
 
 
�eské stopy v rakouském Oetzu. 
 

Oetz je  tyrolské m�ste�ko ležící v úzkém údolí Oetztal 
mezi alpskými velikány. Údolím protéká  divoká �í�ka 
Aache - p�ítok �eky Inn. Malebnou oblast najdeme na 
map� Rakouska jihozápadn� od m�sta Innsbruck.Podle 
m�ste�ka se také nazývá  místní  �ást alpského poho�í  
Oetztalské Alpy. A v��te, nev��te v této nevelké obci se 
setkáte se jmény hned dvou osobností jejichž �innost 
dosti významn� ovlivnila vzhled a život jak našeho 
hlavního m�sta, tak i  �ady dalších míst. 

 
Vyjdete-li si p�i hezkém po�así  na procházku po pravém 
b�ehu Aachy, proti jejímu toku, narazíte za necelou hodinku 
po p�echodu m�stku, který  ji  v t�ch místech p�eklenuje, na 
malý památní�ek. Nápisu na pam�tní desce na n�m umíst�né 
budete dob�e rozum�t. Je psán �esky. Za�tete-li se do n�j, 
dozvíte se, že n�kde tady ve vlnách �í�ky Aache skon�il 
v r.l884 život jednoho ze zakladatel�  t�locvi�né organizace 
Sokol - Dr.Miroslava Tyrše.O umíst�ní pomní�ku v t�chto místech se zasloužili v šedesátých letech 
minulého století  zahrani�ní �lenové  Sokola. 
  
Dr. Tyrš, v té dob� profesor d�jin um�ní na universit� v Praze, byl  tehdy v srpnu v m�ste�ku  na 
ozdravném pobytu, který mu m�l pomoci od depresí, jimiž trp�l. Bydlel v hotelu Kassl, který vidíte 
naho�e na  obrázku a chodil na procházky práv� po cest� vedoucí podél �eky Aache.Z jedné 
procházky se ale nevrátil a po usilovném hledání bylo až po n�kolika týdnech  jeho mrtvé t�lo 
nalezeno v �ece.Vyskytly se i domn�nky, že sv�j život  tam ukon�il dobrovoln�. 
 
Navštívit místo úmrtí  jednoho ze svých zakladatel� jezdí nyní �ast�ji i �eští Sokolové. 

 
Tu druhou osobnost i svoji vlast si p�ipomenete, zajdete-li do 
místního malého muzea. 
 Prohlížíte si exponáty a nev��íte svým o�ím. �ada obrázk� na zdi 
vám - stejn� jako socha p�ed muzeem - p�ipomíná  východo�eský 
Kuks. P�i �tení popisek  k nim pak zjistíte, že to jsou ná�rty  pro 
Prahu a další místa  v  �echách významného barokního socha�e 
Matyáše Brauna, který v Praze v r. l738 i zem�el. A práv� v této 

oblasti - v nedaleké obci Sautens - se zmín�ný muž v r. l684 narodil. Pozd�ji  dostal od kláštera 
Stams  podporu  k pobytu  a studiu v  Italii.  V r.l704 se poprvé setkal 
v Bolzanu s majitelem Kuksu hrab�tem Šporkem. P�i nedostatku práce doma 
mu pak klášter ze  Stams  zprost�edkoval zakázku  od  opata bratrského 
cisterciáckého kláštera v �echách - v Plasech. Opat objednal zhotovení 
sousoší sv. Luitgardy pro pražský Karl�v most, které je dnes  považováno za 
um�lecky nejhodnotn�jší dílo pro tento most vytvo�ené. Sousoší za  n�ž  bylo 
zaplaceno  l200  zlatých  založilo  Braunovu  slávu v  �echách,  které se mu 
staly domovem. V jeho díln� poté pracovalo na mnoha zakázkách šest 
spole�ník� i pomocné síly a u��ové. Pochází z ní jak ješt� další sochy pro 
Karl�v most - socha sv. Iva a z�ejm� i socha sv. Ludmily - tak i  nap�. 
socha�ská výzdoba  �ady  pražských palác�  a  mnoho um�lecky velmi 



hodnotných socha�ských prací  nacházejících se v r�zných místech zejména ve st�edních, severních, 
východních i západních  �echách. K nejznám�jším  pat�í nap�.velký soubor  plastik zhotovených na 
objednávku hrab�te Šporka  pro Kuks  ve východních �echách  a skupina soch ozna�ovaných jako 
Betlém a nacházejících  se v Novém lese nedaleko obce Žire�, rovn�ž ve východních �echách. 

V �ad� míst, jako nap�. u zámku  Vale� v západních 
�echách  a  také  u výše zmi�ované Luitgardy na 
Karlov� most� již m�žete obdivovat pouze kopie jeho 
prací, protože originály byly  uloženy  v  Národním 
muzeu a jiných objektech. Braun byl rovn�ž výborný 
�ezbá�. Jeho �ezbá�skými pracemi se nap�. v Praze 
m�že pochlubit bývalá jezuitská kolej ve Starém  

M�st� v  Klementinu       a  kostel sv. Klimenta tamtéž. Spolu s Ferdinandem Maxmiliánem 
Brokoffem je za�azován mezi nejvýznamn�jší socha�e našeho baroka. Zem�el dne l5.února 1738 ve 
v�ku 54 rok� na tehdy �astou nemoc socha�� - souchotiny - v Praze a  to  v dom� “U kamenného 
stolu“ proti v�ži  novom�stské  radnice na Karlov� nám�stí �. 24,  kde s rodinou tehdy bydlel. Jeho 
ostatky jsou poh�beny v gotickém kostele sv.Št�pána na Novém M�st�. Hrob se v kostele nachází 
p�ed kaplí, která se nazývá Kornelská. Na dom� v n�mž  zem�el je  umíst�na pam�tní deska. 
P�jdete-li kolem n�j na procházku, nezapome�te se  podívat v p�ízemí u pr�chodu do zajímavého 
dvora  na p�kné d�ev�né stropy, které se v n�m zachovaly. D�m byl totiž v renesan�ní dob� 
p�estav�n z p�vodních dvou dom� gotických  a v polovin� l8.století pak jen �áste�n� barokn� 
upraven. 
 
A vra�me se ješt� na chvíli k obci Oetz. P�i p�ípadné 
návšt�v� oblasti si ji  nezapome�te  prohlédnout. Má 
zachované jak staré domy v centru tak i p�kný kostel 
mající pozdn�gotické jádro a barokn� p�estav�ný v  první 
polovin� l8.století.  U kostela najdete zajímavý h�bitov 
plný krásných, železných, kovaných k�íž�. S takovými  se 
dnes  jinde setkáte již jen z�ídka. Kovanými k�íži se tam 
nadále osazují prý i nové hroby. Budova výše zmín�ného muzea ozna�ovaná jako “V�žový d�m“ je 
nejstarší sv�tskou stavbou v obci  poprvé p�ipomínanou v r. l376. Socha, kterou p�ed  ní vidíte na  
obrázku, p�edstavuje Trp�livost. D�m byl  od roku l55O v majetku rodiny Rott�  a pozd�ji m�nil 
majitele. Byl používán jako sídlo správy a úložišt� zboží a  patrn� od po�átku l7. století byl sídlem 
správy  statk�  kláštera Frauenchiemsee.Z té doby pochází také jeho sou�asný vzhled . Po 
sekularisaci kláštera v r.l8O3 sloužil jako obydlí. Po novodobé generální oprav� stal sídlem muzea a 
knihovny. Podstatnou �ást  sbírek p�edstavují  krajinomalby z tamní oblasti,  sbírané místním  
galeristou  Hansem Jägerem . P�ipomíná se tam i dílo v míst� narozených , ale jinde proslavených 
osobností, mezi nimiž vyniká zejména  Matyáš Bernard  Braun. V historickém centru obce se 
zachovalo  ješt� n�kolik dalších starých dom� se zajímavými sgrafity resp. malbami na fasád� 
pocházejícími i z l8 století. V souvislosti s úmrtím Dr. Tyrše se na za�átku  této stati hovo�í také o 
hotelu Kassl a tento hotel je ukázán i na prvním obrázku. Byl vystav�n již v r.l6O5. Nejstarší �ást se 
ješt� zcela zachovala i když na  jeho dnešním vzhledu se podílí  také pozd�jší p�ístavba. V obci lze 
p�es informa�ní st�edisko získat  p�íjemné ubytování  rovn�ž  v soukromých domech. A ješt� uvedu, 
že obec se nachází v nadmo�ské výšce 82Om a údolí  Oetztal ve kterém se nachází, obklopuje 250 
kopc� o výšce nad 3.000m v�etn� nejvyšší hory  Tyrolska -Wildspitze. A do m�sta  Innsbrucku, 
centra Tyrolska, to odtud  je dosti blízko a i tam si  m�žete p�ipomenout naši minulost. 
 
 Konkretn� mám na mysli  zámek Ambras, který nechal ze staršího objektu p�estav�t 
v  renesan�ním slohu pro svoji nerovnorodou 
manželku Philippinu Welserovou Ferdinand 
Tyrolský.  Tentýž , který  byl v dob� panování 



prvního Habsburka v království �eském - svého otce Ferdinanda I.- u nás jeho místodržitelem  
v letech  1547 - l566 a položil základní  kámen  k  letohrádku Hv�zda v   Praze. U zámku Ambras  
si nechal postavit také muzeum pro své rozsáhlé um�lecké sbírky . Ze  zajímavostí dnešních sbírek  
zasluhuje zvláštní zmínku sbírka turnajových  brn�ní z l5.stol. a  galerie portrét� Habsburk� od 
l5.do l9.stol. od �ady významných  malí�� své doby  jako nap�. Cranacha, Rubense, Velásqueze a 
dalších.Mezi zvláštnostmi najdete i obraz našeho Jana Žižky. A stejn� jako na pražském hrad� v 
objektu najdete pozoruhodný Špan�lský sál. 
 
Budete-li mít št�stí a Svatý  Petr vám nad�lí dobré po�así nebude mít cesta do Oetzu chybu. A 
nebude - li tento svatý k vám milostivý v�zte, že tam je dost restaurací a v nich  je ke koupi i 
jable�ný  závin, který  vám bude ur�it� chutnat. Na cestu si nezapome�te vzít i  v lét� i teplejší 
oble�ení. V tamních horách se m�žete i v srpnu brouzdat sn�hem !                                                                                                
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