
KRAJINA BŘIDLICE 

Je projekt, který je již druhým rokem 
připravován a bude otevřen na jaře 2015.  
Krajinou břidlice je okolí Vítkova a 
Budišova n. B.,  oblast, kde se po staletí 
dobývala břidlice. Zdejší  těžba byla a je 
fenoménem  evropského významu, zdejší 
ložiska jsou největší ve střední Evropě. V 
době maximálního rozkvětu, na konci 19. 
století, zde fungovalo přes 50 dolů a lomů 
a břidlicový průmysl zaměstnával na 
2000 zaměstnanců. Krajina břidlice je sítí 
cest a stezek, vedoucích po místech 
nejintenzivnější těžby, informačních 
tabulí, altánů a odpočívek. Zahrnuje také 
břidlici věnované expozice — Muzeum  v 
Budišově a Imaginárium v Mokřinkách.  
Břidlicový průmysl  významným 
způsobem ovlivnil tvář zdejší krajiny; 
činnost člověka zde po sobě zanechala 
množství dnes již zarostlých hald, starých 
štol a šachet, jezírka zatopených lomů a  
také ruiny budov, sloužících kdysi 
hornické činnosti. Příroda si postupně 
bere všechno zpět a tak zde najdeme 
unikátní scenérie, vzniklé společným 
počínáním člověka a přírody.  Přijďte se 
podívat!   Více informací uvnitř LISTU. 
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  Zcela  závislý,  nepravidelně  vycházející  občasník 

březen 2015 



Lidské společenství se řídí a vždy řídilo stanovenými pravidly chování, která musí všichni jeho členové 
dodržovat. Za porušení těchto pravidel většinou následují sankce. Pachatelé takových činů byli tedy 
trestáni a jim ukládané tresty vždy odrážely aktuální úroveň vývoje společnosti. Účelem trestu bylo a 

dosud je odplata za spáchaný zločin, snaha o 
nápravu pachatele, ochrana společnosti před 
trestnou činností, a prevence trestné 
činnosti. Individuální prevence spočívá ve 
znemožnění pachateli pokračovat v další 
trestné činnosti a generální prevence pak 
v odstrašení ostatních členů společnosti od 
páchání trestných činů tím, že potrestání 
pachatele jim bylo a je výstrahou. Ve 
starověkých a středověkých státech byly 
nejčastějšími tresty trest smrti, tresty na 
majetku, mrzačení provinilcova těla, tresty 
na cti a vyhnanství. Trest odnětí svobody 
nebyl znám a s jeho zaváděním se ve větší 
míře setkáváme až v 18. století. 
Středověká města měla své soudy, které měly 
čato i „hrdelní právo,“ to znamená právo 
trestat ty nejzávažnější zločiny  ztrátou hrdla 

pachatelova. Mezi těmito městy byl i Budišov, jenž byl poddanským městem, náležejícím olomouckému 
biskupství. Aby bylo možno vynesené rozsudky vykonávat, musely být k dispozici také odpovídající 
prostředky. Tím nejviditelnějším bylo tzv.  „vyskoké právo,“ tedy šibenice, i když rozsudky smrti byly 
vykonávány nejen oběšením, ale často i stětím. Na šibenicích po měsíce a často i po celá léta  visela těla 
popravenců, „pro postrach lidem zlým a svatý pokoj lidí dobrých.“ Visleci tam zůstávali, než je 
„roznosili černí krkavci a podobní šibeniční ptáci ponuří; roztrhaly je zimní vichřice a mráz; a nemálo 
jim, často v nočním čase, pomáhali zlopověstní lotři a lotryně, kteří si strašná těla popravenců i  

provaz oběšencův po kouscích rozbírali. Pro  
zdar v lupu nebo i štěstí v lásce...“ Tady, na 
šibenici, skončili svůj život mužští 
popravenci. Pro ženské osoby, tzv. „zlé 
paměti,“ staročeské právo neznalo trest smrti 
oběšením. Stará mravopočestnost 
nedovolovala, aby justifikovaná ženská 
mrtvola zůstávala „na očích lidí poctivých a 
na dosah rukou zlotřilých.“ Proto byly k smrti 
odsouzené ženy stínány a jejich mrtvoly 
musely „zmizeti z  povrchu země.“ 
Bezprostředně po exekuci byly proto 
zakopávány poblíž poraviště.   
Budišovská šibenice po celá staletí stávala na 
kopci, při zemské cestě, těsně za zemskou hranicí, 
blízko hospody Grafenau a mýtnice, u níž se 
všichni museli zastavit.  A tady, nejen od mýtnice, 
ale i z oken šenku, se jim naskýtal neodbytný 
pohled, který nebylo možné přehlédnout. 

Šibenice, neboli vysoké právo (Hochgericht), jak se za stara říkalo, tu k nebi čněla na kopci, vpravo od silnice 
(tam kde dnes stojí věž vykrývacího vysílače). A na ní často „pro postrach lidem zlým a svatý pokoj lidí 

dobrých.“... 

O hospodách a krčmách         dnes trochu jinak... 

V minulém čísle PIVNÍHO LISTU  jsme se v článku o hospodě Grafenau zmínili, že 
„z oken jejího šenku byl výhled nejen na blízkou silnici, ale také na....“   A slíbíli 

jsme, že více se dozvíte v tomto čísle.  Slib tedy plníme dnešním vyprávěním o 
budišovské šibenici. 
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Vysoké právo budišovské 



 

Existenci šibenice dokládají i staré mapy z  poloviny 18. století, na nichž byly i takovéto objekty 
důsledně zaznamenávány. Příkladem je i mapový list I. císařského vojenského mapování. Na 
něm zřetelně vidíme, že budišovská šibenice byla prostá, stavba se dvěma, ze zděné podezdívky 
vztyčenými dřevěnými kůly, nahoře spojenými příčným břevnem. Do něj byly zaraženy ocelové 
háky, sloužící k uvázání řádně namydleného konopného popravčího provazu. Tvar šibenice 
napovídá, že v  Budišově a okolí nebyly rozsudky trestu smrti oběšením vynášeny často a 
takováto prostá šibenice po celá staletí svému účelu vyhovovala. Král Ludvík Jagellonský nově 
udělil městu Budišovu měská práva, mimo jiné také právo konání týdenních trhů, které se 
konaly každou sobotu. A popravy na šibenici se konaly právě v  tyto dny tak, aby exekuce byly 
„místním i houfům cizího lidu pro výstrahu.“  Diváků se scházelo mnoho.   

Svého kata budišovští neměli, na provádění poprav i jiných rozsudků zdejšího městského soudu sem 
dojížděli kati ze Šternberka nebo z Olomouce. Podobně plnil funkci popravčího v přilehlé části Slezska kat 
opavský. Ten dojížděl za svou prací také do Krnova, Oder, Bílovce nebo Hlučína. Služby mistra popravčího 

nebyly levnou záležitostí a tak často menší města 
s hrdelním právem váhala s  jejich najímáním a občas si 
k popravám povolávali místní pohodné nebo i řezníky 
(carnifex). Na tyto nekalé, konkurenční praktiky si 
zavedení mistři popravčí nejednou vrchnostem 
stěžovali.  

 Vykonávání hrdelního soudnictví v menších městech 
zastavila císařovna Marie Terezie roku 1753. To platilo i 
pro město Budišov. Císař Josef II. pak nařídil zrušení 
popravišť ve městech bez hrdelního práva, takže po roce 
1784 byla zdejší šibenice i se základy odstraněna. Od té 
doby zde zůstal už jen místní název návrší – „Šibeniční 
vrch“ (Galgenberg).  Ten však současnými kartografy, 
pro neznalost historických skutečností, bývá na 
aktuálních mapách lokalizován na jiných okolních 

vyvýšeninách. Nic to však nemění na skutečnosti, že právě zde bylo po staletí budišovské hrdelní právo 
vykonáváno.                                                                                                                                                            Petr Zahnaš 
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Účet vystavený opavským katem za popravu ilustruje finanční 
požadavky kata. Řezníci si účtovali výrazně méně. 



Všude lidé něco pijí. Oni už jsou takoví, 
prostě potřebují vedle vody přijímat i jiné 
kapaliny. Tak je tomu i v Evropě. A kterýsi 
geniální člověk si všiml toho, co je nám všem 
víceméně známo, jen jsme si to nějak nedali do 
souvislostí. V tom je právě jeho genialita, 
genialita toho člověka, jenž na mapě Evropy 
udělal tři kružnice. A pro větší názornost je také 
barevně odlišil.  
Samozřejmě, teď je to úplně jasné: V jižní 
Evropě se vzhledem ke klimatickým 
podmínkám pěstuje vinná réva a pije se tu 
především víno. Severní část tohoto zeleného 
„Vinného okruhu“ zasahuje až do střední 
Evropy.   
Severozápadní Evropa, spolu s částí 
Skandinávie a britskými ostrovy  je oblastí, kde 
obyvatelé, nehledě na koňaky nebo whisky, 
dávají přednost zejména pivu. A máme tu 
západní „Pivní okruh.“ Ten sahá až k Ostravě. 

No a východ Evropy, v čele s Ruskem, Polskem, 
Pobaltím a Ukrajinou, to je nesporně oblast, kde 
se tradičně pijí pálenky, zejména vodka. A  to je 
onen zarudlý  „Kořalkový okruh.“  I on, jako oba 
předcházející okruhy, zasahuje do centra 
kontinentu. K Šumavě... 
A tam, kde se všechny tyto tři zájmové oblasti 
překrývají, právě tam leží naše statečná Česká 
republika. Stát, kde se odjakživa všechny tři 
vlivy prolínají, stát, jehož obyvatelé prostě 
chlastají všechno! Francie, Švýcarsko, Porýní—
tam pijí víno i pivo. Maďarsko a Balkán—tam  
pijí víno i rachiju. Ve Skandinávii a v Pobaltí 
jsou v kurzu vodky i dobrá, například tradičními 
recepturami vařená litevská piva. I Poláci už se v  
konzumaci piva dostávají na patřičnou úroveň.  
A co my, Češi, žijící v Čechách, na Moravě a ve 
Slezsku?  V konzumaci piva jsme první na světě, 
kvalitních moravských vín si také rádi popijeme; 
a  kořalky? Ty nejlepší jsou přece z likérky Drak!         

Ochutnejte jedinečné pivo z Davidova 
mlýna!  Od konce roku 2014 připravuje  sládek Jan Krátký 

recepturu piva Mlynář, speciálně vařeného v Davidově mlýně ve Starých 
Těchanovicích.  Pivo je vařeno s ohledem na aktuálně nabízené menu, 
což přispívá k optimálnímu vyznění podávaných pokrmů. Především v 
zimní sezoně je díky své velmi plné chuti vhodné ke konzumaci zimních 
zvěřinových specialit. Polotmavé speciální nefiltrované pivo s obsahem 
5 % alkoholu se vyznačuje chuťovou plností s jemnou karamelovou 
příchutí, dobrým řízem, bohatou pěnou, příjemnou hořkostí a 
chmelovou vůní. Jeho bohatý a harmonický profil chutí ocení každý 
gurmán.                               Přijďte ochutnat!                                                                                   
Kromě obvyklých objemů 0,3 a 0,5 l nabízí i cenově výhodný 
džbánek  1 l.   Pokud by vám pivo zachutnalo, můžete si ho 
také odnést v 1,5 l PET lahvi, opatřené  originální etiketou. 

O pivu 

Produkt nového minipivovaru 
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U SOUDU 
 
"Obžalovaný, 
uvědomujete si, 
že Vás žaluje 45 
žen o určení 
otcovství?" 
"Ano, pane 
soudce." 
"A kolik Vám je 
proboha let?" 
"Devadesát." 
"Jak jste to 
prosím vás 
mohl  ve vašem 
požehnaném 
věku 
zvládnout?" 
"No..., mám 
kolo." 



Na stránkách našeho listu chceme představit projekt spolupracovníka naší redakce, známého opavského  sběratele historických 
pohlednic a  lokálního historika pana Františka Šenka.  V poslední době začal z pokladů svých rozsáhlých sbírek kompletovat 
obrázky opavských (a nejen opavských) hostinců, kaváren, vináren, restaurací, hospod, hotelů a zahradních restaurací. A to nejen 
pohledů na průčelí budov, v nichž sídlily, ale také originálních záběrů z interiérů nebo zahradních zátiší. Vedle toho je logicky 
zařazuje do starých plánů města tak, aby si i dnešní zájemci dokázali představit, kde se tato zařízení nacházela a mohli si jejich 
původní lokaci porovnat se současným stavem. Mnoho domů, na něž ve své práci odkazuje dnes již nestojí. Nepřečkaly většinou 
válečné události roku 1945, kdy Opavou procházela fronta a některé z nich pak padly za oběť poválečnému budování.  Jako 
podkladů F. Šenk využívá nejen svou sbírku pohlednic, ale také staré plány, opavské adresáře, Kreuzingerovu kroniku atd. 

 

 Sám o své práci říká: „K tomu nápadu mě dovedla 
skutečnost, že naši opavští historikové pí. Dr. Knapíková, 
Kaniová a Kravar, měli při práci na svých textech o 
starých opavských hospodách, omezenou možnost využití 
obrazových příloh.  A tak jsem v těchto zimních měsících, 
vytvořil zatím cca 80 listů s obrazovou dokumentací. Vzal 
jsem si jednak na pomoc E. Kreuzingera - jeho seznamem 
hospod z doby kolem roku 1862 začínám. Pak jsou 
součástí mého průvodce opavské adresáře ze 30. let 
20.století a následují jednotlivé hospody, restaurace, 
vinárny a hotely. Končím zatím listem s foty a 
pohlednicemi hospod, které mám jen v jednom provedení 
a možná se dostane i na list, kde si popisem interiérů 
vůbec nejsem jist. Zatím je má práce ve stálém stavu 
doplňování a upřesňování mnohých údajů, zatím se 
pořád vyvíjí.“  
A tady se autor obrací na všechny čtenáře a širokou veřejnost s 

prosbou, aby kdokoli, kdo má ochotu a zájem, s ním zkusil na dalším 
osudu tohoto  díla spolupracovat nebo k němu přispěl čímkoli  ze 
svých znalostí nebo sbírek...    (kontakt:  frasenk@centrum.cz) 
Vzhledem k tomu, že nám autor projektu umožnil svou záslužnou a 
velmi zajímavou práci publikovat, budeme v následujících číslech 
přinášet jednotlivé listy tak, aby si z nich bylo možno udělat 
ucelenou a jasnou představu o tom, jak město vypadalo v době druhé 
poloviny 19. a první poloviny 20. století. V dobách, které si dnes už 
těžko dovedeme představit, v dobách kdy bylo zemským hlavním 
městem, centrem slezské kultury a vzdělanosti. Bílou Opavou —
řečeno slovy Petra Bezruče.  
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Každý z lidí, kteří alespoň občas používají mailovou poštu, se setkal 
s tím, že se objeví nějaký iniciativní přeposílač všeho možného. A 
zahlcuje tím mailové schránky obyvatel. Také já mám jednoho 
takového. Zcela nekriticky přeposílajícího vše, co mu přijde pod 
ruku. Od astrologických předpovědí, přes úchvatné záběry z přírody 
až po štvavé texty různé provenience. Bez toho, aby se alespoň 
trochu zamyslel nad obsahem přeposílaných věcí. Nedávno jsem od 
něj obdržel mail s následujícím obsahem:  

Letošní únor, tedy únor roku 2015, už nikdy během našeho 
života nezažijeme. To proto, že letos má únor 4 neděle, 4 
pondělí, 4 úterý, 4 středy, 4 čtvrtky, 4 pátky a 4 soboty. To se 
stává pouze jednou za 823 let. Číňané tomu říkají "sezóna 
pytlů peněz".  
V tomto textu se skrývá několik opravdu hlubokých pravd. Tak 
zaprvé—únor 2015 už opravdu nikdo z nás ani jednou v životě 
nezažije. S tím lze souhlasit. I kdyby měl 8 nedělí a jenom dva pátky. 
On už prostě nikdy nebude. Tak to v kalendáři bývá. Že se taková 
konstelace bude opakovat za 823 let je možné, třeba i zajímavé, ale z 
hlediska dnešního člověka ne až tak zásadní. Velmi podstatné ovšem 
je to, co tomu říkají Číňané. Že by se třeba někoho mohl zeptat na 
názor Eskymáků nebo Papuánců nebo můj, to tady nikdo v úvahu 
nebere. A s těmi pytli peněz— no nevím, nevím. Tento mail jsem 
obdržel 2. března; o žádných  únorových pytlích peněz nevím a cítím 
se  tedy být podveden, diskriminován; a jsem frustrován. Nebude 

únor ani peníze...   Už nikdy. 

Upozornění všem obyvatelům 

PIVNÍ LIST   ročník III.   No 2  

Náměstí před katedrálou 

Všude na nás číhá nebezpečí. Aniž si to uvědomujeme, aniž o něm víme. Nejen šílení střelci, kteří mají, vzdor 
svému duševnímu stavu, zbrojní průkazy  a legálně drženými zbraněmi likvidují své, nic netušící spoluobčany. 
Naše legislativa je, bohužel, nastavena tak, že nechává zcela volný prostor i obrovskému množství  potenciálních 
násliníků a vrahů. A systematicky utiskuje a šikanuje menšinu těch, kdo jsou jen málo nebezpeční. Posuďte sami. 

Ano je to tak. Často si vůbec neuvědomujeme, co na nás na ulicích a silnicích číhá. Když se k nám blíží motorové 
vozidlo, pak automaticky předpokládáme, že „On nás přece vidí, On do nás nevrazí, On nás nepřejede“. Ale s 
největší pravděpodobností právě On je jedním z těch, kdo patří mezi oněch 77%.             Pozor na Něj!!! 
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Stěžejní akce Občanského  sdružení Zálužné, plánované na rok 2015 

Letošní rok jsme začali tradičně naším plesem v Holubici. Na fotografie  se můžete podívat na www stránkách sdružení.   
Většina letošních akcí se bude konat v návaznosti na projekt Krajina břidlice. Detaily programů jednotlivých akcí 
budou na plakátech, v našem Listu i na www stránkách:  os-zaluzne.webnode.cz  

25. dubna—Zahájení turistické sezony 2015 spojené se Zahájením roku břidlice—letos bude naše sdružení 
společně s SVČ Budišov n.B. a Muzeem břidlice spolupracovat na této akci a všechny zájemce zveme na cestu do Starých 
Oldřůvek, kde ve starém břidlicovém dole „V Zátočině“ uvidíte při práci horníky a štípače břidlice z 19. století. 
  
1. května—Stavění máje v Holubici—každoroční inventura po pálení čarodějnic a příjemné odpoledne s programem 
pro dospělé i děti, soutěžemi i hudbou. 
 
8.— 10. května  - Mezinárodní seminář na téma břidlice v Budišově n.B.. Seminář naváže na podobný úspěšný 
seminář pořádaný v roce 2013 v Zálužném. Součástí semináře bude také exkurse po zaniklých břidlicových a olověných 
dolech ve VVP Libavá - Velká Střelná, Staré Oldřůvky, Olejovice, Zigartice, Olověná ...  (ve spolupráci s vedením 
vojenského újezdu. ) 
 

23. a 24.  května — Připomínka 100. výročí smrti Johanna Migliariny, stavitele silnic, a dalších významných zemních staveb 

ve Slezsku. Jeho dílem je např. také silnice ze Starých Těchanovic  do Zálužného a Nových Těchanovic.  Jeho tragickou smrt na 

bojišti první světové války si slavnostně připomeneme odhalením pamětní desky, za přítomnosti dobové vojenské jednotky.  

Přitom vzpomeneme také na „baraby“, podle nichž je okolí rozcestí silnic a blízkého letního tábora pojmenováno. Občerstvení a 

program v areálu tábora Radost zajištěn! Včetně dobového vojenského ležení, produktů vojenské kuchyně a polní pekárny.  

 
28. června— Pouť ke kapli 14. Pomocníkům v nouzi ve spolupráci s Obcí Staré Těchanovice. Při příležitosti pouti budou  letos, 
díky významné pomoci paní Evy Machové, na přístupových cestách ke kapli instalovány tzv.  „připomínky“ - tabluky s 
obrazy všech 14 světců tak, jak tomu bývalo v minulosti 
 
4. - 6. září— Bierfest v penzionu Bílá Hloubice bude, stejně jako každoročně, svátkem dobrého piva a zábavy 
 
9. září—Den břidlicových horníků—dopoledne mše za oběti břidlicových dolů v kaple v Zálužném. Poté 
bude u domu č. 32 odhalena pamětní deska J. Řihákovi. V Budišově n. B. pak bude v podvečerních hodinách 
otevřeno Muzeum břidlice a proběhne také bohatý program v rámci Noci muzeí. V té době bude otevřena také 
expozice v Imagináriu břidlice v areálu penzionu Bílá Holubice.  

Informace: 

Ještě několik slov o KRAJINĚ BŘIDLICE  

Krajina břidlice   

O krajině Nízkého Jeseníku, o Vítkovsku a Budišovsku napsal autor této myšleky Lumír Moučka: 
„Břidlice se ve zdejší krajině začala používat již ve středověku, a to za účelem jejího využití jako stavebního materiálu 
zdícího, obkladového a dlažeb. V první polovině 18. století její dobývání nabralo nové dimenze. Z břidlice se začala vyrábět 
střešní krytina a z této činnosti se postupně vyvinulo průmyslové odvětví „těžba a výroba pokrývačské břidlice“. O tom, že 
dobývání břidlice v Nízkém Jeseníku je fenoménem doslova evropským, není pochyb. Zdejší ložiska jsou největší ve střední 
Evropě a v období maximálního rozkvětu břidlicového průmyslu těžilo břidlici v oblasti okolo 50ti závodů. 
Břidlicový průmysl přestál více než dvě staletí a ovlivňoval chod života zdejších obyvatel. Byl obživou, významným 
hospodářským odvětvím v chudém kraji. Byl také součástí kultury. Ovlivnil architekturu měst a obcí, a je velice zajímavé, k 
čemu všemu svými specifickými vlastnostmi břidlice zdejší obyvatele inspirovala, co všechno lidé dokázali z břidlice vyrobit 
pro svá stavení. 
Břidlicový průmysl ovlivnil výrazně také krajinu. Projevy činnosti člověka se otiskly do krajiny v podobě břidlicových hald, 
starých štol a lomů a také budov sloužících hornické činnosti. Příroda si však bere všechno zpět, a tak postupně vznikají 
unikátní scenérie vytvořené společným počínáním člověka a přírody. V těchto lokalitách díky specifickým podmínkám se 
postupně usazují jedinečné rostliny a výjimeční živočichové. 
Dodnes najdeme množství významných světových památek pokrytých sto let starou krytinou z Krajiny břidlice. Naopak 
stav u nás je žalostný. Těžba a výroba utichla v roce 2010. Krytina na památkách je nyní nahrazována zahraniční 
konkurenční břidlicí. Stará venkovská stavení v Nízkém Jeseníku, která ani mnohdy nejsou předmětem ochrany památek 
dostávají novou pokrývku ve formě náhražek a úplných materiálových záměn. Sto let staré střechy a obkládané štíty 
dosluhují, správněji řečeno - přesluhují. Stopa po slavné minulosti se každým rokem navždy ztrácí. 
A letos zjara, na konci dubna, bude celý nový systém stezek s informačními tabulemi a altány, napojený na naučnou stezku 
Dědictví břidlice, s novou expozicí v Muzeu břidlice v Budišově a Imagináriem břidlice v Mokřinkách, slavnostně otevřen.“ 
A první rok jeho fungování—od dubna 2015  do dubna 2016 bude ROKEM KRAJINY BŘIDLICE.  
Více podrobností najdete na nových webových stránkách:          
http://www.krajinabridlice.cz/ 

Stránka 7 

PIVNÍ LIST   ročník III.   No 2  



 

Pozvánka 
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Najdete nás také na webových stránkách: 

www.os-zaluzne.webnode.cz         nebo  

www.bilaholubice.cz  

————————————————————————————————————————–——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

PIVNÍ LIST – občasník O.S. Zálužné a R.S. Bílá Holubice. Vychází nepravidelně. Redakční rada se průběžně obměňuje a pravidelně zasedá v Bílé 

Holubici v ternínech:  jak kdy…  Zodpovědný redaktor je zbaven způsobilosti k právním úkonům, neboť byl  vysoce kompetentní osobou dne 18.10.2013 prokletý.  
Adresa redakce: Zálužné 42. Korespondenci, připomínky, nápady, podněty a výhrůžky  zasílejte na: os.zaluzne@gmail.com nebo předávejte osobně členům 

redakční rady při jejím zasedání nebo i tehdy, když rada nezasedá.                                                                                                                                      Nazdar!                                                                                                                                                                                                                                   
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