Obsah
Předmluva
Jiří Lapáček: Neznámý pramen k životopisu Komenského
Milada Písková: Morytáty ve sbírce kramářskvch písní přerovského muzea
Pavel Urbášek: Přerovská epizoda proslulého lupiče a vraha Martina Leciána
Věra Fišmistrová: Baletní mistr Ivo Váňa Psota
Pavel Kopeček: Akce Přestavlky - 30. duben 1945

SBORNÍK STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU PŘEROV
1997.
Vydal Státní okresní archiv Přerov v roce 1997.
Odpovědný redaktor PhDr. Jiří Lapáček.
Grafická úprava ZD ART.
Vytiskl TISKÁRNA Jan Vilímek Lipník n. B.
Náklad 400 výtisků. Neprodejné.

Předmluva
Předkládáme čtenářům další sborník Státního okresního archivu Přerov, jehož příprava
byla poznamenána událostmi ze začátku července tohoto roku. Povodeň se nevyhnula
ani našemu archivu, kde sice nedošlo k poškození archivního materiálu, ale byly
způsobeny značné materiální škody na budově i vnitřním zařízení. Odstraňování škod
zabralo dosti času, který byl jinak plánován z části na přípravu sborníku.
Při této příležitosti chtějí přerovští archiváři vyjádřit velký dík kolegům ze Státního
okresního archivu Praha - západ, kteří ve velmi krátké době po opadnutí velké vody
přispěchali s pomocí.
Ve sborníku nabízíme seznámení s dosud nevyužitým archivním pramenem 7. roku
1622. ve kterém je zmínka o Janu Amosů Komenském. V rámci zájmu o dějiny
soudnictví a všeho, co s tím zprostředkovaně souvisí, uveřejňujeme soupis morytátů ze
sbírky kramářských tisků Muzea Komenského v Přerově. Redakce zařadila do sborníku
i část rozsáhlejší práce o Martinu Leciánovi, která souvisí s Přerovskem. V úplnosti
byla práce uveřejněna ve Vlastivědném věstníku moravském. Věra Fišmistrová využila
při zpracování životopisu baletního mistra Ivo Váni Psoty materiál z pozůstalosti, která
je uložena v přerovském archivu a která ušla dosud pozornosti badatelů. Tím je tento
příspěvek vhodným doplňkem knihy s názvem Váňa Psota od Eugenie Dufkové, kterou
shodou okolností právě vydalo nakladatelství Ryšavý v Brně. Poslední článek ve
sborníku se týká odbojové činnosti na konci války v regionu dnešního Přerovska a
Olomoucka.
Redakce
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Jiří Lapáček
Neznámý pramen k životopisu Komenského
Životopisci Komenského se potýkali a stále potýkají s nedostatkem archivních
pramenů, které by osvětlily především počáteční období jeho života do roku 1628. tj. do
odchodu z vlasti. Jak dokládá profesor Josef Polišenský, jde ovšem o problematiku
zásadní důležitosti,
totiž o studium „domácích kořenů" a předpokladů
1
Komenského díla. Z toho důvodu také byla učiněna snaha pořídit soupis archivních
pramenů s tématikou Komenského - komenián. Výsledek akce z roku 1991 však
nesplnil očekávání, tj. přispět novými objevy k rozšíření našich znalostí o Komenském.2
Zdá se skutečně, že v případě nových archivních pramenů obsahujících zmínku o
Komenském půjde vždy o velkou náhodu. Tak se dá vysvětlit i nález kšaftu z roku
1622 s odkazem Komenskému, jehož text v příloze předkládáme veřejnosti.
Byl objeven ve fondu Archiv městečka Dřevohostic pod inventárním číslem, které
obsahovalo řadu dalších odkazů ze 16. - 18. století. Jedná se o opis na dvoulistu psaný
po obou stranách prvého listu částečně poškozeného, dle písma soudný s vročením v
kšaftu uvedeném. Z obsahu vyplývá, že do registratury městečka Dřevohostic se dostal
zřejmě v zájmu zdejšího měšťana Jiřího Rady, na nějž e v textu pamatováno.'
Odkaz pořídila dne 25. ledna 1622 Anna Bobálka (Bobálová), vdova po Janu Bbálovi,
který vlastnil v Uherském Brodě ..Světizubovský dům", který byl roce 1591 prodán.4
Svědky u lože těžce nemocné vdovy byli Urban Srumenský, Simeon Daniel a Pavel
Matouška. Prvně jmenovaný měl za manželku sestru Jana Amose Komenského
Kateřinu. Patřil k městské honoraci, od roku 1588 trvale působil v městské radě, v roce
1604 a 1609 byl městským rychtářem, v letech 1612. 1619 a 1621 vykonával
primátorskou funkci. Pro velké zkušenosti byl,často zmocňován k prodeji pozemků a k
řešení složitých sporů mezi měšťany. Strumenský po bitvě na Bílé hoře zůstal v obci. k
přestupu na katolickou víru musel být donucen. Běžným postupem při tom bylo
rozboření domu. František Vyskočil předpokládá, že při boření Strumenského domu v
roce 1622 r.mohlo dojít k hádce, během níž přišel pán domu o život. Jisté ovšem je jen
to. že někdy v uvedeném roce zemřel.5 Také druhý svědek patřil k bohatým uherskobrodským měšťanům, jak o tom svědčí vlastnictví domu (nyní v Komenského ulici č.
121) od roku 1610. Daniel jej odkázal ke špitálu. Kroku 1615 je uváděn mezi radními."
Poslední svědek Pavel Matouška měl dokonce dum na Dolním náměstí.'
Anna Bobálka předně rozdělila tři sta dukátu, které byly dány do opatrování pomocníku
při přerovském sboru Bratru Ondřeji Turýnovi. ovšem za podmínky, že se v těch
pohnutých časech najdou. Péči o to svěřila Bobálka Janu Laneciovi. Prvou stovku
věnovala svým přátelům, z nichž byl výslovně jmenován jen Jíra Rada. O něm víme,
že bydlel v Dřevohosticích a v roce 1624 si vzal v Přerově za manželku vdovu po
nebožtíku Floriánu Zámečníkovi Zuzanu."
Druhou stovku rozdělila mezi bratrské kněží. předně pro Bratra Jana Lanecia 20 dukátů.
Bratru Janu Záhorovi 20. Bratru Matyáši Polidorovi 20. stejně jako Bratru Janu
Amosovi a Bratru Ondřeji Turýnovi. Jan Lanecius se narodil ve Strážnici roku 1554. na
kněze byl ordinován 1587. poté působil v Drahotuších. V roce 1589 se v Lipníku oženil
s Dorotou Trnkovou. K roku 1592 je o něm zmínka v Dekretech Jednoty bratrské, že
chodí na zámek, pravděpodobně hranický. Byl zřejmě v úzkém kontaktu se správcem
bratrského sboru Bratrem Jiřím Strejcem, jehož kalvinistické stanovisko bylo známo. V
roce 1590 získal dědictvím dům v Lipníku, který obratem následujícího roku prodal. Na
synodě v Mladé Boleslavi 4. 6. 1598 byl odkázán do Valašského Meziříčí. Někdy v

druhé polovině roku 1600 či v prvé polovině roku následujícího v souvislosti s
vysvěcením na biskupa byl přesazen do Přerova. Po smrti Zachariáše Aristona se stal
prvým moravským biskupem, od roku 1611 až do své smrti v Kralicích roku 1626 byl
nejpřednějším biskupem jednoty vůbec. Měl velmi vřelý vztah k J. A. Komenskému.''
Bratr Jan Zahora byl roku 1604 jmenován do rady, v 1. desetiletí 17. století pomáhal
Janu Láneckému při sboru v Přerově, od roku 1610 správcem sboru v Lipníku, kde také
roku 1622 zemřel. Byl znamenitý hudebník a skladatel písní. Pocházel ze Záhorovic a
jmenoval se vlastně Jan Klimšů.1" Matyáš Polydor je postavou méně známou. V roce
1629 mu psal Karel starší ze Žerotína z Třebíče dopis (pravděpodobně do Přerova), v
němž uvedl: ,.A poněvadž porozumívám, že se do Uher strojíte. Vám na takovou cestu
štěstí a průvodce božího, aby se Vám při všem dobře vedlo, vinšuji.'"" O pomocníku při
přerovském sboru Ondřeji Turýnovi se nám nepodařilo zjistit nic bližšího, v psaných
dějinách Přerova tohoto období se vůbec neobjevuje.
Poslední stovku dukátů určila Bobálka pro děti správce uherskobrodského sboru Pavla
Dubina, zvláště si vymínila, aby se pamatovalo na jeho dceru Dorotku. Jí bylo též
určeno čtyři sta zlatých u přerovského úřadu, ovšem za podmínky, že se najdou, neboť
paní Bobálová nevěděla, komu je dal její zesnulý manžel uschovat. Jiným velkým
obdarováním byl vinohrad i s boudou na Blatničku, na hoře Floriánce. Dorota měla též
převzít růžence, veliký stříbrný pás. jeden koflíček a do něho penízky, nové písně a
jeden žok ložního prádla uloženého v bratrském domě. Samotnému správci
uherskobrodského sboru Pavlu Dubínovi byl odpuštěn dluh za jednu bečku vína v ceně
43 zl., odkázána čepice z liščí kožešiny, dva soudky vařených trnek a suché ovoce spolu
se šrutkem slaniny, které byly u paní Etzdorfové. pul měřice jahelné kaše u paní
Slavíkovcové a kbel másla u Eliáše Hyry. Pavel Dubin pocházel z Valašského Meziříčí,
studoval roku 1603 '. Herbornu a 1607 v Heidelberku. v letech 1617 - 1623. kdy zemřel,
byl správcem sboru v Uherském Brodu. Jeho bratr Tomáš pobýval též na zahraničních
studiích. od roku 1608 působil v Přerově, kde byl učitelem Jana Amose Komenského.12
Druhou skupinu bratrských kněží chtěla Bobálka obdarovat penězi, které byly u Bratra
Eliáše Hyry. pomocníka v uherskobrodském sboru. Předně měl dostat Ondřej Arnon 20
dukátu. Zachariáš Štefan 10. Bartoloměj Kasián 3, Manin Xilin 5. Martin Silvan 3 a
Eliáš Hyra si měl ponechat zbytek, tedy 9 dukátu. Ondřej Arnon byl posledním
bratrským správcem v Zahoro vících u Uherského Brodu. založen je zde ještě v roce
1624. Později se usadil v Lednici.'Zachariáš Štefan se zapsal roku 1603 na univerzitě
v Heidelberku. Později byl asi správcem sboru ve Veselí nad Moravou, za ženu měl
jednu ze sester kazatele v Betlémské kapli i seniora Jednoty bratrské Jana Cyrila
Kateřinu.14 O Bartoloměji Kasiánovi působícím v Tovačově se děje zmínka k roku
1609. kdy se ženil v Tovačově. a ještě v roce 1618, kdy si bral v Přerově Annu. dceru
nebožtíka Řehoře Kučery i Přerova.15 Martin Xilin (snad latinizované Dřevínek) je
znám především ze svého působení v polském Lesně a v saské Pirně ve prospěch
českobratrských exulantu po roce 1629. " Martin Sylván ze Vsetína udržoval ještě
dlouhou dobu po odchodu bratrských kněží ze země osobní kontakty s Valašskem, i
když peníze mu byly posílány do Lednice na Slovensku/7 Stejně jako v případě
pomocníka přerovského sboru ani u pomocníka při sboru v Uherském Brodě Eliáše
Hyry se nám nepodařilo zjistit nic bližšího k jeho osobě. Anna Bobálová ovšem na něj
pamatovala ještě i jinými odkazy, především se měl ujmout vinohradu na Blatničku, na
Roháči mezi Kateřinou Karáskovou a knězem Janem Candidem. v boudě na vinici
odkázané Dorotce, dceři Pavla Dubina, mohl Eliáš Hyra až do své smrti svobodně víno
lisovat, a to bez nákladu na opravu boudy. Porouchal-li by se lis. měl být nápomocen
při opravě. Též mu bylo odkázáno 20 loket lněného plátna a úroda z role odkázané
radnímu písaři Matouši Vicenovi a Pavlu Matouškovi.

Zvláštním odkazem bylo pamatováno na dceru dalšího bratrského kněze Jana Oriona.
Annu. Eliáš Hyra měl v její prospěch vydat 100 širokých tvrdých tolarů. které měly být
poukázány paní Etzdorfové jako její opatrovnici a používány při výchově až do
dospělosti. Rovněž Pavel Dubin měl ihned vydat na učení a opatrování Anny paní
Etzdorfové 50 tvrdých tolarů. V případě Anniny smrti mělo se oněch 100 tolaru dostat
jejímu bratru Samuelovi, v ten čas v Ivančicích, stal-li by se ovšem bratrským knězem.
Jinak získala Anna jeden koflíček, menší stříbrný pás. cínové nádobí, ložní prádlo a část
šatu po paní Bobálové. O Janu Ononovi víme, že se narodil v Ivančicích, začátkem 17.
století působil jako správce sboru v Uherském Brodu, v roce 1605 se v Ivančicích
oženil s Kateřinou Dřevohostickou a zemřel ve Strážnici ve věku 50 let v roce 1615.iS
Je zajímavé, že vdova odkázala též 50 dukátu, které měla u paní Etzdorfové, majiteli
panství Maxmiliánu z Kounic. Ten dlel v době stavovského povstání na studiích ve
Francii, nezkompromitoval se tudíž a připadla mu správa majetku po bratru Bedřichovi,
v době povstání naopak zemském direktoru a hejtmanu brněnského kraje, kterému byl
majetek zabaven.1''
Často zmiňované paní Johanně Etzdorfové bylo odkázáno rovněž 50 dukátů a trnky,
obojí již u ní. Paní Johanna pocházela z rodu Závišú z Osemce. spolu s manželem
koupili v roce 1610 svobodný mlýn v Nivnici. Etzdorfové pocházeli z Durynska. na
Moravě usedlí již před rokem 1600, ale do Uherského Brodu se dostal její manžel
Menhart Etzdorf z Etzdorfu asi až spolu s Kounici jako jejich vrchnostenský úředník.
Aktivně vystupoval na podporu povstání, proto mu také po jeho porážce byl
zkonfiskován majetek, mezi jiným dům v Uherském Brodu na Dolním náměstí. Jako
příklad jej uváděl Karel starší ze Žerotína Přerovským, když je zrazoval před styky s
Uhry a s markrabětem krnovským. Stalo se tak v dopise z 21. 10. 1621 těmito slovy:
..Jak se Brodským zdařilo, že jsou se poddali, nebohej pan Ectorť toho již okusil, a oni
sami měšťané, bojím se. že lépe ještě okusí."'2"
Jmenovitě je v odkazu zmiňována ještě Anna Pavla Matoušky, které připadl kolárek.
Rovněž Jan Akvin měl šanci získat 20 dukátů, ale jen v případě, že by zemřel Ondřej
Turýn.:i Dalším přátelům, výslovně nejmenovaným, odkázala Anna Bobálka peníze,
které dlužili purkmistr a rada z Brodu za tři bečky vína po 43 zl.. modrý kabát u paní
Etzdorfové. peníze, které byl dlužen Petr Dupal za 6 věder vína (23 zl.), a šaty z truhly.
Máme zde obsáhlý pramen, kde se objevuje na třicet jmen a kde jsou zaznamenány
další reálie související s životem členů jednoty bratrské v jejích centrech na Moravě na
počátku třicetileté války. V případě osoby Jana Amose Komenského tu máme informaci
pouze dílčí, ze které nelze vyvozovat dalekosáhlejší závěry. Bylo by lákavé myslet si.
že zde máme důkaz o pobytu Komenského po jeho odchodu z Fulneka. který je opředen
mnoha dohady." Bohužel formulace v textu vymezuje jen obecně bratrské kněží z
okruhu přerovského a uherskobrodského. Možná ale je tento archivní pramen návodem,
v jakém materiálu je třeba hledat další jemu podobné.
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rozhraní věků. Ostrava 1992. s. 44. Čapek, J. B.: Na cestě z labyrintu. Komenský a
východní Čechy. Brandýs nad Orlicí 1992. s. 24 - 25. Turek, A.: Bratrský sbor ve
Fulneku. Nový Jičín 1970. s. 19-20.

Příloha
Léta Páně 1622. ten pátek po památce obrácení s. Pavla na víru křesťanskou / 25.ledna/,
já Anna Bobálka jsúcí od Pána Boha v těžké nemoci postavena, kdy mne Búh z tohoto
světa povolati ráčí nevěda, aby po smrti mé sváru a různic nebylo o statek můj. kteréhož
sem z požehnání Božího i po manželu mém milém dosáhla z dobré a svobodné vůle.
jsouce při dobrej paměti, u přítomnosti pana Urbana Strumenského, P. Simeona
Danielovýho a Pavla Matouškového toto poučení a tento kšaft činím.
Ve jméno s. a blahoslavené Trojice. Otce, Syna a Ducha svatého Amen. Předně
poroučím duši svou v ruce mému milému spasiteli a vykupiteli Kristu Ježíši.
Tři sta dukátů v Přerově, kteréž jsou dány k opatrování Bratru Ondřejovi Turýnovi.
pomocníku při sboru přerovském, ty v těchto nynějších nebezpečných časích budou-li
se moci vyhledati, tímto způsobem je poroučím.
Nejprve přátelům mým Jírovi Radovi i jiným jedno sto dukátů.
Item týchž dukátů druhé sto tímto způsobem poroučím.
Bratru Laneciovi ...........................20 dukátu.
Bratru Janovi Záhorovi ................20 dukátů.
Bratru Matyášovi Polidorovi .......20 dukátu.
Bratrovi Amosovi .........................20 dukátů.
Bratru Ondřejovi Turýnovi ...........20 dukátu.
../ umřel B. Ondřej Turýn. tedy těch 20 dukátů poroučím Janovi Akvinovi Itje
Lukášového synu.
[tem dítkám Bratra Pavla Dubina, správce brodského, jedno sto dukátu z těch set
dukátů, kteréž v Přerově B. Ondřejovi svěřený jsou. Však aby v těch sta kátích Dorotka,
dcera B. Pavla Dubina, měla též díl jako jiné dítky jeho. Aby - těch tři sta dukátů
vyhledati mohlo, za to B. Jana Lanecia žádám, a aby vydá-byly těm, kterýmž já je
poroučím, jakž nahoře poznamenáno. Item přátelům mým poroučím peníze, kteréž sou
dlužni pan purgmistr a páni
brodští za tři bečky vína po .....43 zl.
Item přátelům mým doloman modrý, jest u pana Etzdorfa.
Item přátelům mým peníze, kteréž dlužen Petr Dupal za 6 věder vína, za něž
ím dala ...................23 zl.
Item přátelům mým šatu některou z truhly, kteráž jest v komoře při kuchyni, ostatek
dceři Bratra Jana Oriona.

Jeho milosti pánu panu Maximilianovi z Kounic a na Brodě Uherském, pánu mému
nejmilostivějšímu, poroučím 50 dukátu, kteréž sou u paní Etzdorfky.
Paní Johanně Etzdorfové poroučím padesáte dukátu, jsou u ní. trvky /!/ větší a půl
vědra trnek vařených, kteréž sou u ní.
Dukáty, kteréž sou za B. Hyrou, tímto způsobem poroučím.
Bratru Ondřejovi Arnonovi ...........
20 dukátů,
Bratru Zachariášovi Stefanovi
deset dukátu,
B. Bartolomějimu /!/ Kasiánovi
tři dukáty.
B. Martinovi Xilinovi
pět dukátů,
B. Martinovi Sylvánovi v Setině /!/ tři dukáty,
B. Eliášovi Hyrovi ostatek těch dukátů, totiž devět.
Bratru Pavlovi Dubínovi správci zboru brodského toto poroučím. Odpouštím jemu dluh
za jednu bečku vína 43 zl. Item jemu čepici liští. Item dvě fasky trnek vařených, ovotce
suché to u paní Etzdorfové. Item kbel másla u B, Eliáše Hyry, item jeden polet slanin u
paní Etzdorfové, item půl měřice kaše jahelné Ů paní Slavíkovcové.
Dorotce dceři B. Pavla Dubina samé poroučím tyto věci: pás stříbrný veliký, koťlíček
jeden a do něho páce. Item též Dorotce B. Pavla Dubina dceři čtyři sta zlatých za
ouřadem přerovským, však pokudž se zápis bude moci na tu sumu najíti, nebo věděti
nemohu, komu jej můj nebožtík Jan dal schovati. Též páteře, též vinohrad i s boudou na
Blatničku, v hoře Floriánce, v kteréž boudě právo bude míti až do smrti své Bratr Eliáš
Hyra víno presovati bez nákladu na opravu boudy. le/.../su š/../da se stala, tu aby
nápomocen byl. Též Dorotě písně nové pro památk/.../jeden žok ložních šatu v domě
bratrském. Item jed/.../ kromě dvou prostěradel, /../ a jsou vydány /.../ dceři a kromě 20
loket plátna lněného, to ať se vydá B. Eliášov/./ kolárka. ten ať se vydá Anně Pavla
Matoušky.
Anně /nebožtíka/ B. Orióna dceři toto poroučím, sto širokých tvrdých tolarů, kteréž
vyňati má B. Eliáš Byra, jeden koflíček. jeden pás stříbrný menší, cínové náčiní, ložné
šaty. Paní Johaniny Etzdorfový prosím, že v své opatrování Annu. dceru B. Jana
Oriona, přijme a B. Pavel Dubin ihned ať vydá na učení jí a opatrování i na šaty paní
Etzdorfové padesáte tolarů tvrdých a těch sto tolaru, kteréž Anně poručeny jsou. ty v
opatrování paní Johanna Etzdorfová aby přijala do zrostu Anny i jiné věci, kteréž sou jí
poručeny. Jestliže by Anna. B. Jana Oriona dcera, umřela, tedy těch sto tolarů ať jest
vydáno bratru jejímu Samuelovi, na ten čas v Evančicích, ač byl-li by v řádu Božím.
Bratru Eliášovi Hyrovi. pomocníku B. Pavlovu, toto poroučím, vinohrad na Blatničku
na Roháči, z jedné strany Kateřiny Karáskové, z druhé strany podlé kněze Jana
Candida, a právo dávám k presování vína do jeho smrti, totiž B. Eliáše, bez nákladu na
boudu, jakž při díle Doroty, dcery B. Pavla Dubina, jest poznamenáno. Item ourodu
všecku z roli té. kterouž poroučím P. Matoušovi Vícenovi, písaři radnímu, a Pavlovi
Matuškovi.
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Milada Písková
Morytáty ve sbírce kramářských písní přerovského muzea
Sbírka kramářských tisků, uložená v Muzeu Komenského v Přerově, obsahuje téměř
3000 exemplářů světských a duchovních písní z období od počátku 18. století až do
konce století devatenáctého.1 Třetinu z uvedeného počtu tvoří i kramářské písně s
nejrůznější tématikou, od humorných příběhu a písniček přes informace o novotách až
po vylíčení tragických událostí, které se vskutku staly jak ujišťuje autor.
Do této kategorie patří také hrůzostrašné historie o vraždách a jiných tragédiích tzv.
morytáty. Podkladem pro jejich vznik bývaly většinou skutečné příběhy. které autoři
dotvořili tak. aby posluchače či čtenáře zaujaly, pobavily a poučily i vychovávaly,
varovaly před podobným jednáním a aby obrátily jeho mysl k nábožnému rozjímání.
Pro kramářskou píseň byly tyto náměty přímo ideální neboť naplňovaly jak funkci
informativní, tak i zábavnou, výchovnou, ideologickou a komerční.
Pod pojem morytát lze zahrnout v přerovské sbírce necelou stovku písní (uvádíme je v
přiloženém soupisu). Nejčastější inspirací k jejich napsání byly neuspořádané rodinné
poměry, otcovraždy, mučení a vraždy dětí, zavraždění manželky motivované žárlivostí
a nevěrou, náboženská nesnášenlivost vyúsťující ve vraždění. Ojedinělým motivem je
vražda kněze (feldpátra). Specifickou skupinu tvoří písně, v nichž vystupují zbojníci a
raubíři - jako vrahové. Vraždí pro peníze ale vedle loupežných vražd konají toto zlo
také ve jménu svého řemesla, aby se stali nezranitelnými prostřednictvím získání údů
nenarozeného dítěte (pověrečný motiv). Jiným námětem je vražda se záměnou,
když rodiče nepoznají . svého syna. který se po letech vrací domů. Důvodem k vraždě
bývá také společenské znemožnění člověka, výsměch a ponížení nežádoucího ženicha.
Příčinou lidského neštěstí jsou velmi často nerovné společenské poměry, které nelze
změnit jinak než smrtí, která vytváří podmínky pro všeobecnou rovnost lidí.
Tajemství smrti jako protipólu lidského narození a života poutalo pozornost člověka
odjakživa. Proto se také v kramářských písních setkáváme s personifikací smrti. se
smrtí, která je nejvyšší vládkyní života, se kterou jde smlouvat, ale která podělí rovným
dílem vše živoucí. Další pole působnosti pro fantazii skladatelů kramářských písní
poskytovala postava hrobníka a prostředí hřbitova. Postava opředená tajemném, hrůzou,
strachem, specifickou výjimečností v lidském prostředí, postava poznamenaná údajnou
provinilostí tím, že si obstarává živobytí na základě neštěstí a smutku druhých. V
některých písních vypráví příběh i sám zemřelý. Vzrušující byla také myšlenka o
člověku pohřbeném zaživa, kterého vysvobodí boží zázrak. Jiným motivem jsou
přírodní katastrofy s vylíčením lidského utrpení (např. povodně, smrt bleskem atp.).
Charakter morytátu mívají zčásti i písně o smrti nešťastných milenců, kteří dobrovolně
odcházejí ze světa. Někdy vstupují do příběhu pohádkové postavy, čerti, ďáblové,
příšery, např. když chudobná vdova se rouhá a vymění bohatství za své děti, což vede k
neodvratnému trestu. Mytické postavy, přeludy a zjevení slouží jako prostředek k
odhalení vrahů, nadpřirozené síly a boží vůle přinášejí zavražděným nový život,
případně je před vrahem ochrání.
V jedné písni (Muž bez slzí. J 202) je využito tragických motivů násilí a smrti k
propagaci vlastenectví. Píseň není ukončena obvyklou moralitou, ale zobecněním, že
všechna neštěstí nejsou nic proti porobě národa. Tisk není datován, ale je zde uveden
vydavatel Jan Spurný, o němž je známo, že působil v Praze od roku 1850.'
Po stránce kompoziční nesou morytáty základní rysy kramářské písně. Začínají
oslovením posluchače, následuje seznámení s prostředím děje. hlavními hrdiny, vlastní

událostí, po rozuzlení děje přichází ponaučení (moralita), někdy je nahrazena nebo
doplněna krátkou modlitbou. Některé písně jsou uvedeny lamentací nad zkažeností
světa, nad lidskou pýchou a hamižností.
Ve srovnání s ostatními světskými kramářskými písněmi využívají autoři morytátu více
předpokládané senzacechtivosti posluchačů, podbrobně až naturalisticky líčí jednotlivé
vraždy do nejmenších detailů, stupňují dramatičnost děje. včleňují do něho srdcervoucí
příběhy dětí jako obětí či svědku činu. Ke zmírnění hrůzných příběhu využívají
tématiky zázraku, kdy po strašlivém mordu nastává v ději obrat a oběti (téměř
pravidelně dětské oběti) jsou zachráněny zásahem vyšší moci. která vytváří protiklad ke
zlu způsobenému ďáblem. Ale to je už záležitost fabulačních záměrů.
Děj morytátu se odehrává jednak v domácím prostředí (v domě. v přírodě, ale také na
hřbitově), jednak v cizině (Vídeň. Turecko. Bavorsko), ve výjimečných případech v
obecně určeném prostředí. Autoři většinou přesně (nebo zdánlivě přesně) uvádějí nejen
obec. ve které k události došlo, ale i jména vrahů a jejich obětí, datum vraždy a místo
soudu. Některým badatelům v oblasti kramářských tisků se podle uvedených dat
podařilo ověřit tyto události v archivních dokladech a potvrdit pravdivost jádra
takovýchto příběhu.4 S uvedenou skutečností lze počítat spíše u písní motivovaných
domácími událostmi, vydaných u tiskařů v oblasti, kde k činu došlo. Z našeho regionu
se v tomto smyslu dochovala Nová píseň o hrozné vraždě, kterou spáchal jeden rolník
na své manželce (J 32 z roku 1864, jiné vydání z roku 1862 J 85. J 2422). která
vypovídá o vraždě ve Všechovicích viz příloha č. 1).
Nejvíce dochovaných morytátů z přerovské sbírky pochází z druhé třetiny 19. století, z
doby. kdy vrcholí jedna etapa produkce kramářských tisků a schyluje se k doznívání
tohoto druhu literární tvorby.5 Pokud jde o vydavatele, jsou /de uvedeni jak moravští,
tak i čeští a slovenští tiskaři, v některých případech je zřejmé, že si texty vyměňovali a
upravovali je. stejně jako štočky pro výzdobu tisků. Přerovské kramářské tisky
pocházejí v hojné míře ze škarniclovských tiskáren v Uherské Skalici, v Hranicích a
Olomouci, z tiskáren v Litomyšli ( J. Bergrová), Chrudimi (S. Pospíšil). Kroměříži
(F. Slavík), Znojmě ( M.Hofman). Frýdku (F. Orel). Těšíně (Tímske). Hradci
Králové (V. J. Civěla), Praze (J. Spurný) aj. V samotném Přerově se zřejmě kramářské
písně netiskly.
Forma tisku je velmi podobná. Titulní list zdobívá dřevoryt, někdy je kramářký tisk
členěn jen ozdobnými linkami, případně vinětami. Náměty pro titulní obrázky se s
textem písní shodují jen výjimečně. Jsou zde uplatňovány náboženské motivy,
ornamentální výzdoba, rostlinné a krajinné náměty, různá zátiší. Skutečný obsah písně
naznačuje zpodobnění náhrobku, lidská lebka - hnáty, zobrazení krypty, postava
hrobníka na hřbitově, vrah před soudem. Výzdoba tisku zřejmě nebyla levnou
záležitostí, proto tiskaři využívali i starší Močky, které měli k dispozici. Obvyklý
formát tisku je šestnácterka. Většina má číslované strofy, nečíslované jsou příznačné
spíše pro starší tisky (18. stol.).
Text je tištěn frakturou, všechny tisky v uvedeném soupisu jsou české, u jednoho je
poznamenáno ..podle německého originálu"." Návod k nápěvu, který byl
neodmyslitelnou součástí kramářské produkce, se uvádí jen mimořádně." Uvnitř jsou
tisky zdobeny ozdobnými linkami, drobnými dřevoryty. Konec textu bývá označen
většinou slovně (Konec. Amen) nebo vinětou, případně obojím způsobem. Sepsané
kramářské tisky se dochovaly ve větší míře jednotlivě, ale i v tzv. špalíčcích, které
vznikaly ručním sešíváním více tisku dohromady, jsou svázány do kůže. plátna nebo
sukna.
Fond kramářských tisku Muzea Komenského v Přerově pochází ze sbírek někdejšího
Městského muzea v Přerově (zal. roku 1902). je uzavřeným sbírkovým fondem.

Zpracován byl v letech 1993-1994 formou muzejní katalogizace.1' Každý sbírkový
předmět byl popsán z hlediska obsahu i formy tak. aby poskytl badateli ucelený obraz o
daném předmětu. V předloženém soupisu (viz příloha č. 2) uvádíme název písně,
bibliografický údaj. formát tisku, signaturu v muzejním fondu a v transkribci první dva
verše písně.

Poznámky
1 Ve fondu je shromážděno celkem 2777 ks sbírkových předmětů, jsou v něm zahrnuty
kromě kramářských písní také modlitby a náboženské tisky z poutí.
2 Aktuálnost patří k příznačným rysům kramařskeho stylu, který byl ovlivněn také
komerčními zájmy. Kramářské tisky až do poloviny 19. století částečně nahrazovaly
noviny šířením informací o mimořádných událostech a novotách.
3 Smetana. R.: Tiskaři a nakladatelé českých písní kramářských. Brno. nákl. vl. 1934,
s. 8.
4 Viz Burian, V.: Zpravodajství kramařského písňového textu a skutečnost. Zprávy
VÚO, r. 17. č. 102. s. 17-22.
5 Ryšavá, E.: Práce na bibliografii kramářských písní 19. století v Knihovně
Národního muzea. In: Sborník Národního muzea v Praze, ř. C - Literární historie,
sv. XIX/1974/. č. 1 -2, s. 31 - 35.
6 V přerovské sbírce se dochovaly dvě kramářské písně vztahující se k Přerovu,
formou se blíží kupletu. Datovány nejsou, vytiskla je Knihtiskárna a
kamenotiskárna v Přerově. Mají sg. J 204, 205. Jedná se spíše o parodii
kramařskeho tisku.
7 Sg. J 694 - Jistá a pravdivá píseň o dvouch bohaprázdných synech (1733).
8 Bývá uvedeno ..zpívá se známou notou" nebo ..zpívá se jako ..Ach můj milý
stvořiteli" atp.
9 Sbírku cituje ve svých pracích R. Smetana, např. v knize Tiskaři a nakladatelé
českých písní kramářských. Brno 1934, s. 2. dále v knize České písně kramářské
Praha 1949. s. 38.

Prameny a literatura
Sbírkový fond kramářských tisku Muzea Komenského v Přerově, sg. J 1 až J 2777.
Beneš. B.: Světská kramářská píseň. Brno. UJEP 1970. 282 s.
Burian. V: Jarmareční písnička od Vyškova. Časopis Vlastivědné společnosti muzejní
v Olomouci, r. 55. s. 324.
Týž: Zpravodajství kramářskeho písňového textu a skutečnost. Zprávy Vlastivědného
ústavu v Olomouci, r. 17, č. 122, s. 17 - 22. Ryšavá. E.: Sbírka kramářských písní
Knihovny Národního muzea, její odborné zpracování a muzejní prezentace. In: Sborník
Národního muzea v Praze. ř. C, sv. XXV (1980). Č. 1 a -2, s. 5-10.
Smetana. R.: Tiskaři a nakladatelé českých písní kramářských. Brno, nákl. vl. 1934. 12
Smetana. R.-Václavek. B.: České písně kramářské. Praha. Svoboda 1949. 221 s.

Příloha č. 1
Nová píseň o hrozné vraždě, kterou spáchal jeden rolník na své manželce. Tisk. S.
Pospíšila v Chrudimi 1864. Vydal Josef Chládek.
1. Poslechněte, ó křesťané, mé smutné zpívání, jaké hrozné nepravosti v světě se
konají, nic na světě není dobrého slyšeti, ach Ježíš Maria Josef ustrnete všecky.
2. Poslechněte ó křesťané co se v pravdě stalo, to v Novo Jičínském kraji vykonalo,
blíž městečka Telče Všechovic nazvané. jeden sedlák tam bydlíval, spáchal mord
přehrozný.
3. Ten ale se svou manželkou byl řádně oddaný, dvě dítky krásné na ten svět pospolu
zplodili. on se Boha spustil, pití se přidržel. místo svého hospodářství, jen v hospodě
seděl.
4. Jeho nábožná manželka ho napomínala, můj nejmilejší manželi. copak pořád děláš?
Za její dobré slova a napomínání, bývala od něj trestaná velkými ránami.
5. Málo který den. co by se s ní nelni, vadíval. ďábel mu do uší šeptal, aby ji
zmordoval, ach Ježíš Maria, manželé rozmilí. v únoru měsíci spáchal ten skutek
přehrozný.
6. Přišel z trhu podnapilý, za/ stul se posadil, hlavu o ruku podepřel. a lak smutně sedí.
jeho nábožná žena až se podivila, co to má. milé dítky. být. že nám nic neříká.
7. Té chvíle se nenadálá, že již jest poslední, že musí z toho světa jít tak ohavnou
smrtí; on na ní zavolal, aby k němu sedla. ach Ježíš Maria Josef. poslední hodina.
8. Jak se k němu posadila. vzal ji kolem krku. na stole ležel dlouhý nuž. vrazil jí ho k
srdci, a ona v té bolesti ještě/ zavolala: s Pánem Bohem moje dítky, poslední hodina.
9. Jak ty slova promluvila./ na zem se sklonila, nejstarší dcera deset let. k otci
promluvila: ach pro Boha. můj tatínku rozmilý. maminku ste nám zamordoval, co pak
jste učinil.
10. On jí na to odpověděl, jen aby mlčela, jestli nebude potichu. že jí tak též udělá;
manželku ven vytáh a sám křik udělal, že se/ mu jeho manželka sama zmordovala.
11. Jak se tam sousedi sešli, dceruška vyznala, jak jejich milá matička byla zavražděná,
ty poslední slova že ještě zvolala: s Pánem Bohem moje dítky, s námi se loučila.
12. Sousedi ho hned chytili, k ouřadu dodali, slavná komis když přijela. nad tím
ustrnula, nad těmi sirotkami. jak hořce plakali, pro svojí drahou matičku smutně
naříkali.
13 Smutné bylo naříkání těch malinkých dětí. matku jim na hřbitov nesli, otce
o vězení, ve/lební pánové dělali kázání, každý musel nad tím plakat, kdo tam byl
přítomný.
14. On teď sedí ve vězení očekává ortel, jakej slavná apelace na něho vydá ven. že tak
svou manželku nevážně zmordoval, a dva malé sirotky v zármutku zanechal.
15. Vemte sobě příklad z toho manželové milí. milujte svoje manželky vám od Boha
daný Bůh nebeský vám dá svaté požehnání, po smrti věčné v nebesích s Kristem
kralování.

Příloha č. 2
1. Nová Pjseň o gistem truchliwým Přjběhu, který se stal w Přelauči 1804.
B. d.. 8 s., 17 strof. Fraktura, česky. 16°. Sg. J 30
Žalostnou novinu nesu,
všem mládencům ji přednesu
2. Krásný přjklad wssem manželům a djtkám, to jest o mordu, který se stal na
Morawě roku 1862.
Chrudim, S. Pospíšil 1863. 8 s., 18 strof. Fraktura, česky. 16'.Sg. J31
Maličko se pozastavte,
křesťané rozmilý
3. Nowá pjseň o hrozné wraždě, kterou spáchal geden rolnjk na své manželce.
Chrudim. S. Pospíšil 1864. 8 s.. 15 strof. Fraktura, česky. 16°.Sg. J 32
Poslechněte, o křesťané,
mé smutné zpívání

4. Pjseň o ukrutném mordu, krveprolitj a samovvraždách, které se udaly roku
tohoto. Složená od Kazimjra Paznehta. Obraz k přjběhu od Břetislava
Kostrbatého.
S. Pospíšil 1864. 8 s.. 20 strof. Fraktura, česky. 16". Sg. J 33
Poslyšte mne, patiny cnostné,
varujte se zrady zlostné

5. Pjseň o hrozném mordu.
Waldona u Krásna 1846. 8 s.. 20 strof. Fraktura, česky. 16".Sg. J 37
Ke cti a chvále svatý Jene,
my k tobě voláme
6. Nowá píseň o ukrutným mordu.
Frýdek. F. Orel. b. d. 4 s.. 27 strof. Fraktura, česky. 8". Sg. J 2408
Zastavte se, prosím, nyní,
mládenci, panny rozmilí
7. Pjseň Nowá o přehrozném mordu.
Znojmo. M. Horniann 1850. 8 s.. 20 strof. Fraktura, česky. 16' Sg. J77. 1003
Ke cti a chvále, svatý Jene,
my k tobě voláme
8. Žalostná pjseň o ukrutné wraždě.
Litomyšl. J. Bergrova - F. Skoták. b. d.. 4 s.. 190 strof. Fraktura, česky. 8°.
Sg. J 214. 2503
Ke cti chvále svatý Jene,
my k tobě voláme
9. Nowá pjseň o ukrutném přjběhu.
B. d.. 8 s.. 37 strof. Fraktura, česky. 16" Sg. J 186
Paslyšte, křesťané,
co budu zpívati
10. Nowá pjseň o přehrozném Mordu, kterak geden nepořádný Kregčj gednoho
ctihodného Pána Feldpatra vkrutně zmordowal, a k smrti práwně odsauzen byl
roku 1834.
B. d.. 8 s., 34 strof. Fraktura, česky. 16". Sg. J 97. 54
Křesťané rozmilí!
Poslechněte nyní
11. Truchliwý Zpěw o Mučedlnjctwj gednoho Djtěte.
B. d.. 8 s.. 20 strof. Fraktura, česky. 16". Sg. J 1320. 1818. 2167
Pozastavte se málo.
pobožní křesťané
12. Hrobař a pluh.
Litomyšl. J. Bergrova. b. d. 4 s.. 6 strof. Fraktura, česky. 8". Sg. J 1816
Kde že mám pevně můj pluh zasaditi,
kde že mám první brázdu zaorat
13. Zpěv o hrobnjkowy.
V Litomyšli 1816. 8 s.. 14 strof. Fraktura, česky. 16 .Sg. J 1778
Já jsem sice hrobník chudý,
sotva ž.e tak vycházím
14. Pjseň o Smrti, Wšem k Rozgjmánj na světlo wydaná.
Roku 1760. 8 s.. 13 strof. Fraktura, česky. 16".Sg. J 328
Stůj na rozkaz mej jasnosti,
pokloň se velebnosti

15. Smrt Sedláka na wěčnost beraucy.
V Skalici, b. d.. 8 s.. 12 strof. Fraktura, česky. 16". Sg. .1 1227
Ingrebe, ingrebe, říci sluší,
smrt tluče na dveře
16 Příkladná Pisen o gednom Mládency se Smrtj se domlauwagjcým.
Vytištěná ve Skalici 1818. 8 s., 11 strof. Fraktura, česky. 16".Sg 1233
Slyšel jsem novinu přežalostnou.
že přijde ke mně smrt
17. Nová píseň pod názvem: „Muž bez slzí."
Praha. J. Spurný, b. d. 4 s.. 4 strofy. Antikva, česky. 8".Sg. 202
Hle, muže zde leží v rakvi tmělé,
jenž vlast nad všecko miloval
18 Pjseň žalostivá o gedné Panj we Wlassjch, která gako mrtwá pochovaná bywši,
dewět dnj w hrobě ležela.
B. d.. 8 s.. 36 strof. Fraktura, česky. 16".Sg. J 444
Pozastav se, ó křesťane!
Slyš o divném skutku Páně
19 Smutnj a prawdiwy, který se stal s Jozeiem Rvchtrem, který swau Manželku
hrozně zamordowal, dalé se z pjsně wyrozumý.
B. d.. 8 s., 27 strof. Fraktura, česky. 16".Sg. J 1794
Pozastavte se, manželé,
kteří jste živi nesvorně
20. Nowina gistá a prawdiwá, o gednom wogaku, kterýž přigeda z vvogný k otcy
swému mlinářj bljž Znogima, kterýžto mlinář welmi žádostiwy peněz, neznagjce
syna svvého, nocleh gemu dal, a w nocy geg zamordoval.
B. d.. 8 s.. 30 strof. Fraktura, česky. 16'. Sg. J2258. 1409
Ach, poslechněte, křesťané,
věci divné, neslýchané
21. Smutný a žalostný Přjběh, který se stal w kragi Brněnském, bljž města
Rosinova, we wesnici Habrowanech, \v měsíci Zářj roku 1850.
Olomouc. A. Halouska. b. d. 8 s.. 20 strof. Fraktura, česky. 16o. Sg. J 73. 1250
Maličko se pozastavte,
křesťané rozinilí

22. Pjseň w nowě wydaná o Mordu ukrutným, který se stal w Morawě w krági
Brněnském, na panstwj Boskowském v dědině Bukowy, roku 1818, což každý z
této pjsně vvyrozumj.
B. d.. 12 s., 14 strof. Fraktura, česky. 16".Sg. J 148
Poslyšte věc přehroznou,
ce se letos stalo
23.Nowá přjkladná Pjseň o Mordu, který se stal \v kragi Holomauckem w okresu
Zabřežkém roku 1858.
Kroměříž. F. Slavík 1859. 8 s., 22 strof. Fraktura, česky. 16".Sg. J 1332
Maličko se pozastavte,
manželové a manželky
24. Nowá přjkladná Pjseň O Mordu, který se stal w kragi Holomauckem w okresu
Zabřežkém, roku 1858.
Olomouc, A. Halouska 1859. 8 s., 22 strof. Fraktura, česky. 16". Sg. J53, 1018
Vidličko se pozastavte,
manželové a manželky

25. Mord vkrutný, který se stal w Morawě, w kragi Holomauckém, na pan-stwj
Goldensstainském, v Dědině Ullersdorfě, roku 1817 což se z této pjsně wyrozumj.
B. d„ 8 s„ 29 strof. Fraktura, česky. 16". Sg. J 68
Smutný příběh chci zazpívat,
přistojícím vypravovat
26. Nowá Pjseň o mordu kteří se stal u města ssumberka v kragj holomous-kém w
okresu ssumberském roku 1863.
Uherské Hradiště, b. d. 8 s., 39 strof. Fraktura, česky. 16". Sg. J 1036
Nábožní křesťané,
poslechnete málo,
budem vám zpívati
27. Nowá pjseň o hrozném mordu, který se stal u města Konice w kragj
holomouckém 12. února 1861 w dědině Břysko nazwaný.
Olomouc. A. Halouska. b. d., 8 s., 16 strof. Fraktura, česky. 16'.
Sg. J 1266,2481
Poslyšte pannw také mládenci,
co jest se stalo

28. Příkladná Pjseň o mordu, který se stal w Nowo-Jičinském kraji, bljž městečka
Kelče, v dědině VVssechowycjch, w měsici únoru, roku 1862.
Olomouc. A. Halouska. b. d.. 8 s., 15 strof. Fraktura, česky. 16". Sg. J 85. 2422
Poslechněte. ó křesťané,
to smutné zpívání

29. Pjseň o ukrutné wraždě loupežné a oukladné, která se dne 16. prosince 1864
stala v Nedwězj, okresu Poličského, a pro kterou 251ety wrah zasloužené odplaty
dossel.
Chrudim, S. Pospíšil, b. d.. 8 s.. 9 strof. Fraktura, česky. 16". Sg. J 62
Duše věrné, bohumilé,
čisté duše křesťanské
30. Smutnj a prawdjwv přiběch, který se stal dwě mile z Opawy, kterak tam
zbugnicj gednu těhotnau ženu zabylj a z nj plod wyřezalj 1837.
B. d.. 4 s., 23 strof. Fraktura, česky. 16". Sg. J 1116
Budit pozdravena,
svatost oltařní
31.. Nowá pjseň o přehrozném mordu, který se od gednoho Boha prázdného pána
w hlavním městě Wjdni wykonal. Stalo se roku 1842.
3. d., 8 s., 20 strof. Fraktura, česky. 16". Sg. J 181
Poslechněte přehrozný mord,
křesťané rozmilí
32.Smutný přjběh, který se stal w městě Wjdni, kdežto gedensstudent, čtyry
přehrozné mordy spáchal.
Litomyšl 1849. 8 s., 17 strof. Fraktura, česky. 16". Sg. J 26, 2464
Co pak se v tom světě děje,
Pane Kriste Ježíši
33. Pjseň o hrozném Mordu, který se stal bljž města Kladska s Mlynářem, jeho
Manželkau, Djtětem, a s dwěma ginými, roku 1822.
B. d.. 8 s.. 25 strof. Fraktura, česky. 16".Sg. J 1498
Zastav se, duše křesťanská
ustrň se nad tou zlostí

34. Pjseň o gedné mordířske wraždě, která se w Engelsberku w hornjm Slesku
přihodila.
B. d., 8 s., 13 strof. Fraktura česky. 16".Sg. J 2406
Přistupte .sem, manželové,
kteří lásku cítíte
35. Prawdivwá pjseň o hrozneg wraždě, která se stala w městě Klatenberku dne
20. srpna tohoto roku.
Hranice. A. Škarniclová 1863. 8 s., 18 strof. Fraktura, česky. 16". Sg. J 1933
Poslyšte, ó křesťané, tento příběh ukrutný,
který v pravdě se vykonal
36. Nowá Pjseň O 14. Raubjřoch, kteřj při městě Londonu Roku 1840 w gednom
Zámku chyceni byli.
B. d.. 8 s„ 28 strof. Fraktura, česky. 16". Sg. J43. 1803
Poslechněte, lidé, málo,
co se jistě v skutku stalo
37. Nowa Pjseň o chroznem mordu který se stal blyž Lemberka města wpolské
kragině.
Dat. 1846. 8 s., 23 strof. Fraktura, česky. 16". Sg. J 46. 1246
Poslechněte, ó křesťané,
co se v pravdě stalo
38. Prawdiwý přjběh který se stal w městě Mohuči tohoto roku.
Olomouc. A. Halouska 1860. 8 s.. 11 strof. Fraktura, česky. 16". Sg. J 1265. 2356,2362
O jak podivné neštěstí
ve světě lidé potkává
39. Prawdivá píseň o wraždách a zázracích, w Pruské zemi wssem křesťanům k
polepssení žiwota wydaná.
Praha. J. Spurný, b. d., 8 s., 33 strof. Fraktura, česky. 8". Sg. J2179
Jaká hrůza k poslouchání,
roztomilí křesťané
40. Mord ukrutní w pjseň uwedenv který se stál ruské zemi w roku 1838.
B. d.. 8 s., 33 strof. Fraktura, česky. 16". Sg. J 2179
Poslechněte, ó křesťané,
věci hrozné, neslýchané
41. Mord ukrutný w pjseň uwedený který se stál w ruské zemy roku 1838.
B. <1. 8 s., 33 strof. Fraktura, česky. 16". Sg. J 1795
Poslechněte, ó křesťané,
věci hrozné, neslýchané
42.Prawdivá Pjseň o gednom strassliwém přjběhu který se stal w Sardinské zemi
na den Narozenj Krista Pána na přjklad wydaná w roku 1849.

Skalica, b. d., 8 s., 22 strof. Fraktura, česky. 16". Sg. J 1004,2746
Pozdravme Krista Pána,
pohožný křesťane
43 Prawdiwá Pjseň o gednom strassliwém přjběhu který se stal w Sardinské remi
na den Narozenj Krista Pána na přjklad wydaná w roku 1849.
V Praze 1849. 8 s., 22 strof. Fraktura, česky. 16". Sg. J 1249.2224
pozdravme Krista Pána,
pobožný křesťane
44 Prawdiwá pjseň o genom strassliwém přjběhu který se stal w Sardinské remi
na den Narozenj Krysta Pána na přjklad wydanáw roku 1849. Dat. 1849. 8 s.. 22
strof. Fraktura, česky. 16". Sg J 1804
Pozdravme Krista Pána,
pobožnv křesťane
45 Pjseň hrozná a strassliwá o gednom Příběhu, genž se stal w Stayermarku hliž
Města Grácu, kdež se z Pjsně wyrozumi.
3 d.. 8 s., 19 strof. Fraktura, česky. 16'. E J 192
Postúj, pobožný křesťane,
poslyš zpívání mého
46. Pjseň hrozná a strassliwa o gednom Přjběhu, genž se stal w Stayermarku bliž
Města Grácu, což se z Pjsně obssyrněg wyrozumj.
B. d., 8 s.. 19 strof. Fraktura, česky. 16". Sg. J 1793
Postup pobožný křesťane,
poslyš zpívání mého
47. Pjseň prawdiwa o gednom smutným přjběhu, který se stal v městě Ssartynu v
Baworské Zemi.
B. d.. 8 s.. 40 strof. Fraktura, česky. 16°. Sg. J 1096
Manželové' všichni,
i také manželky, poslechněte můj zpěv
48. Nowá Pjseň, o welkém nesstěstj, které se stalo w Uherské zemi, w hlawnjm
městě Pesstu, skrze náramnau powodeň, genž přes 2000 domů zbořila, a přes 2000
lidu o život připrawila, Měsýce Března 1838.
B. d.. 8 s.. 26 strof. Fraktura, česky. 16". Sg. J 2427
Ach! Ustrňte, křesťané,
poslechněte věci hrozné
49. Přjběh strassliwý, který se stal bljž města Windissi, když gedna Matka swým
dětem Zlé Winssowala.
B. d.. 8 s., 35 strof. Fraktura, česky. 16". Sg. J 945
Rozvažme, milí křesťané,
tyto věci velmi divné
50. Přjběh strassliwý který se stal bljž města Windysse, když gedna Matka Dětem
swým zlé winssowala.
B. d., 8 s., 36 strof. Fraktura, česky. 16". Sg. J 2225, 2372
Rozvažme, milí křesťané,
tyto věci velmi divné
51. Prawdiwý Přjběh, který se stal na pomezy Saskem w Žitawě, wšem pobožným
Křesťanům pro odwrácenj takowého skutku zlého w nově na swětlo wydaný.
1. 8 s.. 38 strof. Fraktura, česky. 16". J 568
Křesťané rozmilí,maličko poslyšte,
co budu zpívati

52. Pravdivý Přjběch, který se stal na pomezý Saskem, w Žitawě. Wšem pobožným
křesťanům pro odwráeenj takoweho skutku zlého w nowě na ^\čtlo wydaný.
.B.d.. 8 s.. 38 strof. Fraktura, česky. 16".j :~79
Křesťané rozmilí, maličko poslyšte,
Co budui zpívati
53. Nowina žalostná o přehrozném Skutku, který se stal w Říssi, w městě Luvvu.
kterak geden bezbožný Syn Otce svvého zamordoval.
Skalica. b. d.. 8 s., 39 strof. Fraktura, česky. 16". 78
Křesťané rozmilí, maličko poslyšte,
Co budui zpívati

rachliwá píseň o jedné panně jménem Wilímě, která z pohanské vvíry viru Krista
Ježísse přestoupila, rodem
Starenice w uherské krajině P--křtěna w městě
Budíne, tam též od swého otce zamordovaná byla n4vu 1847.
Skalica, dědicové J. Skarnicla, b. d., 8 s.. 34 strof. Fraktura, česky. 16". I?81
Sem pospěšte, křesťané,
poslechnout slovo Páně
55. Nowá Piseň aneb prawdiwy Přjběh o ukrutnosti Pohanské, gak katolické
krestane mordowany byli roku 1860.
Hranice 1861, 8 s., 15 strof. Fraktura, česky. 8".Sg. J. 209
Zastavte se zde maličko, křesťané milí,
jaké nám došly žalostné smutné noviny
56. Přjběch který se stal w turecké zemi o přezbožných raubiřých.
V Bystřici, b. d., 8 s.. 20 strof. Fraktura, česky. 16". Sg. J91
Ach, poslechněte křesťané,
jen malou chviličku
57 Pjseň gistá a pravvdiwá, O vkrutnosti Turecké.
B. d.. 8 s., 26 strof. Fraktura, česky. 16'. Sg. J 989
V Krista věřící křesťané,
maličko poslyšte
58. Pjseň prawdivvá o Ukrutnosti Turecké.
B. d., 8 s., 26 strof. Fraktura, česky. 16". Sg. J 1035. 1319
V Krista věřící křesťané,
maličko poslyšte

59. Smutnv a žalostný opis o gedném Bohaprazdném Otcv, genž swau wlastnj
dceru newážně zamordowal, poněwadž wjru katolickau přigati chtěla.
Dat. 1844, 8 s., 21 strof. Fraktura, česky. 16".Sg. 1091
Zastavte se maličko,
mládenci i panny
60. Smutný a žalostný opis o gedném Bohaprazdném Otcy, genžswau wlastnj
dceru newážně zamordowal, poněwadž wjru katolickau přigati chtěla.
Dat. 1844. 8 s„ 21 strof. Fraktura, česky. 16". Sg. J 2368
Zastavte se maličko,
mládenci i panny
61 Smutný a žalostný spis o gednom bohaprazdnem otci, genž swou wlasní dct-ru
newážně zawraždil, poněwádž wíru katolickau přigmauti chtěla.
Opava. A. Pavlíček, b. d., 8 s., 7 strof. Fraktura, česky. 16". Si J 2412
Zastavte se maličko,
Mládenci a panny
62 Smutny a žalostný spis o gednom bohaprazdnem otci, genž swou wlastní cktru
newážně zawraždil, poněwádž wíru katolickou přigmouti chtěla.
Litomyšl . J. Bergrová 1871. 14 s.. 18 strof. Fraktura, česky. 16". 2431
Ó křesťané. poslechněte!
Co vám zpívati budeme
63. Žalostiwá Pjseň o přehrozném Mordu, kterak geg gisty ornet wykonal.
ici 1829. 8 s., 37 strof. Fraktura, česky. 16". 2104
Málo kdy o Turku zvíme,
Neb pohanu uslyšíme
64 Žalostná píseň o přehrozném Mordu, kterak geg gisty kornet nad swau a
dwěma djtkami wykonal.
v
s„ 35 strof. Fraktura, česky, 16".
Málo kdy o Turku zvíme,
Neb pohanu uslyšíme
65. Žalostiwý přjklad o přehrozným Mordu který gistý kornet na swé Pánj dwau
djtkách w lese wykonal.
Těšín, Timske. b.d.. 8 s., 36 strof. Fraktura, česky. 16". Sgioo5
Málo kdy o Turku zvíme,
Neb pohanu uslyšíme
66 Píseň prawdiwá dwauch bohaprázdných Synech, kterak na Pomezy slezkém
blíže Města Opawy Léta 1733 práwě w masopustnj Neděli swýho vlastnjho
Otce a Matku gsou newážně zamordovali: genž se z této Pjsně lépe wyrozumj.
Litomyšl, b. d., 8 s., 43 strof. Fraktura, česky. 16". Sg. J 107,326
Přistupte sem, ó křesťané,
poslechnete věci divné
67 Gistá a prawdiwá Píseň o dwauch Boha-prázdných Synech, kterakna Pomezy
Slezském bljže Města Opawy léta 1733 praw w Masopustnj Neděli swého
wlastnjho Otce a Matku (giž obadwá w starém wěku bywše) newážně zamordovali,
gak potom ale s nima za gegich bezbožné prowiněnj a nesslechetný skutek z
dopuštění Božího se stalo to geden-každý pro Příklad k polepšení se z této Pjsně
wyrozuměti mocti bude.
B. d., 8 s., 44 strof. Fraktura, česky 16". Sg. J 694
Přistupte sem, ó křesťané,
poslechněte věci divné

68. Piseň prawdiwá o gednom Bohaprázdném Synu.
Hradec Králové, V. J. Civěla 1718. 8 s„ 28 strof. Fraktura, česky. 16". Sg. J 120, 364
O jak přeukrutné lidé,
na ten svět povstávají
69. Žalostivá Píseň o gednom mordářském Otcy, na světlo wydaná
B. d., 8 s., 33 strof. Fraktura, česky. 16". Sg. J 988
Zastavte se, prosím, nyní
mládenci, panny a vdovy
70. Nowá Pjseň o gedné bohaprázdné Panně, která swých sedm wlastních djtek o
žiwot připrawila.
B. d., 8 s., 19 strof. Fraktura, česky. 16". Sg. 1235
Žádám vás, panny, také mládenci,
poslyšte příběh tento žalostný
71. Truchlivá Pjseň o dwau Zastřelených, kteřj sobě pro wěrnau lásku gednau
hodinau vmříti vmjnili.
Skalica, b.d., 8 s., 26 strof. Fraktura, česky. 16".
Sg. J 189
Ó světe, světe marný
Ty hončí ďáblů
72 Píseňo nešťastném Mladency, který pro nepodařenou lásku žiwota se zbavil
v Skalici 1844. 8 s., 18 strof. Fraktura, česky. 16°. J 1240
,Pro mne nešťastný rok nyní běžící,
v tisíctém osmistém osmém stojící
73 Truchlivá Pjseň, o nessťastném přjběhu který se stal dne 7. března roku 1827 s
dwauma zamilowanýma, který pro lásku až k smrti vtrápenj se odewzdali: stalo se
to w kragi kauřimském w městě Sskworči bljže Prahy na panstwj knížete z
Liechtensstainu.
x
s.. 21 strof. Fraktura, česky. 16". 12163
Poslyšte, milí vlastenci,
Co vám chci oznámiti
74 Nová pjseň o gedné nessťastné rodině.
Sepsáno a nákladem Jana Hejny. myši, J. Bergrová. b. d. Fraktura, česky. 8". ' 2504
Poslechněte, ó křesťané, jenom malou chvílčičku,
Budu vám. tím zajisté zpívat tuto novou písničku
75 Nová pjseň aneb ukrutná zpráwa o hrozné wraždě v ruské zemi bljže hlavního
města Petrohradu, v dědině Rosenwald, kterou spáchal syn na swé matce, otcem,
sestrou, sswagrem a dvvouma djtky roku 1874, 22. čerwence, co se w pjsnj lépe
wyrozumj.
Litomyšl, J. Bergrová 1874. 4 s., 34 strof. Fraktura, česky. 8". Sg J 2501
Pozastavte se , rodičové milí,
Mějte poslechnout věci podivný
76. Žalostný přjběh w pjseň uwedený, co se stalo w polském položenj w městě
Krakowě s gednou chudou wdowou, která swého bratra nawštiwila a gak od něho
přigatá byla, co se w pjsni lépe wyrozumj 1871.
Litomyšl. J. Bergrová 1871. 8 s.. 22 strof. Fraktura, česky. 16".Sg. J 2708
Přistupte sem, chudé vdovy,
jenž jste muže ztratily

77. Strassliwa Nowina, kterážto se stala w Městě Salcburku Nowes řečeném, s bljž
gednau bohaprázdnau Dceru, genž swé Rodiče nectila, nýbrž proklínala; a gak se s
nj přitrefilo, z této Pjsně se wyrozumj.
B. d.. 8 s.. 20 strof. Fraktura, česky. 16". Sg. J2713
Žalostně zpívati,
kdybych jen pro žalost moli
78. Mord vkrutný který se stal w Morawě w Kragj Brněnckem na Panstwj
Wysskowském w městečku Pustoměřy s gjstou Ženau Cecyligj Ulbrychowau která
swych wlastnich Synáčku, a Cerussek sedm zamordovala a letossnj rok sté wraždy
se wyznala, což lepe steto pjsně wyrozumj.
B. cL 8 s., 27 strof. Fraktura, česky. 16". Sg. J 2698
Nelitujte, 6 křesťané, chvilku se zastaviti,
jak se na tom světě děje
79. Nowá Pjseň o Ukrutné Wraždě, která se stala v Baworské zemi.
Hranice. A. Škarniclová 1860. 16 s.. 43 strof. Fraktura, česky. 16".Sg. J 2082
Manželové milí i také manželky,
poslyšte mne nyní
80. Skutek neslichanv, w Pjseň vwedený, gak nyněgssý Cžasy wssudy slisseti,
kterak laupežnícy tyranstvj prowozugj, z této Pjsně lépe se wyrozumj.
B. d.. 8 s.. 24 strof. Fraktura, česky. 16". Sg. J 1731
Postůj křesťané milý,
slyš zpívání mého
81. Přjkladná Pjseň o gistotě Lidské Smrtedlnosti.
Skalica. F X. Škarnicla synové 1868. 8 s.. 13 strof. Fraktura, česky. 16".Sg. J 1518
Stůj na rozkaz mé jasnosti,
pokloň se velebnosti

Sborník Státního okresního archivu v Přerově 1997

Přerovská epizoda proslulého lupiče a vraha Martina Leciána

Policejní fotografie Martina Leciána. Vojenský historický archiv v Praze.

Pravděpodobně jen málokterý zločinec došel v československé historii
takové popularity a proslulosti jako Martin Lecián, jehož zločinné kousky úspěšně
plnily v polovině dvacátých let stránky denního tisku a stávaly se v tomto období
oblíbeným a módním tématem rozhovorů obyvatel našich měst a vesnic.
Veřejnost, nevyjímaje něžnější polovinu
lidstva, vzrušovala nebývalá
frekvence Leciánových zločinů, spojená s leckdy až neuvěřitelnou odvahou a
smělostí, jeho nepolapitelnost i přetřásaný šarmantní zjev, elegance a pověst
pohledného mladého milovníka. U sociálně nižších vrstev obyvatelstva byl
Leciánův obraz spojován s „jánošíkovskou" gloriolou muže, jenž bohatým škodil
a bral (o tom, že by chudým rozdával, nic nevíme) a úspěšně unikal státní moci
reprezentované policií, četnictvem a justicí.
Martin Lecián se narodil 31. října 1900 v Předměstí Uherského Ostrohu jako ne dítě
v rodině cukrovarnického dělníka Antonína Leciána. Martinova matka Marie,
rozená Zajíčková, byla asi jediná osoba, která jej dokázala formovat v pozitivním
slova smyslu, bohužel jen zanedbatelnou dobu, protože zemřela 10. října 1905.
Otec Antonín se podruhé oženil, ale spíše než rodině se věnoval alkoholu a
kartám. Leciánovy den začaly nejdříve žebrat a později krást v takovém rozsahu, že
se staly záhy postrachem svého okolí. Školní docházku absolvoval Lecián v
Uherském Ostrohu v letech 1907- I914. Ovšem jakýms takýms žákem byl Martin
pouze v první nule. už v druhé třídě se stal pro své učitele naprosto nezvladatelným
a později začal zcela nepokrytě krást. V posledním ročníku obecné školy (19131914) byl již zkušeným a protřelým zlodějem, který dobře ovládal veškeré finesy
zlodějského řemesla. Střet se zákonem na sebe nenechal dlouho čekat - v roce
1914 odsoudili Leciána dvakrát okresní soudy v Kyjově a Uherském Hradišti a
vzhledem k jeho nezletilosti se Martin ocitl v letech 1915 – 1918 v novojičínské
polepšovně. Po návratu se krátce živil jako zemědělský dělník, ale poté se z něj stal
profesionální zloděj, který až do svého nástupu na vojenskou službu v roce 1922
trávil svůj život dílem na svobodě a dílem ve vězeňských celách.' Od ledna 1923,

kdy Martin Lecián poprvé zběhl od hraničářského praporu č. 3 ve Fryštátě, se
datuje nekonečný sled Leciánových loupeží, krádeží, opakovaných soudních
procesů a útěků z vězení, ale i přestřelek s bezpečnostními orgány a vražd.
Leciánovu zločinnou kariéru ukončilo až jeho zatčení v Novém Bohumíně 23.
dubna 1927. Dne 3. září 1927 odsoudil vojenský divizní soud v Olomouci Martina
Leciána k trestu smrti provazem – vzhledem k Leciánově pokročilé tuberkulóze
doporučil tribunál prezidentovi ČSR změnu trestu v doživotní žalář. Udělení
milosti však Lecián nevyčkal - 25. září 1927 se neúspěšně pokusil společně se
svým komplicem Ladislavem Kašpaříkem o útěk z olomouckého divizního
soudu a zastřelili přitom strážného vojína Františka Kisse. Tentokrát Martin
Lecián trestu nejvyššímu už neunikl. Dne 6. října 1927 o šesté hodině ranní
provedl na delikventovi kat Leopold Wohlschlager na nádvoří olomouckého
divizního soudu trest smrti provazem. Tělo obávaného lupiče a vraha Martina
Leciána pohřbili vojáci na vojenském hřbitově v Olomouci -Černovíře.
My se chceme zabývat podrobně jeho přerovskou zlodějskou epizodou,
zajímavou především proto, že se zde podařilo místním bezpečnostním orgánům
poprvé a také naposled odhalit Leciánova společníka a pomocníka - v tomto
případě jeho milenku Marii Křenovskou.
Cestu k přerovské „kampani" zahájilo Leciánovo zatčení v Prostějově 25. května
1926.
Než jej vojenská eskorta dopravila do cely olomouckého ,,garňáku", pokusil se
Lecián z prostějovského vězení neúspěšně prchnout, když vylomil dveřní kliku a
pomocí ní chtěl probourat zeď. Vyšetřování Leciánovy kauzy se v Olomouci
ujal zkušený vojenský prokurátor major Pauček. Bohužel ještě v červnu 1926
Leciána převezli do divizní nemocnice č. 7 na Klášterním Hradisku kvůli
postupující plicní tuberkulóze. Jako nebezpečný zločinec byl umístěn v
uzavřeném oddělení infekčního pavilónu hlídaném vojenskou stráží. 11. září 1926
vyrazil Lecián řádně uzamčené dveře cely, dostal se na chodbu, přes výstražnou
střelbu strážných vyběhl z nemocničního pavilónu na zahradu, přelezl nemocniční
zeď a zmizel.
V průběhu měsíce října 1926 otřásla Přerovem série krádeží, se kterými si
nevěděli místní celníci rady, ať dělali co dělali. Četné pokusy o krádeže či
dokonané krádeže stačili pouze registrovat, pachatele však, k velké nelibosti
veřejnosti, místních i okresních úřadů, zadržet nedokázali. Obrat nastal až 24. října.
Při pokusu o vloupání do kanceláře přerovské důchodkové kontroly zanechal
pachatel na místě aktovku se zlodějským" nářadím - paklíčem, kolovrátkem,
hasákem a kleštěmi, to vše zabaleno v modrém bavlněném hadru. Vrchní četnický
strážmistr Adolf Sobotka začal obcházet místní obchodníky železářským zbožím a
úspěch na sebe nenechal dlouho čekat. V obchodě Rudolfa Přidala mu příručí
Karel Buršík potvrdil, že nalezené zámečnické potřeby označené zkratkou ,,ktgz" a
,,gbgz" pochází z jejich obchodu a s prodavačkou Rozsypalovou přesně popsali
ženu, která si je kupovala. Svědomitý Sobotka si navíc prostudoval došlé pátrací
oběžníky z. okolních okresů - podle hlášení četnické stanice z Vyškova zanechal
pachatel při pokusu o vloupání do obchodu Gustava Valáška na místě činu kasařské
„nádobíčko" včetně ruční vrtačky - kolovrátku označeného písmeny „ktgz". Sobotka
tak shledal, že je na dobré cestě k odhalení rozsáhlé zlodějské akce. Přerov byl v té
době maloměsto, každý znal každého a zkušení četníci snadno vytipovali ženu, na
kterou se Buršíkův popis hodil. Byla to devětadvacetiletá obchodní cestující
Marie Křenovská, která v té době bydlela u své sestry Úlehlové v Přerově na Vsadsku.
Od této chvíle ji nespustili četníci z očí.
Prvního listopadu 1926 dostali přerovští četníci „echo", že se Křenovská setkala

na nádraží s neznámým mužem, který byl v poslední době s Křenovskou několikrát
viděn.
Četníci zasáhli okamžitě - strážmistři Adolf Sobotka a Raimund Trkán zadrželi
oba podezřelé v Jemelkově hostinci. Muž se legitimoval jako manžel Křenovské
Julius, toho však strážmistr Sobotka osobně znal - nato se představil neznámý jako
šofér Antonín Lecián z Uherského Ostrohu. Četníci zadrženého prohledali a vedle
většího peněžního obnosu u něj nalezli ostře nabitou automatickou pistoli. Při
podrobné osobní prohlídce, již na četnické stanici, vyšly najevo i další závažné
okolnosti.
Opis textu
Loupežné krádeže v Přerově.
Celý minulý týden žilo obyvatelstvo našeho
města v ustrašeném rozechvění, kdo bude
přepaden a vyloupen, neboť téměř každou
noci podnikala nebezpečná lupičská banda,
dobře organisovaná,
noční přepadeni,
smělost lupičů dosvědčuje 10 ze ve
třech případech vloupaní neváhali použiti
zbraně
a
.střelbou
zastrašili
své
pronásledovatele. V noci ze soboty na neděli
podnikla tato banda vloupání do čtyřech
místnosti současně se pokusili
lupiči
vloupati do továrny kanceláře u fy.Mádr v
Přerove. Zde byli však vyrušeni a zahnáni
na útek. Při tom použili proti svým
pronásledovatelům revolver
a jeden
výstřelem byl zraněn profesor Kadlíček
, který dlel u své rodiny na
dovolené.Téměř současně kdy bylo učiněno
vloupání u fy. Mádr pokusili se další členové pravděpodobně téže bandy
vloupat se do firmy Šajberk pak do úřadoven důchodkové kontroly a do
kanceláře Hospodářského družstva. Avšak ani z těchto vloupání nepodařilo se
lupičům žádné a byli pravděpodobně náhodnými chodci vyrušeni. Horečné
pátrání bezpečnostních orgánů nemá však po lupičích však doposud kladných
výsledků. Známá podezřelá přerovská invidua byli již vyslýchána ale bez
výsledně.To však nestačí přerovskému obyvatelstvu k uklidnění a jistě že mluvíme
ze srdce svých čtenářů, když řekneme aby hlavně policie zvýšila svoji bdělost.
Neboť budou-li všichni tito zločinní pachatelé seděti za mřížemi odechnou si
občané, kteří nejsou si dnes jisti ani bezpečnosti svého majetku a ni svým životem.
Obzor 26.10.1926
opis textu
Zatčeni nebezpečných lupičů v Přerově.
Přerov 3. U. Přerov stal v poslední době dějištím několika přímo drze
odvážných lupičských přepadů, Lupiči neštítili se ničeho a nebáli se nikoho,
život jim nebyl rovněž ničím a byli odhodláni s revolverem v
ruce odstranit
každého, kdo by se jim postavil v cestu. Obyvatelstvo žilo v ustavičném
vzrušení stupňovaném stále bezohlednější činností bandy, která si dělala, jak se
zdá, dobrý den ze .všech bezpečnostních opatření, četnictvo í policie vyvinuly
horečnou
činnost Dlouho ovšem bez. výsledku. Lupiči, jako na vzdory řádili

dále. Konečné podařilo se četnictvu najíti stopu,
jež vedla bezpečné k cílí.
Při vloupání do důchodkové kontroly zanechali lupiči různé nářadí, jež bylo
po většině koupeno ve zdejších obchodech. Vyšetřováním byl pak
zjištěn popis
jejich osob, které lupičské nářadí kupovaly.Podezření padlo na jistou elegantně
oděnou ženu v červeném klobouku a modrém plášti, která však vždy obratně
zmizela, aniž zavdala příležitost k zatčení. Konečně 1. listopadu byla tálo žena
spatřena v Přerově v průvodu mladíka, na něhož se rovněž dobře hodil popis
získaný Četnictvem u zdejších železářských firem. Četničtí strážmistři Mátal a
Richer stopovali v civilním oděvu podezřelý párek po přerovských ulicích. Párek
zastavil na Komenského ulici proti banku.

Tím bylo zesíleno Průmyslové bance u záv. Janouškova. Odtud si nápadné
obhlížel podezření obou strážmistrů. Podezření vzrostlo ještě více, když
dotyčná žena dala si aktovku k uschování k zelinářce Slezákové. Ve
stopujících strážmistrech vznikla ihned domněnka, že oba stohovaní nebudou z
Přerova, ježto by nedávali aktovku k uschování. Potom šla podezřelá dvojice do
Kratochvílovy
ulice jsouc sledována strážmistrem Richtrem,
zatím co
strážmistr Mátala zjišťoval obsah podezřelé aktovky. Z obsahu aktovky zjistil,
že se jedná o Marii
Křenovskou, rozenou Hlohilovou. obchodní cestující z
Přerova, Zatím Křenovská
se svým společníkem zastavila u Jemelkova
hostince., když si prohlíželi reklamy, Tam mezitím došel i strážmistr Mátala,
Dvojice vešla patrné u vědomi, že jest stopována, do Jemelkova hostince,
kdež byla oběma strážmistry vyzvána., aby se legitimovala.
Mladík předložil legitimací na. jméno Julius Kořenovsky z Přerova, žena pak

legitimaci na jméno Marie Křenovská, Oba byli vyzváni, aby následovali na
policií k dalšímu zjištění totožnosti. Policie zjistila, že se nejedná o Křenovského
ani o Ležáka, za něhož se mladík vydával, ale o Antonína Leciána, z
Uherského Ostrohu.
Mladík předložil legitimací na. jméno Julius Kořenovsky z Přerova, žena pak
legitimacina jméno Marie Křenovská, Oba byli vyzváni, aby následovali na
policií k dalšímu zjištění totožnosti. Policie zjistila, že se nejedná o Křenovského
ani o Ležáka, za něhož se mladík vydával, ale o Antonína Leciána,
zUherského Ostrohu. K vyšetřováni byli telefonicky přivoláni okresní četnický
velitel Trkán a velitel stanice vrchní strážmistr Sobotka. Ti podrobili Leciána
křížovému výslechu, ve kterém se Lecián přiznal, že provedl
vloupáni
do
důchodkové kontroly, v továrně Mádrové, Šnajberkové, v ospodářském družstvu,
v krejčovském družstvu válečných poškozenců u stavitelePilce, u obchodníka
Miloše Kučery a v lékárně Nečasové, Lecián byl ihned daktyloskopován, ježto je
oprávněna domněnka, že se jedná o ne bezpečného a snad i mezinárodního
lupiče.
Dále bylo zjištěno, že lupič byl dvakráte raněn. Je podezření, že spáchal
vloupání také v Kojetíně
a snad i v Hulíně,
Kroměříži a Vyškově..
Křenovská se přiznala, že opatřovala lupičské nástroje, ale dále odepřela podati
jakékoliv vysvětlení, ježto se bojí, že by ji lupiči zabili. Lecián se přiznal, že
u stavitele Pilce uloupil 6500 Kč, u Kučery 2000 Kč, v Hospodářském Družstvu
103 Kč, vlékárně" Nečasové asi 100 Kč, u továrníka Šnajberka a v oděvním
družstvu jen měnil peněžní obnosy. V továrně Mádrově neuloupil ničeho,
ježto pokladna byla prázdná. Lecián měl při sobě ostře nabity browing, který byl
stále připraven k výstřelu. Pojistka byla otevřena a ruku měl Lecián stále na
pažbě
revolveru. Je jisto, že Lecián a Křenovská nebyli ve svém
lupičském podniku
sami a že měli spolupachatele,
Ve vyšetřování se
energicky pokračuje. Vyšetřováni řídí okresní velitel Trkána vrchní strážmistr
Sobotka, V úterý večer byli oba lupiči četnictvem eskortováni do vezení
krajského soudu v Olomouci.
Obzor 4.11.1926
Údajný Antonín Lecián měl záplatované spodní kalhoty látkou stejného
materiálu a barvy, ve které bylo zabaleno nářadí nalezené v kanceláři důchodkové
kontroly. Důkazů víc než dost a zadržený muž začal „zpívat". Přerovským
četníkům se podařilo během krátké doby rozplést sérii vloupání ve Vyškově,
Přerově a Kojetíně.
O vloupání do Valáškova obchodu ve Vyškově 6. října 1926 jsme se již
zmínili. Při tomto pokusu o loupež použil Lecián poprvé střelnou zbraň s
jednoznačným cílem fyzické likvidace svých pronásledovatelů. Poté obrátil
zločinec svoji pozornost do Přerova - v noci na 13. října se Martin Lecián
vloupal do lékárny Vítězslava Nečase, téže noci stihl prodejnu krejčovského
družstva. Z obou lupů získal obnos ve výši l 435 KČ. 19. října 1926 se objektem
jeho zájmu stala kancelář obchodníka Miloše Kučery peněžní hotovost ve výši 5
000 stála za to. O dva dny později, 21. října, se Lecián pokusil vyloupit dvě
pokladny ve stavitelské kanceláři Josefa Pilce. Ty sice jeho nájezdu odolaly,
pachatel se přesto „zahojil" - z vypáčené zásuvky odcizil 6 600 Kč a rozšířil svůj
zbrojní arsenál o automatickou pistoli.
Následující den, 22. října 1926, překazil Leciánovi loupež v kojetínském
hospodářském družstvu městský strážník František Pivný. Ten, když uslyšel

podezřelý hluk v průjezdu domu, otevřel vrata, načež byl zraněn výstřelem do
bérce levé nohy. Vrata rychle přibouchnul, takže projektily z dalších výstřelů
zastavily fošny vrat. Družstevníci tak mohli děkovat Pivnému za záchranu 37 000
korun, které měli deponovány v pokladně družstva.
Šňůra krádeží pokračovala v Přerově. 24. října se vracel profesor Miroslav Karlíček
s chotí Miladou z kina. V domě, ve kterém Karlíčkovi bydleli, byla v přízemí
umístěna prodejna Valentina Mádra. U venkovních dveří paní Karlíčkova zazvonila
na služku, aby jí přišla otevřít. Vtom Karlíček uslyšel harašení zámku - pohotově
přitáhl dveře a pokoušel se z kapsy svého pláště vylovit pistoli.
Lecián však trhnutím dveře otevřel a vypálil na profesora dvě rány, z nichž jedna
jej zranila na zápěstí pravé ruky. Zraněný Karlíček se ukryl v nedalekém křoví,
Lecián na něj vypálil ještě jednu ránu a uprchl.

Loupeže a násilné činy Martina Leciana.
Loupeže na denním pořádku .. střelba na ulicích moravských měst Lecián
střílel na každého, kdo se mu zdál jen poněkud nebezpečným a zastřelil ..
zastřelil četnického strážmistra nočního hlídače a mnoho osob poranil.
-------------------------------------------------------------------Senzační proces s Martinem Leciánem šestinásobným
vojenským
zběhem , obávaným lupičem a vrahem, bude zahájen v pondělí v 7 hodin
ráno u divizního soudu v Olomouci.
Titulek z Obzor 1.11.1926
--------------------------------------------------------

Bez ohledu na tuto událost pokračoval Martin Lecián ještě tu noc v dalších
loupežných pokusech. V obchodním domě Zapletal a Šnajberk jej vyrušil továrník
Emanuel Šnajberk,
takže škody zde
byly minimální.
Z kanceláře
hospodářského družstva odnesl Lecián drobné peněžní částky, které našel v
neuzamčených zásuvkách. Úctyhodnou
zlodějskou
anabázi
ukončil
v
důchodkovém úřadě, kde jej vyrušil příslušník finanční stráže Alois Kopeček.
A právě ztráta kasařského náčiní v přerovském důchodkovém úřadě byla
rozhodující příčinou Leciánova.
A co Marie Křenovská? Ta se seznámila s Martinem Leciánem prostřednictvím
své sestřenice Anežky, milenky kasaře Františka Leitra, se kterým se Lecián
poznal při jednom ze svých vězeňských pobytů. Leciánovou milenkou a
současně jeho spolupracovnicí ve zlodějském řemesle se stala s největší
pravděpodobností až na počátku října 1926. Po svém zatčení l . listopadu
popřela před krajským soudem v Olomouci, že znala Leciána pod jeho
skutečným jménem, či že věděla cokoliv o jeho trestné činnosti. Tvrdila, že se jí
představil jako Miroslav Ležák, a odmítala účast na Leciánových zlodějnách.
„Jinač dělal (tj. Martin Lecián - poznámka autora) na mne dojem hodného
člověka, a kdyby mne skutečně požádal, abych pro něho učinila nějakou úsluhu,
jako například obstarání bytu nebo dodání peří, bych mu v tom jistě vyhověla,
neboť jsem v něho měla důvěru. On působil na mne svým klidem a povahou
utěšujícím dojmem a proto jsem mu plně důvěřovala a byla mu nakloněna.
Pohlavních styků jsem s nim neměla, ale přiznám se, že by časem k nim došlo,"
uvedla vyšetřujícímu soudci. Důkazy však mluvily jednoznačně proti tvrzení
Křenovské - nářadí nalezené v přerovském důchodkovém úřadě a koupené
Křenovskou v obchodě Rudolfa Přidala, nalezený korespondenční lístek s
iniciály M. L. a výpověď olomouckého zámečníka Emila Vydržela, u kterého
objednala sadu paklíčů, A konečně - ke konci října 1926 si pronajala Křenovská
v Přerově pokoj se zvláštním vchodem, kde Lecián několikrát přespal. Na
upozornění majitele bytu Viktora Skřečka provedli přerovští četníci domovní
prohlídku - nalezli mužské šaty a prádlo, lupičské nářadí a dvě pistole. Po
předložení fotografie poznal Skřeček Martina Leciána, o kterém Křenovská
majiteli bytu řekla, že je to její bratr a bude jí pomáhat s úpravami v bytě.
Krajský soud v Olomouci udělil Leciánově milence trest ve výši 13 měsíců
nepodmíněně. . Marie Křenovská Martina Leciána skutečně milovala,
proslulý zloděj ji okouzlil svým vzhledem, výmluvností, vybranou elegancí,
ale i svou mediální popularitou a samozřejmě penězi. Na její výpovědi měl
jistě vliv také strach. Křenovská se obávala pomsty ze strany Leciánových
kumpánů z prostředí hanácké galérky. 0 něm nelze nic určitého říci.
Opodstatněné však bude tvrzení, že pro Leciána byla Křenovská jen jednou
7. mnoha milenek či dívek „na jednu noc'", s nimiž se Lecián seznamoval v
místech svých zločineckých eskapád. Zlodějské cti však Martin Lecián dostál
- při předběžných výsleších i později při přípravě hlavního procesu popřel
jakoukoli účast Křenovské na svých krádežích.
Je zcela nesporné, že Lecián při realizaci své přerovské „kampaně" nepostrádal
dostatečné zázemí olomouckého a přerovského podsvětí, Lecián si vytvořil dobře
fungující podpůrnou agenturu, do které spadala i nešťastná Křenovská.Snahu
vyšetřujících orgánů rozkrýt lupičskou organizaci zmařilo Leciánovo striktní
mlčení. Jisté poznatky o existenci této podpůrné zločinecké organizace přineslo až
zprostředkované svědectví podomního
obchodníka Hubáčka, které
publikovaly Lidové noviny a Československý deník 2. září 1927. Po útěku z
vojenské nemocnice bydlel prý Lecián v pronajatém domku na okraji Přerova. Se

svými pomocníky se scházel v přerovských a olomouckých hostincích, kde si
nechávali rezervovat stoly. Kdo si chtěl ke stolu přisednout, musel se ohlásit
heslem „jedna růže červená", jinak Lecián hodlal použít zbraň. Předem
domluvený systém značek na spodních stranách pivních tácků informoval
Leciána o hrozícím nebezpečí a nutnosti sejít se v jiném lokále."'Na těchto
tvrzeních jistě zapracovala žurnalistická licence, nicméně o podpoře hanácké
galérky Martinu Leciánovi nemůže být pochyb. Zdá se neuvěřitelné, že se
Lecián po svém zatčení opět ocitl (díky své tuberkulóze) na uzavřeném oddělení
divizní nemocnice č. 7 na Klášterním Hradisku. A výsledek? Dne 10. prosince
1926 Lecián znovu uprchl.
Začala další etapa Leciánovy zločinecké kariéry.

Opis textu
Soudní síň.
Lecianova milenka před soudem.
V pátek ráno bylo zahájeno v Olomouci u krajského soudu Učení s Marií
Křenovskou, 291eton ženou obchodního cestujícího z Tovačova, narozenou,v Přerove
a příslušnou do Ivané. Když bydlili u své sestry Frant. Olehlové v Přerove, seznámila
se s Leciánem a byla mu nejen milenkou, ale i odvážnou pomocníci při loupežích.
Zadržena byla l. listopadu s Lecíánem v Přerově. M. Křenovská je důvodné
podezřelá, že k vykonáváni těchto krádeži úmyslným opatřováním prostředků mu
napomáhali lak po krádeži v dúchodkové kontrole v Přerově 24. října, byla
nalezena aktovka s náčiním, jež koupila Křenovská v obchodě R. Přidala v Přerově.
Týden na to koupila u obchod, příručího Buršíka hasák a francouzský klič, 20.
října koupila Křenovská v obchode R. Vrby v Kojetíne spirálovitý vrták. Vedle bytu

u své sestry najala si Křenovská pokoj v Přerově a při prohlídce byla objevena
aktovka s lupičským náčiním a nabitým revolverem. Karel Burilk udal, že
Křenovská několikrát v obchodě Přidalové páčidla a různé kovové nástroje.
Vrtací kolovrátek, který Lecián nechal ve Vyškově u Valašků, koupen byl u
Přidala. Křenovská |e žalována pro spoluvinu na zločinech částeční
dokonaných, částečné nedokonaných. Křenovská je 29letá ostrých tahů stále
mluví a naříká. Při výslechu tvrdí stále, že je nevinna, všechno popírá, živě při
tom gestikuluje a plačíc, tvrdl, že Leciána neznala. Nevěděla,' že její známý'je
Lecian a seznala prý to teprve tenkráte, když byla vyslechnuto pět svědků.
Četnický strážmistr Sobotka z Přerova vylíčil jak došlo k zatčení Křenovské.
Žena pekaře Skřičila z Přerova vypovídá, že Křenovská k ni přišla a najala si
pokoj. Potom byl vyslýchán obchodník Přidal z Přerova, který v lupičské náčiní
poznává některé věci. Zdali kupovala tyto věci Křenovská neví,. Obhájce
žalované dr. Nárožný podává mnoho návrhu, mezí nimi těž, aby Křenovská byla
konfrontována s Leciánem. Soud po krátké poradě se usnesl všem návrhům vyhověti
a přelíčení odročiti.
Obzor. 8. 5. 1927.

Soudní síň.
Milenka Lecianova odsouzena
V úterý 24, kvílná bylo pokračováno před senátem krajského
soudu
v
Olomouci v přelíčení proti Marii
Křenovské, milence
Leciánově.
Přelíčení
bylo zahájeno pokračováním ve výslechu svědků, kterých
bylo předvoláno celkem 9, a vesměs usvědčili Křenovskou jako spoluvinici
Leciánovou. Tak vrchní četnický strážmistr Trkal t Přerova,- který- případ
vyšetřoval. vypráví, že když Křenovská a Lecián byli v Přerově uvězněni každý v jiné
cele, Křenovská u mříže okna lomila rukama a naříkala. Ježíš Maria. jestli já něco
řeknu, oni mne zabiji..'Fotograf - Kubla byl v přelíčeni důležitým svědkem.
Křenovská totiž stále popírala že s Leciánem znala důvěrně, Kubla však udal, že je

fotografoval společně 1. října 1926, tedy krátce před odvážnými krádežemi v
Přerově, Kojetíně, Vyškově a jinde. Také svědci kohoutek Stupka,
Škubálková, Buršík, Rozsypalová a Vrba potvrzují události tak jak je líčí žaloba. Bratr
Křenovské František Hlobil se svědectví nevzdal. Křenovská se totiž vymlouval,
že nástroje a kovové součástky které kupovala byly pro něj on to však popírá.
Když předseda oznámil, že přečte svědeckou výpověď Leciánovou. který byl
vyslechnout , sál zmlkl v očekávání.
Výpověď Leciánova však zklamala. Vyhýbá se všemu a je stylisována tak,
aby Křenovské neuškodila. Křenovská však zatvrzele zapírala a nepřiznala se
ani po výpovědi svědka. Byla odsouzena na 13 měsíců těžkého žaláře, z čehož 7
měsíců má již odpykáno vyšetřovací vazbou. Ze spoluviny na některých
předčinech byla osvobozena. Senátu předsedal vrchní soudní rada dr, Mareš.
Obhájce Křenovské dr Nárožný podal zmateční stížnost a taktéž státní
zástupce dr. Meitner podal odvolání, Křenovská po rozsudku byla zachvácena
křečovitým pláčem, padla k zemi zpět do vězení. Pomoci druhých dozorců byla
pak dopravena ze soudní síně zpět do vězení.
Obzor. 26. 5. 1927

Amaterská fotografie z popravy Martina leciána na nádvoří olomouckého
divizního soudu (dnes budova státního zastupitelství na Evelopě)
archiv autora 6.října 1927
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6
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Prostějova diviznímu soudu v Olomoucci z 5. 6. 1926. č. kart. 143; protokol o útěku
Martina Leciána z infekčního pavilonu divizní nemocnice č. 7 11.9. 1926. č. kart. 143.
7
VHA; DSO. sign. Dtr 116/33. Martin Lecián. obžaloba Martina Leciána. č. kart.
145: hlavní přelíčení s Martinem Leciánem, č. kart. 145: připiš vojenského prokurátora
v Olomouci diviznímu soudu v Olomouci z 8. 2. 1927, č. kart. 143: připiš četnické
stanice v Přerově okresnímu soudu v Přerově z 2. 11. 1926, č. kart. 144; připiš divizního soudu v Olomouci okresnímu soudu v Přerově z 30. 3. 1927. č. kart. 144; Státní
okresní archiv Přerov. Okresní úřad Přerov; prezidiální spisy, hlášení četnické stanice v
Předmostí Okresní politické správě v Přerov z 9. 6. 1927, č. 711. č. kart. 39.
8
VHA; DSO. sign. Dtr 116/33. Mariin Lecián. výslech Marie Křenovské z 11. 5.
1927, č. kart. 144; výpověď Viktora Skřečka ze 7. 1. 1927, č. kari. 145.
9
Při zahájení výslechu na přerovské četnické stanici Marie Křenovská rozrušeně
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Přerovská epizoda proslulého lupiče
Příloha

Sborník Státního okresního archivu Přerov 1997

Věra Fišmistrová - Mistr Ivo Váňa Psota 1908 - 1952
V Přerově 1. září 1940 hostoval baletní soubor Zemského divadla v Brně. V naplněné
dvoraně nové sokolovny předvedl ,.Slovanské tance" Antonína Dvořáka
nastudované šéfem baletu brněnského divadla, přerovským rodákem Ivo Váňou
Psotou. Úspěch této mimořádně významné kulturní události v Přerově byl
obrovský.1 Jaký vlastně byl vztah této světově proslulé osobnosti k Přerovu?
Předchozího dne byl otištěn v regionálním tisku článek s podtitulkem ,.Skoro
interwiev s mistrem Psotou"': „...Z šálků čaje se kouří. Interwiev s přítelem je
těžší, než s cizincem. Váháme.
..Které město na tebe nejmoceněji zapůsobilo?" Plám se. V duchu již hádám, zda
uslyším Paříž či Berlín, Londýn, Řím, Milán, Londýn. Sydney, New York či....
.,Přerov", říká mistr a slovo je tak přesné jako tnutí ruky tesařovy. Moje obočí
utvořilo dva otazníky.
Váňa přivírá oči a tiše říká: „Můj rodný Přerov." ..Když jsi jej opouštěl?"
,.Nikoliv. Když jsem se do něj vrátil po dvaceti letech."
„Po dvaceti letech", říkám si a v duchu vidím Váňu neúnavně cvičícího, učícího se.
útočícího, přesvědčujícího, rostoucího v umělce spolu se svojí sestřičkou
Ljubou pod pevnou, neúprosnou rukou své matky, vzácné učitelky. Vidím ho,
klesajícího únavou, bledého, vysíleného, tápajícího. Nikdy však neztrácejícího víru a
úsměv... Naše vzájemné mlčení bylo již neúprosné pro slova, tryskající z jeho vřelého
srdce.....
Mistr vypráví: ..Letos v červnu jsem přijel do Přerova, abych tam sjednal zájezd
našeho baletu, který se uskuteční v neděli 1. září." „To tehdy na tebe tak Přerov
zapůsobil?"
„Rozechvělý vyšel jsem z nádraží. Jdu známými ulicemi, rozrostlými novými
domy. povyrostlými o mnohá poschodí. Ale já nepozoruji ty změny. Vidím ulice očima
před dvaceti lety. Stojím před rodným domem. Mlžným závojem slz prostupuji
jeho zdi. Maminka uprostřed pokoje, obklopena rúžolícími děvčátky. Počítá: první,
druhá, třetí a dobrý táta neúnavně hraje už po dvacáté valčík z ..Královny
loutek". Odbíjí dvanáct. Královna se probouzí - otevírá oči.
Prvý graciézní pohyb... Jdu dále. Otec jde se mnou a zaníceně vypráví, kolik práce ho
čeká ve škole a co vše s maminkou chtějí docílit, aby i v Přerově se povzneslo baletní
umění. Je to povinnost k rodnému městu, zemi a k vlasti. - Jeho hlas náhle slábne,
mizí. Marně napínám sluch. Zvoní. Slabě. Umíráček. Ach. táto drahý táto. díky ti za
vše..."
Přejel si rukou obličej a setřel stesk ze své tváře, jež se poznenáhlu rozjasňuje. ..Stanul
jsem před Městským domem. V tu chvíli monumentální newyorský Empire Building
se svými sto dvěma poschodími se skrčil na pouhou chalupu. Zde j s e m začínal. Zde
jsem poprvé vstoupil na prkna, jež pro mě později skutečně znamenala svět...
Sestřičko Ljubo. kolik jsme zde protančili dětských nevinných tanečku!: Vcházím
dovnitř. Mýlím se? Za dveřmi klubovny zní: Zpátky! Znovu celý výstup! - Divadelní
zkouška, kmitlo mi hlavou... Marně se bráním, ruka stiskla kliku. Váňo. Váňo! Zaznělo
téměř sborově a již se objímám s přáteli a spolužáky. Dramaturg ..Tyla" řídí zkoušku a
roli inspektora Massona hraje spolužák dr. Jelínek. Vedou mě nahoru do sálu...
Jeviště plné nadšeni mladých usměvavých tváří hercu... S nevšedním zájmem
pozoruji, s jakou pečlivostí ciseluje režisér F. Přidal výkony k poslední zkoušce před
generálkou.... Se stejnou láskou jako moji rodiče tu pracujete, přerovští

ochotníci. Nedopusťte, aby kdy pohasl posvátný plamen umění ochotnického
divadla. Díky vám všem..."
Mistr s úsměvem utěšuje reportérské srdce: ..V neděli 1. září uvidí Přerované mou
práci. Oni nechť posoudí mé dílo. z nich jsem vyšel, k nim se hlásím. Pokorně
předvedu výsledek svých snah. Mezi tanečnicemi a tanečníky uvidí mnohé, kteří jsou
dnes našimi nejlepšími vůbec. Mnohé jsem starostlivě vychoval a zanechávám je
jako pevné pilíře našeho českého umění tanečního...
Ve Státním okresním archivu v Přerově je uložena pozůstalost Ivo Váni Psoty z let
1908- 1952. Písemnosti si původně shromažďoval mistr sám. po jeho smrti je
opatrovala jeho žena Nina Konstantinovič. Později dokumenty získal Josef Svatopluk
Matějka, psycholog z Brna. který je v roce 1978 věnoval přerovskému archivu.
Zde byla pozůstalost v roce 1990 uspořádána autorkou tohoto článku. Zvláště je
třeba upozornit na korespondenci adresovanou Psotovi od Colonela de Basi, šéfa
baletního souboru Originál Ballet Russe z let 1941-1949. popis čtvrtého odchodu
Psoty do zahraničí 1941. Jsou zde též rukopisné poznámky k choreograťickým
úpravám baletních vystoupení včetně působení Psoty na taneční fakultě Vysoké
školy múzických umění v Bratislavě 1951-1952. Dále fond obsahuje značné množství
ilustračního, hlavně cizojazyčného materiálu (plakáty, časopisy, noviny, partitury
baletu, baletních představení z celého světa), kritické recenze na vystoupení."
soubory fotografií baletních umělců, scén. upomínkové album z vystoupení v
Brazílii."'ale i soubor fotografií a filmovou pásku z pohřbu umělce včetně
posmrtné masky mistra." Osobní doklady se dochovaly minimálně.
Jaký byl život a umělecký vývoj tohoto legendárního tanečníka, choreografa a
umělce světového jména?
Ivan Psota se narodil v ukrajinském Kijevě 1. května 1908. kde jeho otec. rodák z
Přerova." nadšený rusofil. pracoval jako francouzsko německý korespondent u firmy
Olševič a Kern.. Matka Anna byla sólovou tanečnicí, krátce působila i v
baletním souboru kijevského divadla.'" V roce 1909 se rodiče přestěhovali zpět do
Přerova, kde se otec Jaroslav Psota stal učitelem na obchodní akademii." Své dětství a
mládí prožil Ivan v Přerově. V letech 1914 - 1919 navštěvoval v Přerově nejdříve
pětitřídní chlapeckou školu obecnou. 1919-1920 I. ročník státního reálného
gymnázia. I. pololetí školního roku 1920-1921 absolvoval na obecné měšťanské škole
chlapecké v Praze na Hrádku. Druhý ročník pak dokončil na měšťanské škole
chlapecké v Přerově a 3. ročník ve školním roce 1921-1922 na Havlíčkově chlapecké
měšťanské škole tamtéž. V letech 1922 - 1924 studoval na Veřejné obchodní škole v
Přerově. Současné navštěvoval v lotech 1921, 192424 Hudební' školu pěveckou
hudebního spolku PŘERIB , kde se učil hudební teorii, zpěvu a hře na klavír. Sám též
kreslil, hovořil německy, rusky. francouzsky, polsky, anglicky, španělsky,
portugalsky, italsky (toto nadání získal po otci. který ovládal 13 jazyku).
Přestože studia na obchodní škole ukončil s vyznamenáním, 15 celou svou bytostí tíhl k
baletu, kterému se chtěl věnovat. Po matce zdědil baletní nadání, po otci pak lásku k
hudbě, která ho vlastně doprovázela celý život. Základy baletu, které získal od matky,
již nestačily, a proto začal systematickou uměleckou výuku u profesionálních baletních
mistru. V letech 1919-1923 absolvoval baletní školu proslulého choreografa
Augustina Bergera v Praze. V říjnu roku 1924 nastoupil jako sborový tanečník baletu
Národního divadla v Praze a od té doby je trvale spjat s baletním uměním. Učil se
technice ruského baletu v baletní skupině Jelizavety Nikolské. V roce 1926 přijal
nabídku na místo sólového tanečníka baletního souboru Národního divadla v Brně
(později Zemské divadlo) a ve dvaceti letech byl jmenován šéfem baletu. Místo svěřil

Psotovi ředitel divadla František Neumann. Ten mu navrhl umělecké jméno Ivo
Váňa.
Hostování Ďagilevova baletního souboru Ballet Russe roku 1927 v Brně znamenalo
pro I.V. Psotu navázání nových kontaktů a bylo mu také nabídnuto členství v
souboru. V roce 1929 zemřel ředitel divadla František Neumann. Jeho nástupce
Ota Zítek neprojevil k Psotovi dostatek důvěry a vyřadil ho dočasně z
choreografické tvorby.

Psota, který musel zápasit o své postavení, vytvořil v té době desítky vtipných
choreografií k řadě operet. Zabýval se myšlenkou využít nabídky ..Ruského
baletu". Avšak Ďagilevuv balet již neexistoval - v roce 1929 zemřel jeho
zakladatel a o dva roky později zemřela i slavná ruská tanečnice Anna Pavlova.
Z trosek obou souboru bylo vytvořeno umělecké těleso ..ORIGINÁL BALLET
RUSSE", v němž přijal Ivo Váňa angažmá. Teprve tento ..Původní ruský balet"
odhalil jeho komický, charakterní i dramatický projev.
Od října 1932 pracoval Psota plné čtyři roky v tomto souboru, s kterým procestoval
evropské státy i americký kontinent. S novým prostředím se díky jazykovým
znalostem rychle sžil a svým nadáním a prací se prosadil. Byla to výrazná etapa
jeho uměleckého života, během níž zdokonalil své umění po stránce technické i
výrazové. Mistrovství dosahoval v rolích vážných i komických - tančil v „Ptáku
Ohniváku", „Třírohém klobouku", ..Vzpouře hraček'* a dalších.
V tomto souboru působila již od roku 1926 i další významná osobnost světové baletní
scény, další přerovský rodák Eda Skřeček Borovanský. 15
Touha po domově i chystané změny v osobním životě (zamýšlená svatba
s Ninou Konstantinovič) ho přivedly zpět do vlasti. V květnu 1936 se vrátil do
Brna, kde přijal nabídku na angažmá u tehdejšího Zemského divadla a zároveň se
ujal vedení souboru. Měl autoritu, byl slavný. U „Ruského baletu" vyrostl ve
světového sólového tanečníka, který udivoval technikou, lehkostí, smyslem pro
rytmus. Absolvoval na 212 vystoupení ve 110 amerických, kanadských i
jihoamerických městech, patřil mezi nejoblíbenější umělce. Své předsevzetí co
nejvýše pozvednout úroveň brněnského baletu plnil I. V. Psota s největší
odpovědností. Ještě nedosáhl třiceti let a byl zralým choreografem. Rozšířil počet
tanečníků baletního souboru, na které měl velké nároky. Baletní choreografii
zaměřil zprvu na českou tvorbu. První balet, který vytvořil po návratu z ciziny
bylo ..Divadlo za branou" Bohuslava Martinů. Následovala řada nových baletů
- ..Seherezáda", ..Petruška", dále ,.Tamara". ..Slovanské tance", „Romeo a
Julie". Obnovil rovněž starší balety. Období let 1930-1945
patřilo k vrcholům jeho tanečního umění. "
Ve své práci reagoval I. V. Psota i na změnu politické situace v tehdejším
Československu. Fašistické nebezpečí a události směřující k Mnichovu a okupaci
ovlivnily dramaturgii českých divadel. Psota uvedl v Brně v letech 1938-1939
inscenaci Dvořákových „Slovanských tanců", poté Novákovu ..Slováckou suitu" a
další, kterými chtěl dát najevo víru v obnovení svobody a nezničitelnosti
slovanských národů. Nacistickým úřadům se však nelíbil jeho pokrokově volený
repertoár. Byl obviněn z nepřátelského postoje vůči Říši. Celá jeho rodina
utrpěla těžkou ztrátu za své postoje. Jeho starší bratr Voloda byl umučen v
koncentračním táboře Mauthausen. Ivo Váňa již nedokončil choreografii ..Labutího
jezera"a v roce 1941. poté co dostal konečně povolení okupačních úřadu, s pomocí
přátel, zejména Colonela de Basil. Odjel do Spojených států., kde pracoval jako

ředitel „Ballet Theater" v New Yorku. Zde uvedl ve vynikající choreografii
Dvořákovy Slovanské tance pod názvem „Slavonica". které byly tančeny i v
Mexiku a Kanadě s velkým úspěchem.
Léta 1942-1947 strávil opět u Basilova „Originál Ballet Russe". který působil v USA,
Střední a Jižní Americe. Zastával zde funkci choreografa, baletního mistra i ředitele.
Byla to vrcholná doba souboru, v němž se vystřídali největší choreografové i
nejslavnější tanečníci. Pomalu vymizel ruský charakter souboru, který se stal
mezinárodním. Úspěchy byly obrovské. Psota byl v roce 1945 jmenován baletním
mistrem největšího divadla světa TEATRO COLON v Buenos Aires. Triumfální
úspěch mu však připravila Brazílie za vytvoření baletu ,.YARA" (1946). který se stal
národním baletem země. Na budově divadla v Sao Paolo byla Psotovi odhalena
pamětní deska jako dík za choreografii světové úrovně.

I přes výhodné nabídky na místo šéfa baletu Teatro Colon v Buenos Aires se vrátil
mistr do vlasti. Odmítl také nabídku na řízení baletu Národního divadla v Praze. Dne
27. května 1947 se vrátil do brněnského divadla a zahájil zde své poslední slavné údobí
činnosti.
Za jeden z vrcholu jeho tvorby je považován balet na hudbu 5. symfonie P. I.
Čajkovského nazvaný ..Symfonie života". V roce 1952 přikročil k nastudování
..Spící krasavice" téhož autora, která byla jeho posledním choreografickým dílem.
Uprostřed náročných, vyčerpávajících zkoušek došlo k těžkému úrazu, který byl
způsoben pádem I. V. Psoty na náledí. Premiéry se již mistr nedočkal. Zemřel 16.
února 1952 ve věku pouhých čtyřiceti čtyř let na krvácení do mozku. Psota je i
s dalšími členy rodiny pohřben v rodinné hrobce na přerovském hřbitově."" Na
prknech, která znamenají svět, tančil mistr naposledy dne 9. února 1952. kdy
,.zaskakoval za kolegu" v ..Plese kadetů".
Jméno Ivo Váni Psoty je dobře známe nejen naší, ale i celé světové baletní veřejnosti.
Vždyť právě světová kritika ho zařadila mezi velikány baletu (Mjasin, Li far, Fokin).
Proslavil naše baletní umění na celém světě, spolupracoval s nejproslulejšími
skladateli, výtvarníky i interprety své doby. Za svůj krátký život nastudoval přes 70
baletů. Žil v době. která právě v baletním umění znamenala vážný přelom. Tento
výjimečný tanečník, pedagog a choreograf, který se celý život pohyboval mezi vlastí
a cizinou, nezapomínal na rodné město. A město Přerov jistě dluží mnohé této
světové osobnosti, kterou pro lehkost, s jakou tvořil svá baletní díla, nazývali ,.Mozart
baletu
Poznámky
1
Obzor, I. 9. 1940, s. 2, viz též 3. 9. 1940, s. 2. O osobě I. V. Psoty existuje
poměrně obsáhlá literatura, z níž vyjímáme: Matějka, J. S.: Odkaz vynikajícího
choreografa. Opus musicum, Brno 1977. ě. 3. s. I - IV. VIII. Štědroň, B.: K
nedožité sedmdesátce Ivo Váni Psoty. Opus musicum 78, Brno 1978, s. 310 - 313.
Dufková, E.: Vzpomínka na I. V. Psotu. Program Státního divadla v Brně, prosinec
82, Brno 1982. s. 1 56 - 157. tamtéž, leden 83. Brno 1983. s. 186 - 187, tamtéž,
únor 83, Brno 1983. s. 227 - 229. Naposledy táž autorka v knize Váňa Psota, vydané
nakladatelstvím Ryšavý v Brně 1997. 165 s. Přes úctyhodné množství materiálu a
informací o osobě Psoty nutno říci, že autorce zůstala utajena ta část z písemné
pozůstalosti, která je uložená v přerovském archivu.
2
Ljuba Psotová. baletní mistryně, nar. 23. 3. 1911 Přerov, zemřela r. 1980.
provdaná za Rudolfa Kvasnicu, varhaníka, klavíristu, dirigenta, spolupracovníka I.

V Psoty. Bydleli v Brně.
3 Obzor, 31.8. 1940, s. 1 -2.
4
Nina Konstantinovič Psotová (předtím manželka Colonela de Basil). nar. 1907.
zemřela ve věku 61 let.
5 Státní okresní archiv Přerov (dále SOkA Přerov). Kulturní místopis (dále KM) složka I. V. Psota, korespondence mezi J. S. Matějkou a dr. Cekotou. ředitelem
archivu z 23. 2. a 7.4. 1978.
6
SOkA Přerov. Pozůstalost I. V. Psoty, inv. č. 2, 3, kart. ě. 1. Vlastním jménem
Vasilij Grigorjevič Voskresenskij. byl za 1. sv. války plukovníkem carských
kozáku a velitelem kaspického loďstva.
7 Tamtéž, inv. č. 31. kart. č. 6.
8 Tamtéž, posmrtná maska. inv. č. 37, kart. č. 7, soubor fotografií a filmová páska
z pohřbu Psoty v Janáčkově divadle - inv. č. 29, 30, kart. č. 5.
9
Jaroslav Psota se narodil 28. 9. 1879 v Přerově č. p. 223. zemřel 28. 7. 1926
Přerov. Zemský archiv Opava, pracoviště Olomouc, Řím. kat. matrika města Přerova,
sign. Př.-I-l 1. s. 59. inv. č. ve Sbírce matrik 7199, fara Přerov. Po studiích na obecné
škole a gymnáziu v Přerově navštěvoval Československou obchodní akademii v
Praze a poté Vyšší státní obchodní školu v Petrohradě. Byl zaměstnán v obchodních
a průmyslových podnicích v Brně. Moskvě. Bordeaux. Mannheimu a Kijevě. Dne 1. 9.
1909 byl ustanoven suplujícím učitelem VOŠG v Přerově pro I. skupinu nauk
obchodních a výnosem min. školství a národní osvěty z 31. 1. 1921 č. 6981-21 byl
jmenován státním ředitelem ústavu. Funkci vykonával až do své smrti (28. 7. 1926)
způsobené delší nemocí. Pohřeb se konal 31. 7. 1926 za účasti žáků. profesorského
sboru i široké veřejnosti. Viz XXVII. roční zprávy VOŠG Přerov. 1926/1927. s. 1.
dále Monografie Přerovsko - Kojetínsko, Přerov 1933. s. 100 - 101. též Oslava
pětadvacetiletí založení VOS Přerov a čtyřicetiletí obchodního grémia v Přerově 12.13. 6. 1926. s. 17-20. Pro svou srdečnou a milou povahu byl velmi oblíbenou
osobností. Byl činný i veřejně.
Pracoval jako revizor Občanské záložny a Akciového pivovaru v Přerově, byl
soudním znalcem účetnictví a obchodních nauk, zakladatelem Skauta na Moravě.
Viz SOkA Přerov, KM-složka I. V. Psota, Jar. Psota.
Jako člen ..Ruského kroužku" a jednatel ..Ruského zrna" vedl zájezd PSÍMU do
Ruska v prosinci 1913. Viz Přerovský obzor, 9. 9. 1911, s. 5 - 6, totéž 1913,
červenec - srpen. Byl velkým vlastencem, rusofilem, a proto byl za 1. sv. války
pod policejním dozorem jako politicky nespolehlivý. Dle zápisu v matrice
narození vystoupil Jar. Psota dne 6. 10. 1920 z římskokatolické církve Otce
Jaroslava Psoty PhMr. Hynek Psota se narodil 15. 9. 1846 v Samotiškách u
Olomouce č. p. 1. Zemský archiv Opava, pracoviště Olomouc, řím. - kat. matrika
obce Samotišky - sign. VB-XI1-3, s. 445v, inv. č. ve Sbírce matrik 8270. fara
Velká Bystřice. Byl praktikantem a později i asistentem v přerovské lékárně,
kterou po smrti Františka Kramáře v r. 1866 vedl jeho bratr Josef. Po odbytých
studiích na univerzitě v Praze a po další praxi ve Fulneku se vrátil do Přerova a
sňatkem s Amálií, dcerou Fr. Kramáře, převzal v r. 1874 lékárnu. (Byl vlastně
prvním členem známé rodiny Psotu, která se usadila v Přerově). Jako majitel lékárny
a přední přerovský občan byl velmi vážený. Byl činný v městské radě. pracoval
ve výboru Národní jednoty, byl předsedou hasičského sboru, předsedou
ruského kroužku, členem pěveckého spolku Přurub a d. Ve svém oboru byl
vynikajícím odborníkem,
své odborné poznatky publikoval v četných
farmaceutických časopisech. Již v r. 1893 se přimlouval za studium žen na
farmacii. H. Psota zemřel 28. 6. 1909 v Přerově. Viz David, A.: Z historie pře-

rovských lékáren. Sborník příspěvků k dějinám farmacie Severomoravského kraje.
Ostrava 1976. s. 97.
10 Anna Psotová. roz. Knittlová. nar. 26. 7. 1880 Mannheim - Badcnsko. zemřela 1. 6.
1946 Přerov, sňatek s Jar. Psotou r. 1905 v Kijcvě. V Přerově si otevřela baletní školu.
11 SOkA Přerov, fond Policejní přihlášky. Rodinný list (příloha policejní přihlášky),
bydliště Přerov. Bartošova 21 od 1.8. 1914.
12 SOkA Přerov. Pozůstalost l. V. Psoty. inv. č. 1, kart. č. 1 - školní vysvědčení ze
všech škol. které Ivan navštěvoval. Na vysvědčení měšťanské školy chlapecké
je v rubrice náboženství omylem uvedeno českobratrské místo pravoslavného.
Přiloženy jsou zde i dva školní sešity - písemné zkoušky z češtiny a počtů.
13 XXIV. roční zpráva Veřejné obchodní školy gremiální v Přerově, škol. rok
1923/1924. s. 12. Seznam žáku s vyznamenáním. II. A. Psota Váňa. Tamtéž na s. 2
Jar. Psota vyučoval ve škol. roce 1923/1924 v II. A. účetnictví, v dalších třídách
obchodní korespondenci a němčinu.
14 Dle jedné verze jméno Váňa upomínalo na jeho narození v Kijevě, dle jiné verze
vzniklo umělecké jméno spojením jména Ivo se zdrobnělinou ruského Ivan - Váňa.
15 Eda Skřečck Borovanský se narodil 24. 2. 1902 v Přerově (v matrice
narozených je zapsáno Eduard). Otec František byl zaměstnán v Přerově na dráze. Eda
navštěvoval obecnou školu v letech 1908 - 1912. měšťanskou školu 1912 - 1915,
vyučil se prodavačem u firmy Vignati a po 1. světové válce pracoval v kanceláři u
firmy Formandl v Brodku u Přerova.

Přihlásil se do operelního souboru olomouckého divadla jako zpěvák, své první
baletní sólo měl v ..Evženu Oněginovi". kdy „zaskakoval" za nemocného člena
souboru. Byl velmi ctižádostivý, houževnatý a pracovitý. Jeho snem bylo věnovat
se baletnímu umění. V r. 1922 vykonal přijímací zkoušku u Augustina Bergera,
choreografa Národního divadla v Praze, poté byl přijat do baletního souboru
Jelizavety Nikolské. Přijal umělecké jméno Eda Skřeček Borovanský (po svém
švagru Borovanském, obchodníku z Kopřivnice). Od r. 1926 působil v Hamburku v
souboru Anny Pavlové, nejslavnější tanečnice světa. S tímto souborem byl na
turné v Evropě a Asii. Dne 23. 1. 1931 Anna Pavlova zemřela. Z jejího
souboru vznikl ,.Original Ballet Russe", kde byl angažován i Borovanský a 1. V.
Psota. Těleso vystupovalo v Evropě a Americe, kde zvláště v Chicagu r. 1935
byli oba přerovští rodáci nadšeně vítáni tamními Čechy. V r. 1939 se Borovanský
nevrátil z turné po Austrálii. zůstal v Melbourne, kde si se svou ženou Xenii
Nikolajevnou Smirnovou. neteří Anny Pavlovy, založil vlastní baletní školu.
Přerov navštívil 24. 2. 1935. kdy účinkoval v Městském domě na jediném vy-stou-pení,
které bylo pořádáno ve prospěch Cs. červeného kříže spolu s dobročinným
spolkem Vlasta. Naposledy byl v Přerově v roce 1958. poté onemocněl. Zemřel 18. 12.
1959 v Melbourne. Kde je i pochován. Viz SOkA Přerov, KM. složka E. S. Borovanský.
16 SOkA Přerov. Pozůstalost 1. V. Psoty, inv. č. 14 - 18, kart. č. 4 a 5 - Opus
musicum 78. hudební měsíčník, s. 310, Program St. divadla 1982. 1983.
programy baletu české i cizojazyčné, plakáty. Tamtéž, inv. č. 12. 13. kart. č. 3 novinové výstřižky.
17 Voloda Psota, úředník, nar. 5. 9. 1906 Kijev. zemřel 22. 12. 1941 Mauthausen.
18 Obzor. 20. 3. 1941. s. 2.
19 SOkA Přerov, Pozůstalost I. V. Psoty. inv. č. 35. kart. č. 6. Ročenka Čs. kolonie
v Jižní Americe, r. 1946. s. 42.
20 V rodinné hrobce na přerovském hřbitově jsou uloženy urny Jaroslava a Anny

Psotových i jejich čtyř dětí (a dalších příslušníků rodiny, mj. Hynka Psoty, lékárníka):
Magda, provdaná Šlosová. nar. 3. 7. 1899 Mannheim, zemř. 5. 6. 1980 (dcera
Anny Psotové z prvého manželství), Voloda. Ljuba. Ivo Váňa. Viz záznamy u
Správy hřbitova města Přerova - odd. hrobek IV. hrobka č. 1 (kaple).

Věra Fišmistrová - Mistr Ivo Váňa Psota - foto příloha
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Pavel Kopeček - Akce Přestavlky - 30. duben 1945
V noci z 30. dubna na 1. května 1945 došlo na Přerovsku v male Přestavlky (dnes
okres Olomouc) k události, která později vyvolala řad ku. Na samém sklonku války
bylo tehdy nacistickými proti partyzánskými silami usmrceno sedm českých občanu.
Cílem tohoto článkuje objasnit pozadí této tragédie a popsat podrobně její průběh.
V lednu 1945 vznikl v okolí Lipníka nad Bečvou partyzánský oddíl Jeho členy byli
mladí lidé totálně nasazení v této oblasti na stavbě voje:, opevnění, uprchlí sovětští
zajatci, a také odbojáři z rozbité ilegální organizace Lvice. Velitelem oddílu se stal
Josef Jakeš, bývalý spolupracovník Rudolfa Procházky, parašutisty vyslaného na naše
území ze SSSR. Na konci února se partyzáni přesunuli na Brněnsko, zpět se vrátili až 1.
dubna a okamžitě rozvinuli rozsáhlou činnost. Navázali mj. i kontakt s dobrčickou
skupinou 1. čsl. brigády J. Žižky. Spojka od této skupiny - přerovský odbojář Vojtěch
Herman – informovala Josefa Jakeše o příchodu sovětské paradesantní skupiny, která se
má na Lipnicko přesunout. Večer 3. dubna se oddíl Juraj přemístil do prostoru Dolního
Újezda a se sovětskými parašutisty se zde spojil.1
Kolem tohoto sovětského výsadku existuje mnoho nevyjasněného, což vyplývá z toho,
že šlo o desant vyslaný a vycvičený sovětskou bezpečnostní službou NKVD. který
neměl za cíl organizovat partyzánské hnutí. Materiály těchto skupin nebyly zatím v
ruských archivech odtajněny, proto veškeré informace. o těchto jednotkách máme.
pocházejí od jejich českých spolupracovníku, z úředních hlášení české nebo německé
provenience. Co tedy víme o výsadku který se spojil u Dolního Újezda s oddílem Juraj
? Parašutistů bylo celkem šest jejich velitelem byl major (jinde kapitán) Anatolij
Vasiljevič Anankin. Jména dalších výsadkářů: komisař Promiš. radisté Nikolaj a
Dimitrij. členové Griško a Vasil Senkievič.
Lze předpokládat, že desant byl vysazen na našem území někdy na přelomu let 1944 a
1945 buď na Slovensku nebo v okolí Bílovce a udržoval radiotelegrafické spojení s
Kyjevem.2
Po boku Jakešových partyzánů se výsadkáři zúčastnili v první polovině dubna několika
bojových akcí na Lipnicku a díky podporovatelům Juraje si také začali vytvářet
zpravodajskou síť. 6. dubna se na samotě Prostřední mlýn v Tršicích setkali s další
tříčlennou sovětskou zpravodajskou skupinou, jejímž velitelem byl plukovník 1.1.
Polanský. O dva dny později se čtyři Anankinovi výsadkáři vydali na Zlínsko do oblasti
Přílep u Holešova. Jejich úkolem bylo navázat spojení se štábem 1. čsl. brigády Jana
Žižky, který se v této oblasti pohyboval. Vrátit se měli do týdne. U oddílu Juraj tak
zůstali pouze dva parašutisté - major Anankin a Vasil Senkievič.
Činnost oddílu Juraj - zejména její ohlas mezi obyvatelstvem - nacisty silně
znepokojovala. Na žádost velitele hranické posádky plukovníka Baumanna vyslal proto
velitel týlového území skupiny armád Mitte generálpomčík Brauner proti partyzánům
kozáčky prapor č. 574 (krycím jménem Feuermittel). Prapor se 12. dubna na Lipnicku
rozmístil takto: štáb a 1. eskadrona ve Velkém Újezdě, 2. eskadrona v Dolním Újezdě s
částí ve Staměřicích a 3. eskadrona ve Výklekách. Celkem se jednalo asi o 400 - 500
mužů. Velitelem byl hejtman Panin, německým spojovacím důstojníkem kapitán
Dittrich. Protipartyzánskou činnost kozáků měli usměrňovat dva členové přerovské
služebny gestapa, kriminální asistenti Ernst Geppert a Josef Hykade.
Partyzáni dokázali na příchod kozáků velice rychle reagovat a rozhodli se ohroženou
oblast opustit - 16. dubna odešel oddíl Juraj přes Čelechovice a Charváty na
Prostějovsko. Na místě zůstali pouze ti spolupracovníci oddílu, kteří měli legální

existenci, a také oba parašutisté, ukrývající se v Přestavlkách. Kvůli nebezpečné
přítomnosti kozáckého praporu se nejdůležitější formou jejich činnosti stalo
zpravodajství. Prostřednictvím výkleckých odbojářů Oldřicha Zdařila a Františka
Rakušana si Anankin vybudoval špionážní síť, která mu dodávala informace zejména o
vojenských transportech na silničních a železničních komunikacích, o umístění
německých posádek a o budování opevnění v okolí.3
Parašutisté čekali na své čtyři druhy, kteří se měli nejpozději za týden po svém odchodu
do Přílep vrátit. Když se tak nestalo, byla za nimi vyslána spojka, která zjistila, že v
okolí Přílep došlo k rozsáhlé protipartyzánské razii, bunkr, z něhož bylo udržováno
radiotelegrafické spojení, byl zničen a čtyři parašutisté Anankinova výsadku se podle
všeho zachránili a přešli přes frontu k Rudé armádě.4
Oba zbylí parašutisté vyvíjeli rozsáhlou činnost, navázali spojení s odbojovými
skupinami v Brodku u Přerova (jejich důvěrníkem tam byl Josef Muler) a v Losově.
Úzce rovněž spolupracovali s dobrčickou odbojovou skupinou (Vojtěch Herman),
jejímž prostřednictvím zřejmě předávali získávané informace štábu mjr. Murzina.
Poněkud záhadné zůstává spojení Anankina s Olomoucí. Bylo realizováno
prostřednictvím Františka Švece, který v poválečných materiálech vystupuje jako
..komisař" oddílu Juraj. (K oddílu se připojil mezi 15. a 20. dubnem.) Otázkou zůstává,
kdo byl na druhé straně tohoto spojení v Olomouci. V literatuře se k této problematice
tvrdí, že ilegální komunistická organizace vedená Jurou Sosnarem - Honzákem a
Ludvíkem Freitem - Zárubou.5 Zdůvodněno je to předáním plánů opevnění Olomouce
30. dubna v Přestavlkách Ludvíkem Freitem majoru Anankinovi. Ovšem toto předání
bylo realizováno naprosto bez účasti Františka Švece a jeho okolnosti (viz dále) svědčí
pro to, že Anankin spojení s komunistickým odbojem v Olomouci neměl.
Parašutisté se v druhé polovině dubna zdržovali převážně v Přestavlkách.
Hostkovicích,* Čelechovicích a Suchonicích. Několik dní se vyskytovali rovněž ve
Výklekách. Přivezl je tam Vojtěch Herman a ukryti byli u občana Kopeckého.
Vystavovali tím ovšem sebe i svého přechovávatele neúnosnému nebezpečí -v přízemí
jeho domu měli kozáci umístěnu kuchyň.7 Pro zabezpečení své činnosti si začali
vytvářet podpůrnou skupinu, složenou převážně z uprchlíků ze zajateckého tábora v
Mariánském Údolí. Tato skupina, v pozdějších materiálech nazývaná Přestavlky Suchonice,8 měla dvacet až třicet členů ukrývaných v Suchonicích (ve stodole p.
Sedláka) a asi i v Čelechovicích."
A právě v Čelechovicích došlo 20. dubna"1 k vážnému incidentu. Do obce, v níž se
zrovna zdržovali oba parašutisté, přišli dva němečtí vojáci (pravděpodobně zběhové) a
dobývali se do domu Františka Zavadila, načež je parašutisté samopaly zastřelili. Případ
byl vyšetřován německou policií, která vesnici prohledala a zastrašovala občany
rozmístěním kulometů. Naštěstí se Němcům nepodařilo zjistit, že parašutisté se v obci
ukrývali delší dobu; spokojili se s vysvětlením, že vesnice byla jimi přepadena.
Přesvědčila je o tom zejména výpověď starosty Mádra. který, ač německé národnosti,
potvrdil výpovědi ostatních občanů. Pamětní kronika obce tvrdí, že prý dokonce ani při
tomto vyšetřování parašutisté z obce neodešli."
Podpůrná skupina, umístěná v Suchonicích, se potýkala s nedostatkem zbraní. Proto
partyzáni obrátili svoji pozornost k Brodku u Přerova, kde byla už na konci roku 1944
umístěna ve zdejší sokolovně opravna poškozených zbraní a do místní sladovny
přestěhována část vybombardované zbrojovky z Kuřimi. Upozorněni na to byli Josefem
Mulerem, mědikovcem místního cukrovaru a účastníkem sokolského odboje z prvních
let okupace. 30. dubna v noci se do Brodku vypravila skupina patnácti ruských
partyzánů (mezi nimi i jedna žena), vedená parašutistou Vasilem Senkievičem.12
Průvodce jim dělal, kromě Josefa Mülera. i další brodecký občan Otakar Matějček.

Skupina nejdříve navštívila místního autodopravce Josefa Dytrycha a odjela s ním
okolo 23. hodiny jeho vozem k sokolovně. Německá stráž (6 mužů) zbraně uložené v
sokolovně bez odporu vydala.p Partyzáni pak okolo půlnoci odjeli Dytrychovým autem
do Suchonic, kde byly zbraně ukryty u místního občana Fabiána Nesvadby. Část z nich
byla zřejmě rozdána i spolehlivým lidem v okolních obcích.14
Tuto noc z 30. dubna na 1. května 1945 však došlo v nedalekých Přestavlkách i k další
události, která vyvolávala později řadu otazníků. Jedním z úkolu, které mjr. Anankin
plnil, bylo získávání informací o německých opevněních budovaných na Lipnicku a
Olomoucku." Je pravděpodobné, že Anankinovo spojení na Františka Švece sledovalo
právě především získání opevňovacích plánů Olomouce. Když Švec odešel kolem 20.
dubna k oddílu Juraj. přerušilo se toto spojení a bylo zapotřebí najít jiné. Stalo se tak
ovšem nikoli z Anankinova popudu, nýbrž z iniciativy dvou zaměstnanců obchodní a
živnostenské komory v Olomouci - dr. Josefa Tušky a Antonína Sitty. Dr. Josef Tuška
byl příbuzným přestavlckých odbojařů Josefa a Jaroslava Tuškových a věděl od nich, že
se v obci skrývají oba parašutisté. Zmínil se o tom svému spolupracovníku Antonínu
Sittovi, který měl kontakty s ilegální komunistickou odbojovou organizací v Olomouci,
konkrétně s jedním z jejích vedoucích - Ludvíkem Freitem -Zárubou.1"
Sitta s Tuškou se společně 27. dubna do Přestavlk vypravili a u Josefa Tušky se s
parašutisty Anankinem a Vasilem setkali. Přivezl je tam šofér obchodní a živnostenské
komory Bedřich Dokoupil, kterého rovněž do situace zasvětili. Sitta hodlal
prostřednictvím parašutistů navázat spojení s mjr. Murzinem. Anankin mu toto spojení
přislíbil a na oplátku žádal opevňovací plány Olomouce."Ty se komunistické odbojové
skupině podařilo získat z olomoucké radnice. Jejich originál byl ofotografován. a tak
získány tři kopie. Odbojáři se je snažili předat Rudé armádě, a tím jí pomoci při
předpokládaném dobývání města. Dvě kopie odevzdal Jura Sosnar Rudolfu Rédrovi a
D. B. Murzinovi, třetí negativ dostal Karel Doležal, který byl napojen na ilegální
komunistický odboj na Ostravsku. Originál předal Otto Rysnar Ludvíku Freitovi. Sitta
o tom. že Freit plány má, věděl. Proto ho hned 27. dubna po své cestě do Přestavlk
navštívil, ovšem nezastihl ho doma. a tak mu pouze nechal vzkaz. V neděli šel za
Freitem společně s dr. Tuškou znovu, když ho den předtím Freit sám vyhledal v jeho
bytě. Freit zpočátku dr. Tuškovi nedůvěřoval, věděl o něm. že je členem kolaborantské
organizace Vlajka a dokonce byl vyznamenán Svatováclavskou orlicí, ale nakonec se
nechal přesvědčit k cestě do Přestavlk. kde měly být plány předány. Sitta a dr. Tuška
tam chtěli zajet v úterý, ale Freitovi toto datum nevyhovovalo, proto se rozhodli jet tam
už v pondělí.31
Schůzku k cestě do Přestavlk si domluvili na příští den (30. dubna) před osmou hodinou
večer u plynové čerpací stanice v Olomouci. Dr. Tuška zajistil opět auto i se šoférem
Dokoupilem - jízda byla maskována jako návštěva Tuškových rodičů v Suchonicích, k
čemuž dr. Tuška už několikrát předtím se souhlasem sekretáře komory služební auto
použil.
Asi kolem pul osmé přijel Bedřich Dokoupil s autem k čerpací stanici, kde už na něho
čekali čtyři muži - dr. Tuška, Antonín Sitta. Ludvík Freit a Josef Dudek (krycím
jménem Ptáčník), jenž byl v odbojové činnosti Freitovou spojkou a nyní vystupoval v
roh jeho osobního strážce. Všichni nastoupili do vozu, pro případ kontroly ukryl Freit v
autě plány opevnění a Dudek svoji pistoli, a jeli do Přestavlk. Tam se ptali v hostinci po
parašutistech. ovšem ti ještě nebyli přítomni, proto jeli do Suchonic za příbuznými dr.
Tušky.
Zpátky do Přestavlk se vrátili asi v 21:30 hod., dr. Tuška se opět sháněl po Anankinovi
a našel ho s pomocí Jaroslava Tušky v domě Aloise Koutného. Celé osazenstvo auta.
kromě Bedřicha Dokoupila, který zůstal v autě zaparkovaném před vchodem do

hostince, se pak s parašutistou odebralo do kuchyně hostince Jaroslava Tušky. Ten byl
přítomen rovněž.
Freit předal Anankinovi plány opevnění Olomouce a žádal spojení na Murzina.21
Anankin spojení přislíbil a o plánech prohlásil, že budou zítra v Moskvě. Když se
všichni chystali k odchodu a přijímali od Jaroslava Tušky tekuté občerstvení, byla do
oken hostince zahájena okolo 23. hodiny silná palba z ručních zbraní.
Kozáckému praporu Feuermittel se podařilo po jeho přidělení na Lipnicko zasadit
několik úderu odbojovému hnutí v této oblasti. Prvního úspěchu dosáhl díky provokaci,
kdy se skupině kozáku, vydávajících se za partyzány, podařilo narazit na stopy
podporovatelské sítě Juraje v malé vesničce Zákřov na Tršicku. Obyvatelé Zákřova, z
nichž někteří se skutečnými partyzány opravdu spolupracovali, provokaci prohlédli
příliš pozdě. 18. dubna kozáci Zákřov napadli a o dva dny později 19 zatčených
zákřovských mužů popravili v lesní boudě v Kyjanici22
Po provedení této hromadné vraždy pokračovali kozáci v pročesávání lesu v okolí
Velkého Ujezda. ale kromě dopadení několika německých vojenských zběhů neměla
jejich protipartyzánská činnost žádný efekt.25 Obyvatelstvo o jejich přítomnosti vědělo
a nedalo se vylákat provokacemi jako v případě Zákřova. Z tohoto důvodu byl do
Velkého Ujezda poslán olomouckou služebnou gestapa její konfident Ladislav Uhlíř.
Uhlíř byl příslušníkem 1. ěs. partyzánské brigády Jana Žižky. ale v listopadu 1944 od
partyzánů odešel a po svém zatčení se stal konfidentem olomouckého gestapa. Do
Velkého Ujezda dorazil na žádost gestapáka Josefa Hykadeho 26. nebo 27. dubna a
vystupoval pod krycím jménem Nováček. V příštích dnech byl vysílán do okolních
obcí. ovšem na žádné stopy po partyzánech nenarazil. Proto, aby jeho činnost vykázala
aspoň nějaký efekt, oznámil oběma gestapákům ve Velkém Újezdě dosti pochybnou
informaci, kterou se dozvěděl od svého strýce Františka Grégra z Grygova už v březnu
1945.
Uhlíř se tehdy svému strýci svěřil s tím. že byl u partyzánů, ale pochopitelně zamlčel,
že se pak stal konfidentem gestapa. Strýc mu doporučil, aby se v případě nebezpečí
obrátil do Přestavlk. kde se v místním hostinci partyzáni scházejí a tančí při hudbě.2"
O přestavlcké události se vytvořila při poválečném vyšetřování řada domněnek, které se
částečně odrazily i v historickém zpracování.'" Předpokládalo se zejména, že kozáci
nepřepadh místo schůzky náhodně, nýbrž se tak stalo díky zradě. Partyzáni z Juraje z ní
obviňovali dr. Tušku. Zřejmě zde sehrály roli určité politické tlaky, protože na Ludvíka
Uhlíře byl během poválečného vyšetřování vyvíjen tvrdý fyzický nátlak, aby ve své
výpovědi uvedl jako původce zrady dr. Tušku a Bedřicha Dokoupila.4"
Obyvatelé Přestavlk zase podezřívali místního občana Štěpána Drozdu, který byl pro
své styky s Němci na pracovním úřadě považován za nespolehlivého a velitel
partyzánského oddílu Juraj Josef Jakeš ho při svém projevu 9. dubna na návsi v
Přestavlkách veřejně pokáral. (Svou roh sehrály zřejmě i spory, které měl Drozda s
rodinou Tušku.) Averze proti Drozdovi šla tak daleko, že ho několik partyzánů pod
vlivem alkoholu týden po Jakešově projevu při dalším pobytu oddílu Juraj v obci
ztlouklo. Přesto se nezdá, že by Drozda volil několik dní před koncem války jako formu
pomsty udání německým bezpečnostním silám.
O zradě ze strany parašutistu byl přesvědčen Karel Klos ve svém strojopise .,Akce
Přestavlky". Ztotožnil tyto výsadkáře s vlasoveckou provokatérskou skupinou, která
byla předána na podzim 1944 z Brna zlínskému gestapu. Členy této skupiny byli
Rusové Sergej (S 4). Ivan (I 5). Viktor (V 6) a Anatolij (Z 215). Kromě shodného
křestního jména tohoto vlasovce a majora Anankina ovšem nelze nalézt nic. co by
výsadek a tuto skupinu spojovalo. Anankin navázal spoluprácí kromě oddílu Juraj s
řadou odbojových organizací v oblasti (např. Výkleky. Brodek u Přerova. Lošov) a

činnost žádné z nich neskončila katastrofou, což by se určitě stalo, pokud by byli
para.šutisté provokatéry. K omylu Karla Klose přispělo zřejmě i to, že Ladilav Uhlíř
přiznal při poválečném vyšetřování. že před svým vysláním do Velkého Ujezda s
dvěma vlasovci v Olomouci spolupracoval.
Z vylíčení celé události je dostatečně zřejmé, že kozáci přepadli přestavlcký hostinec
náhodou. Svědčí o tom jednak výpovědi Ernsta Geppeita před Mimořádným lidovým
soudem, kdy mluvil jednoznačně o průzkumu."1 jednak průběh celé akce. kdy na rozdíl
od přepadení Zákřova byla nasazena pouze jedna četa (v Zákřově celý prapor) a - opět
na rozdíl od Zákřova - vesnice nebyla vůbec obklíčena, což by se určitě stalo v případě,
kdyby byli kozáci o přítomnosti partyzánů přesvědčeni. Díky tomu se také některým
účastníkům schůzky podařilo utéci.
Nelze ovšem také zastírat fakt. že částečný úspěch této protipartyzánské operace
umožnily i některé chyby, kterých se odbojáři dopustili. Především se para-šutisté
zdržovali v Přestavlkách už příliš dlouho, a co bylo ještě nebezpečnější, o jejich
přítomnosti zde věděl široký okruh lidí. To. společně s dosti nešťastnou náhodou,
nakonec vedlo k trasédii.
Rovněž už sama obec jako místo úkrytu nebyla zvolena příliš šťastně. Oddíl Juraj
několikrát Přestavlky prošel a některé jeho pobyty byly hlášeny protektorátním
četníkúm. Nacisté mohli předpokládat, že podpora partyzánů místními občany nebyla
vždy jen ,,vynucená". Člen olomouckého gestapa František Langer po válce vypověděl,
že na jaře 1945 byli do Přestavlk vysláni dva provokatéři.4: O výsledku jejich
..návštěvy" ale není nic známo. Tato epizoda a důvod popravy členů rodiny
Mačákových zůstávají v historii přestavlcké tragédie nevyjasněny.
1. května vypuklo v Přerově povstání, vyvolané mylnou zprávou o německé kapitulaci.
Povstání se po železnici rozšířilo i do Brodku u Přerova, kde bylo odzbrojeno několik
skupin německých a asi 400 maďarských vojáků ve vlaku na nádraží. Ovšem situace v
Brodku byla nejistá, a proto se skupina odbojářů z místního cukrovaru (Josef Müler.
Otakar Matějček. Miroslav Stroupek a Stanislav Černoušek) vydala na ukořistěném
německém nákladním autě pro pomoc za skupinou mjr. Anankina.4' Projeli přes
Kokory. kde se je místní německá posádka snažila zadržet, neúspěšně hledali partyzány
v Čelechovicích a v Nelešovicích (v Čelechovicích se k nim připojil místní občan
František Štěpán), uspěli až v Suchonicích. kde jim partyzáni přidělili několik mužů.44
Přes Kokory se vzhledem k předchozímu incidentu jet nedalo, proto se nákladní auto
vracelo zpět přes Krčmaň a Majetín. V Majetíně došlo před hostincem ..Na Macalce" k
boji s německými vojáky, umístěnými v obci. Partyzáni nejdříve odzbrojili hlídku, ale
pak se dostali do silné palby ostatních německých vojáků ukrytých ve statcích. V
přestřelce, při které Němci použili ruční granáty a těžký kulomet, byl na straně
partyzánů na místě usmrcen Josef Müler, raněni Stěpan Komonjuk. Stanislav
Černoušek. Ivan Tabasnjuk a František Štěpán. Přes ošetření, které jim poskytli
majetínští občané, poslední dva jmenovaní o několik dní později na následky svých
zranění zemřeli. Rovněž Němci měli dva raněné, mezi nimiž byl i jejich velitel,
nadporučík wehrmachtu. Nezraněným partyzánům se podařilo dostat do Brodku."
Mjr. Anankin navázal kontakty i na odbojovou skupinu v Losově, která mu poskytla
řadu zpravodajských informací.-" K využití tohoto spojení došlo v noci z 1. na 2.
května, kdy se skupina Přestavlky - Suchonice přemístila ze Suchonic do Lošova.
Zprávu o příchodu partyzánů přinesl do Lošova nadporučík Benderskij ( Berděvskij).
Za pomoci spojek (akce se podle pamětní kroniky obce zúčastnilo 22 místních
občanů)47 byla skupina partyzánů v počtu 29 osob, mezi nimi i jedna žena. přivedena do
obce a ukryta v domě č. 22 u Jana Šnajdra. Dva členové skupiny byli vysláni k Libavé,
aby zjistili, kam až dorazily jednotky Rudé armády. Partyzáni se zdrželi v Losově až do

půlnoci 2. května, kdy se vrátila průzkumná hlídka s příkazem od velitelství Rudé
armády, aby skupina přešla frontu. Všichni ruští partyzáni, včetně zajatců ukrývaných
lošovskými odbojáři
- celkem 38 osob, pak vyrazili směrem na Pohořany, kde se spojili s čelními jednotkami
Rudé armády."18
Při osvobozování Olomoucka se někteří odbojáři později znovu setkali s mjr.
Anankinem a Vasilem Senkievičem, ale jakékoliv pokusy navázat s nimi kontakt po
válce, ať už činěné prostřednictvím velitelství Rudé armády nebo velvyslanectví SSSR.
byly neúspěšné.
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