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STUDIE

POČÁTKY SBÍRKOVÉHO 
FONDU VALAŠSKÉHO 
MUZEA V PŘÍRODĚ 
VE VZTAHU K SOUROZEN-
CŮM JAROŇKOVÝM

Lenka Kučerová
Valašské muzeum v přírodě – sbírkový fond – 
Jaroněk – Rožnov pod Radhoštěm – umělecké 
řemeslo.

V  existující literatuře se jednotliví autoři 
věnují vzniku a  vývoji Valašského muzea 
v  přírodě nebo činnosti Musejního spol-
ku v Rožnově pod Radhoštěm, který stál 
u zrodu muzea. Postihují však především 
moment ustavení této instituce, problémy, 
s nimiž se u prvopočátků potýkala, a  jak 
dále probíhal její vývoj v  souvislosti se 
společenskými změnami a změnami zřizo-
vatelů.1 Vyzdvihují primát Valašského mu-
zea jako muzea v přírodě – nového feno-
ménu na určitém území. Zatím jen okrajo-
vě se však dotýkají toho, co dělá muzeum 
muzeem – tedy sbírkového fondu. Nutno 
také konstatovat, že vzhledem k zaměře-
ní a  obecnému chápání Valašského mu-
zea v přírodě jeho sbírkový fond obsahuje 
množství sbírek etnografického charak-
teru a  patří k  jeho hlavním úkolům tako-
vé sbírky rozšiřovat. Právě ve  spojitosti 
se sourozenci Jaroňkovými však muzejní 
sbírky zahrnují i předměty zcela jiné pova-
hy, čekající na své podrobné zpracování.

Již Bohumír Jaroněk publikoval teze 
o  tom, jaká by měla být idea či podoba 
vznikajícího muzea – nejen uchování sta-
rých dřevěných chalup, kterým s  postu-
pující dobou hrozil zánik – „…muzeum 
v přírodě nebylo by úplné, kdyby se okolo 
jeho chalup nepovalovalo staré rolnické 
a řemeslnické rekvisitorium a v chalupách 
staré mlýnky, kadluby a fukary a starý ná-
bytek tvořící valašské jizby…“ Podobně 
jako dovětek: „Tance, lidové obřadnos-
ti, veselí a hry nedají se však v musejích 
uchovat. Žijí jen, jsou-li zatančeny a znovu 
prožity…“2 Tímto záměrem se při budová-
ní řídil, stejně tak jako ostatní členové Mu-
zejního spolku, kteří se na vzniku a chodu 
muzea podíleli. I když se muzeum v příro-
dě odlišuje od klasického kamenného, je 
patrné, že bez „věcí“ se neobejde. 

Sbírkový fond Valašského muzea v  pří-
rodě obsahuje zajímavé materiály, doku-
mentující prvotní sbírkovou činnost. Je 
spjata nejen se sourozenci Jaroňkovými, 
ale i  s ostatními členy Muzejního spolku. 
Zřejmě z  roku 1912 je přípis3 – prosba 
o dary ke zbudování „Valašského muzea“, 
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podepsaná jak členy spolku, tak tehdej-
ším rožnovským starostou. Apeluje na po-
skytování peněžních darů či starožitností 
– lidového umění, dokladů řemesel, sta-
rých knih, listin…Ať tato výzva nebo pro-
sté uvědomění místních obyvatel a  jejich 
ocenění dokladů minulosti opravdu vedly 
ke vzniku sbírkového fondu muzea. 

Zajímavým dokladem jsou „Všeho dru-
hu záznamy Musejního Spolku v  Rožno-
vě p.  Radh.“4 Jedná se o  zápisy z  dění 
ve  spolku mezi lety 1913–1927. V  růz-
norodých záznamech se objevují zmínky 
o darech či koupích předmětů (mezi nimi 
od Jaroňků např. nástěnné hrací hodiny). 
Dále informace o řemeslnících schopných 
vyrobit tradiční oděv a obuv; události tý-
kající se odkupu staré radnice, jejích oprav 

i bourání a přesunu. Součástí je též soupis 
vhodných věcí, které mají lidé na půdách.5 
Patrně od  roku 1913 byl veden první in-
ventář6, který byl zatím pouze soupisem 
předmětů - bez číslování jednotlivých po-
ložek. Zápisy nám sice poskytují informa-
ce o majitelích, nákupních cenách apod., 
názvy předmětů jsou však velice strohé 
a  je velice problematické, možná téměř 
nemožné hledat spojitost těchto zápisů 
s  položkami v  následných evidenčních 
knihách a  popřípadě doplnit informace 
k nejstarším číslovaným předmětům. Nic-
méně některá zjištění jsou přínosná bez 
těchto vazeb. Například – jsou odlišené 
věci uložené/vystavené v  muzejních skří-
ních v léčebném domě, ostatní jsou v bytě 
bratří Jaroňků, nebo později přenesené 
do inventáře radnice. Již tehdy je jako ma-

B. Jaroněk: Letní den, barevný dřevoryt, sign., inv. č. 49962, VMP
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jitel exponátů často uváděn Muzejní spo-
lek, ale také bratři Jaroňkové, Lesní úřad 
Rožnov, farní úřad Rožnov nebo jednotliv-
ci. K nim se váže většinou zmínka v po-
známce o zapůjčení předmětů – např. „za-
půjčeno muzeu až do odvolání“, případně 
údaje o  navrácení majiteli. Výčet těchto 
prvních položek zahrnuje například foto-
grafie, listiny, knihy, podmalby na  skle, 
plastiky, kraslice, keramiku, staré mince, 
kroje či jejich části, později nábytek, ná-
dobí, kolovraty, pečetidla … V majetku Ja-
roňků jsou uváděny mřežky, vyvazovačky, 
bílé šátky, pruhy plachet a úvodnic, rukáv-
ce, otisky perníku, mísy, slovácká kerami-
ka, kraslice a  také staré lidové dřevoryty 
a obraz Valašského muzea. Během času 
některé z  těchto předmětů změnily maji-
tele a připadly přímo muzeu, nebo k nim 
přibyly další příspěvky, jak dokládá děkov-
ný dopis Muzejního spolku – vzniklý někdy 
před rokem 19287. I  zde jsou mezi dárci 
zmiňováni Jaroňci.

Chronologicky navazují další soupisy – in-
ventář muzea (včetně staveb a technické-
ho vybavení) z roku 1930 a seznam před-

mětů z let 1931–19558. Ten nám umožňuje 
zjistit, jak byly jednotlivé exponáty nain-
stalovány v objektech, ukazuje nám nárůst 
vystavených věcí; a i když není zcela jas-
né, zda uvedené předměty byly majetkem 
spolku, nebo šlo o soupis všech vystave-
ných věcí, jsou zde uváděny např. obrazy 
od Bohumíra Jaroňka, ale také „Jaroňkova 
moderní keramika“ i s návrhy.

Z předešlého je patrné zapojení zakladate-
lů nejen po stránce ideové. Již tento vklad 
do vínku Valašského muzea byl poměrně 
bohatý. Sourozenci Jaroňkovi svůj přínos 
ještě povýšili o další velmi početný fond, 
který možná i díky „své povaze“ poněkud 
vzdálené myšlence muzea v  přírodě stál 
mimo zájem muzea, jež se svou povahou 
zabývalo „tím lidovým“. Postupně se za-
čalo i  s  těmito sbírkovými předměty pra-
covat, ale spíše dílčí formou. Na své cel-
kové využití a zhodnocení stále čekají. 

Oním osobním vkladem je myšlena bo-
hatá pozůstalost Bohumíra, Aloise a Julie 
Jaroňkových, do značné míry vycházející, 
s  trochou nadsázky řečeno, z  jejich „ob-

A. Jaroněk: talíř porcelánový, ruční malba, sign., inv. č. 60491, VMP
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čanských povolání“. Vlastnili a  provozo-
vali umělecko – výtvarné dílny, Bohumír 
se uplatňoval jako malíř a  grafik, Alois 
vedl malírnu keramiky, je autorem většiny 
návrhů na  porcelán a  gobelíny; Julie za-
bezpečovala chod domácnosti a podílela 
se na výrobě gobelínů. Naším cílem není 
hodnotit, nakolik se hlavním aktérům a po-
tažmo i  dílnám dařilo. Z  hlediska tématu 
sbírek je pro nás podstatná skutečnost, že 
oba bratři byli velice plodní, zdá se i velice 
šetrní; také trochu sběratelé, kteří nechtějí 
nic vyhodit. Ve  prospěch muzea nahrála 
skutečnost, že ani jeden ze sourozenců 
neměl potomky, a ač jejich uměleckou díl-
nou prošlo několik „dekoratérů“ – u Jaroň-
ků se vyučili a  pak osamostatnili9. Umě-
lecko – výtvarné dílny tak vlastně osobami 
Jaroňků začaly i  skončily. Inventář dílen, 
ale i  některé předměty osobní, připadly 
v roce 1945 Valašskému muzejnímu spol-
ku – potažmo muzeu.

Hlavním materiálem, který nám poskytuje 
informace o  dědictví Jaroňků, je vyrov-
nání pozůstalosti po Julii Jaroňkové, kte-
rá ze sourozenců zemřela jako poslední 

12.7.1945. Od  září roku 1945 probíhalo 
pozůstalostní řízení. Jeho součástí bylo 
sepsání majetku v domě čp. 518 (tzv. Ja-
roňkova galerie) a  protokol o  konečném 
vypořádání jednotlivých závazků a úpravě 
práv dědiců10. 

V  odkaze na  závěť Julie Jaroňkové je 
zmínka o dřívější dohodě mezi sourozen-
ci, která mezi nimi stanovovala přechod 
vlastnických práv. Ten, který ostatní pře-
žije, přenechá majetek Valašskému mu-
sejnímu a  národopisnému spolku jako 
univerzálnímu dědici (s několika drobnými 
výjimkami). Takto nabyté jmění je nezci-
zitelné a  spolek je musí využívat pouze 
ke kulturním účelům.

Jednou ze zmiňovaných výjimek jsou ob-
razy a grafiky (cca 75 ks), které již tehdy 
patřily muzejnímu spolku. Autory obrazů 
byli jak bratři Jaroňkové, tak jejich umě-
lečtí současníci. V  protokolu je uvedeno, 
že tato díla darovali bratři spolku již dříve, 
ale protože spolek neměl vhodné prostory 
pro jejich umístění, bylo dohodnuto ulo-
žení obrazů v  domě Jaroňků. Podobně 

A.Jaroněk: návrh dekoru na dózu, sign., inv. č. 52456, VMP
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ještě za života Aloise či Julie byly předány 
rožnovské knihovně beletristické knihy11 
a dlouholetý zaměstnanec dílen Bohuslav 
Pavlát již dříve dostal zásoby bílého por-
celánu, štětce, barvy a  jiné malířské po-
třeby12. Věci spotřební – potraviny, palivo, 
kuchyňské vybavení aj. společně s určitý-
mi právy na užívání domu připadly neteřím.

Ostatní věci, většinou umělecké povahy, 
podstatným způsobem rozšířily tehdejší 
sbírkový fond muzea a  tvoří významnou 
složku i nadále, i když počet předmětů se 
za dalších šedesát let podstatně rozrostl.  

Jaký je tedy poněkud stručný výčet před-
mětů sbírkového fondu Valašského muzea 
v přírodě spojených se jménem sourozen-
ců Jaroňkových?

Téměř 300 ks položek uvedených v  pro-
jednávané pozůstalosti vychází ze sběra-
telské činnosti zakladatelů muzea. Jejich 
zájem o  lidovou kulturu a  stará řemesla 
přinesla do  muzejních sbírek keramiku 
(džbány, talíře, mísy) např. ze Slovenska či 
Vyškova; a velké množství výšivek, šátků 
a dalších krojových součástí.13

Sběratelská pozornost byla zaměřena 
také na  umění. Již při svých studijních 
cestách Bohumír získával různá umělecká 
díla, další kupovali nebo dostávali od  ji-
ných autorů. Proto jsou ve výčtu uvedena 
díla starých mistrů (A. Dürer, V. Hollar, ital-
ští mistři), dále např. litografie F. Kalivody, 
a v neposlední řadě díla současníků, často 
jejich přátel (J. Votruba, F. Ondrůšek, F. 
Duša, J. Prokop, A. Mervart). Zajímavým 
zástupcem této skupiny jsou také staré ja-
ponské dřevořezy.14   

Poměrně malou skupinkou je pak skupina 
plastik, jejímiž autory jsou převážně sou-
časníci – J. Uprka, R. Hlavica, J. Pelikán 
či J. Knebl.

Spolek též převzal odbornou knihovnu – 
díla o  lidovém umění, cizím umění, alma-
nachy SVUM, Ottův slovník naučný, časo-
pis Hollar…

Nejpočetnějšími skupinami jsou však věci, 
které pocházejí z „vlastní činnosti“ souro-
zenců Jaroňkových, některé z nich nejsou 
v  pozůstalosti ani konkrétně vyčíslovány 
– jsou součástí domu, který připadl muzej-
nímu spolku.

V evidenci Oddělení dokumentace VMP je 
více než 7000 položek zahrnujících rodné 
listy, doklady o studiu aj. úřední dokumen-
ty rodiny Jaroňků, rodinné fotografie, de-
níky a zápisníky Bohumíra či Aloise. Také 
pohlednice a  fotografie z  cest – Říma, 
Benátek, Dubrovníka, Egypta, Cařihradu, 
Řecka; pohlednice z  Kodaně, Stockhol-
mu, jazykové učebnice, turističtí průvodci; 
fotografie Štramberka nebo různých used-
lostí. Dále jsou evidovány katalogy výstav, 
novinové články Bohumíra Jaroňka, do-
pisnice s  reprodukcemi prací Bohumíra 
Jaroňka, veršovaná přání přátelům. Nej-
početnější skupinou je pak koresponden-
ce, zřejmě pečlivě uchovávaná – s A. Hrst-
kou, B. Bartošem, J. Baruchem, F. Dušou, 
Z. Braunerovou, J. Köhlerem, A. Mervar-
tem, F. Ondrůškem, F. Václavíkem, s Mu-
sejní společností ve  Valašském Meziříčí, 
Společností Národopisného muzea Čes-
koslovanského, Hollarem; nebo množství 
přihlášek a pozvánek na výstavy SVUM.15

Druhou nejpočetnější skupinou evidova-
nou ve sbírkovém fondu VMP jsou návrhy 
na výrobky umělecko – výtvarných dílen. 
Jejich počet přesahuje 1400 položek. 
Z velké většiny převažují návrhy na kera-
miku – vázy, dózy, servisy, talíře, jejichž 
autorem je Alois Jaroněk, popř. někteří 
další zaměstnanci dílny16. Ve  složce, kde 
jsou shromážděné tzv. nejstarší návrhy 
na  keramiku, najdeme keramiku různě 
členitých tvarů a s plastickým zdobením, 
mnohdy až na  hranici reálnosti výroby 
a  funkčnosti navržené keramiky. Pozděj-
ším návrhům dominuje výzdoba formou 
malovaného dekoru na  jednoduchém 
keramickém tvaru. Uplatnění motivů pak 
můžeme porovnávat na  sbírce keramiky 
z  dílen, čítající cca 130 ks. Některé kusy 
byly součástí inventáře dílen a  následně 
pak muzejního spolku17, ale mnoho další 
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keramiky se podařilo systematicky dopl-
ňovat převážně od konce 90. let 20. století 
a mapovat tak podrobněji činnost umělec-
kých dílen v Rožnově pod Radhoštěm.18

Podobné porovnání můžeme učinit i v pří-
padě gobelínů, na jejichž výrobě se podí-
lela i Julie Jaroňková. Opět máme na vý-
běr několik stovek návrhů a rozpisů barev 
na  gobelíny, kabelky, paravány či různé 
podušky. Autorem návrhů je z bratrů Ja-
roňkových převážně Alois19, nebo další 
zaměstnanci dílen20. Ve  sbírkách muzea 
je zastoupena zhruba dvacítka utkaných 
gobelínů a také zachovalé stavy na  jejich 
tkaní. 

Návrhy se nesoustřeďovaly pouze 
do  těchto dvou směrů či typů. Převáž-
ně Alois je autorem předloh na  nábytek, 
dřevěné kazety, nože na  dopisy, dokon-
ce na  kompletní vybavení pokojů – vše 
je stylově sladěno – nejen jednotlivé kusy 
nábytku, ale také tapety či osvětlovací za-
řízení. Je zde vidět snaha po stylové čis-
totě a  jednotnosti. Zatím nemáme žádné 
indicie, zda byl nějaký takový pokoj rea-
lizován. Z  nábytkových jednotlivin jsou 
ve sbírkách dva kusy židle (dle existujícího 
návrhu), zřejmě se v  dílnách vyskytovaly 
jako nabízené zboží.   

Na  závěr se dostáváme k  další význam-
né skupině sbírkových předmětů – obra-
zům bratrů Jaroňků. Jmenování obou je 
zde uvedeno záměrně, ač v povědomí je 
s tímto druhem umění spojován Bohumír. 
Je pravda, že jeho díla jsou zastoupena 
početněji, nicméně i několik maleb Aloise 
je možno považovat za  poměrně zdařilé 
a svědčí o jeho výtvarných schopnostech. 
Nejstarší Bohumírovy kresby a  malby 
(akvarely) pocházejí z  doby jeho pobytu 
v Budapešti či Egyptě.21 Z deníků lze sa-
mozřejmě vyčíst, že malby měly sloužit 
k zajištění živobytí a tudíž jich bylo vytvo-
řeno více; lze tedy hovořit o určitém štěstí, 
že ne všechny byly prodány. Motivy, které 
dále časově navazují a mají svůj vznik již 
po návratu z ciziny, ať v podobě různých 
náčrtů, kreseb či opět akvarelů, zobra-

zují různé krajinné studie nebo chalupy, 
studny, zvoničky či kostely.22 U tempero-
vých maleb je pak patrné větší směrování 
ke stylizaci; mnohé z těchto obrazů lze jak 
z  hlediska tvarosloví, tak barevnosti po-
važovat za možné návrhy či motivy, které 
mohly být využitelné při Jaroňkově grafic-
ké tvorbě.23 

Právě dřevořezy Bohumíra Jaroňka jsou 
z jeho tvorby ceněny nejvíce.24 Malou sku-
pinu těchto grafik tvoří plakáty s typickými 
motivy Štramberka, plaměňáků, kohouta 
či města Příbora. A je nutno poznamenat, 
že plakátem vše vlastně začalo.25 Ostatní 
velkoformátové vícebarevné či tónované 
dřevoryty26 už sloužily jako samostatná 
umělecká díla.27 Z  pohledu sbírkového 
fondu Valašského muzea je unikátní, že 
můžeme sestavit celou chronologickou 
řadu těchto grafik. Soubor o  to cenněj-
ší, protože některé typy se ve  sbírkách 
zachovaly v  omezeném množství a  ani 
v  nabídkách starožitností či soukromých 
osob se s nimi nesetkáváme. Dalším po-
zitivem je zachování soutiskových desek 
k některým motivům28 nebo existence fo-
tografické předlohy, následně i  kresebné 
či barevné předlohy a také pokusné tisky, 
při kterých se dolaďovaly poslední detaily 
a barevnost.

Lze předpokládat, že stávající soubor 
může být doplněn o další doklady tvorby 
sourozenců Jaroňkových, neboť ve  své 
práci byli velice plodní. Občas se ob-
jeví nabídky od  soukromých majitelů, 
nebo na  jejich díla narazíme v nabídkách 
aukčních domů či starožitností. Valaš-
ské muzeum však vlastní soubor zřejmě 
nejrozsáhlejší a  nejhodnotnější, který si 
zasluhuje důkladné zpracování. Můžeme 
tak přispět ke zhodnocení celého odkazu 
Jaroňků a získat ucelenější pohled na vý-
znamné osoby spjaté nejen s  Valašským 
muzeem, ale i kulturním životem Moravy.
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POZNÁMKY
1 O historii spolku a muzea např. jednotlivé 
studie v Almanachu k 75. výročí založení VMP, 
BEČÁK J. Valašské muzeum v přírodě, VESEL-
SKÁ J. Valašské muzeum v přírodě, RYŠICOVÁ 
L. Valašské muzeum v přírodě, FOLTÝNOVÁ I. 
Osvětová činnost Bohumíra Jaroňka.

2 JARONĚK B. Valašské museum v přírodě, s. 
17, dále např. JARONĚK B. Živé museum: „ Ne-
smí býti mrtvým skladištěm nasbíraného, mu-
sejního bohatství, nýbrž žijícím organismem, 
kde všechen život ve vážných i radostných a jis-
křivých formách zpřítomní valašskou starodáv-
nost.“ JARONĚK B. Živé museum – národopis-
ná dědina, JARONĚK B. Živé museum Valašska, 
Naše Valašsko … aj.

3 A 21561 Musejní spolek v Rožnově pod Rad-
hoštěm vznáší vám uctivou prosbu…

4 A 7376

5 Lze předpokládat, že v případě prvních „sbír-
kových předmětů“ se vzhledem k dobové praxi 
sbíraly věci nevšední, ty obyčejné nesplňovaly 
estetické hledisko, nebo byly používány při ka-
ždodenní práci až do svého zániku. I když jistý 
posun ve vnímání je patrný již z Jaroňkova „sta-
rého rekvisitoria povalujícího se kolem chalup“.

6 bč Inventář sbírek Musejního Spolku v Rožno-
vě, SIII01

7 bč. Děkovný dopis, SIII01

8 A 21208 a A 26490

9 HRŮZKOVÁ D. Rožnovský malovaný porcelán

10 A 8434

11 V domě se dosud nacházely, aby v době války 
nebyly v knihovně zabaveny.

12 V závěti mu bylo poskytnuto právo na užívání 
prostor v domě a povinnost hlídat dům a sbírky 
v něm uložené.

13 Poměrně podrobný seznam textilií je zapsán 

v deníku Bohumíra Jaroňka, inv. č. A 7320. Kro-
mě názvu je často uvedena lokalita, kupní cena, 
rok koupě, eventuelně další poznámky.

14 V době, kdy v Evropě byla technika dřevorytu 
či dřevořezu dávno na ústupu, zažíval japonský 
dřevořez v 18. a 1.pol. 19. století svůj vrchol 
a stal se jedním ze vzorů při znovuobnovení 
této grafické techniky v Evropě – hlavně Paříži. 
Vyznačoval se jednoduchými liniemi bez stíno-
vání. Existence několika grafik v Jaroňkovských 
sbírkách svědčí o vlivu těchto prací na dřevoře-
zy B. Jaroňka (nebo alespoň o jeho seznámení 
s nimi.).

15 podrobnější výčet viz PREJDOVÁ, R. Pozůsta-
lost sourozenců Jaroňkových…

16 F. Duša, A. Smutný, K. Solařík, J. Nývlt, L. Ma-
tějka, J. Horn, A. Juříček. Zatímco na keramice 
je jako označení uvedena většinou signatura 
uměleckých dílen, na návrzích jsou v mnoha 
případech podpisy skutečných autorů a je tedy 
možné dohledat pravého tvůrce motivu.

17 Ve vypořádání pozůstalosti je sice zakotvena 
nezcizitelnost uměleckých děl, ale zároveň jsou 
z této podmínky vyňaty dřevoryty a keramika, 
které jsou zachované ve větším počtu. Ty může 
univerzální dědic odprodat a získané prostředky 
použít na nutné úpravy domu po Jaroňcích.

18 HRŮZKOVÁ D. Rožnovský malovaný porcelán

19 Bohumír bohužel neúspěšně usiloval o místo 
ředitele v gobelínce ve Valašském Meziříčí pro 
bratra Aloise po smrti tehdejšího ředitele R. 
Schlattauera v roce 1915. 

20 J. Horn

21 Kromě obrazů je zachováno také několik kolo-
rovaných fotografií ateliéru Strelisky, sice nijak 
nesignovaných, ale připisovaných B. Jaroňkovi 
působícímu v tomto ateliéru. Je zde vidět zruč-
nost při dokreslování pozadí fotografovaných 
jednotlivých postav či skupin.

22 Mezi nimi také několik studií dřevěných sta-
veb využitých v nově založeném muzeu, návrh 
na podobu muzea či vyobrazení již existujícího 
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stavu. Také v denících se můžeme dočíst o ces-
tách po okolí, které zajisté byly zdrojem námětů. 

23 Bohumír Jaroněk nadšeně hájil impresioni-
smus jako vhodný umělecký prostředek pro 
zachycení krajiny a lidí Valašska. Oceňuje své 
současníky, kteří sem zavítali a na tomto úkolu 
se podíleli („Buďme vděčni impresionismu, že 
jeho zření se sneslo na Valašsko. To proto, že 
impresionismus je příliš krásný zjev v umění, 
než aby byl prchavý. ..Krásy Valašska si vynu-
cují interpretace impresionistické..“ 50. členská 
výstava SVUM, s.7). Také Bohumírovy akvarely 
se vyznačují jasnou barevností, citovostí, právě 
oním „dojmem“. V temperách a grafické dřevo-
řezové tvorbě pak převládá ona stylizovanost, 
podřízená jistě i diktátu doby, upřednostňující 
dekorativnost, a pro Bohumíra typická jasná ba-
revnost, obliba určitých barev či odstínů, smysl 
pro detail. 

24 B. Jaroněk se svou snahou o hledání vlastního 
způsobu tvorby v podstatě zasloužil o znovuzro-
zení techniky dřevorytu (přesněji dřevořezu). 
Určité řemeslné základy mohl čerpat již v rodině 
– sám si v pozdější době např. vyráběl i rydla; 
ctil lidové umění jako největší národní hodno-
tu, která má být inspirací. Při studijních cestách 
po západní Evropě přišel do styku s japonským 
dřevořezem, který byl tehdy v oblibě u mnohých 
umělců. Zároveň nemohl uniknout seznámení 
s novým uměleckým směrem – secesí, díky níž 
se stává módní zřetelná kresba, ornament (ten 
je důležitý i v jím oceňovaném lidovém umění), 
lineární stylizace, které také v grafické tvorbě 
Bohumíra nelze přehlédnout. 

25 Nejstarší – plakát „Historická slavnost odboru 
Klubu českých turistů na Trúbě štramberské“ 
z června 1903 – A 15930 a plakát výstavy ob-
razů B. Jaroňka ve Štramberku v prosinci 1903, 
ič. 50883.

26 U dřevorytů je potřeba ocenit také velkou 
trpělivost, která je potřeba při soutisku něko-
lika desek – barev. Právě počáteční práce jsou 
na kombinaci barev náročné.

27 Napočítáme 22 motivů těchto samostatných 
grafik. Umělecká díla takto vyhotovená byla 
snadněji dostupná a mohla tvořit součást mno-

ha interiérů a tím přinášet umění mezi obyčejné 
lidi – což byla také jedna z myšlenek Bohumíra 
Jaroňka. Viz např. JARONĚK B. Umění v životě

28 V denících B. Jaroňka nalezneme poznámky 
typu – „desky zničeny“.
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SUMMARY
BEGINNINGS OF THE COLLECTIONS OF THE 
WALLACHIAN OPEN AIR MUSEUM AND THE 
JARONĚK BROTHERS
Key words: Wallachian Open Air Museum – co-
llections – the Jaroněk brothers – Rožnov pod 
Radhoštěm – art craft
The Jaroněk Brothers not only founded and 
created the concept of the Wallachian Open Air 
Museum in Rožnov pod Radhoštěm but they 
also collaborated – along with many other pe-
ople – on creating its collections from the very 
beginning, and expanded them by donating va-
rious artefacts. An important part of the collec-
tion is the hereditament of their family that was 
passed to the museum as the principal heir.
It includes many different items ranging from 
personal papers, family photographs or pho-
tographs from their travels to letters from their 
friends, other artists and art clubs. The Jaroněk 
Brothers officially worked as artists or artifi-
cers and gave many of their works of art to the 
museum, too. Alois Jaroněk founded and led art 
workshops, in which painted porcelain and Go-
belin tapestries were made. Apart from the pro-
ducts themselves, there are also many designs 
and sketches for making them in the museum’s 
collection. The second brother, Bohumír, was an 
excellent painter and graphic artist who revived 
the woodcut technique. He was very skilful in 
terms of art as well as the technical aspects and 
was able to register several coloured blocks. His 
works of art are an important part of the collecti-
ons of the Wallachian Open Air Museum.
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Areál Valašská dědina (dále VD) prezen-
tuje model valašské vesnice se zvláštním 
zřetelem na horskou rozptýlenou zástavbu 
s  karpatským domem, včetně jejího sta-
vebního, společenského a  hospodářské-
ho vývoje od konce 18. století do poloviny 
20. století. S výstavbou areálu bylo zapo-
čato v 60. letech 20. století, v  roce 1971 
se zpřístupňuje veřejnosti; stále se však 
doplňuje a  rozšiřuje. Fundament dneš-
ní podoby tvoří zejména obytné stavby 
s  příslušejícím hospodářským zázemím 
napříč téměř celým sociálním spektrem 
vesnického obyvatelstva (dům bezzemka 
– jednotlivé pasekářské usedlosti a rodin-
né shluky – selské usedlosti – fojtství), do-
plněné o několik staveb technického cha-
rakteru (studny – sušírna ovoce – kovárna 
– větřák – větrný mlýn) a  společenského 
rázu (škola – hospoda).

Rekonstruovat model sídla, který by ob-
sahoval specifické rysy hlavních mikro-
regionů střední části moravských západ-
ních Karpat, si také v  lednu 1974 vytýčili 
autoři Rámcového libreta dostavby Va-
lašského muzea v přírodě v Rožnově p/R. 

BAROKNÍ KAPLE 
Z VALAŠSKÉ BYSTŘICE – 
NA ROVNI
Rekonstrukce historické 
podoby a návrh na její 
realizaci v areálu Valašská 
dědina

Jana Tichá

Valašské muzeum v přírodě – prezentace – 
drobná sakrální architektura – baroko – kaple 
– Valašská Bystřice – Valašsko

Původní kaple Na Rovni ve Valašské Bystřici, 
2004, fotoarchiv VMP, č. neg. 112806

Stávající expozice kaple sv. archanděla Mi-
chaela v areálu Valašské dědiny ve Valašském 
muzeu v přírodě, foto J. Tichá
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– PhDr. Jaroslav Štika, PhDr. Jiří Langer, 
ing. Antonín Závada, ing. Josef Stromšík, 
ing. arch. Milan Podzemný a ing. arch. Ja-
roslav Sedláček. V části věnované VD se 
soustředili na  dopracování již rozestavě-
ných usedlostí, respektive jejich hospo-
dářského zázemí, výstavbu scházejících 
veřejných a  sakrálních staveb, případně 
dalších drobných architektonických ob-
jektů. Zčásti zrealizovaný původní záměr 
byl J. Langrem, J. Sedláčkem a  A. Zá-
vadou dopracován v  roce 1984 s  cílem 
dobudování sídelního jádra a  logickým 
komunikačním propojením (viz Koncepční 
řešení expozičního areálu VD), neboť do-
savadní urbanistické řešení dle studie M. 
Podzemného nevycházelo plně z  histo-
ricko-etnografických podkladů a  nesmě-
řovalo k modelaci sídelního celku. Trvalo 
dalších dvacet let, než byl projekt dostav-
by aktualizován a v únoru 2004 předložen 
k připomínkování Vědecké radě Valašské-
ho muzea v přírodě (dále VMP). 

I přes veškeré úsilí z minulých let k pokry-
tí všech složek vesnické zástavby VMP, 
přesněji VD, schází stále dobudování sa-
králního okrsku. Společensko-politické 
změny po roce 1989 nám dnes umožňují 
prezentovat původní duchovní život i ná-
boženskou rozmanitost Valašska v  jejich 
plné šíři; nejen tedy prostřednictvím aspek-
tů spjatých se soukromým životem (drob-
né artefakty v inventářích obytných domů), 
ale taktéž doklady, které představují veřej-
ný náboženský život komunity jako celku 
(kostely a kaple, fary, hřbitovy, mj. zvoni-
ce, drobná sakrální architektura a  exteri-
érová plastika aj.). Původní myšlenku ze 
70. let prezentovat náboženství z dobově 
poplatného pohledu pokrokových kultur-
ních tradic, tj. více méně pouze prostřed-
nictvím tolerančního patentu z roku 1781, 
respektive transferu tolerančního kostela 
z Velké (Hrubé) Lhoty a výstavby hřbitova 
v jeho blízkém okolí, nahradil v roce 1984 
záměr rekonstruovat roubenou stavbu již 
neexistujícího tolerančního kostela z  Ru-
savy. Pravděpodobně nedostatek potřeb-
ných archivních dokladů způsobil, že Vě-
decká rada VMP dne 4. 2. 2004 doporučila 

nahradit rusavský svatostánek obdobnou 
stavbou z  Huslenek, kterou několik let 
před jejím stržením stačil v  roce 1892 
zdokumentovat architekt Dušan Jurkovič 
na  svých toulkách Valašskem. Seznam 
objektů navržených k  dostavbě v  areálu 
VD se tehdy rozšířil také o  zděnou kapli 
z Valašské Bystřice – Na Rovni, sloupová 
boží muka (výklenkovou kapličku) z Frýd-
ku – Panských Nových Dvorů a katolický 
kostel sv. Mikuláše z Nýdku, jehož umís-
tění mělo být blíže specifikováno až po re-
alizaci navrhovaných veřejných budov, 
tj. školy a hospody v zamýšleném centru 
obce. Ze zápisu z únorového jednání však 
již nevyplývá, zda soubor náboženských 
staveb měla či neměla uzavřít fara, nově 
navrhovaná J. Langrem.

Expozici evangelické toleranční modli-
tebny (kostela) z  Huslenek se podařilo 
návštěvníkům zpřístupnit už 20. června 
2009, a to slavnostní bohoslužbou za pří-
tomnosti synodního seniora Českobratr-
ské církve evangelické Mgr. Joela Rumla. 
Dnes je živým bohoslužebným stánkem. 
Zájem veřejnosti potvrdil potřebu prezen-
tace staveb náboženského charakteru, 
a VMP se tak rozhodlo přistoupit k realiza-
ci dalšího svatostánku, tentokráte z  pro-
středí katolické církve. Výstavbu navrho-
vaného katolického dřevěného kostela 
sv. Mikuláše z Nýdku odsunula do pozadí 
pravděpodobně finanční náročnost a  již 
existující expozice rekonstruovaného ka-
tolického kostela sv. Anny z  Větřkovic 
u  Příbora (byť v  areálu Dřevěné městeč-
ko). Nejen konfesijní bipolárnost, ale i stále 
nedostatečné zastoupení drobné sakrální 
architektury stály za  oživením myšlenky 
pokusit se alespoň o  kopii či vědeckou 
rekonstrukci katolické kaple. V  souladu 
s  ideovou koncepcí dostavby VMP byla 
pro její umístění doporučena lokalita volné 
pastviny v blízkém sousedství tzv. stánis-
ka z  Karolinky – Rakošového, na  pozadí 
s  nastupujícím lesním porostem. S  ohle-
dem na  změnu v  dispozičním řešení VD 
s  již vybudovanou zástavbou plánova-
ného centra vesnice, jmenovitě realizací 
rekonstruované školy z  Velkých Karlovic 
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– Miloňova a kopie hospody ze Zděchova 
a upuštěním od výstavby nýdeckého kos-
tela v daném prostoru, byly Vědecké radě 
VMP 20. října 2009 předloženy k posouze-
ní ještě další typy kaplí. Celková proměna 
charakteru krajiny i nové zástavby (časové 
zařazení roubených staveb do  pozdního 
období přelomu 19. a  20. století, škola 
s  věžovitou zvonicí, v  dohledu další dvě 
zvonice apod.), předefinování komunikací 
a křižovatek a uvolnění prostoru dosud re-
zervovaného pro kostelní stavbu podnítily 
myšlenku zvážit případnou změnu podoby 
samotné kaple a možnost dostavby lesní-
ho hřbitova. 
Na  základě předloženého návrhu byla 
posouzena pětice vytypovaných staveb 
zahrnující různé architektonické tvaro-
sloví (stavby drobných i větších rozměrů, 
obdélných půdorysů i  půdorysů zakon-
čených apsidami, kaple s  včleněnými 
zvonicemi i bez zvonic apod.), s využitím 
odlišných stavebních materiálů (stavby 
z  kamenného či cihelného zdiva, zděné 
stavby s  částečným použitím dřevěných 

prvků atd.), se specifickými funkcemi 
(kaple poutní, votivní i  hřbitovní). Výběr 
akcentoval také časovou pestrost. Valaš-
skobystřická kaple Na  Rovni byla vysta-
věna v  roce 1755, tedy ve stejném roce, 
kdy zde byl založen hřbitov, je nejstarší 
sakrální stavbou dochovanou na  území 
obce a představuje typickou ukázku drob-
né sakrální architektury valašského ven-
kova období baroka. Architekturu konce 
18. a  počátku 19. století reprezentovala 
nevelká kamenná kaple sv. Anny obdél-
níkového půdorysu s plackovým zaklenu-
tím a půlkruhovou apsidou v zadní části, 
kterou podle legendy dala v údolí Loučky 
pod Policemi postavit pravděpodobně 
mezi lety 1784 a 1843 hospodyně Tipeč-
ková. Na  obrazu Panny Marie Bolestné 
s vyobrazením valašské krajiny s Radhoš-
těm, datovaném rokem 1858, nalezneme 
pravděpodobně nejstarší podobu známé 
poutní kaple v Horním Rozpitém. Ačkoliv 
dodnes dolnobečvanským farníkům slouží 
k příležitostným poutím zejména o svátku 
Panny Marie Bolestné, o jejím původu ne-

Stávající expozice kaple sv. archanděla Michaela v areálu Valašské dědiny ve Valašském muzeu 
v přírodě, foto J. Tichá
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máme žádné bližší doklady. Kapli sv. Cyri-
la a Metoděje na rozcestí údolních komu-
nikací do Podťatého a Leskového postavili 
obyvatelé Velkých Karlovic na poděkování 
za  odvrácení cholery na  místě původní 
zvonice, a to v  letech 1866–1867. V sou-
vislosti s jejím zasvěcením zde máme do-
loženy také mše v příslušném oktávu. Mši 
v oktávu po svátku sv. Trojice povolila ka-
tolická konzistoř sloužit Karlovickým také 
v kapli sv. Trojice (původně sv. Jana) v Je-
zerném. Ačkoliv její stavitel Karel Paiger 
na ní zahájil práce už v letech 1870–1873, 
byla dokončena až s  přispěním obce 
v roce 1888 a svého posvěcení se dočkala 
teprve v  roce 1907. Obě zděné karlovic-
ké kaple můžeme počítat již k  stavbám 
rozměrnějším, využívajícím kombinace 
materiálů, včetně zapracování dřevěných 
zvonic. Vědecká rada VMP se však ujistila 
ve  své původní volbě a na  svém jednání 
20. října 2009 k dostavbě areálu VD určila 
opět kapli z Valašské Bystřice Na Rovni. 
K terénnímu osazení zvoleného expoziční-
ho objektu a  rekonstrukci biotopu v  jeho 
okolí přizvala zahradní architektku ing. Ka-
teřinu Tuzarovou, která vypracovala Studii 
krajinného rázu v areálu Dřevěné dědiny.

Objekt původní kaple, přesněji její sou-
časnou podobu, jsme ve  Valašské Bys-
třici v místní části zvané Na Rovni zamě-
řili a  zdokumentovali 18. listopadu 2009. 
Kaple stojí přímo u  okresní silnice vedle 
místní základní školy, na pozemku s par-
celním číslem st. 519. Jako objekt občan-
ské vybavenosti bez čísla popisného nemá 
v záznamech katastru nemovitostí České 
republiky uvedeného žádného vlastníka; 
majitelem pozemku je obec Valašská Bys-
třice. Povědomí tradice místních obyvatel 
určuje jako jejího správce místní římskoka-
tolickou farnost.

Zaměřovaný objekt představuje nevelkou 
stavbu obdélného půdorysu, s  mírným 
oválným závěrem (apsidou) v oltářní části, 
o  rozměrech cca v  5,2 m, š 3,8 m, d pů-
vodní stavby 4,8 m (současná + 1,2 m), 
bez vyvedené zvonice. Stavba je realizo-
vána z cihelného zdiva o šířce cca 45 cm, 

osazeného na kamenné podezdívce, dnes 
omítnuté hrubým šedivým břízolitem. Stě-
ny jsou opatřeny hladkou omítkou ve svět-
le žlutém odstínu. Sedlová střecha prav-
děpodobně krokvové konstrukce zpevně-
né hambálkem (stropní desky neumožňují 
bez zásahu průhled) je v  zadní části nad 
apsidou uzavřena jehlancovitým ukonče-
ním a v současnosti ji kryje hliníkový plech 
bez barevného nátěru. Při poslední výraz-
né opravě v 80. letech 20. století byla kon-
strukce střechy místními řemeslníky prota-
žena z čelního pohledu v hřebeni ve smě-
ru podélné osy kaple o 1,2 m, podepřena 
dvěma dubovými sloupky s  datací 1984, 
opatřena deskovým podhledem a novým 
deskovým štítem s  ozdobnými prvky. 
Dveřní otvor s kamenným překladem a dva 
okenní otvory po  stranách jsou osazeny 
taktéž nepůvodními prvky mladšího data, 
a  to dvoukřídlými vlysovými prosklenými 
dveřmi a dvojitými kastlovými okny. Kaple 
je orientována severovýchodním směrem, 
se vstupem od jihozápadu, tedy štítovým 
vstupem od probíhající komunikace. Vstup 
je chráněn nízkým předsazeným kovovým 
plotem. Po stranách kaple byly identifiko-
vány pozůstatky po vytětí šesti lip. Ačkoliv 
je kaple již mnoho let uzavřena, je dodnes 
v dobrém technickém stavu.

Na  základě studia dostupných pramenů 
lze původ kaple s největší pravděpodob-
ností usadit do období, kdy byl v obci za-
ložen hřbitov, tj. v  roce 1755, respektive 
1756. Na  vlastní náklady ji dal vystavět 
tehdejší bystřický fojt a  portášský velitel 
Jiří Křenek (1721–1791). Její patrocini-
um se nepodařilo zjistit, její funkci jsme 
schopni odvodit. Již od  počátku sloužila 
jako kaple pohřební, odkud byly vypra-
vovány průvody s rakví na nejstarší míst-
ní hřbitov v prostoru současného kostela 
Nanebevzetí Panny Marie. Svému původ-
nímu účelu zřejmě přestala sloužit po roce 
1779, kdy si Valašská Bystřice vystavěla 
v průběhu sedmi let již zmiňovaný vlastní 
kostel (1772–1779). S odkazem na množ-
ství archivních materiálů, povědomí tradi-
ce a vzpomínky pamětníků tento pro Va-
lašskou Bystřici jistě zajímavý historický 
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okamžik literárně zpracoval místní rodák, 
katolický kněz, básník a  spisovatel Me-
toděj Karel Bystřický, vlastním jménem 
Metoděj Drda (11. 8. 1907–18. 3. 1975), 
ve  svém nejlepším románovém díle Por-
táš Jurka, historickém obrazu z 18. století. 
Vybudování pohřební kaple zde však při-
soudil velitelovu otci starému fojtu Jiřímu. 
Měl se tak rozhodnout po smrti své man-
želky, které museli ještě v zimě roku 1755 
obtížně vypravit pohřeb až do  Rožnova. 
Také žádosti o zřízení vlastního bystřické-
ho hřbitova, podpořené (podané) rožnov-
ským farářem Šimonem Raabem a hrabě-
tem ze Žerotína, bylo katolickou konzistoří 
vyhověno.

Zůstává zajímavostí, že s  původní fune-
rální funkcí si kapli dodnes spojuje řada 
místních obyvatel. Ačkoliv nově vystavěný 
kostel jen o pár desítek let později převzal, 
respektive plně zajistil příslušné církevní 
obřady, kaple poskytovala horalům na-
dále prostor pro jinak běžná shromáždění 
pozůstalých nad otevřenou rakví s nebož-
tíkem (nebožkou) ve vlastních domech či 
dvorech ke společné modlitbě, recitaci žal-
mů a zpěvu pohřebních písní. Způsob, kdy 
se k rozloučení s blízkými využívaly kaple 
situované na snadno přístupných místech, 
je pro horské oblasti s rozptýleným a od-
lehlým osídlením typický a vcelku pocho-
pitelný; podobně jako u  mnoha dalších 
kolektivních slavností v  rámci rodinného 
zvykosloví (viz představování novokřtěnců 
či realizace svatebních hostin, případně 
pohřebních karů v  hospodách v  centru 
obce). Mnozí Bystřičané kapli využívali 
ještě v  90. letech 20. století v  situacích, 
kdy zesnulí neskonali v domácím prostře-
dí, rodina trvala na důstojném rozloučení 
a převoz domů s ohledem na vzdálenost 
a  obtížnou přístupnost mnohých bystřic-
kých pasekářských usedlostí byl příliš 
náročný. O  této skutečnosti svědčí do-
chovaná výzdoba interiéru - plastika Piety 
usazená na  jednoduchém deskovém so-
klu z dřevěného masivu, na pozadí jedno-
duchého latinského kříže, který je součástí 
výmalby apsidy. 

Kaple sv. Anny v Policích, 15. 6. 2009, 
foto J. Tichá

Kaple v Horním Rozpitém na Dolní Bečvě, 
15. 6. 2009, foto J. Tichá
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Z důvodů mnoha novodobých úprav origi-
nálu (zejména v roce 1984) je pro potřeby 
muzejní expozice nutné provést vědeckou 
rekonstrukci historické podoby kaple, kte-
rá by představila nejlépe žádoucí původní 
stav z období jejího vzniku, tedy poloviny 
18. století. Návrh realizované stavby by tak 
z historického, uměnovědného a religioni-
stického hlediska odpovídal nejzajímavěj-
šímu úseku vývoje drobné sakrální archi-
tektury na moravském venkově, tj. období 
baroka, a  umožní prezentovat projevy 
lidové religiozity v  době jejího největšího 
rozvoje. Zvolené časové zaměření nabízí 
u  valašskobystřické kaple také možnost 
expozičně využít její primární funkce, a to 
jako kaple pohřební. S ohledem na  jejího 
stavitele Jiřího Křenka, mj. velitele portá-
šů, se otevírá prostor i pro prezentaci fe-
noménu místních bezpečnostních sborů.
Dále navrhované změny by bylo potřebné 
z odborného pohledu konzultovat s histo-
rikem architektury. Z historického hledis-
ka by se stavební úpravy měly týkat ze-
jména půdorysného řešení, tj. vrácení se 
k  podobě před přestavbou z  roku 1984. 
Likvidací dřevěné štítové přístavby by se 
hřeben sedlové střechy zkrátil na původ-
ní délku, což by v krovu umožnilo upřed-
nostnit jednoduchou krokvovou konstruk-
ci osazenou na  trámových pozednicích, 
s  důrazem na  čepování spojů, případně 
jejich zpevnění kolíky z tvrdého dřeva. Při 
rekonstrukci je zapotřebí počítat taktéž se 
změnou plechové krytiny na  ručně štípa-
ný šindel, nesený pouze odkorněnou při-
tesávanou tyčovinou, případně laťovím. 
Odkrytý štít může ve vrcholu doplnit jed-
noduchý střešní trojramenný kovaný kříž.

Zděný korpus by měl kopírovat pravdě-
podobně původní cihelné zdivo, osazené 
na  předsazené podezdívce z  nepravidel-
ných hrubě opracovaných kvádrů větších 
rozměrů z  lomového kamene místní pro-
venience (pískovec / slepenec). Při rekon-
strukci bychom upustili od  břízolitového 
nástřiku, tj. bylo by vhodné kámen ložit 
na  široko na  vápenocementovou maltu 
tak, aby pohledově splňoval dobovou 
technologii. Štítovou stěnu by bylo zapo-

Kaple sv. Trojice v Jezerném ve Velkých Karlo-
vicích, 2. 6. 2009, foto J. Tichá

Kaple sv. Cyrila a Metoděje v Podťatém ve Vel-
kých Karlovicích, 2. 6. 2009, foto J. Tichá
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třebí opět vyzdít až do  plné výšky štítu, 
s  možností zapuštěného prostoru - čelní 
niky pro případné umístění plastiky zvo-
leného světce či jiné výzdoby. Baroknímu 
charakteru stavby, respektive nejen deko-
rační, ale i  ochranné funkci, by prospěly 
předstupující například dvou- až třívrstvé 
římsy v  místě styku fasádní a  střešní ro-
viny, po celé délce střechy; dle možností 
a finanční nákladnosti by bylo vhodné zvá-
žit užití jednoduchých cihlových přesahů, 
případně náročnější štukatérské práce. 
V případě říms a podhledů je žádoucí je-
jich přetažení omítkou. U samotných omí-
tek, vnějších i  vnitřních, je zapotřebí se 
s ohledem na technologie užívané v polo-
vině 18. století vrátit k hliněným směsím, 
ručně nahazovaným. Co se týká závě-
rečného vápenného nátěru, je možné ho 
pro interiér fortifikovat 5 % lněného oleje, 
v  exteriéru může pro rychlejší vytvrdnutí 
a neodpadávání pomoci rozmíchání 0,3 kg 
kuchyňské soli na 10 l vápenného mléka.

Výrazné úpravy si budou vyžadovat také 
výplně stavebních otvorů. Vstupní mírně 
zapuštěný portál lze ponechat dle zamě-
ření obdélný, tedy pískovcové ostění uza-
vře rovný překlad, přecházející v  zádveří 
do  otevírajícího se barokního záklenku. 
Současnou podobu dveří by měly nahra-
dit dveře dvoukřídlé celodřevěné deskové 
(smrkový nebo jedlový masiv) s otevřený-
mi průzorovými okénky ve výšce očí; z dů-
vodů zabezpečení expozice vyplněnými 
ozdobnou kovovou mřížkou, případně při-
znanými novodobými skleněnými tabulka-
mi. Konstrukce dveří, přesněji jejich vnitřní 
nosná vrstva by se měla odvíjet od ve své 
době nejčastěji užívaných – svlakových, 
s  využitím desek nepravidelně širokých 
(spíše větší šíře), sesazených na  zešik-
mený sráz. Při upevňování vnějšího, tedy 
pohledového ozdobného pokryvu je nutné 
použít kovaných hřebů (minimálně hřebů 
s kutou hlavicí); ze zadní, tj. nepohledové 
strany dostačuje jejich zahnutí bez rozkle-
pání. Tradiční technologie stolařské výro-
by vychází z ručního opracování dřeva bez 
strojové povrchové úpravy, superhladký 
povrch není žádoucí. Veškerá příslušná 

kování (zámek, kliky, úchyty, zástrče, hře-
bíky…) si vyžadují ruční kovářskou práci. 
Koncové osazení by mělo být realizováno 
prostřednictvím kovaných háků zapuště-
ných do kamenného ostění.

U  okenních otvorů vyzděných z  cihel je 
možno v šířce zdi dopracovat mírně zešik-
mené vnější záklenky a doplnit je o šikmo 
ložené kamenné parapety z  pískovcové 
nebo břidličné desky. Stávající kastlo-
vá okna bude zapotřebí nahradit nejlépe 
jednoduchými neotevíravými okny osa-
zenými napevno na  vnitřním líci stěny, 
tj. nasunutím na  kované háky zapuštěné 
do zdi. Vhodnými se jeví vitrážové výplně 
z šestihranných tabulek z čirého litého tzv. 
katedrálního skla spojovaných olověnými 
nutami (H profil), bez pasparty, vsazené 
do spíše tenčích rámků z dřevěného např. 
borovicového masivu, spojovaných dřevě-
nými kolíky. 

Interiérové práce by se měly soustředit ze-
jména na podlahovou krytinu, tedy nahra-
dit novodobou mramorovou dlažbu pís-
kovcovými deskami nepravidelného čtver-
cového či obdélného tvaru, s minimálními 
rozměry v  rozpětí 40-60 na  40-60 cm, 
a položit je volně do štěrkopískového lože 
ve směru delší osy prostoru; spáry posta-
čí vymazávat hliněnou směskou. Strop je 
možno ponechat v souladu se zaměřením 
deskový (desky na  sráz) a  zabílit ho vá-
penným mlékem. 

Jelikož se nepodařilo zjistit původní pat-
rocinium, je doporučeno na základě kon-
zultací s místní Římskokatolickou farností 
zasvětit barokní pohřební kapli z  polovi-
ny 18. století sv. archandělu Michaelovi, 
který na  vyobrazeních Posledního soudu 
vystupuje s  váhami v  rukou v  roli prů-
vodce duší do  ráje. Jako ochránce proti 
mocnostem zla a  vůdce nebeského voj-
ska proti padlým andělům bývá většinou 
zobrazován v  podobě okřídleného rytíře 
ve zbroji s kopím nebo (ohnivým) mečem 
a  štítem, přemáhajícího ďábla v  podo-
bě draka. Rozšíření kultu sv. archanděla 
Michaela na Rožnovsku a v  jeho blízkém 
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Uvažuje-li se též o realizaci hřbitova v oko-
lí kaple, lze její expozici doplnit o uschova-
né vybavení hrobníka - dřevěnou lopatu, 
rýč, plátěnou roušku na nalezené ostatky, 
lucernu se svíčkou aj. Interiérový prostor 
svými rozměry umožňuje také prezentaci 
dobového pohřbu. Pak by neměly chybět 
jednoduché rámové máry z  dřevěného 
masivu a  prostá desková rakev s  víkem, 
z  jedlového nebo smrkového masivu, 
nahrubo stlučená. Vzhled rakve by bylo 
vhodné odvinout od  v  baroku nejčastěj-
šího typu lomené konstrukce s průřezem 
dvojitého lichoběžníku, složené maximál-
ně z  deseti desek. Síla spodních desek 
by měla vizuálně přesahovat desky boční, 
v jejich spojích je nutné upřednostnit dře-
věné čepy, víko lze nabíjet prostřednictvím 
kutých hřebíků. S  ohledem na  antropo-
logické danosti středoevropského pro-
storu v 18. století a prostorové možnosti 
kaple by se délka rakve měla pohybovat 
do 180 cm, její dolní základna v rozpětí 45–
55 cm, horní základna 55–75 cm a hloubka 
(výška) 30–45 cm. 

Do  pohřbu vedle rakve svítily hromniční 
svíčky nebo věčné světlo, což by v kapli 
předpokládalo umístit až šestici vysokých 
kovových nebo dřevěných svícnů s dlou-
hými lojovými svícemi. V letních měsících 
se pod rakev umísťovala mísa s octovou 
vodou a  kousky cibule, aby pohlcova-
la pach. Někdy se pálilo i  kadidlo. Nejen 
na  ochranu před nečistými silami, ale 
i k občerstvení bloudící duše stával poblíž 
pohár se svěcenou vodou a kousek chle-
ba. Na rakve svobodných se kladly věneč-
ky z  krušpánku, myrty, rozmarýny nebo 
mateřídoušky.

Interiér kaple lze doplnit keramickými ná-
dobami na  květiny, přičemž můžeme ze 
sbírkového fondu VMP využít fajáns s ná-
boženským motivem nebo hnědou hrnčinu.

okolí souvisí obecně s  popularizací kultu 
andělů, zejména andělů strážných v obdo-
bí baroka. Na Valašsku se sv. Michal stal 
mimo jiné patronem obce Hážovice, která 
ho znázorňuje i na obecní pečeti. Poslední 
neděli v měsíci září konají hážovičtí farní-
ci taktéž Michalskou pouť, při níž přichází 
i  dnes ještě částečně krojované procesí 
do  rožnovského kostela na  mši svatou. 
Jméno Michael (Michal) se zde stalo velmi 
oblíbeným také mezi místními fojtskými či 
starostenskými rody (ad poslední fojt Mi-
chal Vašek z čp. 38 či od roku 1850 první 
starosta Michal Machýček).

K  znázornění patrocinia ve  shodě s  ba-
rokním slohem bychom mohli využít sty-
lové malby na  plátně s  možností závěsu 
v  apsidě nebo polychromované plastiky 
řezbované z  dřevěného masivu, dle vý-
sledné podoby případně umístěné na jed-
noduchém dřevěném podstavci překry-
tém například nezdobenou textilií z  lně-
ného plátna. Dle možností mohou být jiná 
ikonografická zobrazení světce (drobná 
plastika, malba na plechu apod.) uložena 
ve štítové nice. I zde můžeme využít dal-
ších smutečních motivů (viz Pieta, Panna 
Maria Bolestná aj.). V  katolické kapli by 
v  centru pozornosti (viz oltářní zeď) měl 
mít své místo taktéž krucifix. Náboženský 
charakter stavby lze po stranách dotvořit 
obrázky opět s tematicky blízkými sakrál-
ními motivy (Pieta, Panna Maria Bolestná, 
Veroničina rouška, poutní Madony z okolí, 
sv. Cyril a Metoděj, sv. Trojice, sv. Rodina 
a  mnohé další), formou dvou až tří pod-
maleb na skle či kolorovaných dřevorytů, 
v  zádveří by neměla scházet kamenná 
nebo keramická kropenka. Mobiliář kaple 
jako místa modlitby a rozjímání lze s ohle-
dem na movitost horských farností dopl-
nit dřevěným klekátkem a dvěma až třemi 
jednoduchými lavicemi nejlépe bez opěra-
del, s jednoduše profilovanými deskovými 
nebo rozbíhavými nohami. Pokud by se 
jednalo o repliky, nutnost rukodělné stolař-
ské práce s využitím dobové technologie 
netřeba zdůrazňovat. Na lavice lze odložit 
příslušnou duchovní literaturu – modlitební 
knížky, kancionály, žalmy apod.
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PRAMENY
Valašské muzeum v přírodě, pomocný sbírko-
vý fond Rukopisy, inv. č. R 358, Štika, Jaroslav 
a Langer, Jiří a Závada, Antonín a Stromšík, 
Josef a Podzemný, Milan a Sedláček, Jaroslav. 
Rámcové libreto dostavby Valašského muzea 
v přírodě v Rožnově p/R. Rožnov pod Radhoš-
těm leden 1974.

Valašské muzeum v přírodě, pomocný sbírko-
vý fond Rukopisy, inv. č. R 97, Závada, Antonín 
a Sedláček, Jaroslav a Langer, Jiří. Koncepční 
řešení expozičního areálu Valašské dědiny (ko-
mentář k urbanistické studii). Rožnov pod Rad-
hoštěm 3. 4. 1984.

Státní okresní archiv Vsetín, archivy příslušných 
obcí a fondy far.

Zemský archiv Opava, pobočka Olomouc, fond 
ACO, sign. G3 – stavby, přestavby a svěcení 
filiálních kostelů a kaplí, kartony 4803, 1840, 
4855, 4868.

Zemský archiv Opava, pobočka Olomouc, fond 
Arcibiskupství Olomouc, soupisy kaplí, křížů 
a soch v děkanství Valašskomeziříčském v rám-
ci vizitací děkanátu, kartony 1273, 1274.

Zemský archiv Opava, pobočka Olomouc, fond 
Ústřední ředitelství arcibiskupských statků.

Zemský archiv Opava, pobočka Olomouc, kata-
log kněžstva.
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SUMMARY
BAROQUE CHAPEL IN VALAŠSKÁ BYSTŘICE – 
NA ROVNI
Reconstruction of the historical appearance 
and design for its realisation in the Wallachian 
Village complex
Key words: Wallachian Open Air Museum – pre-
sentation – small-scale sacral architecture – ba-
roque – chapel – Valašská Bystřice – Wallachia
The presentation of the baroque chapel in Va-
lašská Bystřice – Na Rovni – in the Wallachian 
Open Air Museum describes the reconstruction 
of its historical appearance in the mid-18th 
century. The reasonably small construction, 
rectangular in shape, with a rounded apse and 
no distinctive belfry, was built in 1755 by Jiří 
Křenek Sr., (1721–1791), the bailiff in Bystřice 
and the commander of the frontier guard (the 
„portáš“), at his own cost. The chapel was built 
using „solid material“, which was, in this case, 
brick walling installed on stone bedding. Easi-
ly obtainable wood was used when modelling 
a saddle roof with a pyramidal ending – above 
the apse and at the roofing. It was most likely 
intended as a funereal chapel from which fune-
ral processions would begin, before heading to 
the cemetery at the place where the church is 
now. The church was built in Valašská Bystřice 
between 1772 and 1779, taking the primary role 
of the chapel.

Nobody knows to whom the chapel was ori-
ginally consecrated, so for the purpose of the 
planned exhibition, it was decided to consecrate 
it to St Michael, protector from the forces of evil 
and the leader of the army of God against the 
fallen angels. This patron saint is usually de-
picted as a winged knight in armour slaying the 
devil, in the form of a dragon. In the represen-
tations of the Last Judgement, he holds scales 
and accompanies the souls of the dead to hea-
ven. The spreading of the cult of St Michael the 
Archangel in the region is linked to the general 
popularisation of the cult of angels, especia-
lly angel-protectors, in the baroque period. In 
Wallachia, St Michael is commemorated on the 
last Sunday in September by the St Michael fair 
in Hážovice and a procession in folk costumes 
that ends in the church in Rožnov. The name Mi-
chael / Michal was very popular in the families 

of local mayors, and the Vašek and Macháček 
families.

Although the original chapel in its original lo-
cation is no longer used, it is in very good 
condition. In spite of the numerous modern re-
constructions, it can be considered the oldest 
preserved sacral building in the village and a ty-
pical example of small-scale sacral architecture 
in Wallachian country from the baroque period. 
Today it is administered by the Roman Catholic 
parish.
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Již od  17. století jsou uváděny zmínky 
o  různých zaměřeních manufakturních 
výrob v  okolí Rožnova pod Radhoštěm, 
provozovaných v  rámci vrchnostenského 
hospodaření, nevymykajících se z  obec-
ných mezí tehdejších hospodářských 
aktivit. Hlavní objem zisku dominií však 
spočíval v  zemědělské produkci. Se zru-
šením feudálního zřízení se raně průmys-
lové podnikání rozvíjelo v  aktivitách sou-
kromých vlastníků. Na  zanikající, dříve 
ale velmi rozšířené domácké tkalcovství 
navazovaly ve 2. polovině 19. století nové 
formy rozptýlené manufakturní výroby při 
pletárnách v Rožnově a okolí. Ty byly spo-
lu s produkcí soustředěnou přímo v pletár-
nách určujícím průmyslem i v 1. polovině 
20. století. Z  původní panské rožnovské 
papírny se po roce 1850 vyvíjela soukromá 
papírenská společnost reflektující aktuální 
poptávku. Patrný byl také odliv pracovní-
ků na  Ostravsko, ale hlavním zaměstná-
ním obyvatel zůstávaly stále zemědělství 
a podoby práce spjaté s přítomností lesů. 
I přes znatelné pokroky v rozšiřování prů-
myslové výroby během 1.  poloviny 20. 
století figurovalo Rožnovsko jako oblast 
s nejmenší zaměstnaností osob v  průmy-
slu na  Valašsku, které se v  meziválečné 
době navíc řadilo i  mezi nejméně indus-
trializované regiony celé Československé 
republiky.1 

Největším průmyslovým podnikem v Rož-
nově byla po 2. světové válce bývalá Brillo-
va pletárna, kterou za  doby protektorátu 
převzal podnikatel Josef Kudlich z Krnova. 
Po  válce přešel tento podnik do  národní 
správy a provoz byl postupně obnovován 
a  také činěny snahy o  rozšíření výroby. 
Ideálním cílem nového vedení závodu bylo 
znárodnění a přičlenění ostatních podniků 
pletáren v  Pobeskydí pod  správu v  Rož-
nově pod Radhoštěm. Ačkoliv bývalá 
Kudlichova pletárna vlastnila dostatečné 
výrobní prostory, bylo nutné vyřešit hlavně 
problémy se strojovým zařízením a suro-
vinami, čemuž se snažilo přispět i vedení 
města. Výsledkem byla obnova podniku 
a jeho začlenění do n. p. Moravskoslezské 
pletařské závody v  Příboře v  roce 1948. 

OD PUNČOCH 
K ELEKTRONKÁM 
Snahy o průmysl v Rožnově 
pod Radhoštěm v letech 
1946–1949

Radek Bryol
Rožnov pod Radhoštěm – Kunert Varnsdorf, Eli-
te Varnsdorf – Tesla – průmysl – infrastruktura 
– budování – dělnictvo
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Prioritou však bylo získání nového průmy-
slu, o kterém bude pojednáno následně.2

Dále byly ve  městě činné menší průmy-
slové společnosti – pobočka pletárny 
Františka Holka, Chumchalova továr-
na na  vlněné a  bavlněné zboží, továrna 
na kůže Jan Kantorek, pivovar a papírna 
Jan Fassmann. Z  nejrůznějších důvodů 
se o možnost výroby v Rožnově zajímaly 
i  další podniky. Zástupci firmy František 
Uhřičář, dřevoprůmysl ve Strážnici, napří-
klad vyjednávali o místo pro průmyslovou 
výrobu hraček v kapacitě až 350 dělníků. 
Pekárna Suchar z  Mladé Boleslavi měla, 
stejně jako František Uhřičář, zájem o ob-
jekt sušák firmy Karel Herliczka, kde byl 
zastaven provoz.3 

Období bezprostředně po 2. světové válce 
přinášelo vedení města mnohé úkoly. Nut-
ností byla likvidace válečných škod a ob-
novení infrastruktury. V  rámci obecných 
modernizací se rozšiřovala síť městské-
ho osvětlení, zaváděl se městský rozhlas 
a začínala se provádět elektrifikace odleh-
lých částí města. Jako o jedné z možných 
variant budoucnosti Rožnova se uvažova-
lo o oživení a vzestupu místního lázeňství, 
připravovala se oprava a  adaptace spo-
lečenského domu.4 V  úvahách předsedy 
Okresního národního výboru ve  Valaš-
ském Meziříčí Valentina Bechného nedlou-
ho po válce byly vize členění okresu násle-
dující: (…) bude nanejvýš nutné, aby rol-
níctví, resp. hospodaření na horách, které 
vzdor velké námaze jest takřka nevýnosné, 
bylo přeloženo do rovin. Na místě toho by 
se pak založilo pastvinářství a pod. Souhrn 
všech těchto bodů by byl ten, že Rožnov 
pod Radh. by byl městem čistě lázeňským, 
naproti tomu Valašské Meziříčí by se sta-
lo městem více průmyslovým (…).5 Funk-
ce Rožnova jako lázeňského města však 
od roku 1948 postupně zanikala.6 

Aktuální společensko-hospodářské po-
měry po  2. světové válce měly přinést 
nové možnosti i  Rožnovu pod Radhoš-
těm. Plánovaná kontinuita textilní výroby 
nás zavede až do  severočeského Varns-

dorfu. Výroba punčochového zboží fir-
my J. Kunert & Söhne zde byla založena 
v roce 1924. V meziválečném období pa-
třila k nejmodernějším průmyslovým pod-
nikům v Československé republice a stala 
se také celoevropsky známým textilním 
producentem. Ve  30. letech 20. století 
zaměstnával podnik až 1600 pracovníků. 
V  roce 1945 byla firma znárodněna a  její 
budoucnost po  odsunu německého živlu 
z  pohraničí byla předmětem jednání nej-
vyšších státních úřadů.7 Uvažovalo o čás-
tečné dislokaci této textilky z důvodu ne-
dostatečných personálních kapacit a stala 
se tak cílem zájmů mnoha lokalit v české 
i slovenské části ČSR, z nichž připomeň-
me například Zlín nebo Bytču.8 

Jako o  jedné z potencionálních lokalit se 
uvažovalo na základě socioekonomických 
předpokladů dobrého personálního za-
bezpečení v  málo průmyslově rozvinuté 
oblasti také o  Rožnovu pod Radhoštěm. 
První schůze, kdy začali představitelé rož-
novského Místního národního výboru (dále 
MNV) uvažovaný přesun průmyslu projed-
návat, se konala 18. ledna 1946, bezpro-
středně po zjištění této možnosti. Účast-
níci se shodli na  aktivitách vedoucích 
k prospěchu nabídky. Nejdůležitějším bo-
dem bylo poskytnutí stavebních pozemků 
v Rožnově. O další jednání s firmou Kunert 
byl požádán člen Zemského národního vý-
boru Jaroslav Šamšula.9 

Dne 3. února 1946 vyjádřil MNV svůj postoj 
vydáním memoranda, kde byly předsta-
veny plány pro průmyslovou budoucnost 
Rožnovska právě v souvislosti s dislokací 
varnsdorfské textilní výroby. Připomínána 
byla potřeba nové zaměstnanosti pro kraj, 
jako klad byly zmíněny například vhodné 
okolní přírodní a  klimatické poměry pro 
odpočinek zaměstnanců nebo dovednost, 
pracovitost a vrozená inteligence, zejména 
dívčího dorostu, známého svou vyspělostí 
v  jemném vyšívání.10 Jak se však v  bez-
prostřední budoucnosti ukázalo, byly ně-
které body memoranda jako dostatek pra-
covníků a  dispozice vhodných pozemků 
příliš optimistické.
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Již za měsíc od první schůze se předsta-
vitelé Rožnova sdružení v  koordinačním 
výboru snažili o  přízeň orgánů, majících 
vliv na  možné přemísťovaní průmyslu. 
Za doprovodu poslance Břicháčka navští-
vili v užší sestavě (sociální demokrat Fran-
tišek Krcha, člen lidové strany František 
Hamrala, národní socialista Josef Jungvirt, 
komunista František Majer) v Praze národ-
ního správce firmy Kunert Vladimíra Ma-
tulíka s předsedou závodního výboru téže 
společnosti Vladimírem Novákem a  dále 
politiky – ministra Laušmana, náměstka 
předsedy vlády Josefa Davida a  několik 
dalších ministrů a  poslanců. Slova Fran-
tiška Majera popsala napjatou atmosféru 
jednání: Jsem dnes přesvědčen, že ka-
ždý z  delegátů byl rozhodnut hnáti věc 
do krajnosti a všichni jsme byli odhodláni 
pohnouti celou Prahou. Naše štěstí spočí-
valo v tom, že jsme se mohli řádně vyspati 
a jíti příští den do boje neunaveni. Tuto věc 
zařídil pán František Hanák z  Rožnova.11 
I  během následných intervencí byli rož-
novští představitelé v různě intenzivním pí-
semném nebo osobním kontaktu s dalšími 
předními politiky, předsedou vlády Kle-
mentem Gottwaldem, Václavem Noskem, 
Rudolfem Mackem, Zdeňkem Nejedlým 
i prezidentem Edvardem Benešem.12

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ NOVÉ VÝROBY
Jako potvrzení a pojištění budování nové 
pobočky textilního průmyslu v  Rožno-
vě bylo po  garanci poskytnutí pozemků 
ke  stavbě nutné zavázání se MNV k  do-
statečnému počtu budoucích pracov-
níků: Tyto musíme míti, i  kdybychom je 
měli vytáhnout z  kolébek.13 Nábory byly 
prováděny v  Rožnově a  okolních obcích 
od  letních měsíců 1946 základními do-
stupnými formami – obecními rozhlasy, 
projevy i  osobní intervencí, opět ze stra-
ny představitelů rožnovského MNV. Upo-
zorňováno bylo na plánovanou mohutnou 
výstavbu Rožnovska. Agitace vycházející 
z  reálného základu byly psychologicky 
spojovány s  dobrými vyhlídkami, či pe-
simismem v  případě nezájmu občanů: 
Vaše sny o  chaloupkách, lepších bytech, 
radiech, kolách atd. ztratí se jako mlha.14 

Podle korespondence rožnovského MNV 
s  dalšími úřady bylo vyjednávání časo-
vě napjaté, proto MNV nabádalo: Hlaste 
se, prosím, denně na  Národním výboru 
v  Ústřední kanceláři. Hlaste se v  každou 
hodinu až do  7 hodiny večer. Hlaste se 
i v neděli dopoledne, pracujeme jen aby-
chom splnili předpoklad.15 Do zaměstnání 
měli zájemci nastoupit za 1 až 3 roky v po-
čtu až 2000 osob.16 

Seznamy uchazečů z obcí na Rožnovsku 
byly odevzdávány bezprostředně po  vý-
zvě na přelomu července a srpna. I po je-
jich odevzdání následovaly konkrétnější 
osobní projevy zainteresovaných osob-
ností z  Rožnova o  budoucím průmyslu. 
Hlavička výzvy k  zaměstnání však byla 
v jednotlivých obcích koncipována různě, 
někde jako závazná, jinde pouze orientač-
ní. Na Dolní Bečvě se zapsalo 160 z více 

Agitační leták ku příležitosti zprovoznění poboč-
ky firmy Továrny jemných punčoch v Rožnově, 
1946, SOkA Vsetín
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než 1300 obyvatel, kteří žádali, aby byli 
přijati. Na Prostřední Bečvě 94 osob z ne-
celých 1700 s  prohlášením: Podepsaní 
občané obce Prostřední Bečvy přihlašují 
se jako stálé pracovní síly (…) Současně 
prohlašují, že budou-li do těchto přesídle-
ných závodů přijati, budou se snažiti pra-
covati svědomitě a co nejlépe podle svých 
schopností. V zájmu zlepšení existenčních 
podmínek zdejšího chudého kraje prosí, 
aby přemístění závodů do  Rožnova pod 
Radh. bylo uskutečněno.17 Na Horní Beč-
vě se podepsalo168 osob z tehdejších ne-
celých 3000 obyvatel reflektujících na za-
městnání. V  Tylovicích se přihlásilo 30 
osob z necelých 500, v Hážovicích to bylo 
nezávazně 46 lidí z 500, ve Viganticích se 
zavázalo 95 občanů z více než 600. Z bez-
mála dvoutisícové Valašské Bystřice bylo 
ochotno pracovati pouze 75 osob. Na Hu-
tisku a Solanci se podepsalo 110 obyvatel 
z  celkového počtu 1700. Rožnovští byli 
kritizováni pro nezájem o práci, z počátku 
se zapsalo pouze 107 lidí z počtu dosahu-
jícího 4000 obyvatel. V oslovených lokali-
tách se tedy počet zájemců i při nelehce 
srovnatelných datech pohyboval většinou 
pod hranicí 10%. Na  nevelkém zájmu 
o novou práci měla patrně vliv obecná za-
městnanost při poválečné obnově, stejně 
jako dosavadní jistota rozšířených forem 
obživy – zemědělství a dřevařství.18

Velmi aktuální byl, kromě zaměstnanců 
umístitelných přímo do  zamýšleného no-
vého provozu, také nábor chlapců od 15 
do 17 let pro tříleté zaučení na strojní ple-
taře a dívek od 15 do 18 let pro zaškole-
ní do  přípravných, šicích a  upravovacích 
dílen přímo do  kmenového pracoviště 
ve  Varnsdorfu. Do  budoucích rožnov-
ských provozů bylo v  plánu nainstalo-
vat nové jemné stroje, na  nichž nebyla 
vhodná výuka učňů, proto muselo školení 
probíhat ve  Varnsdorfu. V  polovině srp-
na 1946 skutečně chlapci a  dívky odjeli 
na  zaškolení pro budoucí zaměstnání. 
Skupina valašských matek se brzy poté 
vydala na kontrolu svých potomků a jejich 
nového prostředí. Vrátily se uspokojeny 

se všemi podmínkami a požádaly rožnov-
ského předsedu MNV Majera o  oficiální 
písemné poděkování varnsdorfskému 
textilnímu podniku za  dobrou spolupráci 
s Rožnovem. Ještě v srpnu následujícího 
roku však byli obyvatelé Rožnovska kriti-
zováni vedením závodu za přílišný konzer-
vatismus a  nevelký zájem o  zaškolování 
ve Varnsdorfu. Přesto bylo na školení vy-
sláno kolem 300 mladistvých.19 

Druhé podlaží budovy zkonfiskované rož-
novské textilní firmy Kudlich, které bylo 
nevyužité pro nedostatek strojového vy-
bavení, se stalo vhodným k předběžnému 
přemístění části výroby varnsdorfského 
podniku. Byla ujednána nájemní smlouva 
a v prostorách 1500 m2 provedeny příprav-
né stavební práce. Zahájení výroby před-
cházel převoz dvou železničních vagonů 
strojového zařízení z Varnsdorfu. Dne 30. 
září 1946 do práce nastoupila prvá část ši-
ček a stále probíhal nábor dalších. Ženám 
a dívkám bylo doporučováno, aby použily 
této příležitosti, která jim kromě hmotného 
užitku přinese i radost z vědomí, že dávají 
patřičný díl práce Republice, vlasti a  bu-
doucnosti svých dětí.20 Plánovány byly 
také ranní nebo dopolední poloviční smě-
ny pro manželky úředníků a  státních za-
městnanců: Hlaste se, prosím, neboť půl-
denní práce zaručí Vám všem lepší sociální 
úroveň a uspoří Vám ustavičné a úzkostlivé 
počítání, jak vyjíti s manželovou mzdou.21 
Od října 1946 byla po vyhlášení všeobec-
né pracovní povinnosti přísně kontrolová-
na zaměstnanost v Rožnově a okolí.22

POZEMKY PRO NOVÝ PRŮMYSL
Po zahájení předběžného provozu, relativ-
ně úspěšných náborových akcích a  pro-
bíhajícím zaškolování učňů z  Rožnovska 
ve  varnsdorfských provozech, se mohla 
pozdávat jistota přítomnosti nového prů-
myslu. Jednou z přijatých podmínek bylo 
bezplatné poskytnutí stavebních pozem-
ků v lokalitě. Tento fakt vyplynul již v po-
čátcích úvah o  této věci, kdy například 
slovenská Bytča nabídla parcely zdarma. 
V  dubnu 1946 byl vydán stavební zákaz 
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pro pozemky v polní trati Dolní kouty se-
verně od železniční trati až k zuberskému 
katastru a později se jednalo také o využití 
pozemků přímo v  katastru Zubří. Výkupy 
a směny pozemků městem od některých 
vlastníků počaly na  podzim roku 1946. 
V následujícím roce však začínal MNV ře-
šit konkrétnější problémy ve vztahu měs-
ta a budované továrny. S více než třiceti 
vlastníky potřebných parcel za  železniční 
tratí na pravém břehu Bečvy byla vedena 
nejednoduchá jednání. Zainteresované 
osoby kritizovaly postoj některých ma-
jitelů, kteří s  vědomím, že město plochy 
musí získat, stupňovali své nároky. Ještě 
na  podzim roku 1948 probíhaly diskuse 
se zbývajícími neoblomnými vlastníky.23 

Při výkupech pozemků na  sklonku roku 
1947 žádalo všech 5 zbylých majitelů ná-
hradní parcely. Vlastníci měli však nejrůz-
nější důvody k zajištění prospěšnosti smě-
ny, doplatku nebo prodeje. Místní obyva-
telé využívali plochy především k  země-
dělskému hospodaření. Pan Ludvík Kory-
čanský by přijal pozemek ležící za Bečvou 

na  Bučisku, avšak jedině v  dvojnásobné 
rozloze stávajícího, z  důvodu prozatím-
ní neplodnosti. Městem žádaná plocha 
značnou měrou přispívala k  udržení jeho 
skromného hospodářství a  byla nezbyt-
ná k jeho živobytí.24 Požadoval také mož-
nost skácení a  odvozu palivového dřeva 
z přítomných dřevin a umožnění provedení 
sklizně. Další vlastníci oceňovali rekreační 
hodnotu svého majetku. Josef Bauer po-
lemizoval se stavebním záměrem pozem-
ní komunikace, jeho majetek byl zarostlý 
pěknými stromky a  stromy, takže tvořil 
idylické prostředí s ostatními díly pozem-
ku a  právě toto rozpoložení bylo hlavním 
důvodem proč (jsem) tuto parcelu v  roce 
1939 koupil a  postavil vilku (…).25 Marta 
Pražáková z Prahy byla ochotná k výmě-
ně pozemku a  v  korespondenci projevila 
vztah k Rožnovu: Jsem velmi ráda, že jste 
projevili porozumění našeho požadavku 
ohledně výměny pozemků, začež příjměte 
prosím můj srdečný dík, neb se nám obě-
ma v  Rožnově opravdu líbí a  hodláme si 
tam postaviti rodinný domek, aby jakmile 
poměry dovolí, /jsme/ se mohli v Rožnově 

Pohled z rožnovských Bučisek. Za silnicí a železnicí ležely pozemky vhodné později ke stavbě továr-
ny, 20. léta. 20. století, Oddělení dokumentace VMP
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trvale usídliti.26 Kromě soukromých vlast-
níků pozemků byly majiteli rovněž instituce 
– Československé státní dráhy, Státní rol-
nicko-lukařská škola nebo lesní velkosta-
tek. Jejich plochy ležely přímo v zájmové 
oblasti nebo se nacházely v jiných polních 
tratích, kde byly vhodnými náhradami pro 
zemědělské hospodaření oslovených sou-
kromých majitelů. Zástupci rožnovského 
lesního velkostatku při Vítkovických žele-
zárnách připomínali potřebu přidružené-
ho polního, lučního a  pastvinného hos-
podaření. V  korespondenci komentovali 
nastalou situaci: Nevidíme proto nutnost, 
abychom na  úkor provozu našeho statku 
přinášeli nadměrné oběti v  zájmu cizího 
podniku, který sice přinese obci Rožnovu 
pod Radhoštěm, a  jejím obyvatelům do-
sti prospěchu a užitku, nám však zvýšení 
celé režie a  odliv mnoha zaměstnanců.27 
Na podzim 1948 bylo od 41 majitelů získá-
no 32 hektarů půdy. Problémy s výkupem 
potřebných ploch však měly následovat 
i v dalším období.28

BUDOVÁNÍ PRŮMYSLOVÉHO MĚSTA
Nutnými opatřeními při budování průmy-
slového města bylo zajištění odpovídající 
infrastruktury. Přítomnost železniční tra-
ti z  Valašského Meziříčí byla významná 
již při výběru lokality, nechyběla dálková 
státní silnice. Měla však následovat tvorba 
nových vnitřních komunikačních a provoz-
ních vztahů a rovněž sociálního a bytové-
ho zabezpečení. Některé z těchto záměrů 
přímo závisely na uvedeném zdlouhavém 
získávání stavebních pozemků.

V  říjnu 1946 nastoupili členové MNV se 
všemi obecními zaměstnanci v  počtu 55 
osob k přípravě cesty do obecního lomu, 
který měl být využíván pro plánovanou 
stavební činnost.

V březnu následujícího roku byly také při-
slíbeny možnosti využití městského vede-
ní pitné vody, vybudování komunikace pro 
továrnu a  dále dobudování elektrifikace 
na  náklady města. Zaručena byla rovněž 
vstřícnost vůči dalším projektovaným sí-
tím pro průmysl, kanalizaci a  vodovodu 

užitkové vody. Ta měla být jímána z Bečvy 
v blízkosti zuberského jezu, a tak se brzy 
začaly řešit problémy s tímto záměrem.29

Velmi optimistické a  takřka futuristické 
představy o  ohromných koloniích by-
tových a  rodinných domků a  veřejném 
dopravním spojení v  podobě autobusů 
i elektrické dráhy, které byly realizovány až 
později v podobě odpovídající aktuálnímu 
společenskému zřízení, nebyly jen snahou 
o nábor pracovníků v projevech agitátorů. 
Zářná budoucnost podhorského městeč-
ka byla podložena také urbanistickými 
a  architektonickými studiemi. V  prosinci 
1946 vyšel například almanach Projek-
ty, studie a přípravné práce pro výstavbu 
v průmyslu textilním a oděvním za účasti 
architektonické skupiny Úl architektů. Na-
vrhován byl mohutný šestipodlažní výrob-
ní blok rovnoběžně přiléhající k železniční 
trati. Směrem dále do  jižního svahu byly 
uvažovány kolmo orientované až osmipa-
trové bytové domy a  v návaznosti na  je-
jich osy měly stát dvanáctipodlažní věžové 
domy na  půdorysu Y. Jiná urbanistická 
rozvržení byla řešena předním českoslo-
venským architektem a  urbanistou Bo-
huslavem Fuchsem, jemuž zadalo vedení 
města tvorbu regulačního plánu.30

Na podzim 1947 se začal po nutných pří-
pravách stavět průmyslový objekt a inter-
nát pro 800 osob. V srpnu dalšího roku se 
konala malá slavnost k dosažení rovnosti 
na  novostavbě. V  tomto období navštívil 
staveniště také ministr průmyslu Karel 
Kliment, který symbolicky předal nové bu-
dovy svému účelu, popřál brzké zahájení 
výroby a ujistil matky varnsdorfských učňů 
zaměstnáním jejich potomků v  novém 
podniku. Brzy měla následovat stavba 
elektrárny a  teplárny a  dalších výrobních 
objektů a rovněž kolonie obytných domů, 
čímž by nově zamýšlený průmysl v  Rož-
nově pod Radhoštěm dostával dalších 
hmotných kontur.31

DIREKTIVNÍ ZMĚNA PRŮMYSLU
Od podzimu roku 1948 se na Rožnovsku 
u již zaměstnaných i potencionálních pra-
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covníků firmy Elite32 a jejich rodin se zne-
pokojením proslýchalo, že dlouho pláno-
vaná textilní výroba nebude realizována. 
V  úvahu připadal obor elektrotechnický, 
zbrojní nebo jiný typ textilní produkce. 
Svůj negativní postoj vyjádřili také zástup-

ci MNV vydáním nového memoranda ze  
7. října 1948, kde protestovali vůči plá-
nované proměně. V  textu byly zrekapi-
tulovány vynaložené úsilí a  prostředky 
a  zdůrazněny mnohé závazky a  dohody 
zainteresovaných osob a institucí. Vedení 

Situační plán zamýšlené výstavby Rožnova, podkladem almanach Projekty, studie a přípravné prá-
ce pro výstavbu v průmyslu textilním a oděvním, 1946, SOkA Vsetín

Vize tovární budovy firmy Kunert v Rožnově, almanach Projekty, studie a přípravné práce pro vý-
stavbu v průmyslu textilním a oděvním, 1946, SOkA Vsetín
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firmy Elite, které se o nastalé situaci ofici-
álně dovědělo 1. října, bylo situací rovněž 
rozhořčeno.33

Několik dní před konečným vydáním roz-
hodnutí o změně průmyslu v Rožnově se 
na  tamější MNV z  Varnsdorfu písemně 
obrátili valašští učni, kteří již absolvovali 2 
roky školení, s naléhavými a úzkostlivými 
prosbami o  stabilizaci a  dotazem na  na-
stalou situaci. S obavami uvažovali, stej-
ně jako mnozí další spolužáci z  Moravy 
a  Slovenska, o  návratu domů v  případě 
změny výrobního oboru v Rožnově, a strá-
vený čas na zaučení označili za ztracený. 
Především rádi by věděli má-li ty stavby již 
jiný podnik místo Elite na př. Tesla? Dou-
fáme, že naší prosbě vyhovíte a zachováte 
se jako Valaši k  Valachům, kteří svůj kraj 
a  domovy nezradí a  i  v  budoucnu věrní 
těm rodným horám chců zůstat.34 Z MNV 
byli učňové uklidněni možností přeškolení 
pro elektrotechnické provozy Tesly a ná-
hlá změna zdůvodněna vyššími státními 

zájmy. V  prosinci 1948 převzali zástup-
ci n. p. Tesla staveniště společnosti Elite 
se všemi závazky a požádali o pomoc při 
získávání dalších pozemků pro budování 
výrobních i ubytovacích objektů.35

Důsledkem proměny politické orientace 
v  únoru 1948 tedy bylo postiženo také 
probíhající budování v Rožnově pod Rad-
hoštěm. Formou  direktivního centrálního 
plánování skutečně vyšlo 26. listopadu 
1948 rozhodnutí Ministerstva průmyslu 
o převodu rozestavěných objektů n. p. Eli-
te Varnsdorf na n. p.  Tesla, slaboproudé 
a  radiotechnické závody Praha, přičemž 
dostavbou byla pověřena Tesla Hloubětín 
II. Důvody k náhlému kroku byly tehdy vo-
jenskými zástupci označeny za tajné, vze-
šlé na  základě jednání Ministerstva prů-
myslu a  nejvyšších míst vojenských. 26. 
července vyšla 1949 zřizovací listina Tes-
ly Rožnov. Jako skutečný důvod byla až 
mnohem později uvedena možnost ohro-
žení, tudíž nevhodnost stávajících elek-

Staveniště n. p. Tesla Rožnov, vpravo výrobní objekt původně projektovaný pro textilní výrobu, poč. 
50. let 20. stol., SOkA Vsetín
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trotechnických specializovaných výrob 
ve Vrchlabí ležícím v západním pohraničí, 
a  Prahy jako centru republiky. Vojensko-
-strategické důvody tudíž byly nadřazeny 
praktickým potřebám infrastruktury i ško-
leného personálního zabezpečení.36 

Uvedenou změnou sice v Rožnově v zása-
dě mělo pokračovat budovatelské úsilí na-
stalé po 2. světové válce, změnilo se však 
mnoho dílčích záležitostí a  objevila se 
nová úskalí. Nutná byla adaptace stáva-
jících objektů projektovaných pro jiný typ 
výroby a  následovalo mohutné budování 
dalších. Pokračovala realizace potřeb-
né infrastruktury. Ve  společenské oblasti 
byla situace stejně jako v  průmyslových 
provozech řešena mnohými provizorii. Pro 
ubytování stavebních dělníků byly užity 
sály rožnovských hostinců a  také první 
zaměstnanci Tesly využívali ubytovacích 
kapacit turistických ubytoven v okolí nebo 
jiné soukromé objekty. Alespoň relativní 
stabilizace společenských i  výrobně-pro-
vozních poměrů se začala v  různých ob-
lastech postupně projevovat až v následu-
jících desetiletích.37

Na  tříleté výseči rozvojově-organizač-
ních aktivit Rožnova pod Radhoštěm lze 
pozorovat snahu místních představitelů 
o hospodářský přínos městu i  jeho okolí. 
Bezesporu převratná možnost translokace 
velké průmyslové společnosti však přines-
la další úkoly, které bylo potřeba naléha-
vě řešit a postihly i život běžných obyva-
tel města. Prvotní intervence směřované 
k více či méně zainteresovaným osobnos-
tem hospodářského a  politického života 
se brzy obrátily k  řadovým obyvatelům 
regionu, majitelům potřebných pozemků 
a  potencionálním zaměstnancům. Neo-
čekávaný zvrat situace v  roce 1948 zpr-
vu vnímaný velmi negativně by však bylo 
možno označit za  jakousi modifikaci prů-
myslové budoucnosti Rožnova v nově na-
stalém politickém zřízení. Po  neplánova-
ném vstupu odlišného průmyslu se logicky 
objevovaly další provozní nepříjemnosti 
ve společnosti a  také ve výrobě. Po pře-

žívajících světlých stránkách budování38 je 
nutno jako následná negativa uvést ovliv-
nění krajinného rázu mladší výstavbou, 
stejně jako zánik klimatických lázní. Avšak 
právě dynamický elektrotechnický průmy-
sl začal Rožnovu pod Radhoštěm a  jeho 
okolí přinášet očekávanou možnost za-
městnanosti i  intelektuální obohacení pří-
livem a vnikem nových odborných kruhů. 
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SUMMARY

FROM STOCKINGS TO VACUUM TUBES

Industrial activity in Rožnov pod Radhoštěm 
between 1946 and 1949

Key words: Rožnov pod Radhoštěm – Kunert 
Varnsdorf - Elite Varnsdorf – Tesla – industry – 
infrastructure development – proletariat

Rožnov pod Radhoštěm and its surroundings 
were not as affected by the industrialisation of 
the First Czechoslovak Republic as other towns. 
Development and modification of obsolete 
manufacturing principles were most evident 
in the textile and paper industries, the leading 
industrial fields in the area, until the end of 
the 19th century. Nevertheless, the majority of 
people living in the region still depended on 
agriculture for their livelihood. After the Second 
World War, the newly nationalised Kunert Textile 
Factory was to be moved from Varnsdorf to 
Rožnov. The representatives of Rožnov were 
therefore trying to meet the requirements for 
relocating the plant, i.e. ensuring manpower, 
land and a better infrastructure. After some 
success, the new political regime established in 
1948 decided that the region would specialise 
in electrical engineering instead of the originally 
intended textile industry. This was the beginning 
of the town‘s industrial development, the form 
and aims of which were, however, determined 
by the regime.
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JAROŇKOVA GALERIE 
Koupě a přestavba 
obytného domu čp. 518 
v Rožnově p. Radh. a koupě 
a prodej rožnovských lázní 
v korespondenci bratří 
Jaroňkových

Renata Prejdová
Rožnov pod Radhoštěm – Valašské muzeum 
v přírodě – rožnovské lázně – Jaroňkova galerie 
– sourozenci Jaroňkovi

Součástí muzejních sbírek Valašského 
muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoš-
těm je obsáhlý archivní fond Bohumír, 
Alois a  Julie Jaroňkovi (1860)1864–1945 
(1946), v  němž se mj. nachází také rela-
tivně početný písemný materiál vztahující 
se k  příchodu sourozenců Jaroňkových 
do Rožnova pod Radhoštěm v roce 1909, 
zakoupení domu čp. 518 a k němu nále-
žících objektů – lázní čp. 481 a  přilehlé 
plovárny v  roce 1918, následného pro-
deje obou lázeňských nemovitostí v  roce 
1923 a konečně také přestavby rodinného 
domu dodnes zvaného Jaroňkova galerie. 
Nejde však o  ucelený soubor archivních 
dokladů, základním pramenným zdrojem 
je především dochovaná korespondence 
bratří Jaroňkových, která se jakýmkoliv 
způsobem výše zmíněných událostí do-
týká. Vzhledem k charakteru zpracováva-
ného materiálu je zřejmé, že se nejedná 
o  stavebně historický průzkum uvede-
ných objektů, na  zvolenou problematiku 
je nahlíženo v  kontextu sociálních vazeb 
a společenského dění. V zájmu zachová-
ní co nejvyšší míry autenticity citovaných 
textů jsou veškeré citace ponechány v pů-
vodním znění, bez jazykových úprav. Pře-
vážná většina předkládaného materiálu 
nebyla dosud publikována, proto se tento 
nabízí jako podklad pro další prohloubené 
studium daného tématu.

Historie vzniku domu čp. 518 na Čecho-
vě ulici v  Rožnově pod Radhoštěm zva-
ného Jaroňkova galerie je neoddělitelně 
spjata s  historií rožnovských lázní. První 
zmínku o místě, na kterém dnešní vila sto-
jí, nalezneme v pátém dílu Kroniky města 
Rožnova, kde její autor rožnovský kronikář 
a  archivář Josef Tvarůžek píše: Vlastním 
zakladatelem teplých parních lázní byl 
zdejší občan Jan Halamíček, ku kterým 
náležela velká zahrada tedy objekt značně 
veliký k němuž patřila i parcela sourozenců 
Jaroňkových.1 Jak je v  kronice uvedeno 
dále, zmiňovaný Halamíček se v důsledku 
svých rozsáhlých podnikatelských aktivit 
dostal do tak velkých dluhů, že byl nucen 
veškerý svůj majetek v Rožnově (tzn. láz-
ně čp. 481, sousední pilu čp. 155 a mlýn 
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čp. 154) prodat a odstěhovat se k synovi 
do Vídně. 

Dalším významným mezníkem pro osud 
rožnovských lázní byl rok 1889, kdy obec 
Rožnov odkoupila „kúpele“ od  stavitele 
Michala Barabáše, který je údajně v roce 
1884 získal v  exekuční dražbě, za  8300 
zlatých.2 Z konceptu dopisu rožnovského 
starosty Václava Sitty z  ledna 1910 však 
vyplývá, že koupě lázní vyšla město pod-
statně dráž: Před léty a  sice až do  roku 
1888 byly koupele tyto ve vlastnictví sou-
kromém a  byla tenkráte obec Rožnovská 
nucená vzhledem k tomu, že by jinak kou-
pele tyto by byly úplně musely zaniknouti, 
koupele tyto od  tehdejšího vlastníka od-
koupiti za 16.000 K.3 

Stavitel Barabáš ani město Rožnov však 
lázně sami neprovozovali, nýbrž je pouze 
pronajímali dalším zájemcům. Nájemců 
se v letech 1889 až 1908 vystřídalo hned 
několik a součástí pronájmu pak obvykle 
bývaly všechny budovy k lázním náležející, 
včetně zahrady, s výjimkou části, kde se 
nacházel městský skleník, na jehož místě 
dnes stojí dům čp. 518 nazývaný Jaroňko-
va galerie.4 

Provozování městských lázní však údajně 
hned od  počátku nepatřilo právě k  nej-
výnosnějším činnostem: Měl tedy tvůrce 
lázní Jan Halamíček pravdu když naříkal 
na nevýnosnost lázní, když i  hosté po 20 
létech se koupali více ve  stříbropěnné 
Bečvě než v lázních. Majitel lázní byl nucen 
zaříditi při lázních hospodu, aby nájemní-
ka dostal.5 Prakticky shodně o  rentabilitě 
lázeňského provozu hovoří blíže neurčený 
pisatel (zřejmě člen Komise pro reformu 
lázeňství v Rožnově, snad přímo její před-
seda Osvald Kotouček) v konceptu svého 
listu, který zde mj. uvádí: Lázně za dobu 
11 let od  1889-1900, kdy byly v  majetku 
města vykazovaly příjem K 32.332, náklad 
na  tytéž K 27.690. Jeví se tudíž přebytek 
K 4.642.6 Je evidentní, že čistý příjem ne-
celých pěti tisíc korun za dobu jedenácti 
let, což obnášelo zisk 422 korun ročně, 

nelze v žádném případě považovat za vý-
razný přínos do městské pokladny. 

Důležitá etapa rožnovských městských 
lázní (čili jak se všeobecně nazývaly „kúpe-
le“7) a zásadní vývojová fáze domu čp. 518 
souvisí především s osobností přerovské-
ho lékaře Kazimíra Sawera (1866-1915), 
který přichází do Rožnova na uprázdněné 
místo lázeňského lékaře na  podzim roku 
1908. O jeho přijetí rozhodli členové obec-
ního zastupitelstva v  Rožnově na  schůzi 
3.9.1908.8 Tento lékař pak v prosinci téhož 
roku uzavřel s  městem nájemní smlouvu 
na objekt lázní na 12 let (s možností pří-
padného prodloužení na 24 let) s  ročním 
nájemným 300 korun.9 

Vzhledem k  faktu, že doktor Sawer mu-
sel do  pronajatých lázní již od  počátku 
investovat nemalé finanční prostředky, 
bylo zcela logické, že poměrně záhy na-
vrhl městu odkoupení lázní do  soukro-
mého vlastnictví. Poprvé tak údajně uči-
nil krátce po svém příchodu do Rožnova 
koncem roku 1908: V  roce 1908 nabízí 
MUDr.  Kazimír Sawer za  lázně 8000 K. 
V roce 1910 přešly lázně do jeho majetku 
za K  ---- (konečnou částku Tvarůžek ne-
uvádí). Jak vidět z  ceny nájmů i  prodeje, 
byly lázně ve stavu velmi chatrném a po-
třebovaly značných nákladů na nejnutnější 
opravy. Dr. Sawer, jak slíbil tak také splnil 
podmínku zařízení vodoléčebného ústavu. 
I  při značném zlepšení a  zařízení se Dru. 
Sawerovi dařilo špatně, ačkoliv byl dob-
rým odborníkem i ve vodoléčbě. Dobrotivá 
smrt vysvobodila jej od krachu tím, že v r. 
1915 zemřel.10 Nepříliš optimistický stav 
koupelí v roce 1908 a ochotu města zba-
vit se problémů s nevýnosným podnikem 
dokládají i  slova tehdejšího rožnovského 
starosty Václava Sitty: Není tedy divu, že 
město Rožnov staralo se všemožně, aby 
se nějak tohoto těžkého břemene finanč-
ního zbavilo a že tedy uvítalo návrh nové-
ho a  městského lázeňského lékaře pana 
MUDr. Kazimíra Sawera, který do Rožnova 
v r. 1908 se přistěhoval a projevil ochotu, 
že městské lázně čili koupele sám do své 
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režie převezme. Zde dlužno doložiti, že 
koupele tyto tenkráte (v r. 1908) nacházely 
se ve stavu velice zuboženém.11 

Ačkoliv prvotní Sawerova nabídka na od-
koupení lázní byla podána již koncem roku 
1908, teprve na  základě jednání měst-
ského zastupitelstva v  listopadu a  pro-
sinci 1909 byl prodej rožnovských lázní 
dr.  Sawerovi schválen, a  to za  částku 
13000 korun, tedy obnos o  pět tisíc ko-
run vyšší, než činil jeho původní návrh: 
Město Rožnov usnesši se z důvodů shora 
uvedených a  vedeno jsouce jedině péčí 
o  všeobecné blaho zdejšího občanstva 
a hlavně o povznesení zdejšího lázeňského 
města ve  schůzích obecního zastupitel-
stva dne 4. listopadu a 10. prosince 1909 
odbývaných na odprodeji městských kou-
pelí p. Dr. Sawerovi nepoškodilo nikterak 
zájmy poplatnictva zdejšího, protože již 
samé úroky z docílené kupní ceny 13.000 
převyšují znamenitě ujednaný dřívější ob-
nos nájemného per 300 K., kterýžto by 
eventuelně po  celých 24. let zvýšen býti 
nemohl!12 Vzhledem k tomu, že rožnovské 
zastupitelstvo nebylo ve věci prodeje lázní 
jednotné a proti původnímu usnesení byly 
podány námitky, došlo k samotnému aktu 
prodeje až v březnu následujícího roku.13

Kazimír Sawer si zakrátko po  příchodu 
do Rožnova nechal postavit v přímé blíz-
kosti městských lázní nový dům (dnes tzv. 
Jaroňkova galerie).14 Stavbu tohoto domu 
neopomněla zmínit také Drahomíra Bradá-
čová, někdejší vedoucí kanceláře lázeň-
ské správy, když k události poznamenala: 
Dr. Xaver zrušil hned skleník a na jeho mís-
tě postavil si obytný dům, nynější č. 518 
v ulici Sv. Čecha.15 Lze reálně předpoklá-
dat, že dům se začal stavět bezprostředně 
poté, co doktor Sawer obdržel od města 
stavební povolení k přestavbě městského 
skleníku na obytný dům. Návrh adaptace 
a přístavby domu MUDr. Kazimíra Sawera 
byl představiteli města schválen v březnu 
roku 1912.16 Bohužel, doktor Sawer se pří-
liš dlouho z  nového domu netěšil, neboť 
již v  lednu roku 1915 zadlužený umírá.17 

Jeho nemovitý majetek, tzn. dům na Če-
chově ulici (čp. 518), lázně (vodoléčebný 
ústav na Palackého ulici čp. 481), přilehlá 
zahrada a koupaliště (plovárna, bazén) při-
padl Okresní záložně v Přerově, kde měl 
dr. Sawer dosud nesplacené pohledávky.

A začíná se psát zásadní kapitola domu. 
Již v  srpnu roku 1909 se z  Valašského 
Meziříčí do  Rožnova přestěhovalo umě-
lecké trio sourozenců Jaroňkových – Ju-
lie (1864–1945), Bohumír (1866–1933) 
a  Alois (1870–1944). Hlavním důvodem 
ke  změně jejich dosavadního trvalého 
bydliště ve Valašském Meziříčí bylo prav-
děpodobně založení Jubilejní zemské go-
belínové a  kobercové školy v  roce 1908 
(dnes Moravská gobelínová manufaktura) 
akademickým malířem Rudolfem Schla-
ttauerem, která se stala významným ob-
chodním konkurentem výrobků sourozen-
ců Jaroňkových, resp. ti jí mohli jen těžko 
konkurovat. Když jim nadto v dubnu 1909 
zemřel otec František, nestálo stěhová-
ní již nic v cestě. Dá se předpokládat, že 
blízký Rožnov byl logickou volbou nejen 
z  důvodu přijatelné vzdálenosti a  finanč-
ních možností sourozenců, ale důležitým 
faktorem při výběru bydliště bylo také 
to, že Rožnov byl v  té době navštěvova-
ným lázeňským městem. Je tedy pocho-
pitelné, že se zde dal očekávat poměrně 
slušný odbyt gobelínů, keramiky a  jiných 
upomínkových a dekorativních předmětů. 
Bratři Jaroňkovi se navíc v té době velmi 
pravděpodobně  zabývali myšlenkou zalo-
žit zde gobelínářskou školu a čelní před-
stavitelé města Rožnova jim byli ochotni 
vyjít vstříc: Včera ve  středu 11.VIII. jsem 
byl v Rožnově. Našel jsem tam krásný byt. 
Nová vila 200 kroků od  náměstí, vysoké 
2 pokoje a velká kuchyň. Jako pro malíře 
stavěno, okolí příjemné. Domácí je řezník. 
Ale nechce se jaksi rozhodnout to prona-
jat. Starosta Sitta a Kotouček však to vzali 
na sebe ho přemluvit. To by bylo pro nás 
výhodné. Kamna jsou tam Neusserova, 
„monumentální“. Světlo je tam ovšem ne 
docela po chuti: od 4 hod. odpol. slunce. 
Je tam ještě jiná naděje. Krajkářská ško-
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la je Rožnovjanům trnem v  oku. Dává ji  
3 pokoje a otop zdarma. Je prý to jen vi-
dečský kšeftovní podnik. Tak jsem jim pra-
vil, páni pošlete učitelku do Vídně, vypo-
vězte místnosti, já ty krajkářky vám zaměst-
nám. Výdělek shrábneme my. Umístíme 
tam gobelinářskou školu. Myslím, že je to 
velmi lehce možné, abysme to my okupo-
vali, oni jsou velmi ochotni to udělat.18

Jisté je, že původně se jako místo bydli-
ště zvažovalo například i  Brno, Hodonín 

či Kroměříž, jak vyplývá z  dopisů rodin-
ného přítele Antonína Blažka, který se jim 
v Brně snažil, dle stanovených podmínek, 
nalézt nové ubytování: Dnes našel jsem 
pro Vaši rodinu rodinný domek k  obývá-
ní a  k  nastoupení do  prvního srpna pro-
zatímně řečeno reální. 3 pokoje – kuchyň 
a pokojíček pro služku. Do dvora jest pak 
malý byt buď k pronajmutí neb pro domov-
níka – či pro koblenarnu. Celoroční nájem 
850 korun. Nelekej se toho ta koblenárna 
nám to vynese. Domek jest nový a můžete 

Jaroňkova galerie 
před přestavbou 

v roce 1923

Bohumír Jaroněk 
před svým 

domem v roce 
1923
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po  případě ho zakoupiti, stojí 17.000 ko-
run. Ale o tom dohodneme se později. Milí 
přátelé byl bych pro svoji osobu celý šťast-
ný, kdybyste volili Král Pole. A mám za to 
také, že byste i pro sebe dobře učinili tedy 
ve  vlastním zájmu. Kroměříž ani Hodo-
nín nemůže Vám ty výhody poskytnouti.19 
Z  následné korespondence je zřejmé, že 
z nabídky nakonec sešlo: Byt, který jsem 
za nejlepší a nejvhodnější pro Vás původ-
ně vyhledal a který se Vám také zamlouval, 
jest už pronajatý. Stav. Grimm na podmín-
ku Tebou kladenou absolutně nechtěl při-
stoupiti. Hledal jsem v tomto týdni jiný byt 
pro Tebe, ale něco tak výhodného jsem 
nenašel. A  potom na  takovou podmínku 
žádný přistoupit nehodlá. Blíže podmín-
ku specifikuje o pár řádků níže: Vidím, že 
na podmínku Tvoji s tříletou zárukou může 
vejíti jedině majitel činžovního domu velké-
ho, avšak domek pro samostatnou rodinu 
nedostaneš s touto podmínkou nikde.20

V konečné fázi rozhodování se však zřej-
mě řešila již pouze dvě místa – Rožnov 
a  Hranice na  Moravě, přičemž postupně 
se pomyslná miska vah začala přiklánět 
na  stranu Rožnova: Julii se zamlouvají ty 
lázně. Kretz oznamuje z Hr. že je tam byt 
v  II. patře, a  že by přenechání místností 
v kasárnách obtíže nedělalo. Adaptaci by 
prý erár nedovolil. Co míní adaptací nevím, 
patrně vymalování, vůbec upravení míst-
ností ne. To asi by přestavovani nedovo-
lili.21 A v textu jiného listu, psaného Aloisi 
Jaroňkovi do Skandinávie, kde v té době 
pobýval na studijní cestě, nalezneme ná-
sledující slova: Jest-li mi Rožnov sklapne, 
budu šeredně naladěn. V Hranicích není nic 
příhodného. Jediná nová vila, ale maličké 
pokoje. Taky se tam o nás p. učitel Šindel 
velmi stará. V Rožnově páni velmi horlivě 
se věci ujali.22 A z dalšího dopisu: Podaří-
-li se nám získat byt v Rožnově u Molitora 
máme vyhráno, dokonce to bude zname-
nitý tah (ohledně krajkářské školy v Rožno-
vě, kterou strhneme na sebe.)23

Nakonec tedy jednoznačně zvítězil Rož-
nov a v deníku Bohumíra Jaroňka nalezne-
me zápis z 30. 8. 1909 nazvaný jednoduše 

Stěhování do Rožnova: 30.VIII.1909 Zapo-
čaty s balením a odeslány první 2 fúry, den 
na  to opět 2 fury. Stěhoval nás Chrobák 
z Krásna za 100,- K. Bez loučení jsme od-
jeli. Dal jsem jen do novin krátký „pozdrav 
na rozloučenou“. V Rožnově jsme najali byt 
od Molitora Josefa uzenáře za 600 K roč-
ně.24 Zmiňovaný pronajatý byt se nacházel 
v domě čp. 56, pod místní sokolovnou.25

Brzy po příjezdu do Rožnova si Jaroňkovi 
podávají na obecní zastupitelstvo v Rož-
nově žádost o  pronájem prostor pro go-
belínářskou dílnu: V  úctě podepsaní se 
chystají založiti v  Rožnově dílnu ku tkaní 
uměleckých koberců (gobelínů). Všechny 
přípravné práce, jako stavy, nákup mate-
riálu, nákresy jsou již vykonány. Několika 
pány z  obecního výboru nám byla dána 
naděje na  bezplatné poskytnutí místnos-
tí s  otopem pro dílny gobelínářské a  my 
dnes předkládáme sl.  obecnímu zastupi-
telstvu uctivou prosbu, aby v  této záleži-
tosti ráčil definitivně rozhodnout a  nám 
dal k disposici aspoň 2 pokoje s otopem 
zdarma.26 Že žádosti bylo vyhověno v ma-
ximální možné míře, dokládá dopis sta-
rosty města Václava Sitty z téhož měsíce: 
Na podanou žádost Vaši usneslo se obec-
ní zastupitelstvo dne 4. listopadu 1909 
ponechati Vám pro dílnu gobelinářskou 
k  dispozici 2 pokoje v  čís. 480 (jedná se 
o dům na Palackého ulici, dříve objekt tzv. 
Rudolfo-Stefania, později budova sloužila 
jako místní ZUŠ a  v  současnosti budova 
funguje jako kanceláře Městského úřadu) 
i s otopem zdarma až do odvolání. O tom 
Vás uvědomuji s  podotknutím, že pokoje 
tyto budou k  Vašemu použití připraveny  
1. prosince 1909.27 

V  pronajatých místnostech provozovali 
sourozenci Jaroňkovi bez problémů svou 
uměleckou činnost až do  května roku 
1915, kdy obdrželi oznámení o  odvolání 
zmíněného usnesení a  tím i  výzvu k  vý-
povědi z bytu. Tehdejší starosta Leopold 
Dressler v dopise z 31.5.1915 požadoval, 
aby dosud pronajaté prostory byly kom-
pletně vyprázdněny a  připraveny k  ode-
vzdání k  30. červnu roku 1915.28 Jaroňci 
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se opakovaně pokoušeli nepříznivou situ-
aci zvrátit ve svůj prospěch, jak dokazují 
koncepty jejich dopisů z  30. 6.1915 a  9. 
9.1915.29 Pod vlivem nepříznivých událostí 
projevili dokonce ochotu začít platit městu 
aspoň nájem: Jelikož nám nebylo známo, 
že obec musila v tomto případě platiti daně 
a uznáváme, že nelze toho ani po ní žádati 
a  jak jsme se také dozvěděli, nepotřebuje 
zatím obec nutně oněch 2 místností, pro-
síme slavnou obecní radu, aby nám nadále 
místnosti ty ponechala za nájem odpovída-
jící výši daně.30 

Že nakonec byli ve  své snaze úspěšní, 
dokládá také kopie listu Aloise Jaroňka 
(ve skutečnosti psaného rukou Bohumíra, 
jenž byl zjevně v podobných záležitostech 
výřečnější) z  31. 5. 1920 adresované-
ho dr. Novotnému, z něhož je patrné, že 
v květnu roku 1920 měli Jaroňci místnosti 
v  Rudolfo-Stefaniu stále ještě pronajaty. 
Dopis je opětovnou obhajobou jejich sví-
zelné situace, která neumožňuje nalezení 
adekvátních prostor v Rožnově pro jejich 
uměleckou práci: Jsem překvapen Vašim 
obratem, který zajisté je jen proto, že ne-
máte tušení o místní bytové miserii. Není 
zde prostě takových místností uvolněných, 
do  kterých by se daly převést mé dílny. 
Neboť umělecká práce se nedá provozo-
vat v  nějakých těsných a  tmavých míst-
nostech; vyžaduje dobrého světla. Naše 
lázeňská budova nemá komínů a  není 
možno vůbec zrušit lázně: je to divná věc, 
že máme 2 budovy, v  kterých není místa 
pro naši práci, něco takového je jen mož-
né v  této abnormální době. Prosím tudíž 
abyste od  nároků na  naše 2 dílny ráčil 
ustoupiti, vždyť se jedná vlastně o  naši 
existenci a  udržení dílen, jich zbudování 
a výcvik vyžadovalo mnoho obětí a vytrva-
losti. A město Rožnov má vůči nám i  jistý 
moralni závazek (má-li se záležitost bráti 
čestně) neboť tím, že nám svého času tyto 
místnosti bezplatně pro naše účely nabídla 
nás do Rožnova přistěhovalo.31 

Z  dopisu bratří Jaroňků Městské radě 
v  Rožnově pod Radhoštěm z  října roku 
1925 je však zřejmé, že pronájem nakonec 

trval celých patnáct let, do  roku 1925,32 
přičemž počínaje rokem 1916 začali platit 
městu nájem: Za „bezplatné“ užívání míst-
ností v bývalém Rudol. Stefanianu zaplatili 
jsme obci počínaje r. 1916 celkem 2975.45 
Kč.33 K uvedené splacené částce necelých 
tří tisíc korun připočítává Jaroněk dalších 
pět tisíc korun, v nichž byly zahrnuty do-
sud nesplacené kompenzace obce v natu-
ráliích (lze se jen dohadovat, co bylo příči-
nou zmíněné kompenzace, ale existuje re-
álný předpoklad, že se jednalo o doplatek 
za prodané městské lázně), a dochází tak 
k  celkové částce 7979.45 Kč. Celý dopis 
je koncipován jako žádost na  městskou 
radu o zajištění veřejné satisfakce v záleži-
tosti projevu nespokojenosti rožnovských 
občanů s  domněle bezplatným proná-
jmem dvou místností v Rudolfo – Stefaniu 
sourozencům Jaroňkovým, kteří údajně 
nevděčně přijímali dobrodiní obce.34 Ja-
roňci ve  své žádosti požadují uveřejnění 
písemného prohlášení obce v místním ča-
sopise Lubina následujícího znění: Oproti 
nepravdivému mínění rožnovské veřejnos-
ti, že p.p. bratři Jaroňkové užívali zdarma 
2 místnosti v bývalém Rudolfo-Stefanianu 
pro své umělecké účely, považuje městská 
rada za nutné potvrditi, že jmenovaní spla-
tili za 15 leté užívání těchto místností cel-
kem 7979.45 Kč čili ročně 531.96 Kč, čímž 
se považuje obec rožnovská za dostatečně 
odškodněnou.35

Z   tiskového prohlášení bratří Jaroňků 
uveřejněného v časopise Lubina je zřetel-
né, že Jaroňci vnímali celou záležitost vel-
mi osobně a chápali sami sebe jako oběti 
prosté lidské závisti: Připojujeme k  tomu 
ještě vzpomínku, že býv. vídeňskému vý-
dělečnému židovskému podniku Central-
-Spitzenkurs poskytovala obec rožnovská 
po léta 4 místnosti v téže budově zdarma 
s otopem a nikdo v Rožnově se proti tomu 
nebouřil. Českým lidem se ovšem musí 
ztrpčovat závistí a pomluvami trocha bla-
hovůle býv. obec. režimu, přestože užíva-
telé ji řádně honorovali jak penězi tak dary 
místním školám, muzejním sbírkám a stá-
lou součinností při pracích české kultury, 
což vídeňští Němci nikdy neudělali.36
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Potřeba vlastního bydlení a zejména vlast-
ních výrobních prostor tak vygradovala 
rokem 1918, kdy sourozenci Jaroňkovi 
kupují od  Okresní záložny v  Přerově vilu 
i s lázněmi po doktoru Kazimíru Sawerovi. 
Bohumír Jaroněk popisuje ve svém deníku 
situaci, která samotné koupi nemovitostí 
předcházela, následovně: 10.–11. dubna 
1918 byl jsem v Přerově návštěvou u Fran-
tiška Poledny prokuristy Okresní záložny. 
Tato návštěva měla účel koupí získati vilu 
po MUDr. K. Sawerovi, ale bez vodoléčeb-
ného ústavu. Dostalo se mi odpovědi, že 
záložna prodá jen celý objekt = vilu s láz-
němi. I odhodlal jsem se tedy po domluvě 
a  radě pana Poledny koupiti celý objekt. 
Vrátil jsem se domů a v rodinné radě do-
zrála tato myšlenka ku definitivnímu roz-
hodnutí t.j. celý objekt koupit.37 Další zápis 
vztahující se k uzavření kupní smlouvy je 
zápis ze 14. 4. 1918, kdy Jaroňci uzaví-
rají smlouvu prozatímní: 14. dubna 1918 
(neděle) přijel pan Fr. Poledna a  sepsal 
kupní smlouvu prozatimní, ale závaznou, 
dle které kupujeme (Bohumír, Alois a Julie) 
vilu s lázněmi, basinem, dvěma zahradami 
za cenu 70.000 K.38 Celá záležitost s koupí 
nemovitostí pak byla uzavřena 20. dubna 
1918: 20. 4. 11 hod. dopol. byli jsme všich-
ni tři u  notáře legalisovat podpisy trhové 
smlouvy.39 

V  pozůstalosti sourozenců Jaroňkových 
se dochovala pouze smlouva trhová 
o  koupi domu čp. 481 na Palackého uli-
ci v  Rožnově pod Radhoštěm (dříve vo-
doléčebný ústav, dnes Orthes), smlouva 
mezi prodávající Okresní záložnou v Pře-
rově a  kupujícími Bohumírem, Aloisem 
a  Julií Jaroňkovými uzavřená v  Přerově 
16.4.1918.40 Podle této smlouvy koupili 
sourozenci Jaroňkovi každý ideální třetinu 
nemovitosti, za  celkovou částku čtyřicet 
tisíc korun, z  čehož převzali pohledávku 
ve  výši 18500 korun u  Spořitelny města 
Rožnova a  zbývající částku 21500 korun 
doplatili Okresní záložně v  hotovosti for-
mou dohodnutých pravidelných splátek. 
V  knize vydání sourozenců Jaroňkových 
jsou veškeré výdaje se zakoupenými ne-
movitostmi, včetně hypotečních splátek, 

pečlivě zaneseny. Kupříkladu hypoté-
ka u  Okresní záložny v  Přerově ve  výši 
21  500 korun byla postupně splácena 
od  1.10.1918 do  24.8.1923 a  hypotéka 
u Spořitelny města Rožnova ve výši 18500 
korun od 7.1.1919 do 2.12.1925.41

Z  období od  roku 1918, kdy Jaroňci vilu 
a  lázně koupili, do  roku 1923, kdy lázně 
(ovšem již bez vily) prodali městu Rožno-
vu, disponujeme jen útržkovitými infor-
macemi o tom, co vše se s domem dělo. 
Zajímavým zdrojem informací je zejména 
deník Bohumíra Jaroňka, jenž obsahuje 
řadu rozmanitých, avšak relativně struč-
ných zápisů vztahujících se převážně k za-
hradě.42 Jako například zápis z 24.5.1918: 
Dal jsem v  dolní zahradě shodit 2 lípy, 
jednu před kuchyňským oknem, druhou 
před branou do lázeňského dvora. Zahra-
da je totiž při zamračeném počasí tmavá 
a  kuchyni si přeje mít Julie co nejsvět-
lejší. Případně zápis z  dubna roku 1919:  
17. dubna 1919 zasadil jsem podel drátě-
ného plotu 24 vinných rev a  sice Tramín 
červený, Chrupku bílou, Sylvanské zelené, 
Portugalské modré. Text je dokonce do-
plněn nákresem obsahujícím plánek rozlo-
žení rostlin na zahradě. Pod nákresem se 
pak nachází Jaroňkova rukopisná noticka 
psaná tužkou: Všechny révy odstraněny 
v r. 1927, nedařilo se jim, zhynuly. Zajíma-
vý doklad doby lze nalézt například v  zá-
pise z roku 1922, v němž se píše: Den 8. 
února jest pozoruhodný: po prvé v našem 
domě (a ve městě vůbec) svítilo elektrické 
osvětlení, právě firmou Křižík-Praha do-
končené. Čtyři dni před tím, dne 4. února, 
osvětlovali Sokolové již městskou elektři-
nou svou maškarní merendu v  divadelní 
dvorani sokolské (léčební dům).43

Je evidentní, že již od  počátku, kdy láz-
ně s  domem zakoupili, neměli Jaroňkovi 
na provozu lázní žádný zájem, a kdyby to 
bylo jen trochu možné, koupili by pouze 
samotnou vilu: Při koupi reality jednalo se 
nám nikoliv o lázně, nýbrž o vilu a zahradu 
a jelikož vila se zahradou bez lázní na pro-
dej nebyla, koupili jsme všechno. Na pro-
vozování lázní nikdo z nás nikdy nepomýš-
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umění.44 To jim tedy, k  jejich nelibosti, 
umožněno nebylo, a proto vanové a parní 
lázně vzápětí pronajali Adolfu Wachtlovi: 
17. dubnem 1919 počínaje pronajali jsme 
Adolfu Wachtlovi strojníku vanové a parní 
lázně. První den nefungovalo topení, ne-
mělo tahu, kouř i  plamen šel dvířky zpět. 
Druhý den (velký pátek) přišel na  radu 
kominář: Kanal byl příliš velký, zúžili ho  
20 cihlami a  ku podivu topení fungovalo. 
Byli pak ještě jiné poruchy, ale většinou jen 
prasklé roury. Ceny lázní vanové 3 K., parní 
3 K. (I. třída vanové 4 K).45

O  několik měsíců později však provoz 
lázní, zřejmě z  ekonomických důvodů, 
pozastavili úplně. Bohumír Jaroněk v do-
pise Adolfu Wachtlovi z 24.12.1919 píše: 
Různé okolnosti nás nutí ku rozhodnutí za-
staviti další provozování lázní. K vůli vyčer-
pání Vaší uhelné zásoby stanovíme vypo-
vídací lhůtu do 11. ledna 1920 a žádáme 
Vás, abyste do té doby dal svým nákladem 
všechna poškození jakož i  čištění Vám 
svěřených lázní provésti. Tuto sobotu byla 
v zadní šatně ukradena jedna záclona mu-
šelínová. To je užitek z toho, že neosvětlu-
jete místnosti.46

Poněkud tristní, vezmeme-li v  úvahu, 
že v  době, kdy se usilovně snažili získat 
do svého vlastnictví dům na Čechově ulici, 
prohlašovali, že nechat zaniknout rožnov-
ské lázně by bylo takřka neodpustitelné: 
Jisto je taky, že by nám bylo líto, kdyby 
ty lázně propadly podniku průmyslové-
mu. (Zájem o lázeňský komplex projevila, 
kromě Jaroňků, také pražská cukrářská 
firma, která zde chtěla provozovat výrobu 
marmelády). Kdy pak opět by se tak pěk-
ný léčebný podnik zřídil v Rožnově! Snad 
nikdy ne při zaostalosti Rožnovanů. Mám 
dojem, že tomu pražskému panu cukráři se 
líbila více villa než lázně. (jako kdyby tomu 
u Jaroňků bylo jinak!) Že villa se mu hlav-
ně zdála býti účelnou: pro sebe on to chtěl 
řešit hlavně…. Váš závod by si mohl dovo-
lit si zahrát na kulturního činitele: za prvé 
zachránit pro Rožnov lázně, za druhé vyjít 
vstříc dvěma valašským kumstýřům.47

Jaké konkrétní „okolnosti“ tedy vedly k uza-
vření lázní, těžko říci, příčinou byl zřejmě 
úmysl pronajmout lázně výhodněji. Jedním 
ze zájemců byl Československý červený 
kříž. Bohužel, vzájemná jednání ztroskotala 
na  rozdílných finančních představách. Ja-
roňci si představovali roční nájemné ve výši 
šesti a půl tisíce korun, náklady na opravy 
si měl hradit nájemce a požadovaná kauce 

Nákres přístavby domu z roku 1924
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měla činit pět tisíc korun.48 Spolku Česko-
slovenského červeného kříže v  Praze se 
však požadovaný nájem zdál zřejmě příliš 
vysoký, načež Jaroňci v dalším dopise kon-
trovali minimálním ziskem, který jim údajně, 
po zaplacení všech nákladů a daní, zbude: 
Nějaký zisk z pronájmu lázní nám vůbec ne-
kyne, nemusíte nás podezřívat ze sobectví. 
Nejsme však nějací boháči, abychom mohli 
službám humanity a národa obětovat i ten 
malý zisk, který by snad se dal z pronájmu 
vyzískat. Nestáváme, pokud se týče národ-
ní a  humanitní obětavosti, na  posledním 
místě s  našimi obětmi. Řešení pak viděli 
ve zproštění lázní od daňových povinností: 
Něco jiného by bylo, kdybyste jako státní 
instituce (aneb státem protěžovaná) zbavili 
podnik daňové povinnosti. Pak by se dalo 
o všem jinak uvažovat. A závěrem neopo-
mněli zhodnotit výhodnost nabízeného 
pronájmu: Ostatně vyslovuji mínění, že ať 
jest již nájemné jakékoliv, podnik se může 
sám uživit a může se provozovat bez pod-
por. Soudím tak ze ¾ roční návštěvy obe-
censtva v lázních. Jsou otevřeny jen každou 
sobotu a živí celou rodinu. A je to nájemce, 
který provozuje jen parní a  vanové lázně, 
vodoléčbu nikoliv, a který neumí pro ně ani 

tu nejmenší reklamu udělat. Když se to vez-
me obratně do rukou, mohou lázně obstát 
bez deficitu a  to stačí, neboť věřím, že Č. 
červ. + nesleduje cílů výdělečných.49 K vzá-
jemné dohodě však evidentně nedošlo.

Zájem o  pronájem lázní projevil také Lé-
čebný odbor v Rožnově pod Radhoštěm, 
jak je zřejmé z  opisu listu bratří Jaroňků 
této organizaci, v  němž především blíže 
specifikují základní podmínky případného 
pronájmu, jako například výši nájemného, 
výši složené kauce, předmět a dobu pro-
nájmu, požadavek stálého dozoru na plo-
várně, zákaz oblíbeného nočního koupání 
apod.50

Nejspíše teprve po řadě neúspěšných po-
kusů lázně pronajímat, začala v roce 1921 
dozrávat myšlenka lázně prodat. Zájemci 
o koupi rozhodně nechyběli, nicméně je-
jich zájem se obvykle vztahoval na  celý 
soubor objektů, tzn. včetně obytného 
domu na  Čechově ulici. Že také o  této 
variantě Jaroňci, alespoň z počátku, uva-
žovali je zřejmé z  listu Bohumíra Jaroň-
ka příteli architektu Antonínu Blažkovi 
do  Hodonína, v  němž mj. píše: V  pádu, 

Plán na přístavbu domu z roku 1924
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že odprodáme naše lázně s vilou a všemi 
zahradami, museli bychom stavět nové 
bydliště. Možné to je, neboť již se přihlá-
sili interesenti. Lázně samotny nechtějí 
koupit, nýbrž vše i  s  vilou, aby mohli lá-
zeňský podnik slušně vybudovat. K  tomu 
věru se hodí naše usedlost, je slušných 
rozměrů. Přijde na  to, budou-li nabízet 
aneb přijmou-li kupní cenu dosti vysokou, 
abychom si mohli vybudovat nové sídlo.51 
Následuje žádost na přítele o vypracování 
předběžného návrhu případné novostavby 
s konkrétnějšími informacemi, jak by měla 
konečná podoba domu vypadat, a žádost 
o předběžný rozpočet.

Jaroňkovi však v  žádném případě nepo-
nechávali věci náhodě a  sami se aktivně 
snažili podnikat kroky, jež by vedly k  re-
alizaci prodeje původně městských lázní. 
Ještě v  červnu 1921 oslovili s  prosbou 
Lázeňský odbor Ministerstva zdravotnic-
tví, aby oslovilo případné zájemce o kou-
pi z řad odborných lékařů: Hrou dnešních 
okolností stali jsme se majiteli lázní a  vo-
doléčebného ústavu. Byli jsme nuceni při 
koupi rodinného domu koupiti taky s  ní 
souvisící lázeňský ústav. Sami ovšem jako 
umělci vodoléčbu provozovat nemůžeme, 
ústav má cenu jen v  rukou lékaře. Jest 
tedy na prodej. ... Dovolujeme si prosbu, 
aby p.t. lázeňský odbor v  ministerstvu 
zdrav. upozornil na  tento objekt v kruzích 
lékařských, tak aby opět mohl sloužiti zdra-
votnímu dobru obecenstva.52 V tentýž den 
odeslali obsahově prakticky totožný dopis 
se stejnou nabídkou také MUDr. Richardu 
Adamíkovi do  Prahy na  Královské Vino-
hrady.53

V  březnu následujícího roku, na  základě 
informace, že Ministerstvo veřejných prací 
uvažuje o koupi některých lázní za účelem 
léčení horníků a  dělníků, oslovili Jaroňci 
s nabídkou prodeje lázní generálního ředi-
tele Vítkovického horního a hutního těžíř-
stva ing.  Adolfa Sonnenscheina. Nabízeli 
je, pochopitelně bez vily, za  „pouhých“  
160 tisíc korun. Nutnost a  prospěšnost 
prodeje zdůvodňovali svým tradičním způ-
sobem: V našich rukou nepřispívá podnik 

veřejnému dobru, je zavřen k nemalé mrzu-
tosti lázeňských hostů. My však vodoléčbě 
a  lázeňství nerozumíme jelikož jest naším 
posláním provozovat umění. Uctivě prosí-
me, pane generální řediteli, abyste se ráčil 
pro tento objekt interesovati a po případě 
vyslal odborníka ku jeho prohlédnutí.54

Dosavadní bezvýsledné pokusy Jaroň-
ků zbavit se lázní co nejvýhodněji zřejmě 
způsobily, že se jejich pozornost opětovně 
obrátila zpátky k  městu Rožnovu, jehož 
zastupitelé již dříve deklarovali svůj zájem 
na  obnovení provozu městských lázní. 
V  listu adresovaném účastníkům poradní 
schůze v záležitosti lázní bratři píší: Po zra-
lém uvážení a  jako výsledek porad s  ně-
kolika zkušenými odborníky dovolujeme 
si sděliti, že otázka pronájmu lázní naráží 
na jisté obtíže nevýhodné pro obě strany. 
Pronájem takových objektů bývá zpravidla 
zdrojem nedorozumění a sporů a my se ne-
nacházíme v takové materiální situaci, aby-
chom mohli pronájmem riskovat vyhlídku 
na budoucí jistější prospěch z tohoto ob-
jektu kynoucí. Naši právní a odborní přáte-
lé nás zrazují z pronájmu a my jsme se při-
klonili k tomu, dáti jejich radám víru. Zbývá 
tedy uvažovati o možnosti koupě. Trváme 
nezměnitelně na svém stanovisku  z pod-
nětu dra. Dorazila v  květnu 1921 a  sice 
kupní ceně 150.000 K. Dávku z  přírůstku 
hodnoty a dávku z majetku zaplatí kupující 
strana. Nemůžeme si vysvětlit, jak mohla 
vzniknouti pověst v Rožnově se tvrdošíjně 
udržující, že požadujeme za lázně 250.000, 
dokonce i 500.000 K! Nikdy jsme něco ta-
kového nevyslovili, bylo by to nesmyslné. 
A míní-li rožnovská pověst oněmi sumami 
celý náš objekt, lázně i s vilou, opakujeme, 
že vila není na prodej. Jsme rádi, že máme 
své bydliště a  pouštěti se do  novostav-
by je dnes nejisté podnikání.55 Závěr listu 
apelujícího na koupi se pak nese v typic-
ky mentorském duchu staršího z  bratrů 
-  Bohumíra: Prosíme tedy, pánové, abys-
te především uvažovali o  možnosti získat 
tento objekt cestou koupě. Neboť Rožnov 
tím, že se snaží zvednout návštěvu hostů, 
tedy provozovat lázeňskou industrii, se do-
stává do nemilé situace neprovozem lázní. 
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Ten kdo hosty zve má vůči nim povinnos-
ti a  hosté, kteří u  nás utrácejí své peníze 
mají taky právo stavěti své nároky aspoň 
na  ta nejnutnější hygienická opatření. Žá-
dati na  majitelích lázní, finančně slabých, 
aby obec rožnovskou vyprostili z  nemilé 
a exponované situace, znamenalo by dá-
vati podnikatelskému duchu našeho města 
(obce) špatné vysvědčení.56

Z  července téhož roku pochází také 
opis dopisu bratří Jaroňků adresovaný 
Zemskému výboru moravskému v  Brně, 
v němž se mj. také píše: V nejbližší době 
předloží zastupitelstvo města Rožnova 
p.  Radh. p.t. Zemskému výboru moravs. 
žádost o  rozhodnutí v  otázce zakoupení 
místního stávajícího podniku lázeňského: 
plovárny, koupelí a vodoléčby. Jsme ma-
jiteli tohoto podniku a pokládáme za nutné 
taky z naší strany p.t. Zemský výbor o zá-
ležitosti informovat. Tento lázeňský podnik 
byl v  roce 1910 založen drem. Sawerem, 
který však zemřel; provozoval v něm kou-
pele a  vodoléčbu jen asi 3 léta. Od  roku 
1913 je ústav mimo provoz až na plovár-
nu, neboť je přirozené, že my, dva umělci, 
nemůžeme zanechati svého umění a pro-
vozovat vodoléčbu, které nerozumíme. 
Podnik se dostal do našich rukou jen hrou 
okolností této doby proti naší vůli. Otázka 
provozu koupelí a vodoléčby se stává 9 le-
tým uzavřením podniku pro město Rožnov 
p. R. naléhavou, ba přímo trapnou. Neboť 
Rožnov je město se starou léčební pověstí, 
které se vzdát nemíní, zve a  přijímá hos-
ty, bere od nich lázeňs. taksu aniž by jim 
kromě krásné přírody a zdravého vzduchu 
něco poskytovala.57 Následuje stručné vy-
světlení, proč je ekonomicky výhodnější 
odkoupit stávající lázně, než realizovat 
zřízení nových, a  text dále pokračuje pa-
trně nezbytnou zmínkou o údajné lhostej-
nosti Jaroňků vůči případnému prodeji 
lázní, neboť mají pro daný objekt snadnou 
upotřebitelnost – vybudování malířských 
ateliérů a uměleckých dílen. V závěru listu 
pak nechybí rovněž menší dávka diploma-
tické manipulace: Nekoupí-li obec rožnov-
ská objekt, nemůžeme déle čekati a lázně 
zrušíme neboť zřízení prostranných umě-

leck. dílen je naší životní otázkou. Dávno 
bychom to byli učinili kdyby nebylo mo-
mentu morálního. Zrušovat lázně v městě 
s  léčební minulostí a  budoucností by byl 
čin reakční, za který by ovšem zodpovídala 
obec. Neboť nám finančně slabým jednot-
livcům není možno vytknout to, co všude 
jinde vykonávají silní kapitalisté aneb spo-
lečnosti. Prosíme, aby p.t. Zemský výbor 
vzal v uvážení tuto naší informaci a rozhodl 
záležitost koupi lázní ve prospěch budouc-
nosti města Rožnova p. R. a hygienických 
potřeb a nezbytností občanstva.58 

O úrovni morálního kreditu či spíše o vro-
zeném obchodním duchu sourozenců Ja-
roňkových také něco málo vypovídá dopis 
s  nabídkou odprodeje lázní adresovaný 
redaktoru Jindřichu Mazalovi z  Prostějo-
va. V  listu, který byl napsán jen o pouhý 
den později, než dopis určený Morav-
skému zemskému výboru v  Brně, bratři 
adresáta informují, že náš lázeňský objekt 
koupila tyto dny obec rožnovská (rozhod-
nutím obecního výboru dne 2.7. t.r.). Je 
škoda, že se podnik nedostává do  ru-
kou Vaší společnosti, která by zajisté pro 
naše město měla význam. Ale ještě je čas 
a možnost koupi stornovat: Je třeba ještě 
schválení Zemského výboru moravského 
a my jsme si vymínili bezzávaznost; dosud 
máme volnost akce. Podepsáno dosud 
nic není. Kdyby tedy Váš zájem pro ten-
to objekt trval a Vaše společnost by měla 
dosud úmysl Rožnov za  sídlo své léčby 
zvoliti činíme Vám tuto nabídku: nabízíme 
Vám lázně za  cenu 135.000 K, převodní 
poplatky a dávku z přírůstku hodnoty platí 
strana kupující. Dávka z majetku odpadá, 
je již zaplacena. Ovšem byste se museli 
brzy rozhodnout, dlouho čekati se nedá. 
Prosím o  laskavou odpověď, jaké stano-
visko tohoto času Vaše společnost vůči 
Rožnovu zaujímá.59 Stanovisko oslovené 
společnosti redaktora Mazala sice známo 
není, zato je nezpochybnitelným faktem, 
že lázně nakonec, i přes jistý odpor části 
obyvatel, odkoupilo do  svého vlastnictví, 
za  vydatné podpory Zemského morav-
ského výboru v Brně, město Rožnov pod 
Radhoštěm. 
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Julie, Bohumír  
a Alois Jaroňkovi na 
terase svého domu

Alois Jaroněk  
v ateliéru

Alois Jaroněk  
v umělecké výstavě 
v domě sourozenců 

Jaroňkových. 
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Jak uvádí Josef Tvarůžek, již před obecní-
mi volbami roku 1919 se začala na schů-
zích města řešit otázka, zda Rožnov má 
i na dále zůstati místem lázeňským, anebo 
zrušit a proměnit v místo výletní, turistic-
ké.60 Tentýž však současně zmiňuje, že 
někteří rožnovští obyvatelé, zvláště pak ti 
méně majetní, zase tolik z případného ob-
novení lázeňského života ve  městě nad-
šení nebyli. Přispěly k  tomu zajisté také 
nepříliš dobré poválečné hospodářské po-
měry, nicméně i za lepších časů znamenal 
čilý lázeňský ruch pro řadové obyvatelstvo 
pravděpodobně především vyšší ceny 
zboží, tzn. větší drahotu, než v  okolních 
obcích.61 Navíc je lázeňští hosté během 
sezóny připravovali o úrodu lesních plodů, 
což Rožnovanům také na radosti nepřidá-
valo: Takový pan host přijel napřed sám 
a  najal světnici, za  10–20 Kč týdně. Pak 
odskočil domů a přivedl na dočasnou ná-
vštěvu ženu, děti i nezbytnou paní tchýni, 
a tak ta dočasnost trvala 2 i 3 měsíce po-
kud Boží příroda poskytovala hojnou úrodu 
jahod – malin – ostružin – hafer – hřibů – 
a  jin., které celá rodina zaháněje dlouhou 
chvíli sbírala k  rukám paní tchýně, která 
dovedla vše řádně zavařit, naložit a usušit. 
Hotové zásilky zboží surového a zpracova-
ného, pomohla „domácí paní“ nebo děc-
ka do  Rožnova dopraviti, a  pak to šlo již 
hladce dál a dál. Tak tedy rozuměli v pře-
vážné většině Ostraváci i  jiné „hladné vši“ 
jak jim náš lid právem nadával – rekreaci 
a čerstvému vzduchu. Že takoví kořistníci 
nad svoji spotřebu lesní plodiny za drahé 
peníze prodávali a  též hodně vykeťasili je 
nesporno. Přicházeli tedy a živili se na úkor 
domácího obyvatelstva. Taková keťasina 
a kořistnictví mělo neblahý vliv na zhorše-
ní životních poměrů tříd nezámožných je 
pochopitelné a nutno to uznati. Z denních 
a týdenních trhů zmizelo máslo, vejce i les-
ní plodiny – a pokud něco donešeno, pro-
dáváno ve značně zvýšených cenách, kte-
ré nabylo možno chudině dávati. Tak často 
vzpomínáno, že tak vysokých cen nebylo, 
i když sem polští židé jezdili a také kde co 
pokoupili.62

Když tedy začala lázeňská komise,63 v čele 
se  svým předsedou Osvaldem Kotouč-
kem, uvažovat o  koupi lázní a  renesanci 
lázeňského života ve městě, pozvedla se 
proti tomu vlna odporu. Jak píše Tvarůžek, 
hlavní záminkou protestu byla zpětná kou-
pě lázní od sourozenců Jaroňkových, kri-
tici navrhovali založit lázně nové: Po smr-
ti Dra. Kazim. Sawera koupili sourozenci 
Jaroňkovi celý objekt, lázně i  zahradu 
za sumu K 30.000,- Když komise lázeňská, 
chtěje vybudovati řádné vodoléčebné láz-
ně, byla nucena koupiti část majetku kdysi 
obecního, pak Sawerů a  konečně Jaroň-
ků, za  125.000 Kč – sourozencům Jaroň-
kových nadáváno paušálně do  keťasů 
a proti koupi, získali vedoucí vzpoury přes 
370 podpisů, hlavně menších chalupníků 
z Rožnova i obojích Pasek. O protestu roz-
hodl s  konečnou platností zemský výbor 
– který koupi objektu dle smlouvy za 125. 
000,- schválil.64 

Zcela odlišný počet protestních hlasů, 
přesněji pouhých 153 podpisů, uvádí jiný 
blíže neurčený zdroj, resp. autor neda-
tovaného konceptu dopisu reagujícího 
na podaný protest proti koupi lázní, který 
tvrdí: Není však jistě nezajímavé, že z ce-
lého obyvatelstva města vnitřního sehná-
no bylo na protest jen 16 podpisů ze 153, 
ostatní získané byli po obou předměstích 
Hor. a  Dol. Pasekách od  osob nezámož-
ných platících nepatrnou daň pozemkovou 
neb domovní.65 Jak to bylo s  množstvím 
podpisů ve skutečnosti a nakolik opravdu 
závažný byl zmiňovaný protest, lze dnes 
už jen těžko říci. 

Tentýž pisatel však zmiňuje jako jednoho 
z hlavních původců protestu majitele mlý-
na Eustacha Paláčka, s nímž měli Jaroňci 
dlouhodobé sousedské neshody: Ten-
to protest nevyplynul ze skutečné obavy 
o „zatížení poplatnictva“ nýbrž z osobních 
zájmů a částečně i osobní nevraživosti vůči 
sourozencům Jaroňkovým.66 

Většina sporů vzniklých mezi rodinami 
Jaroňků a  Paláčků se bezprostředně tý-
kala  strouhy protékající Čechovou ulicí, 
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která sice byla v majetku Paláčkových, leč 
voda z ní zabezpečovala nejen chod jejich 
mlýna, ale také chod blízkých lázní a plo-
várny sourozenců Jaroňkových. Vzájemné 
právní vztahy obou zúčastněných stran 
sice byly údajně zajištěny dávno předtím 
uzavřenými smlouvami, nicméně soused-
ské nevraživosti to nezabránilo.67 Buď 
bylo vody ve strouze málo, v tom případě 
se ohrazoval Paláček, že provoz lázní jde 
na jeho úkor, nebo bylo vody příliš a v tom 
případě byli zase naopak poškozeni Ja-
roňci, kterým strouha zatopila zahradu 
a vytopila sklepy. 

V  době, kdy se Jaroňkovi snažili prodat 
lázně zpět městu, pokoušel se Paláček 
vzbudit u Městské rady dojem, že Jaroň-
ci chtějí město ošidit, neboť prý projevili 
ochotu prodat mu lázně za  pouhých sto 
tisíc, zatímco po  městu požadují částku 
značně vyšší. Alois Jaroněk píše v  létě 
1923 svým sourozencům, kteří v té době 
pobývali v  Praze: Městská rada poslala 
nám opis dopisu Paláčka a  Pavla Mali-
ny adresovaného městské radě, v  němž 
mezi jiným stojí: „Prohlašujeme společně 
s p. Pavlem Malinou, že koupele pana Ja-
roňka byly nám prodávány, při nejvyšším 
podání pana Boh. Jaroňka za Kč 100.000, 
kdežto my nabízeli jsme 70.000.- Každé 
jiné odlišné informace jsou sprostým vý-
myslem a čitou lží. ... Podle chyb v dopise 
se to zdá býti práce Paláčkova ačkoliv Ma-
lina sotva lépe asi by to svedl.“68 Bohumír 
Jaroněk bratrovi odpověděl: Dopis Paláč-
kův a Malinův je toho druhu, že nezasluhu-
je aby se naň odpovídalo. Já nemám chuti 
s  takovými lidmi se tahat po  soudech. 
Já myslím, že těch famosních tahanic už 
dost. Nenechám se přec rožnovsk. hlu-
páky tahat blátem. I  kdyby bylo pravdou, 
že někdo z nás něco prohodil o případné 
ceně 100.000 K., není to nic nečestného 
žádá-li o  2 roky později více. Každý pro-
dávající je nucen být oportunistou. Sám 
nemá vlivu na výši ceny; tu určují přítomné 
poměry a vyhlídky do budoucnosti. Myslím 
tedy, že bude pro nás a hlavně pro měst-
skou radu důstojnější nechat onen útočný 
dopis nepovšimnutý. To už jsou ti praví, 

kteří hned operují slovy „sprostý“ a  „čirá 
lež“. S takovými sprosťáky se tahat o věc, 
která nemá žádného významu, ale je jen 
nekalým prostředkem Paláčkových prů-
hledných machinací, není zrovna lákavé. 
Myslím, že máme jiné věci na starosti než 
tahat se s Malinou a Paláčkem. V tom smy-
slu myslím, že městské radě odpovím.69 

Tutéž událost vysvětluje pak  Bohumír 
Jaroněk v listu Osvaldu Kotoučkovi násle-
dujícím způsobem: V červnu 1921 dostavil 
se k  nám osobně p.  Paláček s  nabídkou 
70.000 K  za  lázně s  plovárnou. Nabídka 
ovšem byla takového druhu, že jsme ji od-
mítli a p. Paláčka za vážného oferenta a zá-
jemníka nepovažovali. Nikdy, ani ústně ani 
písemně, jsme mu následkem toho žádné 
nabídky nepodali. Byli totiž právě v té době 
vážnější zájemníci a vyjednávalo se tehdy 
o daleko vyšší cenu…. V té době nám taky 
pan stavitel Bayer radil, abychom nabíze-
li objekt za 100.000 K, a může dosvědči-
ti, že jsme se zcela určitě proti tak nízké 
ceně vyslovili. Je tedy holou smyšlenkou, 
že jsme p. Paláčkovi aneb komukoli jinému 
objekt za  100.000 nabízeli…. Kupní cena 
120.000 K je ze všech nejnižší nabídkou.70

Ať už tehdy byla situace kolem městských 
lázní jakkoliv dramatická, došlo mezi Ja-
roňkovými a městem Rožnovem nakonec 
ke  konsenzu (byť za  výrazné podpory 
Zemského moravského výboru v  Brně) 
a 20.6.1923 byla uzavřena kupní smlouva, 
kterou uzavřeli na straně jedné Julie, Bo-
humír a Alois Jaroňkovi  a na straně druhé 
město Rožnov pod Radhoštěm zastou-
pené Osvaldem Kotoučkem, Františkem 
Bayerem, Josefem Marečkem a  Janem 
Kantorkem. V ní bylo stanoveno, že souro-
zenci Jaroňkovi prodávají městu následu-
jící nemovitosti: stavební plochu k.č. 181 
se stavením (lázněmi) číslo 481, stavební 
plochu k.č. 183 sušírna, plovárnu p.č. 19 
a ze zahrady p.č. 18 část označenou jako 
p.č. 18/2 ve výměře 6 a 36 m2 za obapol-
ně ujednanou kupní cenu šedesát tisíc 
korun českých ... 60.000 Kč.71 Za dalších 
šedesát tisíc korun odkoupilo město také 
veškeré lázeňské zařízení včetně parní-
ho kotle, příslušenství strojovny, dřevěné 
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i smaltované vany se sprchami pro vodo-
léčbu, lehátka, zrcadla, otopná tělesa, zá-
stěny atd. Celková částka se tak vyšplhala 
na  požadovaných 120.000 Kč. Obec pak 
dlužnou částku zaplatila postupně ve dva-
ceti splátkách v  období od  1. července 
do 18. prosince roku 1924, ovšem úroky 
z kupní ceny začala splácet již v únoru té-
hož roku.72  

Tímto prodejem získali sourozenci Ja-
roňkovi potřebné finance na  plánovanou 
přestavbu svého domu na Čechově ulici. 
Původně se sice také zabývali myšlenkou 
postavit dům nový, jak je patrné z jedno-
ho z dochovaných dopisů příteli architektu 
Blažkovi,73 nakonec však, vzhledem k  je-
jich spořivosti, zvítězila finančně méně 
náročná varianta řešení – přestavba domu 
s přístavbou chybějících prostor. Stavební 
plány jim od počátku navrhoval dlouholetý 
přítel architekt Antonín Blažek z Brna, kte-
rý byl postupně nucen předkládané pro-
jekty několikrát upravovat, než se dospělo 
ke shodě na konečné podobě budoucího 
domu.

V původních představách, to se ještě uva-
žovalo i  o  novostavbě, měl ideální dům 
splňovat následující parametry: 3 ložnice 
asi 23 m2, jedna by mohla být i menší; Jí-
delna asi 28 m2; Pokoj pohostinský (mohl 
by být podkrovní) asi 20 m2; Pokoj pro 
služku (mohl by být podkrovní); Kuchyň 
nejméně 16 m2; Spíži; Koupelnu, prádelnu, 
klozet, dřevník a sklep. Dále místnosti pro 
činnost uměleckou: Malířský atelier asi 35 
m2, obdélníkoví se severním světlem aneb 
raným sluncem, okno v severní stěně verti-
kální k hořejšímu kraji 4 m vysoko (tak vyso-
ké je Ondrůškovo); Atelier pro Aloise asi 25 
m2 taktéž severní světlo aneb ranní slunce 
(do 9 hod.). Okna musí být tak vysoká jako 
při malířském; Místnost výstavní asi 30–35 
m2. Kdyby to bylo v  normální době, řekl 
bych, aby mělo vrchní světlo, ale dnes ---
-. Nu aspoň aby mělo taky vysoké severní 
světlo. Musí sousedit s  Aloisovým atelie-
rem. Vrchní světlo by bylo proto dobré, 
že by pak mělo všechny 4 stěny vývěsní. 
A nyní dílny: Malírna keramická aspoň aby 

4 okna měla, musí tedy být podélnou asi 
9 x 4,5 m; Gobelínárna totéž jako malírna; 
Palírna, kde budou umístěny asi 3 mufle, 4 
x 4,5 m, 3 m vysoké nejméně. Komín musí 
mít vyšší a širší než obyčejné komíny; Pak 
musím mít místnost pro balení, skladiště 
beden a skladiště porculánu a ovšem ještě 
jeden klozet pro personál. Tak to udělej, 
Tonku, aby byt a  můj atelier byly nahoře 
a vše ostatní dole.74 Architekt Blažek zaslal 
první návrh v červenci 1921: Milí přátele! 
Vloženě zasýlám studii k projektu na novo-
stavbu rodinného Vašeho domu s umístě-
ním dílen a skladišť, s popsáním jednotli-
vých místností, udáním celkové zastavené 
staveb. plochy a se stanovením aproxima-
tivního staveb. nákladu.75

Postupem času však docházelo v  před-
kládaných plánech k  různým drobnějším 
či zásadnějším dispozičním změnám. 
Například Alois Jaroněk v  dopise z  led-
na 1924 píše: Místnost pro pece (palírna) 
byla by příliš malá a proto přemístili jsme ji 
do místnosti vedle, Tebou označené „Díl-
na“. O pár řádků dále pak následuje další 
změna: Chtěli jsme původně jídelnu pře-
místiti do přední ložnice v I. patře, ale pro 
dlouhou a  obtížnou komunikaci budeme 
jídávat asi ve  Staré podkrovní světničce, 
případně budou-li hosté – i ve výstavě.76

Že původní představy byly značně velko-
lepé, dokazuje i fakt, že Jaroňci již od po-
čátku předpokládali, že se dům po  jejich 
smrti stane jakýmsi uměleckým muzeem: 
Ale hleď, my zemřeme bez dědiců, příbuz-
né nemáme, většinou jich neznám aneb 
jsem je neviděl 25 let. Těm jistě nic neod-
kážeme, ničím nám v životě neprospěli, ba 
ani duchovně nám nestáli blízko. Co z toho 
vyplývá? Že, udržíme-li své jmění, odkáže-
me ho národu. A to by to bylo jistě velmi 
krásné, kdyby po nás zůstal takový umě-
lecko-kulturní dům, který by obsahoval 
museum, naši knihovnu, památky naší prá-
ce, naši grafickou gallerii (mám 190 listů 
a stále rozmnožujeme), naše národopisné 
sbírky; z dílen by se udělala veřejná čítárna 
a  knihovna. Rožnovu to neodkážeme, ale 
vůbec národu za  patronace jedné nebo 
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dvou musejních a  uměleckých korpora-
cí. Nynější doba posunuje takové úmysly 
do říše fantasie, ale když už budeš kreslit, 
mysli na to a připomínej si tento budoucí 
účel našeho domu.77

Jak již bylo zmíněno, postupně se od no-
vostavby z  ekonomických důvodů ustu-
povalo a po získání potřebných finančních 
prostředků z  prodeje lázní městu Rož-
novu bylo rozhodnuto, že dům se pouze 
přestaví a dostaví „k obrazu svému“. Za-
tímco v  případě novostavby spočítal ar-
chitekt Blažek celkové náklady na částku 
604  500 korun,78 navrhovaná přístavba 
snížila předpokládané náklady na hodnotu 
152 282.53 korun.79 

Sourozenci Jaroňkovi, kteří zjevně zcela 
správně pochopili význam slova konku-
rence, nabídli realizaci přístavby domu 
v první etapě hned třem různým stavebním 
firmám – firmě Zigmund Gregor v Zubří, je-
hož návrh rozpočtu činil 124 781.43 korun, 
firmě Ladislav Mesenský z Kroměříže, kte-
rý navrhl rozpočet za 167 100 korun a také 
místní firmě Bayer a Barabáš z Rožnova, 
která však zřejmě o  nabídku neměla zá-
jem.80 Od  samého počátku byl favorizo-
vaný zuberský stavitel Gregor, který při 
předběžném ústním jednání navrhoval 
částku výrazně nižší – cca 90.000 korun.81 
Kroměřížský stavitel Mesenský i  rožnov-
ská firma Bayer a Barabáš byli do  výzvy 
zahrnuti spíše pro ucelení představy o ce-
nách podobných staveb: K  vůli získání 
zkušeností vyzveme však přece ku podá-
ní rozpočtu Ing. Mesenského v Kroměříži, 
který zde loni začal stavět větší villu a pak 
taky místní firmu Bayer a Barabáš. Jejich 
rozpočty budou mít pro nás jen theoretic-
kou cenu.82 

Všechny obdržené návrhy rozpočtů však, 
bohužel, značně převyšovaly představy 
Jaroňků o  maximální výši plánované in-
vestice, a proto se rozhodli, ještě jednou 
a  naposledy, navržený projekt architekta 
Blažka zredukovat: Dnes přišel rozpočet 
od  ing.  Mesenského na  167.100 K. (Tvůj 
zní na 152.282 K) Nejsou v něm pojaty ke-

ramické pece. Nyní vidíme, že je nemožno 
uskutečnit postavení dle Tvého posledního 
plánu. Je nám sice líto Tvé práce a našich 
peněz (architektu Blažkovi bylo vyplace-
no za všechny vypracované plány a jejich 
modifikace celkem 5261.50 Kč)83  vynalo-
žených na zmíněný plán, ale kdož to mohl 
vědět, že náklad bude takový?… Uděláme 
tedy poslední pokus a posíláme Ti náčrtek, 
jak si představujeme nejposlednější re-
dukci, při které máme uspokojivý pocit, že 
našim potřebám taky vyhoví…. Tento tuž-
kový plán a  seškrtaný rozpočet předloží-
me stavitelům ku podání nového rozpočtu 
a nepovstane- li opět nějaká vysoká cena, 
dáme si to tak postavit. Ovšem o bližších 
věcech se s Tebou ještě poradíme než se 
přikročí ku stavbě. Nám se jedná přede-
vším o výši rozpočtu a zjištění, můžeme- li 
se pustit do stavby čili ne.84

Blažek pravděpodobně s  poslední vari-
antou konečně uspěl, protože počátkem 
června roku 1924 bylo rozhodnuto, že pří-
stavba domu se provádět bude, a její rea-
lizací byl pověřen, na základě zredukova-
ných plánů architekta Blažka, již od počát-
ku preferovaný stavitel Zigmund Gregor ze 
Zubří, stavební dozor byl svěřen architektu 
Blažkovi jako autorovi celého projektu.85 
Stavitel Gregor se nejen zavázal, že pří-
stavbu domu provede za částku rovných 
sto tisíc korun a že bude s pracemi hotov 
do tří měsíců, ale zároveň projevil ochotu 
nechat si splatit část odměny v naturáliích, 
respektive v uměleckých předmětech (ob-
razech, keramice, gobelínech) z dílen bra-
tří Jaroňků, což bylo ze strany zadavatelů 
kvitováno s povděkem: Gregor mimo toho 
– aby naše rozhodnutí uspíšil – se zavázal, 
že na protiúčet odebere od nás za 10.000 
K gobelínů, keramiky a obrazů. Učinil tak 
bez našeho pobídnutí, což je od něho cel-
kem slušné. Má prý děti, ať dědí po něm 
prý umělecké věci.86

Ještě však předtím, než byla vzájemná do-
hoda uzavřena, nechali si Jaroňci, s opa-
trností sobě vlastní, zkontrolovat nově 
navržený Gregorův rozpočet architektem 
Blažkem. Bohumír příteli píše: Milý Tonku! 
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Posílám Ti ku posouzení 2 rozpočty: Tvůj 
a Gregorův. Z Tvého rozpočtu jsme poří-
dili opis s kopií (modrou). Tato kopie bude 
snad dostatečnou kontrolou. Opakuji, co 
jsme zatím nezávazně smluvili s Gregorem: 
Stavbu nám provede za  100.000 K  bez 
práce malířské a kamnářské. Přidá: parkety 
do ateliéru a tuscula, elektrické vedení bez 
lamp a žárovek, kurník, podsklepení terasy, 
přemístění 4 schodů v nynějším vestibulu, 
aby sestup dolů k zadnímu vchodu (u sta-
rého záchodu) byl lepší. Dosud vadí ta tra-
versa pod schody a dělá východ nízkým. 
Jinak má být vše tak jak ve Tvém rozpočtu 
je precisováno. Přiložený „popis stavby“ 
provisorně sepsal Gregor. Připiš laskavě, 
co v něm schází.87

Žádost sourozenců Jaroňkových o schvá-
lení stavby určená Městské radě v  Rož-
nově byla sepsána 7. června roku 1924: 
V  úctě podepsaní žádají o  schválení při-
ložených plánů přístavby č. 518 a  vyslá-
ní komise ku vyřešení budoucí situace. 
Za panujících poměrů je to dosti odvážné 
pouštěti se stavby, přiložené plány jsou 
taky již čtvrtou redukcí původních plánů, 
leč konečně jsme se přece ku stavbě od-
hodlali po dlouhém kolísání a ztrátě času. 
Vzhledem k tomu žádáme, aby naší žádosti 
bylo co nejdříve vyhověno, né později než 
během jednoho týdne. Čas značně pokro-
čil, má-li se stavět, tož raději hned.88 Je 
zjevné, že Jaroňci museli mít mezi čelní-
mi představiteli města věrné příznivce, 
neboť jejich žádosti o  uspíšení nezbyt-
ných administrativních procedur bylo vel-
mi rychle vyhověno. Již o tři dny později, 
tzn. 10.6.1924, se sešla stavební komise 
ve složení Jan Kantorek, starosta Osvald 
Kotouček, stavitel Gregor, ředitel Bartů-
něk a  místostarosta Maňák, která poža-
dované stavební povolení bez problémů 
vydala, protože už 4. července 1924 bylo 
dělnictvo počtem 16 osob na oslavu po-
ložení základ. kamene pohoštěno gulášem 
a pivem.89

Dům sourozenců Jaroňkových v  Rožno-
vě pod Radhoštěm na  Čechově ulici čp. 
518, dodnes běžně nazývaný Jaroňkova 

Sourozenci Jaroňkovi s přáteli na lávce před 
domem

Bohumír Jaroněk v ateliéru
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galerie, získal tedy prakticky svou dneš-
ní podobu a  jeho majitelé zase dostatek 
prostoru pro své společenské, pracovní, 
umělecké a  obchodní aktivity. V  majetku 
rodiny Jaroňkovy zůstal dům až do  čer-
vence roku 1945, kdy zemřela Julie Ja-
roňková (1864–1945) jako poslední členka 
sourozeneckého tria. Její bratr Bohumír 
(1866–1933) zemřel již v  lednu roku 1933 
a nejmladší Alois (1870–1944) pak skonal 
v říjnu roku 1944.

Na základě informací obsažených v kopi-
ích protokolů z projednávání pozůstalosti 
po  Julii Jaroňkové, vzniklých během září 
1945 až ledna 1946, je známo, že hodnota 
domu čp. 518 (číslo parcely 704) byla zna-
lecky vyčíslena na  částku 96000 korun, 
hospodářská stavení (dřevník a drůbežár-
na) na 2000 korun a zahrada (číslo parcely 
18/1) o velikosti 1572 m2 na 15720 korun. 
Celková částka za nemovitosti se tak vy-
šplhala na 113720 Kč.90

V  době vzniku pozůstalostních protokolů 
nebyl zřejmě dům a  nejbližší okolí právě 
v  nejlepším stavu: Tato budova jest po-
stavena asi před 30 lety, v poslední době 
není řádně udržována a blízkými shořelými 
domy při válečných akcí jest poškozená 
a také otřesená. Vedle obytné budovy stojí 
hospodářské stavení srubové /:dřevěné:/ 
3 x 4.00 m veliké s valbovou střechou po-
krytou šindelem Tato budova slouží jako 
dřevník a drůbežárna. Stavební plocha jest 
od obou cest oplocená drátěným pletivem 
na betonové podezdívce. Pletivo vykazuje 
větší opravy. Zahrada jest vysázena z větší 
části lesními stromy a  jenom z malé části 
stromy ovocnými a to přestárlými.91

Výše zmiňované protokoly se odkazují 
na závěť Julie Jaroňkové uzavřené 16. lis-
topadu roku 1944 a její dovětek z 9. úno-
ra 1945, jejíž originál se však ve sbírkách 
Valašského muzea v  přírodě nenachází. 
Veškerých pozůstalostních jednání, jejichž 
cílem byl zejména soupis pozůstalostního 
jmění, nemovitého i  movitého, se kromě 
zapisujícího notáře Vlastimila Jirouška 
účastnili čelní představitelé rožnovského 

Muzejního spolku92 (předseda spolku ka-
novník Josef Seget, místopředseda Bohu-
mír Kramoliš a jednatel spolku Robert Wi-
llert), jakožto univerzálního dědice majetku 
sourozenců Jaroňkových: K zůstavitelčinu 
poslednímu pořízení udávají přítomní toto: 
Ve  svém testamentu uvádí zůstavitelka 
hned zpočátku, že majetek, o  který běží,  
je nezcizitelný až na níže uvedené výjimky, 
jednalo se zde o dojednání nezcizitelnosti 
mezi sourozenci Jaroňkovými, mezi nimiž 
bylo smluveno, že ten, kdo ostatní přeži-
je, majetek nezcizí, nýbrž přenechá jej Va-
laš. musejnímu a  národopisnému spolku 
v Rožnově p/R, jako universálnímu dědici 
s určitými modalitami zaručujícími, že ma-
jetku bude užito podle vůle sourozenců Ja-
roňkových na zřízení a udržování zvláštního 
oddělení musea, jež bude mít svoje zvlášt-
ní poznačení: Museum Bohumíra, Aloise 
a Julie Jaroňkových, při čemž však nynější 
pozůst. jmění bude tvořiti s ostatním jmě-
ním Valaš. musejního a  národopisného 
spolku hospodářskou a  právní jednotu: 
zejména nemá vzniknouti snad nová práv-
nická osoba pode jménem Museum Bo-
humíra, Aloise a Julie Jaroňkových, nýbrž 
vlastníkem bude stávající již Valašský mu-
sejní a  národopisný spolek V Rožnově p. 
R. což již jasně je patrno z testamentního 
ustanovení, že universálním dědicem má 
býti tento spolek. Způsob, jak universální 
dědic bude spravovati a obhospodařova-
ti zděděné jmění, je v  testamentě uveden 
podrobně.93

Muzejní spolek jakožto universální dědic 
byl však také povinen splnit odkazy sta-
novené v  poslední vůli Julií Jaroňkovou 
a týkající se dalších pozůstalých. Účastní-
ky dědického řízení totiž také byly nejen 
vzdálené neteře Anna a  Marie Rieglovy 
a Božena Rieglová provdaná Hartmanno-
vá, ale taktéž dlouholetí zaměstnanci umě-
leckých dílen Jaroňků Františka Sladovní-
ková a Bohuslav Pavlát. Pomineme-li od-
kazy finanční (Anna Rieglová a  Františka 
Sladovníková obdržely každá dvacet tisíc 
korun a Bohuslav Pavlát deset tisíc korun) 
a  drobné movitosti (potraviny, nábytek, 
elektrospotřebiče a  jiné drobnosti, které 
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připadly Marii Rieglové a Boženě Hartma-
nnové), byl univerzální dědic nucen ak-
ceptovat také věcná břemena k domu čp. 
518 pro sestry Annu a Marii Rieglovy a Bo-
ženu Hartmannovou a také pro Bohuslava 
Pavláta. Neteře na základě tohoto odkazu 
mohly doživotně, bezplatně a nedílně uží-
vat celé podkroví domu (tzn. dvě ložnice, 
koupelnu, oddělený pokoj, spíž a jiné pří-
slušenství) a zahradu a spoluužívat sklep, 
prádelnu, část půdy, dvorek a  dřevník. 
Bohuslav Pavlát byl za  svou dlouholetou 
věrnost odměněn možností doživotního 
a  bezplatného užívání dosavadní kuchy-
ně, sousedícího pokoje, keramických pecí 
a místností v suterénu a dále spoluužívat 
dvorek, dřevník, sklep a část půdy. Pavlát 
měl také, dle pokynů univerzálního dědice, 
dohlížet na  bezpečnost uměleckých sbí-
rek a celého domu, který měl být upraven 
jako Museum Bohumíra, Aloise a Julie Ja-
roňkových.94 V domě měly být také pietním 
způsobem uloženy urny s popelem všech 
tří sourozenců Jaroňkových.95

Urny s ostatky všech tří sourozenců byly 
skutečně do Jaroňkovy galerie přeneseny 
a zůstaly zde až do 70. let minulého stole-
tí, kdy byly, na popud tehdejšího ředitele 
Valašského muzea v přírodě Jana Rudolfa 
Bečáka, pietně přemístěny na čestné po-
hřebiště v areálu Dřevěného městečka na-
zývané Valašský Slavín.96

Pozvánka ke stálé výstavě v domě bratří 
Jaroňků
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na list Eustacha Paláčka Městské radě v Rožno-
vě z 19. 6. 1923.)

71 Valašské muzeum v přírodě, sbírka Písem-
nosti a tisky, inv. č. A 8388. Opis kupní smlou-
vy z 20.6.1923 o prodeji lázní mezi sourozenci 
Jaroňkovými (prodávající) a městem Rožnovem 
(kupující).

72 Valašské muzeum v přírodě, sbírka Písem-
nosti a tisky, inv. č. A 10041. Kniha vydání: 
Vila, Zahrada, Lázně. Koupené 14. dubna 1918 
od Okresní záložny v Přerově, s. 66, 68.

73 Valašské muzeum v přírodě, sbírka Písem-
nosti a tisky, inv. č. A 10059. Kopírní kniha 
od 14.prosince 1919 do června 1926, s. 204. 
Opis dopisu Bohumíra Jaroňka architektu Blaž-
kovi ze 7. 6. 1921.

74 Valašské muzeum v přírodě, sbírka Písem-
nosti a tisky, inv. č. A 10059. Kopírní kni-
ha od 14. prosince 1919 do června 1926,  
s. 204–206. Opis dopisu Bohumíra Jaroňka ar-
chitektu Blažkovi ze 7. 6. 1921.

75 Valašské muzeum v přírodě, sbírka Písem-
nosti a tisky, inv. č. A 1488. Dopis architekta 
Antonína Blažka sourozencům Jaroňkovým  
z 3. 7. 1923.

76 Valašské muzeum v přírodě, sbírka Písem-
nosti a tisky, inv. č. A 10059. Kopírní kniha 
od 14. prosince 1919 do června 1926, s. 636. 
Opis dopisu Aloise Jaroňka architektu Blažkovi 
z 9. 1. 1924

77 Tamtéž, s. 206. Opis dopisu Bohumíra Jaroň-
ka architektu Blažkovi ze 7. 6. 1921.

78 Valašské muzeum v přírodě, sbírka Písem-
nosti a tisky, inv. č. A 8399. Návrh novostav-
by rodinného domu a pracoven bratří Jaroňků 
v Rožnově od architekta Antonína Blažka v mě-
řítku 1:200 z roku 1921.

79 Valašské muzeum v přírodě, sbírka Písem-
nosti a tisky, inv. č. A 8416.  Rozpočet přístavby 
(I. plán) domu bratří Jaroňků v Rožnově od ar-
chitekta Antonína Blažka ze 13. 3. 1924.

80 Výše jednotlivých rozpočtů je známa díky 
rukopisné komparativní poznámce Bohumíra 
Jaroňka, který si tyto informace poznamenal 
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na návrh rozpočtu od architekta Blažka (VMP, 
inv. č. A 8416). Informace k rozpočtu firmy Bay-
er a Barabáš chybí, proto usuzuji, že tato staveb-
ní firma na podanou výzvu nereagovala.

81 Valašské muzeum v přírodě, sbírka Písem-
nosti a tisky, inv. č. A 10059. Kopírní kniha 
od 14. prosince 1919 do června 1926, s. 679. 
Opis dopisu Bohumíra Jaroňka architektu Blaž-
kovi z 25. 3. 1924.

82 Týž, s. 679. Opis dopisu Bohumíra Jaroňka 
architektu Blažkovi z 25. 3. 1924

83 Valašské muzeum v přírodě, sbírka Písem-
nosti a tisky, inv. č. A 10041. Kniha vydání: 
Vila, Zahrada, Lázně. Koupené 14. dubna 1918 
od Okresní záložny v Přerově, s. 43.

84 Valašské muzeum v přírodě, sbírka Písem-
nosti a tisky, inv. č. A 10059. Kopírní kniha 
od 14. prosince 1919 do června 1926, s. 689. 
Opis dopisu Bohumíra Jaroňka architektu Blaž-
kovi ze 6. 4. 1924.

85 Valašské muzeum v přírodě, sbírka Písem-
nosti a tisky, inv. č. A 10362. Zadací list o pro-
vedení přístavby domu čp. 518 na Čechově ulici 
– zadavateli sourozenci Jaroňkovi, zhotovitel 
Zigmund Gregor ze Zubří ze 30. 8. 1924.

86 Valašské muzeum v přírodě, sbírka Písem-
nosti a tisky, inv. č. A 10059. Kopírní kniha 
od 14. prosince 1919 do června 1926, s. 730. 
Opis dopisu Bohumíra Jaroňka architektu Blaž-
kovi z 10. 6. 1924.

87 Týž, s. 730. Opis dopisu Bohumíra Jaroňka 
architektu Blažkovi z 10. 6. 1924.

88 Valašské muzeum v přírodě, sbírka Písem-
nosti a tisky, inv. č. A 10384. Kopie žádosti 
o schválení stavby podaná sourozenci Jaroňko-
vými Městskému stavebnímu úřadu v Rožnově 
p. Radh. ze 7. 6. 1924.

89 Valašské muzeum v přírodě, sbírka Písem-
nosti a tisky, inv. č. A 10361. Dvojlist rukopis-
ných poznámek Bohumíra Jaroňka vztahujících 
se k přestavbě domu na Čechově ulici čp. 518.

90 Valašské muzeum v přírodě, sbírka Písem-
nosti a tisky, inv. č. A 8434. Protokoly z pro-
jednávání pozůstalosti po Julii Jaroňkové z let 
1945–1946.

91 Valašské muzeum v přírodě, sbírka Písem-
nosti a tisky, inv. č. A 8434. Protokoly z pro-
jednávání pozůstalosti po Julii Jaroňkové z let 
1945–1946.

92 Rožnovský muzejní spolek byl založen v roce 
1911 pod oficiálním názvem Musejní spolek 
v Rožnově pod Radhoštěm a u jeho zrodu stáli 
kromě Bohumíra Jaroňka také Osvald Kotouček, 
František Bayer a Josef Mareček. Bohumír Ja-
roněk se stal jeho prvním předsedou a ve své 
funkci setrval až do roku 1926, kdy přijal funkci 
čestného předsedy.  V roce 1925 se spolek pře-
jmenoval na Okresní musejní spolek v Rožnově 
pod Radhoštěm, aby o dva roky později, v roce 
1927 přijal název Valašský musejní a národo-
pisný spolek v Rožnově pod Radhoštěm. Spo-
lek existoval až do roku 1952, kdy byl včleněn, 
na základě zákona č. 68/1951Sb. o reorganiza-
ci spolkové činnosti, do tzv. Osvětové besedy. 
V únoru roku 1997 byl spolek obnoven pod 
názvem Valašský muzejní a národopisný spo-
lek v Rožnově pod Radhoštěm. Viz Valašské 
muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 
pomocný fond Rukopisy, inv. č. R 671. Vojkův-
ková, Kateřina. Dějiny muzejního spolku v Rož-
nově pod Radhoštěm. Diplomová práce, Opava: 
2010, s. 16, 35, 36, 96, 97.

93 Valašské muzeum v přírodě, sbírka Písem-
nosti a tisky, inv. č. A 8434. Protokoly z pro-
jednávání pozůstalosti po Julii Jaroňkové z let 
1945–1946.

94 Zajímavou informaci v záležitosti umístění 
Jaroňkova muzea v domě na Čechově ulici čp. 
518 nabízí také novinový článek „Bude Jaroň-
kovo soukromé museum zveřejněno?“ uveřej-
něný v časopise Lubina 2.2.1933 pod redakční 
zkratkou –fk (zřejmě František Kovář, mj. spo-
luzakladatel muzea, jednatel 1. Valašského roku 
1925 – víc viz http://www.mvk.cz/knihovna/
vsetin/regionalni-osobnosti-10012/?compo-
nentID=10337), kde autor uvádí následující: 
Zesnulý Bohumír Jaroněk zabýval se před svý-
mi přátely často myšlenkou, jak se sbírkami 
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po smrti naložiti. Původně měl v úmyslu své bo-
haté sbírky, které budou zajisté hojně vyhledává-
ny odborníky z daleka široka, zveřejniti po smrti 
obou bratrů ve vilce pod názvem Jaroňkovo 
museum, pak však z toho plánu sešlo a Bohu-
mír klonil se na radu svých přátel názoru, že by 
bylo vhodnější umístit sbírky do nového objek-
tu, postaveného k tomu účelu v rámci Musea 
v přírodě, kde by zajisté velmi dobře zapadly. 
Bohužel, tento úkol, který si Bohumír Jaroněk 
vytkl, že ještě splní, zůstal jeho náhlou smrtí ne-
rozřešen. Pokud je nám známo, zesnulý neučinil 
ani poslední vůli, takže celá tato záležitost závisí 
od rozhodnutí bratra Aloise. Zjevně se pozůstalí 
sourozenci rozhodli nakonec pro původní plán.

95 Valašské muzeum v přírodě, sbírka Písem-
nosti a tisky, inv. č. A 8434. Protokoly z pro-
jednávání pozůstalosti po Julii Jaroňkové z let 
1945–1946.

96 Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod 
Radhoštěm, pomocný fond Rukopisy, inv. č. R 
669. Sourozenci Jaroňkovi ze vzpomínek Libu-
še Porubské (*1930), roz. Pavlátové z Rožnova 
p. Radh. Rožnov pod Radhoštěm 2009.



MUSEUM  VIVUM  2011–2012

66

V  posledních letech se stále častěji se-
tkáváme na  různých jarmarcích ve všech 
částech Valašska se současnými řemesl-
níky a  výrobci, kteří ukazují svoji doved-
nost a nabízí výrobky návštěvníkům. Ně-
kteří jsou pokračovateli rodinné tradice, 
jiní se řemeslu věnují příležitostně jako 
zájmové činnosti, která jim přináší drob-
ný přivýdělek k hlavní profesi. Jinak tomu 
bylo v minulosti, kdy řemesla a domácká 
výroba tvořily běžnou součást života oby-
vatel každé vesnice. Provozování řemesla 
přinášelo často hlavní zdroj obživy, ru-
kodělná výroba drobných předmětů byla 
přilepšením pro chudší vrstvy obyvatel. 
Na venkově se řemesla a domácká výro-
ba z dostupných přírodních materiálů udr-
žela nejdéle také díky podpůrným akcím 
v prvních desetiletích 20. století. Jejich po-
stupný zánik způsobil nezadržitelný rozvoj 
průmyslu, užívání nových materiálů a poz-
ději také období socialistického způsobu 
hospodaření. 

Se snahou zachytit a  zaznamenat po-
dobu zanikajících řemesel a  některých 
oborů rukodělné, zejména domácké vý-
roby se v  regionu Valašsko setkáme už  
ve  2. polovině 19. století. Stala se před-
mětem zájmu vlastivědných pracovníků, 
učitelů, kronikářů, později také odborníků 
– národopisců, kteří dokumentovali v  té 
době ještě živé profese.

Celkový stav dokumentace rukodělné vý-
roby a řemesel na Valašsku byl však nevy-
vážený, některým oborům nebyla v minu-
losti věnována pozornost, naopak jiné se 
dokumentovaly opakovaně. Zcela mimo 
zájem odborníků zůstaly některé oblasti 
rukodělné výroby a  také podpůrné akce, 
připravované organizacemi a  institucemi 
převážně v první a druhé třetině 20. stole-
tí. Stále zde chyběla informační databáze, 
která by badatelům a zájemcům poskytla 
základní informace o tradici i aktuální po-
době řemeslné a domácké výroby na Va-
lašsku.

DOKUMENTACE ŘEMESEL 
A RUKODĚLNÉ VÝROBY 
VE VALAŠSKÉM MUZEU 
V PŘÍRODĚ V LETECH 
2006–20111

Petr Liďák
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Uvedené poznatky byly podnětem k  vy-
pracování výzkumného projektu s  ná-
zvem Tradice řemeslné a  rukodělné vý-
roby na  Valašsku a  Těšínsku – identifi-
kace, dokumentace, prezentace, který 
připravili odborní pracovníci Valašského 
muzea v  přírodě Mgr.  Daniel Drápala, 
PhD. a  Mgr.  Václav Michalička pro léta 
2006–2011. Oba autoři se stali také prv-
ními řešiteli projektu. Kvalitně připravený 
harmonogram úkolů a  dalších aktivit do-
znal v průběhu plnění změn z důvodu od-
chodu obou na  jiná pracoviště v  období 
let 2007/2008 a nástupem nových řešitelů 
Mgr. Barbory Jarošové a Mgr. Petra Liďá-
ka. Projekt probíhal za  finanční podpory 
Ministerstva kultury ČR, Odboru regionální 
a národnostní kultury.2 

STAV DOKUMENTACE ŘEMESLNÉ A RUKO-
DĚLNÉ VÝROBY NA VALAŠSKU OD KONCE 19. 
STOLETÍ 
Rukodělnou výrobu, vybraná řemesla, ale 
především tzv. „domácký a  domácí prů-
mysl“, který byl z důvodu rozmachu séri-
ové tovární produkce na ústupu, se snažili 
dokumentovat písemně, obrazově i  sbě-
rem trojrozměrných dokladů pracovníci 
muzeí, která vznikala na konci 19. a v prv-
ní třetině 20. století. Jako první se iniciati-
vy ujala Musejní společnost ve Valašském 
Meziříčí, založená v  roce 1884. Na  téma 
„domácký průmysl na  Valašsku“ vychá-
zely dodnes velmi cenné materiálové pří-
spěvky ve Sborníku, který Musejní společ-
nost vydávala v letech 1884–1911. Zachy-
cení v  té době již zanikajících technologií 
zpracování tradičních materiálů se ujal 
Eduard Domluvil. Ten popsal a také publi-
koval výrobu perletí intarzovaných dýmek 
a obušků v obci Velká (Hrubá) Lhota a ka-
menářství v  Poličné. Byl také iniciátorem 
prvních sběrů, mimo jiné i rukodělných vý-
robků, které patří k nejstarším sbírkovým 
předmětům v  majetku muzea ve  Valaš-
ském Meziříčí. K  dalším autorům článků 
o  lidové výrobě patřili Antonín Zámečník, 
jenž zachytil dřevozpracující výroby na Va-
lašsku3, František Prostějovský, který po-
psal křiváčkářství v obci Růžďka.4 Antonín 
Bayer zase velmi podrobně zaznamenal 

tkalcovství.5 Jednalo se o  nesystematic-
kou dokumentaci nahodilých výrob, které 
na konci 19. a počátku 20. století zažívaly 
krizi. Snahou Eduarda Domluvila byla také 
cílená podpora lidové výroby, zejména 
perleťářství. 

Systematicky se dokumentací mizející li-
dové výroby na území Vsetínska zabývala 
od 60. let 20. století odborná pracovnice 
vsetínského muzea, etnografka Eva Urba-
chová. Podařilo se jí utřídit a zkatalogizo-
vat dosavadní národopisné sbírky muzea 
ve  Vsetíně a  Valašském Meziříčí. Svoji 
pozornost věnovala zejména dokumentaci 
domácké výroby – křivačkářství, šindelář-
ství, výrobě špejlí, produkci brousků, ple-
tení čepců na rámu, vázání rukavic na dře-
věné formě, hotovení tzv. ubíraných pun-
čoch, krpců a vyšívání. Tyto obory lidové 
výroby dokumentovala sběrem hmotných 
dokladů v terénu, fotograficky a často také 
pomocí filmových záznamů ve  spoluprá-
ci s  kameramany Františkem Potočným 
a Karlem Sadilou. Vznikly tak známé sním-
ky Zděchovské čepčářky (1964), Dřevař-
ské rukavice (1967), Kronika o vlně (1968), 
Oselky (1972), Krpce stoklasky (1973), 
Čaděné dřevo (1975) a  Křivačkář (1979). 
Na toto téma zpracovala řadu odborných 
statí a  článků a  uspořádala také několik 
výstav. 

Mimo lidovou výrobu se zabývala i měst-
skými cechovními řemesly ve  Vsetíně, 
o nichž publikovala své články v časopise 
Valašsko, vlastivědná revue. Patří k  nim 
Vsetínští soukeníci, barvíři, ševci a punčo-
cháři.6

Stranou nezůstalo ani Valašské muzeum 
v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, za-
ložené v  roce 1925 bratry Jaroňkovými. 
V  počátcích muzea se sbírkotvorná čin-
nost soustředila na shromáždění alespoň 
základního domácího inventáře, aby moh-
ly být vybaveny přenesené městské ob-
jekty. Teprve později, od 60. let 20. století 
v souvislosti s naplňováním myšlenky Bo-
humíra Jaroňka vytvářet „živé muzeum“ 
se předmětem zájmu stala také řemesla 
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a  domácká výroba. Jednotlivá období 
sbírkové dokumentace více než u  jiných 
sbírek odráží v rozsahu a zejména obsahu 
sbírkového souboru označovaného jako 
skupina „Živnosti a řemesla“. 

Jedná se o nejpočetnější a také o nejrůz-
norodější sbírku v regionu, která obsahuje 
jak jednotlivosti, tak také vybavení celých 
dílen. Zájem se nesoustředil pouze na pů-
vodní sběrnou oblast, kterou bylo morav-
ské Valašsko, ale v  polovině 70. let 20. 
století byly realizovány terénní výzkumy 
a  sběr materiálu v  oblasti Těšínska díky 
záměru rozšířit stávající expozice o  areál 
Těšínská dědina. 

Uvedená skupina obsahuje v  základním 
fondu 7740 sbírkových předmětů a  po-
mocném tzv.  C fondu je pak 1372 sbír-
kových předmětů (k březnu 2011). Sbírka 
živností a řemesel je koncipována tak, aby 
zachytila co největší škálu oborů, které 
byly v  regionech Rožnov pod Radhoš-
těm, Vsetín a Valašské Meziříčí rozšířeny. 
Sbírkové soubory některých profesí byly 
získány i z lokalit nacházejících se na hra-
nici sběrné oblasti (např. soukenická dílna 
z Bojkovic).

Sbírka je členěna do  dvou základních 
větví. První postihuje řemeslo jako celek 
(např. kovářství), nebo konkrétní řemesl-
nou dílnu (např. kovárna Milíkov). Druhou 
skupinu tvoří  nářadí a nástroje používané 
při řemeslné činnosti (např. dláta, hoblíky 
apod.) 

V  sekci řemeslných odvětví jsou zastou-
pena řemesla typická pro zdejší region, 
která jsou doložena od konce 18. do 20. 
století ve  městech, např. ševcovství, ko-
vářství, klempířství, sedlářství, stolařství, 
bednářství, krejčovství, dýmkařství, klo-
boučnictví, hrnčířství, řemenářství nebo 
řeznictví. Součástí sbírky jsou také obory, 
provozované převážně domáckou formou 
v okolních obcích. Jedná se např. o výro-
bu brousků, dřevařství, výrobu bedněných 
nádob, košíkářství, křiváčkářství, provaz-

nictví, šindelářství, výrobu hraček, loučí či 
svíček. 

Další profese jsou zastoupeny v  menším 
rozsahu, patří k  nim hasičství, holičství, 
kartáčnictví, malíř a  natěrač, pekařství, 
mlynářství a  sekernictví, kožedělná výro-
ba, miškářství, řezbářství, stavitelství, zed-
nické a stavební činnosti.

Druhá část sbírky systematicky dokumen-
tuje nářadí a nástroje používané na země-
dělských usedlostech, v  řemeslnických 
dílnách i v živnostenských provozovnách.

K některým souborům a dílnám je připo-
jena také písemná a  fotografická doku-
mentace, která je uložena na  Oddělení 
dokumentace Valašského muzea. Byla 
pořízena při akvizicích nebo následných 
terénních výzkumech. 

K pracovníkům, kteří se podrobněji zabý-
vali rukodělnou a řemeslnou výrobou, pat-
řil ve Valašském muzeu v přírodě  v letech 
1967–1977 Josef Ország Vranecký ml., 
který, ač nebyl absolventem studia náro-
dopisu, velmi podrobně mapoval vybra-
né obory rukodělné výroby – dýmkařství, 
zpracování a využití stromové kůry, výrobu 
hudebních nástrojů, kovářství a ve spolu-
práci s  Evou Urbachovou i  křiváčkářství. 
Své výsledky publikoval v  rámci muzejní 
edice Malé tisky ve třech svazcích a také 
několika odborných článcích. Na jeho prá-
ci navázal PhDr. Jan Krba, který se věno-
val kovářství, obuvnictví a  řeznictví. Jeho 
rukopisné práce jsou uloženy na Oddělení 
dokumentace Valašského muzea v příro-
dě. Po jeho odchodu převzal správu sbírky 
Živnosti a řemesla Karel Rosenkraz, který 
se zabýval kovářstvím, kolářstvím a  řez-
nictvím. V  poslední době se rukodělné 
výrobě ve Valašském muzeu v přírodě vě-
noval také Daniel Drápala, který podrobně 
zmapoval metlářství. 

Uvedené poznatky sumarizují dosavad-
ní stav dokumentace rukodělné výroby 
v regionu a ukazují na základní potenciál, 
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který představuje zejména muzejní sbír-
ková dokumentace. Její rozbor poukázal 
na chybějící obory rukodělné výroby, kte-
ré se nepodařilo po  celé 20. století zdo-
kumentovat. Odvětví, která zůstala mimo 
pozornost badatelů, byla zařazena do ob-
sahové náplně již uvedeného výzkumného 
projektu Tradice řemeslné a rukodělné vý-
roby na Valašsku a Těšínsku – identifikace, 
dokumentace, prezentace. 

ZÁMĚR PROJEKTU A PRŮBĚH ŘEŠENÍ
Prvotním záměrem výzkumného projektu 
byla identifikace a  dokumentace tradiční 
řemeslné a  rukodělné výroby jako jedno-
ho ze základních zdrojů obživy, vymeze-
né regionem Valašsko a  Těšínsko, které 
tvoří sběrnou oblast Valašského muzea 
v přírodě. Získané poznatky měly násled-
ně sloužit jako výchozí materiál k  ochra-
ně, podpoře a prezentaci těchto jevů pro 
odbornou i  laickou veřejnost. Obsahová 
skladba projektu vycházela z  naplňování 
Koncepce účinnější péče o  tradiční lido-
vou kulturu, schválené usnesením vlády 
České republiky ze dne 11. června 2003 

č. 571. Změna na pozici hlavního řešitele 
i  spoluředitele v  roce 2008 ovlivnila další 
směřování projektu, kdy se výzkum, pře-
vážně také z časových důvodů, omezil jen 
na region Valašsko. 

Realizace projektu měla být podle zámě-
ru autorů rozdělena na  tři základní eta-
py. První zahrnovala zejména základní 
historicko-archivní průzkum, zaměřený 
na  identifikaci starších fází tradiční řeme-
slné a  domácké výroby ve  vymezeném 
regionu s  využitím starších vlastivědných 
publikací, letopiseckých prací, obecních, 
školních a  rodinných kronik, pozůstalostí 
a  také archivních materiálů institucí, kte-
ré se zabývaly podporou tradiční výroby 
koncem 19. a v první polovině 20. století 
(Zemská rada živnostenská, ÚLUV). 

Druhá etapa byla zaměřena na  vybrané 
formy tradičních řemesel a domácké výro-
by, postižení historických i sociálních sou-
vislostí a definování základního pojmoslo-
ví. Centrem pozornosti bylo zmapování 
dosud opomíjených specifických oborů 

Rekonstrukce výroby metylovického biče na pořadu Dovednost Valachů, r. 2006, fotoarchiv VMP
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domácké rukodělné výroby (např. mety-
lovické bičařství) a  také vliv podpůrných 
a  školících organizací v  regionu (Zemský 
ústav pro zvelebování živností, působení 
Košíkářské školy v Rožnově pod Radhoš-
těm, ÚLUVu a dalších). Cílem bylo posti-
žení, jakým způsobem se snažili podpořit 
a ovlivnit tradici rukodělné výroby a jak se 
konkrétně projevila jejich aktivita v oblasti 
produkce, její organizace, užitých techno-
logií, odbytu a sortimentu. 

Již v této periodě bylo počítáno s prezen-
tací výsledků formou výstav, uspořádání 
seminářů, zpracování odborných studií 
a článků. 

Třetí a  závěrečná fáze projektu (2010–
2011) byla věnována dokončení rozpraco-
vaných úkolů, sumarizaci výsledků a jejich 
prezentaci v podobě výstav, tematických 
programů, konferenčních a  publikačních 
výstupů a  zejména dokončení veřejně 
přístupné databáze řemeslníků a  výrob-
ců z  vymezeného regionu, prezentované 
na webových stránkách muzea. 

Nad běžný rámec projektu byly zařazeny 
také rekonstrukce některých dnes již za-
niklých výrobních postupů a  technologií. 
Zejména tato část vyžadovala vlastní in-
venci. Docházelo k porovnání často velmi 
obecně zaznamenaného postupu výroby 
v literatuře s jeho experimentálním ověře-
ním v praxi. 

V  rámci zkoumaného území byly vytipo-
vány lokality vyznačující se provozováním 
specifické rukodělné výroby, která se stala 
předmětem podrobného terénního výzku-
mu, doplněného o studium archivních pra-
menů, literatury a také muzejních sbírek. 

-  Metylovické bičařství – zpracování 
a využití kůže v obci Metylovice na po-
mezí regionů Valašsko a Těšínko (v le-
tech 2006–2007 realizoval Mgr. Václav 
Michalička) 

- současná domácí a  domácká koší-
kářská výroba na  Valašsku (v  letech 

2008–2010 realizovali Mgr.  Barbora 
Jarošová a  studenti Ústavu evrop-
ské etnologie Masarykovy univerzity 
v Brně)

-  dokumentace historie a produkce Ko-
šíkářské školy v  Rožnově pod Rad-
hoštěm (v letech 2006–2007 realizoval 
Mgr. Daniel Drápala, Ph.D., 2008–2011 
Mgr. Barbora Jarošová)

- výroba pískovcových brousků – posti-
žení historie a současnosti (2006–2008 
zpracoval Mgr. Václav Michalička)

- dokumentace tradiční rukodělné vý-
roby ve Stříteži nad Bečvou se zamě-
řením na  produkci vázaných rukavic 
(2006–2007 realizoval Mgr. Daniel Drá-
pala, Ph.D.)

- průzkum nehrnčířského využití hlíny 
v lidovém prostředí Valašska a experi-
ment výroby hliněné podlahy ( v letech 
2006–2007 realizoval Mgr. Václav Mi-
chalička) 

- historicko-etnografický průzkum ma-
lých výrobních provozoven v  Morav-
skoslezských Beskydech poháněných 
vodním kolem ( v letech 2006–2007 re-
alizoval Mgr. Václav Michalička) 

- zpracování a využití troudnatce kopy-
tovitého v  tradiční rukodělné výrobě 
na  území západních Karpat a  rekon-
strukce výrobní technologie ( v  letech 
2006–2007 realizoval Mgr. Václav Mi-
chalička)

- dokumentace výroby soukenné obu-
vi v  oblasti jižního Valašska (Valaš-
sko-kloboucka) a  Vsetínska (v  letech 
2008–2010 realizovala Mgr.  Barbora 
Jarošová)

- výroba krpců na Valašsku – dokumen-
tace současné výroby v obcích Velké 
Karlovice a  Kelč (v  letech 2008–2010 
realizovala Mgr. Barbora Jarošová)
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- výroba slaměných ošatek v  obci Dr-
novice (jižní Valašsko, v  roce 2009 
výzkum realizovala Mgr.  Barbora Ja-
rošová)

- výroba lidových hudebních nástro-
jů na Valašsku v obci Velké Karlovice 
u Víta Kašpaříka (v  letech 2009–2010 
výzkum realizovala Mgr. Barbora Jaro-
šová)

- dokumentace současného stavu val-
chářství na  Vsetínsku a  experiment 
valchování vlněné tkaniny (v  obcích 
Hovězí, Halenkov, Nový Hrozenkov, 
Karolinka, Prostřední Bečva v  letech 
2009–2011 realizovali Mgr.  Barbora 
Jarošová a Mgr. Petr Liďák za pomoci 
studentů etnologie Masarykovy uni-
verzity v Brně)

- dokumentace řemesel a domácké vý-
roby v  Novém Hrozenkově (v  letech 
2008–2009 realizoval Mgr. Petr Liďák)

- výroba hraček podle návrhů prof. Kar-
la Langra v Novém Hrozenkově ( v le-
tech 2009–2010 výzkum realizoval 
Mgr. Petr Liďák)

- zpracování a  využití perleti na  Valaš-
sku v obcích Nový Hrozenkov a Velká 
Lhota (v  letech 2009–2011 zpracoval 
Mgr. Petr Liďák)

- kolářství na  Valašsku se zaměřením 
na dokumentaci kolářské dílny A. Krys-
tyníka v  Novém Hrozenkově (2009–
2011, zpracoval Mgr. Petr Liďák) 

- vypracování návrhů na  podání no-
minace na  prestižní ocenění MK ČR 
„Nositel tradice lidových řemesel“ pro 
vybrané obory rukodělné výroby (návr-
hy zpracovali v daném období za Va-
lašské muzeum v  přírodě Mgr.  Marie 
Brandstetttrová, Mgr.  Václav Micha-
lička, Mgr.  Jana Tichá, Mgr.  Barbora 
Jarošová a Mgr. Petr Liďák) 

METODY DOKUMENTACE RUKODĚLNÉ VÝRO-
BY V REGIONU VALAŠSKO
Dokumentace vybraných oborů do-
mácké, podomácké a  řemeslné výro-
by probíhala za  pomoci studia archív-
ních pramenů, literatury, muzejních 
sbírek a  výzkumu v  terénu. Cílem bylo 
podrobné zachycení výše uvedených 
oborů a  také zpracování databáze.  

1. Historicko-archivní průzkum
Archivní prameny poskytují významné in-
formace o  straších vývojových formách 
řemeslné a domácké výroby. Napomáhají 
zasadit sledovaný jev do určitého kontex-
tu doby, osvětlují sociální a  ekonomické 
vztahy. V rámci historicko-archivního prů-
zkumu byly zpracovány především obec-
ní, farní a spolkové kroniky, pozůstalosti, 
technické příručky, osobní zápisky, účty, 
nákresy, plány, staré fotografie a  také 
dokumenty vzniklé z  činnosti institucí 
na podporu domácího průmyslu – Zemská 
rada živnostenská, Ústav pro zvelebování 
živností, Ústředí lidové umělecké výroby. 
 
Studium archiválií proběhlo ve  Státním 
okresním archivu ve  Frýdku-Místku, kde 
byly zjišťovány informace k výrobě řeme-
nů a bičů v obci Metylovice. Dále ve Stát-
ním okresním archivu v  Novém Jičíně, 
jehož fond obsahuje prameny k dokumen-
taci vodních mlýnů na  území Moravsko-
slezských Beskyd. Ve  Státním okresním 
archivu ve Vsetíně probíhal výzkum s  cí-
lem dokumentace domácké a  řemeslné 
výroby v obci Nový Hrozenkov se zamě-
řením na zaniklou produkci hraček podle 
výtvarných návrhů prof.  Karla Langra. 
Velmi cenné informace poskytly pamětní 
knihy, kroniky a živnostenské rejstříky z let 
1896–1926. Zásadní informace k  zachy-
cení výroby hraček obsahoval fond Zem-
ská rada živnostenská – G 113, uložený 
v  Moravském zemském archivu v  Brně.  
 
Materiály ke  studiu soukenictví a  výroby 
papučí na jižním Valašsku obsahoval fond 
Společenstvo papučářů, Valašské Klo-
bouky, fond ONV Valašské Klobouky, ulo-
žené ve Státním okresním archivu ve Zlíně. 
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Za účelem studia soukenictví a papučářství 
byl navštíven i archiv v Uherském Hradišti.  
 
Zásadní materiály k dokumentaci košíkář-
ské školy v Rožnově pod Radhoštěm byly 
uloženy na Oddělení dokumentace Valaš-
ského muzea v přírodě. Jednalo se o sou-
bor 395 kusů archiválií – písemností, úřed-
ní korespondence, účty, fotografie a také 
velmi cenný nabídkový katalog výrobků 
košíkářské školy.7 Tyto písemnosti a  ob-
razový materiál byly získány v  rámci rea-
lizace projektu ze soukromého majetku.  
 
Doklady k  rukodělné výrobě v  50. a  60. 
letech 20. století jsou součástí archivu 
Ústředí lidové umělecké výroby, který je 
zčásti uložen ve  správě Valašského mu-
zea v přírodě. Jednalo se zejména o hrubé 
průzkumy z okresů Vsetín, Valašské Me-
ziříčí a Rožnov pod Radhoštěm. Součás-
tí archivu jsou materiály, které zachycují 
technologický postup některých výrob. 
Jedná se zejména o  zde uložený popis 
postupu výroby čepice z cizopasné hou-
by troudnatce kopytovitého, který se stal 
výchozím pramenem k  provedení rekon-
strukce zpracování této přírodní suroviny. 
Je škoda, že jádro fondu je ve správě Ná-
rodopisného oddělení Národního muzea 
v Praze a není zpracováno ani přístupno. 
 
Výsledkem archivního studia jsou zpraco-
vané výzkumné zprávy, uložené na  Od-
dělení dokumentace Valašského muzea 
v  přírodě v  Rožnově pod Radhoštěm. 
Dalším výstupem jsou jednotlivé odbor-
né studie a články, které byly publikovány 
v časopisech a sbornících.

2. Studium literatury
Základní informace k  rukodělné výrobě 
v  regionu Valašsko a  také Těšínsko po-
skytuje starší literatura, zejména vlastivěd-
né práce z konce 19. a počátku 20. sto-
letí. Metodický popis jednotlivých výrob, 
pracovní technologie a  postupy najdeme 
i  v  odborných monografiích. Význam-
né jsou také články a studie publikované 
v  regionálních vlastivědných časopisech 
a sbornících. 

Výrobce krpců Petr Mužík z Velkých Karlovic, 
rok 2009, fotoarchiv VMP

Šití soukenných papučí – Marie Ročáková 
z Valašských Klobouk, rok 2010, fotoarchiv 
VMP
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Nejstarší publikované zprávy k  rukodělné 
výrobě na  Valašsku zanechali ve  svých 
spisech např. Josef Heřman Agapit 
Gallaš, který zachytil ve  svých Roman-
tických povídkách otištěných kolem roku 
1820 sortiment výrobků, který zhoto-
vovali Valaši za  účelem prodeje v  rámci 
domácké výroby. Zmínky o  rukodělné 
výrobě najdeme i  v  jeho dalších dílech 
Múza moravská8 a  Valaši v  kraji Přerov-
ském9, nově vydaných v roce 2000 a 2005.  
 
Poněkud podrobněji si všímal jednotli-
vých oborů rukodělné výroby podle zpra-
covaných přírodních surovin Beda Dudik 
v  práci Catalog der Nationalen Hausin-
dustrie Volkstrachten in Maehren, vydané 
v  Brně v  roce 1873.10 Dudik zaznamenal 
domáckou výrobu zboží ze dřeva, a  to 
i s výčtem obcí, kde se v té době nachá-
zela. Pozornost zaměřil také na  košíkář-
ství, metlářství, produkci nožů – křiváků 
a hotovení „zuberských“ krajek. Je to vel-
mi cenný a  poměrně věrohodný písemný 
materiál, který mapuje doplňkové zaměst-
nání Valachů ve  2. polovině 19. století. 
 
Podrobný přehled domácké i řemeslné vý-
roby přinesl spis Richarda Fischera Domá-
cí průmysl na Moravě, vydaný v Olomouci 
v roce 1902.11 Jedná se o statistické infor-
mace - jsou zde uvedeny jednotlivé obory 
zpracování přírodních materiálů, počty vý-
robců, lokality (jmenovitě vesnice, města), 
pro které byla výroba typická. Na  tento 
přehled navázal o několik let později Vla-
dimír Hatlák prací Domácí průmysl na Mo-
ravě a  výroba památek, který se více za-
býval drobnou uměleckou produkcí, k níž 
patřilo zhotovování výšivek, krajek, gobe-
línů a  hraček. Do  publikace zařadil také 
košíkářství, křiváčkářství a  soukenictví.12 

 
Spíše obecné, ale rovněž velmi cenné in-
formace o  zaměstnání obyvatel Valašska 
najdeme také v  původní edici Vlastivědy 
moravské, zejména ve  svazcích Rožnov-
ský okres13, zpracovaný Čeňkem Kramo-
lišem z  roku 1907, Vsatský okres, připra-
vený vsetínským ředitelem školy a  sbě-
ratelem Matoušem Václavkem již v  roce 

Výrobce lidových hudebních nástrojů Vít 
Kašpařík z Velkých Karlovic, rok 2011, 
fotoarchiv VMP

Ošatkář Josef Zicha z Drnovic, rok 2010, 
fotoarchiv VMP
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1890, vydaný tiskem až v  roce 190914, 
a Okres Val. – Meziříčský z roku 1914, se-
psaný Eduardem Domluvilem15. Posledně 
jmenovaný je také autorem úvahy Chvála 
poctivému řemeslu, kterou věnoval význa-
mu řemeslné výroby pro rozvoj regionu.16 
Matouš Václavek se zabýval i  řemesly 
z hlediska cechovních organizací v drob-
né práci Obrazy ze života bývalých cechů 
řemeslnických na  Vsetíně17, publikované 
již v  roce 1895. Mimo výčet cechů zde 
uvedl i přepisy základních cechovních ar-
tikul – pravidla, závazná pro všechny ře-
meslníky sdružené v těchto organizacích. 
 
K obnovenému vydání vlastivědy tří výše 
uvedených soudních okresů došlo v roce 
2002, kdy byla publikována kolektiv-
ní monografie Okres Vsetín, Rožnovsko, 
Valašskomeziříčsko, Vsetínsko,18 která 
obsahuje všeobecné informace z  oblas-
ti geografie, přírodopisu, historie a mimo 
jiné také kapitolu Podomácká výroba 
a  řemesla na Vsetínsku, kterou zpracoval 
Josef Jančář.19 V  přehledu autor podává 
charakteristiku rukodělné výroby, kterou 
člení podle zpracovávaných materiálů: 
dřevo, textil, pletiva, hlína, kámen a  kov. 
K  obecným pracím, které poskytují zá-
kladní přehled rukodělné výroby, můžeme 
zařadit ještě studii Vladimíra Boučka Minu-
lost a přítomnost lidové výroby v Gottwal-
dovském kraji z roku 195720, dále publikaci 
Josefa Jančáře Lidová rukodělná výroba 
na Moravě vydanou v  roce 198821 a  také 
kapitolu Zaměstnání a obživa od téhož au-
tora, která je součástí monografie Lidová 
kultura na Moravě, otištěné v roce 2000.22 
 
Z  autorů, kteří se zabývali dílčí proble-
matikou řemeslné či domácké výroby 
na Valašsku, lze uvést Richarda Jeřábka, 
Jaroslava Orla, Karla Langra, Evu Urba-
chovou, Josefa Országa – Vraneckého ml. 
Ze současníků k  nim patří Daniel Drápa-
la a  Václav Michalička, autoři uvedené-
ho projektu, jejichž poslední monografie 
Zručnost, um a dovednost lidí na horách 
podává základní přehled rukodělné výro-
by na  východní Moravě podle zpracova-
ných přírodních materiálů.23 Je doplněna 

Rekonstrukce výroby hliněné podlahy v objektu 
chalupy z Prlova na Valašské dědině, rok 2008, 
fotoarchiv VMP

Rekonstrukce valchování sukna na muzejní valše 
z Velkých Karlovic, r. 2011, fotoarchiv VMP
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také mnoha dokumentárními fotografiemi 
z  konce 19. a  první poloviny 20. století. 
Základní informace k  charakteru ruko-
dělné výroby na Těšínsku, které bylo pů-
vodně v  obsahové náplni projektu, po-
skytuje monografie Těšínsko z roku 1997, 
zvláště první díl věnovaný přírodnímu 
prostředí, dějinám, obyvatelstvu, nářečí 
a  také zaměstnání. Poslední uvedenou 
kapitolu zpracovali PhDr.  Jaroslav Štika, 
PhDr.  Věra Tomolová a  PhDr.  Miroslav 
Janotka, který zachytil tradiční dřevoz-
pracující a  kovodělná řemesla.24 Články 
s  tématem lidové výroby vycházely také 
v  časopise Těšínsko (tématem se zabý-
vali např. Andělín Grobelný, Věra Tomo-
lová, Rudolf Žáček). Ve srovnání s Valaš-
skem však nedošlo z  časových důvodů 
k  podrobné heuristice místní regionální 
literatury. Důvodem byla změna územní-
ho vymezení výzkumu, který se zaměřil 
na etnografický region Moravské Valašsko 
a  jen velmi okrajově na  oblast Těšínska.   
 
Získané informace z  uvedených zvláště 
starších prací jsou velmi cenné. Mnohdy 
jsou jediným dokladem výskytu daného 
oboru rukodělné výroby v  regionu. Proto 

pomáhají dotvářet komplexní obraz vývoje 
tradičních řemesel a zvláště domácké vý-
roby
 
3. Muzejní sbírky
Jsou významným vypovídacím pramenem 
k poznání a dokumentaci rukodělné výroby 
na Valašsku a Těšínsku. V muzejních sbír-
kách se nachází nářadí, nástroje, výrobky, 
často i kompletní vybavení řemeslných dí-
len z 19. a 1. poloviny 20. století. V rámci 
dokumentace starší fáze uvedených oborů 
řemeslné a  domácké výroby byly podro-
beny studiu sbírkové fondy 10 muzeí (Va-
lašské muzeum v přírodě v Rožnově pod 
Radhoštěm, Muzeum regionu Valašsko 
ve  Vsetíně a  Valašském Meziříčí, Muze-
um jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Národní 
muzeum v Praze – Národopisné oddělení, 
Moravské zemské muzeum v Brně – Etno-
grafický ústav, Košíkářské muzeum Mor-
kovice – Slížany, Muzeum Těšínska v Čes-
kém Těšíně, Muzeum Beskyd ve  Frýd-
ku – Místku, Moravská galerie v  Brně, 
Městské muzeum Valašské Klobouky). 
 
Dalším z plánovaných výstupů výzkumné-
ho projektu byla také sbírkotvorná činnost 

Kolář Augustin Krystyník z Nového Hrozenkova, rok 2009, fotoarchiv VMP
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s cílem zdokumentovat starší doklady mi-
zející rukodělné výroby. Získané předmě-
ty vhodně doplnily stávající sbírkový fond 
Valašského muzea v přírodě s označením 
„Živnosti a  řemesla“. Nedílnou součástí 
byla také tvorba kolekce současného sor-
timentu rukodělných výrobků s  důrazem 
na produkty zhotovené výrobci, oceněný-
mi titulem Nositel tradice lidových řemesel. 
 
V letech 2006–2011 došlo k navýšení po-
čtu sbírkových předmětů o  913 nových 
dokladů a  sbírky archiválií o  395 doku-
mentů. Podařilo se doplnit dílny spe-
cializovaných řemesel: sedlářství a  ča-
lounictví, kolářství, stolařství a  řeznictví. 
 
Za velmi přínosné lze v této oblasti pova-
žovat zejména dokumentaci již zaniklého 
řemenářství a  bičařství, kde se podařilo 
získat hodnotný soubor 57 předmětů sbě-
rem a dary přímo v Metylovicích. Z dalších 
uvádím unikátní soubor písemností a ob-
razového materiálu k  činnosti rožnovské 
Košíkářské školy z pozůstalosti Bohumíra 
Kramoliše, který vedl odborné dílny. V ne-
poslední řadě došlo k  vytvoření kolekce 
současné rukodělné produkce z výrobní-
ho sortimentu „Nositelů tradice lidových 
řemesel“ z regionu Valašsko a další výrob-
ky (perleťové spinky a krpce Petra Mužíka, 
krpce od Svatopluka Hýži, košíky od Jiřího 
Adámka a  jiné reprezentativní artefakty). 

4. Terénní výzkum 
Patří mezi  základní metody etnografické 
dokumentace. Jeho cílem byla v případě 
rukodělné výroby dokumentace součas-
ného stavu, ale také snaha získat informa-
ce od  dosud žijících pamětníků k  historii 
sledovaného řemesla nebo domácké vý-
roby. 

Vytipovat vhodné lokality pro terénní vý-
zkum napomohl dotazníkový průzkum, 
který proběhl v roce 2001. V rámci plošné 
dokumentace řemeslné a domácké výro-
by zpracovalo Valašské muzeum v přírodě 
formuláře s dotazníky, které byly rozeslá-
ny v roce 2001 do všech obcí, spadajících 

do sběrné oblasti muzea. Celkem se vrá-
tilo 25 vyplněných formulářů se soupisy 
zaniklých i  současných výrob a  řemesl-
ných profesí. Pro opakovaný výzkum jsou 
cenné také uvedené kontakty na kronikáře 
obcí, případně pamětníky, kteří dotazníky 
vyplnili.25 

Bohužel pamětníci, kteří znali lidové vý-
robce osobně nebo výrobu zažili jako 
děti, velmi rychle odcházejí. Často jsme 
se setkali také s tím, že informátor nechtěl 
na dobu minulou vzpomínat z důvodů ne-
gativních osobních zážitků. V terénu jsme 
zaznamenali mnoho současných výrobců, 
kteří se snaží navázat na původní výrobní 
postupy a  technologie. Někteří vycháze-
jí z  rodinné tradice, která byla přerušena 
likvidací živností po  roce 1950, nebo je 
často můžeme zařadit mezi soudobé sa-
mouky, kteří si výrobu osvojili z dostupné 
literatury a  příruček s  obrazovým dopro-
vodem. I když se mnozí z nich snaží na-
vázat na  tradiční technologie, výsledkem 
jejich úsilí nemusí být vždy rekonstrukce 
tradičního technologického postupu, ale 
určitá inovace na  základě jejich vlastní 
zkušenosti. V  mnoha případech neužíva-
jí ani tradiční nářadí a  nástroje, ale mají 
k  dispozici současnou strojní techni-
ku, která ruční práci značně usnadňuje.  
 
Informace získané při terénním výzkumu 
u pamětníků byly často jen kusé a nepřes-
né. Informátoři se zaměřovali na své mládí, 
osobní vzpomínky se týkaly jejich rodinné-
ho života, ekonomických vztahů ve  spo-
lečnosti. V  některých případech se však 
podařilo zachytit důležité okolnosti, které 
ovlivnily výrobu, její vznik, popřípadě úpa-
dek, dále významné osobnosti spojené 
se zkoumanou produkcí, nebo samotné 
výrobce či řemeslníky. I vzpomínky na ně 
mohou často doplnit chybějící zprávy 
a  napomohou tak rekonstrukci zaniklého 
oboru rukodělné výroby. Tímto způsobem 
se podařilo na poslední chvíli zdokumen-
tovat již zaniklé řemenářství a  bičařství 
v obci Metylovice, a to zejména díky velmi 
dobré spolupráci mezi místními obyvateli 
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a V. Michaličkou, který výzkum prováděl. 
Podobně se podařilo zmapovat zanik-
lou výrobu hraček v Novém Hrozenkově.  
 
Výzkum realizovaný u  novodobých vý-
robců umožnil zmapovat současnou po-
dobu řemesla, užívané pracovní postupy, 
nástrojové vybavení dílen a  v  neposlední 
řadě také sortiment výrobků. Podrobně 
se podařilo zachytit činnost několika ře-
meslníků a výrobců – Josefa Zichy z Dr-
novic, který se věnuje tradiční produkci 
slaměných ošatek, Marie Ročákové z Va-
lašských Klobouk, která šije soukenné 
papuče, Petra Mužíka – výrobce krpců, 
opasků a  perleťových spon, Svatoplu-
ka Hýži – výrobce krojové obuvi, Pavla 
Čípa a Víta Kašpaříka - výrobců lidových 
hudebních nástrojů, Jaroslava Sucháč-
ka st. – výrobce pískovcových brous-
ků, Blanky Mikolajkové, která se zabývá 
technikou pletení na rámu, košíkáře Jiřího 
Adámka a  koláře Augustina Krystyníka. 
 
Pět z  nich bylo také v  letech 2006–2011 
nominováno a  následně oceněno titulem 
Ministerstva kultury ČR. „Nositel tradice li-

dových řemesel“ (Blanka Mikolajková, Ja-
roslav Sucháček st., Pavel Číp, Vít Kašpa-
řík a Augustin Krystyník).

5. Obrazová dokumentace
Zahrnovala pořízení kresebné doku-
mentace, fotografií a  videozáznamů. 
 
Kresebná dokumentace – je dvojího cha-
rakteru. Jednoduché nákresy dílen, ná-
strojů a  výrobků byly pořizovány přímo 
při terénních výzkumech a  jsou obvykle 
součástí dílčích zpráv. Druhým typem jsou 
kresby vytvořené podle fotografické do-
kumentace profesionálním výtvarníkem, 
často ovládajícím technické kreslení. Tyto 
práce byly zadávány průběžně po  celou 
dobu řešení projektu. V  perokresbách 
nebo kolorovaných perokresbách, které 
vyhotovili Karel Rosenkranz, M. Scha-
ferrová, B. Jarošová a  V. Michalička, je 
zachycen pracovní postup i výrobky u vy-
braných řemesel – bednářství, kovářství, 
ševcovství, kolářství, košíkářství, řemenář-
ské nástroje a výroba metylovických bičů. 
Fotografie – při terénních výzkumech je 
pořizovali řešitelé projektu, muzejní foto-

Košíkářka Dana Ptáčková z Morkovic, rok 2010, fotoarchiv VMP
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grafové, ale i  spolupracovníci z  řad stu-
dentů. Zachycují především řemeslníky při 
práci, výrobní postupy, výrobky, pracovní 
prostředí výrobců, ale také rekonstrukce 
zaniklých výrobních technologií (výroba 
hliněné podlahy, postup zhotovení čepice 
z  cizopasné houby troudnatce kopytovi-
tého – tzv. choroše a experiment valcho-
vání sukna). Pořizovaly se také fotokopie 
archiválií nebo rodinných dokumentů ze 
soukromých sbírek pamětníků a  infor-
mátorů. Byly dokumentovány i  tematické 
programy pro veřejnost, při nichž se pre-
zentovala řemeslná výroba. Patřily k  nim 
Jaro na dědině, Velký redyk, Den řemesel 
a setkání kovářů, Starodávný jarmark, Vý-
let do Mlýnské doliny, Za robotu na dědi-
nu, Podzim na poli a v chalupě a Vánoce 
na dědině. 

Filmová dokumentace zachycuje nejlépe 
jednotlivé fáze výrobního postupu, často 
je doprovázena mluveným slovem výrob-
ce nebo komentátora. V rámci dokumen-
tace současnosti dostali přednost výrobci 
ocenění titulem „Nositel tradice lidových 
řemesel“.  

Jednalo se o Výrobu pískovcových brous-
ků u Jaroslava Sucháčka a Výrobu hudeb-
ních nástrojů Víta Kašpaříka. V  posled-
ním roce řešení projektu byl zpracován 
souhrnný dokument s  názvem Tradice 
a současnost rukodělné výroby na Valaš-
sku, který obsahuje 6 krátkých filmových 
snímků z archivu Valašského muzea, pre-
zentujících rukodělnou výrobu při tematic-
kých programech pro veřejnost (Ze tří dřev 
strúhané, Stavěli tesaři, Hrnčířská sobota, 
Den řemesel, Setkání kovářů a  Zuber-
ská metla). Jeho součástí je také záznam 
o  soudobé výrobě perleťových spinek 
natočený v dílně Petra Mužíka z Velkých 
Karlovic. 

HLAVNÍ AKTIVITY A VÝSTUPY
Hlavní cíl výzkumného projektu spočíval 
již podle názvu v identifikaci, dokumenta-
ci a prezentaci starší i  současné podoby 
rukodělné výroby na Valašsku a v zachy-
cení její proměny v průběhu jednoho sto-
letí. Analýza pramenné základny umož-
nila sumarizovat informace do  několika 
základních výstupů, které byly průběžně 
prezentovány odborné i  laické veřejnosti 

Z výstavy Kožané město (4. 7.–30.10. 2007), fotoarchiv VMP
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v  podobě tematických výstav, progra-
mů, odborných publikací, katalogů, studií 
a článků. Mezi základní výsledky patří ve-
řejně přístupný databázový soubor, obsa-
hující 372 personálních karet současných 
a již nežijících řemeslníků a výrobců ve vy-
mezené oblasti. Každý záznam obsahuje 
kontaktní údaje, obor rukodělné výroby, 
užívaný materiál, sortiment výrobků, před-
chůdce a pokračovatele v případě rodinné 
tradice a další údaje. Informace byly zís-
kány studiem materiálů archivu ÚLUVu, 
zejména tzv. hrubých průzkumů, jejichž 
součástí byly seznamy výrobců z 50. a 60. 
let 20. století. Dalším zdrojem informací 
byly kroniky, sčítací operáty a živnosten-
ská registra. Současní výrobci, kterých je 
více než 50, byli zmapováni v rámci terén-
ních výzkumů.

Významnou kapitolu výstupů tvoří dílčí od-
borné studie a články, které jsou uvedeny 
v příloze, ale zejména monografie a katalo-
gy k výstavám. Historický úvod do proble-
matiky obsahuje první knižní výstup s ná-
zvem O  práci lidských rukou,26 který po-
stihuje historický vývoj tradiční rukodělné 
výroby ve  vymezeném regionu, proměny 
organizační i obsahové, včetně identifika-
ce současných revitalizačních snah. Závěr 
je věnován současným řemeslníkům, kteří 
získali prestižní ocenění MK ČR „Nositel 
tradice lidových řemesel“. Další vydané 
publikace se věnují specifickým výrobám, 
které byly předmětem podrobného výzku-
mu. Tradiční zpracování kůže v obci Me-
tylovice a v nejbližším okolí přibližuje po-
prvé drobná publikace s názvem Kožané 
město.27 Text vychází z téměř dvouletého 
terénního výzkumu v obci, studia pramenů 
ve Státním okresním archivu Frýdek-Mís-
tek a studia dostupné literatury. Přibližuje 
technologické postupy zpracování kůže, 
typické výrobky doplněné o  vzpomínky 
pamětníků, které dokreslují prezentované 
skutečnosti.

Popularizační formou je pojednán katalog 
Chvála řemesla,28 který vznikl jako tiště-
ný doprovod ke  stejnojmenné výstavě, 
popisující základní venkovská řemesla –  

kovářství, kolářství, bednářství a  ševcov-
ství na  Valašsku. Pro dětské čtenáře je 
určena kniha Jak šel Janek do světa učit 
se řemeslu,29 která na  příběhu chudého 
chlapce přibližuje způsoby obživy a  vy-
brané obory rukodělné výroby – uhlířství, 
dřevorubectví, formanství, výrobu čepic 
z  cizopasné houby „choroše“, šindelář-
ství, košíkářství, výrobu brousků, kapes-
ních nožů „křiváků“, březových metel, 
tkalcovství a bičařství.

Z  terénních i  archivních výzkumů a  stu-
dia muzejních sbírek vychází monografie 
Hračky z  Nového Hrozenkova. Historie 
zaniklé výroby.30 První část tvoří úvodní 
odborná studie mapující produkci ve své 
době ojedinělých hraček, které se vyrábě-
ly v Novém Hrozenkově v období 2. světo-
vé války a následně také v 50. letech 20. 
století podle kresebných návrhů prof. Kar-
la Langra. Na ni navazuje obrazová příloha 
– katalog 25 výtvarných návrhů prof. Karla 
Langra, které zapůjčila z  pozůstalosti jeho 
dcera Iveta Eclerová. Doplněním je pak 
katalog sbírek z  pěti našich muzeí (Ná-
rodního muzea v Praze, Moravského zem-
ského muzea v Brně, Muzea jihovýchodní 
Moravy ve Zlíně, Muzea regionu Valašsko 
ve Vsetíně a Valašském Meziříčí a Valaš-
ského muzea v  přírodě v  Rožnově pod 
Radhoštěm). Obsahuje celkem 86 foto-
grafií sbírkových předmětů s  podrobným 
katalogovým záznamem, který usnadní 
identifikace podobných předmětů v  dal-
ších muzeích. 

Formou obrazového katalogu, ale na DVD 
nosiči, je zpracována také problematika 
Košíkářské školy v Rožnově pod Radhoš-
těm.31 Výsledná textová i  obrazová část 
katalogu je završením několikaletého ar-
chivního výzkumu a studia muzejních sbí-
rek, zaměřeného na dokumentaci historie 
a  produkce rožnovské košíkářské školy 
a  dílny, která sehrála významnou úlohu 
v historii města. Sumarizuje poznatky zís-
kané výzkumem archiválií z  pozůstalosti 
B. Kramoliše, který patřil mezi významné 
představitele této organizace. Textová 
část je rozdělena na  pět samostatných  
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kapitol. První z nich zachycuje historii ško-
ly, nejvýznamnější osobnosti a  výrobní 
sortiment. Text doprovází dobové fotogra-
fie, kresebné návrhy na proutěné výrobky 
a také fotografie výrobků. Druhá pojedná-
vá o materiálu – vrbovém proutí, pediku, 
palmovém listí a  travinách. Třetí charak-
terizuje pomocí názorných kreseb nářadí, 
používané při zpracování proutí a pletení 
košíků. Čtvrtá dokumentuje kresbou i po-
pisem postup výroby koše. Samostatný 
obrazový katalog tvoří dokumentární fo-
tografie 73 sbírkových předmětů ze třech 
muzeí (Valašského muzea v  přírodě, Ko-
šíkářského muzea v Morkovicích – Slíža-
nech a Muzea regionu Valašsko ve Vsetí-
ně). Jejich součástí je podrobný katalogo-
vý záznam s popisem předmětu. 

Oba tyto katalogy jsou cennou pomůckou 
pro naše další muzea zejména při iden-
tifikaci a  zařazení sbírkových předmětů, 
a  také při jejich katalogizaci a  datování. 
V  neposlední řadě mohou sloužit jako 
zdroj inspirace pro současné výrobce hra-
ček a pleteného galanterního zboží. 

Sumarizaci výsledků za  poslední 4 roky 
řešení projektu přinesla závěrečná mo-
nografie Tradice a  současnost rukodělné 
výroby v  regionu Moravské Valašsko.32 
Po  úvodních kapitolách, které charak-
terizují náplň projektu, zvolenou meto-
diku výzkumu, shrnují základní prameny 
k  dokumentaci řemesel, jejich prezentaci 
v  prostředí muzea v  přírodě a  teoretické 
studii k historickému vývoji rukodělné vý-
roby na Valašsku, následují jednotlivá vý-
robní odvětví - kolářské řemeslo, výroba 
hraček, košíkářství na Rožnovsku, výroba 
soukenné obuvi, výroba krpců, perleťář-
ství a v závěru je uveden popis experimen-
tu valchování sukna ve Valašském muzeu 
v přírodě.

Součást náplně grantového projektu tvo-
řily také rekonstrukce několika tradičních, 
dnes již zaniklých výrobních technologií. 
V  případě zhotovení čepic z  cizopasné 
houby troudnatce kopytovitého, lidově 
zvané choroš nebo hubáň, se vycházelo 

ze zdánlivě přesných popisů uvedených 
v  regionální literatuře a  materiálů obsa-
žených v archivu ÚLUVu. Vzorem se sta-
ly předměty ze sbírek Valašského muzea 
v  přírodě. Uvedené informace byly však 
značně povrchní, nepřesné a  mnohdy 
i  zavádějící. Proto se postupovalo syste-
maticky a jednotlivé výrobní fáze probíhaly 
experimentálním odzkoušením, dokud ne-
byla stanovena odpovídající technologie. 
Zejména podle výpovědí pamětníků byla 
provedena rekonstrukce hliněné podlahy 
v  jednom z  expozičních objektů Valaš-
ského muzea v přírodě. Výsledná hliněná 
dusanice však nemá zajištěny provozní 
podmínky jako v  autentickém prostře-
dí za  běžného provozu. Aby docházelo 
k postupnému upěchování hliněné hmoty, 
které v  minulosti zajišťoval neustálý po-
hyb obyvatel, bylo nutné hlínu průběžně 
udusávat, v letních měsících kropit vodou 
s rozpuštěnou solí, v zimním období pod-
lahu zakrývat chvojím, aby nedocházelo 
k poškození mrazem, a vzniklé trhliny do-
plňovat mazaninou z kvalitního jílu. K po-
slední provedené rekonstrukci patřilo ově-
ření technologie valchování vlněné tkaniny 
a výroba sukna na muzejní valše. Experi-
ment prokázal, že typ jednoduché stupové 
valchy, která se nachází v areálu Mlýnské 
doliny, byl skutečně konstruován jen pro 
domácké zpracování hrubé, řídké vlněné 
látky. Ta se při valchování dobře sráží a její 
struktura se zhutňuje. 

Tyto ověřené technologické postupy byly 
prezentovány veřejnosti na  tematických 
pořadech Valašského muzea v přírodě. 

PREZENTACE PRO VEŘEJNOST
Seznámení a  prezentace dílčích výsled-
ků formou konferenčních příspěvků, re-
alizace expozic a  výstav, nebo přípravou 
tematických pořadů pro odbornou i  laic-
kou veřejnost, tvořila podstatnou část 
náplně projektu. Řešitelé připravili celkem 
6 původních výstav, z nichž některé byly 
pravidelně oživovány řemeslníky a výrob-
ci z  Valaška. Úvodní výstava s  názvem 
O práci lidských rukou prezentovala první 
výsledky historicko-archivních výzkumů 
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a  přiblížila kořeny lidové výroby v  minu-
losti i  její současnou podobu formou vý-
robků i  profesních osudů výrobců, oce-
něných titulem Nositel tradice lidových 
řemesel. Následovala monotematická vý-
stava Kožané město, která byla věnována 
zpracování a  využití kůže v Metylovicích. 
Nejrůznější obory domácké rukodělné vý-
roby přiblížila na  zvětšeninách dobových 
fotografií krátkodobá výstava Valachovo 
zaměstnání. Další pětice oborů řemeslné 
výroby – kovářství, kolářství, bednářství, 
ševcovství a  provaznictví představila vý-
stava s  názvem Chvála řemesla. Naopak 
tradiční domácké výrobě se věnovala zá-
věrečná výstava Pilně živnosti si dobývají. 
Její zaměření vyplynulo již z názvu výsta-
vy, který je citátem hranického lékaře Heř-
mana Agapita Gallaše. Ten ve svých Ro-
mantických povídkách popsal různé obory 
rukodělné výroby, které Valaši v  19. sto-
letí provozovali. Proto bylo snahou autorů 
prezentovat zejména sortiment výrobků 
podle dostupných přírodních materiálů – 
dřeva, proutí, ovčí vlny, lnu a kůže. Mimo 
běžný výrobní sortiment byla do  výstavy 
zařazena také specifická odvětví, která 
se stala předmětem dokumentace. Patři-
la k  nim výroba dřevěných hraček podle 
návrhů K. Langra v  Novém Hrozenkově, 
drobná perleťová intarzie na  dýmkách 
a  vycházkových holích, současná domá-
cí produkce krpců, nebo také rožnovská 
bílá výšivka, podrobně zdokumentovaná 
v předchozích letech.

Mnohá řemesla a  rukodělnou výrobu 
drobných předmětů se podařilo prezento-
vat na vybraných programech Valašského 
muzea v přírodě. Návštěvníci mohli často 
se zájmem pozorovat technologický po-
stup výroby, případně si některá řemes-
la sami vyzkoušet. Příležitost zhotovit si 
drobný rukodělný výrobek přitahuje stále 
více zájemců, především dětí, které si jej 
odnášejí jako dárek s  sebou domů. Nej-
větší pozornost u  návštěvníků si získaly 
rekonstrukce zaniklých výrobních techno-
logií. Těchto programů se zúčastnili sou-
časní řemeslníci z regionu i blízkého okolí, 
ale mnohé výrobní postupy demonstrovali 

přímo pracovníci muzea, kteří si je osvojili 
při provádění experimentů a rekonstrukcí. 

Významným prezentačním prvkem v sou-
časnosti jsou také webové stránky muzea, 
kde v  rámci hlavní nabídky byla vytvoře-
na samostatná složka s názvem Tradiční 
rukodělná výroba. Ta obsahuje úvodní 
informace o  náplni a  cílech grantového 
projektu, ale najdeme zde i jednotlivé od-
díly, které poskytují podrobnější informace 
např. k současným řemeslníkům, kteří zís-
kali titul Nositel tradice lidových řemesel, 
charakteristiku archivu ÚLUVu, jehož část 
je uložena v  Rožnově pod Radhoštěm 
a další. Dílčí podsložky jsou věnovány jed-
notlivým výrobám – výroba krpců, zuberští 
metláři, čepice a klobouky z choroše, za-
kuřované hračky, kovářské dílny, výroba 
valašských brousků, výroba perleťových 
spinek, řemenářství a  bičařství, cigareto-
vé špičky, výroba vidlí, tkaní na karetkách 
a některé další. Z větší části se jedná o vý-
sledky z  uvedeného projektu, nebo z  již 
dříve ukončených výzkumných úkolů. 

Metlář Jiří Ondřej ze Zubří, rok 2009, fotoarchiv 
VMP



MUSEUM  VIVUM  2011–2012

82

ZÁVĚR
Záměr a  stanovené úkoly výzkumného 
projektu  Tradice řemeslné a  rukodělné 
výroby na Valašsku a Těšínsku – identifi-
kace, dokumentace, prezentace,  se po-
dařilo téměř naplnit.  Úpravy, ke  kterým 
došlo v souvislosti se změnou řešitelské-
ho týmu,  se týkaly revize původní náplně 
a zejména omezení výzkumu jen na region 
Valašsko. Tím byl získán větší časový pro-
stor pro podrobnější dokumentaci řemesl-
né a domácké výroby v této lokalitě.  Přes-
to se nepodařilo zdokumentovat důkladně 
všechny obory (např. domácká výroba ci-
hel, sedlářství, truhlářství). 

Jedním ze základních výstupů výzkum-
ného projektu je databáze řemeslníků 
a  výrobců, která je přístupná veřejnosti 
v badatelně Valašského muzea v přírodě. 
Obsahuje 372 personálních listů součas-
ných a  již nežijících řemeslníků a  výrob-
ců ve  sběrné oblasti Valašského muzea 
v  přírodě. Zájemcům a  badatelům nabízí 
základní přehled oborů rukodělné výroby 
na Valašsku a Těšínsku. 

Velmi přínosná byla dokumentace zaniklé 
kožedělné výroby v obci Metylovice, kde 
se podařilo na  poslední chvíli zmapovat 
ojedinělou produkci bičů díky důkladnému 
terénnímu i archivnímu výzkumu. 

Na  základě studia pramenů, literatury, 
muzejních sbírek a  terénního výzkumu 
byla podrobně zdokumentována historie 
a  produkce Košíkářské školy v  Rožnově 
pod Radhoštěm, výroba hraček v  No-
vém Hrozenkově podle výtvarných návr-
hů prof.  Karla Langra, zpracování perleti 
na Valašsku a domácká i řemeslná výroba 
soukenné obuvi. Výsledky byly prezento-
vány veřejnosti v  podobě výstav, konfe-
renčních příspěvků, studií a článků v od-
borných časopisech nebo samostatných 
publikacích. 

Podle zachovaných popisů již zaniklých 
technologií a  výpovědí pamětníků se 
podařilo zrekonstruovat výrobu hliněné 

podlahy a  zpracování cizopasné houby 
troudnatce kopytovitého, výrobu nádob 
z mosoru, tašek z kůry a produkci škvar-
ků z  dřevěného popela na  bělení prá-
dla. V  neposlední řadě došlo k  poměrně 
úspěšnému experimentu valchování vlně-
né tkaniny, jehož výsledkem byla zplstěná 
látka – sukno (huňa). Tyto rekonstrukce 
byly prezentovány veřejnosti na  progra-
mech Valašského roku. 

Dokumentace současnosti napomohla 
k  vytipování řemeslníků a  výrobců, kteří 
navázali na  tradici nebo používají tradicí 
ověřené technologie. U  těchto výrobců 
byla pořízena fotografická dokumentace 
postupu výroby i sortimentu výrobků. Vý-
sledná zjištění jsou zaznamenána ve  vý-
zkumných zprávách. Některé obory byly 
zkoumány plošně – zejména domácké ko-
šíkářství, nebo současný stav zachovalos-
ti valch na Valašsku. 

Někteří ze současných výrobců byli nomi-
nováni na  prestižní ocenění „Nositel tra-
dice lidových řemesel“. Patří k nim Jaro-
slav Sucháček st., výrobce pískovcových 
brousků, Blanka Mikolajková, která se 
zabývá technikou pletení na  rámu, Pavel 
Číp a Vít Kašpařík – výrobci lidových hu-
debních nástrojů, a jako poslední Augustin 
Krystyník, mistr kolář z Nového Hrozenko-
va. 

U  vybraných řemeslníků byla pořízena 
také filmová dokumentace výroby - pís-
kovcových brousků, lidových hudebních 
nástrojů a perleťových spon. Tyto snímky 
velmi názorně zachycují technologický po-
stup a také výrobní sortiment. 

Současných výrobců, kteří se věnují ře-
meslné výrobě při zachování tradičních 
technologií, je však málo. Většina z nich, 
byť pracují s tradičními přírodními materiá-
ly, užívá moderní nářadí a nástroje a jejich 
výrobky reflektují současnou poptávku. 
Přesto je důležité jejich práci dokumento-
vat pro budoucí generace, abychom mohli 
porovnávat její proměny. Dále je potřeba 
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zaměřit pozornost k  experimentálním re-
konstrukcím výrobních technologií, kte-
rým prostředí muzea v přírodě nabízí ide-
ální podmínky. 

V  neposlední řadě se podařilo obohatit 
sbírkový fond Valašského muzea v příro-
dě o  jedinečné soubory nářadí i  výrobků 
(kolářství, kožedělná výroba, stolařství). 
V  rámci dokumentace současné podoby 
rukodělné výroby byl vytvořen reprezenta-
tivní soubor artefaktů, dokladující soudo-
bou  produkci.  

Získané penzum informací bude možné 
i nadále využívat při realizaci výstav, pre-
zentačních programech Valašského roku 
a také v další odborné činnosti pracovníků 
Valašského muzea v přírodě. 
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pomocný sbírkový fond Rukopisy, inv. č. R 608. 

VÝSTAVY
1. O práci lidských rukou /velký výstavní sál 
Sušák VMP 25. 4. – 17. 7. 2007/, autoři libreta 
Daniel Drápala a Václav Michalička 

2. Kožané město  /malý výstavní sál Sušáku 
VMP, 4. 7.  2007–20. 4.  2008/, autor libreta 
Václav Michalička 

3. Valachovo zaměstnání  /galerie Informačního 
centra v Pulčíně, 20. 7.–4. 10. 2007/, autor lib-
reta Václav Michalička

4. Řeznické řemeslo  /stálá výstava, Panská 
sýpka,  areál Dřevěné městečko, od 1. 5. 2007/, 
autor libreta Václav Michalička

5. Chvála řemesla  /velký výstavní sál Sušák,  
5. 3. 2009–2. 11. 2009/, autoři libreta Barbora 
Jarošová a Petr Liďák

6. Řemeslo na Valašsku /muzeum Śrem, Pol-
sko, červen–září 2009/, autoři libreta Barbora 
Jarošová a Petr Liďák

7. Pilně živnosti si dobývají  /velký výstavní sál 
Sušáku VMP, 7. 4. 2011–28. 2. 2012/, autoři lib-
reta Barbora Jarošová a Petr Liďák
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Muzeum regionu Valašsko v  dnešní po-
době vzniklo sloučením muzeí ve  Vsetí-
ně a ve Valašském Meziříčí v  roce 1964, 
od roku 1971 se rozšířilo o sbírky muzea 
v  Kelči a  od  roku 2005 je jeho součás-
tí i  vsetínská hvězdárna. Toto regionál-
ní muzeum spravuje několik památkově 
chráněných objektů: zámek Vsetín (sídlo 
vsetínského muzea), ve Valašském Meziří-
čí zámek Kinských (sídlo valašskomeziříč-
ského muzea) a kostel Nejsvětější Trojice 
(dnes Lapidárium Trojice), v  Lešné u Va-
lašského Meziříčí zámek s přírodně kraji-
nářským parkem. Jeho odborní pracovníci 
pečují o  sbírky historické, etnografické, 
uměleckohistorické, archeologické a  pří-
rodovědné.

VALAŠSKOMEZIŘÍČSKÉ MUZEUM
Počátky druhého nejstaršího českého mu-
zea na Moravě spadají do roku 1884, kdy 
byla zřízena Musejní společnost a  hned 
nato i muzeum. Základem muzejních sbí-
rek se staly sbírky národopisné (zejména 
krojové součásti, doklady lidového umění 
aj.), které se do muzea dostaly koncem 90. 
let 19. století po  skončení „Národopisné 
výstavy českoslovanské“ v  Praze (1895). 
Další období intenzivnější sbírkotvorné 
činnosti nastalo až koncem 20. let 20. sto-
letí a v průběhu let třicátých v souvislosti 
s  příslibem nových prostor pro muzeum. 
V té době proběhlo i odborné zpracování 
sbírek, k  němuž byly pozvány osobnosti 
jako K. Černohorský či A. Václavík, i uspo-
řádání a  ošetření sbírkových předmětů. 
Po  válce bylo muzeum předáno městu 
a přemístěno do nových prostor – zámku 
Kinských, kde sídlí dodnes. Období pro-
fesionálního muzejnictví nastalo až v  50. 
letech, kdy zanikla Musejní společnost, 
a do muzea nastoupili první stálí odborní 
pracovníci. Ti provedli inventury sbírko-
vých předmětů, ošetřili je a zavedli novou 
evidenci a třídění, jež platí až do součas-
nosti. 

DOKUMENTACE LIDOVÉ 
VÝROBY V MUZEU 
REGIONU VALAŠSKO

Milada Fohlerová
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DOKUMENTACE LIDOVÉ VÝROBY V MUZEU 
VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ
Lidová výroba je v  muzeu ve  Valašském 
Meziříčí dokumentována prostřednictvím 
trojrozměrných sbírkových předmětů, ze-
jména v podobě výrobních nástrojů. Tato 
kolekce nepatří ve  valašskomeziříčských 
sbírkách ke  stěžejním. V  současné době 
čítá přes 400 kusů především výrobních 
nástrojů. Většina z nich pochází z Valaš-
ského Meziříčí či z okolních obcí a časově 
dokumentuje dobu od poloviny 19. století 
do 2. poloviny století dvacátého, nejstarší 
datované předměty nesou letopočty 1845 
(stolařský hoblík) a  1847 (nebozez). Nej-
uceleněji jsou dokumentovány řemeslné 
obory jako ševcovství, kolářství, z  podo-
mácké výroby pak zpracování textilních 
vláken.

Soubor předmětů týkajících se řemesel 
či podomácké výroby se začal utvářet už 
v prvních desetiletích po vzniku valašsko-
meziříčského muzea, tedy v  časech, kdy 
muzejní činnost vykonávali dobrovolní ne-
profesionální pracovníci, čemuž odpoví-
dal i způsob akvizice. Ta byla zprvu spíše 
náhodná a  nekoncepční. Výsledkem tak 
byl soubor sice vzácných a  ojedinělých 
předmětů dokumentující pestrou škálu 
výrobních oborů, avšak nedokladující žád-
né odvětví výroby v  jeho komplexnosti. 
Teprve od 60. let, kdy do muzea nastou-
pila etnografka Eva Urbachová, byl tento 
fond spravován profesionálně. V 60. a 70. 
letech se rozrostl o ucelenější doklady ře-
meslné výroby – získáno bylo např. vyba-
vení  ševcovských dílen nebo dílny kolář-
ské. Na počátku 80. let pak byly všechny 
dosavadní přírůstky precizně odborně 
zpracovány a  roztříděny. Od  90. let 20. 
století počet přírůstků v  tomto souboru 
předmětů postupně klesá. K  významněj-
ším akvizicím v  posledních letech patřily 
ještě menší soubory kovářského nářadí 
z  Valašského Meziříčí a  kolekce forem 
na výrobu kartáčů z Lázů. Důvody nižších 
akvizic jsou jak omezené finance na sbír-
kotvornou činnost, tak zanikající formy 
tradiční rukodělné výroby v regionu vůbec.

Soubor předmětů dokumentujících lido-
vou výrobu je členěn podle jednotlivých 
druhů materiálů a oborů, v nichž byly tyto 
předměty používány:

dřevo (114 položek)
výroba loučí (3) – předměty: hoblíky na vý-
robu loučí. Lokalita: neuvedeno
šindelářství (4) – předměty: výstruhy „fuga-
če“. Lokalita: neuvedeno
kolářství (20) – předměty: soubor výrob-
ních nástrojů z  kolářské dílny J. Paláta 
z 1. poloviny 20. století – nářadí jako vr-
táky, nebozezy, kružidlo, hoblík, motyčka 
na  otesávání dřeva aj., i  polotovary jako 
hlavy ke kolu, vložky do hlavy kola, špice 
do kola aj. Lokalita: Valašské Meziříčí
stolařství (7) – předměty: různé typy hoblí-
ků – např. „římsovník“, „svlakovník“ a dal-
ší. Lokalita: Loučka
kartáčnictví (66) – předměty: formy na kar-
táče. Lokalita: Lázy
bednářství (1) – předměty: bednářský hob-
lík s LP 1855. Lokalita: neuvedeno
nezařazeno – nástroje užívané v  různých 
dřevozpracujících odvětvích (13) – před-
měty: kružidla, škobly, dlátka, nebozez 
s LP 1847, dřevorubecké pily, upínací sto-
lice aj. Lokalita: Horní Bečva, Zašová, Lázy 
a Lešná

kůže (140 položek)
ševcovství (140) – předměty: stolky, sto-
ličky, nástroje – šídla, kladívka, hladítka, 
nože, nůžky, rašple, ocilky, kopyta a mno-
hé další. Lokalita: Valašské Meziříčí a Prž-
no
sedlářství (1) – předměty: sedlářská stolice 
se svěrákem. Lokalita: Valašské Meziříčí

hlína (5)
hrnčířství - džbánkařství (5) – předměty: 
hrnčířský mlýnek na  glazuru, hrnčířský 
kruh, stříkačka ruční, moždíř s  tlučkem 
na tlučení barev, firemní tabule džbánkařů 
Macháňů. Lokalita: Valašské Meziříčí

kov (106)
kovářství - podkovářství (105) – předměty: 
nástroje – měch, kladiva, kleště, razidla, 
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výstruh na kopyta a další, výrobky: hřebí-
ky, podkovy, skoby a jiné. Lokalita: Valaš-
ské Meziříčí, Lešná
křiváčkářství (1) – předměty: měch (dmy-
chadlo). Lokalita: Pržno

kámen (5)
brouskařství (5) – předměty: nářadí – kleš-
tě, kladívko „klepač“, polotovary – rážka, 
hotový výrobek – brusný kámen. Lokalita: 
Valašsko

textil (100)
získávání textilních vláken (34) – předmě-
ty: drhlen, lámka, patírky, vochle, krample 
a  kramplovací stolice. Lokalita: Valašské 
Meziříčí, Juřinka, Poličná, Študlov, Lačnov
spřádání (29) – předměty: vřetena, kolo-
vraty, přeslice – stojánkové i  sedátkové, 
ruční motovidla. Lokalita: Valašské Mezi-
říčí, Jablůnka, Študlov
tkaní (27) – předměty: cívky, špuléře, sou-
části soukenického kolovratu, součásti 
tkalcovského stavu, punčochářský stávek 
ruční, různé typy tkalcovských a  souke-
nických člunků aj. Lokalita: Valašské Me-
ziříčí, Frenštát p. R., Hranice na Moravě
dekařství (2) – předměty: firemní tabule de-
kaře Kupky asi z 1870, člunek ruční dekař-
ský. Lokalita: Valašské Meziříčí
provaznictví (2) – předměty: „vozíky“ 
na  stáčení provazů. Lokalita: Valašské 
Meziříčí, Střelná
vyšívání (4) – předměty: rámy s  načatý-
mi mřežkami, rámy na  vyšívání. Lokalita: 
Zubří, Valašské Meziříčí
ostatní (2) – předměty: kloboučnické nářa-
dí; rám ke stávku na soukání prýmků. Lo-
kalita: Valašské Meziříčí 

VSETÍNSKÉ MUZEUM
Vsetínské muzeum vzniklo po  dlou-
hých peripetiích v  roce 1924 z  iniciativy 
MUDr.  Fr. Sovy, ačkoli snahy o  jeho zří-
zení se objevily už před „Uměleckou a va-
lašskou národopisnou výstavou“ ve Vsetí-
ně v roce 1892. První desetiletí existence 
vsetínského muzea se nesla ve stínu bojů 
o  vlastní budovu, která by znamenala 
možnost většího obohacování sbírek i  je-
jich kvalitní uložení. Tento problém byl 

definitivně vyřešen až v roce 1964, kdy se 
muzeum přestěhovalo do  prostor vsetín-
ského zámku, kde sídlí dodnes.

Chod muzea byl až do roku 1953 založen 
na  práci dobrovolníků – členů Musejního 
spolku. Odpovídala tomu i  akviziční čin-
nost – sbírkové předměty byly sice staro-
bylé a vzácné, většinou ovšem postrádaly 
základní provenienční údaje, což jejich 
hodnotu značně snižovalo.
Národopisné sbírky patřily k  hlavním pi-
lířům muzea už od  jeho založení. Jejich 
základ byl tvořen především předměty 
výjimečnými (krojové součásti, kerami-
ka a  další), předměty dokumentující kaž-
dodennost byly zprvu zastoupeny méně 
(zemědělské nástroje, vybavení domác-
nosti a  jiné). Společným jmenovatelem 
většiny z  nich byl nedostatek základních 
nálezových informací, způsobený absen-
cí stálých odborných pracovníků. Teprve 
zrušením Musejního spolku došlo k profe-
sionalizaci muzejní činnosti. Do muzea na-
stoupili první stálí pracovníci, kteří zavedli 
řádnou evidenci přírůstků a  zintenzívnili 
a systematizovali sbírkotvornou činnost.

Dokumentace lidové výroby v muzeu ve Vsetíně
Tradiční lidová výroba na  Valašsku, ze-
jména na  Vsetínsku, je ve  vsetínském 
muzeu dokumentována prostřednictvím 
trojrozměrných sbírkových předmětů, ob-
razového, audiovizuálního i  písemného 
materiálu. Komplex těchto dokladů, jenž 
je většinou výsledkem neúnavné odborné 
práce dlouholeté muzejní etnografky Evy 
Urbachové, nám poskytuje ucelený obraz 
lidové výroby, zejména její podomácké 
formy, v  oblasti Vsetínska v  posledních 
dvou staletích. 

Kolekce sbírkových předmětů dokumentující 
lidovou výrobu 
Vsetínské etnografické sbírky čítají více jak 
tisíc kusů sbírkových předmětů dokladují-
cích lidovou výrobu ve sběrné oblasti mu-
zea. Nejčastěji se jedná o výrobní nástroje 
či polotovary (z  hotových výrobků jsou 
zde počítány jen produkty křiváčkářství, 
kovářství a  brouskařství, výrobky ostat-
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ních oborů se ve sbírkách muzea nalézají, 
jsou však součástí jiných národopisných 
fondů). Teritoriálně tato kolekce předmě-
tů dokumentuje oblast Vsetínska (zejména 
Horního Vsacka, jižního Vsetínska a  obcí 
v těsné blízkosti Vsetína), včetně samotné-
ho města Vsetín. Časově zahrnuje období 
předchozích dvou staletí (mezi nejstaršími 
předměty se ojediněle vyskytují i artefak-
ty z  konce 18. století – stolařské hoblíky 
s  letopočty 1780 a 1795). Vsetínské sbír-
ky podávají ucelený obraz o lidové výrobě 
pro tuto oblast tradičních odvětví, jakými 
bylo křiváčkářství, ruční výroba brousků či 
rukodělná výroba textilu, ale i řemeslných 
disciplín – např. stolařství, kovářství nebo 
bednářství. Mezi sbírkovými předměty 
jsou uloženy i  unikáty, které se nalézají 
pouze ve  sbírkách vsetínského muzea – 
např. hoblík na ruční výrobu špejlí či dře-
věná forma na výrobu vázaných čepic.

K  formování tohoto dnes významného 
fondu docházelo už v počátcích akviziční 
činnosti muzea. Jeho základ však tvořily 
spíše jednotliviny postrádající mnohdy zá-
kladní provenienční údaje, navíc bez od-
borného zpracování. K obrovskému kvali-
tativnímu i kvantitativnímu pokroku ve vý-
voji této kolekce došlo až v 60. a 70. letech 
minulého století v souvislosti s výzkumnou 
činností etnografky Evy Urbachové. Těži-
ště jejího bádání vedle výzkumu lidového 
oděvu leželo právě ve  výzkumu historie 
a  současného stavu podomácké výroby 
na  Vsetínsku. Díky intenzivnímu terénní-
mu výzkumu se tento sbírkový fond roz-
rostl o několik stovek nových přírůstků. Ty 
byly spolu se staršími akvizicemi ve stejné 
době precizně odborně zpracovány a sys-
tematicky roztříděny, a to na základě stu-
dia archivních materiálů, literatury nebo 
konzultacemi s  pamětníky. Vznikla tak 
velmi kvalitní druhostupňová evidence, 
která kromě podrobného popisu předmě-
tu a základních provenienčních údajů nese 
i vzácné informace jako místní či oborové 
názvy, způsob využití a jiné.

Od  80. let počet akvizic v  tomto fondu 
postupně klesá. Důvodů je hned několik: 

zánik mnohých odvětví tradiční rukoděl-
né výroby v  regionu, omezené finance 
na  sbírkotvornou činnost a  nedostačující 
kapacita depozitářů. I  přes všechny tyto 
překážky jsou stávající soubory rozšiřová-
ny o předměty, které mohou doplnit buď 
vývojovou řadu nástrojů nebo výrobků, 
anebo daný obor výroby tak, aby byl za-
chován co nejkomplexnější obraz doku-
mentované skutečnosti.

Kolekce sbírkových předmětů dokladující 
lidovou výrobu regionu je ve  vsetínských 
sbírkách rozdělena podle materiálů a obo-
rů, ve kterých se užívaly.
Dřevo
špejlařství (3) – předměty: hoblík na špejle, 
svazky ručně vyrobených špejlí. Lokalita: 
Kateřinice, Ratiboř
šindelářství (16) – předměty: kyjanica, 
„strýčky“, výstruhy – „fugače“, hotové šin-
dele. Lokalita: Lužná, Hovězí, Hošťálková, 
Pozděchov, Seninka, Liptál, Prlov
výroba loučí (13) – předměty: hoblíky „str-
úžky“ na  strouhání loučí. Lokalita: Nový 
Hrozenkov, Lužná, Hošťálková, Bystřička, 
Karolinka, Prlov
výroba svíček (6) – předměty: stojánky 
a  formy na  svíčky, nádobka na  nalévání 
vosku (loje). Lokalita: Valašská Polanka, 
Nový Hrozenkov
tesařství (6) – předměty: sekyry – tesačka, 
širočina, krokvice, tesařský kolovrátek. 
Lokalita: Hošťálková, Seninka, V. Polanka, 
Vsetín
bednářství (25) – předměty: útorníky, dr-
žák na  dužky, škrabka, škobla, nataho-
vače obručí, formy. Lokalita: Hošťálková, 
Vsetín, Prlov, V. Karlovice, V. Polanka
stolařství (118) – předměty: různé typy 
hoblíků („hladíky“, „mečovník“ s  letopoč-
tem 1780, „římsovník“ s LP 1842, „macek“ 
s LP 1795, „falcovník“ 1841, „kocúr“, „řím-
sovník“, „prutovník“a mnoho jiných), rejs-
ky, kružidla, pokosníky, úhelníky, rašple, 
pilníky, dlátka, závitníky, šídlo stolařské, 
vrtačka-kolovrátek, soustruh, lis, pilečky 
– „svlakovky“. Lokalita: Hošťálková, Velké 
Karlovice, Vsetín
nezařazeno – nástroje užívané v  různých 
dřevozpracujících odvětvích (62) – před-
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měty: upínací stolice, pily a pilky, hoblíky, 
palice, motyčky, pořízy, škobly a jiné. Lo-
kalita: Hošťálková, Karolinka, Velké Kar-
lovice, Valašská Polanka, Lužná, Vsetín, 
Prlov

textil
získávání textilních vláken (60) – předměty: 
drhleny, lámky, patírky, vochle, krample 
a  kramplovací stolice. Lokalita: Valašská 
Senice, Velké Karlovice, Valašská Polan-
ka, Lužná, Hošťálková, Ratiboř, Bystřička, 
Huslenky, Vsetín
spřádání (73) – předměty: vřetena, kolo-
vraty, přeslice – stojánkové i  sedátkové, 
ruční i počítací motovidla, „drúga“. Loka-
lita: Velké Karlovice, Valašská Senice, Va-
lašská Polanka, Seninka, Karolinka, Luž-
ná, Hošťálková, Oznice, Prlov, Bystřička, 
Huslenky, Vsetín
tkalcovství (8) – předměty: tkalcovské 
stavy neúplné, různé typy člunků, snova-
cí destičky. Lokalita: Valašská Polanka, 
Nový Hrozenkov
výroba rukavic (11) – předměty: formy 
na  rukavice – hlavní i  palcové, některé 
s navinutou osnovou, forma na čepici (uni-
kát). Lokalita:  Halenkov, Karolinka, Nový 
Hrozenkov
punčochářství (7) – předměty: „nohy“ – 
formy na punčochy, ruční valcha, hřeben-
-„drápky“. Lokalita: Vsetín, Valašská Seni-
ce, Hošťálková, Rusava
provaznictví (4) – předměty: „vozíky“ 
na  stáčení provazů, „koníky“ (motáky) 
- zařízení na  navíjení provazů- Lokalita: 
Huslenky, Halenkov, Nový Hrozenkov
vyšívání, krajkářství (22) – předměty: rámy 
na  vyšívání, sada předtiskovacích forem 
na vyšívání, paličky k paličkování. Lokalita: 
Vsetín, neuvedeno
vázání na  stativkách [pletení na  rámu] (2) 
– předměty: stativka na vázání čepců. Lo-
kalita: Zděchov, Rožnov p. R
soukenictví (17) – předměty: soukenické 
stavy, špuléře, stojánky na  stáčení příze, 
cívečník aj. Lokalita: Vsetín
barvířství (43) – předměty: barvířské formy 
drátkové, méně dřevěné – většinou z dílny 
posledního vsetínského barvíře. Lokalita: 
Vsetín

kůže
zpracování kůže (6) – předměty: nástroje 
na  opracování kůže – „šlicht“, škrabky, 
„harpunek s kosou“. Lokalita: Vsetín
ševcovství (39) – předměty: šídla, rašple, 
knejpy, kladívka, krabice s  nářadím, ver-
pánek, ševcovská kopyta, kopyta na pa-
puče a  další. Lokalita: Vsetín, Karolinka, 
Valašská Polanka, Hovězí

kámen
kamenictví (2) – předměty: hoblík kame-
nický – na  zhlazování kamene, kladívko 
kamenické. Lokalita: Hošťálková, Lužná
brouskařství (36) – předměty: různá brous-
kařská kladívka„krchánek“, „klepač“, 
formy, brusné kameny „brusáky“, kleště 
brouskařské, polotovary, postup výroby – 
brousky v různé fázi výroby, hotové brous-
ky, kamenné pokličky, pukací kameny. 
Lokalita: Liptál, Lhota u Vsetína, Seninka, 
Vsetín

hlína
cihlářství (7) – předměty: motyky cihlářské 
„gracy“, formy na ruční výrobu cihel, cih-
la nepálená „vepřovice. Lokalita: Vsetín, 
Francova Lhota, Liptál
zednictví (1) – předměty: hrábě zednické. 
Lokalita: Vsetín

kov
kovářství (80) – předměty: měch s příslu-
šenstvím LP 1860, různé typy kovadlin 
„rohatina“ LP 1842, „nákova“ LP 1848, 
„runtštekl“, „runthamry“, kovářská kladiva 
„sechamr“, „polhamr“, „probijáky“, kla-
dívka, kovářské kleště, závitnice, raznice 
na výzdobu kutí vozu, výrobky – hřebíky, 
hřeby, kutí vozu, háky, podkovy, zámky. 
Lokalita: Valašská Polanka, Francova Lho-
ta, Vsetín, Prlov, Leskovec
křiváčkářství (250) – předměty: kleště kři-
váčkářské, ruční vrtačky, kladiva, kovadli-
ny, špalek se svěrákem, nůžky, ruční sou-
struh, měch, pilky, brusáky, svěráky, raz-
nice, kamenné korýtko LP 1839 na kalení 
oceli na  čepele aj., polotovary a  hotové 
výrobky – široká škála křiváků („ovsáky“, 
„cíňáky“, „plechovce“, „grošáky“, „žab-
ky“, „plocháně“, „křesáky“ aj.) Lokalita: 
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Růžďka, Ratiboř, Bystřička, Dušná
nože (32) – předměty: nože vyráběné po-
domácky křiváčkáři („štulíky“, „stojací žab-
ky“), kuchyňské nože. Lokalita: Růžďka, 
Vsetín – Jasenice, Jasénka, Hošťálková
nezařazeno – kovové nářadí používané 
v  různých oborech (18) – předměty: kla-
diva a kladívka, kleště, nůžky aj. Lokalita: 
Lužná, Hošťálková, Karolinka – Stanovni-
ce, Vsetín, Huslenky

sláma
zpracování slámy – výroba slaměnek (4) 
– předměty: štípátko, postup výroby sla-
měnky. Lokalita: Valašská Polanka

proutí
metlářství (12) – předměty: postup výroby 
březové metly, svěrač na proutí při výrobě 
metel, hotové metly. Lokalita: Zubří, Vsetín 
– Ohýřov, Valašská Polanka

Ikonografická dokumentace 
Tematika lidové výroby není v  muzeu 
dokladována pouze trojrozměrnými arte-
fakty, ale i  poměrně bohatou obrazovou 
dokumentací. Ikonografické materiály 
obohacují sbírkové předměty o informace, 
jakými jsou postupy výroby, způsob pou-
žití výrobních nástrojů apod.

Fotografická dokumentace
Ve  vsetínském fotografickém archivu je 
uloženo na  pět stovek fotografií, dokla-
dujících především podomáckou, v menší 
míře i  řemeslnou výrobu v  regionu. Vět-
šina z  nich vzešla z  intenzivní dokumen-
tační činnosti Evy Urbachové. Na  sním-
cích samotné etnografky nebo muzejních 
fotografů – především Miroslava Langra 
jsou při práci zachyceni mnohdy poslední 
výrobci zanikajících oborů výroby – např. 
při vázání čepců na  rámu ve  Zděchově, 
zhotovování ubíraných punčoch ve Valaš-
ské Senici, ruční výrobě brousků v Liptále 
a Senince, zhotovování křiváků v Ratiboři, 
ručním špejlařství v  Kateřinicích, výrobě 
krpců ve Velkých Karlovicích či březových 
metel v Zubří a mnoho dalších. 

Filmová dokumentace 
Tradiční postupy výroby jsou uchová-
ny i  na  filmových páscích, které jsou 
výsledkem spolupráce Evy Urbachové 
s amatérskými filmaři – F. Potočným a K. 
Sadilou. Tyto unikátní snímky zachycují 
podomácké zpracování a  tradiční využití 
vlny (především výrobu ubíraných pun-
čoch) – Kronika o vlně (1968) a Dřevařské 
rukavice (1967), výrobu čepců vázaných 
na  rámu – Zděchovské čepčářky (1964), 
brousků – Oselky (1972), zhotovování krp-
ců tradičním způsobem – Krpce stoklasky 
(1973), zakuřovaných hraček – Čaděné 
dřevo (1975) a zavíracích nožů – Křivačkář 
(1979).

Národopisná dokumentární kresba
Dalším ikonografickým materiálem jsou 
3 desítky dokumentárních kreseb regio-
nálních umělců pocházející z 20. a 30. let 
20. století. Jedná se o  díla K.  Hofmana 
a  J.  Kobzáně zachycující především kři-
váčkářskou tematiku (křiváčkárny, postu-
py výroby křiváků aj.) a A. Strnadla, jehož 
výtvory zobrazují výrobní nářadí z nejrůz-
nějších oborů.

Písemná dokumentace
Lidová výroba je ve  vsetínském muzeu 
dokladována i písemným materiálem, a to 
katalogizovanými položkami v etnografic-
kém archivu (zápisky z  terénních výzku-
mů, dotazníky a  další), nebo pomocným 
písemným materiálem (výpisky z archivu, 
literatury, rukopisy nebo kopie článků aj.).

KELEČSKÉ MUZEUM
Etnografické sbírky Muzea regionu Valaš-
sko ještě doplňuje sbírka bývalého muzea 
v Kelči, která byla v  roce 1971 přidělena 
do správy vsetínského muzea. Z více jak 
tisíce kusů předmětů národopisné pova-
hy jich většinu tvoří právě doklady lidové 
výroby. Jedná se především o  pro Kelč 
typická řemeslná odvětví – dýmkařství 
a  ševcovství. Většina z  těchto předmě-
tů byla odborně zpracována a  roztříděna 
Evou Urbachovou v roce 1987.
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dýmkařství (870) – předměty: nářadí (pil-
ky, nože – „fajkovce“, výtočky „škrabá-
ky“, vrtáky „nebozezy“, dlátka, „šparáky“, 
rašple, pilníky, pájky „cínáky“, dirovače, 
kladívka, kleště, kovadlinky, soustruh šla-
pací a nářadí k němu: nože k soustruhu, 
raznice, svěrky, vrtáky, brusné kotouče), 
razítko, předlohy – monogramy na  dým-
ky, školní výkresy, ceníky, fajkářské pily, 
svěrák), postup výroby dýmek (polotovary 
v  různých fázích výroby – hlavičky, od-
lejváky, vzory „mustry“, kování z  dýmek, 
šablony na plechování aj. a hotové dýmky 
nebo jejich součásti. Lokalita: Kelč
ševcovství (135) – předměty: kladívka, 
kleště, rašple, hladítka, šídla, pryskyřice, 
vosk, floky, podpatky dřevěné, gumové, 
podkůvky, kování, přezky, strojek na vrou-
bení podešví, kopyta, svěráky, ševcovské 
stolky a stoličky. Lokalita: Kelč
výroba textilu (35) – předměty: patírky, mo-
tovidla, vochle, vřetena, přeslice a  kolo-
vraty. Lokalita: Kelč, Dolní Těšice, Babice
nářadí na zpracování dřeva (9) – předměty: 
hoblíky, pořízy, škrabka na dlabání dřeva, 
nebozez, útorník (bednářský), olovnice 
(zednická). Lokalita: Kelč, Babice

PŘÍNOS EVY URBACHOVÉ V DOKUMENTACI 
LIDOVÉ VÝROBY NA VALAŠSKU
Bohatá a  ucelená kolekce dokladů o  li-
dové výrobě na  Vsetínsku, zvláště o  její 
podomácké formě, je výsledkem třiatřice-
tileté soustavné muzejní práce vynikající 
etnografky muzea Evy Urbachové. Na zá-
kladě její intenzivní výzkumné činnosti se 
tato kolekce rozrostla o stovky sbírkových 
předmětů i  dalších dokladů, zvláště fo-
tografických. Všechny přírůstky získané 
do  sbírek vsetínského, valašskomeziříč-
ského i  kelečského muzea před rokem 
1994 jí byly velmi kvalitně odborně zpra-
covány a  systematicky rozčleněny. Laic-
kému i odbornému publiku byly výsledky 
této práce prezentovány formou řady od-
borných i  populárních článků a  výstav1. 
Vyvrcholením a  zároveň tečkou za  dlou-
hým a  plodným obdobím bádání na  poli 
podomácké výroby tzv. náturistů pak byla 

stálá expozice nazvaná „Šikovné ruce“, 
která byla ve vsetínském muzeu otevřena 
v  roce 1994 a  lidovou kulturu regionu tu 
reprezentovala až do roku 2010.
Zásluhou důsledné dokumentační činnos-
ti této etnografky se tak dalším generacím 
zachovaly doklady o dnes často již zanik-
lých oborech převážně podomácké výro-
by typické pro oblast Vsetínska (křiváčkář-
ství, brouskařství, výroba čepců na  rámu 
a další). O významu této ucelené kolekce 
předmětů vsetínského muzea svědčí její 
časté využití jednak četnými badateli z řad 
muzejních pracovníků, zájemců o  tradič-
ní lidovou výrobu či studentů, jednak při 
tvorbě výstav či akcí, pořádaných domov-
ským muzeem nebo muzei okolními. 

Etnografka Eva Urbachová, program VMP – 
Putování po Valašsku-Vsacko, 18. 6. 2005, 
fotoarchiv VMP
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POZNÁMKA
1 Seznam článků o lidové podomácké výrobě 
i o řemeslných odvětvích a soupis výstav Evy 
Urbachové pořídil etnograf Karel Pavlištík, viz 
Použitá literatura. 

LITERATURA A PRAMENY
50 let muzea. 10 let Vlastivědného ústavu 
Vsetín. (katalog výstavy). Vsetín 1974. 

100 let muzea ve Valašském Meziříčí. Sborník 
ke 100. výročí založení Musejní společnosti 
ve Valašském Meziříčí. Vsetín 1984.

PAVLIŠTÍK, Karel. Eva Urbachová. Blahopřání 
k sousedům. Acta musealia, 2004, roč. 4, č. 1, 
s. 130–134.

PAVLIŠTÍK, Karel. K životnímu jubileu Evy Urba-
chové. Etnologický časopis, 2004, roč. 91, č. 3, 
s. 311–315.
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Hudba neodmyslitelně patřila k projevům 
lidové kultury. V  horských oblastech se 
udrželo povědomí o výrobě a hře na  jed-
noduché píšťaly velmi dlouho, i když i sem 
pronikaly nástroje vyšší kultury (housle, 
klarinet apod.). Píšťaly jsou ve  vývoji de-
chových hudebních nástrojů nejarcha-
ičtější a  měly ve  zdejším kraji, kde bylo 
zdrojem obživy mimo jiné i  pastevectví, 
velký význam. Výroba dřevěných píšťal 
se na Valašsku udržela až do 30. let 20. 
století, kdy ještě píšťaly zhotovovali do-
máčtí výrobci, samouci, na Valašsku zvaní 
náturisté.1 Přesto rychle mizela a téměř se 
vytratila. 

Studie přiblíží jednotlivé pastevecké píšťa-
ly a současnou výrobu hudebních decho-
vých nástrojů a výzdobné techniky, které 
se na  dřevěných píšťalách objevovaly, 
ale dnes již tak časté nejsou. Studie by 
měla odpovědět na  otázku, zda dokázal 
dnešní výrobce navázat na  zaniklou vý-
robu a  nakolik se mu to povedlo (přidr-
žuje se starých výrobních postupů a  ná-
strojů apod.?). Zmíněným výrobcem je 
Vít Kašpařík, producent píšťal, který byl 
v roce 2009 oceněn titulem Nositel tradice 
lidových řemesel. Projekt Nositel tradice 
lidových řemesel vznikl v roce 2000 a jeho 
cílem je zviditelnit tvůrce, kteří zachovávají 
určité řemeslo a  ovládají staré technolo-
gie, které dokáží předávat dalším zájem-
cům, pokračovatelům.2 

Valašsko je hornatý region se specifický-
mi přírodními, pracovními a  ekonomic-
kými poměry. Jejich kombinace vedla 
k  formování specifických etnokulturních 
tradic spjatých s pastevectvím a   určitou 
archaičností prvků. Na  konci 19. století 
vedle sebe existovaly v původním prostře-
dí starší a mladší projevy tradiční kultury. 
Ale mladší jevy často vycházely z vnějších 
podnětů a  byly udržovány příležitostně.3 
Folklorismus se na Valašsku objevil na po-
čátku 20. století a ujaly se ho především 
intelektuálské vrstvy, v Rožnově reprezen-
továny Musejním spolkem (založen 1911) 
a  následně lidmi kolem Valašského mu-
zea v  přírodě (založeno 1925).4 Proto se 

PASTEVECKÉ HUDEBNÍ 
NÁSTROJE NA VALAŠSKU
Klasifikace, výzkum a výroba

Barbora Jarošová



99

MATERIÁLY

mnoho činností a součástí kultury Valachů 
považuje za tradiční, odvěké, ale často ty 
„nejtradičnější“ prvky můžeme vystopo-
vat pouze do  počátků tohoto fenoménu. 
Takové vlivy je možné pozorovat v oděvu, 
stravě, ale také v nástrojové skladbě lido-
vé muziky.  

Základní materiál, ze kterého studie čer-
pá, jsou poznatky (poznámky, fotografie, 
rozhovory) z terénních výzkumů, které byly 
realizovány v letech 2008 až 2010 u míst-
ních výrobců hudebních nástrojů. Jedna-
lo se o dva v současnosti známé výrobce 
Víta Kašpaříka a Pavla Čípa. Dokumenta-
ce k výzkumům je uložena ve Valašském 
muzeu v přírodě. Dále následovalo bádání 
ve sbírce muzea a srovnávání současných 
výrobků s  těmi, které jsou v  kolekci hu-
debních nástrojů cca od 50. let 20. století. 
K tomu se připojilo také srovnání výzdob-
ných technik. Dalším významným prame-
nem byla literatura a  poznámky z  pera 
Joži Országa Vraneckého ml., např. A měl 
sem já píščalenku, Lidové hudební nástro-
je na Valašsku, nebo karty druhostupňové 
dokumentace. Mezi další autory, kteří byli 
za účelem bádání a sepsání studie využi-
ti, patří Ludvík Kunz a jeho Nástroje lidové 
hudby ve sbírkách pražských muzeí nebo 
Rolnický chov ovcí a  koz, Jan Nepomuk 
Polášek a  Lidové hudební nástroje k  ta-
nečnímu doprovodu neužívané, publikova-
né v časopise Naše Valašsko, Petr Liďák 
a  jeho diplomová práce Orszácký kroj 
z Nového Hrozenkova (zvláštní forma lido-
vého oděvu) nebo studie Richarda Jeřáb-
ka o valašských malovaných betlémech.5

NÁSTROJE LIDOVÉ HUDBY A JEJICH KLASIFI-
KACE
Lidová hudba je v posledních letech čas-
to vyhledávaným jevem, jako taková však 
nemůže fungovat bez nástrojů lidové hud-
by, těmi se rozumí nástroje převzaté ze 
slohové hudby (housle, basa, klarinet, flét-
na, cimbál nebo dudy). Hudebními nástroji 
typickými pro instrumentář lidové hudby 
Valašska, kde kulturu ovlivňovaly karpat-
ské pastevecké tradice, byly píšťaly.6 Ta-
kové jednoduché nástroje vznikaly přímo 

v prostředí tzv. lidových vrstev. Jednalo se 
například o koncovku, bukač, fujaru apod. 
Mnohé z  nich byly zapomenuty, jiné na-
opak přežily do dnešní doby. 

Některé z výše zmíněných píšťal bychom 
mohli vystopovat v  ikonografických do-
kladech. Například na  malovaných bet-
lémech z  konce 18. a  celého 19. století 
s  pastýřskou tematikou můžeme píšťaly 
nalézt. Některé scény ukazují idylický život 
na salaši, kde pastýři troubí na pastevec-
ké trouby a pískají na různé druhy píšťal.7 

Ale i k dokladům, jako jsou valašské ma-
lované betlémy, musí badatel přistupovat 
kriticky, v  případě hudebních nástrojů je 
obraz, který podávají tyto malby, značně 
zkreslený.8

Celkově se na východní Moravě a ve Slez-
sku, tedy v  oblasti vlivu karpatské pas-
tevecké kultury, užívání píšťal v  hudební 
praxi udrželo mnohem déle. Jedním z dů-
vodů byla odlehlost Valašska, kam nástro-
je slohové hudby, od 18. století v centrech 
Českých zemí běžné, nepronikly. Smyčce, 
flétny nebo plátkové nástroje si osvojovali 
lidoví hudci později a tím odsunuli píšťaly 
na okraj hudecké praxe. Jistě k tomu při-
spělo i to, že píšťaly jsou nástroji sólovými 
a  k  taneční hudbě se nepoužívaly. Další 
příčinou byl důvod výrobní. Zhotovit více 
píšťal, které by spolu dokonale ladily, ne-
byla pro laika jednoduchá práce.

Klasifikace aerofonů nebyla vždy jednot-
ná a  přehledná. Pokusilo se o  ni mnoho 
badatelů. Například Polášek vyčleňuje 
z celku pouze nástroje, kterými se k  tan-
ci nehrálo.9 Oszág Vranecký ml. zahrnul 
všechny píšťaly do jedné skupiny, jen dět-
ské hračky a hříčky, kde jsou i píšťalky, vy-
členil. Celá jeho skupina aerofonů zahrnu-
je koncovky (vrtané a štípané), jednoručky, 
fujarky, přebírací píšťaly a dvojačky, rohy, 
salašovky a  v  neposlední řadě pastýřské 
trouby neboli trombity. Další již ucelené 
klasifikace jsou Kunzova a Kurfürstova, ze 
kterých se v dnešní době vychází. Kunz tří-
dí dechové nástroje na bezjádrové píšťaly 
(moldánky), otevřené jádrové píšťaly bez 
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hmatových otvorů (koncovky), otevřené 
jádrové píšťaly o jedné až šesti hmatových 
otvorech, jádrové píšťaly zavřené, dudy, 
přirozené rohy nebo zvířecí rohy. Kurfürst 
flétny dělí na podélné a příčné. Podélným 
flétnám se v  Českých zemích říká píšťa-
ly a ty se dělí na bezdírkové (jednoduché, 
sdružené a pístové), dále na píšťaly s dír-
kami (jednoduché, sdružené a soudkové) 
a  posledním typem jsou píšťaly varhanní 
(kryté a otevřené). 

Jednotlivé klasifikace se velmi liší. Polá-
šek a  Ország Vranecký ml. zahrnuli píš-
ťaly do  skupiny aerofonů s  malou vnitřní 
diferenciací. Kunz dělí píšťaly na  jádrové, 
bezjádrové a podle počtu dírek na nástroji 
a tohoto kritéria se drží i Kurfürst.10 

Aerofony zastoupené různými píšťalami 
jsou výrobky lidských rukou. Jsou to umě-
lé zdroje zvuků a  tónů nahodilých nebo 
předem stanovených kvalit.11 Pastevci 
vyráběli a používali různé píšťaly, z nichž 
jsou známé koncovky, fujarky, jednoručky, 
moldánky (sirinx), píšťaly dvojačky nebo 
dlouhé pastýřské trouby. Některé z  nich 
používali pastevci jen pro signalizaci, jiné 
ke hře lidových písní a popěvků, ale s po-
stupným zánikem pastýřské kultury se 
vytrácela také znalost výroby píšťal i  hry 
na  ně. Přispěla k  tomu rovněž hudební 
kultura 20. století, ale ještě v  jeho  polo-
vině žili pamětníci, kteří píšťaly vyráběli. 
Jejich zkušenosti zaznamenávali mimo 
jiné Ludvík Kunz a Joža Ország Vranecký 
ml., který část svých vědomostí později 
předal Pavlu Čípovi. Dalším, kdo se snaží 
zachovat povědomí o těchto píšťalách, je 
Vít Kašpařík, který zkouší vyrábět píšťaly 
podle starých výrobních postupů, jak je 
zachytili jiní, ale také podle vlastní invence 
a nabytých zkušeností s prací se dřevem.

Při terénních výzkumech v  polovině 20. 
století byly Vraneckým ml. získávány nejen 
zkušenosti, postřehy a  výrobní postupy 
výrobců, ale také trojrozměrné předměty, 
které jsou nyní součástí muzejních sbírek. 
Tyto sbírky vypovídají o míře dochovanos-
ti tradičních hudebních nástrojů. Jako pří-

klad předmětů vyskytujících se v takových 
sbírkách uvádím podsbírku hudebních ná-
strojů Valašského muzea v přírodě, v níž 
se nacházelo 39 píšťal. Z toho bylo nejvíce 
koncovek a salašnických trúb, následova-
ly přebírací píšťaly (šestidírkové i  sedmi-
dírkové), dvojité píšťaly a blizňata, fujarky 
a  zimostrázové klarinety. Své zastoupení 
měly i hudební „hračky“ či „hříčky“, napří-
klad slavík nebo kukačka. Další píšťalky 
jsou ve sbírce zařazené jako dětské. Zá-
klad této sbírky vytvořil Ország Vranecký 
ml., v  roce 2009 se rozrostla o nové hu-
dební nástroje a díky tomu působí ucele-
nějším dojmem. Nyní obsahuje podsbírka 
56 píšťal. Přibylo několik koncovek, bezo-
vé klarinety, přebírací píšťaly, dětské píš-
ťalky a  také salašnická trúba. Tyto před-
měty byly zakoupeny od  Víta Kašpaříka, 
u  kterého byl prováděn terénní výzkum, 
a všechny jsou funkční.12 

PASTEVECKÉ DECHOVÉ HUDEBNÍ NÁSTROJE 
NA VALAŠSKU 
Dechovými instrumenty jsou ty nástroje, 
které vymezují chvějící se sloupec vzdu-
chu.13 

Za předchůdce trub a píšťal bychom moh-
li označit roh. Vyráběl se z  rohu hovězí-
ho dobytka, nejlepší prý byl z uherského 
stepního dobytka, který byl přiháněn 
z jižního Slovenska na dobytčí trhy na Va-
lašsko a  dále na  Moravu. Roh byl buď 
prohlouben na svém užším konci dovnitř 
nebo do něj byl vložen nátrubek. Vydával 
jeden silný tón a  sloužil dobře strážcům 
hranice, ponocným, lovcům nebo pastev-
cům dobytka. 

Protože roh nebyl tak dobře dostupný ma-
teriál, obraceli se místní lidé na surovinu, 
kterou měli na dosah. Takovou surovinou 
bylo dřevo, vyráběly se z  něj salašov-
ky a  pastýřské trouby. Salašovky mohly 
mít rovný nebo zahnutý tvar, byly menší 
a  přenosné. Jejich uplatnění bylo stejné 
jako u rohů z rohoviny. Trouby byly dlou-
hé, na  spodním konci nálevkovitě rozší-
řené. Byly postavené blízko salaše a pro 
jejich velikost se s nimi nehýbalo. K jejich 
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výrobě bylo zapotřebí správně rostlého 
stromu. Vybrané dřevo se rozštíplo, střed 
se vydlabal a poté se obě poloviny slepi-
ly smůlou, zpevnily lýkem a po celé délce 
omotaly třešňovou kůrou. V užší části byl 
vložen nátrubek. Trub se užívalo k signa-
lizačním účelům, tj. při vyhánění dobytka 
na pastvu, při jeho svolávání, při svolávání 
valachů na salaši, při požáru apod.14 

Mezi základní dřevěné dechové nástroje 
patřila koncovka. Tato píšťala byla proto-
typem všech hranových píšťal, jednalo se 
o  podélnou flétnu bez prstových otvorů, 
dlouhou jako délka paže. Při hře jednou 
rukou se překrýval spodní konec píšťaly, 
a tak se tzv. přefukováním vyluzovaly tóny. 
Dříve se vyráběla z kmenů mladých lísek 
(ale vyloučený nebyl ani černý či červený 
bez). Materiál se podélně rozštípl a  jádro 
dřeviny se vykroutilo ze středu prutu, takto 
vznikly dva žlábky, které se pomocí smůly 
slepily a spoj se zajistil po celé délce omo-
táním, často třešňovou kůrou. Typ vrtané 
koncovky je mladší, při výrobě se používa-
lo již jednoduchého nástroje – nebozezu.15 

Aby se na  píšťaly daly zahrát i  složitější 
melodie, musely být obyčejné koncov-
ky opatřeny hmatovými otvory. Podélná 
flétna se třemi prstovými otvory a při ústí 
ještě se dvěma menšími dírkami (tzv. do-
laďovací dírky) byla fujarka. Na fujarku se 
pro její délku hrálo oběma rukama.16  

Dalším, již herně složitějším nástrojem byla 
jednoručka. Vznikla kombinací zmenšené 
fujarky a  koncovky. Jak název napovídá, 
jednalo se o píšťalu, která se ovládala jed-
nou rukou stejně jako koncovka. Jedno-
ručka měla již na svém těle tři prstové ot-
vory a jejich překrýváním se mohla na této 
píšťale přehrát durová i mollová stupnice.

Šestidírková přebírací píšťalka byla nej-
známějším a  nejrozšířenějším typem píš-
ťaly. Měla různé rozměry a tím i různý tó-
nový rozsah a různé ladění. 

Ještě ve výčtu dechových nástrojů neby-
la zmíněna dvojačka, nebo také blizňata. 

Jednalo se o  dvojitou píšťalu vzniklou 
spojením dvou jednoruček kováním. Méně 
častá byla dvojačka vrtaná z jednoho kusu 
dřeva.17 

STUDIUM HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ 
NA VALAŠSKU
Ucelená a  zachovalá kultura přivedla 
na  Valašsko mnoho badatelů, mezi nimi 
i  muzikology. Profesní přístup měl Lud-
vík Kunz (1914–2005), organolog a etno-
log působící v  Brně, který zaznamenával 
typy nástrojů, jejich četnost a  rozdílnost, 
sbíral ikonografické doklady a bádal v ar-
chivech. Narodil se v  Osíčku u  Bystřice 
p. Hostýnem roku 1914. Vyučil se zední-
kem a  pracoval jako stavitelský kreslič. 
Současně studoval učitelský ústav ve Va-
lašském Meziříčí a  po  jeho absolvování 
v  roce 1936 působil na  školách na  Mo-
ravě a ve Slezsku. Po druhé světové vál-
ce si doplnil vzdělání maturitní zkouškou 
a  pak absolvoval etnografii, archeologii 
a hudební vědu na Filozofické fakultě MU 
v  Brně. Od  60. let 20. století přednášel 
na mnoha filozofických fakultách po celé 
České republice. Mimo svou vědeckou 
etnografickou a  organologickou činnost 
(mimo jiné se zabýval vytvořením klasifika-
ce nástrojů lidové hudby) se věnoval také 
tradiční hudbě, sběru hudebního folkloru 
a folklorním muzikám.18 

Zájem ale projevovali i  amatérští badate-
lé a muzikanti. Na Valašsku zkoumal hu-
dební nástroje Joža Ország Vranecký ml. 
(1913–1977), který se jim věnoval nejen 
pro zachycení existence nástroje, ale také 
po stránce výrobní. Později podle popisů 
a  trojrozměrných originálů vyráběl jejich 
repliky. Ve  30. letech 20. století se ještě 
setkal s  lidovými výrobci píšťal, ale sám 
konstatoval, že povědomí o  pastýřských 
píšťalách je chabé, že upadá jak znalost 
o  těchto hudebních nástrojích, tak také 
umění hry na ně. Osobně se setkal s něko-
lika výrobci, například s Pavlem Vráželem, 
Janem Zezulkou, Martinem Kovářem Ma-
chejákem, Josefem Ondračkou nebo Cyri-
lem Bezručkou. Pro oblast Valašska byla 
a  stále je osobnost Országa Vraneckého 
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ml. významná a současní výrobci hudeb-
ních nástrojů Pavel Číp a Vít Kašpařík se 
o jeho poznatky stále opírají, čímž udržují 
a rozvíjí jeho myšlenky a zájem především 
o píšťaly a dudy. Protože současní výrobci 
navazují na již zaniklou ruční výrobu, jsou 
výsledky z výzkumů realizovaných ve 30. 
letech 20. století výhodou. 

Josef Ország Vranecký ml. pocházel z ro-
diny bohatého sedláka.19 Tato obec je do-
sud proslavená neobvyklým, dnes již tra-
dičním oděvem, který je výsledkem sna-
hy rodiny Országů o  dodržování starých 
tradic.20 Ország Vranecký ml. byl tímto 
prostředím ovlivněn, získal vztah k  lidové 
kultuře a  především k  hudebním nástro-
jům. Měl hudební nadání, hrál na cimbál, 
housle, kontrabas a další nástroje. Proto-
že byl také zručný, brzy zkoušel vyrábět 
různé jednoduché píšťaly, se kterými do-
provázel lidovou muziku jako aktivní inter-
pret. Vystudoval učitelský ústav ve Valaš-
ském Meziříčí a jeho první působiště bylo 
na Podkarpatské Rusi.

Po  druhé světové válce byl označen 
za  kulaka a  jako takový byl na  Valašsku 
nežádoucí. Proto s rodinou odešel do Hra-
byně u  Opavy, učitelskému povolání se 
věnoval v Pusté Polomi. Na rodný kraj ne-
zapomínal, ve chvílích volna vyráběl repli-
ky starých, již nepoužívaných hudebních 
nástrojů nebo rekonstruoval podle popisu 
ty, které se již nedochovaly. V  této době 
také navázal kontakt s Valašským muze-
em v přírodě, do jehož sbírek zhotovil jed-
noduché husle ochlebky a drnkací nástroj 
kobzu. Sbírku nástrojů doplnil i o mnohé 
dechové nástroje. Nakonec opustil uči-
telskou profesi a  stal se odborným pra-
covníkem ve Valašském muzeu v přírodě 
v  Rožnově pod Radhoštěm. Největší zá-
jem projevil o své rodiště a lidový oděv, ale 
také se věnoval řemeslné výrobě, jejímu 
výzkumu a dokumentaci. Jednalo se např. 
o dýmkařství, kovářství nebo hudební ná-
stroje. O  těchto tématech vydal několik 
prací (Lidové hudební nástroje na  Valaš-
sku, Dýmkařství na východní Moravě, Va-
lašské kovářství a jiné).21 

V muzeu setrval i po odchodu do důcho-
du, podílel se na tvorbě expozic i folklor-
ních vystoupení. Zemřel náhle v  dubnu 
1977.22

MATERIÁL, ZDOBENÍ A VÝROBA PÍŠŤAL 
Píšťaly jsou vyrobené ze dřeva lísky nebo 
černého bezu (koncovky, fujarky), ale také 
soustružené z  bukového či javorového 
dřeva (přebírací píšťaly) nebo vyrobené 
ze dřeva smrkového (salašovka). Mezi 
nástroji ve sbírce Valašského muzea v pří-
rodě můžeme najít také píšťalu z lipového 
dřeva. Na klarinety bylo použito zimostrá-
zového dřeva a nyní jsou ve sbírce i kla-
rinety bezové. Zdobení je provedeno ně-
kolika technikami: vrubořezem z geomet-
rických a rostlinných motivů či vyrážením 
ornamentálních prvků raznicí, gravitování 
je zhotovováno nožíkem, časté je opletení 
těla píšťaly třešňovou kůrou (kůra v první 
řadě slouží jako spojovací prvek), ale není 
uplatněno na každé píšťale. U soustruže-
ných kusů nechybí zdobení prstencovými 
kroužky. Aplikace kovu pronikla pouze 
na  nátrubky salašovek, ty jsou opatřené 
mosazným kováním.23 

Zdobení píšťal probíhalo různými způso-
by. Velmi často jsou píšťaly bez jakéko-
liv povrchové úpravy, ponechané v  pří-
rodním vzhledu, napuštěné olejem nebo 
nalakované. Ponechání nástroje v  kůře 
vlastní nebo častěji z jiného stromu, hlav-
ně třešně, bylo často používané. Proužky 
kůry se navinuly jako dekor a také sloužily 
jako pojidlo korpusu (viz výrobní postup 
níže). Nebo se tubus odkornil a ponechal 
se ve své přírodní barvě a  růstové struk-
tuře. Oblíbený byl různý vrubořez či zdo-
bení raznicí. Častým zdobením povrchu 
bylo zakuřování těla píšťaly a  poté vyrytí 
nějakého ornamentu. Vznikl tak dojem ne-
gativní kresby. Eventuálně se mohl korpus 
píšťaly ovinout lýkem, zakouřit a poté, co 
bylo lýko odděláno, zůstal na  těle píšťaly 
dekor lýka. U  píšťal, které byly vyráběny 
ve větším množství a výrobce si pomáhal 
vyspělejšími stroji (šlapací soustruh), pak 
nacházíme soustružnický dekor, tedy prs-
tencové rýhy. Aplikace kovu nebyla u píš-
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ťal tak běžná, kov můžeme najít jen zříd-
ka na  nátrubcích. Více se používal spíše 
u plátkových nástrojů (dudy).24  

Při výrobě píšťal rozeznáváme dva postu-
py. Starší výrobní metoda spočívá v  roz-
štípnutí dřevěné hůlky. Dřív se koncovky 
nebo fujarky vyráběly z  kmene mladých 
lísek v  době, kdy měly mízu. Hůlka asi 
4 cm v průměru a dlouhá podle délky paže 
hráče se podélně rozštípla. Do  vzniklých 
půlkulatinek se udělal na  silnějším konci 
zářez a  materiál se protisměrným pohy-
bem rukou vykroutil. Tím vznikly v půlku-
latinách žlábky a už nebylo nutné píšťalu 
vrtat. Spojení pak proběhlo slepením dvou 
půlek pryskyřicí a omotáním píšťaly čers-
tvou třešňovou kůrou.25 Druhým, mladším 
způsobem bylo vyvrtání otvoru ručními 
nebozezy do dřeva čerstvého, často bez-
ového. Po vyschnutí se otvor hladce pře-
vrtal, zasadilo se jádro a vyřezalo lábium. 
Takto vyrobená píšťala už měla větší tó-
nový rozsah. Tento jednodušší proces vý-
roby přetrval u Víta Kašpaříka do součas-
nosti, nevrtá však do čerstvého dřeva, ale 
do dřeva vyschlého. Do vysušeného prutu 
se po celé délce vyvrtá vzduchový otvor, 
který je pak dále upravován. Základ píšťa-
ly, tedy dřevěná trubice, se většinou musí 
zbavit kůry. Pak se přistupuje k  dalším 
výrobním postupům. Na horní straně tru-
bice se musí vyřezat šikmý otvor, o jehož 
zadní hranu se rozráží vzduch, tzv. labium 
(lidově zvaný fukýř). Po vytvoření otvoru se 
nožem dořeže zešikmená část labia, tzv. 
jazýček. Ještě je nutné uvnitř vzduchové 
trubice nožem vyřezat vzduchový kanálek.

V  další fázi se zhotovuje jádro, které se 
vkládá do  seříznutého zobce a  prochází 
trubicí až k hraně labiového otvoru. A po-
slední výrobní operací je vytvoření hma-
tových otvorů (u  pastýřské píšťaly tři až 
osm), při jejich umisťování se postupuje 
od  spodního konce směrem nahoru. Vy-
pichují se ostrým nožem a  poté je také 
rozšiřují, čímž se provádí konečné ladění.26

VÝROBCI DNES
V současné době, na počátku 21. století, 
probíhal výzkum v terénu v rámci projektu 
Věda a  výzkum, Tradice řemeslné a  ru-
kodělné výroby na  Valašsku a  Těšínsku. 
Zatím byli zjištěni pouze dva výrobci, oba 
ocenění titulem Nositel tradice. Je to vý-
robce dud Pavel Číp (se svými syny vyrábí 
také různé flétny a další nástroje) a výrob-
ce hudebních nástrojů Vít Kašpařík. Ne-
znamená to však, že ve zkoumané oblasti 
není někdo další. Možné to je, ale zatím se 
žádný další výrobce pastýřských píšťal ve-
řejně neprojevil. V budoucnosti jistě bude 
výrobců podobných lidových nástrojů více 
s přibývajícím zájmem o nástroje tradiční-
ho hudebního projevu.

Svoji pozornost jsme zaměřili spíše 
na  Kašpaříka, který vyrábí různé druhy 
dřevěných pasteveckých píšťal, ale v jeho 
sortimentu můžeme najít i nástroje strun-
né (kobzu, husličky) nebo kované (grumle). 
Kašpařík je jediným zatím známým výrob-
cem dlouhých salašnických trúb na  vý-
chodní Moravě. 

Vít Kašpařík (nar. 1970) pochází z  Bla-
žovic u  Brna. Vystudoval slévárenskou 
průmyslovku a vyučil se kovářem. Navště-
voval lidovou hudební školu, kde se učil 
hrát na  klavír a  později také na  klarinet. 
Otec Jan (uznávaný akustik) měl velký vliv 
na  jeho hudební a následně i na profesní 
zaměření. Později přesídlil do Velkých Kar-
lovic, kde v současnosti působí.

Původně vyráběl jednoduché aerofony tra-
dičním způsobem bez použití moderních 
nástrojů, tedy za  použití ostrého nožíku 
a nebozezů. S množstvím zakázek od tra-
diční metody bohužel ustupuje a používá 
také vrtačku nebo elektrický soustruh. 
Přesto určité pracovní úkony nelze udělat 
jinak než nožem vedeným pevnou rukou 
výrobce.
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ZÁVĚR
V  úvodní části studie zmiňuji poznatky 
z  terénu, kdy ještě žili výrobci jednodu-
chých dřevěných píšťal. Výzkumu a  do-
kumentaci se tehdy věnoval Joža Ország 
Vranecký ml., díky němuž máme zmínky 
o  výrobcích, jejich vzpomínky a  pozna-
menané výrobní postupy. Vranecký ml. 
zaznamenával také zdobení píšťal a snažil 
se o klasifikaci těchto aerofonů. 

Dalo by se říci, že přímým následovníkem 
Vraneckého ml. je Pavel Číp, který s ním 
konzultoval některé technologické postu-
py a  výzdobné techniky. Pavel Číp však 
vyrábí hlavně dudy a těm bude věnována 
samostatná studie. 

Práce je více zaměřená na Víta Kašpaříka 
a  jeho produkci. Kašpařík neměl to štěstí 
se s Vraneckým ml. setkat, a tak čerpá po-
znatky nejen z jeho publikací a článků, ale 
také zapojuje svoji invenci. Ve  výrobním 
postupu i v používaných nástrojích se roz-
hodně přiblížil původní technologii výroby 
jednoduché píšťaly. Zaměřil se na bezové 
dřevo, které nebylo tak časté (více zá-
znamů máme o dřevu lískovém). Bohužel 
množství zakázek ho donutilo pracovat 
moderními přístroji. Ale starou technologii 
zná a když je zájem, je ochotný takto píš-
ťalu vyrobit.

Co se týče výzdobných technik, může-
me konstatovat, že se již na  vyráběných 
nástrojích nepoužívají (stranou stojí opět 
dudy, které jsou zdobené vrubořezem, ko-
vem, cínované apod.). Výše jsem vyjme-
novala několik typů výzdobných technik, 
je mezi nimi i zdobení, které je přirozené, 
tedy píšťala zbavená kůry, hladce opraco-
vaná a  ponechaná přírodně, aby vynikla 
struktura a barevnost dřeva. Takto vypa-
dají píšťaly i  dnes. Není to tedy novinka, 
ale oproti minulosti, kdy bylo zdobení růz-
norodé, jsou o to píšťaly a potažmo i zá-
kazníci ochuzení. Výrobci mají o výzdob-
ných technikách povědomí, ale při výrobě 
je nepoužívají. Do výčtu důvodů bychom 
mohli zahrnout také množství vyrobených 

kusů a požadavků na výrobce. Toto množ-
ství omezuje výrobce a oni mají jen velmi 
krátký čas na jednotlivou píšťalu, na zdo-
bení každé z nich již čas není a zákazník by 
pak nejspíš nebyl ochoten za zkrášlení při-
platit. Dalším důvodem může být jistá roz-
poznatelnost výrobku. Když si Kašpařík 
nebude výrobky nijak zdobit a jiný výrobce 
pak ano, budou jejich výrobky odlišitelné.

V  poslední době, kdy má Vít Kašpařík 
větší reklamu, mu přibývá nejen zakázek, 
ale také se množí zájemci o  výuku výro-
by těchto jednoduchých píšťal (především 
ze Slovenska). Díky tomu je zajištěno za-
chování povědomí o  tradiční technologii 
a  snad také další pokračování ve  výrobě 
jednoduchých dřevěných píšťal.
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O  tom, že se na  Horní Bečvě každoroč-
ně staví a kácí máje, se ví. Kolik jich však 
bylo v roce 2011, je otázkou. Podle toho, 
co jsem zjistila v terénu, byly v roce 2011 
na  Horní Bečvě dva druhy májů. Hlavní 
v centru obce u Hasičské zbrojnice stavě-
li hasiči a druhý před Mysliveckým sdru-
žením Hubert stavěli společně myslivci 
a  společenské sdružení Šorstýn. Nechy-
běly samozřejmě domácí malé máje v jed-
notlivých rodinách. Ty byly v  roce 2011 
tři – u Podešvů, Křenků z Liščího a u paní 
Zuzany v  Kněhyních (část patřící k  Hor-
ní Bečvě). Dále každoročně staví májku 
u  Dobešů nad přehradou, ale v  letošním 
roce ji nestihli postavit. Bylo proto pro 
mě výzvou zdokumentovat jeden z  mála 
tradičních zvyků jarního období na  Horní 
Bečvě, který se stále zachovává, a dá se 
říct, že příznivě ovlivňuje život a  kulturu 
v  obci. Dosud nebyl proveden žádný et-
nologický výzkum tohoto zvyku na  Horní 
Bečvě a  ani v  literatuře není dostatečně 
popsán. Pár zmínek o májích jsem objevi-
la v článcích „Pověry, zvyky, obyčeje jara“ 
od Stanislava Vašuta, „Obyčeje a  zvyky“ 
od  Františka Přikryla, „O  seninském má-
ju“od Miky Surýna. Pak v kronikách Hor-
ní Bečvy, jen malou zmínku, že se máje 
každoročně stavily a  kácely, a  to přede-
vším díky hasičům. Od svých rodičů vím, 
že se stavěly máje i jinde, ale není o nich 
vůbec zmínka. Obecné poznatky jsem 
čerpala v  knihách: „Lidové zvyky“ od  Ji-
řiny Langhammerové, „Masopustní, jarní 
a  letní obyčeje na  moravském Valašsku“ 
od Josefa Tomeše, „Jarní obyčeje na Va-
lašsku. Lidová kultura východní Moravy“ 
od Antonína Václavíka. Proto jsem se vy-
dala do terénu zjišťovat, jak se tento zvyk 
udržuje v obci i v rodinách.

Proč se vůbec máje stavěly, byla moje prv-
ní otázka, kterou jsem si položila. Odpově-
di jsem hledala v literatuře. Původ stavění 
májů není dost znám, ale hlavní ideou je 
úplné vítězství jara nad zimou. V knize Li-
dové zvyky vysvětluje Langhammerová 
kulturu starých Keltů, kteří žili až do pře-
lomu letopočtu na českém území, a v na-
šich zvycích zůstala řada motivů z  jejich 

STAVĚNÍ A KÁCENÍ MÁJŮ 
V OBCI HORNÍ BEČVA 2011

Alena Fojtášková

Příspěvek vznikl jako semestrální práce v rámci 
semináře Terénní výzkum na Ústavu evropské 
etnologie FF MU v Brně.
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duchovního života.1 V keltském kalendáři 
mělo členění roku jednoduchý řád, vázaný 
na oběh Slunce, ale oproti našemu kalen-
dáři se v něm vyzdvihovaly i jiné body. Ve-
dle slunovratů a dnů rovnodennosti to byla 
i  přesně spočítaná mezidobí, signalizující 
počátky přírodních etap s vazbou na ma-
gii s personifikací přírodních sil a démonů. 
První květen je jeden z  těchto mezníků. 
Je to právě onen střed – mezidobí – den 
stojící mezi jarní rovnodenností a  letním 
slunovratem. Noc před 1. májem má i vý-
znamné zvyky. Vedle pálení čarodějnic se 
v tuto noc stavějí májky, máje – stromové 
symboly. Stavění máje se udrželo na mno-
ha místech v  různých podobách dodnes. 
V Čechách se staví o filipojakubské noci, 
v řadě míst Moravy až v létě o Svatoduš-
ních svátcích nebo hodech. Zvyk měl svůj 
vývoj jdoucí mnoha staletími. Starší tradi-
ce měla košatější podobu, kdy se májky 
stavěly ve velké míře po celé vesnici. Ved-
le velkého máje uprostřed vesnice to byla 
řada májek menších, které mládenci sta-
věli svým vyvoleným dívkám v noci před 
okno jejich domu, někde i na střechu. Do-
dnes, a to nejen u nás, se ojediněle najdou 
u domů osobní májky. Výrazně však pře-
trvala tradice stavět jeden velký máj upro-
střed obce. Na Horní Bečvě se máj staví 
na  konci měsíce dubna. Dnešní obecní 
máje dosahují výšky zhruba 30 m. Nej-
častěji bývá vytvořen ze smrku, je pečlivě 
opracovaný, zbavený větví a téměř v celé 
výšce do běla ohlazený. Na vrchu zůstá-
vá jen zelená špička s několika koly vět-
ví, s přivěšeným věncem, fábory a květy. 
Májový strom zůstává v obci Horní Bečva 
do posledního květnového víkendu. U ma-
lých májů je to různé. Záleží na tom, jak se 
sejde rodina nebo známí, zda je příznivé 
počasí. 

Podle Langhammerové je o významu zvy-
ku řada odborných pojednání a  vědec-
kých úvah a přesto lze jen těžko stanovit 
jeho pravý význam. Je zřejmé, že máj či 
májka je objekt pozitivního významu, sym-
bol života, jeho ochrany a  růstu. Strom 
sám je v  oblasti duchovní kultury chá-
pán jako jeden z hlavních symbolů života 

obecně – zeleň, růst, u máje i červená ba-
revnost, pestrost, květy a živě vlající stuhy. 
Pod májem se tančí, zpívá, májovými zvy-
ky vládnou mladí, svobodní lidé. Všechny 
tyto zvyky a objekty různými cestami vyja-
dřují životní radost a optimismus. Zřejmě 
jsou v  kontrastu k  pálení nočních ohňů, 
kterými se obrazně ruší možné zlo. Nad 
střechami obce se třepetá barevná oslava 
života. Ční vysoko nad střechy domů, pře-
vyšuje je i o desítky metrů. Nekomunikuje 
s lidmi stojícími na zemi, ale hledí výš, nad 
náš svět. Je to pozdrav komusi nahoře.

Doposud se ve valašských obcích udržují 
slavnosti stavění a kácení májů. V živé tra-
dici se i dnes setkáváme s máji obecními, 
společnými pro celou vesnici – uprostřed 
obce, před domem starosty nebo v areálu 
nějakého sdružení jako jsou myslivci, hasi-
či či u hospody, ale nechybí ani malé máje, 
které stojí u domů rodin. Nejinak je tomu 
i  v  obci Horní Bečva. Tyto vysoké máje 
dříve připravovala všechna mládež a mla-
dí ženatí mužové v předvečer svátku sva-
tých Filipa a Jakuba (ve starém kalendáři 
1. května). V panském nebo obecním lese 
se ukradl vysoký smrk či jedle, přičemž 
krádeži se připisoval obřadní význam. 
Na Horní Bečvě si vždy vyhlédli smrk, pro-
tože jedle se v  této lokalitě vyskytuje jen 
velmi zřídka, a  chrání se tak životní pro-
středí. Jako máj se vybíral štíhlý a vysoký 
kmen, který se většinou odkornil; někdy 
zůstal celý strom.2 Na  Horní Bečvě se 
většinou nadpatíl makovicou (smrkovým 
vrškem), ozdobeným pestrými stuhami, 
barevnými šátky a  věnci. Do vrcholku se 
umístil praporek obce nebo vlajka České 
republiky, pod něj se zavěsily tři až čtyři 
lahve s  kořalkou. V  dnešní době pouze 
jedna. V  roce 2011 však nebyla vůbec. 
Taky nesměl chybět zelený věnec, ten byl 
omotaný krepovým papírem. Čím vyšší 
byla májka, tím lépe, aspoň do  prvomá-
jového rána. Máj zůstával stát až do Sva-
todušních svátků. Dodnes se na dědinách 
vzpomíná, jak chlapi ze sousedních ves-
nic takový máj přišli ukrást či podetnout. 
Proto mívali mládenci v  noci službu pod 
májem, aby ho nikdo neukradl. 
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Zdobení máje hasiči, Horní Bečva, 2011, foto A. Fojtášková

Stavění máje hasiči, Horní Bečva, 2011, foto A. Fojtášková
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VELKÉ (OBECNÍ) MÁJE 
Máj hasičů
Je ctí každé obce, stejně tak je tomu 
i  na  Horní Bečvě, aby pracně postavený 
máj zůstal stát po  celý měsíc na  svém 
místě. Proto se musí hlídat. Stávalo se, že 
se máje vzájemně kradly, takže se stavěly 
po celý květen, ale nechávaly se po krát-
kou dobu. Podle Tomeše chlapci postavili 
máj třeba jen dva tři dny před slavnostním 
kácením, aby jej nemuseli dlouho hlídat.3 
V devadesátých letech 20. století se také 
stalo, že hasiči máj na Horní Bečvě neu-
hlídali. Zaměstnanci motorestu Bečvan jim 
máj podřezali již o  týden dříve, než měla 
být zábava spojená s  kácením. Jak po-
dotkl pan Josef Křenek - nebyla to ale ta 
správná krádež, protože bývá zvykem, že 
když se máj krade, odnese se pryč, aby 
po něm nic nezůstalo. Tento máj však zů-
stal na  místě, a  navíc rozřezaný. Jelikož 
byl máj už na  zemi, zábava se nekonala 
a v dalších letech si hasiči dávali pořádný 
pozor, aby jim ho nikdo neukradl. Hlídají 
ho přes den i v noci. V roce 2011 měli ha-
siči strom dovezený z obecního lesa. Vy-
bral ho pan Svatopluk Divín. Kmen ostrou-
hali pořízem. Tuto část opracování kme-
ne dělá každoročně pan Josef Křenek. 
Připevnili kruh kolem kmene a  vršek ze 
smrku. Podle pana Křenka musí mít vršek 
alespoň šest pater a musí být hustý. Vršek 
se zdobí mašlemi a pentlemi nebo krepo-
vým papírem. Májku zdobí všichni hasiči 
od  nejmenších po  nejstarší, všichni jsou 
aktivní. Pan Josef Křenek ořezal kmen, aby 
se vešel na  určené místo. Strom zdobily 
nejen děti, ale i dospělí. Na vršek se při-
pevnila česká vlajka. Nechyběl také věnec 
kolem kmene, ten připevňují dospělí hasi-
či. Jelikož máj hasičů bývá vysoký, staví 
se v centru obce mezi hasičskou zbrojnicí 
a  motorestem. Staví se pomocí techniky 
– tzv. rukou na  dřevo. Tentokrát byl ná-
pomocen pan Juroška z Hutiska s vozem 
Man. Když byl máj v trubce, zaklínoval se, 
aby stál rovně. Nakonec se daly vzpěry, 
aby máj nespadl nebo se nevyvrátil, kdyby 
přišel velký vítr. Máj byl postaven během 
chvilky v pátek 29. dubna 2011. 

U hasičů se kácení máje koná každoroč-
ně a  je vždy spojeno s nějakou zábavou. 
Slavnosti se většinou konaly a  konají při 
kácení máje. V řadě vesnic se dochovalo 
obřadní používání masek. V dnešní době 
je kácení spojováno, alespoň na  Horní 
Bečvě, s  nějakým humorným představe-
ním. Kácení máje hasičů se konalo v ne-
děli 29. 5. 2011. Scénku provedlo občan-
ské sdružení Šorstýn. To je v  letošním 
roce v obci Horní Bečva velmi aktivní. Máj 
se kácí v  prostoru u  hasičské zbrojnice, 
kde je připraveno posezení. Hlavní posta-
vou scének spojených s  kácením býval 
dříve hajný nebo dřevorubec, který se pod 
májem dohadoval s  ostatními maskami. 
V  roce 2011 byly tyto masky: dva bez-
domovci, reportérky televize, kameraman 
a nechyběl hajný a dva dřevorubci. Scén-
ka měla poukázat na  ochranu životního 
prostředí. Bezdomovci si udělali bydlení 
pod májem. Do lesa přišli dřevorubci, ale 
nemohli strom (máj) podřezat, protože 
pod ním měli bydlení bezdomovci. Me-
zitím co hajný dával rozhovor do  televize 

Máj hasiči, Horní Bečva, 2011,  
foto A. Fojtášková
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o ochraně lesa a životního prostředí, zača-
li se dřevorubci s bezdomovci přetahovat 
o máj. Chlapi chtěli strom podříznout, ale 
bezdomovci jim to nechtěli dovolit. Jeden 
z dřevorubců volal na pomoc hajného, ať 
udělá v  lese pořádek. Hajný přišel i s  te-
levizí, neboť ta měla příležitost natočit 
o něco zajímavější reportáž. Televize vše 
(naoko s  dřevěnou kamerou) zdokumen-
tovala a dělala reportáž. Všichni se začali 
dohadovat o strom. Potom přišly haferář-
ky, které se snažily bezdomovce nalákat 
na  hafery (borůvky). Ti si nakonec dali 
říct a od máje odešli. Televize pak vysíla-
la reportáž z  této tahanice. Dřevorubcům 
se máj spolu s  hajným podařilo zdárně 
pokácet. Nebylo to vůbec lehké, neboť 
prostor na kácení tak velkého stromu není 
moc velký. Vypomohl i  jeden z účastníků 
kácení pan Jaroslav Podešva a  vše se 
zdařilo. Máj spadl na místo určení, i když 
se trošku svezl o rostoucí strom před ha-
sičskou zbrojnicí. Byl tu samozřejmě boj 
o  praporek na  vršku. Děti si pak vzaly 
stužky a  kmen máje se rozřezal na  šest 

dílů. Každý díl byl někomu věnován. První 
díl dostal starosta Oldřich Ondryáš, druhý 
místostarosta Josef Blinka, třetí vedoucí 
hasičů Svatopluk Divín, čtvrtý Jiří Závorka, 
zbytek hasiči. K poslechu a zábavě hrála 
hudba Josefa Blinky z Horní Bečvy a zpí-
valy slečny Blinková a  Podešvová. Udily 
se klobásy, kabanos a párky, samozřejmě 
nechybělo pivo a dobrá zábava. Všichni se 
bavili a odpoledne si užili.

Máj myslivců
Stavění máje u myslivců bylo tradiční dle 
starého způsobu a  zvyku. V  lese v  části 
zvané Kobylská myslivci vybrali a pokáceli 
strom. Spolu s  příznivci sdružení Hubert 
a Šorstýn jeli do lesa s koněm pro vybraný 
strom. Děvčata nazdobila májku a  koně 
na dvoře Zdeňka Kubiše. Pak májku nalo-
žili na vůz. Do něj zapřáhli koně, který máj-
ku vezl. Když jeli s májkou, po cestě sbírali 
sousedy, kteří postupně přisedali na vůz. 
Účastníci Jaroslava Němcová, harmonikář 
Miroslav Roučka, Jiří Polách, kočí Zdeněk 
Kubiš. Vesele si zpívali písně a k tomu jim 

Kácení máje hasiči, Horní Bečva, 2011, foto A. Fojtášková
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hrála harmonika: „Aj hájek, hájek, zelený 
hájek, urost nám v něm omalovaný májek. 
Aj májku, májku, malovaný ty májku, proč 
si urost v tomto zeleném hájku!“

Strom dovezli do  areálu Mysliveckého 
sdružení Hubert. Tam májku chlapi posta-
vili 30. 4. 2011. Na rozdíl od hasičů stavěli 
máj tradičním způsobem - ručně. Jedni 
chlapi tahali strom nahoru a další podepí-
rali žebříkem, až ho postavili. Nakonec ho 
vzpěrami zapřeli. Nakonec si ještě zazpí-
vali. Byl to první ročník stavění máje my-
slivců na Horní Bečvě. Podle pana Josefa 
Křenka při stavění májky na Horní Bečvě 
nikdy nesměla chybět harmonika.

Při kácení máje u  myslivců nechyběla 
scénka. V roce 2011 byly hlavními posta-
vami scénky myslivec, dva bobři, ochrán-
kyně zvířat, zvěrolékař a  sestra. Kácení 
máje u myslivců proběhlo v sobotu 28. 5. 
2011. Občanské sdružení Šorstýn mělo 
připravenou scénku, kdy bobři okusovali 

máj, který hlídal myslivec Jiří Polách. Ko-
lem šly aktivistky, ochránkyně zvířat a vi-
děly, jak se máj zalíbil bobrům. Myslivec 
se díval, jak je májka pěkná, a  vůbec si 
bobrů nevšiml. Bobři zjistili, že je to velký 
strom, a chtěli se do něj zakousnout. Jed-
nomu z nich se však zasekly zuby do dře-
va a nemohl se od máje odtrhnout. To vi-
děly ochránkyně zvířat a volaly o pomoc: 
„Zachraňte bobry!“ Uslyšeli je také zvě-
rolékař s asistentkou a šli bobrům na po-
moc. Zjistili však, že kleště se použít neda-
jí, a tak chtěli bobra uspat. V tom jim však 
bránily ochránkyně přírody. Na pomoc si 
vzali pilku a kladivo. Nakonec se jim uvěz-
něného bobra podařilo vysvobodit. Nalo-
žili ho na dvoukolák a odvezli. Ochránky-
ně přírody stále skandovaly: „Zachraňte 
bobry!“ Pak přišli myslivci, párkrát zaťali 
sekeru, potom vzali pilu a  máj pořezali. 
Stuhy z máje si vzaly děti. Počasí bylo sice 
nepříznivé, protože pršelo, ale to vůbec 
nevadilo těm, kdo se přišli podívat a poba-
vit, neboť program se vydařil. U myslivců 

Kácení máje hasiči, Horní Bečva, 2011, 
foto A. Fojtášková

Kácení máje hasiči, Josef Křenek, Horní Bečva, 
2011, foto A. Fojtášková
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Myslivecký máj na 
cestě, Horní Bečva, 

2011, foto A. Fojtáš-
ková

Účastníci stavění mys-
liveckého máje, Horní 

Bečva, 2011, foto 
A. Fojtášková

Stavění máje myslivci, 
Horní Bečva, 2011, 
foto A. Fojtášková
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Postavená májka myslivci, Horní Bečva, 2011, 
foto A. Fojtášková

samozřejmě nechybělo dobré občerstve-
ní, jako je srnčí guláš, na kterém jsme si 
všichni pochutnali.

MALÉ MÁJE
Malé máje s pentlemi stavěli dříve mláden-
ci svým milým, nejčastěji pod okna do za-
hrad. Jestliže se zajímalo o  jednu dívku 
více mládenců, vzájemně si pak májky vy-
vraceli. V současnosti stavějí májky rodiny 
doma u domu a mají to spojené se spole-
čenskou zábavou.

Malý máj Jaroslava a Marcely Podešvových 
Máj staví tradičně se sousedy Kretkový-
mi. V roce 2011 jej postavili sami. Jsou to 
pořadatelé a zvou známé a  rodinu. A  jak 
to celé probíhalo? Otec rodiny Jaroslav 
Podešva zajistil smrček, který připevnil 
na bidlo. To se používá vícekrát po sobě. 
Pokud se nezlomí. Máj se postavil a  za-
bezpečil vzpěrami, aby ho vítr neodnesl. 
Dospělí si přiťukli štamprlí slivovice, děti 
džusem. 

Kácení máje u Podešvů se konalo posled-
ní den v měsíci květnu. Organizátoři v roce 
2011 rozesílali pozvánku svým blízkým, 
které mají rádi. Zajímavé bylo, že kromě 
kácení máje se i smažila vaječina v kotlíku 
na ohni. To je tradice, která se u Podešvů 
dodržuje. Musím uznat, že vaječnice se jim 
povedla. Netradiční byla projížďka na koni. 
Mladší dcera Barbora Podešvová přijela 
na koni a  všechny děti svezla, z projížď-
ky měly velkou radost. Pro nejmenší děti 
si připravila zábavu Veronika Podešvová. 
Předem vyznačila stezku po lese, kde děti 
musely plnit jednotlivé úkoly – např. po-
znávat rostliny a stromy. Moc je to bavi-
lo. Když děti přišly z lesa, hledaly poklad. 
Byly to sladkosti, které byly schované pod 
májem, kde se sešli všichni, jak děti, tak 
dospělí. Jaroslav Podešva odstranil pod-
pěry, které držely májku, aby ji vítr nevy-
vrátil a pak chlapi vytáhli máj ze země a on 
se skácel. V  téhle rodině se máj neřeže 
pilou, ale vytahuje z  díry. U  Podešvů se 
bidlo neboli kmen stromu schová a pou-
žívá se pro další roky. Takový základ pro 
májku vydrží i pět let. V roce 2011 se ká-
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Kácení májky, Jaroslav Podešva, Horní Bečva, 
2011, foto A. Fojtášková

cení účastnilo osm rodin. Stavění a kácení 
se stává tradicí spojenou se zábavou pro 
děti. Podešvovi staví máj doma s dětmi asi 
6-8 let, přesně neví, kdy začali. K této ak-
tivitě je přivedli rodiče, kteří čas od času 
doma také stavěli máj.

Malý máj Jaroslava a Ivety Křenkových v Liš-
čím
Stavění máje v roce 2011 u Křenků v Liš-
čím probíhalo takto. Rodina došla do lesa 
pro štíhlý strom, ten odkornila, nazdobila 
vršek májky a postavila ho. Bylo to o ví-
kendu před 1. májem. Nebývá to však pra-
vidlem. Máj se staví ručně a bývá vysoký 
i 12-17 m. Při stavění máje se něco opéká 
na ohni. Pokud někdy není příznivé poča-
sí a  prší, sedává se pod altánem a  udě-
lají se chlebíčky. Máj v  roce 2011 stavěli 
s  rodinou, sousedy a  s  dětmi. Letošního 
stavění se zúčastnilo deset lidí, na kácení 
bývá dvacet a více. Křenkovi doma staví 
máje od roku 2000, kdy jim vichřice sho-
dila střechu. Při opravě se stavělo lešení, 
a jelikož našli pěkný strom na máj, rozhodli 

Pokácený máj u Podešvů, děti sbírají stužky, Horní Bečva, 2011, foto A. Fojtášková
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se, že si ho postaví. Stavěli ho 20. května 
a káceli 25. května, jen proto, že ten máj 
měli a chtěli udělat posezení s přáteli a ro-
dinou, kteří jim při opravě střechy pomáha-
li. Do koruny májky vždy přivazují láhev se 
slivovicí. Jednou na máj zapomněli přivá-
zat flašku, tak ji tam přidělávali až po čtr-
nácti dnech. A to takovým způsobem, že 
tam jeden soused vyšplhal po kmenu stro-
mu a láhev pověsil na větev. Stavění májky 
u Křenků je už každoroční tradice, kdy se 
sejde rodina, známí, sousedé.

Kácení máje v  roce 2011 měli u  Křenků 
v neděli 29. 5. 2011. Ve stejnou dobu bylo 
kácení máje hasičů, takže se kácení účast-
nila pouze rodina. Na  jiné roky však pan 
Jaroslav Křenek rád vzpomíná. Nejlépe 
však na rok 2000, kdy se stavěním a ká-
cením máje začínali. Na kácení si vyrobil 
fiktivní povolení ke kácení máje, dřevěnou 
pilu a sekyru. Otec se převlékl za myslivce 
a striktně zakazoval, že se kácení máje ne-
smí konat, nakonec ho uplatili a máj ská-
celi. Na kácení bylo asi 30 dospělých a 15 
dětí. Přijela i  rodina z Brantic. Pravidelně 
se vařívá guláš. Čepuje se pivo a je u toho 
zábava. Máj se nepodřezává pilou, ale vy-
vrací se. Kácejí ho dospělí a chlapi. Před 
6 lety přišel opět vítr a máj shodil a zlomil. 

Vršek se zapíchl do země, protože to bylo 
týden před kácením a zbyl jen malý tříme-
trový stromek. Proto ho kácely ženy. A to 
tak, že manželka Iveta a  sousedka Dana 
ho vytáhly ze země a zahodily. Ke káce-
ní máje mají Křenkovi vyrobenou tradiční 
dřevěnou pilu a sekyrku a každý rok vypa-
lují datum a  rok, kdy se kácení máje po-
řádá. To se symbolicky přiloží vedle máje 
a máj se vyvrátí. Na otázku, proč máj staví, 
odpověděl, že ho budou stavět do té doby, 
dokud se jeho sestry nevdají. Pan Jaroslav 
má dvě sestry, ale také dvě dospělé dcery. 
Na  kácení máje se rozesílaly i  pozvánky. 
Při rozhovoru si pan Jaroslav vzpomněl, 
že měli máj již dříve doma, že ho stavěli 
mládenci sousedi jeho sestře Hance, ale 
protože ho nemohli zakopat a  stavěli ho 
v noci, tak ho přivázali k houpačce.

Malý máj paní Zuzany v Kněhyních
Stavění máje u paní Zuzany letos probíha-
lo takto. Sešla se rodina a pár přátel, bylo 
jich 15-20. Hodně záleží na počasí. Když 
prší, staví (kácí) máje jen obyvatelé jejich 
domu (šest dospělých a dvě děti). Všichni 
se sešli, něco opekli na ohni, otevřeli pivo 
nebo víno a bavili se. Mezitím navazovali 
na májku barevné stužky. Chlapi vyhlou-
bili jamku a společně do ní májku postavili 

Stavění máje, 
Jaroslav Křenek 
st., Jaroslav Kře-
nek ml., Zdeněk 
Komnatcký, Hana 
Křenková, Horní 
Bečva, 2011, foto 
A. Fojtášková 
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Symbolická dřevěná 
pila a sekyra s datem 
konání kácení jednot-

livých májů v letech 
2000–2006, kácení 

máje u Křenků, Horní 
Bečva, 2011, foto  

A. Fojtášková

Zdobení májky, Horní 
Bečva – Kněhyně, 

2011, foto A. Fojtáš-
ková

Kácení májky, děti, Horní 
Bečva – Kněhyně, 2011, 

foto A. Fojtášková
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a zabezpečili. Takovýmto způsobem máj-
ku doma staví od roku 2007. Májku začal 
stavět děda (tchán) a tak v tom pokračují. 
Kácení bylo obdobné, prvně zábava, po-
tom májku porazili (většinou ji zkouší pod-
řezat děti) a po skácení si připili na zdraví. 
Na  otázku, proč máj staví, odpověděla 
paní Zuzana, že je to pěkná tradice a vždy 
se u toho sejde parta dobrých lidí.

Malý máj Emílie a Miroslava Dobešových 
Důvodem ke stavění máje u Dobešů byla 
tradice převzatá od  rodičů pani Emílie. 
Když byla doma dcera, stavily se májky 
dívkám, než se vdaly, a u Křenků byly tři 
dcery. Máj měli stavit ženiši, ale jelikož 
dcery byly malé, stavili jim máj bráchové 
spolu s  otcem, až děvčata vyrostla, pak 
jim je stavili ženiši. Tato tradice se dodr-
žovala u rodičů do té doby, než se u Do-
bešů narodila dcera Lucie. Od  jejích tří, 
čtyř let stavějí máj doma. Tatínek dcery 
spolu se syny Pavlem a Václavem. Stavění 
máje probíhá v rodinném kruhu, kdy otec 

a synové jdou do lesa a najdou strom. Ten 
donesou na zahradu, nazdobí spolu se se-
strou a postaví. Něco ugrilují na ohni, dají 
si pivo a džus.

Kácení máje probíhá v  rodinném kruhu 
spolu s babičkou, dětmi a kamarády. Při 
kácení máje bývá více lidí než při stavění. 
Májka stojí u domu, kde mají Dobešovi hři-
ště. Nejdříve se zahraje fotbal. Děti - kluci 
(nyní téměř dospělí) pokácejí máj. Máj se 
kácí podřezáním pilou a  sekyrou. Posedí 
se, popovídá, vypije se nějaké pivo, štam-
prlka. Něco dobrého na zub a tím kácení 
končí. Jednou se stalo, že jim máj někdo 
ukradl již třetí den. Nikdy nezjistili, kdo to 
byl. Proto se kácení nekonalo. Od té doby 
májku pečlivě střeží, aby ji nikdo neukradl. 

PRŮBĚH VÝZKUMU A VYHODNOCENÍ  
DOTAZNÍKU 
Nejdříve jsem si v literatuře přečetla téma-
ta, která se vztahují k jarním zvykům. Jako 
je stavění a kácení májů. Chtěla jsem zjis-
tit, jak jsou na tom lidé s udržováním této 
tradice v  obci Horní Bečva. Samozřejmě 
nejznámější stavění a  kácení máje probí-
há ve  středu obce a provádějí ho hasiči. 
Ačkoliv tuto tradici dodržují pravidelně, 
v  kronikách o  průběhu stavění nebo ká-
cení májů moc informací není. Snad jen 
zmínka, že máj byl postaven a  pokácen. 
Dané informace jsem se snažila vypátrat 
i  ve Státním okresním archivu Vsetín, ale 
i tam jsou jen malé zmínky o stavění a ká-
cení májů v obci Horní Bečva. Proto jsem 
se vydala do terénu a zjišťovala jsem, jak 
lidé v současné době přistupují k tomuto 
zvyku. V  roce 2011 byly dokonce v  obci 
postaveny dva velké máje. Kromě hasičů 
pořádali stavění a kácení máje i myslivec-
ké sdružení Hubert a  sdružení Šorstýn. 
Jak stavění a  kácení probíhalo, je roze-
psáno v  této studii. Dále se pak stavěly 
rodinné májky, které jsou v této práci také 
podrobně popsány. Našla jsem i pamětní-
ka pana Josefa Křenka, který mi povyprá-
věl, jak stavění a  kácení májů probíhalo 
dříve i v současnosti, neboť je stále aktivní 
člen hasičů. Součástí výzkumu bylo také 

Kácení máje u rodičů Emílie Dobešové (Křenko-
vé), soukromý fotoarchiv rodiny Dobešů
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vyhodnocení dotazníku „Květnový zvyk 
stavění a  kácení máje na  Horní Bečvě“ 
s těmito otázkami: 

Staví se ve vaší obci máje? 

 Všichni odpověděli slůvkem ANO. 
Tři z  dotázaných odpověděli tak-
to: „Ve  středu Horní Bečvy u  hasič-
ské zbrojnice a na konci Horní Bečvy 
u Myslivecké chaty.“

Je stavění nebo kácení spojeno se zába-
vou? 

 Všichni odpověděli slůvkem ANO nebo 
SAMOZŘEJMĚ. Jedna z  odpovědí 
byla tato: „Ano, u stavění se užije sran-
dy s vybíráním májky a zdobením. Při 
kácení je vždy nějaké veselé předsta-
vení.“

Kdo stavění, hlídání a kácení pořádá? 

 Všichni věděli, že to jsou MYSLIVCI 
A  HASIČI, někteří uvedli ŠORSTÝN 
o.s. Zaujala mě také odpověď: „Ten, 
u koho máj stojí.“

Jak stavění/kácení probíhá? 

 Tady se někteří vyjádřili pouze slovy: 
„U každého jinak… Program, občers-
tvení, kácení… Občerstvení, zábava, 
scénka… Máj se postaví, pak se set-
ne… Společenská akce… Zvesela… 
Tradičně.“ Součástí programu bývá 
většinou krátká scénka nebo hudební 
produkce: „V  rámci lidové veselice… 
Zábava, posezení s přáteli… Většinou 
celou akci provází dobrá nálada a to je 
hlavní… Lidová zábava s  tradičním vy-
stoupením a dechovou hudbou… Zho-
dí sa strom, dopraví sa na místo určení, 
nazdobí sa. Na kácení se hraje scénka 
a všichni sa opijú a  jde se dom.“ Ně-
kteří respondenti se rozepsali více: 
„Nazdobí se máj, naloží na vůz s koň-
mi a ustaví sa na místě tomu určeném. 
Při kácení se zahraje divadelní scénka, 

hraje hudba a pije sa…. Vybere se rov-
ný strom, který slouží jako nosič májky 
(malého smrkového stromečku), který 
je ozdoben pestrobarevnými pentlemi. 
Na špičce stromku je upevněna vlajka 
ČR. Stavění se vždy koná na začátku 
května. Kácení máje se koná vždy po-
slední víkend v  květnu, doprovázené 
nějakým zábavným programem (gro-
teskou).“ Někteří se k této otázce ne-
vyjádřili vůbec.

Koná se stavění/kácení máje každoročně?

 Všichni odpověděli ANO. Jedna z od-
povědí: „Ano, je to naše tradice.“ 

Účastníte se této akce v obci, v rodinném 
kruhu, u sousedů nebo u známých?  

-  aktivně (podílet se na  organizaci) – 
10 respondentů odpovědělo ANO, 3 
respondenti: „Dříve jsme se podíleli 
na stavění a při programu, nyní už jen 
jako diváci.“

-  pasivně (divák) – všichni ostatní ANO: 
„Poslední dobou jako divák společně 
s rodinou a přáteli.“

-  vůbec – 10 respondentů odpovědělo 
ANO, 1 z  respondentů uvedl: „Zatím 
jsem na obecním stavění/kácení neby-
la, neboť stavíme máj doma, ale mož-
ná někdy zajdeme.“

Proč se účastníte (neúčastníte) této akce? 

 Spousta odpovědí bylo velmi struč-
ných: „Jenom tak… Ze zvědavosti, ze 
srandy… Zábava… Kultura, tradice… 
Mě to baví… Protože mě zajímají a baví 
veškeré kulturní akce… Je to zajíma-
vé… Společenský život… Dcera je ha-
sič… Pro kulturní dění v obci… Máme 
rádi tradice, zábavu, společnost… 
Kulturní vyžití, zábava… Zábava, od-
počinek… Podpora tradice v  obci… 
Je to vždy spojené s mnoha událost-
mi. Sejdeme se s mnoha přáteli, s ro-
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dinou. Při kácení se dobře pobavíme, 
je to příjemné odreagování od běžných 
starostí.“ Proč se někdo neúčastní této 
akce, se nikdo nevyjádřil.

Staví někdo máj v  rodině nebo ve vašem 
okolí u domu nebo u sousedů? 

 Na tuhle otázku odpovědělo 6 respon-
dentů ANO. 

Účastníte se této akce v rodinném kruhu, 
u sousedů nebo u známých?

 Na  tuto otázku zazněly odpovědi: 
„Ano, občas… Jsme pořadatelé, zve-
me rodinu a  přátele… Doma s  dětmi 
a babičkou.“ 

Jak probíhá stavění/kácení máje v  rodin-
ném kruhu, u sousedů nebo u známých?

 Někteří uvedli: „Bohužel, v  rodinném 
kruhu stavění máje neprovádíme.“ Čty-
ři respondenti popsali stavění a kácení 
domácího máje podrobněji (viz výše 
kap. Malé máje). Z ostatních odpovědí: 
„Vždy se všichni sejdeme a užijeme si 
spoustu legrace, i nějaká ta lahvička.“

Proč máj stavíte? 

 „Je to taková tradice… Pro zábavu… 
Dodržování tradice a  pro zábavu… 
Máme doma tři dcery, je to velká tradi-
ce a možnost sejít se s přáteli, pobavit 
se. Vzpomínky u nás zůstanou a chce-
me je přenést na naše děti… Protože 
máme dceru a z tradice.“

Účastníte se stavění nebo kácení máje 
i v okolních obcích? Kterých?

 „Ano, účastníme se v  Hážovicích… 
Ano, na Prostřední Bečvě, příležitost-
ně i  jinde… Ano, na Prostřední Bečvě 
a Hutisku.“ Další 4 respondenti uvedli, 
že ANO, ale ne kde.

SEZNAM RESPONDENTŮ: 
Vyplňování tohoto dotazníku se zúčast-
nilo 50 lidí různé věkové kategorie, děti, 
dospělí i  důchodci. Jelikož část z  nich 
nesouhlasila s  uvedením celého jména, 
někteří se vůbec nepodepsali, zveřejňu-
ji zajímavé odpovědi všech responden-
tů, avšak uvádím jen jména lidí, kteří se 
zveřejněním svého jména souhlasili: Blin-
ka Josef (nar. 1954), Bohušová Martina 
(nar. 1972), Červená Kristýna (nar. 2000), 
Dobešová Emílie (nar. 1970), Dobeš Mi-
roslav (nar. 1962), Fárek Karel (nar. 1960), 
Fojtášek Pavel (nar. 1998), Koňaříková 
Nikola (nar. 1990), Krumpolcová Zuzana 
(nar. 1963), Krumpolc Tomáš (nar. 1998), 
Křenek Jaroslav (nar. 1967), Křenek Josef 
(nar. 1933), Křenková Iveta (nar. 1967), 
Kulišťák Kamil (nar. 1986), Malinová 
Kateřina (nar. 1984), Michlík Oldřich, 
Němcová Jaroslava (nar. 1958), Něm-
cová Lenka (nar. 1988), Opálková Anna 
(nar. 1967), Podešva Jaroslav (nar. 1967), 
Podešvová Marcela (nar. 1974), Polách 
Jiří (nar. 1958), Bc.  Skalík Tomáš, Šrám-
ková Tereza (nar. 1986), Vašutová Lucie 
(nar. 1989), paní Zuzana (nar. 1977).

ZÁVĚR
V  úvodu jsem si položila otázku, jaké 
místo má tradice stavění a  kácení májů 
v životě současného člověka. Terénní vý-
zkum mi dal jasnou odpověď. Při studiu 
současného jarního zvyku jsem zjistila, že 
lidé v tomto ohledu cítí potřebu sdružovat 
se, trávit společně čas a upevňovat vnitřní 
vazby uvnitř komunity. Zatímco dříve byla 
tradice stavění a kácení májů zcela přiro-
zenou součástí života každého jedince, 
dnes je jejich přežití závislé na  spolcích 
a organizovaných skupinách nebo v rodi-
nách. Nejdůležitějšími nositeli této tradice 
se tak stávají sbory dobrovolných hasičů, 
myslivci. A stejně tak je tomu i v obci Horní 
Bečva. V roce 2011 se však nejvíce do sta-
vění a  kácení májů zapojilo nově vzniklé 
sdružení Šorstýn, které pořádá řadu kul-
turních a společenských akcí v obci. Ob-
čanské sdružení vzniklo v  březnu 2011 
a oficiálně funguje od 1. 4. 2011. Sdružení 
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se zabývá valašským folklorem, kulturou 
a pořádáním různých společenských akcí. 
Chtěli by oživit už skoro zapomenutou tra-
dici folkloru, a  to nejen na  Horní Bečvě, 
ale časem třeba i  v  okolních vesničkách 
Valašska a  celkově pozvednout kulturní, 
folklorní a společenské vyžití v obci. Tato 
sdružení svou aktivitou na  poli kultury 
pomáhají nejen zabránit zániku starých 
zvyků, ba naopak podporují jejich obno-
vu a  rozvoj. Zároveň vychovávají mladou 
generaci následovníků, aby měl jejich úkol 
kdo převzít. Celý proces funguje i s eko-
nomickým záměrem – kulturní akce vydě-
lávají na jiné aktivity. Při studiu současné-
ho jarního zvyku se ukázalo, že o projevy 
lidové kultury je zájem. Stavění a  kácení 
máje v  posledních letech stoupá, a  to 
především u malých domácích májů, kdy 
se tento zvyk přenáší z  generace na ge-
neraci, a  je to jedna z příležitostí, kdy se 
schází rodina a známí. Současná tvář jar-
ního zvyku stavění a kácení máje se sice 
navenek stále podobá té dřívější, alespoň 
u velkých májů, uvnitř se však řídí jinými 
zákonitostmi než dříve. Ukazuje se, že člo-
věk je ochoten vydobýt si svůj nový obraz 
zapojením vlastní tvořivosti a fantazie. Ne-
truchlí nad ztrátou toho, co je již přežité, 
vybírá si takové prvky, které slouží jeho 
dnešním potřebám a záměrům. Tak vzni-
kají nové tradice. Zatímco dříve se stavěl 
máj svobodným a mladým dívkám a byl to 
svátek pro zamilované, nyní staví máje ro-
diče svým dětem.
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POUŤ V ZAŠOVÉ A JEJÍ 
PROMĚNA PO ROCE 1989

Milena Bahounková
Příspěvek vznikl jako semestrální práce v rámci 
semináře Terénní výzkum v Ústavu evropské et-
nologie FF MU v Brně. Pro potřeby publikování 
v Museu vivu byl text zkrácen a upraven.

Tento terénní výzkum si vzal za úkol zma-
povat proměnu pouti v  Zašové po  roce 
1989, a  to zejména za  doby působení 
dvou farářů – P. Karla Šenka a P. Vojtě-
cha Daňka, a tím i ukázat jak významná je 
role jednotlivců při uchovávání i vytváření 
místních tradic. Pomocí rozhovorů s přá-
teli a známými se snažím popsat a přiblížit 
události, které na několik let změnily tvář 
pouti v Zašové. 

Zašová se nachází v  České republice, 
v kraji Zlínském, na území okresu Vsetín. 
Obec leží uprostřed mezi dvěma městy, 
pod které svou správou vždy spadala – 
Rožnovem pod Radhoštěm a  Valašským 
Meziříčím. Obec byla založena počátkem 
14. století. První zmínka o  obci pochází 
z  roku 1370 a souvisí s prodejem zašov-
ského fojtství. Obec je pravděpodobně 
o několik desetiletí starší. Její založení sou-
visí s osídlováním okolí Rožnovské Bečvy 
a zakládáním nových osad na úbočí kopců 
nad tímto tokem. Až do  roku 1549 obec 
Zašová patřila různým šlechtickým rodům. 
Od  tohoto data náležela rodu Žerotínů. 
Rod zde roku 1714 položil základy nového 
barokního kostela, který po  své dostav-
bě v roce 1725 nahradil původní dřevěný 
kostelík. V roce 1728 byl v obci postaven 
klášter mnichy řádu Trinitářů. 

V roce 1985 byla k obci Zašová připojena 
sousední obec Veselá. Hranici mezi obce-
mi tvoří řeka Rožnovská Bečva. Celkem 
v  obou obcích žije cca 3  000 obyvatel. 
V roce 2000 byl obci udělen nový obecní 
znak, vycházející z motivů starobylé obec-
ní pečetě z roku 1425, doplněný o heral-
dického lva ze znaku rodu Žerotínů a kříž 
řádu Trinitářů.                          

HISTORIE ZAŠOVSKÝCH POUTÍ
Podle ústního podání se vznik zašov-
ské pouti váže k  zázračnému zachránění 
křesťanského rytíře pronásledovaného 
Tatary, který tři dny a tři noci bloudil v hlu-
bokých lesích, až na smrt unaven poklekl 
a vroucně se modlil k Panně Marii. Když 
pak únavou usnul, viděl ve snu Matku Boží 



MUSEUM  VIVUM  2011–2012

124

s děťátkem na ruce, jak mu spouští svou 
levou rukou šňůru, aby se jejího konce 
chytil a kráčel za ní. Když procitl, zjistil, že 
je v neznámé krajině, u pramene vyvěrající 
vody. Podle ústního podání v  místě zva-
ném Stračka u Zašové. Rytíř z vděčnosti 
za záchranu učinil slib, že postaví kapličku 
a daruje do ní obraz Panny Marie té podo-
by, v jaké se mu ve snu zjevila. 

František Šigut ve svém díle Poutní místo 
Zašová udává, že historické zprávy o pou-
tích máme až z druhé poloviny století XVII. 1 
V tomto spise je dále uváděno, že v Zašové 
bývala snad fara už ve století 14., za husit-
ských válek však zanikla a byla obnovena 
v 16. století, ale již jako fara protestantská. 
V roce 1628 v důsledku císařských paten-
tů byla pak předána katolíkům. V té době 
byl v Zašové kostelík zasvěcený sv. Anně. 

Stával na  malém hřbitově v  sousedství 
dnešního kostela. Jeho obraz se zachoval 
na rytině pocházející asi z roku 1768. Rov-
něž se zachoval jeho stručný popis v tzv. 
děkanských matrikách meziříčských z  let 
1672, 1690, 1764. Podle těchto popisů byl 
kostelík prastarý, chatrný a nepříliš velký. 
Na věžce visel menší zvonek z roku 1583. 
Na hlavním oltáři byl umístěn milostný ob-
raz Panny Marie, u něhož byly z vděčnosti 
za vyslyšené prosby už roku 1672 zavěše-
ny votivní dary za uzdravení.

Podle Františka Šiguta souvislé zprávy 
o zašovských poutích máme až ze stole-
tí 18. Hlavně z doby, když se do Zašové 
na školu dostal rektor Jan Bartoloměj Vra-
nečka (rok 1707). Ve své kronice Vraneč-
ka zaznamenal, že pouti zašovské jsou 
od  starodávna, ale největšího rozkvětu 
se dočkaly po roce 1715 – toho roku totiž 
zuřil v naši zemi mor. Řada vesnic v oko-
lí Zašové udělala tehdy slib, že budou  
každoročně putovat do  Zašové, budou-li 
od moru uchráněny. Z vděčnosti za vysly-
šení prosby a zachránění před morem pu-
tovaly potom obce každoročně do Zašo-
vé, čímž byl položen základ rozkvětu poutí 
k Panně Marii zašovské, jež ve stol. XVIII. 
patřily mezi přední pouti.

V  práci Lubomíra Filipa Piperka Pout-
ní místa a  tradice na  Valašsku se uvádí: 
Poutě k  milostnému obrazu Panny Marie 
se konaly hromadně, nejen z celého Valaš-
ska, ale i z Lašska a německých jazykových 
ostrovů východní a severní Moravy. Poutní 
sezóna začínala v červnu a končila na pod-
zim. První, v sobotu před svátkem Božího 
těla, přišli obyvatelé Palačova. Kolem roku 
1860, po krupobití, které zničilo veškerou 
úrodu v obci, dali obyvatelé obce slib, že 
budou každoročně putovat k Panně Marii 
Zašovské a  prosit ji za  ochranu před ži-
velními pohromami. Tento závazek obec 
dodržovala ještě v  prvních desetiletích  
20. století… Ze stejného důvodu přicháze-
lo procesí z Rožnova na  svátek sv. Petra 
a Pavla (29. června)… Obrázek z pouti s vyobrazením budov kláštera, 

barokního kostela a původního kostelíku
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Velký průvod přicházíval z Valašského Me-
ziříčí v den hlavní pouti o svátku Navštívení 
Panny Marie. Průvod vedli vždy tři kněží. 
Ten den se zde sešly zástupy poutníků ze 
Zubří, Hutiska, Horní Bečvy, Velkých Kar-
lovic, Valašské Bystřice, Nového Hrozen-
kova, Halenkova, Hovězí, ze Zděchova, 
Krhové, Perné a Větřkovic. Na svátek Na-
nebevzetí Panny Marie (15. srpna) dochá-
zeli poutníci z Lešné a vzdáleného Příbora. 
Na  svátek Narození Panny Marie (8. září) 
přiváděl kněz průvod věřících z  Hodsla-
vic. Mnoho lidu přicházelo z Novojičínska, 
ze Štramberska a  z Oderska. Nejslavnější 
„německá“ pouť byla v  neděli před svát-
kem svatých apoštolů Petra a  Pavla. Její 
jádro tvořili osadníci z obce Vítkova. 2

V dnešní době Zašovská pouť patří k nej-
známějším slavnostem v  obci. Koná se 
každoročně po  svátku Navštívení Pan-
ny Marie, tj. první neděli po  2. červenci. 
Nyní tato slavnost není ani tak slavností 
náboženskou jako spíše rodinnou, kdy se 
při této příležitosti schází rodina a příbu-
zenstvo. V době pouti se sice konají bo-
hoslužby a  oslavy v  kostele i  v  prostoru 
poutního místa ve Stračce, ale pro mnoho 
návštěvníků Zašové je to spíše příležitost 
zúčastnit se pouťových zábav, které se 
konají ve středu obce od pátečního odpo-
ledne do neděle. 

Letecká mapa 
Zašové, 
http://www.mapy.cz
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ZAŠOVSKÁ POUŤ PO ROCE 1989
Po politických změnách v  roce 1989 do-
chází i v Zašové ke snaze o větší zapoje-
ní obce do slavení Zašovské pouti. Podle 
vzpomínek tehdejšího správce farnosti 
P. Karla Šenka (1987–2001) se začalo v už 
v  roce 1989, tedy před politickými změ-
nami, s požehnáním u pramene ve Strač-
ce. Později je přidán i průvod od kostela 
Navštívení Panny Marie k poutnímu místu 
Stračka.

ROZHOVOR SE SPRÁVCEM ZAŠOVSKÉ FAR-
NOSTI V LETECH 1987–2001 P. KARLEM 
ŠENKEM 
(rozhovor vedený písemnou formou, dota-
zy a odpovědi zasílány poštou)

Kdy jste přišel do Zašové pracovat?

Do Zašové jsem nastoupil 15. 7. 1987

Jak na Vás farnost zapůsobila? Bylo spo-
lečenství věřících stmelené a věřící pomá-
hali při chodu farnosti?

Bylo to mé první samostatné působiště, 
takže člověk zde vstupoval s určitými na-
dějemi a plány. Ty se postupně realizova-
ly podle možností. Farnost působila dost 
rozděleně, ale ochota pracovat na společ-
ném díle zde byla za všech okolností. Bylo 
to v  době jakési otevřenosti, která vládla 
ve společnosti, a proto se mohlo pracovat 
svobodněji.

Existovaly nějaké místní zvyky spoje-
né s  kostelem (vím, že se oltář obcházel 
po kolenou při morovém výročí)?

Ano, na  morový pátek se obcházel ol-
tář po kolenou, v minulosti už od vchodu 
do kostela. Jako poděkování za ukončení 
úmrtí při choleře v 19. století. Morový pá-
tek byl pátek po svátku Panny Marie růžen-
cové (tj. 7. říjen). Jinak o  žádných jiných 
zvycích nevím.

Jak probíhala Zašovská pouť? Lišil se její 
průběh před rokem 1989 a po něm?

Zašovská pouť v roce 2003, procesí do Stračky, http://www.zasova.net
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V  době mého příchodu probíhala Zašov-
ská pouť každý rok stejně. V sobotu velká 
zábava na hřišti až do ranních hodin, takže 
půl obce nespalo, a pak velký nepořádek 
a jiné. 

Mše svatá v 7 hodin, v 8 hodin a v 10 hodin 
slavnostní s  cizím kazatelem. Odpoledne 
pak v roce 1988 bylo požehnání v kostele 
a 1989 ve Stračce a bez průvodu. V roce 
88 jsme podávali na faře občerstvení (gu-
láš), v  roce 89 na  dvoře párky. Ale moc 
velký zájem nebyl, neboť pohoštění venku 
ve stáncích bylo dostatečné. Dost mi vadi-
la neukázněnost lidí, kteří většinou nepřišli 
na  pouť, ale na  nákupy. Podle toho také 
vypadala náves ráno po pouti.

Zapojovala se obec do  přípravy pouti 
před rokem 1989? Došlo po  tomto roce 
ke změnám?

Nevzpomínám si, že by se obec nějak 
zvlášť před listopadem, ale i po něm zapo-
jila do průběhu přípravy pouti. Možná jen 
úklidem před a po pouti. Po listopadu jsme 
začali s  průvodem do Stračky od  kostela 
i s hudbou. 

V roce 1991 se jí zúčastnil také otec biskup 
Jan Graubner (tehdy byl světícím bisku-
pem olomouckým). Ve Stračce byla boho-
služba slova s výkladem o historii poutního 
místa a na to navázal otec biskup krátkou 
promluvou. Vyzvedl záslužnou misijní práci 
řádu Trapistů na  Valašsku. O  Panně Ma-
rii zašovské mluvil jako o  královně pravé 
svobody. Pak nám všem udělil požehnání. 
Odpoledne sehrály děti z  farnosti Červe-
ná Voda hru Marie Holkové O sv. Zdislavě 
pod vedením P. Bohumila Vitáska a sestry 
sv. CM Leopoldy, a to v kostele.

Ve Stračce se konaly pobožnosti vždy od-
poledne, pokud to dovolilo počasí. To nám 
v  roce 1997 překazilo pouť dostatečně. 
Obec se velmi zasloužila o  rekonstrukci 
celé Stračky k  jubilejnímu roku 2000. Asi 
dva roky předtím bylo ve Stračce tak vlhko 
od spodní vody, že tam bylo možné něco 
dělat jen při dlouhodobém suchu.

Pomáhali s  přípravou pouti věřící i  tzv. 
nevěřící? Ať už před daným datem nebo 
po něm.

Akce ve  farní zahradě byly možné až 
za  otce Vojtěcha, po  její rekonstrukci. 
Hlavně po vyčištění rybníka, zpevnění strá-
ně a vyrovnání terénu.

Jak se v dnešní době díváte na své půso-
bení v Zašové?

Protože Zašová bylo mé první samostatné 
působiště, prožíval jsem jej dobře. Na  to 
špatné, a bylo toho dost, zapomínám a to 
dobré mi zůstalo v paměti jako vzácný dar, 
vždyť jsem byl na  poutním místě Panny 
Marie, a to je něco velkého.

Je Zašovská pouť něčím typická či atypic-
ká proti poutím slaveným jinde?

Jak hodnotím poutě Zašovské od  ostat-
ních poutí? Zašová je malé poutní místo, 
ale záleží na vůli Boží, zda bude chtít Pán 
vyzvednout toto místo ke své oslavě nebo 
ne. To je však i  v  rukou poutníků, co vše 
vloží do  svého putování k  Panně Marii, 
a  ona už vše zařídí. Myslím i  na  tu myš-
lenku otce arcibiskupa „Panna Maria zašov-
ská je matkou /či/ královnou pravé svobody“. 
Tak jak pomáhala Trinitářům vysvobozovat 
křesťany z otroctví tělesného i duchovního, 
tak i v dnešní době je naší pomocnicí v ot-
roctví všeho druhu, do kterých nás spoutá-
vá dnešní doba. A poutní místo v Zašové, 
které má dlouhou tradici z dob těchto obě-
tavých řeholníků (900 000 vysvobozených 
otroků od roku 1197), by tomu mohlo při-
spět.

Jistě by se dalo o Zašové mnoho napsat, 
ale věřím, že Pán má své plány s  tímto 
poutním místem, vždyť Milostný obraz 
Panny Marie a Kříž Pána Ježíše nese stopy 
dávných dob a zástupy těch, kdo před nimi 
klečely, mluví dost jasně.3
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ROZHOVOR SE SPRÁVCEM ZAŠOVSKÉ FAR-
NOSTI V LETECH 2001–2009 P. VOJTĚCHEM 
DAŇKEM
(rozhovor vedený písemnou formou, do-
tazy a odpovědi zasílány přes mail)
Kdy jste přišel do Zašové pracovat?

Na začátku srpna r. 2001.

Jak na Vás farnost a  její pojetí Zašovské 
pouti zapůsobila?

Termín mého příchodu zapříčinil, že 
na pouť jsem si musel rok počkat. Původ-
ní pojetí poutě jsem tedy znal jen z dosle-
chu. Informace se nesly spíše v negativním 
duchu: krámky vietnamských trhovců až 
před vchodem do kostela, rockový koncert 
v noci před poutí atd.

Co jste na podobě pouti změnil? (progra-
my ve Stračce, scénky apod.)

Začalo to scénkou pro sváteční odpole-
dne. Myšleno jako kulturní protiváha vůči 

komerční a konzumní atmosféře, v níž Za-
šová ten den strádala. Závěrečné procesí 
do Stračky vtáhlo do poutního dne i tento 
prostor a pak už byl jen krůček k tomu, aby 
se při dalších poutích přidalo noční bdění 
u  Mariánského pramene ve  Stračce jako 
reakce na příšerný koncert na hřišti a jevy 
s ním spojené.

Uvědomuji si, že pořádání scének o pou-
ti vedlo i  k  tomu, že se dala do  pořádku 
zanedbaná farní zahrada. Byla původně 
v  takovém stavu, že nikoho ani nenapad-
lo hledat v ní prostor pro naše akce. První 
scénka se odehrávala na prostranství před 
školou. Na prostor v zahradě upozornil až 
rytíř Rajnoch.

Byl první impulz ke  změně od  Vás nebo 
někoho jiného? (např. kulturní komise 
obce)

Jak jsem výše uvedl, nemohl jsem vědět, 
co na  zašovské pouti měnit, poněvadž 
jsem ji nezažil. Impulz přišel během zmíně-

Zašovská pouť v roce 2003, farská zahrada, http://www.zasova.net
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ného roku čekání na další pouť od kulturní 
komise OÚ. Teprve její členové mi vysvět-
lili, jak pouť v  Zašové vypadá a  že by se 
něco změnit mělo. Pro správce farnosti tak 
vznikla ideální situace - iniciativa “zezdo-
la”. Obecně platí, že nový farář vidí mnoho 
věcí, které by měly být ve  farnosti jinak. 
Pokud však nenajde podporu a  ochotu 
u farníků, nemůže měnit nic.

Co Vás inspirovalo k  sepsání už zmíně-
ných scének? Kde jste pro ně hledal pod-
klady?

V porovnání s jinými farnostmi má Zašová 
zajímavou historii. Díky dnes už ztracené 
“Vranečkově kronice” bylo dříve mnoho 
zaznamenáno. Z  kroniky čerpal katolický 
kněz P. Karel Šigut a v r. 1941 publikoval 
knížečku Poutní místo Zašová. Se zájmem 
jsem si ji přečetl hned po  svém nástupu 
do farnosti. Stejně tak naivní románek Por-
táš Jurka, autor: pseudonym M. Bystřický. 
Dílko nízké literární úrovně, ale plné histo-
rických faktů o kraji kolem Zašové. A také 

“sebrané spisy” rodáka z Vidče, svérázné-
ho františkána P.  Jana Donáta Žilinského 
(scénka o  zázračném uzdravení kameníka 
Karla Kerle). 

Proč jste podobu pouti tak velmi ovlivnil? 
(Já osobně mám pocit, že jste to byl prá-
vě Vy, kdo jí dal podobu pouti prožívané 
celou obcí)

Já si to nemyslím. Byla to příhodná kon-
stelace; vůle těch moudřejších něco změ-
nit vytvořila prostor. Přišel jsem s  nápa-
dem, čím ten prostor vyplnit, a  zase to 
byla ochota druhých věci realizovat. Jestli 
nápad bude dál žít vlastním životem, zále-
ží zase na těch druhých. Tak by to vlastně 
mělo fungovat vždycky. Čas hodnotu na-
šich úmyslů nakonec prověří.

ROZHOVOR S ORGANIZÁTORY ZAŠOVSKÉ 
POUTI V LETECH 1987–2007
Rozhovor s paní Miladou Borovičkovou (Zašo-
vá č. p. 43, členka kulturní komise obce v le-
tech 1998–2004)
Proč jsi začala pracovat v kulturní komisi 
obce?

Tato dobrovolná práce mi byla nabídnuta 
tehdejším starostou Zašové Ing. Václavem 
Zvoníčkem. Vždy jsem se o  život v  obci 
zajímala a připadalo mi, že s podporou za-
stupitelstva obce mohu změnit více věcí, 
než pouze s podporou kamarádů a rodiny.

Kdy jsi začala uvažovat o změně tváře Za-
šovské pouti?

To si pamatuji velmi přesně. V počátcích 
mého působení v  kulturní komisi jsem 
byla s kolegou Pavlem Trčkou jako dozor 
na výstavě obrazů v sále Osvětové besedy 
v  Zašové. Tam jsme poprvé začali deba-
tovat na  téma pouti. Mluvili jsme o  tom, 
že dnešní tvář zašovské pouti neodráží její 
podstatu. 

Vyšli vám na  obecním zastupitelstvu 
vstříc?

Zašovská pouť v roce 2003, vstup do Stračky, 
http://www.zasova.net
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Obec Zašová naši myšlenku podpořila fi-
nanční spoluúčastí – z  tohoto pohledu 
konstatuji, že nám vyšla vstříc. Trošku jiné 
hodnocení musím vyslovit, když se zamy-
slím nad podstatou té naší snahy – totiž 
pomoci ke změně chápání, zájmu a posto-
jů lidí a návštěvníků pouti. Z účasti členů 
zastupitelstva na  našich programech (re-
spektive z  jejich neúčasti) mám pocit, že 
naše myšlenky byly spíše mimo okruh zá-
jmů těchto lidí. 

Co se vám podařilo?

Podařilo se nám vybudovat a po několik let 
udržet duchovně-kulturní program o  za-
šovské pouti, který byl alternativou onomu 
narůstajícímu hokynářskému humbukáře-
ní. Byli jsme spokojeni s  počtem diváků, 
který rok od roku narůstal. Za významnou 
považuji i  onu atmosféru v  kolektivu lidí, 
který program připravoval. V  neposlední 
řadě se domnívám, že díky historickým té-
matům naše programy přispěly i k většímu 
povědomí diváků o zašovské historii. 

Jsi spokojená s tím, jak jste aspoň dočas-
ně změnili Zašovskou pouť?

Jsem, při plném vědomí, že se jednalo jen 
o  malý střípek. Aby se skutečně změnila 
atmosféra a obsah prožívání různých slav-
ností (nejenom Zašovské pouti), muselo by 
se změnit něco podstatného. Ale myslím, 
že ty různé malé střípky přispívají k tomu, 
aby se měnila i ona podstata. Myslím si, že 
ta tkví ve výchově v rodinách. 

Proč vlastně jste oba s  Pavlem Trčkou 
práci v kulturní komisi opustili?

Pracovala jsem tam tuším 6 let. Pavel Trč-
ka myslím o něco déle. Nemohu a nechci 
vyjadřovat se za  Pavla. Co se mne týká, 
dnes vím, že když člověk chce něco dě-
lat pro druhé, že si nemusí nutně zavdávat 
s politikou – byť komunální (ostatně něko-
lik let jsme v programech o Zašovské pouti 
pokračovali, aniž bych byla členkou nějaké 
komise).

Důležitým momentem v ustrnutí mé aktivi-
ty bylo vysazení jednoho motoru – odchod 
duchovního správce zašovské farnosti 
a  skvělého autora divadelních jednoakto-
vek P. Vojtěcha Daňka.

Dalším důležitým momentem bylo roz-
růstání dalších aktivit, kterým se věnuji. 
V neposlední řadě svou roli sehrál i postoj 
obecní samosprávy. Adresná podpora 
místní spontánní aktivity posazené na tra-
diční vesnickou slavnost byla podstatně 
menší, než finanční zabezpečení unifiko-
vaného kulturně uměleckého programu při 
uměle vytvořených obecních slavnostech 
...

Rozhovor s panem Petrem Borovičkou (manžel 
paní Milady Borovičkové)
Protože se známe velmi dlouho, zeptám 
se přímo. Přípravy zašovské pouti ses zú-
častňoval jen kvůli své ženě, nebo Ti něco 
na průběhu pouti v Zašové vadilo?

Obě odpovědi se nevylučují - Jako zašov-
ský rodák a katolík jsem samozřejmě vní-
mavý k  tomu, co se ze „Zašovské pouti“ 
stalo. Stejně tak je podstatná i skutečnost, 
že se v té věci angažovala moje žena.

V rámci slavnostních požehnání ve Strač-
ce o pouti zazněla několikrát Tvá skladba 
„Zašovské zdrávas“, co Tě k jejímu sepsá-
ní inspirovalo?

Snad bych mohl oddělit inspiraci a důvod. 
Tedy nejdříve o  tom důvodu. Zčásti jsem 
chtěl napsat zašovskou píseň k příležitosti 
slavnosti Žehnání obecních symbolů obce 
Zašová v roce 2002, zčásti jsem chtěl na-
psat písničku, která by se líbila mojí ma-
mince, a ta třetí část důvodu, proč skladba 
vznikla, je vlastně nepopsatelná – měl jsem 
k tomu prostě nutkání a chuť. 

Co se týká inspirace, myslím, že to popi-
suje samotný text. Existence zašovského 
poutního místa s  mariánským pramenem 
ve  Stračce a  historické vnímání Valašska 
jako chudého a zbožného kraje. 
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Rozhovor s panem Pavlem Trčkou (Zašová 
č. p. 386, člen kulturní komise obce v letech 
1998–2007)
Jak to vlastně začalo?
Seděli jsme s Miladou Borovičkovou jako 
členové Kulturní komise při Obecním úřa-
dě Zašová na  výstavě obrazů, kde jsme 
vykonávali jakýsi dozor. Měl jsem s sebou 
časopis se článkem o poutích. A díky tomu 
článku se mezi námi rozproudila deba-
ta o tom, že Zašová je jen o stáncích. Že 
ztratila svůj původní význam, který předtím 
vždycky měla a mít má. Duchovní rozměr 
se z pouti úplně vytratil, i věci s  tím spo-
jené – prastarý styl poutí, řemeslné věci, 
svaté obrázky, rukodělná práce. Všech-
no, co si ve  zlomečku pamatuji ze svého 
dětství. Jak to bývalo a  co je zachyceno 
na  starých fotografiích ze Zašové, které 
jsou uloženy ve sbírkách Valašského mu-
zea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. 
Pohled na kostel se stánky se svatými ob-
rázky a podobně.

Na výstavě jsme byli proto, že nás tehdej-
ší starosta Václav Zvoníček pozval k práci 
v kulturní komisi obecního úřadu.

První pouť s vaší účastí byla kdy? 

V  roce 2002 to bylo poprvé, kdy jsme se 
zapojili do  změn pouti. Hledali jsme pro-
stor pro doprovodné akce, a tak první byly 
v prostoru u základní školy a další se pře-
sunuly do farní zahrady. To už se všechno 
naštěstí domluvilo s farním úřadem, farním 
společenstvím. Prostě s lidmi okolo kostela.

Jak ta první pouť vypadala?

Vyhradili jsme ve středu obce prostor pro 
řemeslníky. V té době z  toho byl poprask 
a skončilo to průšvihem. Obec se k tomu 
stavěla velmi chladně, když to řeknu ku-
lantně. To znamená, že je to ve své pod-
statě ani nezajímalo. A  ještě na  nás byli 
naštvaní, že za tu část, kterou jsme si vymí-
nili pro tradiční pouť, jsme od stánkařů nic 

Zašovská pouť v roce 2003, scéna ze hry na farské zahradě, http://www.zasova.net



MUSEUM  VIVUM  2011–2012

132

nevybírali. Tehdá v tom roce, nevím, jestli 
tehdy nebo o rok později, mladý Konůpka, 
který byl na civilní službě a pomáhal nám 
s hlídáním prostoru, byl napadený. Napadli 
ho ožralci, byl z toho nějaký pracovní pro-
blém a nakonec soud s ublížením na zdra-
ví. To jsou takové perličky na okraj. Takové 
dohry to mělo.

Je mi jasné, že jsi měl představu, jak by 
taková pouť měla vypadat. Něco jsi znal 
z muzea. Něco sis pamatoval. A  teď kde 
jsi sháněl řemeslníky?

To právě byl ten problém. Dodnes mám 
databázi všech kamarádů, řemeslníků, vy-
šívačů, vyšívaček a kde koho. Tak jsem při-
táhl svůj archiv a všechny jsme v podstatě 
obeslali dopisem. Načež se ozvalo oficiální 
sdružení lidových výrobců a byli naštvaní, 
že výrobce oslovuji přímo. Že když nějaké-
ho výrobce chci, tak mám nejprve napsat 
na svaz a oni mi nějakého vyberou, dopo-
ručí a pošlou.

To je poněkud směšné.

Tak jsem je poslal k šípku a stejně to do-
padlo tak, že jen malá část oslovených se 
dala dohromady s  tím, že přijedou. Pak 
stejně přijeli s něčím jiným, než slíbili.

To se udrželo možná 2,3 roky. Vzdali jsme 
to, protože to nemělo absolutně smysl.

Kdo Ti s tím pomáhal?

Těch lidí bylo víc. Kamarádka, která se ko-
lem toho motala, byla Iva Španerová. Sta-
rala se o řemeslné stránky, něco modero-
vala. Taky dělala velký billboard – Tradiční 
zašovská pouť. Aby lidi věděli, kam mají jít.

V prvních dvou letech jsme do toho zapo-
jili Milana Malíkového, stolaře, který dělal 
bubeníka a vybubnovával, kde se co děje. 
Chtěli jsme lidem dát vědět, kde co je. Pro-
tože na to nebyli vůbec zvyklí. To se poda-
řilo. Pak se ještě hrály ty divadla, které psal 
V. Daněk. To byly zlaté roky ze zašovských 
poutí. Protože to mělo osobitý ksicht.

Nejenom že se do toho zapojili místní lidi, 
ale ještě se sehrála scénka, která se vázala 
k historii Zašové. Vždycky tam byla muzi-
ka. Zval jsem Radka Šipoše – karikaturistu, 
malíře, který maloval. Měl k sobě kerami-
ka nebo svou dceru s  přítelem a  šperky. 
Vždycky tu někoho přivezl. Bylo to všechno 
na farské zahradě. A mělo to velmi příjem-
nou atmosféru. Myslím, že si to lidi užívali.

Jednou to bylo před školou. Pak vždyc-
ky na  farské zahradě s  tím, že na parčíku 
u kostela hrál divadlo Víťa Marčík. 

Jaké divadlo?

To je divadélko jednoho herce, kde má 
loutky, hodně rekvizit a zapojuje do hry di-
váky. Dělá to úžasně a umí strhnout davy. 
Byl tu minimálně třikrát.

Jak to bylo s penězi? Platila něco fara?

První rok byl prubířský. Pak se podařilo 
prosadit přímou dotaci na tuto akci.

Farní úřad platil určitě. Rozpočet celé akce 
byl větší než dotace z  obce. Takže mini-
málně rytíř Rajnoch, kterého zval každo-
ročně Daněk, byl v režii fary. Samozřejmě 
se prioritně vyčerpala dotace z obce. Zby-
tek se dal dohromady a doplatil se. Ale to 
já nevím. U těch vyúčtování jsem nebyl.

Jaké jsi měl ohlasy?

Získal jsem jakousi odezvu od  lidí tím, že 
tam začali chodit. To, že je to baví, si člo-
věk potvrdí vždycky, když to skončí. Nej-
dřív se všichni tváří, cože je na tom zvlášt-
ního. Ale když to zdechne, tak to tady na-
jednou chybí a  proč to neděláte a  každý 
má plno nápadů. Ale když má sám přiložit 
ruku k dílu, tak to neudělá.

Popiš mi ještě začátky.

Bylo to dáno příchodem nového faráře. 
Pouť dostala nový vítr jeho příchodem. Už 
proto, že psal ty hry. Ale hlavně tou spolu-
prací. Tím, že neměl problém s půjčením 
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farské zahrady. Že se tam vždycky všech-
no nachystalo. Posekala se tráva. Byla to 
v tom chaosu pouti oáza.

Připravovali to lidi, kteří se pohybovali ko-
lem kulturní komise, jejich rodinní přísluš-
níci, kamarádi. Stavělo se pódium. Dělalo 
se kolem toho všechno týden před poutí, 
týden po pouti.

A co sobotní bdění ve Stračce?

Pak se k  tomu přidaly ty večery u  Ma-
riánského pramene ve  Stračce. Bylo to 
jakési větší propojení s  tím poutním mís-
tem. Nedělní program většinou končíval 
průvodem, který šel do Stračky, kde bylo 
požehnání, případně mše, a tím to končilo. 
Program tam byl kratší. Zazněla písnička 
Zašovské zdrávas a děvčata přitom zatan-
covaly.

Pak se řeklo, že to hlavní poutní místo je 
třeba lépe prezentovat, a tak se začaly dě-
lat ty večery před poutí a  je z toho Noční 
rozjímání ve Stračce.

První, kdo tam vystupoval, byl Cimbal 
Classik, chtěli jsme, aby to bylo jméno, 
které na neznámou akci přivede víc lidí.

Přivedlo ale spíš víc lidí z okolí než Zašo-
vjanů.

Ona to byla taková alternativa ke všem těm 
bláznivinám, které se děly ve středu obce, 
všem těm zábavám a taškařicím. Dát tomu 
jakousi „konkurenci“.

Byla z  toho docela pěkná tradice, když 
odpoledne vyšlo procesí z  farské zahrady 
do Stračky. Tam bylo požehnání, zazpívalo 
se Zašovské zdrávas. 

O to jsem se snažil, aby se zapojili místní 
lidi. Třeba aby vpředu šel předzpěvák, jak 
to bylo dřív. Ale to se mi nepodařilo. To se 
nedotáhlo do konce. Ne každý to umí.

Bylo to takové moderní procesí. Moc často 
to taky nebylo, když si vezmeš, že začalo 

v roce 2002 a poslední bylo v roce 2008.

Kdo si vymýšlel program na farské zahra-
dě?

Diskutovalo se u  nás nebo u  Borovičků. 
Většinou u  vína. Vymyslelo se všechno, 
co by se mohlo dělat, a  nápady se daly 
do  kupy. Protřídilo se, co je reálné a  co 
ne. A z toho vždycky něco vzešlo. Použilo 
se i to, co bylo k mání z okruhu kamarádů. 
Tak tam hrál Acoustic Rauš, což byl Tomáš 
Borovička a  spol., Hrachokout, v  kterém 
hrál Martin Pospěch, cimbálovka Tvých 
bratrů. Valmont z Valašského Meziříčí spja-
tý s rytířem. 

Já chtěl původně, že ukážeme trochu něco 
jiného. Že by se zabavily děti zvlášť, rodi-
če zvlášť. Vymýšlel jsem nejprve zaměření 
na  jednotlivé druhy hudby. Jednou folko-
vou, podruhé historickou a podobně. Ale 
ne úplně se to podařilo. Snažili jsme se, 
aby to bylo pestré a lidi se bavili.

Tím, že je farská zahrada téměř ve středu 
obce, došlo k propojení s celou poutí. Bylo 
to tím, že jsme si vymínili volný prostor 
před vstupem do zahrady. A tím, že první 
dva roky, než si lidé zvykli, chodil bube-
ník a vybubnovával pozvánku na program 
na zahradě. Taky se poštou posílaly letáč-
ky, aby lidi věděli, kam jít.

Ti, co vám pomáhali s přípravou, se necítili 
jako pravověrní věřící?

Ty lidi hlavně spojovalo to, že to bude pěk-
ná pouťová neděle. Že by to striktně byli 
věřící, to určitě ne. To prostě byla parta lidí, 
která tu doteď kulturou žije. Dá se to i zo-
becnit – Borovičci, Špurci, Trčci, Pospěši 
a podobně. Ti, kdo jsou ochotni pomoct.

Jak vlastně začalo vaše opouštění přípra-
vy pouti?

Samozřejmě to bylo postupné. Protože se 
pouť standardně kryje s Rožnovskými slav-
nostmi, my jsme z toho co dva roky vypad-
li. Včetně těch lidí, co dělají do  folkloru. 
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A  těm ostatním ubývalo sil, nebo i  chuti. 
Takže to lehce upadalo. Protože my jsme 
z kulturní komise odešli.

Kdy to bylo?

2007. I potom jsme na tom spolupracovali. 
Nicméně bylo to o tom, že iniciativu měla 
převzít nová kulturní komise. Což se až tak 
úplně nedělo. Iniciativu postupně přebíra-
lo Sdružení Mariánský pramen ve Stračce. 
Poslední aktivní rok, který sice nebyl na za-
hradě, protože pršelo, ale proběhl, byl 
v hospodě. Což si vzali na starost z větší 
části manželé Princovi. Hrála tam dechov-
ka. Víťa Marčík s divadlem. Nakonec stejně 
skončili u nás tady před chalupou.

Určitě to není akce, která by byla aktivně 
podporována z obce. Ještě vloni jsem se 
snažil probudit trochu aktivitu. Aby pení-
ze od  obce na  pouť zbytečně nepropad-
ly. Pokud tyto peníze zůstanou nevyužity, 
už nikdy od  obce žádné nedostaneme. 
Řekněme si to na rovinu. Ono to všechno 
proběhlo, ale zúčastnili se toho ze 70% 
cizí lidi. Zašovjanů tam bylo poskrovnu 
a  obec, ať už zastupitelé nebo starostka, 
se na těchto poutích neukázali vůbec. Sta-
věli se k  tomu jako k nechtěnému děcku. 
Tady máš prachy a dej mám pokoj. Když to 
řeknu velmi natvrdo. I to byl důvod, proč to 
zdechlo. V první vlně odpadl Daněk, který 
přestal psát divadla a pak se od toho od-
vrátil úplně. Pak to šlo spíše ze setrvačnos-
ti. A naráželo se na to, že když to skončí, 
nikomu to vadit nebude a ještě se ušetří.

Je to takový marný boj.

Vždycky mě zaráželo to, že i když se tato 
akce dělala pro obec, její představitelé 
se tvářili, že je to sice pěkná věc, ale my 
ji dělat nemusíme. Jako by je to vůbec 
nezajímalo. Pro mnoho lidí je doba pouti 
v Zašové

1. doba, kdy se sjede celé příbuzenstvo, 
kterému se musí věnovat. A na nic jiného 
nemají čas.

2. spousta lidí pojímá pouť tak, že balí kufry 
a odjíždí, protože je tady blázinec. A pokud 
doma jsou, tak z chalupy nevylezou.

V této době v roce 2011 vůbec něco je?

Letos byl varhanní koncert v kostele, je to 
aktivita farnosti a nemá to přímou návaz-
nost na  naši tradici pouti, jakou jsme se 
snažili pořádat my.

Teď jsem dokonce zaregistroval iniciativu 
o změnu celé pouti. Což byla přece i naše 
snaha. Celé to postupně vrátit do rozum-
ných dimenzí a vrátit tomu původní rozměr.

A  co jsem slyšel? Někdo z  lidí, co měli 
na  starosti vybírání peněz za  postavení 
stánků, se ozval dopisem starostce, že to 
nejde takto dělat. Předpokládám, že z toho 
bude další diskuze na obecní úrovni. Ono 
to moc řešení nemá. To by musela obec 
opravdu něco chtít změnit. Představitelé 
obce se k tomu stavěli: je pouť, tak rychle 
utečme. Polovina obecního úřadu si před 
poutí vzala týden dovolené, druhá polovina 
po pouti. A všichni se modlili, aby se nic 
nestalo. X krát jsme upozorňovali na to, že 
průjezd obcí o pouti je nemožný. A pokud 
by se něco stalo, nevyjedou hasiči, nepro-
jede sanitka. Těch možných průserů by 
bylo moc a  jediné řešení bylo – nevidím, 
neslyším, nemluvme o tom.

Byli jsme první, kdo obec naučil, že na kul-
turu je třeba dát peníze. Byli jsme první, 
kteří prosadili přímou dotaci na  kulturní 
pořad.

Taky bych se chtěla zeptat, jak to ovlivni-
lo Vaši rodinu? Jestli i proto jste z příprav 
pouti nevycouvali?

Když z  tohoto nic nemáš, potřebuješ cí-
tit aspoň odezvu. Když tomu obětuješ 
čas a  vlastně i  spoustu peněz, všechno 
nachystáš a  pak si tam přineseš i  vlast-
ní flašku slivovice, abys účinkující uhostil, 
a  nikdo z  obce neřekne ani bů. Člověku 
to samozřejmě nepřidá. Já už si za ty roky 
zvyknul, že vděku se nedočkáš.
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Mě docela překvapilo, že obec nemá 
o velmi známou pouť zájem. Mají tradici, 
lidi, kteří se jí snaží vrátit původní smysl, 
a místo toho, aby toto všechno podpořili, 
začnou vymýšlet nové věci a najednou tu 
máme měsíc po pouti Zašovské slavnosti.

Přes ty slavnosti se chce někdo nejspíš 
zviditelnit. My jsme platili účinkující, všech-
no ostatní se dělalo kolem jen tak, z čisté-
ho nadšení, a obětovala se tomu spousta 
volného času. Až tak mě to nerozhodí, spíš 
ten časový nápor, kdy se to krylo s našimi 
folklorními aktivitami.

Faktem zůstává, že lidi mají takový nápor 
práce, že i  když chtějí pomoct, tak času 
moc nemají.

Ano. I když jsme byli dlouho aktivní, přesto 
to začalo pomalu umírat. Ty divadla tomu 
dodaly jakýsi nádech osobního kouzla. 
Hlavně těm lidem to dodávalo jakousi chuť 
do práce. Všechno secvičit, přichystat. To 
byla velká část, která z toho vypadla. Pak 
už se to těžko klíží zpátky, když se všechno 
rozuteče. 

Já jsem předpokládal, že to opravdu zů-
stane doménou kulturní komise, která je 
jasně daná. Měla by být aktivní a dnes je 
tam i člověk placený obcí, který má na sta-
rosti kulturu a sport. To za nás nebylo. No 
jasně, my jsme všechno dělali zadarmo 
a dnes je tam člověk, který to všechno má 
v náplni práce, a stejně to není.

To mě mrzí, že ty věci nedostaly správný 
vítr.

VYHODNOCENÍ VÝZKUMU
V Zašové se v době po roce 1989 poku-
sili obnovit slávu poutí k Panně Marii Za-
šovské a k Mariánskému prameni v míst-
ní části Stračka. Protože je pouť veskrze 
církevním svátkem, pokusila jsem se pro-
pojit vzpomínky členů kulturní komise při 
Obecním úřadě v Zašové se vzpomínkami 
tehdejších správců zašovské farnosti.

Podle vzpomínek zúčastněných pamětní-
ků lze konstatovat, že pro vytvoření novo-
dobých tradic či obnovení tradic, které se 
stanou vlastními celé obci, je nutná souhra 
několika faktorů:

• vůdčí osobnosti, schopné prosadit 
danou akci

• nadšení jednotlivců a  jejich ochota 
pomoci

• podpora obce

• generace pokračovatelů

Už před rokem 1989 v době lehkého uvol-
nění společenského klimatu se farnost 
v Zašové pokusila vrátit pouti, která v Za-
šové v té době měla hlavně formu nákupu 
a zábavy, její původní charakter a opět ji 
propojit s poutním místem ve Stračce, kde 
vyvěrá pramen vody a je zde jeskyňka se 
sochou Panny Marie s Ježíškem. Po roce 
1990, po politických změnách se farnost 
snažila vrátit aspoň částečně pouť věří-
cím. Tak jak bylo vždycky zvykem, pořá-
dala dopoledne mše v kostele Navštívení 
Panny Marie a pak odpoledne i požehnání 
na poutním místě ve Stračce. Toto všech-
no se dělo za doby působení P. Karla Šen-
ka, kdy se příprav na pouť obec jako ta-
ková nezúčastnila. Snad mimo úklid před 
a  po  pouti a  výběr peněz za  postavení 
stánků.

Podstatné změny nastávají s  příchodem 
správce římskokatolické farnosti P. Vojtě-
cha Daňka v  polovině roku 2001. Tehdy 
se náhodou sešly dvě navzájem se pod-
porující skutečnosti – elán nového faráře 
a chuť některých obyvatel Zašové změnit 
tvář Zašovské pouti. V té době se členové 
kulturní komise zcela nezávisle na přícho-
du nového faráře domlouvají na možnosti 
tvář pouti změnit a propojit církevní akce 
s akcemi obecními. Snad je to tak i proto, 
že z vůdčích členů komise je jeden aktiv-
ním věřícím a druhý tzv. nevěřící. Ale jsou 
to lidé, kteří se chtějí domluvit a zároveň 
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Taneční sku-
pina MIMO 

tančí na melodii 
Zašovského 

zdrávas, Stračka 
2003, http://

www.zasova.net

Noční bdění 
ve Stračce 2010, 
http://www.zaso-

va.net
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připouštějí i  možnost jiného názoru než 
vlastního. Snad se vše podařilo skloubit 
i proto, že v tuto dobu byl ještě starostou 
obce pan Václav Zvoníček, který jako vě-
řící byl těmto snahám nápomocen. Do po-
loviny roku 2000 dochází také k  rekon-
strukci poutního místa ve Stračce a poz-
ději i k snaze zkultivovat dosud nevyužitou 
farní zahradu. Takto bylo najednou možno 
využít dva areály, kde dříve bylo nevhod-
né cokoli většího pořádat. A tak šťastnou 
shodou okolností ve  chvíli, kdy přichází 
nový správce farnosti, jsou v Zašové lidé 
snažící se pouť jako církevní slavnost opět 
vrátit do  centra obce a  přilákat k  jejímu 
slavení všechny obyvatele Zašové.

V  prvních letech začínají změnou tváře 
pouti kolem kostela, kdy sem zvou řeme-
slníky a  lidové výrobce. K  tomu začínají 
vytvářet kulturní pořad nejprve u  kostela 
a školy, poté už ve farské zahradě. K tomu 
všemu se přidává v  nedělním odpoled-
ni, kdy pouťová vřava utichá, ještě malé 
procesí do  Stračky. I  když v  dalších le-
tech stánky s řemesly od kostela zmizely 
a musely se smířit s místem mezi ostatními 
stánkaři, farská zahrada jako místo konání 
pouti byla stále oblíbenější. Bylo to místo 
klidu a možnosti odpočinout si a zároveň 
zhlédnout menší kulturní pořad. Vždy zde 
hrála hudba, předváděly se hry sepsa-
né panem farářem (viz příloha). Odtud se 
vždy vycházelo na  procesí ke  Stračce. 
Zde se odbývá menší pobožnost a záro-
veň při ní zazní Zašovské zdrávas (viz pří-
loha), píseň vzniklá právě k oslavě Zašové 
a její tradice.

Není třeba zde vypisovat jednotlivé pro-
gramy slavností. Pokud bylo pěkně, lidé 
přicházeli, jistě nešli za vysokým kulturním 
zážitkem, ale posedět a pobavit se s přá-
teli. Skupina takových obyvatel Zašové 
stále, i když pozvolně, narůstala. Zahrada 
se stala místem setkávání a  o  to i  pořa-
datelům šlo. Pokud se někteří tzv. nevě-
řící přidali k průvodu do Stračky, byli jen 
vítáni. Zároveň po  několika letech došlo 
i  ke  snaze vrátit poutnímu místu jeho in-
timní charakter, a  tak se před jeskyňkou 

s Pannou Marií od roku 2005 koná „Noční 
bdění ve Stračce“, většinou ukončené mší 
svatou.

Bohužel P.  Vojtěch Daněk onemocněl 
a neměl už tolik sil k pořádání těchto slav-
ností a pouť roku 2008 je poslední, které 
se aktivně zúčastnil. Zároveň dochází také 
v  roce 2007 k  odchodu poslední vůdčí 
osobnosti z kulturní komise. Jak sami říkají 
hlavně proto, že neviděli odezvu na svou 
práci ze strany obce, a také pro určité vy-
hoření, kdy jako velmi aktivní lidé mají ješ-
tě mnoho jiných zájmů, kterým se věnují. 
Přípravy na pouť se ujalo už v roce 2008 
Sdružení Mariánský pramen ve  Stračce, 
které navázalo na oslavy na farské zahra-
dě. Ale v  létě roku 2009 farnost Zašová 
přechází pod rožnovskou farnost a  farář 
sem jen dojíždí. V těchto podmínkách byla 
sice snaha o udržení tradice, ale styl sla-
vení pouti se pomalu vrací do stavu před 
rokem 2003. V  roce 2011 opět nastou-
pil do Zašové stálý pan farář, a  tak snad 
v něm Zašová najde nového propagátora 
Zašovské pouti.
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2 PIPEREK, L. F. Poutní místa a poutní tradice 
na Valašsku. Valašsko 2001, 1 (7), s. 9–11.

3 Podrobněji o Milostném obraze a Kříži Pána 
Ježíše viz Hamsíková, R. et al. Ukřižovaný ze 
Zašové: Restaurování 2003–2007. Olomouc: 
Muzeum umění Olomouc, 2008 a Hamsíková, 
R. et al. Milostný obraz Panny Marie Zašovské: 
Restaurování 2007–2008. Olomouc: Muzeum 
umění Olomouc, 2009. 

PRAMENY A LITERATURA
HAMSÍKOVÁ, Radana, HRBÁČOVÁ, Jana, NE-
SPĚŠNÝ, Marek, ZÁPALKOVÁ, Helena. Milostný 
obraz Panny Marie Zašovské: Restaurování 
2007–2008. Olomouc: Muzeum umění Olo-
mouc, 2009.

HAMSÍKOVÁ, Radana, JAKUBEC, Ondřej, KO-
LLER, Manfred, OTTOVÁ, Michaela, SPATHO-
VÁ, Jana. Ukřižovaný ze Zašové: Restaurování 
2003–2007. Olomouc: Muzeum umění Olo-
mouc, 2008.

PIPEREK, Lubomír Filip. Poutní místa a poutní 
tradice na Valašsku: Zašová – mariánská oáza 
v centru Valašska. Valašsko 2001, 1 (6), s. 
9–11.

ŠIGUT, František. Poutní místo Zašová. Valaš-
ské Meziříčí: Valašská tiskárna, 1942.

Zašová. Zašová: Obec Zašová, 2003. 135 s., 
[16] s. barev. obr. příl. ISBN 80-239-6320-1.



139

MATERIÁLY

ELEKTRONICKÉ ZDROJE
http:// www.mapy.cz

http:// www.zasova.cz

http:// www.zasova.eu

http:// www.zasova.net

SEZNAM RESPONDENTŮ
Milada Borovičková, 44 let, taneční pedagog, 
Zašová č. p. 43

Petr Borovička, 45 let, jednatel, Zašová č. p. 43

P. Vojtěch Daněk, správce zašovské farnosti 
v letech 2001–2009

Pavel Trčka, 38 let, provozovatel solné jeskyně 
Salza, Zašová č. p. 386

P. Karel Šenk, správce zašovské farnosti v le-
tech 1987–2001

PŘÍLOHA
Hry uvedené při Zašovské pouti:

1. Nástin scénáře odpoledního kulturního pro-
gramu Zašovské poutě 2002

2. Scénář kulturního programu o pouti v Zašo-
vé r. 2003

3. Scénka „Zával ve Stračce“ pro pouť v Zašové 
r. 2004

4. Scénář kulturního programu o pouti v Zašo-
vé r. 2005

5. Scénka „Na nebeské vrátnici“ pro Zašovskou 
pouť v r. 2007

6. Píseň „Zašovské zdrávas“ 
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1. Nástin scénáře odpoledního kulturního programu Zašovské poutě 2002
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1. Nástin scénáře odpoledního kulturního programu Zašovské poutě 2002
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2. Scénář kulturního programu o pouti v Zašové r. 2003
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2. Scénář kulturního programu o pouti v Zašové r. 2003
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2. Scénář kulturního programu o pouti v Zašové r. 2003
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2. Scénář kulturního programu o pouti v Zašové r. 2003
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3. Scénka „Zával ve Stračce“ pro pouť v Zašové r. 2004
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3. Scénka „Zával ve Stračce“ pro pouť v Zašové r. 2004
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3. Scénka „Zával ve Stračce“ pro pouť v Zašové r. 2004
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3. Scénka „Zával ve Stračce“ pro pouť v Zašové r. 2004
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Scénař kulturního programu o pouti v Zašové 2005

5. Scénka „Na nebeské vrátnici“ pro Zašovskou pouť v r. 2007
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5. Scénka „Na nebeské vrátnici“ pro Zašovskou pouť v r. 2007
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5. Scénka „Na nebeské vrátnici“ pro Zašovskou pouť v r. 2007
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5. Scénka „Na nebeské vrátnici“ pro Zašovskou pouť v r. 2007
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5. Scénka „Na nebeské vrátnici“ pro Zašovskou pouť v r. 2007
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5. Scénka „Na nebeské vrátnici“ pro Zašovskou pouť v r. 2007
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5. Scénka „Na nebeské vrátnici“ pro Zašovskou pouť v r. 2007
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5. Scénka „Na nebeské vrátnici“ pro Zašovskou pouť v r. 2007



MUSEUM  VIVUM  2011–2012

158

6. Píseň „Zašovské zdrávas“ 
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6. Píseň „Zašovské zdrávas“ 
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OKOLNOSTI VZNIKU KŘÍŽE
Kříž nechali vybudovat v  roce 1906 ma-
jitelé bývalého veselského fojtství – rol-
nické usedlosti čp. 6, František Čapka 
(1879–1949) se svou novomanželkou Adé-
lou Čapkovou, rozenou Bechnou (1888–
1971). Jejich sňatek se konal ve  Veselé 
dne 9. ledna 1906. Oddávajícím byl poz-
dější arcibiskup olomoucký ThDr. Antonín 
Cyril Stojan (1851–1923), tehdy uváděný 
coby farář v Dražovicích (okr. Vyškov).1

ADÉLA MARIE ČAPKOVÁ, ROZENÁ BECHNÁ 
(1888–1971) pocházela z  největšího rol-
nického gruntu ve  Veselé, bývalého fojt-
ství čp. 6. Narodila se 25. 6. 1888 coby 
nejstarší dcera fojta Františka Bechného 
(1863–1900) a  Bedřišky Bechné, rozené 
Blažkové (1870–1896). Měla ještě mlad-
ší sestru Bedřišku (1892–1918).2 Dětství 
obou sester bylo velice tvrdě poznamená-
no předčasným odchodem rodičů. Když 

OKOLNOSTI VZNIKU KŘÍŽE 
NA NOVÉM HŘBITOVĚ 
VE VESELÉ U VALAŠSKÉHO 
MEZIŘÍČÍ

Rostislav V. Němejc
Datace: 1906

Donátoři: manžele František (1879-1949) a Adé-
la Marie (1888–1971) Čapkovi

Text: „Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, 
byť také umře! Živ bude.“

Sňatek Františka Čapka (1879–1949) a Adély 
Marie, roz. Bechné, Veselá 9. 1. 1906

Kříž manželů Čapkových z roku 1906, 
Veselá – nový hřbitov 2010, foto autor
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jim bylo pouhých 8, resp. 4 roky, ztratily 
nejprve dne 10. 5. 1896 matku (příčina 
smrti teprve 26leté matky byla plicní tu-
berkulóza), a o 4 roky později i otce (náhle 
umírá 14. 8. 1900 na mrtvici v 36 letech). 
Děvčata byla poté vychovávána poručníky 
a netřeba zdůrazňovat, že jejich život byl 
velice tvrdý.3 Možná právě proto je Adéla 
Bechná již ve svých 17 letech dne 9. 12. 
1905 prohlášena c. a k. okresním soudem 
ve Valašském Meziříčí za zletilou a za po-
moci veselského pana faráře P. Petra Lu-
bojackého (1848–1916) (farářem ve Veselé 
v letech 1892–1908) jí je vyhledána patřič-
ná partie – o 9 let starší František Čapka 
(1879–1949), statkář v Podivíně (okr. Břec-
lav), který patřil mezi výrazné osobnosti 
politického, hospodářského a  nábožen-
ského života na Moravě v první polovině 
20. století. Událost sňatku, který manželé 
uzavřeli v  kostele sv. Martina ve  Veselé 
dne 9. 1. 1906, nezůstala bez ohlasu teh-
dejšího tisku (viz Selské hlasy), a můžeme 
si tak udělat představu, že tehdy teprve 
27letý František Čapka byl na  Moravě 
známou osobností.4

A právě jejich sňatek (9. 1. 1906) byl oním 
hybným momentem k  vybudování kříže 
na novém veselském hřbitově, coby výraz 
vděčnosti pánům farářům a  Bohu, že se 
manželé našli. Novomanželé po  sňatku 
odcházejí na  ženichův statek v  Podivíně 
(okres Břeclav). Ve  šťastném manželství 
vychovali celkem 8 dětí. I  po  odchodu 
z  Veselé ve  svých darech na  zdejší kos-
tel sv. Martina pokračovali. O  zásluhách 
manželů Čapkových o  kostel sv. Martina 
ve  Veselé se dozvídáme z  farní kroniky 
a publikace veselského faráře V. Zapleta-
la (1944): „Největšími dobrodinci kostela 
sv. Martina jsou statkář František Čapka 
z  Podivína s  manželkou Adélou, rozenou 

Bechnou z  veselského fojtství. V  době, 
kdy drželi fojtství, darovali v  roce 1906 
kříž na nový hřbitov. Když se odstěhovali 
do Podivína, pamatovali na veselský kostel 
ještě více. V roce 1909 darovali dvě sochy 
Božského Srdce Páně a  Srdce P.  Marie, 
v roce 1917 darovali na památku 10letého 
výročí šťastného manželství nové varhany 
od  firmy Jan Mudroch z  Tišnova. V  roce 
1923 byly za  jejich přispění (10.000,- Kč), 
přispění pana arcibiskupa Stojana a  far-
níků pořízeny tři nové zvony (P. Maria vá-
žící 210 kg, sv. Martin 110 kg a  sv. Cyril 
a  Metoděj 93 kg). V  roce 1926 věnovali 
manželé Čapkovi kostelu sochu sv. An-
tonína Paduánského a  dvě nová figurální 
okna v  presbytáři. Na  jednom jest vyob-
razena sv. Adéla, císařovna, a na druhém  
sv. František z  Assisi. Jsou to patroni  

Veselá, římskokatolická oddací matrika, 9. 1. 1906: zápis sňatku Františka Čapky a Adély Marie 
Bechné

František Čapka (1879–1949), poslanec říšské-
ho sněmu (1913–1918) a parlamentu Republiky 
československé (1918–1920)
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manželů Čapkových. V  roce 1933 pořídili 
červené korouhve a  v  roce 1935 zaplatili 
opravu varhan za  1.200 Kč.“ P.  Vojtěch 
Zapletal jejich donátorské aktivity uzavírá 
slovy: „Jejich zásluha je tím větší, že po-
mohli vždy velmi ochotně v  dobách, kdy 
větší obnos bylo těžko sehnat z  místních 
prostředků. Svými velkomyslnými dary 
zapsali se manželé Čapkovi zlatým pís-
mem mezi dobrodince kostela sv. Marti-
na ve Veselé.“ Ještě v  létě 1947 věnovali 
manžele Čapkovi na opravu kostela a fary 
50 000 Kč (!!!). Z  této částky se uhradilo 
pořízení tří (ze čtyř) velkých oken – vitráží 
v  kostele sv. Martina (sv. Václav, sv.Voj-
těch, sv. Ludmila a sv. Anežka Česká).

Téměř na  den předtím, než ukončil svou 
pozemskou pouť (†3. 11. 1949), sepsal 
František Čapka vlastnoručně svou po-

slední vůli, jejíž některé pasáže ukazují 
na  to, jaký to byl velký muž: „Pohřeb si 
přeji jednoduchý, aby to odpovídalo ce-
lému mému životu, bez hudby a  řečnění, 
neboť po celý život konal jsem jen to, kam 
jsem byl vůlí Boží postaven, a to vždy svě-
domitě, neboť jsem to pokládal za  svou 
povinnost křesťanskou, tak i  občanskou.“ 
Adéla Čapková přežila svého muže o více 
jak 20 let. Oba jsou pochováni v rodinném 
hrobě na  čestném místě podivínského 
hřbitova. Jejich četnými potomky žije rod 
dodnes.

Za poskytnuté materiály a  fotografie patří 
mé poděkování panu Františku Čapkovi 
z Podivína, vnuku manželů Čapkových.

Rodina statkáře Františka a Adély Čapkových, Podivín 1928



163

MATERIÁLY

Místo posledního odpočinku manželů Františka a Adély Čapkových, Podivín 2012, foto autor
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1 V letech 1908–1917 probošt kroměřížský, 
1921–1923 10. arcibiskup olomoucký. Dr. Sto-
jan se co by aktivní politik (poslanec Říšské 
rady, po vzniku Československa poslanec Revo-
lučního národního shromáždění Republiky čes-
koslovenské, v letech 1920–1923 senátor) znal 
s ženichem právě z prostředí politicky aktivní 
katolické mládeže, v jejíž řadách František Čap-
ka (1879–1949) začínal svou politickou karieru. 
Na svatbě byl přítomen také JUDr. Mořic Hruban 
(1862–1945), říšský a pozdější československý 
poslanec a senátor, ministr. 

2 František Bechný (6. 12. 1863–14. 8. 1900), 
sedlák, dědic fojtství ve Veselé čp. 6, sňatek  
31. 1. 1887, Veselá: žena Bedřiška Blažkova 
(Fridolina Blaschke, 11. 1. 1870–10. 5. 1896), 
dcera Ignáce Blažka, sedláka a rychtáře v Hra-
nických (dříve Kozích) Loučkách čp. 4 a jeho 
ženy Karoliny, roz. Lazarové z Barnova (u Li-
bavé), dcery: 1) Adéla Marie (25. 6. 1888 až  
28. 11.1971), dědička fojtství ve Veselé čp. 6, 
sňatek 9. 1. 1906, Veselá: 

František Čapka (24. 9. 1879-3. 11. 1949), sed-
lák v Podivíně čp. 234, syn sedláka Matouše 
Čapky (1. 9. 1841–14. 3. 1917) a Kateřiny, roz. 
Lucké (20. 11. 1845–29. 7. 1926) z Podivína 
čp. 234. 2) Bedřiška (Fridolina, 21. 4. 1892 až  
14. 2. 1918), umírá svobodná těsně před sňat-
kem.

3 Osudy veselského gruntu čp. 6 (bývalého fojt-
ství) byly v druhé polovině 19. století následu-
jící: Otec František Bechný (1863–1900) dědí 
fojtství po smrti svého otce Michala Bechného 
(1824–1886) dne 29. 9. 1886. Po sňatku je  
5. 3. 1887 zapsána coby spoluvlastník rea-
lit jeho žena Bedřiška Bechná, roz. Blažková 
(1870–1896). Po smrti ženy její polovici used-
losti dědí 2. 6. 1896 dcery Adéla a Bedřiška, 
které se po náhlém skonu otce stávají dne  
30. 12. 1900 univerzálními dědičkami veškerého 
majetku. K další úpravě vlastnictví fojtství došlo 
po sňatku Adély Bechné s Františkem Čapkou 
dne 29. 01. 1906, kdy oba manželé vlastní ½ 
a sestra Bedřiška Bechná vlastní druhou ½ ma-
jetku. K majetkovému vypořádání se sestrou 
Bedřiškou dochází dne 9. 8. 1906. Celé fojtství 

pak vlastnili manželé František Čapka a Adéla 
Čapková, roz. Bechná. Manželé pak bývalé fojt-
ství ve Veselé čp. 6 dne 30. 6. 1908 prodávají 
dosavadním nájemcům - Janu a Anně Zuzaňá-
kovým, v jejichž držení je fojtství dodnes. Mimo-
chodem Jan Zuzaňák vystupuje dne 9. 1. 1906 
coby nevěstin svědek.

4 František Čapka (24. 9. 1879 Lanštorf (Ladná) 
až 3. 11. 1949 Podivín) byl statkářem, průmysl-
níkem, v letech 1913–1918 poslancem rakous-
ké Říšské rady za okresy Břeclav a Hodonín, 
v letech 1913–1918 poslancem Moravského 
zemského sněmu jako jeden z 19 českých ka-
tolických poslanců a v letech 1918–1920 po-
slancem Revolučního národního shromáždění 
Republiky československé za Československou 
stranu lidovou (1918–1920). Od mládí proje-
voval vůdčí schopnosti. Mezi mladou generací 
byl velmi oblíbený a populární. Angažoval se 
v katolických rolnických spolcích. Od roku 1904 
se stal členem výboru a předsednictva Ústřed-
ní jednoty venkovské záložny v Brně. Zakládal 
a předsedal akciovému pivovaru v Břeclavi, 
předsedal dozorčí radě Uhelné společnosti Kar-
bon v Brně, byl cenzorem Národní banky v Pra-
ze, železničním radou v Brně, místopředsedou 
Jednoty hospodářských družstev v Brně, spolu-
zakládal Syndikát řepařů, působil na Plodinové 
burze (burzovni rada a rozhodčí). Podporoval 
Matici hodonínskou i další akce vlasteneckého 
a sociálního charakteru, na kterých se často 
sám podílel. Ze svědectví současníků vyplývá, 
že to byl člověk obdařený nadprůměrným na-
dáním, velmi zbožný, zásadový, neuvěřitelně 
pracovitý. Byl vyhledáván širokou veřejností, 
žádnému neodmítl poskytnout radu a pomoc.
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Ve  Valašském muzeu v  přírodě v  Rož-
nově pod Radhoštěm v  areálu Valašská 
dědina se od  roku 2010 pěstuje konopí 
seté (Cannabis sativa L.). Pěstování volně 
navázalo na předchozí, v roce 2009 čers-
tvě otevřenou spolupráci s Konopářským 
svazem České republiky (dále ČKS), který 
zde v  rámci výstavy Úroda z polí, zahrad 
a sadů aneb Valašský hortikomplex před-
stavil svou konopnou expozici. V letošním 
roce k ní přibyla i malá ukázka zpracová-
ní konopí vypěstovaného již na mateřské 
půdě muzea.

V posledních letech se tento rostlinný druh 
opět dostává do  popředí zájmu. Jak ale 
často můžeme soudit z reakcí návštěvníků 
Valašské dědiny, střední a  zejména mla-
dá generace si účel pěstování této rostli-
ny u nás v muzeu pramálo spojuje s jejím 
původním základním významem, tedy že 
jde především o přadnou rostlinu a že se 
jedná o technické konopí, nikoliv indické.

Z nemnoha informací o rozšíření pěstová-
ní konopí v  našem regionu jednoznačně 
vyplývá, že konopného pevného vlákna 
využívali koncem 18. století až po  první 
polovinu 20. století zdejší drobní pěstite-
lé přednostně k výrobě popruhů, provazů 
a  lan, která sloužila buď jim samotným 
v hospodářství, nebo se vyvážela pro vyu-
žití např. v loďařském průmyslu. Konopná 
lana bývala neobyčejně pevná, a pokud se 
zároveň napustila konopným olejem, bez 
problémů odolávala i slané mořské vodě. 
Ze semen se lisoval kvalitní konopný olej 
vhodný ke  svícení, ale např. i  k  výrobě 
léčivých mastí; v podstatě měl univerzál-
ní využití. Vyčesaná koudel i  vypadané 
pazdeří sloužily jako kvalitní izolace a su-
chou hmotou se mohl nakonec podestýlat 
dobytek.1 Domácké tkaní zde mělo prav-
děpodobně také své místo, ale výroba ko-
nopného plátna nebyla vzhledem k  malé 
produkci plodiny hlavní činností. Ta se 
soustředila do jižnějších oblastí Moravy.

Zasvěcení pracovníci muzea dobře ví, jak 
na  vlákno kvalitně zpracovat ovčí vlnu, 
případně len. Se zpracováním konopí zde 

POKUS O PĚSTOVÁNÍ 
A ZPRACOVÁNÍ KONOPÍ 
SETÉHO VE VALAŠSKÉM 
MUZEU V PŘÍRODĚ 
V ROŽNOVĚ POD 
RADHOŠTĚM

Šárka Kramolišová
S ohledem na jednoroční zpoždění ve vydání 
sborníku za léta 2011–2012 způsobeném tech-
nickými důvody byl původní příspěvek doplněn 
o poznatky a zkušenosti také z roku 2013.
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však doposud nebylo příliš praktických 
zkušeností. Z  dostupných (a  velmi stro-
hých) pramenů je známo, že na Rožnov-
sku bylo jeho pěstování pouze okrajovou 
a  individuální záležitostí. Mohutná zelená 
hmota vyžaduje kvalitní půdu a množství 
živin, což zdejší podmínky nemohly zaru-
čit, nicméně tento rostlinný druh má ob-
divuhodnou schopnost poradit si i v hor-
ších podmínkách. Produktivní pěstování 
konopí se každopádně soustředilo spíše 
na jih, do úrodnějších rovin a nížin. Drobné 
stopy nás tak vedou od Rožnovska smě-
rem ke  Vsetínu a  zejména do  okolí Va-
lašskokloboucka, dále západněji do okolí 
Bystřice pod Hostýnem nebo k  Přerovu. 
Na  Hané bylo pěstování konopí již zcela 
běžnou záležitostí. 

Ustupující tendenci v  produkci konopí 
v českých zemích výstižně popisuje Jind-
řich Obršlík v článku Z historie pěstování 
konopí v Čechách a na Moravě. Uvádí, že 

o  skutečném rozsahu pěstování konopí 
v našich zemích nemáme až do poloviny 
18. století určitější informace, zejména 
v obdělávané ploše a výnosech z ní.2 Ur-
čitou naději skýtá plánované prostudování 
archivních materiálů, zejména statistik žní 
pro Moravu dle jednotlivých obcí. Z  do-
savadních zjištění – z dotazníku k výměře 
a  výnosu pěstovaných plodin pro soudní 
okresy rožnovský, valašskomeziříčský 
a  vsetínský z  roku 1873 vyplývá, že ko-
nopí se v  tomto roce pěstovalo na ploše 
59 jiter, což je asi dnešních 34 ha, pouze 
v okrese vsetínském. V ostatních bylo zřej-
mě tak bezvýznamné, že se do statistiky 
ani nedostalo. Pro srovnání – len se v tém-
že roce pěstoval na výměře: soudní okres 
rožnovský – 208 jiter (cca 120 ha; 1 jitro = 
0,5755 ha), soudní okres valašskomeziříč-
ský udává 48 jiter (cca 28 ha) a vsetínský 
60 jiter (cca 35 ha).3 Z dalších údajů pu-
blikovaných J. Obršlíkem víme, že k roku 
1876 zemědělci v Čechách konopím oseli 

Rostliny konopí během vegetace na políčku v areálu Valašské dědiny, foto Š. Kramolišová, 
červenec 2012, fotoarchiv Valašského muzea v přírodě
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jen nepatrnou plochu, ve Slezsku žádnou 
a  na  Moravě 1320 jiter. O 10 let pozdě-
ji (roku 1886) se v Čechách sklidilo 1050 
centů konopí a na Moravě 5930 centů 
(cca 53,55 t a 302,43 t; 1 cent = 51 kg). 
Protože se však i v našich zemích kono-
pí poměrně hodně zpracovávalo, je jisté, 
že se většina suroviny v  tomto období 
již dovážela.4 Tuto skutečnost potvrzu-
je také Jan Adamec ve  své práci z  roku 
1923 Stav pěstování konopí u nás druhdy 
a  nyní.5 V  soupisu historických materiálů 
sesbíraných Eduardem Domluvilem Obra-
zy ze života rolnického na Valašsku od XVI. 
do XIX. století vydaných již v roce 1900 se 
v drobných poznámkách dovídáme o ko-
nopí jako běžné součásti hospodářství. 
Autor využíval zápisů z   registrů blízkých 
obcí Brňov, Bynina, Hrachovec, Jasenice, 
Krhová, Střítež, Veselá a  dalších. Cituji: 
Pěstovali již předkové tytéž obilniny pod-
zimé a  jaré a  tytéž jařiny a  zeleniny, jaké 
dnes v okolí se daří. Jsou to plodiny násle-
dující: žito (pšenice), rež, ječmen, oves, (již 

roku 1634 rozeznávali oves tvrdý a rychlík), 
souržici (žito společně s  ječmenem), z  ja-
řin se pak jmenují již v nejstarších zápisech 
kupních: pohanka, proso, hrách, konopí 
a len...6 

Vymínil sobě Vítek jednu měřici „obilé 
na chléb“ (v Bynině 1641). Semeno lněné 
nazývali též semencem: „Vymínil sobě se-
mence lněného a konopného po půlvrtli.“ 
Jest zřejmo z toho,že seli nepochybně toli-
ko domácí lněné semeno, neznajíce ještě, 
jak pozdější zkušenost naučila, že lepší jest 
len, zaséváli-se u nás semeno z krajin se-
vernějších , z pruského Slezska, Ruského 
Polska atd. dovezené.7

 Spíše lze poznati, kolik výminkáři sobě 
vymínili. R. 1596 vymínila sobě matka 
na synu, jenž po otci grunt ujal: jedna kráva 
aby se jí při gruntu chovala, 3 vrtle obilí tvr-
dého na zimu, 1 měřici ovsa na vesno aby 
jí přisíval, záhon na zelí, záhon na konopě, 
záhon na len a vůz sena jí dávati má.8 

Co se zásob obilí týká, lze toliko někte-
ré v  tom případy uvésti. R. 1635v dub-
nu přídáno na  Křivém ku gruntu: obilí(rži) 
na  chléb 15 měřic, ovsa 20, ječmene 2, 
pohanky k semenu 2, semence konopné-
ho 1 vrtel, lněného půl vrtle…9

O přadivu mluví se na fojtství i na chaloup-
ce hoferské, vdova fojtová vymínila si prá-
vě tak záhon na  len a na konopě a místo 
ve  stodole na  tření jako zahradnice. Kde 
pozůstalost po  rodičích se nepopisuje, 
mluví se obyčejně o plátně i o přízi: předlo 
se v zimě v každém domě.10

Jiné zprávy o  šatech znějí: šaty sirotků 
Tomana Dubského L.P. 1580 – nejprve 
(páni úřad) přijali jsme 4 plachty konopné  
a  3 koudelné, kasánek i  s  černou, suk-
ně 1 dikovou, kabátek atlasový, roušek 
4 bavlněné a  lněné všechny. A  nic více. 
Konopného plátna 28 loket, též tlustého  
23 loket.11

Svazky konopí v místě máčení, foto Š. Kramo-
lišová, září 2012, fotoarchiv Valašského muzea 
v přírodě
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Detail vlákna při ukončení máčení, foto Š. Kramolišová, září 2012, fotoarchiv Valašského muzea 
v přírodě

Svazky konopí před odvozem k sušení, foto Š. Kramolišová, září 2012, fotoarchiv Valašského 
muzea v přírodě
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Úsměvnou “konopnou“ příhodu z  jižního 
Valašska nám poskytla bývalá pracovnice 
muzea paní Vanda Vrlová z  Valašského 
Meziříčí, která ji zaznamenala od  svých 
přátel z  Nedašova: Rodina měla 14 dětí, 
starali se o živobytí, jak se dalo. Peněz ne-
bylo nazbyt, proto se snažili všecko vypěs-
tovat vlastními silami a  dle tradice svých 
předků. Doma připravovali výbavu pro 
všecky dcery, které dostávaly mj. i konop-
ná ložní prostěradla, samozřejmě z vlastní 
sklizně konopí. V té době – před víc jak 20 
lety, ještě nebylo užívání konopí jako halu-
cinogenní drogy natolik rozšířeno, aby se 
nad jeho pěstováním někdo pozastavoval. 
Ale jednou přišli do hospodářství tehdejší 
příslušníci bezpečnosti a  už od  vrat žasli 
a šli do kolen, doslova, když objevili drobné 
konopné rostlinky klíčící i z nepatrné vrstvy 

půdy mezi dlážděním dvora. Prsty a nožíky 
je vyšparovali, počítali a  představovali si, 
co to bude za zátah, až objeví vlastní pěstír-
nu. Hospodář je klidně s čistým svědomím 
zavedl na pole s letošní úrodou a četníci se 
nestačili divit, jak krásné vzrostlé rostliny 
bez jakéhokoliv utajení tam rostou. Hned 
se začali ohánět zákony a paragrafy i čísly 
označujícími počet let jako postih za neo-
právněné pěstování halucinogenní rostliny. 
Marné bylo vysvětlování, že o nic takového 
se nejedná, je to technické konopí k běž-
nému zpracování na  vlákno, to spředené 
na  niti, z  něj utkané plátno a  z  toho pak 
ušity prostěradla pro dcery. O  rozdílnos-
ti mezi oběma druhy konopí páni neměli 
tušení a sesílali hromy blesky na celou ro-
dinu. Velice dlouho trvalo a doloženo mu-
selo být mnohým svědectvím, než uvěřili, 

Ukázka obrazu z 12dílné sady akvarelů A. Landsfeldové, Zpracování konopí – 3. vytrhávání kono-
pí, poskoných, fotoarchiv Valašského muzea v přírodě
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že s drogou to pole nemá nic společného. 
Ani si nenechali vysvětlit, co práce dá, než 
je z  rostliny zmíněné prostěradlo, a  kdoví 
zda uvěřili, že rostlinky ledakde na  dvoře 
rostoucí se tam dostaly zcela náhodou, jak 
se trousila seménka při sklizni. K historce 
autorka přidává také svou vzpomínku: Ko-
nopné plátno bylo užíváno v celém regio-
nu, ale např. na Rožnovsku se možná pěs-
tovalo jen v hodně dřívějších dobách, je tu 
na  ně nevhodná půda. Plátno bylo větši-
nou hrubší než lněné, proto z něj u rubáče 
byl jen podolek, opléčko spíš z lněného. To 
hrubé bylo užito např. na  vozové plachty 
a také na ty do lože. Z konopných vláken 
se dělaly i provazy, známé byly zrovna ty 
krúcené v  Zašové, tam se dělala i  lodní 
lana.12

Nepříliš optimistickou situaci ve  vztahu 
k  tehdejší vlastní produkci konopného 
vlákna popisuje taktéž útlá, ale výstižná 
publikace ředitele Střední zemědělské 
školy v  Přerově Jana Adamce Stav pěs-
tování konopí u  nás druhdy a  nyní vyda-
ná v  roce 1923: S moderním, dokonalým 
zpracováním průmyslovým pak dřívější, 
jednodušší, více jen pro hospodářství se 
hodící způsob zpracování ovšem soutě-
žiti nemohl. Pěstování ve  střední Evropě 
opět upadá, poněvadž tu pěstování ko-
nopí s  pěstováním řepy cukrovky ovšem 
konkurovati nemůže. Pěstování konopí 
zaujímá v našich zemích podřadné místo. 
Pouze na Slovensku a v Podkarpatské Rusi 
se dosud značně pěstuje a zabírá tu větší 
rozlohu půdy poměrně než len.13 Přičemž 
v samotném Přerově fungovala ve 20. le-
tech 20. století továrna přímo na zpraco-
vání konopného vlákna (i  semene), a  to 
pod firemním označením Heinika dědici 
a spol. – přádelna konopí. 

Podíváme-li se na  sbírkový fond Valaš-
ského muzea v  přírodě, nalezneme zde 
jen nevelké množství předmětů s vazbou 
na  konopí. Jedná se převážně o  několik 
kusů konopných textilií a nářadí, využíva-
ného společně také pro zpracování lnu. 
Většinou se jedná o ložní plachty, trávnice 
či pytle, ale také pruhy konopného plátna 

či přadénka s  konopnou nití, vše půvo-
dem povětšinou z okolí Valašskoklobouc-
ka. Zajímavostí je ucelený 12dílný soubor 
akvarelových obrazů s názvem Zpracová-
ní konopí autorky Alžběty Landsfeldové 
z  roku 1967, na  němž je zachycen celý 
proces zpracování konopí ve venkovském 
prostředí, od podzimního hnojení záhonů 
až po přípravu ke spředení. Ačkoliv se ne-
pochybně jedná o výjevy ze Slovácka, celý 
proces je zde názorně přiblížen.

Podobná je situace v Muzeu regionu Va-
lašsko ve Vsetíně, kde lze zmínky o zpra-
cování konopí nalézt jen u několika málo 
předmětů, dle konkrétního zjištění: kolo-
vrat na předení jemnějších lněných a ko-
nopných nití (lokalita: Rajnochovice nebo 
Huslenky(?), dat.: okolo roku 1860), kolo-
vrat na předení hrubších konopných a lně-
ných nití (lokalita a datace neuvedeny), vo-
zíky na  výrobu konopných nebo lněných 
provazů (lokalita: Huslenky-Kychová).

ZPRACOVÁNÍ KONOPÍ VE VALAŠSKÉM MUZEU 
V PŘÍRODĚ
Ve  Valašském muzeu v  přírodě konopí 
pěstujeme na  políčkách v  areálu Valaš-
ská dědina, kde se v  rámci prezentace 
tradičního zemědělství snažíme využívat 
a používat tradičních technologií v obhos-
podařování pozemků, tedy jejich obdělá-
vání s využitím koňské i lidské síly, hnojení 
přírodními produkty atd. Záhony pro osetí 
konopím jsou samozřejmě součástí této 
péče. Vždy na  podzim na  políčkách za-
oráváme chlévský hnůj z vlastní produkce, 
na jaře se pak políčka opakovaně povláčí. 
Výsadbu jednotlivých plodin střídáme.

K  pokusu započatému v  září 2012 jsme 
využili části současného porostu tech-
nického konopí na  poli nad objektem 
označovaným Fojtství z Lidečka. Rostliny 
byly tento rok velmi dobrého a mohutné-
ho vzrůstu. Jak je již výše uvedeno, osivo 
pocházelo od  ČKS; jednalo se o  odrůdu 
Bielobrzeskie. Rostliny jsme sklidili kosou 
a v malých volných svazcích jsme je pone-
chali opřené o sousední ohradu. 
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S  ohledem na  víceméně spontánní roz-
hodnutí provést praktický pokus s  vlast-
ním zpracováním konopí a  dosavadním 
praktickým neznalostem nebyly zavčas 
v  počátcích pokusu vytvořeny optimální 
podmínky pro dodržení správného tech-
nologického postupu při zpracování rost-
lin konopí pro získání vlákna, konkrétně 
vystihnutí správné délky máčení. 

Ve svém okolí se nám však podařilo oslo-
vit přímého pamětníka zpracování kono-
pí, pana Pavla Kořenka (nar. 1944), který 
ve  svých chlapeckých létech pomáhal 
v  hospodářství svých prarodičů v  obci 
Huslenky na Vsetínsku a který nám k na-
šemu pokusu kromě svých vzpomínek 
poskytl velmi cenné praktické rady. Pře-
pis záznamu rozhovoru je uveden v závěru 
této zprávy.

Po  několikadenním zavadnutí sklizených 
rostlin jsme máčeli celkem 12 svazků. 
Pro máčení byla vybrána mělčina rybníka 
(močidlo) u  tzv. Tomkova mlýna v  areálu 
Mlýnské doliny, kde voda protéká mírným 

proudem směrem do  náhonu prochá-
zejícího celým areálem Mlýnské doliny. 
Svazky konopí byly z důvodu pozdějšího 
možného srovnání namočeny ve dvou zá-
řijových termínech. Při namáčení jsme je 
zatížili po obou stranách dřevěnou fošnou 
a kameny, aby zůstaly ponořeny v  hloub-
ce cca 40 až 60 cm. Rostliny, respektive 
samotný postup uvolňování vlákna jsme 
průběžně kontrolovali. Po  týdnu máče-
ní se kutikula dala mechanicky oddělit, 
po  dalším ponechání ve  vodě bylo mož-
no pozorovat úplné samovolné oddělení 
vlákna od  bílého vnitřního dřeva. V  tuto 
dobu již byly rostliny připraveny k ukonče-
ní máčení. První čtyři svazky jsme z vody 
vyňali tedy po patnácti dnech, druhou vár-
ku osmi svazků po  devíti dnech. Svazky 
jsme ihned očistili čistou vodou od mírně 
zahnívající hmoty a do druhého dne jsme 
je před odvozem k  řádnému usušení po-
nechali k  proschnutí „na  stojato“ opřené 
o stromy. U obou různě máčených rostlin 
jsme zaznamenali viditelný rozdíl v naruše-
ní vláken. U rostlin ponechaných ve vodě 
patnáct dní se vlákna až příliš lehce třepi-
la a organická hmota vzhledem ke stojaté 
vodě silně zahnívala a zapáchala; rostliny 
byly ve  vodě zanechány pravděpodobně 
zbytečně dlouho, jelikož vlákna by se ne-
měla trhat. V  případě svazků máčených 
pouze devět dní se výsledný efekt ukázal 
jako optimálnější. Svou roli zde samozřej-
mě sehrála nepochybně teplota a charak-
ter močidla.

Na kryté uzavřené terase jsme svazky roz-
ložili na dřevěné stojany, aby rovnoměrně 
prosychaly. Dokonale proschlé rostliny 
pak přečkaly zimu v patře objektu Fojtství 
z  Lidečka zpět ve  Valašské dědině. Vli-
vem působení mrazu a vzduchu dochází 
k dalšímu štěpení stonků, což přispívá k 
výsledné kvalitě výsledného vlákna

a vůbec samotného zpracování.První fáze 
byla tedy úspěšně zakončena.

Pro rok 2013 jsme k osetí konopím vyčle-
nili plochu 5 x16 m v sousedství loňského 
záhonu. Vzhledem k  nebývale špatným 

Lámání na lamce, foto Š. Kramolišová, srpen 
2013, fotoarchiv Valašského muzea v přírodě



173

MATERIÁLY

klimatickým podmínkám, kdy ještě v polo-
vině dubna ležela na záhonu vrstva sněhu 
díky velikonoční nadílce, jsme byli nuceni 
plochu osít až v  pozdní dubnový termín. 
Půda byla těžká, mokrá a studená. „Na ši-
roko“ jsme vyseli dva vzorky osiva, jeden 
totožný se vzorkem loňským a další, osi-
vo USO 31 (jednodomá odrůda zapsaná 
na  seznamu povolených odrůd v  Evrop-
ské unii, původem z Ukrajiny), který jsme 
získali od Občanského Sdružení Konopa. 
Na  celkové kvalitě vyprodukovaného ko-
nopí se bohužel podepsala výše zmiňo-
vaná nepřízeň počasí v  jarních měsících 
i  pozdější poměrně nízké teploty během 
vegetačního období. Rostliny narostly 
do  nižšího vzrůstu a  porost byl prořídlý, 
neboť vlivem častých dešťů se klíčící se-
mena slévala do  hnízd. Nicméně rostliny 
po  sklizni prošly opět stejným procesem 
jako v loňském roce a příští rok bude na-
sušený materiál opět zpracován.

Během léta 2013 jsme se pustili do zpra-
cování loňského usušeného konopí. Po-
stupným zkoušením jsme se dopracovali 
k větší efektivitě a výtěžnosti vyčesaného 
vlákna. Ačkoliv je postup zpracování té-
měř totožný se zpracováním lnu, dlouhá 
a  velmi pevná konopná vlákna mají svá 
specifika. Zkrácené stonky (pouze jejich 
středová část) se v první fázi poláma-
ly na  lamce, přičemž vypadala většina 
pazdeří. Jelikož jsou stonky konopí výraz-
ně pevnější než lněné, je dobré je při lámá-
ní v lamce otáčet do stran, aby se dosta-
tečně rozlámaly a  oddělilo se co nejvíce 
pazdeří. Délka vlákna se již při tomto prv-
ním lámání výrazně prodlužuje. Ve druhé 
fázi jsme stonky protahovali potírkou, až 
odpadl zbytek pazdeří; vzniklé vlákno bylo 
„zubatě“ zvlněné a  velmi dlouhé. Ve  tře-
tí fázi se vlákno pročesávalo na  drhlenu, 
přičemž právě délka vlákna způsobovala 
potíže, neboť mezi zuby drhlenu zůstávalo 
velké množství pocuchaného vlákna, tedy 

Vyčesané konopné vlákno, foto Š. Kramolišová, srpen 2013, fotoarchiv Valašského muzea 
v přírodě
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koudele, která se dala dále pročesat už jen 
obtížně. Pramen vlákna je lépe pročesá-
vat postupně od  jednoho konce, aby ne-
vznikal tak velký odpad. Při tomto prvním 
pokusu jsme si všímali poměru použité-
ho svazku suchého konopí a  výsledného 
svazku již vyčesaného vlákna. Vyčesané 
prameny jsme nakonec spletli „do věneč-
ku“ a později pak vlákno spředli na kolo-
vratu. Výsledné vlákno se výrazně odli-
šuje od  lněného, je nepravidelné tloušťky 
a  „chlupatí se“, což přirozeně způsobuje 
technický problém při průchodu jehlou. 
Následně jsme vlákno stočili na  ručním 
strojku do provázků o různé síle. Výsledný 
provázek o  průměru cca 0,5 cm se uká-
zal být velmi pevným, zároveň se však ze 
stran hojně třepil od vyčnívajících vláken, 
což mohlo být způsobeno právě nekvalit-
ním máčením a  nedostatečným dosuše-
ním, jak jsme se dozvěděli později. 

Ve zpracování usušené hmoty ze sezóny 
2013 bychom rádi pokračovali také v roce 
2014. Nadále pokračujeme v  archivním 
studiu a rádi bychom připravili taktéž ně-
kolik workshopů.

ZÁZNAM ROZHOVORU S PAMĚTNÍKEM  
PAVLEM KOŘENKEM (VÝBĚR)
Jak už bylo výše uvedeno, pan Pavel Ko-
řenek (nar. 1944) v dětství a mládí často 

pobýval u svých prarodičů v obci Huslen-
ky na Vsetínsku, v místní části Bařiny-Ky-
chová. Jeho dědeček Jan Václavík (1891-
1977) zde byl hospodským a  zároveň 
hospodařil na  místních pozemcích (našli 
jsme společně na  mapě); dle slov pana 
Kořenka se jednalo o velké hospodářství. 
Vzpomínky pana Kořenka spadají do roku 
1958, kdy svému dědečkovi pomáhal při 
sklizni konopí i při jeho pozdějším zpraco-
vání. Také v tomto případě představovalo 
konopí pouze doplňkovou plodinu a slou-
žilo především ke  zhotovování provazů 
pro vlastní využití v hospodářství. Případ-
né přebytky byly dále vykupovány nebo 
je bylo možné směnit za  jinou potřebnou 
naturálii či službu. 

Děda, on to totiž pěstoval hlavně na  vý-
robu teho provazu. Na  ty provazy přímo. 
On to sekal tak, aby co nejvíce té hmoty 
zůstalo. Takže enom minimum zůstávalo 
na  poli, úplně naspod, nakraj a  sekal to 
sekyrkú. A  i pak, později to stříhal, ale né 
žačkú. To se nesekávalo. No a plno toho 
zas tolik neměl. Já nevím… Půl hektaru? 
Nebo hektar? Těžko říct. No tak hektar 
by byl aj moc. No ano, ale bylo to dycky 
rozvěsené v téj stodoli a bylo teho poměr-
ně dost. Ale ještě před tým, než se to do té 
stodoly dávávalo, se to na tom poli otoči-
lo nahoru tyma stonkama, protože kdyby 

První výrobek – pro-
vázek ze spředeného 

konopného vlákna, 
foto Š. Kramolišová, 
září 2013, fotoarchiv 

Valašského muzea 
v přírodě
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na to pražilo to slunko, tak by to předčas-
ně dozrálo. A ony by praskly a to semeno 
by se vysypalo do tej hlíny a byla by velká 
ztráta. Ale byly to svazky mini teho čerstvě 
posečeného konopí. Toto bylo vlastně to 
rosení. No a když on to tam do tej stodoly 
pak pověsil, jak sem říkal, tak aby to poma-
ly zrálo, dával eště pod to papír, aby když 
některé ty tobolky praskly, aby se semeno 
nedostalo do  té hlíny. Tam se to věšalo, 
tak dolů, enem toto kvůli temu semenu, 
než se to dávalo do  té vody. On to děda 
zkoušel rukú, jestli už to je, a pak se to te-
prve máčalo… 

On to potom sundal a protože tam u nás 
tam v tem nebyla voda, takže přímo za tu 
stodolu se to dávalo na louku. Rozprostře-
lo se to tak jak len. Len se dával ale dříve 
do takových stojanů. Dežto on to rozpro-
střel, a protože nebyla voda, tak to každý 
den lél. Já musel co dvě nebo tři hodiny. 
Jsme to museli jako děcka polévať. To už 
byla náhrada máčení. To nebylo to rosení, 
které se dělá po sklizni, ale to bylo to má-
čení už. No a to vím taky, když byla někde 
voda, dávalo sa to do potoků, které mírně 
tekly. Močilo se to tak dlúho, až ste to vy-
táhla a zjistila, že je to popraskané. Někdy 
to vyšlo i na  tři neděle, tak 21 dnů. Když 
přišly ty první zámrazy, tak se to z té vody 
vytáhlo, zavěsilo se to v  té stodole znovu 
a  nechalo se to promrznut. To znamená, 
aby to takzvaně odkapalo, aby té vody co 
nejméně z  teho ušlo. A aby to nezplesni-
vělo. A v tom momentě jak to doschlo, tak 
to začínalo praskať. Tak se to právě ne-
chávalo přejíť eště raz tým mrazem, když 
bylo tam zbytek vody, tak ten to roztrhal. 
On to narušil, a  pak teprve se to začalo 
na tem drhlíku té kutikuly zbavovat. Toto se 
pak někdy i vozilo do teho Frenštátu, kde 
to zpracovali dalej. No a někdy tam ještě 
zbyly, (ale to většinou už nebývalo), nějaké 
zbytky ještě aj teho semene a teho pazdeří. 
Protože on jak to drtil, tak se to objevovalo 
na té zemi, tak to sloužilo i  třeba jako vý-
plň nebo na stlaní, i jako krmivo. Dávalo se 
do teho i nehašené vápno a míchalo se to 
s řezinami. A sloužilo to jako výplň, když se 
dělávaly tyto chalupy. Proč se do toho dá-

valo to nehašené vápno - no bylo to proto, 
aby se do  toho nepúšťaly myši, aj třeba 
osy, brouci a podobní. Tak proto se to tam 
dávalo. Pozor ale, když to nebylo dosť po-
praskané, máčalo sa to vícekrát, i když to 
už bylo suché. Bylo potřeba, aby se to na-
bobtnalo znovu, aby se ta kutikula narušila. 
A pak se to znovu sušilo a tým to došlo…

To semeno většinou sloužilo na  lisování. 
Kromě lisování se to používalo i  jako pro 
léčení. To on ho aj vařil. Vidím to jako dnes, 
jak ten hrnec klokočoval, to uplně vystu-
povalo z  teho. No a  slúžilo to pro zvířata 
na  léčení třeba, já nevím, co se většinou 
u krav stávalo, že když něco zežrala, třeba 
brambor, že jí to tady uvízlo. Takže se to 
promazalo, přesně tak. Takže vlastně pro 
ty zvířata, ale používal to i na mazání pro 
lidi, prostě na kůži, když bolely nohy nebo 
hlavně dyž se stávalo, což velice pomálu, 
sem byl překvapený, na omrzliny. Vařil to 
semeno, nic jinčího s tým. To potom udělal 
z  toho nějakou kaši. Ta kaše se uchova-
la, jen tak bez sádla se dala do  chladna, 
aby to nežluklo. Měl to pro vlastní potřebu 
a dyž teho měl více, tak to i nabízel. Ale já, 
co sem ho viděl, většinou to spotřeboval 
sám, protože to dával i  jako krmivo, teda 
i to semeno, ale uvařené. Když se mu třeba 
telila ta kráva, tak po tem otelení, na vyčiš-
tění. Nebo prasnice když se oprasila, byly 
malé selata. Nebo pro koně to samé. On 
i část toho osiva nebo toho semene i pro-
dával jako na  olej, ale jen když teho měl 
přebytek, tak to nabízel, ale většinou zase 
protože se svítívalo, takže on si to nechal 
nalisovat. No a dělil se tým způsobem, že 
on to neplatil. Ale část teho, co tam dal 
jako naturální formou, si bral zpět. Ta lisov-
na byla na Hovězí. To bylo tam pro to okolí. 
No už to tam dneska není. Vedle toho byla 
Vráželova pila. Dneska ta pila tam pořád 
je. A  vedle té pily je dneska ještě fabrika 
na zpracování vlny.

Přes zimu se to usušilo a během té zimy 
se to muselo zpracovat, protože pak ne-
byl čas. Jako děcko bych to při tom motá-
ní provazů neobtočil, že to bylo těžké, ale 
já jsem třeba zametal, odnášel sem nebo 
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zkrátka takové ty lehké práce, co jako 
děcko jsem byl schopen. No potom na to 
vlákno, které se získalo, byl takový, temu 
se říkalo česač! To byl takový hřeben, to 
bylo stejné aj na len. No on to měl dřevě-
né zuby, ale ty byly takové dlouhé, potom 
v pozdější době na tem měl děda nasazený 
takový prstenec, něco podobného jak když 
se šilo dříve , na  jehlu, na to postrkování. 
On už to na tym měl nasazené a tím se to 
rozčesávalo. No to znamená, že to taky 
ukázalo, když bylo třeba nějakým tým způ-
sobem to vlákno aj narušené. Ono se to 
pak totiž roztrhlo. Tak se mu to na to mo-
talo. Takže on to takzvaně pročesal a měl 
z teho to vlákno.

On už měl třeba zajištěné kšefty, jako 
na kolik tých provazů musel mít to kono-
pí. A to pak on zanesl na ty provazy tomu 
sousedovi, ten to potom zmotal, měl stroj 
na  motání provazů. Donesl pak dědovi 
už hotové provazy a  on mu zase neplatil 
penězi, nýbrž zase tou hmotou. Děda ty 
provazy převážně používal pro vlastní po-
třebu. A  taky ty provazy někdy prodával, 
když jezdívali prodávat dřevo do teho Ně-
mecka, brali to při jednom s sebou. Když 
měl přebytky hlavně. Ten Šturala jezdíval 
původně až do  Německa, do  Hamburku. 
On prodával především svoje dřevo. To-
tiž dříve, na tým západě, v  tom Německu 
a především ve Švédsku bylo naše dřevo 
velice vyhledávaný artikl. Bylo velice pev-
né, ty léta byly u sebe, byly moc husté. Že 
se říkávalo, že se to nedalo ani uřezat. Že 
se to doslova muselo, když oni to kácívali, 
někde používať pilku na  železo. A  tam to 
kupovaly především loďařské společnosti, 
na výrobu těch stěžní. Protože v  té době 
bylo ještě hodně plachetnic. Tak ti to prá-
vě kupovali anebo na prkna na těch lodích. 
Vím o  tom, že dokonce jako strýc jeden-
krát do toho Německa taky jel, vezl ty pro-
vazy. No a když je tam vezl, tak on už to 
měl s  tyma domluvené. Ty provazy, které 
se do toho Německa vozily tým loďařským 
společnostem, to sloužilo jako tažná lana 
na přitáhnutí k tomu molu. Ale tyto provazy 
se musely nejdřív doma ještě upravit. Zase 
se použil ten konopný olej, se to do teho 

namáčelo, aby to tým mořským podnebím 
a vodou tolik nevysychalo. Jinak by neby-
lo tak pevné a hlavně pružné. Když se to 
napustilo, tak se to promastilo, pak se to 
usušilo a teprv se to vezlo. A potom byl ten 
provaz stále vláčný a zkrátka nepraskal. Ty 
provazy pro lodě byly moc silné. Ale on je 
dělal různé. I pro vlastní potřebu, tak po-
dle toho, jak je potřeboval. Když se zrov-
na s tím paluzovalo, sváželo seno na tem 
žebřiňáku se použil samozřejmě paluz, to 
je to dřevo tým prostředkem a z kraja, ze-
předu i  zezadu se používal provaz. Na  to 
přitáhnutí. Silnější provazy třeba sloužily 
na stahování dřeva aj. Nejslabší se použí-
valy při telení. To vidím jak dneska, vlastně 
to nebylo silnější jak prst, ale ty konopné 
provazy byly úžasně pevné a  navíc měly 
velkou trvanlivost.14
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PREZENTACE LIDOVÉ 
STRAVY VE VALAŠSKÉM 
MUZEU V PŘÍRODĚ

Helena Cviklová

Tento příspěvek je věnován některým 
současným prezentačním aktivitám, kte-
ré Valašské muzeum v přírodě v Rožnově 
pod Radhoštěm (dále jako VMP) nabízí 
návštěvníkům v oblasti lidového stravová-
ní. Stravování, každodenní nutná součást 
našeho života, je ve VMP od jeho počátků 
až do  současnosti doplňkovou aktivitou 
v řadě tematických programů. Pro muzejní 
návštěvníky je zajímavým a vyhledávaným 
oživením pořádaných akcí, přijímaným 
velmi pozitivně. 

Prezentace lidové stravy ve  Valašském 
muzeu v přírodě vychází především z po-
znatků o historii lidové stravy, sepsaných 
v  knize Lidová strava na  Valašsku, jejímž 
autorem je etnograf, folklorista a  eme-
ritní ředitel Valašského muzea v  přírodě 
PhDr.  Jaroslav Štika, CSc. Kniha je bo-
hatým zdrojem informací o  lidovém stra-
vování, jeho vývoji, úpravě jídel, částečně 
o  životě Valachů a  jejich zemědělském 
hospodaření. Je doplněna o  informace 
získané výzkumem Ústavu pro výzkum vý-
živy uskutečněným v roce 1958 a posléze 
srovnávacím výzkumem pracovníků Va-
lašského muzea v přírodě v  letech 1976–
1977, provedeným v  obcích Velké Kar-
lovice, Karolinka a  Pozděchov. Během 
výzkumu byly zaznamenány týdenní jídel-
níčky čtyřiceti rodin a byl tak získán cenný 
materiál o změnách ve stravování v druhé 
polovině 20. století. V  souvislosti s  pří-
pravou uvedené publikace byly v  letech 
1977 a 1978 realizovány ankety a besedy 
v  několika obcích (Nový Hrozenkov, Va-
lašská Polanka, Jarcová a  Horní Bečva). 
Besedy, jichž se zúčastnily desítky oby-
vatel uvedených obcí, většinou staršího 
věku, byly zaměřeny na život obyčejných 
lidí, především na  život kolem valašské 
pece a  na  činnosti týkající se stravování 
ve dnech všedních, svátečních a při práci 
na poli.

Mnoho zajímavých informací o stravování 
na Valašsku v minulosti nalezneme i v dal-
ších zdrojích, například v publikacích Mo-
ravské Valašsko Matouše Václavka, Veselé 
chvíle v životě lidu českého Čeňka Zíbrta, 

Vánoční receptářík, doprovodný materiál k pro-
gramu Vánoce na dědině, 2008, VMP
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Lid a  národ Františka Bartoše, Moravská 
babička Čeňka Kramoliše a v mnoha dal-
ších odborných publikacích nebo literár-
ních dílech ze života vesnického lidu. 

V  první části příspěvku se budu zabývat 
tematickými programy, zaměřujícími se 
na lidové zvyky, zemědělské hospodaření 
a chov domácích zvířat, jejichž součástí je, 
kromě základního tématu prezentace zvy-
kosloví, způsobů pěstování a  zpracování 
zemědělských plodin, také vaření a ochut-
návky tradičních valašských jídel. V části 
druhé se zaměřím na  edukační program 
pro školy, nazvaný Co vařily naše babičky, 
jeho přípravu, realizaci a hodnocení. 

Způsob prezentace lidové stravy ve VMP 
spočívá nejen v samotném vaření a ochut-
návkách pokrmů, ale probíhá v souvislos-
ti s  prezentací výročních lidových zvyků 
nebo tradičních technologických postupů 
pěstování, sklizně a  zpracování různých 
druhů základních potravin (obilovin, oko-

panin, masa, mléka, zeleniny, ovoce, atd.). 
Návštěvníci mají možnost sledovat hospo-
dáře a hospodyně při práci a ochutnávat 
hotové produkty, např. ovčí sýr, žinčicu, 
povidla, křížaly, jablečný mošt, kysa-
né zelí, pohanku, chléb čerstvě upečený 
v chlebové peci a řadu vařených jídel. 

V  minulosti byl život lidí podstatně ovliv-
ňován výročními zvyky, církevním a  ze-
mědělským rokem. Výroční obyčeje často 
vycházely z obřadů původně pohanských, 
souvisely s  církevními obřady a  zároveň 
měly zajistit hospodářskou prosperitu. 
Důležitou součástí obřadů a  zvyků bylo 
pečivo a jiné poživatiny, které patřily k těm 
významnějším zemědělským plodinám, 
např. obiloviny, luštěniny, pohanka, aj. 

MASOPUST 
Z lidových zvyků bych zmínila masopust, 
který se objevuje v  programové nabídce 
VMP každoročně. Masopust, nazývaný 
také končiny, ostatky nebo fašank, je ob-

Z programu Co vařily naše babičky, 2012, fotoarchiv VMP
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dobím od  Tří králů do  počátku předveli-
konočního půstu, který začíná Popeleční 
středou. Termín se určuje podle Velikonoc 
a může se pohybovat v období od 1. úno-
ra do 7. března. Masopust není svátkem 
církevním, ale byl vždy záležitostí spole-
čenskou, při níž se lidé veselili, tancova-
li, dopřávali si dobré jídlo a  pití. V  čase 
masopustu měli i  obyvatelé venkova čas 
na zábavu, protože to bylo klidové období 
zemědělského roku, kdy se nepracovalo 
na  poli. Často se na  tyto dny plánovaly 
svatby. Proti rozjařeným masopustním 
zábavám vystupovala církev, avšak nikdy 
se jí nepodařilo přizpůsobit jej liturgic-
kým předpisům. Tento zvyk byl oblíben 
u všech vrstev obyvatel, mezi nejchudšími 
i panovníky. Pořádaly se masopustní prů-
vody, kde se objevovala celá řada postav 
a masek (např. žid, medvěd, kůň, smrtka, 
kominík, kat, voják, aj.).1 Organizovala je 
obvykle mládež nebo i společenské orga-
nizace a spolky. 

Masopustní průvody neměly závazná pra-
vidla, měly své obměny v různých krajích 
či vesnicích a  mnohdy se některé zvyk-
losti přebíraly od jiných. Průvod obcházel 
za  zpěvu a  tance po  domech, účastníci 
žertovali na adresu jejich obyvatel a někdy 
je i mazali sazemi nebo házeli do sněhu. 
Kromě rozpustilostí, které prováděli, vždy 
přáli hospodáři úspěšný, zdravý a plodný 
hospodářský rok. Na  oplátku dostali po-
hoštění, někdy i výslužku a peníze. Ty se 
obvykle propily v hospodě při večerní ma-
sopustní zábavě, při níž se pochovávala 
basa, což znamenalo konec masopustního 
veselí a nastávalo období čtyřicetidenního 
půstu až do Velikonoc. V dnešní době se 
dodržuje tato tradice spíše na  vesnicích, 
většinou zásluhou místních nadšenců, 
spolků a folklorních souborů, nebo v mu-
zeích. 

Valašské muzeum v přírodě spolupracuje 
s  folklorními soubory a organizuje maso-
pustní průvody a pochování basy v areálu 
Dřevěného městečka. Tak jak to bývalo 
v  minulosti zvykem, skupiny v  maskách 

obcházejí domy, zpívají a tančí, přejí hos-
podáři dobré zdraví a hojnost po celý rok. 
Obchůzkáři jsou hospodyní a  hospodá-
řem pohoštěni pečivem, uzeným, špekem, 
klobásami a pohárkem kořalky. 

Typickým masopustním pečivem na  Va-
lašsku byly boží milosti a koblihy. V jiných 
krajích se připravovaly i jiné druhy pečiva, 
např. smažené šišky, na Slovácku také tr-
delníky (pruhy kynutého těsta namotané 
na dřevěném kónickém válci a pečené nad 
žhavými uhlíky). Koblihy a trdelníky nebyly 
výhradně masopustním pečivem, ale při-
pravovaly se i  při jiných rodinných slav-
nostních příležitostech. Přemíra tučného 
pečiva a  jídla v období masopustu před-
cházela postnímu období, které bylo nejen 
příkazem liturgickým, ale rovněž hospo-
dářskou nutností. Během zimy se zásoby 
potravin rychle zmenšovaly, a  tudíž bylo 
třeba šetřit, aby vystačily do příští úrody. 
Připomíná to také pranostika Na Hromni-
ce půl krajíce a půl píce.2 

Nejrozšířenějším postním jídlem byla kyse-
lica, polévka z kysaného zelí s brambory, 
zřejmě také proto, že tyto dvě suroviny 
patřily k  těm nejzákladnějším a  byla jich 
v rodinách největší zásoba. O přísném do-
držování půstu na Valašsku píše František 
Bartoš: „Půst zachovává se velmi přísně. 
Ráno se netopí, teprve když přijdou z kos-
tela, uvaří krupice, kterouž pojídají s omáč-
kou z povidel nebo suchých hrušek, aneb 
„obědvají“ pečené zemáky se mlékem 
nebo kyselou polévkou. O poledni „posva-
čí“ kousek chleba nebo chladný zemák. 
Na  večeři opět zemáky s  mlékem. Ráno 
i statek se nechá „o suchu“, o poledni se 
mu přilepší.“3 

Boží milosti patřily spíše k městskému jí-
delníčku, ale znali je lidé i  na  vesnicích, 
kde byly podávány jako panské pečivo 
k  čaji, jež se nosilo také šestinedělkám. 
Během programu ve VMP je smaží hospo-
dyně v jednom z objektů Dřevěného měs-
tečka a nabízí je návštěvníkům jako ochut-
návku. Tento druh pečiva byl známý již 



181

MUSEALIA A ZPRÁVY

ve středověké měšťanské kuchyni. Z těsta 
tence vyváleného se nožem krájejí drob-
né kousky ve tvaru čtverečků, obdélníků, 
koleček, trojúhelníků, proužků, a různě se 
prořezávají a  proplétají. Poté se usmaží 
v tuku a obalí v cukru, popřípadě i se sko-
řicí. Ve Štikově Lidové stravě na Valašsku 
je uvedeno několik receptů na boží milosti 
i koblihy.4 

Součástí programu Masopust, pro ná-
vštěvníky velmi atraktivní, je soutěž řez-
níků o  nejlepší valašskou klobásu a  tla-
čenku, které se účastní i  několik desítek 
soutěžících. Kolem náměstí v  Dřevěném 
městečku je postavena řada stánků, 
v  nichž řezníci nabízejí své masné vý-
robky k  ochutnání i  k  prodeji. Výrobky 
hodnotí odborná porota, která pak odpo-
ledne vyhlašuje výsledky a  výherce oce-
ňuje za  účasti ředitele muzea diplomem. 
V odpoledních hodinách mohou návštěv-
níci sledovat pochovávání basy v podání 
některého ze zúčastněných souborů. Při 
něm se vystupující v různých vtipných ver-
šovaných průpovídkách dotýkají místních, 
regionálních i celostátních společenských 
a politických problémů.

VELIKONOCE 
Velikonoce patří ke  křesťanským svátkům 
oslavujícím zmrtvýchvstání Ježíše Krista 
po ukřižování. Jsou vedle Vánoc, naroze-
ní Ježíše Krista, nejdůležitějším církevním 
svátkem v roce. O velikonoční neděli, na-
zývané Velká neděle nebo taky Boží hod 
velikonoční, nosívali lidé do  kostela po-
krmy, zejména pečivo a vejce, které kněz 
po  skončení mše posvětil. Doma dostal 
z posvěceného pokrmu každý člen rodiny 
kousek. Typickým velikonočním pečivem 
je mazanec, který mohl být ve sladké i sla-
né variantě. Slaný se plnil uzeným masem, 
slaninou a  vařenými vejci, do  sladkého 
těsta se přidávaly rozinky. Oba se pekly 
ve  tvaru bochánků. Oblíbený býval také 
velikonoční beránek, který symbolizoval 
obětování Ježíše Krista. Toto pečivo zná-
me i v současnosti, obvykle se peče z ky-
nutého nebo piškotového těsta. Někde ho 

ještě dnes dostávají děti od  svých babi-
ček. Dalším druhem pečiva byly jidáše, jež 
se pekly z kynutého těsta ve tvaru malých 
bochánků nebo spirál či točenic (různě za-
točených tvarů – osmiček, beraních rohů, 
brýlí apod.), jež měly připomínat provaz, 
na němž se oběsil Jidáš, který zradil Je-
žíše. Do  velikonočních jídel se přidávaly 
jarní bylinky včetně kopřiv, které měly za-
jistit zdraví. Významným pokrmem o  Ve-
likonocích byla vejce jako symbol života 
a plodnosti. Vejce se přidávala do pečiva 
i jiných pokrmů. 

Mezi velikonoční zvyky, oblíbené hlavně 
u chlapců, patřilo šlehání proutky (na Va-
lašsku tatarem nebo jalovcem) a polévání 
vodou. Tzv. šmigrust a oblévačka se do-
držují i dnes hlavně na Moravě a ve Slez-
sku. Obojí mělo dívce zajistit zdraví, mla-
dost a krásu. Za odměnu dostávají chlapci 
od  děvčat malovaná vajíčka – kraslice. 
Matouš Václavek uvádí v Moravském Va-
lašsku: „V pondělí velikonoční je šmigrúst 
(mrskačka). Hoši šlehají karabáči, splete-
nými vrbovými halouzkami nebo březo-
vými metličkami děvčata, začež dostávají 
malovaná vejce, nebo se častují koláči 
a kořalkou.“ .... „V úterý velikonoční šlehají 
opět děvčata hochy, kteří se však nedají. 
Děvčata říkají: “Dnes je naše!“ – ale hoši 
odpovídají: „Dnes je toho, kdo obdrží (sne-
se)!“ – Šlehají se vůbec navzájem, „aby ne-
oprašivěli“!“5 

Oslavy v   předvelikonočním období mají 
velmi starou tradici, která souvisí s  kon-
cem zimy a příchodem jara, slunce a tepla. 
Vynášení Mařeny, nazývané také Mořena 
nebo Morana, v  podobě ženské figuríny 
symbolizovalo konec zimy a přinášení no-
vého léta. Mařena se vhazovala do poto-
ka nebo se spálila. Tímto činem měla být 
ukončena zima a  přivoláno jaro. Tento 
zvyk se udržel nejdéle na  Moravě. Dnes 
se s  ním můžeme setkat na  repertoáru 
folklorních souborů, avšak běžně se již 
téměř nepraktikuje.6 Václavek píše: „Není 
pochyby, že vynášení Mařeny se vztahuje 
k Moraně, bohyni zimy a smrti, obrazu to 
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slunce zimního a pak ku protivě její, totiž 
Vesně, bohyni jara, mladosti, života, ob-
razu to slunce jarního, od čehož až posud 
slovo „vesna“ (vesno) znamená jaro.“7 

Velikonoce na  Valašsku nabízí VMP ná-
vštěvníkům ve dvou variantách. Pro širo-
kou veřejnost je toto téma prezentováno 
již mnoho let v areálu Dřevěného městeč-
ka, v němž jsou připraveny velikonoční ex-
pozice s ukázkami svátečně prostřeného 
stolu s tradičním pečivem (mazance, jidá-
še, velikonoční beránek) a jídlem, tzv. pu-
čálkou. Pučálka je postní pokrm z naklíče-
ného hrachu, upraženého na másle nebo 
sádle. Připravoval se na sladko s medem 
či cukrem nebo jako slaný s pepřem. Jí-
dával se obvykle o nedělích a podával se 
také koledníkům při obchůzkách. Program 
je rozložen do tří dnů. Na Bílou sobotu se 
prezentují ukázky zdobení kraslic a pletení 
pomlázek, na  Valašsku nazývaných tata-
ry, s možností vyzkoušet si tyto činnosti.  

Návštěvníci mají příležitost také zakoupit 
si velikonoční zboží, keramiku, výrobky 
dlabané ze dřeva apod., které nabíze-
jí výrobci ve  svých stáncích. Další dny, 
Boží hod velikonoční a  Červené pondělí, 
jsou věnovány velikonočním a jarním zvy-
kům v podání folklorních souborů. 

Pořad pro školy s  velikonoční tematikou 
připravujeme, na  základě velkého zájmu 
škol a po jejich četných dotazech, v rámci 
výchovně vzdělávacích programů od roku 
2010. Naším cílem je, abychom přiroze-
nou formou vyprávění, audiovizuálních 
vjemů, ochutnávek velikonočních pokrmů 
a praktických činností přiblížili dětem lido-
vé zvyky spojené s oslavou příchodu jara 
a Velikonoc. V doprovodu průvodce pro-
chází skupina dětí postupně třemi objekty 
Valašské dědiny, v nichž se seznamují se 
zvyky, dodržovanými v minulosti v obdo-
bí velikonočních svátků. Cestou potkávají 
klapotáře a dívky vynášející Mařenu. 

Velikonoce na Valašsku, tematická brožurka k programu, 2008, VMP
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V  jednom z  objektů se věnujeme lidové 
stravě v době velikonoční. Hospodyně po-
vídá o dodržování půstu, při němž se z jí-
delníčku vylučovaly masité a maštěné po-
krmy, vařily se luštěniny, zejména pučálka, 
a pokrmy zelené, jež měly zaručit po celý 
rok dobré zdraví. Často se připravoval 
špenát, zelenina a do jídel se přidávaly jar-
ní byliny, např. kopřivy, pampelišky, sed-
mikrásky, petrklíče, popenec apod. Z pe-
čiva se pekly nejčastěji vdolky, mazance 
a  jidáše – kynuté pečivo tvaru oprátky, 
připomínající Jidášovu zradu. Do  pečiva 
se zapékaly i  klobásy nebo uzené maso. 
A  samozřejmě se připravoval velikonoční 
beránek, který je symbolem Krista a pekl 
se obvykle z kynutého těsta v keramické 
nebo železné formě. V  naší chalupě to 
hezky voní, protože hospodář s hospody-
ní také připravují tradiční velikonoční pokr-
my. Pečou se tu mazance, jidáše a připra-
vuje se pučálka. Děti dostanou ze  všech 
pokrmů ochutnat a dovědí se o dalších jíd-

lech, připravovaných na  velikonoční stůl. 
Během procházky dědinou děti zažijí ale-
spoň na chvíli atmosféru valašské vesnice 
v období přicházejícího jara a Velikonoc. 

Do  programu zařazujeme také praktické 
aktivity, jimiž jsou pletení pomlázky, tzv. 
tatarů z  vrbového proutí, a  zdobení veli-
konočních vajíček. Při zdobení vyzkouše-
jí různé techniky, např. voskovou batiku, 
přímé zdobení barevným voskem, vyškra-
bování a  barvení v  cibulových slupkách. 
Účastníci tak po  absolvování dvouhodi-
nového programu získají představu o způ-
sobu přípravy a  prožívání velikonočních 
svátků v minulosti. 

Při realizaci využíváme různých forem 
práce s  dětským návštěvníkem, což za-
ručuje pestrost programu. Účastníci tak 
lépe udrží pozornost, odnesou si pěkné 
zážitky a  zároveň výrobky, které si sami 
zhotoví. Kladné ohlasy pedagogů, získa-

Z programu Co vařily naše babičky, 2011, fotoarchiv VMP
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né prostřednictvím dotazníků vyplněných 
na  závěr programu, potvrzují vhodnost 
zvolených aktivit. V  roce 2011 byl tento 
edukační program realizován za  finanční 
podpory Odboru národnostní a regionální 
kultury Ministerstva kultury ČR, která byla 
Valašskému muzeu v  přírodě poskytnuta 
na projekt Popularizace a prezentace jevů 
tradiční lidové kultury formou edukačních 
programů pro školy. To nám také umožnilo 
vydat malou brožurku Velikonoce na  Va-
lašsku, tematicky zaměřenou na  období 
velikonočních svátků, včetně velikonoč-
ních postních jídel, kterou obdrželi všichni 
účastníci programu.

ANENSKÁ POUŤ 
Poutě, jinými krajovými názvy pojmenova-
né jako hody, krmaš, odpust, měly nábo-
ženský charakter a slavily se na památku 
posvěcení kostela v daném místě. V Rož-
nově pod Radhoštěm je kostel zasvěcený 
Všem Svatým, rožnovské hody se tedy 
slavily v neděli předcházející tomuto svát-
ku. V  knížce Moravská babička popisuje 
autor Čeněk Kramoliš rodinný život v prů-
běhu roku, jež byl ovlivněn jeho babičkou, 
která dodržovala staré tradice a učila tomu 
i  své vnuky. Zmiňuje se také o  hodech 
v Rožnově: „Hody bývaly v den zasvěcení 
chrámu Páně a  slavívaly se všude vesele 
a  hlučně, místy několik dní po  sobě. Pří-
buzní a známí z vesnic okolních přicházeli 
oslavovat hody místní a  ti zase návště-
vu jim opláceli a u nich hosty byli. Že se 
prohodovalo mnoho času a často v pilné 
dny, nařídil císař Josef II. roku 1787, aby 
hody slavily se všude ve stejnou dobu, až 
budou práce polní z větší části ukončeny 
a ustanovil k  tomu neděli svatohavelskou 
v měsíci říjnu. Hodům těm společným říka-
li lidé „císařské hody“, slavili je, ale posví-
censké, v den zasvěcení místního chrámu, 
slavili též. A  tak měli nyní hody dvoje.“8 

Jak vyplývá z úryvku, bývaly poutě nejen 
záležitostí náboženskou, ale i  příležitostí 
setkání rodiny a  přátel. Na  poutě jezdí-
vali různí prodejci, nabízející zboží a  po-
choutky, které bývaly pro místní obyvatele 
vzácností, např. turecký med, zdobené 
perníky, cizokrajné ořechy, mandle a cuk-

rovinky. Pochopitelně i místní obchodníci 
byli připraveni a využili výjimečné sváteční 
příležitosti k prodeji svého zboží. 

Ve VMP stojí dřevěný kostelík Svaté Anny, 
proto muzeum pořádá na  konci červen-
ce Anenskou pouť. Pouť je organizována 
ve spolupráci s místním farářem a účastní 
se jí obyvatelé Rožnova pod Radhoštěm, 
okolních vesnic a další návštěvníci. Mnozí 
se odívají do svátečních valašských krojů, 
včetně zaměstnanců muzea. Pouť začíná 
liturgickým obřadem - mší v kostele Všech 
svatých a  po  jejím skončení jdou účast-
níci v  průvodu přes rožnovské náměstí 
a městský park do muzea. Pouťový krojo-
vaný průvod působí velmi svátečně a dnes 
už i  trochu starobyle. V muzeu proběhne 
krátký náboženský obřad před kostelíkem 
Svaté Anny, a  pak už se mohou všichni 
oddávat pouťovým radovánkám. 

Na  tyto výjimečné dny se každá hospo-
dyně pečlivě připravovala, aby jaksepatří 
pohostila své hosty. Vařila sváteční oběd 
a  pekla různé druhy pečiva. Obvykle 
se pekly velké kulaté koláče, nazývané 
vdolky, plněné různými náplněmi (tvaro-
hem, mákem, hruškami, praženým zelím) 
a  podle toho se také nazývaly tvarožák, 
mačák, hruščák, zelňák. Spíše ve  měs-
tech se pekly i  drobnější druhy pečiva, 
např. vdolečky, rohlíčky, perníky, bábovky 
apod.9 Některé druhy svátečního pečiva 
mohou ochutnat i návštěvníci muzea. Pro 
účastníky průvodu jsou napečeny sladké 
rohlíčky a  vdolečky, které jim po  obřadu 
nabízíme. Ve  stáncích si pak mají mož-
nost koupit vdolky, koláčky, preclíky a jiné 
pečivo, turecký med, cukrovinky, perníč-
ky, a také něco ze sortimentu pouťového 
zboží, např. keramické výrobky, obrázky 
svatých, dřevěné hračky, atd.

PEKAŘSKÁ SOBOTA 
Pekařská sobota je programem typu jar-
marku, mezi návštěvníky velmi oblíbený, 
ostatně jako i  další pořady, na  nichž se 
vyskytuje jídlo a  lidé mohou ochutnávat. 
Pekaři a  pekařské firmy na  něm prezen-
tují své výrobky. Náměstí v  Dřevěném 
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městečku je obestavěno stánky s vonícím 
čerstvým pečivem, v nichž pekaři nabízejí 
pečivo všední i sváteční. Současný sorti-
ment výrobků je pochopitelně poněkud 
jiný než v minulosti, ale všichni se snaží, 
aby návštěvníkům chutnalo a  nakupova-
li. Ve svých stáncích nabízejí ochutnávky 
chleba, rohlíků i  jiných druhů pečiva. Ka-
ždoročně je vyhlašována soutěž o nejlepší 
chleba a rohlík. Výrobky hodnotí odborná 
porota a výsledky jsou vyhlašovány v od-
polední části programu. 

Prezentace lidové stravy ze strany muzea 
spočívá v pečení chleba v chlebové peci, 
které bylo v minulosti samozřejmostí v ka-
ždé rodině. Návštěvníci jsou seznámeni 
s tradičním způsobem vytápění pece, pří-
pravou těsta, jeho zpracováním, kynutím 
na ošatkách a samotným pečením chleba 
v peci. Čerstvě upečený chléb nabízí hos-
podář na ochutnání. Program je zpestřen 
soutěží pekařů, na které zástupci jednot-
livých firem prokazují různé dovednosti, 
např. vožení pytle zrní na  tragači, nošení 
piva na lopáři – dřevěné lopatě s dlouhou Mletí mouky na mlýnci, fotoarchiv VMP

Pečení chleba v chlebové peci, fotoarchiv VMP
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násadou, apod. Soutěž je zábavná pro 
návštěvníky i samotné účastníky soutěže. 
Součástí programu je i vystoupení folklor-
ního souboru nebo jiné hudební skupiny. 
V  areálu Dřevěného městečka najdeme, 
kromě stánků pekařských, samozřejmě 
i další stánky s řemeslnými výrobky, které 
jsou v muzeu běžně, mezi nimi i  kerami-
ku, dřevěné dlabané předměty, kamenné 
brousky apod.

MIKULÁŠSKÝ PODVEČER, VÁNOCE  
NA DĚDINĚ, VÁNOČNÍ JARMARK 
Vánoce jsou křesťanským svátkem, kdy 
si věřící připomínají narození Ježíše Kris-
ta. Vánočním svátkům předchází advent, 
přípravné předvánoční a  postní období, 
v  němž lidé vždy dodržovali půst, a  to 
nejen v  jídle, ale i ve světských radován-
kách. V  adventu se jedlo velmi střídmě 
a  nekonaly se žádné zábavy ani svatby. 
V období Vánoc se dodržovala také řada 
lidových zvyků a obyčejů, z nichž někte-
ré se dodržují v rodinách i dnes. Vánoční 
a předvánoční období je ve VMP naplněno 
celou řadou akcí, které každoročně připra-
vujeme. Patří mezi ně: Mikulášský podve-
čer, Vánoce na  dědině, Vánoční jarmark, 

Vánoční setkání v  Janíkově stodole, Živý 
betlém, Štěpánská koleda a Vánoční mše 
svatá. Připomínáme v nich především vá-
noční zvykosloví, pečení některých druhů 
pečiva, vaření jídel, ale i  některé domácí 
práce, jež se provozovaly v  domácnos-
tech v zimním období. Expozice jsou vá-
nočně vyzdobeny, včetně úpravy štědro-
večerních stolů. Zaměřím se na programy, 
na nichž vedle zvykoslovných záležitostí je 
prezentována i  lidová strava. Je to Miku-
lášský podvečer, Vánoce na dědině a Vá-
noční jarmark. 

Mikulášský podvečer se uskutečňuje vždy 
den před Mikulášem, tedy 5. prosince 
v Dřevěném městečku. Areál dýchá před-
vánoční atmosférou, kterou umocňuje Mi-
kuláš se svou družinou – čertem a andě-
lem. Děti potkají i Mikulášovu matičku, bíle 
oděnou ženu, jež naděluje drobné dáreč-
ky, jaké dostávaly děti v minulosti - sušená 
jablíčka, nazývaná křížaly, také perníčky 
a jiné drobné pečivo. 

Expozice jsou oživeny různými aktivitami 
souvisejícími s předvánočním a vánočním 
obdobím a ukázkami podomáckých prací 

Z programu Mikulášský podvečer, 2011, fotoarchiv VMP
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provozovaných převážně v zimním období 
(např. předení na kolovrátku, tkaní rukavic 
na formě nebo práce řezbáře, vyřezávají-
cího figurky do betléma). Návštěvníci mo-
hou vidět výrobu vánočních papírových 
ozdob, zdobení perníčků, pečení mrváňů 
– drobného pečiva z kynutého těsta, různě 
zatočených a  splétaných tvarů, smažení 
belešků – malých bochánků z  kynutého 
těsta s  přídavkem strouhaných jablek. 
Všechny připravené dobroty mohou ná-
vštěvníci ochutnávat. Součástí programu 
je vystoupení divadélka pro děti a  miku-
lášská nadílka. 

Ke  stěžejním zvykoslovným programům 
VMP patří Vánoce na  dědině, jichž se 
účastní předem objednané skupiny škol-
ních a  předškolních dětí. V  oživených 
objektech se setkávají s  celou řadou vá-
nočních zvyků – věštění budoucnosti pro-
střednictvím odlévání olova a  pouštění 
lodiček, odlévání svíček a obětin z včelího 
vosku, zpívání koled, atd. V souvislosti s li-
dovou stravou se zaměřujeme na několik 
aktivit: ukázky úpravy štědrovečerního 

stolu, pečení mikulášského pečiva – pánů 
a  mrváňů (páni – figury čertů, mikulášů, 
andělů), pečení a  zdobení perníčků, vý-
robu oplatků v  oplatečnici, pečení litého 
perníku a vaření čaje z devatera kvítí (z de-
víti druhů bylin). Všechny uvedené pokrmy 
jsou podávány návštěvníkům jako ochut-
návky a ke každé z uvedených činností je 
podáván výklad, přibližující běžný život lidí 
v předvánočním a vánočním čase. 

Vánoční jarmark je určen široké veřejnos-
ti a  probíhá současně ve  dvou areálech 
muzea – Dřevěném městečku a ve Valaš-
ské dědině. Je realizován vždy v  sobotu 
v  rámci vánočního programu. Městečko, 
které návštěvníci za zvuku vánočních ko-
led procházejí, je zaplněno stánky s  vá-
nočním zbožím, pečivem, teplými nápoji 
a jiným občerstvením. Valašská jídla nabí-
zejí hostům rovněž muzejní hospody. 

Valašská dědina vítá návštěvníky ožive-
nými expozicemi, zpěvem koled, obchůz-
kami koledníků a Tří králů. Lidová strava 
je prezentována ve stejném rozsahu jako 

Z programu Vánoce na dědině – zdobení perníčků, 2011, fotoarchiv VMP
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v  předchozích dnech, změna je pou-
ze v  chalupě z  Miloňova, kde se kromě 
perníku a  bylinkového čaje vaří mnoho 
dalších tradičních valašských pokrmů. 
Seznamujeme návštěvníky se štědrove-
černím jídelníčkem a průběhem Štědrého 
dne ve valašské chalupě v minulosti. Jako 
ochutnávky připravujeme různé druhy jí-
del, přičemž využíváme základních druhů 
potravin, zejména brambor, kysaného zelí, 
pohanky, obilovin, luštěnin, sušených hři-
bů, ovoce čerstvého i sušeného, povidel, 
atd.  Mnohé suroviny pro vaření jsou vy-
pěstovány a  vyrobeny při prezentačních 
aktivitách VMP v průběhu roku. 

Ze sortimentu jídel bych uvedla ales-
poň některé: kontrabáš – zapékaný po-
krm z  pohanky, brambor, vajec, koření 
a  dalších přísad; valaské zelí zahuštěné 
vařeným bramborem; pohančená kaša 
připravovaná na  různé způsoby, např. se 
špekem nebo s medem; trnková máčka – 
omáčka z povidel a sušených trnek; placky 
se zelím – bramborové placky s kysaným 
zelím; buchty tvarohové i povidlové – kolá-
če z kynutého těsta; škvarková pomazánka 

– připravená z  mletých škvarků a  ochu-
cená saturejkou, atd. Za zmínku jistě stojí 
tolik oblíbená kyselica – polévka z kysané-
ho zelí s klobásou; hřibjanka – polévka ze 
sušených hřibů; štědračka - štědrovečerní 
polévka, při jejímž vaření je použito mnoho 
ingrediencí: brambory, kořenová zelenina, 
různé druhy luštěnin, pohanka, sušené 
ovoce i  sušené hřiby. Kromě tradičních 
jídel připravujeme pro zpestření i  novo-
dobější pochutiny, které se nevyskytova-
ly v  chudých vesnických domácnostech, 
např. vánoční likér a punč. Vánoční náladu 
nevytváří jen program samotný, ale přiná-
šejí ji sami návštěvníci. Mnozí z nich náš 
program znají a pro jeho příjemnou atmo-
sféru a  pěkné zážitky se do  muzea zase 
rádi vracejí.

PROGRAMY ZAMĚŘENÉ NA ZEMĚDĚLSKÉ 
HOSPODAŘENÍ A CHOV DOMÁCÍCH ZVÍŘAT 
Valašská dědina, největší ze tří areálů mu-
zea dokumentující život lidí na  valašské 
vesnici v různých aspektech života, je ide-
álním prostředím pro prezentaci způsobu 
obživy formou ukázek zemědělského hos-
podaření, následného zpracování země-

Z programu Jaro na dědině – výroba ovčího sýra, 2009, fotoarchiv VMP
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dělských plodin a  jejich využití ve stravo-
vání. Interiéry expozičních objektů, před-
stavující určitý výsek historického prostře-
dí, jsou zároveň zasazeny do přirozeného 
přírodního prostředí. Autenticita vytvořené 
situace, předkládání informací v  širších 
souvislostech a bezesporu i možnost za-
pojování do  demonstrovaných činností 
a  komunikace s  demonstrátory při práci, 
nabízí nové poznatky a současně zážitky. 
Na návštěvníky působí, bez ohledu na vě-
kové rozdíly, v  rovině racionální i  emoci-
onální, vzbuzuje zájem o  další poznatky 
a ovlivňuje jejich snadnější zapamatování 
a uchování v paměti.

JARO NA DĚDINĚ A VELKÝ REDYK 
S počátkem zemědělského roku a zaháje-
ním jarních polních prací byla v minulosti 
spojena celá řada zvyků, které měly zajis-
tit dobrou úrodu, a tím i prosperitu celého 
hospodářství. Týkaly se jarní orby, setby, 
také hospodářských zvířat a  výhonu do-
bytka na pastvu. První jarní orba se měla 
uskutečnit v předvelikonočním týdnu, aby 
byla zaručena bohatá úroda. Předtím, 
než se vyjelo na  pole, se zvířata v  pota-
hu (krávy nebo koně) pokropila svěcenou 
vodou a bičem se nad nimi naznačil kříž. 
Na poli před započetím orby se hospodář 
pomodlil. Stejné to bylo se setím obilovin 
a  sázením okopanin. Zrní a  jiná semena 
k setí, stejně tak jako brambory připravené 
k sadbě, se kropily svěcenou vodou a pře-
žehnávaly, aby vše dobře vzešlo a  byl 
dostatek úrody a obživy. Obilí při setí se 
vkládalo do plachty, jíž byl prostřen štěd-
rovečerní stůl, a první hrst se rozsévala vy-
sokým obloukem, aby narostly vysoké kla-
sy. Obřadností bylo mnohem více, avšak 
na  přelomu 19. a  20. století ztratily svou 
funkci a zanikly.10 

Jedním z  nejvýznamnějších způsobů ob-
živy na Valašsku bylo salašnictví – sezón-
ní chov ovcí na horských pastvinách, tzv. 
salaších. Salašnický způsob chovu ovcí se 
začal postupně prosazovat od  16. stole-
tí, kdy do  horských částí severovýchod-
ní Moravy a  Slezska přicházeli karpatští 

pastevci, tzv. Valaši, se stády ovcí a koz. 
Na  horských pastvinách zakládali sala-
še, na nichž stavěli koliby - malé roubené 
stavby, sloužící jako příbytek a  zároveň 
jako místo pro zpracování mléka, a košáry 
- ohrady, v nichž se pásly ovce a které se 
během sezóny po spasení trávy několikrát 
přemisťovaly. 

Ve  VMP se mohou návštěvníci seznámit 
právě s  tímto způsobem zemědělského 
hospodaření na  jarním programu, který 
bývá nazýván Jaro na dědině nebo Velký 
redyk. Zaměřuje se právě na  prezentaci 
salašnictví a polních prací na začátku ze-
mědělského roku, na výhon ovcí na horské 
pastviny, zpracování ovčího i  kravského 
mléka, vaření a ochutnávky tradičních po-
krmů připravovaných v minulosti v  tomto 
období roku. Návštěvníci mohou sledovat 
shánění ovcí z  jednotlivých chalup, které 
bača se svým vycvičeným psem shro-
mažďuje do  stáda. Ovce jsou přivedeny 
do ohrady, kde jsou podle dávných zvyk-
lostí obřadně okuřovány bylinami. Obřad 
okuřování, někde také kropení svěcenou 
vodou a modlitby, měl zajistit ochranu sa-
laše před zlými silami a  dobrou dojivost. 
Celého obřadu se účastní vždy folklorní 
soubor, který doplňuje a oživuje obřad li-
dovými zpěvy a tanci. 

V  kolibě, vybavené salašnickými nádo-
bami a pomůckami, rozdělává bača oheň 
pod kotlem, v  němž bude zahřívat ovčí 
mléko a  vyrábět brynzu (tvaroh z  ovčího 
mléka) a  žinčici (syrovátka z  ovčího mlé-
ka). S návštěvníky hovoří, odpovídá na je-
jich dotazy, vysvětluje způsob zpracování 
mléka, ukazuje pomůcky, které použí-
vá, a  hotové výrobky nabízí k  ochutnání. 
V dalších muzejních expozicích se pohy-
bují hospodyně, jež zpracovávají kravské 
mléko - vyrábějí tvaroh a  stloukají máslo 
v  dřevěné máselnici. Připravují se také 
podlesníky - placky z bramborového těsta 
pečené na zelném listu, v chlebové peci se 
pečou bochníky chleba. Přicházející hosté 
se seznamují s danou činností a ochutná-
vají vyrobené produkty. 
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Stloukání másla, 
fotoarchiv VMP

Smažení trnek, 
fotoarchiv VMP

Sušení ovoce v su-
šírně ze Seninky, 
fotoarchiv VMP
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Lidé rádi navštěvují chalupu z  Miloňova, 
v  níž není vytvořena klasická expozice 
obytného domu, ale interiér je přizpůso-
ben k prezentaci lidové stravy. Připravuje-
me zde při mnoha muzejních programech 
tradiční valašská jídla, která mohou ná-
vštěvníci ochutnávat. K  vaření na  jarním 
programu používáme tradiční suroviny, 
např. pohanku, brambory, zelí a  mléko, 
ale využíváme i  těch, které byly v průbě-
hu programu vyrobeny, což je především 
brynza, tvaroh a smetana. Co se týká sor-
timentu jídel, vaříme polévky, pohankovou 
kaši, zelí, pečeme buchty, smažíme plac-
ky a  připravujeme pomazánky, přičemž 
se snažíme dodržovat tradiční způsoby 
přípravy jídel. 

Tak jako lidé v  minulosti, tak i  my dnes 
v  muzeu přidáváme do  polévek na  jaře 
bylinky, např. mladé lístky kopřiv, sedmi-
krásky, pampelišky, libeček a petrželku, jež 
jsou prvním zdrojem čerstvých vitamínů. 
Často se vařívala polévka z tvarohu nebo 
brynzy, tzv. domikát, kterou také vaříme. 
Našli bychom u ní různé způsoby přípravy, 
jen ve  Štikově Lidové stravě na  Valašku 
jsou uvedeny čtyři.11 Jídla z pohanky byla 
na  jídelníčku celoročně a připravovala se 
na různé způsoby, v jarním období nabízí-
me zejména pohanku sypanou tvarohem 
či brynzou a  jako obvykle i  se špekem 
nebo medem. Buchty pečeme tvarohové 
nebo povidlové a  mastíme čerstvě stlu-
čeným a rozpuštěným máslem. Z tvarohu 
a také z rozemletých škvarků (vysmažené 
kousky uzené slaniny) mícháme pomazán-
ky. Součástí ukázek lidového stravování je 
i  roznášení svačiny řemeslníkům a  lidem 
pracujícím na  poli, kteří dostávají k  jídlu 
chléb s tvarohem, s brynzou, se škvarko-
vou pomazánkou nebo buchty.   Během 
procházky Valašskou dědinou mohou ná-
vštěvníci kromě již uvedených činností vi-
dět také polní práce a řemeslníky pracující 
u chalup.

DOŽÍNKY 
Dožínky nemohu v  souvislosti s  lidovou 
stravou opomenout. Pěstování obilovin 
a  jejich využití v  lidovém stravování bylo 

vždy jedním ze základních zdrojů obži-
vy. S  ukončením sklizně obilí, tzv. žní, je 
spojena slavnost nazývaná dožínky nebo 
také dožatá, obžínky, aldamáš. Udržo-
vala se v  různých formách už ve  středo-
věku. Dožínková slavnost začínala skliz-
ní a  odvážením posledního obilí z  pole. 
Ženy spletly z vybraných klasů dožínkový 
věnec, do  něhož se vplétaly stuhy, kví-
tí, makovice, jeřabiny a  jiné plody jako 
symboly plodnosti. Byl považován za ob-
řadní formu uchování klasů symbolizující 
celou úrodu a  měl pomoci k  reprodukci 
úrody v příštím roce. Ženci, lidé podílejí-
cí se na sklizni, předávali věnec na dvoře 
usedlosti hospodáři s poděkováním Bohu 
za úrodu a s přáním prosperity a hojnosti. 
Ten se uchovával v  domě hospodáře až 
do  příští úrody. Po  předání dožínkového 
věnce následovala hostina se zpěvy a tan-
cem, již zajišťoval hospodář pro všechny, 
kdo se na sklizni podíleli. Součástí hostiny 
byly pokrmy a slavnostní pečivo, které se 
tradičně při této události připravovalo.12 

Ve VMP je dožínková slavnost prezentová-
na ve spolupráci s některým z folklorních 
souborů a  probíhá ve  Valašské dědině 
podle výše popsaných zvyklostí. Kromě 
samotné slavnosti jsou připraveny v  ně-
kolika expozičních objektech další aktivity 
- pečou se vdolky, buchty a chleba z nové 
mouky, v chalupě z Miloňova se vaří tra-
diční valašská jídla, která jsou podávána 
návštěvníkům jako ochutnávky. V  areálu 
můžeme vidět při práci řemeslníky - ková-
ře, koláře, dráteníka, výrobce proutěných 
metel, košíkáře, apod.    

PODZIM NA POLI A V CHALUPĚ 
Podzimní program je pořádán ve  VMP 
pod různými názvy, např. Podzim na poli 
a v chalupě, Chléb a koláče z nové mou-
ky, Za  robotú na  dědinu nebo Už náš 
staříček... Prezentuje především podzim-
ní práce na  poli a  na  zahradě, stříhání 
ovcí, sklizeň některých užitkových plodin 
a  současně zpracování sklizených potra-
vin - obilí, pohanky, brambor, zelí, ovoce 
a  jejich využití v  lidovém stravování. Ná-
vštěvníci se mohou ve  Valašské dědině 
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seznámit s mnoha aktivitami souvisejícími 
se sklizní úrody, zpracováním a  uchová-
ním sklizených surovin a  vařením tradič-
ních valašských jídel. 

Ženy na poli vykopávají motykou brambo-
ry, házejí je do koše, a když je plný, sesy-
pávají je do pytlů a ukládají na připravený 
vůz, který sváží úrodu k chalupě. Děti sbí-
rají suché bramborové natě, pálí je na oh-
níčku a v popelu si pak pečou brambory, 
tzv. pečáky. Spálený povrch se oloupe 
a pod ním je výborná pochoutka. Hospo-
dář orá pole s  pluhem taženým koněm, 
aby se zem provzdušnila, přes zimu odpo-
činula a byla připravena na jaro. 

Ve stodole s pohankovým mlýncem se čis-
tí pohanka; účelem zpracování na mlýnci 
není mletí pohanky na mouku, ale odstra-
nění slupek z  trojhranných pohankových 
obilek. Před čištěním se pohanka sušila 
v peci nebo v  troubě, proschlé obilky se 
zbavily osíváním na  řešetech (velkých sí-
tech) nečistot a  teprve potom se mohla 
nasypat do mlýnce. Na pečlivém odstra-
nění nečistot závisela čistota hotového 
produktu, který byl pak připraven k použití 
při přípravě pohankových pokrmů. 

V  chalupě z  Nového Hrozenkova připra-
vuje hospodyně zelné hlávky ke strouhá-
ní. Odstraňuje z nich vrchní listy, krájejí je 
na menší díly a ukládá do koše, odkud si 
je bere druhá, která zelí strouhá na velkém 
struhadle, pod nímž je prostřena čistá bílá 
plachta. Nastrouhané zelí se postupně při-
dává do dřevěné bečky, ušlapává se, prů-
běžně se prosoluje a odebírá se voda, kte-
rou zelí pouští. Až je bečka plná, povrch se 
překryje kouskem plátna, na něj se položí 
dřevěná deska a zatíží se kamenem. Vše 
musí být čisté, aby se zelí nekazilo. Beč-
ka se přenese do komory a zelí se nechá 
vykvasit. Pak je připraveno ke  spotřebě. 
V  kuchyni se pečou placky podlesníky, 
které mohou příchozí lidé ochutnat. 

V sousedním stavení se smaží trnky, jak se 
na Valašsku říká vaření švestkových povi-
del. Vedle obytného stavení je postavena 

jednoduchá pec, do  níž je vložen mědě-
ný kotel s  velkým dřevěným míchadlem. 
Do  kotle se nasypou trnky a  za  stálého 
míchání a přikládání se postupně rozvařu-
jí. Až je hmota tekutá, přepasíruje se přes 
síto, tím se zbaví pecek a  vrátí se zpět 
do kotle. Potom se dále vaří i několik ho-
din do přiměřené hustoty. Procházející ná-
vštěvníci povidla rádi ochutnávají. Hotová 
povidla využíváme při vaření jídel a podá-
vání ochutnávek, vaříme např. trnkovou 
máčku, pečeme povidlové buchty, povidla 
mažeme na chleba ke svačině apod. 

V  sadu trhá rodina hospodáře ovoce, 
z  něhož část je určena na  uskladnění, 
část na spotřebu a další díl se dále zpra-
covává. Před sušírnou ovoce krájí skupina 
žen jablka nebo i hrušky. Ty potom uklá-
dají na velké dřevěné lísy - dřevěné rámy 
s propleteným dnem. Ty se vkládají do vy-
tápěné sušírny a několik dnů se za stálého 
dozoru suší. Sušírna se ve VMP zprovoz-
ňuje, když je dobrá úroda ovoce, obvykle 
jednou za dva roky. Sušené ovoce, jablka, 
hrušky i švestky, pak využíváme na dalších 
programech při vaření. Urodí-li se oprav-
du dostatek jablek, představujeme i další 
způsob jejich zpracování, jímž je lisování 
jablečného moštu. Tento produkt je urče-
ný k rychlé spotřebě, takže se spotřebuje 
jako ochutnávka v průběhu programu. 

Další oblíbenou zastávkou je pro návštěv-
níky chalupa z Miloňova, kde, jak bylo již 
několikrát zmíněno, připravujeme na mno-
ha programech ochutnávky valašských jí-
del. Na tom podzimním vaříme například: 
valašské zelí, roztrhané rukávce – tj. polév-
ka z čerstvých zelných listů, a další druhy 
polévek, masové máčky (omáčka králičí 
nebo slepičí), trnkovou máčku, pohanku 
na různé způsoby, např. kontrabáš, peče-
me ovocné a povidlové buchty, smažíme 
bramborové placky. 

Součástí programu jsou i řemeslné aktivity 
na  vesnicích nezbytné, jimž se hospodář 
věnoval, aby zajistil hospodářství před 
přicházející zimou. Patří k nim výroba šin-
delů, opravy šindelových střech, příprava 
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dřeva na  zimu, tkaní hadrových kober-
ců, pletení košů z vrbového proutí apod. 
V areálu můžeme vidět také zvířata pasou-
cí se na loukách.

CO VAŘILY NAŠE BABIČKY 
Téma lidové stravy na Valašsku je ve VMP 
zpracováno i  formou edukačního progra-
mu pro školy, nazvaného Co vařily naše 
babičky. Záměrem je nejen poskytnout in-
formace o lidovém stravování na Valašsku 
v minulosti, o potravinách používaných při 
vaření, ale především připravovat s  dět-
mi tradiční valašská jídla. V souvislosti se 
zdravějším stravováním chceme také pod-
pořit využívání tradičních potravin (zvláš-
tě pohanky, zeleniny, brambor, mléka 
a mléčných výrobků, atd.) a hlavně zdra-
vější způsoby úpravy jídel. První scénář 
k programu jsem zpracovala v roce 2008 
v rámci přípravy koncepce výukových pro-
gramů pro Živý dům, s cílem vyzkoušet ho 
s několika skupinami žáků a zjistit, zdali je 
realizace tohoto typu programu možná. 
Bezproblémový průběh potvrdil tuto mož-
nost, a tak byl pořad zařazen v roce 2010 
do nabídky edukačních programů VMP. 

Pro rok 2010 jsem scénář důkladněji 
propracovala, přidala další aktivity a  pro 
realizaci jsem vybrala dva muzejní ob-
jekty – vodní mlýn v  areálu Mlýnská do-
lina a  Živý dům. Mým cílem bylo rozšířit 
praktickou část programu, tedy samotné 
vaření, o ukázku funkce mlýna s výkladem 
a dále o tradiční pečení chleba v chlebo-
vé peci, spojené s  vyprávěním o  chlebu 
a jeho významu v minulosti. Struktura pro-
gramu pro rok 2011 zůstala stejná, ale při 
výkladu o tradičních surovinách a výběru 
receptů pro vaření jsem kladla větší důraz 
na  pokrmy z  pohanky. Součástí výkladu 
byly ukázky vzorků různých druhů obilo-
vin, běžných i tradičních, jejich klasy, obil-
ky, upravené obiloviny – kroupy, proso, 
pohanka, aj. 

Scénář obsahuje rovněž stanovení způso-
bu propagace. Pro propagaci edukačních 
programů využívá VMP svých webových 
stránek, kde je v sekci „výchovně vzdělá-
vací pořady“ aktuální nabídka s bližšími in-
formacemi, a také fotogalerie již uskuteč-
něných programů. Zde mají zájemci mož-
nost zjistit, o  čem programy jsou a  čás-

Z programu Velikonoce na Valašsku - ochutnávka pučálky, 2010, fotoarchiv VMP
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tečně i jakým způsobem jsou zpracovány. 
Zároveň vydáváme nabídku pro daný rok 
v tištěné verzi a do škol ji zasíláme také e-
-mailem. V letošním roce uskutečnila mu-
zejní pedagožka několik osobních návštěv 
v  základních školách, při nichž edukační 
programy nabízela a  vysvětlovala naše 
záměry a cíle. Zároveň tak měla možnost 
konzultovat daná témata a  získat připo-
mínky ze strany pedagogů. 

Před realizací jsem si vytýčila několik kro-
ků, zahrnujících vymezení základní struk-
tury programu, zpracování textových pod-
kladů pro teoretickou část o vývoji lidové 
stravy, o základních surovinách pro vaření 
a o topeništi, přípravu otázek do pracov-
ního listu a  pro malý hodnotící dotazník 
pro učitele, zpracování textu a  výběr re-
ceptů pro Receptářík a v neposlední řadě 
personální zajištění. Dalším krokem byl 
výběr receptů a  sestavení denního jídel-
níčku pro každou zúčastněnou skupinu. 
Vybrané recepty s  krátkým popisem po-
stupu při vaření jsem vytiskla a s nimi pak 
děti pracovaly. Následoval další krok, jímž 
bylo zajištění nákupu potravin a  příprava 
pomůcek a  nádobí. Chalupa z  Velkých 
Karlovic – Miloňova, v níž byla realizovaná 
v  roce 2008 zkušební verze, je vybavena 
potřebným zařízením k  prezentaci lidové 
stravy. Od  roku 2010 se program konal 
v Živém domě, který byl pro potřeby vaře-
ní nově vybaven. 

Samotná realizace se uskutečnila podle 
připraveného scénáře a časového harmo-
nogramu ve  dvou muzejních objektech, 
ve vodním mlýně z Velkých Karlovic a v Ži-
vém domě. Skupinu účastníků přivítal prů-
vodce v  prostoru centrálních pokladen 
VMP a  podal základní informace o  tom, 
co děti na programu čeká. Poté je odvedl 
do objektu mlýna, kde se mohly podívat, 
jak funguje mlýn a  jaké pomůcky mlynář 
při mletí potřebuje. V  jizbě hospodář se-
známil děti s  přípravou těsta, se způso-
bem zadělávání těsta, vytápění chlebové 
pece a s pečením chleba v peci. Hospo-
dyně vyprávěla o chlebu, jak byl v minu-

losti vzácný, zvláště v chudých rodinách, 
jak jím lidé šetřili a  vážili si ho. Návštěva 
této chalupy byla zakončena podáváním 
ochutnávky čerstvě upečeného chleba. 

V  Živém domě byla připravena praktická 
část, tedy samotné vaření tradičních va-
lašských jídel. Po  krátké teoretické části 
(cca 10–15 minut), seznamující se základ-
ními surovinami používanými k přípravě jí-
del a s topeništěm, byly jednotlivé skupiny 
rozděleny na  tři menší skupinky, z  nichž 
každá dostala za úkol uvařit jiné jídlo po-
dle receptu s postupem vaření, který měla 
k  dispozici. Jídelníček byl sestaven tak, 
aby v něm byla obsažena polévka, hlavní 
jídlo a  k  tomu nějaký smažený či sladký 
pokrm nebo pomazánka. Z  polévek děti 
vařily např. zeleninovou, kmínovou, bram-
borovou, kyselici, štědračku, apod. Mezi 
další jídla jsem zařadila: valašské zelí, jíd-
la z pohanky, kaše na  sladko a na  slano, 
kontrabáš, karbenátky, trnkovou omáčku, 
trnkové knedlíky, různé druhy placek, sma-
žené pečivo – belešky, škvarkovou a tvaro-
hovou pomazánku, atd. 

Z  předem nakoupených potravin si děti 
vybraly podle receptu ty, které potřebova-
ly, odměřily nebo navážily potřebné množ-
ství, očistily, nakrájely a připravily k vaření. 
Vzaly si nádoby a pomůcky a na sporáku 
jídlo uvařily. Pracovaly společně, jednot-
livé úkony si mezi sebe rozdělily. Během 
vaření bylo nutné udržovat ve  sporáku 
oheň, přikládat a  občas přinést zvenku 
v koši dřevo, čehož se ochotně ujali chlap-
ci. S  každou skupinkou pracovala jedna 
lektorka, která v případě potřeby poradi-
la. V průběhu jsme s dětmi hovořili o tom, 
jestli doma pomáhají, jaké mají zkušenosti 
s  vařením a  jaká jídla jsou u nich běžná. 
V  krátkých časových prodlevách, jež při 
vaření nastávají, jsme prohlíželi vzorky 
obilovin a probírali další recepty tradičních 
valašských jídel, s důrazem na výběr po-
užívaných surovin a  pracovní postup při 
vaření. 
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Vánoční nahlédnutí pod skřidličku, receptářík k programu Vánoce na dědině, 1998, VMP

Receptářík k programu Co vařily naše babičky, 2011, VMP
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Když byla všechna jídla uvařena, děti při-
pravily stůl a  rozdělily je tak, aby všichni 
ochutnali. Po  jídle si každý po sobě ukli-
dil nádobí a  stůl. Následovala závěrečná 
aktivita, jíž bylo vypracování otázek v pra-
covním listu. Společně jsme pak odpo-
vědi zkontrolovali a  zhodnotili ústně celý 
program. Učitelé byli požádáni o vyplnění 
stručného hodnotícího dotazníku. Před 
ukončením programu a odchodem obdr-
žel každý účastník malý receptářík, který 
byl vydán ve VMP v rámci výukových ma-
teriálů. 

Při evaluaci – hodnocení programu jsem 
brala v úvahu tři názory - žáka jako aktiv-
ního účastníka, učitele jako pedagogic-
kého dozoru a  svůj z  pohledu režisérky 
a  realizátorky akce. Děti hodnotily pro-
gram ústně při rozhovorech s lektory, kdy 
se v průběhu vyjadřovaly a komentovaly, 
co se jim líbí, co dělají rády a co nerady. 
Kladně hodnotily především výsledek prá-
ce, tedy hotová jídla, která ochutnávaly. 
Zajímaly se také, více či méně aktivně, 
o  vystavené vzorky obilovin, mezi nimiž 

bylo i několik neoznačených názvy, které 
určovaly. K úkonům spojeným s přípravou 
surovin (čištění, krájení, vaření či smažení 
na plotně) přistupovaly většinou pozitivně 
a s chutí podílet se na práci. Méně zajíma-
vé pro ně bylo mytí nádobí a úklid, k ně-
muž jsme je museli v mnohých případech 
pobízet. Kladně hodnotily děti i receptářík, 
jejž dostaly v  závěru programu s  tím, že 
si některá jídla, která jim chutnala, uvaří 
i doma. 

Hodnocení učitelů vyplývá z  vyplněných 
dotazníků, v  nichž se vyjadřovali ke  zvo-
lenému tématu, ke  způsobu prezentace, 
k  obsahové a  časové náročnosti. Moh-
li zde uvést jakékoliv další připomínky či 
podněty nejen k danému programu. Téma 
učitelé hodnotili jako vhodně zvolené, za-
jímavé a poučné, které se váže k našemu 
regionu, a získané zkušenosti lze uplatnit 
i  doma. Způsob prezentace byl hodno-
cen jako zajímavý, srozumitelný, oceněn 
byl vstřícný a  trpělivý přístup lektorů. 
Obsahová a  časová náročnost byla po-
dle většiny hodnotících přiměřená a  bez 

Tvarování másla v dřevěné formě, fotoarchiv VMP
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problémů. V připomínkách se vyskytovaly 
pochvaly, poděkování a zájem o další te-
matické muzejní programy, s negativními 
připomínkami jsem se nesetkala. Celko-
vě bylo hodnocení učitelů velmi pozitivní, 
což je zajisté velkým povzbuzením k další 
práci. Povzbuzující a příjemné bylo pro mě 
i pro spolupracující kolegy veskrze kladné 
slovní hodnocení učitelů při osobních roz-
hovorech na programu. 

Evaluaci programu z  pohledu režiséra 
a lektora bych rozdělila do několika okru-
hů, v nichž bych hodnotila: zajištění per-
sonální a  materiální, přípravu doprovod-
ných materiálů, průběh programu, chování 
a  přístup žáků a  učitelů a  nakonec hod-
nocení z  hlediska pedagogického, apli-
kace výukových metod a způsob reflexe. 
Na realizaci spolupracovalo celkem sedm 
pracovníků – dva průvodci doprovázející 
jednotlivé skupiny, mlynář předvádějící 
činnost vodního mlýna, hospodyně s hos-
podářem pekli chleba a vyprávěli o něm. 
V Živém domě působily tři lektorky - hos-
podyně, které pomáhaly s  vařením a ko-
munikovaly s  účastníky. Každý z  aktérů 
měl na programu svou roli, kterou odpo-
vědně a  spolehlivě plnil. Připraveno bylo 
dostatečné množství veškerého potřeb-
ného materiálu, nádobí a další pomůcky, 
takže se nevyskytly v  průběhu programu 
žádné problémy. Doprovodné tištěné ma-
teriály – denní jídelníčky, Pracovní listy 
a Receptáříky byly rovněž zajištěny včas. 
Časový harmonogram, jehož správný prů-
běh sledovali průvodci i  lektoři v jednotli-
vých objektech, byl dodržován. Celková 
doba programu byla naplánována na dvě 
hodiny, z toho přibližně půl hodiny strávila 
jedna skupina ve mlýně a zbytek času pak 
v Živém domě. Do praktických činností se 
děti většinou zapojovaly aktivně, chování 
žáků bylo přiměřené věku, občasné po-
známky a  pošťuchování mezi spolužáky 
se samozřejmě vyskytovalo. Ale v  těch-
to případech je lektoři nebo učitelé včas 
usměrnili, takže žádné problémy nenasta-
ly. Občas nastal časový problém u složi-
tějších jídel vyžadujících delší přípravu. Ale 
s pomocí lektorek se vše zvládlo. Přístup 

učitelů hodnotím kladně, zřejmá byla sna-
ha zapojit se a pomoci žákům, když bylo 
potřeba. 

V průběhu programu bylo aplikováno ně-
kolik klasických výukových metod práce, 
zejména slovní (vysvětlování, vyprávění, 
výklad, rozhovor), názorně demonstrační 
(ukázka funkce vodního mlýna a pomůcek 
mlynáře, vzorky obilovin, ukázka přípravy 
těsta a  pečení chleba) a  dovednostně-
-praktické (vaření a s  tím spojená přípra-
va surovin).13 Program reflektoval základ-
ní zásady edukace, tzv. třífázový model 
učení E-U-R, tzn. evokace, uvědomění 
a  reflexe.14 Účelem evokace, první fáze, 
je vyvolání zájmu o dané téma, motivace 
a  aktivizace účastníka. Ta proběhla čás-
tečně ve škole, kde byly děti informovány 
učitelem o  tématu muzejního programu, 
a následně přímo v muzeu na začátku pro-
gramu vysvětlením jeho průběhu a připra-
vených aktivit. Druhou fází, uvědoměním 
si významu, byla vlastní realizace, prochá-
zení jednotlivými aktivitami. Závěrečnou 
a důležitou součástí každého edukačního 
programu je reflexe, fáze hodnotící. Ta 
byla v  tomto případě provedena formou 
vypracování pracovního listu s  otázkami 
k  danému tématu, následně společnou 
kontrolou správnosti odpovědí a krátkým 
ústním hodnocením žáků, v  němž sdělo-
vali, co je více či méně zaujalo. Uvede-
né metody práce lze uplatňovat při práci 
s různými kategoriemi návštěvníků, samo-
zřejmě však s ohledem na jejich věk, vzdě-
lání a sledované cíle. 

Z programu si účastníci odnesli společné 
zážitky a  dojmy, jež byly podpořeny au-
tentickým prostředím muzejních expozic 
a  které scelují kolektiv a  upevňují vzá-
jemné vztahy. Na celkový dojem měly vliv 
jak praktické aktivity, tak i vjemy čichové, 
chuťové. Úspěšnost akce závisí nejen 
na  vhodně zvoleném tématu, způsobu 
jeho zpracování a  použitých metodách 
práce, ale také na subjektivních pocitech 
a motivaci jednotlivce. Naší snahou je, aby 
účastník získal nové informace, zkušenos-
ti a  zároveň dosáhl optimálního prožitku 
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(tzv. flow effect15), aby ho téma zaujalo 
a  vyvolalo v  něm pozitivní pocity radosti 
z dobře vykonané práce. Podle mého ná-
zoru se nám to v případě tohoto programu 
společným úsilím podařilo. 

Na rok 2012 připravuji ve scénáři progra-
mu Co vařily naše babičky několik změn. 
Namísto ukázky funkce vodního mlýna 
bude zařazeno mletí mouky na  ručním 
mlýnci, které si budou účastníci zkoušet. 
Při výběru receptů se zaměřím na využití 
ovoce v  lidové stravě. Teoretický výklad 
bude připraven formou několikaminuto-
vé power-pointové prezentace (potřeb-
né technické vybavení je v  Živém domě) 
s  ukázkami snímků z  různých způsobů 
zpracování ovoce při muzejních progra-
mech, např. ze sklizně, sušení ovoce, va-
ření povidel, moštování. Připraveny budou 
i  nové verze Pracovního listu a Receptá-
říku.

ZÁVĚREM 
Při prezentaci aktivit souvisejících s  li-
dovou stravou aplikujeme různé metody 
a  formy práce, zejména názorné ukázky 
a demonstrace různých činností, vysvětlo-
vání, výklady, rozhovory, praktické aktivity 
s  možností jejich vyzkoušení, objektové 
vyučování, tj. práci s  konkrétními sbírko-
vými předměty, zážitky, ochutnávky jídel, 
atd. K  mnohým programům byly vydány 
tištěné doprovodné materiály, na  nichž 
jsou kromě informací k  daným tématům 
uvedeny i  recepty a  stručný postup pří-
pravy některých pokrmů (např. Velikonoce 
na Valašsku, Vánoční receptářík, pohled-
nice s recepty, k programu Co vařily naše 
babičky Receptářík 1, 2, 3, atd.). Vaření 
a  ochutnávky tradičních valašských jídel 
patří na  programech VMP k  těm činnos-
tem, které návštěvníci rádi vyhledávají. To 
potvrzuje zájem i o tuto oblast života oby-
čejných lidí na Valašsku v minulosti, kte-
rou Valašské muzeum v přírodě na svých 
programech prezentuje.
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RESUMÉ
Příspěvek je zaměřen na oblast lidového stra-
vování a způsoby prezentace tohoto tématu 
ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod 
Radhoštěm. Věnuje se zejména aktivitám za-
měřujícím se na zvykoslovný rok a zemědělské 
hospodaření, jejichž součástí je zároveň prezen-
tace lidové stravy. Tematické programy obsahují 
jak ukázky tradičního zemědělského hospoda-
ření na vesnicích, tak i technologické postupy 
zpracování zemědělských plodin, způsoby jejich 
uchovávání a využití při přípravě pokrmů, včet-
ně ochutnávek připravených jídel, které jsou 
návštěvníkům nabízeny. Příspěvek představuje 
rovněž edukační program pro školy, nazvaný Co 
vařily naše babičky, přibližuje jeho přípravu, re-
alizaci, zmiňuje výukové metody práce aplikova-
né při jeho realizaci a zabývá se rovněž jeho eva-
luací. Téma lidového stravování je pro muzejní 
návštěvníky zajímavým a kladně hodnoceným 
oživením muzejních akcí.
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Vzhledem k  dlouhé tradici včelařství 
na  Valašsku snad ani nepřekvapí, že 
včelí úly dotváří areál Valašského muzea 
od  jeho úplného počátku. Již první plány 
výstavby muzea předpokládají umístění 
včelína a také na Jaroňkově prvotním vý-
tvarném návrhu Valašského muzea v pří-
rodě jsou zachyceny včelí úly. Postupem 
času se instalovaná skupina klátových úlů 
s obličejovými česny stala takřka symbo-
lem Dřevěného městečka a rovněž včelíny 
postavené v  areálu Valašské dědiny vy-
tvořily přirozenou součást několika used-
lostí. (Zajímavou skutečností, zmiňovanou 
v muzejním programovém sborníku z roku 
1987, je jistě upozornění na vystavené úly, 
přičemž některé z nich jsou i dnes osazeny 
včelstvy.) Ve  Valašském muzeu jsou za-
stoupeny nejrůznější typy včelích úlů od-
rážející vývoj a změny ve způsobu chovu 
včel – nalezneme zde sukovité samorostlé 
kusy kmenů s vletovými otvory a jednodu-
chými vnitřními prostory pro včely, upra-
venější dlabané kláty se zdobenými česny 
a  s  vloženými rámky, slaměný úl i  des-
kové budečáky. Avšak historii včelařství 
dokumentují v  muzejních sbírkách také 
včelařské pomůcky, předměty vážící se 
k řemeslům zpracovávajícím vosk a med, 
nebo např. knihy a periodika s včelařskou 
tématikou.

Jakožto živé muzeum nemohlo Valašské 
muzeum v  přírodě opomenout včelařství 
ani v  rámci svých programů a  prezento-
vaných činností. Zpočátku to byl pouze 
prodej medového pečiva a ukázky zdobe-
ní perníku, ale v letech 1993 a 1994 se již 
konaly Slavnosti medu a o širší prezenta-
ci včelařství později (v  letech 2001, 2003 
a 2007) usiloval také program Já mám srd-
ce jako z medu. Tyto pořady se již snažily 
představit včelařství komplexněji a  navíc 
se vesměs konaly pod záštitou včelařů sa-
motných (Včelařský institut Ostrava, Čes-
ký svaz včelařů). Zatímco muzeum nabíze-
lo fragmenty historické podoby včelařství 
a představovalo i řemesla tradičně spjatá 
s  dalším zpracováním včelích produk-
tů – pernikářství a voskařství, spolupráce 
s včelaři zajišťovala prezentaci soudobého 

NOVÝ VÝCHOVNĚ 
VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 
VALAŠSKÉHO MUZEA 
V PŘÍRODĚ VĚNOVANÝ 
VČELAŘSTVÍ „JAK VALAŠI 
CHOVALI VČELY“

Denisa Hrůzková
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stavu této činnosti a  její odbornou strán-
ku. V  areálu Dřevěného městečka pra-
covníci muzea předváděli např. odlévání 
svíček do  skleněných kadlubků, výrobu 
voskových obětin nebo připravovali me-
dové ochutnávky dle historických příruček 
o zpracování medu a tyto ukázky pak do-
plňovali včelaři vytáčením medu, instala-
cí pozorovacích úlů s prosklenou stěnou, 
provozováním včelařské poradny apod.  
Nejen dětem byly určeny dílny, ve kterých 
se vytvářely svíčky a dříve běžný typ per-
níku tvarovaného v  dřevěných vyřezáva-
ných formách, jejichž výrobu bylo možné 
také vidět v  rámci programu. Nepřehléd-
nutelným prvkem těchto pořadů byl výbě-
rový prodej zboží – od včelařských potřeb, 
přes med, svíčky ze včelího vosku, per-
ník, medovinu až po kosmetiku ze včelích 
produktů – přičemž někteří z prodejců se 
do  programu zapojovali i  předváděním 
činností (jednalo se především o  ukázky 
různých způsobů zdobení perníčků jed-
notlivými pernikářkami).   

Nové možnosti v prezentaci včelařství při-
náší tzv. výchovně vzdělávací pořady pro 
objednané školní skupiny, které se v pro-
gramové nabídce Valašského muzea ob-
jevují ve větším měřítku od roku 2005. Do-
volují např. větší soustředění se na dané 
téma (bez nutnosti doplňování programu 
prostřednictvím velkého množství prodej-
ců zboží) a  umožňují lepší využití poten-
ciálu dalších areálů VMP – Mlýnské doli-
ny a  Valašské dědiny. S  cílem poukázat 
na  důležitost samotné existence včel, 
na prospěšnost a dlouhou tradici včelaření 
a  také jako doplněk a  zatraktivnění škol-
ního učiva vznikl a od roku 2010 probíhá 
program

JAK VALAŠI CHOVALI VČELY
Místem konání tohoto programu se od po-
čátku stal areál Valašské dědiny - účast-
níkům pořadu totiž umožňuje na několika 
místech shlédnout přímo v terénu instalo-
vané staré včelí kláty a nabízí také dosta-
tek vhodných míst pro jednotlivá stanoviš-
tě i s jejich nároky (chladné místo pro pře-
nocování včel ve skleněném úlu, dostatek 

Skupina klátových úlů z Malenovic v areálu Valašské dědiny, foto Mikuláš Parma, 2000, fotoarchiv 
Valašského muzea v přírodě
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světla pro instalaci mikroskopů, expozici 
vybavenou pro ochutnávky, prostory pro 
tvořivé praktické činnosti aj.). Program 
je koncipován jako procházka Valašskou 
dědinou se čtyřmi zastávkami s  teoretic-
kým výkladem proloženým praktickými 
činnostmi a ukázkami. Kromě základních 
informací nabízí celou řadu zajímavostí 
a doplňků, které si děti mohou samy vy-
zkoušet, osahat, ochutnat a  prohlédnout 
v přirozeném reálném prostředí.

V rámci prvního stanoviště u skupiny šest-
nácti včelích úlů postavených na  svahu 
pod chalupami z  Nového Hrozenkova 
se děti seznamují s  historií včelařství, se 
způsobem chovu včel, s vybavením a po-

můckami včelařů. Návštěvníci mohou 
nahlédnout do  otevřených klátových úlů, 
které pochází z Malenovic a jsou uskupe-
ny do dvou zastřešených řad.  Připraven je 
výběr soudobých pomůcek dnešních vče-
lařů, ale samozřejmě také včelařských po-
můcek ze sbírek VMP, z nichž některé jsou 
přímo součástí nejbližšího objektu – chalu-
py z Nového Hrozenkova čp. 536. Tamní 
expozice zasazená do poloviny 20. století 
je totiž věnována mimo jiné i  včelaření - 
zálibě tehdejšího hospodáře. Názornému 
srovnání se současným způsobem chovu 
včel výborně slouží zapůjčený moderní 
nástavkový úl, ale nejdůležitějším doplň-
kem stanoviště je úl s prosklenou stěnou. 
V něm děti pozorují živé včely a jejich čin-

Výklad včelaře J. Rosy 
před chalupou z No-
vého Hrozenkova čp. 

536, foto Jan Kolář, 
2012, fotoarchiv Valaš-
ského muzea v přírodě

Včelař J. Rosa s vý-
ukovými fotorámky, 
foto Ctimír Štrunc, 

2011, fotoarchiv Valaš-
ského muzea v přírodě
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Hodina biologie v ex-
pozici školy z Miloňo-

va, fotografie Ctimír 
Štrunc, 2011, foto 
Valašského muzea 

v přírodě

Část pracovního listu 
pro nejmladší účastníky 

programu Jak Valaši 
chovali včely, 2012, 

Valašské muzeum 
v přírodě
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nost, mohou rozeznávat matku, dělnice 
a  trubce, povšimnout si stavby plástu, 
velikosti buněk, uložení medu, pylu, plodu 
atd. Teoretický výklad tím získává okamži-
tou odezvu a  pro skupiny malých dětí je 
právě skleněný úl základním prvkem sta-
noviště. Výbornou pomůckou jsou také 
výukové fotorámky představující reálné 
uspořádání a vzhled plástů v úlu.

Druhá zastávka, škola z  Miloňova s  ex-
pozicí dokládající vyučování z  konce 19. 
a počátku 20. století, je věnována biologii 
včely, informacím o  stavbě těla, vývojo-
vých stádiích, hovoří se zde o životě včel-
stva, dělbě práce ve včelím společenstvu, 
způsobu vyhledávání a sběru potravy atd. 
Děti zasednou do školních lavic a jsou vta-
ženy přímo do vyučovací hodiny. Expozi-
ce třídy je pro tento program dovybavena 
ukázkami tematických školních obrazů 
a učitel pro svůj výklad používá i nově vy-
tvořené tabule s  fotografiemi a  obrázky.  
Výuka je proložena samostatným pozoro-
váním včelího těla pod lupou, vyplňováním 
pracovních listů různých stupňů obtížnosti 
(včetně netextových listů pro MŠ) a  ná-
slednou společnou kontrolou. V  závěru 
děti pozorují pod mikroskopy prepará-
ty včelího žihadla, křídla a  zadní sběrací 
nohy. 

Třetí stanoviště, chalupa z Miloňova, struč-
ně představuje produkty související s cho-

vem včel, jejich vznik a  následné využití 
člověkem a nabízí možnost malých ochut-
návek. Děti mohou ochutnat několik dru-
hů medu (např. nektarový, medovicový, 
pastovaný, s bylinkami), medové bonbóny 
proti nachlazení a medový sirup s mátou 
připravené dle starého receptu a  nebo 
klasické perníčky. Výklad je zde zaměře-
ný především na  historické využití dvou 
nejzákladnějších včelích produktů – medu 
a vosku, návštěvníci se seznámí i se vzhle-
dem a vůni čistého včelího vosku, propo-
lisu nebo rouskového pylu. Pro menší děti 
je připraveno několik tematických skláda-
nek a doplňovaček (např. o vzniku medu 
nebo o vývoji úlů), pro starší účastníky pak 
test ze znalostí včelích produktů. 

Program uzavírá praktická část. Čtvrtým 
stanovištěm je Živý dům s  ukázkami vy-
braných technik voskařského a  perníkář-
ského řemesla a s možností vlastní výro-
by. Zde se každá skupina dětí rozděluje 
na  dvě poloviny. Zatímco jedna pracuje 
ve  velké světnici s  těstem a  osvojuje si 
perníkářskou techniku výroby nejedlých 
hraček – tzv. drůbeřky, druhá skupina pra-
cuje s voskem a  různými způsoby vyrábí 
a zdobí svíčky. V perníkářské části se vyu-
žívá originálních dřevěných forem na drů-
beřku a perníky a také moduritových kopií 
zhotovených pro snadnější manipulaci. 
Těsto z  žitné mouky a  vody se vtlačuje 
do  forem, z  otisků se ořezávají přebytky 

Výroba otisků z těsta 
pomocí perníkářských 
forem, foto Jan Kolář, 

2012, fotoarchiv Valaš-
ského muzea v přírodě 
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těsta a výsledné výtvory si děti mohou od-
nést domů a nechat vysušit. Ve voskařské 
dílně se dle věku a  zručnosti dětí vyrábí 
svíčky stáčením z mezistěn nebo postup-
ným namáčením knotu v  horkém vosku, 
popř. se zde vytváří drobné voskové oz-
doby vtlačováním do formiček.   

Dosavadní plná obsazenost tohoto pořa-
du dokazuje zájem veřejnosti o včelařskou 
tématiku. Program je sice určen a  využí-
ván především základními a  mateřskými 
školami, ale vzhledem k  odbornosti zú-
častněných lektorů (např. Ing.  Jiří Rosa 
– jednatel valašskomeziříčských včela-
řů, Mgr. Petr Wolf – pracovník CHKO) je 
možné odstupňováním a úpravou výkladu 
rozšířit jeho působnost i  na  další věkové 
kategorie návštěvníků.
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OBECNÁ ŠKOLA 
NA VALAŠSKU 
4.–6. 10. 2011

Lenka Kučerová

Valašské muzeum se svou programo-
vou nabídkou snaží oslovovat co nejširší 
spektrum návštěvníků. Jedním z  mno-
ha prostředků jsou takzvané výchovně 
vzdělávací programy, primárně zaměřené 
na prezentaci dané problematiky pro škol-
ní skupiny.

V  souvislosti se změnou – rozrůstáním – 
jednotlivých areálů či expozičních objektů 
je možné připravovat i  nové typy těchto 
programů. V roce 2011 tak byl do nabídky 
Valašského roku zahrnut pořad „Obecná 
škola na Valašsku“. I když je potřeba dle 
správnosti uvést, že program věnující se 
problematice školního vyučování nebyl 
ve Valašském muzeu poprvé - v 90. letech 
20. století se v programové nabídce něko-
likrát objevil pořad „Za stařenkú do školy“.

Od  té doby nám ale ve  Valašské dědině 
přibyla „nová“ budova školy a také vyrost-
ly další generace potencionálních žáků. 
Právě jim jsme chtěli přiblížit prostředí 
a způsob výuky v minulosti. Program byl 
směřován především na  žáky 1. a 2. tříd 
základních škol.   

Jejich putování začalo ve třídě školy z Vel-
kých Karlovic – Miloňova. Věnoval se jim 
rázný pan řídící a pomocný pan učitel – tak 
jak to v minulosti v některých školách bý-
valo. Začínající školáci se učili abecedu, 
počty a  pan učitel zkoušel jejich znalosti 
o přírodě. Takto vše odpovídalo klasické 
výuce, kterou prožívají i  současné děti. 
Ale když si mohly vyzkoušet psaní – kra-
sopis – na břidlicové tabulky nebo husím 
brkem na papír, začal to pro ně být zce-
la jiný zážitek. Celý dojem se ještě zesílil 
pod vedením přísného pana řídícího a děti 
opravdu pozorně a  tiše seděly v  lavicích 
a naslouchaly. Některé paní učitelky svou 
třídu ani nepoznávaly. Úctu u  dětí vzbu-
zovala také rákoska, kterou jim pan řídící 
ukázal a vysvětlil, jak si dříve učitelé udr-
žovali při vyučování kázeň. Nešlo o žádné 
zastrašování, nicméně i krátký pohled po-
zorovatele nechal nahlédnout do mnohdy 
nevyzpytatelné dětské dušičky, která je 
schopná se na jedné straně ukáznit a pů-

Psaní na břidlicové tabulky ve škole z Velkých 
Karlovic – Miloňova, areál Valašská dědina, 
2011, fotoarchiv VMP
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sobit až neprůbojným dojmem, na druhé 
straně mnohé děti neváhaly se škodolibou 
radostí ukázat na „ty zlobivé“, které by si 
zasloužily praktickou ukázku použití rá-
kosky.     

Skupinka se pak přesunula na další stano-
viště věnované dětským hrám a sportu. Ač 
se program konal na počátku měsíce října, 
počasí nám bylo nakloněno a  dětem byl 
dopřán pohyb venku na  čerstvém vzdu-
chu. Překvapivě dětským návštěvníkům 
stačilo relativně málo – hliněné kuličky, 
hadrový míč na  fotbal, šátek na  slepou 
bábu, stará bota na  „škarbala“, dřevěné 
chůdy a  - snad nejvíce nadšení budící – 
lano na  přetahování, většinou chlapců 
proti děvčatům.

Poslední zastávkou byl tzv. Živý dům. Žáci 
si mohli vybrat jeden ze tří příběhů z rož-
novských pověstí a pak měli za úkol spo-
lečně dané téma výtvarně zachytit. Kromě 
papíru a  pastelek byly nachystané různé 
přírodní či tradiční materiály – vlna, látky, 
lněné provázky; cestou si mohli nasbírat 
suché listy, mech nebo další přírodniny.   

Věříme, že děti prožily příjemný den, jiný 
než jejich běžný školní. Že nešlo jen o zá-
bavu, protože nemusely sedět ve své tří-

Dětské hry a sport, areál Valašská dědina, 
2011, fotoarchiv VMP

Vyučování ve 
třídě školy z Velkých 
Karlovic - Miloňova, 
areál Valašská dědi-
na, 2011, fotoarchiv 
VMP

dě, ale dozvěděly se něco víc ze života 
v minulých časech. Nějaký poznatek jim, 
doufejme, v paměti zůstane nebo jen zá-
žitek z nového prostředí. A pokud je tak-
to pomalými krůčky přimějeme se vracet 
nebo zajímat se o minulost a život gene-
race našich pra- a praprarodičů, je to pří-
jemný pocit.   
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Výroba nejstarších dřevěných řezbova-
ných forem na  máslo a  na  sýr, podobně 
jako forem perníkových, zvaných kadluby, 
se datuje převážně do konce 17. a počát-
ku 18. století. K  jejich většímu rozšíření 
dochází koncem 18. a zejména během 19. 
století, kdy si je pro vlastní potřebu zača-
li vyrábět i amatérští řezbáři. Podomácky 
vyřezávané formy měly jednodušší motivy 
a nebyly tak precizně propracované.  Kva-
lita řezby byla nižší, ale pro účely domá-
cího využití to dostačovalo.  Tvary forem 
bývaly převážně obdélné (korýtkové), kru-
hové nebo deskové. Formy na máslo zdo-
bili řezbáři nejčastěji rostlinnými motivy, 
na předmětech se však vyskytovaly i mo-
tivy geometrické, zoomorfní, srdce, křížky, 
iniciály JK, nápisy nebo jejich kombinace.

Domácí výroba másla byla nejen ve ves-
nických domácnostech na Valašsku jedi-
nou formou jeho výroby až do konce 19. 
století. Surovinou pro výrobu másla bylo 
především  kravské mléko (v  malé míře 
i kozí či ovčí; ovčí máslo se nazývalo urda 
a používalo se na maštění plechů při pe-
čení), resp. smetana, která se z něj sbírala 
většinou zakysaná. Z ní bylo máslo trvan-
livější a lépe se zpracovávalo. Mléko urče-

DŘEVĚNÉ FORMY 
NA MÁSLO VE SBÍRKOVÉM 
FONDU VALAŠSKÉHO 
MUZEA V PŘÍRODĚ

Helena Cviklová

Dřevěné formy na máslo: nahoře inv. č. 12307, 
dole vlevo inv. č. 23604, dole vpravo inv. č. 
23605, foto H. Cviklová
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Dřevěné formy na máslo: na-
hoře inv. č. 39084, dole  inv. 
č. 39085, foto H. Cviklová

Dřevěná forma a lopatka na 
máslo: nahoře inv. č. 21755, 
dole  inv. č. 38097, foto H. 
Cviklová

Dřevěné formy na máslo: vle-
vo  přír. č. C 42/2011, vpravo 
nahoře přír. č. C 44/2011, 
vpravo dole  inv. č. 55799, 
foto H. Cviklová
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né na výrobu másla se nalévalo do zvlášt-
ních kamenných nádob s otvorem u dna 
zvaných latky a  nechávalo na  chladném 
místě až dva dny odstát. V horní části se 
usadil mléčný tuk - smetana, poté se vyňal 
kolíček, jenž uzavírá otvor v hrnci, a mléko 
zbavené tuku se vypustilo do jiné nádoby. 
Získaná smetana se stloukala v  máselni-
cích - bedněných nádobách vyrobených 
ze smrkového nebo dubového dřeva. Vy-
srážené máslo se oddělilo od zbytku teku-
tiny, tzv. podmáslí, a vytvarovalo se ruka-
ma do hrudky nebo pomocí dřevěné formy 
na máslo do určitého tvaru. Ve vesnickém 
prostředí jsme se mohli setkat s touto čin-
ností až do druhé světové války. 

V  dobách do  16. století se máslo ucho-
vávalo v  dřevěných nebo hliněných ná-
dobách, přepouštěné (tzv. šmalc, šmolc) 
a  mírně nasolené, čímž se zároveň kon-
zervovalo. Konzumovalo se pouze pře-
pouštěné. Od  17. století se jedlo máslo 
i čerstvé (tzv. putr), avšak ještě ani v 18. 
století nebyla spotřeba másla v  obyčej-
ných domácnostech příliš rozšířená. Más-
lo bylo už od středověku spíše obchodním 
artiklem. Pro přímou spotřebu se začalo 
více využívat v 19. století, ale stále to byla 
záležitost spíše zámožnějších vrstev oby-
vatel (Štika uvádí v publikaci Lidová strava 
na  Valašsku průměrnou denní spotřebu 
másla, která vycházela z  průzkumu roč-

ních zásob potravin v  sedmi valašských 
rodinách v  letech 1843–45, a  činila pro 
sedm osob pouhých 0,06 kg). Podstatný 
podíl produkce drobných a středních ze-
mědělců byl určen především pro prodej 
na  trzích. Máslo určené k prodeji na  trhu 
se tvarovalo do  dřevěných vyřezávaných 
forem nebo se povrch másla zdobil pomo-
cí dřevěných válečků s ozdobnou řezbou. 
Máslo z forem mělo potřebnou tržní váhu, 
obvykle půl libry nebo libru (libra = 513,75 
g). Pro domácí spotřebu se tvořily oválné 
kousky, jež se zdobily nožem, pro del-
ší trvanlivost se balily do  křenových listů 
a ukládaly se do chladna. Máslo se použí-
valo nejen ke konzumaci, ale i v léčitelství 
jako jedna ze surovin při výrobě léčivých 
přípravků. Ke konci 19. století se začínají 
objevovat ruční odstředivky, jež usnadňují 
získávání smetany z mléka a  jejichž pou-
žívání se ve 20. století poměrně rozšířilo.

Sbírkový fond Valašského muzea v  pří-
rodě obsahuje několik desítek dřevěných 
vyřezávaných forem na máslo, které byly 
do sbírky postupně získávány od počátku 
60. let 20. století do  současnosti. Doku-
mentují, stejně jako další předměty a po-
můcky, např. máselnice, odstředivky, for-
my na sýr, nádoby na dojení, aj., způsob 
zpracování mléka ve  vesnických domác-
nostech na  Valašsku. Většina z  nich je 
zhotovena ze světlého   měkkého lipové-

Dřevěná forma inv. 
č. 12711,  foto H. 

Cviklová
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ho dřeva, pouze několik kusů z  tmavšího 
dřeva ovocných stromů. Ke skupině před-
mětů, používaných ke tvarování a zdobe-
ní másla, řadíme také dřevěné formičky 
na malé porce, lopatku na vybírání másla 
z  máselnice a  dřevěný váleček na  zdo-
bení. Autorství a  přesná datace předmě-
tů nejsou známy, dá se předpokládat, že 
pocházejí převážně z  19. a  začátku 20. 
století. V této skupině sbírkových předmě-
tů však mají své zastoupení také výrobky 
současných řezbářů, např. Františka Ja-
nošce nebo Františka Slavíka.

Svou velikostí odpovídají formy ve většině 
případů přibližně hmotnosti ¼ kg másla. 
Jejich tvar je převážně obdélný nebo ku-
latý, v několika kusech se vyskytuje i tvar 
talíře, zvláštností je dvojdílná forma tvaru 
slepice. Většina forem je zdobena řez-
bou, výjimku tvoří formy nezdobené, tvaru 
hladké oblé vaničky. Nejčastější motivy 
jsou stylizované rostlinné – kytičky, květy 
(kopretiny, konvalinky, růže, tulipány), ně-
kdy v  kombinaci s  geometrickými tvary. 
Nalezneme zde i nápisy, např. Teebutter, 
ALFA BUTTER (označení Teebutter, v pře-
kladu čajové máslo, je známkou dobré 
kvality a používalo se na pečení zákusků). 

Většina dřevěných vyřezávaných forem 
na  máslo byla pořízena koupí, asi pětina 
z celkového počtu darem. Místem nálezu 
většiny předměty jsou obce regionu Va-
lašsko, zejména z  okolí Rožnova, Valaš-
ského Meziříčí a  Vsetína. Některé z  nich 
jsou vystavovány na krátkodobých výsta-
vách nebo je mohou návštěvníci zhlédnout 
ve stálých muzejních expozicích.

LITERATURA
Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, 
Moravy a Slezska. Praha: Mladá fronta, 2007. 
ISBN 978-80-204-1450-2 (komplet – 3 svazky).

ŠTIKA, Jaroslav. Lidová strava na Valašsku.  
2. vyd. Praha: Vydavatelství a nakladatelství 
KNEIFL, 1997. 212 s. ISBN 80-86052-06-0.

Dřevěná forma na máslo inv. č. 12711, 
foto H. Cviklová



213

MUSEALIA A ZPRÁVY

Dřevěná forma na máslo inv. 
č. 16924, foto H. Cviklová

Dřevěná forma na máslo inv. 
č. 6444, foto H. Cviklová

Dřevěná forma na máslo inv. 
č. 16712, foto H. Cviklová
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VALAŠSKÝ BETLÉM 
FRANTIŠKA VRZALÍKA

Petr Liďák

Inv. č.  7786–7896
nepolychromovaná řezba z lipového dřeva, 111 
kusů (56 postav, 34 figurek ovcí a jiných zvířat, 
19 stromů a dalších prvků, zvonička a salaš)
Rozměry: v figur do 25 cm, v zvířat do 13 cm, 
v stromu do 29 cm, 
Datace: 1940
Datum a způsob nabytí: 1967, státní nákup

V  roce 1967 se podařilo obohatit sbír-
ku betlémů Valašského muzea v  přírodě 
o  unikátní soubor Valašského betléma 
z  dílny lidového řezbáře Františka Vrzalí-
ka ze Zlínských pasek. Betlém pro sbírky 
muzea získal tehdejší ředitel Jan  Rudolf 
Bečák od  významného sběratele, znalce 
lidového umění a  v  neposlední řadě ná-
rodopisného pracovníka JUDr.  Ladislava  
Rutteho (*5. 5. 1893 –† 3. 2. 1967) ze Zlína. 

Početný soubor vytvořil František Vrzalík 
(1872–1949) v  roce 1940 na  objednáv-
ku dr.  Lad. Rutteho podle kresebných 
předloh malíře Jana Kobzáně. Na  popud 
Rutteho připravil tehdy Kobzáň pro Vrza-
líka několik  návrhů. Inspiroval se zjevně 
figurami ze starobylého  betléma ze sbírek 
dr. Rutteho,  který zhotovil řezbář Antonín 
Staroveský (1827–1917) z Příbora  kolem 
roku 1850. Jsou to jednoduché kresby 
tuší, které muzeum také  získalo do sbírek 
jako dokumentační materiál k  betlému. 
Z  příborské předlohy  očividně vychází 
postavy sv. Josefa, Panny Marie, Ježíška, 
jesliček, klečícího chlapce a skupina  pěti  
valašských muzikantů, oslíka a volka. Dal-
ší návrhy valachů – pastevců v kloboucích 
s vysokou střechou – tzv. husárcích, zboj-
níků mávajících valaškou nad hlavou, po-
případě valachů tančících odzemek, odrá-
ží více malířovu vlastní tvorbu. 

S  Františkem Vrzalíkem se dr.  L. Rutte 
seznámil v  roce 1940 a  tehdy začala je-
jich několikaletá spolupráce. Už při první 
návštěvě dr.  Rutteho oslovily Vrzalíkovy 
práce,  vystavené po celém domě. Pečlivě 
zpracované řezby svědčily o jeho nadání, 
zručnosti a  umu tvořit ze dřeva předmě-
ty  nejen pro své potěšení. Předpoklady 
k tomu byly patrné již v  jeho dětství. Na-
rodil se 9. 12. 1872 ve Zlíně na Cigánově 
jako druhý syn pekaře. K řezbařině jej záhy 
přivedl malíř pokojů a  lidový řezbář Bed-
řich, který bydlel u jeho rodičů v podnájmu 
a  především během zimy si přivydělával 
hotovením plastik světců, zejména však 
krucifixů s  řezbovaným Kristem. Ty pak 
prodával na  trzích a  jarmarcích. Naučil 
mladého Františka ovládat práci s nožem, 
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později i  s  dláty, která mu otec pořídil. 
Své nadání rozvíjel Vrzalík na Pokračovací 
průmyslové škole ve Zlíně, kterou navště-
voval až do  svých dvaceti  let. Tam měl 
k  dispozici  řezbářské vzory dokonce až 
z Vídně, kde je zajistil tehdejší zlínský sta-
rosta Mikuláš Kašpárek. Vrzalík se věnoval 
především tehdy módnímu nábytkovému 
řezbářství, ale  vytvářel i plastiky s nábo-
ženskými náměty. Několik let pracoval pro 
nově založené Baťovy obuvnické továrny 
jako dřevomodelář ve slévárně. Sedm let 
strávil na Kyjovsku, kde se rovněž živil řez-
bářstvím. Pro lichtenštejnský revír vyřezá-
val ozdobné podložky pod lovecké trofeje.

Po  návratu do  rodného Zlína si zakoupil 
pozemek na  Zlínských pasekách a  po-
stavil si domek. Byl dvakrát ženatý a měl 
šest dětí. Ve vyšším věku trpěl hluchotou. 
Po smrti své druhé manželky žil jen sám 
v  ústraní své chalupy, kde  ho dr.  Rut-
te v  roce 1940 navštívil  s  objednávkou 
hlavičky kozla  pro své gajdy a  jeho dílo 
objevil pro širší veřejnost. Jeho zásluhou 
za  F.Vrzalíkem pak docházeli  sběratelé, 
výtvarníci a další obdivovatelé jeho tvorby.

Do  obecného povědomí se František Vr-
zalík dostal díky souboru Valašský betlém, 
který zhotovil hned  v několika exemplá-
řích. Jeden je uložen ve  sbírkách Muzea 
jihovýchodní Moravy ve Zlíně, které spolu 
s jeho  dalšími výrobky podává komplexní 
obraz Vrzalíkovy tvorby. Zlínská  sbírka ob-
sahuje drobné dřevořezby (podložky pod 
paroží, řezby krajin, měst a hradů), i  jeho 
figurální tvorbu (busty historických osob-
ností), soubor Horní chlapci a  také další 
betlémové celky, např. Český betlém, kte-
rý se výrazně odlišuje od Valašského, ze-
jména barevnou úpravou povrchu. Figury 
výšky 19 – 28 cm jsou vyřezány z lipového 
dřeva a  kolorovány akvarelem. Objevují 
se zde typicky české postavy darovníků, 
zejména jejich oděv a  další atributy pro-
zrazují jejich zaměstnání. Mezi četnými 
figurami najdeme např. pekaře, krejčího, 
hospodského, kominíka, myslivce a další. 

Ve sbírkách Valašského muzea zastupuje 
Vrzalíkovu tvorbu jen soubor Valašské-
ho betléma. Jednotlivé figury dosahující 
výšky do 25 cm jsou vyřezány z  lipového 
dřeva bez použití povrchové úpravy. Ce-

Valašský betlém F. Vrzalíka z r. 1940. Foto J. Kolář, fotoarchiv VMP
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lek tvoří  56 postav, 34 figurek ovcí a  ji-
ných zvířat, 19 stromů, včetně drobných 
doplňkových předmětů (kometa, jesličky, 
džbery, korýtka), zvonička a  betlémská 
stáj – salaš. Centrem pozornosti je Svatá 
rodina, umístěná v chýši připomínající rou-
bené stavení se sedlovou střechou krytou 
šindelem a  s  kozubem ve  štítu. Z  čelní 
strany je stáj otevřená, uvnitř leží Ježíšek 
v prostém žlabu. Z jedné strany u něj klečí 
sv. Josef, který je zpodobněn jako  tesař 
ve  valašské haleně – huni, s  atributem 
svého řemesla – sekerou širočinou polo-
ženou u nohou. Z druhé strany se sklání 
Panna Maria, oděna ve  valašském kroji 
(v šátku, rukávcích a krpcích). Vzadu ne-
chybí osel a vůl, zahřívající právě narozené 
božské dítě. Celý výjev je zasazen do va-
lašské krajiny vyjadřující  chudobu zdejší-
ho prostředí, která se snoubí s biblickým 
příběhem narození Ježíše v  prosté stáji. 
Jen svatozář z  mosazného drátku kolem 
hlav Svaté rodiny podtrhuje výjimečnost 
této trojice. 

K  dalším postavám, které zde najdeme, 
patří pastevci – valaši, zobrazení v dobo-
vém oděvu s  vysokými klobouky na  hla-
vách a  s  valaškou v  ruce. Tyto postavy 
snad nejvíce odráží známé Kobzáňovy 
kresby valachů, či jeho časté výjevy ze 
salašnictví, jednoho z  typických zdrojů 
obživy zdejších obyvatel v 19. století. Fi-
gury jsou zachyceny při běžné činnosti, 
v pohybu. Např. jeden dojí ovci, další bača 
vaří v kotli žinčicu, někteří jen tak posedá-
vají na pařezech, aby dohlíželi na svá stá-
da. Kobzáňovským motivům se nezapřou 
ani zbojníci Ondráš s Jurášem v širokých  
opascích, nebo strážci hranic – portáši, 
kteří jakoby dohlíželi na  bezpečí betlém-
ské stáje. 

Nechybí ani skupina hudebníků, zastou-
pená třemi houslisty (primáš, kontráš 
a tercáš) s basistou, gajdošem, trubačem  
a cimbalistou. 

Početnou skupinu tvoří ostatní darovníci. 
Najdeme tu valacha s  beránkem na  zá-
dech, jiní přináší fasku žinčice, putnu se 

zabalenými dárky, pytel s  pohankou, 
ostatní se jen prostě modlí se sepjatýma 
rukama. Zajímavostí je menší počet žen-
ských postav v porovnání s mužskými. 

Jako poslední přišli do betléma Tři králové 
– mudrci z východu, odlišení od ostatních 
nákladným oděvem, zejména řasnatým 
pláštěm. Jsou symbolem bohatství, naro-
zení královského dítěte. Kašpar v  pokleku 
sklání před Ježíškem svou korunu a u no-
hou předkládá truhličku zlata, Melichar při-
náší kadidlo a černý král Baltazar myrhu. 

Soubor Vrzalíkova Valašského betléma 
vytváří kompletní obraz biblické události, 
s citem zasazené do valašského prostředí. 
Celá scenérie svou kompozicí trochu při-
pomíná frenštátské betlémy ručně malova-
né na papírové lepence, vyráběné od po-
loviny 19. století především v  rodinách 
domácích tkalců. Svědčí o  tom zejména 
podobnost některých figur (postavy vala-
chů, muzikanti, portáši a další). Tyto prv-
ky se vzájemně prolínají u  většiny tvůrců 
betlémů z Valašska, kteří se snažili přiblížit 
významnou událost širokým vrstvám míst-
ních obyvatel. Proto ji zasadili do známé-
ho domácího prostředí se zobrazením ty-
pických postav, vyjadřujících ráz valašské 
krajiny, charakter zdejších obyvatel, jejich 
zaměstnání a  archaický způsob obživy.  
Toho plně využil také znalec místních po-
měrů malíř Jan Kobzáň, který je autorem 
kresebné předlohy, již mistr Vrzalík převe-
dl do materiálu. Ve dřevě dokázal vyjádřit 
plastičnost a  zejména dynamiku pohybu 
jednotlivých postav. Kobzáňovy kresby re-
spektoval, ale nebál se použít svou vlastní 
představivost.  V této oblasti spočívá jeho 
největší přínos, a také proto jeho dílo, byť 
vytvořené podle návrhů, můžeme označit 
za jedinečné. V našich sbírkách zastupuje 
mezi dalšími betlémovými celky početně 
největší soubor nepolychromované řezby 
profesionálního řezbáře. Dochovaná kre-
sebná předloha dokumentační hodnotu 
díla  ještě zvyšuje. 
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OHLÉDNUTÍ ZA VÝSTAVOU 
ŘEZBÁŘE ALOISE 
BARCUCHA

Pavel Konečný  

Když jsem dostal nabídku z  Valašského 
muzea v  přírodě v  Rožnově pod 
Radhoštěm uspořádat výstavu řezbáře 
Aloise Barcucha (30. 12. 1911–5. 9. 1975), 
byl jsem velmi potěšen, protože mne tato 
velkorysá nabídka zastihla v  okamžiku, 
kdy jsem na ni byl připraven, a navíc se tu 
objevila reálná možnost představit tohoto 
doposud neznámého lidového tvůrce širo-
ké veřejnosti nejen slovně či fotograficky, 
ale přímo jeho dochovaným dílem.  A  to 
vše u příležitosti 100. výročí jeho narození 
ve  valašské Poteči.  Zužitkoval jsem tak 
právě dokončený soupis a  dokumentaci 
jeho díla, kterou jsem provedl v  souvis-
losti s vydáním prvního svazku zamýšlené 
řady publikací o zapomenutých tvůrcích  - 
Marginálie.  Výstava s názvem Řezbář Alois 
Barcuch představila v malém sále Sušáku 
Valašského muzea ve dnech 8. března až 
30. června 2012 na  šedesát drobnějších 
i  rozměrnějších řezbářských prací tohoto 
autora, pocházejících převážně z  období 
jeho největší tvůrčí aktivity, to je z let 1972 
až 1975. Ukázala na malé výstavní ploše, 

A. Barcuch: Na čekané, řezbářská práce 
z dřevěného masivu, dat. září 1974, 
foto P. Konečný

Plakát k výstavě Řezbář Alois Barcuch 
(1911–1975) ve Valašském muzeu v přírodě
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ale myslím přesvědčivě, že v Kateřinicích 
nedaleko Vsetína působil v sedmdesátých 
letech 20. století neobyčejně nadaný a tvo-
řivý řezbář, jehož skromné dílo bohužel 
zůstalo nepovšimnuto. Kromě jiného také 
proto, že mu osud vyměřil jen velice krát-
kou dobu na  rozvinutí vrozeného nadání 
pro práci se dřevem.  Na vernisáž výstavy 
se začátkem března sjela početná rodina 
a  známí z  mnoha míst Moravy a  teprve 
zde, v kontextu s důležitostí kulturní insti-
tuce, jakou je dozajista Valašské muzeum 
v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, tak 
mohli dodatečně docenit umělecké kvality 

svého předka. Navíc mnozí z nich objevili 
v této souvislosti ve svém majetku některá 
další díla Aloise Barcucha, takže se soupis 
jeho prací mohl opět rozrůst o několik dal-
ších položek.  

Výstava rozhodně splnila svůj účel, o čemž 
svědčil i  mediální ohlas a  návštěvnic-
ký zájem kulturní veřejnosti. Poděkování 
patří rozhodně všem, kdo se o  ni dra-
maturgicky i  technicky zasloužili. Když 
se ještě podaří zařadit některé řezbářské 
dílo Aloise Barcucha do sbírkového fondu 
Valašského muzea, tak to bude jistě do-

Z výstavy Řezbář Alois 
Barcuch (1911–1975) 
ve Valašském muzeu v pří-
rodě, fotoarchiv VMP, foto 
J. Kolář

A. Barcuch: Houslista, 
trumpetista, tanečník, hráč 
na cimbál a bubeník, řez-
bářská práce z dřevěného 
masivu, dat. 1974, foto 
P. Konečný



MUSEUM  VIVUM  2011–2012

220 A. Barcuch: Stůl, reliéf z dřevěného masivu, dat. srpen 1973, foto P. Konečný

konale splněné nevyslovené přání originál-
ního autora, který nám svým řezbářským 
dílem nenápadně připomněl, že tvořivost, 
ve dřevě ukryté emoce, krása a lidskost se 
umí prosadit a zviditelnit i po letech zapo-
mnění.
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VÝTVARNÉ UMĚNÍ 
NA VALAŠSKU II. 

Karel Bogar 

Expozice otevřená v  prvním patře tzv. 
Sušáku v  prostorách Valašského muzea 
v  přírodě v  Rožnově pod Radhoštěm je 
vyústěním další etapy většího projek-
tu. Jeho první fází byl rozbor výtvarných 
sbírek muzea (malby, grafiky, sochař-
ské tvorby) a  zhodnocení jejího doku-
mentačního a  prezentačního potenciálu. 
Následují dlouhodobé výstavy, které by 
měly zachytit sbírky až do konce 20. stole-
tí. Již realizovaná výstava Výtvarné umění 
na Valašsku I. zahrnula období konce 19. 
století až do roku 1920. Současná výsta-
va se zaměřila na výtvarný život v  letech 
1920–1945 s malými přesahy. 

Projekt se snaží využít především sbírek 
muzea k  tomu, aby představil obraz vý-
tvarného života v regionu, jak je zachycen 
ve  sbírkách. I  když není možné – vzhle-
dem k  omezeným prostorám – vystavit 
vše, přesto napovídá, jakou mají vypoví-
dací schopnost. Jednak ukazuje na  me-
zery v  topografickém mapování regionu, 
často zúženém jen na Rožnovsko, dále je 
samozřejmě ovlivněn způsobem akvizic. 
Ty ovlivňoval osobní vkus bratří Jaroňků, 
hlavně B. Jaroňka, vkus dárců, kteří mu-
zeu věci nabídli, a  konečně neujasněná 
struktura pozdějších muzejních akvizic. 
Časové omezení dále komplikuje výběr, 
jelikož nezáleží jen na tom, co je ve sbír-
ce obsaženo, ale i na zvážení, která eta-
pa autorova vývoje je pro dokumentaci 
v  regionu významná. Většina autorů pře-
sahuje svým životem několik období a je-
jich vliv na  region je rozdílný. Rozhodují 
často nejen výtvarné a  umělecké aspek-
ty, ale i politická situace. Snaha předložit 
divákovi jednak odborně zajímavou ana-
lýzu, ale i  ucelenější pohled na  výtvarný 
život, vedla k  výpůjčkám z  dalších insti-
tucí: Muzea regionu Valašsko ve  Vsetíně 
a Valašském Meziříčí, Galerie výtvarného 
umění v Ostravě a soukromých sbírek.  

Jak jsme již naznačili, vychází expozice 
Výtvarné umění na  Valašsku II. přede-
vším z  bohatých sbírek, vzniklých sbě-
ratelskou aktivitou bratří Jaroňků. To je 
výrazné hned v  úvodní části expozice. 
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Bohumír Jaroněk, významný představi-
tel SVUM v Hodoníně, přilákal četné jeho 
umělce na Valašsko. To bylo i oblíbeným 
místem malířů z  jiných regionů, což se 
třeba promítlo na  organizaci a  návštěvě 
malířských plenérů. Letní plenér na Horní 
Bečvě v  roce 1929 navštívili Roman 
Havelka, Janko Alexy, Josef Jambor, 
Cyril Jančálek, Joža Koudelka, Augustin 
Mervart, Petr Pištěla a  Jaroslav Votruba, 
jejichž díla jsou ve sbírkách muzea, na vý-
stavě jsou prezentováni jen symbolicky. 
Objevili se i  solitéři, ve  své době velice 
významní, jako např. František Charvát 
nebo pravidelný návštěvník regionu Ota 
Bubeníček. Frenštátsko je připomenuto 
sochařem a  malířem Josefem Kneblem, 
na  sochařskou tvorbu Čechoameričana 
Albína Poláška však už nezbyl prostor.  

Druhou část expozice představují vět-
šinou autoři, kteří se v  regionu narodili, 
na Valašsku trvale nežili, ale měli k němu 
vřelý duchovní vztah nebo sem pravidelně 
zajížděli. Většinou to byli autoři z  okruhu 
hodonínského SVUM, nebo jemu blízcí, 
např. bratři Hlavicové, Augustin Mervart. 
Podobně se rozprchli i  členové pováleč-
né Koliby vzniklé v Brně, kteří šli umělec-
ky vlastní cestou většinou mimo region, 
jako Ferdiš Duša nebo Joža Baruch. Jen 
Jan Kobzáň setrval většinou na Valašsku 
a  svým návratem na  Soláň byl jedním 
z  inspirátorů „soláňského barbizonu“. 
K novým jménům přibývají postupně další 
autoři, jako karlovický rodák Viktor Kutzer 
nebo Vsetíňák Jaroslav Veris-Zamazal, 
později výrazně ovlivněný modernou. 
Trvale se také neuživil v regionu ani další 
sochař Josef Antek. 

Třetí kóje expozice sleduje výrazný střet 
tradičního, realisticky vnímaného Valašska 
a  nových avantgardních uměleckých 
proudů. Klíčovým je především dílo troja-
novického rodáka Josefa Strnadela, pře-
devším skvělého ilustrátora, ve  sbírkách 
zastoupené řadou vynikajících kreseb. 
Protějškem je Alois Schneiderka, který si, 
poučen svými cestami po Evropě, vytvořil 
originální styl, a je jedním z dalších vrcholů 

tvorby na Valašsku. Od neoklasicismu do-
spěl k  osobitému projevu také František 
Podešva a  oba, spolu s  Kobzáněm, vy-
tvořili legendární pojem „soláňského bar-
bizonu“, který dodnes reprezentuje oso-
bitý přínos Valašska ve  výtvarném umě-
ní. Tento obraz doplnili postupně Karel 
Hofman, Josef Brož, i  tradici ctící Ludvík 
Schneiderka. Výraznou avantgardní notu 
přináší dílo Miloše Boriji, který zakotvil 
ke konci života na Vsetíně. Příslibem byly 
rané práce Karla Solaříka ml., Jaroslavy 
Hýžové a některých dalších autorů, které 
předjímají nástup silné generace umělců, 
zpožděných ve svém vystoupení válečný-
mi událostmi. 

Nedílnou součástí meziválečného umě-
ní v  regionu bylo užité umění. Keramická 
dílna a  výroba gobelínů sourozenců 
Jaroňkových těžily z dobové vlny folklori-
smu. Její činnost vyvrcholila ve dvacátých 
letech, pokračovala s pálením malované-
ho porcelánu až do smrti Aloise Jaroňka 
(1944) v  době války. Jejich následovníci 
Karel Solařík st. a  Leo Matějka působili 
v Rožnově, atraktivním lázeňském středis-
ku, až do poválečných let. Ojedinělé ohla-
sy našel folklorismus i  v  nábytkové tvor-
bě, např. Josefa Nývlta. Jeho odkaz do-
kumentuje souběžná expozice Malovaná 
jizba, obšírněji reagující na dobový módní 
proud folklorismu. Také poválečná čin-
nost valašskomeziříčské gobelínky, kde 
nastoupil na  dlouhá léta jako vedoucí 
Jaro Kučera, byla poplatná tomuto tren-
du, i když se zde realizovaly i avantgardní 
projekty, bohužel v  regionálních sbírkách 
nedochované. Výstava je doplněna ma-
lou ukázkou skla z řady skláren v regionu 
(Valašského Meziříčí, Velkých Karlovic, 
Vsetína, Karolinky), které většinou ne-
jsou autorskými výrobky, ale ve své době 
představovaly charakteristický doplněk 
domácností. Zde jsme se vrátili i před rok 
1920, jelikož v  první části expozice sklo 
pro nedostatek prostoru nebylo zastou-
peno. 

Alespoň malou exkurzi, pomocí několika 
fotografií, jsme podnikli průzkumně i za ci-
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vilní architekturou. Po  vzniku republiky 
doznívá vliv secese, ale zároveň se prosa-
zuje velmi silně moderna, hlavně funkcio-
nalismus, ovlivněný radikální přestavbou 
baťovského Zlína. Stavby jsou kontrastem 
k  běžné nevýrazné výstavbě na  venkově 
i ve městech, kde se objevuje jednoduchý 
„zednický“ styl nemající kouzlo tradiční 
dřevěné architektury. Pro její záchranu 
vzniká v Rožnově pod Radhoštěm základ 
dnešního Valašského muzea v  přírodě, 
který byl realizován díky vizionářskému 
dílu bratrů Jaroňků a  otevřen Valašským 
rokem 1925.

Komentovaný projekt má po třech letech, 
tedy koncem roku 2014, pokračovat tře-
tí částí, která by měla zahrnout obdo-
bí do  roku 2000. Pro Valašské muzeum 
v  přírodě bude velmi důležitá, protože 
bude podnětem pro upřesnění koncepce 
jeho akviziční činnosti a  zvážení výhledů 
v  této oblasti. Zajímavé práce na  projek-
tu se v  duchu koncepce a  scénáře Karla 
Bogara zúčastnili aktivně odborní pracov-
níci Valašského muzea v přírodě Mgr. Petr 

Liďák, Mgr.  Lenka Kučerová, Mgr.  Jana 
Tichá a  knihovnice Anna Borová, kterým 
patří poděkování za podnětnou spolupráci. 

Expozice Výtvarné umění na Valašsku II, výstavní sál v Sušáku, r. 2011, fotoarchiv VMP
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KONZERVÁTORSKÝ 
ZÁSAH NA FUNERÁLNÍCH 
TEXTILIÍCH Z NÁLEZŮ 
NÁRODNÍHO 
PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU 
V OSTRAVĚ

Dita Adamová

Jako konzervátora textilu Oddělení péče 
o sbírky Valašského muzea v přírodě jsem 
se na sklonku léta 2006 dočkala překvapi-
vé nabídky konzervovat fragmenty hrobo-
vých textilií z nálezů NPÚ v Ostravě. Plna 
očekávání jsem se otevřela spolupráci, 
třebaže praktickou zkušenost s archeolo-
gickou oblastí jsem dosud neměla. Tato 
nedotčenost se  plně projevila v mém zdě-
šení při pohledu do krabice obsahující sle-
penec textilie, tělních zbytků, zeminy a vel-
kého množství vyschlých schránek hmyzu. 
Pohled z přirozenosti natolik odpudivý, že 
jsem v první chvíli neprofesionálně odmít-
la. Práce vskutku výjimečná a  potřebná 
byla však pro mne výzvou. Od  té doby 
jsem pro NPÚ v Ostravě zpracovala ještě 
další dvě zakázky. Jejich náročnost, úska-
lí i přínos se pokusím vystihnout v  tomto 
příspěvku. 

Prvním ošetřením, kterého se všem ar-
cheologickým celkům dostalo z  důvodu 
vyloučení škodlivého vlivu předpokládané 
hrobové mikroflóry na  lidský organismus 
i samotný textilní materiál, byla dezinfekce 
parami ethylenoxidu, provedená na  Vy-
soušecím a sterilizačním pracovišti Tech-
nického muzea v Brně.    

ZÁSAH NA FRAGMENTECH ODĚVU HRABĚNKY 
ANNY MARIE LARISCH-MOENNICH 
(srpen–září 2006)
Anna Marie, manželka hraběte Jana Jose-
fa Larisch-Moennich, zemřela 6. 12. 1829 
ve  věku 59 let v  Raduni na  souchotiny, 
pohřbena byla o čtyři dny později do  ro-
dové hrobky ve Fryštátu. Okolnosti arche-
ologického výzkumu mi nebyly osvětleny 
a podobně ani označení samotného před-
mětu za vestu nebylo směrodatné. Nutno 
však uznat, že textilie byla vlivem výše po-
psaných nečistot ztvrdlá v kompaktní ce-
lek znesnadňující bližší určení typu oděvu. 

Povrchové znečištění, místy ulpělé v  ce-
lých krustách, činilo textilii tvrdou a záro-
veň velmi křehkou s  tendencí k  praskání 
a  odlamování. V  detailním mikroskopic-
kém pohledu však stav hedvábného vlák-
na, z něhož byl oděv vyroben, vykazoval 
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Podoba nálezu před zásahem, foto Archeologické oddělení NPÚ v Ostravě

Detail stuhy z čepce pokryté schránkami hmyzu a jinými nečistotami, foto D. Adamová
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nižší stupeň degradace, než by se dal 
očekávat. Na základě průzkumu byl zvo-
len odpovídající návrh technologického 
postupu zásahu.

Prvním krokem bylo odstranění nejhrub-
ších povrchových nečistot jemným štět-
cem a  odsáváním. Tím slepené záhyby 
textilie povolily a  vesta se rozestoupila 
ve  fragmenty dvou základních součástí 
ženského oděvu: šatů a čepce. 

Dalším krokem bylo čištění jednotlivých 
fragmentů mokrou cestou. Rozloženy 
na sítu, nebo volném kusu jemnější síťo-
viny, byly vkládány do nízké vlažné vodní 
lázně s přídavkem přírodního detergenční-
ho činidla - saponinu (získaného výluhem 
drceného kořene Mydlice lékařské - Sapo-
naria officinalis) a čištěny jemným tupová-
ním vatovými tyčinkami. Lázeň se rychle 
špinila a vyčerpávala, a proto byla vícekrát 
opakována. Rovněž následné proplacho-
vání a  vymývání zbytků detergentu bylo 
mnohonásobné, nejprve obyčejnou chlad-
nou vodou, naposledy demineralizovanou 
H2O. 

Sušení fragmentů probíhalo pozvolna 
za pokojové teploty. Drobnější fragmenty 

stuh a  krajek byly tvarově stabilizovány 
vyrovnáním na skleněné ploše, větší kusy 
tkaniny na  sítu či měkké savé podložce 
zatěžováním obroušenými sklíčky.

Konzervátorský zásah poodkryl mnoho 
zajímavých informací o  podobě i  tech-
nologickém vypracování hraběnčina po-
hřebního oděvu. Šaty byly ručně ušity 
z hedvábného taftu. Jejich prosté střihové 
řešení (vypasovaný živůtek se třemi prsní-
mi záševky a pololežatým límečkem, pře-
střižení v pasové linii kryté širší vázačkou, 
mírně nabraná sukně v zadním díle) vypo-
vídá o střídmosti. Ani čepec s bohatstvím 
stuh a krajek nepůsobil jistě nijak okázale. 
Zdá se, že byl drobnější přilehlé formy ha-
lící temeno hlavy, vázaný pod bradu širo-
kou žakárově vytkávanou stuhou. Původní 
zakomponování fragmentů dvou desítek 
mašlí ze saténových či taftových stužek 
a  krásných ručně paličkovaných pásko-
vých krajek s  jemnou tylovou půdicí lze 
jen odhadovat, neboť stehy nití, jimiž byly 
fixovány, se vlivem nepříznivého klimatu 
v  hrobce rozpadly. Rovněž nelze doložit 
původní barevné ladění oděvu. Všechny 
součásti nabyly temně rezavý až nazlátlý 
odstín, typický pro archeologické textilie. 

Torzo šatů po zásahu, foto D. Adamová
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ZÁSAH NA FRAGMENTECH ŽENSKÉHO ODĚVU 
Z KOSTELA SV. VÁCLAVA V MORAVSKÉ OST-
RAVĚ (únor 2007)
Záchranný archeologický výzkum v koste-
le sv. Václava v Moravské Ostravě proved-
lo roku 1998 Archeologické oddělení NPÚ 
v Ostravě v souvislosti se statickým zajiš-
těním objektu. Navázalo tak na několik se-
zón trvající systematický výzkum kostela 
v 70. letech 20. století.1 

Z  onoho výzkumu jsem ke  zpracování 
obdržela nález z 18. století s  již známým 
označením vesta. Ve  skutečnosti se 
jednalo o fragmenty ženského živůtku. 

Nápadné bylo zelenkavé zbarvení povr-
chu textilií způsobené korozními produkty 
mědi. Tyto, spolu s  nepříznivým prostře-
dím hrobky, degradovaly hedvábný mate-
riál do  podoby křehkých deformovaných 
útržků s  tendencí k  odlamování až spra-
šování. Koroze přirozeně nejvíce postihla 
kovové detaily – krajku a  očka spínadel. 
Vše bylo znečištěno hrubými zemitými 
částicemi, přischlými úlomky dřeva a líst-
ky vegetace, tělními schránkami hmyzu. 

Mikroskopický průzkum potvrdil vyso-
ký stupeň narušení hedvábného vlákna 
u všech součástí.

Technologický postup zásahu byl podob-
ný předchozímu, jen ještě opatrnější. Bylo 
vypuštěno přidání jakéhokoli detergentu 
do vodní lázně a velmi křehké fragmenty, 
jež by nesnesly smáčení, byly čištěny pou-
ze mikroodsáváním. Tím byla z  povrchu 
tkaniny odstraněna i  vodou nerozpustná 
zrníčka měděnky.

Konzervátorským zásahem nález velmi 
získal na  výpovědní hodnotě. Damaško-
vá tkanina hlavních dílů živůtku odhalila 
v  řadách se opakující přesazené kruhové 
motivy růžic a úponků, vynikající půvabem 
jednoduchosti kompozičního rozvržení 
i geometrické stylizace.

Dochované pevné okraje, švové záložky 
a  vzácně i  stehy ručního šití napovídají 
o  střihovém řešení oděvu. Je zřejmé, že 
celková silueta byla přilehlé formy tvarující 
ženské tělo důmyslnými výztužemi z velry-
bích kostic. Okraje předních dílů s kovový-

Detail paličkované krajky z čepce po zásahu, foto D. Adamová
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Část nálezu před zásahem obsahující mj. hlavní díly živůtku a kostice, foto D. Adamová

Detail tkaniny hlavního dílu po zásahu (ve středu zachovaný vějířek paličkované krajky), foto D. 
Adamová
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mi očky svědčí o uplatnění dobově mód-
ního funkčně-dekorativního prvku – šně-
rování. K zúženým přednicím byla nadšita 
širší ramínka složená patrně ze dvou dílků. 
Ta, stejně jako okraje živůtku, byla zdobe-
na páskovou krajkou ručně paličkovanou 
z kovových nití.

ZÁSAH NA ŘÁDOVÝCH DEKORACÍCH Z HROB-
KY NĚMECKÉHO RYTÍŘE V BRUNTÁLE 
(leden 2010)
Záchranný archeologický výzkum u kaple 
sv. Michala v Bruntále provedl roku 2008 
NPÚ v  Ostravě v  souvislosti s  rekon-
strukcí okapového chodníku. V  průběhu 
stavebních prací byla v  sousedství kaple 
porušena cihlová klenba podzemní zděné 
prostory, jež byla po  odstranění zásypu 
vyhodnocena jako hrobka výše postave-
ného hodnostáře Řádu německých rytířů 
z počátku 18. století. Vlivem nepříznivého 
mikroklimatu byly nalezené kosterní po-
zůstatky fosilizované a neúplné a z hrobo-
vé výbavy se dochovaly pouze předměty 

z  trvanlivých materiálů: kovový přívěsek, 
jezdecké ostruhy a přezky, kostěné korál-
ky z růžence a textilní dekorace – náprsní 
řádový kříž a porta.2 

K  provedení konzervátorského zásahu 
byly Valašskému muzeu v  přírodě dodá-
ny pouze řádové dekorace – tj. přívěsek 
a textilie. 

Zásah na přívěsku provedl kolega M. Kná-
pek a  je podrobně popsán ve  sborníku 
z mezinárodní konference Muzea, památ-
ky a  konzervace 2010 konané v  Opavě.3 
Jednalo se o řádový klenot zdobený tech-
nikou jamkového emailu rytého do  mě-
děného podkladu. Členové jej nosili za-
věšený kolem krku na černé stuze. Ta se 
provlékala pozlaceným závěsníkem tvaru 
helmice s náprsním pancířem, ze kterého 
vycházel tlapatý latinský kříž černé barvy 
s bílým lemováním, typický znak řádu už 
od doby jeho vzniku. 

Hlavní díl se zbytky kovových oček a obroubeným průramkem po zásahu (rub), foto D. Adamová
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Přívěsek před zásahem 
s dochovanými fragmenty 
valchované vlněné tkaniny 
(revers), foto M. Knápek

Fragmenty porty 
a podkladové tkaniny před 
zásahem,  
foto D. Adamová

Náprsní řádový kříž před 
zásahem, foto D. Adamová
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Také obě textilní dekorace nesly tento 
tvar. Osm fragmentů porty, tkané z  hed-
vábných nití obtočených stříbřeným plíš-
kem, pocházelo ze svrchního bílého pláště 
a  původně tvořilo lemování rozměrného 
znaku kříže v partii levé paže. Jeho vnitřní 
pole vyplňovala hedvábná tkanina atlaso-
vé vazby (jistě černé barvy, to však nelze 
potvrdit).

O  něco hrubší tkanina téže vazby tvořila 
podklad druhé subtilnější dekorace – ná-
prsního kříže, jehož kraje byly zdobeny 
šňůrkou kroucenou ze tří jádrových kovo-
vých nití a pásem flitrů přichycených skrze 
spirálku z jemného drátku (tzv. bulión). 

Fragmenty obou dekorací byly silně zne-
čištěny zemitými částicemi, které však 
podpořily soudržnost celku, když se stehy 
šití rozpadly. Hedvábné vlákno se jevilo 
velmi zkřehlé a kovový plášť nití, na mno-
ha místech odchlípnutý či ulomený, byl vli-
vem oxidačního procesu zčernalý. 

Chatrnému stavu textilních dekorací byl 
přizpůsoben technologický postup zá-
sahu. Jednotlivé fragmenty byly čištěny 

opatrným rozpícháváním nánosů zeminy 
tenkým pružným špendlíkem a prach ná-
sledně odstraňován zastřiženým vlasovým 
štětečkem. Dle potřeby bylo užito i kapky 
demineralizované vody pro zvhčení náno-
su a ten pak sejmut pinzetou. Práce probí-
hala pod příručním mikroskopem s dvace-
tinásobným zvětšením. 

Na  závěr byly fragmenty porty složeny 
do  předpokládané původní formy kříže 
a místně nití přichyceny k podložce pota-
žené neběleným bavlněným plátnem. Po-
dobně i  náprsní kříž. Celý soubor včetně 
kovového přívěsku a vzorku odstraněných 
nečistot byl vložen do  krabice primárně 
určené pro archivaci dokumentů a  spo-
lu s  náležitou konzervátorskou zprávou ( 
obsahující podrobnou fotodokumentaci 
i  textilně-technologický rozbor) navrácen 
zadavateli.4 

Je zajímavé sledovat, jak v  průběhu let 
vzrůstala sdílnost ze strany Archeologic-
kého oddělení i nároky na šetrnost zása-
hů samých a zužovaly se možnosti jejich 
provedení. 

Fragmenty porty po zásahu,  
foto D. Adamová
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1 Podrobnější informace o archeologickém vý-
zkumu – ZEZULA, M. ZAV v kostele sv. Václava 
v Moravské Ostravě. In Archeologické výzkumy 
v Horním Slezsku a na jeho pomezí v roce 1998. 
Katowice 2001, s. 187–191.

2 KOLÁŘ, F. Bruntál (k. ú. Bruntál - Nilské před-
městí, okres Bruntál). In Přehled výzkumů 50. 
Brno 2009, s. 376–378.

3 ADAMOVÁ, D., KNÁPEK, M. Konzervátorsko-
-restaurátorský zásah na řádových dekoracích 
z hrobky německého rytíře v Bruntále. In Mu-
zea, památky a konzervace 2010. Opava 2010, 
s. 81–83.

4 Adjustace předešlých nálezů pro účel přepravy 
i krátkodobé deponace nebyla tak zajímavá, pro-
to ji nezmiňuji; podrobná konzervátorská zpráva 
je samozřejmostí.
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KONZERVÁTORSKO-
RESTAURÁTORSKÝ ZÁSAH 
NA SKŘÍŇOVÉM OLTÁŘI 
ZE SBÍREK VALAŠSKÉHO 
MUZEA V PŘÍRODĚ

Gabriela Obroučková

V průběhu roku 2012 pracovali konzervá-
toři – restaurátoři Oddělení péče o sbír-
ky na zpracování některých sbírkových 
předmětů z  fondu VMP pro zápůjčku do 
Muzea Oderska. V  rámci těchto prací byl 
proveden i konzervátorsko-restaurátorský 
zásah na skříňovém oltáři ze Spálova. Jed-
ná se o dosti netypickou podobu oltáře – 
římský kříž vyrobený z  modrých a bílých 
skleněných korálků, které jsou tvarovány 
do podoby květin a lístků. Korálky jsou 
navlečeny na kovovém drátku. Ten je ve 
spodní části kříže omotán bílým papírovým 
páskem. Samotný perličkový kříž je pak 
uložen do dřevěné schrány, která kopíru-
je jeho tvar. Dřevěná schrána je polychro-
movaná imitací mramoru. Z vnitřní strany 
je schrána natřena bílou barvou. Schrána 
byla uzamykatelná, což dosvědčuje zá-
mek v dolní části, klíček se však nedocho-
val. Uvnitř schrány je připevněna cedulka 
s nápisem: Comtesse de Moltke Hvitfeldt 
née Ctesse Rasoumoffsky.1 Tento nápis 
by mohl odkazovat na donátorku výroby 
oltáře pro spálovský kostel. Pokud zůsta-
neme u této domněnky, můžeme ze jména 
na štítku také odvodit dobu vzniku tohoto 
oltáře. Spíše hrubým odhadem by to pak 
mohla být 2. polovina 19. století.  Skříňový 
oltář byl, jak už jsem zmínila, zapůjčen Mu-
zeu Oderska a nyní je vystaven v expozici 
Proměny Oderského děkanátu.

Schrána i perličkový kříž samotný byly po-
kryty silnou vrstvou znečištění v  podobě 
prachových částic. Kovové prvky (hřebíč-
ky) použité jako spojovací materiál schrány 
stejně jako drátky, na kterých jsou navle-
čeny korálky, vykazovaly korozní napadení 
různého stupně. V případě drátků některé 
části podlehly naprosté destrukci. Dřevěná 
schrána nebyla napadena dřevokazným 
hmyzem a taktéž vizuální průzkum nepo-
tvrdil přítomnost spor plísní.  Polychromie 
je místy sedřená. Na několika místech se 
na ní objevují druhotné kapky bílé barvy, 
případně zelené barvy. I přes tato drobná 
poškození můžeme říci, že je polychromie 
v dobrém stavu. Ve schráně chyběly dvě 
tabulky skla. Papírový štítek byl pokryt 
prachovými částicemi, jsou v něm díry po 

Oltář před zásahem, foto G. Obroučková
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Korozní produkty na 
hřebících z vnější 

strany schrány, foto 
G. Obroučková

Papírový štítek před 
zásahem, foto G. 

Obroučková

Retuše hlaviček hře-
bíků z vnější strany, 
foto G. Obroučková
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připínáčcích a v okolí těchto děr jsou ba-
revné stopy od korozních produktů kovů. 
Tmel, který fixuje skleněné tabulky ve víku 
schrány, je místy popraskaný, ale svou 
funkci plní. 

Vzhledem k povaze jednotlivých materiálů 
jsem práci na předmětu rozdělila do tří fází. 
V první fázi jsem pracovala na schráně sa-
motné. Ze schrány jsem vyjmula skleněné 
tabulky a dřevěné špalíčky, které nebyly 
připevněny na svých místech. Poté jsem 
přistoupila k  částečné redukci korozních 
produktů z  železných spojovacích prvků 
ve schráně skelným vláknem v tužce. Ná-
sledovalo odstranění nejhrubších nečistot 
vysátím. Schránu jsem pak vytřela navlh-
čenou bavlněnou textilií a následně vysu-
šila suchou bavlněnou textilií, aby přeby-
tečná voda nepoškozovala polychromii a 
nezpůsobovala další degradační procesy 
kovů. Korozní produkty na viditelných 
částech železných spojovacích prvků (hla-
viček hřebíčků) jsem pasivovala pomocí 
tanátu naneseného v  několika vrstvách. 
Po vyzrání jsem jej zafixovala 10% Para-
loidem B72 v  xylenu. Dvě chybějící skle-
něné tabulky byly doplněny novými o síle 
2 mm, tedy stejné jako mají původní tabul-
ky. K  jejich uchycení na místo jsem pou-
žila původní špalíčky, které se ve schráně 
dochovaly. Součástí původních špalíčků 
byly i hřebíčky, ale stejně jako na ostatních 
kovových prvcích, i na nich byly stopy ko-
rozních produktů železa. Z  tohoto důvo-
du jsem je nahradila novými. Ve schráně 
se dále zachovaly dva hřebíky, na kterých 
visel kříž. Tyto hřebíky sice byly potaženy 
jen lehkou povrchovou korozí, ale protože 
nebyly původní (jednalo se o sériově vy-
ráběné hřebíky dnešního typu), odstrani-
la jsem je a nahradila novými. Pro čištění 
polychromie jsem zvolila terpentýn jakožto 
standardně používaný přípravek. Během 
čištění nedošlo ke stírání barev. Viditelné 
části železných spojovacích prvků jsem 
z  vnější strany retušovala temperovými 
barvami v odstínech šedé tak, aby nerušily 
estetický dojem z polychromie. Polychro-
mie byla fixována damarou v  terpentýnu. 
Popraskaný tmel ve víku schrány jsem lo-

kálně doplnila sádrou a celý tmel jsem pak 
retušovala šedou temperou zafixovanou 
10% Paraloidem B72 v xylenu. Tento krok 
měl za cíl pouze barevné sjednocení víka 
schrány, samotný tmel, jak bylo výše zmí-
něno, svou funkci plní, proto nebylo třeba 
jej měnit. Skleněné výplně jsem nakonec 
očistila lihem. 

Perličkový kříž jsem nejdříve čistila suchým 
štětcem; jednalo se prakticky jen o odstra-
nění prachových částic. Tento postup se 
posléze ukázal jako nedostatečný, a proto 
jsem přistoupila k  čištění vlhčeným štět-
cem. Každé místo, které jsem takto čistila, 
jsem podložila bavlněnou textilií, aby do ní 
mohla vsakovat případná přebytečná voda 
a nečistoty. Toto čištění vlhkým štětcem 
komplikovalo papírové omotání kolem sil-
nějších konstrukčních drátů kříže v  jeho 
spodní části. Přesto se podařilo perličky 
očistit a současně neporušit papírovou 
pásku. Během čištění se drátek v  někte-
rých místech rozlomil vinou destrukce 
materiálu. V  takovém případě byly korál-
ky sejmuty a zbytky drátku ohnuty dovnitř 
konstrukce tak, aby nevyčnívaly. Korálky 
jsem navlékla na lněnou nit a s její pomocí 
jsem je uchytila na původní místo. 

Papírový štítek byl očištěn od prachových 
částic tvárlivou pryží, na jeho povrchu však 
zůstalo zabarvení od korozních produktů 
železa. Abych mohla cedulku opět umístit 
do schrány, musela jsem ji podlepit neky-
selým papírem, k čemuž jsem použila rybí 
klíh. Podlepení bylo nutné, protože díry po 
připínáčcích již nebylo možné využít. Takto 
mohl být proděravěn pouze nekyselý papír 
a nebylo nutné dělat nové díry do štítku.

Vzhledem k tomu, že se jedná o předmět, 
který je složený z  různých materiálů, je 
obecně doporučován následující depozi-
tární režim – t do 18 °C, RV 40–55%. Při-
čemž samozřejmě nejsou vhodné výrazné 
výkyvy teploty a RV. Také se doporučuje 
kontrola stavu předmětu cca jednou ročně.  
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Detail znečištění prachový-
mi částicemi před zásahem, 
foto G. Obroučková

Detail spodní části kříže po 
očištění,  
foto G. Obroučková

Detail poškození drátku 
před zásahem,  
foto G. Obroučková
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Papírový štítek po při-
chycení na místo, foto 
G. Obroučková

Perličkový kříž po zásahu, foto G. Obroučková Oltář po zásahu, foto G. Obroučková
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POZNÁMKY
1 Popis předmětu označeného inv. č. 37296 je 
převzat z karty 2stupňové dokumentace Valaš-
ského muzea v přírodě (určila J. Tichá, 12. 1. 
2012).
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RUČNÍ HASIČSKÁ 
STŘÍKAČKA  
ZE SBÍREK NÁRODNÍHO 
TECHNICKÉHO MUZEA 
V PRAZE 
Konzervátorsko-
restaurátorský zásah

Gabriela Obroučková

V  druhé půli loňského roku pracoval tým 
konzervátorů-restaurátorů Valašského mu-
zea v přírodě na velice vzácném sbírkovém 
předmětu – ruční hasičské stříkačce ze sbí-
rek Národního technického muzea v Praze. 
Hasičská stříkačka pochází z  roku 1795. 
V roce 1820 prošla modernizací. Nyní ten-
to unikát prezentuje rané hasící stroje v ex-
pozici v transportní hale NTM v Praze. Vůz 
zdobený po značné části povrchu řezbou 
s florálními motivy či důmyslně ztvárněným 
kováním byl vyroben v roce 1795 Josefem 
Svobodou v  Praze. V  roce 1820 provedl 
Vincenc Svoboda modernizaci, která se tý-
kala pístového zařízení (původně jeden píst 
byl nahrazen mechanizmem na dva písty), 
byla vyměněna původní vana za novou mě-
děnou a také došlo k opravám v dřevěné 
konstrukci. O průběhu používání se zprá-
vy nedochovaly, přesto můžeme konsta-
tovat, že se předmět dochoval v relativně 
dobrém stavu. Hlavními cíli komplexního 
konzervátorsko-restaurátorského zásahu 
bylo odstranění korozních produktů na ko-
vových částech stříkačky a jejich následná 
stabilizace, sanace biologicky degradova-
ných částí dřevěné konstrukce a následně 
její vyčištění. Na základě požadavků zada-
vatele, odůvodněných následnou dlouho-
dobou prezentací exponátu, byly provede-
ny i drobné restaurátorské zásahy.

Stříkačka rámového typu má přední nápra-
vu pohyblivou, zadní je pevná. Rám zdo-
bený vrubořezem rostlinných motivů za-
končuje v horní části mušle. Kola jsou lou-
koťová. Dřevěná desková nádrž je uvnitř 
opláštěna měděným plechem.  Na nosném 
dubovém trámu jsou osazena dvě bronzo-
vá čerpadla a rezervoár na vodu, na něž je 
napojeno bronzové otočné hasící rameno. 
V kolébce nad nádrží je uchyceno čerpa-
cí rameno. Přídavná čerpací ramena jsou 
v  transportní poloze zavěšena na  bocích 
stříkačky v  hácích, při pumpování se za-
souvala do  třmenů na  koncích čerpacího 
ramene.

Kovové části uchycují železné šrouby 
a hřebíky. dřevěná rámová konstrukce je 
spojená na čep a dlab a fixována dřevě-



MUSEUM  VIVUM  2011–2012

240

nými kolíky. Ramena přední nápravy jsou 
zavěšena na rám spodní konstrukce. Tato 
část je fixována čtyřmi ocelovými svorníky 
v horní části zdobené volutou a ozdobnou 
maticí. Tento prvek se opakuje na  uchy-
cení třmenů na čerpacím rameni. Původní 
dochovaná povrchová úprava je provede-
na olejovou barvou v odstínu okru. Na vý-
robu stříkačky bylo použito různých druhů 
dřeva – dub, buk, javor a smrk.  Kovové 
části jsou vyrobeny ze železa, bronzu, pří-
padně mědi. 

Celý předmět byl znečištěn prachovými 
částicemi. Dřevo vykazovalo biologické 
napadení (dřevomorka, červotoč) a na ně-
kterých částech došlo k  mechanickému 
poškození materiálu (praskliny, odlome-
né části). Železné části byly degradovány 
rozsáhlou plošnou korozí, která v  někte-
rých místech vytvářela četné důlky. Barev-
ná povrchová úprava byla na  některých 
místech poměrně dobře dochovaná. Vět-
šinou se však dochovala jen ve fragmen-
tech. Některé součástky především hřebí-
ky a matky šroubů zcela scházely. Povrch 

měděného plechu vany byl pokryt silnou 
vrstvou uhličitanu vápenatého. Bronzové 
stříkací rameno a  otvory pro písty umís-
těné v  horní části korby pokrývá tmavě 
zelená stabilní korozní vrstva hydroxidu 
měďnatého. Usňové části téměř podlehly 
degradaci.

Na spodní straně korby vozu jsou po ob-
vodu nápisy černou barvou, psané latin-
kou i  kurentem (novogotickou kurzívou). 
Latinkou „iOSEF. SVOBODA ANO DOMI-
NO: 1795“. Kurentem „Vincenc Svoboda, 
Stalo se toho 4. SerPena“. Na zadní stěně 
dřevěné nástavby jsme našli ještě jeden 
nápis kurentem provedený tužkou. Prav-
děpodobně se jedná o slovo „Napust“.

Konzervátorsko-restaurátorský postup 
je podrobně rozveden v článku Konzero-
vátorsko-restaurátorský zásah na  ruční 
hasičské stříkačce ze sbírek Národního 
technického muzea v Praze, který byl pu-
blikován ve sborníku Fórum pro konzervá-
tory-restaurátory 2011.

Hasičská stříkačka před zásahem, foto G. Obroučková
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Detail korozních 
produktů železa 

na jednom z pístů, 
foto G. Obroučková

Štítek s datací 1795 
po prvním tryskání, 
foto G. Obroučková

Jeden z nápisů 
na spodní straně 

korby, foto  
G. Obroučková
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Nanášení lněného 
oleje na polychromii, 
foto G. Obroučková

Písty o vysazení 
centrovacích kroužků, 
foto G. Obroučková

Přední náprava 
po zásahu,  
foto G. Obroučková
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Kování po zásahu, 
foto G. Obroučková

Část zadní nápravy 
po zásahu,  

foto G. Obroučková

Hasičská stříkačka 
po zásahu,  

foto G. Obroučková
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ČINNOST RADY PRO 
VALAŠSKÝ ODZEMEK 
PŘI VALAŠSKÉM MUZEU 
V PŘÍRODĚ V ROŽNOVĚ 
POD RADHOŠTĚM  
2011–2012

Petr Dobrovolný 
Radek Bryol

Za  účelem aktivit týkajících se uchování, 
ochrany a dokumentace mužského tance 
valašského odzemku byla roku 2010 při 
Valašském muzeu v  přírodě v  Rožnově 
pod Radhoštěm (dále VMP) jako poradní 
orgán ředitele ustavena Rada pro valašský 
odzemek (dále RVO). Sestává ze tří sekcí – 
etnografické, organizační a Sekce znalců 
a  porotců. RVO koordinuje dokumentaci 
odzemku, věnuje se aktivitám směřujícím 
k udržení jeho životnosti a  rozvíjí vzdělá-
vací, ediční, popularizační a  propagační 
aktivity. Sekce znalců a  porotců valaš-
ského odzemku je využívána k hodnotitel-
ské činnosti při soutěžích, na  seminářích 
a k pedagogické činnosti v rámci dalších 
vzdělávacích aktivit. Mezi hlavní činnosti 
Etnografické sekce RVO patří kvalitativní 
terénní výzkum současných forem od-
zemku. Aktivity RVO jsou úzce provázány 
s činností VMP a také Valašského folklor-
ního sdružení o. s. Vsetín (dále ValFos). 

Výsledky výzkumných, dokumentačních 
a  popularizačních aktivit jsou postupně 
soustřeďovány v  Dokumentačním centru 
pro valašský odzemek, které bylo zřízeno 
jako jeden z  nosných pilířů systému čin-
nosti RVO. Archivní fond spravovaný Do-
kumentačním oddělením VMP zahrnuje 
archiválie, fotografie, AV media a součástí 
je dostupná literatura o odzemku. Ve spo-
lupráci s RVO probíhá dodávání informa-
cí k  archivním fotografiím. Materiály jsou 
převáděny také do digitální podoby. Infor-
mační zhodnocení shromažďovaných ma-
teriálů je umožněno v rámci badatelských 
služeb VMP zájemcům z  řad odborné 
i laické veřejnosti.

Jako důležitá aktivita napříč sekcemi RVO 
probíhala v  letech 2011–2012 příprava 
Návrhového listu kulturního statku k  zá-
pisu do  Seznamu nemateriálních statků 
tradiční a  lidové kultury České republiky. 
Základními předpoklady pro zápis odzem-
ku do Seznamu bylo, aby byl statek řádně 
zdokumentován a  rovněž byl stále živý. 
Ve  formuláři Návrhového listu se kromě 
historických a  současných reálií musely 
jasně definovat možnosti budoucí péče 
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a  možnosti eliminace nejrůznějších sku-
tečností ohrožujících statek. V souvislosti 
s tvorbou tohoto dokumentu byla sestave-
na tematická bibliografie literárních a mul-
timediálních prací o valašském odzemku.1 

Po  odevzdání Návrhového listu v  únoru 
2012 proběhla 13. června 2012 prezen-
tace odzemku před Národní radou pro 
tradiční lidovou kulturu a  dne 7. prosin-
ce 2012 byl Valašský odzemek zapsán 
do  seznamu nehmotných statků tradiční 
lidové kultury naší země. Odzemek se tak 
stal třetím zástupcem na  tomto seznamu 
na  území Zlínského kraje, spolu s  dříve 
zapsanou jízdou králů a  slováckým ver-
buňkem, a  osmým na  národní úrovni. 
Společně s odzemkem byly k tomuto datu 
zapsány i  velikonoční zvyk vodění jidáše 
na Vysokomýtsku a rozsáhlý fenomén vý-
chodočeského loutkářství.

Etnografická sekce RVO se podílela 
na kvalitativním výzkumu u interpretů od-
zemku. Výzkum probíhal formou rozhovo-

rů na  základě souboru předem sestave-
ných dotazů.2   Primárním záměrem byly 
rozhovory s nejstarší generací tanečníků, 
z nichž někteří přirozeně navázali na starší 
tradici v  období sklonku 2. světové vál-
ky, dále s následující generací interpretů, 
zažívající rozmach folkloristického hnutí 
od počátku 2. poloviny 20. století.3 Mladší 
tanečníci byli prozatím dotazováni pro-
střednictvím písemného dotazníku. Získa-
né informace jsou uloženy u  příslušných 
pracovníků VMP a postupně dále zpraco-
vávány.

Rada pro valašský odzemek organizova-
la nebo se spolupodílela na  řadě aktivit, 
které prezentují valašský odzemek širší 
veřejnosti v  rámci folklorního hnutí. Jako 
tradiční lze označit soutěž v  odzemku 
a  obuškovém Kdo vyskočí, ten je chlap, 
pořádanou s  pravidelností v  lichých le-
tech při Mezinárodním folklorním festivalu 
Rožnovské slavnosti v Rožnově pod Rad-
hoštěm. V  sudých letech probíhá soutěž 
Memoriál Dušana Růžičky v  rámci MFF 

Odzemkář Josef Goláň se 
kromě pravidelné účasti 

na odzemkářských soutěžích 
a přehlídkách zúčastnil také 

prezentace valašského odzem-
ku před Radou pro tradiční 
kulturu ČR v červnu 2012. 

Na fotografii tančí na soutěži 
Kdo vyskočí, ten je chlap 

na MFF Rožnovské slavnosti, 
2. 7. 2011, Dokumentační 

centrum valašského odzemku



MUSEUM  VIVUM  2011–2012

246

Vsetínský Krpec. Přehlídka valašských od-
zemkářů rovněž doplňovala programovou 
nabídku prosincového Mikulášského jar-
meku ve Valašských Kloboukách. Samo-
statné pořady o  valašském odzemku se 
konaly v srpnu 2012 při MFF Soláň ve Vel-
kých Karlovicích a také v září 2012 při MFF 
Babí léto ve Valašském Meziříčí. 

Valašský odzemek byl přirozeně pre-
zentován nezávisle na  činnosti RVO 
ve  vystoupeních valašských folklorních 
souborů například na  Strážnických slav-
nostech ve Strážnici, Sochových slavnos-
tech ve  Lhotce pod Ondřejníkem, Fren-
štátských slavnostech ve  Frenštátě pod 
Radhoštěm či na přehlídce Očovská hruda 
2011 ve  slovenské Očové. Tradičně byl 
odzemek prezentován na  Vševalašských 
bálech, které pořádá ValFoS. V roce 2011 
se konal Vševalašský bál na Hovězí a o rok 
později v Lukově u Zlína.

Hlavní vzdělávací aktivitou RVO pořáda-
nou ve spolupráci s Valašským folklorním 

sdružením je organizace Školy mladých 
odzemkářů. V letech 2011 a 2012 proběh-
ly na  přelomu června a  července 3. a  4. 
ročník. Účelem této vzdělávací akce je 
naučit mladé tanečníky, členy folklorních 
souborů i  další zájemce tance odzemek 
a obuškový a sestavit jim sólové vystou-
pení dle jejich schopností. Čtyřdenní trvání 
akce je důležité nejen pro systematické 
osvojení tance, ale také pro seznámení 
s dalšími souvislostmi. Probíhá přednáška 
o kultuře národopisného regionu Valašsko 
či projekce archivních materiálů. Přítomen 
bývá fyzioterapeut s  možností regenera-
ce svalů a příslušnými informacemi. Další 
vzdělávací aktivitou za  spolupráce RVO 
je dvoudenní dubnový Seminář pro od-
zemkáře ve Vsetíně, pořádaný souborem 
Vsacan a  ValFos. Lektory obou setkání 
jsou vynikající současní i  bývalí interpreti 
odzemku a  obuškového. Absolventi akcí 
jsou následně schopni zúčastnit se od-
zemkářských soutěží a přehlídek. Zástup-
ce RVO Mgr.  Petr Šamánek se zúčastnil 
18.–22. 5. 2011 jako lektor také Tvorivé 

Seminář k valašskému odzemku proběhl ve Vsetíně za spolupráce souboru Vsacan a ValFos. Jako 
lektoři se zúčastnili také členové RVO, 21. 4. 2012, Dokumentační centrum valašského odzemku
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dielne ve Spišské Staré Vsi na Slovensku 
spolu s dalšími odzemkáři z Valašska.

Z  většiny pořádaných akcí – přehlídek, 
samostatných pořadů a  soutěží je poři-
zována fotografická i  video dokumenta-
ce, velmi důležitá v souvislosti s celkovou 
dokumentací současnosti valašského od-
zemku. Zpracované záznamy jsou k  dis-
pozici u správce archivu ValFos a v Doku-
mentačním centru pro valašský odzemek. 
Popularizační a  propagační aktivity jsou 
založeny na platformě webových stránek 
VMP a využívá se rovněž dalších médií.

POZNÁMKY
1 TICHÁ, Jana. Tematická bibliografie – Valašský 
odzemek. [příloha Návrhového listu kulturního 
statku k zápisu do Seznamu nemateriálních 
statků tradiční a lidové kultury České republiky]. 
Dokumentační centrum pro valašský odzemek.

2 Důležitými tématy v souboru dotazů jsou např. 
motivace k interpretaci odzemku, předávání 
a výuka tance, fyzické a psychické předpoklady 
k interpretaci, dobové souvislosti ve folklorním 
hnutí, taneční příležitosti aj.

3 Byly provedeny rozhovory s pamětníky Jiřím 
Pardubou ze Vsetína; Františkem Hlaváčkem ze 
Zlína-Malenovic; Lubomírem Oravcem z Nového 
Hrozenkova, Vsetína (nyní Liptál); Františkem 
Růžičkou ze Vsetína; paní Dagmar Růžičkovou, 
vdovou po Dušanu Růžičkovi ze Vsetína; Jiřím 
Perůtkou ze Zlína; Jiřím Martinkem ze Vsetína; 
Miroslavem Ekartem starším ze Vsetína; Vladi-
mírem Adámkem z Rožnova (nyní Ostrovači-
ce); Oldřichem Mikundou z Rožnova-Tylovic; 
Daliborem Norským z Frenštátu p. R.; Josefem 
Mikulenkou ze Zubří; Vojtěchem Zahradníčkem 
z Valašského Meziříčí-Poličné.
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THE PROJECT 
“DISAPPEARING 
MASTERPIECES”

Svetlana Belova
 
Machaon International, Kratka 1074/14, 05801 
Poprad, Slovensko

Since September 2010, Foundation of 
maintenance of wooden architectural 
monuments in co-operation with Russian, 
Slovak and Czech partners implemented 
a project entitled „Disappearing Master-
pieces“. The project aims to improve the 
conservation of unique cultural monu-
ments of Russian wooden architecture, a 
lot of which are not sufficiently preserved. 
The project is supported by the Europe-
an Commission. Russian partners of the 
project include Kenozero and Vodlozero 
national parks, Semenkovo Museum 
(Vologda), Museum Maly Korely (Archan-
gelsk) and 2 remote northern villages of 
Oshevenskoje and Kinzha. The partner 
from the Czech Republic is the Wallachian 
open-air museum – one of the best open-
air museums in Europe and a place where 
one always likes to return. The partner 
from Slovak Republic is non-state organi-
sation Machaon International which helps 
to develop and implement international 
projects focused on the conservation of 
nature and traditional culture. 

The project focuses on attracting wider 
public and stakeholders’ interest to wood-
en cultural monuments. The main project 
event was creation of a photo-exhibition 
with the same name “Disappearing mas-
terpieces”. The exhibition presents a 
number of unique European and Russian 
wooden monuments, addresses major 
problems regarding their preservation and 
explains how by appropriate restoration 
some of these monuments were saved 
from destruction. The ceremonial opening 
of the exhibition was arranged by the Min-
istry of Culture of the Czech Republic in 
Prague, afterwards the exhibition was dis-
played in Roznov pod Radgostem (August 
2011, Czech Republic), Petrozavodsk 
(October 2011, Karelia Republic in Rus-
sia), Vologda (December, 2011), Archan-
gelsk (January 2012) and Moscow (March 
2012). 

Specialists of 2 open-air museums and 
2 national parks had opportunity to learn 
from experience of European counterparts 
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during a study-tour to the Czech and Slo-
vak Republics. Special attantion during 
the tour was paid to “living“ interpretation 
of wooden cultural monuments. All de-
pends on people was the leading idea that 
resonated during the whole study tour. As 
a result of exhibition and study-tour, the 
close friendly co-operation and exchange 
of experience between the Slovak, Czech 
and Russian partners were reinforced. The 
Slovak and Czech colleagues expressed 
their sincere interest to further co-operate 
with Russian partners in the revival of 
folk traditions, preservation of traditional 
handicrafts, restoration of historical ob-
jects and in cultural exchange.

Furthermore, a special workshop for re-
storers and carpenters was organized in 
the Kenozero National Park in July 2011 
as a practical tool to facilitate training and 
experience exchange in various restora-
tion techniques of wooden monuments. 
International team of masters from Rus-
sia, the Czech and Slovak Republics also 
helped local carpenters to create two 
more architectural objects in the historical 
park “Kenozero spillkins“ – the unique ar-
chitectural and landscape exposition con-
taining miniaturized models of historical 
monuments of Kenozero region.

In August 2011 an international confer-
ence was organized in the Kenozero Na-
tional Park devoted to international expe-
rience exchange in in-situ preservation of 
traditional wooden architecture. 

The methodological materials on historic 
carpenters’ technologies for restoration 
and their dissemination were developed in 
the framework of the project and distrib-
uted to universities, museums and voca-
tional schools.

Alongside many outstanding outcomes of 
the project, of utmost importance are also 
sincere human relations and friendships 
developed during the project and con-
tinuation of fruitful co-operation among 
involved organizations.

PHOTO EXHIBITION ‘DISAPPEARING  
MASTERPIECES‘
The special exhibition ‘Disappearing Mas-
terpieces‘ has been dedicated to present 
unique monuments of wooden architec-
ture in Russia as well as to inform about 
methods of their restoration and preserva-
tion. This exhibition reminds us about the 
fragility and of cultural heritage loss and 
invites all to help saving and preserving 
this earthly beauty. 

This exhibition was first presented at the 
Ministry of Culture of the Czech Repub-
lic in Prague in June 2011 and Wallachian 
Open-air Museum in Roznov pod Rad-
hostem in August 2011. Since the exhi-
bition was presented in Russia, in Petro-
zavodsk, Achachangelsk, Vologda and 
Moscow.

Thanks to the internet, you can see and 
enjoy this exhibition on-line as well as 
browse its booklet downloadable at the 
bottom of this page. This website strives 
to provide relevant information to those 
who wish to learn about the subject, to in-
form decision-makers and restoration pro-
fessionals about the critical issues and the 
most suitable restoration techniques. The 
authors of this website, which has been 
created within the project ‘Disappearing 
Masterpieces’ supported by European 
Union, sincerely wish to help reversing the 
gradual loss of wooden monuments and 
support suitable activities which help pre-
serving unique cultural heritage embod-
ied in wooden architecture of Russia. We 
hope you will enjoy reading the informa-
tion provided on this website. 
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Nadace pro zachování dřevěných ar-
chitektonických památek ve  spolupráci 
s ruskými, slovenskými i českými partnery 
realizovala od  září 2010 projekt nazvaný 
„Mizející mistrovská díla“. Cílem projek-
tu je zlepšit péči o  zachování unikátních 
kulturních památek ruské dřevěné ar-
chitektury, protože péče o mnohé z nich 
je nedostatečná. Projekt je podpořen 
z  prostředků Evropské komise. Ruskými 
partnery projektu jsou Národní parky Ke-
nozero a Vodlozero, Muzeum lidové archi-
tektury a etnografie ve Vologdě, Muzeum 
Malyje Korely v regionu Archangelsk a dvě 
vzdálené severské vesnice Oševenskoje 
a  Kinža. Partnerem z  České republiky je 
Valašské muzeum v přírodě – jeden z nej-
lepších skanzenů v Evropě a místo, kam 
se každý vrací opravdu rád. Partnerem ze 
Slovenské republiky je nevládní organiza-
ce Machaon International, která pomáhá 
rozvíjet a  realizovat mezinárodní projekty 
zaměřené na zachování přírodních pamá-
tek a tradiční kultury. 

Projekt se snaží přitáhnout pozornost 
a zájem široké veřejnosti a získat finanční 
prostředky na ochranu a záchranu dřevě-
ných kulturních památek. Hlavní událostí 
projektu bylo uspořádání výstavy fotogra-
fií, která se – stejně jako projekt – jmenuje 
„Mizející mistrovská díla“. Tato výstava 
představuje celou řadu unikátních ev-
ropských a  ruských dřevěných památek, 
věnuje se závažným problémům spoje-
ným s  jejich udržováním a vysvětluje, jak 
byly díky správnému restaurování některé 
z  těchto památek zachráněny před zni-
čením. Tuto výstavu slavnostně otevře-
lo Ministerstvo kultury České republiky 
v Praze, poté byla tato expozice k vidění 
v  Rožnově pod Radhoštěm (srpen 2011, 
Česká republika) a na dalších místech: Pe-
trozavodsk (říjen 2011, Karelská autonom-
ní republika v  Rusku), Vologda (prosinec 
2011), Archangelsk (leden 2012) a Moskva 
(březen 2012). 

Odborníci ze dvou muzeí v přírodě a dvou 
národních parků dostali příležitost sdílet 
zkušenosti svých evropských protějšků 

PROJEKT „MIZEJÍCÍ 
MISTROVSKÁ DÍLA“

Svetlana Belova
Machaon International, Kratka 1074/14, 05801 
Poprad, Slovensko
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během studijní cesty do  České a  Slo-
venské republiky. Během této cesty byla 
zvláštní pozornost věnována „živé“ inter-
pretaci dřevěných kulturních památek. 
Všechno záleží na  lidech – to byla hlavní 
myšlenka, která zaznívala v průběhu celé 
studijní cesty. Výsledkem výstavy a  stu-
dijní cesty bylo utužení blízké spolupráce 
a  výměna zkušeností mezi slovenskými, 
českými a  ruskými partnery. Slovenští 
a  čeští kolegové vyjádřili upřímný zájem 
o  další spolupráci s  ruskými partnery při 
oživování lidových tradic, zachovávání tra-
dičních řemesel, restaurování historických 
objektů a při kulturní výměně.

Dále byla v červenci 2011 v Národním par-
ku Kenozero zorganizována speciální díl-
na pro restaurátory a tesaře, která se stala 
praktickým nástrojem pro odborný výcvik 
a výměnu zkušeností v oblasti různých re-
stauračních technik, používaných při údrž-
bě dřevěných památek. Mezinárodní tým 
mistrů řemesla z Ruska, České republiky 

Kenozerský národní park – obecní kaple v obci 
Rižkovo

Kenozerský národní park – probíhající rekonstrukce Počozerskovo chrámového komplexu
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a Slovenska také pomáhal místním tesa-
řům vytvořit dva další architektonické ob-
jekty v historickém parku „Kenozero spill-
kins“ (česky: Kenozerská dřevěná rodina), 
což je unikátní architektonická a  krajinná 
expozice, tvořená miniaturními modely 
historických památek kenozerského regi-
onu.

V srpnu 2011 proběhla v Národním parku 
Kenozero mezinárodní konference, zamě-
řená na  mezinárodní výměnu zkušeností 
v oboru konzervování tradiční dřevěné ar-
chitektury v místech, kde původně vznikla. 

V rámci projektu byly vytvořeny metodické 
materiály o historických tesařských tech-
nologiích, určené pro restaurátory, které 
byly následně poskytnuty univerzitám, 
muzeím a odborným školám.

Kromě toho, že z  tohoto projektu vznikla 
celá řada významných výstupů, byla také 
navázána cenná přátelství a rozvinuto po-
kračování plodné spolupráce mezi zúčast-
něnými organizacemi.

Kenozerský národní 
park – Rukodělné 
dílny – výroba 
tradiční hliněné 
hračky (obec 
Veršinino)

Prohlídka expozice 
muzea Kenozerského 
národního parku 
v obci Veršinino
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Kenozerský národní 
park – jeden z mnoha 

restaurovaných 
stropních interiérů 

tradičních kaplí

Vernisáž výstavy 
„Mizející poklady 

lidové architektury“ v 
prostorách MK ČR

Vernisáž výstavy 
„Mizející poklady 

lidové architektury“ 
ve VMP 
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Prezentační baner „Vodlozerského národního parku“

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ 
„MIZEJÍCÍ MISTROVSKÁ DÍLA“ 
Specializovaná výstava nazvaná „Mize-
jící mistrovská díla“ byla věnována sou-
časným unikátním památkám dřevěné 
architektury v Rusku. Informovala i o me-
todách, které se používají při jejich restau-
rování a konzervování. Tato výstava nám 
připomíná, jak křehké je naše kulturní dě-
dictví a jak rychle o něj přicházíme, a vy-
zývá nás všechny, abychom pomohli tyto 
cenné skvosty zachránit a zachovat. 

Výstava byla poprvé k  vidění prostřed-
nictvím Ministerstva kultury České re-
publiky v  Praze v  červnu 2011 a  potom 
ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově 
pod Radhoštěm v  srpnu 2011. Násled-
ně byla expozice prezentována v  Rusku, 
v  Petrozavodsku, Archangelsku, Vologdě 
a v Moskvě.

Díky internetu můžete výstavu vidět a tě-
šit se z ní on-line. Můžete si také stáhnout 
a  prohlédnout průvodce touto výstavou, 
využijete-li odkazu: www.machaon.eu. 
Tyto webové stránky se snaží poskytnout 
relevantní informace o závažných problé-
mech a  nejvhodnějších restaurátorských 
technikách všem, kteří se chtějí o této pro-
blematice dozvědět více, osobám v dané 
oblasti rozhodujícím, ale i  profesionálním 
restaurátorům. Autoři těchto webových 
stránek, které vznikly v  rámci projektu 
„Mizející mistrovská díla“, podpořeného 
z fondů Evropské unie, chtějí ze všech sil 
přispět ke  zvrácení procesu postupující-
ho zániku dřevěných památek a podpořit 
vhodné aktivity, které pomohou zachránit 
unikátní kulturní dědictví, uložené v dřevě-
né architektuře Ruska. Přejeme vám pří-
jemný zážitek z návštěvy těchto webových 
stránek. 
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POVÍDÁNÍ O STARÉ 
ROŽNOVSKÉ RADNICI  
A SPRÁVĚ MĚSTA

Michal Chumchal

V roce 2011 si Valašský muzejní a národo-
pisný spolek v  Rožnově pod Radhoštěm 
připomněl 100. výročí svého založení. Při 
té příležitosti si uložil za cíl hlouběji sezná-
mit své současné členy se stavbami Valaš-
ského muzea v přírodě, na jejichž výstavbě 
se podílel v  průběhu uplynulého století. 
Jednou z  prvních staveb přenesených 
do  muzea a  postavených ještě před za-
hájením I. Valašského roku 1925 byla rož-
novská radnice. Jejího představení se ujal 
dlouholetý muzejní zaměstnanec, stolař, 
konzervátor a  v neposlední řadě nadšený 
amatérský badatel na poli regionální histo-
rie pan Michal Chumchal. Příspěvek vznikl 
jako podklad pro besedu Muzejního spol-
ku dne 24. 2. 2012, následovanou v letních 
měsících návštěvou expozice v areálu Dře-
věného městečka.

ORGANIZACE STŘEDOVĚKÝCH MĚST
Rožnov byl založen spolu se Zašovou 
na tzv. Magdeburském právu (na zeleném 
drnu) pověřeným lokátorem olomouckého 
biskupa Bruna, kolonizátora severní Mora-
vy. První písemná zmínka o Rožnově po-
chází z r. 1267 z Brunova testamentu, kdy 
před odchodem s osmou křižáckou výpra-
vou vyhotovil seznam svého majetku.

Čtvercové náměstí má poměrně velkou 
rozlohu ve srovnání s okolními městy. Pů-
vodní osídlení bylo postupně soustředěno 
do  čtverce vyměřeného náměstí, které 
bylo průběžně propojováno ulicemi podél 
hlavních komunikací, procházejících jižní 
stranou náměstí (Dolní ulice od  pivovaru 
a dolního mostu a Horní ulice vycházející 
z náměstí východním směrem na Tylovice 
a další dědiny).  

Domy na náměstí byly od založení města 
několikrát přestavovány nebo nově po-
staveny. Byly převážně ze dřeva, některé 
měly část přízemí podezděnou. Podle do-
chovaných mapových půdorysů jednotli-
vých domů od pol. 19 stol. byly nejméně 
3x přestavovány a mnohokrát měnily ma-
jitele. V té době byly dřevěné domy nahra-
zovány zděnými, udává se, že první zděný 
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dům byl postaven 1839 (dům č. 39 - zřízen 
císařský úřad – soud u  Michala Janíka). 
Tento údaj může být zavádějící, nebo se 
týká jenom náměstí, protože Plachetkův 
dům s empírovým portálem naproti lázeň-
ského domu na Palackého ul. nesl vročení 
1820. To znamená, že mimo náměstí byly 
zděné domy stavěny mnohem dříve. Po-
dle vlastního průzkumu neměly ani dřevě-
né stropy, nýbrž valenou cihlovou klenbu. 
Druhý zděný dům na  náměstí byl vedle 
postavený Holubův dům č. 40 (dnes pro-
dejna masa a lahůdek Krupová). V Rožno-
vě se roubené domy dochovaly nejdéle ze 
všech okolních měst.

STAVBA RADNICE
Radnici údajně dal postavit Jan Porubský 
z č. 184, který byl purkmistrem prokaza-
telně v  letech 1756, 1758, 1768, 1770, 
1776. Přesné údaje o  poměrně pozdní 
výstavbě radnice se poněkud rozcházejí. 
Kramoliš uvádí, že na trámu bylo vročení 
1770. Dr. Baletka odvozuje vznik radnice 
od  první písemné datace z  dokumentu 
1773, předtím byly dokumenty datovány, 
přesněji lokalizovány psáno v  domě bur-
mistra apod. Rozvoj radnice je písemně 

zdokumentovaný lépe, dle zachovalých 
seznamů inventáře za  půlstoletí své exi-
stence. Vzhledem k  tomu, že převážná 
část náměstí byla včetně radnice dřevěná 
a neustále hrozilo nebezpečí požáru, naří-
dila vrchnost r. 1820 přenesení gruntovnic 
do Meziříčí. I když je radní ukládali do ved-
lejšího zděného Majerova domu, nebezpe-
čí zničení ohněm tu bylo. K tomu přispěla 
i  pohodlnost vrchnostenských úředníků 
dojíždět po nesjízdné cestě do Rožnova. 
Boj se vlekl čtyři roky, než je Rožnovští 
1834 násilím odvezli zpět. Někteří z  nich 
za to byli arestováni v Novém Jičíně.  

Radnice byla postavena v  rohu náměs-
tí tak, jak to bývalo v  městech obvyklé, 
vlastnictví pozemku je však dost nejasné. 
Traduje se domněnka, že na  tom místě 
stála původně Žerotínská mandlovna (viz 
Baletka). Jelikož z dostupných dokumen-
tů vyplývá, že v té době město nevlastnilo 
žádné jehličnaté lesy, muselo být na stav-
bu použito dřevo z panských lesů (možná 
za úplatu?).

Podle mého názoru radnice patří mezi sta-
vebně nejzachovalejší objekty přenesené 

Sjezd SVUMu a Moravského kola spisovatelů v Rožnově, 21. 7. 1929, sbírkový fond VMP, 
inv. č. A 37132
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do muzea (bez výrazných stavebních zá-
sahů). V muzeu byla postavena jako jedna 
z  prvních (následovala Billův měšťanský 
dům) už v  roce 1925 před zahájením ná-
rodopisné akce Valašský rok. Jedná se 
o jednopatrový roubený dům s otevřeným 
podsíňkem. O sloupu podpírajícím průvlak 
lze diskutovat, nebyl-li při přenesení doda-
tečně vložen a tím byla datace na středo-
vé kartuši zakryta. Vročení na trámu jsem 
nenalezl, snad mohlo být zakryto (pod-
pěrný sloup původně asi nebyl). Kramoliš 
rovněž uvádí, že radnice byla prodlužová-
na, ale podle mého průzkumu celistvosti 
srubu tomu nic nenasvědčuje, mohlo snad 
jít o přístavbu přístřešku k zadní stěně rad-
nice.

ROZDĚLENÍ PROSTOR V RADNICI
V  přízemí byla vedle chodby světnice, 
za ní kuchyně (obě připojené ke komínu), 
za ní arest a komora. Síň byla dříve příč-
ně přepažena, jak je možno dodnes vyčíst 
ve  srubu. Taktéž dnešní poštovna byla 
příčkou předělena na kuchyň a arest. Ko-
mora byla umístěna pravděpodobně pod 
schody, kde se ve  vnější stěně nachází 
okénko, pro komory obvyklé. Je otáz-
kou, zdali schody do patra nebyly v prů-
běhu času vyřazeny z provozu minimálně 

po  dobu podezdění podsíňku po  velké 
povodni, kdy voda z Hážovky podemlela 
jeden z  jejich sloupů pod pavlačí. V  po-
schodí byla velká zasedací jizba, za  ní 
malá světnice, předhůří a východ na zadní 
pavlač, kde byl pravděpodobně záchod. 
Dolní síň byla průchozí do dvora. Tam byl 
pravděpodobně umístěn další záchod. Zá-
chodová stolice snad byla pouze v arestu 
(radnice jich vlastnila 10 ks).

V síni byly umístěny kontrolní míry a váhy 
používané při trzích, potřeby pro ponoc-
ného (lucerna, halapartna, roh), mnoh-
dy i  pracovní nářadí do  vápenky, cihelny 
a lomu (lokality s vápencem na Vápenkách 
ve Vidči a Viganticích, cihelna Na Kútech). 
Byly-li spory, využívaly se i  lihoměr. 
Na boční straně radnice zvenčí do uličky 
byla umístěna kontrolní míra na  plátno 
v podobě řetězu (sáh – 1792 m). Byl i řetěz 
mobilní s torbicou pro výměru pozemků. 

PŘÍSTAVBA ZA RADNICÍ
Za  radnicí byla později zbudována kůlna 
z dubového dřeva pro dopravní prostředky 
obce. S  největší pravděpodobností měla 
sloužit zejména k  úschově hasičské stří-
kačky, kterou město s přispěním (půjčkou) 
vrchnosti zakoupilo po roce 1800. Zpočát-

Rožnovské náměstí 
se starou radnicí, 
fotoreprodukce 
pohlednice, sbírkový 
fond VMP, inv. č. 
A 19220
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Stará rožnovská radnice, pohlednice, dat. 1908(?), sbírkový fond VMP , inv. č. A 19300

Rožnovské náměstí se starou radnicí, fotografie, sbírkový fond VMP
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ku měla být údajně umístěna až na Hutis-
ku (1882). Přesné datum pořízení stříkačky 
je nejasné, existují pouze kusé záznamy 
o splátkách. Podobnou, datovanou rokem 
1812, však deponují ve zlínském muzeu.

Vozový park obnášel kočár a saně, které 
byly k dispozici také faráři, aby mohl do-
stupněji udělovat umírajícím svátost oltář-
ní. Potah snad farář používal vlastní, pro-
tože fara měla svoje hospodářství. S ko-
čárem však nesměl do Tylovic, protože ty 
na  jeho nákup finančně nepřispěly; Tylo-
vice řešily s Rožnovem také spory okolo 
placení školného, které snad později spla-
tily převodem pozemků. Do  Tylovic tak 
směl farář využívat pouze koňské sedlo, 
které sloužilo i obecnímu poslu k cestám 
na zámek v Meziříčí. Saně, torbicu i sedlo 
mohli používat všichni obyvatelé města, 
včetně těch z okolních vesnic. V kůlnách 
byla také pravděpodobně umístěna hasič-
ská stříkačka, o níž však nemáme dosta-
tek informací. O tom, kdo k ní poskytoval 
zápřah, není zmínka. Předpokládáme, že 
než by došlo k okšírování a zápřahu stří-
kačky, chalupa mohla shořet. Proto se 
více chránily okolní objekty než samé oh-
nisko požáru. Později snad byly v kůlnách 
odkládány i  potřebné pracovní nástroje, 
např. kylofy k  lámání kamene na  Bučis-
kách, šíny (kolejnice) od vápenky a cihelny 
Na Kútech (bývalý židovský hřbitov).  

SPRÁVA MĚSTEČKA
Město bylo zprvu spravováno fojty. Do-
hlíželi na  plnění poddanských povinnos-
tí – robotu, trestali spory a  prohřešky, 
mnohdy i  exekucí na  dereši za  neplnění 
roboty. Mohli zakládat mlýny, pily a  val-
chy, čepovat víno a  užívali i  jiných pre-
bend, čímž výrazně bohatli.  Tito královští, 
později vrchností ustanovení úředníci byli 
u nás až v první polovině 17 stol. nahrazo-
váni rychtáři – purkmistry (burmistry). Od-
tud snad vzniká potřeba vystavět radnici. 
Fojtům zůstala funkce policejní. Po  roce 
1850 končí dominiální správa a  tím i  ofi-
ciální funkce fojtů. Původní tituly v pově-
domí lidu jim ovšem zůstaly. Za dominiální 

správy byla volba obecního představen-
stva díky přítomnosti vrchnostenského 
úředníka, případně vlastníka panství ovliv-
ňována v  jejich prospěch. Městečka pak 
spravovali volení radní, purkmistr starší 
a mladší, rychtář starší a mladší, spolurad-
ní – konšelé, jichž zpravidla bývalo osm. 
Úřad spravoval obec po stránce majetko-
vé, vedl gruntovní knihy (první doložená 
v  Rožnově z  poloviny 16. stol. – 1541), 
kupy, žaloby, rozsudky, poslední vůle, si-
rotčí peníze. S narůstající agendou přibyl 
úřad písaře znalého zákonů a  předpisů 
(notárius). Město mělo do roku 1726 i hr-
delní právo, v  katastru se připomíná lán 
dolů od šibenice (pravděpodobně dnešní 
Láň). K radnici příslušelo vězení (arest) pro 
šupovníky a  k  odpykání drobných trestů. 
Vězni byli využíváni k pracím pro radnici, 

Stará rožnovská radnice a dřevěné domy na ná-
městí, dělená pohlednice, sbírkový fond VMP , 
inv. č. A 19303
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za což někdy dostávali i plat. K radnici pa-
třil i ratúzný, který v ní také bydlel a staral 
se o její provoz.

Obecní rada zasedala dvakrát do  týdne, 
v úterý a sobotu. Kdo se z právoplatných 
měšťanů nedostavil bez omluvy, byl poku-
tován, případně trestán arestem. Měšťanů 
bývalo mezi 30–40 osobami. Usnesení 
radních se vyvěšovala pod radnici a obec-
ní posel je vybubnovával i  na  přilehlých 
Pasekách.

Materiálním atributem moci bylo tzv. 
rychtářské právo. Bývalo různě provede-
no. Často mělo podobu důtek s  figurál-
ní řezbou a  bylo opleteno kůží, případně 
volskými žilami. To rožnovské je spleteno 
pouze z  volských žil o  délce asi 35 cm 
a  síle asi 5 cm, na  jednom konci s  pout-
kem na ruku. Při jednání obecní rady právo 
leželo na stole, při vynášení rozhodnutí či 
řešení problémů ho purkmistr držel v ruce. 
Vedle práva byl úřad oficiálně potvrzen 
pečatkami obecními a právními, do vosku 
i na farbu (razítko).

Současná expozice 
radnice se stavbami 
tzv. úliku a rumpálové 
studny jako součásti 
dobových protipožár-
ních opatření, Valaš-
ské muzeum v přírodě, 
fotoarchiv VMP

Stůl písaře ve sněmov-
ní místnosti, současná 
expozice radnice 
ve Valašském muzeu 
v přírodě, fotoarchiv 
VMP
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Z  písemných dokladů máme doloženy 
čtyři pečeti města Rožnova, a  to z  roku 
1594, 1692, 1703, 1755. V 60. letech 20. 
stol. byly tyto pečeti nalezeny při opra-
vě a  přestavbě nové radnice uschované 
pod schody na půdu. Valašskému muzeu 
se je podařilo zapůjčit a  v  Tesle pomocí 
pantografu zhotovit několik replik, bohu-
žel ani tyto v  expozici neobstály, neboť 
návštěvníci je i  přes zabezpečení kradli. 
Kde skončily originály, není dodnes zřej-
mé. Dle ústního podání některých pamět-
níků si originály měl přivlastnit pracovník 
městského stavebního odboru, po  jehož 
smrti údajně kolovaly u rožnovských pře-
kupníků. Z radnice se v této době podařilo 
získat do muzejních sbírek pouze dvě že-
lezné truhly na spisy.   

Úřední postavení a  agenda se změnily 
po  zrušení roboty 1848. Skončila povin-
nost poddaných odvádět vrchnosti ro-
botu, zanikla funkce drába, exekučního 
nástroje vrchnosti. O  trestání poddaných 
za  doby roboty u  nás sice není zmínka, 
z pramenů však víme, že na radnicích byly 
kláda k upoutání a dereš pro výplatu rá-
koskou. Pranýř v Rožnově rovněž není do-
ložen (zůstal snad jen ve Valašských Klo-
boukách), zůstal vysněný jen v některých 
hlavách. O uplatnění hrdelního práva pro 
Rožnov (platného do  1726) rovněž není 
zmínka. Pozvání a výplata kata představo-
valy pro městečko značnou finanční zátěž, 
proto byli delikventi těžších provinění po-
síláni na vyšší instance na zámek do Me-
ziříčí, případně dále na Špilberk; mimo jiné 
se podíleli na  stavbě hradeb v Olomouci 
apod. Po skončení valašských rebelií po-
tlačených hrabětem Rottalem byli odsou-
zení provinilci kromě vystěhování do Uher 
arestováni na  Špilberku. Jsou známy 
také popravy vůdců na  vrchu Šibeňáku 
ve Vsetíně (údajně popraveno 90 lidí).

K dalším povinnostem radnice patřila po-
žární ochrana. Na základě tzv. ohňového 
patentu vydaného 1751 Marií Terezií (ná-
sledován dalšími opatřeními za Josefa II.) 
musela být v  městech organizována po-

žární ochrana. Vybavení požární technikou 
spočívalo v  rozmístění košů na  vodu, tr-
hacích háků, žebřů a stříkaček, často pod 
radnici, ale i do jiných městských objektů. 
Podle dochovaného plánku požárního úli-
ku z obce Liptál byla ve Valašském muzeu 
provedena rekonstrukce, dnes bohužel 
minimálně udržovaná. Rozdělení činností 
při hašení vycházelo z ustanovení radnice 
a většinou využívalo cechovních institucí. 
Z důvodů strhávání střech při požárech se 
začalo důsledněji dbát na neklínování kro-
vů ve vrchních spojích, neboť pak střecha 
nešla roztrhat. Z  protipožárních nařízení 
pro přehled vybírám: 1751 ustanoveny 
směrnice pro hašení měst, 1755 směrni-
ce pro hašení ve venkovských oblastech, 
1784 vydává Josef II. požární řád pro Mo-
ravu, 1796 zákaz svícení loučemi a zave-
dení daně z komínů (panské i poddanské 
po 1 zl. 40 kr.), 1789 vyšlo nařízení o zři-
zování obecních sýpek (mimo zástavbu, 
s ochranou proti ohni), které přetrvalo až 
do 1860, kdy se obecní sýpky rušily, ne-
boť jejich původní význam při potlačování 
hladomorů zanikl. Zrušenou rožnovskou 
sýpku město později odprodalo Sokolům, 
kteří si ji přestavěli na  tělocvičnu (dnešní 
sokolovna). 

Protože zástavba náměstí a  ulic byla řa-
dová, téměř bez mezer, bylo šíření ohně 
velmi rychlé. Navíc mnoho domů nemělo 
ještě komín vyvedený nad střechu; větši-
nou pouze vyplétaný dýmný koš omazaný 
jílem dosahoval často jen úrovně půdních 
prostor. Nebezpečné provozy (kovárny, 
pekárny apod.) tak živnostníci stavěli tak-
též mimo centra. Na vesnicích Meziříčsko-
-Rožnovského panství bylo úplně bez ko-
mínů 63 % domů. Pro zajímavost: jak vy-
plývá z úřední revize komínů na Valašsku 
z  roku 1788, požadavkům nevyhovovalo: 
v Krásně 50,9 % komínů, v Meziříčí 51,6 % 
komínů, v Rožnově 56,6 % komínů, v Klo-
boukách 73,8 % komínů, na  Vsetíně 
87,4 % komínů. 

Existuje mnoho dokladů, že protipožární 
nařízení byla při stavbách i nových domů 
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respektována minimálně, což mimo jiné 
vyplývá také z poznatků při demontážích 
jednotlivých chalup přenášených do  Va-
lašského muzea. V  Rožnově samotném 
bylo s ohledem ke konstrukci domovních 
staveb obtížné začleňovat nové komíny; 
náklady často převyšovaly stavby chalup 
nových. Kontrolní komise se na  základě 
i  těchto zjištění později u  vrchnosti při-
mlouvala, aby poddaní nebyli trestáni při 
získávání kamene z  panských pozemků. 
Stavby komínů přesto nebyly na venkově 
prováděny mnohdy ani u nových staveb, 
protože s ohňovými patenty přišlo také je-
jich zdanění. 

V samotném Rožnově je v jeho historii do-
loženo několik velkých požárů, zejména 
jednotlivých usedlostí. V roce 1860 vyho-
řela vinou pacholka mandlovna Michala 
Janíka. Ten vjel s  hořící fůrou mušelínu 
pod stodolu a  způsobil škodu za  1000 
zlatých. O  dvě staletí dříve, roku 1660 
nadělali s ohněm městu škody ukvartýro-
vání Turci. Ačkoliv vypálení celého města 
není potvrzeno, za  vzniklé škody měs-
to obdrželo právo na další dva jarmarky. 
Z dostupných dokumentů vyplývá, že dal-
ší nájezdy pak nejvíce postihovaly obce 
spíše z  jižních částí Valašska, především 
Klobouky, Brumov, Vsetín a  další okol-
ní vesnice. Poslední velký požár Rožnov 
zachvátil 28. 10. 1882, kdy vyhořelo asi 
dvacet objektů, včetně obytných chalup 
s  přilehlými stodolami, chlévy a  kůlnami. 
Severní stranu náměstí se tehdy podařilo 
částečně uchránit. Požární ochrana měs-
tům zůstala dodnes.

Z profesí navazujících na  radnici jsme již 
zmínili ratúzného, který udržoval samotný 
provoz radnice. Ponocný sledoval zejmé-
na noční požáry a udržoval noční klid. Ten 
rožnovský pak během lázeňské sezony 
vyhazoval z  hospod „veselé“ vídeňské 
floutky, za což od hospodských dostával 
večeři, po  níž si někde v  koutku zdříml. 
Nad ránem chodil budit pekaře.

Rožnov měl i  svého lampáře, který se 
staral o několik olejových luceren rozmís-

těných na  náměstí a  v  přilehlých ulicích. 
Osvětlení zde bylo zřízeno v  roce 1873 
a pozvolna se rozšiřovalo do okolních ulic; 
lucerna byla městem zřízena také na Billo-
vě poště, k ní si její majitel na vlastní ná-
klad nechal přidělat druhou. Celkem jich 
bylo v Rožnově umístěno asi 13, některé 
na  sloupech uprostřed náměstí. První 
elektřinu dodávala Rožnovu Kantorkova 
pila, od roku 1922 stát. 

Obecní uniformovaný policajt s šavlí a od-
znakem (plechem), který mimo jiné kont-
roloval správné míry, vybíral poplatky při 
trzích a  jarmarcích a  vyháněl místní mlá-
dež z parku, aby nerušila korzující lázeň-
ské hosty, často doprovázel rozkazovače, 
který za pomoci obecního bubnu z radni-
ce hlásil státní a obecní vyhlášky (buben 
byl rovněž mnohokrát opravovaný).

Nářadí uložené na  radnici používal také 
hrobař. V písemných dokumentech nalez-
neme zmínku o  truhle pro chudé, nikoliv 
však o  jejím uložení a  používání. Roku 
1892 obec pořídila pohřební vůz. Prvním 
svezeným byl zesnulý František Bill, který 
zemřel ve věku 56 let. Naposledy bychom 
ho dohledali u  rodiny Zubkových, než jej 
komunální služby vyměnily za auto.        

Co se týká příjmů, městečko mělo zpo-
čátku povoleny dva velké trhy (jarmarky) 
za  rok, po  kvartýrování Turků požádalo 
o  další dva. Rovněž byly povoleny čtyři 
trhy dobytčí. Týdenní trh probíhal každou 
sobotu. Ze zajímavostí si můžeme připo-
menout pravidlo: Konal-li se dříve ve měs-
tě trh a  projíždějící kupec se ho nechtěl 
zúčastnit, mohl být k  obchodu donucen, 
případně mu mohlo být zabaveno zboží. 
Trhovci pak samozřejmě obci odváděli 
poplatek.

Po  osm dní před jarmarkem a  osm dní 
po jeho konání získávali rožnovští měšťa-
né právo šenkovat své pivo a víno. Rad-
nice jim však mohla navýšit prodejní cenu 
až o 100%, přičemž si tuto přirážku vybí-
rala do obecní pokladny. V určitém období 
mělo právo vařit pivo až 30 rožnovských 
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měšťanů. Kdyby ho však všichni uvařili 
zároveň, neměl by ho kdo vypít, chyběla 
kupní síla; proto se Rožnované domluvi-
li, že vařit bude vždy jen jedna polovina. 
V průběhu ostatních dnů se mohly šenko-
vat pouze nápoje vrchnostenské. Výčepy 
musely odebírat pivo a  kořalku od  vrch-
nosti, z čehož však prodejci měli minimální 
zisk. Protože tento alkohol nechtěl nikdo 
prodávat, povolala vrchnost žida. Rožnov-
ský pivovar byl postaven Žerotíny v  roce 
1720.

Při jarmarcích se samozřejmě kontrolo-
valy míry a  váhy. Policajti zároveň vybí-
rali od  trhovců stanovený poplatek. Vý-
nos za jeden trh činil v průměru okolo 13 
zlatých, z  čehož si policajti ponechávali 
jako platbu asi 10 %, zbytek odevzdávali 
do městské kasy.

Dobytčí trh (tarmark) probíhal nejdříve 
u rožnovského náměstí. Původní prodejci 
byli brzy vytlačeni dovozci prasat z Uher 
a Polska. Později se trh dobytka přesunul 
na  dolnopasecký Kamenec, nakonec se 
přestěhoval k videčské cestě pod Kozák.

Při vjezdu do  města a  jeho průjezdu se 
vybíralo mýtné. Výběrčí používali stanovi-
ště na Harcovně, dále pak u  tzv. horního 
a  dolního mostu. Aby formani a  trhovci 
ušetřili, tj. vyhnuli se placení, využívali ve-
dlejších, často dosti obtížných objízdných 
tras, například z  Frenštátu přes Mokré, 
Láz, Bóřím na Meziříčí. Platilo se z koně, 
vola, vozu krytého, nekrytého apod. Po-
platek z váhy byl vypočítáván z množství, 
které utáhl jeden kůň; podle počtu koní 
byla platba navyšována.

Další příjmy byly z  lázeňské taxy, která 
byla nižší než v  tehdy známých lázních, 
a z prodeje žinčice při léčebných kúrách. 
Zpočátku platby připadaly vrchnosti, po-
stupně přešla správa lázní pod město.

Platby se mimo jiné vybíraly také z nájmu 
pozemků v  Hájnici, za  těžbu dřeva v  ní 
a hrabání listí, také z těžby bříz na obojích 
Pasekách či z pronájmu bělidel v povodí 

Bečvy. Později si koryto Bečvy neopráv-
něně dal zapsat hr. Kinský, aby nemusel 
hradit škody na březích po  jarním plave-
ní dřeva. Město poté vyvolalo soudní při, 
kterou za vysokých nákladů vyhrálo. Z dů-
vodů častých povodní pak město investo-
valo do regulace Bečvy, mimo jiné vysazo-
váním vrboví (viz účtenky).

K  dalším vydáním radnice můžeme pro 
zajímavost připočítat také platby za  go-
řalku, pohoštění rekrutů při asentu (vojen-
ský odvod), dokonce i  platby za  podšití 
bot rekrutovi. Vyšší náklady si vyžadovaly 
také ubytování a strava členů odvodní ko-
mise, včetně plateb portášům za chycení 
a předvedení zběhů.

Při této příležitosti musíme připomenout 
také školní poplatky. Na Rožnovsku je nej-
starší škola zaznamenána přímo ve městě 
už v  roce 1666, nejmladší ve vzdálených 
Velkých Karlovicích v roce 1896. Poplatky 
(tzv. sobates) se odváděly týdně za každé-
ho žáka a byly odstupňovány do tří skupin: 
měšťané, obchodníci a  velkochalupníci 
platili 1 krejcar 2 denáry, domkaři 3 denáry 
a hofeři 2 denáry. Přilehlé obce platily spo-
lečně, protože děti z dědin chodily do ško-
ly málo. 

Na  Horních Pasekách byla v  roce 1832 
zřízena filiální škola, kde poplatek z žáka 
činil 44 krejcarů. Ta se však neustále po-
týkala s provozními problémy: Často do ní 
zatékalo, mnohdy nebylo na otop a výpla-
tu kantora. Rovněž vybavení (viz seznamy 
radnice) je minimální; hovoříme zde o 2 ta-
bulích z měkkého dřeva a 4 stolicích (snad 
lavicích) k  sezení. Provoz této školy byl 
také dotován z fondu místního Okrašlova-
cího spolku a pravděpodobně z vlastních 
peněz lékárníka Ignáce Seicherta. Podob-
ně jako v  jiných školách, i  zde byl zřízen 
polévkový a vánoční fond. Škola se poz-
ději stala samostatnou a  byla přistavěna 
ještě jedna dřevěná budova s bytem pro 
učitele. Platba sobates pak patřila přímo 
učiteli, který si k ní ještě mimo jiné mohl 
připočítat zisky z koledy a zpěvu. V pasec-
ké škole také začínal známý učitel Karel 



MUSEUM  VIVUM  2011–2012

264

Zrůnek. Mnoho let rožnovští radní škol-
ní výchovu podceňovali a  zavedení třetí 
a čtvrté třídy dlouho odkládali. 

Město vydělávalo také na pronájmu vlast-
ních pozemků (rustikální půda). Vedle 
těchto zde byly dále pozemky dominikální 
ve správě vrchnosti a církve (na farském - 
za Bystřickým mostem vlevo až po Uhlis-
ka).  Město dále vlastnilo hospodu, cihelnu 
Na  Kútech (kronikář Tvarůžek ji umísťuje 
do  lokality Na Tihelňách, na hranici Rož-
nova a Dolní Bečvy nedaleko evangelické-
ho hřbitova), lomy na kámen na Bučiskách 
a  vápenku. (Těžba vápence a  vápenka 
jsou zmiňovány ve  Viganticích v  lokalitě 
Na Vápence. Vápenec mohl být také do-
vážen z  Hranicka, podobně jako kvalitní 
kámen z Drahotuš. Na Rožnovsku je do-
ložen pouze jeden vápencový valoun, a to 
ve Valašském muzeu v přírodě. Pálení vá-
pence až v místě cílového určení má své 
opodstatnění, neboť doprava již vypálené-
ho vápna byla riziková; když zapršelo, tak 
s nákladem shořel mnohdy i vůz.)

V  literatuře a  archivních dokladech mů-
žeme v  souvislosti s  umístěním dřevěné 
radnice narazit také na  dosti nejasnou 
zmínku o  Žerotínském mandlu. O  robot-
ní povinnosti spřádání lnu a  tkaní plátna 
však již žádné doklady nejsou. Víme však, 
že s rozvíjejícím se tkalcovstvím a z toho 
vyplývajícím podnikáním se začal dová-
žet kvalitní len z Hané, později se přešlo 
na zpracování dovozové bavlny. Tkalcov-
ství se v Rožnově provozovalo od pradáv-
na. Ve své době na něm zcela závisel teh-
dejší průmysl a obchod. 

Značný podíl majetku později tvořily lesy. 
Město tak začalo s  pěstováním sazenic 
a  zalesňováním pozemků (ad Městské 
lesy a  finanční problémy, s  nimiž město 
dodnes zápasí). Právě v  těžbě, dopravě 
a  plavení dřeva spočívala robota v  naší 
oblasti. Polní hospodaření bylo málo vý-
nosné, proto byla robota od  poddaných 
odváděna často také v  naturáliích či fi-
nanční platbě. Na náklady radnice se na-
příklad musely zhotovovat klece, v  nichž 

se na zámek jako dávka odvážela drůbež. 
Taktéž vyplacení se z vojenské služby bylo 
značně nákladné. Všechny tyto platby pa-
třily vrchnosti. 

ÚDRŽBA RADNICE A JEJÍ PROVOZNÍ NÁKLADY
Zpravidla každých 20–25 let musela být 
měněna šindelová krytina v  množství 
okolo sedmdesáti  tisíc šindelů a  hřebíků 
šindeláků. Z  účtů však vyplývá, že hře-
bíků bylo doplňováno pouze okolo čtyř 
tisíc kusů, scházející zbytek byl asi vy-
tažen a  vyrovnán. Ve  stejném období se 
měnil šindel také na faře, ten byl na rozdíl 
od  radnice impregnován lněným olejem. 
Někdy se opravila jen část střechy.

V  archivních dokladech můžeme nalézt 
také zmínku o výměně stropu nad kuchy-
ní a  arestem, postavení nové zdi z  cihel 
u těchto místností a položení cihelného zá-
klopu na stropě, údajně z tepelných důvo-
dů. Podle mého názoru šlo spíše o nějaké 
nařízení proti požáru, neboť se tyto cihel-
né záklopy vyskytují v mnoha dalších rož-
novských domech. Cihla byla silná pouze 
3–4 cm. Je pravděpodobné, že tenkrát 
došlo ke zrušení dvou místností za přední 
jizbou, respektive vytvoření jedné světni-
ce. Za  výstavbu nové kůlny na  dopravní 
prostředky a hasičskou stříkačku za  rad-
nicí v  roce 1804 město hotově zaplatilo 
204 zlatých 50 krejcarů; zbytek splácelo 
po léta do Meziříčí. Kočár byl zakoupen až 
roku 1830. 

Do ročních nákladů se započítávalo osvět-
lení lojovými svíčkami, otop, doplnění ná-
bytku, almar na spisy, nových lavic a ob-
čas nových lenošek. Jak vyplývá z  do-
kumentů dále, platilo se kováři za  pouta 
a různé další opravy. Snad nejčastěji účto-
vanou položkou jsou oprava a přestavba 
kamen ve všech místnostech, včetně vý-
roby nových kachlů, zasklívání oken apod. 
Kuriózní je zmínka o  kamnech, která se 
snad měla rozpadnout při bouřlivém zase-
dání obecní rady; nová se pak měla stavět 
na břile umístěné na dřevěném podstavci. 
I o těchto drobných vydáních jsou zacho-
vány účty. 
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Jak vyplývá ze seznamů inventáře za ně-
kolikaleté období, inventář se neustále 
opakuje. To znamená, že poškozený mo-
biliář se neustále opravoval. O nákladech 
na arestanty nejsou zmínky, i když museli 
být živeni, na druhé straně byli nuceni pra-
covat při opravě cest, mostů apod. Jejich 
práce bylo využito i při stavbě kamenných 
schodů na  pavlač radnice. Mezi archiv-
ními doklady lze dohledat taktéž zmínky 
o  poskytnutí přístřeší přes zimu žebrá-
kům a obecním chudým, pravděpodobně 
v  prázdném arestu, v  kterém však neby-
lo topení, a pokud byl prostor stále ještě 
rozdělen, tak tam mohly stísněně přebý-
vat maximálně čtyři osoby. V  inventáři 
jsou zmiňovány deky, stružoky (slamníky) 
a polštáře. 

V  inventáři radnice z  let 1790–1874 na-
lezneme k roku 1790 také záznam o exis-
tenci kontrolních měr a  váh (4-3-2-1-1/2 
funtové, mobilní měřicí řetázek s  taškú, 
míry měřica, půlvěrtel, čvrtka, vše okuté 
a cejchovnica), o nápojovém nádobí rad-
ních (…cimenty měděné jsou u  Němca 
a cínová konvice u purkmistra) nebo o ha-
sicích prostředcích (…12 košů pod radnicí 
na hašení, 6 háků na hašení, tři žebře zlé). 
V roce 1794 si radní nově pořídili 1 ciment 
měděný půlmázní (cca 0,7 l) a 1 žejdlík mě-
děný (cca 0,35 l). Seznam předmětů se 
rozrostl o  další předměty k  hašení ohně: 
bečku, 12 stříkačů, koše na vodu nové 8, 
staré 11, žebřů 5. V roce 1825 v inventáři 
přibývá položka tabule z měkkého dřeva, 
stolice na sedění. Prýfovanej babě (porod-
ní asistentka, okolo r. 1850 Rambousková) 
se pořídila 1 cínová krystýršpica velká a 1 
cínová krystýršpica malá. Krystýršpice jsou 
také zmiňovány u ranhojiče Hladného. 

Dokladována máme vydání také za  uby-
tování odvodního důstojníka (viz výše), 
z  nichž vyplývá, že pobýval na  kvartýru, 
za  žinčici i  za  protopené dřevo. Náklady 
na  ratúzného, rozkazovače, lampáře, po-
nocného, obecního policajta se nepoda-
řilo zjistit. Dále víme o platbách za doru-
čování pošty do okolních osad, což však 
byly nevelké částky několika krejcarů. Vět-

ší částky se odváděly za cestovné a diety 
radních na zámek do Meziříčí.

Na  vzhledu radnice se pravděpodobně 
podepsalo i  její další využití, například 
jako školy. V  roce 1850 byla v  zasedací 
místnosti provizorně umístěna druhá tří-
da rožnovské církevní školy, která zůsta-
la v provozu až do  roku 1870, poté byla 
zasedací místnost znovu obnovena. V  té 
době mohla být pro školu vyřezána větší 
okna (podle norem pro provoz škol), která 
však po přenesení stavby do muzea byla 
opět snížena. V  radničním podezděném 
podsínku byly provozovány skoro 100 let 
také dva krámky, o  jejichž sortimentu nic 
nevíme. Podobně byla využita i  radnice 
v  Krásně, kde vedle prodejniček přibyla 
i hasičská zbrojnice.   

BOURÁNÍ A PŘENESENÍ RADNICE
Rozvoj lázeňství a s ním související využi-
tí náměstí jako korza vzbudily u místních 
obyvatel dojem, že stará radnice náměstí 
hyzdí a omezuje dopravu do Horní ulice, 
Bečvy, Karlovic a  nevyhovuje prostorově 
provozu úřadu. Proto roku 1876 začali 
rožnovští radní projednávat její další osud, 
přičemž bylo konstatováno, že je zapotřebí 
nejdříve požádat o úvěr na postavení nové 
školy (u  kostela). Výstavba nové radnice 
se odložila až do  roku 1881. Toho roku 
byla zastupitelstvu předložena žádost Me-
darda Janíka o výměnu jeho domu č. 128 
za starou radnici s tím, že by vyinkasoval 
rozdíl v ceně. Ačkoliv radní ještě netušili, 
že je Janík v exekuci, jeho nabídku odmítli. 
Janíkův dům pak v dražbě koupil člen za-
stupitelstva Ludvík Elzer, který ho násled-
ně za  kupní cenu 15  500 zlatých prodal 
městu. Kolik vydělal, není známo. Podle 
dochovaných fotografií Janíkův dům patřil 
k nejvýstavnějším domům z  rožnovského 
náměstí. Byla zde také knihovna místního 
Okrašlovacího spolku. 

A zde se mé zejména časové údaje o vý-
stavbě nové radnice začínají rozcházet. 
K  pochybnostem přispívá také fotografie 
datovaná(?) rokem 1873 (viz foto), na níž 
lékárník Seifert, který do  Rožnova přišel 
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v roce 1872, otevírá lékárnu již v nové rad-
nici. Po dvou letech se stěhuje do domu 
Kinských. Přesné datum výstavby nové 
radnice tedy neznám.

Podle údajů Čeňka Kramoliše proběh-
la demontáž staré radnice v  roce 1910. 
Hned poté, jak uvádějí pamětníci, byla 
přenesena do  parku Hajnice, kde byla 
uložena. Pravděpodobně se tedy trans-
fer uskutečnil o mnoho dříve, než se uvá-
dí v  dokumentech muzejního spolku, tj. 
v  roce 1924. To už v muzeu musela stát 
nejméně hrubá stavba. V  této souvislosti 
se i já přikláním k názoru, že jedna chalu-
pa z náměstí mohla být po určitou dobu 
skladována v rozebraném stavu v rožnov-
ském parku. V  současnosti udávané da-
tum přenesení radnice z náměstí považuji 
tedy za zavádějící. Přesné datum demon-
táže se mi však zjistit nepodařilo. Na letec-
kém snímku rožnovského náměstí z  roku 
1923(?) však už na svém místě není a stojí 
tam malý domek, v němž v pozdějších le-
tech provozoval svou živnost holič Mužík 
a následně sloužil jako mlékárna.

Výstavbu muzea a  zachování radnice 
údajně podpořil také finančně následník 
trůnu Ferdinand d´Este. Transfer radnice 
s největší pravděpodobností sponzorova-
la také Městská spořitelna, protože chtěla 
na pozemku po radnici stavět svou novou 
budovu, čemuž však měla následně za-
bránit hospodářská krize. 

OSUD RADNICE V MUZEU
Stavba radnice v  muzeu byla velmi obe-
zřetně promyšlena tak, aby co nejdéle 
vydržela a nebyla poškozována zemní vlh-
kostí. Betonová základová deska s lepen-
kovou izolací se dodnes plně osvědčila. 
Bohužel se v  té době ještě neuvažovalo 
o tom, že by v Hajnici mohla vzniknout ur-
čitá replika celého náměstí, a  radnici tak 
oproti skutečnosti in situ umístili na proti-
lehlou stranu.

Po přenesení došlo pravděpodobně k ně-
kterým úpravám, zejména ke snížení oken 

v patře, možná i ke zhotovení nových zá-
rubní a  dveří. Byl-li sklep, zůstává otáz-
kou. Existenci podpěrného sloupu pod 
průvlakem v  zasedací místnosti také ne-
máme doloženu. Také při stavbě kamen 
v této místnosti se údajně zamýšlelo vyu-
žít kachlí z kamen fojtství v Jasenné, které 
však nakonec skončily v  rekonstruova-
ném fojtství z  Velkých Karlovic – Bzové-
ho. Zbytky vyřezané příčky v síni u schodů 
byly obloženy deskami napodobujícími 
sloup. Venkovní podpěrné sloupy pavla-
če nejsou z jednoho kusu kmene, v dolní 
části jsou nadplánovány. Taktéž štít byl 
stylově vyšperkován, rovněž tak u Billova 
měšťanského domu a karlovického fojtství 
se výtvarník Jaroněk nezapřel.

Po otevření muzea v roce 1925 byla rad-
nice částečně využívána k  prezentaci 
sbírkových předmětů, které darovali oby-
vatelé Rožnova (všehochuť byla vystave-
na volně a ve vitrínách);  předtím (od roku 
1910) byly sbírky vystaveny v budově Ru-
dolfova Stefania. Jak je zřejmé z  docho-
vaných fotografií, objekt byl využíván také 
muzejním spolkem k uložení například ná-
dobí určeného ke  společenským akcím, 
např. vaření gulášů, či k  různým i politic-
kým mítinkům (ad volby 1947). V období 
mého příchodu do muzea v roce 1966 byla 
v zasedací místnosti umístěna už zmíněná 
expozice. Dvě přízemní místnosti a malou 
místnost v patře obývala rodina Bělunko-
vých. V přední dolní místnosti měli ložnici, 
bývalý arest s modrým kachlovým sporá-
kem sloužil jako kuchyň, vzadu v přístřeš-
ku kůlny byl suchý záchod a jímka. Vodu 
brali ze studny před radnicí. Bělunkovi byli 
zaměstnáni jako správci muzea, průvod-
ci, prodejci vstupenek a  upomínkových 
předmětů (nejrůznějších fujarek, pohledů 
a jiných tiskovin), zároveň prováděli úklid. 
Jejich působení skončilo v roce 1970, kdy 
jim muzeum zajistilo byt, a poté se expozi-
ce rekonstruovala do přibližné dnešní po-
doby, jak ji na žádost ing. Rudolfa Bečáka, 
jednoho z ředitelů muzea, zpracoval podle 
archivních dokladů dr.  Ladislav Baletka 
z okresního archivu.   
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Po celou dobu umístění v Hajnici se dře-
věný objekt radnice potýkal se značnou 
aktivitou dřevokazného hmyzu (pilořitka, 
tesařík, červotoč). I  přes značné úsilí se 
dodnes nepodařilo objekt tohoto neduhu 
úplně zbavit; k  tak intenzivnímu rozšíření 
hmyzu dochází, když je dřevo delší dobu 
uloženo na  skládce, což by potvrzovalo 
teorii o předčasné demontáži.

Při sněhové kalamitě v  devadesátých le-
tech 20. století, kdy se na  střeše držela 
až metrová vrstva sněhu, došlo u  osla-
beného srubu v některých částech k mír-
nému stlačení, přesněji sesednutí stěn, 
a  následnému popraskání vnitřní omítky. 
Bylo rozhodnuto provést stabilizaci srubu 
vnitřním vyztužením, tj. propojením všech 
srubových trámů vnitřní kolmou drážkou 
s  vložením plomby. Na  základě nových 
protipožárních předpisů byly po norském 
vzoru nainstalovány rozvody vody a  hla-
vice k  automatickému hašení (tzv. sprin-
klery). Nové konzervační ošetření srubu 
proti dřevokaznému hmyzu bylo provede-
no v nevhodnou dobu, tedy s omezeným 
účinkem. Upozornění na  nutnost ošetřit 
stopní trám napadený červotočem v zase-
dací místnosti nad kamny nebylo respek-
továno, což může v  budoucnosti způso-
bit  jeho destrukci a  bude nutno provést 
náročný zásah při jeho výměně. Nepatřič-
né jsou také omítky, nekopírují nerovnos-
ti srubu, neboť mladí zedníci, aby dnes 
prokázali svou kvalitu, omítají takzvaně 
do latě (podobně viz Vaškova hospoda).

Nešťastným rozhodnutím, způsobeným 
snad nedostatečným prostudováním do-
sažitelných pramenů o  radnici (i přes mé 
upozornění), došlo k  absolutně nevhod-
nému a  nepodloženému vestavění uni-
formních topenišť, která absolutně neod-
povídají historickým údajům. Příkladně 
kuchyňský sporák je situován v malé míst-
nosti v  patře, kde jsou doložena kamna 
železná, naopak kuchyň a  sporák doku-
menty umisťují do přízemí.

Namísto dalšího obohacení expozice do-
šlo spíše k její redukci. Zdali o ní rozhodlo 

hledisko o  konání svatebních obřadů či 
opět neznalost dostupných dokumen-
tů, těžko soudit. Pro nedostatek objektů 
ve  zmiňovaném  areálu, kde by mohl být 
ve větší míře prezentován život městečka, 
bylo vedení už v minulosti nuceno využít 
spodní část radnice k prezentaci nejprve 
řemesel (dýmkařství, sedlářství), obchodu 
a  naposledy poštovny. Taktéž by nebyl 
problém za radnicí přistavět kůlnu na do-
pravní prostředky. Za potaz by stálo po-
sunout za  radnici dispozici vězení, a  tím 
expozici zatraktivnit podloženými fakty 
(místo neexistujícího pranýře). 

Závěrem bych rád zmínil ještě jednu zají-
mavost z pátrání v archivních dokladech. 
Mezi vsetínskými archiváři (dr. L. Baletka) 
se s  oblibou traduje historka, že Čeněk 
Kramoliš, který pořádal rožnovský měst-
ský archiv, neprozřetelně – aby vyzvedl 
český živel podílející se na vedení města 
– házel německy psané dokumenty pod 
stůl a  pokud některé z  nich překládal, 
pak velmi nedůsledně. V averzi proti ještě 
existující monarchii, jejíž úřady omezovaly 
mimo jiné i místní společenský život, vznik 
českých spolků aj. prosazováním napří-
klad stavby německé školy u kostela, od-
dalováním odhalení Palackého pomníku, 
perzekucí národnostně vyhraněných ob-
čanů (ad Michal Jurajda) apod., jsme tak 
možná přišli o mnohé informace, které by 
dnes obohatily naše vědomosti o  životě 
městečka. Antipatie k německým a proně-
mecky orientovaným občanům dokládají 
několikeré volby, při nichž do  veřejných 
funkcí několikrát kandidoval hr. Kinský 
spolu s dalšími Němci, v Rožnově však ni-
kdy neuspěli.
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PILNĚ SI ŽIVNOSTI 
DOBÝVAJÍ
Valašské muzeum v přírodě 
v Rožnově pod Radhoštěm, 
Sušák, 
7. 4. 2011–29. 2. 2012 

Alena Prudká

Výstava Pilně si živnosti dobývají, jejímiž 
autory jsou Mgr. Petr Liďák a Mgr. Barbo-
ra Jarošová, pracovníci VMP, byla dílčím 
výstupem dlouhodobého grantového pro-
jektu MK ČR Tradice řemeslné a rukoděl-
né výroby na Valašsku a Těšínsku. Prezen-
tovala vybrané obory tradiční domácké 
a podomácké výroby, která byla nedílnou 
součástí života obyvatel valašských ves-
nic, v nichž samo zemědělství jen stěží do-
stačovalo ke skromnému uživení obyvatel. 
Zpracování základních surovin dostup-
ných v  blízkém okolí, k  němuž postačo-
valy manuální a technické znalosti a zku-
šenosti výrobců-náturistů, bylo význam-
nou doplňkovou složkou obživy. Výroba 
hospodářského nářadí, domácího náčiní 
i nástrojů, předmětů nezbytných pro chod 
hospodářství a domácnosti zajišťovala jak 
vlastní potřebu výrobců, tak, byť v menší 
míře, často i  sortiment prodejní. Drobný 
prodej, ať už přímý na blízkých trzích nebo 
zprostředkovaný překupníky, byl velmi 
důležitým přivýdělkem a vítaným zdrojem 
hotových peněz tolik potřebných pro obži-
vu rodiny. Tato práce byla do značné míry 
sezonní a  bývali do  ní zapojeni i  rodinní 
příslušníci výrobce; podle svých schop-
ností se zapojovaly i děti.   

Volba představovaných odvětví tradič-
ní domácké výroby byla dána především 
množstvím dokumentačního materiálu, 
bohatstvím trojrozměrného sbírkového 
fondu a v neposlední řadě možností pre-
zentovat výsledky současných terénních 
výzkumů, které pracovníci VMP provádějí 
v  rámci grantového projektu. Autoři vý-
stavy využili všech dostupných prezen-
tačních prostředků ze sbírkového a doku-
mentačního fondu muzea.

Prvním výstavním celkem bylo zpracová-
ní dřeva dokumentované v  širokém sor-
timentu hotových výrobků i  prostřednic-
tvím nástrojů užívaných k jeho opracová-
ní a  k  výrobě. Představeny byly základní 
technologické postupy při zpracování. 
Zvláštní kapitolou v  tomto oddílu je tvor-
ba novohrozenkovských dřevěných vy-
palovaných hraček; její postavení v rámci 

Plakát k výstavě Pilně živnosti si dobývají, 
archiv VMP
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tradičních výrob je specifické díky vstupu 
profesionálního výtvarníka do její geneze.  

Proutí jako nejdostupnější a nejlevnější su-
rovina tvořilo druhý výstavní celek. Před-
stavena byla široká škála výrobků i nástro-
jů pro zpracování proutí. Doprovodná do-
kumentace ukázala základní technologic-
ké postupy při pletení koše a vázání metly. 

Zpracování textilních vláken a užívané tex-
tilní techniky byly demonstrovány na vyu-
žití dvou nejdůležitějších surovin z místní 
produkce – lnu a  ovčí vlny. Představeno 
bylo prostředí, zpracování suroviny, vý-
robní postupy i  charakteristické výrobky. 
Zvláštní kapitolka byla pak věnována míst-
nímu fenoménu – bílé rožnovské výšivce 
na jemném plátně. I tato část ukázala vý-
sledky dlouhodobého výzkumného a do-
kumentačního záměru rožnovského mu-
zea, díky jemuž je systematicky budován 
bohatý sbírkový fond.

Výstava Pilně živnosti si dobývají, dat. 2011, 
fotoarchiv VMP 

Výstava Pilně živnosti si dobývají, dat. 2011, fotoarchiv VMP 
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Zpracování kůže bylo vždy odvětvím ná-
ročným a výrobky z ní byly proto náklad-
nější. Výstava však ukázala i  výrobky, 
k  jejichž pořízení dostačovala zručnost 
hospodářů. 

Přehled výrob uzavřela dvě specializova-
ná odvětví domácké výroby – dýmkařství 
a perleťářství (především výroba součásti 
mužského kroje – spinky), obory z pohle-
du návštěvníka velmi atraktivní. 

V  informativních textech autoři kriticky 
zhodnotili a  rozlišili výpovědní hodno-
tu starších pramenů z  konce 18. a  z  19. 
století, podali obecné základní informace 
o  vývoji řemesel a  živností, o  postavení 
tvůrců samouků-náturistů, specifikovali 
rozdíl mezi jednotlivými formami výroby. 
Kromě výrobků a  pracovních nástrojů 
ukázali kresebnou dokumentaci pořízenou 
v  terénu, dobové fotografie a osobní do-
klady výrobců. Zajímavým vloženým prv-
kem byl příběh předmětu a  jeho majitele. 
Toto téma spolu s dokumentací výrobního 
procesu skýtá možnost prezentovat růz-
norodý sbírkový či dokumentační materi-
ál, který nelze využít v interiérech usedlostí 
ve skanzenu a naopak je vhodným doplň-
kem výstavy. Návštěvníkům se tak přiblíží 
nejen vlastní proces výroby a její výsledky, 
ale i  rodinné a  sociální prostředí, s  nímž 
byl tvůrce svázán. 

Při specifikaci cílové skupiny návštěvníků 
vyšli autoři výstavy z  běžného návštěv-
nického vzorku, což jsou v  případě VMP 
návštěvníci všech věkových skupin, ro-
diny s  dětmi, významný podíl tvoří i  ná-
vštěvy školních skupin. V  odpočinkové 
zóně, součásti výstavního prostoru, byly 
připraveny filmové dokumenty určené 
spíše dospělým zájemcům a  starší mlá-
deži. Malé návštěvníky zase čekalo „pra-
coviště“ pro interaktivní činnost. Děti si 
mohly oživit pod vedením rodičů, učitelů 
nebo muzejního lektora přístupnou a  zá-
bavnou formou čerstvě nabyté poznatky 
z  výstavy. K  jednotlivým tématům výsta-
vy byly připravovány prezentační progra-

my s  ukázkami výrobních postupů, které 
jsou návštěvnicky zajímavé a lze je zařadit 
do edukačních programů.

Výstava se stala přínosným vkladem k jed-
nomu ze základních úkolů muzeí – k péči 
o uchování a prezentaci dokladů tradiční 
lidové kultury, k  jejich popularizaci mezi 
širokou veřejností.  
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