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Držíte v rukou komentovanou mapu, která vytyčuje topografi cké body spojené 
se životem a dílem malíře Hanuše Schwaigera v Bystřici pod Hostýnem a okolí. 
Jako každá mapa nabízí i tato několik možných způsobů užití. Bez vynaložení 
fyzické námahy se po ní můžete projít prstem a na rubové straně si pročíst hesla 
nebo se vydat do terénu hledat stopy umělcova působení. Teď zbývá pouze vy-
světlit, proč by vás epizody umělcova zdejšího příběhu mohly zajímat.

Hanuš Schwaiger (1854–1912) přijel do kraje pod Hostýnem z léta 1891 již 
jako hotový umělect těšící se jistému renomé. Rodák z Jindřichova Hradce 
vystudoval vídeňskou uměleckou akademii v ateliéru slavného malíře „okruž-
ní třídy“ Hanse Makarta. Rané dílo Hanuše Schwaigera bylo silně ovlivněno 
především dobovým historismem a novoromantismem. Paralelně tehdy vytvo-
řil velkoformátovou historickou kompozici zobrazující divoké panování sekty 
Novokřtěnců v Münsteru, sérii akvarelů s podivně bizarními bytostmi inspiro-
vanými literaturou a pohádkami – krysaře, vodníka nebo Krakonoše – a záro-
veň bezpočet drobných žánrových výjevů ve stylu holandské malby 16. století. 
Později, v polovině osmé dekády během působení v Praze, rozšířil výrazové 
možnosti o naturalistické studie lidových typů. Pravidelně vystavoval ve Víd-
ni, Praze a Mnichově. Našel obdivovatele a mecenáše mezi příslušníky rodové 
šlechty i gründerskými kapitalisty. Respekt si udržel také u generace nastupující 
na přelomu století, o čemž svědčí trvalý zájem umělců sdružených kolem sece-
sionistických časopisů Ver sacrum a Volné směry. Jedna z fazet Schwaigerova 
umění otvírala cestu symbolismu a dekadenci. Posledních dvanáct let Schwai-
ger vyučoval umění, nejprve na brněnské technice a od roku 1902 na pražské 
akademii.

„Útěk od civilizace“ nastoupil Hanuš Schwaiger již dva roky před příchodem 
na Valašsko. První destinací bylo Slovácko, kam v létě 1889 z Prahy následoval 
malíře Jožu Uprku. V Hroznové Lhotě poznal mladou učitelku Josefi nu Ku-
čerovou. Krátká zpráva, kterou přinesly pražské noviny o jejich svatbě, údajně 
prozradila Schwaigerovým věřitelům umělcovu lokaci. Dluhy nadělané už za 
studií pronásledovaly Schwaigera téměř po celý život. Myslivna na Pasekách 
pod Hostýnem však nesloužila novomanželům jen za jako tajný azyl před věři-
teli. Tehdejší Bystřice pod Hostýnem v mnoha ohledech splňovala pro umělce 
Schwaigerova typu představu ideálního místa. Železnice ji propojila s okolním 
světem a umožňovala Schwaigerovi nejen rychlé přesuny do Olomouce, Brna, 
ale i Vídně a Prahy. Naopak za Schwaigerem proudily z těchto center až překva-
pivě početné návštěvy. Kombinace průmyslové výroby, nejen Thonetovka, ale 
například také továrna na svíčky a mýdlo Václava Zbořila, a masového přílivu 
poutníků na Svatý Hostýn dělala z Bystřice prosperující město s potenciálně 
širokou koupěschopnou klientelou. Navíc uměnímilovný majitel bystřického 
panství Ernst Loudon rozšířil řadu Schwaigerových aristokratických podporo-
vatelů. V osobě mladého spisovatele, zdejšího rodáka Františka Táborského pak 
získal umělec nejen oddaného přítele, ale rovněž pečlivého kronikaře své bys-
třické epizody. V neposlední řadě Schwaigerovy značné nároky na bohémský 
život zde saturovala celá řada hospod a vináren, které prosperovaly ze svatohos-
týnských poutí. Možná trochu anekdoticky může působit fakt, že v intervalu 
jednoho roku zažil Schwaiger v Bystřici návštěvu císaře Františka Josefa I. i 
budoucího prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka.

Podle jeho vlastních slov patřilo bystřické období, které se uzavřelo v roce 1902, 
k jeho nejšťastnějším ve Schwaigerově životě.  

Těm, kdo využijí možnost prohlédnout si místa spojená s Hanušem Schwaige-
rem na vlastní oči, poslouží jako vodítko samolepky s logem výstavy.
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2/Hájovna Schwaigrovka 
3/Hotel U mìsta Vídnì 
4/Svatý Hostýn
5/V. Zboøil a syn, první moravská továrna na 
   voskové zboží, svíèky a mýdlo
6/Vinárna Františka Vaverky (dnes Restaurace U Hanuša)
7/Zimní byt Schwaigerových
8/Hrob Josefiny a Hanuše Schwaigerových
9/Továrna Thonet
10/Loudonská høbitovní kaple 
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Loudonská høbitovní kaple - 
Hostýnská, Bystøice pod hostýnem
GPS: 49°23‘40.110“N, 17°40‘58.936“E

Rozhodně nejvýznačnější památku uměleckého působení Hanuše Schwaigera v Bystřici pod Hostýnem 
představuje fresková výzdoba loudonské kaple na místním hřbitově. Stavbu kaple svěřil Ernst Loudon vý-
znamnému vídeňskému architektovi Karlu Mayrederovi, který se již dříve podílel na úpravách bystřického 
zámku. Plány a realizace stavby v historizujícím slohu proběhly mezi lety 1889 až 1894. V prvotním záměru 
měla být výzdoba kaple pojata plasticky, interiéru dominovala kamenná socha Hostýnské Madony s pozla-
cenými atributy.  Obrat k malířskému řešení nepochybně úzce souvisel s příchodem Hanuše Schwaigera 
do Bystřice a jeho důvěrným sblížením se s baronem Loudonem. Nebyla to ostatně Schwaigerova první 
zakázka pro architekturu. Krátce předtím, v roce 1892, realizoval monumentální fresku s motivem sv. Jiří na 
průčelí zámku hraběte Sylva-Tarouccy v Průhonicích u Prahy. V mládí pracoval v rakouském Mittersillu pro 
hraběte Larische na výzdobě zámecké kaple a jídelny, kde namaloval cyklus lunet ve stylu „selské gotiky“.

Loudonskou kapli Schwaiger pojednal jako triptych, jehož střední části vévodí Hostýnská Panna Maria 
adorovaná dvojicí andělů. Na bočních křídlech namaloval rodinu donátora s přímluvci. Na levé straně 
pod sv. Alžbětou klečí Ernstova manželka Henrietta, za ní dcera Antoinetta a snacha Alice. Vpravo pod 
patronací sv. Jiří se modlí sám baron Ernst Loudon se synem Olivierem. Triptych je završen obloukovitým 
nástavcem, kde kromě trojice andělů symbolizujících Lásku, Víru a Naději můžeme v pravém rohu spatřit 
siluetu Svatého Hostýna s barokním poutním kostelem.

Již v době vzniku budila výzdoba Loudonské hřbitovní kaple značnou pozornost. Akvarelem malovaný 
návrh v plastickém rámu vystavil Schwaiger ještě v roce 1894 na třetí mezinárodní výstavě ve Vídni. Sou-
časně její reprodukci přinesl časopis Zlatá Praha. Schwaigerova práce pro Loudonskou kapli je mimořádně 
dobře dokumentována od prvních náčrtů, přes zmíněný akvarelový návrh, až po prováděcí kartony, které 
jsou součástí sbírek Moravské galerie v Brně. Analogii k freskové výzdobě bystřické hřbitovní kaple tvoří 
dvojice domácích oltářů, které Schwaiger vytvořil pro své mecenáše: pražského nakladatele Aloise Wiesnera 
a jindřichohradeckého advokáta a politika Jana Slavíka.

Továrna Thonet - 
Michaela Thoneta 148, Bystøice pod Hostýnem
GPS: 49°24‘6.825“N, 17°39‘41.494“E

K prestižním zakázkám, které Hanuš Schwaiger za svého pobytu v Bystřici pod Hostýnem získal, patřila, 
vedle prací pro barona Loudona, série akvarelů pro továrnu bratří Thonetů. Majitelé továrny na ohýbaný 
nábytek se na umělce obrátili s úkolem zdokumentovat výrobní proces. Kresby se staly součástí fi rem-
ní prezentace na jubilejní světové výstavě v Paříži roku 1900. Jednalo se o sérii akvarelů, z nichž většina 
byly pohledy do dílenského provozu a jeden zachycoval exteriér továrny. Schwaiger na zakázce pracoval 
od podzimu 1899 a s prací byl hotov až v květnu následujícího roku. Vzhledem k časové tísni přizval ke 
spolupráci svého asistenta na brněnské technice malíře Vladimíra Svobodu. Podobu kartonů známe dnes 
bohužel pouze z černobílých fotografi í, které opatřil historik umění Miroslav Lamač u rodiny dědiců fi rmy 
ve Vídni počátkem padesátých let minulého století. Schwaigerovy kresby pro Thonety mají vedle nepopira-
telné umělecké hodnoty také cenu jedinečného obrazového svědectví o podobě průmyslové výroby nábytku 
v Bystřici pod Hostýnem kolem roku 1900.   

Továrnu na ohýbaný nábytek v Bystřici pod Hostýnem vybudoval v roce 1861 zakladatel rodinné fi rmy 
Michael Thonet. Po fabrice v Koryčanech byla jeho druhou továrnou na Moravě. Rakouského průmy-
slníka vedla k expanzi do zdejšího kraje nejen kvalita a hojnost dubového dřeva, ale rovněž dostatek sice 
nekvalifi kované, ale laciné pracovní síly. Produkce bystřické továrny rostla tak rychle, že už za čtyři roky 
místní lesy přestaly stačit a dřevo se muselo začít dovážet ze Slovenska. Koncem století v továrně pracovalo 
více jak dva tisíce zaměstnanců z Bystřice i širokého okolí. V těsné blízkosti továrny pro ně byla zbudována 
kolonie dělnických domků. Pro další rozvoj podnikání byla důležitá stavba železniční trati, která počátkem 
80. let spojila Bystřici s Hulínem. Ve vedení fi rmy se postupně střídali synové a vnuci zakladatele fi rmy. Po 
druhé světové válce byla továrna jakožto německý majetek znárodněna. Tradice výroby ohýbaného nábytku 
v Bystřici pod Hostýnem pokračuje do současnosti pod značkou TON.

V. Zboøil a syn, první moravská továrna 
na voskové zboží, svíèky a mýdlo - 
6. kvìtna 74, Bystøice pod Hostýnem
GPS:49°23‘59.530“N, 17°40‘16.851“E

K drobným, ale významným pracím Hanuše Schwaigera patří logo fi rmy Václav Zbořil a syn, které umělec 
pojednal jako mandorlu s Pannou Marií Hostýnskou. Zbořilova továrna patřila k nejvýznamnějším bys-
třickým průmyslovým podnikům a její vlastníci k městské honoraci. Původně malou ruční dílnu na výrobu 
malovaných svící a perníku založil Václav Zbořil starší v roce 1858. Vedle svící produkovala manufaktura 
především voskové obětiny pro poutníky na Svatý Hostýn. Obětiny byly až 15 cm velké a daly se rozdělit 
asi do tří skupin. Nejpočetnější zobrazovaly lidské tělo a jednotlivé orgány, jiné zas domácí zvířata a posled-
ní byla architektura. Poutníci kladli obětinky do Vodní kaple zbudované na místě, kde zázračně vytryskl 
pramen vody.

 Za Václava Zbořila mladšího (1876–1956) byla na rohu náměstí vybudována nová tovární budova a výroba 
rozšířena o mýdlo. Vznikla tak První moravská továrna na voskové zboží, svíčky a mýdlo. Zbořilův otec ne-
dal na naléhání učitelů a nenechal nadaného syna studovat s odůvodněním, že se musí umět prosadit i bez 
vzdělání. Václav Zbořil se skutečně vypracoval mezi nejvýznamnější osobnosti města. Absolvoval cesty na 
zkušenou do Francie a Holandska. Po první světové válce se stal poslancem Národního shromáždění. V le-
tech 1928–1932 byl bystřickým starostou. Aktivně a naplno se účastnil spolkového života ve městě. Byl čle-
nem místního Silničního výboru, Klubu českých turistů, Spolku včelařů, mecenášem místního Krajinského 
muzea i Matice Svatohostýnské. Pozoruhodným se stal Zbořilův pokus na poli technických experimentů. 
Vyvinul, vyrobil a nechal si patentovat tzv. autoped, vozítko, u něhož k pohybu po blátivém terénu slouži-
la kombinace kol a jakýchsi pák – „pédů“. Vynález, z dnešního pohledu dosti absurdní, nebyl samoúčelný. 
Zbořil si od něj sliboval především snazší zásobování vrcholku Svatého Hostýna.

Hrob Josefiny a Hanuše Schwaigerových - 
Hostýnská, Bystøice pod hostýnem
GPS: 49°23‘43.792“N, 17°40‘53.101“E 

Konec života ztrpčila Hanuši Schwaigerovi zákeřná nemoc, rakovina jazyka. Opakované léčebné poby-
ty ve Františkových Lázních ani operativní zákrok nepomohly. Zemřel těsně před svými osmapadesátými 
narozeninami, 17. června 1912, ve svém bytě v pražské Bubenči. Na základě vlastního přání bylo jeho tělo 
převezeno vlakem z Prahy do Bystřice pod Hostýnem. Náklady spojené s transportem rakve i cestovní 
výdaje umělcovy vdovy Josefi ny hradil Ernst Loudon. Pohřeb se konal 20. června na místním hřbitově. Ten 
den vládlo deštivé, pošmourné počasí. Reportážní zpráva z Lidových novin konstatovala: „Po valašských 
horách, které si Schwaiger tolik zamiloval a k nimž se i v poslední době neustále toužil vrátit, valily se husté 
mlhy.“

Josefi na Schwaigerová nesla manželův odchod velmi těžce. Zvláště špatně snášela okamžitý a prudký zá-
jem obchodníků s uměním, kteří se v jejích očích snažili na umělcově smrti cynicky profi tovat. Dokonce 
se dopisem publikovaným v časopise Čas ohradila i proti oslavnému tónu většiny novinových nekrologů, 
na nichž ji iritovalo falešné vlastenectví a přehnané zdůrazňování Schwaigerova „češství“. Několik měsíců 
si tehdy vedla deník, v němž se formou dopisů adresovaných mrtvému svěřuje se svými rozjitřenými city 
a těžkostmi. Deník je uložen ve sbírkách bystřického muzea. Josefi na přežila Hanuše o plné čtvrt století. 
Byla pohřbena na bystřickém hřbitově, do stejného hrobu jako manžel, čímž se jí splnilo největší přání 
závěru života,  být opět spolu.  

Rusava - 
Muzeum, Rusava 248
49°20‘51.659“N, 17°41‘22.024“E

„Víte, co se mi u vás hned zalíbilo? Rusava!“ zeptal se a zároveň odpověděl Hanuš Schwaiger spisovateli 
Františku Táborskému při jejich prvním setkání v restauraci hotelu U města Vídně. Pokračoval: „To je Mi-
koláš Aleš. To je pro něho. Tomu by ti Rusavjáčci lezli z pera. Ten by je měl rád! Já je mám taky rád, i když 
o mně říkají, že jsem Němec.“

Historie Rusavy, kterou protéká stejnojmenná řeka, začíná roku 1657. Zakladatelem obce byl hrabě Jan 
z Rottalu, majitel bystřického a holešovského panství, který uprostřed Hostýnských vrchů na místě dříve za-
niklých obcí usadil odbojné vsacké Valachy při valašském povstání v polovině 17. století. Okolní hostýnské 
lesy a paseky nabízely jedinou možnost obživy salašnictvím, pasením dobytka, především ovcí, koz a krav. 
Životní podmínky na Rusavě však byly tvrdé, jak naznačuje lidové rčení: „Konec chleba, začátek kamení.” 
Izolovaná valašská enkláva si po dlouhou dobu udržela tradiční valašské zvyky, včetně většinové protestant-
ské víry. Svéráz Rusavy přitahoval od poloviny 19. století umělce, jak dokládá i případ Hanuše Schwaigera, 
který zde vytvořil celou sérii v plenéru malovaných obrazů. Umělcův přítel, spisovatel František Táborský, 
věnoval Rusavě obsáhlou etnografi ckou monografi i s ilustracemi Adolfa Kašpara. Uměleckou kariéru mla-
dého Adolfa Kašpara urychlilo právě setkání s Hanušem Schwaigerem, které zprostředkoval olomoucký na-
kladatel Romuald Promberger. Právě Kašpar, nikoliv Mikoláš Aleš, jak doufal Schwaiger, se stal umělcem, 
který zaznamenal přírodní krásy Rusavy, život a zvyky zdejších lidí.

Na Rusavu je situován děj třetí pohádky z knihy O hastrmanovi, které sebrala a sepsala Josefi na Schwaige-
rová a ilustroval její manžel. V pohádce vyzrál kameny rusavský chalupník na vodníka, který mu po nocích 
rozhazoval seno, jež kosil a sušil v lese. Vodník, ve Schwaigerově ilustraci malý zelený mužíček, žil na poto-
ce protékajícím Rusavou. Úvodní krátký popis líčí Rusavu jako chudou valašskou vesničku uprostřed hor, 
kde lidé říkávali: „Když není maso, jsou i zemáky dobrý.“  

Hanuš Schwaiger, průvodce jeho životem v Bystřici pod Hostýnem a okolí
Texty: Eva Nedělníková, Ondřej Chrobák
Grafi cké řešení: Jaro Dufek
Náklad: 3 000 ks
Vytiskl: LABEL spol. s r.o.

Publikace vychází u příležitosti výstavy Hanuš Schwaiger (1854-1912), kterou uspořádalo 
Město Bystřice pod Hostýnem a Městské muzeum Bystřice pod Hostýnem, 2.–30. září 2012.
Autoři koncepce: Markéta Dlábková a Ondřej Chrobák
Kurátorka: Eva Nedělníková
Produkce katalogu a výstavy: Hana Šťa stná
Exponáty laskavě zapůjčily: Národní galerie v Praze, Moravská galerie v Brně, Památník národní písem-
nictví, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Oblastní galerie 
v Liberci, Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně, Galerie výtvarného umění v Náchodě
Vznik katalogu a výstavy podpořily: Restaurace U Hanuša, Stabrix víno & destiláty, Pivovar Zubr, 
LABEL spol. s r.o., Cestovní agentura TourTrend, Penzion Ovčárna

   

Loudonský zámek - 
Pod Platany 1, Bystøice pod Hostýnem
GPS: 49°24‘4.461“N, 17°40‘22.451“E

Na bystřickém zámku nalezl Hanuš Schwaiger v osobě Ernsta Oliviera Loudona (1832–1915) jednoho 
z nejvýznamnějších mecenášů. Baron nejen velkodušně poskytl umělci bydlení v hájovně pod Hostýnem, 
ale stal se všestranným podporovatelem a objednavatelem velkorysých uměleckých zakázek. K nejvýznam-
nějším nepochybně patřila výmalba rodové hrobky na bystřickém hřbitově.

Rod Loudonů převzal bystřické panství v roce 1827 a v průběhu 19. století zásadním způsobem zasáhl také 
do podoby původně renesančního a později barokně přestavěného zámku. Ernst Loudon nechal na zámku 
zbudovat novogotickou domácí kapli. Rozsáhlé změny prodělaly i interiéry zámku. Pokoje vybavil novým 
mobiliářem, kazetovými stropy a stěny nechal obložit dřevěným táfl ováním. Nebránil se však ani novotám. 
V roce 1882 zavedl na zámek telegraf a moderní podlahové vytápění. 

V jakém rozsahu se do úprav zámku zapojil také Hanuš Schwaiger, zůstává stále nezodpovězeno. Malíři 
bývá připisováno autorství slunečních hodin na průčelí zámku a některé dekorativní malby v interiéru. 
Naopak zcela nesporně je Schwaigerovým dílem pamětní nápis na průčelí východního křídla zámku, při-
pomínající návštěvu a pobyt císaře Františka Josefa I. roku 1897. Císař navštívil Bystřici pod Hostýnem ve 
dnech 1.–4. září u příležitosti konání manévrů císařských vojsk. Kronikář Jan Galuška popisuje jeho příjezd 
takto: „Po 9. hodině přijelo Jeho Veličenstvo zvláštním dvorním vlakem do Bystřice. Střelba a hlahol zvonu 
oznámily velebný příjezd, lid ztichl a na skvěle vyzdobeném nádraží uvítáno bylo Jeho Veličenstvo.“ Na 
nádraží vítali císaře a jeho doprovod kromě hlavních představitelů města a církve i zámecký pán Ernst 
Loudon a s ním také stovky krojovaných Hanáků, Moravských Slováků, Záhoranů i Valachů. Po bohatých 
uvítacích ceremoniích odjel František Josef v doprovodu Ernsta Loudona na Hostýn, kde se účastnil boho-
služby a vysvěcení nové rozhledny. Následující den se císař účastnil vojenských manévrů, 3. září slavnostně 
otevřel novou chlapeckou školu a prohlédl si továrnu bratří Thonetů. Den nato odcestoval zpět do Vídně. 
Po celou dobu svého pobytu v Bystřici byl ubytován v zámku, rodina Loudonů mu uvolnila celý zámek 
a odstěhovala se do domku svého zahradníka.

V souvislosti s císařovým pobytem v Bystřici a na loudonském zámku nakreslil Hanuš Schwaiger reportážní 
sérii dokumentující hlavní momenty vzácné návštěvy. Jedna z kreseb zachycovala vjezd císaře s baronem 
Loudonem na náměstí v Bystřici. Tato dílka jsou bohužel v současnosti nezvěstná a jejich podobu neznáme 
ani z reprodukcí. Jejich existenci dokládá pouze Schwaigerův dopis redakci obrazového časopisu Zlatá Pra-
ha, kde se domáhá jejich otištění. Zaslání odůvodnil následovně: „Udělal jsem tak, poněvadž mi řekli, že by 
to starému baronu bylo milé, kdyby v českém listě byly reprodukovány.“ Dále se dožaduje, aby mu redakce 
po uveřejnění zaslala inkriminované číslo časopisu, neboť „baron na to čeká a chce jej ukázat arcivévodovi 
Eugenovi, až sem v krátké době zase přijde.“ Dlužno říct, že redakce Zlaté Prahy viděla celou záležitost 
poněkud jinak, neboť kresby nikdy nebyly na jejich stránkách zveřejněny. 

Hotel U mìsta Vídnì - 
Masarykovo nám. 140, Bystøice pod Hostýnem
49°23‘59.545“N, 17°40‘16.877“E

Restaurace hotelu U města Vídně patřila od počátku k oblíbeným podnikům Hanuše Schwaigera. Hotel 
má poměrně bohatou historii, k původní restauraci vybudovala majitelka Adéla Krausová dřevěnou ve-
randu pro letní období. V prvním poschodí byly hotelové pokoje, v přízemí hostinská místnost a velký sál 
s jevištěm a galerií, který sloužil také jako tělocvična. Později se hotel přejmenoval podle nového majitele 
na Hotel Batta, po jeho smrti nesl název Hotel Lidový dům. 

Hotel U města Vídně se stal místem prvního setkání malíře s Františkem Táborským, který po další roky pa-
třil k nejbližším přátelům Schwaigerových. Budoucí spisovatel, tehdy ještě student, trávil u matky v Bystřici 
letní prázdniny. Na silný dojem, kdy poprvé uviděl v rodném městě slavného umělce, vzpomínal i po letech: 
„Kterýsi večer na začátku letních prázdnin roku 1891 vešel jsem na kousek besedy do restaurace našeho 
bystřického hotelu a jen jsem otevřel dveře, hle, u prvního stolu hned vlevo od dveří sedí – Schwaiger!“  
Znal malíře již z Prahy, nejen jako umělce, ale i jako pravidelného štamgasta Moravské vinárny, kterou ve 
Vodičkově ulici provozoval Ludvík Masaryk, mladší bratr Tomáše Garrigua Masaryka. Schwaigerovým 
věrným společníkem zde nebýval nikdo jiný než malíř Mikoláš Aleš. V hlavním městě by se mladý student 
Táborský neodvážil ani pomyslet, že by mohl usednout mezi vybranou bohémskou společnost. Zde jej 
Schwaiger pozval ke svému stolu, a průběh prvního společného večera U města Vídně nechme znovu po-
psat spisovatele: „Seděli jsme hodně dlouho. Pivo bylo sice venkovské, ale chutnalo mu, na tácku pod jeho 
sklenicí přibývalo čárek, jako by naň vylezla chlupatá housenka. Byl jsem proti němu strašně nestatečný, 
když se na mém tácku zjevila za dlouho třetí čárka. Nebylo to u mě žádné puritánství, ale prostě jsem víc 
nemohl. Schwaiger jen zakýval hlavou a rezignovaně nade mnou máchl rukou jako nad špatným zbožím. 
Cítil jsem tehdy, že bych mu způsobil radost, kdybych s ním šel krokem, ale prostě jsem nemohl. Ba i mrzela 
mě tenkrát tato má nemohoucnost.“ Přesto Schwaiger nakonec pozval Táborského k sobě na návštěvu, 
tehdy ještě do nadsklepního bytu v údolí Říky, a rozloučili se. Před hotelem na Schwaigera čekala bryčka 
s jedním koněm, která malíře dovezla přes dvě vesnice, Lhotu a Chvalčov, na Říku.  

Hotel U města Vídně zažíval nejlepší časy během hostýnských poutí. Brněnský spisovatel Josef Merhaut 
popsal v románu Andělská sonáta něco z atmosféry poutníky přeplněného lokálu: „Napříč proti náměstí, 
na samém jeho kraji hotel U města Vídně nestačil návalu unavených. Zasazen tam byl každý kout. Zuřivost 
hladu a žízně rvavě křičela ze všech stran. Vylévalo se pivo, stříkala sodovka, šťávy jídel voněly natlačeny 
v těžký vzduch.“

Vinárna Františka Vaverky -  
(dnes Restaurace U Hanuša)
Ès. Brigády 91, Bystøice pod Hostýnem  
GPS: 49°23‘53.085“N, 17°40‘35.785“E

Mezi oblíbené bystřické podniky Hanuše Schwaigera patřila především vinárna Františka Vaverky. Ofi -
ciálně nesla jméno U pošty, jejíž úřad sídlil v pravé části stejného domu. Hosté však vinárnu mezi sebou 
nazývali U bratra celého světa. Dům č. p. 76 patřil Leopoldu Rokytovi, vinárník Vaverka zde byl nájemcem 
od roku 1896. Zvenku býval hostinec označen hroznem. V první místnosti byl výčep a pět stolů, druhé míst-
nosti se říkalo parlament, byl tam klavír a stůl pro „honoraci“. Za touto místností byla situována kuchyně 
a byt. Vinný sklep měli Vaverkovi v Horní ulici č. p. 91. Konkurence byla v Bystřici obrovská. Počátkem 
20. století bylo ve městě možno napočítat třicet jedna hospod a pět náleven. Vaverka si však vedl velmi 
dobře. Šenk patřil k nejznámějším a jeho věhlas se díky hostýnským poutím šířil po celém rakouském 
mocnářství.

Vinárník František Vaverka se narodil 16. února 1864 v Želechovicích. Se třemi manželkami měl postupně 
celkem osm dětí. Pamětníci jej popisují jako bodrého muže, který rozuměl humoru, měl rád děti a s oblibou 
chodil na hony. Byl znalcem dobré kuchyně a vína. Zemřel 8. dubna 1930. Je pohřben na bystřickém hřbito-
vě. K tradici Vaverkovy vinárny se dnes hlásí restaurace nazvaná na počest nejslavnějšího hosta U Hanuša, 
která sídlí v domě nad původním Vaverkovým vinným sklepem.  
   

Letní byt TGM - 
Na Kamenci 401, Chvalèov
GPS: 49°23‘43.882“N, 17°41‘50.568“E

Pamětní deska na průčelí domu připomíná místo pobytu profesora a budoucího prvního československého 
prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka v létě 1898. Dům tehdy patřil panu Skálovi, bývalému hostinskému 
na Hostýně. Ubytování doporučil a zprostředkoval spisovatel František Táborský, který se s Masarykem 
seznámil za studií v Praze. Masaryk dorazil do Chvalčova s rodinou koncem června a strávil zde celé letní 
prázdniny. Nejmladší dcera Olga dokonce v místní škole dokončovala docházku do druhé třídy. 

Kromě krás přírody a venkovského života zde Masaryk našel také zajímavou společnost. Partnerem pro 
politické diskuze se mu stal baron Ernst Loudon, majitel bystřického panství a toho času tajný říšský rada. 
Do kraje pod Hostýnem nalákala Masaryka nepochybně také přítomnost Hanuše Schwaigera. S malířem 
se znal již od 70. let z Vídně a později se jejich přátelství ještě více prohloubilo v Praze. Masaryk v „Hovo-
rech“ s Karlem Čapkem označil jejich tehdejší přátelství za „hodně intimní“. Schwaiger byl údajně jeden 
z mála, s kterým si budoucí prezident tykal. Umělce považoval za „nesmírně dobrého člověka, s darem pro 
humor od Pána Boha, který nikdy nikomu neublížil a snášel všechny svízele života beze zloby.“ Opakova-
ně se vyjadřoval také k Schwaigerově umělecké tvorbě, obsáhle recenzoval například jeho první pražskou 
samostatnou výstavu v roce 1887. Oceňoval především malířův vztah k umění starých holandských mistrů, 
dokonce jej označil za „českého Nizozemce“. Není třeba zastírat, že Masarykova tehdejší argumentace byla 
založena více na ideologických postojích než na těch umělecko-historických. Nizozemské umění 16. století 
dával do souvislostí s „důsledně provedenou reformací“, a jako takové mělo jeho sympatie, které projektoval 
také na Schwaigerovu tvorbu. Vzájemný respekt pramenil rovněž ze společenské nonkonformity, kterou se 
obě jejich jinak tolik rozdílné osobnosti vyznačovaly. 

V letech před první světovou válkou spojil Masaryk s Valašskem svoji politickou kariéru. V roce 1907 si pro 
kandidaturu do říšského sněmu zvolil obvod zahrnující valašská města a jako poslanec po dvě období za-
stupoval ve Vídni i voliče z Bystřice pod Hostýnem. V současnosti Masarykův pobyt na Hostýnsku připo-
míná naučná stezka nazvaná Chodník Masarykových, která začíná od místa jejich letního bytu v Chvalčově 
a končí u Schwaigrovky, podobně jako mnohé jeho tehdejší výlety po okolí. 

Zimní byt Schwaigerových -  
Masarykovo námìstí, 71, Bystøice pod Hostýnem
GPS: 49°23'57.541"N, 17°40'21.742"E

V zimních měsících se hájovna na Pasekách, dnešní Schwaigrovka, stávala neobyvatelnou. Důvodem byly 
nejen třeskuté mrazy, ale především sněhové závěje, které ji odřezávaly od zbytku světa. Manželé Schwai-
gerovi se proto na zimu pravidelně stěhovali na bystřické náměstí do domu č. p. 71, který vlastnil zámecký 
úředník, loudonský správce Gottfried Prenner. Později v tomto domě sídlil MUDr. Fuchs, bystřický lázeň-
ský lékař, od něj jej následně koupil Ladislav Vít a spodní část domu přebudoval na obchod.

Pobyt manželů dnes připomíná pamětní deska umístěná na průčelí domu. Osazení inicioval bystřický mu-
zejní spolek jako připomínku dvacátého pátého jubilea umělcova úmrtí. Slavnostní odhalení se odehrálo 
20. června 1937, „ve výroční den pohřbení tělesných pozůstatků Schwaigerových v půdu tichého pod-
hostýnského hřbitova bystřického“. Desku vyhotovili sochaři Bohumil Jahoda a Hubert Faulhammer za 
dozoru spisovatele a umělcova přítele Františka Táborského. Odlila ji pražská fi rma Barták.

Odhalení pamětní desky bylo součástí několikadenních oslav, nad nimiž převzal záštitu prezident Tomáš 
Garrigue Masaryk. Na bystřickém zámku připravil muzejní spolek výstavu, na které se kromě originálů 
zapůjčených od sběratelů z celé Moravy objevily i reprodukce vydané olomouckým nakladatelem Romu-
aldem Prombergerem. Pozvánku na výstavu navrhl malíř Karel Svolinský. Součástí oslav byl rovněž vzpo-
mínkový večer, na němž zazněla přednáška Karla Heraina, ředitele pražského Uměleckoprůmyslového 
musea, doprovázená promítáním diapozitivů s ukázkami Schwaigerova umění.

Øíka - 
Na Øíce 59, Chvalèov
GPS: 49°23‘8.880“N, 17°42‘54.119“E

Krátce po svatbě novomanželé Schwaigerovi opustili Hroznovou Lhotu. Nový cíl, kraj pod Hostýnem, 
vybrala Josefi na Schwaigerová. Již dříve jej s matkou navštívila při pouti na Svatý Hostýn. Do Bystřice 
Schwaigerovi dorazili někdy na přelomu jara a léta 1891. Při hledání vhodného místa ubytování jim jako 
první do oka padla hájovna na pasece za Hostýnem. Horní trvale neobývané patro však nebylo prozatím 
k pronajmutí. Volný byt našli až v údolí Říky mezi Hostýnem a Javorníkem. Byl to malý byt postavený 
nad panským sklepem vyhloubeným do skály. Skromné zařízení se skládalo jen z několika kusů nejnutněj-
šího nábytku: postele, jídelního a pracovního stolu. Nadsklepní pokoj manželům pronajímal loudonský 
lesmistr, jehož přičiněním však brzy získali vysněné ubytování v hájovně. Událost barvitě vylíčil spisovatel 
František Táborský: 

„Majitel velkostatku, baron Loudon, přišel jednou k lesmistru do kanceláře a uviděl na jeho psacím stole 
Schwaigerovu kresbu tužkou. Seděli předtím, lesmistr a Schwaiger, na Říce při pivě, Schwaiger tam uviděl 
vhodnou fi gurku, zachytil ji hned tužkou a dal ji lesmistru.
„Ja was haben Sie denn da?“ otázal se hned baron, milovník umění.
„Že to je od Schwaigera,“ řekl lesmistr. 
„Ja ist der da?“
„Že je a bydlí v nadsklepí, že si chtěl na pasece najmout patro, ale to že se nepronajímá.“
„Ja warum haben Sie mir nichts gesagt? Schicken ihn sofortu zu mir! Das ist ja ein echter Künstler!“ 
Znal Schwaigera, totiž jeho kresby a akvarely, z Vídně.

Následkem tohoto rozhovoru se „Schwaigři“ rychle stěhovali z Říky do vysněného romantického azylu 
v hájovně uprostřed hostýnských lesů. Navíc v osobě Ernsta Loudona našel Schwaiger pro další roky obě-
tavého a velkorysého mecenáše. 

V místech původního nadsklepního bytu stojí v současnosti hotel Říka.
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Hájovna Schwaigrovka - 
GPS: 49°22‘43.306“N, 17°42‘52.791“E

Po krátkém období stráveném v nadsklepním bytě na Říce se loudonská hájovna stala trvalým azylem 
manželů Schwaigerových na celou poslední dekádu 19. století. Podle vzoru tyrolských horských chat byla 
postavena někdy v 60. nebo 70. letech 19. století na pasekách pod Svatým Hostýnem směrem na Chvalčov. 
Schwaigerův přítel, spisovatel František Táborský, hájovnu popsal jako „zajímavý jednopatrový domek 
s pavláčkou dokola a s věžičkou uprostřed střechy“. Její dobový vzhled dokládá rovněž několik Schwai-
gerových perokreseb a řada fotografi í, z nichž některé sloužily dokonce jako pohlednice. Vyzděné přízemí 
obýval hajný Uruba s manželkou. Novomanželé Schwaigerovi obsadili celé dřevěné patro, které původně 
sloužilo jako zázemí pro účastníky loudonských honů. Polovinu patra zabírala prostorná jídelna, kterou 
Schwaiger proměnil na ateliér. V druhé polovině se nacházely dvě ložnice a kuchyň. Dochovalo se hned 
několik popisů, které se smyslem pro pitoreskní detail líčí vzhled interiérů. Například takto jej zachytil 
autor jedné z prvních monografi í o díle Hanuše Schwaigera, sám význačný malíř a obhájce moderního 
umění Miloš Jiránek: „Byla to nízká prostorná haluzna s velkým stolem, na kterém se stále sušily byliny 
a koření všeho druhu, a mezi tím tuby, plné i prázdné, všemožné temperové barvy, štětce i nožíky, a celá 
sbírka dýmek. V rohu velké piano s dobrou hudební literaturou. Přes chodbu dva malé pokojíčky, v nich 
něco výšivek, slováckých hraček a fotografi í: památky z poutí a cest a zároveň barevné fl íčky na zeď. Venku 
les, často mlha a tajemno.“ 

Ačkoli Hanuš Schwaiger s oblibou vydával hájovnu za úkryt před okolním světem, neměl zde zrovna 
o společnost a návštěvy nouzi. Kromě již zmiňovaných, spisovatele Františka Táborského a malíře Miloše 
Jiránka, Schwaigera navštívili či za ním pravidelně docházeli například profesor Tomáš Garrigue Masa-
ryk, básník Josef Svatopluk Machar, významný olomoucký nakladatel Romuald Promberger, tehdy velmi 
mladý adept umění Adolf Kašpar, představitel katolické moderny Karel Dostál Lutinov nebo klíčoví umě-
lečtí kritici Ludwig Hevesi a Richard Munther. Stěny Schwaigrovky se tak staly němými svědky dlouhých 
a důležitých diskuzí o umění a politice. Po roce 1902, kdy Schwaiger získal profesorské místo na pražské 
akademii, dojížděl, dokud mu to zdravotní stav dovolil, do hájovny pravidelně na letní byt.

V nedávné minulosti prošla Schwaigrovka náročnou rekonstrukcí, která jí vrátila mnohé z její dřívější krásy. 
V současnosti slouží jako penzion.
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Svatý Hostýn - 
49°26‘48.120“N, 17°50‘50.245“E

Tradiční pouť na Svatý Hostýn nepřímo dovedla Hanuše a Josefínu Schwaigerovy na Valašsko. Novoman-
želka znala Hostýnské vrchy z dřívějška, kdy spolu s matkou navštívila toto vyhlášené poutní místo. Zcela 
správně, jak se v dalších letech mnohokrát ukázalo, se domnívala, že by Hostýnské vrchy mohly konvenovat 
Schwaigerovu lidskému i uměleckému naturelu.

Poutní bazilika Nanebevzetí Panny Marie přečkala se štěstím turbulence na konci 18. století, kdy byla nejen 
odsvěcena, ale měla být také zbourána. Za pobytu Schwaigerových naopak dosáhly poutě na Hostýn kul-
minačního bodu a příliv poutníků nejen z Moravy výrazným způsobem ovlivňoval život v Bystřici a okolí. 
Atmosféru a průběh svatohostýnské pouti impresivně zachytil brněnský spisovatel Josef Merhaut v románu 
Andělská sonáta, vydaném v roce 1899. Hanuš Schwaiger pro knihu navrhl obálku. Kolážově poskládaným 
motivům vévodí hostýnský vrch s bazilikou, za kterou vychází slunce. Schwaiger na obálku propašoval 
rovněž autobiografi cký moment, když v její spodní části nakreslil loudonskou hájovnu na Pasekách, ve které 
bydlel spolu s manželkou. 

Legenda, kterou poprvé zapsal jezuita Bohuslav Balbín, vypráví, že při velkém nájezdu Tatarů roku 1241 se 
na Hostýně ukrývali obyvatelé okolních vesnic. Trpěli nedostatkem vody, a proto se usilovně modlili k Mat-
ce Boží. Na její přímluvu zde vytryskl pramen vody a mohutná bouře donutila tatarská vojska k ústupu. 
V českém národním prostředí legendu zpopularizoval Václavem Hankou „objevený“ Rukopis královédvor-
ský, kde hostýnský zázrak tvoří významnou část básně Jaroslav. Schwaiger dobře znal vydání Rukopisů 
ilustrovaných Mikolášem Alšem, které vznikalo v průběhu 80. let u nakladatele Aloise Wiesnera v Praze. 
Schwaiger patřil nejen do úzkého uměleckého okruhu nakladatelství, ale také mezi Alšovy nejbližší přátele.

Motiv svatohostýnské Madony stojící na půlměsíci a metající blesky zpracoval Schwaiger mnohokráte 
v různých kontextech. V monumentální verzi dominuje střední části freskového triptychu v loudonské hřbi-
tovní kapli, samostatně ji pojednal pro edici reprodukcí olomouckého nakladatele Romualda Prombergera 
nebo jako součást fi remní značky bystřické továrny na svíčky Václava Zbořila.    
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-A- HANUŠ SCHWAIGER, HÁJOVNA NA PASEKÁCH (1898), PERO, TUŠ
KRESBU VYTVOŘIL HANUŠ SCHWAIGER PRO MONOGRAFICKÉ ČÍSLO ČASOPISU VÍDEŇSKÉ SECESE VER SACRUM. DOPROVÁZELA 
ROZSÁHLOU STUDII PŘEDNÍHO UMĚLECKÉHO KRITIKA LUDWIGA HAVESIHO, KTERÝ OSOBNĚ UMĚLCE POD HOSTÝNEM NAVŠTÍVIL.

-B- HANUŠ SCHWAIGER: BYSTŘICKÝ POLICAJT EJEM, 1891, TUŽKA, AKVAREL
TUTO NEBO PODOBNOU SCHWAIGEROVU KRESBU MOHL VIDĚT BARON LOUDON V KANCELÁŘI SVÉHO LESMISTRA. NATURA-
LISTICKÉ STUDIE NEJRŮZNĚJŠÍCH LIDOVÝCH CHARAKTERŮ SE STALY JIŽ BĚHEM PRAŽSKÉHO POBYTU V DRUHÉ POLOVINĚ 
OSMDESÁTÝCH LET NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SCHWAIGEROVY UMĚLECKÉ PRAXE. 
REPRO: ZLATÁ PRAHA, XVII, 1900, S. 452

-C- HANUŠ SCHWAIGER: „TU MÁŠ HERRENBAUMGARTEN“, 1903, OLEJ NA PLECHU
INTERIÉR VINÁRNY ZDOBILA TAKÉ SCHWAIGEREM MALOVANÁ LUNETA, NA KTERÉ ČTRNÁCT ČERTŮ NALÉVÁ VINÁRNÍKA 
VAVERKU VODOU. ŽERTOVNÁ VÝSTRAHA, JAKÝ TREST JEJ V PEKLE ČEKÁ, BUDE-LI „KŘTÍT“ VÍNO VODOU. LITERÁRNÍ PŘED-
LOHU, SMUTNOU BALADU O JEDNOM VINÁRNÍKOVI, KTERÝ VODOU ZAČAL A PEKLEM SKONČIL, SEPSAL ŘEDITEL BYSTŘICKÉ 
ZÁKLADNÍ ŠKOLY JOSEF PAPEŽÍK.

-D- HANUŠ SCHWAIGER: NÁVRH FRESKOVÉ VÝMALBY LOUDONSKÉ KAPLE V BYSTŘICI POD HOSTÝNEM, 1894
AKVAREL, PAPÍR, 134 X 100 MM, STÁTNÍ ZÁMEK MILOVICE

HANUŠ SCHWAIGER: LAMPAŘ A VODNÍK, ILUSTRACE 
O HASTRMANOVI, 1903, NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE

HANUŠ SCHWAIGER ILUSTROVAL KNIHU POHÁDEK O HAS-
TRMANOVI, KTERÉ SEPSALA JEHO MANŽENKA JOSEFINA. 
KNIHU VYDALO PRAŽSKÉ NAKLADATELSTVÍ FR. KOČÍ.

HANUŠ SCHWAIGER: REJ ČARODĚJNIC, 1892, AKVAREL, PAPÍR, NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE

JOSEFÍNA A HANUŠ SCHWAIGEROVI: PORTRÉTNÍ 
FOTOGRAFIE Z POČÁTKU 90. LET

HANUŠ SCHWAIGER: VALAŠSKÉ HRAČKY, 1898

HANUŠ SCHWAIGER: FIREMNÍ ZNAČKA 
BYSTŘICKÉ TOVÁRNY V. ZBOŘIL A SYN  

HANUŠ SCHWAIGER: 
LOUSKÁČEK NA OŘECHY, 
1898

HANUŠ SCHWAIGER: TOVÁRNA THONET GEBRUDER 
V BYSTŘICI POD HOSTÝNEM, 1899, AKVAREL

POHLED NA EXTERIÉR BYSTŘICKÉ TOVÁRNY DOPLŇUJE 
BOHATÁ FIGURÁLNÍ STAFÁŽ. ZACHYCUJE NEJEN DĚLNÍKY 
RŮZNÝCH PROFESÍ, ALE PO LEVÉ STRANĚ ROVNĚŽ VLASTNÍKY 
TOVÁRNY. POCHOPITELNÁ POZORNOST JE VĚNOVÁNA 
LOGISTICE, KTEROU ZAJIŠŤOVALY NEJEN KOŇSKÉ POVOZY, 
ALE OD ROKU 1883 ROVNĚŽ ŽELEZNIČNÍ VLEČKA SPOJUJÍCÍ 
TOVÁRNU S BYSTŘICKÝM NÁDRAŽÍM.

B

mapokatalog_final_final.indd   2mapokatalog_final_final.indd   2 8/27/12   5:22 PM8/27/12   5:22 PM


