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Pﬁedmostí u Pﬁerova
120 let od objevu hrobového areálu
lovcÛ mamutÛ
V roce 2014 uplynulo jiÏ 120 let od události, která sv˘m v˘znamem proslavila celosvûtovû archeologickou lokalitu v Pﬁedmostí. Odkryv pohﬁebi‰tû s více jak dvaceti kosterními pozÛstatky pﬁíslu‰níkÛ populace lovcÛ
mamutÛ byl zcela mimoﬁádnou událostí. Tûla zemﬁel˘ch zde byla pohﬁbena v období mladého paleolitu — gravettienu (30 000—20 000 let pﬁed souãasností), konkrétnû v jeho specifické v˘vojové fázi oznaãované na základû
specifiãnosti moravsk˘ch nálezÛ pavlovien. V˘znam území Moravy té doby,
spolu s pﬁilehl˘mi oblastmi Rakouska a Polska, byl zcela v˘jimeãn˘ a neotﬁesiteln˘. Na dlouh˘ch 10 000 let se tento region stal díky soubûhu pﬁírodních a kulturních podmínek kulturním centrem svûtového v˘znamu.
Vyvíjela se zde jedna z nejrozvinutûj‰ích loveck˘ch kultur v historii a Pﬁedmostí tvoﬁilo její nedílnou souãást
(·ída a kol., s. 68—70, 2007).
Svûtovû ojedinûl˘ nález kosterních pozÛstatkÛ ãlovûka anatomicky moderního typu Homo sapiens
sapiens v prostoru pod b˘valou
vápencovou „Skalkou“ ve dnech
24. 7. — 10. 9. 1894 odkryl a zdokumentoval v˘znamn˘ badatel K.
J. Ma‰ka (obr. 1, 2). Na plo‰e
4,0 m × 2,5 m bylo objeveno dvacet
lidsk˘ch koster vût‰inou mlad˘ch
jedincÛ. Popis uãinûného nálezu
zaznamenal Ma‰ka do svého deníku: „… objevené zbytky pﬁináleÏejí
alespoÀ 20 osobám, z nichÏ 15 osob
se více ménû úpln˘mi kostrami
reprezentuje, kdeÏto ze zb˘vajících
5 koster toliko jednotlivé ãásti jsou
zachovány. Z tûchto 20 osob je 8
dospûl˘ch a 12 mlad˘ch, ponejvíce
dûtí, z nichÏ to nejmen‰í sotva pÛl
roku staré bylo. Kostry nalezeny
zpravidla ve skrãené poloze vedle
sebe, nûkdy i pﬁes sebe leÏíce…
Ihned u ãlovûãích kostí nalezeny Obr. 1. Karel J. Ma‰ka se sv˘m deníkem bûhem
byly zbytky diluviálních zvíﬁat: v˘zkumu v Pﬁedmostí. V pozadí vûÏ kostela. MZM Brno
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Obr. 2. Karel J. Ma‰ka na lokalitû v Pﬁedmostí v roce 1894. MZM Brno

mamuta, lední li‰ky, vlka, rosomáka, zajíce bûláka, bobra a soba. Lebka
lední li‰ky leÏela na jedné kostﬁe ãlovûãí. Dvû velké lopatky mamutí rÛzné
velikosti, z nichÏ jedna jest na spodní stranû pazourkem po‰krábána, omezovaly hrob na severozápadním a jihozápadním konci. Také nûkolik úlomkÛ pazourkov˘ch a kostûn˘ch uhlíãkÛ leÏelo ve hrobû.“ (Svoboda 2000,
21,25). (obr. 3).
Objevitel oznaãil nalezené kosterní pozÛstatky lidí názvem „Homo predmostensis“, nebylo tím v‰ak my‰leno stanovení pﬁípadné nové rasy, ale jednalo se spí‰e o zdÛraznûní pozoruhodného lokálního a rodového v˘voje spoleãnosti lovcÛ mamutÛ na pﬁedmostském návr‰í. Dodnes se jedná o nejvût‰í objevenou akumulaci koster lidí anatomicky moderního typu z té doby
— jen pro srovnání: nejvíce gravettsk˘ch hrobÛ v Evropû pochází z Itálie,
kde se dosud v 50 hrobech na‰lo celkem na 60 jedincÛ.
Pohﬁebi‰tû zaujímalo v pÛvodním terénu v˘raznou polohu. Nacházelo
se pﬁi západním úpatí Skalky, která tvoﬁila v˘raznou dominantu pﬁedmostského návr‰í s nabídkou ‰irokého panoramatického rozhledu. Vápencová skála, pﬁipomínající tvarovû homoli, zde vystupovala aÏ do v˘‰e
17 m nad okolní terén. Dobové zprávy uvádûjí, Ïe je‰tû v první polovinû
19. století byla vyhledávan˘m v˘leti‰tûm pﬁerovsk˘ch mû‰ÈanÛ, kter˘m
poskytovala „krásn˘ v˘hled na pÛvabné prostranné údolí, od Lipníka a Hranic táhnoucí se k Host˘nu a odtud ku KromûﬁíÏi, k Tovaãovu a Olomúci“.
Samotná Skalka tvoﬁila jiÏní v˘bûÏek severojiÏnû probíhajícího hﬁebenu
z devonského vápence ukonãeného na severu dosud ãásteãnû zachoval˘m,
zalesnûn˘m pahorkem Hradiska. Kolem vápencov˘ch skal se pÛsobením
ostr˘ch a vûtrn˘ch bouﬁí za chladn˘ch period, zvlá‰tû poslední doby ledové, ukládaly nûkolikametrové návûje jemného písku a prachu — spra‰í.
Mohutn˘ spra‰ov˘ pokryv posledního v˘kyvu doby ledové nakonec pﬁekryl
i sídli‰tní stopy lovcÛ mamutÛ a vymodeloval koneãnou podobu pﬁedmostského návr‰í.
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Obr. 3. Pﬁedmostí. Faksimile deníku K. J. Ma‰ky s pÛvodními skicami polohy lidsk˘ch koster. Podle
Svoboda 2000, 24

Nejedná se ale o podobu krajiny, která se pﬁed námi r˘suje v souãasné
dobû. Bohatá zásoba vápence a kvalitní cihláﬁské hlíny — spra‰í, znamenala zkázu nejen v˘jimeãné pﬁírodní lokality, ale pﬁedev‰ím zniãení archeologického nalezi‰tû. Masivní prÛmyslovou tûÏbou zahájenou ve druhé polovinû 19. století bylo vápencové jádro Skalky zcela odtûÏeno. Souãasnû s tûÏbou vápencového kamene narÛstal i odkop spra‰í po obvodu Skalky za úãelem cihláﬁské v˘roby. O tom, Ïe se jednalo o bohaté zásoby cihláﬁské hlíny,
svûdãí zaloÏení tﬁí cihelen, které obkrouÏily pﬁedmostské návr‰í na pﬁelomu 19.—20. století. Jen pro pﬁedstavu: kronikáﬁské záznamy uvádûjí v prvních desetiletích 20. století roãní produkci ãtrnáct milionÛ kusÛ cihel. OdtûÏenou lokalitu pﬁekryla v 80. letech 20. století panelová sídli‰tní zástavba.
Západní okraj pÛvodní Skalky vymezuje ponechan˘ zalesnûn˘ pás spra‰e „rohlíkovitého“ tvaru. Severní okraj b˘valé Skalky nám dosud pﬁipomíná vystupující vápencov˘ blok v parku poblíÏ mateﬁské ‰koly. V˘chodním
smûrem zasahovala skála do míst souãasné panelové zástavby ulice Hranické.
V˘‰kovou úroveÀ krajiny, na které se rozkládalo sídli‰tû mladopaleolitické spoleãnosti, nám pﬁibliÏuje odkrytá terénní prezentace v Památníku
lovcÛ mamutÛ. Je zde patrné mírné stoupání terénu smûrem od památníku ke Skalce. Z toho vypl˘vá, Ïe úroveÀ terénu, na kterém se rozkládalo
sídli‰tû lovcÛ, byla o cca 2—2,5 m v˘‰e neÏ je souãasn˘ povrch, s mírn˘m
spádem k západu. Pﬁedmostsk˘ hﬁbitov, jako jedin˘ pozemek v centru Pﬁed-
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Obr. 4. Pﬁedmostí. Pohled od západu na okraj jámy po vytûÏené „Skalce“. V pozadí vápencov˘ blok. Stav
lokality ve 20. letech 20. století. MZM Brno

mostí, pﬁedstavuje pÛvodní v˘‰kovou úroveÀ terénu pﬁed zahájením prÛmyslové tûÏby v druhé polovinû 19. století.
V dobû prvních archeologick˘ch objevÛ byla jiÏ Skalka odtûÏena do
hloubky. K. J. Ma‰ka uvádí, Ïe v˘zkum byl veden jen nûkolik metrÛ od
okraje hluboké jámy po vytûÏen˘ch vápencích (obr. 4). Nejprve pﬁi severním okraji (tzn. poblíÏ vyãnívajícího vápencového bloku ve ‰kolní zahradû)
zachytil skládku mamutích kostí. Nûkteré byly odkryty ve svislé poloze
a dosahovaly aÏ v˘‰e 30 cm nad úroveÀ kulturní vrstvy. Spodní ãástí byly
zapu‰tûny do ãisté spra‰e — v souãasné dobû se odborníci pﬁiklánûjí k názoru, Ïe nálezovou situaci lze interpretovat jako zbytky budovan˘ch pﬁístﬁe‰kÛ paleolitického sídli‰tû.
Vlastní hrobová jáma byla mûlce zahloubena pod úroveÀ okolní kulturní vrstvy s orientací jihozápad — severov˘chod. Lidské kosti ji naplÀovaly do v˘‰e 30 cm a v severní ãásti byly pﬁekryty vápencov˘mi kameny
(obr. 5). Kosterní pozÛstatky lidí nejevily Ïádné známky poru‰ení úloÏn˘ch
pomûrÛ. Badatel se pﬁiklonil k názoru, Ïe se jedná o jednorázov˘ pohﬁeb
zemﬁel˘ch, tûla byla uloÏena spolu zámûrnû a tedy pﬁedstavují „hromadn˘
hrob“ kryt˘ kamenn˘m záklopem. Nûkolik kosterních artefaktÛ se nacházelo mimo hrobov˘ areál, v místech kde chybûl kamenn˘ záklop. Zﬁejmû se
jednalo o rozvleãenou koﬁist drobn˘ch ‰elem (vlk, li‰ka). K záklopu hrobu
patﬁily také dvû symetricky uloÏené mamutí lopatky a dvû mamutí spodní ãelisti a lopatky situované u jiÏního okraje hrobu. Nedaleko hrobu byly
také zachyceny zbytky medvûdí lebky. Lidské kostry leÏely z vût‰í ãásti ve
skrãené poloze, ale nûkteré i pﬁes sebe, pﬁeváÏnû hlavou k severu. Zpravidla ve‰keré dochované jednotlivé kosti koster spoãívaly v anatomickém
poﬁádku, nûkteré ãásti ale byly oddûleny a posunuty. Ani jedna lebka se
nezachovala celá. Pozdûji se K. J. Ma‰kovi podaﬁilo pﬁi konzervaci sestavit deset témûﬁ úpln˘ch lebek.
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Obr. 5. Pﬁedmostí. Rekonstrukce pohﬁebního areálu „lovcÛ mamutÛ“. Podle B. Klímy

Ma‰ka byl zku‰en˘ paleontolog a provedl i první antropologická posouzení. Jeho závûry potvrdil pozdûj‰í podrobn˘ antropologick˘ rozbor
J. Mattiegky, kter˘ vy‰el pod názvem „Homo pﬁedmostensis“ jako dvousvazkové dílo v roce 1934 a 1938. Bylo prokázáno, Ïe pohﬁbení pﬁíslu‰eli
k typu Homo sapiens sapiens. Dosahovali vysokého a ‰tíhlého vzrÛstu
a vynikali silou a obratností. Nejstar‰í muÏ dorostl do v˘‰ky 180 cm, nejvy‰‰í Ïena do 160 cm. Lebky vykazovaly vesmûs podlouhl˘ dolichocefalní
tvar. Nad silnû vyvinut˘mi nadoãnicov˘mi oblouky se u muÏÛ zvedalo nízké ãelo, nos byl vyãnûl˘, brada znaãnû vystouplá. J. Matiegka usoudil, Ïe
kostry patﬁily jednotnému rodovému typu, v nûmÏ se odráÏela i kmenová
pﬁíslu‰nost. Vysvûtloval tak nûkteré zvlá‰tní znaky na kostrách. Patﬁily
k nim závaÏné detaily, jednotné vÏdy na nûkolika lebkách, zvlá‰tû úplná
absence temenních otvorÛ, jednotn˘ prÛbûh ‰ípového ‰vu, vyboãení venosního sagitálního splavu do pravé strany aj. Podobné dûdiãné znaky se
vyskytovaly i na ostatních ãástech koster.
V hrobové jámû nebyly nalezeny Ïádné ozdoby, pracovní v˘bava. Nebyly zji‰tûny ani stopy po ãerveném barvivu, které, jak známe z jin˘ch nalezi‰È, hrálo dÛleÏitou roli v Ïivotû pravûk˘ch lovcÛ — symbolizovalo barvu
krve a Ïivota. Stopy ãerveného barviva byly ale rozpoznány v kulturní vrst-

9

vû okolo, aÈ uÏ v podobû pevn˘ch hrudek krevele ãi rozetﬁeného a rozpt˘leného barviva. Nepochybnû jiÏ existoval zatím blíÏe neznám˘, ale urãit˘
jednotn˘ zpÛsob rituálního ukládání pohﬁbívan˘ch jedincÛ. Napﬁíklad ve
spoleãném trojhrobu ze stejného ãasového období, odkrytém v Dolních Vûstonicích, byly hlavy mrtvol obaleny zeminou promísenou prá‰kov˘m ãerven˘m barvivem. Nepﬁítomnost ãerveného barviva v hrobové jámû spojoval objevitel K. J. Ma‰ka s náhl˘m tragick˘m úmrtím znaãné ãásti obyvatel sídli‰tû. DÛleÏit˘m se jeví nález velkého kruhovitého terãe se stﬁedov˘m otvorem, vyﬁezaného z deskovitého písãitého jílovce, uãinûn˘ ve
v˘chodním sektoru hrobu. Jedná se nejen o doklad zvládnutí technologie
zpracování kamene vrtáním, ale také patrnû odkazuje na kultovní v˘znam.
Napﬁ. dva provrtané kamenné kruhy ze slínovce byly objeveny roku 1891
v hrobu muÏe — ‰amana, ve Francouzské ulici v Brnû. V ‰ir‰ím prostoru
Euroasie se podobné kruhy pouÏívaly ke kultovním úãelÛm je‰tû v historick˘ch dobách.
Mimo lidsk˘ch kosterních pozÛstatkÛ nalezen˘ch v hrobové jámû bylo
v prÛbûhu let 1882—1895 nalezeno pﬁi v˘zkumech je‰tû dal‰ích devût osamocen˘ch antropologick˘ch fragmentÛ. Ty byly roztrou‰eny v ‰ir‰ím severozápadním pásu podél masivu Skalky.
V˘znam odkrytého hrobu spoãívá pﬁedev‰ím v mimoﬁádné hodnotû kosterních pozÛstatkÛ samotn˘ch obyvatel sídli‰tû. UmoÏÀuje ve srovnávacích studiích dedukce o poãetnosti, skladbû a spoleãenské organizaci obyvatel sídli‰tû. Odborné antropologické rozbory vykreslují pÛvodní podobu,
tûlesné vlastnosti a znaky obyvatel sídli‰tû lovcÛ mamutÛ, zdravotní stav,
úmrtnost aj. Ojedinûl˘ nález je i po více jak sto letech v centru pozornosti
vûdcÛ mnoha vûdních oborÛ. Není uÏ bohuÏel moÏno studovat originály.
Ty zniãil koncem 2. svûtové války poÏár mikulovského zámku, kde byly uloÏeny. Souãasná vûda se soustﬁedila na revizi nálezové situace objevu koster za pouÏití moderní metodologie. Podrobnou anal˘zou jsou zkoumány
pÛvodní v˘kopové deníky K. J. Ma‰ky, studie K. Matiegky a originální fotodokumentaãní materiál dochovan˘ na sklenûn˘ch fotografick˘ch deskách.
V plné míﬁe jsou vyuÏívána analogická porovnání a metody prvním badatelÛm je‰tû neznámé (tafonomie, paleogenetika apod.).
Akumulace dvou desítek lidsk˘ch koster, dospûl˘ch i dûtí, na jediném
místû je mimoﬁádn˘ jev. Zvlá‰È kdyÏ si uvûdomíme, Ïe hroby s kosterními
pozÛstatky z tohoto období jsou pomûrnû vzácné. Navíc se jedná o hrob
v otevﬁené krajinû a nikoliv v jeskyni. Série z Pﬁedmostí pﬁedstavují nejvût‰í „vzorek“ populace lovcÛ mamutÛ nalezen˘ v jedné lokalitû. Dne‰ní
interpretace se pﬁiklánûjí více k alternativû postupného pohﬁbívání v relativnû krátkém ãasovém horizontu — kosterní materiál pravdûpodobnû náleÏí jedné populaci. To by také vysvûtlovalo urãité naru‰ení koster, neboÈ kaÏdé vloÏení nového tûla deformuje situace pﬁedchozí. Pﬁipou‰tí i moÏn˘ rozptyl do okolí, kde byla lidská tûla více ãi ménû zámûrnû ponechána pÛsobení ‰elem, sesuvÛ a dal‰ích pﬁirozen˘ch faktorÛ. Tomu odpovídají jednotlivé lidské kosterní artefakty nalezené v ‰ir‰ím okruhu. Rozpt˘lené lidské kosti v kulturních vrstvách mohou také znamenat, Ïe zesnulí mohli b˘t
ukládáni na úrovni zemû nebo nad zemí a jen v˘jimeãnû pak jejich vybrané zbytky uloÏeny do zemû. Nebyl dokázán ani souvisl˘ pokryv koster
mamutími lopatkami. Spí‰e se jednalo o zakrytí nûkolika koster v okrajo-
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v˘ch polohách pohﬁebního areálu. TotéÏ se t˘ká kamenného záklopu, kter˘ se na místo dostal pravdûpodobnû pﬁirozen˘mi sesuvy ze Skalky. Masiv
Skalky sehrál zﬁejmû urãující roli pﬁi v˘bûru pohﬁebního místa. I kdyÏ pﬁesnû neznáme reliéf pÛvodní Skalky, lze dedukovat, Ïe skála ozaﬁovaná
posledními paprsky zapadajícího slunce mohla ovlivnit v˘bûr hrobového
místa. Hypotéza hrobu s postupn˘m pohﬁbíváním by navíc znamenala urãit˘ pﬁedstupeÀ pevnû lokalizovaného pohﬁebního areálu.
Sto dvacet let, které uplynuly od objevu hrobového areálu v Pﬁedmostí,
znamenalo také znaãné promûny pﬁedstav o kultuﬁe, sociální struktuﬁe
a schopnostech mladopaleolitick˘ch loveck˘ch spoleãností. Stavbou tûla to
byli atletiãtí lidé, nijak v˘raznû se neodli‰ující od souãasné populace. Na
základû vyhodnocení nálezov˘ch okolností z Pﬁedmostí a obdobn˘ch lokalit si musíme také poopravit vÏitou pﬁedstavu spoﬁe odûn˘ch a zpustle pÛsobících jedincÛ, jak je známe z mnoha star‰ích vyobrazení. Vysokou znalost
‰ití odûvÛ z kÛÏí dokládá mimo jiné ãetnost nalezen˘ch kostûn˘ch ‰ídel.
Nálezy uãinûné na archeologické lokalitû v Pﬁedmostí z období lovcÛ
mamutÛ sv˘m v˘znamem nabyly svûtové proslulosti. Lze jen stûÏí pochopit, proã je dosud tak nev˘raznû propagováno, a v samotném Pﬁedmostí
chybí ucelená prezentace urãená jak pro odborníky, tak pro ‰irok˘ okruh
zájemcÛ od nás i ze zahraniãí. Pﬁitom iniciativy smûﬁující k vytvoﬁení
památníku, kter˘ by dÛstojnû pﬁipomínal svûtovû proslulou lokalitu, lze
sledovat jiÏ koncem 19. století, kdy byla ukonãena první etapa v˘zkumÛ.
Unikátní objevy vzbudily velk˘ zájem odborníkÛ z celého svûta i laické
veﬁejnosti. K nejv˘znamnûj‰ím nálezÛm lze pﬁiﬁadit odkryv pohﬁebního
areálu situovaného pod stûnou Skalky, kter˘ obsahoval pozÛstatky dvaceti lidsk˘ch koster, rytinu pﬁedmostské Venu‰e na mamutím klu, plastiku
mamuta vyﬁezanou z mamutího klu, so‰ku rosomáka z hlíny, kosti zdobené rytinou, mnoÏství pazourkov˘ch a kostûn˘ch nástrojÛ atd.
První upomínkou bylo zﬁízení ‰kolní archeologické kabinetní sbírky
v pﬁedmostské ‰kole zaãátkem 20. století, která má své pokraãování v podobû souãasného Malého ‰kolního muzea umístûného v prostorách Z· v Pﬁedmostí, a nauãné stezky (Mikulík 2010).
Ve 30. letech 20. století krystalizovala snaha pﬁedmostského starosty
Josefa Knejzlíka o vybudování Památníku pravûku, kde mûly b˘t vystaveny kopie nejvzácnûj‰ích objevÛ s v˘jevy ze Ïivota diluviálních lidí. Zv˘‰enou iniciativu vyvolal obrovsk˘ zájem veﬁejnosti o kostru mamuta sestavenou z pﬁedmostsk˘ch nálezÛ, která byla vystavena v roce 1928 v pavilonu Anthropos v Brnû. Obsáhl˘ projekt památníku, nad jehoÏ realizací pﬁevzalo zá‰titu ministerstvo ‰kolství a národní osvûty, zastavila nûmecká
okupace. Za zmínku stojí návrh geologa Karla Îebery z 50. let 20. století,
kter˘ si pﬁedstavoval na vrcholku Hradiska v Pﬁedmostí betonového mamuta „zvící Stalinova pomníku na Letné“. V roce 1971 provádûl v˘zkum
v Pﬁedmostí Bohuslav Klíma, kter˘ navrhl místo architektonického monumentu zakonzervovat a zpﬁístupnit zbytek kulturní vrstvy s odkryt˘mi
autentick˘mi kostmi zvûﬁe doby ledové. Dﬁevûná krytá expozice byla zﬁízena na rohu pﬁedmostského hﬁbitova (v tûsné blízkosti souãasného památníku). Tato nedostateãnû chránûná prezentace v‰ak byla po nûkolika letech
zniãena. V rámci panelové sídli‰tní zástavby byla v roce 1989 instalována
v blízkosti nalezi‰tû travertinová plastika nazvaná Sonda do pravûku.
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Projekt památníku lovcÛ mamutÛ, kter˘ by po vzoru zniãené expozice
vybudované B. Klímou pﬁedstavoval autentick˘ v˘sek kulturní vrstvy období lovcÛ mamutÛ, vznikal od poãátku tohoto tisíciletí (Svoboda 2013). V létû
roku 2006 probûhla vlastní realizace památníku situovaného u severov˘chodního nároÏí hﬁbitova v Pﬁedmostí. Postupn˘ odkryv prokázal, Ïe zvíﬁecí kosti jsou rozvleãeny na mírném svahu ve smûru od b˘valé Skalky.
Tato úroveÀ také urãuje v˘‰ku terénu, na kterém se rozkládalo sídli‰tû lovcÛ mamutÛ. V plo‰e v˘raznû kumulují velké celé kosti mamutÛ, ojedinûlé
skelety a ãásti skeletÛ stﬁedních a mal˘ch zvíﬁat i drobné fragmenty kostí, ãásteãnû se stopami opálení. âást kostí je poﬁezána kamenn˘mi nástroji tak, jak ãlovûk ulovené zvíﬁe na místû zpracovával a zuÏitkoval. Podle
poãtu jedincÛ je nejvíce v prezentované plo‰e pavilonu zastoupen mamut
(60 %) a kÛÀ (8,5 %). Sob, zajíc, li‰ka, vlk, lev, tuﬁi a ptáci jsou zastoupeni
jedním jedincem. Z hlediska vûku lze napﬁ. konstatovat, Ïe 11 mamutÛ bylo
dospûl˘ch a 4 mláìata, u konû jeden jedinec dospûl˘ a jedno nenarozené
hﬁíbû, ostatní zvíﬁata byla dospûlá. V kulturní vrstvû bylo nalezeno také
men‰í mnoÏství pazourkov˘ch nástrojÛ. Odkrytá situace v pavilonu pﬁímo
v autentickém prostﬁedí pﬁedstavuje unikátní pohled na okrajovou ãást sídli‰tû lovcÛ mamutÛ z doby pﬁed cca 27 000 lety, kde byl pohazován odpad
ze zvíﬁecích kostí. Rozbor kostûného materiálu, dle zastoupeného mnoÏství
mamutích kostí, dokazuje nejen, jak v˘znamnou roli hrál uloven˘ mamut
pﬁi pﬁeÏití lovecké skupiny v drsn˘ch podmínkách, ale také pﬁedstavuje
rozmanitost fauny doby ledové. Skuteãnosti oprávnûnû naznaãují, Ïe se
nejedná o sezónní sídli‰tû, ale spí‰e prÛbûÏn˘ celoroãní pobyt lovecké skupiny v Pﬁedmostí.
Posledním návrhem, kter˘ ãeká na svou realizaci, je zpracovan˘ projekt
nazvan˘ „Svût lovcÛ mamutÛ“. Jedná se o stavbu rozsáhlého areálu v reliéfní plo‰e Hradiska v Pﬁedmostí, kde byly archeologick˘m v˘zkumem doloÏeny dÛkazy o pobytu ãlovûka neandrtálského v dobû pﬁed více jak 100 000
lety. Projekt provází náv‰tûvníka krajinou lovcÛ mamutÛ, kde se seznamuje s florou a faunou té doby a postupnû je vtahován do loveck˘ch, ﬁemesln˘ch, umûleck˘ch a rituálních aktivit lovcÛ. Jedná se o pﬁedstavení komplexního obrazu Ïivota na‰ich dávn˘ch pﬁedkÛ ve svûtle posledních vûdeck˘ch závûrÛ.
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Kdy se narodil Karel star‰í ze Îerotína
V leto‰ním roce jsme si pﬁipomínali 450. v˘roãí narození Karla star‰ího
ze Îerotína. Zatímco o pﬁesném roku a mûsíci narození není pochyb, konkrétní den není tak jist˘. První KarlÛv Ïivotopisec vycházející dÛslednû
z archivních pramenÛ, Petr rytíﬁ Chlumeck˘, archiváﬁ, historik a politik,
ve svém díle Carl von Zierotin und seine Zeit, vydaném v Brnû 1862, uvádí datum 14. záﬁí 1564, a to podle Karlova deníku z cest, kde si ten k 10.
kvûtnu 1588 zaznamenal latinsky, co zde uvádíme v ãeském pﬁekladu:
„Ráno hust˘ dé‰È. Pozdûji jasné nebe. Pﬁi‰el jsem do Brand˘sa, otcovského
mûsteãka, kde je dvÛr, v nûmÏ jsem se narodil roku 1564 14. záﬁí.“ Dále
Chlumeck˘ uvedl, Ïe den 14. záﬁí je podle starého kalendáﬁe, den 24. záﬁí
je podle nového kalendáﬁe.1
To byl ohlas té skuteãnosti, Ïe v roce 1582 byla pﬁijata reforma oznaãovaná podle papeÏe ¤ehoﬁe XIII. a zaveden tzv. gregoriánsk˘ kalendáﬁ. Princip reformy spoãíval v tom, Ïe po 4. ﬁíjnu následoval hned 15. ﬁíjen, tudíÏ
bylo z kalendáﬁe ubráno deset dní. Na Moravû byl nov˘ kalendáﬁ zaveden
ze 4. na 15. ﬁíjna 1584.2
Je‰tû pﬁed Chlumeck˘m ale uvedl moravsk˘ osvícenec Josef Vratislav
Monse v rámci edice nûkter˘ch Îerotínov˘ch dopisÛ, vydané v roce 1781,
tuto skuteãnost a doplnil ji dal‰ím údajem, tentokrát z nápisu na rakvi
Karla star‰ího ze Îerotína, kter˘ uvedl ve své práci Karl Joseph von Bienenberg: „Léta Pánû 1636. dne 9. mûsíce Octobris vysoce urozen˘ pán, pan
Karel z Îerotína, pán na hradû Pﬁerovû a Brandejse nad Orlicí, J. Mil. Cís.
rada a komorník, vykonav vûku svého 72. léta a 15. dnÛv. Z Ïivota bídného skrze smrt ‰Èastnû a blahoslavenû vykroãiv‰e odpoãívá. Tûlo pak od
mil˘ch pﬁátel v této schránce poloÏené blahoslaveného vzkﬁí‰ení oãekává…“ 3
Odeãtením dostal datum 24. záﬁí podle nového kalendáﬁe, odeãtením dal‰ích deseti dní se dostal k datu 14. záﬁí.4 AÏ do konce 19. století bylo za
datum Karlova narození povaÏováno 14. záﬁí. Toto datum nese i pamûtní
deska odhalená v roce 1897 na domû, kter˘ stojí v Brand˘se nad Orlicí
v místech, kde stálo panské sídlo, v nûmÏ se Îerotín narodil.5
1 CHLUMECKY, P. Ritter v.: Carl von Zierotin und seine Zeit. Brünn 1862, s. 131. Zemsk˘ archiv v Opavû, poboãka Olomouc, fond
Rodinn˘ archiv ÎerotínÛ Bludov, inv. ã. 395, sign IV- 2869, ã. kn. 21, fol. 21b.
2 O zavedení reformy v ãesk˘ch zemcích a na Moravû zvlá‰tû viz BLÁHOVÁ, M.: Historická chronologie. Praha 2001, s. 119—
126; KOLLMANN, J.: Zavedení gregoriánského kalendáﬁe v ãesk˘ch zemích. Sborník archivních prací, 1974, s. 3—41; ZMRZLÍKOVÁ-BRETTSCHNEIDEROVÁ, ·. M.: Pﬁíspûvek k dûjinám pﬁijetí gregoriánského kalendáﬁe na Moravû. Zprávy Krajského vlastivûdného muzea v Olomouci, 1963, ã. 111, s. 14—18; K historii promûny kalendáﬁe Juliánského v âechách. Památky archeologické, 1863, s. 188.
3 BIENENBERG, K. J. von: Versuch über einige merkwürdige Alterthümer im Königreich Böhmen. Zweites Stück. Königgratz 1779,
s. 52—53. Srovnej ·EMBERA, A.: Hrob Karla z Îerotína a krypta Ïerotínská v Brandejse. âasopis ãeského musea 1840, s. 182—
186; DVORSK¯, F.: O hrobce ÎerotínÛv v Brand˘se nad Orlicí. âasopis Musea Království ãeského, 1878, s. 413—430; SEDLÁâEK, A.: Hrady, zámky a tvrze království âeského. 1. díl. Chrudimsko. Praha 1882, s. 139—144; KOU¤IL, M.: O pokusu pﬁenést ostatky ÎerotínÛ do V. Losin r. 1727. Severní Morava, 1963, ã. 9, s. 41—45.
4 MONSE, J. W.: Caroli L. B. a Zierotin. Epistolae Selectae. Brunae, per Joannem Siedier Factorem, 1781, fol. A2b—A3a.
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Stránka z deníku Karla star‰ího ze Îerotína. MZA Brno

V roce 1886 se v ãasopisu Zlatá Praha v ãlánku o Karlu star‰ím ze Îerotína objevilo bez bliÏ‰ího vysvûtlení datum 15. záﬁí, které pak opakoval
autor biografického hesla v Ottovû slovníku nauãném v roce 1908 Jan Slavík. V‰eobecné platnosti se pak tomuto datu dostalo po vydání první moderní ãesky psané biografie z pera Otakara OdloÏilíka z roku 1936. Ani tento
autor ale neuvádí, jak dospûl k onomu datu narození.6 Je‰tû ale o rok dﬁí-
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ve Franti‰ek Hrub˘ v Ïivotopisné stati o Îerotínovi, uveﬁejnûná ve sborníku TvÛrcové dûjin, za datum Karlova narození uvádí 24. záﬁí 1564.7
Lze se domnívat, Ïe k datu 15. záﬁí se autoﬁi dopracovali zcela mechanick˘m odeãtením 15 dní od 9. ﬁíjna (datum úmrtí), uveden˘ch v nápisu na
rakvi. Tím dostaneme vlastnû datum 25. záﬁí (za pﬁedpokladu, Ïe zapoãteme i den 9. ﬁíjna). Odeãtením dal‰ích deseti dní se dostáváme k datu
15. záﬁí podle starého kalendáﬁe.
Pochybnosti o datu narození má i uznávan˘ znalec Ïivota a díla Karla
star‰ího ze Îerotína profesor Tomá‰ Knoz. Lze tak soudit z toho, Ïe ve své
knize DrÏavy Karla star‰ího ze Îerotína uvedl: „Byla to ona zámecká budova, kde se o deset let pozdûji, údajnû 15. záﬁí 1564, narodil Karel st. ze Îerotína.“ 8
Lze se domnívat, Ïe správné je datum 14. záﬁí 1564, které uvedl sám
Îerotín ve svém deníku a ve vûku, kdy mûl dobré povûdomí o datu svého
narození a jiÏ si byl vûdom v˘znamu tohoto v˘roãního dne. Na druhou stranu není jasné, kdo a kdy opatﬁil rakev se Îerotínov˘mi ostatky nápisem
s uveden˘m ãíseln˘m údajem 72 let a 15 dní, o nûmÏ nevíme, jak k nûmu
autor nápisu do‰el. Abychom se dostali k datu 14. záﬁí, nezapoãítáme pevn˘ den 9. ﬁíjna a dostaneme se k datu 24. záﬁí dle nového kalendáﬁe, jak
ostatnû uãinil i Franti‰ek Hrub˘.

5 Viz napﬁ. D’ELVERT, Ch.: Die Zierotine. In: Taschenbuch für die Geschichte Mährens und Schlesiens. Brünn 1826, s. 93—160,
zvl. 125—126; BRANDL, V.: Karel star‰í z Îerotína. Moravská orlice, 6. 9. 1864, s. 1; Spisy Karla star‰ího z Îerotína. Brno 1866,
s. VII; RiegrÛv slovník nauãn˘, 1873, 10. sv., s. 487; JIREâEK, J.: RukovûÈ k dûjinám literatury ãeské do konce XVIII. vûku. 2.
svazek, Praha 1876, s. 369; DUDIK, B.: Karl’s von Îerotín böhmische Bibliothek in Breslau. Prag 1877, s. 3; HERBEN, J.: Karel
ze Îerotína. Vzpomínka na úmrtí jeho pﬁed 250 lety. Praha 1886, s. 8; KADLâÍK, F. B.: Dûje i pamûti Brandejsa nad Orlicí. Praha 1886, s. 66; HERBEN, J.: Karel z Îerotína. Svûtozor, 8. 10. 1866, ã. 44, s. 701—702; Karel ze Îerotína. Na‰inec, 8. 10. 1886,
ã. 119, s. 1.
6 Karel st. ze Îerotína. Zlatá Praha III, 1886, s. 698. Heslo Karel star‰í ze Îerotína. OttÛv slovník nauãn˘, 1908, s. 820. ODLOÎILÍK, O.: Karel star‰í ze Îerotína 1564—1636. Praha 1936, s. 13.
7 HRUB¯, F.: Karel star‰í z Îerotína. In: TvÛrcové dûjin. Praha 1935, s.. 240.
8 KNOZ, T.: DrÏavy Karla star‰ího ze Îerotína. Brno 2011, s. 51. Také v jeho poslední velké práci o Îerotínovi není pﬁesné datum
narození uvedeno. Viz KNOZ, T.: Karel star‰í ze Îerotína. Don Quijote v labyrintu svûta. Praha 2008, s. 39, 110, 139.
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Zji‰Èovací archeologick˘ v˘zkum zvonice
v Dﬁevohosticích
Objekt renesanãní zvonice je situován na parcele ã. 925, v blízkosti centrálního námûstí mûstyse Dﬁevohostice, na nevelkém prostranství v˘chodnû od kostela sv. Havla (obr. 1). Jedná se o solitérní zdûnou stavbu vystavûnou na ãtvercovém pÛdorysu 6,45 × 6,33 m a dosahující v souãasné podobû v˘‰ky cca 24 m (obr. 2). Zvonice je památkovû chránûn˘m objektem a je
zapsána v Ústﬁedním seznamu nemovit˘ch kulturních památek âeské
republiky pod rejstﬁíkov˘m ãíslem 40470/ — 402.
Pﬁesná datace v˘stavby vûÏe slouÏící k umístûní zvonÛ (obr. 4, 5), jejíÏ
vznik je spojován s obdobím, kdy se v Dﬁevohosticích formovalo v˘znamné
regionální centrum pÛsobení jednoty bratrské, není dosud uspokojivû
vysvûtlena. Star‰í vlastivûdná literatura odkazuje nepochybnû na rok 1521
v souvislosti s dochovan˘m záznamem „o pohnání Naho‰ovsk˘ch k soudu,
Ïe nechtûjí zároveÀ s jin˘mi pﬁi stavbû vûÏe robotovat“ (Peck 1892, 172). Tato
interpretace byla podrobena kritickému rozboru historika F. Zapletala
(1929, 226), kter˘ upozornil na PeckÛv chybn˘ pﬁeklad nûmeckého slova
„wahrscheinlich“ (pravdûpodobnû), jeÏ uÏívá ¤ehoﬁ Voln˘ ve svém díle
„Kirchliche Topographie von Mahren“ v souvislosti s rokem 1521. Ed. Peck
pouÏil slovo „nepochybnû“ místo pﬁesnûj‰ího pﬁekladu „pravdûpodobnû“.
Zmínka o neochotû Naho‰ovsk˘ch robotovat pﬁi stavbû vûÏe se vztahuje
spí‰e k v˘stavbû vûÏe radnice na námûstí (Zapletal 1929, 226). Nejnovûji
se rozborem a pﬁekladem historick˘ch pramenÛ vztahujících se k datu zaloÏení zvonice zab˘vá historik Jiﬁí Lapáãek, kter˘ vychází z díla „Apographa Moraviae sive Copiae variarum litterarum“ Jana Jiﬁího Ignáce Stﬁedovského.1 Zde je uvedena zásadní zmínka: „V roce 1590 dﬁevohostiãtí pikarté postavili vûÏ mimo svou svatyni na hﬁbitovû, kde pochovávali, která i dnes
stojí osamocenû mimo farní kostel a má zvony.“
Dal‰í dÛleÏité informace v uvedeném pﬁekladu se vztahují k suterénu
zvonice „Pod vzpomínanou vûÏí se rozkládá krypta s klenutím, do
které se vchází zvlá‰tními kamenn˘mi schody od severu z pustého
hﬁbitova, vyuÏívá se k pohﬁbívání dûdiãn˘ch pánÛ Dﬁevohostic. Dnes
je zanedbaná a otevﬁená.“ 2
Souãasná podoba zvonice vznikla pravdûpodobnû aÏ v závûru 16. stol.
a pÛvodnû byla tato stavba asi zavr‰ena renesanãní atikou se stﬁechou krytou dﬁevûn˘mi ‰indely. Prostor okolo byl v letech 1590—1640 vyuÏíván jako
hﬁbitov.
Zvonice roku 1744 vyhoﬁela a následnû byl tento renesanãní objekt opraven v barokním stylu. Zvonová dubová stolice pochází z roku 1745. Na
1 Jan Jiﬁí Ignác Stﬁedovsk˘ (1679—1713), Apographa Moraviae sive Copiae variarum litterarum, X, s. 23—25.
2 Tento údaj Stﬁedovského se t˘ká stavu krypty na zaãátku 18. století.
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Obr. 1. Celkov˘ pohled od jihozápadu z pravého bﬁehu ﬁíãky Mo‰tûnky na kostel sv. Havla — b˘val˘
bratrsk˘ sbor a zvonici. Foto: Z. Schenk, 2014

Obr. 2. Celkov˘ pohled na objekt zvonice od v˘chodu. Foto: Z. Schenk, 2014
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Obr. 3. Pohled na Dﬁevohostice od severu. V˘ﬁez veduty ze 2. poloviny 18. století. Kostel sv. Havla —
b˘val˘ bratrsk˘ sbor z roku 1579 (1), zvonice (2), vûÏ radnice (3). SOkA Pﬁerov

Obr. 4. Pohled od jihozápadu na zvonové patro zvonice. Foto: Z. Schenk, 2014
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Obr. 5. Detail zvonové stolice a zvonu. Foto: Z. Schenk, 2014
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Obr. 6. Pohled od severu na dláÏdûnou cestu odkrytou ve zji‰Èovací sondû situované na v˘chodní stranû
objektu zvonice. Foto. Z. Schenk, foto 2014

Obr. 7. Detail dláÏdûné cesty odkryté v sondû poloÏené pﬁi severov˘chodní stranû zvonice. Foto. Z. Schenk,
2014
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vedutû Dﬁevohostic ze 2. poloviny 18. století patﬁí zvonice spolu s kostelem
sv. Havla a radniãní vûÏí na námûstí k hlavním dominantám obce (obr. 3).
Pozdûj‰í novodobé úpravy jsou pouze drobnûj‰í a ménû v˘znamné — napﬁ.
vstupní dveﬁe, stﬁe‰ní krytina, okenní Ïaluzie apod. (Smiﬁick˘ 1968, Hanák
2004, Kuãa 2001, Kokajslová 2012). Z kunsthistorického hlediska jde v pﬁípadû zvonice o prostou hranolovou stavbu opatﬁenou hladk˘mi fasádami
bez patrn˘ch architektonick˘ch ãlánkÛ a umûlecké v˘zdoby (Samek 1994,
423).
V rámci plánovan˘ch hydroizolaãních prací, spojen˘ch s celkovou opravou vnûj‰ího plá‰tû i interiéru zvonice, byl v lednu 2014 zahájen zji‰Èovací archeologick˘ v˘zkum, provádûn˘ pracovníky archeologického pracovi‰tû Muzea Komenského v Pﬁerovû. Hlavním cílem bylo prozkoumání pﬁedpokládan˘ch úrovní a skladby star‰ích podlah a dále ovûﬁení pﬁípadné existence krypty pod zvonicí.
V rámci pﬁípravn˘ch prací byla pracovníky obecního úﬁadu demontována stávající betonová podlaha a odstranûn ‰tûrkov˘ podsyp. Betonová podlaha zde byla poloÏena v roce 1925, kdy byl také upravován vstup do vûÏe
ze západní strany a letopoãet zanechali stavebníci vyryt˘ do schodi‰Èového stupnû.
Archeologick˘ v˘zkum prokázal, Ïe star‰í konstrukce podlah pod betonovou podlahou byly jiÏ v minulosti zcela odstranûny a podsypové vrstvy
nasedaly na kamenné klenutí. Postupnou preparací této kamenné konstrukce byla v celé pÛdorysné plo‰e interiéru vûÏe odkryta kamenná klenba (obr. 11). Konstrukce vystavûná z neopracovan˘ch kusÛ lomového kamene je pojena velmi kvalitním vápenopísãit˘m pojivem s vy‰‰ím obsahem
kouskového vápna a nábûhy klenby jsou pﬁizdûny k jiÏní a v˘chodní linii
základového zdiva vûÏe. Nad vrcholem klenebního oblouku v severním zdivu zvonice je patrná vyná‰ecí (odlehãovací) cihelná klenba s ojedinûl˘m
v˘skytem men‰ích kusÛ lomového kamene ve v˘plni. Na jiÏní stranû interiéru pﬁiléhá oblouk klenby k obvodovému zdivu vûÏe, od které je oddûlen
stavební spárou.
Z pﬁedbûÏného vyhodnocení vyplynulo, Ïe se nepochybnû jedná o stropní klenbu podzemní krypty s moÏnou existencí pÛvodního vstupu z vnûj‰í
severní, pﬁípadnû jiÏní strany zvonice. Tomuto závûru odpovídaly v˘sledky provedené mikrosondy, vedené pojivem klenby. Ta prokázala existenci
dutého prostoru, na coÏ poukazoval sekundárnû zazdûn˘ vûtrací komínek
o rozmûrech 15 × 15 cm umístûn˘ ve vrcholu klenby a v mlad‰í stavební
fázi zabudovan˘ odlehãovací ciheln˘ oblouk nad kamenn˘m klenutím
v severní pasáÏi obvodového zdiva zvonice. K zajímav˘m zji‰tûním lze pﬁiﬁadit nález nûkolika men‰ích zlomkÛ v˘dutí keramick˘ch nádob pravûkého stáﬁí, vyvzorkovan˘ch z pÛvodního zásypu prostoru, kter˘ vznikl mezi
linií základového zdiva vûÏe a v˘chodním nábûhem klenby krypty. Jedná
se o zeminu získanou v˘kopem základového zdiva, ãímÏ do‰lo k poru‰ení
archeologick˘ch objektÛ dokládajících blíÏe nespecifikovatelné lidské aktivity spadající rámcovû do období pravûku.
Na základû zji‰tûn˘ch skuteãností bylo rozhodnuto poloÏit archeologické zji‰Èovací sondy pﬁi jiÏní a severní vnûj‰í linii obvodového zdiva vûÏe.
V jiÏní pasáÏi nebyly po zaãi‰tûní odkrytého základového zdiva rozli‰eny
druhotné stavební zásahy, zdivo bylo v celé délce jednotné a realizované
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Obr. 8. Celkov˘ pohled od severu na zji‰Èovací sondu poloÏenou u severov˘chodní strany zvonice, v místû
zazdûného vstupu do krypty pod zvonicí. Foto. Z. Schenk

Obr. 9. Pohled od severov˘chodu na obnaÏené základové zdivo zvonice v místû, kde se v minulosti
nacházel vstup do krypty. Foto. Z. Schenk, 2014
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Obr. 10. Pohled od v˘chodu na provizorní dﬁevûn˘ pﬁístﬁe‰ek umístûn˘ nad zji‰Èovací sondou pﬁi
severozápadní stranû zvonice. V pozadí b˘val˘ bratrsk˘ sbor pﬁestavûn˘ na kostel sv. Havla. Foto. Z. Schenk

Obr. 11. Vypreparovaná klenba krypty odkrytá pod podlahou v interiéru zvonice. Foto. Z. Schenk, 2014
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v jedné stavební fázi. Z vrstvy ulehlé kamenité prachové hlíny, v hloubce cca 1,20 m od souãasné úrovnû
terénu, byl získán vût‰í fragment
okraje keramické nádoby z období
pravûku (obr. 16), jak tomu bylo
v pﬁípadû nálezu keramiky
u v˘chodní obvodové zdi vûÏe.
Zcela jiná situace se vyskytla pﬁi
hloubení zji‰Èovací sondy podél
severní linie obvodového zdiva zvonice (obr. 6). Pod naváÏkov˘mi vrstvami byl v hloubce cca 0,50 m od
stávající úrovnû zatravnûné plochy
zachycen a zaãi‰tûn pozÛstatek
kamenného chodníku (obr. 7). Konstrukci chodníku tvoﬁily desky lomového kamene stﬁední velikosti kladené naplocho do hlinitopísãitého
loÏe. Pod touto úrovní byl pﬁi dal‰ím
hloubení sondy v její v˘chodní
a západní ãásti nalézán fragmentární antropologick˘ materiál
z poru‰en˘ch hrobov˘ch uloÏení.
Prostﬁednictvím detektoru kovÛ
znaãky XP Deus byl v sekundární
poloze nalezen rovnûÏ muÏsk˘
mosazn˘ prsten a kovov˘ zlomek
Obr. 12. Zazdûn˘ vstup do krypty. Stav pﬁed otevﬁením.
v˘zdoby rakve.
Foto. Z. Schenk, 2014
Zaãi‰tûní odkrytého zdiva základového pasu jevilo ve stﬁední ãásti
známky jiného stavebního postupu — odli‰ná úroveÀ jednotliv˘ch vrstev,
pouÏití rozmûrovû odli‰n˘ch kusÛ lomového kamene, skladba pouÏitého
pojiva apod. S nejvût‰í pravdûpodobností se jednalo o stavební plombu
v místû pÛvodního vstupu do krypty (obr. 8, 9). Po svolané konzultaci se
zástupci památkové péãe a zástupci mûstyse bylo rozhodnuto pokraãovat
ve v˘zkumu odstranûním stavební plomby v max. prÛmûru 0,60 × 0,60 m.
Nad stavebním v˘kopem byl pracovníky obce vystavûn provizorní kryt˘ dﬁevûn˘ pﬁístﬁe‰ek (obr.10) chránící v˘kop pﬁed nepﬁízní poãasí a hrozícím nebezpeãím moÏného podmáãení obnaÏen˘ch základÛ zvonice.3 Prolomení zdiva prokázalo, Ïe se opravdu jedná o zazdûn˘ vstup do krypty (obr.
12). Za vnûj‰í zazdívkou dosahující tlou‰Èky 0,45 m se vyr˘sovalo dochované kamenné schodi‰tû zabudované do hmoty základového zdiva (tﬁi stupnû ‰íﬁky 0,30—0,36 m) s vnitﬁním kamenn˘m armováním ‰palet vstupu
(obr. 13). Odkryt˘ vnitﬁní prostor byl zmûﬁen v pÛdorysn˘ch rozmûrech
S — 3,45 m, V — 3,80 m, J — 3,95 m, Z — 3,60 m a je zaklenut kamennou
3 Touto cestou by archeologové Muzea Komenského v Pﬁerovû rádi vyslovili dík na‰im dvûma spolupracovníkÛm z ﬁad zamûstnancÛ Obecního úﬁadu v Dﬁevohosticích, kteﬁí se na v˘zkumu podíleli a mimo jiné zaji‰Èovali nutnou „logistiku“ zji‰Èovacího
archeologického v˘zkumu.

24

Obr. 13. Jihozápadní zadní stûna krypty. Foto. Z. Schenk, 2014

Obr. 14. Severov˘chodní stûna krypty se vstupním schodi‰tûm. Otvor v zazdívce vchodu. Foto. Z. Schenk,
2014
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Obr. 15. Jihozápadní a severov˘chodní stûna krypty v zdigitalizované podobû

klenbou, dosahující ve vrcholu klenby v˘‰ky 1,70 m (obr. 14, 15). Jedná se
o lícované, ﬁádkované reÏné zdivo z lomového kamene. Dno je tvoﬁeno jílovitopísãit˘m sedimentem svûdãícím o ãastém zaplavování podzemí krypty.
V prostoru pod vûtracím komínkem, zatemovan˘m dodateãnû men‰ími

26

Obr. 16. Zlomek okraje nádoby z pozdní doby kamenné. Kresba: P. Holcová

zlomky lomového kamene, je vysypán kuÏel stavebních sutí, kter˘ sem
napadal pﬁi stavebních úpravách interiéru vûÏe.
V celé plo‰e podlahy se nacházelo vût‰í mnoÏství zlomkÛ pﬁeváÏnû oxidaãnû pálené uÏitkové keramiky, vyrobené z jemnû plavené hlíny, urãené
pro modelaci tenkostûnn˘ch nádob (obr. 17). Ze zji‰tûn˘ch keramick˘ch
tvarÛ lze jmenovat hrnce, dÏbánky ãi talíﬁovité misky. Nejpoãetnûji zastoupen˘ tvar kuchyÀské keramiky pﬁedstavovaly trojnoÏky. Nalezen˘ soubor
keramiky lze datovat do období raného novovûku (17. století). Druhou nejpoãetnûj‰í skupinu nálezÛ tvoﬁily zlomky ãelních vyhﬁívacích stûn kachlÛ
polévan˘ch zelenou glazurou, které lze rámcovû datovat do prÛbûhu 17.
století (obr. 18). Ani podrobn˘m prÛzkumem nebyla zji‰tûna pﬁítomnost
antropologického materiálu ãi jak˘chkoliv zlomkÛ dﬁevité hmoty, zbytkÛ
textilií, knoflíkÛ, devocionálií apod., které by odkazovaly na existenci hrobového uloÏení.
Zji‰Èovací archeologick˘ v˘zkum zvonice v Dﬁevohosticích potvrdil existenci zdûné krypty v suterénu objektu s pÛvodním vstupem po kamenném
a pﬁíkrém schodi‰ti ze severní strany pÛvodního hﬁbitova, coÏ zcela v˘mluvnû koresponduje s popisem historika Stﬁedovského z poãátku 18. století.
Se vstupem do krypty patrnû souvisí odkryt˘ relikt pﬁístupového chodníku z kamenn˘ch ploten. Prostor byl odvûtráván svisl˘m vûtracím komínkem vyveden˘m v podlaze zvonice. Vzhledem ke skuteãnosti, Ïe ve vnitﬁním prostoru nebyly dochovány Ïádné dÛkazy o hrobovém uloÏení, zÛstá-
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Obr. 17. Zlomky okrajÛ hrncÛ a dÏbánÛ z období raného novovûku. Kresba: P. Holcová

vá nevyﬁe‰ena otázka zámûru jejího vybudování. Stavební fáze nasvûdãují o mlad‰ím zabudování kamenné krypty do jiÏ vystavûného objektu zvonice. Pravdûpodobnû nedo‰lo ani k vyloupení krypty v souvislosti s váleãn˘mi událostmi v prÛbûhu 17. století, neboÈ chybí jakékoliv konkrétní
doklady, které by se pﬁípadnû promítly v archeologickém záznamu. Hypoteticky lze uvaÏovat, Ïe pﬁípadná rakev s ostatky nûkterého z ãlenÛ rodiny majitelÛ panství, ãi dÛleÏitého ãlena jednoty bratrské byla pﬁed hrozícími váleãn˘mi událostmi pﬁenesena na bezpeãnûj‰í místo. Pﬁes existenci
nekrologia s konkrétními jmény nelze jednoznaãnû doloÏit, komu byl prostor urãen.
MnoÏství nalezen˘ch zlomkÛ uÏitkové keramiky ze 17. století nasvûdãuje, Ïe prostor krypty mohl b˘t druhotnû vyuÏíván jako provizorní útoãi‰tû ve váleãn˘ch obdobích, následnû do‰lo na poãátku 18. století k zazdûní a zasypání vstupu.
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Sborník Státního okresního archivu Pﬁerov 2014
Jiﬁí Lapáãek

Církevní a ‰kolské pomûry
v Dﬁevohosticích ve star‰í dobû
První zmínka o existenci kostela v Dﬁevohosticích je z roku 1371, kdyÏ
Drslav ze ·elnberka prodával majetky, které získal v roce 1358 od Sudka
z Dﬁevohostic. Jednalo se o polovinu mûsteãka Dﬁevohostice, tamní tvrz
a patronátní právo ke kostelu.1 Pﬁedpokládáme, Ïe jiÏ tehdy stál kostel
v centru mûsteãka, v místech dne‰ního parku na námûstí. Faráﬁ Tomá‰
Mnich, kter˘ v Dﬁevohosticích pÛsobil v letech 1815—1834, poznamenal,
Ïe za jeho ãasu (1820) kostel je‰tû mnozí staﬁí lidé pamatovali a uvádûli, Ïe
mûl úzká a vysoká okna, gotickou podobu, byl cel˘ ãern˘, pust˘ a bez klenutí, a byl obehnán zdí. U téhoÏ kostela b˘vali aÏ do roku 1786 pochováváni zemﬁelí. KdyÏ se roku 1891 rovnalo dﬁevohostické námûstí, pﬁi‰li na
základy a dlaÏbu starého kostela a na‰li téÏ jiné staroÏitnosti. V tûch místech stojí socha sv. Floriana.2
Fara stála pﬁes cestu v místech, kde je nyní na námûstí dÛm ãp. 13.
Faráﬁ Johannes Mathias Heintz poznamenal latinsky u v˘pisu z dûkanské
matriky k roku 1671: „Fara byla v onom domû ve mûstû, kter˘ nyní ob˘vá
Jiﬁí Dietmar, zedník, a nachází se hned vpravo vycházeje z mûsteãka do
Novosad, prÛãelí domu k severu do námûstí, dvÛr, vlastnû zahrada, je u uliãky vedoucí z mûsteãka k NovosadÛm a rozkládá se od domu jiÏním smûrem
aÏ ke staré, opu‰tûné synagoze, která je nyní obydlím rektora ‰koly.“ Hﬁbitov se rozkládal tam, kde pozdûji stál pansk˘ ml˘n, zvan˘ prostﬁední, ãp.
76. Sousední zahrada v dobû pﬁed protihabsbursk˘m povstáním byla rozdûlena na zahrady a bylo vybráno vhodnûj‰í místo tam, kde je hﬁbitov nyní.3
Doklad o zasvûcení svatému Havlu je pozdního data, teprve z roku 1671.
Svat˘ Havel, kter˘ byl mnichem-poustevníkem, byl populárním svûtcem
v období stﬁedovûké kolonizace. Pokud by to bylo v pﬁípadû dﬁevohostického kostela pÛvodní zasvûcení, mohli bychom z toho odvozovat, Ïe ke vzniku vsi do‰lo v rámci kolonizace ve 13. století.4
K dﬁevohostické farnosti patﬁily jiÏ v té dobû Naho‰ovice, Turovice, Radkova Lhota, Lipová a Kﬁtomil. Z Dﬁevohostic pocházel Petr (Petrus de Drze1 Zemské desky olomoucké (dále jen ZDO) I, kn. II, s. 63, ã. 95.
2 ¤ímskokatolická farnost Dﬁevohostice, Farní kronika, s 39. Srovnej PECK, E.: Okresní hejtmanství hole‰ovské. Hole‰ov 1892,
s. 181.
3 ¤ímskokatolická farnost Dﬁevohostice, Farní kronika, s. 9: „Residentiam vero Parochi fuisse illam domum in Oppido, quam nunc
inhabitat Georgius Dietmar murarius ut propriam, et manet immediate a dextris eunti alicui ex Oppido in Novam plateam, frontispicium domus huius ad septentrionem respicit plateam Oppidi, area vero (quae de facto hortellus est) penes plateam, qua ex
oppido itur ad Novam plateam porrigitur a domo meridiem versus, usque prope Synagogam veteram desertam, quae nunc habitatio Ludi Rectoris est.“ K situování starého hﬁbitova viz Stﬁedovsk˘, Apographa, X, s. 23—25. Viz téÏ SOkA Pﬁerov, Archiv mûsteãka Dﬁevohostice, inv. ã. 34 (registra gruntovní), fol. 164—166. Grunt Jiﬁíka Dubina, kerá slovie fara, kteráÏ skrz Jeho Milosti pána na místû bratrsk˘ho zboru praemutirovaná. V roce 1679 byla budova staré vyhoﬁelé fary odevzdána Jiﬁíkovi Dybmayerovi, zedníkovi, kdyÏ pﬁed tím na ni pﬁenesl majitel panství platy, roboty a povinnosti od bratrského sboru.
4 Zemsk˘ archiv v Opravû, poboãka Olomouc, fond ACO, Dûkanská matrika Hole‰ov, ã. kn. 183, fol. 50—53.
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Plánek Dﬁevohostic z r. 1727 se zakreslen˘mi objekty, o nichÏ je zmínka v pﬁíspûvku. MZA Brno

wohosticz), pravdûpodobnû klerik, kter˘ je autorem rukopisu Nového zákona, kter˘ dokonãil 14. kvûtna 1420 pro blíÏe nezjistitelného pana P.5
Jiné zprávy o církevních pomûrech aÏ do zaãátku 16. století se nám nezachovaly. Teprve z roku 1513 je zpráva, Ïe Mikulá‰ z Loukova odkázal dﬁe5 TRUHLÁ¤, J.: Catalogus codicum manu scriptorum latinorum... II. Praha 1906, s. 178, ã. 2120. Rukopis se poté podle dal‰í
Truhláﬁem oti‰tûné poznámky dostal do vlastnictví nûkterého z klá‰terÛ franti‰kánÛ observantÛ. XII. B. 15 Chart. a. 1420 ff. 220,
29,5 x 22 cm 1 m. Testamentum novum, f. 218 „Explicit liber, qui dicitur nowm testamentum dom. P. de … (nomen evulsum)
scriptus per manus Petri de Drzewohosticz a. 1420 finitus fer. III post festum Stanislai.“ Nota in operculo superiore: „Iste liber
est loco istius, qui dicitur confessio s. Bernhardi.“
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vohostickému kostelu v poslední vÛli 25 kop gro‰Û, které jeho bratr a dûdic
Jo‰t je‰tû v roce 1516 nesloÏil, a proto byl pohánûn u zemského soudu.6
Je velmi pravdûpodobné, Ïe po husitsk˘ch válkách se obyvatelé mûsteãka v pﬁeváÏné míﬁe pﬁiklonili k utrakvismu a ﬁím‰tí katolíci byli zastoupeni v mizivém poãtu. Utrakvistické knûÏstvo na základû basilejsk˘ch kompaktát bylo podﬁízeno olomouckému biskupovi a pouze v naléhav˘ch pﬁípadech se nûkteré záleÏitosti daly ﬁe‰it i pﬁed utrakvistickou konzistoﬁí
v Praze. Taková byla asi záleÏitost dﬁevohostického faráﬁe Matou‰e Moravce z Lipníku. Ten v roce 1545 sloÏil traktát, jehoÏ podstatou bylo, Ïe Kristus BÛh a ãlovûk není prav˘, neÏ pouh˘ ãlovûk, a pﬁipsal jej bratru Matûji, správci boskovického sboru. Prostûjovsk˘ faráﬁ Jan Zahrádka jej pﬁedloÏil konzistoﬁi, která zahájila ‰etﬁení. Spolu vinûni byli knûz Barto‰ z Bíliny, faráﬁ ve Veselí, a knûz Ondﬁej, faráﬁ v Znorovû, Ïe pomáhali knûzi
Matou‰ovi dotãen˘ traktát sepisovat a skládat. To oni pﬁed konzistoﬁí podobojí dne 8. listopadu 1546 odmítli a osvûdãili svou pravovûrnost. Knûz
Matou‰ jiÏ o mûsíc dﬁíve, 27. záﬁí, vlastnoruãním zápisem svÛj blud odvolal, nad to pak své odvolání pﬁednesl nejen v Praze v t˘nském kostele, ale
i v Prostûjovû slavnû pﬁed shromáÏdûnou obcí. „Druhé pod touÏ pﬁísahou
slibuji, Ïe dokudÏ jsem nejdéle Ïiv, tûch a takov˘ch i k tûm podobn˘ch bludn˘ch vûcí u víﬁe, jakÏ jsem pﬁede‰le sm˘‰lel, kteréÏ jsem i odvolal, nikdá více
kázati, uãiti, spisovati, ani Ïádn˘m vymy‰len˘m zpÛsobem v lidi vkládati
a vtru‰ovati nebudu.“ 7
Podle Wolného v roce 1521 byla pohnána obec Naho‰ovice, protoÏe
nechtûla pracovat na vûÏi jako ostatní lidé z vesnic. Woln˘ z toho dovozoval, Ïe ‰lo o stavbu zvonice a dodával, Ïe Ïe místo kolem patﬁilo kdysi ÏidÛm
a po jejich vyhnání slouÏilo k pohﬁbívání ãlenÛ jednoty bratrské, zatímco
nekatolická vrchnost byla pohﬁbívána v hrobce pod vûÏí. Dle soudobého opisu pÛhonu, v nûmÏ se objevuje datu 1529, ale nemusí se vztahovat pﬁímo
k textu, kter˘ nás zajímá, pohnal tehdej‰í majitel panství Bernard ze Îerotína a na Dﬁevohosticích Buriana a Jarolíma, bratry z Ba‰tû, Ïe jejich poddaní v Naho‰ovicích odmítli pomáhat ostatním usedl˘m lidem, kteﬁí pﬁíslu‰eli k dﬁevohostické faﬁe, dûlat zvonice a Ïe bratﬁi je k tomu nechtûli
donutit. Nález panského soudu vyznûl ve prospûch Bernarda, kter˘ dokázal, Ïe ves Naho‰ovice pﬁíslu‰ela k dﬁevohostické faﬁe a naho‰ov‰tí lidé vedle jin˘ch lidí k té faﬁe pﬁíslu‰ejících pomáhali u kostela. Proto byli povinni
se podle starodávného obyãeje zachovat a Dﬁevohostiãtí, kdyÏ by chtûli jaké
dílo, aneb opravy k tomu kostelu uãinit, byli povinni Naho‰ovské spolu
s jin˘mi osobami k tomu obeslat.8 Florian Zapletal pozdûji uvaÏoval o tom,
Ïe mohlo jít o vûÏ radniãní.9
Ze zápisu je ale zﬁejmé, Ïe ‰lo o povinnost farníkÛ k faﬁe. Muselo jít tedy
o stavbu ãinûnou ve prospûch utrakvistického kostela. Z toho vypl˘vá, Ïe
se jednalo o vûÏ stojící u farního kostela, dnes jiÏ neexistující, o níÏ se ale
dochovaly zprávy z pozdûj‰í doby. V dobû vysvûcení faráﬁe Tomá‰a Mnicha
na knûÏství (1793) stála je‰tû celá vûÏ, na které b˘val umíráãek, jenÏ po
zboﬁení vûÏe roku 1793 byl zavû‰en na zvonici. Dle poznámky v úãetní knize roku 1789 získala zdej‰í vrchnost ze staré vûÏe farnímu kostelu pﬁináleÏející na stavbu ‰koly v Dﬁevohosticích 23 ãtvereãních sáhÛ dílem kamení dílem cihel v úhrnné cenû 156 zl., a sice zadarmo dle vysokého naﬁízení
zemské vlády ze dne 7. ãervence 1789. Roku 1790 se úãtoval pﬁíjem 37 zl.
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25 kr. 2 denárÛ za shozenou stﬁechu vûÏe a za kamení prodané po stavbû
‰koly. Roku 1791 odvedl zednick˘ mistr Franti‰ek Letocha 75 zl. 19 kr. za
odprodané kamení od staré kostelní vûÏe a o dva roky pozdûji byla prodána zdej‰í obci zbylá stará vûÏ v licitaci za 45 zl. Je‰tû roku 1796 odvedl stavitel Letocha za kamení od staré vûÏe 12 zl. 56 kr. (a roku 1793 obnos 9 zl.
4 kr.).10
Nemohlo jít o stavbu dnes stojící zvonice, tu by nestavûli farníci mimo
areál farního kostela, ani by ji nestavûli ve prospûch jiného vyznání, jímÏ
byla jednota bratrská. Kromû toho je tato zvonice daleko mlad‰ího data.11
S Dﬁevohosticemi byl na ãas spojen v˘razn˘ pﬁedstavitel protestantismu Tobiá‰ Závorka Lipensk˘.12 Pocházel z Lipníku nad Beãvou, kde se jeho
otec Jiﬁí Závorka roku 1553 oÏenil s Markétou neznámého jména. Svatba
se konala v Lipníku, nûkteﬁí pﬁíbuzní pocházeli z Hranic. Hned pﬁí‰tího
roku 1554 (nejzaz‰í moÏn˘ termín je poãátek roku 1555) se narodil z tohoto manÏelství v Lipníku prvorozen˘ syn Tobiá‰. Jiﬁí Závorka byl podle v‰eho bratrem, nebo vlaÏn˘m utrakvistou jednotû naklonûn˘m. V tomto bratrském prostﬁedí vyrÛstal i mal˘ Tobiá‰ a získal i poãátky vzdûlání ve zdej‰í bratrské ‰kole. Z nevlastních sourozencÛ z prvního otcova manÏelství
byl Jan, kter˘ dlouho zápasil s nemocí, uãil se ﬁemeslu v KromûﬁíÏi a usadil se pak v Dﬁevohosticích. KdyÏ roku 1563 otec Jiﬁí Závorka zemﬁel, zanechal vdovu s dvûma mal˘mi dûtmi. Nevlastní bratr Jan FaráﬁÛ si zakoupil roku 1564 grunt v Dﬁevohosticích a k nûmu se odstûhoval do uãení i nejmlad‰í sirotek FaráﬁÛ Tomá‰. Také mal˘ Tobiá‰ Závorka se zaãal toho roku
uãit krejãovskému ﬁemeslu u svého otãíma Jakuba, a to od bﬁezna 1564 do
bﬁezna 1565. V letech 1565—1568 byl ãastûji nemocen. Podle zvyku v‰ech
tovary‰Û ode‰el téÏ na vandr a pracoval do roku 1570 v hornoslezské Hlivici.
Nemocen se vrátil je‰tû roku 1570 do vlasti a usadil se v Dﬁevohosticích.
Jeho nevlastní bratr Jan FaráﬁÛ, zde usazen˘, zemﬁel jiÏ roku 1569 a vdova po nûm Kateﬁina byla vdána za Matûje Pûkného. Patrnû tu Ïil i druh˘
6 WOLNY, G.: Kirchliche Topographie von Mähren meist nach Urkunden und Handschriften. III. Band. Brünn 1859, s. 280, zde
odkaz na olomoucké pÛhony XIX. 82.
7 BOROV¯, K.: Jednání a dopisy konsistoﬁe katolické i utrakvistické. Praha 1868, s. 208—209. Srovnej BALETKA, T.: Morava
a nástup reformace. Obrazy a postﬁehy ze Ïivota knûÏstva olomoucké diecéze v 1. polovinû 16. století. In: Korunní zemû v dûjinách ãeského státu. IV. NáboÏensk˘ Ïivot a církevní pomûry v zemích Koruny ãeské ve 14.—17. století. Praha 2009,
s. 294—307.
8 WOLNY, G.: Kirchliche Topographie von Mähren meist nach Urkunden und Handschriften. III. Band. Brünn 1859, s. 279. MZA
Brno, G 1, Boãkova sbírka, sign. 7793—7794: „O pomoc ãinûní cizích lidí k opravû faﬁe dﬁevohostické. Bernardt z Îerotína a na
Dﬁevohosticích pohoním Buriana a Jarolíma, bratﬁí z Bar‰tû z dûdin, ze 111 M kop gro‰Û a 7 gr. w. d., Ïe lidé jejich naho‰ov‰tí
nechtí pomáhati lidem usedl˘m, kteﬁíÏ k faﬁe dﬁevohostické pﬁíslu‰í, zvonice dûlati a na nûj nakládati, podle jin˘ch a oni jsouce
páni jejich k tomu jich drÏeti nechtí, znají-li se.
Nález. Mezi panem Bernardtem z Îerotína a Burianem a Jarolímem, bratﬁím z Ba‰tû. N. ponûvadÏ ves Naho‰ovice k faﬁe dﬁevohostické pﬁíslu‰í a pan Bernardt provodí, Ïe jsou lidé naho‰ov‰tí podle jin˘ch lidí k tej faﬁe pﬁíslu‰ejícím pomáhali u kostela právy ãiniti, povinni jsou podle starodávného obyãeje zachovati a Dﬁevohostiãtí, kdyÏ by chtûli jaké dílo, aneb opravy k tomu kostelu jednati, povinni jsou Naho‰ovské podle jin˘ch osob k tomu obeslati. Relat. Pan Smil z Doubravice, pan Vilím Mládenec
z Miliãína a z vladyk Burian z Vlãnara.“
9 ZAPLETAL, F.: VûÏ radnice v Dﬁevohosticích z r. 1521. âasopis Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci, 1929,
s. 226—227.
10 ¤ímskokatolická farnost Dﬁevohostice, Farní kronika, s 39.
11 ZAPLETAL, F.: VûÏ radnice v Dﬁevohosticích z r. 1521. âasopis Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci, 1929,
s. 226—227.
12 INDRA, B.: Tobiá‰ Závorka Lipensk˘. Slezsk˘ sborník, 1948, s. 126—134.
Srovnej ZAPLETAL, F.: Luterské knûÏstvo na dﬁevohostickém panství za Karla ze Îerotína. Vlastivûdn˘ sborník stﬁední a severní Moravy, 1938/1939, s. 42—43, 57—59.
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Pohlednice Dﬁevohostic

jeho nevlastní bratr Tomá‰ FaráﬁÛ, o nûco star‰í, kter˘ se uãil u Jana
ﬁemeslu. S ním Tobiá‰ i pozdûji udrÏoval pﬁátelské styky.
Spravedlnost z otcovského domu byla Tobiá‰ovi zasílána z Lipníku do
Dﬁevohostic. TéhoÏ roku ve stﬁedu pﬁed sv. Kateﬁinou mu bylo posláno je‰tû 6 zl. „v nemoci a núzi jeho“. âasté zmínky o nemoci nasvûdãují, Ïe Tobiá‰ nemûl valné zdraví. V Dﬁevohosticích se usadil trvale. Podle zápisu
v sirotãích registrech mu bylo pﬁí‰tího roku 1571 vydáno z Lipníku na jeho
díl a na díl jeho zemﬁelé sestry v men‰ích obnosech pﬁes 200 zl. Tak napﬁ.
v pátek po sv. Du‰e 1571 vydáno mu 36 zl., „kdyÏ sobû dÛm v Dﬁevohosticích koupil“, pak nûkolikráte men‰í obnosy, 50, 20, 30, 12 zl. „na Ïivnost“
a najdeme i poloÏku 12 zl. na koÏich. Za vyplacení penûz se pﬁimlouvala
u lipnické obce ãastûji i Tobiá‰ova vrchnost, dﬁevohostick˘ pán Jan Pavlovsk˘ z Vitbachu. Závorka se tu patrnû i oÏenil. V letech 1571—1572 potﬁeboval mnoho penûz, snad na zaloÏení domácnosti. Hned v pátek pﬁed Hromnicemi 1572 prodal zbytek svého i sestﬁina dílu 121 zl., kter˘ mûl na otcovském domû k vybírání, nevlastnímu bratru Tomá‰i FaráﬁÛ a mace‰e Annû
Závorkové za pouh˘ch 50 zl., hotovû mu vyplacen˘ch. Také spravedlnost
40 zl. na b˘valém otcovû gruntû v Osecké ulici prodal roku 1572 za hotov˘ch 12 zl. Nemûl tedy v Lipníku uÏ nic k vybírání.
Vzkvétající bratrská obec v Dﬁevohosticích pÛsobila zajisté i na Závorku,
kter˘ tu pob˘val aÏ do roku 1578. Pﬁesto v‰ak nûkdy v letech 1572—1578
dosáhl ordinace na evangelického knûze a byl ordinován pravdûpodobnû ve
Slezsku. Tento ZávorkÛv Ïivotní krok lze vysvûtlit hlavnû jeho pobytem
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v luterské Hlivici a patrnû na nûho pÛsobil i pﬁíklad a podpora jeho ‰vagra-knûze, kter˘ byl pozdûji faráﬁem v Horní Mo‰tûnici u Pﬁerova.
Závorka pÛsobil nejdﬁíve v Dﬁevohosticích, odkud ode‰el roku 1579 jako
evangelick˘ faráﬁ do Slavkova u Brna. Je autorem kancionálu Písnû chval
boÏsk˘ch, tiskem vy‰lo 1602, a Pravidel sluÏebností církevních z roku 1607.
Tobiá‰ Závorka zemﬁel v Doubravníku je‰tû pﬁed rokem 1614, neboÈ tohoto roku tu pÛsobil jiÏ jin˘ evangelick˘ církevní správce. V letech
1614—1615 jím byl Jan Mathaei ·eda, syn dﬁevohostického faráﬁe Matou‰e ·edy, pocházejícího z Lipníka. V jaké souvislosti byli ·edové se Závorkou, nelze zatím zjistit. V doubravnick˘ch úãtech se uvádí Závorka neboÏtíkem v˘slovnû roku 1619.
Roku 1586 do‰lo k prodeji Jurkovsk˘ho gruntu, z kterého utekl kováﬁ
Komárek, knûzi Matou‰ovi, v ty ãasy dﬁevohostickému faráﬁi.13
Ordinace nov˘ch knûÏí podobojí v konzistoﬁi praÏské byla konána
v letech 1614—1618 dvakrát do roka, a to o sv. Jiﬁí a o sv. Havlu. Byli k ní
posíláni také kandidáti knûÏství z Moravy. Dne 26. ﬁíjna 1615 byl v Praze
ordinován na knûze Václav Somonides Drzevohosticenus. Roku 1620 se
Ïenil knûz Tobiá‰ ·umbersk˘, církevní správce v nedalek˘ch DomaÏelicích,
bratr knûze Jana ·umberského, litenãického faráﬁe u Zdounek. Nevûstou
byla Zuzana, dcera neboÏtíka knûze Karla Kapity, nûkdy správce církve
sobûchlebské severnû od Dﬁevohostic. Mezi svûdky na svatbû byl knûz Stanislav Molner, správce církve dﬁevohostické.14
V˘raznou a pomûrnû ãetnû zastoupenou vrstvou obyvatelstva byli v Dﬁevohosticích 16. století Ïidé. Podle zji‰tûní Miroslava Marady jich zde nejvíce bylo zﬁejmû ve druhé polovinû 16. století, a vÛbec nejvíc moÏná pﬁed
rokem 1577, kdy vznikla dﬁevohostická gruntovní kniha, asi 14 aÏ 15 rodin.
Obecnû lze pozorovat ub˘vání poãtu Ïidovsk˘ch rodin, a to jiÏ pﬁed tﬁicetiletou válkou, v jejím prÛbûhu vymizeli zﬁejmû víceménû v‰ichni. Po válce
zde v‰ak nûkolik ÏidÛ pﬁeb˘valo i nadále, ale jiÏ netvoﬁili Ïádnou vût‰í, pevnûj‰í komunitu — snad jen nûkolik spekulantÛ (provoz palírny od roku
1673, obchod s kÛÏemi, úrokové podnikání).
Dal‰ím zajímav˘m rysem bylo to, Ïe v dobû nejvût‰ího rozkvûtu tvoﬁili
i místnû uzavﬁenou komunitu. Jejich domy totiÏ stály na plo‰e vymezené
dne‰ní ulicí Kostelní v napojení na námûstí a ulicí Novosady aÏ po uliãku
vedoucí zpût kolem zvonice do ulice Kostelní. Na rohu námûstí a Kostelní
ulice, v místû dne‰ního ãp. 446 (pÛvodnû 8) stál v 17. století ‰pitál. O jeho
vzniku se rozepsal faráﬁ Johannes Mathias Heintz v roce 1683 a bylo pak
opsáno ve farní kronice. V tom místû byl pr˘ kdysi Ïidovsk˘ pozemek, tak
jako i dal‰í pozemky v té ulici. DÛm patﬁil jakémusi bohat‰ímu Ïidu, o jehoÏ
bohatství svûdãil je‰tû pﬁed 30 lety pﬁenádhern˘ kamenn˘ sklep (cellarium). Po vyhnání ÏidÛ protestanty se z toho pozemku stal hﬁbitov uÏívan˘
pikartsk˘mi kacíﬁi (ãleny jednoty bratrské), obehnan˘ kamennou zdí od
námûstí aÏ ke zvonici, jak o tom aÏ do jeho doby svûdãily kamenné základy od budovy ‰pitálu aÏ ke vûÏi. ProtoÏe v‰ak to místo bylo vûnováno
posvátné vûci, nepﬁipustila zboÏnost katolick˘ch pánÛ po vyhnání heretikÛ na základû císaﬁsk˘ch mandátÛ a po konfiskaci bratrsk˘ch pozemkÛ
13 Státní okresní archiv Pﬁerov (dále jen SOkA Pﬁerov), Archiv mûsteãka Dﬁevohostice, inv. ã. 34 (registra gruntovní), fol. 647.
14 ZAPLETAL, F.: Ordinace knûÏí pod obojí z Pobeãví v letech 1614—1618. Záhorská kronika, 1940/1941, s. 64; ZAPLETAL, F.:
Luterské knûÏstvo na dﬁevohostickém panství za Karla ze Îerotína. VSSSM, 1938/1939, s. 42—43, 57—59.
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pﬁemûnit je v profánní prostor. Svolili k jeho vyuÏití pro úãely sociální, proto zde byl postaven ‰pitál a k nûmu pﬁipojena zahrada. Kdo první postavil
budovu nad v˘‰e zmiÀovan˘m sklepem, nebo kdy poprvé stála, nepamatoval jiÏ v Heintzovû dobû nikdo ze star˘ch lidí. Jako první si vûãnou chválu
u potomkÛ zaslouÏila manÏelka Johanna Kaltschmidta, která kdyÏ vidûla
‰pitál dﬁíve existující pﬁíli‰ tûsn˘m pro chudé, nechala postavit v jeho sousedství druh˘ ‰pitál kolem roku 1656. KdyÏ faráﬁ Johannes Knur psal
v dûkanské matrice z roku 1671, Ïe v mûsteãku Dﬁevohostice jsou dva ‰pitály, byly to dva ‰pitály v jednom na témÏe pozemku, ãi spí‰e dvojí parní
lázeÀ, jedna pro muÏe, druhá pro Ïeny. Poté co bylo mûsteãko spáleno
ohnûm se v‰emi sv˘mi ulicemi, kromû jedné uliãky u horního ml˘na v roce
1676, vãetnû obou ‰pitálÛ, jeden byl péãí ctného pana Tobiá‰e Schwacha,
zaslouÏilého faráﬁe v Bystﬁici pod Host˘nem, opraven a pokryt, v nûmÏ pak
Ïili spoleãnû muÏi se Ïenami. V místech dne‰ního domu ãp. 118 stávala, jak
jiÏ bylo naznaãeno, budova slouÏící Ïidovskému kultu, dle tradice synagoga.15
V 16. a na poãátku 17. století pﬁedstavovali vlivnou skupinou obyvatel
v Dﬁevohosticích je‰tû ãlenové jednoty bratrské. První zmínka v té souvislosti je z roku 1523, kdy podle bratrského nekrologia zemﬁel v mûsteãku
bratr Ondﬁej Andûlíãka ãi Budiliãka. Bratr Jan Valou‰ek, správce sboru,
knûz od roku 1534, umﬁel v Dﬁevohosticích 9. bﬁezna 1555.16
Majitel panství Vilém ze Îerotína a na Dﬁevohosticích, kterého poÏádal
tehdej‰í správce sboru, bratr Jan, osvobodil bratﬁím v Dﬁevohosticích listem z 15. února 1561 dÛm pod mûsteãkem, jmenovitû sbor, v nûmÏ se scházeli k sluÏbám svat˘m a v nûmÏ bydlel také správce se svou ãeládkou,
i s pﬁíslu‰enstvím ve sv˘ch mezích a ohradû vÛkol v‰í zahrady, a osvobodil je od v‰elijak˘ch platÛ, berní, ‰acunkÛ, robot, hlásek, z povinnosti táhnout na vojnu i úãasti ve svûtsk˘ch úﬁadech. ZároveÀ jim daroval i kus rolí
s louãkou proti Lipové. Vilém také povolil, aby bratrsk˘ správce mohl volnû vykonávat ﬁemeslo bez pﬁekáÏky cechÛ, aniÏ by pak vstoupil do cechu.
Pokud by chtûl do nûj vstoupit, mûli jej pﬁipustit k cechovnímu tovary‰stvu
jako jiného mistra a nenutit ho k Ïenitbû ani k cechmistrovství ani k chození na procesí ani k jin˘m mistrovsk˘m zamûstnáním. Bratrsk˘ správce
si mohl s ãeládkou navaﬁit pivo bez pﬁekáÏky. Majitel také svolil, aby kaÏd˘ správce v tom bratrském domû mohl bez pﬁekáÏky uãit pacholátka ãíst,
psát a vychovávat v‰elijak˘m slu‰n˘m a dobr˘m kﬁesÈansk˘m obyãejÛm
a vlídnostem, „neb to znám b˘ti za dobrou a právû uÏiteãnou vûc m˘m poddan˘m“. Dal také správcÛm volnost k‰aftovní. Správce dﬁevohostického
sboru Jan Lítick˘ zemﬁel roku 1575 v Tovaãovû. Z uvedeného vypl˘vá, Ïe
v té dobû je‰tû nestál bratrsk˘ sbor (kostel), ãlenové jednoty bratrské konali své bohosluÏby v domû (faﬁe), kde zároveÀ bydlel správce sboru a jeho
pomocníci, kde pracovali a kde také byla bratrská ‰kola. Je pravdûpodobné, Ïe to jiÏ tehdy bylo v místech, kde dnes stojí ﬁímskokatolická fara.17
V Dﬁevohosticích v pátek pﬁed 2. nedûlí adventní mezi 22. a 23. hodinou
roku 1588 umﬁel bratr Jan Jane‰ KﬁeÏanovsk˘ a v pondûlí zde byl pochován. V dobû smrti byl správcem sboru v Bezuchovû. Na knûÏství byl zﬁízen
roku 1567 v Pﬁerovû. Z Dﬁevohostic pocházel také bratr Václav Halík, prost˘, ale upﬁímn˘ mlad˘ knûz, zﬁízen˘ na knûÏství roku 1592 v Lipníku.
Zemﬁel roku 1594 ve Voticích.
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Víme z bratrského nekrologia, Ïe v dﬁevohostickém sboru pÛsobili Jan
Litick˘ ze vsi Slatiny, prost˘ ãlovûk, mnoh˘mi a rozliãn˘mi nemocemi velmi zbûdovan˘, i klesnutí rukou naÀ pﬁi‰lo, v‰ak z toho vy‰el, potom trpûl
vodnatelností. Byl v knûÏském úﬁadu okolo dvanácti let, zﬁízen byl na knûÏství v SleÏanech roku 1562. Byl postupnû správcem v Podivínû, Dﬁevohosticích, potom v Tovaãovû, zde také zemﬁel 17. ledna 1575. Daniel Borea‰,
kter˘ zemﬁel roku 1592 v pondûlí Reminiscere (po druhé nedûli postní na
den s. Matûje) umﬁel ve Slavkovû, byl zﬁízen na knûÏství léta 1581 ve Slavkovû, do úzké rady byl povolán léta 1589. Nejprve byl správcem v Boskovicích, následnû v Dﬁevohosticích, potom ve Slavkovû a tu i zemﬁel.
Nejv˘znamnûj‰ím pﬁedstavitelem jednoty v Dﬁevohosticích byl Jan Nûmãansk˘. Na knûÏství byl zﬁízen léta 1584 v Slavkovû na den svat˘ch Petra
a Pavla. Do úzké rady byl vzat roku 1589 v Lipníku, na biskupství v Pﬁerovû léta 1594 v sobotu po svaté Markétû jiÏ jako správce dﬁevohostického
sboru. V biskupském úﬁadu pracoval ãtyﬁi roky a nûkolik nedûl. Byl ãlovûk
dobrého svûdomí, uãen˘, av‰ak velice se poniÏující pﬁed Bohem i lidmi.
V úﬁadu a v konávání sv˘ch povinností byl velice piln˘, zvlá‰È v dobû, kdy
mûl lep‰í zdraví. Byl pﬁed smrtí tûÏce na nohy i na ruce poraÏen˘ contrakem, témûﬁ pÛl druhého roku i více. Zemﬁel v místû v noci ze stﬁedy 16. záﬁí
1598 na ãtvrtek ve 21 hodin. Posledním správcem v Dﬁevohosticích byl bratr Petr Kostick˘ star‰í. jiÏ okolo roku 1606. Za pobûlohorského pronásledování se uch˘lil do Pﬁerova a tam zemﬁel 1626. Z Dﬁevohostic pocházel
naposledy Jan Dares, o kterém se uvádí v Gindelyho Dekretech na s. 227,
Ïe byl ke knûÏskému úﬁadu ordinován v Le‰nû roku 1632 od bratra Erasta. V Polsku (Le‰nû) byl ale uÏ roku 1629 jako duchovní rádce paní Mandaleny z ¤íãan, provdané VûÏníkové. V korespondenci Karla star‰ího je
zapsán jeho v˘hostn˘ list datovan˘ v Prostûjovû 22. ledna 1628, kter˘m ho
Îerotín propou‰tûl s manÏelkou a dítkami a se v‰ím statkem ze své poddanosti a ãlovûãenství. V roce 1633 pak Îerotín psal Daresovi ve vûci jeho
pohledávky u Pﬁerovsk˘ch, kterou mu chtûl pomoci vymoci: „JakoÏ bych
pak rád pro Vás to uãiniti a jim o tom poruãiti chtûl, ale jest v tom dvojí pﬁekáÏka, pro kterou to uznávám, Ïe by to poruãení mé Ïádné platnosti Vám
15 Viz poznámka ã. 3. S tím souhlasí údaj ze Stﬁedovského: „Judei olim Dﬁewosticii habebant Synagogam, quae pulsis iisdem multis annis mansit neglecta: ac demum concessione loci Domini Anno 1678 die 7. Septembris Dﬁewosticii data, a Parochianis pro
domo Scholari est restaurata.“ Stﬁedovsk˘, Apographa, X, s. 23—25. Pﬁeklad: Îidé mûli kdysi v Dﬁevohosticích synagogu, která po jejich vyhnání zÛstala po mnoho let prázdná a teprve rozhodnutím majitele panství ze 7. záﬁí 1678 v Dﬁevohosticích byla
opravena farníky pro úãely ‰koly. Srovnej k tomu WOLNY, G.: Kirchliche Topographie von Mähren meist nach Urkunden und
Handschriften. III. Band. Brünn 1859, s. 280: „Das Pfarrhaus ist ebenerdig, und zwar das einstige Brüderhaus, welches der schon
erwähnte Grundherr Kaltschmidt v. Eisenberg, sammt der Schule, zu der wieder die leer stehende ehemalige Synagoge verwendet wurde, zu diesem Zweck gehörig herstellen liess, und auch in gutem Stand erhalten zu Allen 1676 verreversirte.“ O ‰pitálu
viz ¤ímskokatolická farnost Dﬁevohostice, farní kronika, s. 12.
16 Kde není uvedeno jinak, jsou údaje o ãlenech jednoty bratrské z Dﬁevohostic nebo v Dﬁevohosticích pÛsobících vzat z prací GINDELY, A., Dekrety Jednoty bratrské. Praha 1864; SPURN¯, F. — ZEMEK, M.: Archív ãesk˘ch bratﬁí a ãeskobratrské nekrologium. In: JiÏní Morava, 1985, s. 131—203. Srovnej HREJSA, F.: Sborové Jednoty bratrské. V. Zprávy o sborech bratrsk˘ch na
Moravû. In: Reformaãní sborník. Svazek VI. Praha 1937, s. 27 a 111.
17 Zemsk˘ archiv v Opavû, poboãka Olomouc, Sbírka matrik Severomoravského kraje, inv. ã. 6279, sign. Hs V 3, s. 361—362 (cel˘
text viz pﬁíloha). Dále opsáno ve farní kronice , ¤ímskokatolická farnost Dﬁevohostice, s. 26—27. Oti‰tûno v PECK, E.: Okresní
hejtmanství hole‰ovské. Hole‰ov 1892, s. 172—174. Srovnej Privilegia ãeskobratrsk˘ch sborÛ z doby pﬁedbûlohorské v moravsk˘ch státních archívech. In: Z Kralické Tvrze, 1989, s. 60—70, zde s. 63. V artikulích tkalcovského cechu z Dﬁevohostic, v ãlánku 36 stojí, kdyby nûkter˘ správce sboru byl ﬁemesla tkalcovského, aby neb˘val cechmistrem ani do ãast˘ch schÛzek nechodil,
leã Ïe by to byla vlastní potﬁeba cechmistra i jeho, Ïe by se nûco bez nûj nemohlo konat. Mládenci sborní nemusí zastávat cechovní úﬁady ani chodit na tovary‰ské schÛzky, „neboÈ neberou záplaty za mzdu, neÏ co jim správce sboru z dobré vÛle dá“. PECK,
E.: Okresní hejtmanství hole‰ovské. Hole‰ov 1892, s. 187—188.
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nepﬁineslo. Jedno, Ïe tíÏ Pﬁerov‰tí tak zadluÏilí sou a zapleteni v sv˘ch dluzích, Ïe se o tom vypraviti dosti nemÛÏe, odkudÏ jim nemoÏné jest pojednou
a pospolu vûﬁitele v‰ecky spokojiti, nebo sám o tom vím, Ïe z tak mnoh˘ch
míst a stran upomínáni sou, Ïe se nevûdí, kde prve placením obrátiti, odkudÏ i k tomu pﬁi‰lo, Ïe sou se jiÏ nûkteﬁí na nû i s Ïalobou k J. Mti cís. utekli.“ 18
Dﬁevohostice b˘valy i místem, kde se zdrÏovali v˘znamní pﬁedstavitelé
jednoty. Tak o Velikonocích 1588 se zde nacházel Jiﬁí Israel, biskup jednoty s urãením pro Polsko. Byl tak slab˘, Ïe jiÏ nemohl chodit. Chtûl-li se
„podívat na novou tváﬁ zemû“, musel se nechat vynést ze svého pokoje na
Ïidli do zahrady. Jeho tûlo ho bolelo tak, Ïe jiÏ nebyl s to, del‰í dobu leÏet
na jedné stranû. ·el vstﬁíc svému vykoupení. Poslední IsraelÛv dopis pﬁíteli Aeneasovi. „Data w Sareptû Morawské u Anny wdowy w Sobotu pﬁed
Prowody 1588“ s podpisem „co pan Buh ucinil pﬁi B. Izraëlowi nemnoho
pﬁed smrt jeho w Dﬁewohosticych o tom sám napsal B. Yessenö takh“. Dopis
obsahuje mezi jin˘m sdûlení, Ïe Israel, leÏe v zahradû, na‰el pod sv˘m tûlem
4 zl. 16 gr. a 3 feniky, které chtûl dát svému chudému domácímu, kter˘ se
právû nacházel ve velké bídû. Z Dﬁevohostic se vrátil do Lipníku a zesnul
tam 15. ãervna 1588 odpoledne ve ãtyﬁi hodiny ve stáﬁí 83 let. O provázanosti jednotliv˘ch bratrsk˘ch komunit svûdãí ve fondu Archiv mûsteãka
Dﬁevohostic se nacházející opis s odkazem, kter˘ poﬁídila dne 25. ledna
1622 Anna Bobálka (Bobálová), vdova po Janu Bobálovi, kter˘ vlastnil
v Uherském Brodû „Svûtizubovsk˘ dÛm“. Anna Bobálka pﬁednû rozdûlila
tﬁi sta dukátÛ, které byly dány do opatrování pomocníku pﬁi pﬁerovském
sboru Bratru Ondﬁeji Tur˘novi, ov‰em za podmínky, Ïe se v tûch pohnut˘ch ãasech najdou. Péãi o to svûﬁila Bobálka Janu Laneciovi. Prvou stovku vûnovala sv˘m pﬁátelÛm, z nichÏ byl v˘slovnû jmenován jen Jíra Rada.
O nûm víme, Ïe bydlel v Dﬁevohosticích a v roce 1624 si vzal v Pﬁerovû za
manÏelku vdovu po neboÏtíku Floriánu Zámeãníkovi Zuzanu. Druhou stovku rozdûlila mezi bratrské knûÏí, mezi nimiÏ je uvádûn i Jan Amos Komensk˘. Zvlá‰tním odkazem bylo pamatováno na dceru dal‰ího bratrského knûze Jana Oriona, Annu. O Janu Orionovi víme, Ïe se narodil v Ivanãicích,
zaãátkem 17. století pÛsobil jako správce sboru v Uherském Brodu, v roce
1605 se v Ivanãicích oÏenil s Kateﬁinou Dﬁevohostickou a zemﬁel ve StráÏnici ve vûku 50 let v roce 1615.19
18 Viz poznámka 16. Ke Kostickému téÏ LEV¯, F.: Pﬁerovská âesko-bratrská církev. Pﬁerov 1909, s. 96, pozn. 94, a s. 103. O Kostickém po odchodu z Dﬁevohostic do Pﬁerova viz téÏ SNOPEK, F.: Akta kardinála Ditrich‰tejna z let 1619—1635. âasopis Matice moravské, 1915, s. 141—142. Mûl syna Pavla, kter˘ byl ordinován na knûze roku 1632 a byl ustanoven za správce sboru
v Bﬁehu ve Slezsku k ruce biskupovi Jiﬁímu Erastovi. Pavel se oÏenil s AlÏbûtou Vizovskou, mlad‰í sestrou paní Mandaleny
Komenské, na den sv. Matûje apo‰tola 1628. Viz HRUB¯, F.: Moravské korrespondence a akta z let 1620—1636. 2. díl. Brno
1937, s. 540. Srovnej LEV¯, F.: Pﬁerovská âesko-bratrská církev. Pﬁerov 1909, s. 194 an. O Daresovi viz HRUB¯, F.: Moravské
korrespondence a akta z let 1620—1636. 2. díl. Brno 1937, s. 297, 452—455, 539
19 Národní archiv v Praze, fond Akta Jednoty bratrské (Acta unitatis fratrum) (bratrsk˘ archiv Herrnhut), XIII, fol. 371. Srovnej KRUSKE, R.: Georg Israël, Erster Senior und Pastor der Unität in Grosspolen. Ein Beitrag zur Geschichte der Reformation in Polen.
Breslau 1894, s. 64—65. LEV¯, F.: Pﬁerovská âesko-bratrská církev. Pﬁerov 1909, s. 67. Údaj z JIREâEK, J.: RukovûÈ k dûjinám literatury ãeské do konce XVIII. vûku. 2. svazek, Praha 1876, s. 282, o tom, Ïe v roce 1588 pob˘val v Dﬁevohosticích bratr
Jindﬁich ·varc ze Semanína u Karla ze Îerotína, je zﬁejm˘m omylem, neboÈ Jindﬁich ·varc byl tehdy správcem sboru v Bechyni a Karel je‰tû nedrÏel Dﬁevohostice. Setkáváme se tu s oznaãením Dﬁevohostic jménem mûsta, které se objevuje v bibli. V 1. knize Královské je Sarepta zmínûna jako místo, kam ‰el Eliá‰ v dobû sucha za Achabovy vlády a kde vzkﬁísil syna vdovy, u níÏ bydlel. Obdobnû je Pﬁerov zván Hebronem, nebo Litomy‰l horou Olivetskou a Mladá Boleslav Karmelí. O odkazu Zuzany Bobálové
viz LAPÁâEK, J.: Neznám˘ pramen k Ïivotopisu Komenského. In: Sborník Státního okresního archivu Pﬁerov. 5. Pﬁerov 1997,
s. 9—8. Pramen ve Státním okresním archivu Pﬁerov, fond AM Dﬁevohostice, inv. ã. 127, kart. ã. 5.
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Roku 1594 byl v Dﬁevohosticích pochován biskup jednoty bratrské Pavel
Jessen, kter˘ zemﬁel 24. kvûtna v Bezuchovû na své cestû z Lipníku nad
Beãvou do Ivanãic.20
O pomûrech v bratrsk˘ch sborech v Pﬁerovû a Dﬁevohosticích nám dávají informaci zápisky deníku Ladislava Velena ze Îerotína, kter˘ v ãervnu
1594 cestoval po stﬁední Moravû. Dne 10. ãervence se zdrÏoval s Karlem ze
Îerotína v Olomouci a byli spolu na náv‰tûvû u Fridricha ze Îerotína. Odpoledne se spolu vydali do Pﬁerova, patﬁícího Pern‰tejnÛm, kter˘ Nûmci naz˘vali Preer. Zde pﬁespali a hned ráno pﬁí‰tího dne odjeli spolu do Dﬁevohostic, kde se v bratrském domû setkal Janem Efraimem, biskupem jednoty bratrské v Praze, Janem Stavonem, biskupem v Mladé Boleslavi,
a Janem Nûmãansk˘m, správcem sboru v Dﬁevohosticích. Pak ‰li do tvrze,
která spolu s mûsteãkem patﬁila Karlovi ze Îerotína. Dne 12. ãervence po
snídani ‰el opût v doprovodu Karla ze Îerotína do bratrského domu, kde
Karel promlouval asi hodinu s knûÏími. Obûdvali mimo mûsteãko v lukách.
Následujícího dne se spolu s Karlem procházeli kolem tvrze, a 14. ãervence pﬁijeli znovu pﬁed polednem do Pﬁerova a v bratrském domû se pozdravili se ·imonem Bohumilem Turnovsk˘m, správcem jednoty v Polsku se
sídlem v Poznani, bratrem Pavlem Sperátem, správcem sboru ve StráÏnici, a bratrem Martinem, kter˘ pﬁed tím byl v Podivínû. Navázal pﬁátelství
s Mikulá‰em Albertem z Kaménka, kter˘ mûl sídlo v Hradci v âechách. Po
návratu z bratrského domu do hostince se rozlouãil s Karlem ze Îerotína,
kter˘ ho odevzdal Bohu a ﬁekl, Ïe Fridrich ze Îerotína jej poÏádal, aby jel
do Námû‰tû. Sám Ladislav Velen zÛstal v Pﬁerovû do následujícího dne, ale
hned ráno odjel do Napajedel.21
Zajímavé informace k námi sledovanému tématu poskytl Jan Jiﬁí Stﬁedovsk˘, katolick˘ knûz, kter˘ pÛsobil od roku 1703 do své smrti 15. srpna
1713 jako faráﬁ v Pavlovicích u Pﬁerova, které tehdy byly souãástí dﬁevohostického panství. Znal tedy pomûry v Dﬁevohosticích z vlastní zku‰enosti
a dostal se k pramenÛm, které se nám jiÏ bohuÏel nedochovaly. Ani on se
ale nevyvaroval nepﬁesností a omylÛ, napﬁíklad kdyÏ uvádûl, Ïe základní
kámen bratrského sboru (kostela) a také poslední „poloÏil kacíﬁsk˘ predikant, pikart, bratr Jan Blahoslav“. Jako pﬁesné datum uvedl pondûlí velikonoãní (20. 4.), podle starého juliánského kalendáﬁe, roku 1579 a dostavûn byl do roka a do dne, totiÏ v pondûlí velikonoãní (4. 4.) 1580. Budeme-li vûﬁit datu, pak Jan Blahoslav toho nemohl b˘t úãasten, neboÈ zemﬁel jiÏ
v roce 1571.22
Dobu v˘stavby sboru podporuje i to, Ïe podle gruntovní knihy zakoupil
Vilém Vaneck˘ z Jemniãky a na Dﬁevohosticích roku 1577 v pátek po nedûli Reminiscere (8. 3.) za purgmistra Barto‰e Krajíãka a jeho star‰ích Skuhrovsk˘ grunt na sbor od Pavla Jurikova za podroãní sumu ve v˘‰i 130 zl.
Hned zaplatil Pavlovi 15 zl., koupil od Jana Sochora z Pﬁerova, co tu mûl
po Ïenû pohledávky ve v˘‰i 12 zl. za hotov˘ch 5 zl. a od VaÀka na tomtéÏ
gruntû, co on tu vyplatil, ãástku 59 zl. Celkovû tak zaplatil za grunt 86 zl.
a zb˘valo doplatit je‰tû 44 zl., které zaãal splácet pﬁi sv. Martinû 1578 po
2 zl. 24 gr. Z toho se sráÏelo pﬁi placení po 1 zl. 6 gr., aÏ se tûch 12 zl. od
Sochora koupen˘ch vrátilo v roce 1587. Následujícího roku mûla jednota
vrchnosti zaãít platit po 4 zl. v roãních splátkách z pansk˘ch dÛchodÛ aÏ
do splacení celé sumy, coÏ se stalo roku 1591.23
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Bratrsk˘ sbor byl vystavûn nákladem tehdej‰ích majitelÛ panství Jana
a Viléma Vaneck˘ch z Jemniãky. Jak vypsal Jan Matyá‰ Heintz z rukopisu Nikodéma Zwierky, kdysi dﬁevohostického obyvatele, mnoho pﬁíslu‰níkÛ jednoty, obyvatel i lidí odjinud pﬁispûlo dobrovolnû a zadarmo prácí
a pﬁiváÏeli materiál ze vsi ·i‰ma z tvrze, zboﬁené tábority, ve vlastnictví
vzpomínan˘ch pánÛ. Je otázkou, zda písmena J. B. A. na korouhviãce bratrského sboru lze vztáhnout k nûjaké konkrétní osobû, která mûla podíl na
v˘stavbû.24
Jan Jiﬁí Stﬁedovsk˘ nám také poskytl informace o zvonici. Tu podle nûj
postavili dﬁevohostiãtí pikarté v roce 1590 mimo svou svatyni na hﬁbitovû,
kde pochovávali. K v˘znamn˘m pﬁedstavitelÛm jednoty bratrské, kteﬁí byli
pochováni v Dﬁevohosticích, patﬁí bezesporu biskup Pavel Jessen roku 1594
a biskup Jan Nûmãansk˘ o ãtyﬁi roky pozdûji. Je hodné zaznamenání, Ïe
prostor kolem vûÏe byl kdysi pﬁed tím, neÏ jej mûla jednota, Ïidovsk˘m
pozemkem. Po vyhnání ÏidÛ z mûsteãka byl pikartÛm pozemek pány toho
místa pﬁipsán jako hﬁbitov, ve kterém pochovávali po mnoho let, a to aÏ do
doby, kdy zaãali mít rozepﬁe s utrakvisty kvÛli pomluvû. KdyÏ totiÏ kolem
roku 1615 pﬁi pohﬁbu jakéhosi utrakvisty zvonily zvony ve farním kostele,
kterási Ïena bratrského vyznání pr˘ ﬁekla: „Dobrotiv˘ boÏe, jak mnoho lidí
jde tou cestou, která vede na ‰ibenici.“ Utrakvisté totiÏ pohﬁbívali na hﬁbitovû mimo mûsteãko v místû, darovaném v pátek pﬁed sv. Václavem (23. 9.)
1611 Karlem star‰ím ze Îerotína, leÏícím mezi mûsteãkem a místem, kde
stála ‰ibenice. KdyÏ to, co bylo vyﬁãené, nemohlo vést ke smíru mezi obyvateli, byli ãlenové jednoty bratrské potrestáni Karlem star‰ím ze Îerotína zákazem pochovávat své mrtvé na hﬁbitovû kolem vûÏe. Tím byli pﬁinuceni chodit se sv˘mi pohﬁby tou cestou, která vede k ‰ibenici a pochovávat na místû spoleãném s utrakvisty. Od té doby zÛstal bratrsk˘ hﬁbitov
opu‰tûn˘ a teprve v roce 1654 majitel panství Jan Kaltschmidt, kancléﬁ
olomouckého biskupa Leopolda Viléma, arcikníÏete rakouského, rozkázal
strhnout zeì onoho hﬁbitova po celé délce od vûÏe aÏ ke ‰pitálu.25
Ve svém historickém pojednání ze zaãátku 18. století Jan Jiﬁí Stﬁedovsk˘ zaznamenal, Ïe pod vzpomínanou vûÏí se rozkládala krypta s klenutím, do které se vcházelo zvlá‰tními kamenn˘mi schody od severu z pustého hﬁbitova, vyuÏívala se k pohﬁbívání dûdiãn˘ch pánÛ Dﬁevohostic. Stﬁedovsk˘ ji znal jako zanedbanou a otevﬁenou. Stavební aktivity jednoty se
dûly za majitelÛ Vaneck˘ch, ale Bartolomûj Vaneck˘ zemﬁel 8. záﬁí 1589
a po nûm se stal majitelem panství Karel star‰í ze Îerotína. Pokud bychom
vûﬁili údaji o tom, Ïe krypta byla urãena k pohﬁbívání vrchnosti, mohla b˘t
urãena právû pro Bartolomûje Vaneckého, kter˘ také mûl b˘t prvním
pohﬁben˘m. âlenové Ïerotínské linie, ke které patﬁil Karel star‰í ze Îero20
21
22
23
24

Viz pozn. 16.
Moravsk˘ zemsk˘ archi v Brnû, fond G 10, i. ã. 334 (Itinerarium Ladislava Velena), fol.
Stﬁedovsk˘, Apographa, X, s. 23—25.
SOkA Pﬁerov, Archiv mûsteãka Dﬁevohostice, inv. ã. 34 (registra gruntovní), fol. 230—231.
Stﬁedovsk˘, Apographa, X, s. 23—25. Viz ZAPLETAL, F.: Památka na Jana Blahoslava v Dﬁevohosticích z r. 1579. âasopis Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci. Olomouc 1929, s. 227—228. Roku 1595 byla Matûji Sabinovi, mûstskému písaﬁi,
svûﬁena stavba nového vrchu mûstského kostela v Drahotu‰ích podle vzoru krásného sboru v Dﬁevohosticích. Mûl také kostel
vymalovat a zﬁídit i kazatelnu a svícen. Viz INDRA, B. — TUREK, A.: Pamûti drahotu‰sk˘ch kronikáﬁÛ 1571—1911. Olomouc
1947, s. 10 (Sne‰ení mûsta Drahotu‰ z r. 1595).
25 Stﬁedovsk˘, Apographa, X, s. 23—25.
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tína, mûli rodinnou hrobku v Brand˘se nad Orlicí, kde byly nakonec uloÏeny ostatky Bartolomûje Vaneckého jako projev úcty tomuto pánu ze strany Karla star‰ího ze Îerotína. Dﬁevohostická hrobka pak zÛstala prázdná.26
Události tﬁicetileté války tûÏce dolehly na Dﬁevohostice. Do‰lo ke zmûnû v osobách majitelÛ panství, nastoupila rekatolizace. Napﬁíklad v roce
1631 vydal kardinál Franti‰ek z Ditrich‰tejna dekret, jímÏ zakázal Janu
Jetﬁichovi Petﬁvaldskému z Petﬁvaldu, kter˘ se provinil úãastí na protihabsburském povstání a byl nekatolického vyznání, pobyt na dﬁevohostickém zámku s ãeládkou a dobytkem. Pobyt mu umoÏnil tehdej‰í majitel dﬁevohostického panství kníÏe z Lobkovic z toho dÛvodu, Ïe u nûj mûl Petﬁvaldsk˘ nûjaké finanãní pohledávky, které chtûl Lobkovic splatit v naturáliích. Jin˘m projevem nastupující katolické reakce byl Ditrich‰tejnÛv
zákaz z 16. dubna 1635, jímÏ reagoval na prosbu Jana Jetﬁicha Petﬁvaldského z Petﬁvaldu, aby mohl pochovat svou manÏelku v dﬁevohostickém
kostele. ZdÛvodnûní znûlo: „PonûvadÏ pak dotãená katolického náboÏenství
nebyla, nikoliv k tomu dopustiti nemÛÏeme.“ 27
V prosinci 1625 na‰li generální vizitátoﬁi v Dﬁevohosticích velkou spou‰È.
Farost byla spravováno z Bystﬁice pod Host˘nem. Kostel byl zpusto‰en
ohnûm a zcela vyloupen, aÏ na jeden stﬁíbrn˘ kalich, kﬁtitelnice byla hrnãíﬁská práce, dva zvony. BohosluÏby se musely konat v zachované a pûkné
pikartské modlitebnû. Farníci, kromû sedmi nekatolíkÛ, si stûÏovali, Ïe,
aãkoliv zdej‰í fara je star‰í neÏ v Bystﬁici, se tu nekonají m‰e tak ãasto jako
tam a nezpívají ne‰pory, coÏ faráﬁ slíbil, kdyÏ pro nûj bude poslán kÛÀ, pro-
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toÏe byl slab˘ na nohy. Fara byla malá a jeden lán pole k ní patﬁící byl ve
vlastnictví vrchnosti.28
Dne 23. dubna 1626 uãinil Martin Haluzík z Pavlovic, ve vûku 96 let,
v dﬁevohostické radnic za pﬁítomnosti purkmistra Martina Pospí‰ila, Mikulá‰e Stﬁelce, Václava Janeãky a Jana Zástûry svûdectví o tom, Ïe pamatoval za ãasÛ Karla star‰ího ze Îerotína v Pavlovicích luterské knûze Jiﬁíka,
knûze Pavla z Meziﬁíãí, knûze Jana z Kutné Hory, u kterého také slouÏil
dvû léta. Po nûm pﬁi‰el knûz Andreas z Prostûjova, kter˘ byl z Pavlovic
vyhnán, kdyÏ pﬁitáhli ·panûlé. Po tûch predikantech za pana ·terberského byly dﬁevohostická fara i kostel s cel˘m mûsteãkem vypáleny a knûz
nemûl v Dﬁevohosticích místa, kde by pob˘val. Proto byl dosazen zatím do
Pavlovic místo lutersk˘ch knûÏí nûjak˘ katolick˘ knûz, kterého jmenovali
Hloup˘ Polach. Ten se zdrÏoval v Pavlovicích jeden rok, po roce se dohodli svobodní pacholci a toho knûze Polacha vyhnali. Po nûm, kdyÏ je‰tû nebyly dﬁevohostická fara ani kostel vystaveny, zÛstával v Pavlovicích nûjak˘
knûz Petr, kter˘ spravoval Dﬁevohostice i Pavlovice dvû léta, potom ode‰el
do Tovaãova. Mezitím byla vystavena dﬁevohostická fara i kostel a na ni
pﬁi‰el hned nûjak˘ knûz Pavel z Hluãína a drÏel Dﬁevohostice i Sobûchle26 TamtéÏ. Srovnej téÏ WOLNY, G.: Kirchliche Topographie von Mähren meist nach Urkunden und Handschriften. III. Band. Brünn
1859, s. 279. O Ïerotínské hrobce viz BIENENBERG, K. J. von: Versuch über einige merkwürdige Alterthümer im Königreich
Böhmen. Zweites Stück. Königgratz 1779, s. 52—53. Srovnej ·EMBERA, A.: Hrob Karla z Îerotína a krypta Ïerotínská v Brandejse. âasopis ãeského musea 1840, s. 182—186; KOU¤IL, M.: O pokusu pﬁenést ostatky ÎerotínÛ do V. Losin r. 1727. Severní Morava, 1963, ã. 9, s. 41—45.
27 HRUB¯, F.: Moravské korrespondence a akta z let 1620—1636. 2. díl. Brno 1937, s. 312—313, 502.
28 WOLNY, G.: Kirchliche Topographie von Mähren meist nach Urkunden und Handschriften. III. Band. Brünn 1859, s. 280.
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by, Pavlovice pak drÏel oseck˘ faráﬁ jménem ·Èastn˘ aneb Felix. Pavloviãtí
si stûÏovali, Ïe do Oseka ãasto nemohou kvÛli velké vodû, proto byli zase
obráceni k Dﬁevohosticím.29
Prvním samostatn˘m faráﬁem se stal asi Pavel Hlavnick˘ od roku 1638,
kter˘, stejnû jako následovníci aÏ do roku 1681 administrovali farnost Pavlovice, která byla v kvûtnu 1642 zru‰ena Pavlem Pe‰kou.30
V roce 1676 bylo mûsteãko stiÏeno dal‰í pohromou. Pûknû je to popsáno
v mûstsk˘ch aktech: „My purkmistr a rada mûsteãka Dﬁevohostic známo toho
nynûj‰ím i budoucím po nás potomkÛm tímto spisem ãiníme, kterak roku
1676, dne 30. aprila v dvou hodinách po poledni u Václava Py‰n˘ho u mostu z chalupy jeho vy‰el ne‰Èastn˘ oheÀ, kter˘Ïto celé mûsteãko ano i Novosáda kromy ãtyﬁ chalup od Turovic, i chrám Pánû s v‰emi ozdobami jeho v zkázu a popel jest obrátil, zvony skrze dolÛ z vûÏe spadnutí zrozráÏeny byly.
Podobnû rathous a v nûm jsoucí komnata klenutím dobﬁe opatﬁena, v níÏto jedno vûdro prachu k stﬁelbû a v‰elijak˘ch od mnoha let schovan˘ch právních a obecních spisÛ jest bylo, dostanoucím se tam ohnûm oknem, pod kter˘m jmenovan˘ prach stál, vzÀav se, hroznû a stra‰livû s velk˘m hukem
vzhÛru do povûtﬁí vyhodilo a z gruntu téÏ komnatu, jakoÏ i taky sklepy
v jeden rum obrátilo a cokoli tam bylo, spálilo a pryã rozmetalo. Zvlá‰tû co
se spisÛ t˘kalo, znamení nenechalo a tak tím v‰e, cokoli tam bylo, ztraceno
jest.“ Také z jin˘ch pramenÛ vypl˘vá zcela jasnû, Ïe k poÏáru do‰lo v roce
1676, a ne o dva roky dﬁíve, jak se uvádí ve farní kronice, odkud tento chybn˘ údaj pﬁevzali nûkteﬁí dal‰í autoﬁi. Pisatele kroniky k tomu vedla ta skuteãnost, Ïe v kameni nad vstupními dveﬁmi do fary je vyryt nápis — Sub
Patronatu Illustr. D. D. Joannis de Kaltschmidt L. B. de Eisenberg D. in
Dﬁevohostitz, Plankenberg, Chorinii et Louczka. Anno 1675 erecta. Následnû uvaÏoval kronikáﬁ tím smûrem, Ïe oheÀ musel vzniknout pﬁed tímto
datem.31
Víme, Ïe Jan Ignác Kaltschmidt, drÏící dﬁevohostické panství od roku
1649, podnikal rozsáhlé stavební úpravy na zámku. Svûdãí o tom pamûtní
spis dﬁevohostick˘ch poddan˘ch z roku 1717, ve kterém se uvádí: „K milostivému vûdomí podáváme pﬁedná‰ející, co tak od pﬁedkÛv a otcÛv na‰ich
ãastokráte jsme sl˘chávali, kterak tvrza neb zámek, spolu s mûsteãkem a ulicemi na‰imi nûkdej‰ích ãasÛv a vtrÏení do Moravy vojensk˘ho nepﬁátelsk˘ho ‰panhelského lidu skrze od nich ohnûm v prach a popel obráceno v zkázu bylo pﬁi‰lo. KdeÏ potomnû po pro‰l˘ch mnoh˘ch letech, kdyÏ jich zase
nûco k vystavení pﬁi‰lo, tehdy slavné pamûti a panování vysoce urozeného
pana pana Jana Kald‰mida, nynûj‰ích pánÛv Kald‰midÛ pana dûda, táÏ
tvrze — zámek zdej‰í zaãínal se zase spravovati a stavûti, ku kterému konci mnozí ﬁemeslníci zavolaní byli. Tehdy zpﬁed oznámená vrchnost milostivá sloÏila svou Ïádost na ubec mûsteãka na‰eho, aby jemu v tej takové
potﬁebû stavení toho také tuto pomoc uãiniti odporní nebyli a nûco pû‰ími
robotami nápomocni byli, toliko tak, jak jednoho kaÏdého moÏnost staãovati mocti bude, co by hrotek vápna neb pár cihel k zedníkÛm donést a umocti mohl, na robotu vysílali…“ 32 Kaltschmidt také dal zájemcÛm ﬁadu
pust˘ch gruntÛ po shoﬁel˘ch domech na novou v˘stavbu. Je proto samozﬁejmé, Ïe se staral i o opravu církevních budov. OheÀ z roku 1676 jen
urychlil definitivní rozhodnutí pﬁenést církevní správu do budov vystavûn˘ch jednotou bratrskou, které nebyly poÏárem tak poniãeny.33
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Obrátil se s Ïádostí na olomouckého biskupa Karla hrabûte z Lichten‰tejna, kter˘ souhlasil listem, dan˘m ve Vy‰kovû 14. srpna 1676, s tím, aby
se bratrská modlitebna stala farním kostelem. Fara byla zﬁízena, jak jiÏ to
mûl Kaltschmidt v úmyslu dﬁíve, z bratrského domu. V novém kostele mûl
faráﬁ Jan Knur (1670—1681) první kázání a kaplan Jan Kopáã první zpívanou m‰i svatou 7. srpna 1678, kdy byla právû nedûle a svátek sv. Donáta.34
Rozhodnutím majitele panství ze 7. záﬁí 1678 byla opravena farníky pro
úãely ‰koly b˘valá Ïidovská modlitebna (dne‰ní ãp. 118). V˘stavba na
prázdn˘ch místech ale pokraãovala dále. Dne 21. ãervna 1723 obdrÏel uãitel Fridrich Jurá‰ek na pﬁímluvu dﬁevohostického faráﬁe Václava Soukupa (inspektora ‰pitálu) povolení postavit domek na tom místû (dnes ãp.
121), které b˘valo zahradou, kterou vyuÏívali ‰pitálníci z ãp. 8.35
KdyÏ od domu Jana Malíka na Novosadech (dnes ãp. 180) vy‰el 1. ãervence 1744 o 11. hod. pﬁed polednem oheÀ, zniãil 42 domÛ, totiÏ 17 na Novosadech a od fary 25, k tomu zvonici, dvû stodoly a ‰kolu. O rok pozdûji byla
na místû shoﬁelého Jurá‰kova domu (ãp. 121) postavena budova ‰koly
a zároveÀ byla opravena v sousedství stojící zvonice.36
Závûrem je moÏné ﬁíci, Ïe ná‰ pohled na historii Dﬁevohostic se mûní,
zvlá‰tû v oblasti topografie. V námi sledovaném období se v Ïivotû obce propojovaly celkem tﬁi komunity, a to vût‰inové obyvatelstvo utrakvistického
vyznání, Ïidé a ãlenové jednoty bratrské. Spatﬁujeme pomûrnû ãasné
a v˘razné projevy utrakvismu, ale také bohatství a ãetnost (vzhledem k celkovému poãtu obyvatel) Ïidovsk˘ch majitelÛ domÛ a pozemkÛ, kteﬁí si
vytvoﬁili celkem rozsáhl˘ areál, vãetnû modlitebny, kterou je tﬁeba situovat do míst dne‰ního ãp. 118. Zatím z neznámého dÛvodu, pﬁedpokládáme
ale, Ïe nejspí‰e z hospodáﬁsk˘ch dÛvodÛ, se Ïidé z Dﬁevohostic vystûhovali, a to jiÏ v 2. polovinû 16. století. Nelze mluvit o násilném vyhnání, jak se
traduje v literatuﬁe. Je zﬁejmé, Ïe jejich místo zaujímali ãlenové jednoty
bratrské, jejíÏ vliv a bohatství kulminuje v 80. a 90. letech 16. století. V˘raznou dominantou dne‰ka a zároveÀ památkou na jednotu bratrskou je zvonice, jejíÏ krypta byla zﬁejmû zﬁízena k pohﬁbívání majitelÛ panství, ale
nikdy tuto funkci neplnila, protoÏe pﬁedpokládan˘ první neboÏtík, Vaneck˘ z Jemniãky, byl pochován v Ïerotínské rodové hrobce v Brand˘se nad
Orlicí a noví majitelé panství o vyuÏití hrobky nemûli zájem. Po bitvû na
Bílé hoﬁe pﬁi‰la rekatolizace, která znamenala odchod jednoty bratrské.
Velmi dÛraznû do Ïivota mûsteãka zasáhl poÏár v roce 1676, po jehoÏ niãivém pÛsobení do‰lo k pﬁeloÏení farního kostela na pÛvodnû bratrsk˘ sbor,
vãetnû vyuÏití bratrského domu jako fary. ZároveÀ byla na místû Ïidovské
modlitebny postavena nová ‰kola. Dal‰í poÏár z roku 1744 mûl za následek to, Ïe o rok pozdûji byla postavena nová ‰kolní budova v místû dne‰ního ãp. 121.
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Zemsk˘ archiv v Opavû, poboãka Olomouc, Sbírka matrik Severomoravského kraje, inv. ã. 6280, sign. Hs V 4, s. 208—209.
WOLNY, G.: Kirchliche Topographie von Mähren meist nach Urkunden und Handschriften. III. Band. Brünn 1859, s. 280.
SOkA Pﬁerov, fond Archiv mûsteãka Dﬁevohostice, inv. ã. 144.
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Pﬁílohy
Privilegium Viléme ze Îerotína dﬁevohostickému bratrskému
sboru z roku 1561
Památka starobylosti, z kteréÏ se poznati mÛÏe, Ïe ten nynûj‰í chrám Pánû v Dﬁevohosticích byl jiÏ v roku 1561 zborem jednoty bratrské, aã ne v té ostavû, kterouÏ nyní má.
Já Vilím z Îerotína a na Dﬁevohosticích, pán a dûdiã mûsteãka Dﬁevohostic a téhoÏ
panství dﬁevohostického, vyznávám tímto listem pﬁede v‰emi, Ïe jsem poÏádán od bratra Jana, správce na ten ãas zboru dﬁevohostického, spolu i od bratﬁí téhoÏ zboru, poddaní m˘ch vûrn˘ch, m˘ch mil˘ch, abych jim tu milost uãinil a dÛm ten pod mûsteãkem,
jmenovitû zbor, kdeÏ vedle náboÏenství Kristovy církve ku cti a chvále BoÏí a k sluÏbám svat˘m se scházející i budoucnû scházeti budou, v nûmÏ také i ﬁeãen˘ správce jejich
s ãeládkou svou nyní jest neb potom jin˘ bude, jsa tu ﬁádnû od star‰ích jednoty bratrské milostmi nûkter˘mi obdaﬁil, aby tu kaÏd˘ správce nynûj‰í i potomnû z obecn˘ch
povinností jsouce vyÀati, tím volnûji k sluÏbám spasitedln˘m lidu se vydávati mohli.
KdeÏ sem svrchu psan˘ Vilím k slu‰n˘m jich Ïádostem jsa milostivû naklonûn a prohlédaje pﬁedkem k zvelebení cti boÏské i také k dobrému bratﬁí a obce poddan˘ch m˘ch
s dobr˘m rozmyslem a s zdravou radou jim bratﬁím i jejich budoucím na svrchu dotãen˘ dÛm s jeho pﬁíslu‰enstvím tuto milost ãiním a tímto od sebe je i od erbÛ sv˘ch i od
budoucích drÏitelÛ téhoÏ mûsteãka Dﬁevohostic a panství dﬁevohostického obdaruji, Ïe
jim ten dÛm, jakÏ jest nyní v sv˘ch mezech a ohradû vÛkol v‰í zahrady, osvobozuji
k vlastnímu i dûdiãnému pravému jmûní a uÏívání a ze v‰elijak˘ch platÛv, berní, ‰osÛ,
‰acuÀkÛ, vejchozí, robot, hlásek, na vojny taÏení neb vypravování i úﬁadÛ svûtsk˘ch
vynímám tak, aby správce jich nynûj‰í i potomní ﬁádnû tu od bratﬁí star‰ích jednoty
bratrské dan˘ s pomocníky i s ãeledí svou toho v‰eho z téhoÏ domu prázdni byli pﬁed
v‰elik˘m pánem i úﬁadem mûsteãka, v tom od Ïádného nejsouce mimo to mé obdarování obtûÏováni, dokudÏ ten dÛm k tej potﬁebû, jakÏ se svrchu pí‰e, od nich by drÏán
i uÏíván byl, a jináãe nic, aniÏ k jin˘m, mimo bratﬁí drÏitelÛm toto mé obdarování, co
se vztahovati má. A na takov˘Ï zpÛsob dávám jim i kus rolí s louãkou proti Lipové, aby
od nich uÏívána byla vÏdycky za vlastní beze v‰ech platÛv a jin˘ch povinností.
Item i tuto milost ãiním, aby nynûj‰í správce i budoucí, tu ﬁádnû dan˘, mohli volnû
ﬁemeslo dûlati, které by koli umûli, beze v‰í pﬁekáÏky cechÛv a poddan˘ch m˘ch obce
dﬁevohostické, by pak ani cechu nepﬁijali. JestliÏe by pak kter˘ chtûl z nich cech pﬁijati, aby téÏ povinni byli cechové jeho pﬁipustiti k tovary‰stvu cechovnímu, tak jako
jiného mistra ﬁádného, a… nenutili k Ïenitbû, ani k cechmistrství, ani k chození za procesí, ani k jin˘m jak˘mkoli cechmistrsk˘m a mistrovsk˘m zamûstnáním. A maje do
cechu uveden b˘ti, povinen bude dáti podle obdarování listovního pﬁípovûdné penûz
a vosku a nic více. A oni cechové zase povinni budou je ochraÀovati v‰emi vûcmi náleÏit˘mi i ãeládky jejich, zvlá‰È uãedníky ﬁádnû vyuãené.
I tuto svobodu dávám jim, aby k potﬁebû své domácí s ãeládkou mohli sobû piva navaﬁiti bez pﬁekáÏky mé i jin˘ch v‰ech, budou-li chtíti kdy a potﬁeba jim bude to. K tomu
i tuto milosÈ ãiním, aby kaÏd˘ správce v tom domu bratrsk˘m mohl pacholátka uãiti
ãísti, psáti a v‰elik˘m slu‰n˘m a dobr˘m obyãejom kﬁesÈansk˘m a vlídnostem lidsk˘m,
a v tom jim Ïádnej aby nepﬁekáÏel, ani vrchnost svûtská, ani duchovní, neb to znám
b˘ti za dobrou a právû uÏiteãnou vûc m˘m poddan˘m.
Také toto znamenitû vymiÀuji a jim tu milost ãiním, aby bratr Jan i budoucí správce téhoÏ zboru, jak˘Ïkoli z darÛ Pána Boha stateãek na penûzích neb svr‰cích mûl-li by,
ten mohl za zdravého Ïivota dáti neb poruãiti aneb k‰aftovati, ﬁíditi a stálé uãiniti, vedle poﬁádku mûsteãka neb pﬁed dvûma neb tﬁemi osobami hodnovûrn˘mi, ano, by pak
nek‰aftoval kdo z nich, aby to zÛstalo pﬁi ﬁádu a obyãeji, kter˘Ï bratﬁi správcové mezi
sebou mají a v tûch vûcech ﬁídí, a mimo to já, ani dûdicové a budoucí moji, ani Ïádnej
ãlovûk jinej právem odmrtn˘m jak˘mÏkoli vymy‰len˘m obyãejem na to sáhati nemáme.
Na jistotu toho v‰eho pro lep‰í stálost i utvrzení v‰ech vûcí svrchu psan˘ch já Vilím
z Îerotína peãet svou vlastní dal sem k tomu listu pﬁivûsiti. A pro lep‰í toho vûdomost
pﬁiprosil sem urozen˘ch vladyk pana Hynka Pavlovského z Widbachu a na Pavlovi-
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cích, pana Jiﬁíka z Zástﬁizl a na Veselíãku, pana Bernarta ·terna z ·tarymberku a na
DomaÏelicích, pana Komnaty — ãili Kunaty — z Vrchlabí a na âekyni, Ïe sou peãeti
své podlé mé k tomuto listu pﬁidáviti dali, sobû a sv˘m erbom bez ‰kody.
JenÏ jest psán a dán na Dﬁevohosticích v sobotu po svat˘m Valentinu. Léta Pánû
tisícího pûtistého ‰edesátého prvního poãínajíc.
(Farní matrika. Tuto památku nalezl jsem v zámku dﬁevohostickém v archivu, a jest
rukopis na pergamenu, kter˘Ï jsem od slova k slovu odepsal. Pod Nro. XXVII. Mnich.
Opsáno v roku 1826)

Jan Jiﬁí Stﬁedovsk˘, O dﬁevohostickém kostele a zvonici,
Apographa, X, s. 23—25 (Muzeum umûní Olomouc — Arcidiecézní
muzeum KromûﬁíÏ, zámecká knihovna)
Moderna Dﬁewosticensis Ecclesia in qua Catholici sua sacra Anno 1676 operari
caeperunt, olim erat Picarditarum fanum, ejusque fundamentalis lapis positus fuerat
a Praedicante haeretico Picardita Fratre Joanne Blahoslav Abbo 1579 in ipsissimis
festis Paschalibus feria secunda Paschatis juxta Kalendarium vetus Julianum,
aedificatumque fuerat integerrimo anno, ac revoluto anni tempore, nempe 1580 eadem
feria 2 Paschatis, suprema eidem manus est imposita.
Fanum hoc ipensis propriis aedificarunt duo Fratres Germani, Dominus Joannes
et Dominus Wilhelmus Waneczky de Jemniczka, Haereditarii Domini in Dﬁevostic etc.
Multis interea ultronec et gratuito operam suam conferentibus ejusdem sectae incolis,
et accolis, materialia advehentes ex pago ·i‰ma, de ruinata ibidem per Taboritas arce
propria memoratorum Dominorum. Haec excerpsit Joan. Mathias Heintz ex MSS
Nicodemi Zwierek, Drewosticensis olim oppidani.
Post pulsos sententia Ferdinandi II. caesaris Picarditas, mansit illud Fanum
desertum usque ad an. 1676 quo die Inventionis S. Crucis, una cum Oppido et catholico
templo, tunc in medio oppido sito conflagravit.
Porro cum Dominus Joannes Kaltschmidt L. B. ab Eisenberg, Haereditarius
Dominus Dﬁewohostitz, tanquam Ecclesiae Patronatur videret hoc fanum multo
aeparius esse ipso ex isto templo Parochiali S. Galli petiit facultatem loco parochialis
augusta Ecclesiae, hoc spaciosius restaurandi protuti etiam data est desuper ab
Episcopos licentia cujus sequens est tenor.
Anno 1590 Picarditae Drzewosticenses extra suum fanum in Caemiterio ubi
sepeliebantur, aedificaverunt Turrim, quae hodiedum extra septa Parochialis modernae
Ecclesiae sola consistit, campanasque habet.
Observandum quod illa circa Turrim vaenitas olim ante sectas haereticorum fuerit
fundus, et quisdem judaicus. Dein pulsis Judaei omnibus ex Oppido, praeteris fundis
eorundem, hic a locis Dominis assignatus est Picarditis pro Caemiterio, in quo multis
annis sepeliebantur. Usque dum disidia caeperunt habere cum Hussitis cujusdam causa
Vetulini Scommatis.
Cum nimirum circa annum 1615 cuidam mortuo Hussitae campanae pubarentur in
Parochiali Ecclesia tunc oppidi, quaedam e Picarditis mulier dichse fertur. Bone Deus,
quam multi vadunt illa via quae ducit ad patibulum, quia videlicet Hussitae sepeliebantur
in caemiterio extra oppidum ad illam plagam, quae est inter oppidum et Patibulum.
Cum dictum hoc ad plenam Incolarum pacem ex piari non posset, puniti sunt
Picarditae interdicto a loci Domino Carlo Seniore de Îerotin, ne in suo hoc Caemiterio
ad Turrim mortuos suos sepeliant.
Ex ita coacti sunt cum suis funebris eadem via, que ad Patibulum ducit vadere, et
in loco communi Hussitis sepelire. Interim usque in hodierum, hoc caemiterium mansit
desertum, nec abillo tempore quisquam in eo sepultus est.
Et anno 1654 Illustrissimus DD. Joannes Kaldschmid, suae serenitatis Leopoldi
Gulielmi Archiducis Austriae, Episcopi Olomucensis Aulae Cancellarius, murum eiusdem
per totam longitudienm caemiterii a Turri, usque ad Domum hospitalem curavit demoliri.
Sub memorata Turri extat crypta cum suo formice ad quam ad extra intratur
gradibus lapideis, ab aquilonari plaga ex caemiterio vetusto, in usum sepulturae
Haereditariorum Dominorum in Dﬁewohostic: Hodie manet neglecta, et aperta.
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Praeterea notandum, quod ante memoratas Haereses, Catholici suum caemiterium
habuerint, ubi nunc stat Mola Domini, media mola dicta, ac ubi eidem defacto est hortus
contiguus tempore antem haeresem ille locus in hortos transiit, et alius scicior locus
ab Haeredicis est electus ubi nunc existit: ubi usque ad an. 1645 Catholici cum
haereticis promiscuae sepeliebantur. Judei olim Dﬁewosticii habebant Synagogam,
quae pulsis iisdem multis annis mansit neglecta: ac demum concessione loci Domini
Anno 1678 die 7. Septembris Dﬁewosticii data, a Parochianis pro domo Scholari est
restaurata.

âesk˘ pﬁeklad
Souãasn˘ dﬁevohostick˘ kostel, ve kterém zaãali konat bohosluÏby v roce 1676, kdysi byl pikartskou svatyní, jejíÏ základní kámen poloÏil pikartsk˘ kacíﬁsk˘ predikant,
bratr Jan Blahoslav roku 1579 v pondûlí velikonoãní /20. 4./ podle starého juliánského
kalendáﬁe a dostavûna byla bûhem roku a do roka a do dne, totiÏ 1580 v pondûlí velikonoãní /4. 4./ poslední kámen byl poloÏen touÏ rukou.
Tuto svatyni vystavûli vlastním nákladem dva rodní bratﬁi pan Jan a pan Vilém
Vaneãtí z Jemniãky, dûdiãní drÏitelé Dﬁevohostic. Mnoho pﬁíslu‰níkÛ oné sekty, obyvatel i lidí odjinud, pﬁispûlo dobrovolnû a zadarmo prácí a pﬁiváÏeli materiál ze vsi ·i‰ma z tvrze, zboﬁené tábority, ve vlastnictví vzpomínan˘ch pánÛ. To vypsal Jan Matyá‰ Heintz z rukopisu Nikodéma Zwierky, kdysi dﬁevohostického obyvatele.
Po vypuzení pikartÛ na základû protikacíﬁské vyhlá‰ky Ferdinanda II. zÛstala ona
svatynû opu‰tûna aÏ do roku 1676, kdy dne Nalezení sv. KﬁíÏe /3. 5./ shoﬁela s mûsteãkem a katolick˘m kostelem, stojícím tehdy uprostﬁed mûsta.
Dále kdyÏ pan Jan Kaltschmidt svobodn˘ pán z Eisenbergu, dûdiãn˘ pán Dﬁevohostic, jako patron kostela, posoudil, Ïe ona svatynû je mnohem zachovalej‰í a po opravû prostornûj‰í, Ïádal o pﬁenesení fakultu od farního kostela sv. Havla. Dáno biskupské svolení, jehoÏ znûní je…
V roce 1590 dﬁevohostiãtí pikarté postavili vûÏ mimo svou svatyni na hﬁbitovû, kde
pochovávali, která i dnes stojí osamocenû mimo farní kostel a má zvony.
Je hodné zaznamenání, Ïe prostor kolem vûÏe byl kdysi pﬁed tím, neÏ jej mûly kacíﬁské sekty, pozemkem Ïidovsk˘m. Po vyhnání v‰ech ÏidÛ z mûsteãka byl pikartÛm pozemek pány toho místa pﬁipsán jako hﬁbitov, ve kterém po mnoho let pochovávali. AÏ do
doby, kdy zaãali mít rozepﬁe s husity kvÛli pomluvû.
KdyÏ totiÏ kolem roku 1615 pﬁi pohﬁbu jakéhosi husity zvonily zvony ve farním kostele toho mûsteãka, kterási z pikartsk˘ch Ïen pr˘ ﬁekla: Dobrotiv˘ boÏe, jak mnoho lidí
jde tou cestou, která vede na ‰ibenici. Husité totiÏ pohﬁbívali na hﬁbitovû mimo mûsteãko v místû mezi mûsteãkem a místem, kde stála ‰ibenice.
KdyÏ to, co bylo vyﬁãené, nemohlo vést ke smíru mezi obyvateli, byli pikarté potrestáni Karlem star‰ím ze Îerotína zákazem pochovávat své mrtvé na hﬁbitovû kolem vûÏe.
Tím byli pﬁinuceni chodit se sv˘mi pohﬁby tou cestou, které vede k ‰ibenici a pochovávat na místû spoleãném s husity. Od té doby aÏ doposud zÛstává ten hﬁbitov opu‰tûn˘ a ani od toho ãasu na nûm nikdo nebyl pochován.
A v roce 1654 pan Jan Kaltschmidt, kancléﬁ olomouckého biskupa Leopolda Viléma, arcikníÏete rakouského, rozkázal strhnout zeì onoho hﬁbitova po celé délce od vûÏe
aÏ ke ‰pitálu.
Pod vzpomínanou vûÏí se rozkládá krypta s klenutím, do které se vchází zvlá‰tními kamenn˘mi schody od severu z pustého hﬁbitova, vyuÏívá se k pohﬁbívání dûdiãn˘ch pánÛ Dﬁevohostic. Dnes je zanedbaná a otevﬁená.
Dále je tﬁeba poznamenat, Ïe pﬁed oním kacíﬁstvím mûli katolíci svÛj hﬁbitov tam,
kde nyní stojí pansk˘ ml˘n, zvan˘ prostﬁední, a také po zmen‰ení jejich poãtu byla sousední zahrada v dobû pﬁed herezí rozdûlena na zahrady a jiné, vhodnûj‰í místo bylo
kacíﬁi vybráno tam, kde je nyní. Tam aÏ do roku 1645 byli pohﬁbíváni katolíci spolu
s kacíﬁi. Îidé mûli kdysi v Dﬁevohosticích synagogu, která po jejich vyhnání zÛstala po
mnoho let prázdná a teprve rozhodnutím majitele panství ze 7. záﬁí 1678 v Dﬁevohosticích byla opravena farníky pro úãely ‰koly.
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Sborník Státního okresního archivu Pﬁerov 2014
Ale‰ Vohnick˘

,,Léta Pánû koupil jest dÛm
za sumu podroãní…“
Promûny ekonomick˘ch a sociálních pomûrÛ obyvatel
mûsteãka Dﬁevohostice od konce 16. do zaãátku 18. století
Mezi nejcennûj‰í prameny nacházející se v archivu mûstyse Dﬁevohostice patﬁí nejstar‰í pozemková kniha mûsteãka,1 která primárnû slouÏila
k evidenci drÏby nemovitostí zdej‰ími obyvateli. Není ani tak v˘jimeãná
svojí existencí — pozemkové knihy patﬁí k typick˘m pramenÛm slouÏícím
k poznání Ïivota poddansk˘ch vrstev v raném novovûku — jako spí‰e ãasov˘m a informaãním zábûrem. Na 843 foliích o formátu pﬁibliÏnû A3 (z toho
je 751 popsan˘ch) pﬁiná‰í poznatky nejen k samotné majetkové drÏbû,
n˘brÏ také k ekonomick˘m, sociálním ãi rodinn˘m pomûrÛm dﬁevohostick˘ch obyvatel mezi lety 1577—1735.2
První vlna zájmu o pozemkové knihy jako zdroje informací k poddansk˘m pomûrÛm kulminovala v 60. letech minulého století, poãátky druhé,
která trvá dodnes, lze klást do let devadesát˘ch.3 Pozemkové knihy b˘vají ãasto nejobsaÏnûj‰ím a nûkdy v podstatû jedin˘m písemn˘m materiálem
vypovídajícím o Ïivotû neprivilegovan˘ch skupin obyvatelstva v pﬁedmoderní dobû. V tomto ãlánku se podíváme na to, jak˘m zpÛsobem se v obchodu s domy v Dﬁevohosticích odráÏela spoleãenská rozrÛznûnost mûsteãka
ãi finanãní a rodinná situace tamních hospodáﬁÛ, a také na to, jak jejich
Ïivoty ovlivnily události tﬁicetileté války, jeÏ se do historie zapsala jako nejniãivûj‰í konflikt raného novovûku.4

Prodej domÛ a spoleãenská skladba mûsteãka
Obchod s nemovitostmi probíhal v Dﬁevohosticích na konci 16. a v první polovinû 17. století podle ustálen˘ch pravidel, jiÏ dﬁíve popsan˘ch na
pﬁíkladu ﬁady ãesk˘ch a moravsk˘ch lokalit.5
1 PﬁestoÏe název fondu ve Státním okresním archivu Pﬁerov zní Archiv mûstyse Dﬁevohostice (dále jen SOkA Pﬁerov, fond AM Dﬁevohostice), neboÈ v souãasné dobû mají Dﬁevohostice status mûstyse, pﬁidrÏuje se následující v˘klad historického termínu ,,mûsteãko“.
2 SOkA Pﬁerov, fond AM Dﬁevohostice, inv. ã. 34.
3 Z prací opírajících se o studium pozemkov˘ch knih je na tomto místû vhodné upozornit aspoÀ na ty základní. Právnû historick˘
rozbor pozemkov˘ch knih viz PROCHÁZKA, V.: âeská poddanská nemovitost v pozemkov˘ch knihách 16. a 17. století. Praha
1963. K moÏnostem pozemkov˘ch knih jako zdroji informací k ekonomickému zázemí a spoleãenské skladbû obyvatelstva vybraného sídla viz CHOCHOLÁâ, B.: Selské peníze. Sonda do finanãního hospodaﬁení poddan˘ch na Moravû koncem 16. a v 17.
století. Brno 1999. Za jeden ze zdrojÛ poznatkÛ k demografické situaci v âechách od 16. do 19. století slouÏí pozemkové knihy
badatelÛm, kteﬁí se zapojili do projektu Soziale Strukturen in Böhmen. Shrnutí viz CERMAN, M. — ZEITLHOFER, H. (edd.): Soziale Srukturen in Böhmen. Ein regionaler Vergleich von Wirtschaft und Gesellschaft in Gutsherrshaften, 16.—19. Jahrhundert.
Wien — München 2002.
4 Pﬁedkládaná studie vychází z autorovy bakaláﬁské práce, která byla obhájena v únoru 2012 v Historickém ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brnû.
5 K tomu viz CHOCHOLÁâ, B.: Selské peníze. Sonda do finanãního hospodaﬁení poddan˘ch na Moravû koncem 16. a v 17. století. Brno 1999, s. 46—50. K právním aspektÛm obchodu s nemovitostmi viz PROCHÁZKA, V.: âeská poddanská nemovitost
v pozemkov˘ch knihách 16. a 17. století. Praha 1963, s. 308—327.
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Kupní smlouva k domu Víta Sládka z roku 1579, zapsaná v dﬁevohostické pozemkové knize.
SOkA Pﬁerov

Cena usedlosti vycházela z velikosti, typu a zachovalosti stavby a také
z její vybavenosti, a to vãetnû pﬁipojen˘ch pozemkÛ. Vrchnost panství dbala na to, aby se od usedlostí pﬁi jejich prodeji neoddûlovaly zejména nemovité souãásti a ony tak fungovaly jako nemûnné hospodáﬁské jednotky,
jejichÏ majitelé budou schopni plnit pﬁíslu‰né poddanské závazky. Kupec
bezprostﬁednû po transakci zaplatil prodejci tzv. závdavek, pﬁedstavující
první a nejvût‰í splátku, zbytek ceny se zavázal odvádût v kaÏdoroãních,
tzv. vejrunkov˘ch splátkách. V Dﬁevohosticích se pro nû uÏívalo termínu
,,gruntovní peníze“. Vejrunky nepodléhaly úroku a jejich splácení se mohlo protáhnout do nûkolika desetiletí, tudíÏ nebylo nijak v˘jimeãné, pokud
dÛm prodával ãlovûk, kter˘ jej je‰tû sám nesplatil. Za této situace dostal
ãást penûz vloÏen˘ch do nemovitosti prostﬁednictvím závdavku, na zbytek
v‰ak musel ãekat aÏ do té doby, neÏ do‰lo k uspokojení pohledávek v‰ech
pﬁedchozích majitelÛ. Mezitím ale mohl pobírat splátky za jin˘, napﬁíklad
po zemﬁelém otci prodan˘ dÛm. V úhrnu vznikala komplikovaná síÈ finanãních závazkÛ, jejíÏ evidenci si nelze pﬁedstavit bez dobﬁe vedené písemné
dokumentace a pomûrnû slu‰né úrovnû finanãní a matematické gramotnosti tehdej‰ích lidí. Splátkov˘ systém, vynucen˘ nedostatkem hotovosti,
umoÏÀoval i ménû zámoÏn˘m lidem získat vlastní obydlí a vést samostatn˘ Ïivot. Pﬁedpokladem ov‰em byla stabilní hospodáﬁská situace bez velk˘ch zvratÛ a urãitá minimální úroveÀ finanãního zázemí obyvatelstva.
Za Karla star‰ího ze Îerotína, jenÏ byl vlastníkem dﬁevohostického panství mezi lety 1589—1617, se zdej‰ím poddan˘m daﬁilo vcelku dobﬁe.6
Vypovídají o tom kupní smlouvy na usedlosti, obsahující popis jejich vybavenosti, které odkr˘vají ekonomickou situaci dﬁevohostick˘ch hospodáﬁÛ.
Námûstí ulicového typu ohraniãovalo 32 domÛ, dal‰ích 89 stálo v okolních
ulicích, z toho zhruba tﬁetina na pﬁedmûstí Novosady. Vedle toho byly
v mûsteãku provozovány ãtyﬁi ml˘ny, obecní lázeÀ a opomenout nelze ani
budovy kostela, synagogy a zejména zámku.7
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Indikaãní skica stabilního katastru Dﬁevohostic, 1830. MZA Brno

Obyvatelé námûstí byli spoleãensky distingovanou a ekonomicky nejlépe situovanou skupinou. Prodejní ceny jejich domÛ se okolo roku 1600 pohybovaly od 100 do 1000 zlat˘ch moravsk˘ch (dále jen zlm), prÛmûr ãinil zhruba 410 zlm. Podle urbáﬁe z poãátku 17. století jim byly vymûﬁovány nejniÏ‰í poplatky vÛãi vrchnosti, smûli se vykupovat z vybran˘ch robotních
povinností a nûkteré domy byly dokonce nadány v˘sadou ‰enkovat pivo
a víno.8 K domÛm na námûstí patﬁilo nejvíce zemûdûlsk˘ch pozemkÛ (obvykle od 4 do 1 lánu polí) a v jejich pﬁíslu‰enství se nacházelo ve‰keré potﬁebné zemûdûlské vybavení a pomûrnû velké mnoÏství domácích zvíﬁat, stejnû jako rÛzné nástroje k ﬁemeslnické ãinnosti, napﬁíklad zámeãnické, kováﬁské ãi ﬁeznické náﬁadí. Nûkteﬁí lidé se vûnovali obchodním aktivitám.
NejdraÏ‰í dÛm na námûstí ob˘vala koncem 16. století rodina Mikulá‰e
Fuãíka. KdyÏ Fuãík v roce 1599 zemﬁel a bylo zapotﬁebí uãinit kupní smlouvu pﬁevádûjící nemovitost na vdovu a jejího nového manÏela Mikulá‰e Trávníãka, shledali mûst‰tí radní, kteﬁí v zájmu spravedlnosti pﬁi dûlení majetku mezi pozÛstalé provádûli oceÀování nemovitého i movitého jmûní, Ïe
k domu patﬁilo w lánu polí, zahrada, louka, vozy, pluhy, brány, nûkolik
kusÛ koní a dobytka, vãetnû stáda ãtyﬁiceti ovcí, velké mnoÏství obilovin,
deset beãek piva a jeden sud vína.9 Fuãíkova pozÛstalost nenabízí pohled
6 K pomûrÛm v Dﬁevohosticích za Karla star‰ího ze Îerotína viz KNOZ, T.: DrÏavy Karla star‰ího ze Îerotína po Bílé hoﬁe. Osoby,
pﬁíbûhy, struktury. Brno 2001, s. 221—239.
7 Údaje o poãtu budov ãerpány ze studované pozemkové knihy a z opisu urbáﬁe, kter˘ vznikl za tﬁicetileté války, av‰ak popisuje
stav mezi lety 1600—1602. Fotokopie urbáﬁe, jehoÏ originál se nalézá v rodinném archivu roudnick˘ch LobkovicÛ, viz MZA
Brno, fond G 160 — Sbírka fotonegativÛ, kart. 23, inv. ã. 3647.
8 SOkA Pﬁerov, fond AM Dﬁevohostice, inv. ã. 3. Listina Karla st. ze Îerotína ze dne 16. 5. 1617, jeÏ potvrzuje obyvatelÛm Dﬁevohostic pﬁede‰lá obdarování a v˘sady.
9 Popis vybavení domu viz SOkA Pﬁerov, fond AM Dﬁevohostice, inv. ã. 34, fol. 498—499. Pozemky náleÏející k domu viz MZA
Brno, fond G 160 — Sbírka fotonegativÛ, kart. 23, inv. ã. 3647, fol. 7.
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DÛm se Ïudrem na dﬁevohostickém námûstí z poloviny 18. století. Foto A. Vohnick˘

na kulturu odívání, ale z jin˘ch záznamÛ v pozemkové knize vypl˘vá, Ïe
nejbohat‰í mû‰Èané se oblékali do honosn˘ch koÏichÛ v cenách dosahujících aÏ 30 zlm, mû‰Èanky nosili ‰amlatové nebo barchetové suknû, ménû
obvyklou raritou bylo hedvábí. Cínové nádobí naproti tomu patﬁilo ke standardní jídelní v˘bavû.
Ceny domÛ situovan˘ch mimo prostory námûstí byly ve stejné dobû podstatnû niÏ‰í. Pohybovaly se od 40 do 350 zlm, prÛmûr ãinil necel˘ch 132 zlm.
V tûchto usedlostech Ïily pﬁeváÏnû stﬁední a chud‰í vrstvy obyvatelstva.
K vût‰inû domÛ tady patﬁily jen zahrádky anebo men‰í políãka, která sama
o sobû k obÏivû nestaãila. Proto si tu lidé museli pﬁivydûlávat rÛzn˘mi zpÛsoby. Mohli napﬁíklad pracovat jako nádeníci a dal‰í slouÏící u bohat‰ích
mû‰ÈanÛ nebo na panském zemûdûlském dvoﬁe ãi pﬁímo na zámku. Nejvíce z nich se ov‰em vûnovalo ﬁemeslÛm, a to pod zá‰titou jednoho z místních cechÛ. PﬁibliÏnû o sto let pozdûji, konkrétnû v roce 1701, zhotovili vrchnosten‰tí úﬁedníci soupis obyvatel panství, kter˘ prozrazuje, Ïe v mûsteãku tehdy pracovalo 21 ‰evcÛ,10 18 tkalcÛ, 8 ﬁezníkÛ, 6 koÏe‰níkÛ, 6 kováﬁÛ, 3 zedníci, 2 krejãí, 2 hrnãíﬁi, 2 bednáﬁi, 2 zámeãníci a po jednom soukeníkovi, tesaﬁi, stolaﬁi, sklenáﬁi a barvíﬁi.11 Podle nástrojÛ uvádûn˘ch
v kupních smlouvách na domy lze pﬁepokládat existenci barvíﬁÛ, mydláﬁÛ,
krãmáﬁÛ apod.
Stﬁední vrstva dﬁevohostick˘ch obyvatel byla sv˘m sloÏením pomûrnû
pestrá. V domû stﬁední cenové kategorie Ïil napﬁíklad pÛvodem italsk˘ stavitel Andr˘s Vlach, kter˘ pro Karla star‰ího ze Îerotína ﬁídil pﬁestavbu zdej‰ího zámku,12 nebo Ïid Bene‰, jenÏ spoleãnû se svojí Ïenou ãinil kÛÏe, ‰il koÏichy, prodával ‰aty z plátna a jiné zboÏí a také pÛjãoval sousedÛm men‰í obnosy penûz.13 Dobﬁe zabezpeãen˘ byl místní ‰vec Josef ·palek, kter˘ na pﬁilep‰ení osíval men‰í políãko.14 V pﬁípadû kupních smluv na nejlevnûj‰í usedlos-
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ti ve mûstû pozemková kniha vût‰inou jen stroze informuje o jejich chudé
v˘bavû, k níÏ v lep‰ím pﬁípadû patﬁily aspoÀ malé zahrádky a drobnûj‰í zvíﬁectvo. Nûkteﬁí lidé z chud‰ích vrstev si pﬁivydûlávali tkaním plátna a pﬁedením pﬁíze. Mnoho levn˘ch stavení ob˘vali po rÛznû dlouh˘ ãas Ïidé.
V dobû vzniku v˘‰e uvedeného soupisu obyvatel se ov‰em Ïivotní pomûry
dﬁevohostick˘ch hospodáﬁÛ znateln˘m zpÛsobem li‰ily od podmínek, na které byli navyklí jejich pﬁedkové pﬁed sto lety. V první polovinû 18. století se
totiÏ domy okolo námûstí prodávaly za ceny okolo 60 zlm a ostatní usedlosti v mûsteãku za zhruba poloviãní sumy.15 Z toho ov‰em nevypl˘vá, Ïe by kupci dokázali takové ãástky splácet lépe neÏ dﬁíve, a je zapotﬁebí klást si otázku, proã do‰lo ke zchudnutí zdej‰ích hospodáﬁÛ a jaké to mûlo následky.

Promûny splátkového systému domÛ
O finanãní situaci kupce domu vypovídala v˘‰e závdavku, neboÈ se jednalo o ãástku, kterou byl prokazatelnû schopen uhradit v hotovosti bezprostﬁednû po transakci. V˘‰e dohodnut˘ch vejrunkov˘ch splátek zase ukazuje, jak hospodáﬁi odhadovali svoje platební moÏnosti. PﬁiloÏená tabulka
znázorÀuje prÛmûrnou v˘‰i uhrazen˘ch závdavkÛ a dohodnut˘ch vejrunkov˘ch splátek pro období mezi lety 1580—1654. Dﬁevohostická pozemková kniha dobﬁe podchycuje realizované prodeje domÛ zhruba od roku 1580.
Roky 1620 a 1654 byly za mezníky zvoleny z toho dÛvodu, Ïe Morava byla
na rozdíl od âech vojensk˘mi stﬁety tﬁicetileté války zasaÏena aÏ ve druhé
polovinû roku 1619 a podle dﬁevohostické pozemkové knihy byli místní obyvatelé s jejími pﬁím˘mi dopady konfrontováni aÏ v roce následujícím. Naopak podpis mírov˘ch smluv ve vestfálsk˘ch mûstech Münsteru a Osnabrücku v ﬁíjnu 1648 Ïádné okamÏité zmûny nepﬁinesl, váleãné události mûly
jistou setrvaãnost. Napﬁíklad ‰védská vojenská posádka opustila nedalekou Olomouc aÏ v létû roku 1650.16
Druh
stavby
domy na námûstí
ostatní usedlosti
celkem

1580—1599
Z
V
30,3
8,7
9,2
3,4
11,4
4,6

ãasové období
1600—1619
1620—1639
Z
V
Z
V
78,4
8,1
17,1
7,8
14,4
3,3
10,9
2,8
19,1
4,5
12,1
4,4

1640—1654
Z
V
17,3
7,4
6,9
2,7
7,0
3,3

Tab: 1: PrÛmûrná v˘‰e závdavkÛ [Z] a vejrunkov˘ch splátek [V] pﬁi prodejích domÛ v Dﬁevohosticích mezi lety
1580—1654 (ve zlat˘ch moravsk˘ch)
10 Takto vysok˘ poãet ‰evcÛ je pﬁekvapující a nelze vylouãit, Ïe pan‰tí úﬁedníci mezi ‰evce zaﬁadili zástupce vícera textilních povolání. Stojí v‰ak za zmínku, Ïe podle G. Wolneho pracovalo v první polovinû 19. století v Dﬁevohosticích dokonce 30 ‰evcÛ. Viz
WOLNY, G.: Markgrafschaft Mähren. Topografisch, statistisch und historisch geschildert. Brünn 1835, s. 111.
11 ZA Opava, poboãka Olomouc, fond Velkostatek Dﬁevohostice (dále jen VS Dﬁevohostice), inv. ã. 2. V inventáﬁi fondu je soupis
poddan˘ch datován do roku 1708, na základû komparace s pozemkovou knihou bylo ov‰em zji‰tûno, Ïe zachycuje stav k roku
1701.
12 DÛm Andr˘se Vlacha, ocenûn˘ na 120 zlm, stál v ulici Novosady. SOkA Pﬁerov, fond AM Dﬁevohostice, inv. ã. 34, fol.
660—661. K práci Vlacha pro Îerotína viz KNOZ, T.: Karel star‰í ze Îerotína. Don Quijote v labyrintu svûta. Brno 2008, s. 149.
13 SOkA Pﬁerov, fond AM Dﬁevohostice, inv. ã. 34, fol. 173. Îid Bene‰ a jeho Ïena Bene‰ka figurují na rÛzn˘ch místech pozemkové knihy jako kupci rozmanitého zboÏí a zároveÀ jako osoby, jimÏ mnozí hospodáﬁi dluÏí peníze.
14 SOkA Pﬁerov, fond AM Dﬁevohostice, inv. ã. 34, fol. 602—606.
15 Od druhé poloviny 17. století se v Dﬁevohosticích namísto poãítání na zlaté moravské pﬁecházelo ke zlat˘m r˘nsk˘m. Zde je pro
snaz‰í srovnání hodnota zlat˘ch r˘nsk˘ch pﬁevedena na moravské zlaté. K penûÏním platidlÛm a poãetním jednotkám na tehdej‰í Moravû viz SEJBAL, J.: Dûjiny penûz na Moravû. Brno 1979, s. 78—89 a 186—190.
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Podíl zaplacen˘ch vejrunkov˘ch splátek za domy
v Dﬁevohosticích mezi lety 1600—1650

Platební schopnosti dﬁevohostick˘ch hospodáﬁÛ mezi lety 1600—1650

Ekonomické zázemí dﬁevohostick˘ch obyvatel se zlep‰ovalo aÏ do zaãátku tﬁicetileté války, která pﬁinesla zásadní zvrat pomûrÛ. V˘‰e okamÏitû
placen˘ch závdavkÛ v jejím prÛbûhu postupnû poklesla pod hodnoty pﬁed
rokem 1580, zároveÀ je patrné stírání rozdílÛ mezi nejzámoÏnûj‰ími obyvateli domÛ na námûstí a ostatními hospodáﬁi. Pﬁíãiny ekonomické nivelizace lze hledat v tom, Ïe majitelé domÛ na námûstí nebyli pﬁi odvodech rychle rostoucích státních daní, potﬁebn˘ch na vyzbrojování vojska, na rozdíl od
poplatkÛ vÛãi vrchnosti nijak zv˘hodnûni, ba se od nich oãekávalo, Ïe zaplatí více neÏ jiní.17 Dﬁevohostice nemûly hradby a rabující vojáci jistû vpadli
spí‰e do bohat˘ch domÛ neÏ do skrovn˘ch pﬁíbytkÛ v postranních ulicích.
Následky tﬁicetileté války byly pro Dﬁevohostice opravdu kruté. Jan Skrbensk˘ z Hﬁí‰tû, kter˘ dﬁevohostické panství v roce 1617 koupil od Karla
star‰ího ze Îerotína, musel jako úãastník stavovského povstání záhy po
bûlohorské poráÏce uprchnout do Slezska. Zemsk˘m tribunálem byl odsouzen ke ztrátû cti, hrdla a statkÛ a jeho jméno bylo pﬁibito na ‰ibenici.18
V roce 1622 bylo zkonfiskované dﬁevohostické panství císaﬁskou komorou
prodáno ZdeÀku Vojtûchu Popelovi z Lobkovic. Lobkovicové ov‰em o malé
moravské a válkou znaãnû zdevastované panství nejevili pﬁíli‰n˘ zájem.19
V roce 1620 vypálili mûsteãko pol‰tí kozáci táhnoucí na pomoc císaﬁské
armádû. Z protihabsburské strany se v následujících letech v okolí Dﬁevohostic pohybovali obávaní vojáci sedmihradského kníÏete Gábora Bethlena a oddíly Jana Jiﬁího Krnovského. ·panûl‰tí vojáci, mající za úkol likvidaci vala‰ského povstání proti habsburské nadvládû a vnucené rekatolizaci, vypálili zámek i pivovar. Situace se relativnû uklidnila aÏ v roce 1626.
To se na Moravû s v˘jimkou men‰ích stﬁetÛ pﬁestalo válãit aÏ do roku 1642,
kdy do zemû vpadli ·védové, kteﬁí zde zÛstali do roku 1650.20
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Ani v klidnûj‰ích letech ov‰em daÀové poÏadavky státu pﬁíli‰ neklesaly. Mimo to podle soudobé váleãné doktríny mûli náklady na vyÏivování
armády nést obyvatelé regionu, v nûmÏ mûla právû leÏení. Kolorit dlouhé
války dokreslovalo vymáhání v˘palného, rekvizice majetku, ale také znásilÀování, vraÏdûní a loupení. Lidé pﬁed blíÏícími se armádami prchali do
hor, ani tam se ov‰em neskryli pﬁed epidemiemi nemocí.21 Podobnû jako
ﬁada dal‰ích moravsk˘ch mûst a vesnic musely Dﬁevohostice ve ãtyﬁicát˘ch
letech stﬁídavû pﬁispívat jak na císaﬁskou, tak i na ‰védskou armádu.
Napﬁíklad pouze za duben 1648 panství císaﬁsk˘m vojákÛm odevzdalo „do
magazínu kromûﬁíÏského, pro compagnii Pana nejvy‰‰ího wachmistra Salzhause… chleba dva tisíce osm set devadesáte ‰est, piva dva tisíce osm set
devadesáte ‰est mázÛ, ovsa sedmdesáte dvû mûﬁice, sena ãtyﬁiceti osmi ãtvrtí a slámy tﬁista ãtyﬁiceti otepí “.22 KdyÏ do Dﬁevohostic v roce 1657 pﬁijeli
zem‰tí komisaﬁi, aby pﬁipravili podklady pro tzv. lánové rejstﬁíky, slouÏící jako základ pro v˘poãet danû, shledali, Ïe ve mûsteãku je 31 % domÛ neobydlen˘ch. V rámci celého panství to bylo 23 %.23
Zatímco v˘‰e závdavkÛ bûhem tﬁicetileté války pomûrnû rychle klesala,
vejrunkové splátky se sniÏovaly jen pozvolna. Ceny domÛ neklesaly témûﬁ
vÛbec. JelikoÏ mûli na domech nevyplacené pohledávky jejich star‰í majitelé, kteﬁí o peníze nechtûli pﬁijít, nebylo moÏné ceny nemovitostí a v˘‰i
splátek ihned jen tak sníÏit, tﬁebaÏe platební moÏnosti hospodáﬁÛ upadaly a pohledávky byly fakticky nedobytné. Z v˘‰e závdavkÛ a vejrunkov˘ch
splátek je moÏné vypoãítat prÛmûrnou ideální dobu splatnosti domÛ, coÏ
je indikátor ukazující, za jak dlouho po uskuteãnûní prodeje by kupec teoreticky mûl dÛm splatit.24
Druh
stavby
domy na námûstí
ostatní usedlosti
celkem

1580—1599
43,5
28,5
31,7

ãasové období
1600—1619
1620—1639
39,7
61,2
28,9
36,3
31,8
43,5

1640—1654
91,4
46,7
60,3

Tab. 2: PrÛmûrná ideální doba splatnosti pﬁi prodejích domÛ v Dﬁevohosticích mezi lety 1580—1654 (v poãtu
rokÛ)

16 K událostem tﬁicetileté války na Moravû viz VÁLKA, J.: Dûjiny Moravy. Díl 2. Morava reformace, renesance a baroka. Brno 1996,
s. 90—115.
17 K daÀové soustavû na Moravû za tﬁicetileté války viz MATùJEK, F.: Moravské lánové rejstﬁíky. Sborník archivních prací, 29, 1979,
ã. 1, s. 122—123.
18 TUREK, J.: Jan Skrbensk˘ z Hﬁí‰tû na Fulneku a v Dﬁevohosticích. Na‰e Vala‰sko, 6, 1940, s. 14—32 a 72—80.
19 K majetkov˘m pﬁevodÛm ve vûci dﬁevohostického panství viz KNOZ, T.: DrÏavy Karla star‰ího ze Îerotína po Bílé hoﬁe. Osoby,
pﬁíbûhy, struktury. Brno 2001, s. 228—239.
20 K osudÛm Dﬁevohostic za tﬁicetileté války struãnû viz LAPÁâEK, J. — FI·MISTROVÁ, V. — SEDLÁ¤OVÁ, H.: Dﬁevohostice.
Historie mûstyse v datech. Dﬁevohostice 2008, s. 11.
21 K Ïivotu obyvatel za tﬁicetileté války viz KLÍMA, A.: Dlouhá válka. 1618—1648. Praha 2000, s. 121—151.
22 Jedná se o doslovn˘ pﬁepis záznamu z vyúãtování vojensk˘ch v˘loh dﬁevohostického panství z let 1647—1648. SOkA Pﬁerov,
fond AM Dﬁevohostice, kart. 6., inv. ã. 129.
23 Lánové rejstﬁíky se pro mûsteãko Dﬁevohostice nezachovaly. V˘poãet byl proveden podle pozemkové knihy, údaje pro panství
jako celek jsou obsaÏeny v záznamu hrabûte Rabatty, kter˘ se úãastnil druhé lánové vizitace v roce 1675. ZA Opava, poboãka
Olomouc, fond Soubor rukopisÛ metropolitní kapituly v Olomouci, sign. C. O. 548.
24 Ideální dobu splatnosti lze vypoãítat tak, Ïe se od ceny domu [C] odeãte v˘‰e závdavku [Z] a zbylá cifra vydûlí v˘‰í dohodnut˘ch
vejrunkov˘ch splátek [V]. V˘sledek udává poãet let, za kter˘ by kupec teoreticky mûl dÛm splatit: (C–Z)/V = [poãet let]. K tomu
viz CHOCHOLÁâ, B.: Selské peníze. Sonda do finanãního hospodaﬁení poddan˘ch na Moravû koncem 16. a v 17. století. Brno
1999, s. 106.
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V˘raznû klesající v˘‰e uhrazen˘ch závdavkÛ a pomalu se sniÏující hodnota vejrunkov˘ch splátek zpÛsobila v kombinaci s nemûnn˘mi cenami
domÛ to, Ïe ideální doba splatnosti nemovitostí se bûhem tﬁicetileté války
prodlouÏila prÛmûrnû na 60 let a lidé prakticky nemûli nadûji svoje pﬁíbytky splatit. UvaÏovaná doba splatnosti navíc fungovala pouze v ideální
rovinû, v realitû byla je‰tû daleko vy‰‰í. V‰echny v˘‰e popsané prÛtahy
armád totiÏ vedly k tomu, Ïe lidé nedokázali na‰etﬁit ani nûkolik zlat˘ch
na vejrunkové splátky, coÏ je patrné z grafu, kter˘ ukazuje, kolik procent
splátek z celkového mnoÏství bylo v daném roce uhrazeno.
JestliÏe se splátkov˘ systém domÛ v Dﬁevohosticích je‰tû dokázal po
neklidn˘ch událostech dvacát˘ch let ãásteãnû obnovit, po ‰védském vpádu
na Moravu v roce 1642 uÏ zkolaboval nadobro. V padesát˘ch letech se vejrunkové splátky pﬁestaly platit úplnû. Jak katastrofální byla ‰védská etapa tﬁicetileté války pro moravská mûsta, lze doloÏit i tím, Ïe nûkterá z nich
se s dluhy nedokázala vyrovnat do konce století.25 DaÀové poÏadavky státu neklesaly ani ve druhé pÛli 17. a v 18. vûku, neboÈ habsburská monarchie potﬁebovala peníze na provoz barokního panovnického dvora ve Vídni, udrÏování rozmáhajícího se úﬁednického aparátu a na zabezpeãení stálé armády, nasazované hlavnû na v˘chodní hranici proti TurkÛm. K pﬁím˘m daním se pﬁidaly i danû nepﬁímé. Mezi lidmi byly obzvlá‰È neoblíbené tzv. masné krejcary, uvalené na prodej masa.26
Vedle státu, kter˘ odãerpával velkou ãást penûÏních pﬁebytkÛ dﬁevohostick˘ch hospodáﬁÛ, nelze opomíjet ani vliv barokní zboÏnosti a zásahy
nového majitele panství. KdyÏ v roce 1715 zemﬁel bez pﬁím˘ch potomkÛ
místní chalupník Jan Vesel˘, v závûti rozdûlil mezi vdovu a dva bratry 35
zlat˘ch r˘nsk˘ch, na opravu kostela vûnoval 11 zlat˘ch a 40 krejcarÛ a dal‰í 2 zlaté a 20 krejcarÛ odkázal náboÏenskému bratrstvu pﬁi premonstrátském klá‰teﬁe Hradisko u Olomouce. Také nechal za svoji du‰i slouÏit m‰i
a pﬁi této pﬁíleÏitosti vûnoval dﬁevohostické farnosti 7 zlat˘ch.27 Takto vysoké odkazy církevním institucím byly spí‰e v˘jimeãné, v porovnání s danûmi se obvykle jednalo o niÏ‰í ãástky, nicménû jejich nárÛst oproti dobû pﬁedbûlohorské je v pozemkové knize evidentní. V této souvislosti lze zmínit,
Ïe dﬁevohostiãtí obyvatelé se v dané dobû skládali na stavbu nového kostela sv. Havla a na tﬁi zvony. Kostel byl postaven poté, co vyhoﬁel star‰í
svatostánek. PoÏár zachvátil Dﬁevohostice 30. dubna 1676, kdyÏ „v dvou
hodinách po poledni u Václava Py‰n˘ho u mostu z chalupy jeho ne‰Èastn˘
oheÀ, kter˘Ïto celé mûsteãko, ano i Novosáda, krom ãtyﬁ chalup od Turovic,
i chrám Pánû s v‰emi ozdobami v zkázu a popel jest obrátil.“ 28
JestliÏe státní danû a poÏár mûsteãka mûly na rozpoãet dﬁevohostick˘ch
hospodáﬁÛ jednoznaãnû negativní dopady, úloha majitele panství Jana
Kaltschmidta z Eisenberku, jenÏ Dﬁevohostice s pûti vesnicemi zakoupil
koncem 40. let 17. století, byla pﬁi nejmen‰ím rozporuplná.29 U císaﬁe Leopolda I. se v roce 1658 zasadil o obnovení práva poﬁádat v Dﬁevohosticích
t˘denní trhy a dva v˘roãní jarmarky a dokonce mûsteãku vymohl tﬁetí jarmark, dva trhy na vlnu a jeden na konû a dobytek.30 Také nechal na svoje
náklady vystavût 19 chaloupek, do kter˘ch ubytoval novû pﬁíchozí osadníky i nûkolik starousedlíkÛ, jejichÏ pﬁíbytky byly za války zniãeny. Na druhou stranu utuÏil robotní povinnosti k zámku a panskému dvoru, k nimÏ
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byli novû nuceni i mû‰Èané z domÛ okolo námûstí, zv˘‰il povinné odvody
pletené pﬁíze a vyÏadoval, aby lidé chovali panské husy.31
ProtoÏe sporadické zápisy o pokládání vejrunkov˘ch splátek za domy
mizí v pozemkové knize nárazovû k roku 1655, je moÏné, Ïe Kaltschmidt
shledal splátkov˘ systém zcela nefunkãním, a proto jej pﬁeru‰il s tím, Ïe
pokud by se finanãní situace zlep‰ila, mûly b˘t staré pohledávky doplaceny. Z v˘‰e uveden˘ch dÛvodÛ k tomu v‰ak jiÏ nikdy nedo‰lo. Od padesát˘ch let platil kupec domu jen nevelkou sumu penûz pﬁedchozímu majiteli, kter˘ se potﬁeboval aspoÀ minimálnû zajistit. Na dluhy vÛãi star‰ím
majitelÛm nebyl brán zﬁetel. AÏ do poÏáru mûsteãka v roce 1676 museli do
vrchnostenské pokladny na zámku svoje pﬁíbytky splácet ti hospodáﬁi, kteﬁí se ujali 19 zmiÀovan˘ch chalup, postaven˘ch za Kaltschmidtovy peníze.
Stavby byly vût‰inou ocenûny na 67 zlm a splátky se po ãase ustálily na
ãástce 2 zlm roãnû. I takto nízká suma ov‰em ãinila nûkter˘m lidem nemalé obtíÏe, a proto od sv˘ch hospodáﬁství utíkali.
Splátkov˘ systém za domy se v˘raznû zjednodu‰il tím, Ïe se adaptoval
na ztíÏené Ïivotní pomûry, charakteristické pro období po tﬁicetileté válce.
Dopomohla k tomu i skuteãnost, Ïe dûdici pohledávek z doby pﬁedváleãné
na svoje peníze po nûkolika desetiletích marného ãekání jednodu‰e rezignovali, pokud ov‰em v Dﬁevohosticích nebo jejich okolí vÛbec Ïili. Jen
u naprostého minima zdej‰ích rodin je totiÏ moÏné doloÏit spojitost mezi
dobou pﬁedbûlohorskou a pováleãnou. Bûhem války zaznamenala stﬁední
Morava více jak 30 % populaãní úbytek.32

Rodinné vztahy a postoje lidí ke sv˘m obydlím pod vlivem
událostí tﬁicetileté války
Promûny ekonomick˘ch pomûrÛ a splátkového systému domÛ zpÛsobené tﬁicetiletou válkou se promítaly také do spoleãenské situace a rodinn˘ch
vazeb dﬁevohostick˘ch hospodáﬁÛ. Názornû to dokumentuje tabulka ukazující frekvenci, s jakou se stﬁídali majitelé domÛ — prÛmûrnou délku období od koupû domu po jeho prodej cizí osobû nebo pﬁevod na pﬁíbuzného. Dílãí ãasové úseky jsou odvozeny od váleãn˘ch událostí, zmûn splátkového
systému a katastrofálního poÏáru mûsteãka v roce 1676, jehoÏ následky se
podaﬁilo odãinit aÏ koncem století. Také se pokou‰ejí brát zﬁetel na Ïivotní cyklus jedné generace, kter˘ obvykle trval 25 aÏ 30 let.33
25 MATùJEK, F.: Morava za tﬁicetileté války. Brno 1992, s. 66.
26 K daÀov˘m poÏadavkÛm státu viz BùLINA, P.: âeská mûsta v 18. století a osvícenské reformy. Praha 1985, s. 8—9 a 16—17.
K daÀové soustavû koncem 17. a v 18. století viz BùLINA, P. a kol.: Velké dûjiny zemí Koruny âeské. IX. (1683—1740). Praha
a Litomy‰l 2011, s. 240—245 a 356.
27 SOkA Pﬁerov, fond AM Dﬁevohostice, inv. ã. 34, fol. 783.
28 SOkA Pﬁerov, fond AM Dﬁevohostice, kart. 9, inv. ã. 144. Záznam o poÏáru dochován v opise z roku 1911.
29 KNOZ, T.: DrÏavy Karla star‰ího ze Îerotína po Bílé hoﬁe. Osoby, pﬁíbûhy, struktury. Brno 2001, s. 280—284 a 296.
30 MZA Brno, fond G 2 — Nová sbírka, inv. ã. 98/1, fol. 1—2. Opis listiny císaﬁe Leopolda I. z roku 1658 ve vûci dﬁevohostick˘ch
trhov˘ch privilegií se nachází v seznamu v˘sad mûsteãka, poﬁízeném roku 1856. Text vyzdvihuje Kaltschmidtovy zásluhy ve prospûch habsburské monarchie: ,,Er in unterschiedliche Wege in politicis et militaribus … Geschicklichkeit nach nutz — undt
erspriessliche Dienste oft undt vielmal erwiesen…“
31 Povinnosti vÛãi vrchnosti rozvádí zápis o jejich úpravách z roku 1694, kter˘ obsahuje v˘sledek jednání zástupcÛ mûsteãka s tehdej‰ím majitelem panství, hrabûtem Fridrichem z Oppersdorfu, jenÏ Dﬁevohostice koupil od Kalschmidtov˘ch dûdicÛ o rok dﬁíve. SOkA Pﬁerov, AM fond Dﬁevohostice, kart. 6, inv. ã. 129.
32 MATùJEK, F.: Morava za tﬁicetileté války. Brno 1992, s. 389—400 a 409.
33 PETRÁ≈, J. (ed.): Dûjiny hmotné kultury. Díl II. Kultura a kaÏdodenní Ïivot od 16. do 18. století. Praha 1995 a 1997, s. 165.
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Druh
ãasové období
stavby
1580–1619 1620–1654 1655–1675 1676–1695 1696–1715 1716–1735
domy na námûstí 13,5
13,7
20,0
21,6
22,5
28,4
ostatní usedlosti
7,6
11,2
23,9
24,1
29,5
35,6
celkem
8,8
11,9
22,6
23,4
27,7
33,4
Tab. 3: PrÛmûrná frekvence stﬁídání majitelÛ domÛ v Dﬁevohosticích mezi lety 1580—1735 (v poãtu rokÛ)

Na první pohled je patrné ãasté stﬁídání majitelÛ domÛ v dobû pﬁedváleãné. Vazba lidí Ïijících v domech na námûstí ke sv˘m pﬁíbytkÛm byla
o nûco silnûj‰í neÏ v pﬁípadû ostatních usedlostí. Postoj majitelÛ levnûj‰ích
stavení k otázce bydlení byl v podstatû Ïivnostensk˘.34 Neobávali se zﬁejmû dÛm prodat a pﬁestûhovat se na vhodnûj‰í, k ãemuÏ dopomáhal dobﬁe
fungující splátkov˘ systém, zaruãující, Ïe za dﬁíve vlastnûné nemovitosti
budou pobírat splátky. V prÛbûhu tﬁicetileté války se ov‰em v˘razn˘m zpÛsobem prodlouÏila prÛmûrná doba splatnosti nemovitostí, a kdyÏ následnû cel˘ splátkov˘ systém zkolaboval, nemûl prodejce prakticky Ïádnou ‰anci získat za dÛm tolik penûz, kolik do nûj on ãi jeho pﬁedkové investovali.
Bûhem obtíÏné ekonomické situace ve druhé polovinû 17. století se pomyslné nÛÏky mezi pﬁíjmovou a v˘dajovou sloÏkou rodinn˘ch rozpoãtÛ dﬁevohostick˘ch hospodáﬁÛ rozevﬁely natolik, Ïe lidé mûli jen malou nadûji
sehnat peníze na koupi jiného domu, o v˘stavbû nového ani nemluvû.
V˘sledkem bylo, Ïe dﬁevohostiãtí obyvatelé zaãali svoje pﬁíbytky vnímat
jako Ïivotní jistotu, které nebylo radno se vzdávat.
UtuÏení vazby mezi usedlostí a hospodáﬁi ilustruje také statistika procentuálního zastoupení prodejÛ, respektive pﬁevodÛ domÛ v rámci rodiny.
Nelze se pﬁitom spolehnout na pouhou shodu pﬁíjmení ãi spí‰e pﬁíjmí, neboÈ
ta nebyla aÏ do roku 1780 pevnû fixována a odvozovala se od vzhledu, vlastností, povolání a jin˘ch charakteristik sv˘ch drÏitelÛ. Stávalo se také, Ïe
pﬁíjmí bylo vázáno k jedné usedlosti a mûnilo se v pﬁípadû stûhování.35 Od
druhé poloviny 17. století ov‰em v pozemkové knize zápis o transakci
v˘slovnû zmiÀuje, je-li nemovitost pﬁevádûna na syna, bratra, zetû ãi napﬁíklad vdovu.
Druh
stavby
domy na námûstí
ostatní usedlosti
celkem

1655—1675
32,2
39,5
36,8

ãasové období
1676—1695
1696—1715
53,3
52,2
53,2
54,9
53,2
54,1

1716—1735
76,8
75,0
75,8

Tab. 4: Zastoupení prodejÛ dﬁevohostick˘ch domÛ mezi pﬁíbuzn˘mi mezi lety 1655—1735 (v %)

PﬁestoÏe kupní smlouvy informaci o pﬁíbuzensk˘ch vazbách aÏ do 50. let
17. století neobsahují, a tudíÏ nebylo moÏné do srovnání zahrnout první
polovinu studovaného období, procentuální nárÛst mnoÏství transakcí realizovan˘ch po tﬁicetileté válce v rámci rodiny je zcela zásadní. Zatímco
v prvních dvou desetiletích po válce se to t˘kalo zhruba tﬁetiny prodejÛ, na
zaãátku 18. století uÏ více jak tﬁí ãtvrtin.
Populaãní ztráty zapﬁíãinûné váleãn˘mi událostmi se dorovnaly nejpozdûji do konce 17. století a poté mnoÏství obyvatel dále narÛstalo.36 Nebylo v‰ak dále moÏné obydlovat za války opu‰tûná stavení a vût‰ina lidí nemû-
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la dostatek prostﬁedkÛ k tomu, aby si postavila nov˘ dÛm. Museli proto Ïít
v podnájmu v obecních domcích ãi napﬁíklad u pﬁíbuzn˘ch jako tzv. podruzi, Ïivit se jako ãeledíni a dûveãky apod.
Vedle hrstky nej‰Èastnûj‰ích, kteﬁí sami nebo s pomocí rodiãÛ nashromáÏdili dostatek penûz na v˘stavbu nebo zakoupení vlastního obydlí, byli
je‰tû vcelku dobﬁe situováni pronájemci mal˘ch obecních domkÛ, které byly
stavûny z rozpoãtu mûsteãka, do nûhoÏ plynula ãinÏe od jejich nájemníkÛ.
Soupis obyvatel panství z roku 1701 zmiÀuje pro Dﬁevohostice teprve ãtyﬁi takové chaloupky,37 obecní úãty z roku 1735 tﬁináct 38 a tereziánsk˘ katastr z poloviny 18. století uÏ 17 domkÛ.39 Mûsteãko pobíralo za kaÏd˘ domek
nájem od jednoho do jednoho a pÛl zlatého r˘nského, z ãehoÏ zhruba ãtvrtina se vyãleÀovala na jejich údrÏbu. Obecní domkáﬁi se Ïivili obhospodaﬁováním men‰ích políãek, domácími ﬁemesly ãi pﬁíleÏitostnou nádenickou
prací.
Podruzi byli naproti tomu lidé, kteﬁí ob˘vali pouze jednu svûtnici nebo
men‰í pﬁístavek v zadním traktu domu a jejich rodiny ani nemusely b˘t
úplné. PodruÏské domácnosti ãasto tvoﬁili sourozenci majitelÛ usedlostí,
kteﬁí nedûdili hospodáﬁství po otci. Vedli si ov‰em stále lépe leÏ ãeledíni
a dûveãky, jimÏ majitelé panství vzhledem k dobov˘m spoleãensk˘m normám, vycházejícím z praktick˘ch úvah, dokonce zakazovali uzavírat manÏelství. Jen nemnoho podruhÛ nebo ãeledínÛ dokázalo sehnat tolik penûÏních prostﬁedkÛ, aby se mohli osamostatnit.40
Druh
stavby
domy na námûstí
ostatní usedlosti
celkem

1655—1675
46,7
15,0
24,4

ãasové období
1676—1695
1696—1715
77,8
30,0
44,4
27,6
52,7
28,2

1716—1735
66,7
50,0
54,8

Tab. 5: Zastoupení ujednání o v˘mûnku v kupních smlouvách na domy v Dﬁevohosticích mezi lety 1655—1735
(v %)

S rostoucím poãtem nezaji‰tûn˘ch obyvatel sílil tlak synÛ na své otce, aby
jim pﬁedali rodinné hospodáﬁství. Po tﬁicetileté válce se synové mohli rozpt˘lit po vylidnûném okolí a usadit se na opu‰tûn˘ch hospodáﬁstvích, to v‰ak
okolo roku 1700 uÏ tak snadné nebylo. DÛm zdûdil pouze jeden z potomkÛ,
ostatním byl vymûﬁen osud domkáﬁÛ, podruhÛ nebo ãeledínÛ. Podle dûdické praxe pﬁitom aÏ do roku 1787 pﬁebíral usedlost po otci zpravidla nejmlad‰í syn, kter˘ ãasto je‰tû musel slíbit, Ïe svoje rodiãe nechá u sebe doÏít
na v˘mûnku a zajistí jim patﬁiãnou péãi.41 V Dﬁevohosticích se mlad˘ hos34 VÁLKA, J.: âeská spoleãnost v 15.—18. století. Díl I. Pﬁedbûlohorská doba. Praha 1972, s. 55.
35 AÏ do roku 1780 je na místo termínu ,,pﬁíjmení“ pﬁesnûj‰í pracovat s oznaãením ,,pﬁíjmí“, které vystihuje moÏnost jeho zmûny
bûhem Ïivota. K terminologii a tvoﬁení jmen poddan˘ch viz VANùK, P.: Tvoﬁení jmen poddan˘ch v 16. a 17. století pohledem
pozemkové knihy vsí Skalice a Krhova na Boskovicku. Vlastivûdn˘ vûstník moravsk˘, 52, 2000, ã. 3, s. 275—282.
36 FIALOVÁ, L. — KUâERA, M. — MAUR, E.: Dûjiny obyvatelstva ãesk˘ch zemí. Praha 1996, s. 113—131.
37 ZA Opava, poboãka Olomouc, fond VS Dﬁevohostice, inv. ã. 2.
38 SOkA Pﬁerov, AM Dﬁevohostice, inv. ã. 35.
39 RADIMSK¯, J. — TANTÍREK, M.: Tereziánsk˘ katastr moravsk˘. Praha 1962, s. 121.
40 Ke spoleãenskému postavení podruhÛ a ãeledi ve sledovaném období viz HORSK¯, J. — SELIGOVÁ, M.: Rodina na‰ich pﬁedkÛ. Praha 1997, s. 80—82.
41 K dûdické praxi a smlouvám o v˘mûnku viz VELKOVÁ, A.: Krutá vrchnost, ubozí poddaní? Promûny venkovské rodiny a spoleãnosti v 18. a první polovinû 19. století na pﬁíkladu západoãeského panství ·táhlavy. Praha 2009, s. 190—212.
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Zástavba v blízkosti dﬁevohostického zámku, souãasnost. Foto A. Vohnick˘

podáﬁ obvykle zavazoval, Ïe je bude „pﬁi sv˘m stole aÏ do smrti vychovávati, ano i o‰acovati“.42 Po válce se pozvolna zlep‰ovaly ekonomické podmínky a pﬁib˘valo potomkÛ pﬁebírajících otcovskou usedlost, kteﬁí byli schopní
se o rodiãe postarat. Proto rostla ochota star˘ch hospodáﬁÛ pﬁedat dÛm synovi a odejít na v˘mûnek, coÏ dokládá i obsah v˘‰e pﬁiloÏené tabulky.
V domech okolo námûstí byly v˘mûnky zﬁizovány nejãastûji, coÏ mÛÏe
souviset s tím, Ïe v jejich pﬁípadû byla vazba mezi domem a rodinou nejtûsnûj‰í. Doãasn˘ pokles ujednání o v˘mûnku koncem 17. století nelze pﬁesvûdãivû vysvûtlit, na vinû v‰ak mÛÏe b˘t poÏár Dﬁevohostic z roku 1676,
po kterém nûkteﬁí lidé z mûsteãka ode‰li a uvolnili obydlí zájemcÛm o samostatné hospodaﬁení, kteﬁí tak netlaãili rodiãe k odchodu na v˘mûnek.
Spoleãenské a ekonomické pomûry, jeÏ po tﬁicetileté válce formovaly
vztah hospodáﬁÛ ke sv˘m obydlím a mûnily podobu rodinn˘ch vazeb, vycházely namnoze z praktick˘ch potﬁeb a nemusely nutnû vést k harmonii
v rodinné pospolitosti. Také v Dﬁevohosticích vÏdy nepanovaly mezi sourozenci v podruÏí ãi v˘mûnkáﬁi na stranû jedné a hospodáﬁi na usedlosti na
stranû druhé právû idylické vztahy. KdyÏ napﬁíklad vdova AlÏbûta Stﬁelcová pﬁevádûla v roce 1735 chalupu na syna Bernarda a sama odcházela
na v˘mûnek, prosadila do smlouvy klauzuli, Ïe pokud by „Bernard neb jeho
manÏelka nûjak s ní odpornû zacházeli, tak Ïe by skrze to s nimi obejvati
nemohla, podle podstatného svému ublíÏení bude mít právo z uváÏení ouﬁadu zase tej chalupy se ujíti… a to bez újmy spravedlnosti jedné i druhé stranû.“ 43 Také AlÏbûta Stﬁelcová kdysi pﬁeb˘vala v jednom domû s v˘mûnkáﬁkou, jak o tom zpravuje soupis obyvatel panství.44 Rodina Stﬁelcov˘ch
patﬁila v Dﬁevohosticích na poãátku 18. století k tûm nejpoãetnûj‰ím (obvykle v domû Ïily s rodiãi dvû aÏ tﬁi dûti). Na usedlosti Ka‰para Stﬁelce a jeho
Ïeny AlÏbûty tehdy pﬁeb˘vala vdova na v˘mûnku, mnoho dûtí, dva synové
se jiÏ oÏenili, jeden ode‰el na vojnu.
Îivotní pomûry obyvatel Dﬁevohostic pro‰ly mezi 16. aÏ 18. stoletím
pomûrnû v˘razn˘mi zmûnami a dne‰ního ãtenáﬁe snad nejvíce pﬁekvapí, jak
voln˘ vztah mûli zdej‰í hospodáﬁi aÏ do tﬁicetileté války ke sv˘m obydlím.
Stejnû tûÏko si dnes lze pﬁedstavit tehdej‰í mimoﬁádnû rozvinut˘ splátkov˘ systém. Naopak úzká vazba mezi rodinn˘m hospodáﬁstvím a usedlostí,
jeÏ vznikla jako dÛsledek tﬁicetileté války, je uÏ v˘raznû podobná stavu, se
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Rodina Ka‰para Stﬁelce v soupisu obyvatel panství z roku 1701. ZA Opava, poboãka Olomouc

kter˘m se setkáváme u na‰ich pﬁedkÛ v 19. století a v pozmûnûné podobû
i v souãasnosti.45 Na základû v˘‰e pﬁedloÏen˘ch faktÛ a úvah je také moÏné vyslovit domnûnku, Ïe Ïivotní podmínky lidí Ïijících v Dﬁevohohosticích
se na pﬁedbûlohorskou úroveÀ vrátily snad aÏ v první polovinû 19. století.
42
43
44
45

Napﬁíklad viz SOkA Pﬁerov, fond AM Dﬁeohostice, inv. ã. 34, fol. 275.
SOkA Pﬁerov, fond AM Dﬁevohostice, inv. ã. 34, fol. 159.
ZA Opava, poboãka Olomouc, VS Dﬁevohostice, inv. ã. 2, fol. 6.
S podobn˘mi v˘sledky se lze setkat i v práci Alice Velkové, zapojené do projektu Soziale Strukturen in Böhmen. Viz pozn. ã. 41.
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Sborník Státního okresního archivu Pﬁerov 2014
Jiﬁí J. K. Nebesk˘

Interpretace erbÛ na souboru barokních
soch v Hustopeãích nad Beãvou
Soubor pozdnû barokních ãi spí‰e rokokov˘ch soch na ohradní zdi kostela v Hustopeãích nad Beãvou je regionálnû známou a ojedinûlou památkou, i kdyÏ mezi klíãová díla moravského sochaﬁství jistû nepatﬁí. Publikované historické údaje o vzniku tohoto souboru jsou velmi sporé. Gregor
Woln˘ v Církevní topografii Moravy uvádí: „Kostel Pov˘‰ení sv. KﬁíÏe stojí
takﬁka uprostﬁed mûsteãka na b˘valém hﬁbitovû, kter˘ byl roce 1752 obehnán nákladem tehdej‰ího majitele panství Jana Nepomuka Podstatského
a dal‰ích dobrodincÛ zdí, na níÏ bylo umístûno 14 pomûrnû kvalitních pískovcov˘ch soch svûtcÛ, které byly v roce 1839 dal‰ími dobrodinci zcela obnoveny.“ 1 Zdroj sv˘ch informací Woln˘ nezmiÀuje. Zdá se v‰ak, Ïe se opíral
o dnes jiÏ nezvûstnou pamûtní knihu hustopeãské farnosti, kterou zmiÀuje nepodepsan˘ ãlánek publikovan˘ v letech 1904—1905. Ten je‰tû upﬁesÀuje: „Kostel po ohni z roku 1717 z polovice zboﬁen˘, dal roku 1752 obnoviti Jan Nepomuk Podstatsk˘ z Prusinovic a 14 sochami postaven˘mi na zdi,
jiÏ okolo kostela vystavûl, ozdobil spolu s pﬁáteli sv˘mi.“ 2
Tento text je vlastnû jedinou skuteãnou studií o památce, podrobn˘m
popisem i bystrou anal˘zou, jen na nûkolika místech zatíÏenou omyly pﬁi
identifikaci jednotliv˘ch znakÛ. Zﬁejmû poprvé je zde také zmínûna místní tradice, „Ïe veselíce se hosté jeho nûkdy na zámku hrou, v˘hry své ukládali a pak je vûnovali právû na poﬁízení“ soch. Pravdûpodobnû odtud si pak
legenda na‰la cestu do krásné literatury — âenûk Kramoli‰ (publikující
ve stejném ãísle sborníku) ji zbeletrizoval v povídce Kamenné sochy, oti‰tûné v souboru OÏivení mrtv˘ch3 — a stala se tak neodmyslitelnou souãástí
takﬁka v‰ech textÛ o tomto souboru soch. Údaje z ‰iroce beletrizované
povûsti se dokonce staly pﬁedmûtem historické anal˘zy,4 která samozﬁejmû dospûla k závûru, Ïe Kramoli‰em uvádûná jména donátorÛ-hráãÛ neodpovídají historické realitû a celkovû lze povûst sotva povaÏovat za vûrohodnou.

Katalog: Nyní se seznamme se souãasnou podobou soch, resp. znakÛ,
jimiÏ jsou opatﬁeny. Zatímco sochy jsou nejménû v devíti pﬁípadech jiÏ jen
kopiemi pÛvodních artefaktÛ, znaky na podstavcích jsou zﬁejmû originály
(aÏ na jedin˘ pﬁípad) — vût‰inou je zachován cel˘ podstavec, v nûkolika
pﬁípadech byl nahrazen kopií, do níÏ byly pÛvodní znakové desky znovu
vsazeny. Urãení jednotliv˘ch svûtcÛ, které poprvé uvádí zmiÀovan˘ text
z let 1904—1905, je dnes provedeno pﬁímo na památce pomocí jmenn˘ch
tabulek.5 Popis heraldické v˘zdoby doplÀujeme genealogick˘mi informacemi, jejichÏ celkové souvislosti osvûtlíme následnû. Poﬁadí soch od hlavního vstupu do kostela aÏ k presbytáﬁi:
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Situaãní plánek kostela Pov˘‰ení sv. KﬁíÏe v Hustopeãích nad Beãvou se zakreslením jednotliv˘ch
soch na ohradní zdi hﬁbitova

1. sv. Antonín z Padovy (s JeÏí‰kem) — souãasná socha je kopií, resp.
novou realizací stejného námûtu, z roku 1899.6 Mimochodem: co si máme
pﬁesnû pﬁedstavit pod Wolného formulací o obnovení soch v roce 1839, není
dnes jasné, vÏdyÈ i poﬁízení kopií z roku 1899 je Bartovsk˘m uvádûno jako
„obnovení“.
Podstavec je opatﬁen znakovou aliancí 7 s hrabûcí korunou. Vpravo kÛl provázen˘ dvûma korunami (pravá je níÏe neÏ levá), vlevo ãtvrcen˘ ‰tít,
v 1. a 4. poli paroÏí, ve 2. a 3. ãerveném 8 poli dvouocas˘ pﬁivrácen˘ lev.
1 WOLN¯, G.: Kirchliche Topographie von Mähren. I. Abtheilung, III. Band. Brünn 1859, s. 343—344: „Pfarrkirche zur Erhöhung
des hl. Kreuzes. Sie steht fast mitten im Städtchen auf einstigen Friedhofe, welcher im J. 1752 mit einer Mauer auf Kosten des
damaligen Gutsherrn Joh. Gf. Podstatsky († 20. Oct. 1758 und wurde, laut Aufschrift auf einem vor dem Haupteingange noch
1806 gewesenen Grabstein, ebendort bestatten) und anderer Wohlthäter umringt, wie auch mit 14 mitunter recht guten Sandsteinfiguren von Heiligen, welche 1839 ebenfalls Wohlthäter vollkommen erneuern ließen, versehen wurde.“
2 (nepodepsáno), Umûlecké památky na Vala‰sku, in: Sborník Musejní spoleãnosti ve Vala‰ském Meziﬁíãí, 1904—1905, ã. 12,
s. 42—47 (reprint Sborník Musejní spoleãnosti ve Vala‰ském Meziﬁíãí, 2009, s. 454—459); z novûj‰í textové produkce na toto
téma stojí za zmínku monografie GREGOREK, J. — VAHALA, V.: Hustopeãské barokní sochy — jak je známe i neznáme. Hustopeãe nad Beãvou, 2007, zejm. ãlánek Historie oprav soch, s. 51—56. Zde oti‰tûn˘ úryvek z restaurátorské zprávy dosud nejúplnûji identifikoval znaky na sochách. Digest monografie byl oti‰tûn znovu v knize Ná‰ kostel Pov˘‰ení sv. KﬁíÏe 1611—2011.
Hustopeãe nad Beãvou 2011, s. 35—60.
3 KRAMOLI·, â.: OÏivení mrtv˘ch — Veselé i váÏné historické obrázky. Olomouc, 1936, s. 31—47. Pﬁedtím téÏ vlastivûdn˘ text
âenûk Kramoli‰, Hustopeãsk˘ pán, in: Záhorská kronika, VIII, 1925—1926, ã. 4, s. 114—115.
4 KLECKEROVÁ, M.: Skupina barokních soch v Hustopeãích nad Beãvou. Diplomová práce FF UP v Olomouci, 1973, ãásteãnû
oti‰tûno v knize GREGOREK, J. — VAHALA, V.: Hustopeãské barokní sochy — jak je známe i neznáme. Hustopeãe nad Beãvou, 2007, s. 69—70.
5 Ne v‰echna urãení svûtcÛ se dnes jeví jako jednoznaãná, jedná se zejména o sochy ã. 3, 7, 10 a 14. SvÛj podíl na tom mají také
ãásteãnû chybûjící atributy.
6 BARTOVSK¯, V.: Hranick˘ okres. Brno, 1909, s. 196; Umûlecké památky na Vala‰sku. In: Sborník Musejní spoleãnosti ve Vala‰ském Meziﬁíãí, 1904—1905, ã. 12, s. 45.
7 Znakové aliance jsou vÏdy tvoﬁeny ováln˘mi ‰títy.
8 Heraldická tinktura pole je na so‰e znaãena ‰rafováním.
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Jedná se o znaky manÏelÛ Oty Amadea svobodného pána Skrbenského
z Hﬁí‰tû (1720—1780) a Antonie hrabûnky Podstatské z Prusinovic
(1731—1773), svatba se konala 6. ledna 1757 v Hustopeãích.
Ve znaku manÏela evidentnû chybí nad korunami ve ‰títû zrcadla, která
se s korunami ustálila ve znaku Skrbensk˘ch z Hﬁí‰tû v 17. století.
Hodnostní koruna s devíti viditeln˘mi perlami, která je pouÏita u v‰ech
hustopeãsk˘ch znakÛ (s v˘jimkou sochy ã. 10), odpovídá hodnostní korunû
hrabûcí, takÏe v pﬁípadû této aliance jde o korunu nenáleÏitou (Skrben‰tí
byli pouze svobodn˘mi pány). V polovinû 18. století v‰ak nebyla podoba
hodnostních korun je‰tû ustálena a rozdíln˘ poãet perel je pomûrnû ãast˘.9
2. Panna Maria Bolestná — socha je z pohledu figury umístûna na pravé stranû vstupu ke kostelu. Podstavec neobsahuje heraldickou v˘zdobu,
hlavním prvkem dekorativní v˘zdoby je mu‰le v kartu‰i.
3. sv. Marie z Magdaly — socha na levé stranû vstupu ke kostelu, v˘zdoba podstavce je shodná se sochou ã. 2.
4. sv. ·ebestián — socha je kopií ze 70. let 20. století. Podstavec je pÛvodní a je opatﬁen znakovou aliancí s hrabûcí korunou. Vpravo ãtvrcen˘ ‰tít,
v 1. a 4. poli paroÏí, ve 2. a 3. poli pﬁivrácen˘ dvouocas˘ lev, vlevo polcen˘
‰tít, vpravo tﬁi (0—3—0) doprava natoãené srpy, vlevo korunovaná orlice.
Jde o znaky manÏelÛ Julia Alexandra svobodného pána Podstatského
z Prusinovic (1672—1758) a Anny Terezie Wagen svobodné paní z Wagenspergu (1681—1736), svatba se konala 3. bﬁezna 1707 v Pﬁíboﬁe.
KvÛli po‰kození kamenické práce není jednoznaãné, zda orlice ve znaku
WagenÛ stojí na kopci, jak je nûkdy zobrazována, nebo nikoli.10
O hodnostní korunû platí, co bylo ﬁeãeno u sochy ã. 1, k tomu dodejme, Ïe
Julius Alexandr Podstatsk˘ zÛstal ve stavu svobodn˘ch pánÛ aÏ do své
smrti, zatímco jeho syn Jan Nepomuk byl v roce 1744 pov˘‰en do ãeského
hrabûcího stavu. Dosavadní literatura usuzovala, Ïe Julius Alexandr zemﬁel brzy po pﬁedání hustopeãského panství synovi (1736), podle matriãního zápisu v‰ak zemﬁel ve stejném roce jako syn, coÏ mimochodem ãiní
pochopiteln˘m, Ïe v roce 1753 mohl hustopeãskému kostelu vûnovat zvon.11
5. sv. Vincenc Ferrersk˘ — podstavec sochy je zdoben ãtvrcen˘m ‰títem,
v 1. a 4. modrém poli paroÏí, ve 2. a 3. ãerveném poli pﬁivrácen˘ dvouocas˘ lev. Na ‰títû hrabûcí koruna a na ní dvû korunované turnajské pﬁilby,
vpravo paroÏí, vlevo rostoucí dvouocas˘ lev.
Znak v této podobû obdrÏel Jan Nepomuk Podstatsk˘ z Prusinovic pﬁi pov˘‰ení do hrabûcího stavu 28. listopadu 1744,12 paroÏí bylo tehdy popisováno
jako stﬁíbrné a lev zlat˘.

9 Srov. napﬁ. MÜLLER, K.: Erbovní listiny v archivech Slezska a severní Moravy. Opava, 2001.
10 KADICH, H. von — BLAÎEK, C.: Der Mährische Adel, s. 169, tab. 120; bez kopce uvádí znak Ernst Heinrich Kneschke, Deutsche Grafen-Haeuser der Gegenwart, II. Band, Leipzig 1853, s. 610—611.
11 (nepodepsáno), Nápisy na zvonech na Záhoﬁí a okolí. In: Záhorská kronika 7, 1911, ã. 3—4, s. 42; MLâÁK, L.: Znaky a peãetû
na zvonech severní Moravy. In: Sborník z II. setkání genealogÛ a heraldikÛ. Ostrava, 1984, s. 45; SAMEK, B.: Umûlecké památky Moravy a Slezska. 1. svazek (A—I). Praha, 1994, s. 578 (576—579).
12 DOERR, A. von: Der Adel der böhmischen Kronländer. Prag 1900, s. 231; SEDLÁâEK, A.: âeskomoravská heraldika. âást zvlá‰tní. Praha 1925, s. 50.
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6. sv. Vendelín — tûÏko rozhodnout, zda atribut flétny (pí‰Èalky) je na
so‰e pÛvodní, nebo nahradil past˘ﬁskou hÛl, s níÏ b˘vá sv. Vendelín zachycován obvykle.
Na podstavci je ‰tít s hrabûcí korunou tak jako na so‰e ã. 5, ov‰em bez klenotÛ a umístûn˘ do kartu‰e. Domníváme se, Ïe jde o znak, kter˘ má reprezentovat Jana Ludvíka Podstatského (1737—1756), pﬁedãasnû zemﬁelého
syna Jana Nepomuka Podstatského.
7. sv. Valentin — socha se nachází na pravé stranû boãní brány, jedná se
o kopii z roku 1985. Podstavec je pÛvodní, vidíme na nûm znakovou alianci s hrabûcí korunou. Vpravo ãtvrcen˘ ‰tít, v 1. a 4. poli paroÏí, ve 2. a 3.
poli pﬁivrácen˘ dvouocas˘ lev, vlevo dvouocas˘ lev se zavﬁenou korunou
stojící na tﬁech hÛrkách.
Jde o znaky manÏelÛ Jana Nepomuka hrabûte Podstatského z Prusinovic
(1707—1758) a jeho druhé manÏelky Johany hrabûnky ze Îerotína
(1715—1769), svatba se konala 9. ãervence 1736 v Hustopeãích.
8. sv. Karel Boromejsk˘ — socha se nachází na levé stranû boãní brány,
jedná se o kopii z let 1997—1998, podstavec je také kopií originálu, ov‰em
se vsazen˘mi pÛvodními ováln˘mi ‰títy.
Na podstavci se nachází znaková alianci s hrabûcí korunou. Vpravo ãtvrcen˘ ‰tít, v 1. a 4. poli paroÏí, ve 2. a 3. poli pﬁivrácen˘ dvouocas˘ lev, vlevo ‰tít pokryt˘ postaven˘mi routami.
Jde o znaky manÏelÛ Jana Nepomuka (tehdy je‰tû svobodného pána) Podstatského z Prusinovic (1707—1758) a jeho první manÏelky Anny Marie
Barbory hrabûnky z Königseggu (1698—1735), svatba se konala 7. února
1728.
9. sv. Anna (s Pannou Marií) — socha je kopií z let 1997—1998, z heraldického hlediska je kopie podstavce provedena ahistoricky, nese alianci
s hrabûcí korunou. Vpravo paroÏí, vlevo lev.
Jedná se o znaky Jana Nepomuka hrabûte PraÏmy z Bílkova (1726—1804)
a Marie Anny Karoliny hrabûnky ze Îerotína (1723—1786), sÀatek se uskuteãnil 6. kvûtna 1749 ve Fr˘dku.
Znak ÎerotínÛ mûl zﬁejmû pÛvodnû podobu shodnou s provedeními znaku
na ostatních sochách.
10. sv. Konstantin — jedná se o kopii z let 1997—1998, zatím pÛvodní
podstavec nese kartu‰i s rostoucí vûÏí s jedním oknem. Snad se jedná o znak
obce Hustopeã nad Beãvou, v nûmÏ b˘vá vûÏ obvykle provázena dvûma ‰títky se zavinut˘mi stﬁelami.13
11. sv. Josef (s JeÏí‰kem) — jedná se o kopii z let 1997—1998, podstavec je taktéÏ kopií se vsazen˘mi pÛvodními ováln˘mi ‰títy. Znaková aliance s hrabûcí korunou. Prav˘ ‰tít prázdn˘, lev˘ ãtvrcen˘, v 1. a 4. poli
paroÏí, ve 2. a 3. poli pﬁivrácen˘ dvouocas˘ lev.
Absence obsahu pravého znaku není dána zvûtráním kamene, neboÈ ‰títek
byl stejnû jako v pﬁípadû sochy ã. 14 prázdn˘ jiÏ na poãátku 20. století.

13 âAREK, J.: Mûstské znaky v ãesk˘ch zemích. Praha 1985, s. 163.
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12. sv. Ludvík — jedná se o kopii z let 1997—1998, na pÛvodním podstavci
se nachází znaková aliance s hrabûcí korunou. Vpravo ãtvrcen˘ ‰tít se
stﬁedním ‰títkem s dvouhlav˘m korunovan˘m orlem, 1. a 4. pole polceno,
vpravo dûlené pole se dvûma (1—1) rÛÏemi, vlevo korunovan˘ (zﬁejmû dvouocas˘) lev, ve 2. a 3. ãerveném poli modré bﬁevno, lev˘ ‰tít nese na tﬁech
hÛrkách dvouocasého lva se zavﬁenou korunou.
Aliance pﬁedstavuje znaky manÏelÛ Jana Josefa Guyarda hrabûte ze Saint-Julien a z Walsee (1704—1794) a Ludviky hrabûnky ze Îerotína
(1727—1754), sÀatek se konal 22. dubna 1754 ve Vídni.
Znak hrabat ze Saint-Julien odpovídá obvykle zobrazované podobû, jen 2.
a 3. pole b˘vá popisováno jako ãerné se stﬁíbrn˘m bﬁevnem.14
13. archandûl Michael — socha stojí na sloupu, kter˘ je pravou ãástí zadní brány na hﬁbitov, jedná se o kopii z roku 1899, podstavec je pÛvodní
a nese znak, proveden˘ ov‰em v jiném kameni neÏ podstavec. Na ‰títû na
tﬁech hÛrkách dvouocas˘ lev se zavﬁenou korunou. Naklonûn˘ ‰tít s pﬁilbou a pﬁikr˘vadly je umístûn do znakového plá‰tû. Pﬁilba je zﬁejmû pﬁev˘‰ena zavﬁenou korunou, z klenotu je patrn˘ rostoucí lev ze ‰títu. Jedná se
o znak hrabat ze Îerotína, s nejvût‰í pravdûpodobností Michaela hrabûte
ze Îerotína (1719—1779).
14. sv. Barbora — socha stojí na sloupu, kter˘ tvoﬁí levou stranu zadního vstupu na hﬁbitov. Znaãnû po‰kozen˘ podstavec se znaky nese alianci
s hrabûcí korunou. Vpravo prázdn˘ ‰tít, vlevo ãtvrcen˘ znak, v 1. a 4. poli
paroÏí, ve 2. a 3. poli pﬁivrácen˘ dvouocas˘ lev.
PÛvodní soubor ãtrnácti skulptur doplÀuje je‰tû dodateãnû socha Panny Marie Bolestné, na jejímÏ podstavci vidíme kartu‰i s korunou a monogramem, jenÏ lze zﬁejmû ãíst jako písmena J a P (Jan Podstatsk˘).15
Nedaleko od kostela stojí je‰tû kﬁíÏ z roku 1848, provázen˘ novodob˘mi
kopiemi soch sv. Jana Nepomuckého a sv. Floriána. Originály soch pocházely podle dnes neexistujícího chronogramu z roku 1742,16 jejich podstavce zdobí znakové aliance Jana Nepomuka Podstatského a jeho druhé manÏelky Johany ze Îerotína. Tyto sochy nejsou vzhledem ke sledovanému souboru zcela bez zajímavosti.

Skupiny soch: Podstavce soch lze podle v˘tvarné v˘zdoby rozdûlit do tﬁí
kategorií:
1) Bez heraldické v˘zdoby — sochy ã. 2 a 3 = celkem 2 sochy.
2) S alianãními znaky — sochy ã. 1, 4, 7, 8, 9, 11, 12 a 14 = celkem 8 soch.
3) S jednotliv˘mi znaky — sochy ã. 5, 6, 10 a 13 = celkem 4 sochy.
14 KADICH, Heinrich von — BLAÎEK, C.: Der Mährische Adel, s. 119, tab. 93; KNESCHKE, E. H.: Deutsche Grafen-Haeuser der
Gegenwart. II. Band. Leipzig 1853, s. 640—643.
15 Autor textu Umûlecké památky na Vala‰sku. In: Sborník Musejní spoleãnosti ve Vala‰ském Meziﬁíãí, 1904—1905, ã. 12, s. 45
ãte dokonce písmena JNP (Jan Nepomuk Podstatsk˘). Místní historická literatura uvádí, Ïe socha stávala pÛvodnû pﬁed kostelem, neÏ byla nahrazena galerií soch, coÏ by znamenalo, Ïe jde o nejstar‰í sochu celého souboru, tedy vlastnû ranûj‰í verzi téhoÏ
projektu. Proti tomu stojí tvrzení (Bohumil Samek, Umûlecké památky Moravy a Slezska, 1. svazek. Praha, 1994, s. 578), Ïe
socha pÛvodnû stávala pﬁed starou ‰kolou (ãp. 10), hypoteticky lze uvaÏovat o jejím pﬁemístûní na dne‰ní místo v polovinû 19.
století pﬁi zru‰ení ‰koly. K tomu je moÏné uvést, Ïe pﬁinejmen‰ím podstavec sochy odpovídá ostatním podstavcÛm galerie a svûdãí pro zhruba souãasn˘ vznik dûl. Pokud by se sochou bylo poãítáno pro v˘zdobu ohradní zdi jiÏ pﬁi vzniku galerie, byl by duplicitní v˘skyt sochy Panny Marie Bolestné velmi zvlá‰tní.
16 Umûlecké památky na Vala‰sku. In: Sborník Musejní spoleãnosti ve Vala‰ském Meziﬁíãí, 1904—1905, ã. 12, s. 45.
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Anal˘za dat: Provedená identifikace znakov˘ch aliancí uÏ má sama charakter interpretace. Zkusme ji prohloubit hlub‰ím porovnáním s genealogick˘mi údaji, které jsou k dispozici. Osoba iniciátora projektu je z literatury známá a potvrzuje ji heraldická v˘zdoba soch, byl jím Jan Nepomuk
Podstatsk˘ z Prusinovic, císaﬁsk˘ skuteãn˘ komoﬁí, královsk˘ rada a pﬁísedící moravského zemského soudu, kter˘ byl za své zásluhy roku 1744
pov˘‰en do ãeského hrabûcího stavu. Budeme tedy sledovat genealogické
vazby vzhledem k jeho osobû.
Nejstar‰í manÏelsk˘ svazek zachycuje socha ã. 4 — jedná se o rodiãe Jana
Nepomuka, v roce 1752 je‰tû Ïijícího otce, ale jiÏ zesnulou matku. Zjevná je
tu tedy snaha zachytit jiÏ nepﬁítomnou genealogickou skuteãnost, která má
ov‰em pro iniciátora podstatn˘ v˘znam. Aliance na sochách 7 a 8, po stranách boãní brány, která byla evidentnû místem, kudy ke kostelu kráãíval
majitel panství z blízkého zámku, reprezentují dvû manÏelství Jana Nepomuka. V zachycení jiÏ b˘valého prvního manÏelství nemusíme hledat snahu zachytit osobní historii donátora, spí‰ jen fakt, Ïe z prvního manÏelství
Ïila v dobû vzniku památky dcera Antonie (ã. 1). ManÏelství s Johanou ze
Îerotína (ã. 7) bylo v té dobû obdaﬁeno jiÏ tﬁemi dûtmi (ã. 6, 11 a 14).
Nûkolik dal‰ích soch (ã. 9, 12 a 13) se pak pﬁímo váÏe k rodinû Johany
ze Îerotína.
Narodila se manÏelÛm Franti‰ku Ludvíkovi hrabûti ze Îerotína z falkenberské rodové linie (1682—1731) a Ludvice Karolínû taktéÏ rozené hrabûnce ze Îerotína z linie losinské (1693—1738).17 ManÏelé po sobû zanechali pût Ïijících dûtí, nejstar‰í z nich byla právû Johana, tehdy tﬁiadvacetiletá (jiÏ dva roky vdaná za Podstatského), nejmlad‰í Ludvice bylo teprve
jedenáct let. Snad se nedopustíme pﬁíli‰ odváÏné spekulace, kdyÏ právû
v této skuteãnosti budeme vidût pﬁíãinu silného sourozeneckého pouta, které se snad projevilo pﬁi realizaci hustopeãsk˘ch soch.
Máme zde zastoupeny tﬁi Johaniny sourozence: Marii Annu Karolinu
provdanou hrabûnku PraÏmovou (ã. 9), Ludviku provdanou hrabûnku ze
Saint-Julien (ã. 12) a bratra Michaela, nikdy se neoÏeniv‰ího hrabûte ze
Îerotína (ã. 13).
Poslední zaznamenan˘ sÀatek (ã. 1) se odehrál v roce 1757 — Antonie
Podstatská si vzala Ottu Amadea Skrbenského. Dal‰í dva sÀatky dcer Jana
Nepomuka, k nimÏ do‰lo v roce 1760 (Karolina a Ludvík ze Îerotína a Ludvika a Franti‰ek Koﬁensk˘) a pro které byly evidentnû pﬁichystány sochy
ã. 11 a 14 s prázdn˘mi ‰títy manÏelÛ, uÏ nebyly na sochách zachyceny.
Z jakého dÛvodu?
V té dobû byl jiÏ po smrti iniciátor projektu Jan Nepomuk Podstatsk˘.
Ten svou poslední vÛlí z 18. záﬁí 1757 uãinil dûdiãkami majetku své tﬁi dcery. Jedinou majitelkou panství se pak 20. záﬁí 1760 stala nejmlad‰í Ludvika s manÏelem Franti‰kem hrabûtem Koﬁensk˘m. A ti jej jiÏ v roce 1763
prodali PagatschÛm z Paburgu.
Zﬁejmû vlivem úmrtí Jana Nepomuka Podstatského a následn˘ch majetkov˘ch zmûn tedy jeho koncepce nebyla zcela dokonãena, pﬁestoÏe Johana
ze Îerotína — druhá ústﬁední postava souboru — byla na Ïivu.
Koncepce souboru: Z tûchto faktÛ vypl˘vá, Ïe heraldická v˘zdoba soch
zachycuje Jana Nepomuka Podstatského, jeho rodiãe, obû manÏelky
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a v‰echny dûti a k tomu sourozence jeho druhé manÏelky Johany ze Îerotína (a jejich pﬁípadné manÏelské partnery). Do této koncepce zcela zapadá deset soch.
Zbylá ãtveﬁice soch má jin˘ charakter. Jde o dvojici v˘znamovû nejvíce
exponovan˘ch soch (ã. 2 a 3), které doplÀují hlavní vstup do kostela a nenesou Ïádnou heraldickou v˘zdobu. To svûdãí buì o tom, Ïe vznikly o nûco
dﬁíve a mimo koncepci, která je patrná u zb˘vajícího souboru skulptur,
nebo je absence heraldick˘ch znakÛ souãástí celkového zámûru. Nabízí se
hypotéza, Ïe vzhledem k umístûní znaku Jana Nepomuka Podstatského na
portálu kostela se zdálo b˘t esteticky a v˘znamovû neÏádoucí tent˘Ï znak
opakovat na pohledovû blízkém místû na podstavcích soch.
Dal‰í znak mimo uvedenou koncepci reprezentuje podle v‰eho obec
Hustopeãe nad Beãvou (ã. 10), aÈ uÏ jako spolufinancující subjekt nebo jako
vstﬁícn˘ v˘raz vrchnosti vÛãi její obci. Posledním znakem, kter˘ nelze
vysvûtlit v rámci navrhované koncepce, je hrabûcí znak Podstatsk˘ch (ã.
5), jenÏ nemá protûj‰ek v nûjaké (nám známé) Ïijící osobû, ale pouÏití úplného hrabûcího znaku, udûleného Janu Nepomukovi Podstatskému v roce
1744, navozuje moÏnost, Ïe podstavec sochy má reprezentovat právû toto
dÛleÏité stavovské pov˘‰ení.18
Pokud jde o konkrétní umístûní soch ãi spí‰e jejich podstavcÛ, zﬁetelná
je volba dvou manÏelsk˘ch aliancí iniciátora projektu, které provázejí boãní vstup do kostelního areálu, ostatní umístûní znakov˘ch aliancí zﬁejmû
nelze nûjak logicky interpretovat, spí‰e odpovídá postupné realizaci, pﬁípadnû modifikacím pÛvodního zámûru.
Rodinn˘ památník: Pokud mÛÏeme soudit z v˘zdoby podstavcÛ, jednalo se
o promy‰len˘ plán, kter˘ nemûl b˘t v první ﬁadû reprezentací urozenosti
budovatele s dÛrazem na slávu rodu, pro coÏ by se lépe hodily znaky pﬁím˘ch pﬁedkÛ. Spí‰e ‰lo o jak˘si rodinn˘ památník — zachycení jedné rodiny a nejbliÏ‰ího pﬁíbuzenstva, pﬁi kterém hrály bezpochyby roli i osobní
sympatie. VÏdyÈ Jan Nepomuk Podstatsk˘ mohl dát stejnû dobﬁe prostor
znaku své sestry Josefy, provdané svobodné paní z Minkwitzburgu — Ïila
v nedaleké Skaliãce a své dûti nechávala kﬁtít v Hustopeãích. Neudûlal to
ov‰em a dal pﬁednost ‰vagrÛm a ‰vagrov˘m z manÏelãiny strany. Pﬁítomnost znakÛ tûchto pﬁíbuzn˘ch, starou ãe‰tinou „krevních pﬁátel“, pak moÏná zavdala podnût k tradovanému pﬁíbûhu o sochách poﬁizovan˘ch „pﬁáteli“. O vztazích mezi sourozenci Îerotínov˘mi a manÏeli Podstatsk˘mi
svûdãí napﬁ. to, Ïe sourozenci Michael a Ludvika ze Îerotína byli kmotry
Ludviky Podstatské (1740), Michael ze Îerotína byl svûdkem na svatbû
Antonie Podstatské (1757), naopak Podstatsk˘ byl svûdkem na svatbû Jana
PraÏmy a Marie ze Îerotína (1749) atd.
Datace: Údaje z literatury kladou vznik památky do roku 1752. V˘sledky
genealogicko-heraldické anal˘zy v Ïádném zji‰tûném údaji nejsou s tímto
17 Nejúplnûj‰í zpracování genealogie falkenbersk˘ch ÎerotínÛ má WELTZEL, A.: Geschichte des edlen, freiherrlichen und gräflichen Geschlechts von Praschma. Ratibor 1883, s. 123—127. Jen mimochodem zmiÀme, Ïe manÏelé Franti‰ek Ludvík a Ludvika Karolína ze Îerotína patﬁí k zakladatelÛm trinitáﬁského klá‰tera v Za‰ové, v jehoÏ kryptû se nechali pohﬁbít oni i jejich dva
synové, v˘znamn˘m mecená‰em klá‰tera byl také Rudolf hrabû Podstatsk˘ na Le‰né (1689—1740), bratranec Julia Alexandra.
BlíÏe viz Franti‰ek ·igut, Poutní místo Za‰ová. Vala‰ské Meziﬁíãí, 1942, zejm. s. 47—48.
18 Dodejme, Ïe Jan Nepomuk Podstatsk˘ umírá bez muÏsk˘ch potomkÛ a hrabûcí titul zaniká s jeho dûtmi, jiná linie Podstatsk˘ch
byla do hrabûcího stavu pov˘‰ena jiÏ roku 1707 (a existuje dodnes).
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tvrzením v rozporu. Data sÀatkÛ, jeÏ lze spojit se znakov˘mi aliancemi,
sahají nejdále do roku 1757. Dvû sochy jiÏ nemají alianãní znaky úplné —
pokud jsou na‰e dedukce správné, mohly b˘t v obou pﬁípadech doplnûny
znaky manÏelÛ v roce 1760, coÏ se ale nestalo. Vznik sochaﬁské galerie
mÛÏeme tedy s jistotou klást do let 1752—1757. Pûtileté ãasové období se
zdá b˘t poãtu soch adekvátní.
V prÛbûhu sochaﬁské práce na souboru mÛÏeme ov‰em pﬁedpokládat
jisté modifikace pÛvodní koncepce — 1755 umírá Franti‰ek ze Îerotína
a „jeho“ socha v souboru chybí, aã bychom její pﬁítomnost pﬁedpokládali,19
1756 umírá Jan Ludvík Podstatsk˘ a „jeho“ socha ã. 6 nese jen jeho znak,
nikoli nedoplnûnou znakovou alianci, kterou bychom u osmnáctiletého mladíka oãekávali. Stejnû tak nepﬁítomnost znakové aliance na so‰e ã. 13 je
zajímavá, kdyÏ uváÏíme, Ïe Michael ze Îerotína nemûl v té dobû ani ãtyﬁicet let a byl tedy stále ve vûku „na Ïenûní“.
Vztah znakÛ a soch: Fakt, Ïe znakové aliance byly ãi mûly b˘t alespoÀ
v nûkter˘ch pﬁípadech doplÀovány dodateãnû, svûdãí o tom, Ïe znaky nevyjadﬁují poﬁizovatele soch, byÈ samozﬁejmû nelze vylouãit, Ïe v nûkter˘ch
pﬁípadech se nositel umístûn˘ch znakÛ podílel na financování sochaﬁského díla. Z nûkolika momentÛ v‰ak mÛÏeme tu‰it, Ïe do volby konkrétního
svûtce jeho „nositel“ zasahoval, pﬁípadnû, Ïe tato vazba mezi konkrétní
sochou a znaky na jejím podstavci byla zámûrn˘m dílem poﬁizovatele.
Kupﬁíkladu:
– sv. Antonín (ã. 1) nese znak Antonie Podstatské-Skrbenské,
– sv. Ludvík (ã. 12), u nás pomûrnû vzácnû zobrazovan˘ svûtec, nese znak
Ludviky ze Îerotína, mimochodem provdané za ‰lechtice z pÛvodem francouzské rodiny,
– sv. archandûl Michael (ã. 13) nese znak Michaela ze Îerotína.
V˘bûr svûtcÛ byl samozﬁejmû ovlivnûn ﬁadou faktorÛ, napﬁ. socha iniciátorova patrona sv. Jana Nepomuckého byla jiÏ dﬁíve realizována nedaleko od kostela, nebyla tedy logicky znovu umístûna na ohradní zdi. Stejnû
tak pomûrnû málo frekventovaná socha sv. Konstantina (pokud je urãení
soch správné) mohla b˘t zvolena jako v˘chodisko z následující hypotetické situace: socha ã. 10 byla uvolnûna pro obec — jednoznaãná volba, totiÏ
sv. Florián, nebyla moÏná proto, Ïe tento svûtec jiÏ sochu nedaleko kostela mûl, byla tedy zvolena formálnû velmi podobná socha, která ov‰em pﬁedstavuje sv. Konstantina.
Podobn˘ch, více ãi ménû opodstatnûn˘ch hypotéz o vztahu soch a na nich
umístûn˘ch znakÛ by bylo moÏno vytvoﬁit více. âenûk Kramoli‰ dokonce
ve své povídce uvádí, Ïe tváﬁe soch odpovídaly hustopeãsk˘m zámeck˘m
hostÛm. Zﬁejmû se jedná pouze o literární fabulaci, nynûj‰í stav soch,
z nichÏ je jen pût víceménû pÛvodních, v‰ak její potvrzení ãi vyvrácení zﬁejmû neumoÏÀuje.
Shrnutí: Pokusili jsme se interpretovat soubor hustopeãsk˘ch soch jako
svého druhu rodinn˘ památník manÏelÛ Jana Nepomuka Podstatského
a Johany ze Îerotína. O jeho jedineãnosti ãi typiãnosti mÛÏeme zatím jen
spekulovat. Na základû shromáÏdûn˘ch údajÛ jsme do‰li k závûru, Ïe vznik
díla spadá do let 1752—1757. Vlivem úmrtí iniciátora, jímÏ byl pﬁedev‰ím
Jan Nepomuk Podstatsk˘, nebyla v˘zdoba nûkter˘ch soch zcela dokonãe-

76

na, neboÈ dûdicové v otcovû (manÏelovû) zámûru nepokraãovali. Hustopeãe nad Beãvou pak brzy pﬁecházejí do rukou jin˘ch majitelÛ a rodinn˘
památník se ocitá bez „své“ rodiny.

Pﬁíloha:
I. Genealogie Jana Nepomuka hrabûte Podstatského
(1707—1758)
Alexandr Julius Podstatsk˘ svobodn˘ pán z Prusinovic, syn Julia Karla Podstatského svobodného pána z Prusinovic († 1714) a Marie Terezie svobodné paní von Brassican († 1709)
* 16. kvûtna 1672 20
† 20. (pohﬁben 25.) ledna 1758 v Hustopeãích n/B
x 3. bﬁezna 1707 v Pﬁíboﬁe
Anna Terezie Wagen sv. paní z Wagenspergu, dcera Franti‰ka Adama Wagen svobodného pána z Wagenspergu († 1710) a Evy Kateﬁiny rytíﬁky Halamové z Jiãína (1647—
1707)
* 1681
† 3. ãervna 1736 (pohﬁbena 5. ãervna) v Hustopeãích n/B.

Dûti Alexandra Julia Podstatského:
1. Jan Nepomuk Fortunatus Franti‰ek Josef Podstatsk˘ svobodn˘ pán z Prusinovic
(28. listopadu 1744 pov˘‰en do ãeského hrabûcího stavu)
* 4. (pokﬁtûn 6.) prosince 1707 v Hustopeãích
† 17. (pohﬁben 20.) ﬁíjna 1758 v Hustopeãích
I x 7. února 1728
Anna Marie Barbora hrabûnka z Königseggu, dcera Franti‰ka Maxmiliána hrabûte von Königsegg-Aulendorf (1666—1710) a Marie Antonie hrabûnky von Breunner
(1669—1740)
* 11. dubna (srpna?) 1698
† 17. záﬁí 1735
II x 9. ãervence 1736 v Hustopeãích n/B
Johana hrabûnka ze Îerotína (viz níÏe)
* 24. ãervna 1715
† ãervenec 1769 ve Vídni
2. Josef Ignác Jáchym
narozen 19. bﬁezna 1709 v Hustopeãích n/B. (pokﬁtûn 21. bﬁezna tamtéÏ v kostele)
pohﬁben 11. dubna 1710 v Hustopeãích
3. (Josefa) Anna Terezie
* 22. (kﬁest 24.) dubna 1710 v Hustopeãích n/B.
pohﬁbena 23. srpna 1717 v Hustopeãích n/B.

19 Stejnû tak bychom mohli oãekávat také nepﬁítomnost znaku Ludviky ze Îerotína zemﬁelé roku 1754, ta je v‰ak zastoupena znakovou aliancí na so‰e ã. 12, pﬁiãemÏ manÏelství s Janem Josefem Guyardem ze Saint Julien trvalo pouze od 22. dubna do 8.
srpna 1754, kdy Ludvika umírá — Adam Wolf (ed.), Aus dem Hofleben Maria Theresia’s. Nach den Memorien des Fürsten Joseph
Khevenhüller. Wien, 1858, s. 346—347. Lze ov‰em namítnout, Ïe Franti‰ek ze Îerotína byl dostateãnû reprezentován sochou
ã. 13, kterou pﬁisuzujeme jeho taktéÏ svobodnému bratru Michaelovi.
20 Kurzívou jsou uvedeny údaje pﬁevzaté z literatury, které se nepodaﬁilo potvrdit v matrikách. Ve‰keré pouÏité matriky pocházejí
z fondÛ Zemského archivu v Opavû a jsou dostupné na adrese http://matriky.archives.cz. Genealogii Podstatsk˘ch podává nejúplnûji PILNÁâEK, J.: Genealogie Podstatsk˘ch z Prusinovic. Brno 1929, zjm. s. 16—17. Je tﬁeba ale poznamenat, Ïe zdrojem
jeho genealogick˘ch informací nebyly v první ﬁadû matriãní zápisy, ale údaje ze ‰lechtick˘ch v˘vodÛ, mnohdy zatíÏené nejrÛznûj‰ími omyly.
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4. Josefa Anna Terezie
narozena (i kﬁtûna) 11. ãervna 1711 v Hustopeãích n/B.
† (pohﬁbena?) 18. ledna 1758 v Za‰ové
x 4. ãervna 1731 v Hustopeãích n/B.
Kry‰tof Filip Konrád Erdmann Minkwitz svobodn˘ pán z Minkwitzburgu, syn
Jana Bedﬁicha svobodného pána Minkwitze z Mikwitzburgu (1659—1727) a Reginy Antonie svobodné paní Skrbenské z Hﬁí‰tû († 1715)
* 1690
† 1763

Dûti Jana Nepomuka Podstatského:
1. Antonie Marie Anna Terezie Josefa Juliana Barbora
* 8. ledna 1731 v Hustopeãích n/B. (13. kﬁtûna)
† 17. záﬁí 1773 v ·enovû u Fr˘dku-Místku
x 6. ledna 1757 v Za‰ové
Otto Amadeus Josef svobodn˘ pán Skrbensk˘ z Hﬁí‰tû, syn Karla Franti‰ka
(1684—1768) svobodného pána Skrbenského Hﬁí‰tû a Heleny Markéty rytíﬁky Skrbenské z Hﬁí‰tû (1693—?)
pokﬁtûn 15. dubna 1720 v ·enovû
† 29. listopadu 1780 v ·enovû
2. Jan Ludvík Josef Valentin Julius Felix Franti‰ek
z Pauly Fortunatus
* 10. ãervence 1737 (kﬁtûn téhoÏ dne) v Hustopeãích nad Beãvou
† (14.) ﬁíjna 1756 v Hustopeãích nad Beãvou
3. Karolina Arno‰tka Marianna Ludvika Kunegunda
* 2. bﬁezna 1739 (kﬁtûna 4.) v Hustopeãích nad Beãvou
† 29. dubna 1765 (pohﬁbena 1. kvûtna) ve Velk˘ch Losinách
x 6. ãervence 1760 na Svatém Kopeãku u Olomouc
Ludvík Antonín hrabû a pán ze Îerotína, svobodn˘ pán z Lilgenau (na Velk˘ch Losinách), syn Jana Ludvíka hrabûte ze Îerotína, svobodného pána z Lilgenau
(1699—1761) a Marie Franti‰ky hrabûnky z Herbersteina (1697—1763)
* 14. ledna 1722
† 26. ãervence 1808 v Brnû (pohﬁben 29. ãervence ve Velk˘ch Losinách)
4. Ludvika Johana Juliana Michaela Nepomucena
* 28. srpna (kﬁtûna 30.) 1740 v Hustopeãích nad Beãvou.
† 29. ledna 1792 v Olomouci
x 25. záﬁí 1760 ve Vala‰ském Meziﬁíãí
Franti‰ek Antonín Koﬁensk˘ hrabû z Tere‰ova, syn Ladislava Václava Koﬁenského
hrabûte z Tere‰ova a Marie Josefy svobodné paní ·ubíﬁové z Chobynû (†1737)
* 1733
† 27. ãervna 1790 v Dobromilicích

II. Genealogie Johany hrabûnky ze Îerotína (1715—1769)
Franti‰ek Ludvík hrabû ze Îerotína, syn Siegfrieda Erdmanna svobodného pána
ze Îerotína († 1708) a Anny Terezie svobodné paní Stillfriedové z Rattenitz (1640—
1721)
* 3. záﬁí 1682
† 26. dubna 1731 v Olomouci (pohﬁben 28. dubna v Za‰ové)
x 1713 Ludvika Karolína Barbora hrabûnka ze Îerotína svobodná paní z Lilgenau, dcera Jana Jáchyma hrabûte ze Îerotína (1666—1716) a Ludviky Aloisie Vilemíny svobodné paní z Lilgenau († 1737)
* 1693
† 29. ãervence 1738
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Dûti Franti‰ka Ludvíka ze Îerotína:
1. Johana
* 24. ãervna 1715
† ãervenec 1769 ve Vídni
x 9. ãervence 1736 v Hustopeãích n/B
Jan Nepomuk Podstatsk˘ svobodn˘ pán ze Prusinovic (viz v˘‰e)
2. Michael
* 1719
† 5. ledna 1779 v 60 letech ve Vala‰ském Meziﬁíãí
3. Franti‰ek z Pauly
* 3. ledna 1720
† 29. prosince 1755 ve Vala‰ském Meziﬁíãí
4. Marie Anna Charlotta
* 15. ãervence 1723
† 7. prosince 1786 ve Fr˘dku
x 6. kvûtna 1749 ve Fr˘dku
Jan Nepomuk hrabû PraÏma, svobodn˘ pán z Bílkova
* 6. dubna 1726
† 28. ledna 1804 ve Fr˘dku
5. Ludvika
* 29. bﬁezna 1727
† 8. srpna 1754
x 22. dubna 1754
Jan Josef Guyard hrabû ze Saint-Julien a z Walsee, syn Jana Albrechta hrabûte ze
Saint Julien (1681—1743) a Antonie Marie hrabûnky ze Stubenbergu (1683—1741)
* 17. záﬁí 1704
† 5. ledna 1794 ve Vídni
6. Josef
* 1728
† 8. bﬁezna 1732 ve Vala‰ském Meziﬁíãí
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Sborník Státního okresního archivu Pﬁerov 2014
Miroslav Marada

Moses Bruck a jeho místo v historii
reformního judaismu
Na pﬁelomu 18. a 19. století zaãínají pod vlivem osvícenství v nûkter˘ch
Ïidovsk˘ch komunitách západní a stﬁední Evropy, pﬁedev‰ím na nûmeckém
území, zaznívat poÏadavky na reformu náboÏenského Ïivota, ãi pﬁesnûji celého náboÏensko-právního systému judaismu. V prÛbûhu následujících desetiletí tyto snahy vyústily v nov˘ smûr, zvan˘ reformní (téÏ progresivní nebo
liberální) judaismus, kter˘ se v ﬁadû evropsk˘ch zemí jiÏ v prÛbûhu 2. poloviny 19. století v˘raznû prosadil vÛãi tradiãní ortodoxii. Reformní judaismus,
kladoucí dÛraz pﬁedev‰ím na morální a etické základy Ïidovství, se neomezil na pouhou vnûj‰í modernizaci bohosluÏeb, n˘brÏ na základû kritického
studia Ïidovsk˘ch dûjin a náboÏensko-právní tradice tuto dÛkladn˘m zpÛsobem pﬁehodnotil a oprostil od mnoha po staletí zaÏit˘ch rituálÛ a obyãejÛ.
TﬁebaÏe se reformní proud formoval bûhem 1. poloviny 19. století pﬁedev‰ím v Nûmecku, získal ﬁadu stoupencÛ i mimo nûmecké území, také
v zemích tehdej‰í rakouské monarchie, vãetnû âech a Moravy. K jeho
v˘znamn˘m pﬁedstavitelÛm patﬁil z Hranic pocházející Aron Chorin
(1766—1844), pÛsobící jako rabín v sedmihradském Aradu, kter˘ jako jeden
z prvních pﬁedloÏil jiÏ ve 20. letech ucelenou koncepci náboÏenské reformy.1 Chorin v‰ak nebyl jedin˘m hranick˘m rodákem, kter˘ se zapsal do
dûjin reformního judaismu. Druhou, ménû známou osobností, je více jak
o generaci mlad‰í Moses Bruck. Zatímco Chorinovi je vûnována obsáhlá
biografie sepsaná Leopoldem Löwem,2 pokud jde o Ïivotopisné údaje Mosese Brucka, jsme doposud odkázáni, pomineme-li velmi struãné (a ne zcela
pﬁesné) biogramy v nûkolika Ïidovsk˘ch encyklopediích, jen na krátk˘ Ïivotopis, sepsan˘ na základû zpráv pamûtníkÛ a dnes patrnû jiÏ ztracen˘ch
dokumentÛ hranick˘m rabínem Jakobem Rabbinowiczem a oti‰tûn˘ roku
1903 ve vídeÀském Ïidovském t˘deníku Dr. Bloch’s Oesterreichische
Wochenschrift.3 Existující bílá místa a nepﬁesnosti v Bruckovû biografii se
pokusíme alespoÀ zãásti vyplnit tímto pﬁíspûvkem, tûÏícím z dosud nepov‰imnut˘ch pramenÛ hranické patrimoniální registratury.4
Moses Löbl Bruck, jak je uvedeno v matriãním záznamu,5 se narodil
2. srpna 1803 v hranické Ïidovské obci jako druhorozen˘ syn familianta
1 GOTZMANN, A.: Jüdisches Recht im kulturellen Prozess: die Wahrnehmung der Halacha im Deutschland des 19. Jahrhunderts.
— Leo Baeck Institut Jerusalem — J. C. B. Mohr (Paul Siebeck) Tübingen, 1977, s. 166 n.
2 LÖW, L.: Aron Chorin. Eine biographische Skizze. In: Gesammelte Schriften von Leopold Löw. Herausgegeben von Immanuel
Löw. II. Band. Szegedin 1890, s. 251—420.
3 RABBINOWICZ, J.: Moses Bruck: ein Gedenkblatt zum 100. Geburtstage. In: Dr. Bloch’s Oesterreichische Wochenschrift, 1903,
Nr. 31, s. 494—495.
4 Zemsk˘ archiv v Opavû — poboãka Olomouc (dále jen ZA Opava), fond Velkostatek Hranice, karton 320—321; ve‰keré níÏe
uvedené údaje o M. Bruckovi, t˘kající se jeho pÛsobení v Hranicích, vycházejí z tohoto zdroje, proto na nû nebude jednotlivû
odkazováno.
5 Hranické Ïidovské matriky dostupné online na www.badatelna.eu/fond/1073/.
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Jakoba Brucka (asi 1767—1840)6 a jeho choti Karoliny (Kattel), roz. Aglahrové (asi 1773—1834). Jakob Bruck, uvádûn˘ téÏ s pﬁídomkem Kanitz,7 byl
synem Barucha Mosese a získal familiantské místo po Isaku Wolfovi, zemﬁelém v listopadu 1790. Kromû prvorozeného syna Gersona (nar. 14. ﬁíjna 1792) pﬁibyla do rodiny je‰tû dcera Barbara (nar. 25. kvûtna 1798). Bruckové se v Hranicích usadili nejspí‰e bûhem první tﬁetiny 18. století, k jeho
konci Ïilo ve mûstû jiÏ nûkolik familiantÛ tohoto pﬁíjmení.8 Pﬁerovsk˘ rodák
Ignaz Briess, pﬁíbuzn˘ s Brucky po mateﬁské linii, ve sv˘ch pamûtech9 zmiÀuje, Ïe Bruckové jsou potomky jedné z osmi Ïidovsk˘ch rodin, které se po
vypovûzení z Vídnû usadily roku 1670 s povolením olomouckého biskupa
Karla II. z Lichten‰tejna v KromûﬁíÏi a odtud se jejich potomci usadili v sousedních blízk˘ch mûstech. Rodiny s tímto pﬁíjmením proto nacházíme v Prostûjovû, Pﬁerovû i v Hranicích. Vûrohodnost Briessova tvrzení potvrzuje
i Bernhard Wachstein ve své epigraficko-genealogické edici náhrobkÛ
vídeÀského Ïidovského hﬁbitova.10
U místa a data narození Mosese Brucka je nutno se je‰tû pozastavit.
V nûkolika star‰ích encyklopediích se totiÏ jako jeho rodi‰tû uvádí Pﬁerov
a rok narození 1812.11 Tento údaj uvedla britsko-americká The Jewish
Encyclopaedia,12 jejímÏ editorem byl hranick˘ rodák Isidor Singer, a odtud
jej pozdûji pﬁevzaly Winningerova Grosse jüdische National-Biographie13
i Magyar zsidó lexikon.14 Správn˘ údaj, ovûﬁen˘ podle matriãního zápisu,
pﬁinesl aÏ Rabbinowicz ve v˘‰e uvedeném ãlánku ke 100. v˘roãí Bruckova
narození, kde také zmiÀuje, Ïe pÛvodcem tûchto údajÛ je Ludwig Venetianer, rabín v Újpesti, autor Bruckova biogramu pro The Jewish Encyclopedia. Ve skuteãnosti v‰ak údaj o pﬁerovském pÛvodu Mosese Brucka zveﬁejnil jiÏ o tﬁi desetiletí dﬁíve v˘‰e zmínûn˘ Leopold Löw (1811—1875), rodák
z âerné Hory u Boskovic, proreformní rabín, pÛsobící od 40. let 19. století
v Uhrách, kter˘ Brucka zcela jistû osobnû znal. ZmiÀuje se o nûm v pﬁedmluvû ke svému spisu Der jüdische Kongress in Ungarn,15 kde rovnûÏ uvádí, Ïe vlastní nûkteré Bruckovy spisy s jeho vlastnoruãními poznámkami.
Nutnû se tak nabízí otázka, na kterou patrnû jiÏ nedostaneme odpovûì, kde
získal Löw údaj o Bruckovû pﬁerovském pÛvodu. Díky Rabbinowiczovû ãlánku ale jiÏ v roce 1904 uvádí roãenka Hebrew Union College16 v Cincinnati
ve svém kalendáriu datum i místo narození správné, nicménû na údaj
o Bruckovû pﬁerovském pÛvodu lze stále narazit i v souãasn˘ch zdrojích.17
6 V oddací matrice u záznamu sÀatku (bﬁezen 1791) uveden vûk 24 let, v úmrtní matrice se uvádí rok narození 1753.
7 Podle roz‰íﬁeného Ïidovského zpÛsobu pﬁipojovat za jméno osoby místo jejího narození nebo pobytu. Jakob Bruck tedy zﬁejmû
nûjakou dobu pob˘val v Dolních Kounicích (nûm. Kanitz).
8 V matrikách i patrimoniálních pramenech se pﬁíjmení vyskytuje ve tvarech Bruck, Bruk, Brück, Brik.
9 BRIESS, I.: Ze Ïidovské ulice. Olomouc, Votobia 2001, s. 40.
10 WACHSTEIN. B.: Die Geschichte des alten Judenfriedhofes in Wien. 1. Teil 1540?—1670. Wien u. Leipzig, Braumüller 1912,
s. 473; 2. Teil 1696—1783. Wien u. Leipzig, Braumüller 1917, s. 570.
11 V Pﬁerovû skuteãnû Ïil izraelita toho jména (zmiÀuje ho Wachstein), ale narozen˘ roku 1787.
12 The Jewish Encyclopedia. Vol. III. New-York — London 1902, s. 401 [heslo Bruck, Moses].
13 WININGER, S.: Grosse jüdische National-Biographie: mit mehr als 8000 Lebensbeschreibungen namhafter jüdischer Männer
und Frauen aller Zeiten und Länder. Ein Nachschlagewerk für das jüdische Volk und dessen Freunde. Erster Band, Abarbanel-Ezobi. Cernauti: Orient, [1925], 639 s. [ heslo Bruck, Moses, s. 468].
14 ÚJVÁRY, P. (ed.): Magyar zsidó lexikon. Budapest 1927, s. 153 [heslo Bruck, Mózes].
15 LÖW, L.: Der jüdische Kongress in Ungarn, historisch beleuchtet. Beitrag zur Rechts-, Religions- und Kulturgeschichte. — Pest,
L. Aigner 1871, s. X—XI.
16 Hebrew Union College Annual. Vol. 77 [1904]. Cincinnati (Ohio), s. 361.
17 Napﬁ. v Bruckov˘ch biogramech na maìarské a nûmecké Wikipedii.
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Otec Mosese Brucka provozoval vete‰nick˘ krámek (obchod s obno‰en˘m ‰atstvem a se star˘m Ïelezem) v kﬁesÈanské ãásti mûsta v pronajatém
„kvelbu“ v domû ãp. 105, patﬁícím Tomá‰i Stáhalovi.18 Moses získal obvyklé sekulární vzdûlání v triviální ‰kole v hranické Ïidovské obci a náboÏenské vzdûlání v chederu. Pro své nadání se stal nejoblíbenûj‰ím Ïákem tehdej‰ího rabína Abrahama Trischeta,19 kter˘ pÛsobil v Hranicích v letech
1812—1827, a ten patrnû ovlivnil jeho rodiãe, kteﬁí rozhodnû nepatﬁili
k zámoÏné vrstvû Ïidovské obce, aby mu umoÏnili dal‰í studium na je‰ivû.
O prÛbûhu jeho studií nemáme mnoho zpráv, víme jen, Ïe studoval v Praze, kde koncem 20. let získal zpÛsobilost k v˘uce Ïidovského náboÏenství
i k v˘konu rabínské funkce. V této dobû jiÏ v praÏské Ïidovské obci pÛsobili osvícen‰tí vzdûlanci20 a není pochyb, Ïe právû díky jejich vlivu se
k reformním my‰lenkám pﬁiklonil i Bruck. Ten v Praze po studiích pÛsobil jako uãitel a zde se také zaãal zab˘vat historicko-kritick˘m zkoumáním
Ïidovské náboÏensko-právní tradice. Prvním v˘stupem jeho bádání byl hebrejsky psan˘ spis Hechal micvot, pro kter˘, pﬁes pﬁíznivé posouzení nûkolika v˘znamn˘mi praÏsk˘mi uãenci (S. Landau, N. H. Homberg, L. Glogau,
W. Maier), se v‰ak nepodaﬁilo najít vydavatele.21
Roku 1836 ode‰el Bruck z Prahy do Nûmecka, kde udrÏoval kontakty
s pﬁedními osobnostmi tamního reformního hnutí, pokraãoval v bádání
a publikoval svá nejv˘znamnûj‰í díla. Nejprve zamíﬁil do pruské Vratislavi (Breslau), kde roku 1837 vydal pﬁes odpor tamního konzervativního rabína S. A. Tiktina22 spis Rabinische Ceremonialgebräuche.23 Z Vratislavi ode‰el Bruck asi je‰tû téhoÏ roku do liberálnûj‰ího Frankfurtu nad Mohanem,
kde mu poãátkem roku 1840 vy‰lo na pﬁedcházející spis navazující dílo Pharisäische Volkssiten und Ritualien.24 Kromû tohoto spisu vydal pod názvem
Das mosaische Judenthum text své pﬁedná‰ky, pﬁednesené 10. ãervna 1837
ve frankfurtské Ïidovské ‰kole. Jak názvy Bruckov˘ch dûl napovídají, zab˘vá se v nich autor hlavními tématy reformního judaismu — návratem
k etick˘m hodnotám a formám náboÏenského Ïivota pÛvodního „mojÏí‰ského“ Ïidovství a kritick˘m hodnocením v‰ech pozdûji pﬁijat˘ch pravidel
a zvykÛ. Bruck ve sv˘ch spisech odmítl a desakralizoval,25 ãi jak emotivnûji pí‰e N. H. Roemer,26 rozdrtil na prach prakticky ve‰kerou pozdûj‰í
rabínskou, pﬁedev‰ím z talmudu vycházející halachickou tradici, na které
stál po staletí svût Ïidovské ortodoxie. Îe jeho spisy nezapadly bez pov‰imnutí, dokazují nejen oti‰tûné recenze. Brucka cituje napﬁ. H. G. F. Löwe ve
svém nûmeckém pﬁekladu ·ulchan aruchu27 a jeho díla byla vzácn˘mi
18
19
20
21
22
23

24
25
26
27

ZA Opava, fond Velkostatek Hranice, kart. 438, sign. 508.
Rabbinowicz, c. d., s. 495.
CERMANOVÁ, I.: Îidovské osvícenství v Praze. In: Îidovská roãenka 5768 (2007/2008), s. 42—63.
O tomto rukopisu se Bruck zmiÀuje v pﬁedmluvû ke svému dílu Der mosaische Gesetzkodex.
GEIGER, L.: Abraham Geiger. Leben und Lebenswerk. Berlin, G. Reimer 1910, s. 52.
Obsáhlou recenzi od A. Geigera pﬁinesl Wissenschaftliche Zeitschrift für jüdische Theologie. Dritter Band. — Stuttgart, Fr. Brodhag’sche Buchhandlung 1837, s. 413—426; krátkou zprávu nalezneme i v Allgemeine Zeitung des Judenthums, roã. 1837, ã.
81, s. 324.
Recenzi otiskl ve Frankfurtu n. M. vycházející t˘deník Israelitische Annalen. Ein Centralblatt für Geschichte, Literatur und Cultur
der Israeliten aller Zeiten und Länder, roã. 1839, ã. 49, s. 395 [ãíslo vy‰lo aÏ r. 1840].
GOTZMANN, c. d., s. 177 n.
ROEMER, N. H.: Jewish Scholarship and Culture in Nineteenth-Century Germany. Between History and Faith. Madison, The University of Wisconsin Press 2005, s. 43.
Der Schulchan Aruch oder die vier jüdischen Gesetzbücher. Viertes (letztes) Band, genannt Joreh Deah. Hamburg, Perthes-Besser & Maute 1840, s. 57.
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nazvána i po 80 letech od vydání v ãlánku vûnovaném zaloÏení berlínské
akademie pro Ïidovská studia, oti‰tûném v ãasopise Ost und West.28
V roce 1841 se Moses Bruck vrátil do rodn˘ch Hranic, k ãemuÏ ho zﬁejmû vedly osobní dÛvody. Je‰tû za praÏského pobytu totiÏ poÏádal prostﬁednictvím star‰ího bratra, kter˘ se v jeho prospûch svého nároku vzdal, hranick˘ vrchnostensk˘ úﬁad o udûlení rodinného místa, tedy oprávnûní oÏenit se a zaloÏit rodinu. Na kaÏdého „kontestanta“ byl v patrimoniální kanceláﬁi veden tzv. klasifikaãní (vpravdû kádrov˘) spis, shromaÏìující údaje
o jeho majetkov˘ch, morálních a dal‰ích pﬁedpokladech pro udûlení poÏadovaného místa. A jelikoÏ míst byl nemûnn˘ systemizovan˘ poãet a uvolÀovala se pouze úmrtím nûkterého familianta, byli nûkolikrát upﬁednostnûni jiní Ïadatelé. Bruckovy majetkové pomûry totiÏ nebyly nikterak vynikající (vlastnil jen jistinu ve v˘‰i 308 zl. na domû ã. 40 v Ïidovské obci v Lipníku, muÏské a Ïenské sedadlo v hranické synagoze v celkové hodnotû 140
zl. a ve vrchnostenské depozitní pokladnû mûl sloÏenu hotovost 92 zl.)
a vrchnostensk˘ úﬁad projevil obavu, aby Ïadatel, sice s teologick˘m i filozofick˘m vzdûláním, av‰ak nezab˘vající se Ïádnou obchodní ãi jinou produktivní ãinností, neupadl s rodinou do nouze. Ze strany pﬁedstavenstva
Ïidovské obce, jíÏ neodvádûl pro nemajetnost Ïádné danû, sice proti udûlení rodinného místa nebylo námitek, ale nebyla mu vyslovena ani pﬁímá podpora. Familiantské místo získal Bruck aÏ v roce 1843, více jak deset let od
podání Ïádosti, po zemﬁelém Joachimu Wolfovi z Krásna u Vala‰ského Meziﬁíãí, a je‰tû 28. prosince téhoÏ roku se oÏenil s Marií Vogelovou z Hranic,
o 20 let mlad‰í, dcerou Josefa Vogela a jeho Ïeny Sáry, roz. Ritterspornové.
V následujícím roce byli manÏelé obdaﬁeni synem Jakobem, dítû ale po necelém roce zemﬁelo. Dal‰ího potomka, syna Ignatze (Isaka), rodiãe uvítali
v roce 1846, to se v‰ak jiÏ chystali Hranice opustit. DÛvodem se staly Bruckovy pﬁedchozí vyhrocené vztahy s rabínem Jesaiasem Reinigerem a pﬁedstavenstvem Ïidovské obce. BruckÛv návrat z ru‰ného Frankfurtu do konzervativních Hranic pro nûj byl návratem do starého svûta, o jehoÏ zmûnu
sv˘mi spisy usiloval. V obci vykonával povolání uãitele náboÏenství a nutnû se tak dostal do rozporu mezi ortodoxní tradicí a sv˘m vlastním pﬁesvûdãením. KdyÏ se pak mezi pﬁíslu‰níky komunity snaÏil roz‰iﬁovat broÏurku Das mosaische Judenthum, nebylo jiÏ moÏné se stﬁetu vyhnout. Rabín
Reiniger, absolvent pre‰purské je‰ivy Mosese Sofera,29 jedné z nejuznávanûj‰ích ortodoxních autorit, proti ‰íﬁení spisu veﬁejnû zakroãil v synagoze
a záleÏitost se dostala k pro‰etﬁení vrchnostenskému úﬁadu.30 Úﬁad se v protokolárním ‰etﬁení, provedeném s pﬁizváním rabína a obecní rady (Abrahama Wolfa, Markuse Sterna a Mosese Benische) zamûﬁil na vy‰etﬁení tûchto skuteãností: v jakém rozsahu do‰lo k pokusu o ‰íﬁení jmenovaného spisu, jak se projevovalo Bruckovo náboÏenské, morální a politické sm˘‰lení
dﬁíve a nyní, a zda se jedná o téhoÏ Löbla Brucka,31 kter˘ z dÛvodu svého
pobytu v cizinû zapﬁíãinil rozsáhlá jednání kvÛli prodlouÏení cestovního
28 Die Akademie für die Wissenschft des Judentums und ihre Aufgaben. In: Ost und West. Illustrierte Monatschrift für das gesamte Judentum, XX. Jhrg., Heft 9/10, September—Oktober 1920, s. 233
29 BROCKE, M. — CARLEBACH, J. (eds.): Bioghraphisches Handbuch der Rabbiner. Teil 1: Die Rabbiner der Emanzipationszeit
in den deutschen, böhmischen und großpolnischen Ländern 1781—1871. München, K. G. Saur 2004, s. 740 [heslo Reiniger,
Jesaias].
30 Dokumenty z ‰etﬁení jsou souãástí Bruckov˘ch osobních materiálÛ.
31 Pod tímto jménem je v nûkter˘ch vrchnostensk˘ch dokumentech veden.
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pasu a umoﬁení daÀov˘ch restÛ. První otázka byla zodpovûzena v tom smyslu, Ïe obsah spisu byl shledán závadn˘m jak z hlediska Ïidovského náboÏenství, tak i z hlediska státního a Ïe se vãasn˘m zakroãením podaﬁilo zamezit jeho roz‰iﬁování ve vût‰ím rozsahu. Pokud jde o druhou otázku, byl Bruck
charakterizován jako ãlovûk jiÏ dﬁíve pﬁemr‰tûn˘ch názorÛ, z nichÏ nyní
vycházelo i jeho náboÏenské sm˘‰lení, po mravní stránce mu mûla b˘t na
‰kodu skuteãnost, Ïe údajnû pﬁivedl nûjakou Ïenu do jiného stavu32 a pouze z politického hlediska mu nebylo nic pﬁiãteno k tíÏi. U tﬁetího dotazu bylo
potvrzeno, Ïe se jedná skuteãnû o jednu a tutéÏ osobu. DÛsledkem provedeného vy‰etﬁování pak bylo rozhodnutí zemského prezidia postavit Brucka jakoÏto stoupence „nového Ïidovstva“ pod stál˘ dohled, zejména mûlo b˘t
dbáno, aby se zdrÏel jakéhokoli nezákonného soukromého vyuãování.
Je tedy pochopitelné, Ïe se Bruck nechtûl cítit v Hranicích jako persona
non grata a kdyÏ se mu v roce 1847 podaﬁilo získat uãitelské místo v Pe‰ti, ode‰el tam bez váhání i s rodinou. V Pe‰ti se té dobû jiÏ formovala liberální komunita, z níÏ vze‰el i radikální krouÏek, tzv. Central-Reform-Genossenschaft, veden˘ Ignácem Einhornem, 33 pozdûj‰ím uhersk˘m
poslancem a politikem, s nímÏ se Bruck pochopitelnû sblíÏil. Nûkteré názory, prosazované v tomto spoleãenství, napﬁ. pﬁesun sabatov˘ch bohosluÏeb
na nedûli, pﬁesahovaly aÏ rámec judaismu, jak kriticky poukázal ve svém
dobrozdání, urãeném pﬁedstavenstvu pe‰Èské Ïidovské obce, jinak umírnûnû proreformní vrchní pe‰Èsk˘ rabín, moravskokrumlovsk˘ rodák Löw Schwab, kter˘ také odmítl snahy spojovat náboÏenskou reformu s politickou
emancipací ÏidÛ.34 V Pe‰ti pÛsobil Moses Bruck asi pÛl roku a staãil zde
(resp. v sousedním Budínû) vydat svÛj dal‰í spis, Der mosaische Gesetzkodex. Poté získal místo kazatele ve Velikém Beãkereku (srb. Veliki Beãkerek, maì. Nagybecskerék) v Banátu,35 kam s rodinou pﬁesídlil a kde se také
narodil jeho druh˘ syn Leopold. V Beãkereku vydal roku 1848 i své poslední dílo, Reform des Judentums, silnû ovlivnûné revoluãní atmosféru doby,
v nûmÏ rozvíjí ve 100 bodech zásady reformovaného náboÏenství, jehoÏ podstatu vyjádﬁil v prvních dvou tezích: „V pûti knihách MojÏí‰ov˘ch — pentateuchu — je obsaÏen Bohem zjeven˘ zákon, jehoÏ mravní podstata je vûãná, ceremoniální podoba pak podmínûná místem i dobou. Mravní pﬁíkaz
,Miluj bliÏního svého jako sebe sama‘ je základem i koneãn˘m cílem mosaismu. V‰e ostatní je zãásti bliÏ‰ím rozvinutím tohoto zákona, zãásti místní
a ãasové povahy, a tudíÏ zdokonalitelné.“ Spis vydan˘ jistû v nevelkém
nákladu a dnes dochovan˘ jen v nûkolika málo exempláﬁích, nedostal ov‰em
jiÏ vzhledem k nastupujícím pﬁevratn˘m událostem ãas oslovit Ïidovskou
veﬁejnost. Po vypuknutí revoluce Bruckovi spolu s ostatními pﬁíslu‰níky
Ïidovské komunity Beãkerek v dÛsledku hrozících násilností opustili a pﬁesídlili do Segedína. Moses vstoupil stejnû jako nûkolik tisíc dal‰ích uhersk˘ch izraelitÛ do Kossuthovy osvobozenecké armády,36 v níÏ nejprve pÛso32 Protokol je datován 8. 10. 1844, vÛbec se v‰ak v nûm nezmiÀuje skuteãnost, Ïe Bruck by mûl b˘t jiÏ Ïenat˘, je tedy otázkou, zda
skuteãné vy‰etﬁování neprobûhlo dﬁíve a nejednalo se o jeho budoucí Ïenu.
33 MEYER, M. A.: Response to Modernity. A History of the Reform Movement in Judaism. Detroit, Wayne State University Press
1995, s. 160—162.
34 SCHWAB, L.: Gutachten an den Israelitischen Gemeinde-Vorstand zu Pesth, in Betreff der daselbst sich gebildeten, sogenannten
Central-Reform-Genossenschaft. [Pest], R. Eisenfels 1848. 14 s.
35 Dnes mûsto Zrenjanin v Srbsku.
36 EINHORN, J.: Die Revolution und die Juden in Ungarn. Nebst einem Rückblick auf die Geschichte der Letzteren. Leipzig, C. Geibel 1851, s. 116.
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bil jako polní duchovní a pozdûji, v hodnosti nadporuãíka (fŒhadnagy),37 se
stal velitelem zásobovacího oddílu. Bûhem posledních operací pﬁed poráÏkou uherského povstání ho dostihla vûrná prÛvodkynû v‰ech tehdej‰ích
vojensk˘ch taÏení — cholera, jíÏ v posledních ãervencov˘ch dnech roku 1849
v podlehl.38 Pohﬁben byl s vojensk˘mi poctami na Ïidovském hﬁbitovû v HódmezŒvásárhely. Pﬁedãasná smrt tak ukonãila svébytnou, a nikoli marginální roli tohoto muÏe v dûjinách Ïidovského reformního hnutí, vystupujícího jako smûl˘ kritik v‰eho, co dle jeho mínûní bránilo obrození Ïidovstí.
Jeho úmrtím v‰ak ne‰tûstí rodiny neskonãilo. Jeho Ïena Marie porodila nedlouho po jeho smrti holãiãku, která brzy také zemﬁela. A kdyÏ se
s obûma syny vrátila do Hranic, dostihla zde 18. ãervna 1851 smrt i ji. Osiﬁel˘ch chlapcÛ, jimÏ po matce zÛstalo jen nevelké jmûní,39 se na‰tûstí ujala i pﬁi sv˘ch pûti vlastních dûtech jejich teta Betti Fröhlichová.40 Star‰í
Ignaz nav‰tûvoval v letech 1858—1860 piaristickou niÏ‰í reálku v Lipníku. O obou bratrech nacházíme je‰tû záznam v materiálech sãítání lidu
z roku 1869, kde je Ignaz uveden jako úãetní v obchodû Ïelezem v Praze
a Leopold jako komisionáﬁ téhoÏ obchodu v Îatci.41 Zde ztrácíme poslední
stopu váÏící se k Mosesi Bruckovi a jeho rodinû.42

Seznam spisÛ43 M. Brucka:
1 Rabinische Ceremonialgebräuche in ihrer Entstehung und geschichtlichen Entwickelung dargestellt von Moses Brück. Breslau, A. Schulz
1837, XL + 82 s.
2 Das mosaische Judenthum. In einer Andachtstunde als Predigt vorgetragen am Wochenfeste 5597 und durch Anmerkungen erläutert von
M. Brück. Frankfurt a. M., J. Ch. Herrmann’sche Buchhandlung 1837,
82 s.
3 Pharisäische44 Volkssitten und Ritualien in ihrer Entstehung und geschichtlichen Entwicklung dargestellt von M. Brück. Frankfurt a. M.,
J. Ch. Hermann’sche Buchhandlung 1840, 162 s.
4 Der mosaische Gesetzkodex oder Die sämmtlichen mosaischen Gesetze
und Institutionen streng systematisch geordnet, exegetisch-philosophisch erläutert und motivirt. Ofen, Typ. Königlich Ungarische Universitäts-Buchdruckerei 1847, 78 s.
5 Reform des Judenthums in 100 Thesen dargestellt, dieselben erläutert
und motivirt durch Moses. Nagy-Becskerek, Gebr. Bettelheim’sche Buchhandlung 1848, 84 s.
37 SILBERSTEIN, A. — SZIGETI, J.: HódmezŒvásárhelyi zsidók. HódmezŒvásárhely, Máyer Nyomda és Könyvkiadó 2004, s. 40.
38 EINHORN, c. d., s. 136.
39 PozÛstalostní spis M. Bruckové je uchován ve Státním okresním archivu Pﬁerov (dále jen SOkA Pﬁerov), fond Okresní soud Hranice, inv. ã. 600 (sign. D 1850/24).
40 SOkA Pﬁerov, fond Okresní úﬁad Hranice, inv. ã. 2161 [sãítání lidu 1857].
41 SOkA Pﬁerov, fond Okresní úﬁad Hranice, inv. ã. 2240 [sãítání lidu 1869].
42 Rabbinowicz uvádí, Ïe oba Ïili jako továrníci v Nûmecku, toto tvrzení v‰ak nebylo moÏno ovûﬁit.
43 Kromû uveden˘ch spisÛ pﬁipravil Bruck k vydání nûmeck˘ pﬁeklad modliteb pro Ïeny (Seder tefilat benot Jisrael. Andachtsbuch
für Fromme Israelitinnen nebst worttreuer Uebersetzung und neuen Gebeten [Techinoth] bearbeitet von M. B. — Frankfurt a.
M., J. S. Adler 1841) a nûmeck˘ pﬁeklad pesachové hagady (Die Pessach-Hagada oder kurzgefasste Erzählung von den Schicksalen der Vorfahren Israels und von deren Auszug aus Egypten. Zum Gebrauche der beiden ersten Abende des Mazot-Festes
verdeutscht und durch Anmerkungen erläutert von M. Brück, nebst einem Anhange, eine freie Bearbeitung der Hagada, und viele in Musik gesetzten Lieder enthaltend von L. Stein. Frankfurt a. M., J. S. Adler 1841).
44 Termín „pharisäische“ uÏíval Bruck jako synonymum pro „rabinische.“
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„Giganti“ nad Lipníkem v roce 1944
Tento pﬁíspûvek není Ïádn˘m pﬁevratn˘m zji‰tûním v dûjinách 2. svûtové války a nejde ani o zmûnu historie. Jde jen o jeden z dokladÛ toho, co
v této válce v urãité dobû bûÏnû mohla vidût ﬁada lidí, zprávy o tom ãteme
v novinách ãi kronikách. V dobû protektorátu sice nebylo moÏné Ïít radostn˘ Ïivot, to ostatnû neumoÏÀuje Ïádná válka, ale pﬁesto to neznamená, Ïe
bûÏn˘ Ïivot neexistoval. ByÈ to skuteãnû nebylo jednoduché, byla v tomto
období vût‰í volnost, neÏ si bûÏnû pﬁedstavujeme. Mimo jiné to dokazují
fotografie, které se pro toto období dochovaly, i kdyÏ jich nemáme tolik,
kolik jich v této kruté dobû vzniklo. Samozﬁejmû mûli vût‰í moÏnosti Nûmci, ale to neznamená, Ïe ãeské obyvatelstvo nemohlo nic fotografovat. Pokud
jde o fotografování vojensk˘ch objektÛ, bylo to samozﬁejmû prakticky
nemoÏné, ale nebylo pﬁíleÏitostnû nemoÏné vyfotografovat objekty, u nichÏ
nebylo moÏné zjistit, Ïe je nûkdo fotografuje.
Právû takto vznikly fotografie z dubna 1944, které byly zhotoveny v Lipníku nad Beãvou. Jejich autor J. Î. si zároveÀ psal deník, takÏe známe
i okolnosti jeho tehdej‰ího pohledu na zmáãknutí spou‰tû fotoaparátu.1 Záznam o prvním pozorování vznikl 31. bﬁezna 1944: „ ,Giganti‘ nad Lipníkem… Obrov‰tí ‰estimotoroví ,Giganti‘ jsou nad Lipníkem v‰edním zjevem.
Vût‰inou létají velmi nízko a v‰ecko je na nich krásnû vidût. Jeden byl oznaãen ãerven˘m kﬁíÏem. Pr˘ se jimi dopravují transporty ranûn˘ch vojákÛ do
zázemí. Skuteãnû letí skoro v‰ichni západním smûrem.“ Den, kdy vznikly
zde uveﬁejnûné fotografie, byl 2. duben 1944. Fotograf si k nim napsal:
„I dnes letûli pﬁes Lipník ,Giganti‘, i kdyÏ ne pﬁíli‰ nízko, pﬁece jsem si jednoho dvakrát vyfotografoval. Nebude na obrázku velk˘, snad na zvût‰eninû vynikne, ale to nevadí, protoÏe hezké budou na snímcích bílé mraky.

Me 323 pﬁi pﬁeletu zepﬁedu. Foceno 2. 4. 1944
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Me 323 pﬁi pﬁeletu zezadu. Foceno 2. 4. 1944

Me 323 pﬁi pﬁeletu ve velké v˘‰ce. Nedatováno

Me 323 pﬁi pﬁeletu ve velké v˘‰ce. Nedatováno
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Neb˘t mrakÛ, nebylo by mi napadlo
,Giganta‘ fotografovat.“ V pátek 7.
dubna 1944 si je‰tû napsal: „S oblohy to dnes hﬁmûlo bez pﬁestání. Lehké i tûÏké stihaãky, bombardovací
letadla, Stuky, Giganti, v‰ecko se tu
prohánûlo v‰emi smûry. Projevuje se
uÏ blízkost ruské fronty a tím
vzrÛstá letecká ãinnost.“ Fotografie
nane‰tûstí nejsou z úhlu, kde by
bylo moÏné pﬁeãíst identifikaãní ãísla letadel, takÏe není moÏné stroje
blíÏe identifikovat. Jediné, co tedy
o nich víme, je to, Ïe letûly z v˘chodu na západ, tedy pravdûpodobnû
z ruské fronty a buì transportovaly
ranûné, nebo v‰e, co mûlo b˘t evakuováno.
Vyfotografovaná letadla jsou
nûmecká transportní letadla Messerschmidt 323 Gigant. Toto letadlo
mûlo délku a v˘‰ku 10 metrÛ, rozpûtí kﬁídel 55 metrÛ. Tento hornokﬁídl˘ stroj mûl ‰est motorÛ, se kter˘mi byl schopen dosáhnout rychlosti aÏ 285 km/hod., dostoupit do
v˘‰ky ãtyﬁi kilometry a doletût do
vzdálenosti 800—1 000 km. Stroj
byl tûÏce vyzbrojen, ale v pﬁípadû
tûÏkého nákladu se v˘zbroj sniÏovala, naopak pﬁi transportu vojska jej
mohli pﬁeváÏení vojáci bránit také.
Náklad se do trupu dostával pﬁední
ãástí po jejím rozevﬁení do stran,
existují dokonce fotografie z vykládání pásové houfnice. Z dostupn˘ch
informací víme, Ïe v dobû vzniku
snímkÛ podle v‰eho tato letadla
u nás vÛbec nebyla. Teprve ve druhé polovinû roku 1944 sem byla pﬁesunuta z Francie a Rumunska na tﬁi
letecké základny v Chrudimi, Skutãi a Stichovicích, které patﬁily ke
Grupe IV/Transportgeschwader 4
a na na‰em území bylo pravdûpodobnû jedenáct strojÛ.2 Pﬁi startu
a hlavnû s nákladem potﬁebovaly ke
startu je‰tû pﬁídavné rakety, které
letounu udûlily dostateãnou rych-

Nakládání protitankového kanonu PAK 40 do trupu Me 323. Pﬁevzato z Grenzland-Heimat, Sternberk Jahr.
68/Nr. 53. 1. 7.1944, s. 3

lost. Letoun byl tak velik˘ a tûÏk˘, Ïe vyÏadoval dlouhou zpevnûnou pﬁistávací a vzletovou dráhu, která, jak se ukázalo, ve Skutãi nebyla. ProtoÏe zde byla rozmáãená pÛda, letadla, která sem pﬁeletûla z Chrudimi,
zapadla a do konce války jiÏ nikdy nevzlétla.3 Údajnû jeden z tûchto strojÛ
musel nouzovû pﬁistát v KromûﬁíÏi a místní leti‰tû muselo b˘t upraveno,
provizornû prodlouÏeno a pﬁesto musel b˘t start nûkolikrát zopakován, neÏ
letoun skuteãnû vzlétl.4
1
2
3
4

Ve‰ker˘ materiál je v soukromém drÏení autora, fotografie byly vyfoceny fotoaparátem Balda Baldax.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Messerschmitt_Me_323 [citace 19.5.2014].
http://www.skutec.cz/storage/noviny/9_09/strana3.pdf [citace 19.5.2014].
http://www.lkkm.cz/historie/ [citace 19.5.2014].
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Obûti Akce Kulak z blízkého okolí Kojetína
Ve sbornících Státního okresního archivu Pﬁerov 2012 a 2013 jsem na
základû archivních dokumentÛ popsal osudy ãtyﬁ rodin, které byly v roce
1952 vystûhovány z osady Símﬁe u Sobûchleb v tehdej‰ím okrese Hranice.1
Rodiny byly obûtí Akce Kulak, coÏ byla nejrepresivnûj‰í souãást kolektivizace zemûdûlství v âeskoslovensku. Zaãátkem padesát˘ch let 20. století
docházelo za pomocí legislativy, bezpeãnostních sloÏek a soudÛ k nátlaku
na soukromé zemûdûlce, aby vstoupili do jednotn˘ch zemûdûlsk˘ch druÏstev (JZD). Dne 2. ãervence 1951 se odehrála tragédie v Babicích u Moravsk˘ch Budûjovic, kde byli zavraÏdûni tﬁi funkcionáﬁi Místního národního
v˘boru (MNV) Babice. Události, jejíÏ nûkteré okolnosti nejsou dodnes spolehlivû vysvûtleny, byly komunistick˘m vedením státu vyuÏity k prohloubení represí vÛãi soukrom˘m zemûdûlcÛm. Smûrnice ministra Národní bezpeãnosti, ministra vnitra a ministra spravedlnosti ze dne 22. ﬁíjna 1951
o úpravû pomûrÛ rodinn˘ch pﬁíslu‰níkÛ odsouzen˘ch vesnick˘ch boháãÛ
byla tajná, nikdy nebyla schválena vládou ani nepro‰la Národním shromáÏdûním. Pﬁesto se stala mimoﬁádnû závazn˘m pﬁedpisem s autoritou
celostátního zákona s platností od 1. listopadu 1951, na jehoÏ základû byla
provedena tzv. Akce K, respektive Akce Kulak (slovo ruského pÛvodu, ãasto se pouÏíval ãesk˘ ekvivalent — vesnick˘ boháã). NejdÛleÏitûj‰í úlohu
v celé akci mûlo ministerstvo Národní bezpeãnosti, které kromû nasazení
sv˘ch sloÏek urãovalo pracovní místo a místo nového pobytu zemûdûlcÛ.
Akce byla zastavena 18. ledna 1954, kdy politick˘ sekretariát ÚV KSâ
schválil zru‰ení smûrnic tﬁí ministrÛ a následnû ministr Národní bezpeãnosti akci zastavil. ZároveÀ v‰ak bylo sekretariátem rozhodnuto, Ïe pﬁesídlené rodiny se nebudou vracet do pÛvodního bydli‰tû a Ïe stíÏnosti proti vysídlení mají b˘t odloÏeny kvÛli neporu‰ení zákona. Velk˘ díl na této
obrovské kﬁivdû mûli komunistiãtí funkcionáﬁi na místní úrovni (okresní,
mûstské a místní národní v˘bory), kteﬁí podle libosti urãovali, kdo je kulak.
Násiln˘m vystûhováním bylo od ﬁíjna 1951 do zaãátku roku 1954 postiÏeno na 4 000 selsk˘ch rodin, tedy 15 000—20 000 rodinn˘ch pﬁíslu‰níkÛ.2
V okrese Hranice se obûÈmi Akce K staly rodiny zemûdûlcÛ Jaroslava
Holubce, Antonína Sehnala, Antonína VaÀka a Antonína Zámorského z osady Símﬁe. V okrese Pﬁerov (do roku 1960 se jednalo o pomûrnû mal˘ okres)
nebyl do akce zahrnut pﬁekvapivû nikdo. Naopak v okrese Kojetín (zanikl
v roce 1960) bylo celkem ‰est postiÏen˘ch soukrom˘ch zemûdûlcÛ a jejich
rodin (Josef Bûlka z Klopotovic, Cyril Gefing z Pavlovic u Kojetína, Hugo
Hamerle a Jan Nesvadba z Dobromilic, Alois Hru‰ák z Kﬁenovic, Jan Vaculík z Lobodic). Mezi nûkdej‰ími tajn˘mi spisy ONV Kojetín se nachází nûkolik dokumentÛ, mapujících Akci Kulak. Krajsk˘ národní v˘bor v Olomouci
zaslal 4. ledna 1952 zmínûnou smûrnici tﬁí ministrÛ z 22. ﬁíjna1951 o úpravû pomûrÛ rodinn˘ch pﬁíslu‰níkÛ odsouzen˘ch vesnick˘ch boháãÛ. Nadﬁí-
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zen˘ orgán nezapomnûl zdÛraznit: „Prosím, aby s tûmito smûrnicemi bylo
zacházeno jako s pﬁísnû tajn˘mi a aby byly zachovány ve‰keré zásady bdûlosti a ostraÏitosti. Pﬁi eventuelních obtíÏích, které by se vyskytly pﬁi provádûní této akce, Ïádám o okamÏité vyrozumûní.“ Krajské velitelství Státní
bezpeãnosti v Olomouci zaslalo 22. záﬁí 1952 dopis ve vûci „provedení opatﬁení podle smûrnic tﬁí ministrÛ“ u dvou odsouzen˘ch soukrom˘ch zemûdûlcÛ (Hugo Hamerle, Jan Nesvadba) z Dobromilic. JiÏ 23. záﬁí 1952 se na ONV
uskuteãnila porada ve vûci úpravy rodinn˘ch pomûrÛ obou odsouzen˘ch.
Porady se zúãastnili Franti‰ek LuÏn˘ (pﬁedseda ONV), Josef Hrabal (okresní tajemník KSâ), dr. Vladimír Klang (okresní prokurátor), vrchní stráÏmistr Ry‰ka (zástupce okresního náãelníka Národní bezpeãnosti), Franti‰ek Chytil (referent ONV), Jaroslav DoleÏel (ze zemûdûlského referátu
ONV), Josef Skyba (za Krajskou správu Státní bezpeãnosti Olomouc). Bylo
rozhodnuto, aby rodiny Hamerleho a Nesvadby byly vysídleny tak, jak bylo
uvedeno ve zji‰Èovacím dotazníku KS StB Olomouc. Dále bylo dohodnuto,
aby obû rodiny byly pﬁesídleny jako jeden rodinn˘ celek, jelikoÏ se jednalo
o blízké pﬁíbuzné, navíc spoleãnû hospodaﬁící.3 O osudu obou zemûdûlcÛ bylo
ale rozhodnuto jiÏ dﬁíve. Svûdãí o tom zápis ze schÛze rady ONV Kojetín
z 29. února 1952. Franti‰ek LuÏn˘, místopﬁedseda ONV, tenkrát mj. pﬁeãetl: „… pﬁípis místního národního v˘boru v Dobromilicích, ve kterém tento Ïádá o sdûlení, jak má MNV postupovat v pﬁípadû rolníka Jana Nesvadby, kter˘ hlásil uhynutí 3 prasat narozen˘ch 18. srpna 1951 a která mu uhynula v mûsíci únoru 1952 a nemají ani 10.– kg váhy, a rolník Nesvadba uvádí, Ïe nemá dostatek krmiva. Po provedené kontrole bylo zji‰tûno, Ïe dobytek je ve ‰patném stavu a mÛÏe se oãekávat dal‰í uhynutí. Jednohlasnû usneseno, Ïe usedlost Jana Nesvadby a p. Hamerleho bude pﬁedán âsSS a rodiny obou zemûdûlcÛ budou pﬁemístûny jinam.“ 4 (tato i jiné pﬁímé citace
z archiválií byly ponechány v nezmûnûné podobû, tzn. vãetnû chyb a pﬁeklepÛ). Obdobné záznamy k ostatním pﬁípadÛm Akce Kulak v okrese Kojetín nebyly v archivním fondu ONV Kojetín nalezeny. Nachází se v nûm alespoÀ nûkolik dal‰ích sdûlení k akci: Krajsk˘ národní v˘bor v Olomouci poslal
30. ledna 1953 vzor v˘mûru k pouÏívání v pﬁípadech vysídlení vesnick˘ch
boháãÛ a jejich rodinn˘ch pﬁíslu‰níkÛ z pﬁíslu‰ného okresu jinam. Pﬁípis
byl urãen okresním národním v˘borÛm v olomouckém kraji, Jednotnému
národnímu v˘boru v Olomouci, referátÛm pracovních sil. Dne 6. kvûtna
1953 se KNV v Olomouci dotazoval, jak pokraãuje akce pﬁesídlování rodinn˘ch pﬁíslu‰níkÛ odsouzen˘ch vesnick˘ch boháãÛ. Obdobné zprávy mûly
okresní národní v˘bory pﬁedkládat pravidelnû kaÏd˘ mûsíc, vÏdy do desátého dne následujícího mûsíce. Odpovûì ONV Kojetín bohuÏel nebyla mezi
dochovan˘mi spisy nalezena.5 Funkcionáﬁi si byli jiÏ tehdy zﬁejmû moc dobﬁe vûdomi kﬁivd, které páchali, proto se nemÛÏeme divit malému mnoÏství
zaznamenan˘ch a dochovan˘ch informací k akci. Nejvíce se lze dozvûdût ze
1 JIRÁK, P.: Osada Símﬁe a její obyvatelé — obûti kolektivizace zemûdûlství. 1. ãást. In: Sborník Státního okresního archivu Pﬁerov. Pﬁerov 2012, s. 156—183. T˘Ï: Osada Símﬁe a její obyvatelé — obûti kolektivizace zemûdûlství. 2. ãást. In: Sborník Státního okresního archivu Pﬁerov. Pﬁerov 2013, s. 149—171.
2 RÒÎIâKA, D.: Kolektivizace venkova, Akce K — Kulak. [online]. [cit. 2014–08–05].
Dostupné z: www.totalita.cz/kolekt/kolekt_akce_k.php
3 Státní okresní archiv (dále jen SOkA) Pﬁerov, fond ONV Kojetín, inv. ã. 134, karton 33.
4 SOkA Pﬁerov, fond ONV Kojetín, inv. ã. 4.
5 SOkA Pﬁerov, fond ONV Kojetín, inv. ã. 134, karton 33.
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soudních spisÛ, které pﬁirozenû obsahují i dobovou rétoriku ãi propagandistické obraty a fráze.
Studie se zamûﬁuje zejména na soudní procesy, které byly vedeny s Aloisem Hru‰ákem z Kﬁenovic a Janem Vaculíkem z Lobodic. Procesy s ostatními obûÈmi neblahé akce se t˘kají obcí b˘valého okresu Kojetín
(1949—1960), které byly v roce 1960 pﬁipojeny k okresu Prostûjov (Dobromilice, Klopotovice, Pavlovice u Kojetína). Lobodice a Kﬁenovice se v roce
1960 staly souãástí okresu Pﬁerov.6

Alois Hru‰ák z Kﬁenovic
Alois Hru‰ák se narodil 2. ãervence 1889 v Kﬁenovicích.7 Absolvoval ‰est
let obecné ‰koly a sedm tﬁíd státní reálné ‰koly v KromûﬁíÏi s maturitou.
Po studiu v KromûﬁíÏi ‰el na vojnu, kde dosáhl hodnosti nadporuãíka. Za
první svûtové války byl zﬁejmû dobr˘m vojákem, ponûvadÏ obdrÏel vyznamenání signum laudis. Po válce byl rodinn˘mi okolnostmi donucen zÛstat
na hospodáﬁství (ãp. 14), pﬁestoÏe chtûl dále studovat. Hospodáﬁství v celkové v˘mûﬁe 16,2 hektarÛ orné pÛdy pﬁevzal po otci v roce 1922. V následujícím roce jeho otec zemﬁel. Alois byl pﬁed druhou svûtovou válkou asi
deset let starostou místního Sokola. V roce 1930 se oÏenil s BoÏenou DaÀkovou z Kﬁenovic, b˘valou uãitelkou, jeÏ po sÀatku ode‰la do v˘sluÏby. Roku
1939 zemﬁela a jiÏ v dal‰ím roce si Hru‰ák vzal Marii Doãkalovou (narozena 1. 2. 1916) z Hradiska u KromûﬁíÏe, která u nûj dﬁíve pracovala jako
dûveãka. Alois a Marie Hru‰ákovi mûli dvû nezaopatﬁené dûti — Marii (roãník 1941) a Aloise (roãník 1947).
Rod Hru‰ákÛ Ïije v Kﬁenovicích jiÏ 200 let. V roce 1814 Tomá‰ Macúrek
prodal Franti‰ku Hru‰ákovi z PopÛvek grunt ãp. 14 v Kﬁenovicích. Postupnû se rod Hru‰ákÛ usadil na nûkolika selsk˘ch usedlostech v obci. Jan Hru‰ák z ãp. 14 mûl s Annou (rozená Vanská ze Stﬁíbrnic) pût synÛ, jedním
z nich byl Alois (roãník 1889), o nûmÏ pojednává tato staÈ.8 Jeho bratr Bohumír (narozen 5. 1. 1893 v Kﬁenovicích) byl v letech 1917—1918 ãeskoslovensk˘m legionáﬁem v Itálii, za první republiky byl vojákem z povolání.
Na jaﬁe 1942 se snaÏil pomoci para‰utistickému v˘sadku Out Distance
(Adolf Opálka, Ivan Kolaﬁík, Karel âurda), jenÏ byl vysazen v noci z 27. na
28. bﬁezna 1942 u Oﬁechova nedaleko Telãe. Milada Hru‰áková (roãník
1920), Bohumírova dcera, byla snoubenkou para‰utisty Ivana Kolaﬁíka
(roãník 1920), kter˘ 1. dubna 1942 spáchal sebevraÏdu. Po seskoku ztratil
náprsní ta‰ku se sv˘mi fale‰n˘mi doklady, mezi nimiÏ byla i fotografie
Milady s jejím vûnováním. Podle toho gestapo snadno Miladu vyhledalo.
Dne 30. kvûtna 1942, tedy na zaãátku druhého stanného práva (tﬁi dny po
likvidaci zastupujícího ﬁí‰ského protektora R. Heydricha para‰utisty Janem
Kubi‰em a Jozefem Gabãíkem), byla Milada i se sv˘mi rodiãi Bohumírem
a Amálií (narozena v roce 1895 v Mûrovicích nad Hanou) popravena v Brnû.
Stejnû smutn˘ osud toho dne stihl rodiãe, bratra a ‰vagrovou Ivana Kolaﬁíka.9 Alois Hru‰ák, kter˘ byl na zaãátku padesát˘ch let perzekvován
komunistick˘m reÏimem v rámci Akce Kulak, tedy dobﬁe poznal i zrÛdnost
nacistického reÏimu, kter˘ mu zlikvidoval bratra, ‰vagrovou a neteﬁ.
V roce 1951 mûl pﬁedepsán plánovan˘ stav hovûzího dobytka 13 kusÛ,
z toho ‰est dojnic (ve skuteãnosti mûl 13 kusÛ, z toho pût dojnic). Pﬁesto
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z pﬁedepsan˘ch 10 980 litrÛ mléka
dodal pouze 2 183 litrÛ. Pro tento
ãin byl v prosinci 1951 oznámen
Okresní prokuratuﬁe v Kojetínû. Pro
ohroÏování jednotného zemûdûlského plánu byl odsouzen ke ztrátû svobody v trvání 1,5 mûsíce a pokutû ve
v˘‰i 30 000 korun. Kromû toho byl
Hru‰ák trestán nálezem ONV Kojetín pro nedodávku obilí trestem na
svobodû v trvání ãtyﬁi mûsíce.10
Pﬁedchozí stíhání Aloise Hru‰áka
dokumentuje soudní spis ze zaãátku
roku 1952. Lidov˘ soud v Kojetínû
uznal Hru‰áka 19. bﬁezna 1952 vinn˘m, Ïe v hospodáﬁském roce 1951
v Kﬁenovicích jako samostatn˘
zemûdûlec na 16,04 hektarech pÛdy
nedodal 16,3 q brambor, 1 481 vajec
a 9 174 litrÛ mléka, tedy z nedbalosti ztûÏoval provoz Hospodáﬁského druÏstva v Kojetínû jako veﬁejného podniku tím, Ïe nesplnil povinnost svého povolání, pﬁiãemÏ tímto
ãinem bylo ztûÏováno plnûní jednot- Alois Hru‰ák z Kﬁenovic. Fotoarchiv Jana Hru‰áka
ného hospodáﬁského plánu v úseku
v˘Ïivy — tím spáchal trestn˘ ãin ohroÏení jednotného hospodáﬁského plánu podle § 135 odst. 1, 2 tr. z. Byl za to odsouzen (podle § 135 odst. 2 tr. z.
za pouÏití § 30 tr. z. k trestu odnûtí svobody na jeden a pÛl mûsíce a podle
§ 135 odst. 2 tr. z. k penûÏitému trestu 30 000 korun (pﬁi nedobytnosti
k náhradnímu trestu odnûtí svobody na pût mûsícÛ). Odsouzení bylo nepodmínûné. Jako svûdkové vystoupili mj. Franti‰ek Ho‰ák a Josef Kﬁepelka,
pﬁedsedou senátu byl JUDr. Ludvík Kubala, prokurátorem Dr. Vladimír
Klang. Odsouzenému byl na jeho Ïádost povolen odklad nastoupení trestu
odnûtí svobody, protoÏe potﬁeboval provést jarní polní práce.11
Dne 19. srpna 1952 na nûj okresní oddûlení Veﬁejné bezpeãnosti (VB)
Kojetín12 podalo Okresní prokuratuﬁe Kojetín trestní oznámení. Hru‰ák
byl toho ãasu ve vûznici Krajského soudu v Olomouci, kde si odpykával trest
6 Do roku 1949 bylo v‰ech pût uveden˘ch obcí souãástí politického okresu Pﬁerov a soudního okresu Kojetín.
7 Údaje o narození ãerpány z matriky narozen˘ch v Kﬁenovicích v letech 1866—1900. Archiválie z padesát˘ch let 20. století uvádûjí ãasto jako datum narození Aloise Hru‰áka nesprávn˘ údaj 1. 7. 1889.
8 DOSTÁL, F.: Kﬁenovice u Kojetína. Grunty, domky a jejich drÏitelé. Kﬁenovice 1940, s. 93—94. Dle této publikace byla usedlost
ãp. 14 pﬁipsána Aloisi Hru‰ákovi v roce 1927.
9 MAJER, P.: Legionáﬁ. Kojetínsk˘ zpravodaj, ã. 7—8/2005, s. 6. V˘sadek Out Distance nesplnil diverzní a sabotáÏní úkoly, kter˘mi byl v Anglii povûﬁen (mj. vyﬁazení plynárny v Praze Michli z provozu). Ivana Kolaﬁíka lze oznaãit za nejménû známého ãlena v˘sadku. Adolf Opálka (roãník 1915) patﬁí k sedmi hrdinÛm, padl˘m v boji proti obrovské nûmecké pﬁesile 18. 6. 1942 v kostele sv. Cyrila a Metodûje v Praze. Karel âurda (roãník 1911) neunesl atmosféru heydrichiády a pﬁihlásil se na praÏském gestapu, jemuÏ oznámil údaje dÛleÏité k likvidaci Kubi‰e, Gabãíka, dal‰ích para‰utistÛ i mnoha jejich pomocníkÛ. Poté pod jménem
Karl Jerhot pracoval pro gestapo jako agent provokatér. V dubnu 1947 byl v Praze za své zloãiny obû‰en. Tato i jiná doplÀující
fakta jsou dostupná v ﬁadû historick˘ch publikací a studií.
10 SOkA Pﬁerov, fond Lidov˘ soud Kojetín, inv. ã. 95, karton 42, sign. T 229/52.
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odnûtí svobody. V trestním oznámení se pí‰e o trestném ãinu sabotáÏe,
spáchaném v Kﬁenovicích. V letech
1950—1952 zámûrnû a úmyslnû
neplnil dodávkové povinnosti vypl˘vající z jeho povolání, vûdomû
a úmyslnû své hospodáﬁství zanedbal a uvedl do dezolátního stavu,
v ãervnu 1952 (pﬁed ÏÀov˘mi pracemi) zámûrnû opustil hospodáﬁství
a nastoupil trest na svobodû v úmyslu, aby zmaﬁil nebo ztíÏil plnûní
a provádûní jednotného hospodáﬁského plánu v zemûdûlském úseku.
Hru‰ák mûl k dispozici pÛdu velmi
dobré bonity. V‰echny polní práce
Pamûtní deska Bohumíra, Amálie a Milady Hru‰ái péãi o dobytek vykonávali dva ãelekov˘ch v Kﬁenovicích. Foto Jiﬁí Lapáãek
dínové a dvû dûveãky. Hru‰ák sám
manuálnû nepracoval a staral se jen
o vedení. Trestní oznámení doslovnû uvádí: „Jako ãlen myslivecké spoleãnosti chodil na hony, poﬁádal s ostatními stﬁelci v˘lety do lesa, kde byly
poﬁádány hostiny a pitky, udrÏoval dále v Kﬁenovicích své postavení bohatého sedláka, na nûjÏ pracují jiní, a sv˘m chováním dával najevo, Ïe pracovati nemusí. Pﬁesto v‰echno v‰ak hospodáﬁství aÏ do r. 1948 vykazovalo
stále dobrou prosperitu. KdyÏ v této dobû od Hru‰áka ode‰ly pracovní síly
a bylo nutno v hospodáﬁství pracovati manuelnû, tu Hru‰ák poãal zámûrnû
jednati tak, aby hospodáﬁství upadalo a aby dosavadní znaãné v˘nosy se
sníÏily“.
Podle trestního oznámení se Hru‰ák v roce 1952 provinil v nûkolika
bodech. Podle plánu osel cukrovkou 4,15 hektaru, jenÏe poté se o ni nestaral, zatímco v polovinû ãervna mûli jiÏ ostatní rolníci v Kﬁenovicích cukrovku okopanou a sjednocenou. Hru‰ákova cukrová ﬁepa byla obdûlána aÏ
poté, co MNV Kﬁenovice vyhlásil 30. ãervna 1952 pracovní povinnost obãanÛ.13 V˘nos z této plodiny byl i pﬁesto men‰í, neÏ by byl pﬁi vãasném obdûlání. Hru‰ákÛv vepﬁov˘ dobytek trpûl podv˘Ïivou. Poãátkem ãervence 1952,
kdyÏ se blíÏily Ïnû, Hru‰ák prohlásil, Ïe nebude sklízet, ale nastoupí trest
na svobodû, vymûﬁen˘ Lidov˘m soudem v Kojetínû v bﬁeznu 1952: „Hru‰ák byl upozorÀován, Ïe trest mÛÏe nastoupiti aÏ po skonãení Ïní, ale Hru‰ák prohlásil, Ïe kdyÏ byl odsouzen, tak trest nastoupí, aby na nûj nemusel
myslet. Domluvil se s manÏelkou, aby tato odvezla dûti k pﬁíbuzn˘m do Slezska a on sám prohlásil, Ïe se o hospodáﬁství jiÏ nebude starat. Tímto jednáním chtûl Hru‰ák docíliti zniãení neb po‰kození obilovin na sv˘ch pozemcích, neboÈ vûdûl, Ïe v dobû Ïní bude míti kaÏd˘ dosti práce se sv˘mi polnostmi a nikdo nebude moci ﬁádnû a vãas skliditi obilí jeho.“ Vzhledem
k tomu, Ïe hrozilo vypadání pﬁezrálého obilí z klasÛ, byl Okresní národní
v˘bor (ONV) Kojetín nucen pﬁedat celé hospodáﬁství âeskoslovensk˘m státním statkÛm (âSSS) — dvÛr Kﬁenovice, kter˘ obiloviny sklidil. Po podrobném soupisu Ïivého i mrtvého inventáﬁe bylo Hru‰ákovo hospodáﬁství pﬁedáno státním statkÛm.
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Podle trestního oznámení bylo z jednání Hru‰áka zﬁejmé, Ïe tento vûdomû, úmyslnû a zámûrnû provádûl sabotáÏ, aby ztíÏil plnûní jednotného hospodáﬁského plánu v zemûdûlském úseku: „Hru‰ák má stﬁedo‰kolské vzdûlání a Ïe tohoto dovedl v hospodáﬁství náleÏitû vyuÏíti svûdãí okolnost, Ïe aÏ
do r. 1948 hospodaﬁil témûﬁ vzornû, av‰ak od té doby, kdy seznal, Ïe jeho
posice venkovského boháãe a posice jeho politick˘ch ãinitelÛ agrárních
a národních socialistÛ jsou nenávratnû ztraceny, vedl hospodáﬁství tak, aby
to spûlo k úpadku… Z toho dÛvodu nedodrÏoval plánovan˘ stav dobytka,
neplnil pﬁedepsané dodávky a nechával dobytek trpûti podv˘Ïivou, aã dﬁíve mûl v hospodáﬁství dobytek, kter˘ mohl b˘ti vzorem…, … radûji pﬁed Ïnûmi 1952 nastoupil trest na svobodû, jen aby ztíÏil neb zmaﬁil sklizení obilovin a zpÛsobil tak na‰emu hospodáﬁství ‰kodu.“ Trestní oznámení jiÏ
samozﬁejmû neuvádí, Ïe na Hru‰áka a jiné zemûdûlce s velkou v˘mûrou
pÛdy byly postupnû uvalovány stále vût‰í dodávkové kvóty, které byly ãasto doslova nesplnitelné. Na závûr trestní oznámení zdÛrazÀuje Hru‰ákovu dﬁívûj‰í pﬁíslu‰nost k agrární stranû a po roce 1945 k národnû socialistické stranû.
Plnûní Hru‰ákov˘ch dodávek v roce 1952 (stav k 29. 8. 1952):
Komodita
hovûzí maso
vepﬁové maso
vejce
mléko

pﬁedpis
1 180 kg
1 071 kg
3 150 ks
9 000 l

dodáno
1 005 kg
147 kg
374 ks
1 169 l

Alois Hru‰ák na svou obhajobu koncem srpna 1952 mj. uvedl:
– pro dobytek nemûl Ïádné jadrné krmivo;
– jedna dojnice pometala v ‰estém mûsíci bﬁezosti;
– prasata zakrnûla následkem nedostatku krmiva, proto je na doporuãení
veterináﬁe dodal na jatka;
– slepice zaãaly vlivem poãasí sná‰et pozdûji a nûkolik jich uhynulo;
– pole zaãal obdûlávat o ãtyﬁi dny pozdûji neÏ ostatní, ponûvadÏ utrpûl úraz;
– v dobû jarních prací musel odevzdat zapÛjãené vojenské konû JZD
Nedachlebice, poté byl nucen pracovat s koÀmi po zemﬁelém bratrovi
Janovi, jenÏe ty mu byly pozdûji odebrány pro JZD Pivín a na obdûlávání mu zbyl pouze jedin˘ kÛÀ a navíc netahav˘;
11 SOkA Pﬁerov, fond Lidov˘ soud Kojetín, inv. ã. 95, karton 38, sign. T 30/52. Okresní prokuratura odklad schválila, byl odloÏen
do 19. 8. 1952. Trest odnûtí svobody na 1,5 mûsíce si Hru‰ák nakonec odsedûl v dobû od 15. 7. do 30. 8. 1952. KdyÏ byl Hru‰ák na základû rozsudku z listopadu 1952 ve vûzení, byl vydán pﬁíkaz, aby si odsedûl i náhradní trest odnûtí svobody v délce pûti
mûsícÛ, ponûvadÏ nezaplatil penûÏitou pokutu 30 000 korun, jeÏ mu byla uloÏena soudem v bﬁeznu 1952. Tento trest byl ke dni
10. 6. 1953 pokládán za odpykan˘, ale souãasnû mu byla prodlouÏena trestní vazba o pût mûsícÛ odnûtí svobody. BliÏ‰í rozvádûní tohoto soudního ﬁízení nepovaÏuji za dÛleÏité. Potvrzuje Hru‰ákovy problémy s plnûním dodávek, kvÛli ãemuÏ se ocitl v hledáãku represivních orgánÛ státu. Soudní ﬁízení z listopadu 1952 probûhlo v rámci nechvalnû proslulé Akce Kulak, na rozdíl od
toho z bﬁezna 1952. V prÛbûhu obou ﬁízení v‰ak jako svûdci vystoupily z velké ãásti totoÏné osoby. Rada MNV Kﬁenovice datovala konec jarních prací v obci k 7. 5. 1952. Pouze dvû osoby (Alois Hru‰ák a Antonín Matou‰ek) mûly osít je‰tû dva hektary
pÛdy. Viz SOkA Pﬁerov, fond MNV Kﬁenovice, inv. ã. 1.
12 Dobové archiválie obsahují i nepﬁesné varianty názvu okresní bezpeãnostní sloÏky, napﬁ. obvodní velitelství. Podrobné líãení
historického v˘voje Veﬁejné bezpeãnosti viz: MACEK, P. — UHLÍ¤, L.: Dûjiny policie a ãetnictva IV. âeskoslovensko
(1945—1989). Praha 2011, s. 50—78.
13 Soudní spis datuje vyhlá‰ení pracovní povinnosti k 30. 6. 1952, ale ve skuteãnosti k vyhlá‰ení do‰lo zﬁejmû aÏ 2. 7. 1952, alespoÀ to uvádí kniha protokolÛ rady MNV Kﬁenovice z let 1950—1953: „Usneseno vyhlásit pracovní povinnost pro o‰etﬁení cukrovky Aloise Hru‰áka, dále na âSSS, kaÏdá osoba 18 hod, kdo se nedostaví, neobdrÏí lístky na potraviny.“ Viz SOkA Pﬁerov,
fond MNV Kﬁenovice, inv. ã. 1.
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– kvÛli nepﬁíznivému poãasí se nedalo pracovat v poli, proto ﬁepa znaãnû
vyrostla;
– mûl jiÏ najaté pracovní síly na obdûlání ﬁepy, ale MNV mu je nepovolil
a urãil na obdûlání brigádu;
– na své usedlosti pﬁestal hospodaﬁit zaãátkem ãervence 1952 — po vyhlá‰ení MNV Kﬁenovice, Ïe nemá zájem o obdûlávání polí.
Hru‰ák, kter˘ si k 30. srpnu 1952 odsedûl trest odnûtí svobody na
1,5 mûsíce, musel hned ãelit dal‰ímu trestnímu stíhání.14
JiÏ 15. srpna 1952 okresní oddûlení VB Kojetín vyslechlo Franti‰ka
Ho‰áka (roãník 1909), pﬁedsedu MNV Kﬁenovice, jenÏ v dÛsledku nedosazení zemûdûlského referenta vykonával i práce spojené s touto funkcí, kromû toho byl i vedoucím státního statku v Kﬁenovicích. Vypovídal proti Aloisi Hru‰ákovi a trestní oznámení se zakládá i na jeho v˘povûdi. Hru‰ák ode‰el z hospodáﬁství aÏ po jeho pﬁevedení pod správu âSSS. Spis obsahuje
také vlastnoruãnû psan˘ zápis Josefa Kﬁepelky (roãník 1912), zemûdûlského
referenta ONV Kojetín, ze dne 28. srpna 1952. TéÏ Kﬁepelka hodnotil Hru‰ákÛv pﬁístup negativnû. Zaãátkem ãervence 1952 se Kﬁepelka spolu s Bártkem, pﬁíslu‰níkem SNB, dostavil k pohovoru s Hru‰ákem, kter˘ pr˘ stále
odmítal na usedlosti hospodaﬁit. Teprve poté byla Hru‰ákova usedlost zaji‰tûna státními statky. Kﬁepelka mj. konstatoval zaplevelenost Hru‰ákovy
zahrady. Okresní plnomocník ministerstva v˘kupu oznámil 8. záﬁí 1952
okresní prokuratuﬁe neplnûní dodávkov˘ch úkolÛ zemûdûlce Aloise Hru‰áka na rok 1952, kromû v˘‰e zmínûného mûl dodat 5 640 kg p‰enice, 1 050
kg Ïita, 7 550 kg jeãmene, 50 kg ovsa, 255 kg lu‰tûnin, 4 470 kg brambor
a 27 kg máku. Z tohoto nedodal vÛbec nic.
Franti‰ek Ho‰ák bûhem v˘slechu u prokuratury 11. záﬁí 1952 uvedl, Ïe
Alois Hru‰ák nastoupil zaãátkem ãervence 1952 zmínûn˘ trest odnûtí svobody, po jeho odpykání se vrátil do Kﬁenovic, ale na hospodáﬁství nepracoval. Îádal MNV o svolení, aby smûl odejít do stavebnictví. MNV jeho Ïádost
nedoporuãil a navrhl referátu práce ONV v Kojetínû, aby byl obvinûn˘ ponechán v zemûdûlství a pﬁidûlen státnímu statku dle rozhodnutí ONV. O Hru‰ákovû manÏelce Ho‰ák vypovûdûl: „Znaãnou vinu na ‰patn˘ch hospodáﬁsk˘ch v˘sledcích obvinûného nese jeho manÏelka Marie, roz. Doãkalová. Obvinûn˘ sám je pohodln˘ a na práci v zemûdûlství není zvykl˘, neboÈ na nûho
pracovali vÏdy jeho zamûstnanci, jeho manÏelka v‰ak je líná, flegma a o hospodáﬁství vÛbec nemûla zájem. Zatím co jiné zemûdûlské Ïeny ‰ly do práce,
Hru‰áková (v dokumentu nûkolikrát nesprávnû uvedena jako Hru‰ková)
stála ve dveﬁích a dívala se na nû. Marie Hru‰áková v‰ak nemá Ïádn˘ vlastnick˘ podíl na zemûdûlském závodû obvinûného, kter˘ je jedin˘m vlastníkem. Tenkrát pracovala jako dûlnice v n. p. Technoplast Chropynû.“ Ho‰ák
se vyjádﬁil i k perspektivû Hru‰áka: „U obvinûného nejsou podmínky, aby
zaãal znovu samostatnû hospodaﬁit, jednak proto, Ïe nemá dost dobytka, jednak proto, Ïe na hospodáﬁství za dan˘ch okolností nestaãí. Obvinûn˘ nemûl
napﬁ. Ïádn˘ vepﬁov˘ dobytek. Obvinûn˘ nemá téÏ osivo, krmivovou základnu pro dobytek a nemá také peníze, aby si mohl nûco nakoupit.“
Dne 17. záﬁí 1952 vypovídal u prokuratury Josef Kﬁepelka. RovnûÏ mluvil o nedobré pracovní morálce Marie Hru‰ákové. Na Hru‰ákovo ‰patné
hospodaﬁení byl upozornûn tajemnicí MNV Kﬁenovice (Zatloukalová)
a následnû si celou situaci ovûﬁil pohovorem s Hru‰ákem: „KdyÏ cel˘ roz-
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Zápis o zatãení Aloise Hru‰áka. SOkA Pﬁerov

hovor nemûl kladného v˘sledku, poÏádal jsem velitele stanice SNB v Kojetínû Bartka o pomoc a radu, jak v tomto pﬁípadû postupovat. Bylo mezi námi
dohodnuto, Ïe dne 6. 7. 1952 oba spoleãnû s pﬁizváním pﬁedsedy MNV v Kﬁenovicích Ho‰áka nav‰tívíme obvinûného je‰tû jednou a upozorníme ho na
jeho ‰patné hospodaﬁení. Pﬁi tomto rozhovoru dne 6. 7. nepodaﬁilo se nám
obvinûného pﬁesvûdãit o nutnosti plnûní povinností na hospodáﬁském úseku, které má, a obvinûn˘ stále pracovat odmítal. Bylo nutno pﬁikroãit k zaji‰tûní hospodáﬁského zvíﬁectva, které nebylo dostateãnû krmeno, a postarat se
o obdûlání pozemkÛ.“ Pﬁi prohlídce usedlosti byly zji‰tûny zásoby znehodnoceného krmiva (mj. Ïitná mouka na s˘pce byla znaãnû plesnivá, su‰ené
ﬁízky byly zneãi‰tûny slepiãím trusem). Krmení hovûzího dobytka bylo nedostaãující a probíhalo dvakrát dennû.
14 Zápis rady MNV Kﬁenovice z 10. 9. 1952 uvádí zamítnutí Hru‰ákovy Ïádosti o uvolnûní ze zemûdûlství do prÛmyslu v Ostravû.
Viz SOkA Pﬁerov, fond MNV Kﬁenovice, inv. ã. 1.
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Okresní prokuratura vydala
17. záﬁí 1952 usnesení v trestní vûci
proti Hru‰ákovi, kter˘ byl dÛvodnû
podezﬁel˘ z trestného ãinu sabotáÏe
(podle paragrafu 85/1/a tr. z.). A to
tím, Ïe v ãervnu 1952, v dobû nejpilnûj‰ích polních prací a pﬁed Ïnûmi,
zámûrnû zanechal hospodaﬁení na
své usedlosti, kterou pﬁed tím uvedl
do tak dezolátního stavu, Ïe se stala neproduktivní. Jeho ve‰ker˘
majetek, pﬁírÛstek a v˘tûÏky, plynoucí ze zaji‰tûného majetku,
a majetek, jenÏ obvinûn˘ nabude po
zaji‰tûní, byl zaji‰tûn. Stalo se tak
z obavy, Ïe by mohl b˘t zmaﬁen ãi
ztíÏen v˘kon propadnutí majetku.
Lidov˘ soud v Kojetínû vydal 20.
záﬁí 1952 okresnímu oddûlení VB
v Kojetínû pﬁíkaz k zatãení obvinûného Aloise Hru‰áka. Jednalo se
o návrh okresního prokurátora (podle paragrafu 97 tr. ﬁ.), jenÏ tak uãinil
z dÛvodu nebezpeãí útûku obvinûnéAlois Hru‰ák s rodinou. Fotoarchiv Jana Hru‰áka
ho kvÛli vysokému trestu, kter˘ ho
mûl podle oãekávání postihnout.
Hru‰ák byl zatãen 28. záﬁí 1952 v Kﬁenovicích, aãkoliv toho ãasu pracoval
jako dûlník na v˘stavbû Ostravska. Následujícího dne byl vyslechnut okresní prokuraturou. Hru‰ák se rozpovídal o brigádû, kterou zajistil MNV zaãátkem léta 1952. JelikoÏ se jednalo o dûvãata z místního ústavu pro du‰evnû
vadné, kter˘m mûl pﬁikázáno zaplatit 30 korun na hodinu za kaÏdou osobu, Hru‰ák brigádu odmítl. Argumentoval, Ïe pracovní síla, kterou si sám
najme, zastane práci za deset dûvãat a bude ho stát 15 korun na osobu za
hodinu. Pﬁedseda MNV v‰ak trval na svém. Nakonec pleãkování ﬁepy provedly 2—3 osoby, které si Hru‰ák vybral, jenÏe Ho‰ák prohlásil, Ïe tito lidé
patﬁí do jeho brigády a od Hru‰áka mají dostat 30 korun na hodinu. Hru‰ák nesouhlasil a roze‰el se s Ho‰ákem ve zlém. Dne 1. ãervence 1952 se
Hru‰ák z hlá‰ení obecního rozhlasu dozvûdûl, Ïe se nestará o obdûlávání
pole, coÏ se ho dotklo, proto se rozhodl zanechat hospodaﬁení, neboÈ byl pﬁesvûdãen, Ïe to za takov˘ch podmínek ani není moÏné. Sdûlil to MNV dne 2.
ãervence 1952 a hospodaﬁení ukonãil 5. ãervence 1952 a v následujících
dnech (6. — 9. ãervence) probûhlo zabavení jeho Ïivého inventáﬁe i hospodáﬁského náﬁadí. Hru‰ák doslova uvedl: „Popírám, Ïe jsem mûl úmysl sabotáÏní a znovu tvrdím, Ïe jsem své rozhodnutí opustit hospodaﬁení uãinil jedinû pod tlakem okolností, které jsem nemohl ani tou nejusilovnûj‰í prací pﬁemoci.“ Pracovní morálku manÏelky hodnotil velmi dobﬁe („…je nemocná
nûjakou vnitﬁní nebo Ïenskou chorobou, která jí co chvíli upoutá na lÛÏko“).
Franti‰ek Ho‰ák se 23. ﬁíjna 1952 u prokuratury vyjádﬁil k odebrání
rezervních vojensk˘ch koní a koní z likvidovaného statku po zemﬁelém
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Janu Hru‰ákovi. V obou pﬁípadech oznaãil postup jako oprávnûn˘. Alois
Hru‰ák mohl MNV Kﬁenovice poÏádat, aby mu byli zapÛjãeni konû z jiné
usedlosti, popﬁípadû poÏádat Strojní a traktorovou stanici (STS) Kojetín
o provedení polních prací, pﬁípadnû si mohl konû koupit.
Okresní prokuratura v Kojetínû zaslala 23. ﬁíjna 1952 Lidovému soudu
v Kojetínû Ïalobu na Aloise Hru‰áka: „…v hospodáﬁském roce 1951/1952
v Kﬁenovicích jako samostatnû hospodaﬁící rolník na v˘mûﬁe 16,20 ha pÛdy
zámûrnû zanedbával vãasnou a ﬁádnou pﬁípravu pÛdy k osevu, obdûlání
cukrovky, v˘krm dobytka, zastájení plánovaného poãtu dobytka, zámûrnû
neplnil dodávkové úkoly, takÏe do 30. 6. 1952 nedodal na pﬁedepsan˘ch
1 071 kg vepﬁového masa 924 kg vepﬁového masa, na pﬁedepsan˘ch 3 150
vajec 2 776 vajec a na pﬁedepsan˘ch 9 000 l mléka 7 817 l, a dne 5. ãervence 1952 svoji zemûdûlskou usedlost opustil, tedy nesplnil a poru‰il povinnost svého povolání v úmyslu ztûÏovat plnûní jednotného hospodáﬁského
plánu v úseku zemûdûlské v˘roby. Tím spáchal trestn˘ ãin sabotáÏe podle
§ 85, odst. 1. písm. a/ tr. z.“ Pouze dodávky hovûzího masa plnil v roce 1952
uspokojivû. Okresní prokurátor uvedl: „Obvinûn˘ uvádí na svoji obhajobu,
Ïe hospodaﬁil s manÏelkou na usedlosti, jak nejlépe mohl, Ïe na v‰echny úkoly v hospodáﬁství na nûho kladené nestaãil a Ïe podmínky, za nichÏ mu bylo
hospodaﬁit, byly nad jeho síly, aby je zdolal. Obhajoba obvinûného není na
místû, neboÈ mnoho jin˘ch rolníkÛ za stejn˘ch podmínek a mnohdy i hor‰ích vûnuje v‰echno úsilí k tomu, aby pﬁispûli svému státu sv˘m podílem
a tito rolníci ãestnû své povinnosti plní. Pﬁi dobré vÛli mohl i obvinûn˘ lépe
své úkoly plnit. MNV i STS mu byli ochotni poskytnout v‰echnu moÏnou
pomoc, obvinûn˘ v‰ak toho nedbal a postavil se k budovatelskému úsilí
na‰ich pracujících zády.“ Obhájcem obvinûného byl 30. ﬁíjna 1952 ustanoven JUDr. Leopold Mikulík, advokát a ãlen Advokátní poradny Prostûjov.
Hlavní líãení Lidového soudu v Kojetínû se uskuteãnilo 19. listopadu
1952 za pﬁítomnosti JUDr. Ludvíka Kubaly (pﬁedseda soudu), AneÏky
Do‰lové, zemûdûlské dûlnice âSSS, n. p., bytem Nezamyslice, Josefa Motala, zamûstnance ONV Kojetín, bytem Dﬁevnovice (soudci), dr. Vladimíra
Klanga (prokurátor), obvinûného Hru‰áka a obhájce Mikulíka.
Alois Hru‰ák zopakoval, Ïe se necítí vinen. V zemûdûlství mu kromû
manÏelky pomáhala AneÏka Táborská (manÏelãina sestra) a Josefa Táborská (tch˘nû AneÏky). Jejich pomoc byla pravidelná, pro nárazové práce si
pﬁíleÏitostnû opatﬁoval pracovní síly. Jinak zopakoval svá dﬁívûj‰í tvrzení
a také zdÛraznil vysok˘ vûk (63 let) a ‰patn˘ zdravotní stav (pravostranná k˘la, bolest pravé nohy, v˘rÛstky v páteﬁi, na podzim 1951 utrpûl na
poli tûÏ‰í úraz levé nohy — dvû trÏné rány na levém stehnû, na jaﬁe 1952
spadl z vozu na dlaÏbu a utrpûl zlomeniny dvou Ïeber). Jeho manÏelka se
léãila dvakrát nebo tﬁikrát roãnû u MUDr. Vojtûcha H˘Ïìala v Kojetínû.
Po kaÏdé náv‰tûvû leÏela aÏ 14 dní, takÏe nemohla tûÏce pracovat. V˘nos
p‰enice z 1,60 hektaru byl v roce 1952 slab˘, ponûvadÏ baÏanti vyzobali na
podzim 1951 i na jaﬁe 1952 mnoho zrna. Po Hru‰ákovû hlá‰ení se dostavila komise ONV Kojetín, která uznala ‰kodu ve v˘‰i 50 procent. Dodávku
vepﬁového masa nesplnil kvÛli absenci jadrn˘ch krmiv, ze stejného dÛvodu nebyl vÛbec schopen splnit dodávku mléka. Nedodávku vajec vysvûtloval znaãn˘m úhynem slepic (ze 45 mûl v kvûtnu 1952 jen okolo 20). Veterinárnímu ústavu v Ivanovicích na Hané zaslal vzorek, z nûhoÏ ústav kon-
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statoval TBC slepic. Hru‰ákovy slepice byly navíc dáveny lasiãkami a tchoﬁi. Obvinûn˘ se ani nepokusil sehnat nadsmluvní vajíãka nákupem na volném trhu, protoÏe v Kﬁenovicích nebyl nadbytek vajec. Na jaﬁe 1951 ústnû
upozornil Franti‰ka Kﬁepelku, Ïe s manÏelkou nestaãí na hospodáﬁství.
Z toho dÛvodu nabídl svou usedlost MNV Kﬁenovice, ale Kﬁepelka tuto moÏnost zamítl.
Franti‰ek Ho‰ák zmínil bonitu Hru‰ákovy pÛdy (3 a 4), v˘kon chovanek
ústavu hodnotil podstatnû lépe neÏ Hru‰ák (60—70 % v˘konu ostatních
brigádníkÛ). Pozastavil se nad nedostatkem jadrného krmiva, obvinûn˘ si
dle jeho tvrzení mohl na své pÛdû vypûstovat dostatek jadrného krmiva.
Zmínil jiné soukromé zemûdûlce z Kﬁenovic, v jejichÏ hospodaﬁení nevidûl
závady (Leo‰ Horák, Václav Trefil). Na podzim 1951 Hru‰ák údajnû dával
pracovním silám za sklizeÀ ﬁepy skrajky místo toho, aby si nechal krmivo.
Ho‰ák potvrdil obvinûnému po‰kození p‰enice baÏanty a uhynutí slepic na
nemoc.
Josef Kﬁepelka oznaãil chování obvinûného za sabotáÏ jednotného hospodáﬁského plánu. Usuzoval tak z chování Hru‰áka, kdyÏ tento prohlásil,
Ïe jiÏ hospodaﬁit nebude, z nedodrÏení agrotechnick˘ch lhÛt u osevu jaﬁin
i cukrovky, pﬁípadnû jednocení ﬁepy, kvÛli odmítání pracovních sil MNV
kvÛli placení, na ‰patn˘ zdravotní stav svÛj i manÏelky si dﬁíve vÛbec
nestûÏoval, dopoledne nekrmil krávy, na‰lo se u nûho znaãné mnoÏství strojeného hnojiva i krmiva pro dobytek, jeÏ nebylo vyuÏito (50 kg su‰en˘ch
ﬁízkÛ, 150 kg jiÏ zkaÏené reÏné mouky, 3—4 q zkaÏen˘ch brambor).
V odÛvodnûní rozsudku, kter˘ se pﬁiklonil k v˘povûdím Ho‰áka a Kﬁepelky („Soud kladnû zhodnotil dÛkazy shora uvedené, zejména v˘povûdi
svûdkÛ Josefa Kﬁepelky… a Franti‰ka Ho‰áka“), jsou u stavu dobytka uvedena tato ãísla: místo plánovan˘ch 15 kusÛ hovûzího dobytka, z toho pût
krav, mûl v ãervenci 1952 jen osm kusÛ, z toho pût krav a místo plánovaného stavu vepﬁového dobytka (16 kusÛ) mûl pouze deset kusÛ. Soud podle dobov˘ch kritérií pﬁihlédl k stupni nebezpeãnosti trestného ãinu pro spoleãnost. Obvinûnému naopak polehãovalo ãásteãné doznání a bylo pﬁihlédnuto i k jeho stáﬁí a men‰í pracovní schopnosti. Nicménû dal‰í pobyt Aloise Hru‰áka v Kﬁenovicích mohl podle soudu brzdit socializaci vesnice.
Obhájce neúspû‰nû navrhoval osvobození Hru‰áka ve vûci trestného ãinu
sabotáÏe. Alois Hru‰ák byl odsouzen k trestu dvou let odnûtí svobody
(§ 85/1, § 30 tr. z.), k penûÏitému trestu 20 000 korun, pﬁípadnû k odnûtí
svobody na dal‰í dva mûsíce (§ 48 tr. z.), ke ztrátû ãestn˘ch práv obãansk˘ch na pût let (§ 43, 44 tr. z.), k propadnutí jmûní (§ 47 tr. z.) a k zákazu pobytu v Kﬁenovicích u Kojetína navÏdy (§ 53 tr. z.). Do trestu mu byla
zapoãtena vazba od 28. záﬁí 1952.15 Obvinûn˘ se vzdal odvolání, na rozdíl
od prokurátora. Ten vzal odvolání proti rozsudku zpût aÏ 5. prosince 1952.
Do toho dne Alois Hru‰ák pob˘val v krajské soudní vûznici v Olomouci.
Okresní prokuratura zru‰ila 22. ledna 1953 usnesení o zaji‰tûní majetku
Aloise Hru‰áka (17. záﬁí 1952), ponûvadÏ rozsudkem lidového soudu propadlo jmûní odsouzeného ve prospûch státu. Dne 19. bﬁezna 1953 se prokuratura usnesla naﬁídit v˘kon náhradního trestu odnûtí svobody v trvání dvou mûsícÛ, protoÏe penûÏit˘ trest byl nedobytn˘ (trest dvou mûsícÛ
odnûtí svobody byl ke dni 10. ãervna 1953 pokládán za odpykan˘). Amnestie prezidenta Zápotockého z kvûtna 1953 se na Hru‰áka nevztahovala,
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Vyjádﬁení MNV Kﬁenovice k moÏnosti návratu Hru‰áka do obce. SOkA Pﬁerov
15 Na dûní u soudu reagoval i MNV Kﬁenovice. V zápisu rady MNV z 10. 11. 1952 je Alois Hru‰ák uveden mezi zemûdûlci, kteﬁí
mûli kopat cukrovku. JiÏ deset dní poté, tedy den po rozsudku, se rada usnesla, aby se chovanky zvlá‰tního domova mládeÏe
zapojily do skliznû cukrové ﬁepy po Aloisi Hru‰ákovi. SchÛze konané 29. 12. 1952, 5. 3. a 2. 4. 1953 se zmiÀují o dal‰ích místních soukrom˘ch zemûdûlcích, oznaãen˘ch za vesnické boháãe. Figurují mezi nimi také Antonín Hru‰ák (ãp. 15) a Franti‰ek Hru‰ák ml. (ãp. 33). SchÛze z 2. 4. 1953 uvádí, Ïe rada ONV oba schválila jako vesnické boháãe. Viz SOkA Pﬁerov, fond MNV Kﬁenovice, inv. ã. 1. Na rozdíl od Aloise Hru‰áka se jiÏ nestali obûÈmi Akce Kulak, pﬁesto si v dobû kolektivizace vesnice proÏili své.
Svûdãí o tom osud Franti‰ka Hru‰áka (ãp. 33), o nûmÏ pí‰e jeho dcera Milada Grusová. Viz P¤IDAL, J.: Konec selského stavu
na Olomoucku. Olomouc 2009, s. 103—104.
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protoÏe byl odsouzen pro trestn˘ ãin sabotáÏe. Hru‰ák si trest odnûtí svobody odpykával v Samostatném pracovním útvaru Nápravného zaﬁízení
Struska Ostrava-Vítkovice. Dne 22. kvûtna 1953 byl eskortován k Pracovnímu útvaru nápravného zaﬁízení KrálÛv DvÛr — Ïelezárny. Hru‰ák uvedl v dopisu z roku 1954 místa v˘konu svého trestu (Ïelezárny v Olomouci,
ve Vítkovicích a v Královû Dvoﬁe u Berouna).
Komise pro podmíneãnû propu‰tûní u Krajského soudu v Praze se na
neveﬁejném zasedání 22. prosince 1953 usnesla propustit Aloise Hru‰áka
podmínûnû z trestu na zku‰ební dobu tﬁí let. Odsouzen˘ Ïádal o podmínûné propu‰tûní, pﬁiãemÏ poukazoval na dobr˘ pracovní v˘kon. Krajská prokuratura v Praze navrhla jeho podmínûné propu‰tûní. Nápravné zaﬁízení
konstatovalo velmi dobr˘ pracovní v˘kon Hru‰áka jako koksaﬁe u vysok˘ch pecí, dokonce pr˘ projevil kladn˘ postoj k lidovû demokratickému zﬁízení. Orgány lidosprávy doporuãily podmínûné propu‰tûní i vzhledem ke
stáﬁí a dobrému chování vûznû. Hru‰ák byl propu‰tûn na podmínku den
pﬁed ‰tûdr˘m dnem roku 1953.
Hru‰ákova rodina byla 22. ledna 1953 vystûhována do Razic (ãást obce
Hrobãice na Teplicku), tzn. okolo 350 kilometrÛ od Kﬁenovic. Hru‰ák zaslal
v únoru 1954 prokuratuﬁe v Kojetínû stíÏnost ohlednû vystûhování. Od
manÏelky vûdûl, jak probíhalo: za pﬁítomnosti jednoho úﬁedníka ONV Kojetín, jenÏ Hru‰ákové slíbil, Ïe si sebou mÛÏe vzít bytové zaﬁízení dle libosti. Hru‰áková tak uãinila a její manÏel chtûl vûdût, zda jsou tyto vûci opravdu jejich majetkem. Hru‰ák byl tenkrát dûlníkem Ïelezáren KrálÛv DvÛr
u Berouna, kde pracoval i o nedûlích a bydlel na svobodárnû. Prosil o moÏnost, aby se k nûmu mohla nastûhovat Ïena s dûtmi. Místo, kde pracoval,
si sám na‰el a byl s ním spokojen. Také se ptal, na koho se obrátit ohlednû propu‰tûní manÏelky ze zamûstnání v Razicích. V poslední bﬁeznov˘ den
1954 Hru‰ák napsal dokonce Kanceláﬁi prezidenta republiky v Praze. Prosil o zru‰ení zákazu pobytu v rodn˘ch Kﬁenovicích a o povolení bydlet ve
svém b˘valém domû. ZdÛrazÀoval, Ïe svou usedlost v ãervenci 1952 neopustil svévolnû, ale dal ji se v‰ím zaﬁízením k dispozici MNV: „Toto moje
rozhodnutí bylo v‰ak okresním soudem jinak chápáno a byl jsem odsouzen
jako bych byl svojí usedlost opustil svévolnû.“ Zmínil svÛj kladn˘ vztah
k lidovû demokratickému zﬁízení i skuteãnost, Ïe byl bûhem trestu velmi
dobr˘m pracovníkem.16
Dne 8. února 1953, tedy necel˘ mûsíc po vystûhování Hru‰ákovy rodiny, okresní oddûlení veﬁejné bezpeãnosti Kojetín vypracovalo zprávu o nedostatcích hospodaﬁení âSSS v Kﬁenovicích. Zpráva je více neÏ v˘mluvná,
ponûvadÏ kritizuje správce hospodáﬁství státního statku v Kﬁenovicích —
Franti‰ka Ho‰áka, kter˘ nedávno pﬁedtím ostﬁe vystupoval proti Aloisi
Hru‰ákovi: „Hospodáﬁství státního statku v Kﬁenovicích obdrÏelo na podzim 1952 seÈovou p‰enici. Z této p‰enice si vzal Ho‰ák jeden pytel o váze 70
kg a osel touto p‰enicí svoje vlastní pole. Na podzim 1952 pﬁi‰el Ho‰ák o 23.
hod. do dvora stát. statku, kde si vzal pytel su‰en˘ch brambor a ﬁekl, Ïe na
kopání vlastních brambor nemá ãasu. Na poli hospodáﬁství âSSS v Kﬁenovicích zÛstalo nesklizeno asi 1,35 ha vojtû‰ky semenaãky, dále nebylo sklizeno 2 míry brambor, asi 4 míry krmné ﬁepy, aã na sklizení byl ãas. Uvedené nedostatky byly zji‰tûny cestou dÛvûrnou a lze v tom spatﬁovati machi-
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nace se strany správce Ho‰áka. Jest proto Ïádoucí, aby pﬁípad byl na patﬁiãn˘ch místech projednán a zjednána náprava.“ 17
Ministerstvo spravedlnosti odeslalo Hru‰ákovu Ïádost Lidovému soudu
v Kojetínû (v nûkter˘ch písemnostech se nesprávnû uvádí pﬁedchozí název
soudu — okresní). Okresní oddûlení ministerstva vnitra — oddûlení Veﬁejné bezpeãnosti (VB) Kojetín pro‰etﬁilo v kvûtnu 1954 Hru‰ákovu záleÏitost
(aãkoliv se soud pﬁípadem pﬁed 1,5 rokem zab˘val). Po Hru‰ákovû odsouzení byly jeho pozemky pﬁidûleny místním zemûdûlcÛm do povinného
nájmu. V dopise je mj. uvedeno: „Jmenovan˘, kdyby se vrátil do Kﬁenovic,
nezaruãil by sám obhospodaﬁování a na veﬁejnost by to budilo znaãné nespokojení, Ïe sám pracuje jako dûlník v závodû.“ V Kﬁenovicích byl pr˘ oblíben
jen u vût‰ích zemûdûlcÛ a byl silnû zamûﬁen proti státnímu zﬁízení i proti
socializaci vesnice. Rada MNV Kﬁenovice se ve schÛzi z 12. kvûtna 1954
usnesla proti návratu Hru‰áka do obce. Vût‰ina obãanÛ Kﬁenovic údajnû
nepochopila, Ïe pozemky jiÏ nepatﬁí Hru‰ákovi, ale státu.18 Okresní národní v˘bor Kojetín zaslal 17. kvûtna 1954 lidovému soudu stejné doporuãení.
Dne 22. kvûtna 1954 se konalo neveﬁejné zasedání v této vûci. Soud v ãele
s JUDr. Ludvíkem Kubalou (pﬁedseda) a za pﬁítomnosti prokurátora dr.
Vladimíra Klanga zamítl Hru‰ákovu Ïádost o prominutí vedlej‰ího trestu
zákazu pobytu v Kﬁenovicích.
Závodní rada ROH Králodvorsk˘ch Ïelezáren, n. p., závod „Sokolovsk˘“
v Královû Dvoﬁe u Berouna vypracovala 9. ãervna 1954 kádrov˘ posudek
na Aloise Hru‰áka: „Soudruh Hru‰ák pracoval v oddûlení vysoké pece jako
potrestan˘. Po uplynutí trestu zÛstal v tomto oddûlení pracovat jako civilní zamûstnanec. Po stránce pracovní jest dobr˘. Ke sv˘m spoluzamûstnancÛm se choval kamarádsky. Jako civilní zamûstnanec udûlal pﬁestupek ten,
Ïe vyná‰el dopisy potrestan˘ch a zprostﬁedkoval jejich odeslání. Pro tento
pﬁestupek z oddûlení vysoké pece pﬁeloÏen.“ Posudek do‰el soudu v Kojetínû o den pozdûji, tedy jiÏ po neveﬁejném zasedání.
Budova ãp. 14 v Kﬁenovicích (obytné a hospodáﬁské stavení, stavební pozemek a stodola) byla podle usnesení Lidového soudu v Kojetínû ze dne 2. dubna 1955 majetkem MNV Kﬁenovice. Ten ji 1. ãervna 1958 odevzdal za úãasti zástupce zemûdûlského odboru do trvalého uÏívání JZD Kﬁenovice.
Po pádu komunistického reÏimu probûhla Hru‰ákova rehabilitace.
Okresní soud v Pﬁerovû rozhodl 21. srpna 1990 v neveﬁejném zasedání
v trestní vûci proti odsouzenému Aloisi Hru‰ákovi takto: rozsudek lidového soudu ze dne 19. listopadu 1952 byl prohlá‰en za zru‰en˘, stejnû i v‰echna dal‰í rozhodnutí v téÏe trestní vûci. Rozsudek Lidového soudu Kojetín
z 19. bﬁezna 1952 vãetnû dal‰ích rozhodnutí v téÏe trestní vûci byl prohlá‰en za zru‰en˘ na základû usnesení Okresního soudu v Pﬁerovû, kter˘ tak
rozhodl 19. února 1991 v neveﬁejném zasedání. V obou pﬁípadech se postupovalo podle zákona ã. 119/90 Sb. o soudní rehabilitaci a pﬁedsedou senátu byl JUDr. Miloslav Stanku‰.
16 SOkA Pﬁerov, fond Lidov˘ soud Kojetín, inv. ã. 95, karton 42, sign. T 229/52.
17 SOkA Pﬁerov, fond ONV Kojetín, inv. ã. 134, karton 33.
18 Zápis rady MNV Kﬁenovice ze schÛze konané 12. 5. 1954 uvádí: „Kdyby se vrátil do zdej‰í obce jako dûlník, vzbudilo by to pobouﬁení, a to hlavnû u zemûdûlcÛ, kteﬁí mají pﬁidûleny pozemky do povinného nájmu z jeho b˘valého majetku. Dále proto, Ïe je v obci
nedostatek bytÛ.“ Z tûchto dÛvodÛ bylo po del‰ím rozhovoru usneseno nedoporuãit Hru‰ákovu Ïádost. Viz SOkA Pﬁerov, fond
MNV Kﬁenovice, inv. ã. 3.
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V roce 1999 Marie Poláková a Alois Hru‰ák z Bíliny, potomci „vesnického boháãe“ Aloise Hru‰áka, uplatÀovali svÛj restituãní nárok (podle zákona ã. 229/91 Sb.) na zemûdûlsk˘ majetek, kter˘ v roce 1952 propadl státu.19
Od Jana Hru‰áka z Kﬁenovic jsem obdrÏel záznam ze vzpomínek Milady Grusové, rozené Hru‰ákové, která napsala o perzekuci Aloise Hru‰áka
následující: „Padesátá léta byla krutá i pro rodinu Aloise Hru‰áka z ã. 14
v Kﬁenovicích. V tuto dobu dodávky obilí, mléka, vajec urãoval tehdej‰í obecní úﬁad. âím více pÛdy vlastník mûl, tím vût‰í mu byl pﬁedepsán v˘nos na
1 ha, aby jej nemohli splnit, jelikoÏ se jim tolik neurodilo. Jako neplniã
dodávek byl oznaãen Alois Hru‰ák, byl vzat do vûzení a na hospodáﬁství
zÛstala jeho Ïena se dvûma mal˘mi dûtmi. Marie, jejich dcera, byla mÛj roãník, spolu jsme sedûli ve tﬁídû. Nastoupili jsme do 5. tﬁídy do ‰koly do Kojetína. V prÛbûhu vyuãování pﬁi‰li do ‰koly muÏi, MáÀu omluvili a odvezli
domÛ. Museli nastoupit do auta — ona, maminka a 5let˘ syn Alois. Mohli
si vzít pouze jednu skﬁíÀ a osobní potﬁeby. Zavezli je do Razic k Bílinû do
âech. Tam byl jiÏ sníh. VyloÏili je na okraji lesa do chaty bez dveﬁí. Dobﬁí
sousedé jim poskytli dveﬁe a pÛjãili „Petry“ kamna, maminka nalámala
v lese dﬁíví a zatopila. O v‰echen movit˘ i nemovit˘ majetek pﬁi‰li. Ve chlévech mûli dobytek, drÛbeÏ, vybavené stavení, nic z toho si nesmûli vzít.
Maminka tam sehnala práci ve vepﬁínû, aby dûti uÏivila.“ 20
Alois Hru‰ák zemﬁel 19. ãervence 1960 v Radovesicích na Litomûﬁicku,
kde Ïil se svou rodinou. Rodné Kﬁenovice od roku 1952 s nejvût‰í pravdûpodobností nikdy nenav‰tívil.21

Jan Vaculík z Lobodic
Jan Vaculík se narodil 10. ﬁíjna 1900 v Lobodicích.22 Nav‰tûvoval obecnou ‰kolu, niÏ‰í reálku a poté tﬁíletou hospodáﬁskou ‰kolu. Po jejím absolvování nastoupil jako úﬁedník na velkostatku v Kojetínû, do roku 1922 uãil
na zimní hospodáﬁské ‰kole v Lo‰ticích. Po návratu hospodaﬁil s otcem
Janem na usedlosti v ãp. 48, kterou v roce 1936 pﬁevzal. V roce 1938 se oÏenil s Marií Kadlecovou, s níÏ mûl celkem tﬁi dûti (Jan — roãník 1939, Emilie — roãník 1946, Cyril — roãník 1947). Za první republiky byl Vaculík ãlenem Republikánské strany zemûdûlského a malorolnického lidu (agrárníci), kde byl okresním vedoucím republikánského dorostu. Za protektorátu
byl okresním pﬁedsedou svazu zemûdûlství a lesnictví pro Kojetínsko. Brzy
po druhé svûtové válce vstoupil do lidové strany. Vaculík vlastnil spolu
s manÏelkou usedlost o v˘mûﬁe 13,70 hektaru (v cenû asi 350 000 korun).23
Do roku 1948 nemûl s dodávkami zemûdûlsk˘ch produktÛ problémy.
Stejnû jako mnoho jin˘ch soukrom˘ch zemûdûlcÛ s vût‰í v˘mûrou pÛdy
zaãal mít v tomto ohledu potíÏe aÏ poté, co moc ve státu pﬁevzali komunisté. Lidov˘ soud v Kojetínû uznal 20. kvûtna 1950 Vaculíka vinn˘m, Ïe
v bﬁeznu a dubnu 1950 nesplnil osevní plán na rok 1950, neboÈ na sv˘ch
pozemcích oproti osevnímu plánu zasel více p‰enice (o 55,60 a), Ïita (o 43 a)
a jeãmene (o 1,08 ha) a naopak ménû cukrovky (1,16 a), brambor (o 31,20 a),
ãekanky (o 10 a) a pícnin (o 22,70 a). V roce 1949 nesplnil svou dodávkovou povinnost, neboÈ v tomto roce nedodal 20 q jeãmene, 21 q p‰enice a 500
q cukrovky, tedy poru‰il povinnost vypl˘vající z jeho povolání v úmyslu ztíÏit provádûní nebo plnûní jednotného hospodáﬁského plánu, ãímÏ se dopus-
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til zloãinu sabotáÏe (podle § 36/1
zákona ã. 231/48 Sb. z. a n. a za pouÏití § 55 tr. z. byl odsouzen k trestu
tûÏkého Ïaláﬁe v trvání 18 mûsícÛ,
zostﬁeného a doplnûného jedním tvrd˘m loÏem ãtvrtletnû). Dále byl
odsouzen k náhradû nákladÛ trestního ﬁízení (podle § 389 tr. ﬁ.),
k penûÏitému trestu 25 000 korun
(v pﬁípadû nedobytnosti do tûÏkého
Ïaláﬁe v trvání ‰esti mûsícÛ, podle
§ 47 zák. ã. 231/48 Sb.), byla vyslovena konfiskace celého majetku
(podle § 48 cit. z.) a také ztráta ãestn˘ch práv obãansk˘ch a zpÛsobilosti k nabytí tûchto práv do doby pûti
let (podle § 52 cit. z.). Odsouzení
bylo nepodmínûné. Hlavní pﬁelíãení
se konalo v Klenovicích na Hané
(obec v tehdej‰ím okrese Kojetín).
Pﬁedsedou byl dr. Gazda, prokurá- Jan Vaculík, soukrom˘ zemûdûlec z Lobodic.
torem dr. Hepnar. Krajsk˘ soud SOkA Pﬁerov
v Olomouci jako odvolací soud uznal
po ústním líãení o odvolání obvinûného a veﬁejného Ïalobce. Odvolání obvinûného do v˘roku o vinû bylo vyhovûno, napaden˘ rozsudek byl v celém
rozsahu zru‰en a obvinûn˘ uznán vinn˘m pﬁeãinem ohroÏování jednotného hospodáﬁského plánu z nedbalosti podle § 38 zákona ã. 231/48 Sb. Byl
za to podle § 38 cit. zákona za pouÏití § 260 b) z r. 1852 ﬁ. z. odsouzen k trestu odnûtí svobody na devût mûsícÛ a podle § 47 cit. zákona k penûÏitému
trestu 10 000 korun (v pﬁípadû nedobytnosti k náhradnímu trestu odnûtí
svobody na jeden mûsíc nepodmínûnû). Obvinûnému byla do trestu zapoãítána vazba od 20. kvûtna 1950. Odsouzení bylo nepodmínûné. Mnoho svûdkÛ vypovídalo o velkém pracovním nasazení manÏelÛ Vaculíkov˘ch, kteﬁí
ãasto pracovali od ãasn˘ch ranních do pozdních veãerních hodin. Dûti jim
nebyly kvÛli nízkému vûku schopny pomoci a o pﬁídûl pracovních sil se
Vaculíkovi neúspû‰nû ucházeli na MNV Lobodice. Odvolací soud uznal, Ïe
se to projevilo pﬁedev‰ím v nedostateãném osevu cukrovky ve prospûch jeãmene. Stranou nezÛstal ani ‰patn˘ zdravotní stav obvinûného. Bûhem líãení vystoupily zãásti stejné osoby jako o dva roky pozdûji, napﬁ. AneÏka Bartochová, Franti‰ek Roubal.24 BliÏ‰í rozvádûní tohoto soudního ﬁízení nepo19 SOkA Pﬁerov, fond Lidov˘ soud Kojetín, inv. ã. 95, karton 42, sign. T 229/52.
20 Záznam jsem obdrÏel e-mailem dne 16. 5. 2014. Jan Hru‰ák a Milada Grusová jsou samozﬁejmû pﬁíbuzní Aloise Hru‰áka. Vyprávûní Milady Grusové bylo pouÏito rovnûÏ v publikaci: P¤IDAL, J.: Konec selského stavu na Olomoucku. Olomouc 2009, s. 104.
Záznam obecní kroniky Kﬁenovic k roku 1952 zmiÀuje pﬁípad Aloise Hru‰áka velmi struãnû: „Rolník p. Alois Hru‰ák, ã. 14 pro
neplnûní dodávkov˘ch povinností a neplacení daní byl vykázán z obce. Pozemky dány do nuceného nájmu.“ Viz SOkA Pﬁerov,
fond MNV Kﬁenovice, neinventarizováno, kronika z let 1956—1970 s retrospektivními záznamy od roku 1939.
21 E-mail od Jana Hru‰áka ze dne 16. 5. 2014. Ze dvou potomkÛ Aloise Hru‰áka Ïije jiÏ pouze Marie Poláková.
22 Údaje o narození ovûﬁeny v matrice narozen˘ch pro Lobodice v letech 1880—1903.
23 SOkA Pﬁerov, fond Lidov˘ soud Kojetín, inv. ã. 95, karton 42, sign. T 223/52.
24 SOkA Pﬁerov, fond Lidov˘ soud Kojetín, inv. ã. 93, karton 29, sign. T 132/50. Z v˘konu trestu se Vaculík vrátil 20. 2. 1951.

109

Vaculík s koÀmi, které pouÏíval k obdûlávání sv˘ch pozemkÛ. SOkA Pﬁerov

vaÏuji za dÛleÏité. Soudní ﬁízení z kvûtna a prosince 1950 bylo pﬁedzvûstí
je‰tû vût‰ích nesnází soukromého zemûdûlce Vaculíka. V‰e vyvrcholilo
v roce 1952 v rámci nechvalnû proslulé Akce Kulak.25
Dne 28. srpna 1952 okresní oddûlení VB (referát II. Kojetín) podalo
okresní prokuratuﬁe v Kojetínû trestní oznámení na Jana Vaculíka. V oznámení se pí‰e o trestném ãinu hospodáﬁské sabotáÏe a ohroÏení jednotného
hospodáﬁského plánu, spáchaném v Lobodicích. Jako po‰kozen˘ je uveden
veﬁejn˘ zájem, zásobování. Podstata obvinûní zahrnuje sedm bodÛ:
1. Na podzim 1951 ﬁádnû neobdûlal a nepﬁipravil pole k osevu (Ïitem, p‰enicí), vûdomû a úmyslnû pouÏil k setí nehodnotná osiva, a aby dosáhl
vût‰í hustoty u p‰enice, posel ji jeãmenem, ãímÏ zavinil mal˘ hektarov˘
v˘nos podzimního obilí.
2. Na jaﬁe 1952 nevyuÏil mechanizaãních prostﬁedkÛ STS, které mu byly
prostﬁednictvím MNV nabídnuty k ﬁádnému obdûlání polí.
3. Zasetou cukrovku vãas neokopal, neopleãkoval a nevyjednotil, tyto práce musela provést brigáda naﬁízená MNV.
4. V roce 1951 neodebral a nezakoupil urãená umûlá hnojiva pro svoji
v˘mûru.
5. V roce 1952 nezajistil dostateãnou krmivovou základnu pro plánovan˘
stav dobytka. Pokud mûl naseto krmivo, zkrmil ho nazeleno, ãímÏ zapﬁíãinil následkem podv˘Ïivy uhynutí dvou bﬁezích dojnic, jedné prasnice
a zmetání jedenácti selat (ohroÏení dodávky mléka a masa). Pﬁi uhynutí a onemocnûní dobytka nevyhledal úmyslnû veterinární o‰etﬁení, n˘brÏ
nechal uhynul˘ dobytek leÏet mezi Ïiv˘m dobytkem (krávu tﬁi dny, prasnici deset dní). Ostatní dobytek vydával v nebezpeãí onemocnûní a vyvolání nákazy, a to i v sousedních usedlostech a vlastnû v celé obci.
25 Kromû toho byl Vaculík dvakrát potrestán ONV Kojetín penûÏitou pokutou za neplnûní dodávek (20. 1. 1951 pokuta ve v˘‰i 5 000
korun, v roce 1952 pokuta obná‰ející 20 000 korun).
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6. V dobû Ïní vûdomû ponechal pokosen˘ jeãmen del‰í dobu leÏet na poli
bez mandelování, ãímÏ zapﬁíãinil znehodnocení jeãmene zmoknutím.
7. Nesplnil povinn˘ v˘mlat a dodávku vymláceného obilí do stanovené
doby. Uãinil tak teprve tehdy, kdyÏ mu MNV pﬁistavil mlátící soupravu
na dvÛr.
Na základû toho Veﬁejná bezpeãnost uvedla: „Tímto nekal˘m jednáním
a úmysln˘m neplnûním povinností svého povolání sledoval Vaculík úmyslné maﬁení a ztûÏování plnûní jednotného hospodáﬁského plánu v úseku rostlinné a Ïivoãi‰né zemûdûlské v˘roby a ohroÏoval plynulé zásobování obyvatelstva v tomto úseku v˘roby.“
Pﬁípad zjistil okrskov˘ zmocnûnec VB prÛzkumem v obci. Pﬁípad byl
oznámen k realizování okresnímu oddûlení VB (referát II. Kojetín). Na místo se dostavila 27. srpna 1952 hlídka VB, jeÏ spatﬁila dovoz jeãmene z pole
a jeho následné mlácení. Zrno jeãmene bylo slabé a znehodnocené neãistotou a plevelem z bodláãí. Zrno se pro svou ‰patnou jakost dalo pouÏít pouze jako krmn˘ jeãmen. Pﬁitom v obci byl pûstován kvalitní jeãmen a pﬁeváÏnû sladovnick˘. Vaculík argumentoval nedostatkem osiva a pozdním
setím. Poté bylo zji‰tûno, Ïe jeãmen nebyl mandelován a nûkolikrát zmokl,
ãímÏ byl je‰tû více znehodnocen. V roce 1951 splnil pﬁedepsané dodávky
obilí, masa, mléka a vajec jen ãásteãnû, v dal‰ím roce se plnûní je‰tû zhor‰ilo. Vaculík dokonce nedodal vÛbec Ïádnou p‰enici ani jeãmen.
Plnûní Vaculíkov˘ch dodávek v roce 1952 (stav k 27. 8. 1952):
Komodita
hovûzí maso
vepﬁové maso
vejce
mléko
p‰enice
jeãmen
Ïito
brambory

pﬁedpis
825 kg
1 235 kg
2 960 ks
7 250 litrÛ
4 200 kg
6 350 kg
900 kg
3 300 kg

dodáno
360 kg
299 kg
683 ks
637 litrÛ
—
—
900 kg
—

Vaculík nemûl plánovan˘ stav hovûzího ani vepﬁového dobytka. Pokud
ho mûl ustájen, tak v ubohém stavu. Jednalo se o dvû krávy (dojnice), sedm
kusÛ star‰ích jalovic a jednoho b˘ka, dále ‰est kusÛ vepﬁového dobytka,
z toho jednu prasnici o váze 70 kg. Váha ostatních kusÛ vepﬁového dobytka ãinila 40—50 kg na kus: „Tento dobytek na první pohled svûdãí o tom,
Ïe jest ‰patnû krmen a trpí podv˘Ïivou. Jest huben˘, srst na prasatech jest
dlouhá, stojatá a nasvûdãuje tomu, Ïe tyto nejsou ﬁádnû o‰etﬁována. Ve stájích jest znaãná neãistota a zápach, takÏe v tomto stavu nelze docíliti lep‰ího rÛstu dobytka.“
Dne 10. srpna 1952 uhynula Vaculíkovi prasnice. Nezavolal veterináﬁe
a navíc nechal prasnici cel˘ t˘den leÏet ve chlévû mezi Ïiv˘m dobytkem.
Prasnice byla odvezena na mrchovi‰tû do Kojetína teprve tehdy, kdyÏ sousedi podle zápachu upozornili na pﬁípad MNV. Dne 22. srpna 1952 náhle
uhynula dal‰í dojnice. JiÏ nûkolik dní pﬁed uhynutím byla nemocná, ale
Vaculík veterináﬁe nevyhledal. I v tomto pﬁípadû mr‰inu odstranil teprve
po zásahu MNV. JiÏ v dubnu 1952 mu uhynula jiná dojnice. V ãervenci
1952 zmetala prasnice a vylíhlá selata byla v‰echna mrtvá. Vaculík je odve-
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zl na mrchovi‰tû, aniÏ by nechal pﬁíãinu zmetání nechat zjistit veterináﬁem.
V letech 1951—1952 Vaculík odebral pouze men‰í ãást umûlého hnojiva, na které mûl nárok. Odmítl nabídku k poorání sv˘ch pozemkÛ STS
a ﬁekl, Ïe práci udûlá sv˘m potahem. Trestní oznámení: „TaktéÏ nelze pﬁipustiti omluvu, Ïe hospodáﬁství nerozumí, a proto toto upadá, neb jest
nemyslitelno, aby syn z hospodáﬁství, kter˘ vystudoval vy‰‰í hospodáﬁskou
‰kolu, byl profesorem na hospodáﬁské ‰kole a koneãnû od roku 1922 pﬁi hospodáﬁství pracuje a toto sám vede, hospodaﬁení nerozumûl. Toto vyvrací téÏ
okolnost, Ïe aÏ skoro do roku 1948 plnil své povinnosti dobﬁe, zvlá‰tû v dobû
nesvobody, a teprve po únoru 1948 ‰lo to s hospodáﬁstvím dolÛ.“
Dne 26. srpna 1952 byl vyslechnut MVDr. Franti‰ek Kania (roãník 1915)
z Tovaãova, jenÏ na pﬁíkaz ONV provedl veterinární prohlídku dobytka.
Zjistil, Ïe VaculíkÛv dobytek byl v podvyÏiveném a pohublém stavu. Vzhledem k tomu navrhoval poráÏku dobytka, u men‰í ãásti pﬁedání k ﬁádnému
o‰etﬁování. Dodal, Ïe vÛbec nebyl informován o nemocech Vaculíkova dobytka. O den pozdûji byl vyslechnut Franti‰ek Roubal (roãník 1903), pﬁedseda MNV Lobodice. Vaculíka znal del‰í dobu, oznaãil ho vzhledem k jeho
hospodaﬁení za osobu leÏérní povahy. VaculíkÛv otec naproti tomu hospodaﬁil v˘bornû. Roubal informoval o Vaculíkov˘ch ‰patn˘ch postupech pﬁi
hospodaﬁení (odmítání pomoci, neprovedení mandelování jeãmene, pozdní
setba, neniãení plevele aj.).
Vaculík byl vyslechnut 27. srpna 1952. Po návratu z vûzení koncem února 1951 na‰el hospodáﬁství v dost ‰patném stavu, protoÏe manÏelka hospodaﬁila sama a nic neopravovala. Z toho dÛvodu byl nucen provádût rÛzné opravy a poﬁizovat nûkteré vûci. K hospodaﬁení v roce 1952 uvedl: „Pro
rok 1952 jsem osevní plán dodrÏel, ale vzhledem na nedostatek osiva nemohl jsem ﬁádnû zaset p‰enici a tuto jsem pak chtûl na jaﬁe zaorati. Prosel jsem
ji v‰ak jeãmenem a hodlal jsem tohoto pouÏíti jako krmiva. Následkem nedostatku pracovních sil nemohl jsem ve‰keré práce jak podzimní tak jarní provést vãas a správnû, takÏe mnû zÛstal hlavnû jeãmen znaãnû zaplevelen˘,kter˘ jsem nevyãistil, jeÏto nebyl kdo to udûlati a nemohl jsem provést okopání cukrovky. Mám za to, Ïe kdybych mohl si osev, jakoÏ i ve‰kerou sklizeÀ,
plánovati tak, jak mnû to vyhovuje, byl bych sto tyto práce s tímto spojené
provést vãas i bez pouÏití pracovních sil cizích, pﬁi mém ‰patném zdravotním stavu. Nesouhlasím s plánováním, jaké se provádí nyní, a mám dojem,
Ïe hospodáﬁství dne‰ního raÏení nejen u mû, ale i jinde jest tak zvané hospodáﬁství loupeÏivé, tj. hospodáﬁská substance jest pﬁeãerpávána a pﬁesahuje ve‰keré moÏnosti plnûní. Nelze z urãité v˘mûry vyzískat více kalorií,
neÏli tato snese.“ V roce 1952 odmítl traktory, protoÏe pﬁedtím nebyl s tímto zpÛsobem orby spokojen a navíc nemûl dostatek penûz. Ze stejného dÛvodu nevykoupil v‰echna umûlá hnojiva, na nûÏ mûl nárok. Hospodáﬁsk˘ úvûr
ve v˘‰i 10 000 korun vyãerpal na jiné potﬁeby v hospodáﬁství. Nemûl krmivo, zvlá‰tû pro prasata, proto dobytek krmil drtinami jetele a vojtû‰ky
s men‰ím mnoÏstvím ‰rotu. Na ONV Kojetín Ïádal u referenta Kﬁepelky
pﬁídûl krmiva, ale bylo mu ﬁeãeno, Ïe pracující lid není od toho, aby se staral o jeho prasata. Uhynulou prasnici nechal tak dlouho leÏet ve chlévû,
ponûvadÏ byl zaneprázdnûn pﬁi ÏÀov˘ch pracích, kdy pomáhal i jin˘m hospodáﬁÛm. Na likvidaci plevele v jeãmeni nemûl dostatek pracovních sil,
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navíc stejné problémy mûli i jiní zemûdûlci na sousedních polích. Znaãnû
polehl˘ jeãmen pokosila strojní a traktorová stanice, s jejíÏ prací Vaculík
nebyl spokojen. Na závûr dodal: „Jsem si vûdom, Ïe mám hospodáﬁství ve
‰patném stavu, ale není to vinou mojí, neb kdybych mohl plánovat osev tak,
jak bych sám chtûl, jistû bych práci zdolal i s tûmi pracovními silami, jaké
mám dnes, a to i pﬁi mé churavosti a neschopnosti pracovní. Trpím jiÏ od
svého mládí neurastenií a mûl jsem jiÏ dvakráte kloubov˘ reumatismus,
a proto jsem tûÏ‰í práce neschopen.“
U ﬁady dal‰ích informací o Vaculíkovi, uveden˘ch v trestním oznámení,
není pﬁímo uveden zdroj. Vaculík zamûstnával jako stálou pracovní sílu
deputátníka, ãeledína a dvû sluÏky: „Pokud se dalo zjistit, tyto osoby znaãnû vykoﬁisÈoval rÛzn˘m zpÛsobem, sám v‰ak nepracoval, vyhledával spoleãnost sobû rovnou a zab˘val se hodnû politikou. Pﬁi tom Ïil z práce sv˘ch
zamûstnancÛ, kteﬁí mu jeho hospodáﬁství obdûlávali.“ Konkretizace Vaculíkovy politické ãinnosti zahrnuje rovnûÏ protektorátní období. Vaculík pr˘
vyuÏíval známostí s b˘val˘mi agrárníky i znalosti nûmãiny. Jako okresní
pﬁedseda svazu zemûdûlství a lesnictví pﬁicházel s Nûmci ãasto do styku:
„V této dobû plnil pﬁedepsané dodávky dobﬁe a skoro vzornû. Nemûl nikdy
Ïádné nepﬁíjemnosti s úﬁady pro jejich neplnûní. Vaculík podle jeho doznání byl osobnû znám s tehdej‰ím ministrem Hrub˘m26, se kter˘m udrÏoval
písemné styky, jak vy‰etﬁující hlídce korespondencí prokázal. I tûchto stykÛ
vyuÏíval ve svÛj prospûch a vyuÏil zákroku uvedeného ministra, kdyÏ mu
bylo odepﬁeno vydání poukazu na stavební materiál k nûjaké opravû a prostﬁednictvím jeho musel mu b˘ti pak poukaz okresním úﬁadem v Kojetínû
vydán. V obci jest povaÏován jako zastánce tehdej‰ího reÏimu. Toto provádûl v‰ak takov˘m zpÛsobem, Ïe nic konkrétního nemohlo b˘ti proti nûmu
26 Adolf Hrub˘ (1893—1951), protektorátní ministr zemûdûlství a lesnictví (1942—1945).
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zji‰tûno, a tento nebyl ani trestán ani vy‰etﬁován podle retribuãních dekretÛ.“ V roce 1945 Vaculík vstoupil do lidové strany a v obci vyvíjel prudkou
kampaÀ proti komunistÛm: „I v této dobû jeho hospodáﬁství nijak netrpûlo,
neb Vaculík stále mûl pracovní síly a sám nemusel pracovati. Teprve po únoru 1948, kdy mu byly postupnû pracovní síly odãerpány, poãal své hospodáﬁství zanedbávati a toto upadalo, coÏ svûdãí o tom, Ïe pokud Ïil z práce
námezdních sil, daﬁilo se mu dobﬁe, jakmile ale mûl poãíti pracovati sám,
toto mu podle jeho ne‰lo.“ Vaculík je oznaãen za velkého kritika lidovû
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demokratického reÏimu a socializace vesnice, navíc se v tomto ohledu snaÏil ovlivÀovat i men‰í zemûdûlce. Ani potrestání ho nijak nenapravilo, naopak se podle zji‰tûní VB utvrdil v záporném pomûru k socialistickému budování, coÏ mûl potvrzovat stav jeho hospodáﬁství. Na závûr pﬁíslu‰ník VB
napsal: „Vaculík jest velmi seãtûl˘, má odborné znalosti z oboru zemûdûlství, kter˘ch v‰ak nepouÏije nikdy ve prospûch celku. Jest povahy velmi fale‰né, navenek vystupuje jako nemocn˘ ãlovûk a sv˘m náﬁkem na nemoc snaÏí se ovlivniti i veﬁejné ãinitele a úﬁady. Tohoto v‰ak uÏívá vÏdy a v‰ude ve
svÛj prospûch. Tohoto triku bude se snaÏiti vyuÏíti i pﬁi trestním ﬁízení, tﬁeba i pﬁedloÏením lékaﬁského vysvûdãení, aby své potrestání, které bude jistû spravedlivé, zmírnil, resp. oddálil.“
Franti‰ek Nejezchleb, vrchní stráÏmistr, zatkl Vaculíka 28. srpna 1952
v Lobodicích. Následujícího dne byl soukrom˘ zemûdûlec pﬁevzat do vûznice v Kojetínû. Pﬁi v˘slechu (30. srpna 1952) uvedl dÛvody, proã nebyl
schopen plnit dodávky. Odmítal mlátiãku MNV, protoÏe byla pﬁíli‰ velká,
‰patnû mlátila a ãistila. Místní národní v˘bor mu ji ale vnutil, proto musel
vybourat kus zdi a odstavit plot, aby ji dostal do domu. Mluvil o ‰patném
zdravotním stavu své osoby i manÏelky. StûÏoval si dokonce na neukáznûnost rodinn˘ch pﬁíslu‰níkÛ. Uvedl zadluÏení a bídu své rodiny i absenci
pracovních sil. Okresní prokuratura se téhoÏ dne usnesla zajistit ve‰ker˘
majetek, pﬁírÛstek a v˘tûÏky, plynoucí ze zaji‰tûného majetku a majetek,
kter˘ obvinûn˘ nabyl po zaji‰tûní. Uãinila tak kvÛli dÛvodnému podezﬁení Vaculíka z trestného ãinu zemûdûlské sabotáÏe, u nûhoÏ bylo moÏné
vyslovit propadnutí jmûní.
Dne 1. záﬁí 1952 okresní oddûlení VB (referát II. Kojetín) sdûlilo prokuratuﬁe dodatky k trestnímu oznámení. V roce 1951 uhynulo Vaculíkovi za
podezﬁel˘ch okolností ãtyﬁt˘denní tele. Vaculík udal, Ïe ho u‰lapal b˘ãek,
jenÏ se utrhl. Bezpeãnost se domnívala, Ïe se tele utrhlo a spadlo vûtrákem
do sklepa, kde bylo ponecháno, aniÏ by ho Vaculík hledal. Obvinûn˘ totiÏ
vypovûdûl, Ïe jiÏ den pﬁedtím se b˘ãek utrhl a zaãal ‰lapat tele, které se
následnû téÏ utrhlo a spadlo otevﬁen˘m vûtrákem do sklepa. RovnûÏ byl
vypracován pﬁehled skliznû a v˘nosu obilovin za rok 1952. Ve‰keré obiloviny byly pﬁi malém v˘nosu ‰patné jakosti, silnû promíchané plevelem, takÏe
se nedaly pouÏít jako normální jakostní obilí. P‰enice, jeãmene a ovsa byla
sklizena necelá polovina z plánovaného v˘nosu. Bezpeãnost zaslala i sedm
fotografií, jeÏ dokumentují nevaln˘ stav Vaculíkov˘ch koní a dobytka.
Kojetínské cukrovary, n. p. Tovaãov, napsaly 6. záﬁí 1952 okresní prokuratuﬁe, Ïe Vaculík mûl v roce 1951 pﬁedpis 1 170 q cukrovky, ale dodal
jen 411,90 q. V‰ichni ﬁepaﬁi z okresu dodali v roce 1951 81 procent sv˘ch
pﬁedpisÛ.
Krajská prokuratura v Olomouci zamítla 8. záﬁí 1952 Vaculíkovu stíÏnost proti ponechání ve vazbû a potvrdila rozhodnutí okresní prokuratury.
Dne 17. záﬁí 1952 okresní prokuratura znovu vyslechla Franti‰ka Roubala, pﬁedsedu MNV Lobodice. VaculíkÛv pﬁípad byl 2. záﬁí 1952 projednán v radû MNV, kde bylo rozhodnuto o Vaculíkovû trestním stíhání vzhledem k jeho hospodáﬁsk˘m v˘sledkÛm. ZároveÀ se jednalo o pﬁevedení usedlosti do socialistického sektoru, pﬁípadnû do nuceného nájmu samostatnû
hospodaﬁících zemûdûlcÛ. Po zaji‰tûní Vaculíkova majetku byly pozemky
rozdûleny do nuceného nájmu, chovn˘ dobytek pﬁidûlen zemûdûlcÛm, kte-
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ﬁí nemûli zastájen˘ stav, nevhodn˘ dobytek byl odveden na jatky. Chlévy
bylo v plánu pﬁedat JZD, obytné budovy obsadit druÏstevníkem, jenÏ by
o‰etﬁoval dobytek. Znaãnou spoluvinu na ‰patn˘ch v˘sledcích nesla podle
Roubala Vaculíkova choÈ (mj. nesplnûní dodávky vajec a mléka, „za které
je v hospodáﬁství v‰eobecnû odpovûdna hospodynû… více se vûnovala dûtem
neÏ práci v hospodáﬁství “). Na MNV se Vaculík nikdy neobrátil se Ïádostí
o pﬁidûlení pracovních sil a obvykle se spoléhal jen na v˘pomoc pﬁátel z ﬁad
vût‰ích a stﬁedních rolníkÛ. U Vaculíka pracovala i AneÏka Bartochová,
hospodynû jeho otce Jana.
Dne 17. záﬁí 1952 byl znovu vyslechnut i Josef Kﬁepelka, zemûdûlsk˘
referent ONV Kojetín. Ve Vaculíkov˘ch chlévech vládla velká neãistota,
zvlá‰tû vepﬁov˘ dobytek se topil v ﬁídkém hnoji. Hospodáﬁské budovy nebyly opravovány ﬁadu let, aã k tomu mûl Vaculík moÏnosti, ponûvadÏ na druhé stranû mûl zaﬁízenou v˘zkumnou laboratoﬁ, vybavenou pﬁedmûty znaãné hodnoty. Hospodáﬁské náﬁadí mûl v dezolátním stavu, o pole se staral
‰patnû. RovnûÏ Kﬁepelka zmínil Vaculíkovu Ïenu Marii jako spoluviníka
‰patného stavu hospodáﬁství.
Okresní prokuratura napsala 17. záﬁí 1952 okresnímu oddûlení VB (referát II. Kojetín) na základû v˘povûdí Roubala a Kﬁepelky: „Prosím, aby jednání Marie Vaculíkové bylo o‰etﬁeno a v pﬁípadû, Ïe budou zji‰tûny skuteãnosti, odÛvodÀující podezﬁení z trest. ãinu, podáno na Marii Vaculíkovou
trest. oznámení.“
Vaculík Ïádal 18. záﬁí 1952 pﬁedvedení tûchto svûdkÛ:
– dr. Otevﬁela z Tovaãova, o‰etﬁujícího lékaﬁe rodiny, aby potvrdil VaculíkÛv chatrn˘ stav, kter˘ se je‰tû zhor‰il pro nedostatek spánku pﬁed Ïnûmi a ve Ïních 1952
– odborného lékaﬁe du‰evních chorob, aby potvrdil, Ïe ãlovûk du‰evnû
vyãerpan˘ není schopen normální úvahy (ponechání uhynulého dobytka
mezi Ïiv˘mi zvíﬁaty nûkolik dní ve stáji)
– AneÏky Bartochové z Lobodic (ã.p. 49) a Franti‰ka Pelí‰ka, místního faráﬁe — kvÛli v˘povûdím o pomûrech ve Vaculíkovû rodinû i hospodáﬁství
Okresní prokuratura vyslechla 22. záﬁí 1952 Bartochovou i Pelí‰ka.
Faráﬁ Pelí‰ek (narozen 1894 v Krnovû) znal Vaculíka bûhem celé doby svého pÛsobení v obci (15 let). Oznaãil ho za dobráka, jenÏ nûkdy z vlastní vÛle
hrál v kostele na varhany, v nedûli bezplatnû. Hra ho pr˘ uklidÀovala
du‰evnû. Podle Pelí‰ka trpûl neurastenií, ponûvadÏ uÏíval prostﬁedky na
ti‰ení nervÛ: „Obãané v obci se o obvinûném Janu Vaculíkovi vícekrát pﬁede mnou vyjádﬁili, Ïe jej nepokládají za du‰evnû úplnû normálního, na coÏ
usuzují podle jeho nûkdy naivních a dûtinsk˘ch ﬁeãí… Od hospodáﬁÛ také
odjakÏiva, co jsem v Lobodicích, a tedy i v dobû tzv. první republiky, sl˘chám, Ïe obvinûn˘ Jan Vaculík teoretické znalosti sice má, Ïe v‰ak není zpÛsobil˘ b˘t dobr˘m praktick˘m hospodáﬁem.“ Marie Vaculíková se podle faráﬁe nevyh˘bala práci v hospodáﬁství, ale trpûla ‰patn˘m zdravotním stavem. Toho ãasu byla v nemocnici v Prostûjovû, ãasto byla nápadnû bledá
a hubená. Podle lidí v obci trpûla opucháním nohou po vût‰í tûlesné námaze a nedostatkem ãerven˘ch krvinek. Navíc se starala o tﬁi dûti ve vûku 5,
6 a 13 let.
AneÏka Bartochová (narozena 1900 v Újezdci u Pﬁerova) mûla po zemﬁelém Janu Vaculíkovi star‰ím v nájmu 4 hektary pole (do jara 1952 u nûho
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pracovala jako hospodynû). Obvinûn˘ podle ní nebyl odmala zvykl˘ na
zemûdûlskou práci, ponûvadÏ studoval a na fyzickou práci nebyl pﬁipraven.
VÏdy uÏíval nûjaké prá‰ky a sám vÏdy naﬁíkal na nervy a Ïluãník: „¤íkal,
Ïe se ze v‰eho zblázní. Jeho otec ﬁíkal, Ïe by potﬁeboval léãení na nervové klinice. S obvinûn˘m nûkdy nebyla Ïádná ﬁeã, nûkdy se jednalo o váÏnou vûc
a obvinûn˘ se zaãal smát. Jeho otec se proto nûkdy moc zlobil.“ O Vaculíkové ﬁekla totéÏ co Pelí‰ek — snaha pracovat jí ne‰la upﬁít, ale nûkdy ji velmi limitoval zdravotní stav vãetnû nedostatku ãerven˘ch krvinek. V poslední dobû mûla s manÏelem rozpory kvÛli mnoÏství práce a finanãnímu nedostatku. Jejich tﬁináctilet˘ syn byl slab˘, ale obûma rodiãÛm pomáhal. Bartochová dodala, Ïe Vaculík není pro praktické hospodáﬁství tak ‰ikovn˘
jako ostatní rolníci.
MUDr. Emil Otevﬁel sdûlil okresní prokuratuﬁe v nedatovaném dopisu
(do‰el 23. záﬁí 1952), Ïe Vaculíka znal témûﬁ 30 let. Po celou dobu jej periodicky o‰etﬁoval pro pﬁirozenou slabost nervového systému, kter˘ se snaÏil vyrovnávat rÛzn˘mi léky, jeÏ ale dlouh˘m uÏíváním ztratily na úãinnosti. Vaculík navíc v poslední dobû trpûl finanãními potíÏemi, takÏe si léky
stejnû nemohl opatﬁovat. U Vaculíka do‰lo k úplné apatii nervového i tûlesného systému. Na závûr lékaﬁ uvedl: „Je-li ãlovûk v takovém stavu plnû zodpovûdn˘ za své ãiny, pﬁíslu‰í posouditi odborn˘m soudním lékaﬁÛm.“
UvaÏoval jsem, zda údaje o du‰evním zdravotním stavu Jana Vaculíka
do pojednání vÛbec uvádût. Nakonec jsem se k tomu odváÏil s ohledem na
dvû vûci. Vaculík jiÏ dávno neÏije a za druhé se jedná o bod, kter˘ hraje
v soudním ﬁízení z roku 1952 nezanedbatelnou úlohu. Zdravotní stav obvinûného samozﬁejmû nijak neomlouvá jednání se soukrom˘mi zemûdûlci
v padesát˘ch letech, spí‰e naopak. U pﬁedchozích pûti pﬁípadÛ Akce Kulak
(Alois Hru‰ák, kvarteto rolníkÛ ze Símﬁe) jsem se s problematikou ‰patného psychického stavu zemûdûlce nesetkal. Na druhé stranû i tito hospo-
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dáﬁi museli mít bûhem kolektivizace nervy napjaté, coÏ je s ohledem k perzekuci více neÏ pochopitelné.
Okresní oddûlení VB (referát II Kojetín) zaslalo okresní prokuratuﬁe
30. záﬁí 1952 trestní oznámení na Marii Vaculíkovou pro podezﬁení z ohroÏení jednotného hospodáﬁského plánu. Zaslalo i dobrozdání MUDr. Vojtûcha H˘Ïìala z Kojetína a protokolární v˘povûì zvûrolékaﬁe Franti‰ka Kanii
(roãník 1915) z Krajského národního v˘boru Olomouc. Oba oznaãili ponechání mr‰in mezi Ïiv˘mi kusy za velmi zdravotnû závadné a nebezpeãné.
Podle trestního oznámení z 22. záﬁí 1952 byla Vaculíková podezﬁelá, Ïe své
povinnosti vykonávala nedbale, ãímÏ zapﬁíãinila neplnûní závazkÛ a na
hospodáﬁství byla zpÛsobena znaãná ‰koda. Soustavn˘m neplnûním povinn˘ch dodávek bylo znaãnû ohroÏeno veﬁejné zásobování obyvatelstva. Dále
se uvádí zji‰tûné skuteãnosti Vaculíkova hospodaﬁení. Jeho Ïena jako spolumajitelka za nû byla podle VB téÏ zodpovûdná. Pr˘ se nijak nesnaÏila
pÛsobit na muÏe, aby své jednání zmûnil. Navíc se pr˘ ani na poli ani v hospodáﬁství nesnaÏila zlep‰it jakost obilí, uÏitkovost ãi v˘nos dobytka apod.
V poslední dobû Ïila pﬁeváÏnû u své matky a muÏi ani nepﬁipravovala stravu. Bûhem v˘slechu svalovala vinu na muÏe, jenÏ vÏdy trval na sv˘ch pﬁíkazech. Na jejich hospodáﬁství se stále více projevoval nedostatek penûz.
Sama se navíc starala o tﬁi dûti, které byly ãasto nemocné. Nebyla v Ïádné politické stranû, sympatizovala se stranami, v nichÏ byl postupnû její
muÏ (agrárníci, lidovci), byla silného náboÏenského zaloÏení, pÛvodem ze
zemûdûlské rodiny. Vrchní stráÏmistr Vítámvás uvedl, Ïe ji veﬁejn˘ hlas
v obci oznaãoval za osobu nepﬁátelskou lidovû demokratickému reÏimu,
socializaci vesnice a jako spoluviníka jejího manÏela. Okresní prokuratu-
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ra v Kojetínû pﬁipojila 2. ﬁíjna 1952 trestní vûc proti Marii Vaculíkové (ohroÏení jednotného hospodáﬁského plánu) k související trestní vûci proti Janu
Vaculíkovi (sabotáÏ).
Îaloba okresní prokuratury na Jana Vaculíka ze dne 17. ﬁíjna 1952 uvádûla, „Ïe v Lobodicích jako samostatnû hospodaﬁící zemûdûlec na v˘mûﬁe
13,70 ha orné pÛdy zámûrnû sniÏoval v˘robnost svého zemûdûlského závodu…“. Následuje v˘‰e uveden˘ v˘ãet (neokopání ﬁepy, oddalování dodávky obilí, ponechání uhynulého dobytka ve stáji aj.). V dÛsledku svého pﬁístupu nesplnil pﬁedepsané dodávky — nedodal Ïádnou p‰enici (pﬁedpis
42 q, sklizeno 19,25 q) ani jeãmen (pﬁedpis 63,50 q, sklizeno 49 q). Na pﬁedpis 8,25 q hovûzího nedodal 4,65 q, na pﬁedpis 12,35 q vepﬁového nedodal
9,36 q, na pﬁedpis 2 960 vajec nedodal 2 277 vajec a na pﬁedpis 7 230 litrÛ
mléka nedodal 6 593 litrÛ. Ohlednû dodávky cukrové ﬁepy je v˘mluvná tato
pasáÏ: „U cukrovky podle prÛzkumu bude v˘nos 50—60 q z 1 ha místo prÛmûrn˘ch 250—300 q cukrovky na 1 ha.“ Nesplnil povinnost svého povolání v úmyslu ztûÏovat plnûní jednotného hospodáﬁského plánu v úseku v˘Ïivy, ãímÏ spáchal trestn˘ ãin sabotáÏe. Podle prokurátora se zvlá‰tû v Lobodicích oãekávalo, Ïe se Vaculík po v˘konu trestu napraví a zaãne ﬁádnû hospodaﬁit. Jeho jednání po propu‰tûní aÏ do dal‰ího zatãení naopak podle prokuratury odhalilo, Ïe se jedná o sabotéra hospodáﬁského zﬁízení.
Okresní prokurátor ve stejn˘ den zastavil trestní stíhání proti Marii
Vaculíkové. V soudním spisu je pﬁiloÏeno potvrzení MUDr. Emila Otevﬁela o jejím zdravotním stavu. Lékaﬁská zpráva potvrzuje a zpﬁesÀuje v˘povûdi Pelí‰ka a Bartochové. Vaculíková onemocnûla v prÛbûhu tûhotenství
zánûtem ledvin, jenÏ se stal chronick˘m. V dÛsledku vleklé choroby se
dostavila chudokrevnost (Anaemia secundaria, Leukopenia) a pacientka
tûlesnû chátrala. Bûhem pûti let tﬁikrát porodila nedono‰ené dítû. Péãe
o dûti ji velmi zamûstnávala a její stav se hor‰il, fyzické práce nebyla vÛbec
schopna. Na podzim 1952 ji lékaﬁ poslal do nemocnice v Prostûjovû. Její
stav se po pﬁíchodu zlep‰il, ale i tak byla nadále neschopna tûÏ‰ích prací.
VáÏnû nemocná Ïena nebyla nakonec stíhána, nicménû jako manÏelka
odsouzeného „kulaka“ si i tak uÏila své. ·patn˘ zdravotní stav jejího muÏe
nebyl pro funkcionáﬁe Ïádnou pﬁekáÏkou k provádûní perzekuce.
Dne 25. ﬁíjna 1952 se Vaculík vyjádﬁil k nemoÏnosti poﬁídit si obhájce
a Ïádal soud o zﬁízení obhájce ex offo. Tím byl 30. ﬁíjna 1952 ustanoven
JUDr. Miloslav Kochánek, advokát a ãlen advokátní poradny v Kojetínû.
Hlavní líãení Lidového soudu v Kojetínû z 19. listopadu 1952 se uskuteãnilo za úãasti tûchto osob: JUDr. Ludvík Kubala (pﬁedseda soudu), AneÏka Do‰lová, zemûdûlská dûlnice u âSSS, n. p., bytem Nezamyslice, Josef
Motal, zamûstnanec ONV Kojetín, bytem Dﬁevnovice (soudci), dr. Vladimír
Klang (prokurátor). Líãení probûhlo ve stejn˘ den a za pﬁítomnosti stejn˘ch
soudcÛ a prokurátora jako v pﬁípadû Aloise Hru‰áka. Vaculík pﬁednesl
dlouhou ﬁeã na svou obhajobu, kdy podrobnû popsal dÛvody nesplnûní dodávek aj. Uhynulá kráva pr˘ leÏela ve stáji od pátku veãer do nedûle ráno,
kdy mu ji pomohli vytáhnout jiní zemûdûlci. V sobotu nikdo nemûl ãas, nebo
nebyl doma. Odpoledne ji odvezl na mrchovi‰tû. Mrtvou prasnici odtáhl ze
stáje je‰tû v den uhynutí, naloÏil ji na dvoﬁe na vÛz a asi za tﬁi dny odvezl
na mrchovi‰tû v Kojetínû. Není bez zajímavosti, Ïe tyto podrobnosti zaznûly od Vaculíka aÏ u soudu. Josef Kﬁepelka znovu uvedl své názory na Vacu-
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líka. Na vlastní oãi vidûl Vaculíkovu prasnici brodit se po kolena ve sv˘ch
v˘kalech. Mrtvou prasnici nespatﬁil, ale od veterináﬁe Martinka se dozvûdûl, Ïe ve stáji leÏela 7—8 dní. Laboratoﬁ obvinûného pﬁekvapila Kﬁepelku
svou vybaveností. Franti‰ek Roubal se nemohl k soudu dostavit, ponûvadÏ
byl po dopravní nehodû hospitalizován v kromûﬁíÏské nemocnici jako tûÏce zranûná osoba.
Prokurátor navrhl potrestání mj. podle § 85 (sabotáÏ), obhájce mírné
potrestání (event. § 135, 134). Podle rozsudku lidového soudu byl Vaculík
vinen tím, Ïe jako samostatnû hospodaﬁící zemûdûlec na v˘mûﬁe 13,70 hektaru orné pÛdy sníÏil úmyslnû v˘robnost svého zemûdûlského závodu.
Následuje konkrétní v˘ãet prohﬁe‰kÛ, kter˘ je velmi podobn˘ (skoro stejn˘) jako v obÏalobû. Neplnûním povinnosti svého povolání v úmyslu ztûÏovat plnûní jednotného hospodáﬁského plánu v úseku v˘Ïivy spáchal trestní ãin sabotáÏe podle § 85 odst. 1 písmene a) trestního zákoníku. Podle § 85
odst. 1 za pouÏití § 30 tr. z. byl odsouzen k trestu odnûtí svobody na jeden
a pÛl roku, podle § 48 tr. z. k penûÏitému trestu 10 000 korun (pﬁi nedobytnosti k náhradnímu trestu odnûtí svobody na jeden mûsíc), podle § 23
tr. z. se mu do trestu zapoãítávala vazba od 28. srpna 1952, podle § 43, 44
tr. z. byla vyslovena ztráta ãestn˘ch práv obãansk˘ch na tﬁi roky, podle
§ 47 tr. z. propadnutí jmûní obvinûného, podle § 53 tr. z. zákaz pobytu obvinûného v Lobodicích navÏdy. Odsouzení bylo nepodmínûné.
V nûkolika bodech byl Vaculík zpro‰tûn Ïaloby (podle § 162 písmene c)
tr. ﬁ.) — neobdûlání a nepﬁipravení pÛdy k osevu na podzim 1951, ponechání pokoseného jeãmene na poli bez mandelování o Ïních 1952, Ïe na
pﬁedpis 8,25 q hovûzího masa nedodal 4,65 q, na pﬁedpis 12,35 q vepﬁového masa nedodal dal‰ích 6,18 q, na pﬁedpis 7 230 l mléka nedodal dal‰ích
3 615 l mléka. Obvinûn˘ se na rozdíl od prokurátora vzdal odvolání. Hlavní líãení trvalo celkem 6,5 hodiny (15:15—21:45 hodin).
Také u soudu se ﬁe‰il zdravotní stav obvinûného. Podle lékaﬁské zprávy
z 24. kvûtna 1950 (pﬁipojen ke spisu T 131/50) prodûlal obvinûn˘ v dûtství
hydrocephalus, od 17 let trpûl na srdce a mûl epileptické záchvaty, stupÀující se vûkem. Soud tento a jiné odkazy zhodnotil kladnû a nezpochybnil
‰patn˘ zdravotní stav obvinûného, pﬁesto v‰ak dospûl k názoru, Ïe se v pﬁípadû jednání Vaculíka, navíc jiÏ jednou trestaného, jednalo o skutkovou
podstatu sabotáÏe. NemÛÏe nás to moc pﬁekvapit, ponûvadÏ v âeskoslovensku padesát˘ch let 20. století se dûly je‰tû vût‰í kﬁivdy. Akce Kulak byla
provedena podle tajné smûrnice tﬁí ministrÛ a soudní ﬁízení byla jen formalitou. Tvrd˘ postih Vaculíka byl vlastnû pﬁedurãen jiÏ jeho zaﬁazením
do represivní akce.
Na základû rozhodnutí lidového soudu z 15. prosince 1952 byl Vaculík
povinen nahradit náklady trestního ﬁízení ve v˘‰i 5 229 korun a Advokátní poradnû v Prostûjovû ãástku 3 000 korun. JiÏ 20. listopadu 1952 byl dopraven k dal‰ímu v˘konu trestu do vûznice Krajského soudu v Olomouci.
Dne 30. prosince 1952 se na okresní prokuraturu bez pﬁedvolání dostavila Marie Vaculíková. Îádala, aby jí byl ve smyslu § 286 tr. ﬁ. z propadnutého jmûní odsouzeného manÏela vyÀat jeho vázan˘ vklad ve v˘‰i 48 000
korun. Ve prospûch státu propadla pﬁedev‰ím jejich usedlost. Pﬁi v˘konu
byla zaji‰tûna i její polovina, toho ãasu rovnûÏ ve správû MNV Lobodice.
Ze své poloviny nedostávala Ïádn˘ nájem, proto byla zcela bez finanãních
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prostﬁedkÛ. Peníze, získané z prodeje dobytka, pouÏil MNV k zaplacení
pohledávek, jeÏ vázly na usedlosti. Marie byla stále nemocná a práce
neschopná, ãasto byla hospitalizována v nemocnici. Îila u svého bratra
Jana Kadlece, zemûdûlce na 13 ha pÛdy v Lobodicích, jenÏ Ïivil jí i její tﬁi
dûti. RovnûÏ Kadlec mûl problémy, ponûvadÏ Ïil se starou matkou a platil
tehdy pokutu ve v˘‰i 35 000 korun za nedodávku mléka. Na závûr doslova
apelovala: „Nemám Ïádné jiné vlastní prostﬁedky k tomu, abych uhájila
svoji v˘Ïivu a v˘Ïivu sv˘ch dûtí. Vázan˘ vklad v ãástce 48 000 Kã je veden
na manÏela Jana Vaculíka, av‰ak aspoÀ polovina je ve skuteãnosti z mého
pﬁiãinûní a tedy m˘m vlastnictvím, neboÈ vklad pochází z v˘tûÏkÛ hospodáﬁství, jehoÏ jsme byli kaÏd˘ k 2 spoluvlastníky. V OSAZ v Tovaãovû jsem
si jiÏ vyﬁídila, Ïe v pﬁípadû, kdyby byl vklad nebo aspoÀ jeho polovina ze
zaji‰tûní uvolnûny, byla by mi téÏ mûsíãnû uvolÀována urãitá ãástka z vkladu jako v˘Ïivné do té doby, neÏ budu moci pracovat, nebo neÏ se vrátí Jan
Vaculík z trestu.“ Okresní prokurátor v Kojetínû zru‰il 23. ledna 1953 zaji‰tûní majetku Jana Vaculíka (naﬁízené usnesením prokurátora ze dne
30. srpna 1952), ponûvadÏ rozsudek ze dne 19. listopadu 1952 mj. vyslovil
propadnutí jmûní odsouzeného. Dne 30. ledna 1953 prokuraturu znovu nav‰tívila Marie Vaculíková. Po vysvûtlení, Ïe moÏnost vynûtí vázaného vkladu z konfiskace jmûní Jana Vaculíka neodpovídala zákonné moÏnosti
o vynûtí majetkov˘ch kusÛ ze zaji‰tûní (podle § 286 tr. ﬁ.), vzala Ïádost zpût.
Stále byla podporována rodinou, dokonce i manÏel jí z vazby poukázal ãástku 1 000 korun. Bûhem jarních prací plánovala pomoc zemûdûlcÛm, aby si
opatﬁila prostﬁedky k v˘Ïivû. Dne 17. dubna 1953 byla ov‰em i s dûtmi
vystûhována z Lobodic do Moravan v tehdej‰ím okresu âáslav, kde pracovala jako dûlnice státních statkÛ. Moravany, ãást obce Ronov nad Doubravou, jsou od Lobodic vzdáleny témûﬁ 200 kilometrÛ.
Dne 19. bﬁezna 1953 okresní prokurátor naﬁídil v˘kon náhradního trestu odnûtí svobody v trvání jednoho mûsíce, ponûvadÏ penûÏit˘ trest ve v˘‰i
10 000 korun byl nedobytn˘. Exekuce nebyla vykonána, protoÏe nebyly
nalezeny zabavitelné vûci. Dne 7. dubna 1953 bylo z propadlého jmûní zabaveno ‰atstvo, prádlo a obuv Jana Vaculíka. Náhradní trest jednoho mûsíce odnûtí svobody byl k 23. dubnu 1953 pokládán za odpykan˘. Doba pravdûpodobného skonãení v˘konu hlavního trestu se posunula o mûsíc, tj. do
28. bﬁezna 1954. Je‰tû v kvûtnu 1953 byl Vaculík vûznûn v Útvaru nápravn˘ch zaﬁízení v Olomouci. Dne 22. kvûtna 1953 byl pﬁemístûn do Prahy na
Pankrác, ale jiÏ 25. kvûtna 1953 byl dopraven do Útvaru nápravn˘ch zaﬁízení PlzeÀ-Bory. Dne 11. listopadu 1953 byl pﬁemístûn do Sbûrného stﬁediska Olomouc. Dne 28. bﬁezna 1954 si Vaculík odpykal trest v Útvaru
nápravn˘ch zaﬁízení Valdice u Jiãína, kde byl od 18. listopadu 1953. Dle
rozhodnutí okresního prokurátora v Jiãínû se náklady za vazbu nemûly
vymáhat, jelikoÏ Vaculík pracoval na nehonorované práci pouze za kapesné (sdûlení ÚNZ ve Valdicích u Jiãína ze dne 28. ãervna 1954).27
Stíhání Jana Vaculíka a vystûhování jeho rodiny do âech je v obecní kronice Lobodic popsáno tûmito slovy: „Národní správa na majetek Jana Vaculíka — V dÛsledku neustálého poru‰ování hospodáﬁského plánu soustavn˘m neplnûním dodávkov˘ch povinností a zanedbávání ﬁádného obdûlá27 SOkA Pﬁerov, fond Lidov˘ soud Kojetín, inv. ã. 95, karton 42, sign. T 223/52.
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vání pÛdy vydal ONV v Kojetínû v˘nos, jímÏ se na hospodáﬁství Jana Vaculíka ã. 48 zavádí národní správa.“ Dále kronika zmiÀuje: „Vystûhování rodiny Jana Vaculíka z obce — Vzhledem k neudrÏitelnému stavu na zemûdûlském závodû Jana Vaculíka, kter˘ viditelnû sabotoval svoje hospodáﬁství,
bylo rozhodnuto okr. prokuraturou, aby Vaculík byl zaji‰tûn vazbou a jeho
manÏelka s tﬁemi dûtmi byla vystûhována na státní statek v Moravanech
u âáslavi v âechách. Usnesením lidového soudu v Kojetínû propadla polovina majetku Jana Vaculíka ve prospûch státu a druhou polovinu pﬁevzala Marie Vaculíková, manÏelka jmenovaného.“ Místní národní v˘bor Lobodice dostal na pﬁelomu let 1952 a 1953 od ONV úkol navrhnout vesnické
boháãe (kulaky). Mezi osmiãkou zemûdûlcÛ nechybí ani Jan Vaculík, jenÏ
byl tou dobou jiÏ ve vûzení.28
Dochoval se i záznam z roku 1952, jehoÏ autorem je Vojtûch Jegla (roãník 1910), pﬁedseda vesnické organizace KSâ v Lobodicích. Jegla shrnul
VaculíkÛv pﬁípad dobovou rétorikou, pﬁiãemÏ mj. uvedl: „Do pole si vyjíÏdûl jako prav˘ statkáﬁ aÏ v 9 hodin dopoledne, zrána chodil hrát na varhany do kostela… Pan statkáﬁ mûl jiné zájmy, vybudoval si speciální laboratoﬁ, do které nepou‰tûl ani pﬁíslu‰níky svojí rodiny. Co tam vyrábûl, to
ukáÏe prÛzkum laboratoﬁe. A tak celému ﬁádûní tohoto vesnického boháãe
uãinilo konec SNB… Nyní je zaji‰tûn a obec i drobní a stﬁední zemûdûlci si
oddechnou po zbavení jednoho ‰kÛdce. Obãané z Lobodic i z blízkého okolí
budou míti pﬁíleÏitost se pﬁi veﬁejném pﬁelíãení lidového soudu s tímto ‰kÛdcem národa pﬁesvûdãit o tom, Ïe s takov˘mi lidmi jako je Vaculík, bychom
socialismus u nás nevybudovali.“ 29
Vaculík Ïil po návratu z vûzení se svou rodinou v Moravanech, odkud
7. záﬁí 1954 zaslal dopis okresnímu prokurátorovi v Kojetínû. Îádal navrácení laboratoﬁe, jeÏ byla souãástí zabavené usedlosti v Lobodicích. Îádost
vãetnû nûkter˘ch slovních obratÛ hodnû vypovídá o tehdej‰ím Vaculíkovû
du‰evním stavu, mj.: „Nevím, jak mi tehdy bylo rozumûno, ponûvadÏ jsem
byl velmi vzru‰en, /vidûl jsem v duchu pﬁed sebou mapu, znázorÀující politické rozvrstvení svûta, v nûmÏ se âSR úplnû ztrácí/ Netu‰il jsem, Ïe bude
sáhnuto i k vystûhování mé rodiny, s mal˘mi dûtmi.“ Vaculík dle sv˘ch slov
bojoval po propu‰tûní z vûzení o Ïivot, prodûlal nûkolik váÏn˘ch záchvatÛ,
ve vûzeÀské nemocnici ve Valdicích byl intravenosnû léãen dvojnásobn˘mi
dávkami pevitonu. Toho ãasu byl léãen u odborníka srdeãních chorob v Chotûboﬁi. Okresní prokurátor v Kojetínû se 17. záﬁí 1954 rozhodl nevyhovût
Vaculíkovû naléhavé Ïádosti a nepropustil zaﬁízení laboratoﬁe z propadlého jmûní.
Po zru‰ení farmy státních statkÛ v Moravanech byly objekty pﬁidûleny
místnímu JZD, kde byl Vaculík zamûstnán jako hlídaã s nízk˘m platem
(260 korun mûsíãnû). I s manÏelkou a dvûma nejmlad‰ími dûtmi byl odkázán na syna Jana, údrÏbáﬁe mlékárny v âáslavi. V‰ichni bydleli v bytû,
jenÏ byl zdravotní komisí ONV âáslav uznán za zdravotnû závadn˘. Jan
Vaculík ml. se chtûl po absolvování uãili‰tû v Chrudimi nastûhovat do domu
v Lobodicích, kam chtûl vzít i nezletilé sourozence a nemocné rodiãe. V dopisu z 3. ledna 1957 Ïádal radu ONV Kojetín o povolení pobytu v Lobodicích
pro sebe i ãtyﬁi zmínûné rodinné pﬁíslu‰níky. Jan Vaculík ml. uvedl, Ïe mu
zákaz pobytu v Lobodicích byl vysloven v˘mûrem ONV Kojetín z 8. dubna
1953 jako nezletilému synu Marie Vaculíkové. Ta se k synovû Ïádosti pﬁi-
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pojila vlastním nedatovan˘m dopisem. Dne 5. dubna 1957 v‰ak rada ONV
Kojetín Ïádosti obou zamítla a trvala na svém rozhodnutí z 8. dubna 1953.30
Bohumír ·téger (1908—1985), kulturní inspektor ONV Kojetín, sepsal
v ãervnu 1956 zprávu o konfiskátu po Vaculících. ·téger navrhoval ﬁadu
pﬁedmûtÛ pﬁedat muzeu v Tovaãovû, mj. star˘ plá‰È hanáckého (blaÈáckého) kroje, obraz Panny Marie âenstochovské s polsk˘m nápisem, staré knihy. Souãástí domu ãp. 48 je hanáck˘ Ïudr, jehoÏ oprava probûhla v roce
1957. Îudr existuje dodnes a patﬁí k malému mnoÏství dochovan˘ch ÏudrÛ na Hané.31
Okresní soud v Pﬁerovû rozhodl 22. kvûtna 1969 v neveﬁejném zasedání
o zahlazení odsouzení Jana Vaculíka. Rozsudky Lidového soudu Kojetín
z 20. kvûtna 1950 a 19. listopadu 1952 byly zahlazeny podle § 69 odst. 1 tr.
z. Zahlazení probûhlo na Ïádost Marie Vaculíkové, ponûvadÏ její manÏel Jan
zemﬁel 28. dubna 1964. Po pádu komunistického reÏimu se Okresní soud
v Pﬁerovû usnesl 20. záﬁí 1990 v neveﬁejném zasedání o Vaculíkovû soudní
rehabilitaci podle zákona ã. 119/90 Sb. Rozsudky z 20. kvûtna 1950
i 19. listopadu 1952 byly prohlá‰eny za zru‰ené, vãetnû dal‰ích rozhodnutí
ve stejn˘ch trestních vûcech. Pﬁedsedou senátu byl JUDr. Tomá‰ Vrána.32
V‰ichni potomci Jana Vaculíka Ïijí v Lobodicích ãi blízkém okolí. Na rozdíl od potomkÛ Aloise Hru‰áka se vrátili do míst, kde vyrÛstali.33

Struãné shrnutí ostatních pﬁípadÛ Akce Kulak v zaniklém
okresu Kojetín
Josef Bûlka se narodil 10. bﬁezna 1903 v Tvorovicích. Kromû základní ‰kolní docházky absolvoval dva roãníky zimní hospodáﬁské ‰koly v Kojetínû.
Pocházel z rolnické rodiny z Tvorovic, ale samostatnû hospodaﬁil na pﬁiÏenûném hospodáﬁství v Klopotovicích (ãp. 17), které zahrnovalo usedlost v cenû
500 000 korun a 19,50 hektarÛ polí a luk. Josef mûl s Annou, rozenou Kloboukovou (roãník 1903), syny Jaroslava (roãník 1928) a Franti‰ka (roãník
1932). Po druhé svûtové válce Bûlka vstoupil do lidové strany, v Klopotovicích byl jejím pﬁedsedou. V roce 1946 byl zvolen místopﬁedsedou MNV Klopotovice, v letech 1947—1948 byl dokonce pﬁedsedou MNV, ale v únoru 1948
byl z funkce odvolán. Ve stejné dobû zanikla v Klopotovicích lidová strana.
Dne 9. prosince 1952 se u Lidového soudu v Kojetínû konalo hlavní líãení s Josefem Bûlkou, kter˘ byl obvinûn z toho, Ïe v hospodáﬁském roce
28 SOkA Pﬁerov, fond MNV Lobodice, neinventarizováno, kronika z let 1921—1966. Dále MNV Lobodice navrhl tyto osoby: Zdráhal Jan ã. 45, Turovsk˘ Alois ã. 43, Kadlec Jan ã. 40, Doãkal Franti‰ek ã. 13, Pﬁecechtûl Vojtûch ã. 12, Vaculík Franti‰ek ã. 7
a Turovsk˘ Josef ã. 5. V roce 1953 se v Lobodicích po podzimní sklizni rozpadlo JZD I. typu, ani soukrom˘ sektor neplnil svoje povinnosti a pﬁib˘valo úpadkov˘ch hospodáﬁství. V roce 1955 bylo JZD v Lobodicích znovu zaloÏeno. Slavnostní rozorání
mezí probûhlo 21. 11. 1955. Josef Turovsk˘ spáchal 12. 5. 1957 sebevraÏdu. Soupis vesnick˘ch boháãÛ z Lobodic rovnûÏ zde:
SOkA Pﬁerov, fond MNV Lobodice, inv. ã. 29, karton 1. Rada ONV Kojetín v‰echny návrhy schválila 16. 1. 1953.
29 SOkA Pﬁerov, fond MNV Lobodice, inv. ã. 76, karton 4.
30 SOkA Pﬁerov, fond Lidov˘ soud Kojetín, inv. ã. 95, karton 42, sign. T 223/52.
31 SOkA Pﬁerov, fond ONV Kojetín, inv. ã. 920, karton 363. Zpráva zaãíná tímto odstavcem: „Mûl jsem moÏnost shlédnouti vãera
stav (zbytkÛ) mobiliarií konfiskátu ve v˘mûnû Vaculíkova domu v Lobodicích ã. 48. Z MNV tam s námi nebyl nikdo (omluvili se
polními pracemi), se mnou tam byl s. prof. J. Kopﬁiva kvÛli chemikáliím. Pﬁivolali jsme paní ze sousedství, abychom nevcházeli do otevﬁeného objektu sami. Tyto ﬁádky mají b˘t úﬁední zprávou a nikoli novináﬁsk˘m líãením hrÛzy a obrazu spu‰tûní, proto
vûcnû…“ Podobn˘ zpÛsob psaní nebyl ·tégerovi rozhodnû cizí a dá se dokumentovat v ﬁadû jin˘ch písemností.
32 SOkA Pﬁerov, fond Lidov˘ soud Kojetín, inv. ã. 95, karton 42, sign. T 223/52. Údaje o rehabilitaci uvedeny zãásti zde: SOkA Pﬁerov, fond Lidov˘ soud Kojetín, inv. ã. 93, karton 29, sign. T 132/50.
33 Jan Vaculík ml. (roãník 1939) mnû pﬁislíbil rozhovor o tom, jak probíhala perzekuce jeho rodiny. Rozhovor se nakonec neuskuteãnil kvÛli ãasovému zaneprázdnûní pana Vaculíka. Studie tak byla ochuzena o v˘povûì pamûtníka událostí.
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1951/1952 povrchnû obdûlal pÛdu a nedostateãnû ji hnojil, ãímÏ sníÏil pﬁedpoklady pro plánované v˘nosy plodin, jeÏ se nakonec i uskuteãnily. Co se
t˘ãe hovûzího a vepﬁového dobytka, nedodrÏel plánovan˘ stav a ‰patnû
krmil. Z dodávek na rok 1952 nedodal do konce tﬁetího ãtvrtletí 8,20 q obilí, 7,88 q hovûzího masa, 6,23 q vepﬁového masa, 1 309 vajec a 4 919 litrÛ
mléka. Jeho jednání bylo vyhodnoceno jako trestn˘ ãin ohroÏení jednotného hospodáﬁského plánu (podle § 135 odstavce 1, 2 tr. z.). Bûlka byl nepodmínûnû odsouzen k trestu odnûtí svobody na osm mûsícÛ, k penûÏitému trestu ve v˘‰i 30 000 korun (pﬁi nedobytnosti k náhradnímu trestu odnûtí svobody na ãtyﬁi mûsíce), ke ztrátû ãestn˘ch obãansk˘ch práv na tﬁi roky, jeho
jmûní propadlo a v neposlední ﬁadû byl vysloven zákaz pobytu v Klopotovicích navÏdy.34
Bûlkova rodina byla 7. ledna 1953 pﬁestûhována do obce Nebﬁenice-Popoviãky v okrese ¤íãany,35 témûﬁ 250 kilometrÛ od Klopotovic. Údaje o Bûlkovû úmrtí se nepodaﬁilo zjistit.
Po pádu komunistického reÏimu byl Josef Bûlka rehabilitován podle
zákona ã. 119/90 Sb. Okresní soud v Pﬁerovû se o tom usnesl 20. února 1991
v neveﬁejném zasedání, kdy byl rozsudek Lidového soudu v Kojetínû
z 9. prosince 1952 prohlá‰en za zru‰en˘.36
Cyril Gefing se narodil 22. ﬁíjna 1896 v Pavlovicích u Kojetína, kde také
absolvoval obecnou ‰kolu. V roce 1926 se oÏenil s Josefou, rozenou Folt˘novou (roãník 1906), z nedalek˘ch Unãic. ManÏelé byli spolumajiteli hospodáﬁské usedlosti a 27 hektarÛ polí. Metodûj, CyrilÛv otec, koupil v roce
1912 ml˘n v Pavlovicích u Kojetína. KdyÏ Metodûj o tﬁicet let pozdûji zemﬁel, pﬁipadl ml˘n Cyrilovi.37 Cyril a Josefa spolu mûli dcery AneÏku Exnerovou (roãník 1928) a Evu Coufalíkovou (roãník 1931). Za první republiky
byl Cyril postupnû ãlenem lidové strany a agrární strany, rovnûÏ patﬁil ke
spolku Orel. V letech 1945—1948 byl ãlenem národnû socialistické strany.
Podle rozsudku Lidového soudu v Kojetínû z 15. prosince 1952 Gefing
nedostateãnû krmil hovûzí a vepﬁov˘ dobytek, ãímÏ sníÏil jeho uÏitkovost. Do
konce tﬁetího kvartálu 1952 nedodal 671 kg vepﬁového masa a 3 689 litrÛ
mléka. Neplnûním povinností svého povolání spáchal trestn˘ ãin ohroÏení
jednotného hospodáﬁského plánu (podle § 135 odstavce 1, 2 tr. z.). Byl nepodmínûnû odsouzen k trestu odnûtí svobody na ‰est mûsícÛ a k penûÏitému trestu 80 000 korun (pﬁi nedobytnosti k náhradnímu trestu odnûtí svobody na
dal‰ích ‰est mûsícÛ). Po odvolání prokurátora dr. Vladimíra Klanga se
24. bﬁezna 1953 konalo u Krajského soudu v Olomouci veﬁejné odvolací líãení. Klangovo odvolání bylo do v˘roku o vinû a trestu zamítnuto. Krajsk˘ soud
potvrdil rozhodnutí Lidového soudu v Kojetínû z 15. prosince 1952.38
Kronika Pavlovic u Kojetína líãí GefingÛv pﬁípad lakonicky: „Cyril Gefing,
zemûdûlec ã. 19, byl pro trvalé neplnûní dodávek Ïivoãi‰né v˘roby vzat na
podzim do vazby okresní bezpeãnosti v Kojetínû a na jeho hospodáﬁství zavedena národní správa. Správcem ustanoven Jan Koutn˘ ã. 104.“ 39
Jednalo se o nejménû drastick˘ pﬁípad Akce Kulak v okrese Kojetín,
vÏdyÈ u Gefinga nebyl vysloven mj. zákaz pobytu v Pavlovicích u Kojetína
navÏdy a jeho rodina nebyla vystûhována. Podle dobového soupisu k akci
se vyskytlo celkem 188 pﬁípadÛ, kdy bylo pÛvodní rozhodnutí o vystûhování zru‰eno.40
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Opatﬁení podle smûrnic tﬁí ministrÛ u Hamerleho a Nesvadby. SOkA Pﬁerov

Cyril Gefing zemﬁel v roce 1980, jeho manÏelka Josefa o ‰est let pozdûji.41
Rehabilitace Cyrila Gefinga se uskuteãnila v prÛbûhu neveﬁejného zasedání Okresního soudu v Pﬁerovû dne 21. února 1991. Rozsudky z 15. prosince 1952 a 24. bﬁezna 1953 byly podle zákona ã. 119/90 Sb. prohlá‰eny
za zru‰ené.42
34 SOkA Pﬁerov, fond Lidov˘ soud Kojetín, inv. ã. 95, karton 43, sign. T 239/52. BûlkÛv pﬁípad je velmi struãnû zmínûn v P¤IDAL,
J.: Konec selského stavu na Olomoucku. Olomouc 2009, s. 90.
35 BLAÎEK, P. — JECH, K. — KUBÁLEK, M. a kol: Akce „K“. Vyhnání sedlákÛ a jejich rodin z usedlostí v padesát˘ch letech. Studie, seznamy a dokumenty. Praha 2010, s. 357.
36 SOkA Pﬁerov, fond Lidov˘ soud Kojetín, inv. ã. 95, karton 43, sign. T 239/52.
37 Dne 15. 11. 1923 byl Cyril Gefing postﬁelen pﬁi loupeÏném pﬁepadení ml˘na. Kronika dokonce uvádí, Ïe se jednalo o smrtelné
postﬁelení, av‰ak o pár ﬁádkÛ dále správnû upozorÀuje na zdárné uzdravení pﬁepadeného. Oba pachatelé zloãinu byli v roce 1924
odsouzeni k trestu odnûtí svobody na pût a ‰est let. Viz SOkA Prostûjov, fond Archiv obce Pavlovice u Kojetína, inv. ã. 8.
38 SOkA Pﬁerov, fond Lidov˘ soud Kojetín, inv. ã. 95, karton 43, sign. T 240/52.
39 SOkA Prostûjov, fond MNV Pavlovice u Kojetína, inv. ã. 103. GefingÛv ml˘n, v nûmÏ byl nájemcem Jan Pﬁecechtûl, byl podle
kroniky uzavﬁen jiÏ v roce 1951, ale ‰rotovník ml˘na byl ONV povolen k dal‰ímu pouÏívání pro malé a stﬁední zemûdûlce.
40 BLAÎEK, P. — JECH, K. — KUBÁLEK, M. a kol: Akce „K“. Vyhnání sedlákÛ a jejich rodin z usedlostí v padesát˘ch letech. Studie, seznamy a dokumenty. Praha 2010, s. 518—521. Cyril Gefing je v seznamu uveden pod ãíslem 23.
41 Hrob rodiny Gefingovy v Pavlovicích u Kojetína. Eva Coufalíková, mlad‰í dcera Cyrila Gefinga, zemﬁela v roce 2000.
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Hugo Hamerle se narodil 2. kvûtna 1893 v Dobromilicích. Po ukonãení
základní ‰kolní docházky absolvoval dvoulet˘ hospodáﬁsk˘ zimní kurs.
V roce 1919 se oÏenil s Hedvikou Skácelovou (roãník 1895) z Koválovic
u Ti‰tína. Hugo a Hedvika mûli dcery Helenu (roãník 1921) a Milu‰i (roãník 1929). Helena se v roce 1942 provdala za Ing. Vávru, kter˘ na zaãátku
padesát˘ch let pracoval na Krajském národním v˘boru v Brnû. Hugo vûnoval páru pﬁes osm hektarÛ pÛdy a dÛm v Dobromilicích (ãp. 117). Milu‰e
si v roce 1948 vzala za muÏe Jana Nesvadbu. Tomuto páru Hugo vûnoval
pﬁes 15 hektarÛ zemûdûlské pÛdy a hospodáﬁskou usedlost (ãp. 120). V roce
1952 Hamerle obhospodaﬁoval 12,37 hektarÛ pÛdy a vlastnil dva domy
v Dobromilicích (ãp. 118, 281). Za první republiky byl organizován v Domovinû, odnoÏi agrární strany. Ve stejné dobû byl ãlenem v˘boru spoleãenské
záloÏny v Dobromilicích, akcionáﬁem cukrovaru v Nûmãicích nad Hanou
a mûl podíly rovnûÏ v lihovaru v Ti‰tínû a v mlékárnû v Nezamyslicích.
Jan Nesvadba se narodil 12. ãervna 1919 v Dobromilicích. Absolvoval pût
let obecné a tﬁi roky mû‰Èanské ‰koly v Dobromilicích a dva roãníky zimní
hospodáﬁské ‰koly v Kojetínû. V roce 1948 se oÏenil s Milu‰í Hamerlovou.
V roce 1949 se jim narodila dcera Helena a koncem roku 1951 syn Jan.43
V roce 1952 manÏelé Nesvadbovi vlastnili celkem 19,53 hektarÛ orné pÛdy
a usedlost (ãp. 120).
Dne 14. kvûtna 1952 vynesl Lidov˘ soud v Kojetínû rozsudek. Hugo
Hamerle a jeho zeÈ Jan Nesvadba byli podle rozsudku vinni tím, Ïe jako
samostatní zemûdûlci, hospodaﬁící spoleãnû, v letech 1950—1951 úmyslnû
neobdûlali pÛdu, neprovedli osev, nezastájili a ﬁádnû neo‰etﬁovali hovûzí
a vepﬁov˘ dobytek, nepeãovali o hospodáﬁské stroje, ãímÏ sníÏili v˘nos pÛdy
a uÏitkovost dobytka a uvedli své hospodáﬁství, kterého se chtûli zbavit, do
‰patného stavu. Oba téÏ nesplnili dodávkové povinnosti. Hamerle nedodal
v roce 1950 celkem 572 litrÛ mléka a 8,92 q vepﬁového masa, v roce 1951
jiÏ 5 779 litrÛ mléka, 670 q cukrovky, 1,18 q hovûzího masa, 2,44 q vepﬁového masa, 181 vajec, 3,15 kg drÛbeÏe a 7,23 q obilí. Jan Nesvadba nedodal v roce 1950 také 4 299 litrÛ mléka, v následujícím roce 9 447 litrÛ mléka, 612,3 q cukrovky, 8,98 q hovûzího masa, 188 vajec a 25,50 q brambor.
Neplnûním a poru‰ením povinností svého povolání v úmyslu ztûÏovat provádûní jednotného hospodáﬁského plánu v úseku v˘Ïivy spáchali trestn˘
ãin sabotáÏe (podle § 85 odst. 1 písm. a/ tr. z.). Nepodmínûné odsouzení
u obou zemûdûlcÛ zahrnovalo trest odnûtí svobody na dva roky, ztrátu ãestn˘ch obãansk˘ch práv na pût let, propadnutí jmûní a doÏivotní zákaz pobytu v Dobromilicích. Hamerlemu byl uloÏen penûÏit˘ trest ve v˘‰i 20 000
korun (pﬁi nedobytnosti náhradní trest odnûtí svobody na tﬁi mûsíce),
Nesvadbovi penûÏit˘ trest ve v˘‰i 30 000 korun (pﬁi nedobytnosti náhradní trest odnûtí svobody na ãtyﬁi mûsíce).44
Blízcí pﬁíbuzní Hamerleho a Nesvadby byli 26. listopadu 1952 vystûhováni do Dobroãovic v tehdej‰ím okrese âesk˘ Brod,45 tzn. témûﬁ 250 kilometrÛ od Dobromilic. Údaje o úmrtí Hamerleho a Nesvadby se nepodaﬁilo
zjistit.
Rehabilitace Huga Hamerleho a Jana Nesvadby probûhla bûhem neveﬁejného zasedání Okresního soudu v Pﬁerovû dne 6. záﬁí 1990. Rozsudky
ze dne 14. kvûtna 1952 byly podle zákona ã. 119/90 Sb. prohlá‰eny za zru-
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‰ené. Stejnû jako v ostatních pﬁípadech byly zru‰eny i dal‰í rozhodnutí
v trestní vûci, obsahovû navazující na zru‰en˘ rozsudek.46

Závûr
Uvedené pﬁípady odsouzení zemûdûlcÛ z okresu Kojetín se od sebe pﬁíli‰ neli‰í, ponûvadÏ se jedná o obûti Akce Kulak z poãátku padesát˘ch let
20. století. Represivní postup vÛãi obûtem byl velmi podobn˘, zakládal se
na obvinûní z neplnûní povinností, zejména neplnûní dodávek zemûdûlsk˘ch produktÛ. Pﬁitom v soudních spisech stojí ãerné na bílém, Ïe obvinûní nemûli s plnûním problémy do roku 1948. Po nástupu komunistÛ
k moci se to zmûnilo z dÛvodu represe soukrom˘ch zemûdûlcÛ, pﬁedev‰ím
s vût‰í v˘mûrou pÛdy (vût‰inou nad 15 hektarÛ). ReÏim jim zvy‰oval dodávky, aby je rolníci nemohli splnit. Ani odvolání se na nepﬁíznivé poãasí, ﬁádûní ‰kÛdcÛ ãi jiné negativní okolnosti obvinûn˘m nepomohla.
Hru‰ák, Vaculík i dvojice z Dobromilic (Hamerle, Nesvadba) byli odsouzeni za sabotáÏ (podle § 85), Bûlka s Gefingem „jen“ za ohroÏení jednotného hospodáﬁského plánu (podle § 135). Z toho dÛvodu byly tresty u prvních
ãtyﬁ zemûdûlcÛ tvrd‰í — odnûtí svobody na jeden a pÛl aÏ dva roky, ztráta
ãestn˘ch obãansk˘ch práv na tﬁi aÏ pût let, propadnutí jmûní a penûÏní pokuty ve v˘‰i 10 000 — 30 000 korun. Bûlka obdrÏel trest odnûtí svobody na
osm mûsícÛ, penûÏní trest ve v˘‰i 30 000 korun, ztratil obãanská práva na
tﬁi roky a jeho jmûní propadlo. Gefing byl odsouzen k trestu odnûtí svobody
na pÛl roku a k vysoké penûÏní pokutû 80 000 korun. Gefing mûl ‰tûstí
v ne‰tûstí, protoÏe v jeho pﬁípadû nebyl vysloven trest doÏivotního zákazu
pobytu. Jeho rodina nebyla z Pavlovic u Kojetína vystûhována a jemu byl
po v˘konu trestu umoÏnûn návrat do obce. V rámci Akce Kulak se vyskytlo málo obdobn˘ch pﬁípadÛ. Rodiny zb˘vajících zemûdûlcÛ byly vystûhovány do vzdálen˘ch oblastí âeskoslovenska. Vaculíkovi, Bûlkovi, Hamerlovi
a Nesvadbovi do stﬁedních âech, Hru‰ákovi dokonce aÏ do severních âech.
Perzekuovaná ‰estice zemûdûlcÛ z Kojetínska obhospodaﬁovala od 12,5
do 27 hektarÛ orné pÛdy.
Není bez zajímavosti ãastá angaÏovanost zemûdûlcÛ v politick˘ch stranách, jeÏ byly trnem v oãích komunistÛ. Hamerle, Hru‰ák, Vaculík a Gefing
patﬁili za první republiky k agrární stranû. Gefing byl jiÏ pﬁedtím ãlenem
lidové strany. Hru‰ák a Gefing vstoupili po roce 1945 do národnû socialistické strany, Vaculík a Bûlka se ve stejné dobû stali ãleny lidové strany.
Bûlka byl dokonce krátce pﬁedsedou Místního národního v˘boru v Klopotovicích.
Vût‰ina obûtí Akce Kulak v okrese Kojetín mûla tehdy stﬁední vûk. Hru‰ák mûl jiÏ 63 let, Hamerlemu a Gefingovi do ‰edesátky také moc nechy42 SOkA Pﬁerov, fond Lidov˘ soud Kojetín, inv. ã. 95, karton 43, sign. T 240/52.
43 Údaje o narození Hedviky Hamerlové, Milu‰e Nesvadbové a jejich dûtí Heleny a Jana viz SOkA Pﬁerov, fond ONV Kojetín, inv.
ã. 134, karton 33.
44 SOkA Pﬁerov, fond Lidov˘ soud Kojetín, inv. ã. 95, karton 39, sign. T 88/1952. O kalvárii Hamerleho a Nesvadby se zmiÀuje rovnûÏ Jan Pﬁidal, pﬁiãemÏ uvádí nepﬁesné údaje o délce vûznûní obou zemûdûlcÛ. Viz P¤IDAL, J.: Konec selského stavu na Olomoucku. Olomouc 2009, s. 101—102.
45 BLAÎEK, P. — JECH, K. — KUBÁLEK, M. a kol: Akce „K“. Vyhnání sedlákÛ a jejich rodin z usedlostí v padesát˘ch letech. Studie, seznamy a dokumenty. Praha 2010, s. 341. Hamerle pracoval po v˘konu trestu na hospodáﬁství státních statkÛ v Dobroãovicích jako dûlník a hlídaã. Viz P¤IDAL, J.: Konec selského stavu na Olomoucku. Olomouc 2009, s. 102.
46 SOkA Pﬁerov, fond Lidov˘ soud Kojetín, inv. ã. 95, karton 39, sign. T 88/1952.
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bûlo, Vaculík s Bûlkou mûli okolo padesáti let. Nesvadba byl jednoznaãnû
nejmlad‰í, protoÏe se v roce 1952 doÏil teprve 33 let.
Nezletilé potomky mûli v roce 1952 Nesvadba (2), Hru‰ák (2) a Vaculík
(3). Potomci ostatních tﬁí zemûdûlcÛ mûli jiÏ 20 a více let.

Perzekuci soukrom˘ch zemûdûlcÛ v okrese Kojetín lze srovnat s perzekucí sedlákÛ v osadû Símﬁe na Hranicku, neboÈ v obou pﬁípadech mluvíme
o Akci Kulak. V archivním fondu ONV Hranice byly nalezeny zápisy z porad
ONV (3. a 31. bﬁezna 1952), na nichÏ se projednávala likvidace hospodáﬁsk˘ch usedlostí v Símﬁi a jejich pﬁevzetí národním podnikem âeskoslovenské státní statky. První porada probûhla je‰tû pﬁed soudními ﬁízeními se
zemûdûlci, obû dvû pﬁed vystûhováním jejich rodin. Záznam obdobné porady ONV Kojetín z 29. února 1952 se zab˘vá pouze dvojicí zemûdûlcÛ z Dobromilic. Podobné záznamy k Bûlkovi, Gefingovi, Hru‰ákovi a Vaculíkovi
nebyly v archiváliích Státního okresního archivu Pﬁerov nalezeny. Okresní
národní v˘bor v Kojetínû se v‰ak nepochybnû zab˘val i jejich perzekucí.
Soukromí zemûdûlci ze Símﬁe nemûli s plnûním povinností, plynoucích
z jejich povolání, Ïádn˘ problém do roku 1948. V tomto ohledu na tom byli
stejnû jako sexteto hospodáﬁÛ z okresu Kojetín. Vysvûtlení je jednoduché
— represivní politika komunistického âeskoslovenska vÛãi soukrom˘m
zemûdûlcÛm s vût‰í v˘mûrou pÛdy. Hospodáﬁi ze Símﬁe mûli je‰tû více pÛdy
neÏ Hru‰ák, Vaculík a zb˘vající ãtyﬁi zemûdûlci z Kojetínska. Obûti Akce
Kulak ze Símﬁe byly vût‰inou mlad‰í neÏ obûti z okresu Kojetín, mûly rovnûÏ vût‰í poãet mal˘ch dûtí. Simer‰tí zemûdûlci byli ménû politicky angaÏovaní. Za zmínku stojí krátkodobé ãlenství Antonína VaÀka v KSâ a Akãním v˘boru Národní fronty v Sobûchlebích. Ostatní zemûdûlci z okresÛ Hranice a Kojetín, perzekuovaní v rámci Akce Kulak, se buì politicky neangaÏovali, nebo byli v prÛbûhu Ïivota ãleny nekomunistick˘ch stran (agrární, lidové, národnû socialistické).
V‰ichni ãtyﬁi zemûdûlci ze Símﬁe se odvolali proti rozsudkÛm Lidového
soudu Hranice. Nijak si tím v‰ak nepomohli, protoÏe Krajsk˘ soud v Olomouci jim udûlil je‰tû tvrd‰í tresty. Z ‰estice obûtí Akce K v okrese Kojetín
se pouze v Gefingovû pﬁípadû konalo odvolací líãení u Krajského soudu
v Olomouci. V pﬁípadû okresÛ Hranice i Kojetín byla ãást zemûdûlcÛ odsouzena za sabotáÏ a ãást za ohroÏení jednotného hospodáﬁského plánu. TéÏ
vynesené tresty byly velmi podobné. Rodiny témûﬁ v‰ech zemûdûlcÛ byly
vystûhovány do âech, v˘jimky pﬁedstavují Gefingova rodina, jeÏ zÛstala
v Pavlovicích u Kojetína, a manÏelka Antonína VaÀka, jeÏ byla v roce 1952
tûhotná. Proto jí bylo umoÏnûno doãasnû zÛstat u rodiãÛ v Blazicích na KromûﬁíÏsku. Ani pozdûji nebyla vystûhována a spolu s manÏelem Ïila poblíÏ
Símﬁe, pﬁedchozího bydli‰tû.
Soukromí zemûdûlci ze Símﬁe se angaÏovali v protinacistickém odboji,
kdyÏ koncem války zásobovali a jinak pomáhali partyzánÛm na Záhoﬁí.
Ani u jednoho z ‰estice obûtí Akce Kulak z okresu Kojetín jsem obdobnou
ãinnost nezjistil.
Bûlka, Gefing, Hamerle, Hru‰ák, Nesvadba, Vaculík i ãtyﬁi soukromí
zemûdûlci ze Símﬁe byli v letech 1990—1991 rehabilitováni. O zru‰ení
nespravedliv˘ch rozsudkÛ z období stalinismu vût‰inou poÏádali potomci
stíhan˘ch zemûdûlcÛ.
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Pﬁi‰el od ﬁek babylonsk˘ch
Obãanská válka v Rusku vyhnala do svûta poãetnou intelektuální obec,
mezi nimi také nemalé mnoÏství spisovatelÛ. Nejeden z nich del‰í nebo
krat‰í dobu pob˘val rovnûÏ v âeskoslovensku. Málokter˘ z nich setrval
v novû vzniklém státû trvale. Jistou v˘jimku pﬁedstavoval Josif Kallinikov,
narozen˘ v Orlu v lednu 1890. Do âeskoslovenska pﬁibyl roku 1922; tehdy
je‰tû nevûdûl, Ïe se mu mladá republika stane osudem. O svém vztahu
k tomuto státu po desíti letech napsal: „V âeskoslovensku jsem se stal spisovatelem, v âeskoslovensku jsem mohl pracovat a Ïít, zde jsem proÏil deset
let intenzívního Ïivota, zde jsem zaãal nov˘ Ïivot.“
âesk˘ ãtenáﬁ se obeznamoval s Kallinikovov˘m dílem postupnû. Jist˘m
paradoxem je, Ïe nejprve autora poznal jako literárního historika, pﬁesnûji literárního psychologa. V roce 1931 vydal totiÏ Kallinikov monografii
s názvem Lev Tolstoj — tragédie sexuální. Zamûﬁení této práce je jednoznaãnû vetknuto do jejího titulu. Tolstoj a jeho dílo se stalo mnoh˘m rusk˘m exilov˘m spisovatelÛm vzorem, pobídkou a pﬁedmûtem anal˘z. NejdÛslednûji ‰el touto cestou Dmitrij MereÏkovskij, kter˘ se k Tolstému nûkolikrát vrátil. Tímto smûrem se ubíral i Kallinikov, jenÏ do tolstojovské
monografie promítl mnohé ze sv˘ch psychologick˘ch problémÛ (v druhé
polovinû dvacát˘ch let proÏil totiÏ hlubokou osobní a rodinnou krizi).
Teprve roku 1932 se Kallinikov pﬁedstavil románovou trilogií Mnichové a Ïeny (v originále Mo‰ãi, tj. Ostatky). Rozmûrné dílo podává obraz nejen
o neﬁestném Ïivotû v pravoslavn˘ch klá‰teﬁích, ale také prohloubené svûdectví o ruském spoleãenském Ïivotû od poãátku století do bol‰evické revoluce. Posmrtnû pak vy‰el KallinikovÛv román Pﬁi ﬁekách babylonsk˘ch,
zachycující konec Bílé armády na Rusi a bídnou a nespokojenou existenci
jejích pﬁíslu‰níkÛ v egyptské emigraci (ponûkud nebûÏn˘ název díla je pﬁevzat z Knihy ÏalmÛ).
Josif Kallinikov patﬁí k tûm zﬁídkav˘m prozaikÛm, kteﬁí tíhnou k rozmûrn˘m románov˘m plátnÛm — Mnichové a Ïeny jsou trilogií, Pﬁi ﬁekách
babylonsk˘ch je dilogie. Poslednû jmenovan˘ román mûl pﬁitom b˘t prvním dílem nedokonãené trilogie nazvané Chaos.
Kallinikov nebyl ãlenem Ïádné exilové literární skupiny a nesblíÏil se s Ïádn˘m centrem ruské emigrace. Bylo to nepochybnû dáno jeho psychou a také
tím, Ïe byl levicovû zamûﬁen. Svûdãí o tom pﬁedev‰ím román Pﬁi ﬁekách babylonsk˘ch, jenÏ je dÛraznou kritikou Bílé armády a jejích trosek, pﬁeÏívajících
v egyptské internaci pod anglickou patronací. Autorovu levicovou orientaci
ztûlesÀuje v románû pﬁedev‰ím jeho ústﬁední postava Volgin, jenÏ — aã b˘val˘ pﬁíslu‰ník Dûnikinovy armády — nakonec roz‰iﬁuje sovûtské propagandistické materiály. Není proto divu, Ïe byl Kallinikov v Moskvû uÏ ve dvacát˘ch
letech vydáván; nepochybnû v tomto smûru nemalou roli sehrál zejména
Maxim Gorkij, s nímÏ se mlad˘ spisovatel seznámil uÏ na poãátku své lite-
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rární dráhy. Sovûtská pﬁízeÀ v‰ak
netrvala dlouho a Kallinikov byl
z domácího kulturního povûdomí
vymazán. K postavû Volgina tﬁeba
dodat, Ïe autorovy sympatie jsou plnû
na jeho stranû — vûdomû jej obdaﬁil
pﬁíznaãn˘m a promlouvajícím jménem. Není pochyb, Ïe jde o postavu do
znaãné míry autobiografickou, vedle
shodn˘ch Ïivotních osudÛ o tom svûdãí i skuteãnost, Ïe Volgin podobnû
jako jeho tvÛrce pí‰e básnû. Kallinikov jimi vstoupil uÏ v desát˘ch letech
do literatury, jeho první sbírka se
Hrob Kallinikova na hranickém hﬁbitovû
nadnesenû jmenuje Okﬁídlené písnû.
âeskoslovensk˘ stát Kallinikova
pﬁijal, hor‰í uÏ to bylo s ohlasem jeho tvorby. Jediného sympatizujícího kritika na‰el v Marii Majerové, která psala jak o trilogii Mnichové a Ïeny (âin
6, 1934), tak o románû Pﬁi ﬁekách babylonsk˘ch (âin 8, 1936). Mûla pro
Kallinikovovo dílo porozumûní, coÏ bylo dáno jejím prozaick˘m naturelem,
jejím smyslem pro nároãnou práci nad textem a s textem.
Zcela jinak tomu bylo s ostatními kritiky. F. X. ·alda Kallinikovovu tolstojovskou publikaci v podstatû odmítl: „Co zde podává Kallinikov, není nic
víc neÏ nejhrub‰í materie, hlína nebo kámen, z níÏ sochaﬁ tvoﬁí; co Tolstoj
vyvedl z této materie, je pravé a vlastní dílo jeho jedineãné tvoﬁivosti básnické, jejíÏ kvality se musí hledat v jeho konstituci karakterovû básnické —
a nikde jinde; zejména ne v záÏitcích Ïivotn˘ch, o nûÏ se koneckoncÛ sdílí
Tolstoj se znaãn˘m poãtem autorÛ jin˘ch“ (·aldÛv zápisník 4, 1931—1932).
Je‰tû drsnûj‰ího pﬁijetí se dostalo jeho velk˘m románÛm. Marxista Bedﬁich
Václavek své mínûní o trilogii Mnichové a Ïeny vepsal jiÏ do názvu své recenze: Revoluce zk˘ãaﬁená. V závûru posudku oznaãil román za „kﬁiklav˘ barvotisk slátan˘ z nejpust‰ího diletantismu my‰lenkového“ (Tvorba 7, 1932).
U marxisty, hodnotícího románové dílo zachycující také ﬁíjnovou revoluci,
takov˘ postoj nepﬁekvapuje, ale obdobn˘, ne-li kritiãtûj‰í tón najdeme
i v posudku katolíka Oldﬁicha Králíka, jenÏ o dilogii Pﬁi ﬁekách babylonsk˘ch napsal: „Spisovatel promarnil moÏnosti sloÏitého tématu, nemûl odvahu sestoupit do pekla bûÏeneckého tábora, upadl do pohodlného vyprávûní
o chytráck˘ch úskocích pﬁed tíhou osudu.“ Na jiném místû recenze uvedl, Ïe
Kallinikov „maluje pomyjemi“ (Listy pro umûní a kritiku 4, 1936).
Josif Kallinikov je nepochybnû naturalista, mnohdy pﬁíli‰n˘ a jednostrann˘ naturalista. Pﬁesto se v‰ak v jeho textech objeví nejeden postﬁeh
a nejedna my‰lenka, jeÏ svûdãí o jeho vidoucnosti. V druhém svazku románu Pﬁi ﬁekách babylonsk˘ch k nim patﬁí napﬁ. toto vystiÏení arabského
obydlí: „Vchod do domu byl tmav˘ a v jeho tmû zanikalo svûtlo i pravda.“
Jak jednoduché a sloÏité zároveÀ.
Josif Kallinikov se léãil v lázních Teplice nad Beãvou, kde 4. kvûtna 1934
podlehl své nemoci. Pohﬁben je v Hranicích na Moravû (hrob ãíslo 160). Pﬁi
pohﬁbu nad jeho rakví promluvil Josef Kopta, jenÏ patﬁil do nemalého poãtu
ãesk˘ch spisovatelÛ, jeÏ Kallinikov pﬁekládal do ru‰tiny.
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Ing. Jiﬁí Lazebníãek osmdesátilet˘
Dendrolog, mykolog, cestovatel, v˘znamná osobnost vûdeckého a spoleãenského Ïivota. PÛvodem Olomouãan, narodil se zde 9. ãervna 1934. Vzdûlání ale získal v Brnû, kam se jeho rodiãe pﬁestûhovali za prací. Absolvoval
brnûnské reálné gymnázium, roku 1957 ukonãil studium na Lesnické fakultû Vysoké ‰koly zemûdûlské v Brnû.
Po absolvování vysoké ‰koly nastoupil jako lesní inÏen˘r do funkce typologa lesÛ ve ·kolním lesním podniku Lesnické fakulty V·Z ve Kﬁtinách.
Na poãátku 60. let byl v téÏe profesi zamûstnán v Ústavu pro hospodáﬁskou úpravu lesÛ v Olomouci. Jeho dal‰ím pÛsobi‰tûm se stalo Slezské
muzeum v Opavû, kdyÏ byl na základû konkurzu pﬁijat na místo dendrologa do Krajského arboreta v Novém Dvoﬁe u Opavy. V té dobû provádûl
také dendrologick˘ v˘zkum v parcích severov˘chodní a jiÏní Moravy, podílel se na zaloÏení dendrologické laboratoﬁe a sbírky semen. Pﬁi Slezském
muzeu zaloÏil roku 1962 mykologick˘ krouÏek.
V roce 1963 byl pﬁijat jako stipendista do brnûnské poboãky Botanického ústavu âeskoslovenské akademie vûd. Patﬁil k nejbliÏ‰ím spolupracovníkÛm RNDr. Franti‰ka ·mardy, se kter˘m provádûl napﬁ. Mykologick˘
v˘zkum Moravy a západního Slovenska. Podílel se na mezinárodní akci
Mapování sto druhÛ evropsk˘ch makromycetÛ. V roce 1964 spolupracoval
na pﬁípravû svûtové v˘stavy Houby — Fungi v Moravském muzeu v Brnû.
Po reorganizaci brnûnské poboãky Botanického ústavu âSAV pÛsobil jako
asistent-technik na katedﬁe mezinárodního biologického programu (IBP)
V·Z v Brnû, spolupracoval na vybudování jejích pracovi‰È v Lednici
a v Sobû‰icích u Brna. Ve vûdecké práci se soustﬁedil na zji‰Èování primární
produkce biomasy luÏního lesa.
V roce 1972 pﬁe‰el do Ústavu pro hospodáﬁskou úpravu vojensk˘ch lesÛ
v Praze na pracovi‰tû ve Velké Bystﬁici u Olomouce. Provádûl typologick˘
v˘zkum a typologická mapování na více neÏ 53 lesních celcích. Podílel se
na navrhování a vyhla‰ování genov˘ch základen lesních dﬁevin, na projektování semenn˘ch plantáÏí modﬁínu a borovice.
Dal‰í oblastí Lazebníãkov˘ch odborn˘ch zájmÛ je mykologie. Její koﬁeny nalézáme opût uÏ v dobû gymnaziálních studií. Na poãátku 70. let zpracoval lesnické, mykologické a botanické podklady pro vyhlá‰ení první ãeskoslovenské mykologické pﬁírodní rezervace BosonoÏsk˘ háj.
Hlubok˘ch odborn˘ch znalostí dokázal vÏdy vyuÏít i v praktickém Ïivotû, aÈ uÏ jako popularizátor formou pﬁedná‰kové ãinnosti, pﬁi vedení desítek botanick˘ch a mykologick˘ch exkurzí v Brnû, Opavû, Olomouci aj. Od
roku 1964 se zab˘vá také ochranou hub a jejich Ïivotního prostﬁedí, a to
nejen u nás, ale i v mezinárodním mûﬁítku. Zúãastnil se desítek odborn˘ch
konferencí u nás i v zahraniãí i nûkolika kongresÛ evropsk˘ch mykologÛ,
napﬁ. v Polsku (1966), Dánsku (1971), Maìarsku (1978), kde navrhl vytvo-
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UÏ tradiãní v˘stava hub ve Vlastivûdném muzeu ·umperk má ﬁadu sv˘ch pﬁíznivcÛ

ﬁení Evropské komise pro ochranu hub a jejich pﬁírodního prostﬁedí (ECPF).
Sám v ní pÛsobil jako ãlen-korespondent.
K celoÏivotním zájmÛm Jiﬁího Lazebníãka patﬁí geobotanické mapování.
Podílel se na zpracování Geobotanické mapy âeské republiky a Geobotanické mapy Slovenska. Jeho texty najdeme také v sedmi monografiích CHKO
o národních parcích Slovenska. Publikoval pﬁes 200 odborn˘ch studií.
Olomouãané znají ing. Lazebníãka jako neúnavného popularizátora
mykologick˘ch v˘zkumÛ, ochotného informátora v mykologické poradnû.
Vyhledávané jsou jeho pﬁedná‰ky a pﬁírodovûdné vycházky. Ing. Lazebníãek dlouhodobû spolupracuje s opavsk˘mi pﬁírodovûdci a pﬁerovskou mykologickou poradnou.
K jeho profilu patﬁí neodmyslitelnû také cestovatelská vá‰eÀ. Nav‰tívil
pût svûtadílÛ a procestoval 133 zemí. Je ãlenem Zemûpisného sdruÏení
v Brnû, kde dosáhl pozice Velmistra svûtov˘ch cest (VSC).
Ke v‰em sv˘m aktivitám poﬁizuje fotodokumentaci. Jeho fotografie z cest
a pﬁírody jsme mohli vidût na ﬁadû autorsk˘ch v˘stav v Olomouci, Brnû,
·umperku, Opavû aj.
V Olomouci se podílí také na ãinnosti Vlastivûdné spoleãnosti muzejní,
pracuje jiÏ ﬁadu let v jejím v˘boru, vede pﬁírodovûdnou sekci. Spolupracoval také s Univerzitou Palackého, a to jako externí uãitel a konzultant studentsk˘ch diplomov˘ch prací.
Ing. Jiﬁí Lazebníãek dovr‰il v tomto roce osmdesát let Ïivota. Jeho pracovní elán a zájem o spoleãenské dûní jsou stále pﬁíkladem pro jeho okolí,
inspirací pro mladou generaci.
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âesk˘ geograf a geomorfolog
Ladislav Zapletal
(11. 5. 1924 Pﬁerov — 14. 5. 1999 Olomouc)
Doc. RNDr. Ladislav Zapletal, CSc., se narodil
v Pﬁerovû pﬁed devadesáti lety a cel˘ Ïivot vûnoval
vûdecké práci a v˘uce vysoko‰kolsk˘ch studentÛ
v oboru geografie. PÛsobil v Praze, Litvínovû, Opavû
a v Olomouci. Po maturitû na gymnáziu v Pﬁerovû
(dnes Gymnázium Jakuba ·kody) studoval na Univerzitû Karlovû v Praze a vût‰inu Ïivota pÛsobil jako
odborn˘ asistent a pedagog na katedﬁe geografie Pﬁírodovûdecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Docent RNDr. Ladislav Zapletal zemﬁel pﬁed
patnácti lety a v roce 2014 by se doÏil 90 let.
Ladislav Zapletal se narodil v Pﬁerovû v rohovém
domû na námûstí Svobody, kde je dnes penzion
a restaurace U Madony.1 Po studiu na pﬁerovském

Ladislav Zapletal

Rodn˘ dÛm Dr. Ladislava Zapletala na námûstí Svobody ã. 16 v Pﬁerovû
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Bludn˘ balvan byl transportován za pomoci tûÏké vojenské techniky

gymnáziu byl v dobû okupace zatãen gestapem a odsouzen pro nedovolené
fotografování. Vy‰‰ím soudem byl sice pozdûji osvobozen, ale rodiãe pﬁesto
museli zaplatit velmi vysokou, soudem stanovenou pokutu.
Po válce studoval Ladislav Zapletal na Pﬁírodovûdecké fakultû Univerzity Karlovy v Praze, kde zaãal uveﬁejÀovat první populárnûvûdecké
a odborné ãlánky v ãasopisech a natáãel poﬁady v âeskoslovenském rozhlase. Pﬁi studiu pracoval na fakultû jako asistent. V roce 1950 absolvoval
Pﬁírodovûdeckou fakultu Karlovy Univerzity a získal i absolutorium na
tamní filozofické fakultû. Na základû rozsáhlé disertaãní práce nazvané
Chﬁiby byl v roce 1951 jmenován doktorem pﬁírodních vûd (RNDr.). Po promoci mu bylo pﬁidûleno místo v pohraniãí: ode‰el tedy do Litvínova, kde
uãil na gymnáziu (1951—1953) jako stﬁedo‰kolsk˘ profesor zemûpisu a biologie. V Litvínovû, v oblasti s tolik pozmûnûn˘m zemsk˘m povrchem, získal pravdûpodobnû blízk˘ vztah ke geomorfologii a zaãal rozvíjet antropogenní geomorfologii — vûdní obor o zmûnách zemského povrchu v dÛsledku zásahu ãlovûka. Tomuto oboru se potom vûnoval cel˘ Ïivot.
V roce 1953 se v Pﬁerovû oÏenil s Ludmilou Jirkovou, pocházející také
z Pﬁerova, která se pozdûji stala pûveckou pedagoÏkou a uznávanou odbornicí na reedukaci hlasu,2 a má s ní dva syny: MUDr. Ladislav Zapletal
(1954) a PhDr. Jiﬁí Zapletal (1956). Z Litvínova byl na svou Ïádost pﬁeloÏen do Olomouckého kraje, krátce bydlel v Pﬁerovû u rodiãÛ své Ïeny a dojíÏdûl uãit na Obchodní akademii do Olomouce. Po základní vojenské sluÏbû
se pﬁestûhoval s rodinou do Opavy, kde v letech 1956—1960 uãil na Vy‰‰í
pedagogické ‰kole. Tam zaloÏil opavskou poboãku âeskoslovenské spoleãnosti zemûpisné (âSSZ)3 a mimo jiné nechal na jedno z opavsk˘ch námûstí pﬁemístit mohutn˘ bludn˘ balvan a vytvoﬁil tím památník pleistocenního zalednûní na Opavsku.
KdyÏ v pleistocénu (zhruba pﬁed 200 000 lety) zasahoval na na‰e území
skandinávsk˘ ledovec, sahala jeho nejjiÏnûj‰í ãást aÏ do blízkosti Opavy
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RNDr. Ladislav Zapletal (uprostﬁed) na sjezdu ãeskoslovensk˘ch geografÛ

(Slezsko). RNDr. Ladislav Zapletal objevil v pískovnû u Palhance zeminou
pﬁekryt˘ témûﬁ jedenáctitunov˘ bludn˘ balvan ze ‰védské Ïuly (rapakivi),
kter˘ byl v dobû ledové na na‰e dne‰ní území zavleãen ledovcem. Bludn˘
balvan byl po vykopání ze ‰tûrkopísku pﬁevezen za pomoci tûÏké vojenské
techniky (dvou místních posádek) z místa nálezu do Opavy. Tento mimoﬁádnû velk˘ „bludn˘ balvan“ ze Skandinávie byl pak instalován v parku
NádraÏního okruhu jako „Památník pleistocenního zalednûní“ (1958). Nález
a instalace bludného balvanu vzbudily tehdy velkou pozornost odborníkÛ
i laické veﬁejnosti a jeho fotografie se pak objevily v ãasopisech, vydávan˘ch ve tﬁech svûtadílech.
Vznik Ïulového památníku pﬁipomíná mimo jiné i nedávn˘ ãlánek „Bludn˘ balvan slaví pÛlstoletí od svého umístûní v centru Opavy“ (viz M. FREIBERG). Tuto událost pﬁipomnûlo v roce 2008 také opavské Slezské muzeum expozicí v oddûlení geologie.
V Olomouci, kde Ladislav Zapletal pÛsobil od roku 1960 aÏ do konce svého plodného Ïivota, byl profesní Ïivot ãeského geografa spjat s Univerzitou
Palackého, kde pﬁedná‰el na katedﬁe geografie Pﬁírodovûdecké fakulty UP
uÏ v dobû svého pobytu v Opavû. Na olomoucké univerzitû pﬁedná‰el fyzic1 Na pohlednici z poãátku dvacátého století je rohov˘ dÛm na námûstí Svobody, kterému se ﬁíkalo „U panenky Marie“. DÛm byl
pojmenován podle sochy, která je umístûna nad vchodem. Dobová pohlednice dokumentuje, jak vypadalo nároÏí Kramáﬁovy
a Nerudovy ulice. Dnes jsou domy témûﬁ stejné, ale po stavební rekonstrukci.
2 Viz Kdo je kdo. Osobnosti souãasnosti. Praha 2005, s. 754, heslo Zapletalová Ludmila, PhDr.
3 âlenem âeskoslovenské spoleãnosti zemûpisné (dnes âeská geografická spoleãnost) byl od roku 1945. V Opavû zaloÏil poboãku „Spoleãnosti zemûpisné“ (1959), pozdûji pﬁemístûnou do Olomouce, a byl dvanáct let jejím pﬁedsedou; vedl organizaãní t˘m
pro zaji‰tûní VIII. sjezdu „ãesk˘ch geografÛ“ v Opavû (1959) a XI. sjezdu âeskoslovenské spoleãnosti zemûpisné v Olomouci
(1969). Od 60. let byl v pﬁedsednictvu v˘boru „âesko-slovenské spoleãnosti zemûpisné“ pﬁi âSAV v Praze a byl jejím vûdeck˘m sekretáﬁem (1969—1972).
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kou geografii, regionální geografii,
geomorfologii a také dûjiny geografie. Za více neÏ tﬁicet let ãinnosti na
univerzitû vydal stovky odborn˘ch
ãlánkÛ a studií, vûdeck˘ch i popularizaãních prací, nûkolik kniÏních
publikací a vysoko‰kolské uãební
texty. Odborné publikace Ladislava
Zapletala vy‰ly v pûti jazycích.
V Brnû na Geografickém ústavu
âSAV získal vûdeckou hodnost CSc.
Od roku 1974 byl vedoucím autorského kolektivu Geografického terminologického slovníku. V oblasti
vûdecké práce má zásadní v˘znam
jeho publikaãní ãinnost zamûﬁená
na antropogenní geomorfologii,4 obor
zab˘vající se zmûnami zemského
povrchu pÛsobením ãlovûka; v roce
1969 napsal první ãeskou uãebnici
tohoto oboru a je povaÏován za
Pamûtní deska Václavu Merklasovi odhalená
zakladatele tohoto oboru u nás.
v Opavû
V oboru kartografie byl zaujat studiem Komenského mapy Moravy
a z oboru regionální geografie jsou v˘znamné studie Geografick˘ v˘klad
antropogenního reliéfu Severomoravského kraje a Geomorfologie OsoblaÏské pahorkatiny. Zájem o geografii moravsk˘ch mûst se odrazil ve tﬁech
kniÏních monografiích: Havíﬁov, Krnov a Olomouc. Z nich nejdÛleÏitûj‰í je
Geografie mûsta Krnova, která je dosud nejpodrobnûj‰í knihou svého druhu u nás. Podílel se také na vydání publikací o okresech Olomouc, Pﬁerov,
Vsetín, Karviná a Opava. Stanovil geografické hranice dﬁíve jen etnicky
vymezeného regionu Haná v publikaci Nejstar‰í mapa Hané, zab˘val se
také geografií ﬁeky Moravy a publikoval geografické interpretace kartograficky zji‰tûn˘ch faktorÛ o zemském povrchu Hrubého Jeseníku.
Velkou pozornost vûnoval práci pro âeskoslovenskou spoleãnost zemûpisnou pﬁi âSAV (dnes âeská geografická spoleãnost), jejíÏ opavskou poboãku, pozdûji pﬁejmenovanou na Severomoravskou, zaloÏil a vedl cel˘ch dvanáct let. Z podnûtu Ladislava Zapletala a pﬁedev‰ím jeho zásluhou byly
poﬁízeny pamûtní desky zaslouÏil˘m geografÛm: Dr. Franti‰ku Machátovi
(1876—1935), pﬁedstaviteli moderní ãeské geografie, kter˘ je mj. autorem
nûkolika atlasÛ, map a zemûpisn˘ch uãebnic, v Horce nad Moravou (1968)
a v Opavû (1967); kartografu a rytci Václavu Merklasovi (1809—1866), kter˘ zavedl první v˘robu ãesk˘ch glóbÛ a vydal první ãesk˘ kapesní zemûpisn˘ atlas. Pamûtní desky vznikly péãí opavské poboãky âeskoslovenské
spoleãnosti zemûpisné pod vedením Ladislava Zapletala.
4 Stal se v âeskoslovensku zakladatelem tohoto vûdního oboru. Jako první geograf u nás urãil a pojmenoval v‰echny druhy antropogenních forem reliéfu (dvanáct druhÛ) a v prÛbûhu své vûdecké práce napsal základní odborné studie v této nové oblasti; urãil
zavedení nové kartografické metody vyjadﬁování antropogenizace terénu v mapách, vyﬁe‰il terminologii a pﬁivedl obor na úroveÀ, která do‰la uznání u nás i v zahraniãí.
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Ladislav Zapletal zahajuje v Pﬁerovû expozici Komenského mapy Moravy

Za mimoﬁádnû inspirativní moÏno povaÏovat jeho pÛsobení v Zemûpisném ústavu Univerzity Karlovy v Praze (uÏ za dob studií). Jeho odbornost
ho pﬁedurãila nejen k ãlenství v realizaãních t˘mech a badatelsk˘ch kolektivech. V geografick˘ch a geomorfologick˘ch ústavech âSAV a na univerzitách byl vnímán velmi pozitivnû. Mûla na tom podíl i jeho úspû‰ná úãast
pﬁi v˘zkumech na geografick˘ch pracovi‰tích zahraniãních univerzit. Svou
erudici uplatnil pﬁi ﬁe‰ení nûkolika státních vûdeck˘ch úkolÛ a v mimoﬁádnû bohaté publikaãní ãinnosti. Vûdecké kvality olomouckého geografa
a geomorfologa byly ocenûny Akademií vûd v Bulharsku a v dal‰ích evropsk˘ch ústavech a univerzitách.
¤ekne-li se geograf, ãlovûku se vybaví mapa nebo atlas. Mapa b˘vala
synonymem poznání urãité zemû, kraje, místa. Zemû nepoznané b˘valy
oznaãovány jako „bílá místa“ a vybaveny nápisem „Hic sunt leones“. Poznání a mapa se ãasem tak ztotoÏnily, Ïe se tato slova stala synonymy. Nûco
zmapovat znamenalo poznat. Není proto divu, Ïe geografové byli vnímáni
jako svûtlono‰i lidského poznání.
Ve vûdecké práci doc. RNDr. Ladislava Zapletala, CSc., hrály mapy nemalou roli. Zvlá‰tû pak mapa Jana Amose Komenského, jíÏ se zab˘val s mimoﬁádnou láskou a velk˘m vûdeck˘m úsilím mimo jiné i proto, Ïe v tehdej‰í dobû
byla v âeskoslovensku uloÏena její nejstar‰í podoba (z roku 1627) jen v Muzeu
Jana Amose Komenského v Pﬁerovû. Mapa byla vydávána ve velk˘ch zemûpisn˘ch atlasech. Celkem se v na‰ich zemích dochovalo asi 100—120 v˘tiskÛ
této historicky i kartograficky cenné Komenského mapy Moravy.
Ladislav Zapletal jako první geograf na svûtû vypracoval a publikoval
jejich rozsáhlou, podrobnou a stále pouÏívanou klasifikaci a v˘znamnû tak
pﬁispûl k identifikaci jednotliv˘ch vydání Komenského mapy Moravy.
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Komenského mapa Moravy z roku 1680 podle rytiny z roku 1627

ZaslouÏil se také o vydání dvou jejích novodob˘ch v˘tiskÛ (faksimile KMM).
Nûkolik jeho publikací je uloÏeno i v Knihovnû Kongresu ve Washingtonu.
Je tam napﬁ. Nejstar‰í mapa Hané, coÏ je anal˘za a vûdecké zpracování
ruãnû kreslené a kolorované unikátní mapy z poãátku 19. století, uloÏené
ve sbírkách Muzea Jana Amose Komenského v Pﬁerovû.
Nûkteré poznatky Ladislava Zapletala mûly váhu objevu. Platí to
i o nálezu „‰védské hradby“, z níÏ se zásluhou Zapletalova zkoumání vyklubala keltská svatynû. Dodnes je také oceÀována jeho anal˘za Jakvertovy
unikátní plastické mapy v˘chodní Moravy a následné zpracování plastick˘ch map v âeskoslovensku.
V roce 1966 udûlila âSAV Ladislavu Zapletalovi hodnost kandidáta geografick˘ch vûd na základû dizertaãní práce Pﬁíspûvek ke geomorfologii OsoblaÏska. V ãervnu 1968 byl na Univerzitû Jana Evangelisty Purkynû v Brnû
(dnes Masarykova univerzita) schválen jeho rozsáhl˘ habilitaãní spis Návrh
klasifikace a terminologie antropogenní geomorfologie (Pﬁíspûvek ke studiu antropogenních forem reliéfu). Ale vzhledem k politick˘m událostem
v období tzv. normalizace do‰lo k více neÏ dvacetiletému pozdrÏení této
schválené a uznané práce, kterou se RNDr. Ladislav Zapletal stal zakladatelem ãeské a slovenské antropogenní geomorfologie. Docentura mu byla
na základû této práce pﬁiznána aÏ po tzv. sametové revoluci v lednu 1990.
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Ladislav Zapletal pﬁi zahájení v˘stavy historick˘ch glóbÛ v Olomouci

Publikaãní ãinnost Ladislava Zapletala byla neobyãejnû rozsáhlá a invenãnû pestrá. Byl autorem a spoluautorem 16 kniÏních vûdeck˘ch publikací,
autorem dvou vysoko‰kolsk˘ch uãebních textÛ a více neÏ 300 odborn˘ch
vûdeck˘ch a popularizaãních prací. Patﬁí mezi nû Základy antropogenní geomorfologie, Geografie mûsta Krnova, Úvod do geomorfologie, Komenského
mapa Moravy, Nejstar‰í mapa Hané, Zemûpisné názvy, Geografick˘ v˘klad
antropogenního reliéfu Severomoravského kraje. V zahraniãí je nejznámûj‰í Zapletalova práce Geneticko-morfologická klasifikace antropogenních
forem reliéfu. Je tam ãasto citována a nûkteré její ãásti vy‰ly v pﬁekladech.
Kniha Geomorfologie OsoblaÏské pahorkatiny obsahuje do té doby nejpodrobnûj‰í nástin pleistocenního zalednûní území na‰í vlasti.
V popularizaãních pracích psal napﬁ. o podnebí, krasu, jeskyních, údolích, oprámech, pinkách, explozních kráterech v âeskoslovensku, o siluetách mûst, lanovkách, plastick˘ch mapách, o sklípcích na brambory na svazích u Liptovské Tepliãky (Slovensko) jako o mal˘ch antropogenních formách reliéfu, o barvû a prÛhlednosti slovensk˘ch jezer, psal o geografii
kamenolomÛ, ‰tûrkoven, pískoven a hlini‰È, o historick˘ch uãebnicích zemûpisu, o státních hranicích âeskoslovenska a jejich zmûnách, psal o morfologii Traianova valu v Rumunsku, o militárním (vojenském) antropogenním valu v Bystﬁici pod Host˘nem, o geografii ﬁeky Moravy a také o bludn˘ch balvanech. Bibliografie publikací Ladislava Zapletala vycházely pﬁíleÏitostnû, a to vût‰inou v letech Ïivotního jubilea.
Odborné vûdecké práce vydával buì jako samostatné publikace (napﬁ.
Geografie mûsta Krnova a Komenského mapa Moravy), nebo v ãasopise
Acta Universitatis Palackianae Olomucensis v nakladatelství Academia
Praha (napﬁ. Geomorfologie osoblaÏské pahorkatiny, Nejstar‰í mapa Hané,
Genetick˘ v˘klad antropogenního reliéfu Severomoravského kraje, Základy regionální geografie, Pﬁíspûvek ke geografii území ﬁeky Moravy a Gene-
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Z rukou ministra ‰kolství prof. MUDr. Adama pﬁijímá docentsk˘ diplom.
Fotografie ze soukromého archivu zapÛjãila PhDr. Ludmila Zapletalová v roce 2014

ticko-morfologická klasifikace antropogenních forem reliéfu, Vymezení
a geografická determinace dﬁíve etnického regionu Haná). Nûkteré odborné texty byly vydány jako vysoko‰kolské uãebnice (skripta), napﬁ. tﬁísetstránkov˘ Úvod do antropogenní geomorfologie (1969) nebo Geomorfologie
I. Úvod do geomorfologie — geomorfografie (1975). Velkou ãást textÛ vûnoval geomorfologii severomoravského regionu (dnes Olomouck˘ kraj
a Moravskoslezsk˘ kraj).
Nûkolik vûdeck˘ch prací napsal pro mezinárodní geografické kongresy
v zahraniãí, ale ne v‰ech se mohl osobnû zúãastnit; napﬁíklad Antropogenní formy reliéfu pro International Geographical Congress, Stockholm (1960)
a Antropogenní geomorfologie, London (1964), Nová metoda geomorfologické charakteristiky antropogenního reliéfu, Moskva (1977). Texty Ladislava Zapletala vy‰ly v angliãtinû, nûmãinû, francouz‰tinû a ru‰tinû. Vût‰ina dûl byla vydána tiskem v Olomouci a Praze, nûkteré práce vy‰ly
v Brnû, Pﬁerovû a Ostravû, ale také ve Stockholmu (1960), Lond˘nû (1964),
PaﬁíÏi, Alma-Atû, Dillí (1968), Moskvû (1977) a v Tokiu (1980). Nûkteré
knihy a odborné studie Ladislava Zapletala jsou uloÏeny také v Chicagu
a v Library of Congress ve Washingtonu D. C. (USA). Jsou to vût‰inou texty z oboru geomorfologie, kartografie a antropogenní geomorfologie.
Práce Ladislava Zapletala zahrnuje nejen ãinnost publikaãní: odborné studie, knihy, ãlánky a recenze, ale také rozhlasové poﬁady (napﬁ. Komensk˘
a Komenského mapa Moravy) a ãinnost organizaãní (práce v âeskoslovenské spoleãnosti zemûpisné). I kdyÏ publikaãní ãinnost stojí na prvním místû,
nesmíme zapomenout i na práci vysoko‰kolského pedagoga. Na katedﬁe geografie Pﬁírodovûdecké fakulty UP v Olomouci pﬁedná‰el v letech 1959—1989.
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V roce 1990 byl doc. RNDr. Ladislav Zapletal, CSc. rehabilitován ministrem ‰kolství âeské republiky. Za celoÏivotní vûdeckou práci mu byla udûlena Medaile Univerzity Palackého, následnû i Medaile Jana Amose
Komenského na Masarykovû univerzitû v Brnû a Zlat˘ odznak „âeské geografické spoleãnosti“ pﬁi âSAV. Za rozsáhlou publikaãní, pedagogickou
a organizaãní ãinnost dostal také vyznamenání „Za geografii“ (1972) od
ústﬁedního v˘boru âeskoslovenské spoleãnosti zemûpisné. Na XIV. sjezdu
âeské geografické spoleãnosti (âGS) byl jmenován „ãestn˘m ãlenem spoleãnosti“ (1994). Nûkolik ocenûní získal v zahraniãí. Ladislav Zapletal zemﬁel v Olomouci krátce po sv˘ch 75. narozeninách.
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Sborník Státního okresního archivu Pﬁerov 2014
Jiﬁí Lapáãek

Slavomír Kratochvil, první obûÈ domácího
odboje za 1. svûtové války
„Zatneme pûstû a rozsvítíme zraky a budeme pak se zdáti jako nezlomné
planoucí pochodnû uprostﬁed rozpoutan˘ch ÏivlÛ. A nepopustíme, aÏ dojdeme toho, co jest na‰ím cílem! “
Tato slova napsal Slavomír Kratochvil na konec svého ãlánku, kter˘m
v novinách Pﬁerovsk˘ obzor z 29. ãervna 1912 referoval o poãínajícím
VI. v‰esokolském sletu v Praze a I. v‰eslovanském. V té dobû mu zb˘valy
dva roky Ïivota.
Jak˘ to byl Ïivot a proã si zasluhuje b˘t pﬁipomenut? Slavomír Kratochvil se narodil 2. ledna 1889 v obci Trnava. Ta se rozkládá severnû od Slu‰ovic po obou bﬁezích potoka Trnávky a místní ji dûlili na dvû ãásti „Hoﬁansko“ a „Dolansko“. Mezi obyvateli panovala rivalita, protoÏe „Dolan‰tí“
povaÏovali „Hoﬁanské“ za sprosté vagabundy zalezlé ve sv˘ch dﬁevûnicích
kdesi v kopcích na Pasekách, zatímco pro hoﬁej‰í byli dolej‰í zjemnûl˘mi
páneãky, kteﬁí nad nimi, poctiv˘mi Valachy, ohrnují nos. SlavomírÛv otec
pocházel z nedalek˘ch Vizovic a do Trnavy pﬁi‰el v roce 1878 na své první
uãitelské místo a zÛstal zde aÏ do smrti v roce 1937. Zaãal uãit pln˘ ideálÛ, nicménû po osmi letech zaznamenal do ‰kolní kroniky následující:
„Ó bych vûdûl, jak trpké sklamání bylo pﬁede mnou, bych vûdûl, jak neúprosná a drsná skuteãnosÈ nemilosrdnû bude rváti, trhati a boﬁiti ty pûkné
my‰lenky, ty touhy, ty idee, jeÏ ve skutek mûly uvedeny b˘ti za samostatné
ãinnosti. Jak krásn˘ch vûcí a vûdomostí nahromadí se v du‰i mladíka na
ústavu, Ïe zdá se mu ten Ïivot praktick˘ velmi rÛÏov˘m b˘ti, kdy myslí, Ïe
v‰e, co myslí, co ví, mÛÏe se snadno ve skutek uvésti, ponûvadÏ pﬁesvûdãen
je o uÏiteãnosti a prospûchu podniku svého.“ 1
V rodinû pﬁi‰lo na svût sedm dûtí, ale jen ãtyﬁi se doÏily dospûlého vûku.
Slavomír byl v poﬁadí ãtvrt˘, po star‰ích bratrech Jaroslavu a Otakarovi.
Po obecné ‰kole nav‰tûvoval mû‰Èanku ve Vizovicích a v letech 1903—1907
absolvoval státní prÛmyslovou ‰kolu v Brnû, strojnick˘ obor. Své první
a poslední zamûstnání získal ve firmû Heinik v Pﬁerovû, kam nastoupil od
1. ﬁíjna 1907 jako technick˘ úﬁedník. Vûnoval se budování úﬁednické stavovské organizace. To bylo pﬁeru‰eno od konce záﬁí 1910 do konce záﬁí 1911
jeho vojenskou sluÏbou jako jednoroãního dobrovolníka u váleãného námoﬁnictva v Pulji.2
Pﬁerov patﬁil na zaãátku 20. století k nejrychleji se rozvíjejícím mûstÛm
na Moravû. Dávno pﬁedstihl lidnatostí sousední Hranice a Lipník, podle
sãítání lidu z roku 1910 se poãet jeho obyvatel pﬁehoupl pﬁes 20 000, ãímÏ
se zaﬁadil na 7. místo v poﬁadí mûst na Moravû. âile se zde rozvíjel prÛmysl strojírensk˘, chemick˘ a potravináﬁsk˘. Z hlediska národnostního jiÏ
od roku 1861 byla pﬁerovská radnice v ãesk˘ch rukou. Nûmeck˘ Ïivel pﬁed-
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stavovali úﬁedníci na dráze a zamûstnanci prÛmyslov˘ch podnikÛ barona
Skeneho.
Slavomír Kratochvil trávil svÛj voln˘ ãas pﬁedev‰ím v pﬁerovském Sokole, kam se pﬁihlásil krátce po svém pﬁíchodu do mûsta. Byl zdatn˘m cviãencem, závodníkem a cviãitelem. Po úrazu ruky, kter˘ se mu stal 10. listopadu 1911 v sokolovnû pﬁi cviãení na kruzích, se aktivnû zapojil do sokolské ãinnosti jako ãlen správního v˘boru, sboru vzdûlávacího a zábavního,
cviãitelského sboru sokolské Ïupy Stﬁedomoravské a jejího II. okrsku a ﬁídil
sokolskou hlídku Pﬁerovského obzoru.
Z jeho korespondence s Hermou Ho‰kovou z doby jeho vojenské sluÏby
v letech 1910—1911 lze získat pﬁedstavu o tom, jak se jeho my‰lení radikalizovalo. Napﬁíklad 17. ﬁíjna 1910 psal: „Vãera jsme docela váÏnû cviãili pohyby a polohy pﬁi pﬁísaze; na rozkaz si má ãlovûk vzpomnût na ,Pánaboha‘ a na dal‰í povel se uÏ zase salutuje a takové míchanici se ãlovûk nesmí
chechtat…“ Kratochvilovi nevadila tûlesná námaha, ale pociÈoval du‰evní
útisk: „To tûlesné zotroãování by jim ãlovûk odpustil, ale ducha by mohli
alespoÀ u‰etﬁit a pﬁesvûdãení individuelní respektovat.“ Odpor v nûm budilo spojení katolické církve s militarismem, takÏe si dovolil napsat: „… zvlá‰tû pitomé vyhrÛÏky, Ïe budeme ,eingesperrt‘, nebudeme-li umût ve ‰kole
a pak uÏ zmínûné ,bohosluÏebné‘ kvérgrify. Umíme uÏ víc té parády církevní, neÏ v pravdû vojenského cviãení. Do kostela sice nechodíme, ale —
,kniet nieder zum Gebet‘ a ,Kappen ab‘ (pokleknout k modlitbû a ãapky dolÛ)
i s flintou opakujeme dennû k v‰eobecnému obveselení obecenstva, které chodí kolem a zastavujíc se, baví se pohledem na nás.“ A kdyÏ si pomyslel, Ïe
by jej mohl vidût nûkdo ze znám˘ch, tu by se nejrad‰i propadl studem.
Nesnesl pﬁedstavu, kdyby „musel kleãet s ãapkou na kolenû — druhou
rukou drÏet kvér, hlavu pûknû vzhÛru a myslet si: Pánbu je mocn˘, ale zajíce kráva nechytne! “
V dubnu 1911 komentoval náv‰tûvu následníka trÛnu arcivévody Franti‰ka Ferdinanda d’Este: „… dostali jsme náv‰tûvu ,jeho jasnosti‘ pana
následníka Ferdinanda a do tﬁetice jsme museli vyjet vstﬁíc ,Jemu‘ — totiÏ
,z BoÏí milosti‘ císaﬁi Vilémovi II…. Ná‰ milovan˘ následovník udûlal na
mne dojem star‰ího ãí‰níka z vût‰í restaurace — dobﬁe krmeného, ale nevyspalého — pouze admirálská uniforma mu pomohla k tomu, Ïe jsme ho odli‰ovali. Jeho vzácná paní choÈ v nepﬁíli‰ elegantním pytlovitém Ïupanu není
téÏ zjevem, kter˘ by dovedl nadchnout. Toho dne, tu‰ím po prvé, co jsem na
lodi, bylo nám dopﬁáno dopoledne chodit po palubû ,jen tak‘ — ponûvadÏ
tato náv‰tûva nebyla oficielní, muselo se ale ukázat, Ïe máme téÏ voln˘
ãas…“ Druhého dne vstávali brzy po pÛlnoci a konali pﬁípravy: „To pﬁi‰el
Fr. Ferd. S úﬁední parádou — kanony huãely jak boÏítûlové hmoÏdíﬁe —
a jeli jsme plnou silou naproti Vilémovi! Od 8—12 hod. jsem byl ve sluÏbû
a tak z celé parády jsem sly‰el pouze hﬁmot dûl a ,jásavé‘, mnohokrát opakované trojnásobné: Hurrah! Ani jsem „Ho“ nespatﬁil! “ 3
1 Státní okresní archiv Zlín, fond Národní ‰kola Trnava, inv. ã. 326, fol. 22—23. Srovnej ·PAâKOVÁ, K.: Îivot lidí v podhorské
vala‰ské vesnici ovlivnûny událostmi 19. století a první svûtovou válkou. Trnava 2008, s. 14.
2 Obecní úﬁad Trnava, Rodní a kﬁestní kniha, sv. VIII, s. 111. Podoba jména zaznamenaná v rodné matrice je s krátk˘m -i. Takto
jméno pouÏíval i jeho otec a sourozenci. Podoba s dlouh˘m -í, která se pouÏívá dnes, je z toho pohledu nesprávná.
3 ULMAN, J.: Z korespondence Sl. Kratochvíla s Hermou Ho‰kovou. Zpravodaj Sokolské Ïupy Stﬁedomoravské Kratochvílovy,
ﬁíjen 1933.
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Zcela jasnû pak své zásady formuloval Kratochvil ve v˘‰e citovan˘ch
vûtách z ãlánku k v‰esokolskému sletu z roku 1912. Tûmito slovy naznaãil
svÛj ãesk˘ a protirakousk˘ program. Do nich vloÏil v‰echnu lásku k sokolstvu a národu, velkou touhu po osvobození národa, víru v lep‰í pﬁí‰tí
i v‰echnu tu nenávist vÛãi Rakousku. Jeho protiklerikální postoj na‰el vyjádﬁení v tom, Ïe v roce 1912 vystoupil z ﬁímskokatolické církve a stal se bezvûrcem.
V pﬁedváleãn˘ch letech se ãlenové pﬁerovského Sokola Jaroslav Jemelka, Ludvík Tovary‰, Karel DoleÏel, Vojtûch Fárek, Václav Leixner a jiní
z druÏiny kolem Slavomíra Kratochvila scházeli po cviãení, schÛzích nebo
podnicích v hostinci u StokláskÛ. Kritizovaly se malomûstské pomûry Pﬁerova, slabiny jeho Ïivota veﬁejného a politického i pomûry v Rakousku. Slavomír Kratochvil ve spoleãnosti dominoval: s virÏinkou v ústech, pﬁi skleniãce vína se úãastnil váÏn˘ch debat, ale dovedl se také veselit. Byl v‰ude
tam, kde se zpívalo a bylo veselo, kde se vtipkovalo. Byl pro v‰echny rázovitou postavou, z níÏ vyzaﬁovala jakási síla individuality. Mûl svá osobitá
gesta, strhující zpÛsob ﬁeãi, jíÏ dovedl pﬁesvûdãovat. Kratochvil byl sice
nûkdy prudk˘ v my‰lenkách a názorech, ale ty my‰lenky mûly jádro, hodnotu. Proto je obhajoval tak prudce, s cel˘m zápalem vnitﬁního pﬁesvûdãení o jejich hodnotû. Nebyl kariérista, touÏící po jménû a funkcích. Práce
byla mu samozﬁejmou vûcí, náplní, smyslem Ïivota. Ne‰el nikdy za nûjak˘m cílem, aniÏ jej ﬁádnû promyslil. Dospûl-li k nûjakému dobrému názoru, tu se snaÏil pﬁesvûdãit o nûm také jiné. âasto s ním mnozí nesouhlasili, ãasto s ním bojovali, ale ãasto se mnozí zamyslili nad jeho zásadovostí
a neústupnou vytrvalostí. Za v‰ím stál vÏdy plnû, cel˘ a za kaÏd˘ch okolností. Kratochvil vynikal nad své okolí v první ﬁadû tím, Ïe nedovedl nikdy,
za Ïádnou cenu dûlat se sv˘m svûdomím kompromisy.
V den vyhlá‰ení války Srbsku 28. ãervence 1914 se setkali v Pﬁerovû na
Masarykovû námûstí profesor Jaromír Souãek, knihkupec Franti‰ek Radou‰ek a Slavomír Kratochvil, tﬁi dobﬁí známí, ãlenové Sokola a kulturní pracovníci. Mluvili o nastávající válce, o moÏnostech zatãení a internování
podezﬁel˘ch. V‰ichni tﬁi byli známi sv˘mi radikálními protirakousk˘mi
názory a panslavistick˘m naladûním. KdyÏ mluvili o zat˘kání a internování, ﬁekl prof. Souãek Radou‰kovi: „Ty, Franto, pÛjde‰ první. Potom pÛjde
Slávek, protoÏe ten si také nedá na hubu pozor, a potom pÛjdu já! “
Po vypuknutí války byly z ﬁad civilního obyvatelstva utvoﬁeny jakési
pomocné sbory, jejichÏ ãlenové mûli za úkol vypomáhat pﬁi podávání obãerstvení i jin˘ch pracích na nádraÏí u vlakÛ s ranûn˘mi, vracejícími se z fronty do nemocnic a lazaretÛ a u vlakÛ, které vezly vojsko na frontu. âlenem
se stal i Slavomír Kratochvil, vojenské sluÏby pro své zranûní neschopn˘,
kter˘ zde chtûl mezi vojáky rozmnoÏovat letáky, protoÏe mûl legitimaci
opravÀující ke vstupu na nádraÏí.
Mûl tak moÏnost roz‰iﬁovat mezi vojáky protirakouskou báseÀ „Jsme
Raku‰any“, jejímÏ autorem byl Antonín Rozsypal, pozdûji drogista v KromûﬁíÏi. BáseÀ napsal jiÏ v bﬁeznu 1909 u pﬁíleÏitosti anexe Bosny a Hercegoviny, v dobû mobilizace. Rozsypal chodíval do hospÛdky „U zlatého klíãe“ v Pﬁerovû, jejíÏ majitelkou byla paní Kutálková, vdova po lékaﬁi. Zde
se scházela spoleãnost mlad˘ch intelektuálÛ a pﬁicházel tam nûkdy také
Slavomír Kratochvil. V jejich spoleãnosti u KutálkÛ také Rozsypal ãetl
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báseÀ Jsme Raku‰any a na jejich podnût nebo prostﬁednictvím nûkterého
z nich dal báseÀ redaktoru pﬁerovsk˘ch Národních novin Franti‰ku Fialovi. V ãísle 14. tûchto novin z 3. dubna 1909, v nûmÏ báseÀ mûla b˘t uveﬁejnûna, ale vy‰el na vybíleném místû jen titul — „Jsme Raku‰any“, dva
rakou‰tí orli a „zabaveno“. BáseÀ se dostala k veﬁejnosti tím zpÛsobem, Ïe
nezabavené v˘tisky roz‰iﬁovali zamûstnanci tiskárny Bartheld˘ a spol.
v Pﬁerovû, kde se Národní noviny tiskly, a redaktor Fiala. Slavomír Kratochvil byl textem básnû v dobû zaãínající války pﬁímo posedl˘, dokonce ji
posílal své pﬁítelkynû na pokraãování napsanou na pohlednicích zaãátkem
listopadu 1914.
Souãasnû s básní pﬁedával Kratochvil vojákÛm také tzv. ruské manifesty, které se zaãaly ‰íﬁit od záﬁí 1914. Jednalo se ale o texty vzniklé v ãeském prostﬁedí, které mûly vzbuzovat dojem ruského pÛvodu (apokryfní).
Do Pﬁerova je pﬁivezl tehdej‰í profesor hospodáﬁské ‰koly dr. Ing. Václav
Ra‰tica, od nûhoÏ si je vypÛjãil Ladislav Elmer, ﬁeditel Kokorovy továrny,
a dal opsat knihkupci Franti‰ku Radou‰kovi. Od Radou‰ka si je potom
opsal Kratochil a dal‰í osoby.
Rennenkampfova proklamace: „âechové!
S vavﬁíny na skráních stojí bratﬁi Rusové pﬁed branami vlasti Va‰í. Pﬁicházejí k Vám ne jako nepﬁátelé, ale jako osvoboditelé. Právû na nivách
haliãsk˘ch rozbili bratﬁi Rusové Va‰e pouta a za svobodu Va‰i kladli Ïivoty. Za to, stali se slovansk˘mi hrdiny dne.
âechové, hodina slovanské slávy udeﬁila, nade‰la chvíle splnûní Va‰ich
snÛ.“
Carsk˘ manifest: „Carsk˘ manifest âeskému národu!
Nepﬁicházíme k Vám se sliby, kter˘ch národ ãesk˘ z Vídnû jiÏ tolik vyslechl, ale pﬁicházíme se skutky; pﬁiná‰íme Vám svobodu a osvobození.
Národ âesk˘, kter˘ od vûkÛ tvoﬁil v˘spu proti pﬁíboji germánÛ, oloupen
byl o v‰echna práva, jeÏ pﬁedkové jeho si vyzdobili — zejména od bitvy
pohorské úpí jiÏ pod tûÏk˘m cizím jaﬁmem. Vzor tomu v‰ak, Národ âesk˘,
proti vÛli sv˘ch utlaãovatelÛ povznesl se vlastní silou tak, Ïe stojí na poli
kulturním a hospodáﬁském v ãele v‰ech slovansk˘ch národÛ.
Národu âeskému budou vrácena v‰echna práva i zemû, jeÏ nepﬁízní
pomûrÛ byly od koruny bûhem staleté odervány, ale i krev Va‰í ne‰Èastné
vûtve slovanské, po stalí trpíví pod cizím jaﬁmem maìarsk˘m, bude jako
nejbliÏ‰í pokrevn Národa âeského k ãeské zemi pﬁipojena.
19. XI. 1914
Alex Sazonov“ 4
BáseÀ i manifesty Kratochvil rozmnoÏoval na hektografu se sv˘m
dobr˘m pﬁítelem typografem Franti‰kem Volkem, potom s Václavem Leixnerem a Vojtûchem Fárkem, a to v bytû paní Havelãíkové v Kostelní ulici,
kde bydlel. ManifestÛ se mnoho nedûlalo, jim se líbila více báseÀ Jsme
Raku‰any, pﬁi jejímÏ rozmnoÏování strávili nûkolik veãerÛ. Práce ale byla
4 Literatura o rusk˘ch manifestech za 1. svûtové války viz MATùJOVSK¯, A.: Carsk˘ manifest. In: Dokumenty na‰í národní revoluce. Praha 1923, s. 3—7; PAPOU·EK, J.: Carské Rusko a na‰e osvobození. Praha 1927; MARTÍNEK, F.: Vojenská a civilní
správa v prv˘ch letech svûtové války a jejich rozpory v ãesk˘ch vûcech. Zprávy Vojenského archivu a musea RâS. Praha 1927,
s. 5—54; MARTÍNEK, F.: Ruské manifesty v ãesk˘ch zemích za svûtové války. Na‰e revoluce, 1935, s. 1—55; PAULOVÁ, M.:
Dûjiny Maffie. Odboj âechÛ a JihoslovanÛ za svûtové války 1914—1918. 1. díl. Praha 1937; Sborník dokumentÛ k vnitﬁnímu
v˘voji v ãesk˘ch zemích za 1. svûtové války 1914—1918. Svazek I. — Rok 1914. Praha 1993.
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zdlouhavá, a tak Volek ﬁekl Kratochvilovi, aby toho zanechali, Ïe báseÀ
vysadí v tiskárnû a rozmnoÏí tiskem. V˘roba letákÛ se asi zaãátkem listopadu 1914 pﬁenesla do Rolnické tiskárny, v níÏ byl Volek zamûstnán.
V pondûlí 16. listopadu 1914 veãer se se‰li v hostinci akciového pivovaru v Pﬁerovû Slavomír Kratochvil, Vojtûch Fárek, Vladimír Stejskal, v‰ichni ãlenové Sokola, a Franti‰ek KlabazÀa, asistent mûstského stavebního
úﬁadu v Pﬁerovû. V noci asi o pÛl dvanácté pﬁi‰el do hostince starosta obce
Polkovic u Kojetína Alois Kﬁepelka a statkáﬁ Franti‰ek Ka‰ík z Kﬁenovic
se dvûma neodveden˘mi branci, které vezl Kﬁepelka toho dne ráno k odvodÛm do Olomouce.5
Kratochvil k nim pﬁisedl a rozmlouval hlavnû o válce a váleãn˘ch v˘dajích. KdyÏ Kﬁepelka a Ka‰ík odcházeli, dal Kratochvil Kﬁepelkovi dva letáky s bání „Jsme Raku‰any“, aby mûli památku z Pﬁerova. Druhého dne
ráno 17. listopadu ukazoval Kﬁepelka tyto letáky obãanÛm v místû a byl
pr˘ vybídnut, aby vûc udal pﬁíslu‰n˘m úﬁadÛm a letáky odevzdal. Kﬁepelka odjel ve stﬁedu 18. listopadu do Pﬁerova, kde uãinil oznámení na okresním hejtmanství a na ãetnické stanici. Ihned po oznámení zavedli ãetniãtí
stráÏmistﬁi Franti‰ek Schmid a Václav Ba‰taﬁ vy‰etﬁování, zjistili jména
ãtyﬁ osob, které se nacházely inkriminovaného veãera v hostinci akciového pivovaru, a zatkli je. Po proveden˘ch v˘sle‰ích byli téhoÏ dne veãer ãtyﬁi zatãení dopraveni k polnímu váleãnému soudu v Ostravû.
Císaﬁsk˘m naﬁízením ze 31. ãervence 1914 byla pﬁenesena civilní politická správa ve váleãné oblasti Haliã, Bukovina, tû‰ínské Slezsko, severov˘chodní Morava na vojenské velení. KdyÏ v záﬁí 1914 obsadila ruská vojska Lvov a vpadla do Bukoviny a Uher, bylo nad celou touto váleãnou oblastí, která podléhala vojenskému velitelství v Krakovû (Militärkommando),
vyhlá‰eno stanné právo. Vojenské velitelství vãetnû justiãních sloÏek
a nûkolika útvarÛ ﬁadového vojska se vlivem váleãn˘ch událostí pﬁestûhovalo 19. listopadu 1914 z Krakova do Moravské Ostravy. Územní pÛsobnost vojenského velitelství se vztahovala na Haliã, Slezsko a severní Moravu aÏ k Prostûjovu a Svitavám.
Krakovskému vojenskému velitelství stál v ãele generál Ludwig
Matuschka, kter˘ pro své zloãiny spáchané v Moravské Ostravû dostal pﬁívlastek „krvav˘“. Podle svûdectví pamûtníka: „Byl to ãlovûk selského vzhledu, v jeho tváﬁi se zraãila povaha kata. Nosil vysoké boty a pﬁi chÛzi ostravsk˘mi ulicemi se zaloÏen˘ma rukama na zádech upíral stále zrak k zemi:
vzbuzoval hrÛzu a strach u v‰ech dÛstojníkÛ, kteﬁí byli nuceni st˘kati se
s ním sluÏebnû. Ve své úﬁadovnû byl obklopen laviãkami, obtûÏkan˘mi haldami aktÛ, které bedlivû prohlíÏel a podepisoval. Îádn˘ akt neu‰el jeho
pozornosti, o v‰em musel b˘t informován… Byl postrachem âechÛ vÛbec
a na Ostravsku zvlá‰È. Pro âechy nemûl jiného v˘razu, neÏ ,Böhmische Bande.‘ “ Koncem srpna 1915 byl penzionován, kdyÏ poslal z horlivosti na jiÏní
frontu prapor muÏstva sloÏeného vût‰inou z nemocn˘ch a slab˘ch vojínÛ
neschopn˘ch boje. Po vzniku republiky se hlásil do ãeskoslovenské armády. V Ïádosti mimo jiné uvedl: „… Chtûl bych míti koneãnû také vlast, jíÏ
bych mohl slouÏit.“ AÏ po tﬁech letech provûﬁování byl odmítnut.
Pﬁelíãení bylo vedeno proti ãtyﬁem obÏalovan˘m: Slavomíru Kratochvilovi, Vojtûchu Fárkovi, Vladimíru Stejskalovi a Franti‰ku KlabazÀovi. Tﬁi
poslednû jmenovaní nebyli v‰ak dle stanného práva odsouzeni, n˘brÏ bylo
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ﬁízení proti nim u vojenského soudu v Moravské Ostravû dále vedeno, nikoliv v‰ak dle stanného práva.6
Kratochvilov˘m obhájcem ex offo byl vídeÀsk˘ advokát, poruãík Dr.
Rudolf Grünfeld. Ve snaze pomoci Kratochvilovi se pokou‰el prokázat, Ïe
obsah básnû na letáku není velezrádn˘, n˘brÏ Ïe celá báseÀ je jen v˘ronem
pﬁepjatého ãlovûka, jenÏ pﬁedvádí stinné stránky války a volá po míru.
ObÏalovan˘ Kratochvil, kter˘ vlastnû sám na sebe bere ve‰kerou vinu, není
zloãincem, n˘brÏ idealistou, jenÏ si jistû nebyl vûdom dosahu svého jednání. Proto navrhoval obhájce jeho osvobození a v pﬁípadû odsouzení Ïádal
pro nûj o milost. Jinou cestou k záchranû obÏalovaného pﬁed nejvy‰‰ím trestem byl pokus o prodluÏování soudního ﬁízení, které by pak pﬁekroãilo dobu
urãenou pro stann˘ soud.
BohuÏel byla jeho snaha marná. Ve 13. hodin 23. listopadu pﬁijali ãlenové soudu usnesení. Slavomír Kratochvil byl odsouzen k trestu smrti provazem pro zloãin velezrady dle § 58 c trestního zákona, kterého se dopustil tím, Ïe v polovici listopadu 1914 rozmnoÏoval a roz‰iﬁoval ve mûstû Pﬁerovû letáky obsahující ãeskou báseÀ, ve které se líãily váleãné pomûry, úãel
války a obûtavost obyvatelstva pobuﬁujícím zpÛsobem a nabádalo se
k ãinÛm, které smûﬁovaly ke zv˘‰ení nebezpeãí pro stát z venku a ke vzpouﬁe uvnitﬁ, dále, Ïe nosil carovo provolání k ãeskému národu. Pod svÛj podpis na rozsudku pﬁidal generál Matuschka dovûtek: „Potvrzuje se a trest
smrti s ohledem na obtíÏe se získáním kata se provede zastﬁelením.“
Nûkolik minut pﬁed pÛl ‰estou odpoledne téhoÏ dne byl Kratochvil odveden ãtyﬁãlennou vojenskou hlídkou na dvÛr okresního soudu, kde pod velením dÛstojníka byl jiÏ oddíl vojákÛ. Zanedlouho pﬁi‰li ãlenové vojenského
soudu. Pﬁedseda, podplukovník-auditor dr. Hortwig zaãal je‰tû jednou ãíst
rozsudek smrti. Kratochvil pln odhodlání, neobyãejnû klidn˘, odmítl posunkem ruky a nûkolika slovy vyslechnout ortel smrti: „Mám toho jiÏ dost! “
Potom, kdyÏ si vzpomnûl na návrh Dr. Grünfelda o udûlení milosti, a chtûje proto charakterizovat strach generála Matuschky z velezrádce a spûch
s odsouzením, podotkl ironicky: „Pûknû jste mne proteÏovali! “ Mrtvé tûlo
bylo pochováno na hﬁbitovû v Moravské Ostravû.
Slavomír Kratochvil se tak stal první civilní obûtí rakouské váleãné justice. Musíme si uvûdomit, Ïe za normálních okolností, v dobû míru, se pﬁitom jednalo o delikty s nízkou trestní sazbou (‰íﬁení letákÛ s posmû‰n˘mi
básniãkami, verbální buﬁiãské projevy). Jeho poprava byla oznámena pro
v˘strahu v Pﬁerovû prostﬁednictvím plakátÛ a oznámení v novinách. Zpráva o tomto ãinu se dostala i k profesoru T. G. Masarykovi, kter˘ ve své ﬁeãi
na schÛzi âeskoslovenského spolku v Petrohradû dne 18. kvûtna 1917 uvedl: „Druh˘ velmi siln˘ dojem, kter˘ trvá dodnes a je rozhodn˘ pro mne i mé
jednání, byli na‰i ãe‰tí vojáci… A pﬁi‰ly brzy zprávy, Ïe vojáci byli krutû
trestáni, jakmile vyjeli z Prahy a jin˘ch vût‰ích ãesk˘ch mûst. Doslechli jsme
se jiÏ o trestu smrti. Pak pﬁi‰ly na Moravû honby na ty, kteﬁí mûli rusk˘
manifest. První byl povû‰en Kratochvíl, pak pﬁi‰el druh˘, tﬁetí atd.“ Na jednom místû v knize Svûtová revoluce napsal: „Doma a v armádû se stupÀo5 O Kﬁepelkovi viz Polkovice. Dûjiny a souãasnost obce. Polkovice 2008, s. 133—146.
6 Viz MARTÍNEK, F.: Vojenská a civilní správa v prv˘ch letech svûtové války a jejich rozpory v ãesk˘ch vûcech. Zprávy Vojenského archivu a musea RâS. Praha 1927, s. 5—54; JI¤ÍK, K.: Zloãiny vojenské justice v Moravské Ostravû na poãátku 1. svûtové
války. Vlastivûdné listy 1988, ã. 2, s. 12—15; Dûjiny Ostravy. Ostrava 1993, s. s. 259—261.
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vala persekuce; poprava Kratochvilova (23. listopadu) mne pﬁímo jiÏ vyhánûla, ale pﬁece jsem se doãkal je‰tû popravy Matûjkovy (15. prosince).“
Polní soud odsoudil bûhem necelého jednoroãního pÛsobení v Moravské
Ostravû celkem devût osob k smrti (z toho bylo pût âechÛ, dva Poláci, jeden
Nûmec, jeden Îid) a nûkolik desítek osob k mnohaletému Ïaláﬁi. Podobnû
jako pﬁípad KratochvilÛv vyvolal ‰ir‰í zájem i pﬁípad Josefa Kotka, redaktora prostûjovsk˘ch novin Pokrok, kter˘ byl popraven pﬁesnû o mûsíc pozdûji. ZároveÀ probíhaly v âechách a na dal‰ích místech na Moravû soudní
ﬁízení s obÏalovan˘mi pro roz‰iﬁování letákÛ s carsk˘mi manifesty. V rozhodnutích soudÛ první instance padaly dal‰í rozsudky smrti, které v‰ak
byly po odvolání nebo cestou milosti zmírnûny.

Daleko ménû znám˘ je stejnû tragick˘ pﬁíbûh Jiljího Matûjky. Narodil se 1. záﬁí 1878 ve Zbraslavi
u Brna, vyuãil se krejãím a své ﬁemeslo provozoval
v Pﬁerovû. Nebyl nikde politicky organizován
a veﬁejností byl povaÏován spí‰e za podivína. Na
poãátku války byl povolán do Olomouce k nucen˘m
váleãn˘m pracím, protoÏe byl v‰ak pﬁidûlen ne
k pracím svého (krejãovského) ﬁemesla, n˘brÏ ke
svatbû zákopÛ, utekl odtud a od té doby zahoﬁkl proti rakouskému reÏimu. Poslední léta ‰il po domech.
Pﬁi‰el se zeptat, zda v domácnosti není tﬁeba nûco
pﬁe‰ít, vyspravit. ZuÏitkoval kaÏd˘ kousek látky
a rád pﬁe‰il bez odporu star‰í obleky pro dûti, coÏ
jiní dûlali neradi. Pracoval obyãejnû jenom v létû,
Jiljí Matûjka. SOkA Pﬁerov
nevydrÏel v tûsné, uzavﬁené místnosti a odstûhoval
se i se ‰icím strojem na dvÛr, kdyÏ bylo slunce, které mûl tak rád a za veselého zpûvu mu ‰la práce bájeãnû od ruky. Mimo polední pÛlhodinové pﬁestávky neznal oddechu aÏ veãer po ‰esté hodinû. KdyÏ byl tﬁeba pozván do
zahrady v poledne k oddechu, odmítal ﬁíkaje, Ïe pﬁes den jen v práci zapomene. Na dotaz, na co Ïe rád zapomíná, mávnul jen rukou a ﬁekl: „Na hlouposti z mlad˘ch let…“ a zase mlãel nebo dál zpíval. Nejspí‰ v tom byl jeho
Ïivotní románek lásky. Jindy vlastenecky horoval a poukazoval na tehdej‰í bezútû‰nou pﬁítomnost a ‰Èavnat˘mi slovy zle cuchal celé to „malé“
Rakousko a stále ﬁíkal, Ïe jim jednou nûco provede. KdyÏ mu nûkdo ﬁekl,
Ïe je dnes ‰koda kaÏdého, kdo se pﬁipraví o svobodu, ba snad i o Ïivot kvÛli „milému“ Rakousku, ﬁekl lakonicky: „Mnû je to v‰ecko jedno, necením si
Ïivota, ale povím jim to! “ To bylo koncem srpna 1914. V Obzoru vzpomínal

Zápis v matrice narozen˘ch Jiljí Matûjka. MZA Brno

148

Vyhlá‰ka o popravû J. Matûjky. SOkA Pﬁerov
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Pohﬁeb J. Matûjky 16. 2. 1919 v Pﬁerovû. Foto Emil Kﬁemen v ãasopisu âesk˘ svût, 14. 3. 1919, ã. 28

jeden z jeho zákazníkÛ, Ïe tﬁi dny pﬁed uvrÏením do Ïaláﬁe se pﬁi‰el poptat,
zdali je nûco potﬁeba, Ïe by to je‰tû u‰il, moÏná, Ïe uÏ více ‰ít nebude. Svûdek se mu smál, ale dobﬁe si v‰iml, Ïe je rozervan˘ a nesvÛj. Podporu odmítl a dav „S Bohem! “ navÏdy zmizel.
Byl odsouzen dle stanného práva k trestu smrti provazem pro zloãin
ru‰ení veﬁejného pokoje dle § 65 a, trestního zákona, spáchan˘ tím, Ïe se
pokusil dne 27. listopadu 1914 v hostinci v Pﬁerovû veﬁejnû a pﬁed více lidmi pobuﬁovat pronesen˘mi rusofilsk˘mi a protirakousk˘mi projevy proti
jednotnému státnímu svazku císaﬁství, dále pro zloãin uráÏky veliãenstva
dle § 63. trestního zákona, spáchan˘ tím, Ïe pﬁi téÏe pﬁíleÏitosti veﬁejnû
a pﬁed více lidmi pronesen˘mi potupami poru‰il úctu k císaﬁi. Tento trest
smrti provazem zmûnil vojensk˘ velitel v trest smrti zastﬁelením. Rozsudek byl vykonán 9. prosince téhoÏ roku v 10 hodin dopoledne v soudním
dvoﬁe v Ostravû. Jednal sám za sebe. Svûdci onoho pﬁelíãení líãili, Ïe mu
vojensk˘ soud dával zﬁeteln˘ pokyn, aby se pﬁiznal, Ïe byl opil˘, kdyÏ ta
slova pronesl. V tu chvíli hrdû zvolal: „Ne, nebyl jsem opil˘, vím, co jsem
mluvil, a jsem si toho vûdom.“ Vykonan˘ rozsudek byl na pﬁíkaz shora oznámen po celé Moravû.7

Symbolick˘ v˘znam obûti Slavomíra Kratochvila byl vyzdvihován pﬁedev‰ím za první republiky v sokolském prostﬁedí. Dne 1. listopadu 1918 se
uskuteãnil v Ostravû prÛvod témûﬁ 50 000 lidí od Národního domu na hﬁbitov, kde byli pochováni popravení. JiÏ v polovinû listopadu vydal pﬁerovsk˘
Obzor pohlednici s Kratochvilovou reprodukcí. Tûlo popraveného Slavomíra Kratochvila bylo exhumováno, pﬁevezeno do Pﬁerova a 5. ledna 1919 uloÏeno za velké úãasti obyvatel do ãestného hrobu na pﬁerovském hﬁbitovû.
Pﬁerovská jednota informovala o svém úmyslu Slavomírova otce, kter˘
zaslal dopis následujícího znûní: „V Trnavû 8. 12. 1918
Ctûné tûlocviãné jednotû Sokol v Pﬁerovû! Bratﬁi milí!
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Ten v˘stﬁel Mor. Ostravsk˘, jímÏ usmrcen byl ná‰ hodn˘ syn — ranil
celou mou rodinu tûÏce. A jak správnû soudím, byli i jiní, dal‰í a zvlá‰tû cel˘
Sokol Pﬁerovsk˘, jejímÏ ãlenem byl uboh˘ Slávek — touto ranou zasaÏen.
Tuto hroznou — pro nás v‰ecky — dobu váleãnou nesmûli jsme ani my, rodiãové, ukázati smutek nad ztrátou hodného syna.
Sotva se v‰ak zhroutila nadvláda na‰í tyranie, sotva vyhoupla se na‰e
samostatná ãeská republika, mohli jsme si z pln˘ch plic a od srdce oddychnouti, poznal jsem, Ïe bratﬁi Sokoli nezapomnûli — na Slávka. Dostalo se
zvûãnûlému, mi i celé rodinû mnoho dÛkazÛ pozornosti a lásky — v pravdû
lásky bratrské.
I v mé rodinû byl podobn˘ úmysl. Ale — mohu se stavûti Vám, milí bratﬁi, v cestu? VÏdyÈ neboÏtík Slávek byl více Va‰ím — neÏ na‰ím. K Va‰í Jednotû lnul cel˘m tûlem i du‰í. Vá‰ úmysl, milí bratﬁi, celou mou rodinu potû‰il. Podává nám dÛkaz nezmûrné lásky Va‰í — a my se s radostí poddáváme. Láskou Va‰í ubíráte bolesti, jíÏ nám ti ãernoÏlutí vrahové srdce k rozpuknutí naplnili.
Drazí bratﬁi, uãiÀte, co za dobré a vhodné uznáte k uskuteãnûní Va‰í ‰lechetné snahy — já ve v‰em Vám rád vyhovím; jen dopi‰te!
Na zdar! Franti‰ek Kratochvil“
Kratochvilova rodina vûnovala koncem roku 1918 k uctûní Slavomírovy
památky penûÏní obnos ve v˘‰i 300 korun Masarykovû knihovnû v Pﬁerovû.
Náklady spojené s pohﬁbem se staly pﬁedmûtem jednání mezi sokolskou
jednotou a mûstem, protoÏe jednota odhadovala náklady spojené s v˘kopem, pﬁevozem a pohﬁbením maximálnû na 900 korun, zatímco úãet z mûstského pohﬁebního ústavu znûl na 1 964 korun.
Od bﬁezna 1919 vyjednávala pﬁerovská jednota s âeskou obcí sokolskou
o poﬁízení dÛstojného pomníku. Zprvu byl osloven architekt A. Dryák,
následnû byla vûc pﬁenesena na profesory Státní odborné ‰koly sochaﬁské
a kamenické v Hoﬁicích. Dne 28. listopadu 1920 pak byl odhalen na Kratochvilovû hrobû pomník, jehoÏ autorem byl Antonín Mára, profesor hoﬁické ‰koly. Pomník zhotovila pﬁerovská kamenosochaﬁská dílna Polá‰ek—
Urban. Pﬁi té pﬁíleÏitosti byly vydány pohlednice, na nichÏ je omylem uveden jako autor Jaroslav Mára. Od té doby se pomník stal místem pravideln˘ch kaÏdoroãních pﬁipomínek a v˘roãních setkání sokolÛ a lidí, kter˘m
byl a je ãin Slavomíra Kratochvila aktem hrdinství a sebeobûtování. Napﬁíklad po válce 18. listopadu 1945 se zúãastnilo ãlenstvo a dorost sokola pouti ke hrobu Slavomíra Kratochvila, kde byla znovu odhalena plaketa „Na
stráÏ“. Slavomír Kratochvil byl jmenován ãestn˘m ãlenem âeskoslovenské
obce legionáﬁské „In memoriam“.
V dopise z 28. ledna 1919 napsal Franti‰ek Slamûník starostovi mûsta:
„Pﬁi zprávû o pﬁevezení ostatkÛ rakousk˘m bezprávím popraveného Slavomíra Kratochvíla, vzorného to a nepoddajného âecha a Sokola, poãali mnozí naz˘vati po nûm ulici Kostelní. Máme v‰ak Kostelní ulice dvû, Velkou
a Malou, i jsem toho mínûní, aby jméno Kratochvílovo dáno bylo Kostelní
ulici Malé, leÏící ‰ikmo proti domu, v nûmÏ bydlel Kratochvil. ProtoÏe pak
7 V matrice narozen˘ch je zapsán jako Jili, on se podepisoval Jiljí. V soudních pramenech a nûkter˘ch textech o nûm se uvádí
jméno Eugen ãi EvÏen. To vzniklo pravdûpodobnû u soudu, kde bylo ãeské Jiljí (latinsky Aegidius, nûmecky Ägidius zamûnûno
za Eugenius — EvÏen. Obzor, 24. 1. 1919; 17. 1. 1919, s. 2; 19. 1. 1919; 17. 2. 1919, s. 1; 18. 2. 1919. Sborník dokumentÛ
k vnitﬁnímu v˘voji v ãesk˘ch zemích za 1. svûtové války 1914—1918. Svazek I. — Rok 1914. Praha 1993, s. 150, ã. 71.
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ulice Kostelní (dosavadní Velká) pﬁiléhá k farnímu kostelu a jméno své má
jiÏ ode dávna, nejsem pro to, aby bylo mûnûno.“ Pﬁerovská mûstská rada na
svém zasedání 8. ledna 1923 doporuãila, aby se mûstské zastupitelstvo
usneslo k uctûní památky Slavomíra Kratochvila pojmenovat ulici Velkou
Kostelní ulicí Kratochvilovou, coÏ bylo na zasedání mûstského zastupitelstva 27. ledna 1923 pﬁijato.
V srpnu 1921 byla pﬁipravena pﬁerovskou jednotou v˘stava o Slavomíru Kratochvilovi, na níÏ byly vystaveny obraz Slavomíra Kratochvila od
Antonína Kubáta, model pomníku, fotografie a v˘tisky Obzoru. Dne
13. bﬁezna 1921 bylo rozhodnuto o pﬁejmenování Ïupy Stﬁedomoravská na
Sokolskou Ïupu Kratochvílovu.
Na budovû staré pﬁerovské sokolovny byla 23. listopadu 1924 odhalena
pamûtní deska vûnovaná Slavomíru Kratochvilovi sokolstvem Stﬁedomoravské Ïupy Kratochvílovi. PrÛbûh oslavy lze podle novinové zprávy podat
takto. V sále sokolovny, kde se se‰li ãlenové Sokola z mûsta i ‰irokého okolí, zástupci Ïupy Stﬁedomoravské a Moravsko-slezské a pﬁíbuzní, mûl veﬁejnou pﬁedná‰ku dr. Kasal. Po jeho vystoupení byla starostou Ïupy ing.
T. Oplock˘m dána do opatrování pamûtní deska. Poté se v‰ichni odebrali
ve ãtyﬁstupech na hﬁbitov k hrobu Kratochvilovu, kde poloÏili vavﬁínov˘
vûnec. Po v˘stavbû nové sokolovny v roce 1936 byla deska pﬁenesena na ni.
V dobû nacistické okupace byla sÀata a znovu instalována 1. kvûtna 1946.
Pozdûji k ní pﬁibyla bronzová pamûtní deska od sochaﬁe Josefa Bajáka, která byla pÛvodnû odhalena v roce 1970 na budovû cechu 04 Pﬁerovsk˘ch
strojíren jako pﬁipomínka toho, Ïe Slavomír Kratochvil byl zamûstnán
u strojírenské firmy Heinik. Po zbourání budovy byla pﬁenesena na sokolovnu.
Ve schÛzi mûstské rady ve Vizovicích, konané dne 7. ãervna 1928 bylo
po del‰í debatû a návrhu zástupce firmy Polá‰ek a Urban z Pﬁerova usneseno, aby byla objednána u této firmy pamûtní deska, která mûla b˘t vsazena na chodbû ‰kolní budovy. Text znûl: „Mûsto Vizovice v desátém v˘roãí
svobody první obûti odboje Slavomíru Kratochvilovi a sv˘m padl˘m hrdinÛm.“ Pod jmény padl˘ch: „Odhaleno pﬁi náv‰tûvû vÛdce zahraniãního odboje prvního presidenta ãs. republiky Dr. T. G. Masaryka 24. 6. 1928.“
O náv‰tûvû prezidenta T. G. Masaryka pﬁinesly zprávu Lidové noviny z 25.
ãervna 1928: „Odpoledne byly první vût‰í zastávkou Vizovice, kde byla pﬁed
pﬁíjezdem presidentov˘m slavnost odhalení pamûtní desky popravenému
rodáku Slavomíru Kratochvilovi a padl˘m ve válce. Starosta Bakala vzpomnûl zde ve velmi krásné ﬁeãi b˘valého pobytu presidentova na Vala‰sku
a poprosil ho, aby nezapomínal na tento chud˘ kraj. Za starostensk˘ sbor
promluvil senátor Hrejsa.
„Pane starosto, senátore — odpovûdûl p. president — já ov‰em stejnû jako
vy vzpomínám na doby, kdy jsme spolu pracovali. A vidím, Ïe jste udûlali
pokrok. Znáte staré dobré rãení: pomoÏ si sám a pomÛÏe ti PánbÛh. A proto vám v‰em ﬁíkám, pomoÏte si sami a pomÛÏe vám vláda — usmûje se. —
Energicky se za to vzít. A pak my ostatní pobûÏíme za vámi. Pﬁeju vám dal‰í pokrok a v‰ecko dobré.
Po holdu dûtí a zapsání do pamûtní desky pozdraví a políbí pan president matku Kratochvilovou, která je tu se sv˘m muÏem.
A dál ke Zlínu…“
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Do kroniky obecné ‰koly chlapecké i dívãí ve Vizovicích bylo zaznamenáno toto: „… Námûstí upraveno, domy ozdobeny prapory a kvûtinami. Ve
‰kolním vchodu vystavena pﬁed bustou presidentovou mramorová deska,
odhalená pﬁed pﬁíjezdem b˘valému Ïáku zdej‰í ‰koly, protirakouskému
odbojci, popravenému Slavomíru Kratochvilovi a v‰em padl˘m rodákÛm
— hrdinÛm. Vchod lemovaly dvû ‰estistupÀové pestré skupiny sokolíkÛ. Sotva domluvil ﬁíd. uã. M. Bakala slavnostní ﬁeã, jiÏ se jásotem ãetného obecenstva ‰inula auta: Z tﬁetího vystoupil p. president… Po hlá‰ení starodruÏiníka Jar. âiÏmáﬁe za 56 legionáﬁÛ obchází p. president zástupce úﬁadÛ, spolkové deputace, rodiãe Kratochvilovi. — Dojemná scéna. — Matce,
která ztratila syna pro vlast, tekou radostí slzy… President dlouho se dívá
v zstaranou tváﬁ, tiskne v pohnutí ruce a pak se slovy: ,Ubohá, ale ‰Èastná
matko,‘ líbá paní Kratochvilovou. — Pak stojí pﬁed cel˘m zástupem, jakoby si chtûl vr˘ti v pamûÈ snad poslední náv‰tûvu na svém Vala‰sku, zalétá
my‰lenkami pﬁed 20 lety,, vzpomíná sv˘ch znám˘ch…
Urãen˘ch 20 minut rychle ubûhlo… ,NepomÛÏe, musíme zase dál…‘ ,Pane
presidente, nedajte sa a buìte nám dlouho a dlouho zdráv, svûÏí a siln˘,
pro blaho lidu i státu.‘ “
Také na budovû okresního soudu v Ostravû byla 18. listopadu 1932 instalována pamûtní deska s nápisem: „Zde umﬁel Slavomír Kratochvíl, sokol
z Pﬁerova. Byl první sokolskou obûtí rakouské váleãné justice. Zastﬁelen na
dvoﬁe této budovy 23. XI. 1914 v 17.30 hod.“
V nedûli 4. listopadu 1934 o 10. hodinû byla v Îerotínovû zámku oficiálnû zahájena v˘stava pamûtihodností a vzpomínek na Slavomíra Kratochvila. V ãele v˘stavní sínû vévodil velk˘ KubátÛv obraz Slávka Kratochvila, pod ním leÏel jeho úmrtní list. Na stûnách u vchodu KratochvilÛv
portrét zhotoven˘ akad. malíﬁem Svatoplukem Souãkem, po druhé stranû
olejomalba mistra Antonína Kubáta. Pﬁed prÛãelím katafalk, sádrov˘
model známého Kratochvilova pomníku, v‰e v rámci bohaté zelenû, vavﬁínov˘ch vûncÛ. Pﬁed pln˘m sálem, za úãasti zástupcÛ pﬁerovsk˘ch okresních i mûstsk˘ch úﬁadÛ, reprezentantÛ vojenské posádky, ‰kol, finanãních
a Ïelezniãních úﬁadÛ, za úãasti zástupcÛ sokolské Ïupy Kratochvílovy
i místní jednoty a velmi poãetnû se dostaviv‰ích legionáﬁÛ byla slavnost
zahájena sborem „O vlasti má“, zazpívan˘m za dirigování ﬁeditele Karla
Maﬁíka Legionáﬁsk˘m krouÏkem a pûveck˘m spolkem „Tyr‰“. Poté se ujal
slova jednatel Tomá‰ek, kter˘ uvítal pﬁítomné a ve své projevu naznaãil
úãel v˘stavy vzpomínek na Slavomíra Kratochvila, kter˘ se sv˘m hrdinsk˘m ãinem stal v pravém slova smyslu jedním z velk˘ch muãedníkÛ ãeskoslovenského národa. Poté podûkoval Janu Ulmanovi z Lipníka, kter˘ si
dal témûﬁ dva roky trvající práci se shledáváním a soustﬁeìováním 95 fotografií a velmi cenného historického písemného materiálu, a zároveÀ podûkoval i Milo‰i Sumovi za pﬁekrásné uspoﬁádání a vypravení v˘stavního
interiéru. Koncepce v˘stavy byla zam˘‰lena jako my‰lenkov˘ biografick˘
film Slávkova Ïivota, od jeho kolébky v Trnavû u Vizovic a jeho náv‰tûvy
obecn˘ch ‰kol pﬁes brnûnské studium k prvnímu kroku do zralého intenzivního Ïivota, od jeho obûtavé práce v pﬁerovském Sokole do jeho vojenské sluÏby u rakouského námoﬁnictva v Pulji. Vzácn˘ listinn˘ a ti‰tûn˘
materiál pﬁedstavoval jeho odváÏnou du‰i, postavenou vÏdy v odboj proti
hroutícímu se Rakousku. V závûru biografick˘ film líãil nejsmutnûj‰í kapi-
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tolu Slávkovy smrti, v˘stava pak vrcholila oddûlením, jeÏ naznaãovalo, Ïe
obûÈ Slavomíra Kratochvila nebyla marná, neboÈ se stala ohromn˘m Ïulov˘m kvádrem k vybudování na‰eho osvobozeného státu. Oslavy 20. v˘roãí
Kratochvilovy smrti vyvrcholily ve dnech 24. a 25. listopadu 1934 za úãasti Kratochvilov˘ch rodiãÛ.
Na budovû ‰koly v Trnavû, kde se Slavomír Kratochvil narodil, byla
odhalena pamûtní deska 26. ãervna 1936. Pﬁi té pﬁíleÏitosti se vyjádﬁil jeho
otec k tomu, co pro rodiãe znamenala jeho smrt: „Byli jsme jako rodiãové,
totiÏ já a maminka, po zprávû o popravû Slávkovû úplnû zniãeni — otupûlí.
Pﬁi‰lo to tak náhle, bez rozlouãení, bez pﬁípravy. Chtûli jsme ho nav‰tívit
v Olomouci, kdyÏ jsem byli zpraveni o jeho zatãení. Marnû jsme pouÏili lsti
s mlékaﬁsk˘m vozíkem. UÏ ho tam nebylo. I kdyÏ jsme se chvûli o nûho, nedom˘‰leli jsme se nikdy tak hrozného konce. — Ale jako âechové, pociÈovali
jsme urãit˘ druh p˘chy, to Ïe nás syn byl z tûch, kteﬁí své vlastenectví dokazovali i svou krví. Ale to víte, byla to taková bolestná, ﬁekl bych zoufalá
p˘cha, protoÏe se za ní skr˘val siln˘ Ïal nad ztracen˘m dûckem.“
Pﬁíbûh Slavomíra Kratochvila byl zachycen i v textech zveﬁejnûn˘ch
v novinách, pﬁípadnû sbornících a samostatn˘ch publikacích. JiÏ od roku
1918 se o nûj zajímal spisovatel Stanislav Kovanda, kter˘ také vydal první KratochvilÛv Ïivotopis pod názvem Památce bratra Slavomíra Kratochvíla 1914 v roce 1924. Vedle jeho osudÛ se zamûﬁil také na pronásledování dal‰ích obãanÛ Pﬁerova, pﬁedev‰ím Franti‰ka Radou‰ka, pﬁiãemÏ ãerpal zvlá‰tû z osobních v˘povûdí. Na rozdíl od nûj Jan Ulman zpracoval KratochvilÛv Ïivotopis na základû velmi dÛkladného sbûru archivních a obrazov˘ch materiálÛ, které byly také pouÏity na jiÏ zmiÀované v˘stavû v roce
1934. Vydání samostatné broÏury Slavomír Kratochvil, první obûÈ domácího odboje v roce 1934 také pﬁedcházela série ãlánkÛ ve Zpravodaji Sokolské Ïupy Stﬁedomoravské Kratochvílovy. Pozdûj‰í autoﬁi vesmûs vycházeli z jeho práce. Dodejme, Ïe sokolsk˘ pracovník Jan Ulman ctil ve svém
Ïivotû odkaz Slavomíra Kratochvila. Po okupaci ãesk˘ch zemí nacisty se
zapojil do ãinnosti ilegální odbojové organizace Obrana národa, byl zatãen
gestapem a zemﬁel dle oznámení gestapa 17. ãervence 1942.
V souãasné dobû se nachází ve Sbírce dokumentace k dûjinám tûlov˘chovy SOkA Pﬁerov ucelen˘ soubor památek na Slavomíra Kratochvila.
Pﬁedev‰ím je to spis c. a k. polního soudu vojenského velitelství v Krakovû
(K. u k. Feldgericht des Militär-Kommandos Krakau zn. K. 962/14. Tento
spis, stejnû jako spis z procesu s Franti‰kem Radou‰kem K 983/14, podle
dochované korespondence zaãala jednota shánût jiÏ v prosinci 1918. Dne
12. prosince oznámil D. Bekárek z Ostravy, Ïe KratochvilÛv spis jiÏ sehnal,
doveze jej do Pﬁerova a odevzdá okresnímu soudu, kde z nûj bude moÏné
poﬁizovat v˘pisky. Dále je tu 110 reprodukcí fotografií nebo dokumentÛ
nalepen˘ch na tvrdé podloÏce, které byly pouÏity na v˘stavû. Ve sbírce je
rovnûÏ urãité mnoÏství dal‰ích originálních dokumentÛ z ãinnosti Slavomíra Kratochvila nebo korespondence obsahující informace o následné péãi
o KratochvilÛv odkaz. Nakonec je to obsáhl˘ soubor novinov˘ch v˘stﬁiÏkÛ
z let 1912—1935 s tûÏi‰tûm v roce 1934.
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pﬁílohy ze SOkA Pﬁerov.

199

Sborník Státního okresního archivu Pﬁerov 2014

O autorech
Mgr. Petr Jirák
archiváﬁ Státního okresního archivu Pﬁerov
p.jirak@pr.archives.cz

Mgr. Jiﬁí J. K. Nebesk˘
editor sborníku Kdysi a nedávno
— Texty o dûjinách Hranicka
jiri.nebesky@gmail.com

Mgr. Bohumír Koláﬁ
publicista a pedagog
bohkolar@volny.cz

Doc. PhDr. Milada Písková,
CSc.

PhDr. Jiﬁí Lapáãek
ﬁeditel Státního okresního archivu
Pﬁerov
j.lapacek@pr.archives.cz
PhDr. Miroslav Marada
archiváﬁ Státního okresního archivu Pﬁerov
m.marada@pr.archives.cz
Bc. Jan Mikulík
pracovník spoleãnosti Archaia Olomouc o. p. s. a Muzea Komenského
v Pﬁerovû
janmikulik@seznam.cz

200

Mgr. Zdenûk Schenk
archeolog Muzea Komenského
v Pﬁerovû, Archaia Olomouc o. p. s.
shimmy@email.cz
PhDr. Jan ·tûpán, Ph.D.
archiváﬁ Zemského archivu v Opavû, poboãka Olomouc
j.stepan@ol.archives.cz
Mgr. Ale‰ Vohnick˘
pedagog
vohnicky.a@email.cz
Doc. PhDr. Franti‰ek V‰etiãka,
CSc.
fvseticka@seznam.cz

