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SLOVÁKOV A ČECHOV,            ktorí chcú o sebe vedieť viac

y

Laco Petráš
Mal v sebe niečo, 

kvôli čomu sa 
oplatilo prísť na 

štadión 



Výber z programov 
Slovenského inštitútu, Klubu slovenskej kultúry 

a DOMUS SM v ČR od 15. mája do 20. júna 2012

Kedy: 15. 5. 2012 10.00–12.00 
Kde: čitáreň Domu národnostných menšín, Voce-

lova 602/3, Praha 2
Čo: Slovensko a Slováci 1938–1945

 Seminár pre študentov Husitskej teologickej 
fakulty UK. Usporadúva DOMUS SM v ČR. 

Kedy: 15. 5. 2012 17.00–19.00
Kde: čitáreň Domu národnostných menšín, Voce-

lova 602/3, Praha 2
Čo: Z nových slovenských kníh, ukážky, číta-

nie, výpožičky pre členov KSK, DOMUS SM 
a  ďalších záujemcov. Usporadúva DOMUS 
SM v ČR a KSK. 

Kedy: 17. 5. 2012 10.00 –12.00
Kde: Výstavisko v Prahe-Holešoviciach
Čo: Otvorenie výstavy slovenských kníh a časo-

pisov v stánku Domu národnostných menšín 
na Výstavisku v Holešoviciach na Výstavis-
ku v Holešoviciach v rámci knižného veľtrhu 
Svět knihy. Usporadúva DOMUS SM v ČR 
v spolupráci s DNM, o.p.s.

Kedy: 18. 5. 2012 17.00–18.00
Čo: Beseda s redaktormi mesačníka Listy Slová-

kov a Čechov v stánku Domu národnostných 
menšín na Výstavisku v Holešoviciach. Uspo-
radúva DOMUS SM v ČR v spolupráci s KSK.

Kedy: 19. 5. 2012 14.00–16.00
Čo: Happening občianskych združení národnost-

ných menšín na tému „Knihy a literatúra“ 
v stánku Domu národnostných menšín na Vý-
stavisku v Holešoviciach. DOMUS SM v  ČR 
v spolupráci so združeniami DNM, o.p.s., Rus-
ká tradice, KSK, Spolek přátel Podkarpatské 
Rusi a Spolek českých ukrajinistů.

Kedy: 22. 5. 2012 9.00–17.00  
Kde: Muzeum v Bruntále, Audienčná sieň 
Čo: Medzinárodný seminár „Kultúrny pluralizmus 

a multikultúrna výchova“ so samostatným 
blokom o histórii a tradícií slovenských kraja-
nov v Čechách, na Morave a v Sliezsku. Pod 
záštitou starostu mesta Bruntálu Ing. Petra 
Rysa, MBA, usporadúva ÚSD AV ČR v.v.i., 
Muzeum v Bruntále a DOMUS SM v ČR.

Kedy: 23. 5. 2012 9.00 
Kde: Muzeum v Bruntále 
Čo: Exkurzia „Po stopách slovenských krajanov 

na Krnovsku a Jesenicku, ich histórie a tra-
dícií“. Návrat do Bruntálu o 20.00 hod. Uspo-
radúva ÚSD AV ČR v.v.i., Muzeum v Bruntále 
a DOMUS SM v ČR.

Kedy: 24. 5. 2012. 8.00
Kde: Muzeum v Bruntále
Čo: Pokračovanie exkurzie na tému „Olomouc 

v česko-slovenských vzťahoch 19.–20. storo-
čia“. Návrat do Prahy o 22.00 hod. Usporadú-
va ÚSD AV ČR v.v.i. a DOMUS SM v ČR.

Kedy: 25. 5. 2012 10.00 –14. 00
Kde: kaviareň Domu národnostných menšín, Vo-

celova 602/3, Praha 2
Čo: Workshop s medzinárodnou účasťou na tému 

„Z histórie a tradícií slovenských krajanov 
v Rumunsku, Maďarsku a na Podkarpatskej 
Rusi“. Usporadúva ÚSD AV ČR, v.v.i., a DO-
MUS SM v ČR.

Kedy: 29.5. 18.00 
Kde: Slovenský inštitút, Modrá sála
Čo: Moja najmilšie…

 Stretnutie a beseda s herečkou Emíliou Vá-
šáryovou. Hosť večera Marie Reslová, au-
torka životopisnej knihy o Emílii Vášáryovej. 
Večerom sprevádza Martin Porubjak.

Kedy: 4. 6. 2012 17.00 
Kde: Galéria Domu národnostných menšín, Voce-

lova 602/3, Praha 2 
Čo: Obrazy sveta Zuzany Štancelovej

 Vernisáž výstavy. Pripravil DOMUS SM v ČR.

Kedy:  9. 6. 13.00 
Kde: Český rozhlas Leonardo
Čo: Rozprávanie po slovensky o Slovensku 

a  o  Slovákoch. Pripravilo Bonafi de v spolu-
práci s ČRo.

Dalšie kultúrne programy nájdete na tretej stra-

ne obálky.

Programy projektu DOMUS SM v ČR vznikajú vďaka fi nančnej podpore MK ČR a MŠMT ČR. 
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Vážení čitatelia, 

dovoľte, aby sme Vás pozvali na niekoľko 

programov, ktoré sme pre Vás pripravili 

v Dokumentačnom stredisku slovenskej 

menšiny v spolupráci s KSK. Spoloč-

ne s  ďalšími národnostnými menšinami 

otvoríme na knižnom veľtrhu Svet knihy 

na Výstavisku v Holešoviciach stánok 

s priečinkami slovenských kníh a period-

ík. Nájdete v nich literatúru pre deti, od-

bornú literatúru i beletriu. Na stánku budú 

prebiehať besedy o bilingvizme, o náplni 

periodík, o tvorbe literatúry pre deti. Stá-

nok bude otvorený od 17. do 20. mája 

po celý deň v bežnom otváracom čase 

knižného veľtrhu. Stretnete sa s novými 

vydavateľmi Listov Slovákov a  Čechov, 

budú prítomní redaktori očakávajúci Vaše 

námety i pripomienky. Vlani nás niektorí 

naši čitatelia navštívili v stánku DNM a ve-

ríme, že tomu tak bude aj v tomto roku.

Ďalším významným a novým podujatím 

je Múzejná noc v Dome pre národnost-

né menšiny, ktorá sa uskutoční 9. júna. 

Začína o 17.00 a potrvá do 24.00 hod. 

Slovenské programy nájdete predovšet-

kým vo výstavnej sieni, kde uprostred 

originálnej výstavy Obrazy sveta Zuzany 

Štancelovej, alebo v priľahlom átriu pod 

šírym nebom, ak počasie dovolí, budeme 

čítať ukážky zo slovenskej literatúry a zo 

slovenských prekladov svetovej literatú-

ry. Otvoríme besedu na tému „Kto si čo 

zvolí“ o osudoch slovenských literárnych 

osobností 20. storočia. Hlavné slovo 

budú mať slávne ženy- spisovateľky.

Uvedieme známu predkladateľku 

a spisovateľku Zoru Jesenskú, ktorej púť 

životom sa uzavrela pred štyridsiatimi 

rokmi. Osou programu je osud a celoži-

votné dielo Hany Ponickej, spisovateľky, 

ktorá by sa v júli tohto roku dožila de-

vätdesiatky. Jej nedožitému výročiu je 

program venovaný. Predstavíme spiso-

vateľku Zlatu Solivajsovú, ktorej osudy sú 

podobné osudom Ponickej i Jesenskej.

Pripravili sme aj fi lmový kaleidoskop 

nielen zo slovenských fi lmov, posedenie 

s ich tvorcami, výtvarníkmi i hercami. Na 

záver sa zabavíme pri slovenských ľudo-

vých zvykoch a ich prienikov do sveta 

spoločne so slovenskými krajanmi, ktorí 

dodnes žijú a tvoria počerné minority nie-

len v Európe, ale i v zámorí.

V ďalších priestoroch môžete navštíviť 

programy, ktoré pripravila ruská, rusín-

ska, nemecká, poľská, a maďarská men-

šina. Preto neváhajte a navštívte našu 

prvú Múzejnú noc.

Helena Nosková 

zástupkyňa šéfredaktora
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Do politiky vstupoval podobne ako všet-

ci postkomunistickí lídri, v občianskom 

zamestnaní dovtedy pôsobil na oblast-

nom riaditeľstve Československých štát-

nych dráh v Bratislave. Spolu s Jánom 

Čarnogurským a Františkom Mikloškom 

patril k  zakladateľom Kresťanskodemo-

kratického hnutia (KDH). Do širšieho po-

vedomia prvýkrát zasiahol ako minister 

dopravy v polovici deväťdesiatych ro-

kov. Ambície a odvahu preukázal v roku 

1996, keď kandidoval proti dovtedy 

nespochybniteľnému predsedovi KDH 

Jánovi Čarnogurskému. Vtedy ešte ne-

uspel. Patril mu však koniec deväťdesia-

tych rokov a viac ako polovica ďalšieho 

desaťročia. Lídra osem rokov dominu-

júceho pravici a štátu paradoxne vytvo-

ril Vladimír Mečiar novelou volebného 

zákona v roku 1998. Ako hovorca SDK 

patril bicyklista Dzurinda k vďačným ter-

čom vtipov. Po voľbách a najmä po roku 

2000, kedy založil SDKÚ vytunelovaním 

pôvodného SDK, sa ukázalo, že z kuče-

ravého Cigánika, ako ho zvykli nazývať 

babky demokratky, vyrástol politik, ktorý 

nastavil novú latku vedenia politického 

boja i spravovania krajiny.

Šikovnosť a zákulisné hry uplatnil Dzu-

rinda už počas svojej prvej vlády, keď 

sa okrem hasenia ekonomických prob-

lémov zdedených po Mečiarovi boril 

s  večne nespokojným a vnútorne opo-

zične naladeným koaličným partnerom 

v podobe SDĽ. Obidvom týmto schop-

nostiam vystaval pomník po roku 2002, 

kedy sa nečakane a šťastnou zhodou 

náhod stal druhýkrát premiérom. Bo-

jovník proti mečiarizmu vtedy prerástol 

svoj tieň a napriek všetkým problémom 

zreformoval Slovensko od základov. Ťaž-

ko odhadnúť, do akej miery pri týchto 

odvážnych krokoch zohrávala rolu sna-

ha modernizovať krajinu alebo záujmy 

sponzorov. Obvyklá výčitka smeruje voči 

privatizácii strategických podnikov, SPP 

na sklonku prvej a Slovenských elektrár-

ní v závere druhej jeho vlády. Pokiaľ ide 

o čísla, s odstupom času je neodškrie-

piteľné, že Dzurindovi sa podarilo pre-

viesť krajinu úspešným transformačným 

procesom, skrachované a vytunelované 

postsocialistické fabriky nahradili zahra-

ničné automobilky a ich dodávatelia, rov-

ná daň, dôchodková reforma a síce ne-

ukončená reforma zdravotníctva postavili 

Slovensko na nohy. 

Zatiaľ čo v ekonomických otázkach 

Dzurindov tím exceloval, horšie to bolo 

s  politickým prístupom k spravovaniu 

štátu. Dvojnásobný premiér sa ukázal 

ako partokrat uznávajúci absolútnu do-

minanciu politických strán s heslom roz-

deľuj a panuj. Formulku o občianskom 

princípe sme od neho nepočuli snáď ani 

raz, uprednostňovali sa riešenia za zatvo-

renými dverami straníckych sekretariátov. 

Problémy nechával vyhniť, na nepríjemné 

otázky neodpovedal, respektíve sa im 

vyhýbal fl oskulami rangu „zákon poruše-

ný nebol, ak áno, je to záležitosť orgánov 

činných v trestnom konaní“ a podobne. 

Do tretice, Dzurinda v druhom voleb-

nom období síce ustál tri roky menšino-

vého vládnutia, ale za cenu ťažkých rán, 

z ktorých sa už nikdy nedokázal otriasť. 

Kauzou skupinka si v roku 2003 rozbil 

stranu, atmosféra v strane potom poma-

ly ale isto išla iba dole. Viacerými ďalšími 

nekompromisnými čistkami si síce udr-

žiaval neotrasiteľnú pozíciu, zároveň tak 

ťahal vlastný subjekt preferenčne dole. 

Veľmi nešťastným spôsobom bývalý 

predseda vlády hľadal podporu pre vlád-

ne návrhy u nezávislých zákonodarcov, 

čo vyvrcholilo neslávne známou kauzou 

kupovania poslancov s čerešničkou na 

torte v podobe nahrávok, na ktorých bý-

valých spolustraníkov zaznamenal ura-

zený Pavol Rusko, niekdajší šéf ANO.

Napriek všetkému bol Dzurinda v ro-

koch 2002 až 2006 vo vrcholnej forme, 

stíhal hasiť vnútrokoaličné spory medzi 

KDH a ANO, rozklad vlastnej strany, pri-

jímať reformné zákony, cestovať a stretá-

vať sa so svetovými lídrami a zahraničné 

médiá o Slovensku písali ako o tigrovi 

strednej Európy. A história mu nikdy ne-

uprie, že to bol on, kto krajinu úspešne 

integroval do Európskej únie a NATO. 

Hoci porážok najrôznejšieho druhu za-

žil počas viac ako dvadsaťročnej kariéry 

nespočet, za spôsob konca politickej ka-

riéry si môže iba on sám. Dzurinda staval 

na svojich silných stránkach, ale prehlia-

dal a nepracoval na tých slabších. Nikdy 

nepatril k široko populárnym politikom, 

nikdy sa nevedel naozaj priblížiť k ľuďom, 

napriek tomu sa nesnažil v týchto oblas-

tiach zlepšiť. 

Arogancia a nadradenosť, ktorá sa 

u  neho začala prejavovať počas druhej 

vlády, ho v podstate neopustila dodnes. 

Iba najtvrdšie jadro volilo SDKÚ dlhodo-

bo kvôli Dzurindovi, gro voličov dávalo 

hlas strane napriek jeho osobe. Samo-

zrejme, okrem toho dobrovoľne premeš-

kal odchod zo slovenskej scény na vr-

chole slávy. Keby odišiel do európskych 

štruktúr v roku 2006, odchádzal by ako 

kráľ a nechal by si tak aj pootvorené dve-

re na prípadný triumfálny návrat. Takto 

skončil v roku 2012 s volebným výsled-

kom 6,09 percenta, s 27 tisíckami prefe-

renčných hlasov porazený na hlavu.

Tragédiou slovenskej politickej scény je, 

že po Dzurindovi neprišiel žiadny politic-

ký líder, ktorý by dokázal ponúknuť kraji-

ne plnohodnotnú alternatívu a posunul ju 

ďalej. Zatiaľ najdlhšie slúžiaci premiér tak 

napriek všetkým negatívam zostáva tým 

najlepším, koho Slovensko kedy malo. 

Autor textu sa obáva, že nasledujúce 

štyri roky v tomto veľa nezmenia. Aj keď 

by sa veľmi rád mýlil.

Autor je novinár

Novodobé Slovensko politicky najvýraznejšie ovplyvnili dvaja ľudia, Vladimír Mečiar a Mikuláš Dzurin-
da. Éry oboch sa skončili. Ak prvý z vlastnej vôle a proti vôli väčšiny štát založil, druhý tiež z vlastných 
pohnútok a proti vôli národa dal krajine terajšie kontúry moderného demokratického štátu a napokon aj 
relatívne pevné ekonomické základy. Dzurindovým tromfom a zároveň tragédiou jeho nasledovníkov je, 
že na zmienených základoch stojí krajina dodnes.

Mikuláš 
Dzurinda

POLITIKA
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V Žiline bol prvým zakladateľom kníhtla-

čiarne Ján Dadan st. v roku 1665. V star-

šej literatúre sa síce spomínajú i  knihy 

vytlačené v Žiline v rokoch 1620, 1629, 

1655 a 1664, no údaje sa zakladajú na 

mylných a nepresných informáciách. 

Takto vznikol i omyl publikovaný A. Lom-

bardinim v jeho diele Stručný dejepis slo-

bodného mesta Žiliny. Táto práca z roku 

1874 je slovenským prekladom latinské-

ho textu staršej práce od Ľudovíta Stár-

ka, kde spomína i údaj o tlačiarovi, ktoré-

mu žilinský magistrát v roku 1655 dal za 

dodané kalendáre 6 zlatých. Účtová kni-

ha žilinského richtára z roku 1655 o vý-

davkoch mestskej pokladne je však dô-

kazom, že v meste tlačiareň ešte nebola, 

nakoľko suma 6 zlatých bola vyplatená 

trenčianskemu kníhtlačiarovi (pravdepo-

dobne Nikodémovi Čížkovi, ktorý pôsobil 

od roku 1655 do roku 1664 v Trenčíne) 

za kalendáre pre mestskú radu. Preto 

možno s určitosťou tvrdiť, že v Žiline tla-

čiareň v roku 1655 ešte nebola.

Ján Dadan st. bol českým exulantom. 

Jeho otec, Lukáš Dadan, českobratský 

kňaz, odišiel do exilu z Přerova v roku 

1628 a usadil sa v Púchove. Ján Dadan 

st., ktorého dátum narodenia nepozná-

me, bol ženatý s Alžbetou, rod. Vette-

rinovou (Wetterinovou). Jej otec Pavol 

Vetterin (Wetterin) kúpil v roku 1664 pre 

zaťa kníhtlačiareň v Trenčíne od Nikodé-

ma Čižeka a preniesol ju do Žiliny. Od 

roku 1665 pôsobila táto tlačiareň v na-

šom meste až do roku 1717 pod mena-

mi rôznych tlačiarov. V roku 1717 bola 

tlačiareň premiestnená do Púchova. 

Z produkcie tlačiarne vedenej J. Da-

danom st. poznáme 39 tlačí, z toho 

13  slovenských – písaných v biblickej 

češtine z rokov 1665–1671. Podľa lite-

ratúry Ján Dadan st. umrel v roku 1674 

alebo 1673 v Žiline. Prvá tlač vydaná 

manželkou Alžbetou je už z roku 1672 

a celkove od tohto roku do prevzatia 

tlačiarne ich synom J. Dadanom ml. 

v roku 1685 vyšlo 15 tlačí, z toho 14 slo-

venských. V literatúre sa uvádza prevza-

tie tlačiarne už v roku 1684. Ján Dadan 

mladší vytlačil celkom 28 tlačí, z  toho 

11 slovenských.

V archívnych prameňoch v žilinskom 

archíve nemáme J. Dadana st. a man-

želku Alžbetu uvedených, pričom sme 

preskúmali všetky daňové súpisy a pre-

vody nehnuteľností od roku 1650. Nedá 

sa preto s určitosťou označiť miesto 

umiestnenia tejto tlačiarne v začiatkoch 

činnosti od roku 1665. Pravdepodobne 

na činnosť mali prenajaté priestory. Lom-

bardini vo svojej práci „Nekdajšia žilin-

ská knitlačiareň“ píše, že tlačiareň bola 

v dome Andreja Harhovského, kde i Ján 

Dadan ml. býval a aj zomrel. Andrej Har-

hovský, ktorý bol predstaviteľom evanje-

lickej cirkvi v Žiline, mal pôvodne dom na 

Hornom vale, ktorý si kúpil spolu s man-

želkou v r. 1675 za 175 zlatých. Uvedený 

dom si v roku 1677 vymenil s  Eliášom 

Kohútom, pričom mu doplatil 126 zla-

tých. Pravdepodobne sa jedná o  dom 

na rohu Radničnej a Bottovej ulice opro-

ti starej radnici. Dom Žilinčania poznajú 

ako Folkmanovský, dnes Wildovský. 

Z  výskumu archívnych prameňov však 

vyplýva, že v uvedenom dome tlačiareň 

určite nebola najmenej od roku 1693 až 

VZDELANOSŤ

Kde bola 
v Žiline Dadanova 
kníhtlačiareň?
Jedným z najvýznamnejších vynálezov ľudstva je nesporne kníhtlačiarstvo. Na Slovensku sa začal tento 
vynález používať v 16. storočí (1573 Konjatice, 1577 Trnava a Bardejov, 1597 Banská Bystrica). V literatúre 
sa spomína i možnosť existencie tlačiarne na Slovensku už v roku 1480.

Peter 
Štanský

Pohľad na Dadanovský dom na 
Sládkovičovej ulici z roku 1990
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do zániku v roku 1717, pretože vtedy Ján 

Dadan ml. už mal vlastný dom, kde bola 

i tlačiareň. Niet zatiaľ žiadneho dôka-

zu o  tom, že pred rokom 1693 v dome 

A.  Harhovského tlačiareň vôbec bola. 

Lombardini i ďalšia literatúra, ktorá dáva 

tlačiareň do tohoto domu, vychádza 

z  faktu, že Ján Dadan ml. v  roku 1704 

mal pohreb, resp. smútočné zhromaž-

denie bolo v tomto dome a  pred smr-

ťou, keďže bol osamotený bez manželky 

a nemal deti, ho v dome A. Harhovského 

v chorobe opatrovali a tu i zomrel. 

J. Dadan ml. sa narodil v decembri 

1662 a zomrel 26. 7. 1704. Pochovali ho 

podľa Krmanovej posmrtnej kázne 27. 7. 

na cintoríne pri Kostole sv. Štefana. Av-

šak zápis do matriky úmrtí, vykonaný 

vtedajším evanjelickým farárom v Žiline, 

Danielom Krmanom, bol uskutočnený až 

3. 8. 1704. Píše v ňom, že Ján Dadan, 

vdovec, bol pochovaný na cintoríne pri 

Kostole sv. Štefana Kráľa za chválospevu 

množstva zhromaždených ľudí. Išlo prav-

depodobne o zádušnú omšu a rozlúčku 

Žilinčanov s tak známou a významnou 

osobou, ako bol Dadan. Pravdepodobne 

bol teda pohreb 27. 7. – v nedeľu, v lete 

nebolo vhodné pochovávať po 7 dňoch 

od úmrtia. V matrike mŕtvych zápis s dá-

tumom úmrtia 26. 7. však chýba. Tre-

ba však vysvetliť, že v tom čase žilinskí 

evanjelici nemali vlastný kostol a krsty 

a iné úkony robili v kaštieli v Bytčici, kto-

rého majiteľka bola evanjelička. 

Dadan bol ženatý od roku 1684 so 

Zuzanou, rod. Maluchovou, ktorá zomre-

la 14. 2. 1704. Manželstvo bolo bezdet-

né. Život J. Dadana ml. dobre poznáme 

z posmrtnej kázne, prednesenej žilin-

ským farárom Danielom Krmanom nad 

hrobom J. Dadana ml. Táto bola vydaná 

kníhtlačou pod názvom In Nomine Jesu 

Kniha Života v roku 1704 Václavom Kro-

lopom v Žiline. J. Dadan ml. bol vzdelaný 

muž ovládajúci latinčinu, nemčinu, ma-

ďarčinu, hebrejčinu a  gréčtinu. Zaobe-

ral sa i kníhviazačstvom, ale i  konštru-

ovaním slnečných hodín. Na prelome 

17. a 18. storočia bol údajne vo vyhnan-

stve a pracoval ako pisár i aritmetik. Mal 

dobré vedomosti z  teológie, lekárstva 

i fi lozofi e. Celkove vydal v Žiline v rokoch 

1685–1704 28 tlačí. 

V žilinskom archíve v knihách prevo-

dov nehnuteľností sa nachádza prvý 

prameň o menovanom z roku 1689, keď 

J. Dadan ml. kúpil s manželkou Zuzanou, 

rodenou Maluchovou, záhradu. Manžel-

ka bola dcéra žilinského richtára Timo-

tea Malucha. 15. 8. 1693 kúpili dom za 

260 toliarov od Jána Majtáňa. Dom, ako 

sa doslovne píše v kúpnej zmluve v kni-

he prevodov nehnuteľností mesta, sa 

nachádzal pri dolnej bráne „blízko nižnej 

brány a obecnej cesty“. Tento dom sa 

podľa ďalšieho archívneho a historické-

ho výskumu nachádzal na rohu dnešnej 

Sládkovičovej ulice a Dolného valu. Dom 

bol prízemný a až v roku 1998 na jeho 

mieste bola postavená poschodová 

budova s adresou Sládkovičova 6. Ján 

Dadan splatil dom v troch termínoch do 

dvoch rokov od kúpy. V roku 1700 bol 

Dadan vyberačom mestských daní. 

V ďalších rokoch už nie je údaj o majet-

kových zmenách J. Dadana ml., takže je 

isté (ako to vyplýva aj z prameňov z ďal-

ších rokov), že až do svojej smrti 26. 7. 

1704 býval v uvedenom dome a tu mal 

i tlačiareň. Keďže po smrti nemal pria-

mych dedičov – bol bezdetný, dedičské 

nároky si uplatnila jeho sestra Anna, vy-

datá za Jána Chrastinu v Púchove. 28. 7. 

1704 zasiela list mestskej rade, v ktorom 

zmocňuje Andreja Harhovského – evan-

jelického činiteľa a Eliáša Jeleniho – žilin-

ského richtára dočasnou správou svojho 

domu a v ňom umiestnenej tlačiarne – 

typografi e. 

Tento majetok sa stal predmetom ďal-

šieho dedičského konania. Anna Dada-

nová – Chrastinová totiž nebola jedinou 

dedičkou majetku svojho brata Jána 

a jeho manželky Zuzany Maluchovej. De-

dičské nároky si uplatili i synovec a ne-

ter Zuzany Dadanovej, rod. Maluchovej 

– Juraj a Anna Maluchovci. Majetkovou 

dohodou uzavretou pred mestskou ra-

dou 10. 2. 1706 vyplatila Anna Dadanová 

– Chrastinová menovaných príbuzných 

sumou 120 toliarov a získala dom a tla-

čiareň pre seba. Aj tu jednoznačne urču-

jú polohu domu s tlačiarňou ako „dom 

blizko nižnej brány na rohu vedla domu 

Juraja Abudu a cesty obecnej od pána 

Joannesa Majtana nadobudnutého“.

Ešte predtým, v roku 1705, dala Anna 

Chrastinová dom opraviť za 40 zlatých. 

Uvedený dom vlastnila v Žiline až do 

roku 1726, teda v čase, keď už tlačia-

reň bola prenesená do Púchova. 10. 1. 

1726 Anna Dadanová predala spomí-

naný dom murárskemu cechmajstrovi 

Václavovi ( Venceslav) Adamicovi a  jeho 

manželke Kataríne Vrábľovej za 230 zla-

tých. Kupujúci mali zaplatiť sumu v troch 

termínoch do roku 1727. Václav Adamica 
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Pohľad na prízemný Dadanovský dom 
zo Sládkovičovej ulice z roku 1990
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s prvou manželkou Katarínou, rod. Vráb-

ľovou, mal tri deti, ale po smrti manželky 

sa druhý raz oženil s Katarínou, rod. Le-

mešovou. Tá sa po smrti manžela v roku 

1762 fi nančne vyrovnala s deťmi man-

žela z prvého manželstva a  mala dom 

v držbe do roku 1777, keď ho dala synovi 

Andrejovi Adamicovi. Ten ho v roku 1821 

predal svojmu synovi Václavovi Adami-

covi za 1700 zlatých. Aj v prvom súpise 

vlastníkov domov z roku 1849 vystupuje 

Václav Adamica ako vlastník na vtedajšej 

Dolnej ulici – platea inferior, dom č. 103, 

kde bývalo v tom čase až 9 osôb. Václav 

s manželkou Annou mali tento dom (od 

roku 1949 s novým číslom 99) až do roku 

1878, kedy ho zdedili ich tri deti. Rodi-

na Adamicová potom vlastnila uvedený 

dom (pred predajom bolo až 19 vlastní-

kov) až do roku 1922, kedy ho predala 

za 115 000 Kčs Jozefovi Betterovi a  jeho 

manželke Malvíne Deutelbaumovej. Dom 

mal v roku 1850 100 štvorcových siah – 

359 m². Nový majitelia dom dali v roku 

1922 prestavať, pričom v prednej časti 

mali obchod so vstupom z rohu – pres-

ne ako má i súčasná stavba, zaviedli ka-

nalizáciu, WC a vodu. Celkove mal dom 

7 miestností, pivnica bola pod časťou 

domu. Dom nebol postavený symetric-

ky, v časti od dnešného Domu záhrad-

károv bol užší, v časti od Dolnému valu 

širší. Dom od Sládkovičovej ulice mal 

dĺžku 13 metrov, od Dolného valu dĺžku 

11,25 metra. V dome bol obchod s roz-

ličným tovarom, ktorý bol v roku 1944 

arizovaný žilinským obchodníkom A.Z. 

Už v  tom čase hodnotili dom ako veľmi 

starý, asi 100 ročný, v zlom stave, posta-

vený z pálenej tehly. Po vojne ho získala 

späť rodina Betterovcov – syn a  dcéra 

pôvodných majiteľov a vlastnila ho do 

roku 1962, keď ho štát znárodnil a dal 

podniku Drogérie. 

Podľa výsledkov pamiatkárskeho 

prieskumu z roku 1991 mal dom zasta-

vanú plochu 785 m² a 4 vývojové fázy vý-

stavby. Najstaršia bola neskorostredove-

ká, kde dom bol jednotraktový. V druhej 

fáze, renesančnej, zo 17. storočia, bol 

dom rozšírený o druhý trakt  – prejazd 

s  valenou lunetovou klenbou. V  tretej 

fáze, neskorobarokovej, bol stredný trakt 

prestavaný a doplnený o klenby. Jed-

ná sa pravdepodobne o  opravy z roku 

1704. V poslednej tretine 19. storočia bol 

dom doplnený o pravý trakt s rovným 

stropom. Tieto práce vykonali ešte Ada-

micovci, pretože opravy urobené v roku 

1922 Betterovcami neboli podstatné. 

Suterén bol pôvodne jednopriestorový, 

neskôr zmenený priečkou na dve miest-

nosti. V  posledných rokoch pred asa-

náciou bol dom opustený v zlom stave 

a slúžil ako sklad pre Dom záhradkárov. 

Žilinskú tlačiareň po smrti Jána Dada-

na ml. viedol Václav Krolop (1704–1708) 

s produkciou 6 tlačí, z toho 2 sloven-

ských. Po ňom viedol žilinskú tlačiareň 

Viliam Kauder (1708–1712). Vydal 8 tlačí, 

z toho 4 slovenské. Syn Anny Dadanovej 

– Chrastinovej Daniel Chrastina v rokoch 

1712–1717 vydal 6 slovenských tlačí. Od 

roku 1717 sa tlačiareň preniesla do Pú-

chova. Celkove od roku 1665 do roku 

1717 bolo vydaných 102 tlačí, z toho 

50 slovenských, písaných biblickou češ-

tinou. 4 % tvoria tlače nemecké a ma-

ďarské, 47 % ostatných tlačí bolo v latin-

skom jazyku. 

Význam Dadanovej kníhtlačiarne pre 

naše mesto i Slovensko je veľký. Tlačia-

reň bola zameraná na oblasť nábožen-

skej i svetskej literatúry, tlač kalendárov, 

učebníc, príležitostných tlačí a pod. Tla-

čiareň bola šíriteľkou osvety a kultúry vô-

bec. Existencia tlačiarne v našom meste 

bola vyjadrením jeho hospodárskeho 

významu a stupňa rozvoja vzdelanosti 

vôbec.

Bolo to obdobie hospodárskeho 

a  kultúrneho rozvoja mesta. Náš vý-

skum zameraný na upresnenie miesta 

pôsobenia tlačiarne bol úspešný. Poda-

rilo sa zistiť, že tlačiareň v rokoch 1693–

1717 bola v dome na rohu Sládkovičo-

vej ulice a Dolného valu. I keď dom už 

nestojí od roku 1998, bolo by vhodné 

na terajšej budove umiestniť pamätnú 

tabuľu, pripomínajúcu tento významný 

úsek žilinskej histórie.

Autor je historikom ve Štátnom archíve 

v Bytči, pobočka Žilina

Fotografie Štátny archív v Bytči

Na mieste pôvodného Dadanovského domu bola postavená v roku 1998 táto budova

VZDELANOSŤ
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Kolky a legislativa 

Co se týče zákonů, bylo od roku 2004 

zavedeno povinné kolkování. Všichni 

výrobci lihovin tedy musí od uvedeného 

data lepit na lahve kolky. Tím dokládají, 

že zaplatili spotřební daň. Jak je u nás 

zvykem, v některých případech toto na-

řízení neplatí. Lépe řečeno neplatilo. Vý-

jimku z této povinnosti měly pouze lahve 

menší než 0,2 litru, avšak platnost této 

výjimky před časem skončila. A právě 

tato výjimka a v některých případech zá-

hadně nízká cena zavdaly podnět k úva-

hám o tom, že někteří výrobci zapomněli 

do ceny započítat spotřební daň. Ale to 

už je práce pro jiné instituce.

Pozor na obsah

Výrobci umně využívají drobných změn či 

obměn v názvosloví, aby vzbudili dojem, 

že prodávají něco jiného, než co se ve 

skutečnosti ukrývá uvnitř lahve. Tak ku-

příkladu název Meruňka neznamená, že 

se jedná o meruňkovici. Meruňkovice je 

jemný ovocný destilát vyrobený destilací 

vyzrálých meruněk. Jenže lihoviny ozna-

čené jako Meruňka, Švestka apod. mo-

hou být směsí lihu a ovocného aroma. 

Takové výrobky pak patří mezi „ostatní 

lihoviny“a jsou to jenom napodobeniny 

meruňkovice, slivovice atd.

Obsah alkoholu

Zajímavé je také to, jak vysoký je ve sku-

tečnosti obsah alkoholu (etanolu) a kon-

centrace etanolu v lihovinách. Ten sku-

tečný obsah se od informací uvedených 

na obalu může lišit maximálně o 0,3 pro-

centa. Těžko si doma průměrný spotře-

bitel posuvným pravítkem změří, kolik 

alkoholu a etanolu ve výrobku je. O  to 

zajímavější byly analýzy, které zpracoval 

Ústav kvasné chemie a  bioinženýrství 

Vysoké školy chemicko-technologické 

v Praze.

Co prokázaly analýzy?

Dlužno dodat, že u většiny výrobků bylo 

vše v pořádku. Přesto se našly lihoviny, 

které testující označili jako nevyhovující. 

Většinou proto, že obsah alkoholu byl 

nižší, než by být měl. Avšak v jednom pří-

padě za to mohla přítomnost metanolu, 

který překračoval povolený limit. Ale na-

šel se i výrobek, který nevyhověl z opač-

ného důvodu. Tedy proto, že obsah 

alkoholu byl o 2,8 procenta vyšší, než 

deklaroval výrobce na obalu. Z hlediska 

některých spotřebitelů je to možná spíš 

důvod k radosti, ale zákony mluví jasně. 

Metanol a zdraví

U levných a původem pochybných liho-

vin se může stát, že mohou obsahovat 

metanol, který je ve vyšších dávkách pro 

člověka silně toxický, dokáže způsobit 

slepotu, případně úmrtí.

Odpovědnost výrobců

Výrobci by v každém případě měli dodr-

žovat stanovenou legislativu. Ta se týká 

nejenom obsahu alkoholu, metanolu 

a dalších látek, ale u některých výrobků 

i dodržování receptury a výrobních po-

stupů. Nesplněním se vystavují nejenom 

sankcím ze strany kontrolních orgánů, 

ale také možným žalobám od samotných 

spotřebitelů. Proč? Pokud někdo vypije 

závadné pití, po kterém má zdravotní po-

tíže a ty jsou způsobeny třeba vyšší pří-

tomností metanolu, odpovědnost je na 

výrobci. Spotřebitel může chtít v případě 

škody (nemoc apod.) odškodnění.

Resumé

Jak známo, dobrá rada je nad zlato. Také 

v případě placatek těžko radit. Analýzy 

obsahu pouhým okem přes sklo neudě-

láme a platit desetitisíce laboratoři, když 

jde třeba o Tuzemáček za několik desítek 

korun, je, uznejte sami, hloupost. Přesto 

můžeme nemilé překvapení po probuze-

ní z kocoviny do jisté míry eliminovat. A to 

tak, že budeme kupovat lihoviny raději v 

menší míře. A když už, tak je lepší sáh-

nout po osvědčených anebo kvalitních 

značkách, u kterých je riziko, že nám 

propálí krk, anebo po nich oslepneme, 

podstatně nižší.

Autor je režisér, scenárista a spisovatel

Ilustrace Zuzana Štancelová

Levné lihoviny v placatkách
Oblíbená forma balení a příznivá cena. To jsou devízy, které u spotřebitelů činí placatky docela atraktiv-
ním zbožím. Na první pohled výhodná, může mít taková koupě hořkou a nakyslou příchuť. O zdravotních 
potížích ani nemluvě. Důvody si pěkně po pořádku rozebereme.

Vlado 
Štancel

PRAX

P.S. Nejlepší by bylo 

nepít alkohol vůbec. Ale 

to už bych chtěl příliš, 

nebo se mýlím?
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S futbalom začínal v rodnej Prievidzi, 

na ktorú nedá dopustiť. Tam sa začal 

formovať jeho vzťah k najpopulárnej-

šiemu športu: „Na tamojšie lúky sme 

ako žiaci často chodievali aj s našimi 

trénermi. Neraz sme mali i peceň chle-

ba so slaninkou, ktorú sme si opiekli. 

Popritom sme neustále naháňali futba-

lovú loptu a boli to veľmi príjemné chví-

le. V tých časoch sa hral futbal všade, 

stačil na to aj malý priestor, napríklad 

na ulici. Dnes mi je veľmi ľúto, keď vidím 

prázdne školské dvory, nik sa za loptou 

nenaháňa.“ Je zaujímavé, že neskorší 

skvelý futbalový technik a loptový virtu-

óz hrával v mladosti na inom poste, než 

na akom sa preslávil. „Začínal som síce 

ako pravé krídlo, no v doraste som bol 

aj brankárom. Keď sme vypadli, znovu 

som prešiel do útoku. Usiloval som sa 

vracať aj s úrokmi to, čo som ako bran-

kár inkasoval.“ Hneď zo začiatku sa mu 

to darilo skvele. Po prechode medzi 

seniorov Prievidze strieľal jeden gól za 

druhým. V prvom divíznom zápase pro-

ti Dubnici skóroval štyrikrát, Liptovské-

mu Mikulášu dal ešte o jeden gól viac. 

Nečudo, že vzbudil pozornosť lanárov, 

ktorí chceli, aby prestúpil práve k nim… 

Málokto si pamätá, že nechýbalo veľa 

a skončil by v bratislavskom Slovane: 

„Absolvoval som tam dokonca jeden 

tréning. Vtedajší tréner Jim Šťastný 

však videl, že sa priveľmi motám oko-

lo Adamca a hneď bolo zle-nedobre. 

A tak som sa radšej pobral domov.“

Krásne futbalové časy zažil nenapo-

dobiteľný futbalista v Banskej Bystrici. 

V troch zápasoch dal vždy po tri góly, 

po nich sa nechal vystriedať a ľudia mu 

tlieskali na otvorenej scéne. Raz do-

konca s horúčkou odišiel z nemocnice, 

na ihrisku zaznamenal hetrik a vrátil sa 

do postele… „Každému dobre padne, 

keď ho za niečo pochvália a za to, čo 

dokázal, mu zatlieskajú. Aj ja som to 

mal v mladosti rád. A že ma po troch 

góloch vystriedali? Čakali nás ďalšie 

ťažké zápasy a tréner chcel, aby som 

v nich nastúpil. Bál sa, že by som sa 

zranil, alebo by som za voľačo dostal 

trest. A tak ma pri výraznejšom ná-

skoku radšej vystriedal,“ vraví Ladislav 

Petráš, ktorému práve v Banskej Bys-

trici prischla prezývka Bača. „Vymyslel 

mi ju tréner Ľuboš Škvarenina, ktorý 

ma mnohému dobrému naučil a nikdy 

naňho nezabudnem. Podobne ani na 

Banskú Bystricu. Zišla sa tam skvelá 

partia a nebyť Dukly, možno by o mne 

nikto nevedel.“ V podobnom duchu ho-

vorí Petráš aj o Interi, kam prišiel v roku 

1969 a vydržal tam dvanásť sezón. Bili 

sa oňho viaceré mužstvá, no on si vy-

bral práve to z Pasienkov: „Zažil som 

tam veľa pekných chvíľ a dostal som sa 

do výbornej partie. Škoda, že sme naše 

úsilie nedotiahli do konca a v roku 1975 

sme v rozhodujúcom zápase o titul pre-

hrali so Slovanom 2:4,“ vraví futbalista, 

ktorý bol dvakrát najlepším strelcom 

I.  ligy. Najskôr ešte v drese Banskej 

Bystrice, potom v Interi a vždy zazna-

menal po dvadsať gólov.

Keď Bača 
zabával
Šoumen, zabávač, umelec. Futbaloví fanúšikovia chodili na futbalové zápasy kvôli nemu. Nik dopredu ne-
vedel, čo urobí. Boli to kúsky, ktoré zamotali hlavy súperom a pobavili divákov. Stal sa legendou a takých 
hráčov dnes nemáme. Ladislav Petráš.

Svetozár 
Okrucký

OSOBNOSŤ

Laco Petráš mal v sebe niečo, kvôli 

čomu sa oplatilo prísť na štadión



8

OSOBNOSŤ

istyL 5 2012

Nečudo, že Bačove výkony si všimli 

aj zostavovatelia reprezentácií. Najskôr 

bol vo výbere, ktorý hral na olympiá-

de 1968 v Mexiku. Po prehre s Gua-

temalou 0:1, remízou s Bulharskom 

2:2 a víťazstve nad Thajskom 8:0 naši 

cestovali čoskoro domov. Petráš však 

patril k najlepším, strelil štyri góly a jed-

na veštkyňa mu vraj predpovedala, že 

sa do Mexika onedlho úspešne vráti. 

A to sa stalo o dva roky na MS… Ešte 

predtým však futbalista Interu debuto-

val v seniorskom áčku v rozhodujúcom 

zápase s Maďarskom (4:1) v Marseil-

le. Znovu patril k najlepším, no tesne 

pred koncom ho rozhodca Machin za 

zdržiavanie vylúčil… „Keď ma tréner 

Marko nominoval, bol som, samozrej-

me, veľmi rád. Dostal som sa do muž-

stva vedľa Adamca, Jokla, Horvátha, 

Kvašňáka, Viktora a ďalších skvelých 

futbalistov. Od prvej minúty som sa 

snažil vydať zo seba maximum, v zá-

vere som sa tešil z jasného náskoku. 

Až tak, že som chcel, aby sa rýchlejšie 

priblížil záver. Rozhodca to však neto-

leroval a  vylúčil ma…“ Prišiel trest na 

tri zápasy a aby Petráš mohol na MS 

hrať, musela reprezentácia zohrať zá-

pasy v Rakúsku, Luxembursku a Nór-

sku. „Narozprávalo sa o tom všeličo. Aj 

to, že sme museli cestovať po Európe 

kvôli týmto zápasom, aby som mo-

hol nastúpiť. A čo iní nehrali prípravné 

stretnutia? Aj ja by som mohol všeličo 

hovoriť, že to bolo preto a preto, lenže 

nerobil som to vtedy, ani potom.“

V Mexiku sme mali veľmi silnú skupi-

nu: Brazília 1:4, Rumunsko 1:2, Anglic-

ko 0:1. Tri prehry, no blondiak s číslom 

osem upútal pozornosť celého futbalo-

vého sveta. Najskôr gólom proti Brazílii, 

keď po sóle prekabátil Brita a ľavačkou 

nedal Felixovi šancu: „Keď sa potom 

pýtali na tento moment, ani som ho 

poriadne nevedel opísať. Až doma som 

si ho pozrel na videokazete. Mrzí ma 

predchádzajúca šanca, keď som na 

pravej strane obišiel Piazzu a v dobrej 

pozícii som prestrelil. Možno, keby som 

prihral Adamcovi, skončilo by sa to lep-

šie…“ Po góle prišiel moment, o ktorom 

sa ešte dlho diskutovalo. Laco sa roz-

behol k postrannej čiare, kľakol si a pre-

žehnal sa. „Bolo to úplne spontánne, 

ani neviem, ako k tomu vlastne prišlo. 

Niekto vyskakuje, robí saltá, kotrmelce, 

ja som sa prežehnal. Dnes už to robí 

skoro každý, kto dá gól, alebo ide na 

ihrisko. A že vraj som mal z toho doma 

problémy? To boli výmysly, nikto mi nič 

nevyčítal a všetko sa nafúklo,“ povedal 

strelec našich jediných dvoch gólov 

(druhý dal hlavičkou Rumunsku) a do-

dal: „Myslím si, že sme mali dobré muž-

stvo a nehrali sme až tak zle. Dvakrát 

sme prehrali o gól a pokiaľ sme vládali, 

aj s Brazíliou sme hrali vyrovnanú par-

tiu. Je pravda, že sa hralo v 40-stupňo-

vej horúčave, vzduch priam stál, bolo to 

ťažké. Lepšie bolo, keď ste sa hýbali, 

lebo ste mali pocit, že vás chladí aspoň 

odpor vzduchu.“

Aj po majstrovstvách sveta Laco Pet-

ráš často zabával divákov. Často sa 

zdalo, akoby ho zápas ani nezaujímal 

a  po ihrisku sa len prechádzal. Keď 

však dostal loptu, všetko bolo inak. 

Raketovo vyštartoval, súperom nedal 

šancu a postavil ich do úlohy divákov. 

V čom bola jeho genialita? „Bol obdi-

vuhodne samostatný. Typ hráča, ktorý 

nepotreboval narážačov. V súbojoch 

jeden proti jednému problém nemal, 

veľmi dobre ovládal hru telom a nebál 

sa súbojov. Preto aj dostával špecifi cké 

úlohy,“ hovorí bývalý výborný futbalista 

Ladislav Kačáni, ktorý bol v Interi tré-

nerom. „Bol fantastický. Aj v súčasnosti 

práve neho veľmi často používam na 
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školeniach trénerov ako príklad jedi-

nečného útočníka.“ Populárny Bača 

zažil viacerých trénerov. Rád si spomí-

na na Valéra Šveca, ktorý bol na Pa-

sienkoch sedem rokov a dal dokopy 

kvalitné mužstvo zložené zo skúsených 

a perspektívnych futbalistov. Petráš mal 

výborný vzťah aj s ďalším kormidelní-

kom Michalom Vičanom, ktorý bol tiež 

svojrázny: „Mám v mužstve dvoch vý-

borných futbalistov Petráša a Bajzu. Je 

medzi nimi drobný rozdiel. Kým Bajza 

nabehá za zápas pätnásť kilometrov, 

Petráš len dva. A z toho jeden, keď ide 

zo šatne cez tunel na ihrisko,“ povedal 

raz Michal Vičan.

Ladislav Petráš však zaujímal nielen 

súperov, divákov, ale aj rozhodcov. Ne-

raz odišiel predčasne pod sprchy po 

červenej karte… „Vždy, keď som sa 

spätne pozrel na tieto priestupky, uznal 

som rozhodcom, že mali pravdu a že 

som si mal držať nervy na uzde. Často 

som sa však nechal vytočiť a provo-

kácie sa netrestajú tak dôkladne ako 

odplaty. Neraz však priložili polienko aj 

rozhodcovia. Niektorý prišiel za mnou 

už pred zápasom so slovami: „Pán 

Petráš, budem si na vás dávať veľký 

pozor, žiadne opičky. Nezahrávajte sa 

so mnou, lebo vás vylúčim.“ Ja mu na 

to: „Pán rozhodca, keď budete správne 

pískať, nebudú žiadne opičky.“ Gólov 

v lige pribúdalo, až sa zastavili na čísle 

86. Obdivoval ho aj Milan Lasica: „Laco 

Petráš mal v sebe niečo, kvôli čomu sa 

oplatilo prísť na štadión. A ja som vte-

dy na Pasienky aj chodil. Vždy vymys-

lel to, čo nik nečakal. Nebol to typický 

kanonier ako trebárs Adamec alebo 

Józsa, ale jeho góly boli úžasné. A gól 

je vždy pointou futbalu.“ V reprezentá-

cii Bača odohral len devätnásť zápa-

sov so šiestimi gólmi. Nemohlo ich byť 

viac? „Mohlo, ale čo už s tým narobím? 

Mám však aj jeden zvláštny primát. Bol 

som hráčom, ktorého tréneri najčas-

tejšie povolávali do reprezentácie, aby 

ho z nej potom najčastejšie vyhadzo-

vali. Zvláštne bolo, že všetci tréneri si 

ma chceli otestovať. Neviem však, čo 

skúšali,“ vraví Petráš, ktorý po skonče-

ní bohatej kariéry na Slovensku pôso-

bil ešte v Rakúsku. Potom sa vydal na 

trénerskú dráhu, bol asistentom Jozefa 

Adamca i Jozefa Bubenka v Interi, ako 

aj Dušana Galisa v reprezentácii. Vie-

dol aj reprezentačnú dvadsaťjednotku, 

Inter, či bratislavský Rapid. Nedávno 

mal 65 rokov a má novú motiváciu: po-

máha formovať a organizovať mužstvo 

internacionálov. Sám si zaň ešte zahrá: 

„Nemusím však stráviť na ihrisku celý 

zápas. Keď dám súperovi jasličky, opý-

tam sa spoluhráčov: môžem ísť dolu? A 

Adamec s Galisom mi to dovolia…“

Autor je publicista

Fotografie archív Ladislava Petráša
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V  tereziánskom období, vďaka stabili-

zácii politického vývoja a priaznivým vý-

sledkom banského podnikania, zažívala 

Banská Štiavnica svoj zlatý vek. Z pod-

netu Márie Terézie tu začala pôsobiť 

ako prvá na svete vysoká škola Banícka 

akadémia, ku ktorej sa neskôr pričlenil 

aj lesnícky odbor (v roku 2012 uplynie 

250 rokov od jej založenia).

Podľa počtu obyvateľov bola Banská 

Štiavnica začiatkom 80. rokov 18. storo-

čia druhým najväčším mestom na Slo-

vensku a tretím v Uhorsku…

Vráťme sa preto ešte na chvíľu do his-

tórie, konkrétne na prelom 19. a 20. sto-

ročia, kedy v  Banskej Štiavnici vzniklo 

Mestské múzeum (1. 7. 1900), základný 

pilier budúceho Slovenského ban-

ského múzea (SBM). Jeho založenie 

práve v  tomto meste akosi prirodzene 

vyplynulo z unikátnej geologickej stavby 

banskoštiavnického regiónu, dlhoročnej 

tradície ťažby rúd, odkazu prvej vyso-

kej školy banského zamerania, tradície 

technickej tvorivosti a  bohatstva ume-

leckých zbierok či architektonických 

a urbanistických hodnôt mesta.

 Slovenské banské múzeum existuje 

pod svojím názvom od roku 1967, pô-

vodne vzniklo spojením už spomínané-

ho Mestského múzea v Starom zámku 

a  Štátneho banského múzea Dionýza 

Štúra, ktoré vzniklo 12. 5. 1927.

Slovenské banské múzeum v Banskej 

Štiavnici má dnes sedem expozícií  – 

Starý zámok, Nový zámok, Berg-

gericht, Kammerhof, Dedičná štôl-

ňa Glanzenberg, Banské múzeum 

v prírode a Galéria Jána Kollára.

Starý zámok 

Jedna z  najstarších stavebných pa-

miatok mesta Banskej Štiavnice, kto-

rá dokumentuje románsky, gotický, 

renesančný a  barokový sloh. História 

tohto komplexu sa začína obdobím far-

ského kostola Panny Márie na začiat-

ku 13. storočia, pokračuje prestavbou 

na trojloďový gotický halový chrám 

so zvýšenými hradbami (1497–1515), 

vybudovaním protitureckej pevnosti 

(1546–1559) a  barokovou prestavbou 

vstupnej veže so strechou cibuľovitého 

tvaru.

Koncom 19. storočia sa začali 

v  priestoroch Starého zámku zhromaž-

ďovať múzejné exponáty a 1. 7. 1900 bolo 

otvorené Mestské múzeum, v 20. rokoch 

20. storočia bolo na vnútornom nádvorí 

vybudované kamenné lapidárium.

V 20. storočí prešiel zámok rozsiah-

lymi stavebnými úpravami a  dnes sú 

verejnosti prístupné tieto expozičné 

celky: Baroková plastika, Umenie ko-
váčov, Fajkárska dielňa, Strelecké ter-
če a historické zbrane, Archeologická 
expozícia „Baníci prichádzajú…“, Ma-
keta oltára Majstra M.S. z  roku 1506, 
Historické hodiny a  zvony, Himmel-
reich – Žalár a mučiareň. Väčšina ex-

pozícií je prístupná s  lektorom, voľne 

prístupné sú napr. kaplnka s  kostni-
cou, starozámocká studňa, atraktívna 
vyhliadka aj s ďalekohľadom na mesto 
zo vstupnej veže.

Okrem toho sa v priestoroch Starého 

zámku konajú tradičné festivaly, kon-

Pohľad na námestie a vež Starého zám-
ku (vpravo)

Slovenské 
banské múzeum 
Banská Štiavnica
Starobylé mesto pod Sitnom hádam netreba čitateľom ani predstavovať. Jeho história siaha ďaleko do 
minulosti, podľa archeologických výskumov bolo územie dnešnej Banskej Štiavnice osídlené už v praveku. 
V rokoch 1237–1238 uhorský kráľ Belo IV. udelil Banskej Štiavnici mestské výsady a už v tomto storočí 
bolo baníctvo významným zdrojom príjmov kráľovského dvora a Banská Štiavnica patrila medzi najdôle-
žitejšie hospodárske centrá stredovekého Uhorska.

Ingrid 
Hohošová

KULTÚRNE DEDIČSTVO
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certy, divadlá a nočné prehliadky orga-

nizované počas letnej turistickej sezóny.

Nový zámok

Ako múzeum bol sprístupnený v  roku 

1971 expozíciou Slovensko v  období 
tureckej expanzie.

V prvej polovici 16. storočia turecké 

vojská rýchlo postupovali do oblas-

ti stredoslovenských banských miest. 

Ústrednou protitureckou pevnosťou sa 

v  Banskej Štiavnici stala renesančná 

stavba postavená v rokoch 1564–1571. 

Bola tiež súčasťou signalizačného za-

riadenia, pomocou ktorého sa podávali 

správy o  blížiacom sa nepriateľovi od 

Pukanca po Ľubietovú. Okolo zámku 

bolo rozmiestnených 21 diel.

Expozícia dokumentuje vojenskú si-

tuáciu, výzbroj protitureckých pevností, 

zbrane uhorského a  tureckého vojska, 

maľované strelecké terče, ktorých pô-

vod siaha do obdobia tureckých výbo-

jov, obrazy členov rodiny Koháryovcov, 

ktorá sa významne zapojila do bojov 

proti Turkom.

Zvláštnu pozornosť si zaslúži napr. se-

demhlavňové delo tzv. organ zo 16. sto-

ročia, ale aj turecké jatagány (orientálna 

sečná aj bodná zbraň so zahnutou če-

peľou), hradné pušky, zápalné smolné 

palice, dve plastiky Turkov v  životnej 

veľkosti, orientálne interiéry a strážnica 

uhorského vojska.

Nový zámok taktiež ponúka jedineč-

ný výhľad na historické centrum mesta 

i okolitú prírodu.

Berggericht

Budova bývalého banského súdu je síd-

lom Oddelenia geológie SBM. V  tejto 

budove bolo v roku 1927 založené prvé 

banské múzeum na Slovensku – Štátne 

banské múzeum Dionýza Štúra.

V mineralogicko-systematickej časti 

expozície je vystavených okolo 400 rôz-

nych druhov minerálov zo slovenských 

aj zahraničných lokalít, unikátne mine-

rály z historických banských prevádzok 

(napr. antimonity z  Kremnice, stefanity 

a polybazity z Hodruše, zlato z Kremni-

ce, Nižnej Boce a Magurky atď.). 

Banskoštiavnické minerály prezentujú 

typické rudné materiály dutín polyme-

talických žíl v  nádherných drúzových 

ukážkach: galenit, sfalerit, chalkopyrit. 

Pozornosť si zasluhujú slávne holubní-

kové kremene a ametysty.

Expozičná časť Nerastné suroviny 
Slovenska je zameraná na rudné suro-

viny – zdroje zlata, striebra, olova, zinku, 

medi, mangánu, železa, ortute a  an-

timónu. Z  nerúd Slovenska sa môžete 

oboznámiť s  ložiskami petrurgického 

bazanitu, mastenca, perlitu, sadrovca, 

magnezitu, dekoračného kameňa. 

Samostatná miestnosť je venovaná 

ložiskovým typom v okolí Banskej Štiav-

nice. Najväčší ekonomický význam pre 

Banskú Štiavnicu a okolité banské obce 

mali hydrotermálne rudné žily, ktorých 

vznik bol podmienený vývojom najväč-

šej slovenskej sopky – Štiavnického 

stratovulkánu. Sú tu vystavené rozličné 

druhy textúr tunajších rúd, typickou je 

najmä textúra brekciovitá, ktorá je dô-

kazom etapovitého vzniku štiavnických 

rudných žíl.

KULTÚRNE DEDIČSTVO

Domy starého mesta v pozadí so Starým zámkom
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Kammerhof

Komorský dvor je najväčším stavebným 

komplexom v meste. Bol budovaný po-

stupne od 12. do 16. storočia. V 13. sto-

ročí sa stal sídlom Banskej komory 

a v 16. storočí sídlom Hlavného komor-

sko-grófskeho úradu, správy baníctva 

celej stredoslovenskej oblasti.

Dnes je objekt sídlom riaditeľstva 

SBM a  sú tu sprístupnené dve expo-

zície: Baníctvo na Slovensku a Dejiny 
knižnej kultúry v Banskej Štiavnici.

Expozícia Baníctvo na Slovensku je 

najväčšou expozíciou SBM. V 14 miest-

nostiach prezentuje históriu ťažby, tech-

niku a  technológiu spracovania nerast-

ných surovín, vývoj vetrania, osvetľova-

nia, banského meračstva, prieskumných 

prác, čerpania banských vôd a banské-

ho záchranárstva od najstarších čias až 

po súčasnosť. K histórii baníctva neod-

mysliteľne patria tradície, ľudové ume-

nie baníkov, banícke školstvo, nechýba 

umelecká história spojená s existenciou 

Hlavného komorsko-grófskeho úradu.

Expozícia je bohatá na množstvo ori-

ginálnych exponátov, fotodokumentáciu 

a  mapovú dokumentáciu. Vystavené 

sú funkčné modely čerpacích strojov, 

úpravníckych zariadení.

Expozícia Dejiny knižnej kultúry pri-

bližuje dejiny kníhtlače, jej počiatky, 

pôsobenie prvých kníhtlačiarov na Slo-

vensku. Tematicky je zameraná predo-

všetkým na Banskú Štiavnicu, knižnice, 

ktoré tu vznikli, tunajších kníhtlačiarov 

a ich produkciu. Je inštalovaná v miest-

nostiach bývalej baníckej pokladnice, 

kde sa počas 2. svetovej vojny nachá-

dzal zlatý poklad ČSR.

Dedičná štôlňa 

Glanzenberg
Najnovšia expozícia SBM, verejnosti 

bola sprístupnená v  roku 2003. Štôlňa 

je jednou z  najstarších v  štiavnickom 

regióne, najstaršia písomná zmienka 

o nej pochádza z  roku 1560. Mala vý-

znamnú úlohu v  počiatkoch ťažby zla-

tých a strieborných rúd na žile Špitaler 

pod kopcom Glanzenberg. Neskôr, keď 

jej odvodňovaciu funkciu prevzali nižšie 

položené štôlne, slúžila na dopravu, vet-

ranie a fáranie technikov. 

Preslávili ju návštevy viacerých pa-

novníkov v  minulosti (cisár František 

Štefan Lotrinský 1751, korunný princ 

Jozef a  jeho brat Leopold 1764, cisár 

František Jozef I. 1852) a  významných 

osobností kultúrneho a  spoločenské-

ho života z  celého sveta v  súčasnosti. 

Na počesť najvýznamnejších z nich sa 

v štôlni nachádzajú pamätné tabule.

Banské múzeum v prírode

Expozícia je rozdelená na povrchovú 

a podzemnú časť, ktorá ponúka mož-

nosť sfárať do bane starej vyše štyristo 

rokov a  na vlastnej koži okúsiť aspoň 

čosi z  osobitej atmosféry banského 

podzemia. Prvá časť tohto baníckeho 

skanzenu bola sprístupnená v  roku 

1974. Podzemná prehliadková trasa 

je dlhá 1 500 m a vedie starými ban-

skými chodbami zo 17.–19. storočia. 

Kostol sv. Kataríny Morový stĺp na námestí Svätej Trojice

KULTÚRNE DEDIČSTVO

Nový zámok
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Sú v  nich rozmiestnené nástroje, za-

riadenia, stroje a  pomôcky, ktoré sa 

používali.

Na povrchu zase môže návštevník 

obdivovať vzácne banské lokomotívy 

alebo ťažné zariadenia, prípadne geolo-

gickú expozíciu, ktorá prostredníctvom 

rôznych stanovíšť a informačných tabúľ 

oboznamuje s  geologickou stavbou 

a vývojom územia Slovenska.

Galéria Jozefa Kollára

Galéria je pomenovaná po význam-

nom slovenskom maliarovi 20. storo-

čia Jozefovi Kollárovi (1899–1982), 
banskoštiavnickom rodákovi, klasikovi 

moderny, ktorý sa celý svoj život ve-

noval jednej téme – krajine a  prírode 

v rodnom meste.

Galéria sa nachádza na Námestí 

sv. Trojice v  troch zrekonštruovaných 

meštianskych domoch bohatých ťa-

žiarov, ktoré boli postavené koncom 

15. storočia. V stálych expozíciách 

sa nachádzajú najcennejšie exponáty 

výtvarného umenia od stredoveku až 

po 20. storočie nielen z  oblasti Ban-

skej Štiavnice, ale predovšetkým zo 

stredoslovenského banského regiónu. 

Expozícia baníckeho umenia je najroz-

siahlejšia a  najvýznamnejšia na Slo-

vensku. K najcennejším patria plastiky 

sv. Barbory a  sv. Kataríny z  obdobia 

okolo roku 1506, ktoré sú skvostom 

neskorogotického umenia. Ich tvor-

com bol fenomenálny Majster M.S. 

a vytvoril ich pre kostol sv. Kataríny.

Na stenách visia portréty hlavných 

komorských grófov Banskej Štiavni-

ce. Boli to prezidenti banskej komory 

volení na 4 roky, ktorí riadili baníctvo 

v Uhorsku a  ich sídlom bol Komorský 

dvor – Kammerhof v  Banskej Štiavni-

ci. Galéria vlastní kolekciu 51 portrétov 

z obdobia rokov 1623–1873. 

Slávnu banícku tradíciu Banskej Štiav-

nice dnes už pripomínajú len historické 

pramene, expozície SBM, spomien-

ky tých najstarších obyvateľov mesta 

a blízkeho okolia a  tzv. salamandrové 

dni (mestské slávnosti, oslavy baníkov, 

geológov, hutníkov a naftárov, oslava 

bohatej štiavnickej histórie a tradícií. 

Ich tradíciu začali študenti slávnej Ba-

níckej akadémie).

V poslednom období život v  meste 

získal nové impulzy vďaka rozmanitým 

kultúrnym a  spoločenským aktivitám. 

V budúcnosti sa počíta najmä s rozvo-

jom školstva, cestovného ruchu, kultú-

ry a miestneho priemyslu. Život pokra-

čuje ďalej, vznikajú nové hodnoty, nové 

tradície, začína sa písať nová história. 

Možno sa na to dívať s nostalgiou ale-

bo s novou nádejou, že hoci v meste 

už nebude znieť zvuk Klopačky zvo-

lávajúcej baníkov do práce, Banská 

Štiavnica bude žiť iným životom, ale jej 

stáročný odkaz budú pripomínať a oži-

vovať aj zbierky Slovenského banské-

ho múzea.

Autorka je pracovníčka SI v Prahe

Fotografie Ingrid Hohošová

KULTÚRNE DEDIČSTVO

Štôlňa Glanzenberg pod mestom Farský kostol Panny Márie Nanebovzatej

Starý zámok nad centrom mesta
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A keďže tento rušeň absolvuje svoju 

trať 3 až 6-krát denne, za pekného i za 

škaredého počasia, v zime i v lete, ur-

čite nie je číslo 40 000 vzdialené prav-

de. Zo Žiliny po prekonaní ľavotočivej 

zákruty zastavuje na zastávke s ná-

kladiskom Žilina-tehelňa. Tu nastupuje 

niekoľko pracujúcich z blízkych tovární 

tehelňa, továrne na ter Rütgers, z bi-

túnku či z kasární. Do všetkých týchto 

závodov vedú železničné vlečky, takže 

popri sebe tu ležia až tri koľaje. Osob-

né vlaky však zastavujú len na strednej. 

Malý strážny dom so zamestnancom 

plní funkciu závorára na ceste zo Žiliny 

do Závodia. 

Vlak pokračuje nezastavanou kraji-

nou do zastávky Bytčica, kde stojí roz-

šírený strážny dom s predajom cestov-

ných lístkov na severnom konci obce. 

Prvou väčšou stanicou je až Lietavská 

Lúčka. Vlak sem dorazil po 24 minú-

tach jazdy maximálne 40-kilometrovou 

rýchlosťou. Nachádza sa tu prijímacia 

budova, drevený sklad, záchody a ďal-

šie vybavenie pre pracovníkov a oby-

vateľov stanice. Neďaleko za stanicou 

vychádza z jednokoľajnej trate vlečka 

do cementárne. Postavená bola spolu 

s továrňou v roku 1902. 

Nasleduje zastávka s nákladiskom 

Porúbka stojaca mimo dediny. To pre-

to, lebo pri stavbe trate sa malá obec 

Porúbka nevedela dohodnúť so sused-

ným Turím, kam umiestniť zastávku. Po 

prešetrení situácie preto rozhodol tren-

čiansky župan, pod ktorého jurisdikciu 

trať spadala, aby bola zastávka umiest-

nená bližšie k Turiu, lebo odtiaľ sa tam 

bude nakladať drevo. 

Po zastavení na zastávke Poluvsie sa 

vlak blíži k Rajeckým Tepliciam. Známe 

kúpeľné mesto zažíva prudký rozvoj. Aj 

z vlaku vystupuje na zastávke stojacej 

hneď vedľa priecestia s cestou vedú-

cou do obce mnoho kúpeľných turis-

tov. Nachádza sa tu rovnaký strážny 

dom ako v Bytčici, avšak pre množstvo 

nastupivších tu vybudovali dlhú dreve-

nú verandu pozdĺž trate. Popri pracu-

júcich, ktorých celoročne na tejto trati 

vozia tri páry vlakov, práve doprava 

kúpeľných turistov spôsobuje, že v lete 

a najmä počas letných nedieľ a sviatkov 

premáva vláčik štyri až šesťkrát za deň. 

Nasleduje stanica Konská pri Rajci. 

Stanica, ktorá už päť rokov stanicou 

nie je. V roku 1924 totiž na trati za-

viedli zjednodušený systém dopravy 

a stanica ostala obsadená len jedným 

pracovníkom predávajúcim cestovné 

lístky. Zjednodušená doprava zname-

nala, že celú trať riadil dirigujúci dispe-

čer v Žiline podľa osobitných predpisov 

a platného cestovného poriadku a nie 

sú tu potrební výpravcovia. Správne by 

sa teda stanice (s koľajovým rozvetve-

ním) a zastávky (na šírej trati) mali podľa 

tohto systému nazývať len dopravne. 

Po zastávke Kľače, otvorenej len pred 

dvoma rokmi (1929), nasleduje už len 

konečná stanica Rajec, kam vlak do-

razil po hodine jazdy. V Rajci sa nachá-

dza prijímacia budova II. triedy, výhrev-

ňa a pri konci trate dokonca i strážny 

(výhybkársky) dom. Všetky stavby plnia 

okrem dopravnej funkcie i obytnú. Kým 

v jednoduchých strážnych domoch pri 

priecestiach sa rodina tlačí v malej gar-

sónke, na prvom poschodí prijímacej 

budovy v Rajci má dvojizbový byt pán 

prednosta stanice. Po vystúpení ces-

tujúcich rušeň zachádza k výhrevni na 

opačnej strane koľajiska. Tu sa k ruš-

ňovodičovi a kuričovi pridáva pracovník 

výhrevne, aby rušňu doplnili zásobu 

uhlia a vody a mohol sa vydať na opač-

nú cestu do Žiliny. Okrem výhrevne sa 

v stanici nachádza i nákladisko dreva 

a vlečka do továrne na textilné výrobky, 

pobočky žilinskej súkenky. 

Dva dni Rajeckej 
železničky 
Píše sa rok 1929. Z 1. koľaje železničnej stanice v Žiline výpravca v modrej uniforme so šiltovou valcovitou 
čapicou máva zeleným terčíkom. Malý rušeň vyrobený v Budapešti v roku 1899 s evidenčným číslom 310.510, 
doteraz len mierne vyfukujúci paru, zrazu zaberie, aby sa mu podarilo uviesť do pohybu štyri vozne. Hneď 
za rušňom je radený služobný vozeň, potom vozeň spolovice prvej a spolovice druhej vlakovej triedy, za ním 
vozeň druhej a tretej triedy a vozeň tretej triedy. Na takúto cestu sa už vydáva po vyše štyridsať tisíci krát. 
Uplynulo totiž už tridsať rokov od otvorenia 21 km dlhej miestnej železnice Žilina–Rajec. 

Peter 
Šimko

HISTÓRIA

Rušeň 310.510 v stanici Rajec
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Trať Rajeckej železnice bola postavená 

v roku 1899. Rok predtým bola vytvo-

rená Akciová spoločnosť žilinsko-ra-
jeckej železnice miestneho záujmu, 

na čele ktorej stáli traja uhorskí podni-

katelia – Jozef Becker, Leopold Herber 

a Leo Arnoldi. Sídlila v Budapešti. Títo 

podnikatelia síce do stavby železnice 

vložili časť kapitálu, ale s regiónom 

Rajeckej doliny nemali veľa spoloč-

ného. Do podnikateľského zámeru sa 

ale pustili na podnet miestnych samo-

správ. Už v roku 1894 rôzni podnika-

telia navštevovali obce Rajeckej doliny 

s úmyslom vytvorenia spoločného po-

stupu pri výstavbe železnice. Sprvoti 

sa hovorilo o úzkorozchodnej železnici 

zo Žiliny do Čičmian, neskôr o železnici 

normálneho rozchodu zo Žiliny do Prie-

vidze. Prekonať vrch Kľak medzi Rajec-

kou dolinou a Ponitrím však bolo veľmi 

náročné a nakoniec sa od predĺženia 

trate ustúpilo. Obce Rajeckej doliny 

však mali výrazný záujem na výstavbe 

železnice, a preto sa ešte pred vytvo-

rením akciovej spoločnosti zaviazali 

spolupodieľať formou odkúpenia čas-

ti akcií. Najväčšiu časť akcií po Uhor-

skom kráľovstve odkúpila Trenčianska 

župa, ktorej takisto záležalo na rozvoji 

vidieka. Nasledovalo ju mesto Rajec. 

Na stavbu železnice prispeli aj tri sú-

kromné osoby – barón Ármin Popper, 

obchodník s drevom v  Bytči a posla-

nec uhorského snemu, gróf Žigmund 

Berchtold a Ján Milec, žilinský advokát, 

bývalý mešťanosta a spoluzakladateľ 

Tatra banky a cementárne v Lietavskej 

Lúčke. Výstavba prebehla veľmi rýchlo 

– od začiatku jari do 10. októbra 1899. 

V tento deň sa na slávnostnú jazdu 

vydal po prvýkrát vyššie spomenutý 

parný rušeň, v tom čase s uhorským 

označením KsOd XII.530. Od otvore-

nia prevádzka na trati bola na základe 

dohody odovzdaná Spoločnosti Košic-

ko-bohumínskej železnice a pobočná 

výhrevňa v Rajci patrila pod výhrevňu 

Vrútky. Držitelia kapitálu vo vzdialenej 

Budapešti tak už do prevádzky železni-

ce nezasahovali, len poberali dôchodky 

z úročiacich sa akcií. Avšak ani s nimi 

to nemali jednoduché, lebo niektoré 

obce mali problém zaplatiť dohodnuté 

príspevky, za ktoré si akcie odkúpili. 

Rok 2012. V železničnej stanici Žilina 

nastupujeme do sivo-bielo-červeného 

motorového vozňa radu 813 a vydáva-

me sa na trať do Rajca. Prvýkrát za-

stavujeme na zastávke Žilina-Záriečie. 

Ide o pôvodnú zastávku s nákladiskom 

Žilina-tehelňa, no za vyše 80 rokov 

zmenila nielen názov, ale aj vzhľad. 

Zastávka je od roku 1981 vnorená do 

kruhovej mimoúrovňovej križovatky 

Rondel, priecestie tu zaniklo a starý 

strážny domček v roku 1945 nahradili 

budovou v dozrievajúcom štýle medzi-

vojnového Československa s typickou 

vysokou sedlovou strechou. Stratili sa 

i vlečkové koľaje, po ktorých v roku 

1942 nastupovali do dobytčích vozňov 

typu Z židovskí občania zo sústreďo-

vacieho strediska zriadeného v tom 

čase v areáli kasární. Budova na za-

stávke však neslúži ako čakáreň a na 

predaj cestovných lístkov, ale v býva-

lej čakárni je bar a v celej budove sídli 

centrum moderného umenia, kultúrny 

uzol Stanica. 

Po odchode vlaku sa vezieme in-

dustriálnou zónou Žiliny s krátkym 

zastavením pod panelovým sídliskom 

Žilina-Solinky. Prechádzame popri pô-

vodnom starom rozšírenom strážnom 

dome zastávky s nákladiskom Byt-

čica, ktorý je schovaný pri čerpacej 

stanici pohonných hmôt. V roku 1956 

totiž v Bytčici vybudovali novú stanicu 

asi o kilometer južnejšie. Postavených 

tu bolo až šesť koľají a z tej prostrednej 

vychádza vyše 6 km dlhá vlečka vra-

cajúca sa smerom k Žiline, takmer až 

ku kasárňam, asi 500 m vzdialená od 

hlavnej trate. Vlečka vedie pomedzi to-

várne priemyselnej zóny postavené na 

lúkach a poliach v časoch socializmu. 

Dnes z tovární už pracujú len niektoré 

a vlečka sa používa oveľa zriedkavej-

šie ako v časoch plánovaného hospo-

dárstva. 

Rušeň XII.530 (310.510) a kúpeľné domy 
Rajeckých Teplíc okolo roku 1900 na 
pohľadnici

HISTÓRIA

Typový projekt strážneho domu pre 
miestne železnice
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Po opustení Bytčice sa krajina akoby 

od roku 1929 nezmenila. Len dediny sa 

rozrástli, pribudli v nich školy a obcho-

dy. V stanici v Lietavskej Lúčke pribudla 

jedna koľaj a neutíchla tu ani výroba 

cementu. V Rajeckých Tepliciach bola 

nová zastávka s obrovskou prijímacou 

budovou otvorená v roku 1966 niekoľ-

ko stoviek metrov bližšie ku Konskej. 

Dnes je však budova prázdna. Je to 

spôsobené tým, že v roku 2003 v rámci 

reštrikčných opatrení osobnú dopravu 

na trati Žilina – Rajec zastavili. To však 

prekážalo miestnym samosprávam 

a vďaka podpore súkromných subjek-

tov o dva týždne dopravu opäť obnovili, 

ale mnoho vecí zjednodušili. Postupne 

sa zaviedol predaj cestovných lístkov 

cez predajné automaty a vznikol i Ži-

linský regionálny integrovaný dopravný 

systém, umožňujúci použitie toho isté-

ho lístka na vlak i mestskú hromadnú 

dopravu v Žiline.

Staničné budovy či strážne domy, tie, 

čo zostali, dodnes nesú čaro architek-

tonického štýlu Uhorských kráľovských 

železníc pre miestne trate z roku 1880. 

Napríklad takmer nezmenili svoj vzhľad 

budovy v Konskej – prijímacia budova a 

strážny dom na rajeckom zhlaví. Vedľa 

priecestia medzi Kľačami a Rajcom zo-

stal pôvodný strážny (závorársky) dom. 

Do roku 2011 bolo v Konskej i pôvod-

né mechanické vchodové návestidlo 

a v Rajci stála niekoľko desaťročí chát-

rajúca pôvodná výhrevňa. Výhrevňu 

zbúrali a návestidlá previezli do múzea. 

Tridsaťsedem minút po odchode zo 

Žiliny vlak zastaví v Rajci a ľudia sa roz-

pŕchnu do mesta. Rušňovodič prejde 

na druhú stranu zdvojenej súpravy a už 

sa ženie naspäť do Žiliny. V Rajci už nie 

je veľa personálu – len výpravca a vý-

hybkár. A neustále hučiace nákladisko 

dolomitu ťažiaceho sa v Šuji na koľaji 

najbližšej k prijímacej budove. Dopra-

va dolomitu, cementu a dreva neutí-

cha, a  tak popri osobnej doprave má 

na železnici Žilina–Rajec svoje miesto 

i nákladná.

Od roku 1929 však Rajecká železni-

ca prešla mnohými zmenami. V roku 

1934 tu zaviedli motorové vlaky v po-

dobe koľajových autobusov M 120.1, 

ktoré však zakrátko nahradili motorové 

vozne radu M 130.1. Vlak ťahaný par-

ným rušňom jazdil už len dvakrát do 

dňa. Približne v roku 1938 dojazdil aj 

pôvodný malý parný rušeň a nahradili 

ho silnejšie stroje. Po druhej svetovej 

vojne obnovili osobnú dopravu v par-

nej podobe, avšak na konci 60. rokov 

nahradili parné rušne motorové rušne 

T 444 (726) a iné, ťahajúce 3–4 osobné 

vozne. V nákladnej doprave sa udrža-

la parná prevádzka až do roku 1971. 

V  roku 1984 nahradili vlaky s moto-

rovými rušňami motorové vozne radu 

M 262 (830), na konci 90. rokov moto-

rové vozne radu 811. 

Železnica si zachovala svoju zmie-

šanú historicko-modernú tvár dodnes 

a napriek konkurencii a dezintegrácii 

s autobusovou dopravou má dostatok 

pravidelných i občasných cestujúcich. 

Aby sa na jej históriu nezabudlo, Po-

važské múzeum v Žiline, Spoločnosť 

Považskej dráhy Žilina a Kultúrne cen-

trum Stanica spoločne každoročne 

v októbri organizujú nostalgické jazdy – 

podujatie s názvom Rajecká Anča, 

prezývka jej prvého rušňa, ktorú dostal 

asi preto, že bol taký pomalý.

 

Autor je historik dopravy

Ilustrácie Považské múzeum v Žiline

HISTÓRIA

Prijímacia budova v Konskej pri Rajci

Nákladná a osobná doprava v RajciZastávka Rajecké Teplice s rozšíreným strážnym domom
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Bytostná potreba tvoriť Remigiu Bis-

kupskú priviedla na začiatku päťde-

siatych rokov 20. storočia k štúdiu vý-

tvarnej výchovy na Pedagogickej škole 

Univerzity Komenského u  známych 

slovenských maliarov Eugena Lehot-

ského a  Eugena Nevana. Počas krát-

keho, no intenzívneho štúdia získala 

okrem vzácnych priateľstiev i to, o  čo 

sa mohla oprieť vo svojej neskoršej 

tvorbe – základy výtvarného vzdela-

nia, návyk kriticky prehodnotiť tvorené 

a vytvorené dielo. 

V maliarskej tvorbe výtvarníčky, roz-

víjanej už od čias štúdií, výrazne rezo-

nuje láska ku slovenskej krajine, najmä 

k  rodnému Liptovu a človeku, ktorý 

tu žije. V  krajine, ľudovej architektúre 

i zvykoch našla inšpiráciu, ktorú preta-

vila svojím vlastným, veľmi osobitým vý-

tvarným jazykom do diel vyznačujúcich 

sa mimoriadne kultivovaným zmyslom 

pre narábanie s  farebnými tónmi. V  jej 

pasteloch sa zaujímavo prelína snivosť 

a krehkosť s hutnosťou výrazu. 

S drôtom začala príležitostne praco-

vať už v  prvej polovici šesťdesiatych 

rokov, ale svoju tvorbu z neho zinten-

zívnila až na sklonku spomínaného 

desaťročia. V čase, kedy sa vo výtvar-

nom umení zhodnocovali princípy tra-

dičných remesiel. Umelci kreovali z re-

meselných postupov vlastné autorské 

techniky. Na drotárstvo a jeho dovtedy 

nevyužitý výtvarný potenciál upozornil 

Remigiu Biskupskú český sochár Pavel 

Krbálek. Drôt výtvarníčku zaujal okam-

žite. A to nielen svojou jasnou kresbou, 

tvárnosťou, pevnosťou, svetelnými kva-

litami, ale predovšetkým nekonečnými 

možnosťami jeho variability. Technikou 

ručného ohýbania a viazania drôtu, 

ktorú si zvolila, sa priblížila k princípom 

drotárskeho remesla. V  tvorbe výtvar-

níčky sa k nemu vzťahuje aj niekoľko 

prvkov, spomedzi ktorých autorke 

azda najbližšia bola i  dodnes zosta-

la plochá špirála - iste i vďaka svojmu 

príjemnému okrúhlemu tvaru a esovitej 

závitnici – náznaku nekonečna. 

V  náhrdelníkoch vyznačujúcich sa 

ornamentálnou virtuozitou (Púpavien-

ka), ktoré spočiatku dominovali v  tvor-

be výtvarníčky, rezonujú inšpirácie 

veľkomoravským šperkom i domácou 

ľudovou ornamentikou, ale podľa slov 

autorky aj podnety čerpané zo su-

merskej kultúry. Objavili sa v nich tiež 

prvky historických umeleckých slohov 

– najmä z  renesancie. Čerpala z  nej 

roku 1978, keď vytvorila v  spolupráci 

s  výtvarníčkou L. Purkyňovou pre či-

nohru Slovenského národného divadla 

v  Bratislave šperky pre účinkujúcich 

v dráme Viliama Shakespeara Othello. 

Bohatstvom orientálnej ornamentiky sa 

inšpirovala roku 1979, kedy so spomí-

nanou výtvarníčkou vyhotovila pre te-

levíznu inscenáciu Život je sen od Cal-

VÝTVARNÉ UMENIE

Drôt a farby
v rukách Remigie Biskupskej
Remigia Biskupská (*1927 Ružomberok) dostala do vienka tvorivosť a schopnosť pretvárať všedné ma-
teriály na originálne objekty. Výtvarníčkino cítenie a zmysel pre veci neobvyklé a krásne sa spolu s jej 
prirodzenou vrodenou zručnosťou premietali do mnohých predmetov, ktoré ju obklopovali. Najvýnimoč-
nejšími, výtvarne najvyzretejšími i najsystematickejšie rozvíjanými odvetviami v autorkinej tvorbe sa stalo 
maliarstvo a šperky z drôtu. Hoci maliarska výpoveď bola v jej tvorbe prvotná, svojou početnosťou i mno-
horakosťou výrazov nad ňou neskôr prevážila tvorba z drôtu.

Monika
Váleková

Flóra, strieborný drôt, morské perly, 2003 Púpavienka, strieborný drôt, 1970
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derona de la Barcu šperkové doplnky 

kostýmovej výpravy účinkujúcich. 

Svoju zručnosť, fantáziu i intelekt na-

plno rozvinula v 80. rokoch 20. storo-

čia, keď sa usilovala zachytiť prchavé 

okamihy života a dielam dala abstrakt-

ný výraz (Námraza, Slzy). Využitím 

kresby, lesku a  prirodzeného napätia 

tvárnej drôtenej línie dosiahla súlad 

daností materiálu s formou diela a jeho 

myšlienky. V tomto období začala drôt 

kombinovať s polodrahokamami zaují-

mavých tvarov a štruktúr. Často pou-

žívala i dodnes používa opály, acháty, 

perly i  jantár – jej srdcu azda najbližší. 

VÝTVARNÉ UMENIE

Romanca, strieborný drôt, chalcedón, 2008 Námraza, strieborný drôt, jantár, 1980
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Odklonila sa od ornamentálne založe-

nej kompozície a  pravidelnosť v šper-

koch nahradila asymetria. Diela vďaka 

typickému znaku zobrazovanej témy 

nadobudli čitateľnosť, ich myšlienka 

bola ľahko dešifrovateľnou. 

V 90. rokoch dosiahla slobodu ru-

kopisu čisto abstraktným vyjadrením. 

Uprednostnila kompozíciu postavenú 

na čistote línií, ktorých účinok umoc-

ňuje množením. Diela nadobudli dy-

namickejší výraz (Dar). Autorka rada 

vystihuje predovšetkým atmosféru, ná-

ladu a pocity. Témy prác často hraničia 

s vyjadrením slobody ľudského ducha, 

preto popri prírode siaha aj za námetmi 

do oblasti hudby a vesmíru. 

V umeleckej výpovedi Remigie Bis-

kupskej sa snúbi originalita technoló-

gie a  vycibrený výtvarný výraz spoje-

ný s  myšlienkovou hĺbkou. Autorka vo 

svojich dielach odráža estetické cítenie, 

myslenie a  bohatý pocitový svet člove-

ka žijúceho v  posledných desaťročiach 

druhého a na začiatku tretieho tisícročia. 

Do diel vkladá trvalé hodnoty osobitej 

a vzácnej životnej fi lozofi e, ktorá sa u nej 

spája s pozitívnym myslením a potrebou 

harmónie. Iste i tieto myšlienkové posol-

stvá spolu s výtvarnou čistotou a pôsobi-

vosťou diel predurčujú Biskupskej tvorbu 

k  tomu, aby inšpirovala umelcov pra-

cujúcich s drôtom, o čom svedčí v po-

slednom desaťročí ich rastúci záujem 

o kategóriu šperkárskej tvorby. O svoje 

skúsenosti sa rada delí ako lektorka rôz-

nych kurzov organizovaných v Bratislave, 

kde výtvarníčka žije a  tvorí. Zúčastňuje 

sa tiež tvorivých dielní Festivalov drotár-

stva, ktoré usporadúva Považské múze-

um v Žiline. Výtvarníčka je ich pravidel-

nou účastníčkou už od roku 1990, kedy 

vznikli so zámerom revitalizovať a aktua-

lizovať odkaz slovenského drotárstva.

Prierez maliarskou a  šperkárskou 

tvorbou výtvarníčky pripravilo pri prí-

ležitosti jej životného jubilea Považské 

múzeum v Žiline vo forme výstavy i au-

torskej monografi e nazvanej Vodopád 

Krásy. Drôt a  farby v  rukách Remigie 

Biskupskej. Výstava bude prístupná od 

5. 6. do 28. 6. 2012 v priestoroch Lip-

tovského múzea v Ružomberku.

Autorka je historička umenia

Fotografie: Anna Kucharčíková, Filip 

Lašut, archív R. Biskupskej

VÝTVARNÉ UMENIE

(vpravo) Dar, strieborný drôt, achát, 1993
(vľavo) Senníky, pastel, 62 x 51 cm, 1967

Mesačný svit, strieborný drôt, chalcedón, 
2008



istyListyL 5 201220

Milan bol bravúrny umelec a kresliar už 

počas vysokoškolského štúdia. Vytvo-

ril vlastný obrazový fenomén, na ktorý 

na Slovensku nikto nenaviazal. Lebo je 

náročný, vnútorne nesmierne silný a za-

kladá si na majstrovstve tvorby a duše. 

Vytvoril výraz, ktorý dokázal dať obrazu 

iba on. Jeho dielo je o ľuďoch, s pôso-

bivými picasovsko legérovskými prvka-

mi. V obrazoch autora prevažuje radosť 

a medziľudské šantenie, kde nechýba 

tanec, hudba a hostina. Aj keď sa jeho 

postavy málo usmievajú. Jeho ľudia, 

zvieratá a príroda sú maliarske plastiky. 

Originálne to zvýrazňovali jeho mono-

chrómne či ceruzkové maľby. Úsmev 

a šťastie tvoril svetlou, ľahkou a jasnou 

farbou a pohybom, kolektívom nekon-

fl iktných ľudí. Ešte aj býky, zvieratá cha-

rakterizujúce divokosť koridy, aj tie sú 

v autorových plátnach kľudné, ako spo-

ločník pre každú chvíľu.

Umelcovu tvorbu charakterizuje zák-

ladná mnohofi gurálna kompozícia. Po-

krýva celú obrazovú plochu. Za materiál 

si vyberal prevažne plátno, drevo a pa-

pier. Maľoval olejom, kreslil ceruzou. 

Do kompozície obrazovej plochy 

umiestňoval symboly. Okolité prostredie 

je iba naznačené. 

Maľoval prevažne rozmerné obrazy 

s desiatkami postáv. Ich zložitú koncep-

ciu nosil v hlave. Preto si mohol dovoliť 

maľovať monumentálne diela priamo 

na plátno. Počas tvorivého procesu ich 

korigoval a obohacoval o nové podnety 

a tvary. 

Do výtvarného života vstúpil kon-

com šesťdesiatych rokov. Vďaka je-

dinečnosti Milanovho talentu už v pr-

vých obrazoch dokázal formulovať 

základy svojho tvorivého posolstva, 

zdroje nápadov a  energie pre celoži-

votnú tvorbu. 

V „Zrodení Venuše“ (olej, 215x165 cm, 

1969) abstrahuje a deformuje ľudské 

tvary, akoby ich naťahoval a zároveň 

nadľahčoval. K tomuto typu maľby sa 

sporadicky vracia počas celého života. 

Je však úzko spätý s jeho základnou 

tvorivou líniou.

„Harlekýn a krava“ (olej, 100x90 cm, 

1967) je jedným z prvých obrazov, kto-

ré predznamenávajú možnosti tohto 

vývoja. V nádhernej tvarovej a farebnej 

kompozícii a osobitým myšlienkovým 

posolstvom. 

Obraz „V krajine“ (olej, 145x140 cm, 

1968) je neopakovateľným dielom, kto-

rým začína svoju nekonečnú cestu ľud-

ských dotykov. Nadsadené tvary žen-

ských tiel, bujaré poprsia a zmyselnosť 

dopĺňajú večné symboly zvierat, pár 

labutí.

Milan Chovanec 
Jeho tvorba zostáva večnou, jedinečnou 

Ľuboslav 
Moza

VÝTVARNÉ UMENIE

Svetový vývoj umenia má svoje umelecké smery, slohy, 
štýly, hnutia, osobnosti a mimoriadnych jedincov. Hod-
nota vkladu týchto mimoriadnych tvorcov je umelecky, 
zberateľsky i fi nančne výnimočná. Tvorili súčasť doby. 
Sú trvalou súčasťou budúcnosti. Sú spojovníkmi medzi 
umeleckými skupinami.

Milan Chovanec (1943–2008) je jedným z nich. Jeho 
rozsiahle monumentálne i komorné maliarske dielo je 
a zostane ojedinelým zjavom v slovenskom výtvarnom 
umení. Tvorbou nám objavil zdanlivo nepoznanú krásu 
dotykov a súžitia v ľudskom živote. Jeho farby a tvary. 
Zmyselnú náruživosť, dynamiku a hodnoty. Milanove 
obrazy sú predovšetkým o vzájomnej ľudskej komuniká-
cii. Plné, oslovujúce a zároveň vítajúce človeka pri vstupe 
do sveta, akým by mohol byť.

Mladosť, 1985
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Píšeme tu o dielach, ktoré tvoria zák-

lad autorovej tvorby. Jedným z ďalších 

fantastických diel je „Ženy a krava v zá-

hrade“ (olej, 175x175 cm, 1969). Štyri 

obnažené ženy pri rozhovore. Ženským 

postavám tu dáva silný erotický náboj 

(ako temer vo všetkých svojich obra-

zoch), farebne zdôrazňuje ich zmysel-

nosť. Kovovou, plastickou modeláciou 

im dáva vznešený výraz sôch. 

V sedemdesiatych rokoch cielene 

rozširuje ľudské množiny na obrazovej 

ploche. V týchto rokoch sa politickým 

moralistom nepáči nahé ženské telo, 

a tak musí autor v niektorých z obrazov 

ženu zahaliť. Avšak aj potom umelecky 

vyhráva v maľbe krásnych tvarov drapé-

rie. Ženy sú oblečené, akoby v priesvit-

nom hodvábe. Ako napríklad v obraze 

„Krajina“ ( olej, 120x175 cm, 1971).

Veľkú časť svojej tvorby venoval 

vlastnej rodine. Žene ( „Toaleta“, olej, 

90x100 cm, 1977), a deťom. (Akési ro-

dinné zastavenie v čase. Matku s deť-

mi na bicykloch v obraze „Výlet“, olej, 

170x135 cm, 1979.)

V osemdesiatych rokoch sa témy 

vlastnej rodiny zmocňuje cielenej-

šie. Usiluje sa zachytiť jej významo-

vú i osobnostnú krásu. („Materstvo“, 

olej, 120x150 cm, 1981, „Eva “, olej, 

100x100 cm, 1985). Postavám dáva ko-

vový nádych večnosti. Snaží sa neba-

nalizovať krásu, hľadá nové možnosti jej 

vyjadrenia. 

Počas celého tvorivého vývoja sa ve-

nuje kresbe. Kolorovaním ju zjemňuje. 

Pokračuje v nových hľadaniach ľud-

ských vzruchov. 

V deväťdesiatych rokoch sa Milan 

uzatvára pred zmätkami nového sveta. 

Venuje sa rodine a naďalej tvorí. Mimo-

riadne úspechy dosahuje vo variovaní 

zrelých a úspešných nápadov. Rozvíja 

svoju celoživotnú líniu dotykov a vzru-

šenia. Zmyselnosť v rozsiahlej kolekcii 

obrazov a kresieb ženských tiel. Monu-

mentalizuje ju, vidí v nej zmysel a posla-

nie života. V každej žene je ukrytá jeho 

Eva. Manželka.

Bol tvorivý, nápaditý. Pôvodné hod-

notné myšlienky i témy varioval a nachá-

dzal nové. Jeho obrazy sú hrou symbo-

lov. Detskou fantáziou. Snom stimulácie 

a rastu. 

Úžasný maliar, majster kresby, v slo-

venskej kultúre ojedinelý umelecký 

zjav. Mal vlastný rukopis. S charakte-

ristickými surrealistickými a hyper rea-

listickými prvkami, zmyselnou realitou, 

neutíchajúcou farebnosťou. Nevyhýbal 

sa abstrakcii, ktorú staval na pohybe 

živého, nepoznaného, tajomného sveta 

existencie. Tematicky varioval nekoneč-

nú myšlienku človeka a jeho vzťahov. 

K sebe samému, k rodine a k spoloč-

nosti, ktorá ho obklopovala. Dominant-

né viacfi gurálne zostavy dotváral, často 

v kruhových formátoch o neodmysliteľ-

né časti zelenej a hnedej prírody, zeme 

a stromov. Pracoval so symbolikou vý-

znamovým uplatnením zvierat a pred-

metov. V jeho diele však dominovala 

radosť a  hravosť života. Lebo tú videl 

a cítil. Autor vytvoril celoživotný veľký 

umelecký projekt, ktorý na Slovensku 

nemá obdobu.

Z bytovky v Ivánke pri Dunaji, kde 

prežil temer celý život, sa presťahoval 

do rodinného domu v Zálesí.

Miloval ľudí. Do obrazov vkladal 

veľké, až masové ľudské stretnutia, 

pikniky. Celý život maľovaním jeho 

rodiny maľoval ľudstvo. Krásne sny 

a pravdy. Svoju ženu a detstvo svojich 

VÝTVARNÉ UMENIE

Zábava, 1995

Milan nemal rád konvenciu. Ignoroval ju. Predstav si, že do občianskeho preukazu si zapisoval dátumy 
rande. A policajti mu to tolerovali. Umenie bolo pre neho všetko. Umenie bol jeho svet a život. Podpo-
rovala som ho, všestranne. Žila som jeho tvorbou. Celý jeho život bol mojim životom. Bolo to pekné. 
Obohacovalo ma to. Neskonale som ho milovala. Bol to pravý muž. Silný. Vážil si a ctil hodnoty tvorby 
a človeka. Jeho okolie bolo, tak ako v každej životnej epoche, v mnohom iné. Už vtedy boli v popredí 
majetky a falošná, neopodstatnená prestíž. Milan preto ľuďom nie moc dôveroval. Ťažšie si hľadal kama-
ráta. Nesmierne si vážil sochára Ludwika Korkoša a mnohých umelcov, ľudí, ktorí ho obklopovali a ctili 
hodnoty života, prírody štyroch ročných období, svet a jeho ľudskosť.

manželka Eva
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troch synov. To, čo vnášal do obrazov 

s  desiatkami ľudských postáv, niekoľ-

konásobne zvýraznil v neopakovateľ-

ných obrazoch svojej ženy a rodinných 

záberoch. Tieto obrazy boli súčasťou 

jeho života. Jeho rodina v nich žila tak, 

ako rástli deti a ako starli rodičia. Nád-

herne, ľudsky.

Milan Chovanec (1943–2008) sa na-

rodil 9. januára v Dobrej Nive. Po štú-

diách na bratislavskej Strednej škole 

umeleckého priemyslu pokračoval vo 

vzdelávaní na Vysokej škole výtvarných 

umení. Túto absolvoval na oddelení 

voľnej a monumentálnej maľby u profe-

sora Petra Matejku v roku 1967.

Vytvoril niekoľko krásnych monu-

mentálnych umeleckých diel v archi-

tektúre. Jednou z najznámejších je 

vynikajúca freska vo vestibule bývalej 

mládežníckej organizácie na Pražskej 

ulici v Bratislave (300 x 550 cm). Maľba 

na dreve „Mier“ sa nachádzala v spolo-

čenskej miestnosti slobodárne bývalej 

dimitrovky v rozmeroch 700x700 cm. 

Vystavoval na desiatkach výstav, 

samostatných i kolektívnych, doma 

i  v  zahraničí. Je nositeľom viacerých 

cien a ocenení. Diela autora sú trvalý-

mi klenotmi zbierok galerijných i u súk-

romných zberateľov. Je o ne stále väčší 

záujem, najmä zo zahraničia. 

Jeho dielo vždy vedelo osloviť ľudí. 

Zostane veľdielom aj pre budúcnosť. 

Veľký slovenský umelec, maliar ľud-

ských dotykov, na ktoré dnes ľudia jed-

noducho nemajú čas. A nevedia, ako 

veľmi im chýbajú.

Milan Chovanec je nositeľom Identifi -

kačného kódu Slovenska.

Autor je teoretik a historik umenia

Fotografie archív M. Chovanca

Ženy a býk, 1969

VÝTVARNÉ UMENIE



Praha je miestom, kde sa konajú čas 

od času výnimočné stretnutia a udalos-

ti. 28. marca popoludní sa ľudia zišli na 

Novej scéne Národného divadla, aby sa 

stali svedkami niečoho skutočne mimo-

riadneho. Poprosila som hlavného tvorcu 

tohto stretnutia, pána Jiřího Kyliána, aby 

nám prezradil všetko zo zákulisia osláv 

100. narodenín svojej mamičky.

Ak vás môžem poprosiť, začnite od za-

čiatku.

Když byla moje maminka malinká holčič-

ka, tak byla vlastně takové zázračné dítě. 

Ona byla taková česká Shirley Temple. 

Již ve svých deseti letech tančila profesi-

onálně sólové výstupy v divadlech, která 

byla díky ní beznadějně vyprodána.

Věnovala se hlavně španělským tan-

cům a milovala ruské tance. Měla úžas-

né charisma, které překonávalo i menší 

nedostatky v technice. Ona v podstatě 

ty diváky očarovala a uštkla je. 

Tančit přestala již ve 28 letech. Vdala 

se, měla dva syny a dále jen pečovala 

o rodinu. 

Představuji si, co všechno za svůj ži-

vot moje maminka prožila. Všechny ty 

války a politické převraty, první tanky, 

kulomety, atomové zbraně, osvobození 

sovětskou armádou, novou knutu, sta-

linismus, politické procesy a popravy, 

zprávy o prvních lidech na Měsíci, až po 

vstup počítačů do našich životů. Mám 

pocit, že je to nelidské a snad už nikdy 

v budoucnu nikdo nebude mít to štěstí, 

aby jeho život byl tak bohatý. 

Co se týče mne, já jsem byl od ma-

lička gymnasta, akrobat a chtěl jsem 

k cirkusu.

Prepáčte, že vás preruším, ale spomí-

nam si, že mi raz vaša mamička rozprá-

vala o  vašich začiatkoch. Bavila sa na 

chodbe so susedkou o jej dcére, ktorá 

chodila na balet. A vy ste sa jej pýtali, čo 

je to ten balet. Povedala vám, že se tam 

tancuje a baletky trebárs urobia špagát. 

Čo to je špagát, chcel ste vedieť a ma-

mička vám to vysvetlila. A vy ste ten špa-

gát hneď urobili a tým ste potvrdili svoj 

talent.

Ano, já skutečně chodil trénovat do Hu-

dební artistické zkušebny, která byla 

v Dlouhé ulici, než ji zrušili. Jednou mne 

maminka vzala na baletní představení 

Bachčisarajská fontána. Mně se to šíleně 

líbilo, byl jsem jak uhranutý a od té doby 

jsem nechtěl být ničím jiným než taneč-

níkem. Vymýšlet choreografi e jsem začal 

již ve věku čtrnácti, patnácti let.

Predpokladám, že vás mamička veľmi 

podporovala na vašej ceste stať sa pro-

fesionálnym tanečníkom, pretože tomu 

sama rozumela?

Ano, jakousi podporu jsem u ní měl, ale 

myslela si, že nemám vůbec žádný ta-

lent, že jsem jen takové trdlo. Učila mne 

doma taneček, který se jmenoval „Tu vo-

jáček…“ a já jsem vždycky začal špatnou 

nohou. Tak mi říkala: „Z tebe nikdy nic 

nebude!“

Absolvoval jsem přípravku Národ-

ního divadla a potom jsem nastoupil 

na Pražskou konzervatoř. V roce 1967 

Jiří Kilián Zuzana 
Štancelová

3 2012istyL 235 2012istyL

ROZHOVOR

Limbora bola hlavným 
programom na oslave 
100. narodenín pani 
Markéty Kyliánovej 

na Novej scéne 
Národného divadla 

v Prahe.
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jsem dostal nabídku jít studovat na 

Královskou akademii v Londýně, což mi 

začalo otevírat všechny dveře ve světě. 

Po roční stáži jsem podepsal smlouvu 

s proslulým Johnem Crankem, teh-

dejším choreografem ve Stuttgartu. 

V roce 1975 jsem se stal ředitelem Ne-

derlands Dans Theater v Haagu a vedl 

jsem ho 25 let. Nyní jsem na volné noze 

a hlavně v penzi.

Asi pred 15 rokmi vaša mamička prvý-

krát navštívila predstavenie folklórneho 

združenia Limbora. Teraz ste si vybra-

li práve týchto tanečníkov, zpevákov 

a hudobníkov, aby vytvorili veľkú časť 

programu zvláštneho predstavenia na 

počesť pani Kyliánovej. 

Moje maminka vždycky milovala hlav-

ně folklór. Měla k němu větší vztah než 

ke kterékoliv jiné taneční formě. Takže 

není nic zvláštního na tom, že si skupinu 

Limbora tolik oblíbila. Navštěvuje jejich 

představení už mnoho let. Ona miluje je 

a oni ji, čehož jsme byli svědky i na Nové 

scéně.

Já osobně jsem viděl Limboru už 

kdysi dávno, když při nějaké příležitosti 

tancovali na Staroměstském náměstí. 

Tam jsem se také seznámil s Marienkou 

Miňovou, která Limboru vede už 25 let 

a s paní Očovskou. Podruhé jsem je měl 

možnost vidět v profesionálním rámci 

Vinohradského divadla před několika 

lety. Byl jsem tím, co předvedli, doslova 

nadšený. Říkám si, jsou to amatéři, dřou 

celý rok po večerech a o víkendech, ale 

jejich úroveň je profesionální. Je vidět, že 

to dělají s velkým nadšením. Mají jiskru 

a dobré vedení, jsou disciplinovaní. Umě-

jí zpívat, umějí tančit, má to poezii. Stal 

jsem se jejich fandou.

Vráťme se zasa k oslavám narodenín va-

šej mamičky. Niečo také sa každý deň 

nestáva.

Představení jsem sám uváděl, abych po-

hovořil o životě paní Kyliánové. Promítali 

jsme dva fi lmy sestavené jednak z doku-

mentů, které se zachovaly, jednak z fotek 

z jejího vlastního alba. Velký prostor jsme 

věnovali Limboře, aby předvedla, co umí. 

Tím jsem se z toho vykroutil já, i když pů-

vodně si všichni zasvěcení představovali, 

že se tam budu prezentovat. Jenomže 

moje maminka je k mým věcem velmi 

kritická a já jsem jí chtěl poskytnout po-

dívanou jejího srdce.

Obrátil jsem se na Limboru, zda by 

mohli v tomto představení vystupovat. 

Byli velmi nadšení, cítili se poctěni, že to 

pro moji maminku mohou udělat. Myslím 

si, že přes počáteční nervozitu a strach 

to dopadlo velmi dobře. Ještě odpoled-

ne před začátkem to na Nové scéně vy-

padalo jako cikánský tábor, ale já jsem 

všem řekl: „ Tohle není vlastně předsta-

vení, berte to jako mejdan.“

Myslím, že sa vám to naozaj podarilo. At-

mosféra bola uvoľnená a jedinečná. Paní 

Kyliánová veselo a spontánne reagovala 

na vaše výzvy zo scény a celá Nová scé-

na bola zaplavovaná búrlivým potleskom 

na jej počesť, ako aj ocenenie výkonov 

vrtkých účinkujúcich.

Nesmírně si vážím jejich pomoci, jsem 

jim velice vděčný, navíc to udělali zadar-

mo. Samozřejmě ta celá akce: pronaj-

mutí divadla, personálu, následný raut; 

to vyžadovalo hodně dalších sil i pros-

tředků. Osobně si myslím, že člověku je 

100 let jen jednou za život, pokud vůbec. 

Velký dík patří panu Opělovi, který měl 

na starosti veškerou organizaci celého 

projektu. Přední člen činohry Národního 

divadla David Prachař vystoupil se scén-

kou, ve které ztělesňoval ženskou posta-

vu. Doslova se stal imaginární dcerou mé 

maminky, Markétkou, kterou si vždycky 

přála mít. Zatančili i studenti Pražské 

konzervatoře. Konečně členové Limbory 

tančili jako profesionálové, skvělé sólo na 

housle vystřihla Markéta Janoušková.

To odpoledne bylo naprosto unikátní, 

z jeviště i z hlediště vyzařovala veliká ra-

dost, která se poté přenesla i do foyer, 

kde se konal raut. Pozvání přijala napří-

klad paní Dagmar Havlová, starosta Pra-

hy 1 pan Oldřich Lomecký a můj přítel 

Bořek Šípek. V obecenstvu seděli hosté 

z Austrálie, ze Spojených států americ-

kých, z Kanady, Norska, Anglie, Belgie, 

Holandska, Francie, Německa a Make-

donie. Dovedete si to představit? Stálo 

jim to za to, aby přijeli. Považovali to za 

důležité, což vypovídá něco o charakte-

ru mé maminky. Já jí říkám divoženka. 

Kdysi jsem odmítl posílat jí z Holandska 

letenky, když měla přiletět, řekl jsem, aby 

použila koště.

Moje babička se dožila 99 let, ale tah-

leta paní Kyliánová má v sobě ještě něco 

navíc. Ta tu ještě nějakou dobu bude.

Na čo myslíte po takom krásnom zá-

žitku?

Musím začít přemýšlet o tom, kde a jak 

oslavíme tu stopadesátku. A ještě přitom 

překonat úspěch té předchozí oslavy na 

Nové scéně.

Ďakujem vám za rozhovor a želám pani 

Kyliánovej veľa zdravia a radosti do ďal-

ších rokov.

Autorka je výtvarníčka a scénografka

Fotografie archív súboru Limbora
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Partneři čísla

SLOVENSKÉ DIVADLO V PRAHE

17. ročník divadelného festivalu 

Kde: Divadlo bez zábradlí, Jungmannova 315, 
Praha 2

Kedy: 2. 6. 19.00 
Čo: Stanislav Štepka: Šťastné konce – čes-

ká premiéra

 Melancholická komédia Radošinského na-
ivného divadla o najdôležitejších miestach 
v srdci. Réžia: Juraj Nvota. Hrajú: Stanislav 
Štepka, Zuzana Krónerová a ďalší.

Kedy: 4. 6. 19.00
Čo: György Spiró: Prach

 Zamysleli ste sa už nad tým, čo by vás mohlo 
vytrhnúť z každodennosti? Z letargie zauží-
vaného kolobehu všedných dní? Réžia Juraj 
Nvota. Hrajú Szidi Tobias, Attila Mokos.

MÚZEJNÁ NOC 

V DOMU NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN

Kedy: 9. 6. 2012 
Kde: Dom národnostných menšín, Vocelova 

602/3, Praha 2. Slovenské programy sa 
uskutočnia v Galérii DNM a átriu.

Čo: 18.00, Spoločenský sál: Slovenskí, ruskí, 
nemeckí skladatelia v interpretácii žiakov 
Základnej umeleckej školy v Štefánikovej 
ulici v Prahe 5.

 19.00, Galéria DNM a átrium: „Kto si čo 
volí“. Odkaz slovenských literárnych osob-
ností, tentokrát predovšetkým žien: Zora 
Jesenská, Hana Ponická, Zlata Solivajsová 
a Dominik Tatarka.

 21.00: Filmový kaleidoskop so sprievodným 
slovom Vlada Štancela.

 23.00: Slovenské ľudové zvyky v kontexte 
strednej Európy. Veselé rozprávanie s ukáž-
kami z fi lmov a prezentáciou.

Slovenské programy Múzejnej noci pripravilo DO-
MUS SM v ČR vďaka fi nančnej podpore MK ČR 
a ÚSZZ v SR.
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25. – 27. 5. 2012
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