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Bronzové šperky keltské ženy z Přestavlk

Mimořádný archeologický nález, datovaný do sklonku
starého letopočtu, obohatil sbírku Městského musea
v Přerově v roce 1931. O jeho objev a záchranu
se rovnou měrou zasloužili jak členové kuratoria
Městského musea, tak představitelé samosprávy obce
Přestavlky na Přerovsku.
Bohatstvím nálezů dokumentujících život keltských
populací v posledních staletích před zlomem letopočtu
Přerovsko v porovnání s okolními středomoravskými
regiony příliš nevynikalo. Všechny příznivce
prehistorie a starověku v regionu proto zaujal náhodný
objev bohatého ženského hrobu ze střední doby
laténské. Více než dvaadvacet století starý hrob
keltské ženy odkryly rýče dělníků při drenážních
pracích na pozemcích místní školy v jihovýchodní části
intravilánu obce. Jejich pozornost upoutal výrazný,
dobře dochovaný bronzový šperk, který se dochoval
na skeletu. O nálezu vyrozuměli muzejní pracovníci
místní tisk, který dodnes zůstává jediným pramenem
dokumentujícím okolnosti významného objevu:
„V minulých dnech pracovali drenážní dělníci na úseku
zvaném „Dvorský, a tu v hloubce asi půl druhého metru
narazili na kostru a bronzové předměty. Starosta obce
Emil Spála a člen obecního zastupitelstva Fr. Petřík
vyrozuměli tedy správu městského musea v Přerově
a v pondělí tam hned odjeli ředitel Hudeček a člen
musejního kuratoria rada Nitsche. Laskavostí obce
jim bylo dovoleno, aby směli okolí hrobu odborně
prokopati, což bylo skutečně korunováno vzácným
úspěchem. Vykopána kostra mladé, útlé dívky z doby
pozdně laténské (asi 100 roků před Kristem až 100 roků
po Kristu). Dívka byla obrácena tváří k východu, u hlavy
měla obětní nádobku, na levé ruce jemný bronzový
náramek, kulatými hrášky posázený, na pravé ruce
a kolem krku nalezeny rovněž články železných ozdob,
ovšem zubem času již značně rozrušené. Na nohou
byly navléknuty krásné masívní bronzové náramky se
šnekovými puklemi. Bylo jasno, že tu byl objeven velmi
vzácný pravěký hrob, jehož kulturní cena je nemalá.
Laskavostí starosty Spály a řídícího učitele Jos. Horáka
se také podařilo docíliti souhlasu místních občanů, aby
tento jedinečný nález byl odevzdán městskému museu
v Přerově, kam byl také ihned odvezen.“
Přístup tehdejších představitelů přestavlcké obecní
samosprávy zaslouží ocenění, neboť tehdy, ostatně
stejně jako dnes, nebýval zcela běžný. Mezi dalšími
nálezy v hrobovém inventáři vynikaly zvláště bronzové
šperky, které měly nebožku provázet na onen svět.
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Kromě bronzového náramku s plastickými vývalky
to byly masívní ozdoby nohou, které si keltské ženy
upevňovaly nad kotníky. Šlo o dva bronzové nánožníky
z dutých, plasticky členěných polokoulí, vyhotovené
v takzvaném plastickém stylu, který byl příznačný
pro druhou polovinu třetího a počátek druhého století
před Kristem. Bylo to šperk velmi efektní, ale současně
dosti hmotný a těžký, proto se domníváme, že v této
podobě musel být nošen vypodložený látkou nebo kůží,
případně mohl být upevněn na vyšší obuvi. Keltské
ženy jej nosily asi jen při slavnostních příležitostech.
AD

Bronzový náramek s plastickými vývalky s obloukovitými zářezy
(evidenční č. 1610/63/44) a dva bronzové nánožníky z dutých,
plasticky členěných polokoulí (evidenční č. 348/65/1-2). Muzeum Komenského v Přerově, Archeologická sbírka.
Foto Martin Frouz
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Drobné keramické závaží s výzdobou
z pozdní doby kamenné z hlinska
Nálezy přeslenů na prehistorických sídlištích dokládají
především pravěkou textilní výrobu. Ty zachované
byly zhotoveny především z pálené hlíny a s velkou
pravděpodobností sloužily jako setrvačník upevněný
na ručně poháněném dřevěném vřetenu. Největší
kolekci předmětů tohoto druhu na Přerovsku odhalili
archeologové při systematickém archeologickém
výzkumu na významném hradisku z pozdní doby
kamenné v Hlinsku u Lipníka nad Bečvou. Jeho
obyvatelé, nositelé kultury s kanelovanou keramikou,
kontrolovali někdy na sklonku čtvrtého a v první
polovině třetího tisíciletí před Kristem frekventované
obchodní trasy procházející Moravskou branou.
Jeden z objevených keramických přeslenů však zaujímá
mezi dalšími nálezy zcela mimořádné postavení. Není
totiž vyzdobem obvyklými paprsky či otisky nehtů, ale
osmi rytými, radiálně uspořádanými žebříčkovitými
prvky připomínajícími znaky, které by mohly být
považovány za jakýsi jednoduchý „písemný záznam“
nebo jeho neumělou nápodobu. Vzhledem k datování
předmětu do konce čtvrtého nebo počátku třetího
tisíciletí starého letopočtu se v našich zeměpisných

šířkách jedná o velice nevšední artefakt, který může
poukazovat na obchodní kontakty s prosperujícími
centry eneolitické civilizace na Balkáně. Tato
střediska byla zase prostředníkem vlivu tehdejších
nejrozvinutějších civilizací Předního východu, kde se již
v této době rodily nejstarší státní útvary Sumer a Akkad.
Měli snad eneolitičtí zemědělci a řemeslníci, žijící
a tvořící pod ochranou opevnění na ostrožně u dnešního
Hlinska, možnost pozorovat skupiny cizích kupců, které
mohly znát a užívat nejstarší písma k evidenci
a označování svého zboží? Tuto hypotézu prozatím nelze
potvrdit, současně ji však nemůžeme ani zcela vyloučit.
Existují ovšem rovněž názory, které označují uvažovanou
příbuznost ornamentu na přeslenu s písemnými znaky
za čistě náhodnou. Zastával je například archeolog Jiří
Pavelčík, vedoucí výzkumného projektu v Hlinsku, kde
byl přeslen ve výzkumné sezóně 1976 odkryt v zásypu
sídlištního objektu č. 24/76-294. Pozoruhodný, otázky
vzbuzující artefakt je možné si prohlédnout ve stálé
expozici Archeologie Přerovska v Muzeu Komenského
v Přerově.
AD

Keramický přeslen s výzdobným motivem připomínajícím
písemný záznam. Průměr cca 4,5cm. Hlinsko u Lipníka
nad Bečvou – „Nad Zbružovým“. Kultura s kanelovanou keramikou, střední eneolit (cca 3400-2600 př. n. l.). Muzeum
Komenského v Přerově, Archeologická sbírka, evidenční
č. 1/99 (03940-1078/76).
Foto Martin Frouz
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Elektronový šperk lukostřelců
pozdní doby kamenné z předmostí
K drobným skvostům ze sklonku pozdní doby
kamenné, které na první pohled excelují mezi ostatními
movitými památkami připomínajícími tuto epochu
ve stálé expozici Archeologie Přerovska v Muzeu
Komenského v Přerově, bezpochyby náleží dva
šperky z drahého kovu, objevené na jaře roku 1957
při těžbě spraší v Předmostí. V prostoru tehdejších
předmostských Hanáckých cihelen, konkrétně závodu
09, odtěžujících hlínu v trati „Pod Valem“, byly zásluhou
přerovských amatérských zájemců o archeologii Josefa
Kalmana a Josefa Přidala v součinnosti s pracovníkem
cihelny Františkem Hradílkem takřka zpod lžic bagrů
zachráněny před jistým zničením mimořádně hodnotné
nálezové inventáře dvou zahloubených jam. Původně
zřejmě šlo o bohatě vypravené bojovnické hroby (stopy
po lidských skeletech však nalezeny nebyly) nositelů
kultury se zvoncovitými poháry, jejichž přítomnost
se ve střední Evropě datuje do závěru 3. tisíciletí př.
n. l. Mezi nalezenými předměty v prvním objektu
vynikají dva nádherně dochované exempláře (spolu se
zlomky několika dalších) elektronových spirálovitých

záušnic. Následná snaha o revizi této mimořádné
nálezové situace ze strany přivolaných pracovníků
Archeologického ústavu ČSAV v Brně bohužel vyzněla
naprázdno, neboť bezprostřední okolí a celkový kontext
obou objektů již byly hektickou těžbou zcela zahlazeny.
Objeveny byly součásti lukostřelecké výbavy typické pro
bojovníky se zvoncovitými poháry: čtyři nátepní destičky,
pazourkové hroty šípů a úštěpy, které mohly sloužit
k jejich výrobě. Kromě toho se nalezlo pět měděných
dýk, dvě broušené kamenné sekerky, spínadla z kančích
klů, několik keramických zlomků kolky zdobených
červených zvoncovitých pohárů. A ovšem již zmíněné
spirálovité záušnice zhotovené z hraněného drátu
obdélníkového průřezu, stočeného do tří závitů, s jedním
koncem roztepaným do listovité plošky a zdobené
z vnitřní strany vybíjenými body. Spíše než náušnice
však sloužily jako efektní vlasové ozdoby. Surovinou,
ze které byly zhotoveny tyto krásné pravěké šperky, je
elektron. Vzácná přírodní slitina zlata a stříbra.
AD

Dvě elektronové spirálovité záušnice s konci roztepanými v plošku zdobenou vybíjením. Přerov – Předmostí „Pod valem“. Kultura
se zvoncovitými poháry, pozdní eneolit (závěr 3. tisíciletí př. n. l.).
Muzeum Komenského v Přerově, Archeologická sbírka, evidenční č. 1601/63/26.
Foto Martin Frouz
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Zlatý velkomoravský šperk z Horního náměstí v Přerově

Čtyři zlaté velkomoravské hrozníčkovité náušnice
z inventáře Archeologické sbírky Muzea Komenského
v Přerově přitahují již takřka čtyři desetiletí, které
uplynuly od jejich objevení na přerovském Horním
náměstí, zaslouženou pozornost archeologů a historiků.
A to především s ohledem k jejich svědectví
o osídlení travertinového „Kopce“ v časech existence
Velkomoravské říše (9. až počátek 10. století). Zájem
vzbuzuje rovněž u návštěvníků stálé expozice
Archeologie Přerovska pro svou na první pohled
patrnou estetickou hodnotu, která z tohoto drobného
souboru činí nepřehlédnutelný skvost středověkému
období věnované části zmíněné muzejní instalace.
A také nenechavců, zjevně pro nemalou materiální
hodnotu nádherného šperku, známého především
z bohatých pohřebišť „centrálních“ velkomoravských
lokalit v Pomoraví (Mikulčice, Staré Město u Uherského
Hradiště, Pohansko u Břeclavi).
A jaké byly okolnosti objevu těchto raně středověkých
ozdob, které před jedenácti stoletími krášlily ušní
boltce či vlasy dvou obyvatelek osady na levém břehu
Bečvy? Oba ženské hroby odkryla předstihovým
archeologickým výzkumem v květnu 1974 archeoložka
tehdejšího Vlastivědného ústavu v Přerově Marie
Jašková. Výzkum probíhal v prostoru loubí domu čp. 21
v severní části Horního náměstí (dnes zde sídlí muzejní
knihovna), neboť budova tehdy procházela komplexní
rekonstrucí. V první nalezené hrobové jámě, vyložené
plochými travertinovými kameny, byla v hloubce
1,4 metru objevena kostra ženy s hlavou směřující
k jihozápadu. Osobní šperky zemřelé představovaly
čtyři zlaté náušnice s oboustranným hrozníčkem a jedna
náušnice bronzová. Při pravém boku skeletu byl nalezen
ještě železný nožík.
Dno druhé hrobové jámy, ve které byla opět uložena
osoba ženského pohlaví, se nacházelo v hloubce 1,35
metru pod dnešní dlažbou náměstí. Orientace kostry vůči
světovým stranám byla stejná jako v předchozím případě.
Pouze osobní výbava nebožky byla méně honosná.
Tvořily ji dvě stříbrné košíčkovité náušnice, které, stejně
jako výše zmíněné zlaté náušnice, typově přiřazujeme
k velkomoravskému šperku takzvaného byzantskoorientálního (jinak též „veligradského“) okruhu.
Třetí kostrový hrob byl odkryt nedaleko od dvou
výše zmíněných o čtyřiadvacet let později. V tomto
případě však byl zcela bez výbavy. Nacházelo se snad
na ploše Horního náměstí v devátém či na počátku
desátého století rozsáhlejší velkomoravské pohřebiště?
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Archeologové jsou zatím toho názoru, že nikoliv.
Podle všeho se zřejmě jedná pouze o solitérní pohřby,
nejspíš s vazbou k doloženému soudobému osídlení
na bečevském levobřeží, v jihovýchodní části Horního
náměstí, o němž nevíme, zda bylo již tehdy opevněno, ve
východní části Žerotínova náměstí nebo v Jiráskově ulici.
Objev z roku 1974 je důležitý rovněž tím, že poprvé
výrazněji poukázal na velkomoravské osídlení Horního
náměstí a jeho okolí. To bylo do té doby spojováno spíše
s předmostskými pohřebišti, datovanými do zmíněné
epochy, a předpokládaným ústředním sídlištěm.
Objevený zlatý velkomoravský šperk byl poprvé
představen široké veřejnosti v nově otevřené expozici
Archeologie Přerovska v září roku 2000. Pozoruhodný
soubor se však stal již asi rok po vystavení předmětem
krádeže. Zcizené předměty byly naštěstí již po několika
dnech vypátrány policií a veřejnost se z nich může
i nadále těšit. Příběh by mohl skončit Happy endem,
nebýt toho při kráděži byla zničena jedna ze stříbrných
náušnic, která zřejmě byla pro neurvalého pachatele
bezcenná.
AD

Zlatá velkomoravská náušnice s oboustranným hrozníčkem, detailní pohled. Průměr obloučku 10 mm, váha cca 1,15 g. Přerov-Horní náměstí, před čp. 21, hrob č. 1. Střední doba hradištní (9. až
počátek 10. století). Muzeum Komenského v Přerově, Archeologická sbírka, evidenční č. A1466.
Foto Martin Frouz
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parohový hřeben z 5. století z Dobrčic

Na jaře roku 2004 byl při povrchovém sběru na polích
poblíž Dobrčic nalezen unikátní parohový hřeben.
Torzo hřebene leželo na povrchu brázdy a zdálo
se až neuvěřitelné, do jaké míry byl tento vzácný
archeologický nález zachován. Teprve vlivem hluboké
orby došlo k popraskání vnějšího obložení hřebene
a k odlomení většiny zubů. Jedná se o z velké části
zachovalý třívrstvý hřeben s omegovitě (jazykovitě)
prodlouženou rukojetí zdobený po obou stranách rytými
kroužky se středovou tečkou. Tento typ hřebene je,
vzhledem ke chronologické citlivosti, velmi cennou
datační pomůckou. Jeho výskyt spadá na přelom
4. a 5. století, tedy do období sklonku doby římské
a počátku stěhování národů, a bývá spojován s vlivy
černjachovské kultury. Původ hřebenů s omegovitě
prodlouženou rukojetí je spatřován v oblasti jihoruské
stepi a Přičernomoří, kde je jejich výskyt nejhojnější.
Do střední Evropy se dostávaly tyto specifické hřebeny
spolu s gótskými kmeny, které prchaly před hunskými
nájezdníky na konci 4. století. Analogické exempláře
z území Moravy pocházejí z pozdně římského sídliště
v Drslavicích, z destrukce pece na germánském sídlišti
v obci Modrá či z lokality Zlechov, kde byla dokonce
odkryta dílna na zpracování parohoviny. Zde se mimo
jiné vyráběly i tyto typy hřebenů. Hřeben s omegovitě
prodlouženou rukojetí představuje v rámci Přerovska
zcela ojedinělý nález, který je spojen s lidskými
aktivitami na přelomu 4. a 5. století v regionu. Dobrčický
exemplář představuje po řemeslné stránce precizně
odvedenou práci, ve které se snoubí estetičnost
s praktickou funkcí. Jde o pozoruhodný doklad
výrobního procesu – zpracování kostěné a parohové
suroviny do podoby finálního výrobku. Na příkladě
exempláře nalezeného v Dobrčicích se podařilo
zdokumentovat několik základních postupů při jeho
výrobě. Hřeben je tvořen třemi vrstvami suroviny,
přičemž jeho střed se původně skládal z šesti
parohových nahrubo opracovaných destiček. Ty byly
spolu s vnějšími spojovacími destičkami seskládány,
následně na sedmi místech provrtány a poté vzájemně
spojeny železnými nýty. Toto byl náročný moment
výroby, při kterém mohlo dojít k poškození budoucího
výrobku. U dobrčického exempláře došlo právě v této
fázi k prasknutí materiálu, což dokládá stará jizva patrná
v místě jednoho z nýtů držadla. Z ozubení hřebene se
zachovalo pouze několik zubů, což mimojiné poukazuje
na jejich náchylnost k poškození. Na povrchu stěn
vylomených zubů objevených na místě nálezu jsou
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patrné šikmé rýhy. Ty dokumentují způsob řezání zubů
hřebene. Jedná se o pracovní stopy od pilky, kterou
řezbář vyřezal jednotlivé zuby hřebene. Jednalo se
o velmi jemnou a citlivou práci, při které musel výrobce
dbát maximální pozornosti, aby během řezání mezer
mezi zuby nedošlo k jejich vylomení. Povrch hřebene
byl vyhlazen, vyleštěn a dále zdoben. Výzdoba
v podobě dvou řad koncentrických kroužků lemuje
okraj držadla, přičemž na straně jedné vybíhají přímo
z tohoto ozdobného pásu směrem ke středu držadla tři
trojúhelníkovité útvary, na straně druhé je pak
v samotném centru držadla umístěn ornament v podobě
pyramidovitého motivu složeného z deseti vyrytých
kroužků se středovou tečkou. Tento dekor byl proveden
dvojhrotou vidličkou (kružidlem). V dnešní době
představuje hřeben, coby jedna ze základních toaletních
pomůcek, nedílnou součást našeho života. Jde
o jednoduchou a přesto tolik nepostradatelnou
pomůcku, bez které by si především ženy jen stěží
dokázaly představit svůj každodenní ranní rituál úpravy
účesu. V představách mnohých z nás se jedná
o relativně nový vynález. A přesto má tato drobná toaletní
pomůcka svoji dlouhou historii. Hřeben s omegovitě
prodlouženým držadlem z Dobrčic je tím nejstarším
svého druhu na Přerovsku. Od doby jeho užívání
uplynulo přes 1500 let.
zs

Unikátní parohový hřeben s omegovitě prodlouženým držadlem,
zdobeným koncentrickými kroužky, nalezený Zdeňkem Schenkem v roce 2004 při povrchovém sběru, 4. až 5. století, Dobrčice.
Muzeum Komenského v Přerově, Archeologická sbírka.
Foto Zdeněk Schenk
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soubor spondylových šperků
z mladší doby kamenné z Předmostí
V roce 1971 byl, v souvislosti s výstavbou nové železniční
přípojky směrem na Dluhonice, pod vedením
Marie Jaškové z tehdejšího Vlastivědného ústavu
v Přerově proveden záchranný archeologický výzkum.
Na přítomnost archeologických nálezů upozornil
zaměstnanec ČSD, dnes známý představitel moravské
amatérské archeologie Dalibor Kolbinger. Plošnou
skrývkou zeminy a hloubením odvodňovacího kanálu
byla vybagrována plocha o rozměrech 450x150 metrů.
Archeologům bylo umožněno provádět na místě
dokumentační práce pouze po dobu tří dnů. Výzkumem
bylo prozkoumáno pět sídlištních jam z počátku mladší
doby kamenné (neolitu), které byly zahloubeny do
podloží. U dna sídlištní jámy č. 1 byl nalezen femur
dospělého člověka, zlomky keramiky a několik kusů
pazourkových nástrojů. Zásyp jámy tvořila tmavě
hnědá hlína obsahující drobné úlomky mazanice
a uhlíků. Keramika je zastoupena osmi střepy kulovitých
nádob zdobených notami na horizontálních
i šikmých rytých liniích. Jeden střep pocházel ze
silnostěnné nádoby zdobené prstovými vrypy pod
okrajem a v okolí plastického výčnělku. Sídlištní jámu lze
zařadit do mladšího stupně kultury s lineární keramikou
(5500 až 4900 př. nl.) Tato kultura je spojena s prvními
zemědělci na našem území. Porušené sídlištní jámy
č. 3 až 5 obsahovaly pouze malé množství nevýrazné
neolitické keramiky a opět několik kusů kamenných
štípaných nástrojů. Nejzajímavějším zdokumentovaným
objektem byla sídlištní jáma č. 2 s bohatě vybaveným
pohřbem dítěte. Jednalo se o sídlištní jámu obdélného
tvaru se zahloubením v jihozápadní části objektu.
V tomto místě se nacházel skelet dítěte, uložený ve
skrčené poloze na levém boku, s hlavou směřující
k severozápadu. U kostry byla nalezena dvoukřídlá
opasková zápona s drobným okrouhlým otvorem, na
předloktí byl náramek a mezi žebry válcovité korály.
Tyto šperky byly vyrobeny ze schránek mořských
tlustoskořepatých mlžů druhu Spondylus gaedoropus
LINNAEUS, které představovaly ve starším neolitu
velmi cennou surovinu. První zemědělci přisuzovali
spondylovým šperkům důležitý význam, nejen ozdobný,
ale zároveň magický či kultovní. Dvoukřídlá opasková
zápona z Předmostí patří ke specifickým funkčním
šperkům nositelů kultury s lineární keramikou. Výřez
rozděluje předmět na dvě křídla, přičemž na konci
menšího je otvor. Prostřednictvím tohoto otvoru měla
být zápona připevněna k opasku. Samotný výřez pak
plnil funkci spínadla. Podle některých badatelů je
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přítomnost opaskové zápony v hrobech důkazem, že
byli neolitci pohřbíváni oblečeni. Ozdoby vyrobené ze
spondylu představují předměty prestižního významu,
které bývají ve většině případů součástí výbavy
„bohatých“ či jinak významných hrobů z období kultury
s lineární keramikou. Podobný pohřeb dítěte s prestižní
spondylovou výbavou odkryli archeologové v minulosti
například na rozsáhlém pohřebišti prvních zemědělců
ve Vedrovicích na jižní Moravě. V případě nálezu
z Předmostí se však jedná o doklad pohřbu v sídlištním
objektu. Situaci zachycenou v jámě č. 2 lze zařadit
k rituálním pohřbům v sídlištních jamách s milodary.
Jako analogický doklad pohřbu s bohatou výbavou
v sídlištním objektu lze uvést příklad z Blučiny.
Unikátní soubor spondylových šperků nalezený
v Předmostí u Přerova, při jihozápadním ústí Moravské
brány, představuje ojedinělý příklad dálkových kontaktů
našich nejstarších neolitických zemědělců s evropským
jihovýchodem v polovině 6. tisíciletí př. n. l.
zs			

Soubor spondylových šperků (náramek, dva korály, dvoukřídlá
opasková zápona) nalezených při záchranném archeologickém
výzkumu v roce 1971 u pohřbu dítěte v sídlištní jámě kultury
s lineární keramikou (5500 až 4900 př. n. l.) Muzeum Komenského v Přerově, Archeologická sbírka.
Foto Zdeněk Schenk
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lidová podmalba na skle svatá rodina

Malba na skle se řadí mezi nejstarší techniky
zušlechťování skla. Je jednou ze základních forem,
kdy se na spodní rubovou stranu skla malířským
způsobem nanese vrstva malby. Z tohoto způsobu
vychází termín „podmalba“. Historie malby na skle sahá
až do období Byzance, odkud byla tato technika ve 13.
století přenesena do severní Itálie a posléze dále do
Evropy. V našich zemích došlo k jejímu rozšíření, kromě
krátkého období za vlády Rudolfa II., až v období rokoka,
především v dvorské společnosti. Později se postupně
z této sociální sféry vytrácí a přechází do prostředí
klášterů a kostelů. Postupným zjednodušováním námětů
a snižováním nákladů na výrobu skla se tato technika
dostává do rukou lidových umělců. Od druhé poloviny
18. století tak můžeme mluvit o lidových podmalbách
na skle, které dosáhly největšího rozmachu v první
polovině 19. století. Avšak již od padesátých let 19.
století jsou postupně vytlačovány technikou barevného
kamenotisku. Pro lidové podmalby se používalo na
odpadové sklo, proto jsou obrazy větších rozměrů velmi
vzácné. Motivy na skle jsou zpracovávány čistými,
nelomenými barvami, často s mohutnou černou nebo
cihlově červenou obrysovou linií, která vymezuje
barevné plochy bez valérů. Hladký tmavý rám tvoří
jakýsi mezník sloužící k ideovému oddělení prostoru
obrazu a okolí, proto jsou tyto rámy hladké, zdobené
nanejvýš vroubkováním.
Výrobní střediska lidových podmaleb se nacházela v
pohraničních oblastech Čech a Moravy. Každá
z oblastí si vytvářela svůj specifický styl používáním
stále se opakujících rostlinných dekorů typických pro
místo vzniku. Dalším z ukazatelů, podle kterých lze
identifikovat provenienci, je pozadí. Například oblast
Chodska je typická zrcadlovým pozadím, oproti tomu
jižní Morava má v oblibě bílé pozadí. Na Hané nejsou
malíři obrazů na skle doloženi archivně ani jinak. Tomu
odpovídá i různorodá provenience obrazů, která se zde
vyskytuje, určité společné prvky však přece jen najít
lze. Na Hané bylo oblíbené především asfaltově černé
pozadí a masivní polopostavy.
Na obraze o rozměrech 53x33 centimetrů můžeme
vidět svatou rodinu na modrém pozadí. V popředí jsou
polopostavy sv. Anny v modrém šatu a červeném plášti,
která drží zlatý košík s ovocem, z něhož si bere ovoce
malý Ježíšek. V náručí jej drží Panna Maria v modrém
plášti, a nad nimi jsou dvě další mužské postavy, sv. Josef
a sv. Jáchym. Nahoře je zlatý stylizovaný motiv mušle,
uprostřed s holubicí, symbolem Ducha svatého.
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Použitý zlacený rokajový ornament i celkové provedení
napovídá, že jde o výtvor z třetí čtvrtiny 18. století, což
řadí tuto práci mezi nejstarší lidové podmalby na skle.
Určení provenience je bohužel velmi obtížné
a nedostatek komparačního materiálu to ani
neumožňuje, nicméně na základě černého a modrého
pozadí spolu s použitím červených květů růží můžeme
alespoň rámcově určit jako místo vzniku střední Moravu.
Lidová obydlí na konci 18. a počátku 19. století
neoplývala množstvím honosných kusů. Výjimku tvořily
právě obrazy na skle. Je však s podivem, že tak křehká
věc přečkala uplynulá staletí bez viditelné ujmy.
KL

Svatá rodina, lidová podmalba na skle, první polovina 19. století,
41x61 cm. Muzeum Komenského v Přerově, podsbírka Výtvarné
umění. Foto MKP

Renesanční truhla

V době renesance tvořila řemesla a umění jeden
obor. Každý užitkový předmět se zároveň stával
uměleckým dílem. Nábytek představoval hlavní mobiliář
renesančního domu, a proto mu řemeslníci i umělci
věnovali nemalou pozornost. Umělecká řemesla stejně
jako architektura přejímala zdobné prvky z antických
vzorů. Jednotné provedení nábytkového kusu jako
uměleckého díla bylo pro období renesance typické.
Nebylo zde už místo pro tesařské spoje jednotlivých
částí nebo hrubé kování plnící bezpečnostní funkci,
důraz byl kladen nejen na zpracování výzdoby, ale
i samotné konstrukce. Výstavba z profilů v přesném
pořadí, citlivě provedené řezby a intarzie byly
vyvrcholením snah o estetizaci účelového nábytku.
Nábytek převzal z architektury všechny hlavní prvky,
které tehdejší umělci považovali za zásadní: klid,
vyváženost a jednoduchou konstrukci. Antické předlohy
se projevily rovnými liniemi s bohatým profilováním a
rámováním. Dřevo pod rukama umělců našlo samo sebe.
Vynikaly všechny jeho přednosti, odhalilo své možnosti,
a tvůrci si byli vědomi, že jeho předností musí využívat,
nikoliv zneužívat. Řezbářské práce, které povýšily
některé kusy nábytku na vynikající umělecká díla, aniž
je přitom zbavily účelnosti.

Renesanční truhla, která je součástí expozice
tovačovského zámku, patří mezi nejvzácnější exponáty
muzea. Truhla o rozměrech 68x175x67 centimetrů,
je vyrobena z ořechového a smrkového dřeva. Čelní
stranu zdobí plastická řezba v podobně stylizovaných
květinových rozvilin vyrůstajících ze střední části, která
je lemována řezanou zdobenou lištou. Střední kazetu
flankují dva pilastry dekorované řezbou s motivem
zkrouceného palmového listu. Báze je pojata jako
profilová lišta zdobená stejnou ornamentální řezbou jako
lišty lemující střední výplň. Nohy truhly tvoří stylizované
zvířecí tlapy. Vznik truhly můžeme rámcově zařadit
do první poloviny 17. století v oblasti dnešního jižního
Německa.
O jejím původu bohužel nemáme mnoho zpráv. Víme,
že byla majetkem továrníka Davida rytíře Guttmanna
(1834 až 1912) a jeho vnuka Viléma, který sídlil na
tovačovském zámku až do začátku první světové války.
V majetku muzea je truhla od roku 1964. Starší záznamy
nábytkový inventář zmiňují jen velmi málo nebo vůbec
ne, proto nelze určit, zda truhla byla součástí zámeckého
interiéru od svého vzniku sem byla přivezena až
některým z pozdějších majitelů.
kl

Renesanční truhla, první polovina 17. století, 68x175x67 cm. Muzeum Komenského v Přerově, podsbírka Tovačov. Foto MKP
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Pernštejnská nápisová deska z hradu Helfštýna

Od poloviny sedmdesátých let 15. století začala na
hradě Helfštýně stavební expanze, která prozatím
neměla obdoby. Držitelem hradu se roku 1475 stal
jeden z nejvýznamnějších politiků a magnátů konce
15. a začátku 16. století, držitel celé řady významných
úřadů, Vilém z Pernštejna. Přestože sídlil v Pardubicích,
investoval množství prostředků také do svých rozsáhlých
moravských dominií. O tom, že nejbližší mu z nich
bylo právě helfštýnské panství, svědčí fakt, že se od
jeho nabytí podepisoval Vilém z Pernštejna pán na
Helfenštajně.
Nejvýznamnějším a výmluvným dokladem této
skutečnosti je pernštejnská nápisová deska na hradě
Helfštýně. Koncem sedmdesátých let 15. století
Vilém rozšířil hrad o dnešní druhé nádvoří, které
svým půdorysem patří k největším nádvořím v České
republice. Na jihovýchodní straně uzavírá nádvoří
masivní předsunutá hranolová věž. Tu začal Vilém
budovat jako hlavní hradní bránu kolem roku 1477. Věž
nese řadu zajímavých architektonických prvků tesaných
z pískovce. Kromě průjezdního a průchozího otvoru
s kamenicky řešeným ostěním v pozdně gotickém stylu,
sedlového portálku ve druhém patře, okenních ostění
a páru trojnásobně vysunutých krakorců, které nesou
pavlač na dvorní straně, zdobí čelní stěnu věže reliéfní
datovací deska.
Nad průjezdní bránou je ve výšce zhruba pěti metrů
zapuštěno profilované pískovcové ostění zaklenuté
kýlovým obloukem zakončeným gotickou fiálou. Uvnitř
ostění spatřujeme bohatou reliéfní výzdobu. Pokud
budeme pohledem postupovat seshora dolu, nejdříve si
všimneme vystupujícího erbu rodu pánů z Pernštejna.
Ve střední partii jsou vytvořeny dvě figury, zvířecí
a lidská. Tento výjev interpretuje legendu o bájném
založení pernštejnského rodu. Prapředek Věňava získal
šlechtický titul a vlastní erb za svoji statečnost při
zkrocení divokého zubra. Právě zubří hlava dominuje
pernštejnskému erbu. Legenda má hned několik verzí.
Podle některých byl zubr poražen silou. Rek mu poté
před panovníkem jediným mocným úderem utnul hlavu.
Podle jiných si Věňava zubra ochočil a před panovníka
jej přivedl za houžev provlečenou nozdrami po dobrém.
Hlavu zubra s houžví v nozdrách tak získal za svou
moudrost a dobrotu.
Spodní část desky nese latinsky psaný nápis tesaný
gotickou minuskulou, který v překladu zní: ,, Vilém
z Pernštejna pán na Helfenštajně léta páně 1480 “.
Poskytuje nám tak jedinou přesně datovatelnou část
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hradu a vypovídá o významu, jaký svému moravskému
sídlu Vilém z Pernštejna přikládal.
Málokterý z návštěvníků, kteří k desce pozvednou
zrak, pozná, že jde o kopii. Reliéf byl v historii již
mnohokrát v ohrožení. Velkému nebezpečí byl vystaven
například roku 1656 během úmyslného boření hradu.
Zle se na něm podepsala i cvičná vojenská střelba
v roce 1866. Vzhledem k použitému materiálu však
reliéf v posledních desetiletích nejvíce ohrožovaly
přírodní podmínky. O záchranu a zachování artefaktu
na původním místě usilovala správa hradu už od
sedmdesátých let 20. století. Konzervační
a restaurátorské zásahy postupně prováděli akademičtí
sochaři J. Antek, J. Novotný ml. a naposledy v roce 2005
R. Tikal. Poslední jmenovaný je autorem plastického
přepisu osazeného na místě původního reliéfu. Originál
skládající sestávající ze tří samostatných bloků, z nichž
každý váží bezmála půl tuny, byl snesen a následně
deponován v expozici uměleckého kovářství v suterénu
hradního paláce. Pro monument zde byly jistě příznivější
podmínky než na exponované věžní fasádě. Vysoká
vzdušná vlhkost a nemožnost absolutního zamezení
fyzickému kontaktu ze strany návštěvníků svědčily
o potřebě získání prostoru k trvalému a ne pouze
provizornímu uložení.
Po více než šesti letech se konečně naskytla příležitost.
Od května je originál nápisové desky k vidění v nově
otevřené expozici Archeologie na hradě Helfštýn.
V kované konzole od L. Krátkého dominují bloky celému
prostoru poděbradské bašty na palácovém nádvoří.
JL

Pernštejnská nápisková deska, 1480, hrad Helfštýn.
Foto MKP
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CÍNOVÉ NÁDOBÍ

Ačkoli na území města Přerova není doložena
existence cínařské (konvářské) dílny, není pochyb, že
zdejší měšťané využívali ve svých domácnostech při
každodenních činnostech různé předměty vyrobené
z cínu. Nakupovali je od cínařů z blízkého i vzdálenější
okolí. Část těchto výrobků se dochovala a je součástí
muzejních sbírek. Celkem se jedná o 117 kusů cínových,
ale i jiných kovových a kombinovaných předmětů.
Cín je lidstvu znám již od pravěku. Společně s mědí byl
používán k výrobě bronzu. Díky proslulé cestě Ibráhíma
ibn Jákúba ve druhé polovině 10. století víme, že se
prodával na tržištích v Praze. Z toho vyvozujeme, že se již
v té době získával přímo na našem území.
V pozdější době se stal nejznámějším slavkovský cín
(Horní Slavkov, především 16. a 17. století), který byl
proslulý po celé Evropě. Hutnění cínové rudy byl složitý
proces, jehož výsledkem byl vyčištěný cín. Ten se
prodával v tyčích, bochnících, svitcích nebo sudech.
Protože se však cín kvůli své křehkosti a měkkosti
nedal řemeslně zpracovávat, byl mísen s různými kovy,
nejčastěji s olovem a mědí. Takzvané legování, probíhající
často až těsně před odlitím vlastního výrobku, však mělo,
alespoň v případě olova, své meze. Pokud se totiž cín
namíchal s příliš velkým množstvím olova, získával kov
černou barvu, navíc hrozila při styku s potravinami otrava.
O výrobě nádob z cínu jsme informováni již od 12. století.
Vyráběly se pomocí ztracené formy, kdy se užívalo
dutých hliněných forem, později nahrazených dělenými
formami z kovů nebo jiných trvalejších materiálů, ještě
později složitejšími formami s jádrem, ze kterých se
odlévaly jednotlivé části složitějších nádob. Právě formy
byly pro cínaře nejdůležitějším vybavením dílny. Buď si
je vyráběli sami nebo, především ty složitější, kupovali
od specializovaných výrobců. K vybavení dílny cínaře
čili konváře kromě toho patřila tavící pec s kotlíkem na
taveninu, různé naběračky na lití kovu do forem, pájky,
soustruh a řada dalších nástrojů (dláta, rydla, razidla).
Po odlití výrobku se švy a hrubší nerovnosti odstraňovaly
na soustruhu ručními dláty, odlitek se za mokra leštil
achátem. Jednoduché nádoby, například, talíře, mísy,
poháry se odlévaly v kuse z jedné formy, složitější výrobky
(džbány, konvice, holby) byly vyráběny ve více formách
a spojovány pájením. Cínový výrobek s reliéfní výzdobou
se odléval do mosazné formy, opatřené negativním
dekorem. Tyto dekory většinou nevyráběli cínaři, ale
speciální rytci. Nejvíce se však odlité výrobky zdobily
rytím, které umožňoval měkký povrch cínu. Některé,
především opakující se motivy byly raženy ocelovými
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razidly. Již od středověku, ve větší míře především
od 16. století, se většina cínových výrobků opatřovala
značkami, později povinnými. Jednalo se především
o mistrovské značky, které určovaly cínaře a jeho dílnu.
Často nechyběly ani značky městské, zařazující výrobek
do dané lokality. V neposlední řadě se jednalo o značky
kvality, které stanovovaly kvalitu cínu, někdy i jeho původ.
Nejznámější a nejkvalitnější český cín z Horního Slavkova
byl označován písmeny S. W. (Schlaggenwald).
Pro vzácnost a poměrně vysokou cenu kovu se ve
středověku plně nerozvinula výroba užitkových předmětů
z cínu. Vyráběly se z něj především sakrální či dekorační
předměty pro bohaté duchovní či šlechtice. Teprve od 16.
století se cínové výrobky začaly šířit i mezi méně majetné,
především městské vrstvy obyvatelstva. Na cínařství
měly vliv různé umělecké slohy, které se projevovaly
především ve výzdobě předmětů, ne již tolik v jejich
tvarech a typech. Úpadek cínařství se projevil v 19. století,
kdy byly výrobky z cínu postupně vytlačeny levnější
keramikou a sklem, případně předměty z jiných kovů.
V muzejních sbírkách můžeme nalézt celou řadu cínových
předmětů světského i sakrálního charakteru, které ve své
většině spadají do 18. a 19. století. Jsou to talíře
a mísy různých průměrů a dekorace, džbány a džbánky,
konvice a konvičky, korbely, holby, cechovní poháry,
vázičky, solničky, kropenky, kříže, svícny a závěsné lampy
věčného světla. Ne vždy se však jedná o celocínové
předměty. Některé jsou vyrobeny ze skla a keramiky,
a jsou opatřeny pouze cínovými víky. Většinou byly tyto
používány v Přerově, Lipníku, Tovačově a jejich okolí,
ale také na zámku v Rokytnici u Přerova a v Olomouci.
Vyrobeny byly na různých místech, například v Horním
Slavkově, Chebu, Jindřichově Hradci, Karlových Varech,
Novém Jičíně, Olomouci a Anglii (Sheffield, Londýn).
Jména výrobců, tedy mistrů cínařského řemesla, známe
jen u malé části z nich. Zatím se podařilo identifikovat
chebského cínaře Petra Zanotiho, olomouckého Franze
Grubera, Josefa Rigolliho z Nového Jičína a Martona
Kaspara a Josefa Heilingöttera z Karlových Varů.
lm

Cínová konvice na čaj, 19. století, Tovačov.
Cínová kropénka, 19. století, Nové Dvory.
Kameninová glazurovaná holba, 1780, Tovačov.
Nesignovaná cínová konvice s uchem, 18. století.
Muzeum Komenského v Přerově, podsbírka Cín.
Foto Jitka Hanáková
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mramorový Medailon Elišky z Melic

V roce 1971 byl ve sklepení tovačovského zámku učiněn
mimořádný objev. Tehdejší pracovník památkového
ústavu Ivo Hlobil zde nalezl torzo mramorového
portrétního medailonu neznámé ženy. Předpokládá se,
že medailon, který byl vykopán při archeologických
pracích neznámo kdy někde v areálu tovačovského
zámku, zobrazuje Elišku z Melic, manželku někdejšího
majitele a významného moravského aristokrata Ctibora
Tovačovského z Cimburku. Kvalitou sochařského
provedení se medailon řadí k nejvýznamnějším pracím
quattrocenta ve střední Evropě. Vytvořený byl na začátku
devadesátých let 15. století přímo na tovačovském
zámku. Vzory, jimiž se italský sochař, který přišel do
Tovačova nejspíše z královského dvora Matyáše Korvína
v uherském Budíně, nechal inspirovat, jsou shledávány ve
Florencii.
Medailon není jen dokladem pronikání italské renesance
do Záalpí, ale rovněž soudobé renesanční módy. Eliška
z Melic je zobrazena jako aristokratka přibližně ve věku

třiceti až čtyřiceti let. Obličej formují ušlechtilé rysy:
vysoké čelo, drobný rovný nos, mírně přivřené oči, úzké
sevřené rty a hladce modelované líce. Dlouhé vlasy
má vyčesané z čela, stažené síťkou a zakryté jemným
průsvitným, bohatě nařaseným závojem, který jí spadá až
na ramena a zčásti zakrývá i hruď a paže. Šaty s živůtkem,
v nichž je oděna, jsou ušité z luxusního, zlatem vyšívaného
materiálu. Mají půlkruhový výstřih lemovaný bordurou
s drahými kameny a zdobené jsou plastickou výšivkou
trojlistu a rozvilinami. Výjimečné společenské postavení
zpodobené ženy podtrhuje perlový náhrdelník.
Mramorový medailon Elišky z Melic je bezpochyby
nejexkluzivnějším předmětem, který má muzeum ve
svých sbírkách, jeho skutečnou perlou. Byl zastoupen na
většině prestižních domácích i zahraničních výstavách
a nechybí v žádné z reprezentativních publikací
mapujících renesanční umění ve střední Evropě.
JŠ

Mramorový portrétní medailon Elišky z Melic, kolem roku 1490,
Tovačov. Muzeum Komenského v Přerově, podsbírka Tovačov.
Foto MKP
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NÁLEZ MINCÍ V PŘEROVĚ z ROku 1923

Léto roku 1923 patřilo v Přerově z hlediska
muzeologického a numizmatického k velmi významným.
Druhého srpna totiž došlo při bourání staré zástavby
v Bratrské ulici, na jejímž místě posléze vyrostla dnešní
budova České pošty, k objevu největšího nálezu mincí
v dějinách města. Poklad byl ukryt zhruba 50 centimetrů
pod podlahou. Mince byly uloženy ve dvou různě
velkých keramických nádobách a v látkovém váčku.
Ihned došlo k jejich vyzvednutí a po nějaké době, kdy
byly vystaveny za výlohou jednoho z místních obchodů,
byly předány do sbírek Městského muzea v Přerově.
Soupis mincí provedl v roce 1932 Inocenc Ladislav
Červinka, ale poklad zůstal až do druhé poloviny
osmdesátých let 20. století nezpracovaný. Tehdy se
tohoto ujal Milan Chumchal se svými spolupracovníky.
Zpracování nálezu se protáhlo až do roku 1991.
Poklad tvoří celkem 2 390 kusů zlatých a stříbrných
mincí z 16. a počátku 17. století. Celková váha nálezu
je 8,12 kg. Zastoupeny jsou ražby vládní a světských
feudálů (1 855 kusů), ražby církevní (238 kusů) a ražby
městské (297 kusů). Složením podle druhu a hodnoty
kovu se jedná o 26 kusů zlaté ražby, 115 kusů tolarů
a jejich dílů, 156 kusů dlouhé mince a 2 093 kusů
drobných stříbrných mincí. Pro numizmatiky je
přerovský poklad zajímavý především velkou
rozmanitostí míst vzniku jednotlivých mincí.
Z celkového počtu jsou nejvíce zastoupeny německé
země (1 583 kusů) a Švýcarsko (405 kusů). Jde vesměs
o drobné stříbrné mince, ojediněle o ražby tolarové.
Třetí nejpočetnější skupinu podle provenience tvoří
české země (224 kusů), vesměs tolarové ražby
a dlouhá mince. Následuje Rakousko, Polsko a Spojené
provincie nizozemské. Ostatní země jsou zastoupeny
jen minimálně, nalezneme mezi nimi například Uhry,
Sedmihradsko a Osmanskou říši.
Zajímavá je i časová škála vzniku mincí, která přesahuje
sto let (1506 až 1623). Nejstarší mincí nálezu je groš
bavorského vládce Alberta IV. (1460 až 1508), ražený
v Mnichově v roce 1506 za mincmistra Konrada Ebera.
Další, málo četné ražby vznikaly v letech 1530 až 1575.
Nejvíce mincí bylo vyraženo mezi lety 1575 až 1620.
Po tomto datu počet mincí nápadně klesá. Protože
nejmladší ražby pocházejí z roku 1623, předpokládáme,
že poklad ukryt v době bezprostředně následující po
tomto datu. Dodnes zůstává záhadou, kdo vlastně poklad
ukryl a z jakých důvodů. Podle míst vzniku platidel
se určitě jednalo o člověka, který hodně cestoval po
Evropě, především střední a západní, nebo který
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s takovými lidmi přicházel do styku. Mohlo se tak jednat
o žoldnéře, obchodníka, kupce nebo hostinského. Mohl
to být například i tehdejší majitel domu, ve kterém byl
poklad nalezen. Avšak s největší pravděpodobností byl
poklad ukryt kvůli obavám z jeho ztráty. Kolem roku
1623 zuřila třicetiletá válka, a doba byla velmi nejistá.
V Přerově sídlila císařská posádka, která měšťany
připravila o značnou část jejich majetku,
a hrozilo obnovení bojů ze strany Gábora Bethlena nebo
odbojných Valachů. Ukrytí pokladu bylo, vzhledem
k politické situaci, velmi prozíravé, objeven byl až
o třista let později. 				
mch, lm

Mincovní nález zlatých a stříbrných mincí z roku 1923, 16. až
počátek 17. století, Přerov. Muzeum Komenského v Přerově, podsbírka Numismatika.
Foto MKP
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pozdně románská hlavice z kaple sv. Jiří
na Horním náměstí v přerově
Kostel sv. Jiří na Horním náměstí v Přerově představuje
kulturní památku, která neodmyslitelně patří
k historickému jádru města. Tato stavba je od nepaměti
opředena mnoha mýty a ještě v nedávné době vyvolávala
vášnivé diskuze ve spojitosti s otázkou jejího stáří.
V minulosti byl spojován s nejstarší sakrální stavbou
na území Přerova, kterou měl být velkofarní kostel
zmiňovaný v listině olomouckého biskupa Jindřicha
Zdíka z roku 1141. Zvýšenou vlnu zájmu vyvolala
plánovaná rekonstrukce a s ní spojený archeologický
výzkum, který proběhl v roce 1936 pod vedením
přerovského radního a člena muzejního kuratoria pátera
Aloise Čápa. Jednalo se o první rozsáhlý a co do počtu
pozitivních archeologických situací na svou dobu
relativně dobře dokumentovaný výzkum, jehož výsledky
byly v roce 1938 publikovány v Ročence městského
muzea v Přerově. V této souvislosti vyšla ve třicátých
letech 20. století také celá série článků z pera známého
historika Floriána Zapletala na stránkách přerovského
časopisu Obzor. Během výzkumu došlo ke snížení
a kompletnímu odebrání zeminy do hloubky 2,5 metru od
úrovně stávající podlahy kaple. V suterénu byly odkryty
relikty zděné stavby pojené hlínou, kterým objevitel
přisuzoval velkomoravský původ.
Z dnešního pohledu se jedná o kamenný suterén
vrcholně středověkého domu, jehož zánik můžeme
spojit s požárovým horizontem první poloviny 15. století.
Torzo nadzemní části stavby bylo v rámci terénních
úprav v průběhu strženo a prostor suterénu zcela
vyplněn destrukcí objektu. V horizontu této destrukční
planýrky Čáp objevil pozdně románskou pískovcovou
hlavici sloupu, kterou lze datovat do 12 století. Ta byla
ponechána po zbytek 20. století v místě svého nalezení.
Rozměry hlavice jsou 62x62x37 centimetrů. Průměr
jejího prstence nasedajícího původně na sloup činil 52
cm. Byla vyrobena z pískovce světle žlutého zabarvení.
Hlavice představuje funkční architektonický prvek, který
roznáší tíhu stropní konstrukce v dané stavbě. Představu
o tom, jaká byla funkce tohoto architektonického článku
si můžeme udělat na základě názorné rekonstrukce.
Podobné kvádrové hlavice se původně nacházely
v kryptě pod oltářem v katedrále sv. Václava v Olomouci.
Na dlouhých sedmdesát let se na existenci hlavice
víceméně pozapomnělo. Čekala tak v temném podzemí
pod podlahou kostela sv. Jiří na své znovuobjevení. Snad
by tam zůstala ještě déle, nebýt Zdeňky Molinové
z Farního úřadu v Přerově, která upozornila archeology
na dávno zapomenutý vstup vedoucí do podzemí po
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dlouhá léta ukrytý pod harmoniem. To byl první impuls
vedoucí k zahájení revizního archeologického výzkumu,
jehož první etapa proběhla v květnu roku 2008. V rámci
této akce došlo rovněž k slavnostnímu vyzvednutí
hlavice z podzemních prostor.
Předběžné výsledky výzkumu potvrzují názory badatelů
z poslední doby, kteří oproti původním předpokladům
počítají až s pozdně středověkým původem stavby
kostela sv. Jiří. Vzniku kostelíka až v samotném závěru
15. století napovídá vedle výsledků archeologických
výzkumů i zmínka z roku 1500, informující o úmrtí
prvního biskupa jednoty bratrské Matěje Kunvaldského,
který byl do Přerova převezen z Lipníka a pochován
v bratrském kostelíku na Kopci, znovu vystaveném,
v němž ještě žádný položen nebyl.
Pískovcová kvádrová hlavice by mohla původně
pocházet z nejstaršího přerovského velkofarního chrámu
zmiňovaného v listině olomouckého biskupa Jindřicha
Zdíka. Jeho lokalizace však nebyla dosud uspokojivě
vyřešena a zůstává tak prozatím velkou výzvou do
budoucna. Ve skutečnosti je otázkou odkud a za jakých
okolností se do místa svého sekundárního uložení
hlavice dostala.
Ať je již místo původu přerovské pozdně románské
hlavice jakékoliv, jedná se stále o nejstarší
architektonický článek, který byl na území města dosud
nalezen.
ZS, JM

Pozdně románská kvádrová hlavice. Idealizovaná rekonstrukce
původního funkčního uplatnění hlavice. Muzeum Komenského
v Přerově.
Kresba Dalibor Hajda
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de jodeho mapa moravy z roku 1593

Na počátku roku 2011 se muzeu podařilo doplnit sbírku
historických map. Získalo mimořádně vzácnou mapu
Moravy Maravaniae seu Moraviae Marchionatus –
Singulari fide ac diligentia Chorographice delineatus
(Morava neboli Markrabství moravské – Jediný důkladně
a k tomu správně zakreslený krajinopis). Mapový list
pochází z druhého vydání atlasu Speculum Orbis
Terrae (Zrcadlo světa) vydaného CORNELIEM DE
JODE v Antverpách roku 1593. Cornelius de Jode jeho
vydáním dokončil práci svého otce kartografa Gerarda
de Jode. Ten publikoval první verzi atlasu Speculum
Orbis Terrarum už v roce 1578 jako konkurenční dílo
k atlasu Abrahama Ortelia Teatrum Orbis Terrarum
(Divadlo světa, 1570). Orteliovy mapy byly v té době již
tak populární, že se de Jodeho atlas nedočkal velkého
ohlasu. Gerard de Jode připravoval nové, rozšířené
vydání atlasu, ale zemřel ještě jeho dokončením v roce
1591. Práci převzal jeho syn Cornelius de Jode a vydal
atlas v roce 1593. Přestože učenci považovali mnohé de
Jodeho mapy za lepší v detailech i stylu, konkurenční
boj s obchodníkem a kartografem Abrahamem Orteliem
prohrál. Třetího vydání se de Jodeho atlas nedočkal,
zatímco Orteliův vyšel do jeho smrti v roce 1598 ve
32 vydáních a pak následovalo ještě několik dalších.
Předpokládá se, že celkově bylo vytištěno nejvýše 250
exemplářů de Jodeho mapy Moravy. U Ortelia se uvádí
5 775 vytištěných kusů map Moravy.
Mapový list vznikl podle předlohy první samostatné
mapy Moravy, kterou v roce 1569 zhotovil Pavel
Fabricius. Stejně jako předloha zobrazuje vedle
Moravy i část dnešního Rakouska na sever od Dunaje
a je vybavena dvojjazyčnými (českými a latinskými)
vysvětlivkami pro označení měst a vesnic. Z původní
Fabriciovy mapy přebírá také mnoho chyb a nepřesností
ve vodopise, horopise a zkomoleném místopise. Navíc
de Jodeho mapa používá takzvané lichoběžníkové
zobrazení. Její obsah není ve všech částech rovnoměrný
– některá místa jsou téměř prázdná, jinde je
nakumulováno velké množství značek. Mapa je zajímavá
také svou orientací k východu, namísto dnes běžného
severu. Město Přerov je umístěno nad Olomoucí. Pro
druhé vydání atlasu z roku 1593 byla pořízena nová
měděná tisková deska mapy Moravy s měřítkem
přibližně 1:520 000. Rozměr tiskové plochy je 45,5x37
centimetrů a mapový list měří 55,5x41 centimetrů. Na
rubu mapy je vytištěn latinský text popisující Moravu
(Moravia seu Moravania), začínající iniciálou M
s vegetativním ornamentem.
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Připomínky k původní verzi Fabriciovy mapy Moravy
měli moravští šlechtici záhy po jejím vydání. Jinou
mapu ovšem nakladatelé v Holandsku, Německu, Itálii
a dalších místech k dispozici neměli, proto sloužila
Fabriciova mapa jako předloha zobrazení Moravy se
všemi nepřesnostmi a zkomoleninami. Část připomínek
respektoval ve svém vydání mapy Moravy Abraham
Ortelius. Sbírka historických map přerovského muzea
obsahuje dalších šest typů odvozenin Fabriciovy
mapy Moravy z tiskových desek, které nechali pořídit
Abraham Ortelius (tři z let 1578 až 1602), Gerard
Mercator (tři z let 1585 až 1627), Julius Bell (1627), Jan
Bussemacher (1600), Jan Cloppenburg (1632) a Vincento
Maria Corronelli (1692).
Novou mapu Moravy vydal až Jan Amos Komenský
v roce 1624, který v její dedikaci kritizoval její dosavadní
kartografické zobrazení. Komenského mapa byla nově
zaměřena a zpracována, byla přesnější, ale Fabriciova
v 17. století přesto ještě vycházela.
hk

Cornelius de Jode, mapa Moravy, 1593, 455x369 mm. Muzeum
Komenského v Přerově, podsbírka Historická kartografie.
Foto MKP
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Bible pražská Z ROKU 1488

Zakladatel muzea, František Slaměník (1845 až 1919),
získal do sbírek mnoho vzácných knih. Snažil se
mimojiné shromáždit kompletní soubor starých českých
biblí. Nejstarší tištěnou českou bibli, takzvanou Pražskou
z roku 1488 se mu podařilo v říjnu 1908 koupit za 600
korun v Praze u knihkupce a nakladatele Františka
Řivnáče. Kupní cena odpovídala tehdejší hodnotě knihy.
V Německu byla ve stejné době prodána za 2 000 marek.
Pražská bible je vůbec první tištěnou biblí ve
slovanském jazyce. Pokud nepočítáme latinu, předstihly
češtinu z živých jazyků pouze němčina, italština
a katalánština. Text bible vychází ze staročeského
překladu z poloviny 14. století, který prošel v době vlády
Vladislava Jagelonského čtvrtou, poslední revizí. Z této
redakce překladu byly vydány nejprve samostatný
Nový zákon, zvaný Dlabačův (před 1487), a Žaltář (1487).
Dřívější vznik rukopisných biblí byl vzhledem
k rozsahu textu časově velmi náročný a jejich vlastnictví
se omezovalo na úzký okruh církevních institucí
a privilegovaných osob. Vydáním tištěné Pražské bible
bylo najednou k dispozici více než sto exemplářů. Bibli,
která je základem evropské kultury a vzdělanosti, tak
mohlo naráz číst a studovat větší množství lidí.

V poměrně krátké době po vydání Pražské bible vyšla
kniha tiskem ještě několikrát, což svědčí o tom, že o ni
byl velký zájem a svému vydavateli patrně přinesla zisk.
Bible byla prvním dílem tiskárny Severína kramáře,
která se později stala největší pražskou tiskařskou
dílnou. S přestávkami pracovala až do roku 1515.
Typografem bible byl patrně impresor Jan řečený
Kamp. Náklady na vydání nesli staroměstští konšelé
Jan Pytlík, Severin kramář, Jan Čapka a Matěj od
Bílého Lva. Vyšla na více než 600 listech s 44 až 48
řádky. Tištěna byla jedním typem písma a doplněna
ručně malovanými iniciálami. Nadpisy, které se ještě
nepoužívaly, je nahradily uvozovací fráze, například
„Počíná se předmluva“. Kniha nebyla, stejně jako
ostatní prvotisky, stránkována. V muzejním exempláři
schází pouze část předmluvy sv. Jeronýma a tři listy
Mojžíšových knih, které byly nahrazeny rukopisnou kopií
ze 16. století. Kožená vazba pochází z konce 18. století.
Pěknou, slepotiskovou výzdobu desek korunuje figurální
medailonek. Celkem je známo jen několik desítek
výtisků Bible pražské. V Evropě se dochovalo kolem
třiceti exemplářů.
hk

Bible pražská, prvotisk, 1488, 23x32x10,5 cm. Muzeum Komenského v Přerově, podsbírka Historické knižní fondy.
Foto MKP
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DOPISY JANA AMOSE KOMENSKÉHO Z LET 1661 A 1662

Muzeum ve svých sbírkách uchovává dva koncepty
dopisů Jana Amose Komenského (1592 až 1670). První
z nich získal zakladatel muzea František Slaměník
v září 1913 za 350 marek u německého antikváře Hanse
Lommera v Gothě. Jedná se o Komenským autorizovaný
opis listu z 2. dubna 1662. Byl určen svolávanému
synodu Jednoty bratrské v Polsku, který měl vybrat
nové biskupy, Komenského spoluprcovníky a nástupce
pro polskou i českou větev církve. List je psán latinsky.
Adresátem je senior (biskup) polské větve Jednoty
bratrské Jan Bythner. Komenský v něm vyjádřil lítost
nad rozptýleností a zmenšením církve. Její poslední dva
biskupy přirovnal ke sloupům. Až je povalí smrt, píše,
zřítí se všecko, co k tomuto řádu patří. Tomu se mělo
novou volbou předejít. Komenský v listě udílí rady, jak
při volbě postupovat, přičemž odkazuje na svou knihu
Řád církve české.
Sněm se sešel v listopadu 1611 a pro českou větev
Jednoty bratrské zvolil Petra Figula Jeho příjmení je
latinskou podobou slova hrnčíř, což upomínalo na
řemeslo jeho otce. Jako malého osiřelého chlapce jej
Komenský přijal do rodiny a poskytl mu diplomatické
vzdělaní. V roce 1649 se Petr oženil s dcerou svého
pěstouna Alžbětou Komenskou. Roku 1666 byl
povolán braniborským kurfiřtem jako dvorní kazatel
do východopruského Memelu. Zde již 12. ledna 1670
zemřel na zápal plic a Komenský ve funkci biskupa
českomoravských bratří znovu osaměl.
Druhý list, přímo Komenského rukopis, zakoupilo
muzeum v roce 1977. Německy psaný koncept dopisu
ze září 1661 byl adresován Luise Henriettě Oranžské,
manželce braniborského kurfiřta Fridricha Viléma.
Jedná se o průvodní dopis k darovanému bratrskému
kancionálu, který Komenský upravil a vydal roku 1661
v Amsterodamu. Název kancionálu v českém překladu
zní Hudba pro chrám, dům i srdce, aneb Božích
svatých na zemi umění obveselovati, záležející v zpěvu
a chválení Boha. Komenský jej zaslal po svém příteli
Joachimu Hübnerovi jako projev vděčnosti za přízeň,
kterou braniborský kurfiřtský dvůr prokazoval Jednotě
bratrské. Text listu je výrazně kratší. Na jeho konci se
se Komenský podepsal iniciálami JAC. V obou listech
vyniká Komenského sloh a dokonalá znalost Bible. Oba
vznikly ve stejném období Komenského života
a s odstupem času lze vysledovat také jejich vzájemné
obsahové souvislosti.
Komenského korespondence je v současnosti rozptýlena
v mnoha evropských kulturních institucích. Od konce 19.
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století byla vydávána v několika edicích. Přepisy obou
přerovských listů pořídila Julie Nováková a muzeum
je v roce 1981 vydalo jako samostatnou publikaci pod
názvem Nejvzácnější přerovské komeniologické unikáty.
hk

Německý koncept dopisu Jana Amose Komenského, 1662,
20x15 cm.
Latinský koncept dopisu Jana Amose Komenského, 1661,
21x16 cm.
Muzeum Komenského v Přerově, podsbírka Archiválie, písemnosti a dokumentace dějin školství a komeniologie.
Foto MKP
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kramářské písně

Kramářské písně, někdy zvané též jarmareční, bychom
v 19. století našli ve většině domácností. Tyto drobné
tisky, většinou o dvou až čtyřech listech malého
formátu, byly v českých zemích vydávány od 17. století.
S rozšířením denního tisku na přelomu 19. a 20. století
však ztrácely na přitažlivosti a jejich produkce v původní
formě zaniká. Mnohé z nich zlidověly, například píseň
o kanonýru Jabůrkovi (se známým nápěvem u kanonu
stál a pořád ládoval). V době první republiky se jako
parodie na kramářské texty objevovaly kuplety.
Kramářské písně lze v mnoha směrech považovat za
předchůdce dnešního bulvárního tisku. Kromě značné
produkce náboženských písní, prodávaných na poutních
místech, byly jejich oblíbeným námětem senzační
příběhy nebo výjimečné události. Byly interpretovány
formou vyprávění kombinovaného se zpěvem. Potulný
písničkář měl v repertoáru množství příběhů, většinou
s mravoučným zakončením. Za hudebního doprovodu
zpíval před obrazem ilustrujícím děj, rozděleným do
několika políček, tedy předchůdcem komiksu bez
bublin s textem. Posluchači si mohli zakoupit slova
písně vytištěná na šestnácterkovém formátu (přibližně
8 –9x10–11 centimetrů). Noty zaznamenány nebyly, jen
u některých tisků byla připojena poznámka, že se zpívá
na známou melodii. Kramářské písně byly tištěny na co
nejlevnějším papíru, což umožňovalo jejich distribuci do
chudých městských a venkovských rodin.
Tyto drobné tisky se na rozdíl od obrazových tabulí
dochovaly do dnešních dnů. Muzeum spravuje sbírku
téměř 3 000 kramářských tisků. Mezi nimi převládají
náboženská témata. Pouze třetina pojednává o světských
záležitostech. Kromě humorných a kratochvilných
písní zde najdeme i líčení přírodních katastrof
(například povodeň), mordů, nevěr, nešťastných lásek,
velké chamtivosti, nezřízeného pití alkoholu. Jeden
z takzvaných morytátů popisuje například tragickou
událost v nedalekých Všechovicích. Tisky většinou
mívaly dlouhý název, tento se jmenuje „Příkladná píseň
o mordu, který se stal v Novo-Jičínském kraji, bliž
městečka Kelče, v dědině Všechovicích, v měsíci únoru
roku 1862.“ Vytištěna byla Antonínem Halouskou
v Olomouci.
Na titulních stranách textů písní najdeme drobné
dřevoryty s motivem vztahujícím se k tématu. Tiskaři
mnohdy používali jeden motiv pro více tisků, dokonce
si je mezi sebou vyměňovali. Píseň o Všechovické
vraždě zdobí obrázek děvčete modlícího se u náhrobku
s křížem. První sloka začíná frekventovaným úvodem:
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„Poslechněte o křesťané to smutné zpívání, jaké hrozné
nepravosti v světě se konají, nic na světě není dobrého
slyšeti, ach Ježíš, Maria Josef, ustrňte všichni.“ Pak
následovalo vylíčení příběhu rodiny se třemi dětmi,
kde otec propadl alkoholu („on se Boha spustil, pití
se přidržel, místo svého hospodářství, jen v hospodě
seděl“). Matka nemínila mlčky snášet jeho výstřelky,
za což jí fyzicky napadal („jeho rozmilá manželka ho
napomínala, můj nejmilejší manželi, co pak pořád děláš,
za její dobré slova a napomínání, bývala od něj trestána
velkýma ranami“). Každodenní hádky vyvrcholily
vraždou ženy v přítomnosti dětí („Ona jak se posadila
vzal ji kolo krku, na stole ležel dlouhý nůž, vrazil ji ho
k srdcu; ona hned zvolala: Ježíš Maria! S Pánem Bohem
moje děti! Poslední má slova. Hned v té chvíli dokonala
a na zemi ležela, nejstarší dcerka deset let žalostně
zavolala: Ježíš Maria Josef! Tatínku rozmilý maminku
jste nám zabili, co jste učinili.“). Otec chtěl děti přinutit
k mlčenlivosti pod pohrůžkou smrti a svůj čin se
snažil vydávat za ženinu sebevraždu („manželku ven
vytáh a sám křik udělal, že se mu jeho manželka sama
zmordovala“). Na základě výpovědi dětí byl obviněn
a odsouzen („Jak se tam sousedi sešli dceruška vyznala:
jak jejich milá matička byla zmordovana... Sousedi ho
hned chytili pro komis poslali, slavná komis jak přijela
nad tím ustrnuli, na ty siroty jak hořce plakali, o svoji
drahou maminku smutně naříkali... On včilka sedí ve
vězení očekává ortel, jaký slavná apelace na něho vydá
ven“). Na rozdíl od současných zpráv o kriminálních
činech končí potulný kramář mravoučným ponaučením,
které současně přivádí posluchače k nadějným
myšlenkám („Vemte sobě příklad z toho milí manželové,
milujte svoje manželky vám od Boha dané, Bůh nebeský
vám dá svaté požehnání, po smrti, věčné v nebesích
s Kristem králování. Amen.“).
hk

Kramářské písně, 19. století. Muzeum Komenského v Přerově,
podsbírka Kramářské písně.
Foto MKP
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PRVNÍ VYDÁNÍ KOMENSKÉHO SCHOLY LUDUS Z ROKU 1656

Na konci minulého roku se muzeu podařilo získat
mimořádně cenný přírůstek do sbírek. Kolekce
původních vydání děl Jana Amose Komenského
byla doplněna o první vydání spisu Schola ludus
seu Encyclopaedia viva (Škola hrou neboli Živá
encyklopedie). Název díla připomíná heslo, které se
v současnosti často používá. Málkdo však tuší, že kromě
obecného přístupu k výchově formou motivace a zážitků
se pod ním skrývá také osm školních divadelních her.
Jan Amos Komenský bývá nejčastěji označován jako
Učitel národů. Jeho pedagogické dílo, které dodnes
neztratilo na aktuálnosti, směřovalo k nápravě celé
společnosti. Některé Komenského myšlenky dnes
bohužel zůstávájí ve stínu jeho didaktických prací. Dílo
Schola ludus vytvořil v Blatném Potoku (Sarospatak,
jihovýchodně od Košic na území dnešního Maďarska),
kde pobýval v letech 1650 až 1654. Podle Komenského
byly školské divadelní hry nejúčinnějším prostředkem
k „vypuzení malátnosti a vzbuzení čilosti“. Veřejné
vystupování podněcovalo žáky, učitelům dávalo možnost
prezentovat výsledky práce, rodiče sledovali pokroky
svých ratolestí. Komenský proto zdramatizoval text své
jazykové encyklopedické učebnice Janua linguarum
reserata (Dvéře jazyků dokořán, někdy také překládáno
Brána jazyků otevřená). Rámcem hry, který spojuje
jednotlivé okruhy témat, je porada krále Ptolemaia se
čtyřmi učenci, jak usnadnit studium, aby se odstranila
povrchnost a nevědomost. Zvou si proto představitele
různých činností a vyptávají se na podrobnosti jejich
práce. Primární je pro Komenského princip názornosti,
proto například nedoporučuje hrát první část
pojednávající o přírodě v zimě, protože není k dispozici
dostatek ukázkových vzorků.
Tehdejší školní hry obsahovaly rozvláčné moralizující
texty, naproti tomu Komenského Schola ludus je plná
živých obrazů. Přímo na scéně se odehrává ruch před
bitvou a jednání s nepřítelem. V části popisující
lidskou společnost se mladík radí s přítelem
o zařízení domácnosti, dostává od staršího muže rady
o manželském životě. Velice zajímavý je rovněž přesný
popis školního života.
Komenský z Blatného Potoka odešel v roce 1654.
Rukopis jeho hry zde však zůstal a roku 1656 jej poprvé
vytiskl Jiří Genius. Jeden výtisk přinesli uherští studenti
do Amsterodamu, kde jej Komenský upravil
a následujícího roku amsterodamští radní nechali znovu
vytisknout. Druhé vydání spisu z roku 1657 vlastní řada
paměťových institucí v České republice a knihoven
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v západní Evropě. První sarospatacké vydání z roku 1656
se dochovalo pouze v několika maďarských
a rumunských knihovnách. Jeho mimořádná hodnota
spočívá především v tom, že se jedná o přesný scénář
školní hry nastudované přímo Komenským.
Na titulní straně přerovského výtisku je podepsán
jeden z bývalých majitelů starého tisku József Bakos.
Podle dosavadních zjištění je téměř jisté, že se jedná
o významného maďarského komeniologa, historika,
etnografa, jazykovědce, který žil v letech 1912 až 1997.
Působil na Vysoké škole pedagogické v Egeru a
spolupracoval s muzeem v Blatném Potoku. Několikrát
navštívil i někdejší Československo a udržoval kontakty
s domácími komeniologickými pracovišti.
hk

Schola ludus seu Encyclopaedia viva, starý tisk, 1656. Muzeum
Komenského v Přerově, podsbírka Historické knižní fondy.
Foto MKP
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Obrazy Karla Slavoje Amerlinga
k názornému vyučování
Muzeum Komenského spravuje ve svých sbírkách
velmi vzácný a ve své době jedinečný soubor školních
obrázků z poloviny 19. století, spjatých s osobností Karla
Slavoje Amerlinga. Přírodovědec, lékař a pedagog K. S.
Amerling (1807 až 1884) patřil mezi české obrozence.
Znal Komenského zásadu názornosti, tedy zapojení co
nejvíce smyslů do výuky a využívání učebních pomůcek,
jako jsou obrazy a modely. Propagoval Komenského
dílo mezi učiteli a jeho zásadu v praxi uplatňoval při
svých vzdělavatelských aktivitách i jako tvůrce školních
obrazů.
V první polovině 19. století neměly výukové obrazy ještě
svou dnešní typickou podobu. Převažovaly tabulky
menších rozměrů, často v podobě atlasu. Obrázky byly
vydávány jednotlivě, jako soubory spíše výjimečně. Po
roce 1848 se stále více projevovala potřeba tištěných
obrazů vycházejících ze současných českých reálií.
Představa, jak by měly takové obrazy vypadat, existovala:
měly být dobré, laciné, barevné a věrné (neboli
věcně správné), estetické a podnětné. Reprodukční
technikou, která nejvíce vyhovovala při jejich výrobě,
byl kamenotisk – litografie. Používal se při ní zvlášť
upravený, jemnozrnný vápencový kámen. Obrázek se
nakreslil na kámen obráceně, perem nebo křídou.
Pokud měl být originál reprodukován barevně, musel
jej litograf přenést na tolik kamenů, kolik hodlal použít
barev. Proto byly obrazy zprvu tištěny černobíle a ručně
se domalovávaly (kolorovaly).
Na Obrazech k názornému vyučování, pomůcce pro
národní školy, začal Amerling pracovat v době, kdy
byl ředitelem české hlavní školy v Praze. On a jeho
spolupracovníci uveřejnili svůj plán na stránkách
časopisu Posel z Budče v prosinci 1850. Amerling
promyslel celé rozdělení souboru a navrhoval
obsah jednotlivých obrazů. Podle pramenů je možné
nejpřesněji stanovit první vydání celého souboru do
období let 1851 až 1865. Obrazy byly během dalších
desítek let vydávány znovu jen s drobnými změnami
obsahu, v různé tiskové kvalitě a v nestejné vnější
úpravě, proto jsou dnes dochovány v řadě variant.
Celý Amerlingův soubor obsahuje 150 tabulek o rozměru
27 x 37 cm, vytvořených pražskými litografy Emanuelem
Kučerou (prvních 30 tabulek) a Františkem Liebischem
(znovu všech 150). Rozdělený je do pěti tematických
celků: Zvířata (50 tabulek), Rostliny jedovaté, houby
a rostliny pěstované (30 tabulek), Dílny řemeslnické
(30 tabulek), Život v přírodě v jednotlivých měsících (30
tabulek), Přírodní a umělé hospodářství (10 tabulek).
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V osmdesátých letech 19. století byl k obrazům vydán
podrobný vysvětlující text, jehož autorem je Čeněk Kotal
(1841 až 1883).
Z dnešního pohledu je velmi zajímavý třetí díl,
který vypovídá o stavu řemesel v té době. Střed
obrazu zachycuje prostředí a děj v řemeslnické
dílně, po obvodu jsou jednotlivě nakresleny výrobky
a používané nářadí. Prohlížení obrazů a čtení
doprovodného textu k nim nám pomáhá pochopit
základní postupy výroby v případě tradičních řemesel
nebo poznat práci již málo známých řemeslníků.
Z historického pohledu bylo samotné vydání Obrazů
k názornému vyučování průkopnickým činem. Do té
doby totiž neexistoval domácí, koncepčně promyšlený
obrazový soubor. Jsou to první české systematicky
sestavené obrazy k názornému vyučování. Plnily
významnou úlohu jako doplněk při vyučování reálií
(vlastivědné, přírodovědné a prvoučné učivo). Poprvé
předvádějí práci českých lidí v českém prostředí, na
poli a v dílně. Pomáhají pochopit vegetační rok a život
zvířat, regionální prvky ve čtvrtém a přírodní bohatství
české krajiny v pátém dílu. Dlouho po jejich vzniku,
ještě v letech 1918 a 1921, byly doporučovány nebo
zmiňovány jako užívaná učební pomůcka a měly vliv na
další vývoj didaktických obrazů. V zapomenutí upadly
až s nastupujícím rozvojem velkých nástěnných školních
obrazů a se společenskými změnami od dvacátých let
20. století.
V muzejní sbírce školních obrazů se nachází kompletní
soubor Amerlingových obrázků, některé z nich ve
variantách, celkem 400 kusů. Přerovskému muzeu se
podařilo před lety získat na jejich zpracování finanční
podporu ministerstva školství. Digitalizované obrázky
se staly základem CD-ROM Svět očima Amerlinga,
vydaného v roce 2002, který obsahuje všech 150 tabulek
s popisky, texty o jejich autorovi
a okolnostech vzniku souboru i interaktivní zábavnou
a vzdělávací hru pro děti.
JK

Karel Slavoj Amerling, obrazy k názornému vyučování, litografie,
1857. Muzeum Komenského v Přerově, podsbírka Školní obrazy.
Foto MKP

41

obrazy lidských typů Zdeňka Buriana

Ve sbírkách Muzea Komenského v Přerově se nacházejí
tři olejomalby od Zdeňka Buriana. I kdybychom neviděli
nikdy žádnou z Burianových výstav, ze školních let
si řada z nás pamatuje jeho obrazy mamuta, předků
člověka nebo prehistorických krajin. Malíř Zdeněk
Burian (1905 až 1981) začínal s ilustracemi dobrodružné
a cestopisné literatury. Jeho kreseb v knize Lovci
mamutů si povšiml paleontolog Josef Augusta a pozval
Buriana ke spolupráci na obrazových rekonstrukcích
prehistorické fauny a flóry. V padesátých letech 20.
století vytvořil malíř pro pedagogické nakladatelství
čtyřiačtyřicet obrazů do cyklu Vývoj člověka, Země
a vesmíru.
Přerovské obrazy Lidské typy pocházejí ze staršího, pro
výuku zeměpisu určeného souboru. Tím, že se jedná
o originály, podle kterých pak byly vytištěny školní
obrazy, jsou zcela jedinečné. A zde se nabízí otázka, jak
se tak vzácné obrazy do muzejní sbírky školních obrazů
vlastně dostaly.
V roce 1995 získalo přerovské muzeum více než 3 000
školních obrazů ze zrušeného nakladatelství Komenium
Praha. Kromě tištěných tabulí v něm bylo rovněž na osm
stovek originálních maleb a kreseb, neboť nakladatelská
praxe vycházela z toho, že návrh obrazu (originál) se
stával majetkem vydavatele. Při zpracování originálů
byly mimojiné zjištěny tři olejomalby lidských typů,
zřetelně od jednoho autora. Obrazy, které byly dost zašlé
a zničené, byly po nutném očištění prozatímně zapsány
jako anonymní díla. Při restaurování se po odstranění
přichyceného papírového obalu objevily na jednom
z obrazů ne příliš zřetelné iniciály Z. B. a po určité době
se pátrání po autorovi obrazu zaměřilo na osobu Zdeňka
Buriana. Studiem odborné literatury bylo zjištěno, že se
jedná bezpochyby právě o Burianova díla.
Obrazy byly původně určeny do cyklu Země a lidé pro
Stanislava Nikolaua a jeho zeměpisný časopis Širým
světem. Na čtyřicet Burianových olejomaleb zde vyšlo
od třetího do devatenáctého ročníku (1925 až 1942)
převážně jako barevné přílohy, z toho sedm obrazů
zachycovalo typy a plemena národů. Tři byly později
vybrány k tisku jako školní obrazy: Typy obyvatelstva
amerického, Typy obyvatelstva afrického a Typy
obyvatelstva asijského. Stalo se tak ve dvacátých
a třicátých letech 20. století, kdy Stanislav Nikolau
vytvořil pro školy edici Nástěnné obrazy k vyučování
zeměpisu. Oleje zmíněných lidských typů jsou malovány
na lepence, v jednotné koncepci: na každém obraze jsou
čtyři portréty, s důrazem na vzhled obličeje a typické
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oděvní součásti (čelenka, pokrývka hlavy, zdobení,
šperky, horní součásti oděvu). Nejvýraznějším obrazem
jsou Typy obyvatelstva amerického z roku 1925. Malba
představuje Eskymáka, severoamerického Indiána,
jihoamerického Indiána z Peru, brazilského Indiána
(Araukance). Druhá tabule z roku 1928 s názvem Typy
obyvatelstva afrického ukazuje černocha z rovníkové
Afriky, Súdánce, příslušníka kmene Zulu (Bantu)
a křováka (Sána). Na obraze Typy obyvatelstva asijského
(1930) si můžeme prohlédnout Číňana, Japonku, Asijce
s rysy negritto a Malajce. Právě tato malba obsahuje
iniciály umělce, podle nichž bylo určeno autorství.
Ještě v roce 1975 publikoval Vratislav Mazák názor, že
z celého souboru Země a lidé se zachoval v originále
jediný obraz. Znovuobjevení těchto tří vzácných maleb
bylo zveřejněno v roce 2005 na konferenci ke 100. výročí
Burianova narození ve Štramberku, v Muzeu Zdeňka
Buriana. V roce 2009 se přerovskému muzeu podařilo
získat i tištěnou podobu obrazů.
Malé rozšíření tištěných obrazů, zřejmě nepříliš úspěšný
prodej, nedostatečná informovanost o jejich nástěnné
podobě v odborných kruzích a nezřetelný nebo zcela
chybějící podpis autora (na rozdíl od Burianových
školních obrazů z padesátých let minulého století)
patrně způsobily, že v osmdesátých a devadesátých
letech, kdy byly z fondu Komenia vybírány Burianovy
originály do jeho stálé expozice v ZOO ve Dvoře Králové
nad Labem, byly tři Lidské typy přehlédnuty a později
se šťastnou náhodou dostaly mezi sbírkové předměty
přerovského muzea.
JK

Zdeněk Burian, Typy obyvatelstva asijského, olej na lepence,
1930, 66x50 cm.
Zdeněk Burian, Typy obyvatelstva afrického, olej na lepence,
1928, 66x50 cm.
Zdeněk Burian, Typy obyvatelstva amerického, olej na lepence, 1925, 66x50 cm.
Muzeum Komenského v Přerově, podsbírka Školní obrazy.
Foto MKP
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dětský časopis Mateřídouška

Dětská léta řady z nás jsou neodmyslitelně spjata s četbou
časopisů pro děti a mládež. Měnily se tak, jak se měnila
doba a proměňovali jejich čtenáři a čtenářky. Mnohé
časopisy zanikly, jiné byly násilně ukončeny, některé tituly
přetrvaly. Naším nejdéle nepřetržitě vydávaným dětským
časopisem je Mateřídouška, vycházející od roku 1945.
K rozmachu vydávání dětských časopisů došlo ve
dvacátých a třicátých letech 20. století. Byly rozrůzněny
podle obsahu, věkového určení (Srdíčko a Kašpárkovy
noviny pro nejmenší děti), zájmového a spolkového
zaměření (sokolské a skautské časopisy). Některé z nich
byly ovlivněny politikou (komunistický Kohoutek) nebo
náboženskou orientací (Dětská neděle). Nejrozšířenější
v té době byly časopisy Malý čtenář (1882 až 1941)
a Mladý hlasatel (1935 až 1941). Po roce 1945 se rozpětí
značně zúžilo, ale místo zaniklých titulů vznikaly nové,
jako třeba Brouček, Sedmihlásek nebo Vpřed.
Začátkem padesátých let zůstala z dřívějších dětských
časopisů jen Mateřídouška. Nově začaly vycházet
Ohníček (1950), Pionýrské noviny (1951 až 1968), Pionýr
(1953), Věda a technika mládeži (1952), ABC mladých
techniků a přírodovědců (1957), Sluníčko (1967),
Sedmička pionýrů (1968) a Pionýrská stezka (1970). Menší
počet titulů byl vyrovnán vyšším nákladem. Bylo běžné,
že v dětských časopisech publikovali autoři známí
i z knižní tvorby a kvalitní ilustrátoři. Tato situace trvala až
do začátku devadesátých let 20. století.
První číslo časopisu Mateřídouška vyšlo 19. prosince
1945. Název vymyslel František Hrubín podle básně
Mateří-douška z Kytice Karla Jaromíra Erbena. Podle jiné
legendy inspirovaly Hrubína k vytvoření časopisu jeho
děti Jitka a Vítek a k názvu vůně mateřídoušky.
Ať již to bylo jakkoliv, stylizovanou grafickou podobu
názvu na obálce, takzvanou titulku vytvořil malíř Josef
Lada a je používáno v mírně upravené podobě dodnes.
Josef Lada také ilustroval celé první číslo s výjimkou
zadní strany obálky. Na ní se zabydlel na celých sedm
ročníků kreslený seriál Ondřeje Sekory o Ferdovi
Mravencovi.
Zakladatel časopisu František Hrubín ho řídil v letech
1945 až 1950. Uveřejňoval v něm své básně rovněž pod
nejrůznějšími uměleckými jmény. Nezdálo se mu vhodné
mít tolik básní v jednom časopise pod svým jménem.
Do dnešní doby se ve vedení Mateřídoušky vystřídalo
15 šéfredaktorů. Vycházela jako čtrnáctideník i jako
měsíčník, až do roku 1994 podle školního roku od září
do června. Redakce časopisu vždy ráda objevovala nové
ilustrátory a zvala ke spolupráci oblíbené spisovatele. Na
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tvorbě se během let podíleli František Hrubín, Josef Lada,
Ondřej Sekora, Alena Ladová, Miloš Nesvadba, Václav
Čtvrtek, Radek Pilař, Adolf Born, Miloš Noll, Jiří Žáček
a řada dalších. V šedesátých letech dostala Mateřídouška
jinou podobu, osvědčil se nápad zadat skoro celé číslo
jednomu ilustrátorovi. Tradiční součástí časopisu byly
komiksy: kromě Ferdy Mravence se proslavil seriálový
kreslený příběh Kocour Vavřinec a jeho přátelé autorů
Dagmar Lhotové a Zdeňka Karla Slabého a ilustrátorky
Věry Faltové, který vycházel po deset let od roku
1967. Řada seriálů se dočkala knižních vydání a po
určité době se vždy vrací pro další generaci čtenářů
stále oblíbenějšího komiksového žánru. Současnou
nejoblíbenější seriálovou postavičkou je psí komisař
Vrťapka. V sedmdesátých letech se v Mateřídoušce
objevovaly knihy na pokračování, například Karlík
a továrna na čokoládu od Roalda Dahla nebo Pipi Dlouhá
punčocha od Astrid Lindgrenové.
Nejprve to byl časopis pro nejmenší čtenáře, kteří v něm
nacházeli hlavně básničky, pohádky a ilustrace.
Od devadesátých let se obsah rozšířil o reportáže ze
světa lidí a zvířat i o aktuální témata. Součástí časopisu
je od roku 2002 karton na vystřihovánky, pexesa nebo
stolní hry, často najdeme u časopisu i CD s počítačovými
hrami. Dnešní Mateřídouška je určena dětem od 7 do 11
let. Je koncipována tak, aby si ji mohly číst děti s rodiči,
nebo ty větší samostatně, a také aby mohla být využívána
i ve škole pro zpestření výuky. I když se dnešní podoba
a obsah časopisu nesetkávají ze strany odborníků
nebo veřejnosti vždy s nadšením, má své stálé početné
čtenáře, vychází v nákladu přes 65 tisíc výtisků. Generace
prarodičů a rodičů často s jistou nostalgií vzpomíná
na Mateřídoušku svého dětství a ti šťastnější ji dosud
uchovávají mezi věcmi, se kterými se neradi loučí.
JK

První číslo Mateřídoušky z roku 1945. Muzeum Komenského v Přerově, podsbírka Časopisy.
Foto MKP
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Nejstarší vysvědčení z piaristické školy
v Lipníku nad Bečvou
Město Lipník nad Bečvou bylo plných 250 let (v letech
1634 až 1884) sídlem řádu chudobných řeholních kleriků
Matky Boží zbožných škol, známějšího pod názvem
piaristé. Do Lipníka jeho členy pozval olomoucký biskup
a majitel lipenského panství František von Dietrichstein.
Po Mikulově a Strážnici to bylo třetí místo v českých
zemích, ve kterém našli piaristé své útočiště. Nejprve
se usadili v původním bratrském sboru, který postupně
přebudovali v rozsáhlý komplex budov, dnes památkově
chráněný. Součástí piaristické koleje byly školy a řádový
noviciát, až do konce 17. století jediný severně od Alp.
Piaristický systém školství se podobal jezuitskému, ale
lišil se v zaměření na nižší a střední vzdělání chlapců
především z poddanských rodin. Piaristé provozovali
v průběhu svého působení v Lipníku triviální, hlavní
a normální školu, nižší a vyšší gymnázium, v 19. století
také nižší dvoutřídní reálku. Podle zachovaných statistik
se počet žáků pohyboval mezi 197 v roce 1711 a 508
v roce 1861. Duchovních a učitelů zde působilo 12 až
15. Piaristické školy byly hojně navštěvovány chlapci
z širokého okolí, mezi jejich studenty patřil rovněž
zakladatel Muzea Komenského v Přerově František
Slaměník, ale také zakladatel moderní genetiky Johann
Gregor Mendel a řada dalších významných osobností
Moravy.
Žáci a studenti, samozřejmě nejen piaristických škol,
dostávali a dosud dostávají jako doklad o absolvování
studia vysvědčení. Vznik této úřední listiny souvisí
v českých zemích s vydáním Všeobecného školního
řádu (1774). Tento řád položil základ moderního
vzdělávacího systému, se kterým souvisela potřeba
hodnocení žáků. Před rokem 1774 měla klasifikace žáků
podobu volného posudku, který psal učitel při odchodu
žáka na jinou školu. Teprve od zmíněného roku se
začínají vysvědčení vyvíjet do podoby, kterou známe
v současnosti. Původně se vysvědčení nevydávalo
v pololetí a na konci školního roku jako v dnešní době,
ale až po absolvování studia nebo při odchodu ze školy.
Lišilo se i hodnocení žáků, tzv. klasifikační stupnice.
Například roku 1805 se hodnotilo následující: návštěva
školy (velmi pilná, pilná, řídká), mravy (velmi dobré,
dobré, prostřední, školnímu řádu nepřiměřené)
a prospěch v jednotlivých předmětech (velmi dobrý,
dobrý, prostřední, slabý). Žák či student, který měl na
vysvědčení většinu známek velmi dobrých a žádnou
prostřední, prospěl s vyznamenáním. Pokud však měl
alespoň čtyři předměty hodnoceny jako prostřední,
opakoval ročník.
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Právě ze zmíněné lipenské piaristické hlavní školy se
dochovala tři vysvědčení Josefa Řeháka z Hranic, který
tuto školu navštěvoval na začátku 20. let 19. století.
Vysvědčení jsou uložena ve sbírce Muzea Komenského
v Přerově a pocházejí z roku 1821 a 1822. Nejsou tedy
nejstaršími vysvědčeními, která muzeum vlastní.
Dokládají, že školní rok, který začínal v listopadu, byl
členěn na dva semestry. Ten první končil v dubnu, druhý
v říjnu. Vysvědčení je psáno rukou, černým inkoustem
na ručním nelinkovaném papíře o rozměrech 22,7x35,7
centimetrů, nejedná se o předtištěný formulář, prospěch
je uváděn v jakési tabulce nebo spíše sloupcích.
Všechna vysvědčení nemají úplně stejnou podobu, takže
se zdá, že dosud nedošlo k ustálení jejich přesné formy,
ačkoli základní náležitosti samozřejmě nechyběly. Mezi
předměty nalezneme náboženství, latinu, matematiku,
zeměpis a historii. A nechybí ani hodnocení mravů. Žák
patřil k těm lepším, protože je často klasifikován jako
prima eminenter, což znamená, že prospěl
s vyznamenáním a patřil tak k nejlepším ve třídě.
Celé vysvědčení je psáno latinsky. Zajímavostí je, že
vysvědčení, které bylo vyhotoveno na podzim roku 1822,
se váže ke druhému semestru roku 1820, takže bylo
vydáno zpětně. Levý spodní roh každého vysvědčení
je přehnutý a přilepený voskem. Do přeloženého rožku
pak vyhotovitel vysvědčení otiskl pečeť Hauptschule
Leipnik, na které je vyobrazen rakouský orel korunovaný
svatoštěpánskou korunou.
LM

Vysvědčení z piaristické školy v Lipníku nad Bečvou z roku 1820.
Muzeum Komenského v Přerově, podsbírka Lipník.
Foto MKP
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frumarův a jursův český slabikář

Naučit se číst bylo až do 19. století dost nesnadné. Bylo
to způsobeno jak nepěknými učebnicemi bez obrázků,
často se špatným tiskem a papírem, tak nevhodnými
metodami učení. To bylo většinou založeno na
bezduchém memorování, odříkávání písmen a slabik
bez porozumění textu. V slabikářích se navíc používalo
několik typů písma dohromady (psací, tiskací,
antikva, fraktura), takže se nešťastný žáček musel
orientovat v několika abecedách naráz. Takové učení
pochopitelně nepřinášelo dobré výsledky a mnohdy
děti kvůli těmto prvním špatným zkušenostem ztrácely
chuť se dál učit.
Ke konci 19. století vzrůstaly snahy o reformu metod
vyučování, objevovaly se nové postupy
a nové učebnice. Týkalo se to i slabikářů, které se
mnoho učitelů snažilo vylepšit a více přiblížit dětem.
Vyvrcholením těchto snah byl Slabikář, který poprvé
vyšel na sklonku 19. století, v roce 1898.
Ve své době to byl jeden z nejlepších slabikářů, vždyť
také na něm spolupracovali vynikající odborníci své
doby. Kromě autorů textu Adolfa Frumara a Jana Jursy
se na něm podíleli i autoři psacího písma Vincenc
Blahouš a Bohumil Tožička a ilustrátoři Mikoláš Aleš
a Adolf Kašpar. Díky nim byl vytvořen moderní a
kvalitní slabikář, který výrazně usnadňoval dětem
výuku čtení. Například začínal výukou samohlásek,
které se dětem snadněji vyslovují než souhlásky.
Souhlásky pak učil ne podle abecedního pořadí,
ale podle toho, jak často se která souhláska
v češtině vyskytuje. Spojování takových souhlásek se
samohláskami umožnilo brzy dětem vytvářet a číst
slova, takže zakrátko dosáhly ve čtení prvních úspěchů
a to je dále povzbuzovalo v učení. Autoři také neučili
čtení jen pomocí samostatných, nesouvisejících slov,
ale naopak se snažili vytvářet krátké věty, protože
takové čtení bylo dětem srozumitelnější – vždyť i mezi
sebou se bavily pomocí vět, ne jen izolovaných slov.
Aby bylo možné takové věty použít už na začátku
slabikáře, dosadili autoři místo neznámých slov (slov
s písmenky, která ještě děti neuměly číst) obrázky.
Další obrázky pomáhaly dětem písmeno si odvodit
a zapamatovat (například U – ucho, M – motýl, V –
veverka). Mnohé z těchto zásad a postupů používají
slabikáře dodnes. Slabikář Frumara a Jursy tak založil
tradici metodicky i výtvarně kvalitních českých
slabikářů.
Kdo byli autoři tohoto významného slabikáře? Adolf
Frumar (1850 až 1913) byl učitel, pedagogický
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spisovatel, redaktor a autor učebnic a učebných
pomůcek. Působil v mnoha učitelských spolcích,
dobrovolně (bezplatně) působil jako právní zástupce
a rádce českého učitelstva, 20 let zdarma pracoval
v okresní učitelské knihovně v Praze, byl původce
myšlenky, že učitelstvo má mít zastoupení v bankách
Slavie a Praha, a podílel se také na organizaci
a propagaci školského oddělení českoslovanské
národopisné výstavy v Praze roku 1895.
Jan Jursa (1853 až 1938) byl středoškolský profesor
a pedagogický spisovatel, autor mnoha dlouho
používaných učebnic a moravský dialektolog.
V roce 1890 byl ministerstvem kultu a vyučování
pověřen vydáváním českých učebnic v c. k. školním
knihoskladu ve Vídni. V letech 1. světové války je
ale zvláštní komise označila za nástroj protirakouské
výchovy v rukách českých učitelů, proto byly ze
škol vyřazeny a Jursa potrestán penzionováním. Po
roce 1918 se do školství vrátil ve funkci vládního
rady ministerstva školství a osvěty. Výsledky jeho
dialektologického bádání byly zahrnuty také do
„Slovníčku zábřežské hanáčtiny“ (vyšel roku 1979).
Jako ilustrátor slabikáře byl vybrán již tehdy známý
a oblíbený český malíř Mikoláš Aleš. Jak Frumar a
Jursa sami napsali, kromě didaktické funkce měly
obrázky také ještě jiný účel, měly totiž „dětem, které
nerady domov opouštěly do školy vstupujíce, Slabikář
učinit knihou milou, po které by rády sáhly“. Alšovy
obrázky tento úkol určitě splnily a pro mnoho lidí
se staly milou vzpomínkou na dětství a první školní
měsíce. Byl mezi nimi i básník Jaroslav Seifert, který
na motivy Alšových obrázků napsal básnickou sbírku
pro děti „Šel malíř chudě do světa“. Za druhé světové
války bylo 196 obrázků, které Aleš pro slabikář vytvořil,
vydáno v samostatné publikaci. Šlo o symbolické gesto
s vlasteneckým podtextem, protože Aleš byl znám jako
autor kreseb z českých dějin a obrázky ze slabikáře
zase poukazovaly na výuku české řeči v českých
školách.
Alšovy ilustrace byly černobílé, ale v roce 1914 vyšel
tento slabikář s barevnými obrázky od Adolfa Kašpara.
V témže roce získal tento slabikář na výstavě v Lipsku
první cenu za výtvarné zpracování. Barevné ilustrace
nebyly jedinou změnou v slabikáři, byly použity i
některé jiné metodické postupy, proto vlastně vznikla
druhá varianta slabikáře. Obě varianty pak souběžně
vycházely dál a záleželo jen na učitelích, kterou
variantu pro svou výuku zvolí. Slabikář s ilustracemi

Mikoláše Alše byl označován jako „varianta A“, slabikář
s Kašparovými obrázky jako „varianta B“. Takto byl
slabikář vydáván a ve školách používán až do konce
třicátých let 20. století, dosáhl tedy téměř stejného
rozšíření a obliby jako slabikář Poupata, který byl v této
rubrice před časem zmíněn.
Jako zajímavost můžeme na závěr uvést, že Jan Jursa

připravil a v roce 1932 vydal „Nový slabikář a čítanku pro
první školní rok“. Šlo o slabikář upravený podle nových
metodických postupů a k jeho ilustrování byly použity
obrázky z obou předchozích variant slabikáře, takže
se v něm vedle sebe objevovaly jak černobílé kresby
Mikoláše Alše, tak barevné ilustrace Adolfa Kašpara.
MK

Desky slabikáře s ilustracemi Mikoláše Alše (vlevo) a Adolfa Kašpara (vpravo). Muzeum Komenského v Přerově, podsbírka Učebnice.
Foto MKP
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Břidlicová tabulka

Sbírka učebních pomůcek muzea je poměrně obsáhlá
a v současnosti čítá na 7 000 předmětů. Tím snad
nejtypičtějším je břidlicová tabulka. Byla totiž základní
učební pomůckou všech žáků na prvním stupni škol.
Používala se od začátku 18. století, prakticky až do
padesátých let 20. století. Jedná se o obdélníkový plát
břidlice černé barvy zasazený do dřevěného rámu.
Na tabulku se psalo zahrocenou grafitovou tyčinkou
(kamínek nebo olůvko), případně křídou a text se
mazal hadříkem či houbičkou, která se většinou pomocí
provázku spojovala s rámem. Na jedné straně byla
tabulka čistá, druhá strana mohla nabízet další možnosti:
linky, notovou osnovu i čtvercovou síť.
V pamětech učitelů Zdeňky a Jana Kropáčových
z hanáckých Troubelic vzpomínají: „Prvňáčka jste mohli
poznat podle mořské houbičky a hadýrku, které visely
ze sotůrku, aby se nenamočily učebnice.“
Nejvíce tabulek bylo v druhé polovině 19. století
vyrobeno ve středním Německu. Na
mnohých rámcích se můžete setkat s identifikačními
značkami nebo razítky příslušných podniků. Pro
venkovské školy často zhotovil tabulky zručný řemeslník,
žijící v oblasti břidlicových lomů. První továrna na
břidlicové tabulky v rakouské monarchii byla založena
v roce 1863 poblíž Bratislavy (Marianka pri Bratislave).
Majitelem lomu a jejím zakladatelem se stal francouz
Eugen Bontoux. Ročně vyráběla kolem půl miliónu kusů
a vývoz směřoval do řady zemí, mimojiné i do Egypta
a severní Ameriky. Hospodářská krize, nedostatek
papíru a rovněž ministerská nařízení vrátila v první
třetině 20. století břidlicové tabulky zpět do škol. Zmiňuje
se o tom řada školních kronik z tohoto období a další
návrat byl zaznamenán v časech druhé světové války.
Mezi málo známé skutečnosti patří pokusy německého
tiskařského podnikatele Wilhelma Krischeho, který na
konci 19. století usiloval o nahrazení břidlicové tabulky
jiným materiálem. Spojil se s chemikem Adolfem
Spittelerem a po řadě zkoušek v roce 1899 společně
patentovali vynález nové hmoty. Jednalo se o umělou
rohovinu, která dostala název galalit (z řeckého gala
– mléko, lithos – kámen). Základem tohoto plastu je
sýrovina (takzvaný kasein), mléčná bílkovina vyráběná
srážením dokonale odtučněného mléka kyselinami
a formaldehyd. Vznikl ideální materiál pro omyvatelnou
školní psací tabulku, vzdoroval vodě, byl nehořlavý, dal
se výborně leštit, ale jeho využití nakonec směřovalo
do zcela jiných oblastí. Jako imitace rohoviny (želvoviny
nebo jantaru) se uplatnil při výrobě knoflíků, umělých
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perel, spon, hřebenů, pletacích jehel, rukojetí
k nástrojům, kulečníkových koulí, kláves a podobně.
Ale zpět k břidlicové tabulce. Dnes na ni narazíte
především v expozicích řady muzeí či skanzenů,
najdete ji také v nabídce různých vetešnictví
a obchodů se starožitnostmi. Nutno poznamenat, stovky
těchto nenápadných pomůcek se dosud ukrývají na
zaprášených půdách venkovských stavení a školních
budov, v lepším případě jsou uchovávány jako rodinné
památky. A v malých objemech se vyrábí dosud.
S největší pravděpodobností se popisované tabulky
z metamorfované horniny nevyskytují ve snech dnešního
člověka, tím spíše pobaví četba více než stoletých snářů.
V jednom z nich se praví: „břidlicovou tabulku viděti
– psaní obdržeti, nebo také necudné myšlenky míti“.
Milovníkům výtvarného umění bude možná známý obraz
namalovaný roku 1873, jehož autorem je malíř Quido
Mánes (1829 až 1880). Nese název „První cesta do školy“
a představuje interiér venkovského stavení
s trojicí postav. Matka, její dva synové, přičemž ten starší
drží v ruce nepřehlédnutelný artefakt – břidlicovou
tabulku. V první třetině 20. století vyšlo vícero vydání
jeho pohlednicové reprodukce, tudíž se tento motiv
dostal do obecného povědomí.
LV

Ukázka břidlicových tabulek. Muzeum Komenského v Přerově,
podsbírka Učební pomůcky.
Foto MKP
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felklův zemský glóbus z roku 1870

Nejstarší zachovaný moderní zemský glóbus vyrobil
německý geograf, cestovatel a mořeplavec
v portugalských službách Martin Behaim (1459 až
1507). Ačkoliv se narodil v Norimberku, jeho rodové
kořeny tkvěly v Čechách, v Černém potoce u Plzně
(občas se jako Behaimovo rodiště uvádí Český
Krumlov). Práce na glóbu, který nazýval „Erdapfel –
Zemské jablko“ a byl vytvářen na objednávku rady
rodného města, mu zabrala dva roky, dokončil jej
v roce 1492. Zeměkoule o průměru 54 centimetrů je
zhotovena z lepenky, která byla napnuta na kulovou
konstrukci z dřevěných obručí. Lepenku zpevňovala
vrstva sádry, na kterou byl nalepen pergamen
s nakreslenou mapou. Samozřejmě nechyběla
železná trojnožka a osa umožňující otáčení. Moře
Behaim znázornil modrou barvou, pevninu hnědou
a zelenou, sníh bílou. Na nápisy použil pětici barev
(zlatou, stříbrnou, červenou, bílou a žlutou) a mimo
reálné pevniny a vodstva neváhal zaznačit také
legendární krajiny, bytosti, astrologické symboly
a rovněž popis své objevné námořní výpravy podél
afrického pobřeží z roku 1484. Výtvarně se na
zhotovení glóbu podílel i malíř Georg Glockendon
(1450 až 1514). Glóbus zaznamenával samozřejmě
pouze takzvaný „starý svět“, v dnešní místech
Ameriky jsou zakresleny ostrovy ležící při Asii. Busta
Martina Behaima je umístěna rovněž v mnichovské
„síni slávy“ a jeho velká bronzová socha od Hanse
Roessnera, která jej znázorněn i s jeho glóbem,
stojí na norimberském náměstí „Theresienplatz“.
Po Behaimovi je pojmenována rovněž vysoká škola
v Darmstadtu. Pokud jde o vznik prvního českého
glóbu, který nesl označení „Obor Země“, musíme se
přesunout v čase do doby národního obrození. Je totiž
datován rokem 1848 a jeho autorem byl významný
kartograf a rytec Michal Václav Merklas (1809 až
1866). Ten proslul především jako vydavatel českých
zeměpisných atlasů, ale mimo to zpracoval rovněž
první tři české a posléze i německé zemské glóby.
Nejednalo se však o žádné „obří koule“, neboť jejich
průměr se pohyboval mezi 6,6 až 11,5 centimetry.
V roce 1851, kdy složil zkoušky učitelské způsobilosti
pro střední školy, přenechal výrobu „zeměkoulí“ Janu
Felklovi, který zprvu vydával glóby jeho, pak ale
i své vlastní, případně jiných autorů. V Opavě, kde
Merklas působil poslední dva roky svého života jako
gymnazijní profesor, nese jedna z ulic jeho jméno.
Výjimečného muže, který zde v roce 1866 podlehl
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epidemii cholery, dnes připomíná také pamětní deska
od Julia Pelikána na budově místního katastrálního
úřadu.
Nárůst výroby glóbů umožnil především vývoj
litografie a sám Felkl, jako jeden z jejich největších
výrobců na rakousko-uherském trhu, zakládá
v Praze zeměpisecko litografický ústav. Jeho
podnik, fungující od roku 1852, úspěšně vystavoval
na světových výstavách v Paříži (1867) a ve Vídni
(1873). V ilustrovaném prospektu z roku 1855 nabízí
glóby v šesti různých velikostech a nabídka se
v následujících letech rozšiřuje o astronomické
glóby, planetária a teluria. Je však nutné dodat, že
finální výrobky si bylo možné objednat v celkem 17
jazykových mutacích. V době největší slávy, což bylo
na sklonku 19. století, firma zaměstnávala až 40 osob
a měla pobočky v Praze a ve Vídni. V roce 1874 byly
Felklovy glóby o průměrech 21,9 a 31,9 centimetrů
schváleny vídeňským ministerstvem vyučování jako
učební pomůcka pro obecné a střední školy. Důležitá
změna se odehrála v roce 1875, kdy učinil Jan Felkl
partnerem svého nejmladšího syna Kryštofa Zikmunda
a firmu přejmenoval na „Felkl a syn“ – Továrna na
pomůcky učebné v Roztokách u Prahy. Tento název
provázel podnik v podstatě až do zastavení výroby
v roce 1950, kdy byl jejím ředitelem Janův pravnuk
Vilém Otto Kraupner (1909 až 1979). O dva roky
později firma definitivně zanikla a jelikož byl její
objekt v Riegrově ulici, lidově zvaný „koulovna“, roku
1970 stržen, jsou nyní jedinou připomínkou továrničky
pouze fotografie a sbírkové předměty. Hrob Jana
Felkla (1817 až 1878) se nachází nedaleko Roztok na
Levém Hradci. Rodinná hrobka stojí v levém rohu
hřbitova u kostela sv. Klimenta. Je zde pochován
rovněž jeho bratr Ferdinand (1846 až 1925), který vedl
firmu po smrti Zikmunda Felkla.
Nejstarší z glóbů ze sbírek muzea, zhotovený pražskou
firmou Jana Felkla, pochází z roku 1870. Glóbus
o průměru 31,9 cm získalo muzeum darem v roce 1970
ze školy v Lažánkách. Mapovou část kreslil německý
kartograf Otto Delitsch (1821 až 1882), texty sestavil
profesor c. k. české vyšší reálky Jan Josef Řehák (1839
až 1895). Ten je známý rovněž jako spoluautor učebnic
dějepisu, jež vycházely mezi lety 1884 až 1895.
O glóbech či osudech rodiny Felklů by se dalo
napsat ještě mnoho dalších kapitol. Nezmíněn zůstal
například fakt, že Jan Felkl patřil k zastáncům
a propagátorům odstupňování tónování barev podle

nadmořské výšky. Zaujmě rovněž řada zeměpisných
nápověd k určení správné datace glóbů (prodej
Aljašky v roce 1867, nebo mezinárodní uznání nultého
poledníku, vedoucího přes observatoř v Greenwich,
v roce 1884). A na samý závěr jedna zajímavost. Věděli
jste, že se zemský glóbus vyskytoval rovněž na jedné

z prvních československých bankovek? Jedná se
o tisícikorunu z roku 1919, tištěnou ve Spojených
státech amerických, u které bylo použito motivu ženy
s glóbem podle kresby Alonza Earla Foringera.
LV

Felklovy glóbusy a teluria. Glóbus na stojanu s trojnožkou pochází z osmdesátých let 19. století, druhý na soustruženém stojanu je popisovaný glóbus z roku 1870, teluria se dají zařadit do devadesátých let 19. století. Muzeum Komenského v Přerově, podsbírka Učební
pomůcky. Foto Jitka Hanáková
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Prvorepublikové školní lavice přerovské firmy
František Talla a spol.
V roce 2010 byla muzejní sbírka obohacena o soubor
24 kusů školních lavic, které byly za první republiky
vyrobeny přerovskou firmou František Talla a spol.
Ještě o nedávném používání svědčí vsazení klínků pod
pracovní desku, čímž se původně sklopená plocha
změnila ve vodorovnou. Obdélníkové otvory pro zasazení
plechových kalamářových krabiček byly
z velké části zaslepeny destičkou, ovšem několik
z nich, včetně skleněných kalamářů, se podařilo
dohledat a zachránit. Všechny lavice jsou opatřeny
sklopnými sedačkami s litinovými držáky. Shodou
okolností se letos podařilo získat do sbírek katalog
Tallova závodu z roku 1934, kde jsou lavice popsány
a zakresleny.
Od dvacátých let 20. století si v Přerově konkurovaly
dvě firmy na výrobu školního nábytku. Starší byl
podnik Josefa Šponara „První český závod moderního
patentovaného nářadí školního“, založený již v roce 1908.
My se však nyní budeme věnovat výhradně firmě mladší.
Její majitel, František Talla (*1883), pokračoval v rodinné
tradici. Jeho otec Josef byl stolařem v Beňově. Zprvu
menší živnost, provozovaná s dalším společníkem
Františkem Dvořáčkem, měla sídlo v Přerově na
Žerotínově náměstí, později je jako adresa uváděna
Kojetínská nebo také Cukrovarská ulice. Název firmy
zněl „První odborný závod školního nábytku F. Talla
a spol. v Přerově“. Koncese pro stolařskou živnost
na jméno František Talla byla udělena na sklonku
roku 1923 a v následujícím roce byli oba společníci
vedeni u Obchodní a živnostenské komory v Olomouci
jako „podniky s předepsanou daní neoznámené
živnostenským úřadem“.
V roce 1937 požádal František Talla o nový zápis do
obchodního rejstříku na základě společenské smlouvy
s manželkou Růženou. Z manželů se stávají zároveň
společníci a název firmy se po původně uvažovaném
zkrácení nakonec nezměnil. V roce 1941 byl přidán do
obchodního rejstříku rovněž název firmy
v němčině Erste Fachunternehmung für Schulmöbel
F. Talla & Comp., Prerau. Až v březnu 1948 je adresována
žádost o výmaz německého znění firmy.
Po Únoru následovalo znárodňovací období. Ve výměru
z ledna 1950 zavádí MNV v Přerově nad firmou
F. Tally národní správu. V odůvodnění se píše: “firma
František Talla a spol. je společně s firmami Jakub
Dvořáček, výroba nábytku a František Dvořáček, tovární
výroba nábytku, plánována v rámci znárodněného
průmyslu dřevozpracujícího. Vzhledem k tomu, že
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všechny tři firmy jsou v přímém sousedství v bývalé
jedné budově , tím, že jsou vedeny odděleně není strojní
kapacita uvedených tří závodů náležitě využita a není
zajištěn hospodárný provoz tak, jak to vyžaduje plynulý
chod plánované výroby a hospodářského života.
V důsledku uvedených skutečností zavádí místní
národní výbor národní správu podle par. 3 dekr.
č. 5/45 Sb. a pověřuje národní podnik Thonet národní
správou.“ Pověření podepsal v dubnu téhož roku tehdejší
podnikový ředitel závodů Thonet Václav Koláček.
Přes četné soudní urgence a lhůty k provedení
likvidační zprávy národním podnikem Thonet v Bystřici
pod Hostýnem (od roku 1953 n. p. TON, továrna na
ohýbaný nábytek), respektive Spojenými UP závody
n. p. v Brně, tato stále nebyla vyhotovena a národní
správa byla dále prodlužována. Nejdříve byla
předložena zpráva o prvním z trojice podniků, firmě
Jakub Dvořáček, kde byla národní správa zrušena
v březnu 1955. Pokud jde o zbývající dvě firmy byla,
vzhledem k dalším šetřením ohledně převzatého
strojního zařízení, národní správa stále vedena.
Na konci listopadu 1962 žádá Otakar Pěček, národní
likvidační správce bývalé firmy F. Talla a spol., krajský
soud v Ostravě o výmaz protokolované firmy. V dopise
uvádí: „Činnost firmy byla pro nedostatek výrobního
materiálu zastavena 1. ledna 1951. Také výrobní stroje
pro nedostatečné využití byly předány socialistickému
sektoru, který je později převzal do svého vlastnictví.“
V lednu 1963 přišla odpověď se zamítavým stanoviskem,
neboť návrh na výmaz firmy může učinit pouze orgán,
který národní správu zavedl a jmenoval národního
správce. To je rovněž v časové posloupnosti poslední
dokument uložený ve složce spisů krajského soudu
v Olomouci týkající se firmy F. Tally.
V úvodu zmiňovaná konkurence, významnější a větší
podnik J. Šponara, zanikl bohužel ještě dříve. Již
v roce 1939 byl jeho majitel ve vleku soudních sporů
a majetkových exekucí. Ta byla povolena v roce 1940, na
firmu byla uvalena nucená správa, která skončila
v roce 1943 jejím vymazáním z obchodního rejstříku.
Na někdejší existenci obou podniků můžeme
v dnešní době narazit většinou už jen při bádání
v archivech. Pokud se budeme zajímat o jejich výrobní
program, některé kousky nábytku uchovávají muzea
v depozitářích, mezi archiváliemi se občas vyskytnou
různé reklamní listy a nabídkové prospekty. Čas od
času se podaří objevit nějaký zapomenutý „poklad“
na zaprášených půdách bývalých školních budov, ve

školních archivech či pozůstalostech učitelů. Obě firmy
v dobách svého největšího rozkvětu hojně inzerovaly
a to nejen v pedagogických časopisech a věstnících,
ale také v kalendářích, schematismech, turistických či
reklamních průvodcích a v neposlední řadě i v denním

tisku. Nechyběla ani prezentace v rámci nábytkářských
výstav. Tovární výroba školního nábytku v Přerově
definitivně skončila na sklonku roku 1950 zánikem firmy
F. Tally a od té doby již nikdy nebyla ve městě obnovena.
LV

Školní lavice dvousedadlová z katalogu firmy Talla z roku 1934.
K Tallovým lavicím byly dodávány také plechové schránky
s patentovanými skleněnými kalamáři „META“.
Štítek z Tallovy školní tabule.
Muzeum Komenského v Přerově, podsbírka Školní nábytek a zařízení. Foto MKP
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dětské stavebnice

Snad každý z nás v dětství obracel v rukách dřevěné
obrázkové kostky, mnozí si vybaví mozaiky
z šestihranných pláství, pánové pak zcela jistě trávili
volné chvíle nad Merkurem.
O významu dětských stavebnic již byla napsána řada
odborných studií, většina z nich patří do skupiny hraček,
které mají velký vliv na rozvoj osobnosti dítěte a u níž je
horní věková hranice omezená pouze samotnou chutí ke
hraní.
V případě stavebnic se zcela naplňuje Komenského
heslo „Škola hrou“. Jejich používání rozvíjí všechny
psychické funkce: vnímání, paměť, představivost
a myšlení. Dítě si díky konstruktivní hře vytváří svůj
vlastní svět a později je nuceno navíc spolupracovat
také s kolektivem, komunikovat, vyměňovat si dílky
i dosavadní zkušenosti. Stavebnice je tak povýšena
na stmelovací prostředek a pokládá základní kameny
kamarádských vztahů a dlouhodobých přátelství.
Současné stavebnice už jsou designově zcela jiné
a jejich nabídka se pořádně rozrostla. Ty, které známe
z našeho mládí, se sice dají na trhu stále pořídit, ale
dnešní školáci z nich v době počítačových her až
tak nadšení nebudou. Jistě nepřekvapí ani existence
nevelké skupiny lidí, pro které se stavebnice staly
předmětem sběratelského zájmu. A další generace
jejich uchovávání v muzejních sbírkách jistě ocení.
Pojďme tedy na chvilku nahlédnout do depozitáře.
Asi málokterý muzejník se může mezi regály procházet
kolem některého ze sedmi divů starověkého světa.
U nás máme hned čtyři: Artemidin chrám v Efesu, Maják
na ostrově Faru, Mauzoleum v Halikarnassu a Visuté
zahrady Semiramidiny. Pokud byste však chtěli spatřit
tyto stavby trojrozměrně, znamenalo by to vyjmout
z krabice stovky dřevěných kostiček i sloupků
a pustit se do práce. Soubor těchto stavebnic vyrobila
v devadesátých letech 20. století firma WOKI
z Tlumačova, tudíž patří mezi nejmladší přírůstky v této
kategorii.
Stavebnice můžeme rozdělit podle druhu použitých
materiálů na dřevěné, kameninové, plastové a kovové.
Nejčastěji se pochopitelně vyskytují plastové, z nich
vybíráme stavebnici která pochází z bývalé NDR“. Jedná
se o modulární stavebnici „Der kleine Grossblock
Baumeister“, která odráží panelovou architekturu
sedmdesátých a osmdesátých let minulého století.
Pět různých variant od firmy PLASPI (dříve KARI)
umožňovalo stavět kromě klasických obytných paneláků
také podzemní garáže, hotely, obchody a mosty. Tato
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stavebnice se ve velkém dovážela i do ostatních
socialistických zemí, návod byl proto napsán v několika
jazykových mutacích.
Vraťme se však zpátky a prostřednictvím stavebnic
z dvacátých a šedesátých let si připomeňme český
stavebnicový fenomén zvaný Merkur. Jeho začátky
jsou spojeny se jménem Jaroslava Vancla (1890 až
1980), který v roce 1920 založil v Polici nad Metují firmu
Inventor. Zásadní konstrukční změna se odehrála
v roce 1925, kdy se začaly kovové dílky spojovat namísto
původních háčků pomocí šroubků s matiček velikosti
M3,5. Poprvé se stavebnice s názvem Merkur objevila za
výklady hračkářství v roce 1928 a o dva roky později se
dala pořídit již v šesti velikostech.
Od roku 1930 produkovala firma také populární
plechové elektrické vláčky, jejichž výroba byla
definitivně zastavena v roce 1968. Začátkem šedesátých
let začal se prostřednictvím Pragoexportu začal Merkur
vyvážet do celé Evropy. To se již stavebnice vyráběla
pod hlavičkou Kovopodniku Broumov. Pro zachování
značky a výroby byla v rámci privatizace založena
bývalými zaměstnanci firma Komeb, která však již v roce
1993 skončila v konkurzu. Po složitých jednáních firmu
koupil a výrobu obnovil podnikatel Jaromír Kříž (firma
Cross). Vlajkovou lodí jeho sesterské firmy Merkur toys
je stavebnice M8, která obsahuje 1405 součástek včetně
elektromotorku a každý rok se výrobce snaží přicházet
s nějakým novým typem.
Seznámit se s prostou genialitou perforovaných plíšků
může široká veřejnost přímo v Muzeu stavebnice
Merkur v Polici nad Metují. Již od roku 2006, kdy
muzeum vzniklo, zde mohou návštěvníci mimo jiné
obdivovat neustále se rozrůstající model takzvaného
Ocelového města, který je zapsán do Guinessovy knihy
rekordů jako největší stavba svého druhu na světě.
Stavitelem modelu je sběratel Jiří Mládek, jehož další
modely obíhají česká muzea v rámci putovních výstav.
Nedílnou součástí expozice je také tvůrčí dílna
s heslem: „Kdo šroubuje, nezlobí“.
LV

Ukázka dětských stavebnic. Muzeum Komenského v Přerově,
podsbírka Učební pomůcky.
Foto MKP
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