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Dávno tomu, pradávno, co jsem se brodil, mladičký student, večerem v ulicích městečka pod 

horami a z ulity srdce jsem vyhlížel krásu, něhu, ale ani krása ani něha nepřicházely, a tu mne 

znenadání zalila z otevřeného okna vily v zahradách záplava tónů, jako smršť tryskal halas 

trub a hlahol lesních rohů, mohutně duněly tympány, a z té bouře se jak světlý paprsek vynořil 

zpěvný hlas klavíru, odvrátil rozvichřené živly a ovládl je laskavou kantilénou - a opět hřmí 

orchestr a blíží se k velebnému vyznění... Ohromen svíral jsem příčky železného plotu a 

vydechl jsem teprve, když hlasatel do náhlého propastného ticha oznámil: " Vyslechli jste 

koncert pro klavír a orchestr číslo tři c-moll Ludwiga van Beethovena v podání České 

filharmonie za řízení Václava Talicha, na klavír hrála Viktorie Švihlíková." To byla ta 

rozhodná chvíle, tehdy se počala moje neuhasitelná žízeň po umění, zákonitá jako živorodý 

protiklad umrtvující nelidskosti války. 

Bylo by čirou troufalostí zahájit vzpomínku na významného českého spisovatele, Oldřicha 

Šuleře, jinak, než jeho vlastními slovy. Bylo by chybou vyjmenovat životopisná data a 

nepřipomenout si chvíli, kdy se z mladičkého studenta valašskomeziříčského gymnázia zrodil 

umělec. Pravda, musíme připomenout i okamžiky dětství, strávené na Jesenicku, až při 

hranicích naší vlasti, kam tehdy mladý Oldřich doprovázel svého otce železničáře, vždyť i 

vzpomínky na toto období se otiskly později v jeho díle. Ale vlastně až příchod do 

Valašského Meziříčí, na Valašsko, odkud pocházel rod Šuleřů, znamenal vroucné přimknutí 

ke kraji, který se stal jeho opěvovaným domovem. Nemylme se, město Valašské Meziříčí 

nebylo zapadlým koutem v zaostalém kraji, naopak, dělalo tehdy čest svému přídomku 

Valašské Atény, vždyť na středních školách města si našla svou cestu do života celá řada 

vynikajících vědců, herců, spisovatelů a výtvarníků. Pravda, ta léta gymnaziálních studií 

probíhala pod mračnou oblohou protektorátu Čech a Moravy, ale kypěla a bouřila mladistvým 

elánem, toužícím po pravdě, po spravedlnosti po objevování světa. Jakousi zvláštní shodou 

okolností se tehdy v městečku sešla celá řada mladých a nekonvenčních tvůrců, která 

navzdory německé okupaci hrála, recitovala, zpívala v novém, nekonvenčním duchu, 

prodírala se namáhavě k ideálům moderního dramatu, moderní literatury. Hrály se, napolo v 

ilegalitě, hry avantgardních světových autorů, vedly se bouřlivé debaty o Mejercholdově 

režijní koncepci, o Stanislavského tvůrčí metodě, o E.F.Burianovi a dalších a dalších... Ne, 

nebyla to jen pouhá amatérská šmíra, vždyť mladé divadelníky vedli bratři Radokové, kteří 

doufali v ústraní malého městečka nalézt úkryt ve zlé době rasové zloby, z nedaleké Kelče 

dojížděli zase bratři Jasní, kteří právě zde založili Studentský filmový kroužek, čímž nakročili 

prvními nesmělými krůčky do světa velkého filmu. Nestvůra války však sevřela hrdlo 

mladinké avantgardy, poslala hlavní tvůrce v totálním nasazení do továren, dolů, 

zákopů. Také Oldřich Šuleř byl nasazen do ostravských dolů, ze zeleně valašských kyčer do 

černých hlubin země. Inu, byla to nová škola, také tu bude v budoucnosti zachycena v jeho 

dílech. Konec války zjara 1945 zastihl Oldřicha Šuleře na hlídce jednoho z 

valašskomeziříčských mostů, tento důležitý komunikační uzel hájil proti werwolfům dvěma 

důležitými nástroji - puškou s jedním nábojem, kterou mu svěřil Národní výbor, a románem 

Gustava Flauberta Paní Bovaryová, kterou mladý odbojář vlastnil. Pušku musel vrátit, knihu 

si ponechal. A vlastně ještě jednu věc mu přinesl konec okupace - z jakéhosi vojenského 

objektu, ve chvatu opuštěného prchajícími německými vojáky, mu otec vítězoslavně přinesl 

kufříkový psací stroj. Právě ten stroj, na kterém později vznikla většina literárních děl. 



To ale už byla nová doba, zdálo se, že slunce už nepřestane vycházet a mladý Oldřich Šuleř, 

absolvent meziříčského gymnázia, odjel do Prahy studovat českou literaturu. Ale, zatrachtilá 

věc, záhy po příjezdu zjistil, že jediná fakulta, na kterou se může ihned zapsat, jsou práva! 

Stal se tedy studentem práv. Ještě jednu stránku jsme opomenuli - Oldřich Šuleř byl předním 

hráčem valašskomeziříčského oddílu košíkové, což byl nějaký mančaft, vždyť se stali vítězi 

celomoravské soutěže! Dokonce jej, po příchodu do hlavního města, lanařili do tehdy 

nejlepšího československého klubu Unkas Praha, on však zůstal věrný svému městu a svému 

klubu. 

Práva řádně dokončil, ale, popravdě, svět justice jej příliš nelákal. Nastupuje do 

Československého rozhlasu v Ostravě, nejprve jako redaktor dětského vysílání, později 

přebírá post šéfredaktora literárně-dramatického vysílání. Již tehdy vytváří řadu rozhlasových 

her, adaptací a literárních pásem, avšak stále častěji se dostává do konfliktů s oficiální 

ideologií, takže se s rozhlasem musí rozloučit a po krátkém působení v Krajské lidové 

knihovně nastupuje od roku 1957 do křesla ředitele Krajského nakladatelství v Ostravě, 

současně je vedoucím redaktorem měsíčníku Červený květ. Události srpna 1968 jej zastihují 

na místě tajemníka ostravské pobočky Svazu československých spisovatelů, a pak - pak 

nastává další a delší období nemilosti mocných. V té době je již uznávaným literárním 

tvůrcem, autorem takřka čtyřicítky románů, divadelních, rozhlasových a televizních her. 

Vystupuje však ostře a nesmlouvavě proti okupaci Československa vojsky Varšavské 

smlouvy a kritizuje nestatečné postoje našich politických představitelů. Následuje vyhazov 

odevšad a zákaz publikování, z knihoven jsou vyřazována jeho díla, jméno Šuleř se ocitá na 

seznamu nepřátel socialismu. Nastupuje jako dělník do elektrárny Karolina, později si zvyšuje 

kvalifikaci jako strojník. Má rodinu a musí ji uživit, zvláště tehdy, když celá rodina je 

postihována stálou persekucí. Absurdní situace, literární tvorba je mu zakázána, ale že v 

elektrárně by byl schopen poměrně jednoduše vyřadit půl Ostravy od dodávky elektrické 

energie na dlouhé hodiny, to tehdejším politickým představitelům asi nevadilo. Je však pod 

stálým dohledem Státní bezpečnosti, k výslechům je odváděn z domova i z práce, však jednou 

si pro něj rozhněvaní kolegové z elektrárny dojdou až na Krajskou správu VB, aby si jej, pro 

tu chvíli osvobozeného, vítězoslavně odvedli do nejbližší hospody. A právě tehdy mu, 

paradoxně, pomohla právnická kvalifikace. Okresní správa silnic v Novém Jičíně již dlouho 

nemůže sehnat podnikového právníka, a tak si ředitel vytrucuje přijetí disidenta Šuleře. Do 

Nového Jičína dojíždí až do roku 1984, kdy odchází do penze. Do penze? mává vítězoslavně 

doma důchodovým výměrem, v penzi jsem byl až dosud, já teď začínám pracovat! Píše, píše 

hodně, ale do šuplíku. Však se to vyplatí, přichází listopad  1989 a zpráchnivělý totalitní 

režim se rychle hroutí. Šuleř se opět staví do čela ostravské literární obce, je zvolen za 

předsedu Obce moravskoslezských spisovatelů, ale především vydává, publikuje. Tak jako 

předtím přetavil své vzpomínky z Jesenicka do Letopisů v žule, tak promítl léta z elektrárny 

do románu Horký provoz a praxi u novojičínských silničářů do románu Valentýnská zima. 

Konečně dokončuje rozsáhlou ostravskou trilogii rodu Chabalů, vlastně se tím jménem vrací k 

jednomu ze svých starších pseudonymů. Vraťme se však ještě jednou k tomu starému 

psacímu stroji, k té válečné kořisti z jara roku 1945. Oldřich Šuleř totiž vždy psal rukou, těžko 

luštitelným rukopisem a do podoby, požadované nakladatelstvími, jej přepisovala - na onom 

legendárním stroji - jeho manželka Libuše. Byla mu věrnou společnicí a spolupracovnicí, 

stála mu pevně po boku nejen v dobách radosti a dostatku. Stala se tmelem celé rodiny, 

matkou jeho tří synů a laskavou opečovatelkou vnoučat. Nebylo snadné žít po boku člověka, 

který zásadně neskláněl hlavu ani nekrčil hřbet, a který díky tomu schytal řadu ran. Ta 

vzpurná valašská palice, zbojnická hrdost, houževnatost, zděděná po předcích, to vše jej 

zařadilo po bok přátel, kteří, stejně jako on, řekli ďáblu ne. 



Nu, nebude mít, tam někde nahoře, špatnou společnost. K nebi tam šlehají plameny vysoké 

vatry, kolem sedí družně ve veselém chumlu kamarádi, objímají se kolem ramen a podávají si 

čutoru, Hanus, Jasiczek, Martínek, Hofman, Podešva, Kobzáň, Četyna, Strnadel, Babraj, 

Směja, Horečka, Havelka, Kašlík, Nezdařil, ogaři z Valašska i synci od Ostravy, tož vítaj 

ogare, už si došél? 

Jak že to říkal Ladislav Nezdařil, rodák z Tylovic a profesor University Karlovy? 

Tož sa lúčím, horní chlapci, 

chlapci z Rožnova, 

snáď sa aspoň z tých památek 

jedna zachová. 

 

Tož sa lúčím, horní chlapci, 

chlapci z Tylovic, 

zakutá je naša mladosť, 

z ohňú húká sýc. 

 

Tož sa lúčím, moji chlapci, 

musím zaséj jíť, 

ale do téj hory pořáď 

budu přichodiť. 

 

A gdyž jednúc nepřídu už, 

zašél jeden chodník. 

V širém světě pozhasínal 

ten nájhorší zbojník... 

 

          PhDr. Petr Šuleř 


