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Narodil se dne 13. dubna 1878 v obci Halenkov nedaleko

Vsetína. Obecnou školu vychodil v Halenkovì a gymnázium

vystudoval ve Valašském Meziøíèí (1891–1899). Po maturi-

tì odešel studovat – jako jeho bratr Augustin – bohoslovec-

kou fakultu do Olomouce (1899–1903), po ukonèení studií

byl 5. èervence 1903 vysvìcen na knìze. Již bìhem svého

studia na bohoslovecké fakultì se stal aktivním pøispìvate-

lem do katolicky orientovaných èasopisù; od roku 1896 byl

abonentem Nového života a od roku 1898 publikoval v orgá-

nu Katolické moderny Nový život. Èasopis redigoval P. Ka-

rel Dostál-Lutinov1, který byl faráøem v Novém Jièínì a se

kterým pojilo Konaøíka dlouholeté pøátelství; seznámili se

na I. sjezdu Nového života dne 20. srpna 1897 (Batùšek,

1991). Pravidelnì od 29. èervna 1900 zasílal do redakce k po-

souzení ukázky svých rukopisù, od roku 1901 se již ve svých

textech vìnoval problematice alkoholu a alkoholismu2.

P. Dostál-Lutinov vyjadøoval Konaøíkovi svoji pøízeò

nejen v rámci studia, ale podporoval jej i jinak. Když byl

jmenován faráøem v Prostìjovì, vzal si Konaøíka jako svého

kaplana – „mým jediným pøáním je, být Vaším kaplanem,

zda se uskuteèní?“ (Konaøík, 1904). K pøeložení Dostála do

Prostìjova skuteènì došlo již v prùbìhu listopadu 1904 a do-

pisem ze dne 30. prosince 1904 se Konaøík dotazoval, kdy se

má v Prostìjovì hlásit; do té doby pùsobil jako kooperátor

ve Velkém Újezdì u Olomouce. Po celá léta velmi úzce spo-

lupracoval jak se svým bratrem Augustinem3, kdy oba dva

mìli velmi vyvinuté sociální cítìní a snahu/potøebu pomá-

hat druhým4.

Se svým bratrem Augustinem a dalšími spolupracov-

níky založili Køížový spolek (Katholisches Kreuzbündniss),

jehož plný název byl: Køížový spolek pro zøízení a udržování

léèebny pro alkoholiky. Po neúspìších se založením léèebny

na Hané (zejm. v okolí Prostìjova) a po neúspìšné žádosti

o zemskou subvenci pro zøízení léèebny mu jeho bratr Augus-

tin doporuèil statek v Parmovicích ve Velkých Kunèicích. Na

tomto místì ve Velkých Kunèicích (dnes Kunèicích pod On-

døejníkem) založil – opìt se svým bratrem Augustinem a dal-

šími spolupracovníky – v roce 1909 první protialkoholní lé-

èebnu na území Rakouska-Uherska (Popov, 2005, p. 237).

Od doby absolvování bohosloví do nástupu v léèebnì ve

Velkých Kunèicích Konaøík èasto cestoval po evropských

mìstech – Zittau, Plzeò (1905), Dresden, Hamburg, Stock-

holm5, Stettin, Breslau (1907), Praha (1908), Bruges,

Nürenberg (1909).

Mìl velmi kladný vztah k pøírodì, zejména k Besky-

dám, což se projevilo nejen na volbì místa léèebny6, ale ze-

jména ve využití všech možností pøírody pro léèbu a rekon-

valescenci pacientù. Stavební práce v Parmovicích byly za-

hájeny ve støedu 11. kvìtna 1910 a léèebna byla uvedena do

provozu rovnìž ve støedu, 27. prosince 1911 (Slavíková,

2016, p. 1). Od 1. øíjna 1910 nastupuje dovolenou z duchovní

služby, aby se mohl plnì vìnovat pracím spojeným s léèeb-

nou. Tedy v pouhých 34 letech dosahuje naplnìní svého cíle –

nejen zøízení, ale i zprovoznìní první protialkoholní léèebny1/ P. Karel Dostál-Lutinov (22. záøí 1871–29. listopadu 1923) používal pseu-

donym Karel Skøivan; na faøe v Prostìjovì byl faráøem až do své smrti.

2/ První protialkoholní èlánek dokonèuje 22. øíjna 1901 (Konaøík, 1901a).

3/ P. Augustin Konaøík (1863–1929) studoval bohosloveckou fakultu v Olo-

mouci a po vysvìcení na knìze pùsobil mj. jako katecheta a následnì faráø ve

Valašském Meziøíèí, od roku 1904 jako faráø ve Velkých Kunèicích a v roce 1919

v Liptále.

4/ Viz. napø. dopis P. Augustina Konaøíka ze dne 19. 3. 1908, kterým prosil

o pomoc s obstaráním uèitelského místa pro svého známého (Konaøík, 1908).

5/ Zde se setkal s Alicí Masarykovou, se kterou si v protialkoholní myšlence

rozumìl.

6/ Významným faktorem byla rovnìž pøíznivá cena pozemku a nemovitosti.



na území Rakouska-Uherska. Dne 1. øíjna 1910 Konaøík od-

chází z fary v Prostìjovì do Velkých Kunèic. Na jaøe 1911 si

nechal natisknout pohlednice se zobrazením léèebny a tex-

tem: „Léèebna Køížového spolku Velké Kunèice pod Rad-

hoštìm“, které rozesílal svým známým. Další pohlednici, na

které je znázornìný muž na smetišti zamyšlenì hledící na

láhev rumu s textem: „Však páni pijí také …tak dìtinsky se

vymlouvá lid, když jej varujeme pøed pivem a koøalkou. Pán

na našem obrázku také pil, byl boháèem a jak to dopracoval

svým pitím? Pozbyl své jmìní, uvrhl rodinu do bídy, a aby

mìl na koøalku, hledá na smetištích cennìjší odpadky, by je

zpenìžil … Nehleïte na „pány“, v jejich rozmaøilostech jich

nenásledujte! Zøeknìte se koøalek, piva a podobných opoj-

ných nápojù. Vstupte do Køížového spolku ve Vel. Kunèicích

pod Radhoštìm, rozšiøujte protipijácký èasopis „OCHRANU

LIDU“, podporujte dárky léèebný ústav pro nápravu pijákù

zøízený Køíž. spolkem ve Vel. Kunèicích“ (Konaøík, 1912),

používal rovnìž k propagaci léèebny.

V letech 1911 až 1914 vydával Ochranu lidu jako mì-

síèník Køížového spolku a jeho odborù. Mìsíèník mìl sloužit

jako informaèní leták pøi pøednáškách a Konaøík spoléhal

na to, že bude využit i knìžími k propagaci abstinence. Po-

slední èíslo vyšlo 4. prosince 1914. Léèebna ukonèila svoji

èinnost pravdìpodobnì v roce 1915. Následnì vydával èa-

sopis Výchova lidu, se kterým nezaznamenal výraznìjší

úspìch. Po celou dobu byl Konaøík hlavní osobou odpovìd-

nou za provoz léèebny. Po ukonèení èinnosti léèebny pobý-

val Konaøík v Šenovì u Nového Jièína u kaplana Václava

Tylèera. Následnì se vrátil k duchovní práci a byl kaplanem

v Mošnovì, Butovicích a Brumovì.

V druhé polovinì 1. svìtové války a po ní je vidìt v Ko-

naøíkovì životì i korespondenci urèitá zmìna. V pøedváleè-

né dobì a èásteènì v dobì války je zastáncem zásadní absti-

nence, ale z jeho projevu je patrná nejen silná víra v Boha,

ale i respekt k církvi. V roce 1917 uvádí, že jej: „…zlobí ne-

jasné a jalové stanovisko katol. listù k èeským otázkám“ (Ko-

naøík, 1917). V roce 1919 píše z Brumova Dostálovi již ji-

nak: „…seženu-li ještì nìco, vezmu s sebou do Prostìjova na

jaøe. Škoda, že jste nenapsal na podzim. Nyní už to mají

vychlastané“ (Konaøík, 1919a). V èervnu téhož roku zval

Dostála k sobì na návštìvu: „…nebuïte otrokem své fary

a zmizte na nìkolik dní. To je život? Podíváme se na blízké

hrady slovenské, salaše, do lesù, na pulèínské skály. Do oh-

niska nefoukám, ale ani ho nehasím. Všecko je nevìdomky

zpracováno na schisma. … Však ostatnì nevede cesta ke

Kristu jenom pøes vrátka Øíma. Jen si to pøiznejte upøímnì,

že nejste øímský katolík jako spousta jiných, tøeba bychom se

tomu bránili. Pøijeïte. V pondìlí jsme tu tøi bolševiky v poto-

ku dobili“ (Konaøík, 1919b). Konaøík mìl blíže nespecifiko-

vané problémy s církevními autoritami již bìhem svého stu-

dia bohosloví – „…budu psát pod tím novým pseudo7 – jen

prosím Vás nikomu za žádnou cenu nikomu, zvlášť bratrovi,

neprozrazujte, že nìco píšu, byl bych na minutu vyhozen“

(Konaøík, 1901b); v øíjnu 1901 žádal Dostála, aby mu dopisy

neadresoval do semináøe: „…byla mi znova pøed krátkým

èasem vyjádøena nedùvìra, proè – nevím – proto, nezlobte se

a vím, že je to pro Vás urážlivé a bolestné, ale nelze jinak –

raète mi psáti na adresu …“ (Konaøík, 1901a). V roce 1906

vydává spisek Dalila, kterým v církevních kruzích zpùsobil

nevoli, a to nejen svým postojem k pokrytectví v bìžném

i církevním životì, ale i velmi silným sociálním cítìním

s chudými lidmi a náhledem na celibát katolických knìží.

Velmi pøátelský a dùvìrný vztah mezi Konaøíkem a Dostá-

lem je zøejmý nejen z obsahu jejich konverzace, ale i z Kona-

øíkova podpisu, kterým zakonèoval každý dopis: „Váš (od-

daný) Bedra“.

K osobnímu životu Konaøíka nejsou k dispozici zásad-

ní relevantní informace; v dalším dopise z roku 1919 gratu-

luje Dostálovì sestøe (posluhovaèce) k narození synovce

a neurèitì uvádí: „…z existence Vašeho synovce mám radost,

jak ji mùže míti jenom èlovìk, jenž má v této vìci zkušenosti“

a souèasnì píše o sobì: „…už je mi zùstati svobodným“ (Ko-

naøík, 1919c). Pracovnì se vrací do Kunèic, kde vypomáhá

svému bratrovi jako „provisor cum spes successionis“ a zva-

žuje, že by požádal o pøidìlení farnosti po bratrovi. Pøes zi-

mu dokonèil knihu „Hospic u zlaté hvìzdy“, ve které zúroèil

svoje zkušenosti z léèebny v Parmovicích. Jedná se o autobio-

grafický román, ve kterém popisuje nejen tìžkosti se zaklá-

dáním protialkoholní léèebny, ale i postoje lidí k alkoholi-

kùm a protialkoholním léèebnám, stejnì jako tìžkosti spo-

jené s léèbou pacientù.

Dne 28. prosince 1921 odeslal Dostálovi velmi osobní

dopis, ve kterém se zmínil „o nevdìku“ a zároveò ozna-

moval, že: „…jsem se poøádnì – po tradici katol. knìží –

,neoženil‘, vymstilo se mnì trpce“ (Konaøík, 1921); v tento

èas odešel natrvalo do Prahy. S ohledem na problémy, které

øešil, zvažoval dvì øešení: „…zaprosit Vás o kooper. místo,

abychom zùstali do smrti spoleènì, nebo jíti do Prahy; pomì-
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7/ Používal pseudonym Bedøich Beèvan, pøíp. Bedøich Konaøík-Beèvan.

P. Bedøich Konaøík



ry v našem knìžském táboøe mì zhnusily – bezradnost, bez-

charakternost, pitomost“ (Konaøík, 1921). Rozhodl se pro

odchod do Prahy a pro èinnost v abstinenèním hnutí. V roce

1922 odešel z farnosti ve Velkých Kunèicích i formálnì (byl

penzionován) a plnì se vìnoval pøípravì nového abstinenè-

ního zaøízení v Tuchlovì8; jeho krize vztahu k církvi se ještì

více prohloubila: „…mám-li dále pracovat pro katol. systém,

který je pøece jen nezdravý a nemožný“ (Konaøík, 1922).

Rok 1923 byl pro Konaøíka významným pracovním

pøelomem. Pracoval na protialkoholním referátu Minister-

stva zdravotnictví a odpovídal za dokonèovací práce v Tuch-

lovì, aby protialkoholní léèebna mohla plnit svùj úèel. S Do-

stálem stále udržoval písemnou konverzaci (ten téhož roku

umírá), i když z obsahu je zøejmé, že postrádá døívìjší vøe-

lost a komunikace se spíše formalizovala. Zajistil vydání po-

hlednice s vyobrazením tøech typù lidských jater nad se-

bou: i) normální játra nepijáka, ii) ztuènìlá játra pijáka

a iii) svraštìná játra pijáka (cirrhosa), na kterých komuni-

kuje se svými známými.

V roce 1928 vydává sbírku Ex libris – autorsky se na

10 knižních znaèkách podíleli: Adámek (3), Duša (1), Hra-

bal (2), Konùpek (1), Nìmec (1) a Vaòáè (2). Sbírka byla svá-

zána a Konaøík ji svým jménem vìnoval: „Èlenùm Spolku

èeských bibliofilù na památku ètvrtého bibliofilského veèera

3. listopadu 1928 vìnuje Bedøich Konaøík“ (Konaøík, 1928).

Ve tøicátých letech byl èlenem Družiny literární

a umìlecké v Olomouci. Od druhé poloviny tøicátých let až

do své smrti komunikuje zejména s prof. Oldøichem Svozi-

lem, èlenem Družiny. Až do uzavøení Sanatoria Tuchlov po-

bývá tam, i když zázemí (a to vèetnì své knihovny) má

v Praze. V roce 1938 je Sanatorium v Tuchlovì uzavøeno

a Konaøík se vrátil do Prahy (pøestìhoval se na adresu

U Páté baterie 30, Bøevnov). Uzavøení Tuchlova se pravdì-

podobnì neobešlo bez problémù, neboť Konaøík jej v jednom

ze svých dopisù popisuje jako „útìk“ a v dopise Svozilovi

z 20. záøí 1939 uvádí, že: „…zbytek nákladu mnì totiž v T.

byl spálen“ (Konaøík, 1939).

Kdy se Konaøík pøesnì oženil, není z jeho korespon-

dence zøejmé, ale Svozilovi píše: „Kdybych mohl udat aspoò

ty vìci o sv. Hildegardì – co mám v rukopise, ale kdo to vez-

me od ženatého pátera?“ Z korespondence není jasné, zda se

Konaøík v závìru života cítil ublížený svým okolím, nebo

zda jej skuteènì stíhala nepøízeò osudu. Každopádnì Svozi-

lovi vyèítá, že: „…moc místa mi nevìnujete – abyste nemìli

oplétání s ètenáøi a vrchností duchovní“ (Konaøík, 1938).

Konaøíkova manželka se jmenovala Ema Hellmannová,

a dne 14. ledna 1925 se jim narodil syn Radim.

Konaøík byl publikaènì velmi èinný. Je autorem Biblio-

grafického pøehledu èeské protialkoholní literatury (1940),

Antonín Runié: Studie, Dipsomanie, Judita: kresby z vý-

chodní Moravy (1917), Emèa detektiv, Dalila (1906), O vý-

chovì rodinné, Co soudí myslitelé o pijáctví, Dva svìty,

Nedobrý: kresby z Valašska (1919), Román dvou rodin

(www.baila.net, 2017). Napsal na svoji dobu vysoce pøínos-

nou publikaci: Léèení alkoholismu u nás a v cizinì. Je také

autorem divadelní her Marnost nad marnost a Legenda

(1923). Své zkušenosti z provozování léèebny ve Velkých

Kunèicích zpracoval do románu Hospic u zlaté hvìzdy

(1922), a dále napsal novelu Sestry smrti (1937).

S Milošem Kašlíkem spolupracoval na tvorbì dialekto-

logického Valašského slovníku a jeho blízkým spolupra-

covníkem byl i malíø Ferdiš Duša, který ilustroval jeho

knihu Nedobrý a pomáhal mu i v terapeutických dílnách

(www.mvk.cz).

Konaøík se díky svým jazykovým znalostem vìnoval

i pøekladatelské èinnosti. Pøátelil se s MUDr. Františkem

Tichým, lékaøem z Lysé nad Labem, který disponoval velmi

rozsáhlou knihovnou Napoleonica: „Mezi èeskými napoleon-

skými tisky nacházíme i knihy z katolicky orientovaného

prostøedí. Josef Florian pøeložil a vydal ve Vyškovì roku

1918 esej Léona Bloye Duše Napoleonova a Bedøich Kona-

øík, autor knihy Kardinál Bayane a Napoleon, vydané u La-

dislava Kuncíøe v Praze 1935, napsal do exempláøe patøící-

ho dr. Tichému své osobní vìnování“ (Antonín, 2015, p. 35).

Dopisem z prosince 1943 si Svozilovi stìžoval na zdra-

votní obtíže, vèetnì záchvatù. Zároveò uvedl, že s ohledem

na svoji nemoc mùže zemøít kdykoli, ale v takovém pøípadì

je pøipraven i duchovnì, neboť se smíøil s církví (Konaøík,

1943). Bedøich Konaøík zemøel v Praze po krátké nemoci

v úterý dne 22. února 1944. Pohøeb se konal v pondìlí

28. února 1944 v 17 hodin v krematoriu hl. m. Prahy.

Do souèasné doby je pøipomínán, zejména v mìstech

jeho pùsobení (Šenov, Prostìjov, Kunèice pod Ondøejníkem,

Valašské Meziøíèí a další), jako významná osobnost Valaš-

ska. Život Bedøicha Konaøíka byl velmi hektický. S ohledem

na své profesní a literární zamìøení, kdy se velmi èasto vì-

noval duchovním a sociálním otázkám, se stále ve svých

publikacích støetával s cenzurou. Jak vyplývá z dochované

korespondence z let 1898 až 1943, rovnìž celý život øešil vel-

mi složitou finanèní otázku, a to nejen osobní, ale i ve vzta-

hu k léèebnému zaøízení. Podaøilo se mu i pøes nepøízeò

spoleènosti, která nebyla naklonìna protialkoholním posto-

jùm, vybudovat funkèní léèebné zaøízení, a to bez jakéhoko-

li pøispìní státní správy. Jeho snažení pøerušila 1. svìtová

válka, což znamenalo nejen ukonèení provozu léèebny

v Kunèicích, ale i návrat ke katolické duchovní správì.

S tou mìl po celý svùj život nedorozumìní, která vyvolal již

zmiòovanou proticelibátní Dalilou a jejichž vyvrcholením

bylo ukonèení knìžské služby a svatba. Teprve pøed sklon-

kem svého života se s církví usmíøil. Ani jeho další aktivity

nebyly snadné – i pøes velmi úspìšné období pøi øízení Sa-

natoria v Tuchlovì bylo jeho pùsobení opìt ukonèeno cizím

zásahem. Svým pøístupem k léèbì závislosti na alkoholu

a léèebným, sociálním a lidským pøístupem k nemocným
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8/ Pøesná adresa léèebny byla: Zámek Tuchlov v Køemýži u Teplic-Šanova.
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závislým pøipravil tolik potøebný prostor pro své následov-

níky. Je nepochybné, že právì díky nìmu mìl Skála z èeho

èerpat a na koho navazovat.

Fluctuat, non mergitur, což bylo heslem èasopisu Nový

Život, rozhodnì platí i pro život Bedøicha Konaøíka.

Autor dìkuje JUDr. Oldøichu Benešovi za pomoc pøi mapo-

vání života jeho prastrýce, p. Bedøicha Konaøíka.

Èlánek byl podpoøen institucionálním programem podpory

Progres è. Q06/LF1.
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