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19. bfiezna 2016 to bude 101 rokÛ, co se narodil pan Josef Musil, blanensk˘ rodák, kter˘ Ïil 38 let ve ‰v˘carském 
exilu v malebné krajinû u mûsta Moutier, nacházejícího se v oblasti jursk˘ch Alp. Jeho exilová anabáze zaãala v roce
1968, kdy s manÏelkou a synem odjeli na dovolenou do Jugoslávie a to dva dny pfied zásahem vojsk Var‰avské smlou-
vy. Po jednostranném uzavfiení hranic se situace zkomplikovala, návrat do vlasti byl nejist˘ i pfii Ïádosti o prodlouÏe-
ní pobytu v zahraniãí. Stále hrozil podle tehdej‰ích zákonÛ nûkolikalet˘ trest „za nedovolené opu‰tûní republiky”.
Vûdomi si této skuteãnosti zvolili exil, kter˘ na‰im uprchlíkÛm nabízelo ·v˘carsko. 

Josef Musil.  

Jeho Ïivotní osudy jsou natolik zají-
mavé a nev‰ední, Ïe by byly vhodn˘m
námûtem pro literáta-Ïivotopisce. Od
raného mládí, po ztrátû otce v I. svûto-
vé válce, byl svûfien do v˘chovy sv˘ch
prarodiãÛ. V chudobném prostfiedí byl
odkázán na vlastní pfiiãinûní, aÈ se jed-
nalo o obÏivu nebo vzdûlání. Za dobré
charakterové vlastnosti, které formova-
ly jeho dal‰í Ïivot, vdûãí tehdej‰í v˘-
chovû v rodinû, tradiãní ‰kolní v˘uce
a skautsk˘m ideálÛm. 

V prÛbûhu dal‰ích let se stal zname-
nit˘m odborníkem v oboru pfiesné me-
chaniky, zejména jeho miniaturní dílce
vyrábûné na automatick˘ch obrábûcích
strojích, vût‰inou o rozmûrech nûkolika
zlomkÛ milimetru, nalezly pozdûji 
uplatnûní i u renomovan˘ch v˘robcÛ
v hodináfiském prÛmyslu ve ·v˘carsku,
nûkter˘m dokázal v mnohém poradit.
Díky své pracovní píli a obãansk˘m zá-
sluhám si spolu s dal‰ími ãleny rodiny
získal u tamních spoluobãanÛ velice
dobrou povûst. Svûdãí o tom mj. i udû-
lení rodinného erbu MusilÛ. Bûhem

dlouholetého Ïivota byl vystaven mno-
ha úskalím, ty v‰ak pfiekonával s pfiíslo-
veãn˘m zaujetím a optimismem aÏ
k vytyãen˘m cílÛm.

Josef Musil nezapomnûl na své pÛ-
vodní regionální kofieny v Blansku,
kam dojíÏdûl za vzpomínkami na mlad-
‰í léta. Byl obdivuhodn˘m znalcem
místní historie, k jeho zálibám patfiilo
sestavování vlastních rodopisÛ, sahají-
cích aÏ na zaãátek roku 1600. S hrdostí
se mohl ohlédnout za sv˘m celoÏivot-
ním dílem. I v pokroãilém vûku deva-
desáti let byl velice aktivní v rozliãn˘ch
neziskov˘ch organizacích u nás i ve
·v˘carsku. Za práci odvedenou na
Dálném v˘chodû pfii budování elektro-
technického prÛmyslového komplexu
mu bylo udûleno nejvy‰‰ím státním
pfiedstavitelem KLDR státní vyzname-
nání, exilov˘ skauting ho ocenil pres-
tiÏní Stfiíbrnou s˘ringou, tamní Sokol
pamûtním odznakem, byl ãestn˘m ãle-
nem Spoleãnosti pro identitu mûfiící
techniky – SPRIMT, budovatele stálé
expozice mûfiící techniky v Muzeu
Blanenska, pfiíspûvkové organizace,
a mnoha dal‰ích spolkÛ. 

Ze ‰v˘carského exilu podporoval ne-
mal˘mi dotacemi rozvoj na‰eho prÛ-

myslu tehdy nedostatkovou odbornou
literaturou i rÛzn˘mi komponenty pro
elektrotechniku. Pro Chartu 77 dal pod-
le svého návrhu zhotovit velkou sérii
odznakÛ. 

Josef Musil zanechal u nás v˘raznou
stopu tvofiivého technika, známého ze-
jména na‰im seniorÛm. O produktech
jeho dílny jsou z pováleãn˘ch let také
pochvalná vyjádfiení v mûstské kronice. 

Patfiil k prvním motoristÛm na
Blanensku, byl prvním fiidiãem zá-
chranné lékafiské sluÏby, vojensk˘m 
fiidiãem povûfien˘m v˘ukou dal‰ích 
adeptÛ aj. I v devadesáti letech obdivu-
hodnû a bez potíÏí zvládal více neÏ tisí-
cikilometrovou cestu ze ‰v˘carského
Moutier do Blanska a to non-stop.
Sv˘m nejbliÏ‰ím vÏdycky fiekl: „Jedu
domÛ” a vydal se do Blanska. 

Josef Musil, „·v˘car”, jak mu pfiáte-
lé rádi fiíkali, zemfiel 5. února 2008 ve
‰v˘carském Belprahonu a odpoãívá
v pokoji ve svém druhém domovû ve
·v˘carsku.

Text a foto: Miroslav Starycha

„Moravsk˘ ·v˘car”


