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Slovo úvodem

Mikroprojekt „Vzpomínky zmizelé v ãase – historická paměť měst Valaš-
ské Meziříãí a âadca ve starých fotografiích“ si kladl za cíl zachytit mi-
zející, nebo jiÏ dávno zmizelou, podobu měst Valašské Meziříãí a âadca 
a posílit tak zároveň vztah k místu, kde Ïijeme, prostřednictvím proÏitku 
historické paměti. DůleÏitým dokladem historické paměti města jsou 
přitom například dobové snímky a fotografie, zachycující kaÏdodenní 
realitu Ïivota v prostředí proměňujícím se v ãase. Právě ty se také staly 
hlavním předmětem zájmu autorského kolektivu, který je v jarních mě-
sících roku 2014 shromaÏďoval a to nejzajímavější Vám nyní předklá-
dá v broÏuře, kterou právě drÏíte v rukou. Pro zjištění okolností Ïivota 
v obou městech v dobách vymezených především 1. polovinou 20. století 
byl kladen důraz především na soupis vzpomínek pamětníků, konkrétní 
poznání však jiÏ ãasto limitoval jejich věk. Jiným negativem, na které je 
nutné hned v úvodu upozornit, můÏe být subjektivita zjištěných poznat-
ků. Výãet historických reálií a faktů zde proto neãekejte – vÏdyť jsou to 
právě ony drobné kaÏdodenní radosti a starosti, které, zahaleny závojem 
ãasu, píší s odstupem onu velkou historii lidského pokolení. NuÏe, pojďte 
se tedy zaãíst do následujících řádků, omluvte obãas drobné nepřesnos-
ti v zachycených vzpomínkách našich pamětníků a ponořte se s námi do 
starých dobrých ãasů...
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Vzpomínky zmizelé v čase – historická pamět 
města Valašské Meziříčí

První písemná zmínka o Valašském Meziříčí se v pramenech objevuje 
roku 1297, Krásno, ač jistě mnohem starší, se poprvé připomíná o dva 
roky později. Území současného města bylo na sklonku 13. století takřka 
liduprázdné, příhraniční hvozd patřil panovníkovi a jen zvolna sem od 
západu pronikala kolonizace vedená olomouckými biskupy. Přirozenou 
hranici mezi královským a biskupským majetkem tvořila řeka Beãva, 
přičemž Krásno leželo na půdě královské. Vesnička Krásno tvořila cen-
trum malého panství. Na městečko bylo Krásno povýšeno v roce 1491, 
roku 1540 bylo dočasně Janem z Pernštejna připojeno k Valašskému 
Meziříãí, za Viléma st. ze Žerotína se však Krásenští od města roku 
1548 odtrhli a obě města zůstala  samostatná aÏ do roku 1924.

• Letecký pohled na Krásno. Foto: z pozůstalosti O. ·růtka.
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 Valašské Meziříčí bylo založeno na křiÏovatce obchodních 
cest z Polska do Uher – taková poloha sice přinášela městu v dobách 
míru výhody, za válečných konfliktů však zkázu... Doba budování hra-
deb v 2. polovině 16. století, respektive vláda pánů ze Žerotína, je érou 
největšího rozkvětu našeho města, kromě řady privilegií má město v té 
době vlastní lázně, literátské bratrstvo, řemesla se řídí cechovními ar-
tikulemi, u hradeb si Žerotínové budují renesanční zámek… Konec 
šťastných časů přišel ale již záhy – smutné 17. století s sebou přineslo 
do obou měst požáry a morové epidemie, násilná rekatolizace vyhnala 
z domovů řady nekatolíků. Poslední ránu městu zasadila třicetiletá vál-
ka, kdy bylo několikrát vydrancováno a na jejím konci opět lehlo pope-
lem, většina obyvatel v jejím průběhu uprchla kvůli válečným útrapám 
nebo násilné rekatolizaci. Lánový rejstřík roku 1656 uvádí ve městě 263 
domů, z nichž však 148 bylo pustých a ještě v polovině 18. století mělo 
město a předměstí jen 164 domů. Až v 18. století dochází k opětovnému 
rozvoji, Îerotínové rozšiřují svůj zámek a do města přichází krása ba-
rokního umění, přičemž většina obyvatel se živí řemeslem.
 Poãátkem 19. století se začínají rozebírat hradby, postupně 
se rozvíjí znovu řemeslo a školství, po pádu feudalismu se Valašské Me-
ziříčí roku 1850 stalo sídlem okresního úřadu, časem i řady škol a kultur-
ních institucí, kdežto sousední Krásno kráčelo vstříc průmyslové revo-
luci. V polovině 19. století je již ve městě přes 300 domů a žije zde něco 
málo přes 2 000 obyvatel. V téže době se město začíná pyšnit, a ne neprá-
vem, hrdým přídomkem Valašské Athény. Tak o něm psali básníci i spi-
sovatelé vyznávající se ze své lásky ke zdejšímu kraji, za poznáním roz-
manité krásy Valašských Athén přijížděli do města první turisté. Město 
však nabízelo něco pro jeho další rozvoj mnohem důležitějšího, a sice 
rozvinuté hluboké kulturní povědomí, zvyšované a utužované četnými 
nižšími i středními školami, ve společnosti kultivované bohatou a aktiv-
ní spolkovou činností, podporovanou nadšenými Sokoly, přispěvateli 
Musejní společnosti i agilními divadelníky. Již roku 1871 bylo ve městě 
založeno ãeské gymnázium, následované o tři roky později odbornou 
školou, roku 1903 se začalo vyučovat v uãitelském ústavu, o čtyři roky 
později, roku 1907, je zde založeno dívãí gymnázium, v následujícím 
roce sem malíř Rudolf Schlattauer přesouvá ze Zašové gobelínové díl-
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ny, roku 1911 výčet nově založených školských ústavů završuje Zemský 
ústav pro hluchoněmé. Zapomenout nesmíme ani na čtenářské a vzdělá-
vací spolky, které se staly od 60. let 19. století nositelem místního kultur-
ního a společenského života, kde se sdružovaly převážně střední vrstvy 
z řad drobných živnostníků a řemeslníků a nepočetná česká inteligence. 
Svého mecenáše nacházeli v osobnosti Aloise Mikyšky (1831–1903), 
který stál u založení řady zdejších spolků. Valašské Meziříčí zároveň pl-
nilo funkci jednoho z městských středisek chudého Valašska, přestože 
doplácelo na částečnou izolovanost celého kraje a pomalý hospodářský 
rozvoj, nastolený místní komunální politikou spojenou s odmítáním 
průmyslu v 2. polovině 19. století. Zájem nejširší veřejnosti o tento 
polozapomenutý kraj ale vzbudila teprve Národopisná výstava ãesko-
slovanská v Praze roku 1895, která povýšila Valašsko díky prosté kráse 
jeho roubenek, lidovému folkloru a festivitám na obdivovaný a vyhledá-
vaný region.

• Fotografie O. ·růtka, dle které roku 1902 vznikla známá pohlednice s vyobrazením kon-
viktu a zámku hraběte Îerotína (dnešní dětský domov). Foto: z pozůstalosti O. ·růtka.
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 Do popředí Valašské Meziříčí vyneslo i proslulé divadelnictví, 
město se chlubilo také širokou škálou pěveckých souborů, jejichž vý-
znam přesahoval hranice regionu. K rozvoji spolkové činnosti došlo sice 
až po vydání spolkového zákona roku 1867, ale vrcholné vzepětí těchto 
aktivit přichází již koncem 19. a na počátku 20. století. 
 První desetiletí 20. století se nesla ve znamení průmy-
slového i společenského rozvoje obou měst. Za Valašské Meziříčí, 
respektive Valašsko, se stal roku 1907 poslancem říšského sněmu Ra-
kouska-Uherska pozdější první československý prezident, Tomáš Garri-
gue Masaryk. Malíř Rudolf Schlattauer zde o rok později otevřel první 
gobelínovou školu v českých zemích, roku 1911 zde byl založen Zemský 
ústav pro hluchoněmé.

• Panorama Valašského Me-
ziříãí ze StráÏky. Foto: z pozů-
stalosti O. ·růtka.

• Pohled na Valašské Meziříãí 
z Obory. Foto: z pozůstalosti 
O. ·růtka.
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 Už od roku 1919 probíhala jednání o sloučení obou měst, která 
vyústila v konečné sloučení Valašského Meziříčí a Krásna od 1. ledna 1924.
 Připojení průmyslového Krásna učinilo z Valašského Meziříčí 
nově i centrum průmyslové výroby. Staré Krásno však dnes již neexistu-
je. V 80. letech padlo za oběť budování průtahu městem, kdy k tomuto 
účelu bohužel posloužila původní středověká cesta, kvůli jejímuž rozší-
ření byla zbourána okolní zástavba a vykácena letitá kaštanová alej.

• Je se ãím chlubit? Foto: archiv Muzea regionu Valašsko (dále jen MRV).

 Smutným mementem do dnešních dní tak zůstává jen krásen-
ská radnice, svatojakubský kostel a několik barokních soch. V povědo-
mí místních již neexistuje ani onen hrdý přídomek, kterým se město 
postupně přestalo pyšnit s nacistickou okupací. Jak ale na město a život 
v něm vzpomínají oni pamětníci, kteří sami zažili nebo ze vzpomínek 
svých předků pamatují odlesky jeho dnes již zmizelé slávy?

 Nedílnou součástí života obyvatel měst i vesnic v dřívějších do-
bách byla pravidelná návštěva kostela – a těch bylo v Meziříčí i Krásně 
hned několik.
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• Stará krásenská radnice na okraji někdejší kaštanovo-lipové aleje. Foto: z pozůstalosti 
O. ·růtka.

• Staveniště budoucího Zemského ústavu pro hluchoněmé se Vsetínskou ulicí nalevo. Foto: 
z pozůstalosti O. ·růtka.
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• Josef Belháã, Hostinec Nový svět (dat. 1933). Ze sbírek MRV.

• Zájezdní hostinec Nový svět stál na rohu mezi dnešními ulicemi Vsetínská a Ša-
faříkova – v době svého vzniku jej obklopovaly především stodoly a zapít prodej 
sem chodívali převážně obchodníci s dobytkem, dnes již bychom jej zde hledali 
marně. Foto: archiv MRV.  
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• Karel Lehký-Brodský 
(1897–1942), KříÏkovské-
ho ulice (dat. 1936). Ze 
sbírek MRV.

• Tento kout města se za 
těch téměř osm desetiletí, 
co od vzniku díla uplynuly, 
příliš nezměnil. Foto: ar-
chiv MRV.
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 Mimo farního kostela v blízkosti náměstí sloužil svému úče-
lu až do 2. poloviny 20. století kostelík zasvěcený Nejsvětější Trojici 
na dnešní Sokolské ulici. Otázka jeho stáří zůstává vzhledem k chy-
bějícím pramenům nejasná. Ještě koncem 19. století přitom panovaly 
domněnky, že je vystavěn ve „staroslovanském“ slohu, jakým se stavě-
lo v dobách Cyrila a Metoděje, případně býval pro svou polodřevěnou 
konstrukci mylně označován za projev lidového stavitelství. Naopak dle 
málo známé pověsti měl kostel postavit rytíř Jan Îernovský ze Îernoví 
(† 1585), který v hlubokém lese zabloudil při lovu a vyvedla jej z něj ho-
lubice až k branám města. Jako dík za záchranu svého života měl nechat 
vystavět kostelík zasvěcený právě sv. Trojici. V 17. století se stal kostelem 
poutním; až do počátku 50. let 20. století pak k němu směřovaly slavné 
svatotrojiční poutě, jejichž sláva v barokních letech 17. a 18. století vedla 
dokonce k úvahám založit při kostele klášter. Kolem kostela se původně 
rozkládal také hřbitov, který sloužil svému účelu až do konce 19. století; 
pohřby v samotném kostele dokládají i dochované šlechtické
a měšťanské náhrobky.

• Poutní kostelík Nejsvětější Trojice v dobách, kdy se kolem něj ještě rozkládal hřbitov. Foto: 
z pozůstalosti O. ·růtka.
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• Bohumír Jaroněk, Hřbitov ve Valašském Meziříãí (dat. 1901). Pohled od vchodu na 
hřbitov na jiÏní stranu kostela Nejsv. Trojice ve Valašském Meziříãí za slunného podzim-
ního dne. Ze sbírek MRV.

• Kostelík sv. Trojice v majetku Muzea regionu Valašsko zpřístupňuje návštěvníkům expo-
zici sochařských a kamenických památek z regionu. Foto: archiv MRV.
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 Krásenští využívali svůj kostelík sv. Jakuba spolu s místní 
šlechtou, která bydlela v blízkém zámku Kinských. Však také rádi vzpo-
mínají, jak hraběnka Seilernová se svými komteskami sedávala při mši 
v překrásných šatech v předních lavicích.1

• Kostelík sv. Jakuba v Krásně. Foto: z pozůstalosti O. ·růtka.

 Valašské Meziříčí a Krásno by pravděpodobně nedosáhlo nikdy 
takového věhlasu, kdyby neleželo na křiÏovatce cest – ať už to byly v dáv-
ných dobách prastaré cesty obchodní, nebo v době průmyslové revoluce 
nově zrozené cesty Ïelezniãní. Bylo to právě staré krásenské nádraÏí, 
které se stalo zdejším občanům 1. 11. 1884 pomyslnou branou do světa 
– právě tehdy zde byla totiž zahájena doprava na trati Hranice na Moravě 
– Valašské Meziříčí. Odtud také začaly putovat do celého světa sklářské 
výrobky firmy Reich, které dříve musely absolvovat na své cestě k zákaz-
níkům strastiplnou jízdu na koňských povozech k nejbližší železniční 
stanici v Polomi. V nádražní restauraci, jejímž nájemcem se ve 30. letech 
20. století stal Antonín Duřpek (1889–1978), si krátili volnou chvíli 
při čekání na vlak jak cestující, tak sem rádi přicházeli i místní, „jen tak 
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pobýt“. Pan Duřpek své první pracovní zkušenosti získával v zahraniãních 
letoviscích a lázních, po vzniku samostatného âeskoslovenska se ale vrá-
til zpět do vlasti, oÏenil se a usadil se v Olomouci-âernovíře. Tam se také 
narodilo jeho jediné dítě, Květoslava Duřpeková (nar. 1921). V Olomouci 
se však dlouho nezdrÏel a kdyÏ zjistil, Ïe ve ·ternberku je moÏné si prona-
jmout nádraÏní restauraci, neváhal a s rodinou se opět přestěhoval. Zde 
poprvé totiÏ mohl předvést své ãíšnické umění, kterému se nauãil v zahra-
niãí, a hosté skuteãně přicházeli stále ve větším poãtu, nakonec se štern-
berská nádraÏní restaurace stala oblíbeným místem schůzek olomoucké 
smetánky. Toulavé boty však pana Duřpeka nenechaly dlouho pobýt na 
jednom místě, a tak s nabídkou pronájmu krásenské nádraÏní restaura-
ce, na Ïelezniãní křiÏovatce, odkud se rozjíÏděly vlaky do pěti směrů, při-
šla v jeho kariéře nabídka, která se neodmítá.2

• Krásenská nádraÏní budova, kde provozoval svou restauraci ve 30. letech 20. století 
pan Antonín Duřpek. Foto: archiv MRV.
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 NádraÏní restaurace v Krásně se stala pro pana Duřpeka příle-
Ïitostí, jak předvést své profesní kvality před místními obyvateli i návštěv-
níky Valašska. A tento podnik pod jeho vedením opravdu vzkvétal 
a měnil tvář. Hned po svém příchodu si nechal dle vlastního návrhu vyro-
bit u valašskomeziříãské firmy nový reprezentativní příborník, hosté se jen 
hrnuli také na vynikající speciality z kuchyně paní Duřpekové. Ta vstávala 
ještě za tmy, aby stihla napéct mouãníky a navařit dobroty pro zákazníky 
z prvních ranních vlaků, kteří si pro jiÏ připravené balíãky pouze vyskoãili 
z vlaku a mohli cestovat dál. Ale i samotná nádraÏní restaurace II. a III. 
třídy měla co nabídnout; hosty den co den vítaly ãerstvé květiny na všech 
stolech, nad kterými se vznášela vůně zdejších specialit, gulášové a dršť-
kové polévky. âervený koberec před příborníkem jen zářil, na zdech visely 
obrazy valašských výtvarníků a spokojeným zákazníkům servíroval jídlo 
ãi kávu v porcelánovém servisu s monogramem AD, na zakázku vyrobe-
ným v karlovarské porcelánce, personál restaurace pod bedlivým dozorem 
vrchního, Hynka Bezouška.3

• Interiér Duřpekovy nádraÏní restaurace; příborník je nyní k vidění ve vstupním foyer 
zámku Kinských ve Valašském Meziříãí v expozici Muzejní kavárniãka Antonína Duřpeka. 
Foto: z pozůstalosti K. Duřpekové, zapůjãeno p. Přikrylem.
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 Mraãna se nad Duřpekovou restaurací stáhla s otevřením nové 
nádraÏní budovy, spoleãné pro obě města. Pan Duřpek koncesi pro no-
vou restauraci bohuÏel nezískal a město tak nenávratně přišlo o jedno 
z oblíbených míst zastavení místních i přespolních návštěvníků... Přes-
to vzpomínka na pana Duřpeka nezmizela – onen na zakázku vyrobený 
příborník, který byl chloubou krásenské „nádraÏky“, věnovala jeho dcera 
Květoslava meziříãskému muzeu. Jeho broušená skla i gobelín Jara Ku-
ãery v lunetě zůstaly dochovány do dnešních dní přesně tak, jak jej pan 
Duřpek pamatoval. Pouze jedno ze zrcadel nevydrÏelo bombardování Va-
lašského Meziříãí na sklonku 2. světové války a prasklina tak upomíná na 
pomíjivost osudů lidí i věcí. MoÏná si ještě někteří z vás vzpomenou na no-
blesního pana Duřpeka, procházejícího se vÏdy městem s kvítkem v klopě 
kabátu, hůlkou špacírkou a milým úsměvem. Sportovci jej jistě potkávali 
prohánějíce se na bruslích kolumbuskách po rozliãných ledových plochách 
v samotném městě i jeho okolí.4

• Antonín Duřpek při jednom ze svých 
oblíbených výletů, na nedaleké Pus-
tevny, v roce 1961. Foto: z pozůstalosti 
K. Duřpekové, zapůjãeno p. Přikrylem.

• ManÏelé Duřpekovi před svým 
domem na Svěrákově ulici, kam se 
přestěhovali po opuštění krásenské 
nádraÏní budovy. Foto: z pozůstalosti 
K. Duřpekové, zapůjãeno p. Přikrylem.
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 Nebyla to ale jen železnice, co stálo za růstem významu našeho 
souměstí. Města se totiž od pradávna etablovala především coby středis-
ka obchodu, služeb a řemesla a nejinak tomu bylo také zde. Za ulici se 
snad největší koncentrací řemeslníků platila především krásenská ulice 
Vrbenská. Za všechny zde žijící řemeslníky, jejichž soupis by vydal na 
několik stran, jmenujme alespoň hrnčíře; právě zde totiž měly své dílny 
dva nejslavnější meziříčské rody, Machainovi a Hauserovi.

• Jednou z nejoblíbenějších lokalit, na kterých se A. Duřpek „proháněl“ na brus-
lích, býval i rybník na Mlynářce. V pozadí krásenský zámek. Foto: archiv MRV.

• Jiří Bouda (*1934), Valašské Benátky (dat. 1994). Ze sbírek MRV.
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 Florián Hauser, první z proslavené hrnãířské rodiny Hause-
rů, přišel do Valašského Meziříčí počátkem 90. let 18. století. Hrnčíř-
skou tradici zde však založil až František Hauser v 80. letech 19. století, 
který se přiženil do džbánkařského rodu Havraníčků na Ščudlově. Roku 
1909 zakoupil se synem Karlem Hauserem st. (nar. 1886) domek s hrn-
čířskou dílnou po hrnčíři Štěpánovi na Vrbenské ul. čp. 263 v Krásně, 
kde až do 1. světové války vyráběli především kachle, s dekorováním mu 
vypomáhaly manželka a sestra. Karel Hauser ml. (1916–1972) proslavil 
rod typickou tzv. valašskou hrnčinou – jedná se o podglazurní bílé linky 
na červeném střepu, vycházející z místních stylizovaných rostlinných, 
zoomorfních a geometrických motivů. Po začlenění do Ústředí lidové 
umělecké výroby Uherské Hradiště musel Hauser sortiment tradiční 
užitkové hrnčiny rozšířit o nepůvodní tvorbu užité plastiky a drobných 
upomínkových předmětů. V dnešní době pokračuje v tradici rodu Karel 
Hauser nejml. (nar. 1945), který se vyučil řemeslu u svého otce.
 V domě ãp. 257 měl ve sledovaném období svou dílnu Josef 
Machain, zabývající se výrobou kamnových kachlí a džbánů, ve městě 
i širokém okolí proslulý především sloganem své firmy: „Na kamna – 
Machaina!“

• Ze zachycených domů se do dnešních dnů dochovaly pouze dva: dům, ve kterém se dnes 
nacházejí ordinace zubních lékařů a hospůdka Přístav. Foto: archiv MRV.
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• Hauserovi a Machainovi nebyli 
jediní hrnãíři ve městě; k těm pro-
slulým, jejichÏ jméno je v našem 
městě Ïivé do dnešních dní, patřil 
také Karel Wetter. Na fotografii při 
výrobě formy a keramické misky. 
Foto: archiv MRV.

 Řemeslníci však nebyli to je-
diné, co Vrbenskou ulici proslavilo. 
Část svého dětství zde prožily také dce-
ry Tauberovy, známé spíše jako Gabra 
a Málinka z proslulých knížek mladší 
z obou sester, Amálie Kutinové. První 
léta svého života strávily dívenky ve 
Štítné nad Vláří a teprve poté, co jejich 
tatínek odešel na penzi, se rodina při-
stěhovala do Valašského Meziříčí, kde 
obě děvčata navštěvovala dívčí gym-
názium. Domek na Vrbenské ulici ve 
Valašském Meziříčí, ve kterém rodina 
Tauberů žila, bychom dnes už hleda-
li marně; jako desítky dalších musel 
ustoupit asanaci a panelové výstavbě 
v 60. letech 20. století, staré Valašské 
Meziříčí a Krásno však zůstane živé 
v jejích knihách už napořád.

• Domek kamnáře Josefa Machaina na Vrbenské ulici. Foto: archiv MRV.
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• „Děti Tauberovy v âarovné zemi“ – potok Járek ve ·títné proslavilo především jedno z po-
kraãování Gabry a Málinky. Foto: z pozůstalosti L. Christa.

• Gabriela Tauberová alias „Gabra“. 
Foto: z pozůstalosti L. Christa.

• Amálie Tauberová (Kutinová) alias „Má-
linka“. Foto: z pozůstalosti L. Christa.
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• Původní hostinec zakoupil ãíšník Sta-
nislav Panáãek a vedle něj zaãal budovat 
hotel. Nové budově původní hostinec 
musel ustoupit. Autorem projektu byl 
jeho švagr, stavitel Alois Sedlář a pro-
voz v nové restauraci byl zahájen v roce 
1941. Foto: archiv MRV.

 Pamětníci dodnes nera-
di vzpomínají na vojáky, kteří tudy 
projíÏděli do nedalekých kasáren 
a hlukem vydávaným jejich těÏkou 
technikou jedoucí po ulicích dláÏ-
děných koãiãími hlavami vzbuzo-
vali v obyvatelích města oprávně-
nou hrůzu. To byly paneãku jiné 
ãasy, kdyÏ vojsko dříve přijíÏdělo 
do města vlakem a vojáci pak po-
chodovali v plné parádě, ãi spíše 
v plné polní, do svého zdejšího do-
ãasného domova.5

 Abychom však ve čte-
nářích nevzbudili mylný dojem, 
že řemeslníci v dřívějších dobách 
žili jen na Vrbenské, vzpomeňme 
například Jana Hyvnara (1891–
1972). Ten bydlel se svou rodinou 
v dnes jiÏ zbořeném domě vedle tzv. 
Staňkova domu na dnešní vsetínské 
ulici, kde měl ve dvoře dílnu a sklad 
kachlí – ano, byl také kamnářem. 
Z domu se rodina odstěhovala v říj-
nu roku 1971, na jaře 1972 byl dům 
zbořen v rámci přípravy prostoru 
pro průtah městem.

• František Fronãek, Hostinec U Lípy (dat. 
30. léta 20. století). Ze sbírek MRV.
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• Dům ãp. 213 na Vsetínské ulici, na fotografii vpravo roh Staňkova domu, který také padl 
za oběť asanaci města, v pozadí hotel Panáãek. Foto: ze soukromého archivu M. Klinkovské.

• Jan Hyvnar se svými uãni a dcerou. Foto: ze soukromého archivu M. Klinkovské.
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 Nakonec v duchu hesla, že řemeslo má zlaté dno, zavzpo-
mínejme i na meziříčské hodináře. Ve sledovaném čase ve Valašském 
Meziříčí působil Karel Demel, zlatník a hodinář. U něj se, jako poslední 
z Valašského Meziříãí, vyuãil hodinářem také Vladislav Holub (nar. 1941). 
Po komunistickém převratu mistr Demel o Ïivnost přišel a lidovým sou-
dem r. 1957 byl odsouzen k 7,5 letům vězení. S koncem trestu jej postihla 
mozková mrtvice a záhy po svém návratu do Valašského Meziříãí umírá. 
Ve Valašském Meziříãí odnepaměti působilo jen několik málo hodinářů, 
není tedy divu, Ïe řemeslo si udrÏelo vysokou prestiÏ.6

• Zaměstnanci bývalého Demelova hodinářství na fotografii z pol. 
60. let 20. století. Horní řada zleva: P. Janošek, F. Foltýn, V. Holub, 
dolní řada zleva: B. Adámek, J. Vala, P. Vala, T. (Dorek) Kubík, 
M. NároÏná, J. Îlebãík. Foto: ze soukromého archivu V.  Holuba.



•2 7 •

• Budova hodinářství J. Weisnera ve Valaš-
ském Meziříãí. Foto: archiv MRV.

 Společenský život měs-
ta se v minulosti odbýval přede-
vším na náměstí – ať už sem lidé 
přicházeli na úřady, za nákupy 
na trhy a jarmarky či jen za pří-
jemným setkáním. Nejinak tomu 
bylo i ve Valašském Meziříčí. 
V dějinách jeho náměstí vystřída-
lo několik názvů, v nejživější pa-
měti zůstávají například náměstí 
Dr. Edvarda Beneše, Stalingrad-
ské náměstí, přes Náměstí Svo-
body až k náměstí Míru.

• Dvorní ãást domu v ulici Îerotínova – dvorek a dílna se skladem kachlí. Foto: ze soukro-
mého archivu M. Klinkovské.
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• Na meziříãském náměstí míval budku slavný valašský hudebník strýc Matalík, kde si 
ukládal potřeby pro svůj přivýdělek, a sice hlídání kol. Foto: ze soukromého archivu V. Ho-
luba.

• Historická fotografie meziříãského náměstí ve Valašském Meziříãí, datovaná rokem 
1880. Foto: z pozůstalosti O. ·růtka.
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 Krásenské náměstí odjakživa vypadalo jinak než meziříč-
ské; jelikož Krásno vznikalo postupným růstem územního celku kolem 
obchodní trasy, odpovídalo vývoji městečka – narozdíl od Valašského 
Meziříčí, které vzniklo založením „na zeleném drnu“ a má tedy náměstí 
pravidelné – i jeho náměstí, které má ulicovou podobu. O to častěji se 
stávalo cílem procházek a dostaveníček nejen krásenských, ale i mezi-
říčských obyvatel, kteří sem korzovali hlavně o nedělích z meziříčského 
náměstí Mostní ulicí, neboť nabízelo příjemné spočinutí ve stínu tiše še-
velících listů kaštanovo-lipové aleje. Ta byla vysázena počátkem 19. sto-
letí a tvořily ji čtyři řady kaštanů a lip, táhnoucí se od budovy krásenské 
radnice po pozdně gotický kostelík sv. Jakuba Většího, který navazuje 
na starší, pravděpodobně románskou církevní stavbu, objevenou v jeho 
základech roku 1972. Do dnešních dnů je také bývalé krásenské náměs-
tí, které včetně aleje vzalo z valné části za své při budování dopravní in-
frastruktury a sídlišť Pod Oborou a Křižná, vroubeno řadou barokních 
soch převážně z 18. století. Většina z nich však nestojí na svém původ-
ním místě, například socha sv. Anny zde byla přemístěna od bývalé krá-
senské sklářské huti.
 S veřejným prostorem náměstí souvisely od pradávna také 
jarmarky a trhy, které se zde v pravidelných intervalech odehrávaly. 
Jarmarků se ve Valašském Meziříãí a sousedním Krásně do roka konalo 
šest; dva v Krásně při svátku sv. Jiří v dubnu a sv. Vavřince v srpnu, ve 
Valašském Meziříãí pak zbylé ãtyři, a sice: v úterý po Třech králích, v úterý 
po svátku sv. Trojice, v úterý po sv. Bartoloměji koncem srpna a poslední 
v úterý po sv. Martině. O jarmarku sv. Jiří prodával hrnãíř Hauser hliněné 
zvonce, a nejen proto se jarmarku říkalo zvonkový. Dělo se tak na paměť 
připomínky pověsti z dob třicetileté války, dle které v dobách, kdy přitáhli 
na Moravu ·védové, se ptal velitel posádky, který se jmenoval Jiří, jaký sva-
tý je nad oltářem kostela. KdyÏ mu řekli, Ïe sv. Jiří, nenechal město vypálit 
a i zvony mu nechal. Na paměť této události se proto prodávaly o jiřském 
jarmarku zvonky.7
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• Pondělní trh v Meziříãí. Foto: z pozůstalosti L. Christa.

•3 0 •

• Zelný trh na meziříãském náměstí. Foto: z pozůstalosti L. Christa.
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 Na jarmarcích si mohli místní i přespolní nakoupit zboÏí, které 
jinde nebylo, např. hraãky, boty, deky na koně, sukna, fajfky, křiváky 
i noÏe... Při jarmarcích v Meziříãí bývali na mostě rozloÏení Rumuni s ko-
berci s obrázky laní a jelenů – moÏná mnohým z vás také ještě visí podobný 
doma za postelí. U soch sv. Jana Nepomuckého a sv. Ignáce při horní stra-
ně mostu postávali Ïebráci-flašinetáři. U sochy sv. Johánka Nepomucké-
ho stával o jarmarcích verglář (flašinetář) Varhaníãek, kterému postával 
na flašinetu ochoãený papoušek. Ten „tahal planety“, ze kterých se zá-
jemci měli dozvědět svůj osud. U sochy sv. Ignáce postávali v trhový den 
(pondělí) a o jarmarcích bratři Zelenkové z Jarcové, velký slepý a maliãký, 
který ho vodil.8

• Flašinetář Varhaníãek. Foto: z pozůstalosti L. 
Christa.

 Na zdi Hasalovy hos-
pody měli písniãkáři rozvěšené 
obrázky, k nimÏ zpívali a dětem 
ukazovali děj hrůzostrašných 
písní, u schodků se prodávaly 
barvotisky, pod podloubím pa-
pírové růÏe,... zkrátka v době 
jarmarku se město zcela pro-
měnilo. Jarmarky znamenaly 
velikou událost především pro 
děti, které na všech těch krá-
sách mohly oãi nechat, bohuÏel 
ty z chudších rodin ãasto od-
cházely jen s pláãem, protoÏe 
hlavní pro rodiãe bylo rodinu 
obléknout a nakrmit, na slad-
kosti a hraãky ale uÏ peněz ne-
zbývalo.9
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• Neznámý autor, Pohled na Valašské Meziříãí od mostu (dat. 1854). V popředí je dřevěný 
most přes Beãvu s dvojicemi barokních soch na obou koncích mostu: sv. Liborem a sv. Va-
lentýnem na krásenském břehu a sv. Janem Nepomuckým a sv. Ignácem z Loyoly na straně 
meziříãské. Ze sbírek MRV.

• Původní dřevěný most byl postupně nahrazen kamenným a nakonec betono-
vým. Foto: archiv MRV.
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 Obyvatelé Valašského Meziříčí a Krásna se stejně jako všude 
jinde věnovali v průběhu roku různým festivitám, ať už to byly dětmi 
nejoblíbenější Vánoce, Masopust nebo Velikonoce, či jiné svátky. Před 
Vánocemi se děti ještě těšily na mikulášské druÏiny, kterých se v minulých 
ãasech po městě potulovalo v předveãer svátku tohoto světce celá řada. Mi-
kuláše vÏdy doprovázela řada andělů a ještě více ãertů, také Ïid s Ïidovkou, 
která chovala v peřině ze dřeva vyřezané dítě. Nedílnou souãástí skupiny 
byla i smrtka s kosou a policajt, před nimi všemi běhal v pestrobarevném 
obleãení, pošitém rolniãkami, laufr. V těchto mikulášských maskách si na 
skromné Ïivobytí přivydělávali chudí studenti, které ale měli místní rádi, 
proto i maškarám přilepšovali. KdyÏ napadl na Mikuláše sníh, vyprosili 
si studenti v panském dvoře saně a to teprve bývala paráda! 10

• Laufr. Foto: z pozůstalosti L. Christa.

 Jedním, dnes pozapomenu-
tým, ale dříve především v městském 
prostředí oblíbeným a hojně slaveným 
svátkem bývala i slavnost BoÏího 
těla, slavená 11. den po svátku Seslá-
ní Ducha svatého. Ve Valašském Mezi-
říãí střílel kaÏdoroãně o svátku BoÏího 
těla z moÏdíře v Oboře nebo zahradě 
Lidového domu hostinský Jan Stanãík, 
majitel zájezdního hostince na Zašov-
ské ulici, dodnes Ïivý v historkách coby 
veliký šprýmař a srandista. O svátku 
BoÏího těla však šly jeho proslulé Ïer-
tíky stranou a, jak vzpomíná L. Christ, 
„ ...z Obory se to pěkně neslo po celém 
městě a po té celé slávě byl ãerný jak 
ãert od prachu a ogary, poskakující 
kolem něho, téÏ dokonale poãernil, aby 
nešel z Obory ãerný sám.“ 11
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• Průvod BoÏího těla ulicemi Valašského Meziříãí. Foto: Archiv MRV.

• Hostinský Stanãík střílí o slavnostech BoÏího těla z moÏdíře. Foto: kronika L. Christa.
•3 4 •
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 Kromě církevních bývaly malým i velkým obyvatelům města 
v dřívějších dobách „malým svátkem“ příjezdy cirkusů. Ty mohly ve 
městě předvést své umění jen díky existenci zdejšího nákladního nádraÏí, 
neboť přijíÏděly po kolejích a za cirkusová zvířata se jednotlivé maringot-
ky zapřahaly aÏ na cestě k cílovému stanovišti. Těch bývalo ve městě víc; 
nejdříve snad stávaly na Stínadlech v místech, kde dnes najdeme hvěz-
dárnu. KdyÏ si však zaãali meziříãští hvězdáři budovat na místě dávného 
meziříãského popraviště svůj svatostánek vědy, musely cirkusy stanoviště 
opustit a usadily se v prostoru cviãiště za kasárnami. Tam mívaly k vidění 
dokonce i cviãené krokodýly. Zoologické zahrady byly vzácností, televizi 
měl málokdo, cestovalo se ještě méně, není proto divu, Ïe moÏnost spat-
řit cizokrajnou faunu prostřednictvím cirkusů si nechal ujít jen málokdo. 
Hlavně školou povinné děti se vÏdy těšily, Ïe do jejich třídy na pár týdnů 
zavítají děti cirkusáků – existovalo totiÏ nepsané pravidlo, Ïe taková třída 
měla lístky na cirkusové představení zdarma. Cirkusová šapitó dříve bý-
vala mnohem větší neÏ dnes, podpíraly je aÏ ãtyři stoÏáry a byla nádherně 
nasvětlená. Příchozí vítala cirkusová kapela, hrající místním cizokrajně 
znějící neznámé melodie z tribuny nad vstupní branou, nejbohatším ná-
vštěvníkům slouÏily lóÏe kolem arény. Ale i samotná reklama na předsta-
vení bývala velkým záÏitkem – do ulic města vyjel celý cirkusový průvod i se 
zvířaty, kapela vyhrávala do kroku, artisté předváděli přímo v ulicích své 
umění...12

 Kromě cirkusů bývaly hlavně dětmi oblíbené i stanoviště ko-
lotoãů, kterých jezdilo do města několik a zastavovaly se na stanovišti 
na Kamenci (u Rožnovské Bečvy). Tenkrát bývaly bohatě zdobené same-
tovými, zlatem a stříbrem vyšívanými závěsy, s dracouny a střapci, plné 
korálků a křišťálů. Děti jezdily na slonech, velbloudech, oslech, zebrách, 
koních i v koãáře a na káãi. Kolotoãe tehdy ale neměly elektrický pohon – 
děti vlezly dovnitř po Ïebříku a za „pět kousků tlaãených“ dostaly „dva 
kousky toãené“. Veãer kolotoãe nenasvětlovaly Ïárovky, ale zářící karbido-
vé lampy a kdyÏ se netoãil, „oblékal“ se kolotoã do pláten, aby se neušpinil 
a látky nevybledly.13



•3 6 •

• Stanoviště kolotoãů na Kamenci u RoÏnovské Beãvy. Foto: kronika L. Christa.

 Život v každém městě je 
určován nejen velkými událostmi, 
ale především drobnými životními 
osudy svých obyvatel. I naše měs-
to se mohlo pyšnit širokou škálou 
jedinců, stojících často na zcela 
opačných příčkách společenského 
žebříčku, neboť výjimkou zde nebyla 
ani šlechta, ale ani úplní chudáci. Ti 
druzí jmenovaní často dožívali v bídě 
v městských chudobincích... Valaš-
ské Meziříãí mělo svůj chudobinec na 
Îerotínově ulici, Krásno pod Oborou 
u mlýnské strouhy. O ãistotu ve špitá-
le, jak se chudobincům ve městě říka-
lo, se staraly řádové sestřiãky z kon-
gregace Sester sv. KříÏe. Ty se mimo 
jiné staraly i o vězenkyně v Ïenské 
trestnici nebo vyuãovaly děti ruãním 
pracím a hudbě.

• Klášter Milosrdných sester sv. Kří-
Ïe na Vsetínské ulici – jedna z dal-
ších architektonických dominant 
města, které padly za oběť budování 
nového města. Foto: archiv MRV.
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 Ač obyvatelé chudobinců budili u ostatních často ničím nepod-
ložený odpor a strach, přesto se řada z nich nesmazatelně zapsala do po-
vědomí místních. K nejoblíbenějším patřil třeba Vincek Brňovják, starý 
mládenec z meziříãského chudobince. V létě nosíval tvrdý slamák, obno-
šený Ïaket a prouÏkované kalhoty, v zimě chodil v dlouhém „koÏuchu“, na 
který byl náleÏitě pyšný, vÏdyť mu jej kdysi věnoval dr. Benda, který v něm 
původně jezdíval na saních k pacientům. Zvláštní Ïivotní příběh byl také 
spjat s bývalým šaškem hraběte Kinského, kterému nikdo neřekl jinak neÏ 
Vávra vešššš. Povídalo se o něm, Ïe je synem hraběte a sluÏky ze zámku. 
Jak to bylo ve skuteãnosti, uÏ se asi nikdy nedozvíme, pravdou však je, Ïe 
Rudolf Kinský se o tohoto svého domnělého bratra dobře staral, kdyÏ mu 
však došly peníze, na Vávru si ani nevzpomněl, a ten proto strávil zbytek 
Ïivota v chudobinci.14

• Vincek Brňovják. Foto: kronika 
L. Christa.

• Vávra vešššš. Foto: kronika L. Christa.
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• Meziříãský chudobinec. Foto: kronika L. Christa.

 Zato taková hrabata Kinských, to jsou příběhy na jiné povídá-
ní. Do města přišli roku 1815, kdy meziříčsko-rožnovské panství včetně 
meziříčského zámku a správní budovy s dvorem v Krásně koupil Franti-
šek Josef hrabě Kinský (1784–1823) od dcery posledního žerotínského 
majitele panství, Ludvíka Antonína. Po předčasné smrti hraběte Fran-
tiška Josefa Kinského nejprve panství vlastnilo společně pět jeho nezle-
tilých dětí, roku 1853 však nejmladší syn, Eugen Kinský (1815–1885), 
podíly svých sourozenců vykoupil a stal se zde jediným pánem. Již o rok 
později prodal městu žerotínský zámek v Meziříčí a přesídlil do součas-
ného zámku Kinských v Krásně, který nejspíše za tímto účelem nechal 
v 50. letech 19. století nákladně zrekonstruovat v tehdy módním empí-
rovém stylu. Názory na Eugenovu povahu se různí, společenský vliv mu 
však nelze upřít, v 60. letech 19. století dokonce působil jako starosta 
městečka Krásna. Po Eugenově smrti zdědil panství jeho druhorozený 
syn Rudolf (1854–1921), o kterém místní tradice hovoří jako o velkém 
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bouřlivákovi a milovníkovi hudby, tance a krásných žen. Raději než v pro-
vinčním Krásně však Rudolf pochopitelně pobýval v kulturních centrech 
monarchie, Bad Ischlu, Badenu, Vídni či Budapešti. Každá zábava však 
něco stojí a není tedy divu, že se Rudolf díky svým zálibám začal dostávat 
do dluhů. Zpočátku své vlády na zdejším panství se Rudolf ještě snažil 
své území rozšířit, a to často mnohem nevybíravějšími způsoby než jeho 
otec, zabavoval například pozemky sousedící s hraběcími. Roku 1898 
prodal zbytek panství Meziříčí a Rožnov baronu Popperovi z Podhradí, 
zbyl mu tedy jen zámek a velkostatek v Krásně. Ať uÏ byla jeho povaha 
jakákoliv, hlavně místní malí kluci na něj nedali dopustit, neboť je obãas 
svezl ve svém voze, které bychom v té době ve městě i jeho okolí spoãítali na 
prstech jedné ruky – ano, taková to byla vzácnost a šťastlivci, kterým byla 
dopřána ona ãest být svezen samotným panem hrabětem, na to nadosmrti 
nezapomněli.15

 Dokud měl hrabě Rudolf z ãeho, rozhazoval majetek plnýma ru-
kama. Svému koãímu Kubešovi například věnoval na penzi velký pozemek 
naproti zámku.16

• Rudolf Kinský byl milovníkem „rychlých kol“ – na fotografii tedy jak jinak neÏ za volan-
tem svého hraběcího vozu. Foto: z pozůstalosti O. ·růtka.
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• Hraběcí koãí Kubeša. Foto: z pozůstalosti L. Christa.

 Rudolf stejně jako jeho otec zastával post starosty Krásna, do-
konce dvakrát. Z jeho finančních problémů však nevedla časem stejně 
jiná cesta než nařízená dražba majetku; roku 1913 tak zámek i s přilehlý-
mi pozemky zakoupil hrabě Ladislav Seilern-Aspang (1886–1976). 
Spolu s rodinou se zde však ukazoval málokdy, brzy po zakoupení pan-
ství totiž v Evropě vypukla 1. světová válka, kdy byl zámek zabrán pro 
potřeby vojenského lazaretu.
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• Vojenský lazaret v zámku Kinských za 1. světové války. Foto: Archiv MRV.

• Muslimská modlitebna tureckých vojáků v gymnáziu v roce 1917. Foto: archiv MRV.
•4 1 •
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• Kresba tureckého vojáka. Foto:  
z pozůstalosti L. Christa.

 V roce 1916 se Ladislav stal dědicem rodového sídla v Mi-
loticích a do Krásna už poté zajížděl jen přes léto. Funkci komorníka 
krásenského zámku zastával v těchto letech Johann Halašta. Před zám-
kem tehdy rostly hlohy, po fasádě se pnuly k nebesům popínavé rostliny a do 
sluÏebního bytu pana správce, velmi temného a obloÏeného navíc tmavým 
dřevem, se vcházelo dnes jiÏ neexistujícím vchodem v přízemí zámecké 
přístavby. Okna v přízemí zdobily kované mříÏe, kdeÏto reprezentativním 
místnostem v patře poskytovaly příjemné zastínění tmavě zelené dřevěné 
Ïaluzie. Přízemí zámku slouÏilo spíše jako hospodářské zázemí, do pro-
stor pod zimní zahradou zajíÏděly koãáry, jen sál slouÏil ke konání spole-
ãenských událostí (takto se koneckonců děje aÏ do dnešních dní). Schodi-
ště do patra však bylo příslibem vstupu do zcela jiného světa; jiÏ samotné 
schody pokrýval ãervený koberec, podlahy v patře zdobily luxusní parkety, 
na stěnách taneãního sálu se blyštěla benátská zrcadla. Této parády si 
Seilernové, jak jiÏ bylo řeãeno, příliš neuÏili. Do města přijíÏděli jen přes 
léto, většinou však v doprovodu ãetných přátel, se kterými trávili volný ãas 
nejraději hrou tenisu na kurtu přímo v zámeckém parku ãi při honech po-
blíÏ velkostatku Mariánského dvora pod Juřinkou.
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• Zámecký park s tenisovým kurtem a altánem. Foto: archiv MRV.

 Do parku s vodotryskem, plného cizokrajných dřevin a krásných 
květinových záhonů, se však tehdy dostali jen odváÏlivci, hlavně tedy z řad 
zvědavých místních kluků, kteří riskovali roztrÏení kalhot při přelézání 
kovaného plotu s ostrými hroty. Méně otrlí se spokojili se zvědavým naku-
kováním přes plot na korzující hraběnku Seilernovou s komteskami. Jed-
nu dobu se pásli v zámeckém parku také koně a pro potěchu si zde panstvo 
drÏelo ochoãenou srnku.17

 V nedaleké Oboře se nacházel také panský sklep krásenského dvo-
ra, urãený pro skladování vína a ovoce. Dalo se do něj dokonce zajet s koň-
ským povozem, který se tam po vyloÏení vytoãil a vyjel ven. Za 2. světové 
války v něm měla sklad munice německá armáda a s koncem války jej chtěla 
vyhodit do vzduchu. Tehdejší správce statku p. Bosek zabil proto dvě prasa-
ta a Němce pohostil pod podmínkou, Ïe co nejvíce munice odvezou. Díky jeho 
snaze tak byly škody způsobené odstřelem jiÏ nepotřebného sklepa minima-
lizovány. Po válce jeho pozůstatky poslouÏily malým skautům, kteří se sem, 
na místo, kde uÏ zůstal jen malý zatopený kráter, rádi vydávali na stezky 
odvahy. 
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 V přístavku zámecké budovy z poãátku 20. století měli své dílny 
a zázemí zahradníci a údrÏbáři. Také zde ale byla ledárna, kam se vozily 
ledové kvádry lámané na rybníce Mlynářka. V ledárně se kvádry prosypá-
valy pilinami, velká ledárna byla i v hospodářském dvoře, další v hotelu 
Radhošť, která byla tak kvalitně postavená, Ïe ji při demolici budovy tak-
řka nešlo zbourat.18

• Obora za I. republiky. Foto: archiv MRV.

 S příchodem německé okupace a vyhlášením Protektorátu Če-
chy a Morava se začal Ladislav Seilern na Valašsku postupně zbavovat 
majetku. Roku 1940 prodal řadu stavebních parcel v oblasti Obory, do-
konce zvažoval možnost rozprodat na stavební pozemky zámecký park. 
Naštěstí i v době 2. světové války ve městě aktivně působila Musejní 
společnost a díky jejímu tehdejšímu předsedovi, Miloši Kašlíkovi, nebyl 
park rozprodán a ze zámku se nestal nájemní obytný dům, ale byl zacho-
ván pro budoucí kulturní a společenské využití.
 Vzpomínkou na staré Krásno jsme začínali, vzpomínkou na něj 
také naše povídání ukončíme. Je z pera sochaře Leopolda Christa, jehož 
rukopisná kronika, v níž zachytil všechny krásy svého dětství, provází 
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čtenáře celým naším povídáním. 
Jen připomeňme, že ji psal v době, 
kdy krásenská alej ještě stála v plné 
síle a o jejím dalším osudu zatím 
neměl ani tušení, přesto je více než 
výmluvným mementem...  
 „Krásenská alej kaštanová 
– co asi studentů na ni vzpomíná. Co 
stisků a políbení ruky a nesmělých 
polibků viděla. Kolik něÏných pohla-
zení a slov slyšely ty stromy, váÏné, 
majestátní ve své kráse. S nimi la-
viãky ve stínu jejich korun, osvětleny 
jen sporým a mdlým světlem pouliãní 
lucerny, byly svědkem těchto prvních 
platonických lásek, přísně utajeny 
před rodiãi i profesory...“19

• Bývalé krásenské náměstí. Foto: archiv MRV.

• Někdejší krásenská kaštanovo-lipová 
alej. Foto: archiv MRV.
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• Jaroslava HýÏová (1915–1992), Krásenská alej (dat. 1959). Ze sbírek MRV.

• Stará krásenská alej, jak vidno na předchozím snímku, inspirovala bezpoãet umělců. Na 
přelomu 70. a 80. let však musela ustoupit budování sídliště Pod Oborou a ãtyřproudé sil-
nici spojující Vsetín s Hranicemi na Moravě. Foto: archiv MRV.

•4 6 •
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Spomienky stratené v čase – historická pamäť 
mesta Čadca v starých fotografi ách

 Mesto âadca je zasadená do ohybu Západných Karpát v blíz-
kosti hranice medzi Slovenskom, Českom a Poľskom. Leží v strede po-
vodia rieky Kysuce, ktorá dala názov celému regiónu. Doklady o obsad-
zovaní tohto kraja potvrdzujú, že medzi prvých osadníkov patrili Valasi, 
ktorí sa po stráňach spomenutého karpatského pohoria postupne so 
svojimi ovčími stádami obsadzovali výšinné časti pohorí. Bola to valaš-
ská kolonizácia. Zemepáni začali toto územie, predtým skoro nepo-
všimnuté, v 16. storočí obsadzovať novými osadníkmi. Na Kysuciach 
sa o to postarali najmä panstvá zo Strečna, ktoré takto kolonizovali vý-
chodné a severné Kysuce, z Budatína obsadzovali južnú (dolnú) časť až 
po Čadcu a západná časť pripadla panstvu v Bytči. 
 ZaloÏenie âadce bolo dielom Suňogovcov, ktorí mali svoje 
sídlo na hrade Budatín pri Žiline. V archívoch v Budapešti sa nachádza 
listina kráľa Ferdinanda I. z 19. júla 1554, v ktorej sa uvádza, že „v roku 
Pána 1534 urodzení páni Ladislav a MojÏiš Suňogovci ... zaãali stavať 
akúsi dedinu ... a taktieÏ v nej usídľovať poddaných a samotnú dedinu po-
menovali od prv spomínaného potoka âadca. K postavenej dedine mnohé 
vrchy, lesy, lúky, potoky pre seba zaujali a zaujmúc drÏia a násilím vlast-
nia.“ Tieto údaje jednoznaãne kladú zaloÏenie âadce do roku 1534. 
V roku 2014 si teda pripomíname 480. výročie jeho založenia. Každé-
mu osadníkovi pridelili pás zeme a na určitý čas, spravidla 12 rokov, ich 
nezaťažovali žiadnymi povinnosťami, aby si tam mohli postupne zriadiť 
svoje bývanie a začali hospodáriť. Tak sa v priebehu 16. a 17. storočia 
menila valašská kolonizácia na kolonizáciu kopaniãiarsku. O územie 
terajšej Čadce bol osobitný záujem, pretože tvorí prirodzený stred celé-
ho povodia Kysuce. Uchádzali sa oň panstvá zo Strečna, Budatína a tiež 
z Tešína. Pritom dochádzalo k početným sporom, ktoré trvali ešte na-
sledujúcich dvesto rokov. Koniec šarvátkam prinieslo až vytýčenie hra-
níc medzi vtedajším Uhorskom a Poľskom v 19. storočí. Rozpory medzi 
strečnianskym a budatínskym panstvom sa vyriešili v roku 1679, keď 
územie âadce odkúpilo streãnianske panstvo Esterházyovcov. Až po 
urovnaní týchto sporov sa začala Čadca meniť z málo významnej kopaniči-
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• Najvýznamnejšou sakrálnou stavebnou pamiatkou v Čadci je kostol sv. Bar-
tolomeja, postavený v rokoch 1734-35 na mieste staršieho dreveného kostola.

• Všetky tieto zmeny viedli 
k rozhodnutiu panovníãky 
Márie Terézie, ktorá v roku 
1778 vydala dekrét o povýšení 
âadce na mesteãko (oppidum) 
s právom konať štyri jarmoky 
roãne.

arskej osady na sídlo, v ktorom sa začali objavovať strediskové prvky. Pan-
stvo tu zriadilo svoju správu a lesný úrad, cirkevná správa tu ustanovila svo-
ju farnosť, do ktorej patrili aj okolité obce a v roku 1735 tu postavili kostol. 
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 Dôležitým dátumom v histórii mestečka bol tiež 4. december 
1848, keď dobrovoľníci zapojení do Slovenského povstania proti ma-
ďarskej nadvláde v rámci tzv. zimného ťaženia obsadili mesto. Vodcovia 
povstania Ľudovít Štúr a Jozef Miloslav Hurban prebývali na tunajšej 
fare, kde ich prichýlil dekan František Xaver Daniš. Čadca sa tak stala 
načas hlavným mestom oslobodenej časti Slovenska. Tu vydali povstalci 
známu výzvu K národu slovenskému, v ktorej vysvetľovali ciele povsta-
nia. K povstalcov sa tu pripojilo 30 dobrovoľníkov. Túto udalosť pripo-
mína na dnešnom Námestí slobody Pamätník SNR s dielom sochára 
Vojtecha Ihriského – reliéfom bojovníka, ktorý bol pôvodne umiestne-
ný na spomenutej fare.

• Stará fara s pamätnou tabuľou na pobyt vodcov povstania.
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• Reliéf na pomníku bol prenesený z pamät-
nej tabule, osadenej na fare v roku 1937.

Košicko-bohumínska Ïeleznica
 Významnejší stavebný rozvoj mesta nastal najmä po roku 
1871, keď cez Čadcu vybudovali Košicko-bohumínsku Ïelezniãnú 
trať, ktorá konečne odkliala mesto zo stáročnej izolácie.

• Prvá stanica Ïelezniãnej trate.
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• Jedinou pamiatkou zachovanou v pôvodnom stave je zastávka âadca-mesto. 

• Všade okolo stanice sa hromadilo rezivo urãené na vývoz.

Z pôvodných stavieb sa dodnes zachovala iba tá pri zastávke Čadca-
mesto. Îeleznica podnietila rozvoj priemyslovej výroby. Prví sa cho-
pili príležitosti podnikatelia v drevárskom priemysle, ktorí sa snažili 
zužitkovať bohatstvo Kysúc – drevo.
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• Potreby expedície si vyÏiadali rozširovať koľajisko na stanici. 

• Na reklame súkenky vidno, Ïe poãíta aj s expedíciou 
výrobkov po Ïeleznici.

Pri stanici vyrástla v roku 1873 prvá parná píla a po nej v roku 1889 ďal-
šia. Okolo stanice sa začal čulý podnikateľský ruch. Život v meste sa točil 
najmä okolo spracovávania dreva. No nielen drevom žilo mesto. V roku 
1904 sa začala výroba v továrni na výrobu súkna, ktorá v predvojnovej 
konjunktúre zamestnávala okolo 500 pracovníkov. 

 Treba dodať, že až 
do skončenia prvej svetovej 
vojny bolo mesto súčas-
ťou Rakúsko-uhorskej 
monarchie, kde sa v jej 
uhorskej časti uplatňoval 
systém tvrdej maďarizácie 
obyvateľstva. Tento proces 
sa ukončil až po vzniku 
âeskoslovenskej repub-
liky, v ktorej obyvatelia po 
rokoch maďarského útlaku 
získali možnosti slobod-
ného národného rozvoja, 
najmä v školstve a kultúre. 
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• Súkenka a kostol tvorili dominanty vtedajšej zástavby v meste.

Žiaľ, jedným z prvých opatrení, ktoré postihli mesto, bolo v roku 1921 zru-
šenie textilnej továrne, v dôsledku čoho prišlo o prácu okolo 500 robotní-
kov. Počas celého medzivojnového obdobia ostala najväčším zamestnáva-
teľom v meste iba parná píla, kde pracovalo okolo 100 robotníkov.
 Rozvoj Čadce v tých časoch podnietil fakt, že sa stala sídlom 
okresu a postupne okolo centra so stredom pri kostole vyrástli ďalšie bu-
dovy, ktoré posilňovali jej mestský charakter. Napriek tomu bolo až do po-
lovice minulého storočia málo rozvinuté. Svedčí o tom vývoj počtu obyva-
teľov. V roku 1785, teda pár rokov potom ako bola vyhlásená za mestečko, 
mala Čadca 2 616 obyvateľov. V roku 1938, teda za 150 rokov, tento počet 
vzrástol na 7 042 osôb. Za ďalších 20 rokov, v roku 1958 počet obyvateľov 
vzrástol na 10 800. V roku 2011 žilo v meste 26 669 ľudí.

Medzivojnové obdobie
 K významnému stavebnému rozvoju mesta došlo v tridsiatych 
rokoch. Jeho centrom je Námestie slobody, ktoré sa rozprestiera od rieky 
Kysuce až po Mestský dom – sídlo mestského úradu, ktorý je reprezentač-
ným objektom mesta. Bol vybudovaný v roku 1932 podľa projektu archi-
tekta Îigmunda Wertheimera na mieste bývalého Mýta.
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• V Mýte sa vyberali mýtne poplatky za prevoz tovarov cez hranicu. Mýtna stanica 
a Breunerov hostinec okolo roku 1925.

• Mestský dom sa odvtedy skoro vôbec nezmenil.

Touto výstavbou sa vytvoril stred mesta, ktorý si zachoval svoj vzhľad 
v podstate až do dneška. Tvorí ho dnešné Námestie slobody, na ktorom 
sú dominantami Mestský dom, kostol sv. Bartolomeja a pomník SNR 
pred ním.
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• Zaujímavá stavba Lackovho domu uÏ v dnešnom obraze mesta chýba.

• Okresný úrad má uÏ od roku 1990 prívlastok „bývalý“.

V tom čase postavili aj budovu okresného úradu, súdu a meštiansku 
školu, čím mesto získalo ďalšie dominanty. Z nich slúži svojmu účelu len 
budova okresného súdu, ostatné čakajú na svoje lepšie využitie. Budo-
vy bývalej meštianskej školy sa časom stali nadbytočnými v súčasnosti. 
Jedna z budov sa adaptuje na dom seniorov, o využití ostatných budov 
doteraz nie je rozhodnuté.



•5 6 •

• Tieto budovy bývalej meštianky ãakajú na adaptáciu na nové úãely.
 Podobnou reprezentačnou budovou mesta bol Palárikov dom, 
ktorý si v roku 1928 z iniciatívy miestneho odboru Matice slovenskej po-
stavili z vlastných zbierok obyvatelia Čadce. Vyše 50 rokov bol centrom 
kultúrneho diania v meste i na celých Kysuciach.

• Palárikov dom bol zaujímavý aj svojím originálnym stvárnením s prvkami kubistic-
kého slohu.

Po roku 1990, keď v meste už slúžil nový Dom kultúry, ho mesto vrátilo 
pôvodným majiteľom. Tí ho však prenajali obchodníkom s lacným texti-
lom a neskôr ho stihol ešte horší osud, keď v roku 2004 budova vyhorela. 
Jej pamiatku pripomína už len pomníček na nádvorí bývalého zhorenis-
ka, upraveného ako oddychový priestor. 
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• Palárikovo nádvorie zapĺňa medzeru po vyhorenej stavbe.

• Jej podobu pripomína pamätník, dielo so-
chára Jozefa Mundiera.

Podobný osud stihol aj Ïidov-
skú synagógu, (na obrázku za 
Palárikovým domom), ktorá 
tu mala svoje miesto od roku 
1864. V Čadci žilo pred vojnou 
bezmála štyristo Židov, ktorí 
zaujímali významné pozície 
v obchode a v slobodných povo-
laniach. Roku 1942 boli skoro 
všetci odvlečení do koncent-
račných táborov, kde zahynuli. 
Budovu po vojne využívali ako 
sklad a v roku 1970 ju zrúcali. 
Na jej mieste postavili nové sídlo 
okresného výboru KSS. Jedinou 
pamiatkou na židovskú komu-
nitu v meste je Park zmierenia 
na mieste bývalého židovského 
cintorína, kde je aj malý pomník 
obetiam holokaustu.
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• Socha Klepsidra v Parku porozumenia.

• Lackov a Kollárikov dom ešte z obdobia monarchie. Pred nimi pomník cisára Františka 
Jozefa. To všetko odniesol ãas.

Stavebnému boomu v sedem-
desiatych rokoch museli uvoľ-
niť miesto aj reprezentačné 
budovy v strede mesta, medzi 
nimi spomenutá fara, na mies-
te ktorej je nákupné centrum 
Družba a tiež známy Lackov 
a Kollárikov dom, ktoré vidíme 
na historickej fotogra8 i a ktoré 
boli asanované kvôli presme-
rovaniu hlavnej cesty E 11 cez 
stred mesta. Situáciu vyriešila 
až výstavba tunela Horelica, 
ktorý čiastočne vylúčil dopravu 
zo stredu mesta.
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• Dopravu cez mesto pomohol zredukovať tunel Horelica.

• Kostol získal dnešnú podo-
bu po poãetných prestavbách 
a modernizáciách.

Viaceré stavby v meste sa zachovali vďaka tomu, že boli včas zahrnuté 
do Zoznamu kultúrnych pamiatok Slovenska, čo zabraňovalo ich likvi-
dácii. Medzi ne patrí predovšetkým kostol svätého Bartolomeja v stre-
de mesta, ktorý podnes nestratil nič na svojej barokovej majestátnosti. 
Ešte zaujímavejší je jeho interiér, najmä oltárny obraz sv. Bartolomeja 
od známeho slovenského maliara Jozefa Božetecha Klemensa. Pozo-
ruhodné je aj vnútorné zariadenie kostola v barokovom slohu a sochy 
v areáli kostola.
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• Barokový sloh pripomína aj hlavný 
oltár so vzácnym obrazom.

• Z obdobia výstavby kostola je aj so-
cha Jána Nepomuckého v jeho areáli.

• Hotel Tatra tvorí zaãiatok pešej zóny na Palárikovej ulici.

•6 0 •
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• Vďaka zápisu v spomenutom zozname si hotel Tatra uchoval svoju tvár aj po renovácii.

• Textilke dal novú tvár podnikateľ po roku 
1990, to ju však nezachránilo.

• Dnes prebieha výroba len v administra-
tívnej budove bývalého kombinátu. Vyrá-
bajú tam elektrónky.

Priemysel – motor rozvoja
 Najvýznamnejším obdobím v histórii mesta boli roky po dru-
hej svetovej vojne, keď sa začal rozvoj priemyslu, ktorý bol motorom 
jeho všestranného rozvoja. V bývalej textilke z roku 1905 sa výroba ob-
novila hneď v auguste roku 1945 a v roku 1975 tu vybudovali veľký tex-
tilný kombinát Slovena âadca, v ktorom pracovalo vyše 2 000 ľudí. Ten 
však po roku 1990 v súkromných rukách skrachoval. Dnes sa vyrába len 
v administratívnej budove bývalého kombinátu.
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Podobne dopadla aj strojárska výroba v meste. Svoje počiatky mala 
ešte v roku 1944 ako Adlo pumpy, neskoršie to bol pobočný závod Tatra 
Kopřivnice, kde bolo taktiež vyše dvetisíc pracovníkov. Po roku 1990 sa 
transformoval na AVC (Automobilová výroba Čadca), no po roku 2000 
postupne obmedzoval výrobu, takže zanikol nielen ako právny subjekt, 
ale aj fyzicky, pretože na jeho mieste výrobné priestory v strede mesta 
využíva nákupné centrum Tempo a na mieste bývalých výrobných hál za 
Kysucou vznikol nákupný park.

• Tu sa ešte nie tak dávno vyrábali diely pre automobilky na Slovensku.

Od roku 1954 až do súčas-
nosti pracuje v meste vý-
robné družstvo Okrasa, 
špecialista na výrobu vi-
anočných ozdôb. Je to 
jediný podnik, ktorý bez 
zmeny názvu a zamera-
nia výroby prežil všetky 
reorganizačné a privati-
začné experimenty. • Sídlo výrobného druÏstva Okrasa.
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• A jeho výrobky, ktoré vyváÏajú do celého sveta.

Rozvoj priemyslu pod-
nietil veľkolepú výstav-
bu obytných súborov 
na sídliskách, v ktorých 
býva v súčasnosti tri štvr-
tiny obyvateľov mesta. 
Postupne boli vybudova-
né sídliská na Mierovej 
ulici a U Hluška, neskor-
šie v Martinkovom po-
toku, na Žarci a sídlisko 
Kýčerka.
 Zároveň s bytmi sa budovala ich technická infraštruktúra. 
V prvých povojnových rokoch sa dokončila elektrifikácia, potom nasle-
dovalo budovanie ciest, vodovodné siete, kanalizácia. Na prelome sto-
ročí sa realizovala aj plynofikácia mesta. Týmto rozvojovým aktivitám 
však padli za obeť viaceré cenné budovy. Od sedemdesiatych rokov bola 
vedená cez stred mesta euromagistrála E 11, ktorá pol storočia zneprí-
jemňovala život všetkým obyvateľom mesta. To sa podarilo čiastočne 
odstrániť výstavbou spomenutého tunela Horelica popod Capkov vrch. 
V roku 1971, sto rokov od začiatkov železničnej dopravy v meste, otvo-
rili novú budovu železničnej stanice a neskoršie prebudovali celé ná-
dražie.

• Îelezniãná stanica v dobe svojich za-
ãiatkov.

• Moderné nástupištia zodpovedajú poÏia-
davkám súãasnej dopravy.
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• Rozsah zmien potvrdzuje aj táto letecká snímka.

Čadcu však ešte v najbližších rokoch čaká dokončenie napojenia diaľ-
ničného spojenia s Českou republikou a Poľskom, ktoré je vo výstavbe. 
Pripravuje sa aj prestavba železničnej dopravy na úseku od Krásna nad 
Kysucou cez Čadcu až po hranice s ČR. V ostatných desaťročiach cha-
rakterizuje mesto aj nebývalý rozvoj školstva a kultúry. Zatiaľ čo v med-
zivojnovom období bola v meste len tzv. meštianska škola, v súčasnosti 
tu pôsobí šesť stredných škôl s maturitným programom (gymnázium, 
obchodná akadémia, stredná škola obchodu a služieb, stredná zdravot-
ná škola, pedagogická akadémia a stredná technická škola).

• Budova meštianskej školy po-
skytla svoje priestory aj stred-
ným školám v ich zaãiatkoch.
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• Dnes tvoria stredné školy samostatný areál, v ktorom je nablízku päť zo šiestich.

• Medzi nimi aj Gymnázium J. M. Hurbana s bilingválnou sekciou Vyšehradskej štvorky.

•6 5 •
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 A zatiaľ čo tu bola iba jedna kultúrna inštitúcia, spomenutý 
Palárikov dom, v súčasnosti tu pôsobia tri kultúrne ustanovizne re-
gionálneho zamerania: Kysucká knižnica, Kysucké kultúrne stredisko 
a Kysucké múzeum s filiálkami v Krásne nad Kysucou (prírodoveda), 
Radoli (staršie dejiny Kysúc) a v Novej Bystrici – Vychylovke (Múzeum 
kysuckej dediny s Historickou úvraťovou lesnou železničkou).

• Najväãšou atrakciou Múzea 
kysuckej dediny je lesná Ïelez-
niãka.

• Kysucké múzeum sídli v bu-
dove, ktorá si tieÏ zachovala 
stavebné znaky secesie.

 V meste je centrom kultúrneho diania predovšetkým Dom 
kultúry , v ktorom od roku 1980 sídli Kultúrne a informačné centrum. 
Pracuje v ňom desať kolektívov záujmovej umeleckej činnosti, z ktorých 
viaceré reprezentujú mesto a Slovensko aj v zahraničí (súbory Kelčo-
van, Kysučan, spevokol Kysuca, detský divadelný súbor Eva, súbor mo-
derného tanca Joja a ďalšie).
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• Centrom kultúrnych aktivít v meste je Dom kultúry.

• Počas Bartolomejských hodových dní ožíva Matičné námestie množstvom podu-
jatí, ktoré sa oficiálne začínajú bohoslužbami.

•6 7 •
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• Medzi reprezentantov mesta patrí Kysucký komorný orchester.

• Folklórny súbor Kysučan.

•6 8 •
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• Kysuca – miešaný spevácky zbor.

• Dnes už je plocha futbalového ihriska zastavaná.

 V medzivojnovom období bolo v meste len futbalové ihrisko ne-
ďaleko od vojenského barakového tábora, ktorý bol v meste do roku 1939.
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• Na mieste bývalého vojenského tábora je dnes areál stredných škôl.

• Na športové aktivity slúži futbalový štadión pri Kysuci.

•7 0 •
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• Krytá plaváreň.

Dnes na športové podujatia slú-
ži športový štadión pri Kysuci. 
V jeho areáli je aj športová hala 
a krytá plaváreň, na záujmové 
športovanie sa využívajú aj te-
locvične miestnych škôl. Dlho-
ročnú tradíciu má Kysucký 
maratón, po Košiciach druhý 
najstarší maratón na Sloven-
sku. Toho roku prebiehal už 
jeho 40. ročník.
 Rozvojové zámery mesta sa výrazne prejavili aj v miestnych 
častiach, ktoré sú rozptýlené po dolinách a po stráňach okolitých kop-
cov, kde sa ešte od začiatkov pôvodného osídľovania zachovali samo-
statné obytné a hospodárske jednotky – pľace.

• Jeden z pľacov – Kýãera sa nachádza vysoko v horách. Vzadu v doline je mesto âadca.

 V chotári mesta ich bolo ešte v polovici minulého storočia vyše 
70 a bývala v nich viac ako polovica obyvateľov mesta. Ich prirodzenými 
strediskami je dolinové osídlenie v miestnych častiach Čadečka, Horelica, 
Milošová, Rieka a Drahošanka. Záverom možno zhrnúť, že 480. výročie 
svojej existencie si obyvatelia Čadce pripomínajú v situácii, keď sa v meste 
vyriešili všetky základné potreby pre život jej obyvateľov a na vyriešenie 
ostatných sa sústreďujú sily verejnej správy i podnikateľských subjektov. 
Svedčia o tom aj tieto porovnávacie snímky.
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• Stred mesta v roku 1930.

• Mesto o desať rokov neskoršie, okolo roku 1940.

•7 2 •
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• Letecký pohľad na súčasné mesto od severu.

• Letecký pohľad na súčasné mesto od juhu.

•7 3 •



Poznámky:

1 Rukopisná kronika Leopolda Christa, neãísl. Ze sbírek Muzea regionu Valašsko, 

p. o.
2 Ze vzpomínek Květoslavy Duřpekové, 29. března 2014 v Kongregaci Milosrd-

ných sester sv. KříÏe v KroměříÏi.
3 TamtéÏ.
4 TamtéÏ.
5 Ze vzpomínek Marie Klinkovské, 12. 6. 2014 ve Valašském Meziříãí.
6 Ze vzpomínek Vladislava Holuba, 1. 7. 2014 ve Valašském Meziříãí.
7 Rukopisná kronika Leopolda Christa, neãísl. Ze sbírek Muzea regionu Valašsko, 

p. o.
8 TamtéÏ.
9 TamtéÏ.
10 TamtéÏ.
11 TamtéÏ.
12 Ze vzpomínek Vladislava Holuba, 1. 7. 2014 ve Valašském Meziříãí.
13 Rukopisná kronika Leopolda Christa, neãísl. Ze sbírek Muzea regionu Valaš-

sko, p. o.
14 TamtéÏ.
15 Ze vzpomínek Zdeňka ·imurdy, 3. 7. 2014 ve Valašském Meziříãí.
16 Rukopisná kronika Leopolda Christa, neãísl. Ze sbírek Muzea regionu Valaš-

sko, p. o.
17 Ze vzpomínek Zdeňka ·imurdy, 3. 7. 2014 ve Valašském Meziříãí.
18 Ze vzpomínek Václava Kubiãného, 18. 4. 2014 ve Valašském Meziříãí.
19 Rukopisná kronika Leopolda Christa, neãísl. Ze sbírek Muzea regionu Valaš-

sko, p. o.
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