
Příběhy
opavských ulic



Jsou příběhy navlečené na šňůrce lidské paměti…

Tato kniha je jakýmsi náhrdelníkem lidské lásky, statečnosti, 
odvahy, smutku a naděje těch, kteří žili před námi.



Světoznámý astronom

Když 7. prosince 1848 svítily hvězdy, přišel v Opavě na svět Johann Palisa. 

Již brzy se u něj projevovalo velké nadání a na opavském gymnáziu vynikal 

především v matematice.

Nastoupil na svou vysněnou univerzitu ve Vídni, která jako jediná měla 

v širokém okolí dalekohled. Když se vracel po přednášce z učebny, uviděl 

dveře s nápisem Nerušit. Zaklepal, ale nikdo se neozýval. Vešel dovnitř 

a spatřil starého pána, jak kouká do dalekohledu. Odkašlal si, ale muž 

nereagoval. Zakašlal silněji a muž odtrhnul svůj pohled a zeptal se: ,,Co tu 

pohledáváš? Neumíš snad číst?‘‘ Johann se trochu zarazil a odpověděl: 

,,Hledám práci. Chtěl bych tady pracovat.‘‘ ,,Sháním asistenta, ale moc velký 

plat mít nebudeš,‘‘ odpověděl starší pán. ,,To nevadí, už v dětství jsem slyšel 

o této hvězdárně a práce v ní vždy byla mým snem.‘‘ Johann byl jmenován 

asistentem vídeňské hvězdárny. Po roce odešel jako astronom na hvězdárnu 

v Ženevě a téhož roku se stal vedoucím hvězdárny v Pule. Po pár měsících se 

mu podařilo objevit první planetky a začal sestavovat i hvězdné mapy. 

Po několika letech se vzdal místa na univerzitě v Pule a přijal znovu práci na 

vídeňské univerzitě, kde se nacházel největší dalekohled. Ve večerních 

hodinách sledoval staré planetky a později v noci se věnoval objevné činnosti. 

Často seděl u dalekohledu až 12 hodin denně bez přerušení. Pokud si přivolal 

sluhu na pomoc u dalekohledu, poslal ho ještě před půlnoci spát, aby ve své 

radosti z objevů nebyl nikým rušen. Měl výborný zrak až do posledních měsíců 

života. Se svým kamarádem Maxem Wolfem, sestavil první hvězdný atlas. 

Johann Palisa za celý svůj život objevil 122 planetek. 

Opava je naším jediným městem, která má na obloze svou planetku 

Oppavia, za kterou jsme vděčni právě Johannu Palisovi. Připomínkou toho, že 

se v Opavě narodil, je pamětní deska na jeho rodném domě na Horní náměstí.



Patrik Křesťan



Cesta do Afriky

Ve městě Opavě se 20. ledna 1910 narodila malá Friederike Victoria 

Gessnerová. Žila se svými rodiči v ulici Na Rybníčku. Bohužel maminka ani 

tatínek neměli pro ni dostatek lásky a dokonce jí vyčítali, že se nenarodila 

jako kluk. Tatínek ji oblékal a stříhal jako chlapce a hrál s ní klučičí hry. Bylo 

jí to hrozně líto, protože se jí děti smály. Často chodila do knihovny, 

zůstávala tam dlouhé hodiny a četla. Jednou jí nabídli knížku, která se 

jmenovala Příběhy o dětech a zvířatech v Africe. Moc se jí tehdy zalíbil 

příběh o lvici a přála si ji mít doma, nebo alespoň se do Afriky někdy jet 

podívat. Ve 12 letech se její rodiče rozvedli. Otec zůstal v Opavě a maminka 

se s ní odstěhovala do Vídně, kde se znovu vdala a o ni se starala babička. 

Vše, co je ve mně dobrého, je její zásluhou,“ svěřila se Friederike.

Ve Vídni měla spoustu zájmů, věnovala se malířství, studovala sochařství, 

herectví a medicínu. Byla třikrát vdaná. Se svým druhým manželem odjela 

v roce 1937 do vysněné Afriky. Ten jí dal později známé jméno Joy.

Joy se v Africe věnovala malířství, kreslila a fotografovala květiny, zvířata 

i místní domorodce. Milovat zvířata ji naučil třetí a také poslední manžel 

George Adamson, velký ochránce zvířat. Jednoho dne do tábora přivezl tři 

nádherné divoké kočky lvici, levhartici a gepardici. Joy si je hned 

pojmenovala, lvice dostala jméno Elsa, levhartice Penny a gepardice Pippa 

a řekla muži: „Neboj se, budu se o ně starat jako by to byly naše děti.“ 

Ošetřovala je, hlídala ve dne v noci, krmila a hrála si s nimi. Díky její 

trpělivosti, cílevědomosti a lásce si mláďata brzy získala. Když kočky 

vyrostly, neposlala je do zoologické zahrady, ale učila je lovit a žít v přírodě.

Její kniha Příběh lvice Elsy byla přeložena do 33 jazyků a několikrát 

zfilmována. Veškeré své úspory Joy věnovala na založení přírodních 

rezervací a parků v Keni. Zasloužila se návrat zvířat do volné přírody.



V lednu roku 1980 Joy nepřežila útok rozzlobeného sluhy, který pracoval 

na její farmě.

Nejen svět, ale i lidé v rodné Opavě byli z toho velmi smutní, měli totiž Joy 

rádi, a proto na její rodný dům umístili pamětní desku a pojmenovali po ní 

jeden z opavských parků.

Aneta Kubánková



Novinář a jeho české noviny

Dne 27. dubna 1844 se v Hostkovicích u Olomouce narodil jako páté dítě 

chlapec jménem Jan. Své jméno dostal po otci. Protože byl velmi nadaný, 

dostal se do Prahy, kde studoval na univerzitě češtinu a historii.

V Praze si našel kamarády, kteří pocházeli z Opavy. Byli to Antonín Vašek 

a Vincenc Prasek a ti se ho pokusili přemluvit k odchodu do Opavy: „Jane, 

mluvíš krásně česky, píšeš často do novin, nechceš s námi do Opavy a založit 

tam noviny?“ Jan chvíli přemýšlel a pak svolil. Po ukončení studia se Jan 

spolu s kamarády vydal do Opavy. V prvních letech bydlel v domě U Bílého 

koníčka na Dolním náměstí. Později se přestěhoval natrvalo na Ostrožnou 

ulici, kde vydával české noviny Opavský týdeník. První číslo vyšlo 17. září 

1870.

Zpočátku se Jan Zacpal potýkal s velkými problémy s tiskárnou, protože 

začal používat na Opavsku neznámou latinku, což znamenalo odliv čtenářů 

zvyklých na německý kurent Opavského besedníku. V novinách psal o životě 

ve Slezsku. Zavedl rubriku dopisů, jakousi obdobu stránky současných deníků 

nazvanou Čtenáři sobě.

Jan Zacpal se stal jedním z nejvýznamnějších slezských novinářů a jeho 

noviny ho přežily o čtvrt století. Na jeho památku je v místě bývalé redakce 

Opavského týdeníku na Ostrožné ulici umístěna pamětní deska a také jedna 

z opavských ulic nese jeho jméno. 



Patrik Málik



O lékaři, který měl rád lidi

V jedné malé vesnici nedaleko Opavy ve Vávrovicích bydlel v malém domku 

krejčí Jan Kolofík a jeho žena Mariana. Moc si přáli mít syna a toto přání se jim 

nakonec splnilo.

15. května 1846 se jim narodil syn. Otec přemýšlel, jak by malého chlapce 

pojmenoval a poté hlasitě zvolal: „Bude se jmenovat po mně, Jan Kolofík!“ 

V této době bylo zvykem, že syn přebíral živnost svého otce. A tak byl malý 

Jan nucen učit se krejčím. Toto povolání ho však nebavilo a přemýšlel, co 

jiného by mohl vykonávat. Učitel na gymnáziu mu poradil, ať se stane lékařem.

Jan začal studovat a po ukončení studia se vrátil do rodného kraje a působil 

v Litultovicích, Neplachovicích a nakonec i v Kateřinkách jako obecní lékař. 

V Olomouci se při studiu seznámil s Karolínou Jakeschovou, se kterou se 

později oženil. V manželství se jim narodilo 8 krásných dětí.

Nikdy však nezapomněl v jakém prostředí vyrůstal, a proto se z něj 

postupně stal vyhledávaný lékař chudých a nemajetných lidí. Za své služby si 

neúčtoval žádnou mzdu. Z tohoto důvodu se stal lidumilem a lidé ho začali 

přezdívat "stryk Hanys."

Příkladem jeho lidskosti se stal příběh chudé vdovy, která žila se svým 

sedmnáctiletým synem. Ten živil sebe i svou matku těžkou prací v dole. 

Jednoho dne se polovina dolu zřítila a hoch si vážně poranil ruku. Mladý 

chlapec se léčil v ordinaci doktora Kolofíka, který mu dle svých možností 

a schopností poraněnou ruku operoval. Nebyl mu však do ní schopen vrátit cit 

a chlapec tímto o své stálé zaměstnání horníka přišel. Protože mu na osudu 

rodiny pořád záleželo, umožnil chlapci najít si jinou práci. Tímto mohl mladý 

muž opět pracovat a nadále živit sebe i svou matku. Za svou ochotu si 

neúčtoval doktor Kolofík od ubohé vdovy a jejího syna žádné peníze.

Lékař zemřel zadlužený a po své smrti nechal svou rodinu nezaopatřenou. 

Jeho lidskost a dobrota se později projevila mezi prostým lidem tak, že 



uspořádali mezi sebou peněžní sbírku, která měla pomoci jeho pozůstalé 

rodině.

Pro jeho dobrotu a skromnost město Opava pojmenovalo jeho jménem 

jednu ze svých ulic. Zásluhou mého prapradědečka Ladislava Zdráhala a jeho 

přítele Jana Lakoty visí na zdi domu, kde Jan Kolofík žil a ordinoval, jeho 

busta a po válce nechali na vlastní náklady poničený dům opravit.

Lucie Dlabolová



Slezský básník

V 19. století, tehdy ještě v rakouském císařství, se ve městě Opavě na Ostrožné 

ulici č. 43 dne 15. září 1867 narodil nejznámější opavský rodák Vladimír Vašek, 

známý jako Petr Bezruč. Jeho otec Antonín Vašek učil český jazyk na opavském 

gymnáziu. Jméno Petr získal podle svého dlouholetého kamaráda Ondřeje 

Boleslava Petra, který mu pomáhal psát básně. Příjmení si dal podle jedné ze 

svých životních lásek Dody Bezručové.

Když Petr studoval na brněnském gymnáziu, začal psát básně. Navštěvoval 

svého dědečka, kterému básně často předčítal, aby zjistil, zda se mu líbí. 

Dědečkovi se básně líbily. Rozhodl se, že napíše sbírku básní. Se svým nápadem 

se podělil i se svým dědečkem, který mu poradil: „Vem si k psaní básní dobrého 

kamaráda, aby ti mohl pomáhat a poradit.“

Ještě než se dal Petr do psaní sbírky, přestěhoval se do Prahy, kde začal 

studovat. Jenže Petra učení příliš nebavilo, a tak se věnoval spíše vysedávání po 

kavárnách, kde si s přáteli povídal a hrával karty. Studia nedokončil a našel si práci 

poštovního úředníka v Místku. Zde se také setkal s Ondřejem Boleslavem Petrem 

a potkal tady také svou životní lásku Dodu Bezručovou. Z Petra a Ondřeje se stali 

nakonec velmi dobří přátelé. Oba psali verše, vyráželi na túry po kraji a rádi se 

toulali přírodou. Petr řekl Ondřejovi o svém nápadu napsat sbírku básní. Ondřejovi 

se Petrův nápad velmi zamlouval, a tak Petrovi nabídl, že mu pomůže. Ve volných 

chvílích Petr s Ondřejem jezdívali do Beskyd na chatu Ondřejovy babičky, kde mu 

Petr vyprávěl o starostech a trápení lidí z okolí. Jednou Ondřeje napadlo, že by 

některé básně mohly souviset právě s životem těchto lidí. Ale nepsali jenom básně 

o problémech, psali také básně plné lásky a citu. Po sepsání čtyřiasedmdesáti 

básní, Petrův kamarád Ondřej náhle zemřel a Petr zůstal na dokončení sbírky sám. 

Sbírku nazval nejprve Slezské číslo, později přejmenoval na Slezské písně, to 

proto, že mu lidé říkali pěvec, i přestože neuměl nikdy zpívat. Tak sbírka Slezské 

písně je připisována pouze Petru Bezručovi.



Dnes se nachází v jeho rodném domě na konci Ostrožné ulice Památník Petra 

Bezruče. Jedno z opavských náměstí se nazývá Bezručovo a také každoroční 

kulturní festival Bezručova Opava nese jeho jméno.

Petra Konečná



Opavský historik a archivář

Jednoho dne roku 1841 se v Rozstání na Hané narodil kluk jménem Josef. Po 

ukončení studií nastoupil na své první učitelské místo v Opavě na vyšší reálné 

škole v dnešních Dvořákových sadech. Po příchodu do Opavy se nejprve 

nastěhoval k Antonínu Vaškovi na Ostrožnou ulici č. 43 a pomáhal mu 

s vydáváním prvních českých novin Opavského besedníku, později se 

přestěhoval na Rybářskou ulici k Janu Zacpalovi, s nímž začal vydávat české 

noviny Opavský týdeník.

Byl častým hostem Zemského archívu v Opavě, kde rád studoval staré spisy. 

Doslechl se, že budou zničeny důležité dokumenty. Josef Zukal se ochotně 

nabídl: „Já všechny spisy uspořádám.“ Všechny dokumenty podrobil pečlivému 

studiu a pořídil přitom asi 20 tisíc výpisků zvláště k dějinám 16. a 17. století. 

Zukalovy historické poznámky z dějin Opavska vycházely nejprve na stránkách 

Opavského týdeníku, později byly knižně svázány jako Paměti opavské, črty 

kulturní a historické. Josef Zukal v nich popisuje především události z období 

po bitvě na Bílé hoře a z třicetileté války, zejména podrobně zaznamenává to, že 

se v Opavě objevila několikrát morová epidemie.

Jeho dílo je dodnes důležitým zdrojem poučení o opavské historii a jistě si 

Josef Zukal právem zaslouží srovnání s Aloisem Jiráskem či Zikmundem 

Wintrem. Opavané si jej za to váží, a proto jedna z ulic na Kylešovském kopci 

nese jméno Zukalova a na budově bývalé vyšší reálky, dnes Střední zdravotnické 

školy, je umístěna pamětní deska.



Petr Gintar



O  učiteli, který psal učebnice

Jednoho dne roku 1827 se v malebné vesnici Lipňany nedaleko Přerova 

narodil chlapec jménem Jan Lepař. Když Jan vyrostl, vystudoval práva, ale 

nakonec se stal učitelem. Působil v mnoha městech, v Opavě si našel místo 

na německém gymnáziu. Jako nový pedagog nechápal postavení českého 

jazyka mezi ostatními jazyky. Ptal se sám sebe: „Copak tady na opavském 

gymnáziu má český jazyk stejné postavení jako francouzština? Vždyť správně 

česky neumí mluvit ani žáci pocházející z nedalekých vesnic. To musím 

změnit.“ 

Kromě výuky začal Jan Lepař studovat staré listiny, dokumenty a spisy 

z opavského archívu. Takto získanými historickými poznatky pak obohatil 

hodiny dějepisu, kde překvapení studenti, kteří byli dosud vzděláváni 

prostřednictvím pruských učebnic, se poprvé dovídali například o vládě 

opavských Přemyslovců. Právě v Opavě Jan Lepař začal psát první učebnice, 

které obohatil spoustou názorných příkladů, tabulek a map, protože nechtěl, 

aby se žáci učili texty zpaměti. Na jeho přání později nastoupil na gymnáziu 

i Antonín Vašek, kterému taky hned představil svého nejnadanějšího žáka 

Vincence Praska. Také Vincenc Prasek později poznamenal, že učitel Jan 

Lepař jej osudově ovlivnil a vzbudil v něm touhu poznat minulost své rodné 

země.

Podíl Jana Lepaře na vznik českého školství, sepsání prvních učebnic 

a zařazení češtiny do programu německého gymnázia ocenili i Opavané 

a dnes ho v Opavě připomíná ulice nazvaná jeho jménem.



Matouš Vajda



Nejznámější hasič ve Slezsku

V roce 1862 do rodiny pekaře Jana Gudricha a jeho ženy Karolíny přiletěl 

čáp. Narodil se synek Rudolf, ten vyrůstal spolu se svými čtyřmi sourozenci 

v Hrabyni. Všechny děti byly zahrnuty starostlivou péčí a láskou. Rudolf byl

chytrý a zvídavý hoch, který se rád učil. Ve škole měl na něho veliký vliv farář 

Jan Böhm, který přesvědčil rodiče, aby ho dali studovat. Rád poznával nové 

věci, naslouchal starším a zkušenějším lidem a vždy si bral z toho ponaučení. 

Snažil se pomáhat každému, kdo pomoc potřeboval nebo o ni požádal. Jak 

Rudolf vyrůstal, tak mu přibývaly povinnosti. Jednou mu otec řekl: „Tvou 

nejdůležitější povinností bude starost o rodinnou pekařskou pec, ve které 

budeš rozdělávat, udržovat i hasit oheň.“ Práce s tímto živlem mu přirostla 

natolik k srdci, že se této činnosti později věnoval ve prospěch jiných.

Když jednou uviděl u známého sedláka zakokrhat „červeného kohouta,“ 

běžel okamžitě k sousedům, aby jim v neštěstí pomohl. Vtrhl do jejich stavení 

a vytáhl napůl otrávené sousedy ven. Namočil kabát do ledové vody a znovu 

se vrátil do hořícího stavení pro jejich krásnou dceru Marii, do které byl 

platonicky zamilován už od dětství. Našel ji přiotrávenou kouřem na zemi až 

v maštali, kde poklízela dobytek. Vzal ji do náruče a co nejrychleji ji vynesl 

ven. Tak si uvědomil, jak byl důležitý jeho úkol. Dlouho otálel, než se osmělil 

a sdělil jí, co k ní cítí. Marie měla Rudolfa také ráda. V únoru, i když byla krutá 

zima a veliká chumelenice, se Rudolf a Marie vzali. Z jejich velké lásky se jim 

narodil první syn Otokar a později dalších pět dětí.

Lidé byli před požáry zcela bezmocní, bez patřičného nářadí a stříkačky se 

nedalo ohni čelit. Proto Rudolf usiloval o založení Prvního českého hasičského 

sboru ve Slezsku a v roce 1884 se stal jeho náčelníkem. Dal dohromady 

čtyřicet pět obětavých a ochotných mužů, které vycvičil a vyučoval každou 

neděli s hasičským nářadím a stříkačkami. Pak postupně zakládal další nové 

hasičské sbory, až jich na Opavsku bylo během krátké doby dvanáct a ty



sjednotil do Hasičské župní jednoty.

Na počest prvního velkého hasiče ve Slezsku je po něm pojmenována 

Gudrichova ulice v Opavě-Kylešovicích a nad jeho hrobem na Městském 

hřbitově je umístěna bronzová busta.

Eva Staroštíková



Síla hudby

V roce 1890 dostali manželé Kálikovi domovský list na byt číslo 5 na 

Nádražním okruhu číslo 9 v Opavě, kde se také 18. října 1891 narodil jejich 

syn Václav. Otec působil jako učitel na matičním gymnáziu v Opavě, kde 

vyučoval zeměpis a dějepis.

„Byli jsme šťastni, než nás tvoje maminka opustila a odjela do Prahy,“ 

často pravil otec malému Václavovi. Ještě v útlém dětství se musel syn 

s otcem přestěhovat do Zábřehu na Moravě, kde byl otec jmenován 

ředitelem gymnázia. Zde se Václavovi velice zalíbilo. Našel si spoustu 

kamarádů, ale poznal i vynikajícího učitele Waice, který ho učil na housle 

a na klavír. To bylo pro Václavovu kariéru zlomové. I když před tím neměl 

k hudbě žádný vztah, našel v ní časem zalíbení.

Těsně před maturitou Václav ztratil otce, který bránil jeho hudební dráze. 

Na přání svého strýce začal studovat na Karlově univerzitě obecné dějiny, 

dějiny umění a hudby a zároveň pokračoval ve výuce houslí, klavíru, teorie 

hudby a kompozice na konzervatoři.

Vedle skladatelské práce se zapojil do další činnosti, které se pak věnoval 

celý život. Postavil se do čela smíšeného sboru posluchačů vysokých škol 

v Praze, později dirigoval pražský Hlahol, Pěvecké sdružení jihočeských 

učitelů a učinkoval i v České filharmonii. Mezi členkami pěveckých sborů 

našel i svou životní lásku Marii Pokornou, která s ním sdílela nadšení pro 

hudbu.

Na památku slavného opavského hudebního skladatele a dirigenta byla 

na jeho rodném domě umístěna pamětní deska a jeho busta. Jeho jméno se 

objevuje i názvu Základní umělecké školy v Opavě.

Vojtěch Řehulka



Šimon Janošec



Geniální architekt

Joseph Maria Olbrich se narodil 22. prosince 1867 v Opavě na Ratibořské 

ulici v rodině Edmunda Olbricha, který se živil výrobou perníků.

Začal studovat na opavském gymnáziu, ale neměl pevnou vůli a studia 

nedokončil. Sám prohlásil: „Mám spoustu jiných zálib a studovat mě nebaví.“ 

A tak začal pracovat jako zedník u stavební firmy, majitel však brzy rozpoznal 

jeho mimořádné nadání, proto ho doporučil ke studiu na stavební průmyslové 

škole ve Vídni. Tam dosahoval od prvního ročníku v studentských soutěžích 

velkých úspěchů. V roce 1886 se vrátil do Opavy, kde se vypracoval až na 

vedoucího architekta stavební firmy Augusta Bartela. V té době věnoval 

svému rodnému kraji návrh stavby farního kostela v Melči. Joseph byl tak 

úspěšný, že odešel z Opavy studovat Akademii výtvarných umění do Vídně. 

Ve třetím ročníku získal prestižní cenu Prix de Rome, která mu umožnila odjet 

za inspirací do Itálie. Později se stal zakladatelem umělecké skupiny Vídeňská 

secese a postavil pro ni výstavní budovu. Touto stavbou vešel do dějin 

světové architektury. Jedinou Olbrichovou stavbou v Opavě byl dům jeho 

mladšího bratra na Ratibořské ulici, který byl v roce 1958 zbourán.

Opavané vyjádřili svou hrdost nad slavným opavským rodákem tím, že se 

Olbrichovo jméno objevuje v seznamu jedné z opavských ulic. Nedávno byla 

v prostoru náměstí Osvoboditelů umístěna zmenšená kopie Olbrichovy kašny 

z Darmstadtu.



Jakub Smija



O muži, který se rozhodl založit 
tiskárnu

V jedné malé vesničce nedaleko Plzně se narodil v roce 1860 čtvrtý syn 

kováře Jiřího Hauera Václav. Po studiích češtiny a klasických jazyků na 

pražské univerzitě, začal vyučovat na gymnáziích v Čechách.

V září 1888 byl přeložen na gymnázium do Opavy, kde působil více než 38 

let a byl mezi studenty velmi oblíben. Ředitel gymnázia Vincenc Prasek ho 

postupně seznamoval s činností opavských spolků. Jednou večer ho přivedl 

mezi členy Matice opavské. Václav zde zaslechl, jak si lidé stěžují: „Českých 

knih je velmi málo, jsou velmi drahé, a proto si je lidé nemohou kupovat.“ 

Václav se rozhodl, že splní lidem přání a prohlásil: „Slibuji, že založím v Opavě 

tiskárnu, kde budu tisknout jen české a levné knihy.“ Tiskárna byla brzy 

otevřena. Protože Václav Hauer byl šlechetný člověk, podporoval z jejího zisku 

všechny kulturní a společenské akce Matice opavské a ta díky tomu mohla 

otevřít několik mateřských a základních škol na Opavsku.

Václav Hauer je připomínán v názvu jedné z opavských ulic.



Eva Beková



Otec slavného syna

11. listopadu 1829 se v Háji ve Slezsku narodil jako šesté z dvanácti dětí 

malý chlapec jménem Antonín Martin Vašek. Po ukončení jednotřídní obecné 

školy nastoupil do hlavní školy v Opavě, aby si osvojil němčinu a mohl 

pokračovat ve studiu na opavském gymnáziu. Poté následoval svého 

nejstaršího bratra do Olomouce a začal studovat filozofii. Tam se seznámil 

s profesorem filozofie Hanušem, kterého si velmi oblíbil a odešel s ním do 

Prahy studovat filologii. Přestože nedokončil vysokoškolské vzdělání, začal 

vyučovat na opavském gymnáziu latinu a němčinu a češtinu. U svých studentů 

byl velmi oblíben, protože jim otevřel svou soukromou knihovnu, kde si mohli 

vypůjčit českou literaturu. Jeho nejznámějším žákem se stal Vincenc Prasek.

Antonín se nespokojil jen s výukou ve škole a začal v roce 1861 vydávat 

první české noviny ve Slezsku Opavský besedník. Svým pěkným slohem se 

snažil čtenáře informovat o společenských událostech. O pět let později 

poznal krásnou dívku Marii Brožkovou a rozhodl se ji požádat o ruku. 

Po svatbě se novomanželé přestěhovali na Ostrožnou ulici č. 43 a tam se jim 

narodil 15. září 1867 slavný prvorozený syn  Vladimír, pozdější básník Petr 

Bezruč. Oblíbený Opavský besedník bohužel vycházel jen pět let. Antonína to 

velmi mrzelo a rozhodl se proto pomáhat J. Zacpalovi s vydáváním 

Opavského týdeníku.

Zásluhy Antonína Vaška o rozvoj žurnalistiky ve Slezsku připomněla Matice 

opavská tím, že na jeho rodném domě v Háji ve Slezsku umístila pamětní 

desku. Vaškovo jméno nese i jedno opavské náměstí.



Monika Vavrečková



Tvůrce barevné fotografie

Dne 20. prosince 1886 se Karlu a Marii Schinzelovým ve vesnici Edrovice 

u Bruntálu narodil prvorozený syn Karel.

Když mu bylo 10 let, musela se jeho rodina přestěhovat do nedaleké Opavy, 

kde otec provozoval výrobu a prodej žaluzií a rolet. Již jako malého kluka ho 

velmi zajímaly různé pokusy a chemii přímo zbožňoval. Po studiu na obchodní 

škole nastoupil mladý Karel jako účetní do továrny Gustava Hella na výrobu 

léčiv v Komárově u Opavy, kde se mohl věnovat své zálibě, chemii. O jeho 

velkém talentu svědčí to, že svůj první patent podává v 19 letech.

Práce v továrně ho bavila, ale bohužel přišla první světová válka. Nastoupil 

do ní jako vojenský chemik a vyráběl třaskaviny. Zároveň dostal nabídku fotit 

důležité válečné události. Před odchodem jeho maminka prohlásila: „Bojím se 

o tebe, Karle.“ „Slibuji, že budu na sebe dávat  pozor, maminko,“ ujistil ji 

a odešel. Během fotografování mu však bylo líto, že snímky nevyjadřují 

barevnost detailů. Přál si je zdokonalit, aby si lidé mohli lépe představit barvy.

Po válce se vrátil do Opavy, kde si zařídil malou laboratoř. Pár kusů starého 

nábytku, nářadí a malý deníček s popisy chemických pokusů. Snažil se 

vymyslet  techniku výroby barevné fotografie. Podařilo se. Jeho patent pak 

odkoupila americká firma Kodak a nabídla mu spolupráci. Karel byl šťasten, že 

zase posunul lidstvo o malý krůček vpřed. Přestěhoval se do Vídně, aby své 

zkušenosti ještě zdokonalil.

Památkou na opavský pobyt slavného vynálezce je Schinzelův dům 

v sadech Svobody.



Vendula Hluchá



Zakladatel genetiky

Jednoho slunečného dne 20. července 1822 se v rodině drobných 

zemědělců v malé vesničce Hynčice narodil Johann Mendel. K selskému 

statku kromě pole patřila i louka a velká zahrada s ovocným sadem. Tak malý 

Johann mohl už jako dítě pozorovat život v přírodě.

Malý Johann byl menší zavalitější postavy, velmi bystrý, trpělivý, pečlivý 

a měl pevnou vůli. Jeho tatínek chtěl, aby zdědil statek a pokračoval v jeho 

práci. Johann všechny brzy přesvědčil o tom, že má velký talent a chtěl jít 

studovat.

Základy vzdělání získal v místní škole, kde ho učitel Makyta vyučoval 

přírodopis a seznámil ho se základy pěstitelství. Johann byl velice zvídavý 

a nadaný. Ve 12 letech přichází do Opavy, kde začal studovat gymnázium 

a patřil k nejlepším žákům školy. Rodiče však byli velmi chudí, bylo pro ně 

těžké ho na studiích podporovat. „Johanne, pokud chceš pokračovat ve studiu, 

musíš se o sebe postarat sám,“ řekl otec. Proto Johann vstoupil do 

augustiniánského kláštera v Brně, kde přijal řeholní jméno Gregor. Zde se také 

setkal se svým spolužákem z opavského gymnázia Pavlem Křížkovským.

Jeho koníčkem byly přírodní vědy, a proto tento koníček dále rozvíjel. 

Jednou, když už byl opravdu unavený, nad svým bádáním usnul přímo 

na stole. Ponořil se do hlubokého snu a najednou zvolal: ,,Hrách!“ V tom 

okamžiku se probudil a došlo mu něco úžasného, že na hrachu může ověřit 

svou teorii dědičnosti. Na klášterní zahradě prováděl pokusy s křížením 

různých druhů hrachu s různými vlastnostmi a s jejich hybridy. Pokusy 

prováděl celých 16 let, než mohl potvrdit svou teorii a vyslovit zákony 

dědičnosti, které platí dodnes.

Opavské gymnázium tak dalo základy k vědecké činnosti Johanna Gregora 

Mendela, který se stal světově uznávaným zakladatelem genetiky. A dnes



nese hrdě jeho jméno. Byla po něm nazvána i jedna z ulic na Kylešovském 

kopci.

Tereza Solná



Mluvčí slezského lidu

Za časů Františka Josefa pokrok ve vsích a městech zprostředkovávali učitel, 

lékař či kněz. Nejinak tomu bylo v Kateřinkách za působení kněze Antonína Grudy.

Ten se narodil 17. srpna 1844 v obci Mokré Lazce jako páté dítě sedláka 

Antonína Grudy. Díky bohatému strýci mohl tehdy mladý Antonín studovat 

na opavském gymnáziu, v roce 1868 byl vysvěcen na kněze a od roku 1870 působil 

v Kateřinkách, kde kázal česky.

Žil v době národního obrození, a proto přednášel o důležitosti mateřského jazyka  

ve školství, u soudů a na úřadech. Vždy tvrdil: „Český jazyk nesmí být ve své vlasti 

ušlapáván jazykem německým nebo jazykem jiným.“ Protože byl skvělý řečník, byl 

zvolen poslancem Slezského zemského sněmu v Opavě a stal se dokonce 

vedoucím delegace slezských Čechů k rakouskému císaři a říšskému parlamentu 

ve Vídni. Císař jej také osobně přijal v době své opavské návštěvy a tam mu 

Antonín Gruda přednesl požadavky na zrovnoprávnění českého a německého 

jazyka.

Lze o něm říci, že byl skutečným mistrem slova, slovem bojoval na zemském 

sněmu, táborech lidu, před ministry a samotným císařem, ale také uměl povzbudit 

obyčejné lidi v prostém kostelíčku.

Dnes památku Antonína Grudy připomíná stejnojmenná ulice v Opavě-

Kateřinkách.

Jan Celta



Matouš Vajda



O zakladateli nejstaršího muzea

Faustin Ens se dostal do Opavy z Porýní jako vychovatel rodiny Czeiků 

z Badenfeldu. V roce 1812 začal na gymnáziu vyučovat dějepis a zeměpis. Byl 

naprosto posedlý svou prací. Dokonce si i koupil dům naproti škole, aby když

se podívá z okna, viděl na své pracoviště. Doma se staral o svou neteř, ke 

které se choval jako vlastní otec.

Brzy nastoupil na gymnázium učitel z Jesenicka Franz Mückusch, který byl 

vášnivým sběratelem minerálů a rostlin. Společně za vlastní peníze nakupovali 

vzácné minerály, přírodniny a vycpaná zvířata, aby je mohli studentům 

ve výuce ukazovat. Rozhodli se založit v prostorách gymnázia muzeum. 

Opavským purkmistrem byl tehdy Josef Schössler, který modernizoval město 

a myšlenka muzea se mu velmi zalíbila. „Je to výborný nápad Faustine, a ty se 

staneš jeho správcem,“ řekl Schössler. V prostorách gymnázia už nebylo na 

další exponáty místo, a tak purkmistr nechal postavit honosnou výstavní 

budovu nedaleko gymnázia. Tato budova v novorenesančním stylu byla 

postavena v letech 1893 – 1895 stavitelem Juliusem Lundwalem.

 Vzpomínkou na tuto událost je pamětní deska umístěná na budově 

bývalého gymnázia dnes Zemského archívu, kde je nápis tohoto znění: 

Zásluhou Faustina Ense a jiných osvícených vzdělanců bylo 1. května 1814 

založeno při gymnáziu první muzeum na území našeho státu.

Vojtěch Otipka



Šimon Janošec



Ředitel českého gymnázia

Z nedalekých Milostovic pochází Vincenc Prasek, který se zde narodil 

9. dubna 1843. Do Opavy přichází jako budoucí žák německého gymnázia, 

kde jej učili slezští buditelé Antonín Vašek a Jan Lepař lásce k rodnému kraji 

a národním dějinám. Po absolvování univerzity nastoupil Vincenc místo učitele 

na opavském německém gymnáziu. 

V roce 1883 bylo v Opavě otevřeno české matiční gymnázium a Vincenc 

Prasek se ucházel v konkurzu o místo ředitele a zvítězil. Stal se tak prvním 

ředitelem nejstarší české střední školy ve Slezsku. Ve své úvodní řeči pronesl: 

„Chci, aby moji žáci ve výuce rozvíjeli tělo i ducha.“ Proto věnoval mimořádnou 

pozornost jazykovému vyučování a zajistil výuku češtiny, řečtiny, němčiny 

a polštiny. Jako ředitel kladl velký důraz na vybudování školní knihovny. Škola 

měla tehdy i svůj pěvecký sbor. Tělocvik se učil v každé třídě, žáci chodili 

s učiteli plavat a veslovat, často cvičili v přírodě a starali se o školní zahradu. 

V zimě bruslili na veřejném kluzišti.

Vincenc Prasek se zasloužil nejen o rozvoj vzdělanosti žáků gymnázia, ale 

i o rozvoj vzdělání celé veřejnosti na Opavsku tím, že založil významnou 

kulturní a vzdělávací organizaci Matici opavskou, která pracuje dodnes. 

Vzpomínkou na Vincence Praska je pamětní deska na budově Mendelova 

gymnázia. A jeho jméno nese i jedna z opavských ulic.



Daniel Vatrt



Pan Breda a jeho obchodní dům
Dne 22. září 1863 se v židovské rodině v Boskovicích narodil Max Breda. 

Do Opavy přišel jako cestující obchodník a ubytoval se v domě na Lidické ulici. 

Po dvou letech se oženil s Olgou Westreichovou a s ní měl 5 dětí. Nejstaršího 

Ericha, mladší Irenu, Leu, Pavla a nejmladšího Jana. Teprve po narození 

posledního dítěte získal v Opavě domovské právo a koupil dům na Tyršově 

ulici. Manželka Olga mu brzy zemřela. Ačkoli byl sám velmi nemocen, snažil 

se pečovat o početnou rodinu co nejlépe se svou sestrou a třemi služebnými.

V nově postavené opavské synagoze jednoho dne poznal obchodníka 

Davida Weinsteina a rozvinulo se mezi nimi velké přátelství. „Co kdybychom 

začali společně podnikat?“, prohlásil Max a založili v Opavě obchodní 

společnost BREDA & WEINSTEIN za účelem provozování obchodu se 

střižním, pleteným a galanterním zbožím. V roce 1898 otevřeli na dnešním 

náměstí Republiky v prostoru domu patřícímu tehdy opavským pivovarníkům 

malý krámek, který nesl jejich jména. Max Breda se kvůli nemoci rozhodl 

z firmy odejít, oba společníci se však dohodli, že název firmy zůstane 

nezměněn. V roce 1927 byl na návrh vídeňského architekta Leopolda Bauera 

postaven nad tímto krámkem velice moderní obchodní dům, který zákazníky 

lákal nejen pestrou nabídkou zboží, ale také hezkým prostředím. Byl známý 

nejen po celé republice, ale i v zahraničí. Návštěvníci obdivovali zejména 

krásnou kopuli. Zajímavé bylo i technické vybavení domu, k němuž patřily 

osobní i nákladní výtahy, automatická telefonní ústředna či hlásiče požárů.

Přestože žádný z obou podnikatelů nepocházel z Opavy ani ze Slezska, 

zůstávají pánové Max Breda a David Weinstein v srdcích Opavanů.

Sabina Foltysová



Šimon Janošec



O založení opavské městské nemocnice

V roce 1755 se v Plšti v pruském Slezsku v rodině Heiderichových narodil syn, 

kterého pojmenovali Leopold. Malý Leopold začal chodit do školy a vzorně studoval.

Jeho celoživotním snem bylo stát se lékařem. Jeho maminka brzy zemřela, a jak 

umírala, docházelo mu, že v Opavě potřebují nemocnici. Za Josefa Schösslera, 

tehdejšího purkmistra, se Opava začala měnit v moderní město. Byly bourány 

hradby, zakládaly se parky, městské divadlo, muzeum a díky vzdělanému lékaři 

Leopoldu Heiderichovi se začalo také s budováním městské nemocnice. Leopold 

požádal o objekt kláštera sv. Františka na Beethovenově ulici a ten se snažil 

přestavět na nemocnici. „Nebude to nemocnice ledajaká, mým vzorem je 

nemocnice ve Vídni,“ prohlásil Leopold a začal stavět svůj životní sen. Na stavbu 

dohlížel samotný opavský purkmistr.

Nemocnice byla dostavěna v roce 1805, ale téhož roku vpadli do Opavy rakouští 

a ruští vojáci po bitvě u Slavkova a zabrali si ji jako polní nemocnici. Vojáci 

nemocnici zcela zničili. Leopold byl nešťasten, došly mu peníze a nemohl ji tedy 

opravit. Opravená nemocnice byla otevřena až v roce 1807, dva roky po smrti  

Leopolda a symbolicky byla nazvána Heiderichovým institutem.

Podle zakladatele první městské nemocnice byl pojmenován park v její blízkosti.

Radim Gibes 



Jan Czerný



Jak se sedlák stal starostou

  Sedlákovi Janu Filípkovi ze svobodného statku č. 78 v Kateřinkách  a jeho 

manželce Anně se narodil roku 1812 malý syn. „Dám mu jméno Jan,“ řekla 

z posledních sil vyčerpaná matka. „Ale nevím, jak ho uživíme,“ pronesl smutně 

otec. Naštěstí vše dobře dopadlo, malý Jan prožil dětství plné rodičovské lásky 

a mohl jít studovat. Protože Jan měl velké hudební nadání, mohl už jako 

student opavského gymnázia hrát divadlo a zpívat v chrámovém sboru. 

Ve svých 23 letech se oženil v kateřinském kostele s Kateřinou Uvírovou 

a díky tomu převzal rodinný statek. Sedlák Jan se jako první  proslavil 

ve Slezsku  zaváděním moderních pracovních nástrojů v zemědělství. 

Od mládí se účastnil veřejného života v Kateřinkách. Vždy byl velkým 

čtenářem, a proto nebylo divu, že v dospělosti vybudoval na vlastní náklady 

knihovnu, kde ochotně půjčoval české knihy. V roce 1850 se stal prvním 

starostou Kateřinek a setkal se zde s farářem Antonínem Grudou.

Vzpomínkou na Jana Filípka je dvůr na dnešní Vrchní ulici v Opavě-

Kateřinkách, který nese jeho jméno a stojí na stejnojmenné ulici.

Jan Sýkora



Lucie Dlabolová



Nota života

Chudé selce se 9. ledna 1820 v Holasovicích nedaleko Opavy narodil 

nemanželský syn. „Pojmenuji ho vznešeným jménem Karel,“ řekla matka. 

Odmalička však malému Karlovi chyběl otec. Matka si postupně všímala 

jeho hudebního talentu, který zdědil zřejmě po svém otci, který byl muzikant. 

Karel přes matčiny zákazy utíkal k muzikám a doma potají zpívával. Avšak 

samotná matka nemohla uživit svého syna, a proto přenechala jeho výchovu 

strýcům Jakubovi a Janovi.

„Neboj Karle, budeme tě podporovat ve zpěvu, s námi určitě něčeho 

dosáhneš“, často ho ujišťovali strýcové. Bylo vidět, že si Karel svých strýců 

váží. V Neplachovicích, kde navštěvoval obecnou školu, si jeho hudebního 

talentu brzy všimli učitel hudby a zpěvu Janáček a ředitel kůru Urbánek, 

který ho přijal za zpěváka kostela sv. Ducha v Opavě. Díky tomu mohl Karel 

navštěvovat hlavní školu v Opavě a potom i opavské gymnázium .To bylo 

nejlepší období v jeho životě. 

Bohužel přišel zlom, jeden ze strýců zemřel. To ho velice zdrtilo a upadal 

do hlubokých depresí. Jelikož měl už jenom jediného strýce, musel zanechat 

studia. Časem mu totiž strýc řekl: „Už nemám dost financí na to, abych ti 

platil školu.“ Karel se musel rozhodnout, jak dál. „Složím řeholní slib“, řekl. 

A tak se taky stalo. Vstoupil do augustiniánského kláštera v Brně, přijal 

řeholní jméno Pavel, věnoval se studiu teologie a byl vysvěcen za kněze. 

V klášterní zahradě se setkával se svým spolužákem z opavského gymnázia 

Johannem Mendelem. Zde Pavel Křížkovský začal skládat první sborové 

skladby. Hrál dobře na varhany, na klarinet a klavír, dirigoval koncerty 

a založil první mužský pěvecký sbor.

Na počest tohoto skladatele a sbormistra byl založen v Opavě pěvecký 

sbor Křížkovský, který zpívá jeho písně dodnes. Jeho bronzová busta je 

umístěna pod Ptačím vrchem a sady kolem nesou jeho jméno.



Jan Sýkora
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