knihy Karla Pavlištíka Dřevo, proutí, sláma v tradiční rukodělné výrobě na Podřevnicku.
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SLAMĚNÉ OŠATKY NA JIŽNÍM VALAŠSKU
V oblasti moravského Valašska (hornatá
oblast na východní Moravě, na pomezí se
Slovenskem) se mohla produkce slaměných výrobků rozšířit především na jihu.
Za jižní Valašsko je považováno okolí Vlašských Klobouk, kde hornatá krajina Beskyd a Javorníků přechází do spíše kopcovitého území Bílých Karpat. Díky mírnějšímu podnebí zde byly také lepší podmínky
pro zemědělství (pěstování obilí, převážně
žita, zde nazývaného rež). Sláma z tohoto
obilí byla velmi dlouhá a vhodná k výrobě
užitkových předmětů pletených ze slámy.
Výhodou slaměných výrobků byla lepší
dostupnost materiálu (dřevo bylo dražší).
Atraktivnost slámy se zvyšovala s rozšiřováním obdělávaných ploch (na úkor lesa),
ale s nástupem nových materiálů ztratila
sláma, jako užitkový materiál, svoje postavení a byla odsunuta do pozadí.
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Ze slámy se vyráběly předměty nejrůznějšího druhu. Sláma jako materiál byla oblíbená pro svoji lehkost, dostupnost a dobré tepelně izolační vlastnosti. Výrobky ze
slámy se užívaly jak v domácnosti, tak při
chodu na usedlosti. Nejčastějším výrobkem byla kulatá ošatka, zvaná slaměnka
nebo okřínek. Sloužila jako miska na ukládání věcí či potravin v domácnostech.
Jejím hlavním užitím, stejně jako u oválné
ošatky tzv. štrycle, však bylo kynutí chleba.
Dalšími výrobky byly zásobnice na sypké
potraviny různých velikostí. Užitkovými
předměty ze slámy byly na usedlosti různé
velké zásobnice, které nahrazovaly dřevěné kadluby, kukaně pro slepice či vědra
na vodu. Ze slámy se však také pletly například nákupní tašky.
VÝROBCE OŠATEK JOSEF ZICHA
Pan Zicha měl to štěstí, že se narodil
v době, kdy se slaměné ošatky na jihu
Valašska stále vyráběly. On sám ale nebyl
veden k tomu, aby se tomuto řemeslu vyučil. Studoval jiný obor, ve kterém pak celý
život pracoval. Protože mu vždy byly tradice blízké, nevyhýbal se ani pletení ošatek. Techniku obkoukal od svého dědečka
a s jeho pomocí se naučil základní dovednosti pletení a přípravy materiálu (slámy
a lýka). Více se pletení ošatek věnoval
pan Zicha až v důchodovém věku. Vyráběl ošatky pro Valašské muzeum v přírodě, pro pekařské provozy. Účastnil se
jako lektor mnoha kurzů pletení ošatek ze
slámy. Byl aktivní při předvádění řemesla
jak v různých muzeích, tak na jarmarcích.
Pomáhal založit nové muzeum přímo v Drnovicích. Jednu ošatku (záleželo na velikosti) vyráběl jeden den, ale do složitějších
nádob se nepouštěl. Po takových nebyla
poptávka. Protože je velmi zručný, vyráběl také škrábané kraslice. Dnes si užívá
zaslouženého odpočinku, ale předvádění
výroby se nevyhýbá.
MATERIÁL
Jak již bylo uvedeno výše, používala se
na výrobu režná sláma (rež, tedy žito).
Dnes je velký problém sehnat dlouhou,
kombajnem nepomlácenou slámu, a tak
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Výrobce ošatek p. Josef Zicha, fotoarchiv VMP.
si ji současní výrobci většinou pěstují
sami na vlastních polnostech. Bylo to tak
i u pana Zichy, který vlastní malé políčko
za domem. Sám si žito sel, staral se o něj
a také sklízel. Dlouhé stonky žita skladoval
v komoře. Žito nesmí být pomláceno, ale
pouze očištěno od klasů a listů. Pro pletení jsou důležité dlouhé čisté stonky. To
vše si musel Zicha dělat sám a před ním
celé generace výrobců. Takto zpracovaný
materiál se svázal do snopků a uskladnil.
Těsně před použitím se dlouhá sláma mírně pokropila, aby zvláčněla a byla ohebnější při práci.
Druhým nezbytným materiálem k výrobě
slaměných ošatek a jiného zboží bylo lýko,
oplétací materiál. Nejčastěji se používalo
lýko lipové a takové používal také pan Zicha. Zicha lýko získával tak, že si vyhlédl
mladé podrosty lip (dvou až tříleté), které
na podzim či na jaře ořezával. Tyto podrosty se musí napařit, aby z nich šlo lýko
dobře stáhnout (dřív se lipové tyčky – lipky – pařily ve vyhřáté peci; pan Zicha již
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Příprava lýka, fotoarchiv VMP.
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takovou pec nemá, napařoval proto lipky
v kamnech). Po opaření se stonek po celé
délce na několika místech nařízne a kůra
i s lýkem se lehce odloupne. Lýko se pak
odlupovalo z kůry (někdy i tři vrstvy). Dříve
se používala i kůra se zbytkem lýka na obtáčení horního okraje nádoby, ale Zicha
oplétal pouze čistým lýkem. Druhou alternativou k lipovému lýku byl štípaný lískový
prut, ten ale neměl v tomto regionu nikdy
takové uplatnění. Po náročné přípravě materiálu se mohlo začít s výrobou.
NÁŘADÍ
Nářadí se v průběhu doby téměř nezměnilo. K přípravě lýka bylo a stále je potřeba
ostrého nožíku. K samotné výrobě ošatek
byla nezbytná kožená manžeta (jedná se
až o 15 cm dlouhou trubičku, o průměru až 3 cm, která vznikla sešitím kousku
kůže; trubička je mírně kónická). Manžeta
samozřejmě ve vybavení pana Zichy nechyběla. Dále používal dřevěnou „špicu“,
s jakou pracovali výrobci i dříve. Špica je
opracovaný plochý kousek dřeva, zahrocený do špičky. Používala se k propichování pramene, aby udělala místo pro provlečení lýka. Dalším nezbytným nástrojem
byly menší nůžky, kterými se zastřihávaly
konce lyček, aby se s nimi lépe oplétal
materiál. Nejdůležitějším nástrojem, který se však nezměnil do dnešní doby, jsou
ruce výrobce. Na těch záleží nejvíc, jaký
bude výsledný výrobek.
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POSTUP VÝROBY
Když je připravená režná sláma a lyčka,
může se začít s výrobou ošatek. Ošatky
se vyráběly a dosud vyrábějí v obytných
místnostech.
Základem výroby předmětů ze slámy je
spirálová technika, tj. spirálovité vrstvení
pevně zkroucených, lýkem pevně omotaných a prošitím k sobě navzájem spojovaných pramenů slámy. Spirálovité vrstvení
dává výrobci možnost tvarovat nádobu
do různých tvarů, podle jeho fantazie
a zručnosti.
Aby se mohlo spirálovou technikou vyrábět, musí řemeslník vytvářet pramen ze
slámy. K tomu mu pomáhá kožená manžeta, tou se prostrčí stébla upravené slámy, manžeta se posunuje a stále se do ní
doplňuje sláma, takto vzniká nekonečný
pramen, který se oplétá přichystaným lýkem.Pramen je silný a pevný podle toho,
kolik slámy se přidá do manžety, výrobce
však musí kontrolovat pramen, aby byl
stále pěkně rovný a stejnoměrný.
Principem pletení je omotání pramene lýkem a zároveň jeho přichycení k předchozí
spirále. K přichycení sloužila právě špice,
kterou se propíchl pramen, vzniklou dírou
se protáhlo lýko a pevně utáhlo. Takto se
postupovalo, až byla nádoba hotová. Výrobce si musel hlídat tloušťku pramene,

Nářadí pana Zichy
s načatými slaměnkami (tzv. růžemi),
fotoarchiv VMP.

Čištění slámy při pletení ošatky, fotoarchiv VMP.
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Doplňování pramene
slámy, zastrkáváním
do kožené manžety,
fofoarchiv VMP.
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Práce se špicí a lýkem, fotoarchiv VMP.

Hotová tzv. růže, fotoarchiv VMP.
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sílu utahování lýkem (aby byl celý výrobek Kulaté dno bylo potřeba u okřínků, košů,
stejnoměrný) a v neposlední řadě také tvar věder apod. Když chtěl řemeslník vyrobit
budoucí nádoby.
nádobu oválnou, např. k pečení chleba,
tzv. štryclu, nebo tašku, musel oplést praPráce začíná od středu dna, tzv. růže. Pra- men rovně a až po určitou délku, a pak
men je na začátku tenčí, aby se mohl dob- ho teprve začal kolem základního prameře skroutit. Oplétání růže lýkem je hodně ne obtáčet. U štrycle bylo důležité dobře
náročné na sílu v rukou, růže musí být vel- zvládnout plynulý přechod ode dna po stěmi pevně utažená a v malém prostoru se ny výrobku, aby i chleba byl stejnoměrný.
špatně pracuje se špicí. Velikost dna závisí
na velikosti nádoby, až je dostatečně vel- Zásadou dobrého řemeslníka bylo jednou
ké, začnou se stěny nádoby zvedat. To se píchnout špicí a jednou podvléct a dobře
děje tak, že se prameny nekladou za sebe utáhnout. Pokud bylo lýko obtáčené koale nad sebe s mírným odsazením (podle lem pramene vícekrát, byla to známka nešířky nádoby).
kvalitně provedené práce.
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Slaměná ošatka –
slaměnka či okřínek,
fotoarchiv VMP.

SOUČASNÉ MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ
Mohlo by se zdát, že v současné době, kdy
známe různé materiály, již nebudou výrobky ze slámy potřeba. Ale opak je pravdou,
stále existují obory, kde se slaměné ošatky používají. Jsou to především pekařské
provozy. Slaměnky jsou stále nejideálnější nádobou sloužící ke kynutí chleba.
Také pan Zicha vyráběl hodně ošatek pro
menší pekařské provozy v okolí (vyráběl
různé velikosti na kulaté i oválné bochníky). Většinou ošatky slouží jako dekorační předměty do domácností na odkládání
drobností, ale používají je také v menších
prodejnách na vystavované zboží.
Rozhodně však slaměné nádoby ztratily svoje univerzální použití, které měly
v předchozích letech i stoletích. Nahradily
je jiné, moderní materiály (plast či plech
apod.)

Díky různým dílnám, kde se lidé mohou
například za víkend naučit částečně výrobní techniku, si pan Zicha vychoval mnoho
nástupců. Tito lidé (převážně ženy), ale
tuto získanou dovednost dále nerozvíjejí.
Na kurzu si vyrobí jednu ošatku, ale dál
se řemeslu nevěnují. Takové dílny jsou
dobré proto, že se uchovává v povědomí
širší veřejnosti znalost o této technologii,
většinou se ale jedná o městské lidi, kteří
ani nemají prostor žitnou slámu pěstovat.
Nemají materiál a ošatky nevyrábějí.
Někdy se však podaří mezi účastníky kurzu objevit člověka s opravdovým zájmem
a potenciálem k tomu, aby se tomuto
řemeslu věnoval. Bylo to tak i u Martina Fily, který se věnuje pletení ošatek ze
slámy sice okrajově, ale přesto má úspěchy. Spolupracuje s ekocentrem Kosénka
ve Valašských Kloboukách nebo byl v roce
2009 pozván do Valašského muzea v přírodě, kde předváděl pletení ošatek dětem.
Dokázal jim velmi dobře o tomto řemesle
vyprávět. Zaujal je svým poutavým výkladem, děti si mohly zkusit pár stehů na pletené ošatce. Tímto způsobem se nejmladší generace seznamuje s kulturním dědictvím nejlépe.

ZÁVĚR
Výrobci ošatek postupně vymizeli, jejich
výrobky jsou zachované v muzeích a také
v řadě domácností. Jsou to většinou praktické předměty. Těch, kteří by provozovali
řemeslo jako hlavní živnost, mnoho není.
Pan Zicha byl ještě do loňského roku velmi aktivní, po nemoci již plete velmi málo
nebo neplete vůbec. Jen výjimečně je Další variantou, při které se udržuje řemeslo při „životě“, je ocenění Ministerstva
ochotný řemeslo předvést.
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kultury ČR Nositel tradice. Jednou z držitelů je také Miloslava Zatloukalová, která
se věnuje pletení z lýka a slámy. Tak jako
pan Zicha, i ona si musí sama pěstovat
a sklízet žito, bez kterého to nejde. Ale její
hlavní činností je pletení dlouhých slaměných šňůr, které se posléze tvarují a sešívají. V sortimentu paní Zatloukalové je také
pletení ošatek. Protože se snaží přizpůsobit svoji produkci poptávce, vypadají její
ošatky úhledněji, než výrobky starších
ošatkářů z přelomu 19. as 20. století. Její
ošatky jsou opletené lýkem celé, tzn. pramen je oplétaný celý, ne jen po několika
centimetrech a tím pádem není vidět sláma, ze které je ošatka pletená.
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Převážně však platí, že toto řemeslo se
stává zájmovou záležitostí, ale svoji užitkovost již ztratilo. K ústupu pletení ze slámy přispěla také skutečnost, že se obilí
sklízí kombajny, které slámu velmi pomlátí
a není z ní možné plést. Přesto díky rukodělným kurzům nebude toto řemeslo zapomenuto (alespoň v nejbližší době).
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ROUBENÝ SENÍK
S KAMENNÝM SKLEPEM
Z NOVÉHO HROZENKOVABŘEŽITÁ
Rekonstrukce historické
podoby původního objektu
pro realizaci ve Valašském
muzeu v přírodě
Jana Tichá

Z důvodů plánované sanace byl ve dnech
18. 5. a 2. 6. 2009 zaměřen a zdokumentován v obci Nový Hrozenkov v údolí Břežitá hospodářský objekt roubeného jednokomorového seníku s kamenným, valeně
zaklenutým sklepem, jenž byl součástí
původní usedlosti, respektive společného
hospodářského dvora, rodiny Mazáčových z č.p. 54 (v letech 1886–1966 pův.
č.p. 175); území katastru obce Nový Hrozenkov, parcela č. 680/1. Stavba není kulturní památkou a nemá charakter jedinečné sbírky historických předmětů.
Hospodářský objekt představuje v současnosti obdélnou stavbu o půdorysu
4,97 × 5,5 m, přičemž její dřevěná nadstavba je datována rokem 1912 a signována
na vnitřním trámu JM (Janem Mazáčem),
prapradědečkem současného majitele Oty
Mazáče. Jeho stavební řešení odpovídá
východně–západní orientaci ve svažitému
terénu, kdy vstup (V) do seníku je řešen přímo od přístupové komunikace v horní části
svahu, vstup (Z) do sklepa z opačné štítové
strany při brodu místního potoka.

Technická dokumentace k realizaci objektu ve VMP, řez, červen 2009, archiv VMP.
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Technická dokumentace k realizaci objektu ve VMP, pohledy, červen 2009, archiv VMP.
stavu, bude jí transferem do VMP vrácena
podoba výše navrhované časoprostorové
lokace.
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Signovaný trám s datací, Nový Hrozenkov, květen 2009, foto J. Tichá.
V souladu s dlouhodobě naplňovanou koncepcí dostavby Valašského muzea v přírodě (dále VMP), tj. rekonstrukcí historických
forem osídlení Valašska, včetně technických, hospodářských a společenských
staveb, a vzhledem ke stavebnímu typu
v zástavbě VMP dosud nezastoupenému,
celkově zachovalému stavu dřeva, odpovídající sociálně-hospodářské situaci
a chronologickému zařazení do počátku
20. století byla doporučena a schválena
jeho dislokace do areálu Valašské dědiny
za účelem dotvoření hospodářského zázemí tzv. hrozenkovské terasy. Díky obdobné terénní dispozici se jako příhodný jeví
prostor ve svahu mezi stávajícími objekty
obytného domu z Nového Hrozenkova
č.p. 10 a usedlosti z Valašské Polanky č.p.
32; území katastru Rožnov pod Radhoštěm, parcela č. 1638/1 a č. 1640/1. Jelikož
se stavba nedochovala plně v intaktním
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Sklepní část byla zaměřena již v situaci, kdy současní majitelé původní valenou klenbu nevratně sanovali betonáží
za účelem podsklepení nově vznikajícího
obytného stavení. Vstup a klenutí mimo
středovou osu současného půdorysu,
identifikace svislých přechodových spár
ve zdivu, nestejnoměrná šířka samotných
zdí, betonové lože staršího data zpevňující
zřejmě ujíždějící dostavbu ukazují na větší stáří jeho původní konstrukce, tj. před
datací rokem 1912, kdy pravděpodobně
s realizací nadstavby roubeného seníku
souviselo rozšíření sklepa, respektive jeho
jižní zdi, do rozměrů současného půdorysu. S největší pravděpodobností se také
posílila západní stěna, respektive vstupní
štítová zeď, kde se ve stropní části přístupové chodby (strop rovný, mírně svažitý)
dochoval příčně osazený dřevěný trámek
(dnes již nefunkční) zřejmě jako pozůstatek původní dveřní zárubně.
Současný vstup byl ošetřen dvěma samostatnými jednokřídlými dřevěnými novodobými vlysovými dveřmi v maximální hloubce stěny. Tyto dveře bude zapotřebí zhotovit nově, jako částečné kopie původních,
které pro dožilý stav nelze přenést. Ačkoliv
nejsme schopni v současnosti vzhledem
k devastaci materiálu určit, zda zejména
vnější dveře byly původně osazeny v točnicích přímo ve ‚vybrané‘ dveřní kamenné

špaletě nebo na kovových závěsech zabudovaných do dnes scházející dřevěné trámové zárubně, doporučuji s ohledem na
časové zařazení tyto zárubně dohotovit, se
zachováním kamenného prahu, a osadit je
svlakovými dveřmi mohutnější konstrukce
na kované závěsy. Osazení vnitřních dveří se dochovalo v podobě subtilnější trámové konstrukce zárubní se zaobleným
dřevěným překladem; práh zde tvoří fošna
z tvrdšího dřevěného masivu. Obdobné
svlakové dveře taktéž s kovaným zámkem
jsou zde zavěšeny opět prostřednictvím
stavebního kování.
Dle vzpomínek otce majitele byla nad
vchodem do sklepa ještě v dobách jeho
dětství vynesena šindelová stříška (charakteru štítového podlomení) na trámkové
římse přeplátované v jednostranně přečnívajících zhlavích prahových srubových
trámů. Zda-li se ve skutečnosti nejednalo
pouze o pozůstatek podlomení štítu původního nadstřešení sklepa před realizací Západní pohled se vstupem do sklepa, Nový
srubu, si informátor už dnes přesně nevy- Hrozenkov, květen 2009, foto J. Tichá.
bavuje. Jeden z přečnívajících trámů byl
již v minulosti nahrazen novým, bez funkčního zakončení; při transferu by měl být
zkrácen a tesařsky opracován do podoby
trámu protilehlého, původního.
Při rekonstruování sklepní části do podoby
před závěrečnou betonovou sanací, tj. do
období počátku 20. století, respektive po
roce 1912, by bylo vhodné při vyzdívání
naznačit dělící spárou navázání zdiva pozdějšího data v místech zaměření dostavby.
Z výše zmíněných důvodů není zapotřebí
jižní stěnu vyzdívat plným zdivem; postačí dostavba zdí v šířce těch původních.
Vzniklý meziprostor lze vyplnit volně zeminou či štěrkopískovým násypem. S ohledem na prezentaci vývoje stavby v časoprostoru doporučuji taktéž zachovat byť již
nefunkční torzo původní trámové zárubně
v přístupové chodbě. Zdivo by mělo být
ve shodě s originálem vyzděno převážně
z lomového kamene (pískovec / slepenec)
místní provenience široce loženého na vápenocementovou maltu. Pozůstatky no- Sklep s valenou klenbou, Nový Hrozenkov, kvěvodobých omítek a betonáž jsou pro naši ten 2009, foto J. Tichá.
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realizaci neopodstatněné. Při vyzdívání
nelze v interiéru opomenout taktéž tři úložné obdélné niky v zádveří a větrací šachtu,
vyvedenou do prostoru klenutého stropu
a štítové zdi v zadní části sklepa. Podlaha
sklepa je tvořena rozměrnými štípanými
šledovými kamennými deskami, loženými
volně do štěrkopískového lože; spáry jsou
domazávány hlínou.
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Konstrukce samotného seníku zůstane
v co největší míře původní; samozřejmě
s ohledem na dožilé prvky. Stěny seníku
jsou roubené z trámů jehličnatých stromů hrubě tesaných, hraněných ze dvou pohledových stran, při délkové nedostatečnosti
spojených přeplátováním. Roubení bylo
realizováno pokud možno bez výrazných
mezer přeplátováním rovným úplným;
vzhledem k funkci objektu zůstaly mezery
dále nespárovány. Ve vazbách prahových
Čelní vstup do seníku, Nový Hrozenkov, květen nárožích byly identifikovány zpevňující
svorníky z kovových prutů či pásoviny.
2009, foto J. Tichá.
Vstup z čelní štítové (V) strany je osazen
masivními trámovými zárubněmi z tvrdšího dřeva: Je zde využita častá trámová
zárubeň obdélníkového tvaru na drážku
v zárubni (‚U‘ profil) a pero ve stěnových
trámech. Vnější pohledová spára mezi
stojkami a překladem je diagonální. Práh
je tvořen trámem spodního věnce, respektive po úpravě druhou otáčkou. Současné
vnější deskové dveře uchycené za použití
stavebního kování (pásovina) jsou pravděpodobně pozdějšího data. Vzhledem k dochovanému torzu spodní dřevěné objímky,
osazené z vnitřní strany prahu, budou nahrazeny archaičtějším typem těžších svlakových dveří točnicových, otevírajících se
směrem do interiéru. Uzávěr dveří bude
řešen vnitřní závorou.
Při zaměřování objektu v původní lokalitě
byly v dochovaném podélném prahovém
trámu (viz výše) zjištěny na místě nárožních
spojů v současnosti nefunkční spodní dlaby. Spolu s odlišným charakterem svrchní
Jihozápadní nároží s přesahem prahového trá- vrstvy použitého základového kameniva
mu, Nový Hrozenkov, květen 2009, foto J. Ti- s největší pravděpodobností dokládají, že
ve štítových stěnách byly trámy původního
chá.
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Boční pohled ze severu,
Nový Hrozenkov, květen
2009, foto J. Tichá.

prahového věnce nahrazeny kamennou
vyzdívkou pozdějšího data. Dle zaměření dlabů bude tato vyzdívka po transferu
stavby nahrazena zpětně dvěma novými
příčnými prahovými trámy. Mezera, která
vznikne na podélných stranách mezi osazeným roubeným zdivem a zdivem sklepa,
bude dozděna drobnějším kamenivem
(potoční kámen) na maltu vápenocementovou. V tomto zdivu budou vynechány po
dvou na každé straně protilehlé podpodlažní větrací průduchy cca 250 / 170 mm.
Podlahovou plochu srubu v rámci již dnes
zahájené sanace tvoří pouze násyp stavební suti, zakrytý izolačními deskami. Výpověď majitele potvrdila v souladu s užívanými technologiemi podlahu původně
prkennou, loženou na trámových polštářích podél delší osy, na štěrkohliněném
násypu nad klenbou sklepa.
U vaznicového věnce jsou v podélných
trámech doloženy menší přesahy z obou
stran, se zhlavími jednoduše zaoblenými
bez výraznější profilace. Ve stěnách pod
podkrovnicí byla identifikována torza odřezaných stropnic. V rámci částečné rekonstrukce historické podoby budou pro
náznak funkčního patra nahrazena dvěma
plnými stropnicovými trámy, doplněnými
deskovým stropem cca do 1/3 šíře objektu; použijí se desky nehoblované, možno-li
o nestejné šíři, volně ložené – na sráz.

Jednoduchá krokvová konstrukce sedlové
střechy se dochovala původní, osazena na
pozednicích / podkrovnicích. Spoje jsou
čepovány a zpevněny kolíky z tvrdého
dřeva. Při terénním zaměření byla zachycena už ve stavu pozdějšího částečného
zadeštění neopracovanými deskami, případně odkory, s krytinou keramické tašky.
Ta dle informací majitele nahradila dožilý
ručně štípaný šindel, nesený pouze odkorněnou, přitesávanou tyčovinou. Půdní
prostor uzavírá jednoduchý prkenný štít ze
svisle na sráz ložených desek s minimální
mírou opracování. Přístup do podstřeší je
zde zajištěn ze strany komunikace splývajícími deskovými dveřmi, opět s vnitřní
závorou, zavěšenými v pantech z kovové
pásoviny. U štítových podhledů použil stavitel po obou stranách zakrytí podélným
nezdobeným okřídlím.
Interiéry roubeného seníku s kamenným
sklepem budou ponechány bez vybavení,
s prvotním cílem hospodářského využití
dle aktuálních potřeb muzejních zemědělců, respektive s primární expozicí uskladnění zemědělských plodin.
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DVĚ POJETÍ
BETLÉMSKÉ SCÉNY
VE SBÍRCE OBRAZŮ
VALAŠSKÉHO MUZEA
V PŘÍRODĚ
Petr Liďák

Ve sbírce obrazů Valašského muzea v přírodě se nacházejí i dvě tematicky a obsahově spřízněná, přitom pojetím velmi rozdílná, umělecká díla, inspirovaná biblickou
událostí narození Božího syna v Betlémě.
Obě jsou zasazená do přírodní scenérie
valašské krajiny.
Prvním z nich je obraz Františka Horečky Valašský betlém, který muzeum získalo
koupí v roce 2007. Rozsáhlá kompozice
– olej na plátně – zasazená do nepříliš výrazného dřevěného rámu s hnědou polychromií na první pohled upoutá pozornost
jak svým velkým rozměrem 120 × 150 cm,
tak také velmi barvitým, živým a plastickým ztvárněním tématu narození Krista
v Betlémě.
František Horečka (25. 3. 1894–25. 2. 1976),
rodák z Frenštátu pod Radhoštěm, proslul především jako regionální spisovatel,
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F. Horečka: Valašský betlém, 1945, foto V. Skýpala, 2010, fotoarchiv VMP.
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básník a vlastivědný pracovník, jeho malířské práce jsou v obecném povědomí méně
známé. Přitom se spolupodílel na založení
Koliby – uměleckého spolku výtvarného,
jehož vůdčí osobností byl Ferdiš Duša.
Přátelil se také s malířem Břetislavem Bartošem, od něhož si osvojil rozmanité malířské techniky. Přirozené umělecké nadání
využil ve školách na Místecku a později
ve Frenštátě, kde působil jako odborný
učitel kreslení a výtvarné výchovy. Výtvarný projev doplňoval jeho spisovatelský
talent. Rád maloval přírodní partie a květinová zátiší. Využíval techniku malby,
batikování a akvarelu. Procestoval přední
obrazárny doma, v Polsku, Rakousku, Itálii
a ve Francii, psal i teoretické studie. Zabýval se dějinami umění, studiem kompozice a technologií barev. Sám si ilustroval
některé své knihy a navrhoval obálky. Své
práce vystavoval společně s dalšími umělci Koliby ve Frenštátě pod Radhoštěm,
v Brně, Olomouci a Praze.1
Rozsáhlou kompozici Valašský betlém namaloval František Horečka v roce 1945.
Inspirací mu byly zejména velmi známé
frenštátské lidové betlémy, malované
na lepence. Tradice vyrábět a malovat betlémy, především jejich stylizované pozadí,
sahá ve Frenštátě pod Radhoštěm a okolních obcích do 19. století. Záliba v jejich
malbě se v této oblasti dědila z generace
na generaci, především v tkalcovských
rodinách. Až na malé výjimky jsou dílem
samouků, vesměs městských řemeslníků – tkalců, pracujících podomácky nebo
v textilních továrnách. K nejvýznamnějším
autorům se zařadil Jan Bačák (1865 až
1953). Ten v letech 1881–1882 vytvořil rozsáhlý betlém, malovaný na lepence, který
se v současnosti nachází ve sbírkách muzea Novojičínska, ve Frenštátě pod Radhoštěm.2 Tento komplet se Horečkovi stal
přímou předlohou. Jeho snahou bylo zachovat typické rázovité figurky, z nichž sestavil jednotnou kompozici. Ústředním motivem je betlémská stáj se svatou rodinou,
ke které z obou stran spěchají lidé i zvířátka (veverka, srnka, zajíc, ovečky), aby
se poklonili právě narozenému Božskému

dítěti. Patří k nim darovníci v městském
oděvu, kteří ve spěchu nesou nejrůznější
dary – vánočku, kolébku, právě ulovené
ryby, pytel s moukou, soudek s pivem či
vínem. Další samostatnou skupinou jsou
hudebníci, stojící v blízkosti betlémské
stáje, oblečeni jak ve valašských krojích
(cimbalisté, gajdoši, houslisté), tak v poloměstském oděvu (hráči na flétnu, klarinet,
lesní roh a tubu – bombardon). Jen bubny tu nejsou znázorněny, aby nebyl přehlušen zpěv andělů, kteří ve trojici troubí
nad svatou chýší. V pozadí, v levém rohu,
jsou obrysy hradeb orientálního města –
honosných paláců, štíhlých věží chrámů,
cimbuří a městských brán. Tento motiv situuje událost do biblické krajiny. Naopak
na pravé straně obrazu jsme se dostali
opět na Valašsko. Kopcovitá valašská krajina je oživena postavami valachů – pastevců s ovečkami, ovčáckými psy a dalšími zvířaty. Na kopcích se v pozadí objevují
i salaše. Vše je v pohybu, jako živé. Jeden bača vaří v kotli žinčicu, druhý hraje
na valašskou trúbu, další právě dojí, nebo
stříhá ovce. Je zde naznačeno i shánění
stáda, práskání bičem, či příprava syřidla.
Dokonce i portáši – strážci hranic, jako by
dohlíželi zpovzdálí na bezpečí betlémské
rodiny.
Obraz, který podává Horečkův betlém
i další frenštátské předlohy o životě a kultuře zdejších obyvatel, je však značně zkreslený. Malíři se nedrželi reality zobrazované
skutečnosti zejména proto, že se opírali
o ustálené schematické vzory a věrné
zpodobnění lidového prostředí nepovažovali za podstatné. Vzhledem k tomu, že jde
o autory žijící a pracující hlavně ve městech, lze se domnívat, že s životem na salaši nepřišli vůbec do styku. Svědčí o tom
nejlépe archaické zobrazení některých
krojových součástí oděvu, např. husárků
– starobylé pokrývky hlavy s vysokou střechou, širokým lemem dokola hlavy, jejíž
jedno křídlo po straně vzadu visí dolů a je
zdobeno klikatkou. Jejich výskyt definitivně mizí na Valašsku počátkem 19. století.
Často je v betlémských scénách z neznalosti zkreslen tvar a velikost dalších krojo-
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vých součástek, v mnoha případech jsou ní také Muzeum regionu Valašsko ve Vsezobrazeny nepřesně, byť se ještě nosily tíně. Valašské muzeum jej získalo darem
v době vzniku betlémů.3
od rožnovské rodiny Rudolfa Billa v roce
1974. Jde rovněž o reprodukci původníPřesto Valašský betlém Františka Horeč- ho oleje na plátně o rozměru 75 × 152 cm
ky můžeme považovat právem za unikátní v masivním řezbovaném rámu, ve vrchní
a výjimečné regionální umělecké dílo. Je části rozšířeném mírně profilovanou říminspirováno tradičními malovanými bet- sou. Můžeme jej spatřit na výstavě Výtvarlémy z Frenštátu pod Radhoštěm, vyniká né umění na Valašsku I. autora PhDr. Karla
svým plastickým dojmem, kterého Horeč- Bogara ve výstavních prostorách Sušáku
ka dosáhl užitím stínování a dioramatickým Valašského muzea v přírodě.
sestavením jednotlivých motivů do několika vrstev za sebou. V zobrazených posta- Ústředním motivem obrazu je Klanění
vách se odráží jak naivní představy lido- pastýřů, který doprovází po stranách dva
vých tvůrců o biblické události, tak také menší výjevy Cesta do Betléma a Zvěszaměstnání a salašnický způsob obživy tování pastýřům. Panna Maria je zobraobyvatel Valašska v polovině 19. století. zena ve valašském kroji, stejně jako pasV rozsáhlém sbírkovém fondu Valašské- týři a další postavy. Jak ale vůbec došlo
ho muzea v přírodě představuje toto dílo k tomu, že se Adolf Liebscher rozhodl
cenný doplněk jak kolekce sbírky obrazů, namalovat právě Valašskou madonu?
tak jedinečné obohacení sbírky betlémů Odpověď najdeme v jeho studijních ceso exemplář betlémské scény. V nepo- tách, které ho zavedly z Prahy na Valašsko
slední řadě můžeme říci, že dokumentuje do Nového Hrozenkova.
produkci jedné z významných regionálních
osobností Valašska.
Do obce zavítal poprvé v roce 1885 a ubytoval se v hospodě Na Vranči u Josefa
Druhým příkladem inspirace Valašskem je Országa-Vraneckého, rázovitého sedláka,
umělecká reprodukce známého triptychu nadšeného vlastence a zakladatele místValašská madona, který v roce 1886 vytvořil ní folklorní skupiny. Ten jej seznamoval
pražský malíř Adolf Liebscher (11. 3. 1857– s krajem, zdejšími obyvateli, zvyky a sta11. 6. 1919) během svého, v pořadí již dru- rými obyčeji. Již tehdy Valašsko Libschera
hého, pobytu v Novém Hrozenkově. Roz- v mnohém oslovilo a stalo se inspirací pro
měrný originál obrazu o velikosti 96 × 257 několik jeho uměleckých děl. Jak později
cm byl nejprve vystaven na Národopisné sám napsal: „Vábila mě povaha lidu tamějvýstavě v Praze 1895, odkud ho zakoupil šího, bodrého a rázovitého, a třebaže kroj,
továrník a předseda stavebního výboru pokud jest zachován, nehonosí se touž boEmil Kostelník pro kapli sv. Cyrila a Meto- hatostí forem, vyjma vyšívání a barev, jak
děje na Radhošti, kde zaujal místo bočního ji shledávám u jiných kmenů moravských
oltáře. V současné době jej v kapli nahra- i s nadbytkem, přece měl hned naponejprv
dila kopie vytvořená malířem Otakarem kmen tento pro mne přitažlivost největší.“ 4
Pavlovským. Originál se nachází ve far- Rozměrné dílo Valašská svatba, které zde
ním kostele sv. Martina ve Frenštátě pod jako první vytvořil, bylo vystaveno na radRadhoštěm. Existují i starší kopie, z nichž nici ve Valašském Meziříčí, později i v pražjednu bychom nalezli dokonce ve vati- ském Rudolfinu na výstavě Krasoumné
kánských sbírkách. Více obecně rozšířené jednoty. Nakonec obraz zakoupil bohatý
jsou poměrně zdařilé reprodukce, kterých americký statkář a odvezl si jej do Filadelje hned několik. Vyznačují se výrazně men- fie. Scenérie znázorňuje veselí svatebčanů
šími formáty od původního obrazu. Např. v místním svátečním kroji.
jeden exemplář visí nad bočním vchodem
ve farním kostele sv. Jana Křtitele v Novém Když v roce 1886 přijel opět do NovéHrozenkově a zarámovaný barvotisk vlast- ho Hrozenkova, měl v úmyslu namalovat
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Adolf Liebscher: Valašská Madona, 1886, foto B. Přikryl, fotoarchiv VMP.
znovu valašskou svatbu, ale větší a honosnější. S vyhledáváním vhodných osob,
které by mu posloužily jako modely pro
zamýšlené dílo, se obrátil na Josefa Országa-Vraneckého st., který mu už při jeho
první návštěvě s výběrem pomáhal. Během společných večerních hovorů na zahradě, kde bylo slyšet hukot a šumění
řeky Bečvy, požádal Liebscher Vraneckého, aby mu zazpíval valašské koledy. Ty
jej nakonec natolik okouzlily, že se rozhodl upustit od scenérie valašské svatby
a chopil se biblického tématu narození
Krista, které hodlal zasadit do valašské
krajiny. Po obhlídce letních salašů a rozmanitých zákoutí se ve svém plánu znovu
utvrdil. Sám Josef Ország-Vranecký na to
vzpomíná v jednom ze svých článků, otištěných v časopise Naše Valašsko.5 Vše si
ujasnil, jen vybrat model pro Madonu mu
činilo obtíže. Až teprve při oslavě dožínek
si vybral velmi pěknou dívku Uliánku Jurákovou, přízviskem Haferníkovou. Tehdy se
jedlo, zpívalo a tancovalo při cimbále až
do svítání. Veselí pokračovalo několik dní,
Liebscher hostil děvčata „tuplovanou hořkou a fefrmincovou“ a bylo veselo. K ránu,
když Uliánku uviděl během spánku, zvolal:
„Podívejte se na ni – není to vzor šestinedělky?“  6 Tak se Uliánka Juráková stala
vzorem valašské Madony. I ostatní postavy zachovaly podobu několika dalších
obyvatel Nového Hrozenkova. Například

anděla na pravé straně triptychu představuje sestra Josefa Országa-Vraneckého
st. Marie. Také podoba sýpky u OrszágůHošťalovských v údolí Raťkov, dnešní části města Karolinky, a boční stěna salaše
v Brodské, místní části Nového Hrozenkova, jsou na triptychu zachyceny.
Mezi četná díla, která Adolf Liebscher během svého života vytvořil, se tak Valašská Madona zařadila k nejpopulárnějším
a nejznámějším, o čemž svědčí také několik zmiňovaných kopií originálního obrazu, vytvořených asi koncem 19. století.
Ve sbírkách Valašského muzea v přírodě
zastupuje další příklad pojetí betlémské
scény, inspirované přímo krajinou Valašska.
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VYŠÍVANÁ KOSTELNÍ
POKRÝVKA
Inv. č. ZF 65237, rozměry: 91 × 82 cm.

Lenka Drápalová

V roce 2009 se podařilo do textilního sbírkového fondu Valašského muzea v přírodě
v Rožnově pod Radhoštěm získat ojedinělý předmět – vyšívanou kostelní pokrývku. Vzácnost nálezu vyzdvihuje skromné
zastoupení církevních textilií tohoto typu
a stáří nejen ve sbírkách našeho muzea,
ale většiny muzejních institucí v České republice.
Pokrývka byla nalezena v pozůstalosti
PhDr. Arnošta Kubeši, etnografa a prvního ředitele Valašského muzea v přírodě
v Rožnově pod Radhoštěm. A. Kubeša vytvořil během svého života rozsáhlou soukromou sbírku obsahující široké spektrum
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Pokrývka kostelní vyšívaná, inv. č. ZF 65237 – detail vyšívaných okrajových oblouků, foto L. Drápalová.

Pokrývka kostelní vyšívaná, inv. č. ZF 65237 – detail motivů stolisté růže a esovitě prohnutých listů,
foto L. Drápalová.
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předmětů dokumentujících tradiční lidovou kulturu nejen Valašska, ale i přilehlých
etnografických regionů Moravy, Slezska
a Slovenska.1 Po smrti tvůrce sbírky i následných správců kolekce se část předmětů dostala do soukromých rukou, zbývající
díl zakoupilo několik muzeí na území ČR.2

do poměrně širokého lemu ručně zašitého lněnou bílou nití. Lem je od plochy pokrývky oddělen jednoduchou okénkovou
ažurou. Čtvrtá strana je opatřena vysokým
pásem bohaté výšivky, která je při okraji
vypracována do obstřižených oblouků.

Výšivka na pokrývce je provedena hedPokrývka je vyhotovena z obdélníku jem- vábnou přízí zlatavé barvy.3 Uplatněnou
ného bíleného ručně tkaného lněného technikou je smykovací, plochý a půlkřížplátna. Ze tří stran je její okraj založen kový steh. Pás výšivky je komponován
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Pokrývka kostelní vyšívaná, inv. č. ZF 65237 – detail motivů květu s půlměsíci, srdce a zvonku se
šachovnicí, foto L. Drápalová.

Pokrývka kostelní vyšívaná, inv. č. ZF 65237 – detail motivů jablka, esovitě prohnutých listů a křížových květů, foto L. Drápalová.
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Pokrývka kostelní vyšívaná, inv.č. ZF 65237 – kruhový motiv, foto L. Drápalová.
v několika liniích položených nad sebou
v pořadí od okraje ke středu: linie okrajových oblouků, květinový pás lemovaný
užšími pruhy květů a středový motiv.

motivy: esovitě prohnutý list, stolistá růže,
šestiplátkový květ s půlměsíci po stranách, srdce se dvěma olistěnými snítkami,
zvonkový květ se šachovnicí, jablko, křížový plátkový květ. Mezi nimi jsou umístěna
Zdobený okraj pokrývky tvoří řada ob- drobná šestiplátková či dírková kvítka.
louků. Plocha každého z nich je zaplněna motivem poloviny plátkového květu. Květinový pruh je z obou stran lemován
Z něho vychází pětice podlouhlých listů až dvojnásobným páskem s kvítky na olisk okrajům oblouku. Mezi listy jsou vloženy těných stoncích, mezi nimiž jsou vloženy
obloučkovité zoubky. Listy a zoubky jsou květy slunečnic nebo pomněnek.
obšity smykovacím stehem a obstřiženy.
Nad linií oblouků se po celé šířce pokrýv- Ve středové partii nad vyšívanými pruhy je
ky vine květinový pruh obklopený z obou umístěn kruhový motiv obklopující nápis
stran užšími květinovými pásy. Tematicky IHS s křížem (christogram). Kruhové lemoje široký květinový pruh složen z velkých vání obsahuje v dolní části křížový plátkový
vyšívaných vzorů nepravidelně prostřída- květ, z něhož vyrůstají olistěné snítky se
ných drobnými kvítky. Obsaženy jsou tyto šestiplátkovými květy a dvěma srdci.
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Plachta úvodnice, inv.č. ZF 2341 – motiv stolisté růže s esovitě prohnutými listy, detail ze středového pásu, foto L. Drápalová.
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Plachta úvodnice z rodiny Martina Billa, inv. č. ZF 994 – středový vyšívaný pás, foto K. Matocha.
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Dodatečně byl do levého horního rohu vyšit monogram KD a letopočet 1905. Monogram i letopočet jsou vyšity drobným
křížkovým stehem, bavlněnou přízí zlatavé
barvy, ovšem jiného odstínu, než hlavní
pásy výšivky.
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DŘEVĚNÝ ZÁMEK
Z ROKU 1892
Inv. č. ZF 10267, rozměry: 20 × 11 × 6,5 cm,
délka klíče 20 cm.

Barbora Jarošová

Pod pojmem „zámek“ si představujeme
spíše kovový mechanismus, který zabezpečuje stavby nebo úložné prostory proti
nežádoucímu vniknutí. Dřevěné zámky
jsou vývojově starší, kovové se začínají
objevovat až s rozvojem zámečnického řemesla (ve střední Evropě ve 12. a 13. století). Protože byl kov, zejména na vesnici,
vzácným zbožím (kováři stále překovávali
již použitý materiál), bylo pro zdejší obyvatele jednodušší vyrobit si potřebný zámek ze dřeva. Tento materiál byl naopak
dostupný dobře.
Tento dřevěný zámek byl v roce 1968 zakoupen do sbírek Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm od Vítězslava Orsága Vraneckého z Nového

129

Pohled na vnější část zámku, fotoarchiv VMP.
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Pohled na vnitřní část zámku, fotoarchiv VMP.
Hrozenkova a je dokladem toho, že se
tyto zámky vyráběly a používaly na uzamykání staveb ještě na přelomu 19. a 20.
století. Jejich používání se vytrácí v období po první světové válce. Takové zámky
sloužily nejen k uzavírání obytných objektů, ale také stodol, seníků a jiných hospodářských staveb. Vyráběli je tesaři nebo
domáckým způsobem sami rolníci, kteří
je rovněž jednoduše zdobili. Na prezentovaném zámku je vyryt letopočet 1892,
na jiných zámcích různé soustředné kruhy,
které mohly tvořit i kříž.

ky při uzamčení zapadají do výřezů závory,
při odemykání jsou západky nadzvednuty
zuby klíče, které odpovídají rozměrům
a umístění zářezů západek, a tím se závora uvolní.

Zámek, který je součástí sbírky, je vyrobený podomácku a připevňoval se přímo
na dveře. Celá skříň je vydlabaná z jednoho kusu bukového dřeva. Protože byl
zámek přibitý čtyřmi bukovými klíny přímo
na trámové obložení dveří, nemá zadní
stěnu. Asi v jedné třetině od spodní hrany je drážka pro závoru, do které zapadají
Princip takového zámku spočívá ve třech shora čtyři západky. Klíč je dřevěný s oválnebo čtyřech západkách se zářezy, ulože- ným očkem, které má šikmo seříznuté
ných v drážkách zámkové skříně. Západ- hrany. Do jeho trnu jsou vbity čtyři ozuby
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z drátu o síle 3 mm. Přední hrany skříně
jsou seříznuty pořízem, na čelní ploše je
vyrytý letopočet 1892. Typově svým provedením je nejstarší.
Ve sbírkách Valašského muzea v přírodě
v Rožnově pod Radhoštěm je dřevěných
zámků celkem osm. Dva z nich jsou datované do šedesátých let 19. století (tedy
o tři desetiletí starší než zde uváděný dřevěný zámek z roku 1892). Zbylých pět je
bez datování a bližšího popisu.
A proč je dřevěný zámek z roku 1892 typově nejstarší? Je vydlabán z jednoho kusu
dřeva a jako jediný nemá zadní stěnu zámku, protože byl připevněn přímo k zárubni,
což dokládá jeho archaičnost. Také jeho
upevnění k zárubním dveří dřevěnými klínky je dokladem jistého stáří (zbylé zámky
byly připevňovány ke dveřím kovovými
hřeby). Starobylost tohoto zámku je rovněž
patrná na provedení klíče. Klíč je dřevěný,
i když již opatřený kovovými součástmi.
Dva jiné, mladší, zámky mají klíče kovové,
další zámek (přibližně stejného typového
zařazení) klíč pro srovnání nemá.
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Popisovaný dřevěný zámek je velmi rustikálně proveden. Je na něm velmi dobře
znát ruční výroba, ale také preciznost,
s jakou jsou západky a klíč přesně vyrobeny, aby do sebe zapadaly.
Dřevěné zámky tvoří nepostradatelnou
součást sbírek, které doplňují a dokreslují
život na vesnici v 19. a počátku 20. století.
Tyto zámky dokládají dovednost obyčejných lidí a také v určité míře důvtip, protože takové zámky nebylo jednoduché otevřít. Člověk musel vědět, jak vypadá vnitřní
mechanismus, aby vyrobil přesně takový
klíč, který by západky nadzvedl (pro zloděje byl oříšek takový zámek otevřít). Zámky
se na staveních používaly buď do jejich
úplného opotřebení, nebo byly vyměněny
za zámky kovové, které byly čím dál častější. Proto se také těchto zámků mnoho
nezachovalo. Naše sbírka osmi dřevěných
zámků není velká, ale dokládá zručnost
a dovednost lidí zdejšího kraje.
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SBÍRKOVÉ PŘEDMĚTY
V NOVÉM KABÁTĚ
Šárka Kramolišová

V rámci programu Integrovaného systému
ochrany movitého kulturního dědictví (ISO)
řešilo Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm v letech 2007 až 2010
kompletní zrestaurování dvou exponátů
ze sbírek VMP. Prvním byl KNÍŽECÍ KOČÁR
COUPE ½, druhým pak DĚTSKÝ KOČÁREK
CALESCHE. Zrestaurování obou předmětů
provedl odborník z oboru kočárových vozidel, restaurátor pan Václav Obr z Čech
pod Kosířem.
Kočár před restaurováním, foto Š. Kramolišová.
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Rozpracování v dílně,
foto soukromý archiv
V. Obra.
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Vyražené označení výrobce na náboji kola, foto C. Štrunc, fotoarchiv VMP.
Každý předmět má svůj příběh – více či
méně známý. Pan Obr a vzpomínky pamětníků nám dali nahlédnout do historie
kočáru a kočárku, které měly to štěstí
a byly pro restaurování vybrány.
KNÍŽECÍ KOČÁR COUPE ½ pochází z produkce továrny na kočáry v Kopřivnici – továrny
Ignáce Schustaly. Jak dokládají původní
kovové osy kol s vyraženým označením,
byl vyroben v roce 1895. Podle poměrně
luxusní výbavy zajišťující pohodlí a bezpečnou jízdu byl pravděpodobně určen pro vysoce postaveného příslušníka tehdejší aristokracie. Ve srovnání s jinými kočáry tohoto
typu jsou zde použita kola většího průměru,
což svědčí o použitelnosti pro delší cesty.1
Kým a do jaké míry byl tento vůz využíván,
nám zřejmě již zůstane utajeno.
Příběh kočáru se nám odkrývá až o pár desetiletí později, když jej místní lidé nalezli
u katolického kostela v Liptále u Vsetína, v
dřevěné stodole pod senem. Podle jejich
zpráv patřil kočár spolu s jednou bryčkou Pohled do kabiny kočáru, foto C. Štrunc, fotok mobiliáři liptálské fary. Do roku 1952 zde archiv VMP.
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Kočár po celkovém zrestaurování, foto C. Štrunc, fotoarchiv VMP.
jako duchovní sloužil Bohuslav Zrůnek.
Ten kočár využíval při svých cestách, nejvíce k návštěvám nemocných s posledním
pomazáním. Ke konci jeho působení přijel
na faru děkan a dle vzpomínek pamětníků: „... vezl se kočárem taženým strakatým
koněm a krávou, kterou připřahali, když byl
kopec vysoký...“
Po združstevnění připadlo poměrně rozlehlé farské hospodářství JZD, stáje se
proměnily na chlévy pro družstevní jalovice. V roce 1965 vypukl ve dvoře požár, ale kočár, skrytý pod slehlou vrstvou
sena, zůstal poškození ušetřen. Při odklízení následků požáru byl vlastně objeven
a nabídnut rožnovskému muzeu v přírodě,
které jej krátce na to vykoupilo.2
Jak jsme i sami byli svědky, restaurátor
kočár rozebral na jednotlivé díly a dílky, vše prošlo velmi náročnou a pečlivou
opravou, některé chybějící části byly doplněny. Na chvíli jsme se ponořili do tajů
výroby kočárů a nestačili jsme se divit, jak
důmyslně a promyšleně je řešen každý de-
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tail. Většinu funkčních částí vozu bychom
dnes mohli považovat za samozřejmost,
ale více jak před sto lety toto vybavení vozu představovalo luxus. Na výrobě
samotného kočáru se podílelo nespočet
řemesel a tvůrců. Množství takovýchto
„vymožeností“ lze vidět v kabině, která se
po letech opět honosí luxusním modrým
čalouněním a dalšími textilními doplňky.
Stahovací okna s odtokovými drážkami
pro stékající vodu, zatahovací roletky, popelník ve tvaru lastury, schránka na noviny, píšťalka pro upozornění kočího a další
vybavení dělá z kočáru opravdu pohodlný
dopravní prostředek. Dvouplášťová karoserie převážně z jasanového dřeva výborně kabinu izolovala. Kočár byl určen
k celoročnímu používání, čemuž odpovídají i kola většího průměru a velmi kvalitní
pérování.3 Po doplnění vozu mosaznými
lucernami, koženým kozlíkem pro kočího či výmalbou rakousko-uherské orlice
k identifikaci majitele vypadá kočár, jako
by právě vyjel z dílen kopřivnické továrny,
ovšem v roce 1895...

A na závěr něco z vyznání restaurátora,
pana Obra: „Bylo mi velkou ctí restaurovat
tento kočár. Od začátku až po ukončení
všech prací jsem se vžíval do doby, kdy byl
tento vůz vyroben. Byla to úžasná doba, ale
i těžká. Lidé si vážili poctivé práce a ctností, které byly hlavním pilířem v jejich životě.
Proto je velmi důležité uchovávat předměty, které jsou odkazem našich předků a řemeslníků, dalším generacím.“ 4
DĚTSKÝ KOČÁREK CALESCHE prošel stejně důkladným zrestaurováním, které nyní
umožňuje plnou funkčnost exponátu.
Kočárek daroval do sbírek muzea v roce
1997 pan Rudolf Bill z Rožnova pod Radhoštěm. Pan Bill pochází z místní významné rodiny, která se po léta aktivně podílela
a dodnes podílí na dění v Rožnově a okolí.
Jeho pradědeček, Rudolf Jan Bill, se jako
starosta v roce 1880 významně zasloužil
o získání statutu města pro Rožnov. Důležité
funkce v městské radě zastávali i jiní členo- Rudolf Bill s maminkou kolem roku 1913, soukromý archiv Rudolfa Billa.
vé rodiny, měšťané a úspěšní obchodníci.

Kočárek před darováním do muzea, fotoarchiv VMP, č. neg. P43933.
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V roce 1820 v Rožnově založil ředitel zdejšího panství Josef Drobník klimatické lázně. Rožnov se stával místem proslulým
svým čistým horským vzduchem a svéráznou léčbou pomocí žinčice – produktem z ovčího mléka. V dobách největšího
rozkvětu jej za sezonu navštívilo až 3 000
hostů, mezi nimi např. i Sigmund Freud či
Georg Mendel. Salašnictví bývalo na Valašsku rozšířenou činností a dodávání
žinčice do lázeňského města, stejně jako
možnost postarat se o lázeňské hosty, místní obyvatelstvo vítalo.Vládlo zde
čilé společenské dění, vznikalo množství
společensky prospěšných spolků, lidé se
scházeli.
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Do městečka přijížděli hosté ze všech
stran, poměrně blízkou Vídeň nevyjímaje.
Obyvatelé Rožnova poskytovali lázeňským
hostům ubytování – ať už to bylo v typických roubených domech a nebo domech
zděných, budovaných už se záměrem poPohled do korbičky kočárku, foto M. Novák, skytnout hostům plné pohodlí. Takovým
soukromý archiv V. Obra.
byl i Billův dům na rožnovském náměstí,
přestavěný vídeňským architektem do secesního stylu.
Během svých častých pobytů hosté s rodinou Billů navazovali přátelství. Prarodiče
pana Billa tedy kočárek objednali pro své
očekávané dítě (tatínka dárce) právě přes
tyto kontakty z Vídně. Nově vyrobený kočárek do Rožnova dorazil někdy roku 1911
a novopečení rodiče (syn se narodil 1911)
byli na kočárek a prvorozeného syna v něm
jak se patří pyšní. Ze vzpomínek pana Billa
víme, že jeho babička svému synovi ještě
v dospělosti říkala: „Tys měl nejpěknější
kočár, široko daleko takový nikdo neměl.
Tatínek chtěl, abys měl takový kočárek!“ 5
Kočárek skýtal dítěti opravdové pohodlí,
počínaje měkce vypolstrovanou korbičkou, zatahovací stříškou či možností několika úprav korby pro ležení či sezení dítěte. Byl řešen tak důmyslně, že se v něm
mohly pohodlně vozit i děti dvě, sedící
naproti sobě. Kočárek má již i úložný proÚprava kočárku na „sporťák“, foto M. Novák, stor v podobě „truhlíku“ zabudovaného
soukromý archiv V. Obra.
ve dnu korby. Tento prostor posloužil i pro
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Zrestaurovaný kočárek v celé kráse, foto M. Novák, soukromý archiv V. Obra.
nožky dítěte, pokud se kočárek jednoduchým rozložením korbičky upravil na tzv.
„sporťák“ (viz foto). Podvozek na velikých
kolech má nejkvalitnější pérování, jaké se
v dané době vyrábělo. Ladné tvary nově
pochromovaných per působí v kontrastu
s tmavými odstíny korby velmi elegantně
a nadčasově. Muzeum kočárků v Mělníce
určilo tento kus jako velmi kvalitní vídeňskou práci, model roku 1910, který by významně obohatil i sbírky muzea specializovaného na dětská vozidla. Jeho postoupení však nepřicházelo v úvahu – vždyť
kočárek přece patří do Rožnova.6

je na vysoké úrovni, se snoubí s praktickou
stránkou využití, jednak za každého ročního období, ale i dle velikosti příslušného
dítěte. Tyto vymoženosti se neustále vyvíjely, samozřejmě ve prospěch toho, kdo
kočárek využíval, čili pro děti.“ 7

Když chlapec kočárku odrostl, což mohlo
být za dva tři roky, byl kočárek přepečlivě
zabalen do novinového papíru a uložen
na půdu. Už nikdy se v něm jiné dítě nepovozilo. Pan Bill ještě dnes vzpomíná, jak
jeho babička od kočárku odháněla malé
zvědavce, kteří – jak je u dětí zvykem –
prozkoumávali půdní zákoutí. Kočárek
Dle slov restaurátora: „Jedná se o luxus- chránila pro další potomky, ale k jeho pouní provedení, kde se protíná elegance žívání již nikdy nedošlo.8
s pohodlností a útulností daného interiéru. Vývoj společnosti nepochybně zasáhl Zabalený v novinovém papíře z dob moi do stavitelství dětských kočárků, na které narchie, přečkal kočárek bez větší úhony
se aplikovalo mnoho prvků pocházejících na jednom místě do dnešních dob. Přez výroby kočárů. Při pohledu na tento mi- čkal první i druhou světovou válku, přečkal
niaturní ‚kočár’ zjistíme, že elegance, která i éru nedávnou, která vážně poznamenala
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celou rodinu i její výstavný secesní dům POZNÁMKY
na rožnovském náměstí. Skrytý, v su- 1 Viz OBR, Václav: Restaurátorská zpráva.
chém koutě za zamčenými dveřmi půdy Čechy po Kosířem, 2008.
čekal, než opět spatří světlo světa. Až rekonstrukce domu v 90. letech 20. století 2 Informátor Michal Chumchal, Rožnov pod
přiměla pana Billa darovat tuto vzácnou Radhoštěm.
rodinnou památku muzeu.
3
Viz OBR, Václav: Restaurátorská zpráva.
Přesně po sto letech od svého vyrobení Čechy po Kosířem, 2008.
se kočárek dočkal „staro-nového“ kabátu, což příběh tohoto dnes již sbírkového 4 Viz OBR, Václav: Restaurátorská zpráva.
předmětu pro naši generaci o to víc oz- Čechy po Kosířem, 2008.
vláštňuje.
5
Informátor Rudolf Bill, dárce kočárku, Rožnov pod Radhoštěm.
Informátor Marie Brandstettrová, Rožnov
pod Radhoštěm.
6

Viz OBR, Václav: Restaurátorská zpráva.
Čechy po Kosířem, 2008.

7
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8
Informátor Rudolf Bill, dárce kočárku, Rožnov pod Radhoštěm.
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KONZERVACE
A RESTAUROVÁNÍ
DŘEVĚNÝCH LEDNIC
ZE SBÍREK NÁRODNÍHO
TECHNICKÉHO MUZEA
V PRAZE
Gabriela Obroučková
Martin Knápek

Prostřednictvím našeho příspěvku bychom chtěli informovat o projektu řešeném
na konzervátorsko-restaurátorském pracovišti Valašského muzea v přírodě. V srpnu
2009 vyhrálo Oddělení péče o sbírky VMP
výběrové řízení o zakázku na konzervaci
a případné restaurování dvou dřevěných
lednic. Zadavatelem zakázky bylo Národní technické muzeum v Praze. Konkrétně
se jednalo o jednu dvoudveřovou a jednu
jednodveřovou lednici. Obě s chlazením
ledem, který se vkládal do speciálního zásobníku.
V rámci výběrového řízení jsme vypracovali na základě informací a fotodokumentace dodané zadavatelem podrobný plán
zásahu, který byl následně zadavatelem
schválen. Práce probíhaly v souladu s tímto plánem. Změny, které jsme byli nuceni
provést během samotného zásahu na základě průzkumu a aktuální situace, jsme
konzultovali s odpovědným kurátorem.
DŘEVĚNÁ LEDNICE NA LED
ZNAČKY PRAGER EISWERKE
GESELLSCHAFT (inv. č. 68694)
Dvoudveřová lednice na kostkový led byla
používána v obchodě s koloniálním zbožím na pražském Pankráci, pravděpodobně až někdy do poloviny 50. let 20. století. Dobu výroby lze odhadovat tak mezi
léty 1914–1919, a to především vzhledem
k tomu, že lednici celou dobu její životnosti pravděpodobně užívala jedna a tatáž
osoba, jež právě provozovala svůj koloniál
do poloviny 50. let (tedy do doby, kdy bylo
určité soukromé podnikání možné). Uvedená datace výroby také zohledňuje fakt
německého značení pražské firmy. O výrobci samotném se bohužel nepodařilo
zjistit žádné bližší informace.
Jak vyplývá z nadpisu výše, jedná se
tedy o dřevěnou lednici na profilovaných
nohách. Vprostřed se nachází zásobník
na led s výlevkou, zatímco na stranách je
úložný prostor, který byl vodorovně rozdělený policí. Ta se bohužel dochovala pouze
v jedné úložné části, přestože je zjevné, že
původně byly takto rozděleny oba úložné
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Čelní pohled před zásahem, foto M. Knápek.

Úložný prostor před zásahem, foto M. Knápek.
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prostory. Dvířka jsou opatřena odvětrávacími průduchy. Zavírání dvířek funguje na principu kličky, kterou lze překlopit
a využít tak jako zarážku. Kromě toho jsou
obojí dvířka opatřena také zámky, v součastné době již nefunkčními. Ve středové části je zepředu otvor pro vypouštění
nahromaděné vody ze zásobníku na led.
Kohoutek, kterým byl otvor původně zcela jistě osazen, bohužel schází. Další dva
odvětrávací průduchy se nacházejí v zadní části lednice, mají jemné železné síto
a z vnější strany jsou chráněny plechovým
kováním. Povrchová úprava lednice se jeví
jako značně nejednotná, jedná se o několik nátěrů různého stáří, typu i barev.
Drobné kovové součásti, jako například kliky nebo kování zámků, byly před zásahem
zašlé a pokryté produkty koroze. Vnitřní
oplechování lednice i zásobník na led a police byly pak ve velmi špatném stavu. Korozní produkty v některých místech vytvářely souvislou několikamilimetrovou vrstvu.
Fyzická degradace byla značná, objevovaly se výrazné korozní skvrny bílé barvy
a v místech, kde koroze již zlikvidovala

pokovení a prošla tak na samotný plech,
i klasická koroze železa. Okraje plechu
byly místy potrhané a vylámané a police
rozlomená. Lednice byla opatřena několika barevnými nátěry, které byly v hodně
špatném nejednotném stavu.

ve dvou následujících vrstvách. Pravděpodobně v rámci pozdějších oprav se barva
povrchu lednice změnila na zelenou.
Průzkum odlišil celkem tři vrstvy zelené
barvy v různých odstínech. Poslední úpravu potom tvořila nejmladší vrstva slonovinově bílé syntetické barvy, která byla
velmi oblíbená především na konci období
1. republiky a ještě i po 2. světové válce.
Rozsáhlé poškození a další probíhající degradaci těchto barevných vrstev jasně dokumentují přiložené fotografie.

Vizuálním průzkumem a optickou mikroskopií jsme byli schopni identifikovat celkem 7
různých vrstev. Přímo na dřevu jsme nalezli
vrstvu blíže neurčené přírodní pryskyřice,
rozpuštěné v terpentýnu. Měla tmavě medový odstín a pravděpodobně sloužila jako
vyrovnávací a separační vrstva pro původní
barevnou úpravu. Tu tvořila olejová barva Dále předpokládáme původní existensvětle šedého odstínu, která byla nanesena ci nějaké izolační vrstvy mezi dřevěným
Poškození zásobníku
na led, foto M. Knápek.
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Degradace barevných vrstev, foto M.
Knápek.
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Mikroskopický nábrus barevné vrstvy, foto M. Knápek.
tělem lednice a vnitřním oplechováním,
která je ovšem v současné době již pravděpodobně z větší části rozpadlá, a vzhledem k tomu, že celkovou demontáž lednice jsme po diskuzi a konzultacích s dalšími odborníky zamítli, nejsme schopni ji
blíže identifikovat.
Po skončení fotodokumentace stavu předmětu před zásahem byly nejdříve vysáty
hrubé nečistoty a poté byly z těla lednice
odstraněny všechny demontovatelné části, aby byly ošetřeny zvlášť. Nejdříve jsme
přistoupili k ošetření vnitřních prostor krytých pocínovaným plechem a dalších plechových částí, jako je například zásobník
na led nebo police. Čištění a odstranění
korozních produktů probíhalo především
mechanicky – otryskáváním balotinou,
drobné zbytky byly pak odstraněny pomocí skalpelu a jemného brusného papíru
na kovy a vše bylo přeleštěno ocelovou vatou 000. Nejhrubší korozní produkty bylo
ovšem nutné nejdříve změkčit pomocí silného alkalického roztoku, protože odolávaly odstranění. K tomuto účelu jsme pou-
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žili hydroxid sodný. Teprve pak bylo možné
tuto korozi odstranit. V některých místech
nebylo možné odstranit produkty koroze
úplně, protože plech byl již příliš poškozen
a došlo by k jeho lokální likvidaci.
Drobné demontované kovové součásti byly desalinovány v demineralizované
vodě a poté mechanicky vyčištěny ocelovou vatou, a kde bylo potřeba, tak otryskávány balotinou. Prioritní pozornost jsme
při tom věnovali zachování mosazných
fragmentů.
Dřevěný plášť byl očištěn a odmaštěn
opatrně technickým benzínem tak, aby
nedošlo k poškození barev ani k nežádoucímu nasátí dřeva vodou (vzhledem
k časovému termínu dokončení práce by
dřevo nestihlo vyschnout).
Drobné demontované součásti (kliky atd.)
byly odmaštěny lékopisným benzinem,
vysušeny v elektrické sušárně a následně ošetřeny závěrečnou ochrannou vrstvou 10 % Paraloidu B 72 v xylenu. Vnitřní

plechování a zásobník na led jsme po očištění (viz výše) odmastili benzínem a vysušili pomocí etanolu. Nakonec byl povrch
plechu ošetřen vrstvou 10 % Paraloidu B
72 v xylenu. S přihlédnutím k záměrům zadavatele jsme se rozhodli nenanášet mikrokrystalický vosk Revax z důvodu ulpívání prachových částic na povrchu.
Pro úpravu povrchu těla lednice jsme měli
tři možnosti. První vzhledem ke špatnému
stavu barevných vrstev, navrhovala veškerou povrchovou úpravu sejmout a holé
dřevo následně opatřit novým nátěrem,
který by svým charakterem a barvou vy-

cházel z původní barevné vrstvy. Jednalo
by se tedy o zcela restaurátorský zákrok.
Druhá možnost byla, povrch lednice pouze opatrně ošetřit a poté zafixovat co
nejlépe barevné vrstvy ve stávajícím stavu, čímž by se omezila jejich další degradace a zůstala by zachována kompletní
posloupnost změn lednice během jejího
používání. Po konzultaci s dalšími kolegy
a se zadavatelem jsme nakonec přistoupili na třetí možnost, která je v podstatě
funkčním kompromisem mezi dvěma původně uvažovanými přístupy. Bylo rozhodnuto odstranit z lednice poslední barevnou vrstvu, která kromě toho, že byla

Zásobník na led po
zásahu, foto M. Knápek
143

Pohled do úložných prostorů po zásahu, foto M. Knápek.
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značně narušená, byla tvořena již syntetickou bílou barvou, zatímco ostatní starší vrstvy tvořily barvy na olejové bázi. Při
rozhodování jsme kromě konzultací a vizuálního průzkumu vycházeli především
z průzkumu vrstev optickou mikroskopií.
Vrstva bílé barvy byla odstraněna mechanicky – opatrným odškrabáváním pomocí
skalpelu, a to tak, aby byly ostatní vrstvy
pokud možno co nejméně poškozeny.

použito přírodní hedvábí, které jsme k plechům fixovali pomocí kyanoakrylátu a Paraloidu B72 v xylenu. Je nutné upozornit,
že vzhledem k značné fyzické degradaci
a zkroucení plechů jak zásobníku na led,
tak i vnitřku lednice, dojde pravděpodobně
při pokusu o další manipulaci se zásobníkem k jeho dalšímu poškození a k značnému narušení fixace. Další manipulaci proto
důrazně nedoporučujeme.

Následně byla ještě lednice opět opatrně
očištěna a odmaštěna technickým benzinem. Zbývající barevné vrstvy byly pak
ponechány ve stávajícím stavu a zafixovány povrchovou ochranou vrstvou damarového laku rozpuštěného v terpentýnovém
oleji, aby bylo co nejlépe zamezeno další
degradaci.

DŘEVĚNÁ LEDNICE NA CHLAZENÍ
PŘÍRODNÍM LEDEM (INV. Č. 66 987)
Vzhled a provedení této lednice napovídá,
že se jedná o typ používaný v domácnostech. Tato lednice je poněkud starší než
výše zmíněná dvoudvéřová lednice. Odhaduje se, že byla vyrobena někdy mezi
léty 1900–1918, patrně však již v prvních
letech 20. století. Výrobce se zatím určit
nepodařilo, také cena tohoto typu lednice
je nejasná. Obecně však můžeme usuzovat, že pořízení lednice nebylo levnou záležitostí, a tak se její výskyt předpokládá
spíše v bohatších domácnostech vyšší
a vyšší střední třídy.1

Pro opravu poškozeného zásobníku na led
přicházely v úvahu dvě možnosti, buď letování cínem měkkou pájkou, nebo lepení
se skeletizací. Nakonec jsme se rozhodli
pro druhou možnost, především pro její
pružnost a reverzibilitu. Ke skeletizaci bylo

Celkový pohled po zásahu, foto M. Knápek.

MUSEUM  VIVUM  2009

145

Jak vyplývá z názvu, korpus lednice je Čelní pohled před zásahem, foto G. Obroučková.
dřevěný. Tato lednice má vysoké profilované nohy. V levé části je zásobník na led,
v pravé části úložný prostor, vodorovně
rozdělený policí, jeho dvířka jsou opatřena
průduchem s mosazným kováním, uchem
a kličkou taktéž z mosazi. Úložný prostor
má ještě jeden průduch v zadní části. V
levé přední části se nachází mosazný kohoutek pro vypouštění vody ze zásobníku
na led. Lednice je natřená zelenou olejovou barvou, v polích jsou rámečky, zvýrazněné zlatou linkou.
Vizuální průzkum odhalil napadení dna
a zadní desky dřevokazným hmyzem.2
Levá zadní noha se v průběhu užívání lednice ulomila.3 Byla proto, nutno dodat že
zbytečně, zafixována šrouby a ještě zpevněna kovovou patkou. Mosazné části jsou
zašlé, místy vykazují produkty měděnky.
Vnitřní kovové stěny jsou silně napadeny
korozí. Korozní produkty v některých místech vytvářejí souvislou několikamilime- Detail fixace nohy před zásahem, foto G. Obroučtrovou vrstvu. Na dně úložného prostoru ková.
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Detail dolní části
úložného prostoru
před zásahem, foto
G. Obroučková.

Fixace nohy během
lepení, foto G. Obroučková.
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mělo jejich působení za následek totální
destrukci materiálu. Železné lišty k upevnění poličky byly rovněž napadeny korozí.
Barva z horní desky je odřená, respektive
se odloupla vlivem vlhkosti, pocházející
z potravin uložených v lednici. V ostatních
částech je barva v celkem dobrém stavu.
Před započetím práce jsme přikročili k oddělení všech oddělitelných vnitřních částí.
Týkalo se to zásobníku na led, přepážky mezi prostorem pro zásobník na led
a úložným prostorem, poličky rozdělu-
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jící úložný prostor včetně úložných lišt,
mosazné kličky a úchytky z dvířek. Také
dvířka byla vysazena z pantů. Korozní
produkty z železné úložné lišty na poličku
jsme otryskali. Po otryskání následovala
pasivace možných zbytků korozních produktů tanátovacím roztokem. Přebytečné
vrstvy tanátu byly po vyzrání odstraněny
ocelovou vatou. V průběhu práce jsme
zjistili, že korozní produkty z oplechování jsou natolik tvrdé, že jejich odstranění
vyžaduje naměkčení roztokem hydroxidu
sodného a následné mechanické odstra-

ňování skalpelem a smirkovým papírem.
Takto ošetřené plochy jsme omyli destilovanou vodou s přídavkem octa, jímž jsme
neutralizovali zbytky hydroxidu sodného,
a následně ještě jednou omyli čistou destilovanou vodou. Odnímatelné mosazné
části jsme nechali louhovat v rozotoku
chelatonu 3 a následně doleštili ocelovou
vatou, nesnímatelné části byly ošetřeny
pouze ocelovou vatou. Všechny kovové
části jsme ošetřili závěrečnou ochrannou
vrstvou 10 % Paraloidu B 72 v xylenu
ve dvou vrstvách. Dřevěný korpus lednice
jsme omyli destilovanou vodou s přídavkem Syntaponu L4 a zadní stěnu a dno
jsme ošetřili Lignofixem OH. Ostatní dřevěné části jsme neošetřovali jednak z dů- Barevná retuš nohy po opravě, foto G. Obroučvodu nevhodnosti tohoto druhu Lignofixu ková.
na olejové barvy a také proto, že Lignofix
nepůsobí preventivně proti napadení dřeva dřevokazným hmyzem.
Fixaci levé zadní nohy jsme sejmuli, abychom si ověřili možnosti využití lepeného
spoje, případně zakonzervovali všechny použité kovové prvky a vrátili je zpět.
Po oddělení nohy jsme zjistili, že lomové
plochy jsou zaprášené, nicméně vhodné
pro fixaci lepením.5 Lomové plochy jsme
tedy očistili a nohu jsme přilepili disperzním lepidlem Dispercoll D2. Díry po hřebících jsme využili k fixaci nohy pomocí
špejlí. Po vytvrdnutí lepidla a sejmutí svěrek jsme tyto díry zatmelili křídovým tmelem. Retuš zelenou barvou jsme vytvořili
temperovými barvami.
Úložný prostor po zásahu, foto G. Obroučková.
Zásobník na led po
zásahu, foto G. Obroučková.
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Celkový pohled po zásahu, foto G. Obroučková.
Již od zadání zakázky bylo jasné, že obě
lednice budou vystaveny v nové expozici
Národního technického muzea, proto jsme
se rozhodli nenanášet mikrokrystalický
vosk Revax 30 z důvodu ulpívání prachových částic na povrchu. V původním záměru se také počítalo s retušováním barevné
plochy lednice značky Prager Eiswerke
Gesellschaft, ale vzhledem k množství
barevných vrstev jsme od tohoto záměru
museli upustit.
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Zakázka byla úspěšně dokončena v požadovaném termínu a předána zpět do Národního technického muzea 6. 12. 2010. Součástí projektu bylo vypracování podrobné
konzervátorsko-restaurátorské zprávy s fotodokumentací zásahu.

POZNÁMKY
LITERATURA
Konzultace Mgr. Lucie Střechová, Národní HERMANN, B. – UNGER, W. – WAGNER, G.:
Conservation of wood artefacts. Berlin 2001.
technické muzeum Praha.

1

RIVERS, S. – UMNEY, N.: Conservation of MEDKOVÁ, E. – BOHMANNOVÁ, A.: Starožitný
Furniture. Oxford: Butterworth–Heinemann nábytek. Údržba a opravy. Praha: Státní nakla2003, s. 296, dále ŠIMŮNKOVÁ, E. – KUČERO- datelství technické literatury 1985.
VÁ, I.: Dřevo. Praha: STOP 2000, s. 72–75.
NOVÁK, Pavel: Koroze kovů. Praha 2005.
3
RIVERS, S. – UMNEY, N.: Conservation of
Furniture. Oxford: Butterworth–Heinemann ODEGGARD, N. – CAROLL, S. – ZIMMT, W. S.:
2003, s. 307.
Material characterization tests for objects of art
and archeology. London: Archetyp Publications
4
RIVERS, S. – UMNEY, N.: Conservation of 2000.
Furniture. Oxford: Butterworth–Heinemann
2003, s. 534, dále Science for Conservators 2. RIVERS, Shayne – UMNEY, Nick: Conservation
Cleaning. London: Routledge 1992, s. 75–85.
of furniture. Oxford: Butterworth–Heinemann
2003.
5
HERMANN, B. – UNGER, W. – WAGNER, G.:
Conservation of wood artefacts. Berlin 2001, Science for Conservators. 2. Cleaning. London:
s. 547, dále RIVERS, S. – UMNEY, N.: Conser- Routledge 1992.
vation of furniture. Oxford: Butterworth-Heinemann 2003, s. 159.
SLÁNSKÝ, Bohuslav: Technika malby. Díl 1. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby
a umění 1953.
2

SLÁNSKÝ, Bohuslav: Technika malby. Díl 2. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby
a umění 1953.
ŠIMŮNKOVÁ, E. – KAČEROVÁ, I.: Dřevo. Praha:
STOP 2000.

MUSEALIA A ČLÁNKY

149

EMILIE HAROKOVÁ
A DOKUMENTACE
LIDOVÉ KULTURY

Významná životní jubilea našich kolegyň a kolegů bývají oblíbenou příležitostí
sumarizovat a hodnotit jubilantovu odbornou, publikační i popularizační práci.
V případě kolegyně Mgr. Emilie Harokové,
která se v listopadu 2009 dožila sedmdesáti let, připomínáme zejména její dlouhodobý podíl na dokumentační, sbírkotvorné
a prezentační činnosti Valašského muzea
v přírodě.
Jak ukazuje osobní bibliografie a seznam
terénních výzkumů, výstav a expozic,
byl její odborný zájem a úkoly vyplývající
z práce etnografa v muzeu v přírodě velmi široký. Přesto ji stále spojujeme s budováním sbírky nábytku a jejím odborným
zpracováním, národopisnou dokumentací
Těšínska a zvláště Jablunkovska a řadou
výzkumů věnovaných jednotlivým objektům lidového stavitelství ve sběrné oblasti
muzea.
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Autoři publikovaných jubilejních vzpomínek vždy chválili její historickou erudici,
která usnadňovala zpracování historické
části každého výzkumu na mimořádné
úrovni. Zkušenost s využíváním a vyhledáváním archivních materiálů obohacovala
a rozšiřovala obsah obvyklého prostého
popisu situace v rodinách a rolnických
usedlostech tak, jak se uchovala v paměti informátorů, o informace o starších
etapách vývoje hospodaření a sociálního
postavení rolnických rodin.1

Paní Mgr. Emilie Haroková, fotoarchiv VMP.
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Klasickým příkladem jsou její historicko etnografické dokumentační zprávy o usedlostech z Rusavy, Bukovce, Nového Hrozenkova či Trojanovic. Zejména ty, které se
vztahují k usedlosti z Nového Hrozenkova
č. 205 a Trojanovic, se staly velmi dobrým
východiskem nejen pro rekonstrukci staveb, ale také pro scénáře vybavení interiérů obou usedlostí. Novohrozenkovská
expozice, kterou téměř symbolicky zakončila své odborné působení v muzeu, se
dočkala vynikajícího hodnocení od všech
účastníků Valného shromáždění České
národopisné společnosti v roce 1999, kteří obdivovali pečlivost a maximální snahu
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Interiér chalupy z Nového Hrozenkova čp. 205, Valašské muzeum v přírodě, fotoarchiv VMP.
po věrohodnosti instalace, ilustrující mnoha drobnostmi velmi skromný život rodiny
malého chalupníka, s mnoha detaily, které
dosud nebyly v jiných instalací prezentovány. I když usedlost z Trojanovic se dočkala realizace až v poslední době, její dokumentační studie o životě početné rodiny
a stavebním vývoji obytného domu poskytovala řadu podrobností, které se mohly
stát východiskem pro zpracování scénáře
pro vybavení interiéru i exteriéru domácím
a rolnickým inventářem.

odrazil v počtu získaných předmětů, které
se staly základem fondu dokumentujícího
hmotnou kulturu obyvatel obcí na Jablunkovsku, když některé vybrané objekty
již byly v té době zaměřeny a převezeny
do Rožnova. Vždyť do počátku sedmdesátých let téměř neexistující sbírková
dokumentace nebyla právě dobrým předpokladem pro úspěšnou realizaci záměru
postavit v části areálu Valašská dědina těšínskou část s hospodářskými usedlostmi,
technickými a sakrálními stavbami včetně
kvalitních expozic interiérových i exteriérových. Záměr vybudovat takový fond se
díky její znalosti terénu a situace v historicky komplikovaném regionu dařilo naplňovat a přírůstkové knihy z té doby jsou
zaplněny desítkami položek dokládajících
způsob života a jeho proměny v posledních sedmdesáti letech. I když sbírková
dokumentace byla základem její odborné
práce, zůstával čas i na etnografickou dokumentaci objektů, jejíž výsledky publikovala v letech 1976 a 1979.2

Když Emilie Haroková začala v roce 1973
ve Valašském muzeu v přírodě pracovat,
mohla do realizace svých sbírkotvorných
a dokumentačních úkolů na Jablunkovsku
a Těšínsku vložit zkušenosti, které získala
za svého působení v Havířově a Českém
Těšíně. Její velkou předností byla vynikající komunikace s informátory a členy rodin,
které navštěvovala. Chápající přístup, noblesní chování a vystupování bezpochyby
všem imponovalo a rozhovory, zvláště mezi
ženami informátorkami a také majitelkami
sbírkových předmětů, o něž měla zájem, Když byl záměr vybudovat expozici lidovedly vždy k dobrému výsledku. Ten se vých staveb z Těšínska oddálen, soustředila
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se na vybudování fundované sbírky nábytku, která je i dnes hodnocena jako
jedna z nejúplnějších na Moravě, i když
je z důvodů expozičního využití zaměřena zejména na sběrnou oblast muzea.
Opět se výběr předmětů, jejich pečlivá
dokumentace, ale také katalogizace a odborné zpracování mohlo opřít nejen o etnografické, ale také o historické metody
práce. Budování fondu nábytku byl běh
na dlouhou trať, úspěšně završený dvěma
výstavami v letech 1993 a 1996. Zejména výstava Malovaný nábytek, instalovaná
v sýpce v Dřevěném městečku, byla příležitostí ukázat výsledky více jak dvacetileté
odborné péče o obsah a rozsah nábytkové kolekce. V drobném katalogu, který
byl k výstavě vydán, shrnula své výzkumy
k typologii nábytku na Rožnovsku, jeho
výroby, výzdoby a ornamentiky.
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Při ukončení své profesní kariéry se mohla s uspokojením ohlédnout za výsledky
své práce. Vždyť fond nábytku je v každém muzeu v přírodě jedním ze základních předpokladů úspěšného budování
areálů. Každý z autorů scénáře k nové
expozici nebo reinstalaci již existující se

k obsahu sbírky vrací a hledá co nejvhodnější artefakty. Dlužno konstatovat, že
bývá úspěšný, i když jeho první kurátorka
již v muzeu mnoho let nepracuje.
Mohli bychom říci, že lidová kultura Těšínska byla alfou a omegou odborné práce
paní Harokové. Těšínsku a lidovému oděvu
jeho obyvatel byla věnována i její poslední
rozsáhlá studie, uveřejněná v monografii
Těšínsko. I zde při zpracování tak náročného tématu, jakým vývoj lidového oděvu
za posledních 150 let je, se snažila přinést
nové poznatky, doložit svá zjištění zajímavým historickým a ikonografickým materiálem a postihnout vývoj až do poloviny 20.
století.3
Bylo to velmi důstojné rozloučení s odbornou činností, i když nejen její spolupracovníci v muzeu litovali a litují, že po ukončení
svého působení v muzeu se dále etnografické dokumentaci a výzkumu nevěnovala. Zůstalo ještě mnoho témat, ke kterým
by měla co říci a zúročit tak svou několik
desítek let trvající práci pro poznání života
obyvatel, jejíž kvalitou nasadila laťku hodně vysoko.

Z výstavy Dítě a hračka, Valašské muzeum v přírodě, 1995, fotoarchiv VMP.
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Z programu Vánoce na dědině, Valašské muzeum v přírodě, 1989, fotoarchiv VMP.
Dnes se potkáváme se stále elegantní kolegyní jen na jubilejních oslavách muzea,
je škoda, že nejsou i jiné, třeba pracovní
příležitosti, které by poskytly příležitost
k předávání znalostí a zkušeností jejím nástupcům na místě kurátorů a odborných
pracovníků.
Životní jubileum by mělo být nejen sumarizací zásluh, ale také poděkováním za přínos, kterým naše kolegyně za více jak dvacet let dokumentace lidové kultury ve Valašském muzeu v přírodě přispěla k jeho
rozvoji a vysoké odborné úrovni. Všichni,
kteří měli možnost s Emilií Harokovou spolupracovat, by tak jistě rádi učinili.
Jiřina Veselská
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PÁR SLOV
O VANDĚ VRLOVÉ

Kdybychom hledali člověka, který pracoval ve Valašském muzeu v přírodě hodně
dlouho, narazíme na Vandu Bulawovou
a potom na Vandu Vrlovou. Zjistíme, že je
to jedna osoba, která prožila 41 let svého aktivního života v této instituci. A byla
vším. Průvodkyní, fotografkou, odbornou
pracovnicí, sekretářkou, knihovnicí a v neposlední řadě kolegyní a kamarádkou.
Vraťme se ale na úplný začátek. Vanda se
narodila 29. srpna 1943 ve Valašském Meziříčí do rodiny dvou vzdělaných lidí. Tatínek byl právník a maminka vysokoškolačka, které zavřeli vysokou školu v roce 1939
těsně před poslední zkouškou. Doma už
měli šestnáctiměsíčního synka. Rodina
sice bydlela v městské vilce, ale nežila
městským životem. Vanda má k tomu vysvětlení. „Hlavní slovo v rodině měl staříček
a později stařenka. Byli vždy hlavní autoritou. Vzpomínkami na ně žiji doposud, měli
silný vliv na naši výchovu. Jako učitelé strávili část svého života na vesnicích a mnoho
zvyklostí přenesli i do svého života.“ Tyto
zkušenosti byly k užitku nejen za doby

Z pořadu Dovednost Valachů – využití bylin, Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 1. 7. 2006, fotoarchiv VMP.
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války, ale také v padesátých letech, kdy
otec nemohl pro svoje postoje vykonávat
své povolání právníka a v těch ostatních
dostával mzdu, která nemohla stačit pro
pětičlennou rodinu. Jak na tuto dobu Vanda vzpomíná? „To vedlo ke skromnému
živobytí, všechnu zeleninu i ovoce jsme vypěstovali na zahradě a na pronajatém poli,
součást hospodářství tvořila jedna i dvě
kozy, na kozím mléku jsem vyrostla. V té
době chovat kozu bylo terčem posměchu,
pro nás však pravidelný přísun kvalitního
mléka (na to přichází až současná doba).
Nebránili jsme se tehdy už zapomenutým
pokrmům, jako byla jídla z pohanky, jáhel, kukuřičné krupice apod., spotřebovali
jsme všechny i tehdy opomíjené produkty
zahrady.“

malý zájem. Teprve při zaměstnání vystudovala Střední knihovnickou školu v Brně.
Kdo tehdy zasáhl a ovlivnil další profesní
vývoj? „Na nátlak strýce Arnošta Kubeši,
tehdy ještě správce rožnovského muzea,
jsem tam hned po maturitě ani ne sedmnáctiletá, nastoupila jako průvodkyně v jazyce českém, německém a ruském. V roce
1960 byl hojný příliv návštěvníků do muzea
vzhledem k celostátní spartakiádě v Praze,
přijížděli krajané a vůbec zahraniční hosté,
které zajímaly i jiné kouty republiky.“ Strýc
Kubeša byl nejen správce a pozdější ředitel, ale především národopisný pracovník a sběratel lidových pěsniček a tanců
a také předmětů pro vybavení chalup
v muzeu. Ty často nejdříve přinášel domů,
kde je studoval a popisoval. Vanda měla
možnost se s těmito věcmi setkat a srovnávat je s jinými, které znala už od svých
staříčků. „To vše možná způsobilo, že
jsem se po nástupu do muzea cítila jako
v pokračování domova, jen trochu starším.
V expozici jsem spatřovala vše, o čem staříčci nebo rodiče povídali, co jsme po nich
případně měli na ‚húře’. Obohatilo to nejen
mé vědomosti, ale snad se mně už tehdy
podařilo výkladem v chalupách zaujmout
návštěvníky.“ Z průvodkyně se po krátkém
čase stala jejich organizátorka. Připravovala průvodcovské texty a průvodcovský
projev také kontrolovala, především se
ale věnovala sbírání předmětů k zařizování nově postavených chalup a hospodářských stavení, pořizovala fotodokumentaci a po odchodu strýce do důchodu
pracovala jako sekretářka dalšího ředitele
ing. Jana Bečáka. K tomu ještě spravovala
a rozšiřovala odbornou knihovnu a vedla
administrativu muzea. S postupem času
a odchodem na mateřskou dovolenou
opustila fotoaparát, sekretariát a na čas
i knihovnu. Ta se po návratu do práce stala
její hlavní činností.

Po skončení jedenáctileté školy nebylo
Vandě doporučeno vysokoškolské studium. Mohla zvolit pouze preferované obory
technické nebo zemědělské, o které neměla zájem. Z nouze se přihlásila do učení
na nástrojařku, ale obor nebyl otevřen pro

V šedesátých letech byla připravena delimitace krajů. Část sbírek Valašského
muzea v přírodě byla uložena v tehdejším
Gottwaldově, ale Rožnov pod Radhoštěm
připadl kraji Severomoravskému. Navíc
muzeum se stalo samostatnou jednotkou.
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VRLOVÁ, V.: Devatero kvítí a ještě některé další
byliny. Rožnov pod Radhoštěm: Město Rožnov
pod Radhoštěm 2009.
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Přesuny byly náročné, vyžadovaly evidenci sbírek a knih. Přibývalo nejen úkolů, ale
i pracovníků, začalo se s dostavbou muzea. V té době se začal formovat i vztah
Vandy k jejímu největšímu zájmu – lidovému léčitelství. „Byla jsem vybavena fotoaparátem k dokumentaci všech akcí,
jednou z prvních byla demontáž kopaničářské chalupy na Žítkové. O bohyních
se tam jen šeptalo, protože jejich um byl
pokládán za projev šarlatánství a podvod,
nebylo lehké se k některé z nich dostat.
Pozdější doba ukázala, že Kopanice nebudou sběrnou oblastí rožnovského muzea,
a už jsem se tam nikdy nedostala. Při dalších terénních výzkumech, např. v tehdy
plánovaném záplavovém území Ostravice,
jsem fotografovala též zahrádky a byliny
v nich s představou, že tak podobně budou vypadat i následně v rožnovském muzeu – každá jinak oplocená a též s různými
rostlinami. Už tehdy, vlastně před víc jak
40 lety jsem si všimla, že každá oblast má
určité nejobvyklejší rostliny, byliny, plodiny
a pokládá je za ty nejdůležitější. Tak jsem
ráda přijala výzvu, kterou vyslovil náměstek pro odbornou činnost muzea PhDr. Jiří
Langer, CSc., abych se vedle práce knihovnice věnovala zkoumání lidového léčitelství a všeho kolem. Záměr byl schválen
ředitelem PhDr. Jaroslavem Štikou, CSc.
Ten se potom několikrát na mne obrátil
při práci na svých dílech o lidové stravě.
Používání bylin a různých málo obvyklých
rostlin v ní má své důležité místo. Začala
jsem výpisky z literatury a později výzkumy
v terénu a obojí srovnávala. Získávala jsem
vzorky bylin a snažila se přiřadit jejich lidovým názvům odborné pojmenování, velmi
mně byl nápomocen ing. Tetera a floristka
Draha Hrubanová. Z této činnosti byl pro
muzeum vypracován scénář s návrhem
pěstování jednotlivých druhů bylin u konkrétních objektů ať v zahrádkách, nebo
volně na louce. Vzhledem k intenzivnímu
provozu bohužel už mnohé mimo oplocení
byly zničeny.“
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VRLOVÁ, V.: Nasbíráno mezi Jány abeb o lidovém léčitelství. Rožnov pod Radhoštěm: Město
Rožnov pod Radhoštěm 2006.
dobných podmínkách se skrývalo velké
bohatství. Přicházeli sem nejen studenti,
ale i odborní badatelé na téma Valašsko.
Ve fondech se nacházelo dost tiskovin,
které nebyly ani ve vědeckých knihovnách a ty si je tedy z té muzejní pro své
čtenáře vypůjčovaly. Hojnými návštěvníky
byli především pracovníci muzea, kteří své
poznatky a názory potřebovali konfrontovat s těmi, které už byly zveřejněny. Nikdo
z nich nemusel pracně pátrat po novinkách
z oboru, protože se každý měsíc jeden den
konala akce – seznámení s novými přírůstky a zajímavými články v časopisech.

Když jsem se Vandy zeptala, kdo ji v muzeu nejvíce ovlivnil, dlouho se nerozmýšlela. „Především to byli ti, které jsem už jmenovala. Cením si jich nejen jako odborníků
ve svém oboru, ale taky pro jejich hluboce
lidské cítění, jímž dokázali přehlédnout
Díky Vandě Vrlové se zvolna dostávala moji politickou komplikaci v prvních letech
do povědomí širší odborné veřejnosti také normalizace. Vážila jsem si i dalších kolegů,
knihovna muzea. Ve stísněných a chu- s nimiž jsem po dlouhá léta byla v pracovním
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i soukromém kontaktu, a většinou to přetrvává dosud. S muzeem jsem kontakt
neztratila, zpočátku jsem byla oslovena k účasti na pracovních programech,
na nichž jsem se podílela už jako řadová
pracovnice – Velké prádlo, Kouzelná nitka,
Jaro na dědině, Podzim na dědině, Vánoce na dědině, Pekařská sobota, Lázeňská
sobota, posléze i dalších specielních programech, zvláště pro děti.“
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Vytížení v práci bylo dost velké, a tak až
po odchodu do důchodu bylo možné uvažovat o zveřejnění poznatků o lidovém
léčitelství. Ty Vanda mezitím zkoušela
na spolupracovnících i své rodině, všichni
pokusy zdárně přežili. Začala se intenzivně zabývat sběrem a pěstováním léčivých
bylin. Vzhledem k tomu, že je o tento obor
velký zájem, bývají besedy s Vandou Vrlovou plně obsazeny. Nejčastěji to bývá
povídání ve stacionáři Diakonie, v knihovnách, ale často její jméno zaslechneme
ve sdělovacích prostředcích.
Jsem ráda, že patřím k těm, s nimiž je Vanda Vrlová v soukromém kontaktu, a přeji jí
hodně zdraví s bylinkami.
Milena Habustová
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JEDNA Z ROŽNOVANEK
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Z programu Dny Texasu na Valašsku, Valašské
muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm,
4. 7. 2005, fotoarchiv VMP.
Chtělo by se říci, že si jméno přinesla
na svět. Narodila se totiž zrovna 24. ledna, kdy čteme v kalendáři Milena. Nosí
však jméno své maminky Mileny, rozené
Hadvižďákové. A Hadvižďákovi byli Rožnované tělem i duší. Nepatřili sice k místní honoraci, ale nechyběli při žádné kulturní akci,
která ve městě probíhala. Milenin staříček,
Václav Hadvižďák, byl blízkým spolupracovníkem známého Miloše Kulišťáka, s ním
působil v ochotnickém divadle a s ním
vystupoval ve folklorních pořadech. Však
ho můžeme vidět ve svátečním kroji spolu s celou rodinou na starých pohlednicích
z náměstí Valašského muzea. To děvčátko
poskakující u studny je Milenina maminka.
Na jiné, pozdější fotografii, zase vidíme
ve svátečním kroji její tetu Boženku, dlouholetou průvodkyni ve Valašském muzeu.
Není proto divu, že když Milena odmaturovala na místní Střední všeobecně vzdělávací škole a rozhlížela se po budoucím
uplatnění, ráda zvolila práci ve Valašském
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muzeu v přírodě, které se v těch letech nadechovalo k příštímu věhlasu a mladé lidi
vítalo.
Do muzea přišla s dobrou znalostí angličtiny, ruštiny a administrativní práce, kterou
získala na pomaturitním studiu v Gottwaldově, dnes znovu Zlíně.
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Nastoupila na místo sekretářky tehdejšího ředitele Valašského muzea v přírodě
Ing. Jana Bečáka. Během krátkého času,
kdy přebírala židli od své předchůdkyně,
musela rychle vstřebat zvyklosti ředitele, nadšeného budovatele rožnovského
muzea, pro něhož čas nehrál žádnou roli
a stejný postoj očekával i od svých podřízených. Ani Mileně to nebylo proti mysli,
však jindy dovedl ředitel oplátkou vyvolat
sváteční chvilku. A co hlavní – všem spolupracovníkům dával najevo, že se svým
kouskem práce podílejí na velkém díle.
Z jeho jednání bylo zřejmé, že si jejich práce váží.
Měl pochopení i pro to, když po čase zatoužila po samostatnější práci v odborném úseku. Zprvu vedla v podstatě úřední
agendu národopisného oddělení, spočívající ve vedení inventárních knih, a zodpovídala za popis předmětů nově získaných
do sbírek. Komise pro nákup sbírek měla
tehdy jednání každý měsíc a podklady pro
proplacení se účtárně bez pomoci počítačů
předávaly do dvou dnů. Za rok zpracovala
několik tisíc položek. Však to byl čas, kdy
na Petřekově stráni rostly nové usedlosti,
které čekaly na svoje vybavení, a sbírky
narůstaly velkou rychlostí. Ne tak prostory
pro jejich uložení. Využíval se každý možný
i nemožný kout. Zařazení v odborném úseku představovalo pro každého pracovníka
i velký podíl fyzické práce. Ale té se Milena
nikdy nebála.

HABUSTOVÁ, M. – VESELSKÁ, J.: Tradiční pečivo. Praha: Grada 2004.
do jejich studia. Výsledkem byl velmi dobře
hodnocený příspěvek uveřejněný ve sborníku Rozpravy Národního technického muzea.

Příprava knihy Lidová strava na Valašsku
přinesla pevný směr jejímu zájmu, kterému
věnovala mnoho času do konce svého působení v muzeu. PhDr. Jaroslav Štika, autor
knihy, ji tehdy vyzval, aby provedla srovnávací výzkum lidové stravy na Rožnovsku
a připravila doprovodný jídelníček. Sama
se nad volbou své osoby pro tuto práci stále podivuje, ale dr. Štika dobře věděl, proč
si vybral za spolupracovnici právě ji. Formálně ji k tomu předurčovala správa fondu
domácnosti. Neřečeným důvodem však jistě bylo to, že dr. Štika znal Rožnovany a věděl, že u nich se zvídavými otázkami lépe
Samostatně vedla sbírku s pomocným uspěje ten, kdo mluví jejich řečí a zná jejich
názvem „domácnost“, kde ji záhy zaujaly rodinné vazby, kdo nepatří k těm cizím, ktev poměrně velkém souboru litinového ná- ří Rožnov zaplavili v souvislosti s Teslou.
dobí značky železáren, kde bylo nádobí
odlito. Na podnět vedoucího národopisné- Výzkum lidové stravy pak provázely soutěho odboru, PhDr. Jiřího Langera, se pustila že v přípravě tradičních pokrmů, které pro-
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bíhaly přímo ve Valašském muzeu. U veřejnosti měly dlouhodobý příznivý ohlas.
Pamětnice po léta Milenu i na ulici oslovovaly se vzpomínkami na další zapomínané
pokrmy, a protože byla jejich, netajily se
ani okolnostmi, někdy nelichotivými, které
jejich přípravu provázely. Milena nelenila
a zapsala si. A nejen to. Většinu jídel pro
kontrolu uvařila a předložila rodině. A jak
sama říká, všichni to přežili, mnohdy si
na prostých pokrmech i pochutnali.
Svoje znalosti a kuchařské dovednosti
po léta uplatňovala v celé řadě pracovních
programů, kde ochutnávky tradičních jídel
byly závěrečným potěšením pro návštěvníky. Opakované dotazování našich hostů,
jak uvařit to a ono, vedlo k vydání celé řady
drobných receptářů. Samy názvy těchto
drobných dílek napovídají, který program
obohatily – Po dožínkách hostina, Vánoce na dědině, Ve znamení ryb, Pekařská
sobota, Jaro na dědině, Podzim na poli
a v chalupě. Přirozeně také ony byly jejím
dílem. Obsáhlejší Sladkou šrotku, kde se
vedle tradičních pokrmů mohl čtenář dočíst i návody na přípravu domácích likérů
s využitím vonného kvítí, sestavila spolu
s Vandou Vrlovou, svou nejbližší kolegyní.
Milena je také spoluautorkou knížky Jiřiny
Veselské s názvem Tradiční pečivo, vydané
ve velkém nákladu, pro niž připravila celou
receptovou část, vybrala vhodné fotografie
a pořídila výpisy z literatury k doplnění odborného textu. Přímo Rožnovu a osobitostem ve stravovacích návycích jeho obyvatel, které byly jen částečně poznamenané
někdejším lázeňstvím, chce věnovat knížku, kterou právě připravuje. Nese název
Prostřený stůl Rožnovanů a měla by být
vydaná do Vánoc roku 2010. Pokud se mi
doneslo, má to být mnohovrstevná vzpomínková práce, postihující barevnost stravovací kultury právě a jen v rodišti autorky.
Čekám pěkné čtení pod stromeček.

Po druhé mateřské dovolené se totiž stala
správkyní fotoarchivu. A našla si své radosti také tady. Však kdo jiný by mohl lépe
určit staré fotografie z rožnovského prostředí než rodák, který ví, koho se případně zeptat, když si není určením tak docela
jist. Při spoustě mravenčí práce s vedením
současných dokumentárních materiálů byl
jí právě fond starých fotografií vypovídající
o skutečnostech, které minuly, velkým potěšením. Hlubokou znalost svěřeného sbírkového fondu prokazovala také při výběru
fotografií, které doprovázely články kolegů,
a při výběru fotografií pro publikace o Valašském muzeu v přírodě. Samostatnou
kapitolu tvořila příprava řady výstav z muzejního prostředí, ať už domácích, nebo pro
zahraničí. Jednu z nich, kterou připravila
a realizovala doslova na koleně spolu s kolegou Zdeňkem Cviklem, můžeme ještě
vidět v podstřešním sále Sušáku. Její název Valašsko – opravdu zmizelý svět? vede
návštěvníka k zamyšlení nad posláním našeho muzea.
Poradila si i s digitalizací a skenery, technikou, kterou přinesla do správy fotoarchivu
poslední léta. Před odchodem do důchodu
se jí podařilo vložit několik desítek tisíc záznamů o fotografiích základní řady a přiřadit k nim náhledy. Práce, kterou ocení až
příští muzejníci.
Naše šedesátnice patří k těm několika
pracovníkům, kteří svůj život trvale spojili
s Valašským muzeem v přírodě. Nabízí se
napsat, že zcela v duchu rodinné tradice.
Jako bytostná Rožnovanka věnovala poctivou brázdu své celoživotní práce dokumentaci lidové kultury Valašska a Rožnovska.
Když jsem po ní loudila odpověď na otázku, co ji v muzeu těšilo, řekla mi mnohé, ale
ta poslední věta byla: „Těší mne to, že se
lidé do muzea vracejí a přivádějí další generace.“ Však je to i její zásluha.

Z toho, co bylo řečeno, by se mohlo zdát,
že se Milena profesně zabývala tradiční Díky, Miluško. Ať je ti dobře na světě.
stravou. Už léta tomu tak není, je to jen její
soukromý zájem, záliba, jakýsi „vedlejšák“,
Marie Brandstettrová
ze kterého jsme v muzeu rádi těžili.
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ĽUDOVÉ BÁBKOVÉ
DIVADLO A BABKÁR
ANTON ANDERLE
HAMAR, J.: Ľudové bábkové divadlo a bábkár
Anton Anderle. Bratislava: Slovenské centrum
pre tradičnú kultúru, 2008, 224 stran.
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Publikace Ľudové bábkové divadlo a bábkár Anton Anderle vznikla na základě
dlouholeté spolupráce autora a předního
slovenského lidového loutkoherce Antona
Anderleho, ale také díky bohatému archivu, který si Anderle o činnosti své rodiny,
jež se věnovala loutkářskému řemeslu
po čtyři generace, důsledně vedl. Ačkoli
má publikace dokumentární charakter – tj.
snaží se uvést do historických souvislostí
loutkářství na Slovensku, přibližuje práci
s loutkami především v rodině Anderlovců
a načrtává životopis „posledního“ lidového loutkáře Antona Anderleho – je psána
velmi odlehčeně, vtipně, ale s úctou k tématu samotnému. Přináší také četné fotografické přílohy a texty vybraných lidových
loutkových her. Shromažďuje mnoho citací
a vzpomínkového vyprávění, čímž se text
stává čtenářsky poutavějším.
První polovina knihy uvádí do kontextu
loutkoherectví na Slovensku. Jeho počátky sahají na přelom mezi 16. a 17. stoletím, kdy do Rakousko-Uherské monarchie
(tedy i do Čech a na Slovensko) začínají
pronikat kočovné divadelní společnosti
z Itálie, Německa nebo Anglie. Byli to potulní muzikanti, herci, zpěváci nebo kouzelníci, a pokud hráli s loutkami, byl to
dobový úzus, který nahrazoval živé herce.
Mohli si tak dovolit široké obsazení postav
(jinak bylo běžné, že ženské role přebírali muži) a také dobovou satiru, která byla
v jarmarečním provedení takovéto zábavy
velice častá. O lidovém loutkovém divadle
můžeme mluvit až od poloviny 19. století.
V této oblasti vynikly především některé
rodiny, v nichž se samotné loutkářské řemeslo (vybavení divadla) i kočovný život
dědil z otců na syny. Zapojena byla ale
celá rodina od nejútlejšího věku. Chlapci byli po ruce u divadélka mužské části
rodiny, ženy a děvčata šily a opravovaly
loutkám kostýmy, malovaly kulisy a staraly
se o zisk z představení. Mezi nejznámější na Slovensku patřily rodiny Dubských,
Strážanovců či Anderlovců, přičemž jak
J. Hamar dokazuje v sestaveném rozvětveném rodokmenu, rodiny se vzájemně
prolínaly. Linii, která vede až k Antonu
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Anderlemu, začínáme prostřednictvím autorova vyprávění sledovat od chráněnky
Jana Strážana (1856–1939), Evy Kouřilové
(1880–1969), což byla Antonova babička. Z jejich čtyř dětí právě synové Bohuslav (1913–1976) a Jaroslav (1916–1982)
nejvíce proslavili Anderlovskou rodinnou
tradici lidového loutkářství. Po otci Bohuslavu pak převzal loutkové divadélko
nejstarší z šesti dětí, Anton (1944–2008).
Juraj Hamar věnoval kočovnému životu
loutkářské rodiny plnému odříkání, bídy,
dost často i „komediantského opovržení“,
draze vydělaného chleba na obživu, ale
také radostných jiskřiček v očích diváků
loutkového divadélka, první ze čtyř kapitol
své knihy s názvem Komedianti.
Ve druhé kapitole se již autor věnuje samostatné loutkářské dráze Antona Anderleho.
Sleduje nejprve jeho dětství u rodinného
divadla – po kočovném životě nakonec
zakotveného v Radvani u Bánské Bystrice.
Především se však věnuje jeho obtížným
začátkům a prosazování se v povědomí
diváků v totalitním režimu. (Například Bohuslav Anderle, otec Antona, nesměl loutkové divadlo hrát od 60. let 20. století až
do konce života v roce 1976.) Postupně
však Anton dokázal získat četné publikum
jak v domácím prostředí, tak také na nejrůznějších věhlasných divadelních festivalech v zahraničí. Jako zlomový označil
J. Hamar rok 1984, kdy se Anton Anderle
na pozvání Milana Knížáka poprvé prezentoval s divadlem svého otce v Praze, kde
bylo přítomno také mnoho zahraničních
publicistů a divadelních kritiků, jako byla
například Holanďanka Hetty Paërlová. Ta
byla z klasického předvedení Anderlovského loutkového divadla zcela unesená a brzy na to prosadila, aby se Anton
účastnil jednoho z největších loutkářských
festivalů v Holandsku. To mu otevřelo cestu do světa. Pochopitelně až do roku 1990
musel vůči režimu dělat různé ústupky
a někdy povolení pro výjezd nezískal. Až
po převratu se mohl tradičnímu loutkovému divadélku svého otce věnovat jako
živnostník naplno. I přes modernější vybavení, které mu nabízela doba, zachovával

otcův repertoár, který se Bohuslav naučil
zase od svých strýců z rodiny Strážanů,
dodržoval tradiční způsob vedení i namlouvání loutek – včetně intonace pro
jednotlivé postavy, a především hrál s původními loutkami, které se v jejich rodině
udržely od konce 19. století.
V dobách, kdy Anton Anderle nemohl tak
aktivně hrát, jak by si sám přál, poctivě
shromaždoval rodinný archiv, sestavený
z fotografíí, vzpomínek a výpovědí členů
rodiny (zapsaných či nahraných), plakátů z nejrůznějších představení, výstřižků
z novin apod. Jeho hlavní zálibou však
byla úctyhodná sbírka marionet, s nimiž
hrával nejen jeho otec a strýc, ale některé
pocházely i zdob působení praděda Jana
Strážana. Sbírku tvoří různě velké sady
marionet velikosti od 20 cm až po 1,5 m.
Neodmyslitelnou součástí sbírky je také
Gašparko, jeho žena Žabínka, koník Mišo
– hned v několika řemeslných vyhotoveních. Kašpárek byl jednou z nejvděčnějších a nejoblíbenějších loutek, jako chór
posouval děj hry dopředu, častěji však
zlehčoval napínavou atmosféru a svými
žerty bavil publikum různých generací.
O sbírce a marionetách pojednává třetí,
předposlední kapitola knihy.
Poslední část je věnovaná zmíněným původním hrám, které se tradovaly v rodině Anderlovců po několik let, J. Hamar
z velkého množství vybral nejoblíbenější
a uvedl je zde v celém znění: Gašparkova cesta do Ameriky alebo Turecký ostrov,
Don Šajn, Šlusnumer a Nejmenší cirkus
na svete.
Kniha Juraje Hamara přináší nový pohled
na Bábkové divadlo na Slovensku, především díky materiálu, který zpracovává.
Mnohé z cenných informací, které sesbíral
sám autor, ale které také zveřejnil z rodinného archivu Anderlovců, nebyly dosud
publikovány. Propojuje v knize vzpomínkové vyprávění, beletristické prvky, dokumentární pohled, ale také vědeckou práci.
Neopomíjí poznámky pod čarou, odkazy
na citace a bibliografické údaje, přidává
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soupis literatury a rozsáhlé dvojjazyčné resumé. Je škoda, že popisky k jednotlivým
fotografiím, kterých je v knize velké množství, jsou uvedeny až v závěru publikace,
což znesnadňuje čtenáři orientaci.
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Na závěr je nutné zdůraznit, že se Juraj
Hamar autorsky podílel kromě výše uvedené publikace také na jedinečné související
výstavě s příhodným názvem: S drôtom
v hlave. Ľudové bábky zo zbierky Antona
Anderleho. Pořádalo ji Slovenské národné
múzeum v Bratislavě ve spolupráci s Múzeem bábkarských kultúr a hračiek hrad
Modrý Kameň a rodinou Anderlovců. Veřejnost se z ní mohla těšit od 4. 12. 2009
do 18. 4. 2010 (pro velký zájem bylo trvání
výstavy o měsíc prodlouženo). Jako autoři
fotografií s J. Hamarem spolupracovali Helena Bakaljarová, Julo Nagy, Tibor Szabó,
část byla použita z archivu Antona Anderleho. Hlavními garanty výstavy byli Branislav Rezník, Helena Ferencová. Samotné
bratislavské výstavě předcházela méně
rozsáhlá výstava v rámci Mezinárodního
festivalu tradičního loutkového divadla
Anderleho Radvaň 2009 v Bánské Bystrici, která se konala mezi 3. a 5. 9. 2009, při
příležitosti nedožitých 65. narozenin Antona Anderleho. Právě zde byla kniha Juraje
Hamara slavnostně pokřtěna.
Hlavní náplní výstavy v SNM byly pochopitelně loutky ze sbírky A. Anderleho. Kromě marionet všech velikostí v originálních
kostýmech mohl divák spatřit také ručně
malované kulisy, maketu loutkového divadélka, které stavěli Anderlovci po příjezdu
s maringotkami do nové lokality, v níž se
hrály některé doprovodné programy k výstavě (mj. zde představoval své loutkové
divadlo Teatro Carnevalo i J. Hamar). Součástí byla také projekce z dokumentárního filmu (Život, práca a umenie ľudového
bábkara Bohuslava Anderleho v Banskej
Bystrici), který ve spolupráci s otcem Antona natočil bratislavský Divadelní ústav
v roce 1972.
Klára Císaríková
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CHVÁLA ŘEMESLA
JAROŠOVÁ, Barbora – LIĎÁK, Petr: Chvála
řemesla. Katalog stejnojmenné výstavy
uspořádané Valašským muzeem v Rožnově
pod Radhoštěm 5. 3.–22. 11. 2009. Rožnov
pod Radhoštěm 2009, 47 stran.

Knihovny odborných pracovišť v loňském
roce obohatil nevelký, ale kvalitně zpracovaný a názorný katalog Chvála řemesla,
vydaný v rámci grantového projektu MK
ČR na podporu výzkumu a vývoje Tradice
řemeslné a rukodělné výroby na Valašsku
a Těšínsku – identifikace. Vznikl jako doprovodný materiál k výstavě, pořádané
v rámci téhož projektu v prostorách tzv.
Sušáku, který je součástí Valašského muzea v přírodě.
Autoři si dali za úkol představit prostřednictvím výstavy a katalogu pro region typické výroby a řemesla: kovářství, kolářství, bednářství, provaznictví a ševcovství.
O každé z výrob se pokusili shromáždit co
nejvíce údajů, ať už z odborné literatury,
z muzejního archivu a fotoarchivu, či prostřednictvím terénního výzkumu. Každé
řemeslo či výroba je představeno z obecně historického hlediska a z hlediska regionálních specifik, zmíněno je sociální
postavení jeho provozovatelů a nechybí
ani exkurz do folklóru v podobě lidových
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rčení, která se k tomu či onomu řemeslu
vážou. Zvláštní důraz se pak klade na sortiment výrobků a technologii výroby, získávání a přípravu materiálu i na jednotlivé
výrobní postupy včetně užívaného nářadí.
Přínosem výstavy i katalogu je detailní
popis pracovních postupů (výroba sekery, kola, bedněné nádoby a boty), doplněný vyobrazeními Karla Rosenkranze.
Zajímavý a užitečný je například i přehled
základních provazů užívaných v zemědělství. Ocenit je třeba také slovníček pojmů,
vztahujících se k práci jednotlivých řemeslníků a výrobců, který přibližuje publikaci
i zájemcům z řad laické veřejnosti. Fotografie, kterými je katalog doplněn a které
byly rovněž součástí výstavy, pocházejí
vesměs z období kolem roku 1930, nechybí ale ani fotografie bednáře z roku 1974
a fotografie prezentace výroby provazu
ve Valašském muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm na počátku devadesátých let 20. století.
Drobná publikace Valašského muzea
v přírodě je přínosem k lepšímu poznání
a popularizaci řemesel a výrob na Valašsku i k poznání způsobu života jejich nositelů a obyvatel valašského venkova všeobecně.
Jarmila Pechová
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