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Husitský den v Odrách 
V sobotu 20. září 2003 proběhl již podruhé „Husitský den v Odrách“ za značné pozornosti veřejnosti. Tato akce si vza-

la za cíl připomenout místním občanům i návštěvníkům Oder historii města Oder, přičemž právě husitská epocha naše měs-
to odlišuje od ostatních měst v širokém okolí. Byly to právě Odry, které se staly základnou husitských bojovníků pro výpady 
do dalekého okolí. Husitský den by měl připomenout nejen tuto významnou epochu v historii města, ale zároveň by měl při-
spět k obohacení vědomostí všech obyvatel Oder a širšího okolí o místě, kde žijí.  

Historicko-vlastivědný spolek spolu s ochránci přírody z Oder (70/13 ZO ČSOP Odry) a Základní článek hnutí Bronto-
saurus Odry „Rezešime“ by tak díky finanční, organizační a materiální podpory Města Oder a sponzorů chtěl založit tradi-
ci „Dnů města Oder“, jež by město zviditelnily a přispěly k rozšíření znalostí o naší vlastní historii. Teď již k samotné pří-
pravě a průběhu Husitského dne v Odrách. 

 

Stejně jako loni i letos byla hlavním bodem programu 
„bitva“ žáků obou základních škol v Odrách s dřevěnými 
replikami mečů. Tato bitva však doznala jedné změny, kdy 
na straně křižáků stanuli i „Šternberkové“ se žlutými osmi-
cípými hvězdami v modrém poli na štítech a na oděvech. 
Obě školy si ponechaly loňské rozdělení rolí, kdy ZŠ na 
Pohořské ulici nastoupila v husitských barvách a ZŠ na uli-
ci Komenského představovala „oderské pány“ s křižáky a 
již vzpomínanými „Šternberky“. Zde je třeba vzpomenout a 
ocenit aktivitu obou škol a zejména paní učitelky 
Mgr. Zdeňky Fialové a pana učitele Mgr. Ivana Žárského, 
kteří se dětem věnovali při jejich přípravě na bitvu přesto, 
že je pro ně začátek školního roku náročný. 

Podobně, jak tomu bylo již loni, byla pro „bitvu“ husitů 
a oderských pánů stanovena pravidla, jako např.: 
- jedinými povolenými zbraněmi byly dřevěné meče o max. 

délce čepele 70 cm se zaoblenými hranami i špičkou, 
- jako ochrana posloužily překližkové nebo plechové štíty 
se zaoblenými rohy a rukavice na rukou, 
- účastníci bitvy museli předem donést písemný souhlas je-
jich rodičů a Historicko-vlastivědný spolek pro ně předem 
sjednal jednodenní úrazové pojištění, 
- v letošní bitvě se na obou stranách postavilo po 16 bojov-
nících, 
- bojištěm bylo území vymezené textilními páskami. Na 
protilehlých stranách měli bojovníci své sídlo (místo, kde 
po zásahu bojovníci přicházeli o své životy a kde se odebí-
rali po vyřazení z boje), 
- povolené bylo jen neagresivní sekání do povolených zón = 
na těle od kolen po hruď (mimo krk a hlavu) a na rukou od 
lokte po rameno. 
- na dodržování dohodnutých pravidel dohlíželi „sudí“ z řad 
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rytířů, jež hodnotili projevy agresivity a nepovolené zásahy 
žlutými nebo červenými kartami, což znamenalo buď ztrátu 
života nebo vyloučení z dalšího boje, 
- každý bojovník měl na počátku bitvy pět životů, předsta-
vovaných pěti nálepkami na štítu. Na obou stranách bojiště 
(v sídlech bojovníků) byli velitelé, kteří svým zasaženým 
bojovníkům „odebírali životy“ přeškrtnutím jedné nálepky 
na štítě. Každý regulérní zásah tak pro bojovníka znamenal 
přerušení dalšího boje, odchod do svého sídla a až po škrt-
nutí života velitelem se mohl vrátit zpět do bitvy, 
- vítězem se stala ta družina, které zůstal alespoň jeden bo-
jovník s jedním životem. 

 

Vloni zvítězili husité, letos pro změnu s velkou převa-
hou oderští páni. Snad to bylo tím, že husity představovali 
věkově mladší bojovníci nebo že oderští páni měli po loň-
ské porážce větší chuť do boje. Jedno je jisté – cena pro ví-
těze = výtečný a pěkný dort, který věnovala paní Sochoro-
vá, byla nakonec rozdána všem – jak vítězům tak i poraže-
ným stejným dílem. Navíc ani sjednané úrazové pojištění a 
přítomné zdravotníky nebylo nutno využít. Takže spokoje-
nost mohla být na všech stranách. 

Pro úplnost ještě jmenovitě uvedu složení obou družin 
bojovníků: 
- v řadách husitů (ZŠ na Pohořské ulici v Odrách) bojovali 
tito mladí pánové z Oder: Jan Beran, Jakub Beran, Pavel 
Budín, Tomáš Budín, Michal Dang, Dominik Hendrych, 
Michal Kremling, Lukáš Maršálek, Roman Miko, Jan 
Pastrňák, Petr Paulenda, Ondřej Šimčík a Jakub Zátopek, 
z okolních vesnic se pod husitskou vlajkou do boje zapojili 
mladí pánové Zdeněk Dlabaja z Louček, Marek Musil a Ot-
to Nagel z Jakubčovic n. O. 
- na straně oderských pánů (ZŠ na Komenského ul. 
v Odrách) se postavili tito mladí pánové z Oder: Martin 
Bauer, Josef Divín, Jan Dvorský, Martin Frydryšek, Ondřej 
Grygar, Radim Guráš, Radovan Hýsek, Jakub Kaděra, Pa-
vel Kolář, Zbyněk Martinák, Jan Návrat, Jakub Pavlásek, 
Jaroslav Repta, Jiří Rusnák a Jan Wendlig. Oderské pány 
podpořil svou aktivní účastí Vít Jakubík z Tošovic. 

Mimo mečů, štítů a rukavic bylo nutno připravit přilby a 
oděv. S přípravou pomohli učitelé obou škol a rodiče bo-
jovníků. Firma Zavadil zdarma poskytla barvy na obarvení 
zbroje, pan Bedřich Lelek pomohl s výrobou mečů a díky 
sdružení AVZO Odry mohla část bojovníků dokončit svou 
zbroj na střelnici v Odrách u koupaliště. Husité i oderští pá-
ni se na výrobě dřevěných atrap zbraní, štítů, přileb a oděvů 
sami aktivně podíleli, takže i oni si procvičili svoji zruč-
nost. 

Mimo samotné bitvy žáků bylo nutno zajistit odpolední 
program, výstavku, vycházku po památkách Oder, stánky 
s občerstvením a další detaily programu. 

Bitvu šermířů zúčastněných skupin, odpolední a večerní 
vystoupení organizačně připravil a sám se mnohých aktivně 
zúčastnil Tomáš Mateiciuc. Ten i pomáhal zajistit účast 
vhodných prodejců se stánky. Účast oderských trubačů za-
jistil Mgr. Radomil Bazala. Stánkový prodej občerstvení za-
jistili ochránci přírody z Oder pod vedením Ludmily Wilt-
schové a Luďka Kostelníka. Ti spolu s Karlem Rozumem 
rovněž zajišťovali ušití dobových kostýmů do průvodu a 
rovněž se podíleli na přípravě výstavky archeologických 
nálezů a historických fotografií ve výstavní síni radnice. 

Pro plánované vycházky po památkách města Oder při-
pravil člen Historicko-vlastivědného spolku Květoslav 
Wiltsch k vydání v zářijovém čísle Oderského zpravodaje 
tištěného průvodce s mapkou. Tento průvodce se tak může 
stát vhodným tipem na procházku Odrami pro školní mlá-
dež a návštěvníky města. 

 

Den konání Husitského dne - sobota 20. září 2003, sli-
bovala krásné počasí. Od rána na zajímavý program Husit-
ského dne upozorňovali svým vystoupením „Oderští truba-
či“, kteří ve stylových oděvech lákali obyvatele Oder i ná-
vštěvníky k účasti u kašny na náměstí, u kostela sv. Barto-
loměje, u obchodního domu Odra, na Sídlišti Míru, na Síd-
lišti Pod Lesem a před hlavním programem v bývalém zá-
meckém parku. Martin Jakubík navíc účastníky dvou vy-
cházek potěšil zahraním husitského chorálu „Kdož sú Boží 
bojovníci“ na varhanách v kostele sv. Bartoloměje. 

Program byl zahájen v 10.00 hod. vycházkou památko-
vou zónou města Oder s prohlídkou středověké bašty a 
s odborným výkladem Květoslava Wiltsche a autora knihy 
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„Moravský severovýchod v epoše husitské revoluce“ - pana 
PhDr. Jiřího Juroka, CSc. Tato vycházka proběhla opako-
vaně i v 11.30 hod. Je škoda, že každé vycházky se zúčast-
nilo jen asi deset zájemců. 

Hlavní program Husitského dne se odehrál v bývalém 
zámeckém parku v Odrách pod obchodním domem „Odra“. 
Od 10. hodiny šermíři předváděli nejen dětem dobovou vý-
zbroj a výstroj. Poté se od 11.30 hod. věnovali nácviku 
bitvy šermířů a pomáhali s nácvikem bitvy žáků obou škol. 
Avizované upálení Mistra Jana Husa nakonec neproběhlo, 
protože se jej nepodařilo nacvičit. 

 

Od 14. hodiny propukla bitva oderských pánů a husitů, 
ve které se značnou převahou zvítězili v rozporu s historií 
oderští pánové. To však již patří k boji. Po této bitvě, ne-
zbytném focení obou družin bojovníků a po předání a roz-
dělení ceny se všichni bojovníci, šermíři a dobově ustrojení 
obyvatelé Oder a návštěvníci vydali v průvodu k oderské 
radnici na náměstí. Zde se průvod pozdravil 
s představitelem města Oder – s panem místostarostou Mgr. 
Jiřím Vlčkem. Ten zástupci účinkujících v odpoledním 
programu předal kovaný symbolický klíč od města Oder a 
všem účastníkům Husitského dne popřál pěkné zážitky. Po-
té šermíři a členové divadelních a hudebních skupin před-
vedli ukázky svých vystoupení a odebrali se zpět do parku.  

 

Část průvodu se s panem místostarostou odebrala na Pá-
sovou ulici k baště, kde byla slavnostně odhalena nová 
bronzová pamětní deska, kterou nechalo vyrobit a nainsta-

lovat Město Odry. Mimo pana místostarosty zde několik vět 
o významu Oder v době husitské pronesl pan PhDr. Jiří Ju-
rok, CSc. Účastníci slavnostního odhalení pamětní desky si 
měli možnost prohlédnout expozici historického sklářství a 
cihlářství, instalované Květoslavem Wiltschem. 

 

Od 15. hodiny začala veliká bitva všech šermířů, zú-
častněných na odpoledním programu, která měla ukázat, jak 
to mohlo vypadat při dobytí Oder husity. Celá bitva byla 
doprovázena mluveným slovem a hudební kulisou. Některé 
scény vypadaly tak realisticky, že zejména dětem naháněly 
hrůzu (např. odtahování padlých rytířů z bojiště). Zde je 
nutno poděkovat další firmě, která materiálně pomohla – a 
sice Dřevovýrobě pana Miroslava Ovčáčíka z Oder, která 
vyrobila a věnovala pro tuto bitvu dobové kulisy v podobě 
dřevěné palisády. 

 

Po 16. hodině začal odpolední program, v němž postup-
ně vystoupili: skupina Mercenarius se šermířskou fraškou 
„Čí je kuře“, skupina Mimi Fortunae nabídla scénický his-
torický tanec „Gotická hospoda“, skupina Ztracenci před-
vedla scénický šerm, skupina Keltik předvedla rytířský tur-
naj tak, jak ho ještě neznáte (jednalo se o derniéru) a na zá-
věr odpoledního bloku vystoupení vystoupila skupina Mimi 
Fortunae se scénickým historickým tancem - renesanční 
maskovou pavanou s jablky. 

Od 19. hodiny patřil bývalý oderský park večerním vy-
stoupením – Pohádce na dobrou noc pro malé i největší, 
scénickému tanci „Letní proměny“ v podání skupiny Salta-
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cio kopyto, šermířské besídce skupiny Mercenarius a scé-
nickému tanci – „Keltskému obřadu Beltine“ v podání sku-
piny „Mimi Fortunae“. Závěr sobotního programu po 21. 
hodině rozzářilo fakírské ohňové vystoupení skupiny Keltik 
a bonbónkem na závěr byl malý ohňostroj. 

 

Odpolední program zaujal především děti, avšak i do-
spělí návštěvníci si mohli vychutnat pěknou atmosféru 
téměř letního odpoledne a večera. 

V sobotu 20.9.2003 byla v prostoru výstavní síně oder-
ské radnice otevřena výstavka nových archeologických ná-
lezů z Oderska bratrů Karla a Květoslava Wiltschových, 
Tomáše Petruska, Pavla Lapčíka z Oder a Josefa Klézla 
z Veselí a historických fotografií a map z archivu Zdeňka 
Mateiciuca (ten je poskytl zdarma, za což mu patří dík) i 
z archívu Městského úřadu Odry. Výstavku obohatil ukáz-
kou dobových mincí pan František Macek a vlastnoručními 
modely husitských zbraní pan Bohuslav Jelínek z Oder. Ta-

to výstavka se setkala se značným zájmem v době konání 
Husitského dne a v následujícím týdnu i ze strany škol. 

Proto je třeba poděkovat všem, kdo zapůjčili exponáty, i 
všem, kteří se aktivně podíleli na její přípravě. Rovněž je 
třeba poděkovat všem, kdož se jakkoliv podíleli na zajištění 
celého programu Husitského dne, i všem, kdož finančně 
nebo materiálně přispěl na zajištění programu. Zejména je 
nutno poděkovat Městu Odry za přidělený grant, za jeho 
organizační i materiální pomoc. Dále za finanční příspěvek 
děkujeme firmám: SEMPERFLEX – OPTIMIT a. s. Odry, 
Oderské dřevařské a lesnické společnosti s. r. o. z Jakubčo-
vic n. O., SUM s. r. o. Odry, RPF s. r.o. Odry, SEKO ZP s.r 
.o. Odry, HAPO – Prodej hadic Marie Poledňáková Valaš-
ské Meziříčí, Autoservisu LINDA - Miroslav Opatřil Odry, 
Staviteli Petru Oravovi z Oder - Klokočůvku, Hospodě „U 
Zvoničky“ – Alois Klevar Jakubčovice n. O., Pavlu Fardovi 
z Oder, Zdeňku Šímovi - Autodoprava Odry, YPSILON 
PLUS s. r. o. Odry, Janu Volčíkovi – Prodej, montáž a ser-
vis prádelenského zařízení Odry, PRINEX Ing. Antonín 
Balšínek – Stavebniny Odry, Jiřímu Jakubíkovi – Výroba 
cementového zboží Odry. Za materiální pomoc děkujeme 
firmám: Ivana Sochorová – Veřejné stravování Odry, Milan 
Zavadil – Stavební a obchodní činnost Odry, PHRAMED 
Odry, Miroslav Ovčáčík - Dřevovýroba Odry, Marie Dole-
želová - DORI Odry a firmě Mateiciuc a. s. Odry. 

Jak jsem již v úvodu uvedl, všichni organizátoři Husit-
ského dne by rádi založili novou tradici „Dnů města“ s co 
možná nejširším zapojením všech obyvatel města do jejich 
programů. Proto uvítáme jakýkoliv návrh na zpestření pro-
gramu. Na setkání s Vámi při příštím Husitském dni se těší 

 
Ing. Petr Lelek 
jednatel Historicko-vlastivědného spolku v Odrách 

Foto: Ing. Petr Šustek 

 


