
4. strana SeniorTipčíslo I /2022

Místopis na dosah Možná tam doj(e)deteaneb

Ve výše zmíněném čase, roku
1850, byla na podporu obchodu,
průmyslu a živností zřízena Obchodní a
ž i vnos tenská komora . Jakoby
paradoxně, musela vyklidit své
působiště z uměleckoprůmyslového
muzea (dnes Slezské zemské
muzeum), jehož vznik sama iniciovala,
a postarat se o vlastní sídlo. K tomu

schopnost ctít ve stavbě nejen krásu,
ale i její užitnost. Obojí vážil v široké
typologické škále - projektoval kostely,
administrativní nebo lázeňské budovy,
soukromé vily, obchodní a industriální
stavby, navrhoval restaurace, spor-
tovní i spolková zařízení, divadla i
památníky. Jeho celoživotní tvorba se
rozepnula mezi znalostí historických
forem a monumentální modernitou,
mezi schopností použít okázalý dekor i
střízlivý geometrismus, mezi privátní
intimností a rozsáhlým veřejným
prostorem. Vše navíc s citem pro účin
materiálu.

Dvojakost historizujícího a
modernistického je patrná i ve vývoji
budovy pro Obchodní a živnosten-
skou komoru v Opavě. První Bauerův
návrh po vyhlášení soutěže v roce
1908 a s příslibem dostatečné finan-
ční podpory se podobal tradiční
zámecké budově s osovým rizalitem,
nápadně odlišenými podlažími a
průběžným figurálním vlysem pod
hlavní římsou. Stavba byla zahájena
na jaře roku 1909 a za rok a půl
hotova.

Milí "poutníci“ SeniorTipu, nejen na těchto stránkách se můžeme přesvědčit, jak čas neúprosně

kvačí. Pokusme se však potlačit podobné myšlenky o čase a neduzích a raději povzbudit energii k
cestě za pozitivními zážitky. Dnes vás povedu do města, které historicky daleko převýšilo Ostravu,
neboť mělo silné ambice v zemské politice. Když rakouská monarchie ztratila roku 1842 podstatnou
část Slezska, stalo se správním centrem zbylé části tzv. Slezska rakouského.

Oproti přísnému akademickému
programu zvládnout vysokou archi-
tekturu na základě studia i reprodukce
historizujících forem získal právě tam
vhled i do nastupující secese a navíc

povolala architekta s tehdy již značným
renomé, Leopolda Bauera. Šlo o rodáka
z blízkého Krnova, pocházejícího z rodu
znalého širšího evropského podnika-
telského prostoru, ale také rodu se
silným kulturním uvědoměním. Na vyšší
průmyslové škole v Brně se v 80.
letech 19.století setkal s Josefem
Hoffmannem, Adolfem Loosem a dal-
šími později proslavenými architekty.
Stavitelskou praxí prošel v Toruni a
Düsseldorfu, než se roku 1892 zapsal
na vídeňskou Akademii výtvarných
umění a tam po krátké době zakotvil v
ateliéru slavného architekta a urbanisty
Otto Wagnera.

Opava, Nádražní okruh 695/27 - Dům kultury
Petra Bezruče

Alegorie Kovářství (asi), pískovcová
socha (J. Obeth)

Dveře hlavního vstupu s figurálními
reliéfy, Alegorie fyzické a duševní

práce

Hlavní schodiště v ústřední
patrové hale pod střešním

světlíkem

Jeho intelektuální vrstvy se klonily k osvícenství, svou lóži zde měli svobodní zednáři, od počátku 19. století
bylo v provozu stálé divadlo a tzv. Gymnaziální muzeum. Od poloviny téhož století se stalo správním centrem se
sídlem Zemské vlády slezské a Slezského zemského sněmu. Matice opavská a Matiční gymnázium byly výrazem
národních, tj. českých, snah proti převaze německého obyvatelstva. Z něho však mj. vzešla řada osobností, které
silně poznamenaly nejen lokální kulturu. Vydáme se do Opavy a tam za architektem uznávaným, obdivovaným, ale i
kritizovaným. Zastavíme se kousek od východního nádraží, kam pohodlně z Ostravy dojedete, totiž před domem
určeným dnes pro kulturu a čtenářské požitky.
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Architekt však původní verzi
zásadně změnil. Stavbu sevřel kolem
patrové haly se širokým schodištěm a
prosvět lené barevným střešním
světlíkem. Podařilo se mu vyvážit hmo-
tu, linie i dekor, stejně jako reprezenta-
tivnost s účelností. V základních
pohledech je stavba symetrická a tam,
kde je zapotřebí řešit vnitřní prostory
účelně, volí nenápadnou asymetrii. V
mohutném hlavním bloku jsou umí-
stěny reprezentativní a zasedací
místnosti, navazující křídla sloužila
administrativě. Na promyš lenou
koncepci kompoziční se váže symbo-
lika, zdůrazňující - a zřejmě i
uspokojující - podnikatelské se-
bevědomí, jemuž měla komora sloužit.
Vně i uvnitř. Na čelních pilastrech
vysokého řádu, jež ohraničují okna
slavnostního sálu, jsou v rytmicky
osazených reliéfech reprezentována
slezská města, na zvýrazněném kladí
představených sloupů figurují alegorie
řemesel v podobě nadživotních
mužských postav. Sochařské práce
obstaral Josef Obeth. Monumentalitu a
vznosnost celku uzavírá mansardová
střecha, do níž jsou zasazeny tři vikýře
jakožto vyvýšení oken dvoupatrového
hlavního sálu.

člověka sice neškodná, pro ptáky je ale
smrtící. Kvůli ní je zvonek jedním z nej-
rychleji ubývajících druhů posledního
desetiletí. Zvonky zelené lze u nás
pozorovat celoročně. Na jaře je může-
me slyšet jak zpívají na zahradách z
vrcholků stromů. Na podzim se hejna
zvonků sdružují a potulují se polní
krajinou, kde sbírají semena a další
rostlinnou potravu. V zimě rádi přilétají
do zahrad a na krmítka, kde si vybírají
především slunečnicová semena.

TOULKY KRAJEM

Na řadu dalších pozoruhodných
momentů už nelze pro omezený prostor
textu upozornit; nezbývá než se s tímto
dodnes atraktivním - a nutno říct že také
dobře udržovaným - objektem opavské
architektury seznámit na místě. Oceníte
nejen ušlechtilé materiály, ale i dobové
řemeslo. Na rozdíl od možná daleko
populárnější Bauerovy opavské stavby,
obchodního domu Breda, který dnes
pod zámkem a ochrannou sítí chátrá.

Pěchotní srub je jeden z prvních
postavených v ČSR, patří do systému
stálého pohraničního opevnění stavě-
ného v letech 1935-1938.

U Bohumína se před druhou
světovou válkou stýkaly hranice
Německa a Polska, navíc hranice na
Hlučínsku a Těšínsku byly vytyčeny až
po roce 1918 a neměly proto z
historického hlediska dlouhého trvání.
Naše země neměla dostatek peněz na
špičkové vyzbrojení své armády na
úroveň sousedních silných zemí a navíc
po roce 1933 začal silně hrozit
fašismus, a tím možnost vzniku války.
Proto se uplatnila strategie opevnit
hranice proti možnému vpádu.

Zajímavostí tohoto vojenského
objektu je, že se jedná o dva sa-
mostatné, takřka zrcadlové objekty,
které rozděluje silnice (bývalá že-
lezniční trať). Objekty jsou spojeny 22 m
dlouhou podzemní chodbou. Jde o
jedinou stavbu tohoto druhu v celém
pevnostním systému, která byla
prohlášena za kulturní památku.

Na vybavení či zbraně si v bunkru
můžete i sáhnout. Při prohlídce uvidíte
např. ubikace vybavené replikami do-
bového nábytku. Ve střeleckých míst-
nostech patří mezi raritu protitankový
kanón nebo těžký kulomet s plně fun-
kční lafetou, kterou nadšenci vojenské
historie sami dva roky vyráběli.

PhDr. Marie Šťastná, Ph.D.

Pěchotní srub MO S-5 Na trati

Pták roku 2022

Detail vitraille ze slavnostního sálu,
Alegorie lidských dovedností (A.

Zdrazila)

Víte, že existuje anketa, ve které
se od roku 1992 každoročně uděluje
titul Pták roku? Je to kampaň České
společnosti ornitologické (ČSO) a
veřejnost každý rok s napětím očekáva,
který z opeřenců se stane aktuálním
Ptákem roku. Udílení tohoto čestného
titulu upozorňuje na zajímavé ptačí
druhy žijící kolem nás a vybízí veřejnost
k jejich sledování a ochraně. Ptáka roku
vybírá výbor ČSO a obvykle se jím
stávají pro lidi zajímavé, známé nebo u
nás hojné druhy, které je možné snadno
pozorovat nebo se přímo aktivně zapojit
do jejich ochrany.

ČSO vyhlásila
. Pomyslné žezlo mu

předává káně lesní. Udělením titulu
zvonkovi chtějí ornitologové upozornit
na to, že ptáci, které považujeme za
obyčej

ptákem roku 2022
zvonka zeleného

né a všudypřítomné, nemusejí
být běžní napořád, pokud budeme do
jejich životů a životního prostředí
nešetrně zasahovat. Se zvonkem
zeleným se můžete setkat v otevřené
zemědělské krajině s poli, sady a pásy
křovin, ale žije i v lidských sídlech
včetně největších měst, kde vyhledává
zahrady a parky, a to plošně v celém
Česku. Za posledních deset let se
snížila populace zvonků o dvě třetiny.
Ohrožuje ho závažná ptačí choroba
trichomonóza. Ta je pro savce včetně

Zářivě žlutá páska v křídle v
zeleném kabátku, mohutný kuželovitý
zobák a hlasitý zvonivý hlas jsou
hlavní znaky zvonka zeleného. Jméno
odkazuje na jasný hlasitý zpěv, který
připomíná zvonění malého zvonečku,
či domovního zvonku. To ale nebylo
důvodem k pojmenování, protože
jméno vzniklo dříve, než lidé začali
zavádět elektřinu do domů.

Více na :
Otevírací doba: duben - září
1.4. - 30.9. sobota-neděle 14 - 18 h.
Pondělí - pátek zavřeno. Po telefo-
nické domluvě lze však domluvit
jakýkoli den.
Tel. č.: 604 148 470; 732 450 251

www.bunkr-bohumin.cz


