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Stanislav Burachovič
Stanislav Wieser, Karlovy Vary

Významný a nezapomenutelný autor, který 
od roku 1978 svými příspěvky činil z Arniky 
časopis objevující Karlovarsko, zemřel 2. led-
na 2022 ve věku 71 let.

Arnika byla ve svých začátcích, kdy kon-
cem sedmdesátých let 20. století vznikala 
z původního Zpravodaje, opravdu skromným 
sešitem. Byla však ojedinělým zdrojem infor-
mací o našem regionu. Počínaje sešitem s ná-
zvem Arnika 9/78 publikoval Stanislav Bura-
chovič své první dva články pro ni. Celkem jich 
pro Arniku až do roku 2014 napsal 155.

Stanislav Burachovič je na webových strán-
kách casopis-arnika.cz uveden mezi mnoha 
autory, kteří se podíleli a podílejí na tvorbě Ar-
niky. Jeho životopisné a bibliografické údaje 
jsou nejen zde natolik obsáhlé, že nemá smysl 
opisovat je. Nutné je připomenout, že k sedmi 
článkům, citovaným u jeho profilu v Arnice, 
patří ještě předchozích 148, které lze dohle-
dat v archivních číslech edicí časopisu mezi 
lety 1978 až 1998. Tehdy doslova objevoval 
některé skryté nebo málo známé krásy Slav-
kovského lesa, přírodní a zejména historické 
památky a také události. Svoji znalost rodného 
kraje rozvíjel díky znalosti staré německy psané 
regionální literatury. Hledal a čtenářům i spolu-
pracovníkům pomáhal hledat pozapomínanou 
historii. Dovedl probouzet objevitelské nadšení.

Ke Standovým sedmdesátinám v prvním 
roce pandemie covidu-19 uspořádalo Muze-
um Karlovy Vary exteriérovou výstavu panelů 
s textovým a fotografickým přehledem let, kdy 
od roku 1976 nepřetržitě působil jako historik 
muzea a také milovník rodiny a širokého kru-
hu přátel. Výstava měla titul PAN MUZEUM 
a v areálu Svatý Linhart uprostřed karlovar-
ských lázeňských lesů působila na množství 
návštěvníků, kteří nemohli navštěvovat spo-
lečenské akce – tím více vycházeli do přírod-
ního prostoru. Výstava trvala od 11. prosince 
2020 do konce března 2021. Bohužel trvající 
mnohá omezení, vyplývající z pandemického 
stavu, přispěla ke zhoršování Standova již 

dříve podlomeného zdravotního stavu. Při po-
sledním rozloučení se Standou 13. ledna 2022 
v kostele Nanebevstoupení Páně v Karlových 
Varech – Staré Roli cítili všichni, kteří přišli 
uctít jeho památku, že Standa se nerozloučil 
s rodným krajem ani s nimi – tady na Karlovar-
sku se narodil, žil, tvořil i zemřel. Měl štěstí, že 
nikdy nemusel tesknit po opuštěném rodném 
kraji, zůstával a zůstane v něm. Zůstává za-
psáno to, co chtěl zprostředkovat.

Památka Stanislava Burachoviče byla in 
memoriam 6. května 2022 uctěna udělením 
Čestného občanství města Karlovy Vary. ■

Slavnostní večer s předáním Čestného občanství 
města Karlovy Vary in memoriam Stanislavu 
Burachovičovi prostřednictvím jeho dcery Martiny. 
Cenu města dostal již v roce 1998.  
Foto Stanislav Wieser.


