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Sborník Státního okresního archivu P!erov 2007

Ji!í Lapá"ek

Ú!ad a obec p"hon#í 

P(hon"í byly úzkou skupinou venkovského obyvatelstva omezenou poby-
tem v n$kolika obcích na st!ední Morav$. Zprvu stáli na úrovni svobodn'ch
dvo!ák(, po roce 1642, b$hem 17. a 18. století klesli na spole"enském &eb-
!í"ku na úrove) privilegovan'ch poddan'ch. Jejich existence byla spojena
s právním !ádem st!edov$ké Moravy, byli toti& po ur"itou dobu sou"ástí
starého moravského soudnictví, p!esn$ji !e"eno procesního !ízení u pan-
ského soudu, a to jeho p!ípravné fáze.1

1 Literatura k danému tématu "ítá !adu titul(, men%í "ást se zab'vá problematikou
z %ir%ího hlediska, v$t%í po"et titul( je regionálního p(vodu a zam$!ení.
Problematiku svobodn'ch dvo!ák( na Morav$ do %ir%ího pov$domí uvedl Christian
d’ Elvert v rozsáhlej%í studii Das Institut der Freysassen in Mähren und Schlesien.
Zeitschrift für österreichische Rechtsgelehrsamkeit und politische Gesetzkunde.
Wien 1840, s. 437–499. V$nuje zde prostor i p(hon"ím. Z hlediska právního roze-
bíral postavení svobodník( na Morav$ Luksche, J., Besondere rechte der Personen
Mährens und Schlesiens. Brünn 1844, s. 281–285.
Rozsáhlé slovníkové heslo v$noval p(hon"ím V. Brandl, Glossarium illustrans bohe-
mico-moravicae historiae fontes. Brünn 1876, s. 281–285. Podobn$ Fr. Kamení"ek
v t!ísvazkovém díle Zemské sn$my a sjezdy moravské. Jejich slo&ení, obor p(sob-
nosti a v'znam od nastoupení na tr(n krále Ferdinanda I. a& po vydání obnovené-
ho z!ízení zemského. Brno 1902, v$noval kapitolu p(hon"ím, p!edev%ím jejich plá-
novanému prodeji koncem 16. století.
Na za"átku 20. století na%la historie p(hon"ích v$t%í prostor na stránkách "asopi-
su Selsk' archiv (SA): Prasek, V.: „Volenstva“ selská a jich druhy. SA, 1902,
s. 193–201; Slavík, F. A.: P(hon"í obec na Morav$. SA, 1903, s. 10–12 Prasek, V.:
Pohonci. SA, 1903, s. 236–237; Kopeck', A.: Drobení voln'ch statk( za 18. století.
SA, 1903/1904, s. 243–245; Kopeck', A.: Pohon"áci kdy pozbyli volnosti? SA,
1903/1904, s. 245–247; Ba*ura, J. – Prasek, V.: „Pam$tihodné p!íhody.“ (Od roku
1835–1864 zapisoval Franc Sovka z Radvanic.) SA, 1906, s. 100–106; Prasek, V.:
Ignác a Franti%ek Sovkové, u"ení písmáci z Radvanic u P!erova. SA, 1906, s.
116–121, 187–188; Tesa!, P.: P(hony, zvod, odhad, p!id$lení. SA, 1908, s. 91–96;
Ba*ura, J.: Na!ízení p(hon"ího rychtá!e. SA, 1909, s. 82–83.
Zásadní v'znam pak m$l "lánek Václava Müllera P(hon"í. List z právních d$jin
moravsk'ch., kter' uve!ejnil ve Sborníku prací historick'ch. Praha 1906, s. 233–245.
Augustin Kratochvíl v práci Svobodné dvory na Morav$ od 17. století podnes. +aso-
pis Moravského muzea zemského, 1910, s. 1–24, 177–189, uve!ejnil seznamy p(hon-
"ích podle p!iznání z roku 1750.
Od 20. let 20. století získává problematika p(hon"ích op$t svoji platformu na strán-
kách Záhorské kroniky (ZK), pop!. Vlastiv$dného sborníku st!ední a severní Mora-
vy (VSSSM): Ba*ura, J.: O p(hon"ích. ZK, 1926, s. 1–4; Ba*ura, J.: P(hon"í
v Radvanicích. ZK, 1926/1927, s. 101–105; Kolisko, A.: P(hon"í v Sobí%kách.
VSSSM, 1931/2, s. 20–24; Zapletal, Fl.: Martin P(hon"í z P!edmostí u P!erova,
VSSSM, 1936/1937, s. 68–71; Kone"n', R.: Povinnosti p(hon"ích. ZK, 1940/1941,
s. 50–51; Kone"n', R.: Soudy a rozep!e p(hon"ích z Radvanic. ZK, 1940/1941,
s. 21–25; Kone"n', R.: Dva fojti v Radvanicích. ZK, 1946/1947, s. 49–54; Kone"n',
R.: 300 let kovárny v Sobí%kách. ZK 1946/1947, s. 117–119; Kone"n', R.: Martin
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Uve*me ve stru"nosti, &e v rozvinuté podob$ se moravské st!edov$ké
právo realizovalo na soudu zemském (v$t%ím a men%ím), manském mark-
rab$cím, biskupském a mar%álkov$, dále existovaly soudy církevní, m$st-
ské a vrchnostenské.

Existence p(hon"ích je ov%em spojována se soudem zemsk'm. Jeho
po"átky na Morav$ v nejstar%ím dolo&itelném období m(&eme spat!ovat na
dvorsk'ch sjezdech, na nich& se scházeli %lechti"tí p!edáci. Od 13. století
máme dolo&eno zasedání sn$m( a sjezd( v Olomouci, Brn$ a Znojm$. Záro-
ve) s nimi se konaly i krajské cúdy (soudy). V'sledky soudních jednání,
p!edev%ím v majetkoprávních sporech, byly zapisovány do desek, zápis ale
nebyl obligatorní.2

V roce 1348 byly zalo&eny desky zemské, vedené zvlá%, pro cúdu olo-
mouckou a brn$nskou, do které vplynuly cúda znojemská, jihlavská a jem-
nická. Podle deskové instrukce Karla IV. z roku 1359 musely b't v%echny
majetkoprávní zm$ny zapsány do desek zemsk'ch (zvány desky trhové,
n$kdy také v$t%í). Zápisy do desek se provád$ly dvakrát do roka p!i p!íle-
&itosti zasedání sn$mu a zemského (v$t%ího) soudu (panského) v Olomou-
ci a Brn$, kdy byly desky otev!eny.

Vedle soudních spor( ve v$cech nesporn'ch se tu !e%ily i v$ci sporné v$t-
%ího rozsahu nad 10 kop a v%echny zále&itosti pán(. Od roku 1405 zji%,u-
jeme p!evedení jist'ch kompetencí na men%í soud, kde vedle men%ích ú!ed-
ník( zasedali i zástupci zeman(. Pro spornou agendu se vedly tzv. knihy
p(honné (men%í soudní desky, kam se zapisovaly &aloby), které se docho-
valy v souvislé !ad$ od roku 1405 (n$které zápisy se dochovaly z let
1374–1398), rovn$& ve dvou !adách knih olomouck'ch a brn$nsk'ch.3

Zemské soudy se konaly "ty!ikrát ro"n$, do za"átku 16. století pravi-
deln$ spolu s konáním zemsk'ch sn$m(. Po roce 1520 pak zasedaly ob$
instituce zpravidla v jiném termínu, a to v Olomouci soud od nejstar%ích
znám'ch dob o T!ech králích (6. ledna) a o sv. Janu K!titeli (24. "ervna),
v Brn$ pak zprvu ne v&dy ve stejnou dobu, teprve dle ustanovení z roku
1495 po 2. ned$li postní (pohybliv' svátek slaven' cyklicky mezi daty
15. únor a 21. b!ezen) a v ned$li po sv. Kunhut$ (po 9. zá!í). Konání soudu
se p!edb$&n$ ohla%ovalo po t!i t'dny o trzích a o nejbli&%ím následujícím
pátku zasedali men%í ú!edníci k p!ijímání p(hon( (&alob), p(vodn$ st!í-
dav$ po p$t t'dn( v Brn$ a p$t t'dn( v Olomouci, od konce 15. století (1480)
jen osmkrát. Ze statk(, které nále&ely do obvodu olomouckého soudu, se
pohán$lo v Olomouci, z brn$nsk'ch v Brn$. Stávalo se ov%em, &e b$hem
sezení olomouckého soudu nebyly vy!ízeny v%echny sporné v$ci, proto
musely b't po!ízeny v'pisy z desek zemsk'ch a p!evezeny do Brna k jed-
nání tamního soudu. Podle majestátu krále Vladislava Jagellonského
z roku 1493 se ale za"aly desky olomoucké p!evá&et v&dy na brn$nská jed-
nání soudu a odtud zase zp$t do Olomouce. Máme-li v$!it pozdní zpráv$
z roku 1772, p!evá&ení desek bylo jedním z úkol( p(hon"ích z olomoucké-
ho kraje.4

! ! !
V p!ípravném soudním !ízení byla podána &aloba, která musela spl)o-

vat formální a právní podmínky zna"n$ formalizovaného procesního !íze-
ní. Po p!ijetí &alob a jejich zapsání do register bylo t!eba uv$domit &alova-
né, &e je proti nim veden soudní spor. Zprvu tuto starost, tj. p!edvolání
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&alované strany, musel nést sám &alobce, teprve pozd$ji ji zprost!edková-
val soud, od 16. století stále "ast$ji z vlastního popudu, a to prost!ednic-
tvím ur"it'ch osob. Pro doru"ování p(hon( platila p!ísná pravidla, která
rozhodovala o dal%ím pr(b$hu soudního !ízení. Pro &alobu, ale i pro její

P(hon"í z P!edmostí. ZK, 1947/1948, s. 54–57; Kone"n', R.: Památka na zru%ení
roboty v Radvanicích. ZK, 1948–49, s. 30–32.
Obecn$j%ího rázu jsou naopak práce J. Radimského, Svobodné dvory na Morav$ po
válce t!icetileté. +asopis Vlastiv$dné spole"nostri musejní v Olomouci (+VSMOl),
1949, s. 60–66, J. Holinkové, P!ísp$vek k vzniku a zanikání svobodn'ch dvo!ák(
na Lipensku. +asopis Spole"nosti p!átel staro&itností "esk'ch (+SPS+), 1953, s.
221–230, a Jaroslava Novotného, Mani, p(hon"í a lovci. +asopis Matice moravské
(+MM), 1957, s. 3–20.
Konkrétní osobou vze%lou z prost!edí p(hon"ích se zab'val Miroslav Zapletal, Rod
p(hon"ích z P!edmostí na severní Morav$. Severní Morava, 1962, s. 31–38.
Základní údaje se opakují v jednotliv'ch dílech Vlastiv$dy moravské: Ba*ura, J.:
Lipensk' okres. Brno 1919, s. 269–276 (Radvanice). Pinkava, Viktor, P.: Litovel-
sk' okres. Brno 1903, s. 171–176 (Dub"any). Kreutz, R.: P!erovsk' okres. Brno
1927, s. 367–371 (Sobí%ky). Dostál, J. – -íkovsk', F.: Olomouck' okres. Brno 1935,
s. 437–439 (Hostovice), s. 494–498 (Kníni"ky), s. 275–280 (Nele%ovice).
V poslední dob$ vy%ly dv$ publikace k d$jinám obcí: Sobí%ky – obec p(hon"í – v"e-
ra a dnes. Sobí%ky 2001. Radvanice. Obec p(hon"í a poddanská. Radvanice 2003.
Badatele vyu&ívali ke studiu p!edev%ím fondy v Moravském zemském archivu
v Brn$ (dále jen MZA Brno):
A8 Zemská registratura, F 6, Svobodníci a p(hon"í 1652–1789, 3 kartony;
B 1 Gubernium 1636–1785, F 52, Svobodníci 1630–1784, 2 kartony;
A3 Stavovské rukopisy, Zemské desky, Hlavní knihy svobodník( 1797–1844,
". 445–447; Repertá! svobodník( 1797–1844, ". 450; 
G 10 Sbírka rukopis( Zemského archivu, ". 217 P(hony a nálezy 1411–1551, ". 224
P(hony a nálezy 17. st., ". 245 P(hony a nálezy 16. st., ". 253 P(hony a nálezy
16. st., ". 327 Privilegia dvora v Nele%ovicích 1563–1652;
G 11 Franti%kovo muzeum – rukopisy, ". 378 Materiál k svobodník(m 1688–1738;
G 12 Sbírka Cerroniho, ". 135 Soupis moravsk'ch panství a svobodník(.
Zmínky o p(hon"ích se objevují i ve fondu Velkostatek Lipník nad Be"vou, Zemsk'
archiv Opava, pracovi%t$ Olomouc. Zde ov%em %lo p!edev%ím o spory p(hon"ích
s vrchnostensk'm ú!adem a o pom$r v("i lipnické vrchnosti z 2. poloviny 18. sto-
letí. Ve Státním okresním archivu Olomouc jsou ve fondu Archiv m$sta Olomouc
ulo&eny archiválie z vrchnostenské správy Dub"an. Podobného rázu jsou archivá-
lie z fondu Archiv m$sta Lipník nad Be"vou, Státní okresní archiv P!erov (dále jen
SOkA P!erov).
V archivech obcí, ve kter'ch se p(hon"í nacházeli, se dochovalo jen velmi málo
materiálu. Jsou ulo&eny v SOkA P!erov a Olomouc. Samotn' archiv p(hon"ích, kte-
r' byl podle sv$dectví velmi bohat', se nedochoval. V SOkA P!erov se nacházejí
pouze dv$ ú!ední knihy se zápisy gruntovními, sirot"ími, svatebními od 80. let
16. století do 2. poloviny 18. st. Do archivu je p!edal !editel Muzea Komenského
v P!erov$ PhDr. Franti%ek H'bl.

2 O termínech svobodn' dvo!ák a svobodník viz BRANDL, V.: Glossarium illustrans
bohemico-moravicae historiae fontes. Brünn 1876, s. 43–44, 330–332. Viz té&
MILLER, J.: Stru"n' nástin moravského p!edb$lohorského soudnictví. Olomouc
1997, s. 4.
JAN, L.: Vznik zemského soudu a správa st!edov$ké Moravy. Brno 2000,
s. 128–153.

3 Viz DEMUTH, C. J.: Geschichte der Landtafel des Markgrafthumes Mähren. In:
Die Landtafel des Margrafthumes Maehren, 1. Bruener Cuda. Brno 1856,
s. VI–XIV. Viz té& MILLER, J.: cit. dílo, s. 5–6.

4 MILLER, J.: cit. dílo, s. 7. DEMUTH, C. J.: cit. dílo.
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doru"ení bylo v latinsk'ch textech pou&íváno slovo citatio. +esk'm ekvi-
valentem pak bylo slovo p(hon, kter' se v pramenech objevuje ve tvaru
póhon.5 Latinské slovo citator ozna"ovalo soudního posla, kter' doru"oval
p!edvolání p!ed soud. V "eském prost!edí se v nejstar%ím období v praxi
pou&ívalo slovo camerarius, nap!. v písemn$ zachycen'ch Statutech Kon-
ráda Oty z let 1222–1237. V pozd$j%í verzi z roku 1229 se poprvé také obje-
vuje slovo pohonce, jím& se ozna"oval poplatek za vy!ízení soudní obsílky.6

Teprve v listin$ ze 4. #ervence 1276, kterou +asta z K!elova prodal
hradi%,skému klá%teru dva kusy lesa jako sv$dci vystupují Radslav
z Hostkovic a Pih, p(hon"í, Martin ze Senice, p(hon"í, a Vav!ík z Voj-
nic a Heinco, p(hon"í z olomouckého hradu. Nejisté je za!azení Hostka
z Nele%ovic mezi p(hon"í podle listiny z 3. listopadu 1275. Vav!ík z Voj-
nic byl v roce 1280 ozna"en dokonce jako citator regis (královsk' p(hon"í)
a Sv$tík, d!íve vilik olomouckého komorníka Kuna z Kun%tátu jako cita-
tor camerarii (p(hon"í komorníka).7

Ve dvou falzech pro hradi%,sk' klá%ter hlásících se k roku 1200, resp.
1220, se uvád$jí jako sv$dci komorníci, obecn$ pohon"í, toti& Kv$to), Mys-
lík z Medlova, Bohudar s bratrem Jankem z Duban a Stremena z Chudo-
bína. Jde v%ak o zpad$lané listiny ze 14. století, jim& jako podklad p!i v'b$-
ru jmen slou&ila listina z roku 1239, kde jsou Milík (Myslík) a Kv$to)
uvedeni jako lov"í. Spí%e tu jde o d(kaz toho, jak ve 14. století s proniká-
ním "e%tiny do ú!adování se ujalo pro soudní ú!edníky, v latin$ camerarii,
pov$!ené doru"ováním &aloby (citatio, pohon – p(hon), v ur"ité oblasti (olo-
moucká "ást moravského zemského práva) ozna"ení pohon"í (p(hon"í).8

Naproti tomu v +echách byli tito slu&ebníci pojmenováni komorníky,
jim& v "ele stál starosta. V'zna"n' soudob' právník 2. poloviny 15. a za"át-
ku 16. století Viktorin Kornel ze V%ehrd uvád$l, &e p(vodn$ byli vybíráni
z!ejm$ z vladyckého stavu, pozd$ji bylo hled$no zvlá%t$ na to, aby to nebyl
„lehk' "lov$k“. V%ehrd &ádal, aby byl rodil'm +echem. Komorníci sv'm
postavením stáli na úrovni svobodník(. Po&itky získávali z vesnic, které
byly pro jejich pot!ebu po!ízeny a zapsány ve zvlá%tních komornick'ch des-
kách u písa!e men%ích desek. Slu&bu m$li velmi namáhavou a "asto i nebez-
pe"nou. Z titulu své funkce byli toti& nevítan'mi hosty, asi jako dne%ní exe-
kuto!i. Proto byli "asto vystaveni i nevybírav'm útok(m. Odm$nou za
v%echno trmácení a ústrky jim pak byly jen prost!edky, které získali jako
náhradu náklad(, ú"tovanou stranám do procesních %kod, a taxy, odstup-
)ované podle vzdálenosti p!íslu%ného kraje od Prahy.9

V pardubickém urbá!i z doby kolem roku 1494 se uvádí u vsi Lány: „V tej
vsi jest tvrzi!t", a to slove komornictvo, k tomu jsú d"diny i lúka. Louka za
dvorem a líska, druhá líska, ty dr#í Janek komorník, má z nich platiti
3 kopy jednú v rok o Matce bo#í na Hradeck$ jarmark. Ale pán JMt to mu
rá%il dáti do své vuole za právi jeho, je#to jest pohon%ím. A kdy# pohon%ím
nebude, tehda platiti má.“10

Na T$%ínsku byly osoby s t'mi& úkoly zvány slu&ebníky. Ti m$li svo-
bodné statky zvané „slu&ebnictví“. V roce 1458 nap!. kní&e Václav „vysadil
na plat Jakuba slu#ebníka na!eho z Bruzovic“, tj. osvobodil ho v dr&ení stat-
ku. V registrech obce Zámrsk se pí%e: „Prodej slu#ebnictví Zámarského.
Anna slu#ebni%ka l. 1577. prodala statek slu#ebnick$ v Zámar!%ích synu
svému za 100 R.“ Roku 1640 „grunt slu#ebnictví v &ukov" u T"!ína od Ji'í-
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ka slu#ebníka p'ejal syn“. Tého& roku se objevuje „grunt slu#ebnictví
Humenského“ v Humnech u T$%ína.11

! ! !
Pro období do 15. století máme jen n$kolik málo zpráv o p(hon"ích v olo-

moucké oblasti zemského práva. V listin$ z listopadu 1232 markrabí P!e-
mysl daroval svému kaplanovi p(du ve své vsi Lod$nice, kterou d!íve dr&e-
li dva komorníci. Stejn'm zp(sobem tent'& majetek potvrdil P!emysl
Otakar II. olomouckému kostelu v roce 1254. Podobn$ dle listiny z 19. kv$t-

5 Viz nap!. „quod predictis decano et cancellario nulla fuit omnino citatio presenta-
ta“, CDB, II, s. 172, rok 1219. Srovnej Slovník st!edov$ké latiny v "esk'ch zemích.
Sv. 1. Praha 1987, s. 685–686. Viz Staro"esk' slovník. Sv. 3. Praha 1996, s. 458–459.
U manského soudu olomouck'ch biskup( byly p(hony dodávány p(vodn$ pro-
st!ednictvím dvou man(, od roku 1529 p(hony rozná%eli poslové, "ím& se p!íprav-
né procesní !ízení p!iblí&ilo praxi zemského soudu. MILLER, J.: cit. dílo, s. 17. Srov-
nej Codex diplomaticus Moraviae (CDM). 13. díl. Brno 1897, s. III–VIII.
Uve*me si pro srovnání zvyklosti u "eského královského soudu dvorského ve v$cech
sporn'ch vztahujících se jenom na manské zále&itosti. I zde byl komorník, ten ale
b'val pov$!ován jin'mi úkoly. P(hon k soudu vykonával n$kter' královsk' man,
kterého si &alobce mohl sám vybrat, nebo byl ustanoven samotn'm ú!adem dvor-
sk'ch desek. B'val to oby"ejn$ man usedl' v nejbli&%ím okolí pohnaného. Byl roz-
díl v tom, zda p(hon"ím byl urozen' lenník, kter' mohl p(hon provést osobn$, nebo
jím pov$!it posly, nebo zda %lo o mana ni&%ího !ádu, pop!. mana slu&ebného, kte!í
byli povinni osobn$ nav%tívit obvin$ného v míst$ jeho p(sobení a oznámit mu, kdo
jej obvinil a v jaké lh(t$ (nesm$lo to b't mén$ ne& dva a déle ne& %est t'dn(). P!i
tom mu ukázali p(honn' list. V p!ípad$, &e nezastihli pohnaného doma, oznámili
p(hon man&elce, nebo "eledi, co& bylo pova&ováno za doru"ení. O provedení p(ho-
nu sv$d"il p(hon"í tím, &e k p(honnému listu p!i jeho vrácení ú!adu p!itiskl svoji
pe"e,. Ztratil-li list, nebo kdy& jej pohnan' necht$l vrátit, vyhotovil p(hon"í vlast-
ní list. Viz Desky dvorské Království "eského. Díl. VII. První kniha p(honná z let
1383–1407. Praha 1929, s. IX–XX.
U m$st a horních soud( otázka doru"ování &alob a tím p!edvolávání &alovan'ch
nep!edstavovala d(le&itou "ást p!ípravného !ízení. U m$stského soudu soudce p!i-
jímal &alobu, seznámil se s podstatou sporu a byl obeslán &alovan'. #lo o jedno-
strann' procesní úkon, kter'm &alující uplat)oval své právo na soud, a na d(kaz
toho slo&il ur"itou pen$&ní "ástku – p!ípov$dné.

6 P!emysl Otakar I., "esk' král, obnovuje práva kdysi kní&ete Konráda Oty a jeho
p!edch(dc(, pozd$ji sama sebou v znojemské provincii zavedená, a ustanovuje, aby
se jimi !ídili i v bítovské provincii. Znojmo 1222. „Item nullus camerariorum citet
aliquem, nisi cum certo testimonio eorum, quorum interest: et nominatim quilibet
eorum debet ducere castellani nunccium et alium iudicis, et insuper duos kmetones
de circumsedentibus villis: et si camerarius vadit ipse secundus aut tercius sine nun-
ciis beneficiatorum, si interficitur, nichil pro eo respondeatur.“ Codex diplomaticus
Bohemiae (CDB), II, s. 222–225. P!emysl Otakar I., "esk' král, obnovuje práva kdy-
si kní&ete Konráda Oty a jeho p!edch(dc(, pozd$ji sama sebou v brn$nské provin-
cii zavedená, a na!izuje se jimi !ídit. Brno 1229. „Item si quis citatus fuerit et obti-
nuerit ius suum in iudicio, neque wrez neque pohonce, set solummodo denarios duos
persolvat, quod pomocne vulgariter appellatur.“ CDB, II, s. 329–332.

7 CDB, V, s. 513–514. CDB V, s. 479–481. Srovnej JAN, L.: Vznik zemského soudu
a správa st!edov$ké Moravy. Brno 2000, s. 70.

8 CDB II, s. s. 362–364, s. 412–415.
9 KLABOUCH, J.: Staré "eské soudnictví. Jak se d!íve soudívalo. Praha 1967,

s. 284–285.
10 Archiv "esk'. Praha 1899, s. 450.
11 PRASEK, V.: „Volenstva“ selská a jich druhy. Selsk' archiv, 1902, s. 197.
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na 1251 potvrdil P!emysl Otakar II. hradi%,skému klá%teru darování p(dy
komorník( v Topolanech pat!ící d!íve k olomoucké kastelánii, kterou pak
vlastnil Crha z Jedovic.12

V nejstar%ích dochovan'ch záznamech z knih p(hon"ích pro olomouc-
kou cúdu od roku 1370 do za"átku 15. století zji%,ujeme místa, odkud pochá-
zeli p(hon"í. Jednalo se o %est míst – Radvanice, Sobí%ky, Knínice, Nele-
%ovice, Hostkovice a Dub"any. V roce 1388 se d$je v knihách p(honn'ch
zápis o tom, &e olomouck' purkrabí Viknan po!ídil pro ú!ad p(hon"ích
v Dub"anech statky. V potvrzovací listin$ z roku 1498 nejvy%%ímu sudímu
Janu P)ovickému ze Sovince uvedl král Vladislav, co p!íslu%elo k ú!adu
purkrabího v Olomouci, mezi jin'm zbo&ím „od starodávna“ dva p(hon"í
v Dub"anech, a poprava. V landfr'du krále Matyá%e z roku 1484 je zmín-
ka o tom, &e v olomouckém práv$ jsou p(hon"í a volav"í, kte!í mají d$dic-
tví nadzpupné, toti& svobodné.13

První ucelen' popis povinností p(hon"ích máme z pera Ctibora Tova-
"ovského z Cimburka v jeho Knize Tova"ovské, p!edstavující oby"eje, !ády,
starodávné zvyklosti a práva markrabství moravského. Odtud pak p!e%el
tento zápis s n$kter'mi zm$nami do textu zemského z!ízení z roku 1535
a dal%ích. Uvádíme zde zn$ní odstavce „Jak se p(honové rozná%eti mají“
ze z!ízení zemského z roku 1545: „Item. V olomúckém práv" sou p(hon%í,
je!to na to zpupné d"diny mají, a ti mají p(hony rozná!eti v tom kraji olo-
múckém a od míle dva peníze toliko berou a mají na ceduli míti napsáno,
koho kdo pohání i s poru%níky v p(honu. A ten p(hon%í uká#e ceduli tomu,
kdo# se pohání, a cedule p(hon%ímu má zase vrácena b$ti, aby dále s ní
b"#el k jin$m, kte'í# v ní popsáni sou a v té ceduli pohnáni. A ten p(hon%í
má osv"d%iti, #e u n"ho byl a p(hon ohlásil. Ne# cht"l-li by kdo zap'íti aneb
p(hon%ího necht"l k sob" pustiti aneb zap'íti, #e doma není, má v dom" jeho
ohlásiti, aby mu pov"díno bylo. A p(hon%í znamení, bu) t'ísku n"kde vy'e-
#e, aneb jiné znamení vezme, aby to pokázati mohl, #e tam byl.

Pakli by kdo tomu p(hon%ímu p'ekazil, neb ho zbil, má kázán b$ti jako
odbojník. Té# jestli#e by p(hon%í tam nebyl a zme!kal v tém dni po p(honu
vydání p(honu dáti, aneb selhal, #e tam byl, a nebyl, má p'i práv" kyjem
bit b$ti a dv" ned"le na rathúze sed"ti a jiného místo sebe k druhému pát-
ku zjednati, aby p(hony místo n"ho rozná!el.

Ale v kraji brn"nském posly se p(honové zpravují a dává se jim od míle
od ka#dého p(honu jeden gro!, jako jin$m poslom od míle se platí. A t"m
se té# p(honové na cedulech i s poru%níky vypsaní dávati mají.“14 V Knize
Tova"ovské byli uvedeni vedle p(hon"ích je%t$ volav"í. Dle zápisu v kni-
hách p(honn'ch z roku 1405, kde se jmenuje volav"í Jakub ze Sobí%ek,
m(&eme odhadovat, &e volav"ím byl jmenován n$kter' z p(hon"ích. V "lán-
cích zemského z!ízení se o nich ale ji& zmínka ned$je, proto se soudí, &e
jejich zánik lze klást do 30. let 16. století.15 Ctibor Tova"ovsk' také na záv$r
ustanovení o p(hon"ích má nejasnou zmínku o pom$rech v brn$nském kra-
ji: „Ale v kraji Brn"nském o n"kter$ch také sly!eti póhon%ích: ale ti se tím
tají, i má se na to ptáno b$ti.“ Z!ízení zemské má ji& ale ustanovení
o poslech, jak v'%e citováno.16

Dopl)me je%t$, &e p(hon( byla celá !ada, podle toho, jak'm zp(sobem,
z "eho a kdy se pohán$lo (&alovalo), uve*me nap!. p(hony slune"né, trhové,
zatkyn$, k sv$domí a o sv$domí, k právu a k p!ísaze, k listu, ke dckám
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a p(hony rukojemské. S p(hon"ím chodil p(vodn$ posel zemského soudu
a dva bezúhonní lidé z okolí, pozd$ji se p(hon"í proukazovali rejst!íkem v%ech
p(hon(, které rozná%eli, na ka&dém z písemn'ch p(hon( také bylo jeho jmé-
no. P(hon"í chodili p(vodn$ p$%ky, pouze p(hony slune"ní (tj. takové, které
byly p!ijímány a& na posledním "tvrtém p(honném sezení a musely b't doru-
"eny do západu slunce následujícího dne) mohl doru"it na koni, kter' mu
poskytl &alobce. Od roku 1523 v%ak i pro slune"ní p(hon byla doba doru"e-
ní prodlou&ena na t'den. Také p(vodní ustanovení o chození p$%ky postu-
pem doby vzalo za své. Krále nepohán$li p(hon"í, ale dva urození páni. Stej-
n$ tak mohl p(hon doru"it vlastní posel &alobce, d$lo se tak zvlá%t$, kdy&
&alovan' dlel mimo zemi. Ov%em za cizinu se nepova&oval pobyt v +echách,
v Rakousku, Polsku nebo Slezsku a p(hon musel b't doru"en, v$t%inou byli
vyrozum$ni p!íbuzní. Pokud se ale &alovan' vypravil na dobrodru&nou ces-
tu, nap!. do Francie, Itálie nebo k Bo&ímu hrobu, p(hon se za ním neposílal,
tudí& se nemohl dostavit k soudnímu jednání a soudní p!i tím &alovan'
neprohrál. P(hon musel b't doru"en do t'dne, v 15. století platilo, &e se tak
muselo dít dopoledne, v 16. století u& ale sta"ilo do západu slunce.17

P(hon"í byli p!i konání sv'ch povinností osvobozeni od placení m't.
V roce 1562 nejvy%%í komorník Zachariá% z Hradce potvrdil, &e p(hon"í
podle list( od p!ede%l'ch pán( komorník( byli osvobozeni od m'ta v p!í-
pad$, &e nesou nebo vezou n$co ze svého hospodá!ství na trh, a také osvo-
bozeni od placení m'ta z toho, co si do domu pro svou pot!ebu koupili.18

! ! !

12 CDB III, s. 23–24, V, s. 78–79 IV, s. 376–377.
13 Knihy p(honné a nálezové, 2. Brno 1873, s. 49. Viz NOVOTN., J.: Mani, p(hon"í

a lovci. +asopis Matice moravské, 1957, s. 13. Archiv "esk'. Praha, s. 106. Volav"í
po zahájení zemského soudu vyvolával na pobídnutí nejvy%%ího komorníka po t!i-
kráte strany, aby p!ednesly své &aloby, ale koncem 15. století ú!ad zanikl.

14 Viz Práva a z!ízení Markrabství moravského z roku 1545. Pokus moravsk'ch sta-
v( o revizi zemského z!ízení. Historick' úvod a edice. Brno – Praha 2005, s. 116.
Srovnej +ÁDA, Fr.: Zemské z!ízení moravské z roku 1535. Spolu s tiskem z roku
1562 nov$ vydan'm. Praha 1937, s. 18–19. Povinnosti p(hon"ích jsou zaznamená-
ny v zemském z!ízení z r. 1535 na list$ 12 a 13, roku 1545 na list$ 17 a 18, roku
1604 na list$ 26 a 27. Srovnej KAMENÍ+EK, Fr.: Zemské sn$my a sjezdy morav-
ské. Jejich slo&ení, obor p(sobnosti a v'znam od nastoupení na tr(n krále Ferdi-
nanda I. a& po vydání obnoveného z!ízení zemského. Brno 1902, s. 59–62.

15 BRANDL, V.: cit. dílo, s. 366–367. Srovnej +ÁDA, Fr.: cit. dílo, s. 18.
16 Viz Kniha Tova"ovská aneb Pana Ctibora z Cimburka a z Tova"ova Pam$, oby"e-

j(, zvyklostí starodávn'ch a !ízení práva zemského v Mar. Mor. Brno 1868, s. 29–30.
17 Viz MILLER, J.: cit. dílo, s. 7–12. Srovnej BRANDL, V.: cit. dílo, s. 282–284; CDM.

Díl 7. Brno 1864, s. 12–13 (glosá!).
18 „Já Zachariá! z Hradce a na Tel%i, nejvy!!í komorník desk a práva markrabství

moravského oznamuji tímto listem v!em, jako# od starodávna lidé p(hon%í a volav-
%í, kte'í na tom ou'ad" zemsk$m sed"li, do m"st jdouce neb jedouce jinam z hospo-
dá'ství svého k trhu vezli nebo nesli a zase co# sob" ku pot'eb" své do domu kupo-
vali, #e jsóu majíce na to listy od p'ede!l$ch pán(v komorník(v markrabství tohoto,
mejt nedávali a znajíc, #e by od starodávna podlí v!í zem" na tom z(stání, aby p'i
tom z(staveni b$vali a do %tení lidé posavad toho u#ívali a takov$ch mejt nedáva-
li, prázdni se bejti %inili a se vymlouvali. T"m lidem naho'e psan$m p(hon%ím
a volav%ím na ou'ad do ka#dé d"diny pod pe%etí svú list na pargamen" dal sem, aby
m$tní vidouce jich na mejtech nehyndrovali. Dán v M"st" Olomouci v sobotu den
sv. Antonína léta Pán" 1562.“ MZA Brno, A8, F 8, kart. ". 415.
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Velk' po"et p(hon"ích v olomouckém kraji, celkem 34, nenacházel postu-
pem doby uplatn$ní. Stavové se proto usnesli na brn$nském sn$mu
12. b!ezna 1596, aby byli v%ichni p(hon"í a& na %est prodáni a z utr&en'ch
pen$z m$lo b't koupeno %est p(hon"ích v brn$nském kraji, zbytek pen$z
m$l p!ipadnout stav(m. Zem%tí ú!edníci m$li zjistit svobody a privilegia
p(hon"ích.19

V%echno to neunikalo pozornosti samotn'ch p(hon"ích, kte!í se obrátili
p!i nejbli&%ím konaném zemském soudu v roce 1596 suplikou na zemské-
ho hejtmana a odvolávali se na ustanovení zemsk'ch desek a na své svo-
body. Nic se ned$lo a& do té doby, ne& si je v dob$ p!ed konáním svatoján-
ského soudu v Olomouci roku 1597 nechal k sob$ do domu povolat Jan
Skrbensk', místosudí olomouckého kraje, a tázal se jich na jejich povin-
nosti. Odpov$d$li mu, &e ne z povinnosti, ale z dobré v(le a v dob$ konání
olomouck'ch soud( dávali na v'&ivu nejvy%%ímu komorníkovi 30 m$!ic ovsa,
30 slepic a 6 kop vajec. Podle toho pak bylo rozhodnuto o prodeji 17 z nich
Fridrichu star%ímu ze /erotína a na /idlochovicích, hejtmanu a místodr&í-
címu nejvy%%ího komornictví markrabství moravského, %esti p(hon"ích Jet-
!ichu Podstatskému z Prusinovic a p$ti Mikulá%i Kobylkovi z Kobylího.

P(hon"í se v tomto okam&iku jako na svou poslední nad$ji obrátili dopi-
sem na císa!e a mezi jin'm uvád$li: „Od n"kterého sta let k t$ pot'eb" zem-
ské markrabství moravského v kraji olomouck$m, abychom p(hony, kdo
koho z %eho k soud(m zemsk$m toho kraje odsílá a viniti jej chce, rozná!e-
ti oddáni souc nás k tomu v sedmi d"dinách aneb vsech t'idceti %tyry osoby
od starodávna na'ízené, za tu práci jsme v!ech robot a podplatk( zbavení,
a z(stávajíce sob" s man#elkami a dítkami sv$mi v#dyckny na svobod" grun-
ty a #ivnosti své chudé ve dckách zemsk$ch zapsané máme, a t$# k soud(m
zemsk$m, jestli #e by nás kdo z %eho viniti, aneb my zase kohokoliv pohán"-
ti cht"li, z(stáváme a p'i tom sme v#dyckny zanecháni byli, a tu povinnost,
k ní# zavázáni sme, v#dyckny t"ch v!ech %as( a# dosavad nále#it", #e sou
sob" od nás JJMti nejvy!!í páni ou'edníci a soudcové zem!tí ani jiní JichMt
páni stavové tého# markrabství Moravského nikdy nic st"#ovati nerá%ili,
jsme vykonávali a je!t" v tom státi poslu!n" chceme.“ Odvolávali se na usta-
novení z!ízení zemského z roku 1535 a uvád$li, &e d!íve dostávali po jed-
nom gro%i "eském od míle, to se ale zm$nilo a nyní dostávali dva peníze
bílé, co& oni p!ijali, aby m$li pokoj. Upozor)ovali na to, &e rozhodnutím u"i-
n$n'm na soudu byli prodaní p(hon"í vyvedeni ze sv'ch starobyl'ch svo-
bod a uvr&eni v poddanost a p!inuceni k robotám. I kdy& jim bylo !e"eno,
&e kdy& zapraví ony jimi sam'mi p!iznané povinnosti, &e nebudou k ni"e-
mu potahováni, poru"il jim Mikulá% Kobylka, &e musí slo&it slib poddanosti,
nebo &e p(jdou do v$zení. Kv(li jejich protest(m byl jim slib poddanství
odlo&en a& do konání olomouckého soudu o T!ech králích v roce 1598.20

V neprosp$ch p(hon"ích hrálo to, &e nemohli na vyzvání ú!edník( a zem-
sk'ch soudc( p!edlo&it své psané v'sady, proto&e je nem$li. Zále&itost se
protahovala, proto&e je%t$ v roce 1599 se sn$m usnesl neotálet dále s dokon-
"ením zále&itosti a p!inutit p(hon"í k poslu%nosti násilím.

Smlouva s Fririchem ze /erotína byla sice uzav!ena v Olomouci ji&
8. "ervence 1597, proto&e ale Fridrich ze /erotína je%t$ v roce 1597 zem!el,
byl prodej zapsán do zemsk'ch desek a& v roce 1600 Karlu star%ímu ze
/erotína. Podle zn$ní smlouvy získal 17 p(hon"ích, z toho t!i v P!edmos-
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tí, dev$t v Sobí%kách a p$t v Nele%ovicích, a to se v%emi povinnostmi, kte-
r'mi byli povinni zemi a ú!adu nejvy%%ího komornictví, dále se slepicemi,
ovsy a vejci, které odvád$li p!ede%lé vrchnosti, rozumí se nejvy%%ímu komor-
níkovi. Fridrich ze /erotína zaplatil 792 zl., ale byl povinen sehnat na svém
panství u Brna %est osob hodn'ch k rozná%ení p(hon(, podobn$ jako tomu
bylo v olomouckém kraji, nebo stejn' po"et koupit a odvést je k zemi.21

Díky usilovné snaze p(hon"ích získat zp$t svá práva a zru%it prodej ulo-
&il sn$m dr&en' v Brn$ v roce 1603 nejvy%%ím ú!edník(m a zemsk'm soud-
c(m, aby v%e s kupci p(hon"ích srovnali. Teprve ale o t!i roky pozd$ji (1606)
sn$m ustanovil zvl. komisi dvou pán( a dvou rytí!(, v jejím& "ele stál nej-
vy%%í zemsk' komorník, která m$la jednat s kupci o zru%ení smlouvy. Její
zpráva z následujícího roku na sn$mu vyzn$la v ten smysl, &e zále&itost
bude provedena, ale s ka&d'm z majitel( musí b't jednáno jinak: Karel ze
/erotína se je%t$ nevyslovil, Anna Podstatská &ádala vedle vrácení kupní
ceny i zaplacení úrok(, proto&e si na kup vyp(j"ila. Mikulá% star%í sv(j díl
v(bec nezaplatil a zem!el, proto sn$m na!ídil poru"níkovi jeho d$tí, aby
p(hon"í beze v%eho dal%ího vydal. Prodej byl tedy zru%en, vráceny peníze
i s úroky, ale v díl"ích zále&itostech se proces táhl a& do roku 1617 a nebyl
je%t$ ukon"en. Zárove) na sn$mu v roce 1607 bylo rozhodnuto o tom, aby
p(hon"í na rozdíl od p!edchozí praxe platili v%echny bern$ a zemské
a panovnické sbírky jako jiní svobodní dvo!áci. Odhady jejich majetku pro-
vád$l men%í komorník olomouckého kraje.

V brn$nském kraji zatím trval nedostatek osob k doná%ení p(hon(, pro-
to v roce 1607 bylo na!ízeno, aby m$sto Brno najalo "ty!i p!íse&né posly,
kter'm se platilo ka&dému za jeho slu&by 12 zl. za rok a za ka&dou míli ces-
ty 2 gr. bílé. Kdy& ale brn$n%tí m$%,ané oznámili, &e za tu cenu nemohou
nikoho najmout a &e ani ti, kte!í ji& tuto slu&bu konali a znali cesty, necht$-
jí za stávající odm$nu p(hony rozná%et a nemohou k tomu b't m$%,any
nuceni, proto&e &ijí na vrchnostensk'ch statcích, rozhodl sn$m o tom, &e
má b't posl(m zv'%ená odm$na od míle ze dvou na p$t krejcar(. Teprve
v roce 1612 bylo v Brn$ najato o dva posly navíc.

Nicmén$ v roce 1617 sn$m znovu ustanovil komisi, slo&enou z olomouc-
kého biskupa, zemského hetmana a nejvy%%ího písa!e, aby s panem ze /ero-
tína u"inila kone"né dojednání, nebo, se dosud nem$l k vrácení. Nedo%lo-
li by k ujednání a& do p!í%tího olomouckého soudu, m$l /erotín z(stat p!i
svém právu. Jak se dovídáme odjinud, k dohod$ do%lo jen "áste"n$, /ero-
tín si ponechal p(hon"í z P!edmostí.22

Karel star%í ze /erotína nám ve sv'ch zápiscích a korespondenci zane-
chal i n$kolik konkrétních zpráv o p(hon"ích.

Z jeho dopisu P!erovsk'm 7. prosince 1598 se dovídáme, &e jeho str'c
Fridrich ze /erotína koupil od Tomá%e p(hon"ího v P!edmostí za jistou
sumu dv(r a poru"il panu Sakovi, aby jej zaplatil z d(chod( svatoji!sk'ch,
a kdyby k tomu nesta"ily, m$li ru"it P!erov%tí. Jeliko& onen Tomá% p(hon-
"í zdr&ující se v Krom$!í&i naléhal na zaplacení, museli to provést P!erov-

19 KAMENÍ+EK, Fr.: cit. dílo, s. 62.
20 Moravské zemské desky. 3. Praha 1953, s. 350–351. Viz té& KAMENÍ+EK, Fr.: cit.

dílo, s. 610–614.
21 Tamté&.
22 KAMENÍ+EK, Fr.: cit. dílo, s. 63–65.
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%tí "ástkou 200 zl. ze sv'ch pen$z. Karel star%í ze /erotína je ale káral,
nebo, tak u"inili nesprávn$, proto&e podle str'covi záv$ti m$l hradit jeho
dluhy Karl(v bratr.23

P!i olomouckém svatojánském soudu v roce 1600 se m$l projednávat
p(hon pana Jana Odkolka z Oujezdce na Mikulá%e star%ího Kobylku o sv$-
domí. Pohnan' se ohlásil, &e mu p(hon dodán nebyl, a bylo nalezeno, &e
se to stalo kv(li jednomu z t$ch neprodan'ch p(hon"ích, kter' dal druhé-
mu p(hon"ímu ji& prodanému ten p(hon nést, a ten to zme%kal. Proto
poru"eno panem sudím, aby se k n$mu zachovalo podle z!ízení zemského,
tj. aby byl kyjem bit p!ed právem a sed$l dv$ ned$le ve v$zení na olo-
moucké radnici.24

Sám Karel star%í ze /erotína p!ednesl p!i soudu panském k roku 1600
stí&nost na to, &e asi p!ed dv$ma ned$lemi jeden z p(hon"ích, kter' mu byl
prodán, ze vsi Nele%ovic, jménem Stan$k, „m"l mluviti, #e i ti, kte'í jej pro-
dávali, i ti, kte'í jej kupovali, lhá'i jsou, i já také #e lhá' jsem a soukopa
svého #e praví b$ti podkomo'ím: ten #e u v"zení z(stává. Kdyby se mn"
samého dot$kala, pon"vad#mám dostate%né na n"j sv"dky, a #e bych v"d"l
co %initi: ale pon"vad# se dot$%e v!ech stav(v, jako t"ch, kte'í usoudili, #e ti
p(hon%í mají prodáni b$ti, celého soudu, jako toho, kter$ osoby ku prodaji
vydal, t"ch poctiv$ch pán( a rytí'sk$ch lidí, kte'í smlouvu trhovou o n"
z poru%ení soudu u%inili, ano i dobré pam"ti nebo#tíka pana hejtmana, pana
Jet'icha Podstatského a toho, kter$ je!t" u #ivnosti z(stává, pana Mikulá-
!e Kobylky, #e jsem nesm"l bez v(le a uvá#ení J. M. nic a# posavád p'edse-
vzíti, av!ak #e prosím, aby J. M. rá%ili to nejd'íve vá#iti a souditi. A to pro-
mluviv i také psaní P'erovsk$ch mn" v té p'í%in" u%in"né a poznamenání
pam"ti sv"dk(v jim podav, vystoupil jsem a oni po rozmluvení zase mne
mezi sebe povolali a odpov") dali, #e jsou rá%ili k tomu pany z Doubravic
a z Vrbna na'íditi, aby s panem hejtmanem, jak by nejlépe ta v"c p'edse-
vzala b$ti mohla, rozmluvili a J. M. svou zprávu dali a pon"vad# se tu ne
jich sam$ch ne# v!ech stav(v dot$%e, #e by cht"li ve!keré osoby z obce k sob"
p'ivzíti a s nimi po sly!ení zdání pán" hejtmanova tu v"c vá#iti.“25

V roce 1610 na olomouckém t!íkrálovém soudu pan Fridrich z /erotína
ohlásil, &e neví nic o p(honu, kter'm byl zat"en Vilím Borovsk', a &e mu
nebyl dodán. Bylo posláno pro men%í ú!edníky, kte!í dali zprávu, &e ten
p(hon panu Fridrichovi odeslali po p(hon"ím, kter' se jmenuje Blaha, ale
pon$vad& se p!i vyhlá%ení p(hon( nikdo neohlásil, tak v%ichni p(hon"í,
kte!í dle oby"eje do vyhlá%ení p(hon( z(stávali, ji& ode%li. Ú!edník(m poru-
"eno od pana sudího, aby hned toho p(hon"ího obeslali a co nejd!íve poda-
li svou zprávu. Men%í ú!edníci vyslechli p(hon"ího a dali zprávu, &e ten
p(hon byl dodán vrátnému na Losinách. Kdy& se to Fridrich ze /erotína
dozv$d$l, nechal vrátného vsadit do v$zení.26

O svatojánském soudu roku 1613 p!istoupil men%í sudí pan Syrakovsk'
s men%ími písa!i a podle poru"ení dal zprávu strany done%ení p(honu do
domu Hynka #árovce na Ptení (Pt')) a oznámil, &e dot"en' p(hon"í !ekl,
&e kdy& p!i%el na Ptení, &e cht$l p(hon dodat písa!i pana Hynka, ale on &e
ho necht$l p!ijmout, n'br& &e ode%el s jin'mi dv$ma do "elední sv$tnice,
aby se poradil, m$l-li by takov' p(hon p!ijmout, a potom odpov$d$l, &e
v nep!ítomnosti svého pána v dom$ takov' p(hon p!ijmout nem(&e. Ale
kdy& p(hon"í na tom trval, dal mu písa! potvrzení, které on ukázal p!ed



15

soudem. V n$m ale nebylo nic o p(honu,
pouze potvrzení o tom, &e donesl psaní
od men%ích ú!edník(.27

O t!íkrálovém soudu roku 1614 zase
p!edstoupili men%í ú!edníci a dali zprá-
vu o písa!i pana Václava ze Zát!izl
ohledn$ p(honu, kter' p!ijal v nep!í-
tomnosti svého pána. Potom kdy& pán
p!ijel, písa! na to pozapomenul a z p!í-
kazu svého pána musel odjet a tak byl
p(hon zalo&en. P!ed v"erej%ím pak zase
nenadále na n$j mezi n$jak'mi v$cmi
p!i%el a svému pánu jej sám odeslal.
Kdy& p!ísedící soudu zjistili skute"n'
stav v$ci, rozhodli, &e p(hon"í je bez
viny a naopak &e je t!eba potrestat písa-
!e. Karel star%í ze /erotína navrhl, aby se tak stalo dle vym$!ení z!ízení
zemského, toti& aby byl bit kyjem p!i práv$ a dv$ ned$le sed$l ve v$zení.

Dále p!ednesli ú!edníci ve v$ci druhého p(hon"ího, kter' chodil na
Liten"ice, &e prokázal, &e tam byl a p!inesl s sebou také znamení. Vyprá-
v$l, &e kdy& tam p!i%el, &e tamní ú!edník od n$ho necht$l p!evzít p(hon,
proto&e paní nebyla v dom$, a tak &e musel p(hon"í "ekat, a& se navrátí
dom(. Kdy& se tak stalo, &e jí p!edal p(hon a &ádal o vysv$d"ení. Jeho
vystavení ale bylo stále odkládáno a on ji& více nemohl "ekat. Potom vy!e-
zal znamení ze dve!í sv$tnice ú!edníkovy a to s sebou p!inesl. Po uvá&ení
té v$ci byl povolán Karel Podstatsk' do %ranku a nejprve mu bylo vyt"eno,
&e ud$lal zle, kdy& ve!ejn$ p!ede v%emi oznámil, kde a v jakém míst$ je to
znamení vy!ezáno, nebo, to v%ichni sly%eli a n$kdo tu informaci mohl
donést na Liten"ice, kde pak mohli vy!íznutou "ást zakr't. Karlu Pod-
statskému pak bylo poru"eno, aby ihned vypravil Karla Jordana, písa!e
men%ího s tím p(hon"ím na n$jak'ch saních na Liten"ice, aby mohla prav-
da vyjít na sv$tlo, jestli to znamení odtud je, anebo není a jak se v tom
p(hon"í zachoval.28

Dne 1. srpna 1612 psal /erotín svému ú!edníkovi Mikulá%i Pitru%ovi do
P!erova o plánovaném prodeji p(hon"ího gruntu v P!edmostí paní Bar-
vinkové, která z!ejm$ necht$la zaplatit takovou cenu, jakou zaplatil /ero-
tín. Prodej /erotínovi ov%em nebyl je%t$ uzav!en, proto&e psal: „.neb já p'i
tomto sn"mu ji# se strany t"ch grunt(v na jisté v"ci s pany stavy snesu Boh-
dá a vedle toho sne!ení budou mi na budoucí %asy v d"dictví uvedeny.“ 29

! ! !

Nejstar%í známá pe"e, p(hon"ích 
ze 17. století

23 Spisy Karla star%ího ze /erotína. II/2. Brno 1871, s. 258.
24 Spisy Karla star%ího ze /erotína. Odd$lení 1, sv. 1, 2. Brno 1866, s. 235. (/erotí-

novy zápisky o soudu zemském.)
25 Spisy Karla star%ího ze /erotína. Odd$lení 1, sv. 1, 2. Brno 1866, s. 250.
26 Tamté&, s. 16, srovnej té& s. 145–146.
27 Tamté&, s. 148.
28 Tamté&, s. 148–149, s. 167–168.
29 Spisy Karla star%ího ze /erotína. Sv. 3. Praha 1872, s. 116–117.
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O vnit!ních pom$rech v komunit$ p(hon"ích jsme informováni teprve
z archivních pramen( 16. a 17. století. V nov$ zaveden'ch gruntovních kni-
hách po roce 1550 jich bylo zapsáno celkem 28, ale jen 3 v P!edmostí, 9
v Sobí%kách, 6 v Radvanicích, 4 v Nele%ovicích a 6 v Hostkovicích. Po roce
1600, kdy Karel ze /erotína nepropustil u& ze záboru grunty v P!edmostí
a p!ipojil je ke svému panství, byly místo nich z!ízeny nové p(hon"í grun-
ty v Dub"anech a Kníni"kách, ale teprve kolem roku 1640, tak&e jich tu
potom bylo t!icet.

Zále&itosti p(hon"ích nespadaly pod selské právo té obce, v ní& byli usa-
zeni, ale p!edstavovali dohromady zcela samostatnou obec s vlastní samo-
správou u& od nejstar%ích dob. Tato veliká obec byla spravována fojtem
a star%ími (kon%ely), a to na ten zp(sob, &e z ka&dé osady, v ní& se p(hon-
"í nacházeli, zasedal jeden soused v p(hon"ím právu jako star%í a sou"as-
n$ vykonávali ve své vsi dozor nad ostatními sousedy, "ili byl zde fojtov'm
nám$stkem. Volby se provád$ly v úpln'ch hromadách a zvolení pak setr-
vávali ve svém ú!ad$ do smrti. Z tehdej%í doby je nám známo celé slo&ení
p(hon"ího práva. Zasedali v n$m fojt Martin Krsal z Radvanic, star%í Ond-
ra Málek a Jan Pastej!ov ze Sobí%ek, Pavel Drahlovsk' z P!edmostí, Pavel
Mertein z Nele%ovic a #imon Mar%ál z Hostkovic.

St!edem obce p(hon"ích b'valy v polovin$ 16. století Radvanice, kde
jihov'chodní "ást byla pohon"ácká "ili p(hon"í, &ilo zde %est p(hon"ích. Zde
m$li své sídlo první jejich fojti, v jejich domech se scházívalo obecní právo.
Zde také se konávaly úplné hromady. U fojta stála ve veliké jizb$ obecní
truhlice se v%emi spisy, knihami a pe"etí. Prvním znám'm p(hon"ím foj-
tem byl Marek z Radvanic. Jemu p!ipadla povinnost zavést obecní regist-
ra, krátce po roce 1550, do nich& pak zapisoval sám a& do roku 1586, kdy
si obec p!ibrala na pomoc profesionálního písa!e. O dva roky pozd$ji fojt
Marek zem!el a místo n$j nastoupil Martin Krsal. Za n$j dolehly na p(hon-
"í chvíle plné starostí, kdy& se morav%tí stavové sna&ili jejich po"et a& na
%est omezit. Od té chvíle p(hon"í právo a písa! m$li stále plno práce, radi-
li se, psali protesty a prosby, jen aby odvrátili od obce zl' osud. P(hon"í
z Radvanic p!ipadli D$t!ichu Podstatskému. Aby fojt Krsal m$l voln$j%í
ruce, postoupil grunt svému synu Janovi (Martinkovi) a cele se pak v$no-
val správ$ obce. Neposlouchal rozkaz( nové vrchnosti a vedl v%e postaru.
V gruntovní knize nacházíme z té doby zápisy o prodejích statk(, a"koliv
u& nem$li práva voln$ nakládat se sv'm majetkem.

V zápisech z roku 1600 se najednou setkáváme s nov'm fojtem, dosa-
vadním star%ím Jakubem Je&ovem ze Sobí%ek. Tím okam&ikem se truhli-
ce ocitla v Sobí%kách, které se tak staly st!edem p(hon"í obce.30

Je s podivem, &e podrobnosti o v'konu slu&by p(hon"ích jsme informo-
váni a& na sklonku jejich fungování. Doru"ování p(hon( se postupn$ stá-
valo obtí&nou zále&itostí a dokonce se objevila snaha zbavit se toho b!e-
mene tím, &e si doty"n' za sebe na%el náhradu. Tak v gruntovní knize
k roku 1620 se uvád$lo: „Léta 1620 za fojta Václava Mar!álova a spolu star-
!ích znamená se pro budoucí pam"*, #e Jan Kronyka (z Radvanic "íslo 3)
koupil od Tomá!e Mrhala ze Sobí!ek kobylu na zp(sob ten, aby za n"ho,
kdy# by koliv pot'eba nastala, p(hony odbyl, a k tomu Tomá!Mrhal p'idal
mu 1 m"'ici..“ 31
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Díky pé"i Richarda Kone"ného se nám dochoval záznam zápisu z roku
1636, kter' byl zalo&en v gruntovní knize p(hon"ích, o rozd$lení a rozná-
%ení p(hon(: „Pam"* poznamenání Pouhon(, kdo a do kterej strany rozná-
!eti mají.

L. P. 1636 dne 12. Oktobris za rychtá'e Pavla Lancfelda, star!ích Pavla
Sluhy z Sobí!ek, Jana Martínkova z Radvanic, Martina Harnova, Václava
Sta+kova z Nele!ovic:

U%in"na pam"*, kdo do kterej strany a kte'í pouhony rozná!eti mají po%na
od:
P'edn" z d"diny Radvanic k Brodu na Hrubau stranu:
Václav Stejskal, Jan Martink(,
Jakubec ,rámk(, Jan Bernard,
Z diediny Sobí!ek té# na Hrubau stranu k Brodu:
P'edn" Pavel Sluha,
Jakub ,ípk(,
Jan Chrome%ek,
Jan Zlámal.
Do Niemeck$ho kraje:
Z diediny Hostkovic ................vyjmenováno 6 p(h.
Z diediny Nele!ovic.................vyjmenováno 2 p(h.
Z diediny Kníni%ek .................vyjmenováno 3 p(h.
Z diediny Dub%an ...................vyjmenováno 2 p(h.
Do Malé strany k Brnu:
Ondra Dole#el z Radvanic,
Nová%ek z Radvanic,
Václav Sta+k( z Nele!ovic,
Vítek ,ilhavec odtad#,
Pavel Lancfeld z Sobí!ek,
Janaurek odtad#,
Jan Va!k( odtad#,
Havel Pospí!il odtad#.“ 32

Podle ceníku za úkony p!i královsk'ch ú!adech, tj. p!i královském tri-
bunálu a zemsk'ch deskách, ze 6. prosince 1640 se p(hon"ím v olomouc-
kém a hradi%,ském kraji platilo od doru"ení obeslání, p(hon( a ob&alova-
cího spisu za míli cesty 4 gr. 2 d. nebo 10 kr. Posl(m v brn$nském,
znojemském a jihlavském kraji tuté& "ástku. Kdy& se p(hon"í nebo poslo-
vé vrátili a podali o vy!ízení !ádnou zprávu, která byla zaregistrována,
dávalo se od toho 6 gr. 6 d., nebo 16 kr.33

! ! !
Dal%í v'voj poznamenala !ada okolností, z nich& zásadní d(le&itost m$ly

t!i procesy, které probíhaly soub$&n$, ale my je pro snaz%í orientaci popí-
%eme zvlá%,.

P!edev%ím v b$hu "asu do%lo k prom$nám soudní praxe. U jin'ch typ(
soud( – dvorského, purkrabského a komorního – se vyvinuly ji& d!íve odli%-

30 KONE+N., R.: Dva fojti v Radvanicích. ZK, 1946/1947, s. 49–54.
31 KONE+N., R.: Povinnosti p(hon"ích. ZK, 1940/1941, s. 50–51.
32 Tamté&.
33 MZA, F 52, kart. ". 526.
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né zp(soby p!edvolání, zvlá%t$ tzv. obeslání. Na rozdíl od p(honu, kdy jed-
na strana vyzvala druhou, aby se dostavila k soudu, obesláním to na!izo-
val ob&alovanému soud. Tato praxe se stávala stále "ast$j%í, navíc i po
obsahové stránce se upou%t$lo od sev!ené &alobní formule a byla p!ijímá-
na praxe ob%írného zn$ní &aloby.

Obeslání stále více zatla"ovalo u&ívání p(hon(, které se stávalo v'ji-
me"n'm, a bylo ji& se v%í svou formou pokládáno za nezbytné u n$kolika
málo typ( p!í. P(hony se stávaly tak !ídk'm jevem, &e se v roce 1596
dokonce p!estaly v +echách psát p(honné desky. Do%lo i k dal%ím zm$nám
v procesním !ízení, nap!. od roku 1627 se vedl proces mezi stranami na
%lechtick'ch soudech písemn$.34

Obnovené z!ízení zemské, které bylo v +echách vyhlá%eno v roce 1627
a na Morav$ o rok pozd$ji, p!ineslo zm$ny i do jednání zemsk'ch soud(.
+eské obnovené z!ízení zemské zru%ilo starobylé p(hony úpln$ a jako obec-
n' prost!edek, jím& soud zahajoval !ízení, zavedlo obeslání. V obeslání byly
jmenovány ob$ strany, obsah &aloby, stanovená lh(ta na odpov$* a ozná-
mení, &e ortel vynese zemsk', event. jin' p!íslu%n' soud. Znamenalo to
také, &e obeslání ji& neobsahovalo p!íkaz protistran$, aby se dostavila k jed-
nání, ale aby podala v stanoveném termínu odpov$* na &alobu. P!edvolá-
ní, ve kterém p(hon"í hráli tak d(le&itou roli, p!estalo b't samostatn'm
procesním aktem a splynulo vjedno se &alobou. V moravském obnoveném
z!ízení zemském se !íká ("l. 74), &e v markrabství moravském není rozdíl
mezi obesláním a p(honem, a tedy dosavadní stav nevyvolává zmatky, jako
tomu bylo v +echách a z(stane proto zachován. V následující úprav$ se na
Morav$ v$t%inou pou&ívá termín p(hon, mén$ "asto i termín obeslání. Roz-
díl mezi obesláním a p(honem v pojetí obou zemí je jenom, pokud jde o ter-
mín sám, obsahov$ jde o toté&.35

Dnem 13. prosince 1636 byl z!ízen královsk' tribunál – samostatn'
zem$pansk' ú!ad – jako soudní instance omezující "innost zemského prá-
va. Reskriptem z 25. listopadu 1641 bylo na!ízeno p!enést zemské právo
a tribunál, ale i olomoucké zemské desky do Brna. Mohlo k tomu dojít pro
vále"nou situaci a& 18. b!ezna 1642. Ji& ale 2. ledna 1642 byla vydána nová
desková instrukce, podle ní& byly desky prohlá%eny za stále otev!ené, bylo
povoleno "init do nich zápisy po cel' rok a k jejich vedení byl z!ízen zvlá%t-
ní ú!ad. Zárove) se p!estaly vést knihy p(honné. Tím prakticky skon"il
ú!ad p(hon"ích.36

Podle zprávy z 24. "ervna 1658 vypov$d$li Jan Pavlí"ek, rychtá! v Sobí%-
kách, a Jakub #rámek, i na míst$ jin'ch p(hon"ích p!ed Ferdinandem, kní-
&etem z Ditrich%tejna, nejvy%%ím komorníkem, &e nále&í od starodávna pod
ochranu jeho ú!adu, ale aby jimi stále nebyl zam$stnáván, utíkali se k mís-
tokomorníku. Nikdy jim nerozkazoval &ádn' nejvy%%í písa!, ani mu nikdy
nebyli povinni n$co dávat. Teprve v dob$, kdy skon"ilo rozná%ení p(hon(,
je cht$l nejvy%%í písa! Zikmund Ferdinand Sak z Bohu)ovic (v ú!adu od
roku 1648 do roku 1656) dostat pod svou pravomoc, av%ak nejvy%%í komor-
ník Gabriel svobodn' pán Serenyi (1648–1655) to nedovolil. Pan Sak jim
obnovoval ú!ad jen jednou, a to v lét$ roku 1650 nebo 1651. Jejich staro-
dávnou povinností bylo rozná%et p(hony, a kdy& z toho se%lo, pan Sak se
s nimi na míst$ pana Sereniho porovnal tím zp(sobem, &e k rukám nej-
vy%%ího komorníka se uvolili dávat od roku 1651 ro"n$ 30 zl. r'nsk'ch, kro-
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m$ starobylé povinnosti, kterou dávali, toti& 30 m$!ic ovsa, 30 slepic a 5
kop vajec. Vozit d!íví nepat!ilo k jejich povinnostem, pouze jednou odvezli
nejvy%%ímu komorníku hrab$ti z Lichten%tejna (1642–1643) na jeho &ádost
koupené d!íví z Doloplaz do Olomouce. Panu Podstatskému ani panu Sako-
vi nikdy nerobotovali, panu Melchioru Ledenickému z Ledenic (nejvy%%í
místokomorník 1649–1657) p!ed 4–5 lety na jeho &ádost po 1 osob$ 2 dni
na &n$ poslali. Ve zpráv$ je i zmínka o tom, &e v P!edmostí byli dva p(hon-
"í, které si Karel star%í ze /erotína p!ivlastnil, p(hon"í ale nev$d$li, podle
"eho a jak'm zp(sobem.37

V této dob$ se také objevuje nejstar%í známá pe"e, o pr(m$ru 35 mm.
V pe"etním poli je barokní %tít, d$len' b!evnem, v horní "ásti jsou t!i paprs-
ky (pruty?, loukot$?), tvo!ící "ty!i v'se"e. V dolní "ásti je pta"í pa!át a na
n$m orlí hlava. Opis mezi linkou a linkou s v$ncem, majuskula: " S PEC-
ZET POHONCICH MARCRABSTWI . MORAWSKEHO38

! ! !
Dal%ím d(le&it'm momentem, kter' rozhodoval o postavení p(hon"ích,

bylo postupné zavád$ní pevného berního systému. Svojí osobou i nemovi-
t'm majetkem byli osvobozeni od "in&í, ne v%ak od ve!ejn'ch berní. Olo-
mouck' sn$m v roce 1516 se usnesl, aby byla vybrána oby"ejná bern$ ode
v%ech "ty! stav( a obyvatel markrabství moravského. Podle ber)ov'ch
register olomouckého kraje z tého& roku odvedl Jan K!ehánek od sedmi
p(hon"ích ze Sobí%ek 3 zl., Mat$j Ra"ovsk' od p(hon"ích z Radvanic 2 zl.
a uvedeni jsou p(hon"í z Dub"an bez konkrétního údaje. 

Na obecném brn$nském sn$mu, zahájeném 4. b!ezna 1541, byla u"in$-
na velmi rozsáhlá opat!ení na zemskou obranu a králi Ferdinandovi povo-
lena nová bern$ a na!ízena vále"ná hotovost tím zp(sobem, aby byl vypra-
ven do pole ka&d' desát' "lov$k. Této povinnosti nebyli zbaveni ani p(hon"í.
Jejich statky odhadovali pro da)ové pot!eby men%í zem%tí ú!edníci. V roce
1595 platili nap!. po 3 zl., i kdy& ze dvorc( a ml'n( v dr&ení %lechty, svo-
bodn'ch dvo!ák( a podobn'ch lidí se platilo o zlat' mén$. Podobn$ tomu
bylo o p$t let pozd$ji.39

34 KLABOUCH, J.: Staré "eské soudnictví. Jak se d!íve soudívalo. Praha 1967,
s. 167–168. Srovnej KREUTZ, P.: Postavení a p(sobnost komorního soudu v sou-
stav$ "eského zemského soudnictví doby p!edb$lohorské v letech 1526–1547. Pra-
ha 2000, s. 115. MARKOV, J.: Kapitoly z d$jin "eského zemského soudního !ízení
XII.–XVI. století. Praha 1967, s. 308–309.

35 KADLECOVÁ, M.: +eské a moravské zemské právo procesní v první polovin$
17. století. Praha 2005, s. 65–66.

36 DEMUTH, C. J.: Geschichte der Landtafel des Markgrafthumes Mähren. In: Die
Landtafel des Margrafthumes Maehren, 1. Bruener Cuda. Brno 1856, s. XCIX–C.
Srovnej Pr(vodce po Státním archivu v Brn$. Brno 1954, s. 168–169, 192–194,
265–266. Viz té& MÜLLER, J.: cit. dílo, s. 5–6.

37 NOVOTN., J.: Mani, p(hon"í a lovci. +MM, 1957, s. 14.
38 Pro srovnání uvádíme i mlad%í pe"e,, která se objevuje na za"átku 19. století. Má

stejn' pr(m$r i podobu, opis majuskulou je mezi linkami a v$ncem: | OBECZ
PUHONCZI . MARKR . MORAV . WKRAGI OLLOM . Rychtá! u&íval men%í pe"e,
o pr(m$ru 20 mm z poloviny 18. st. V pe"etním poli je barokní %tít, d$len' b!ev-
nem na dv$ "ásti. V horní jsou obdobn$ t!i paprsky, tvo!ící "ty!i v'se"e. V dolní "ás-
ti je %íp a p!es n$j hlava orla, v%e orámováno v$ncem.

39 RADIMSK., J.: Ber)ová registra z první poloviny 16. století. +asopis Matice
moravské, 1957, s. 366. Viz té& KAMENÍ+EK, Fr.: cit. dílo, s. 242–243, s. 346–347.
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Obnovené z!ízení zemské z roku 1628 rozli%ovalo jako d!íve mezi vrch-
nostmi a a jejich poddan'mi, m$%,any královsk'ch m$st a nakonec maji-
teli svobodn'ch dvor( a ml'n(, stejn$ jako mezi vy%%ími a ni&%ími stavy
a p(hon"ími nebo svobodn'mi posly jako povinn'mi daní.

P(hon"í, i kdy& byli p!i!azeni ke svobodn'm dvo!ák(, se necht$li p!i-
znat k vypsan'm daním a odvád$t je, máme o tom zprávu hned v roce 1612,
ale i pozd$ji. Proto museli b't usnesením sn$mu z 20. února 1634 k ode-
vzdání p!iznání (fase) a k placení dohnáni pohr(&kou, &e by pozbyli privi-
legia a s jejich statky by se nakládalo jako s poddansk'mi. Dozor nad da)o-
v'mi p!iznáními byl usnesením sn$mu p!enesen ze zemského hejtmana
na vrchnosti, na jejich& pozemcích se vsi rozkládaly, nebo které sousedily.
Usnesením sn$mu z roku 1638 byly tyto povinnost p!eneseny na krajské
ú!edníky.40

Ve sn$movní instrukci z roku 1649 císa! vyzval stavy, aby z!ídily zvlá%t-
ní krajské komise pro prov$!ení privilegií svobodník(. Ti m$li potvrzení
sv'ch privilegií p!edlo&it k ur"itému termínu, kter' se v%ak n$kolikrát zm$-
nil. M$lo se tak dít i s vidinou !ádného zdan$ní. Proto&e p!edpokládaného
cíle nebylo dosa&eno, platili v%ichni svobodníci, tj. rychtá!i, p(hon"í, dvo-
!áci i mlyná!i, od roku 1650 !ádnou kontribuci 1 zl. m$sí"n$ bez ohledu na
své p!esné právní postavení.

Usnesení sn$mu z 1651 &ádalo v%echny, a, z panského nebo rytí!ského
stavu, kte!í byli usedlí a, na zemskodeskov'ch nebo jinak osvobozen'ch
dvorech a ml'nech, stejn$ jako svobodné sedláky a jiné svobodníky a také
ty, kte!í byli pozemkov'mi vrchnostmi zdan$ni, aby se dostavili s privile-
gii p!ed zemského hejtmana. Ti, kte!í to ve stanoveném termínu nepro-
vedli, m$li b't v budoucnu pova&ováni za neosvobozené od kontribuce (pod-
dané) a podle velikosti svého hospodá!ství byli povinni platit dan$
s poddan'mi. Ti, kte!í se prokázali privilegii, potom p(hon"í olomouckého
kraje, byli pod!ízeni vlastnímu samostatnému zdan$ní.41

Podle usnesení sn$mu z roku 1653 m$li ti, kte!í sed$li na svobodn'ch
dvorech a ml'nech, podobn$ osoby panského a rytí!ského stavu a p(hon-
"í, kte!í m$li dvory zapsané v zemsk'ch deskách a nebo platili dan$ spolu
se stavy, dávat ro"n$ 12 zl. Ti, kte!í nem$li dvory zapsané v zemsk'ch des-
kách, n'br& pat!ili k m$stskému právu, a, vy%%ího nebo ni&%ího stavu, m$li
kontribuci platit ve m$stech, trhov'ch místech nebo ve vesnicích pod dozo-
rem a ochranou sv'ch vrchností. S p!ípadn'mi stí&nostmi se m$li obracet
na krajské ú!edníky, kte!í je m$li v p!ípad$, &e v$c nemohla b't urovnána
smírn$, odkázali na ú!ad zemského hejtmanství, kam bez toho podle zem-
ského z!ízení pat!ili.42

Toto zdan$ní svobodn'ch dvor( stál'm obnosem bez ohledu na v'%i v'no-
su nem$lo dlouhého trvání. Kdy& proto stavy v d(sledku rezoluce z 22. srp-
na 1668 o vyrovnání kontribucí za"aly rektifikovat lánov' soupis prove-
den' v letech 1656–1657, obdr&ely vizita"ní komise v instrukci z 10. dubna
1669 § 19 po&adavek p!ipsat v%echny svobodné dvory k lán(m a od maji-
tel( si vy&ádat bez rozdílu stav( listiny svobod.

Na základ$ prací spojen'ch s vytvo!ením lánového rejst!íku byl pro
p(hon"í roku 1675 z!ízen samostatn' katastr.

Stavovská komise rozd$lila dr&itele svobodn'ch dvor( a ml'n( do osmi
skupin:
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1. ti, kte!í podle dochovan'ch privilegií byli svobodn'mi – 23 dvor(;
2. majitelé svobodn'ch dvor(, kte!í byli %lechtici – 22 dvor( – platili jen

dv$ t!etiny normálním sn$mem povolené kontribuce;
3. svobodní sedláci a p(hon"í, kte!í byli zatí&eni t!emi "tvrtinami povole-

né kontribuce;
4. ti, kte!í platili plnou kontribuci jako lidé poddaní;
5. ti, kte!í p!edlo&ili svá privilegia, ale ta m$la b't je%t$ p!ezkou%ena – byli

zdan$ni jako poddaní;
6. ti, kte!í se neprokázali &ádn'mi privilegii;
7. ti, kte!í ji& od starodávna platili stejn$ jako poddaní, za takové m$li b't

pova&ování do té doby, dokud nep!edlo&í privilegia, z nich& by vypl'va-
lo n$co jiného;

8. nemajetní a chudí, kte!í, pokud z(stanou v této situaci, jsou osvoboze-
ni od placení kontribuce, noví majitelé v%ak se m$li p!ihlásit na nej-
bli&%ím sn$mu, aby mohl b't proveden nov' odhad. Zárove) bylo na!í-
zeno, aby byla tabulka pravideln$ ka&d' rok revidována.
Tento odhad podle lán( tvo!il základ zdan$ní svobodn'ch dvor(, ale

nez(stalo p!i n$m. Roku 1679 sn$m za!adil dvo!áky a p(hon"í na zákla-
d$ zmín$ného lánového ocen$ní a podle po"tu komín( v berní povinnost.
Znovu bylo na!ízeno, aby v%ichni, kter'ch se to t'ká, p!edali svoje privile-
gia a smlouvy zemské ú"tárn$, co& bylo opakovan$ p!ipomínáno patenty
zemského hejtmanství.43

Komise vzniklá podle usnesení sn$mu z 21. dubna 1683 rozd$lila dr&i-
tele svobodn'ch dvor( a ml'n( do n$kolika skupin:
I ti ze svobodn'ch dvo!ák(, kte!í se mohli vykázat privilegii a kte!í pla-

tili kontribuci prost!ednictvím své vrchnosti (brzo zanikla)
II majitelé svobodn'ch dvor(, kte!í byli %lechtici a platili jen dv$ t!etiny

normálním sn$mem povolené kontribuce – na P!erovsku dvory Ferdi-
nanda Elbognera z Schönfeldu v Martinicích, Bravantsk' a Rittner(v
dv(r v P!erov$ a dv(r Jana Jind!icha Arnolda z Jankovic v Rymicích

III svobodné dvory ne%lechtic( – byly zatí&eny vy%%í kontribucí ve v'%i t!í
"tvrtin povolené kontribuce – v%echny p(hon"í statky

IV – ti, kte!í platili plnou kontribuci jako lidé poddaní, od nich& se tedy
li%ili jen svou p!inále&itostí k soudnímu tribunálu

V – nep!edlo&ili svá privilegia, nebo je komise neuznala – byli zdan$ni
jako poddaní – na P!erovsku #vábensk' dv(r v Lipníku, Opr%al(v dv(r
v Hranicích, Sv$tlík(v dv(r tamté&, Tamfeldsk' dv(r ve Velké, Kobyl-
sk' v L'skách, Opr%álk( v Ústí a Frag%tejnsk' v L'skách

40 Viz d’ ELVERT, Ch.: Das Institut der Freysassen in Mähren und Schlesien. Zeit-
schrift für österreichische Rechtsgelehrsamkeit und politische Gesetzkunde. Wien
1840, s. 440.

41 D’ ELVERT, Ch.: cit. dílo, s. 440–441. Podle usnesení sn$mu z roku 1650 a v dal-
%ích letech byla privilegia svobodn'ch dvor( a dom( p!edána zemskému hejtman-
ství, které po!ídilo soupis svobodn'ch statk( zapsan'ch v zemsk'ch deskách, po-
dle sd$lení z 5. února. 1657 se jednalo o 23 svobodnick'ch dvor( a dom(. Viz
MÜLLER, J.: cit. dílo, s. 239. Srovnej té& d’ ELVERT, Ch.: cit. dílo, s. 439–441.

42 Tamté&.
43 Tamté&. Srovnej RADIMSK., J.: Svobodné dvory na Morav$ po válce t!icetileté.

+VSMOl, 1949, s. 60–66.
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VI – naz'vali se svobodníky, ale nemohli p!edlo&it &ádná privilegia – Mar-
tin P(hon"í z Mohelnice

VII – na záv$r komise po!ídila soupis dvor(, které platily ji& od starodáv-
na kontribuci a nemohly ani nyní p!edlo&it jak'koliv doklad, podle
n$ho& by mohly b't za!azeny do n$které ze skupin, kde byla kontri-
buce sní&ena – P!erovsko – dv(r Hal"inovsk' v Lazníkách.44

Na základ$ zprávy stavovské komise p!edaly stavy v roce 1688 ú!adu
zemsk'ch desek seznam svobodník(, svobodn'ch sedlák( a p(hon"ích, kte-
!í sice odevzdali pat!i"né dokumenty, ale ty musí b't je%t$ p!ezkoumány,
pak seznam t$ch, kte!í neposlali je%t$ &ádné dokumenty, kone"n$ seznam
t$ch, kte!í m$li dodat fase o po"tu m$!ic jejich polí a "tvrtí, nebo achtl(
vinic zemské ú"tárn$, proto&e to nelze z poslední lánové vizitace zcela p!es-
n$ zjistit. V tom smyslu byl také vydán rozkaz s datem 8. dubna 1688 pro-
st!ednictvím krajsk'ch hejtman(.

Roku 1690 na základ$ schvalovacího elaborátu byla vydána stavovsk'm
v'b$r"ím v krajích specifikace o dani ka&dého z dvo!ák( a p(hon"ích. Tere-
ziánská rektifikace vnesla do zdan$ní svobodn'ch grunt( pevn' !ád. V roce
1718 byla provedena nová úprava svobodn'ch dvor(. Nové skute"nosti se
objevily po soupisu dominikálního majetku v tzv. dominikální fasi. V Sys-
temálním patentu z 26. "ervence 1748 se o nich mluví v oddílu "tvrtém, § 4.
Patent z 3. února 1750 po&adoval od svobodník( p!iznání na jejich pozem-
ky a ostatní u&itky a na základ$ nich bylo za!ízeno jejich zdan$ní.45

! ! !
Spolu s ur"ením da)ov'ch povinností se vyvíjely i názory na postavení

dvo!ák(, v tom i p(hon"ích, v("i jednotliv'm institucím ve!ejné správy.
S tím souvisela otázka jurisdikce (ú!ední pravomoc). V dob$, kdy p(hon"í
plnili úkoly jim sv$!ené zemsk'm právem, konali p!edstavení p(hon"í obce
p!ísahu p!i ú!adu královsk'ch zemsk'ch desek. Podle záznamu z 21. dub-
na 1649 m$la toto zn$ní: „Já Jan Tr!ick$, rychtá', Havel Pospí!il, star!í,
Jakub ,rámek, Valenta Stank(, Jan Sovka, Peter Hubá%ek, kon!elé.

P'ísaháme Pánu Bohu v!emohoucímu, nejsv"t"j!í Pann" Marii, d(stoj-
né matce Bo#í a v!em mil$m bo#ím svat$m a nejjasn"j!ímu kní#eti a pánu,
panu Ferdinandovi z Bo#í milosti, S. 'ímské 'í!e volenému císa'i, uher-
sk$mu a %eskému králi, arcikní#eti rakouskému, pánu mému nejmilostv"j-
!ímu a d"di%nému, jeho císa'ské milosti, #e chci a mám v"rn" bejti, ou'ad,
ku kterému# sem povolán, pravou a up'ímnou myslí 'íditi, mezi pohon%í-
mi zemsk$mi dobr$ 'ád konati, povinnosti ku královsk$m ou'ad(m nále-
#ející %asn" odbejvati dáti: sirotky opatrovati, #ádného zkrácení jim ne%ini-
ti, ani komu jinému v tom folkovati. Na obcování a #ivot lidí v gruntech
t$ch# pohon%ích pozor jmíti, a jestli #e by kter$ protiv Pánu Bohu, aneb dob-
rému 'ádu jaké skutky páchal, takové p'etrhovati, na ou'ad královsk$ch
desk zemsk$ch to vznésti. -ád dobr$ mezi nimi vzd"lávati, zlé tupiti, jed-
nostejnou spravedlnost ku ka#dému zachovati, jiná%e neu%initi, pro p'átel-
ství i nep'átelství, ani pro jaké dary, n$br# v tom ve v!em se zachovati chci
a mám, jak v"rnému k'es*anu a dobrému %lov"ku p'íslu!í a nále#í, toho
mn" dopomáhej Pán B(h nebesk$, nejsv"t"j!í Panenka Marie, Matka Bo#í
a v!ichni svatí. Amen.“ 46

P(hon"í se v&dy hlásili k nejvy%%ímu komorníkovi jako k své vrchnosti
a jen v'jime"n$ i k jin'm osobám z okruhu zemsk'ch desek. P!íkladem
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budi& rok 1647, v n$m& byly vále"n'mi událostmi ohro&eny jejich statky.
Tehdy se obrátili na nejvy%%ího písa!e.

V roce 1703 vypukl spor mezi nejvy%%ím komorníkem a fiskem (fiskus
jako ozna"ení státu jako&to subjektu právních majetkov'ch pom$r(, toté&
co erár) o p!íslu%nost ochrany nad dvo!áky. Fiskus souhlasil, &e pod ochra-
nou a pravomocí stav(, resp. nejvy%%ího komorníka jako p!edstaveného
zemsk'ch desek, stojí jen p(hon"í. Fiskus necht$l toti& p!iznat nejvy%%ímu
komorníkovi v(bec &ádnou pravomoc nad svobodníky a uznával jako kom-
petentní pouze zemské hejtmanství a tribunál a sám si nárokoval pro sebe
ochranu svobodník( ve v$cech majetkové dr&by a smír"ích zále&itostí, a to
podle instrukce pro "esk' fiskus, kterou se m$l !ídit podle vlastní instruk-
ce i fiskus moravsk', a podle praxe zachovávané a& do roku 1623. Spor byl
rozhodnut a& po p(l století, proto&e zemsk' v'bor, kter' byl po&ádán o dob-
rozdání, hledal !e%ení ve studiu privilegií jednotliv'ch dvo!ák(, k "emu&
v letech 1723 a 1744 bylo prost!ednictvím krajsk'ch ú!edník( a ú!adu
zemsk'ch desek na!ízeno jejich p!edlo&ení. Ke zdr&ení v !e%ení sporu p!i-
sp$ly také v tom "ase probíhající války.

P(hon"í museli svá d!íve uplat)ovaná práva bránit, nap!. v roce 1716
vedli s lipnickou m$stskou radou spor o to, zda jsou osvobozeni od placení
m'ta. Potí&e z!ejm$ nastaly v tom okam&iku, kdy za osvobozeného se pro-
hla%ovali i ostatní obyvatelé Sobí%ek, pop!. lidé u p(hon"ích slou&ící. Podob-
n' spor prob$hl i s m$stem P!erovem.47

Z relace vyhotovené královsk'm fiskem v roce 1734 v zále&itosti nepo-
!ádk( mezi dvo!áky je t!eba zvlá%t$ uvést:
1. svobodné dvory, ml'ny a statky spolu s privilegii nebyly zaneseny v &ád-

n'ch ve!ejn'ch knihách;
2. testamenty byly chovány u soukrom'ch osob;
3. testamenty byly jen z!ídka vyhlá%eny ve!ejn$;
4. svobodníci nev$d$li nic o ú!edn$ autorizovaném poru"nictví;
5. s)atková ujednání obsahovala mnoho nepo!ádk( ohledn$ d$lení statk(,

nebyla potvrzena a zanesena do ú!edních knih;
6. svobodníci nebyli pod dohledem &ádného ú!adu;
7. neexistovalo &ádné rozhodnutí o tom, &e by svobodníci mohli svévoln$

prodat neb rozd$lit své pozemky.
To v%e m$lo své p!í"iny v neexistenci ú!edních pravomocí. Komplikace

nar(staly s tím, jak se p(vodn$ %lechtické svobodné dvory dostávaly do
rukou osob, které nemohly b't zapsány do zemsk'ch desek, a proto nestá-

44 RADIMSK., J.: cit. dílo.
45 D’ ELVERT, Ch.: cit. dílo s. 413.
46 MZA, F 52, kart. ". 526. +ást p!ísp$vku o pom$ru p(hon"ích k nad!ízen'm orgá-

n(m byla zpracována podle d’ ELVERT, Ch.: Das Institut der Freysassen in Mäh-
ren und Schlesien. Zeitschrift für österreichische Rechtsgelehrsamkeit und poli-
tische Gesetzkunde. Wien 1840, s.437–444, 485–493. LUKSCHE, J.: Besondere
Rechte der Personen Mährens und Schlesiens. Brünn 1844, s. 339–344. MÜLLER,
V.: P(hon"í. List z právních d$jin moravsk'ch. Sborník prací historick'ch. Praha
1906, s. 233–245. KRATOCHVÍL, A.: Svobodné dvory na Morav$ od 17. století
podnes. +asopis Moravského muzea zemského, 1910, s. 1–24, 177–189. RADIM-
SK., J.: Svobodné dvory na Morav$ po válce t!icetileté. +VSMOl, 1949,s. 60–66.

47 SOkA P!erov, AM Lipník nad Be"vou, inv. ". 65, kart. ". 28.
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ly pod zemsk'm právem, ale zárove) jejich majitelé necht$li uznat p!í-
slu%nost teritoriálních vrchností, nanejv'% si volili ochrannou vrchnost.

Tyto nedostate"nosti nemohly b't odstran$ny tím, &e v p!ípad$ politic-
ko-administrativních a kriminálních zále&itostí zasahovaly ú!ad zemsk'ch
desek, nebo tribunál a krajsk' ú!ad.

Státní moc se sna&ila p!edev%ím regulovat jurisdikci a zabránit dal%í-
mu d$lení statk(.48

Zemsk' v'bor uznal ve svém dobrozdání z roku 1745 za dvo!áky jen ty,
kte!í ji& od sv'ch po"átk( byli za takové pova&ováni a jako takoví byli do
starého provin"ního katastru zaneseni a vyhlásil jejich p!inále&itost pod
pravomoc teritoriálních vrchností za &ádoucí obecn$ a zvlá%t$ v zájmu
samotn'ch dvo!ák(. Za dvo!áky naopak nepova&oval ty, kte!í byli pouze
sv'mi vrchnostmi nadáni n$kter'mi privilegii.

Také gubernium rozli%ovalo mezi dvo!áky, kte!í své dávky odvád$li bez-
prost!edn$ do ú!adu zemského v'b$r"ího, zárove) v jistém ohledu vlast-
nili od starodávna privilegované statky, díky nim& nebyli nikomu podda-
ní, a mezi poddan'mi, privilegovan'mi sv'mi vrchnostmi, kte!í odvád$li
v%echny ve!ejné platby a zem$panské dávky vrchnosti a pod její pravomoc
také pat!ili.

Reprezentace a komora vydala 31. prosince 1751 dekret v%em krajsk'm
hejtman(m, aby po!ídili soupis dvo!ák(, kte!í odvád$jí své dávky p!ímo ú!a-
du zemského v'b$r"ího, kte!í mají od starodávna privilegované statky, díky
"emu& nejsou nikomu poddaní. Kraj%tí hejtmani po!ídili soupisy, v nich&
byly uvedeny pom$ry svobodník( s ohledem na jurisdikci, na jejich vztah
k teritoriálním vrchnostem, zvlá%t$ pak na právo lovu, v'roby a v'"epu.

P(hon"ími podle toho bylo 30 svobodník( – v Sobí%kách (9), Radvani-
cích (6), Nele%ovicích (4), Hostkovicích (6), Kníni"kách (3) a Dub"anech (2)
– ve 21 chalupách v Olomouckém a P!erovském kraji. V%ichni stáli pod pra-

List z r. 1743, jím& byla propu%t$na z obce p(hon"í vdova Marina B$halová. 
ZA Opava, prac. Olomouc, p!iti%t$na rychtá!ská pe"e,
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vomocí olomouckého krajského ú!adu (je%t$ potvrzeno guberniálním dekre-
tem z 31. srpna 1772), dále jimi samotn'mi zvoleného p!íse&ného rychtá-
!e v Sobí%kách, potvrzovaného nejvy%%ím komorníkem, a jimi sam'mi zvo-
len'mi purkmistry. Rychtá! vybíral podle tereziánské rektifikace
kontribuci, vym$!enou z vlastního katastru podle dominikálu a spolu se
zemsk'mi dávkami, vypo"ten'mi p!ímo zemskou ú"tárnou, ode v%ech
p(hon"ích jako jedné právnické osoby, a odvád$l ji do Olomouce zemské-
mu v'b$r"ímu. Dále rychtá! publikoval patenty a udr&oval s pomocí purk-
mistr(, za pou&ití trestní pravomoci po!ádek mezi p(hon"ími.

D(le&itou roli hrálo, které ze svobodn'ch dvor( lze po"ítat za pravá dvor-
ství, poddaná p!ímo korun$, a které jsou jen dvory kdysi osvobozené od
poddansk'ch povinností, ani& by byly vy)aty z vrchnostenského obvodu,
správy i jurisdikce. V roce 1752 vy%el svobodnick' patent (Freysassen-
Restringirungspatent), v n$m& byly svobodné dvory rozd$leny na dv$ hlav-
ní kategorie:
a) pova&ované od starodávna za svobodné a bezprost!edn$ pod!ízené koru-

n$, které svoji berni jako&to dominia odvád$jí práv$ jako jiné vrchnosti
do krajského ú!adu v'b$r"ího;

b) p(vodem rustikální pozemky, osvobozené vrchností na základ$ privile-
gií, platí berni stejn$ jako jiní poddaní do vrchnostenského kontribu-
"enského ú!adu.
P(hon"í byli p!i!azeni k první skupin$. Patent stanovil, &e v%ichni dvo-

!áci byli postaveni pod pravomoc vrchností, v jejich& teritoriu svobodné
statky le&ely. Odvolání bylo in publicis k zemské reprezentaci s komorou,
in judicialibus k zemskému soudu. V ostatních ve!ejnoprávních zále&itos-
tech, jako v bernictví a samospráv$, m$lo z(stat v%e p!i starém – p(hon"í
rychtá! v Sobí%kách m$l vyhla%ovat patenty, vybírat kontribuci od sv'ch
p(hon"ích, slou"en'ch do samostatného katastru, a odvád$t ji krajskému
finan"nímu ú!adu v Olomouci, a udr&ovat s podporou star%ích mezi p(hon-
"ími po!ádek. Také knihovní, poz(stalostní a sirot"í pravomoci mu z(sta-
ly. Teprve roku 1792 bylo knihovní, poz(stalostní a sirot"í jednání p!id$-
leno vrchnostem.

V roce 1772 si st$&ovali p(hon"í královskému guberniu. P(hon"í obec
pat!ila katastrálním operátem do olomouckého kraje, i kdy& její "lenové
m$li své grunty v kraji p!erovském. V olomouckém kraji také odvád$la obec
dominikální dan$ a dávky do zemského d(chodkového ú!adu a dostávala
p!ímo ke sv'm rukám z olomouckého krajského ú!adu v%echny patenty
a zemská na!ízení. Proto se obec ohradila, kdy& jí za"ala chodit na!ízení
od p!erovského krajského ú!adu cestou lipnického vrchnostenského hos-
podá!ského ú!adu, k n$mu& obec p(hon"í p!inále&ela v ohledu soudní pra-
vomoci a jen na základ$ svobodnického patentu z roku 1752 („quoad juris-
dictionalia et judicialia“), zatímco v otázkách ve!ejné správy se nic
nezm$nilo na p!edchozích zvyklostech. Chápala to jako zleh"ení sv'ch pra-
star'ch práv a sní&ení na úrove) oby"ejn'ch poddan'ch. Naru%ovala se tak
jejich svobodnická práva, i kdy& ji& staletí !ádn$ odvád$li v%echny domini-
kální dan$.
48 Reskriptem z 21. !íjna 1721 bylo vyhlá%eno provizorní opat!ení, podle n$j& se tes-

tamenty svobodník( otevíraly u královského tribunálu a spory z toho vzniklé byly
!e%eny rovn$& tribunálem.
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Komise p!íslu%ná v zále&itostech svobodník( vydala 20. "ervna 1772 dob-
rozdání, z n$ho& je patrné, &e snahou p!erovského krajského hejtmana bylo,
aby p(hon"í odvád$li bern$ do p!erovského krajského ú!adu v'b$r"ího
a p!inále&eli i v ostatním k p!erovskému krajskému ú!adu. Komise ale
namítala, &e od roku 1675, kdy byli p(hon"í zapsáni do zemského katast-
ru, i po roce 1739, kdy byl z!ízen p!erovsk' ú!ad v'b$r"ího, nenastaly
v odvád$ní dávek &ádné potí&e. Jako jeden z argument( pro ponechání stá-
vajících pom$r( bylo uvád$no to, &e podle svobodnického patentu stáli
zem%tí svobodníci v ohledu daní na úrovni sv'ch vrchností a v dob$ války
se spolu s ní podíleli na odvád$ní mimo!ádn'ch daní. T$&ko by si bylo p!ed-
stavit, jak by se rozd$lovaly p!íp!e&e, rozepsané na obec jako celek, na jed-
notlivé p(hon"í podle panství. Jestli&e obec !ídil jeden rychtá!, vzrostl by
po provedení zám$ru p!erovského krajského hejtmana neúm$rn$ jejich
po"et. Nakonec komise p!ipomn$la n$kdej%í povinnost p(hon"í obce v p!í-
pad$ pot!eby doru"ovat p(hony a p!evá&et královské zemské desky na
vlastní náklady, co& by v p!ípad$ takové rozt!í%t$nosti nebylo mo&né. Pro-
to doporu"ila komise zám$r p!erovského krajského hejtmana odmítnout.
Byl to jen d(kaz, &e díky nep!esn$ vymezenému právnímu postavení
p(hon"ích upadali v závislost na místní vrchnosti.49

Roku 1784 byla vydána oprava zákona z roku 1752, tzv. jurisdik"ní nor-
ma, podle ní& byly svobodné dvory bez rozdílu postaveny pod pravomoc
moravského zemského soudu, ov%em p(hon"í v ní zmín$ni nebyli. Kdy& se
p(hon"í ze Sobí%ek, Radvanic a Hostkovic proti tomu ohradili, byla osobní
pravomoc nad nimi, bez ohledu na to, zda podle p!edchozí regulace jejich
statky pat!ily do zemsk'ch desek, nebo do vrchnostensk'ch pozemkov'ch
knih, p!iznána dvorsk'm dekretem z 28. listopadu 1788 lipnické vrchnosti.

Patent ze 7. prosince 1788 s odvoláním na patent z 13. listopadu 1752
stanovil novou regulaci právních pom$r( dvo!ák( a vytvo!il pevn' !ád
v zaknihování statk( následujícím zp(sobem. V ka&dém kraji zji%t$né stat-
ky dvo!ák( byly rozd$leny na ty, které byly p(vodn$ zaneseny do zemsk'ch
desek a jako takové m$ly b't i v budoucnu chápány, a na ty selské statky,
které m$ly b't zapsány do pozemkov'ch knih toho okrsku, ve kterém se
nacházejí. Tímto zp(sobem byla dána do po!ádku reálná pravomoc nad
t$mito osobami.

Dále se na!izovalo, aby ne%lechti"tí majitelé b'val'ch svobodnick'ch
statk(, a, ji& se objevují v zemsk'ch deskách jako stavovské statky, v ohle-
du osobní p!íslu%nosti byli chápáni stejn$ jako jiní ne%lechti"tí majitelé sta-
vovsk'ch statk(, co& odpovídalo jurisdik"ní norm$ z 5. b!ezna 1784 v "ás-
ti t'kající se majitel( svobodn'ch statk(.

Následkem toho byl podle guberniálního dekretu z 10. "ervna 1790 zji%-
,ován p(vod a vlastnosti na Morav$ se nacházejících svobodnick'ch dvo-
r(. Na základ$ toho byly za svobodnické dvory vhodné k zapsání do zem-
sk'ch nebo mansk'ch desek pova&ovány takové, které tam byly jako takové
zapsány ji& od starodávna, které dr&eli p(vodn$ %lechti"tí majitelé, kter'm
bylo p!iznáno právo vlastní jurisdikce a jiná vrchnostenská práva, zvlá%t-
ní nadání a svobody, které nebyly povinovány &ádn'mi robotami, nebo jin'-
mi poddansk'mi povinnostmi a své dávky odvád$ly bezprost!edn$ zem-
sk'm v'b$r"ím. V%echny ostatní byly pova&ovány za oby"ejné selské statky
p!inále&ející do pozemkov'ch knih a jejich majitelé za svobodné sedláky.
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Dle na!ízení císa!e Franti%ka o "tr-
nácti bodech z 12. listopadu 1792 byly
svobodnické statky zapsány do vlastní
svobodnické pozemkové knihy zv. „Frei-
sassen Quatern“ p!i zemsk'ch deskách. 

Dvorsk'm dekretem z 8. února 1799
bylo stanoveno, &e p(hon"í ze Sobí%ek,
Radvanic, Nele%ovic, Hostkovic, Kníni-
"ek a Dub"an nepat!í do zemsk'ch
desek, ale jejich p!ikázání k pozemko-
v'm knihám p!íslu%n'ch vrchností m$lo
záviset na v'sledku zji%t$ní, jako byly
pom$ry od roku 1752. Podle zji%t$ní
krajského ú!adu stáli p(hon"í pod
ochranou vrchnosti, s v'jimkou t$ch,
kte!í se nacházeli pod jurisdikcí m$sta Lipníka. Zále&itosti knihovní, d$dic-
ké a sirot"í obstarával podle patentu z roku 1752 rychtá!sk' ú!ad v Sobí%-
kách do té doby, ne& apela"ní soud 25. "ervna 1792 rozhodl o jejich p!iká-
zání vrchnostem. Vyhla%ování na!ízení, "áste"n$ také v'b$r daní a dal%í
vykonával stále je%t$ rychtá!. 

Na základ$ dvorského dekretu z 8. února 1799 spolu s ustanoveními
dvorského dekretu z 13. listopadu 1799 bylo provedeno rozd$lení p!ibli&n$
130 svobodnick'ch statk( s ohledem na jejich zaknihování:
1. dvory – samostatná zemskodesková t$lesa (52);
2. statky zapsané v zemsk'ch deskách jako sou"ást panství (12);
3. dvory které byly zapsány do pozemkov'ch knih t$ch panství, v jejich&

okrsku se nacházely, bez po%kození jejich práv a svobod;
4. dvory zapsané do olomouck'ch mansk'ch desek (2);
5. dvory zapsané do pozemkové knihy znojemského hradního léna (6).

Na tuto hlavní úpravu navazovaly dal%í speciální knihovní úpravy.
Náledkem v'%e uveden'ch zji%t$ní bylo rozhodnuto dvorsk'm dekretem

z 13. listopadu 1799, &e p(hon"í dvory v Sobí%kách, Radvanicích, Nele%o-
vicích, Hostkovicích, Kníni"kách a Dub"anech byly zcela p!evedeny do
pozemkov'ch knich vrchností, v jejich& teritoriu se nacházely, a pod!ízeny
jejich jurisdikci: Sobí%ky, Radvanice, Hostkovice – lipnická vrchnost, Nele-
%ovice – olomoucká kapitula, Kníni"ky – panství +echy, Dub"any – statky
m$sta Olomouce.

Opakovan' pokus p(hon"ích o osvobození z dominikální jurisdikce
a o okam&ité p!evedení k zemsk'm deskám a zemskému právu byl nej-
vy%%ími justi"ními místy 24. b!ezna 1825 odmítnut.

Jen v Sobí%kách tvo!ilo dev$t p(hon"ích p!ed polovinou 19. století obec
s vlastním p!edstaven'm. V jin'ch místech &ilo 21 p(hon"ích jednotliv$
spolu s rustikalisty, chápáni jako svobodní sedláci, osvobození od urbari-
álních dávek, a& dosud bez p!esného vymezení svého pom$ru ke státu
a obci, pokud za takovou normu nebylo pova&ováno guberniální usnesení
z 31. srpna 1772, podle n$j& p(hon"í podle zemského z!ízení nebyli povin-
ni &ádn'mi jin'mi, ne& dominikálními dávkami. Bezprost!ední vypsání

49 MZA Brno, A8 F 6, kart. ". 415.

Mlad%í pe"e, p(hon"ích z 18./19. st.
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daní na jejich majetek a odvod krajské pokladn$ p!estal s nástupem pro-
vizoria pozemkové dan$. P(hon"í potom odvád$li dan$ okresní berní vrch-
nosti.

Se vznikem obecní samosprávy a ustanovením obecních ú!ad( v roce
1850 zanikla samostatnost samosprávy p(hon"ích, i kdy& "lenové rod(,
které dlouhodob$ tuto funkci zastávaly, po&ívali ve vesnické komunit$ p!i-
rozené autority.

! ! !
Jména p(hon"ích m(&eme sledovat v nejstar%ích dochovan'ch zázna-

mech z knih p(hon"ích od roku 1370 do za#átku 15. století. Uvádíme
pouze jména ur"ená i bydli%t$m: Mikulá% z Radvanic, Filip z Radvanic,
Velislav z Radvanic, Blahut z Radvanic, Jan z Radvanic, Petr ze Sobí&ek,
Mach ze Sobí%ek, Tomá% ze Sobí%ek, Va)ata ze Sobí%ek, Pe%ek ze Sobí%ek,
Jakub ze Sobí%ek, Pavel z Knínic, Kojeta z Knínic, Vav!inec z Knínic,
Michael z Knínic, Jan a Kubec z Knínic, Vítek z Nele&ovic, Ctibor z Nele-
%ovic, Pavel z Nele%ovic, Bláha z Nele%ovic, Ry%ák z Nele%ovic, Jan z Host-
kovic, #ipka z Hostkovic, Matou% z Hostkovic, Martin z Hostkovic, Adam
z P!edmostí, Vachen z P!edmostí, Vav!inec z P!edmostí, Martin z Dub#an,
Vítek z Dub"an, Bla&ek z Dub"an.50

Dle soupisu p(hon"ích v p!erovském kraji pro da)ové ú"ely ze dne
23. "ervence 1667, pod ním& byl uveden Jan Pavlí"ek, rychtá! p(hon"í, se
nacházelo v Sobí&kách celkem dev$t p(hon"ích: Jan Kromí"ek (24 m$!ic),
Martin Su%ka (19 m$!ic), Jan Pavlí"ek (20 m$!ic), Mikulá% Janourek
(20 m$!ic), Cerha Zavadil (22 m$!ic), Jan Va%k( (18 m$!ic), Havel Pospí-
%il (18 m$!ic), Jan Navrátil (20 m$!ic) a Jan Jaro% (19 m$!ic). V Radva-
nicích p!i panství pána z Prusinovic &ili Jan Stejskal (20 m$!ic), Matou%
Martínek (20 m$!ic), Tomá% #rámek (20 m$!ic), Adam Zapletal (17 m$!ic),
Martin Novák (21 m$!ic) a Ondra Dole&el (19 m$!ic). Nakonec v Hostko-
vicích pob'val Barto) Hradil (18 m$!ic), Bla&ek Satre%ek (22 m$!ic), Jan
Sovka (19 m$!ic), Jura Harna (21 m$!ic), Pavel Buchta (18 m$!ic) a Vávra
Do"kal (17 m$!ic).51

V roce 1668 p!iznala olomoucká kapitula pro t'& ú"el ve vsi Kníni#ky
t!i p(hon"í-p(lláníky: Benda, Macek Páleník, Jakub Vodi"ka. V Dub#a-
nech &ili dva p(hon"í-p(lláníci Ondra Hrachovina a Petr Hubá"ek, v Nele-
&ovicích "ty!i – Mates Zlámal (22 m$!ic), Tomá% +apek (20 m$!ic), Valen-
ta Sta)k( (18 m$!ic) a Ondra Peka! (22 m$!ic). Celkem je uvedeno 30
p(hon"ích.52

Z relace zvlá%tní komise, která nav%tívila roku 1674 p(honné grunty na
P!erovsku, zji%,ujeme, &e mnoho z nich bylo vypáleno a zni"eno a &e v%ech
sedm vizitovan'ch p(hon"ích m$lo v únoru 1674 ve stodolách jen 32 kop
p%enice, 34 kop r&i, 6 kop je"mene a 16 kop ovsa, sena jen 15 f(r a ve stá-
jích jen dva kon$ a "ty!i kusy hov$zího dobytka.53

Roku 1675 v lánov'ch rejst!ících mají p(hon"í svou vlastní fasi obsa-
hující 23 p(hon"ích (v Sobí%kách 9, v Radvanicích 6, v Hostkovicích 6,
v Dub"anech 2), v%ichni mají grunty o v'sevku od 36 do 60 m$!ic v I. a II.
bonitní t!. Vedle toho olomoucká kapitula p!iznala v Nele%ovicích 4 svo-
bodníky p(hon"í, vesm$s láníky po 56 m$!icích pole polovi"kou v I. a v II.
t!. Statek +echy pod Kosí!em p!iznal v Kníni"kách 3 svobodníky neboli
p(hon"í, v%echny p(lláníky o 45, 23, 23 m$!icích. Celkem tedy 30 p(hon-
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"ích a jejich grunty byly st!ední velikosti, vesm$s v dobré p(d$, celkem na
1 524 m$!icích.54

P!i soupisu p(hon"ích komín( v 70. letech 17. století byly uvedeny tyto
osoby:
• Sobí%ky – Chrome"ek (2 komíny – d(m a dílna), Martin Suska (1), Jan

Ji!í Pavlí"ek (1), Mat$j Janourek (1), Crha Zavadil (1), Jan Va%k( (1),
Havel Pospí%il (1), Jan Navrátil (1), Jan Jaro% (1), Tomá% Krej"í (1), cel-
kem vykázáno 11 komín(.

• V Radvanicích &ili Jan Stejskal (2 komíny), Martin Kova (1), Tomá% #rá-
mek (1), Adam Zapletal (1), Mat$j Dostál (1), Ondra Dole&el (1), celkem
zapsáno 7 komín(.

• V Nele%ovicích se zdr&ovali Ondra Peka! (1 komín), Michal /ák (1),
Tomá% #epek (1), Mat$j Zlámal (1), celkem uvedeny 4 komíny.

• V Hostkovicích pob'vali Jan Sovka (1 komín), Ji!ík Hanik (1), Havel
Buchta (1), Vávra Stejskal (1), Ondra Hradil (1), Benedikt Pospí%il (1),
celkem uvedeno 6 komín(.

• V Kníni"kách hospoda!ili Jakub Vodi"ka (2 komíny), Mat$j Pohonil (2),
Bene% (2), celkem bylo vykázáno 6 komín(.

• V Dub"anech m$l Ondra Hrachovina p!i dvou gruntech 3 komíny. Cel-
kem bylo v%ech p(hon"ích komín( 37.55

Stejn' po"et 30 p(hon"ích jako v roce 1675 uvádí také p!iznání rolí v%ech
soused( pohon"ích z 13. b!ezna 1733 s udáním jejich v'sevku obilí ozimé-
ho, na jaro a ouhoru. V%ichni sejí více na zimu ne& na jaro (v pom$ru w a&
q) a úhorem nechávají asi tolik, co osívají na jaro. Celkem p!iznali tehdy
1 515 7/8 m$!ic polí. Uvád$jí, &e v Sobí%kách vznikl navíc chalupník odtr-
&ením 9 m$!ic pole od dvou grunt( jako budoucí v'm$nek.

Dominikální fase z roku 1750 uvádí tyto p(hon"í:
Sobí&ky
Franti%ek Chrome"ek – 56,5 m. polí, 28 2/8 m. úhoru, 23 m. lesa, 4 m. zahra-

dy, 3 vozy sena
Karel Suska – 50 2/8 m. polí, 24 m. úhoru, 30 m. lesa, 5 m. zahrady, 2 vozy

sena
Josef Suska – 55 m. polí, 28 m. úhoru, 10 m. lesa, 10 m. zahrady, 2 vozy sena
Franti%ek St'skal – 50 8 m. polí, 25 m. úhoru, 5 m. lesa, 3,5 m. zahrady,

2 vozy sena
Jan Zavadil – 48 m. polí, 23 m. úhoru, 20,5 m. lesa, 1,5 m. zahrady, 3 vozy sena
Ji!í St'skal – 30a m. polí, 14 m. úhoru, 7 m. lesa, 2,5 m. zahrady, 2 vozy sena
Franti%ek Zehnula – 34,5 m. polí, 18 m. úhoru, 10 m. lesa, 2,5 m. zahrady,

0,5 vozu sena
Jan Navrátil 56 2/8 m. polí, 30 8 m. úhoru, 22 m. lesa, 4 m. zahrady, 0,5

vozu sena
Jakub Fry" 28 m. polí, 15 m. úhoru, 4 m. lesa, 1,5 m. zahrady, 3 vozy sena

50 Knihy p(honné a nálezové. 1. Brno 1872.
51 MZA Brno, D 2, R 223.
52 Tamté&.
53 RADIMSK., J.: Svobodné dvory na Morav$ po válce t!icetileté. +VSMOl, 1949,

s. 60–66.
54 NOVOTN., J.: cit. dílo, s. 3–20.
55 MZA Brno, D 2, R 223.
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Antonín Kone"n', v'm$nká! na gruntech Chrome"ka a Karla Susky, z prv-
ních dvou dom( 11 m. polí, 3 m. úhoru, 1,5 m. zahrady, 36 m. pansk'ch
pastvin.

Radvanice
Václav St'skal – 35,5 m. polí, 17 m. úhoru, 10 m. lesa, 0,5 m. zahrady, 2

vozy sena
Martin Klva)a – 35,5 m. polí, 17 m. úhoru, 3 m. lesa, 1 m. zahrady, 3 vozy sena
Jan Christin – 61 m. polí, 30 m. úhoru, 9 m. lesa, 1,5 m. zahrady
Jan Christin – 22,5 m. polí, 11 m. úhoru, 1 m. lesa, 0,5 m. zahrady
Josef Kafka – 35 m. polí, 17 m. úhoru, 15 m. lesa, 2 m. zahrady, 2: vozy sena
Josef Dole&el – 31,5 m. polí, 15 m. úhoru, 4 m. lesa, 1,5 m. zahrady, 2 vozy sena
Nele&ovice
Antonín Libosvar – 36,5 m. polí, 17 m. úhoru, 5 m. lesa, 1 2/8 m. zahrady
Franti%ek Dokoupil – 36,5 m. polí, 17 m. úhoru, 7 m. lesa, 6/8 m. zahrady
Florian Dole&el – 36,5 m. polí, 17 m. úhoru, 2,5 m. lesa, 6/8 m. zahrady
Anna Zavadilová – 36,5 m. polí, 17 m. úhoru, 1 a m. lesa, 1 m. zahrady
Hostkovice
Jan Sovka – 28,5 m. polí, 14 m. úhoru, 4 m. lesa, 1 m. zahrady
Tomá% Harna – 36,5 m. polí, 17 m. úhoru, 6 m. lesa, 1 m. zahrady
Jan Buchta – 8,5 m. polí, 14 m. úhoru, 1 m. zahrady, 8 m. pansk'ch pastvin
Eli%ka St'skalová – 30,5 m. polí, 15 m. úhoru, 0,5 m. zahrady
Pavel Krej"í – 36 m. polí, 18 m. úhoru, 2 m. lesa, 2 m. zahrady
Ji!í Harna – 42 m. polí, 20 m. úhoru, 0,5 m. zahrady
Kníni#ky
Mat$j Gment
Václav Dostál
Franti%ek Sekyra
M$li 111 m. polí, 9 m. úhoru, 18 m. lesa, 6 m. zahrady
Dub#any
Jakub Meitner – 51,5 m. polí, 2 m. úhoru, 1,5 m. zahrady
Josef Hrabal – 46,5 m. sena, 2 m. úhoru, 0,5 m. zahrady56

! ! !
Z p!ehledu, kter' jsme zde uve!ejnili, je patrné, &e instituce p(hon"ích

procházela po celé sledované období prom$nou. Ú!ad p(hon"í byl spojen se
st!edov$k'm v'konem práva v jeho nejvy%%í rovin$. Jeho konec spat!uje-
me v dob$, kdy vlastn$ za"íná byrokratizace státní správy. Obec p(hon"í
je zajímavou skupinou osob spojen'ch profesn$, dále sv'mi domn$l'mi
a faktick'mi privilegii a v neposlední !ad$ spole"nou historií. V dal%ím
pokra"ování p!edstavíme p(hon"í jako privilegovanou vrstvu selského pod-
danského obyvatelstva.

56 MZA Brno, D 3, D 80. NOVOTN., J.: cit, dílo.
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Jan #t$pán

Pe#e$ %íkovic podle privilegia 
Marka Khuena z roku 1554 a znakové
privilegium pro Starou Ves u P!erova

Obec -íkovice na P!erovsku pat!í mezi ty vsi na Morav$, které na roz-
díl od panovnick'ch privilegií obdr&ely právo vlastnit obecní pe"e, (a znak)
od své vrchnosti. V jejich p!ípad$ bylo vrchností olomoucké biskupství, kde
byla obec zahrnuta v systému lenních (mansk'ch) statk(. Na rozdíl od men-
sálních statk( spravovan'ch p!ímo biskupsk'mi ú!edníky byly -íkovice
pronajímány jako lenní statek. V p!ípad$ -íkovic to byli od 15. do 18. sto-
letí páni -íkov%tí z Dobr"ic. V dob$ episkopátu olomouckého biskupa Mar-
ka Khuena (1553–1565) byly -íkovice do"asn$ ve správ$ poru"ník( nezle-
tilého Ctibora -íkovského z Dobr"ic. Ten dosáhl zletilosti v roce 1554
a tého& roku 3. prosince p!ijal -íkovice a Újezdec v léno.1 Dne 9. prosince
1554 ale také olomouck' biskup Marek Khuen ud$lil -íkovicím privilegi-
um na pe"e,, které ji& bylo n$kolikrát edi"n$ zpracováno a je tudí& dosta-
te"n$ známé.2

Biskup privilegium ud$lil na p!ímluvu Filipa Lískovského z Fry%tátu,
kter' byl v dané dob$ písa!em manského soudu. V p!ímé dr&b$ -íkovic v%ak
Lískovsk' podle v%eho nikdy nebyl, tak&e nezb'vá ne& konstatovat, &e jej
bu* -íkov%tí oslovili s prosbou o p!ímluvu, anebo se stal jedním z poru"ní-
k( nezletilého Ctibora -íkovského. Rozdíl oproti ostatním vesnicím byl také
v tom, &e -íkovice byly manská ves, která m$la v tomto smyslu vlastn$
pon$kud jin' status. Biskup zde nebyl p!ím'm vlastníkem, ale manské stat-
ky spravoval prost!ednictvím lenního soudu, jeho& ú!edním p!edstavitelem
byl práv$ mansk' písa!. Znakové privilegium obsahovalo tento popis zna-
ku a pe"eti obce „toti#to !tít %erné barvy a v tom !títu p'edkem skálu vyso-
kou #lutou a v prost'ed pod tou skálou 'eku, více vodou tekoucí jim p'idá-
vajíce“. By, se privilegium nedochovalo v originálu, text a podobu znaku
máme zachycenu v opisu z knihy register privilegií biskupa Marka Khue-
na.3 V p!ípad$ znakov'ch privilegií ud$len'ch olomouck'mi biskupy
v 16. století je opis trochu v'jime"n', nebo, zde pravd$podobn$ písa! z n$ja-
kého d(vodu znak také p!ikreslil. Doposud v%ak nebyla známa pe"e, -íko-
vic, která by odpovídala tomuto znakovému privilegiu, nebo, od roku 1708

1 Zemsk' archiv v Opav$, pobo"ka Olomouc (ZAOpO), fond Lenní dv(r (LD), kniha.
". 421, fol. 52v.

2 ZAOpO, fond Arcibiskupství Olomouc (AO), kn. ". 45, fol. 3r, viz MÜLLER, K.: Zná-
mé – neznámé privilegium na pe"e, pro -íkovice z roku 1554. In: Zpravodaj Klubu
genealog( a heraldik(. Ostrava 1988 ". 34. s. 6–7, zde té& star%í literatura. MÜL-
LER, K. – #TARHA, I.: Znaková privilegia m$st, m$ste"ek a vsí na Morav$ a ve Slez-
sku. Brno 1995, s. 19–20. PAPAJÍK, D.: D$jiny obce -íkovice, -íkovice 2004, s. 28.

3 ZAOpO, fond AO, kn. ". 45, fol. 3v. Perokresba viz MÜLLER, K.: cit. dílo, zejména s. 7.
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pou&ívaly -íkovice pe"e, s postavou
Panny Marie a radlicí.4 Není také jasné,
pro" si obec nechala zhotovit nov' typá!
s naprosto odli%n'm znakem, by,, jak
ukazuje Müller na p!íkladu Troubek, to
není zase a& takovou vzácností.5

Ka&dopádn$ pe"e, odpovídající popisu
privilegia existuje a obec ji pou&ila je%-
t$ v roce 1687, tedy vlastn$ krátce p!ed
zhotovením nového typá!e.6 Pe"e, má
pr(m$r 30 mm a byla oti%t$na do "er-
veného %pan$lského vosku. Opis zní
"1554"PECZET"WSI"RZIKOWICZ
V zásad$ tak máme mo&nost vizuálního
srovnání ná"rtku v registrech a rytec-
kého ztvárn$ní podoby znaku na pe"eti.
Tím lze alespo) "áste"n$ o&elet to, &e
nemáme dochován originál privilegia
a nelze tak posoudit je%t$ kvalitu um$-

leckého ztvárn$ní podoby erbovní miniatury. P!i srovnání ná"rtku a pe"et-
ního obrazu je z!ejmé, &e byl pou&it pon$kud jin' tvar %títu, co& v%ak není
nijak podstatná zm$na. Co je v%ak z!ejmé, je, &e b!evno tvo!ící !eku, kte-
ré na ná"rtku %tít d$lí, je na pe"eti umíst$no pokosem.

Za deset let po ud$lení znakového privilegia -íkovicím ud$lil biskup
Marek Khuen dal%í znakové privilegium pro Slavonín u Olomouce. Také
v tomto p!ípad$ byla ve znaku skála, respektive „v tom !títu t'i skály neb
vrchy“.7 Z dal%ích znak( ud$len'ch biskupem Khuenem uve*me znak
a pe"e, cechu klobou"ník( v Krom$!í&i, tkalc(m v Ket!i a !ezník(m v Osob-
laze. V &ádném z t$chto p!ípad( v%ak ji& biskup neu&il jako heraldickou
figuru skálu. Biskup Marek Khuen se narodil jako m$%,an v Olomouci, byl
tedy nejspí%e jen erbovníkem. Narozdíl od biskup( ze %lechtick'ch rod( tak
p!i ud$lování znak( z!ejm$ neup!ednost)oval heraldické figury svého rodo-
vého erbu. V obou znám'ch p!ípadech ud$leného znakového privilegia ves-
nici to v%ak byla skála. V p!ípad$ Slavonína vysloven$ t!i skály, a kdy&
srovnáme ob$ pe"eti, zjistíme, &e se v obou p!ípadech v&dy jedná o trojvr-
%í (v p!ípad$ Slavonína tedy t!i trojvr%í). Slavonín m$l stejn$ jako -íkovi-
ce pe"e, d$lenou b!evnem, p!i"em& Slavonín m$l t!i skály umíst$ny na b!e-
vnu a v horním poli se nacházely „od biskupství kostela na!eho Olomuckého
d"di%né(ho) erbu t'i ku#ele“. Skála = trojvr%í tedy ani u jedné vesnice z!ej-
m$ nem$la symbolizovat ku&ely znaku olomouckého biskupství, ale n$co
jiného. Biskupsk' znak Marka Khuena také skálu neobsahuje, ale p!esto
by mo&n'm !e%ením mohla b't levá polovina jeho znaku.8 V té se nachází
polovi"ní %achovaná orlice, která s nejv$t%í pravd$podobností byla p!evza-
ta ze znaku m$sta Olomouce. Biskup Marek Khuen byl toti& olomouck'm
rodákem, tak&e v této "ásti znaku známe i barvy: orlice je "erveno-st!íbr-
n$ %achovaná se zlatou zbrojí v modrém poli. Orlice sice se zmi)ovanou
skálou p!ímo nesouvisí, ale v p!ípad$ Olomouce stál p(vodní zem$pansk'
hrad s biskupsk'm chrámem práv$ na trojvr%í. Hypoteticky by tak mohlo

Biskup Marek Khuen 
(Paprockého Zrcadlo)
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jít o symboliku staré Olomouce, rodi%t$
biskupa, sídla biskupství i markrab-
ského úd$lu.

Zajímavé je, &e tímto privilegiem zís-
kaly -íkovice pe"e, a znak stejn$ jako
Stará Ves u P!erova, která obdr&ela
znakové privilegium od biskupa Stani-
slava Turza v roce 1536. Ob$ vesnice
jsou p!itom od sebe vzdáleny asi 3 km,
tedy asi p$t minut jízdy autem!9 Znako-
vé privilegium pro Starou Ves ji& bylo
v edici vydáno v roce 1908 Franti%kem
Václavem Pe!inkou, ov%em ten privile-
gium p!isoudil Staré Vsi u P!íbora, co&
je dne%ní Stará Ves nad Ond!ejnicí.10 Privilegium správn$ p!isoudil Staré
Vsi u P!erova Franti%ek #igut, kter' z n$j uvedl také n$které pasá&e a drob-
n$ po%kozenou pe"e, uve!ejnil naposled Ji!í Lapá"ek.11 Prozatím se nepo-
da!ilo objevit pe"e, Staré Vsi, která byla zhotovena na základ$ ud$leného
znakového privilegia.

P!íloha:

Obdarováni na pe"e, Starovesk'm12

1536, zá!í 14., Krom$!í&
My Stanislav z Bo&í milosti biskup olomouck' etc.
Známo "iníme tímto listem v%em v(bec i ka&dému zvlá%t$, kdo& jej uz!í,

neb "toucí sly%eti budou, &e jsou p!ed nás p!edstoupili purkmistr, fojt a kon-
%elé a v%ecka obec ze vsi na%í Staré Vsi, poddaní na%i v$rní milí, a nám jsou
n$které své a té d$diny obtí&nosti p!edlo&ili a zvlá%t$ to, pon$vad& v té vsi

4 LAPÁ+EK, J. – PASSINGER, B.: Pobe"ví v prom$nách "asu. P!erov 2005,
s. 197–198.

5 MÜLLER, K.: Znakové privilegium pro Troubky z roku 1570. In: Sborník SOkA
P!erov 1993, s. 57.

6 ZAOpO, fond LD – nová manipulace, karton ". 10, -íkovice, R IV a 4, list dan' na
Krom$!í&i 4. prosince 1687.

7 MÜLLER, K.: Znakové privilegium pro Slavonín z roku 1564. In: Ro"enka SOkA
(23) Olomouc 1995, s. 138–140. Pe"e, ZAOpO, fond Ú-AS, karton 2510, signatura
M 5/4 z roku 1659.

8 LOUDA, J.: Moravská církevní heraldika. Znaky olomouckého biskupství a arci-
biskupství, olomouck'ch biskup( a arcibiskup(. Olomouc 1977, ". 18; ZELENKA,
A.: Die Wappen der böhmischen und mährischen Bischöfe. Regensburg 1979,
s. 219–220.

9 www.mapy.cz – Plánova" tras.
10 Selsk' archiv ro". 7, 1908 (". 475), Listiná! Selského archivu, F. V. Pe!inka,

s. 177–178 jako Stará Ves u P!íbora. Té bylo privilegium p!isouzeno i v práci MÜL-
LER, K. – #TARHA, I.: cit. dílo, s. 13–14, auto!i v%ak brzy po tisku publikace zjis-
tili, &e se jedná o Starou Ves u P!erova, co& ji& v práci nemohlo b't opraveno.

11 #IGUT, F.: Biskup Stanislav Tu!í ud$luje r. 1536 Staré Vsi právo pe"eti. In: Vlas-
tiv$dn' sborník st!ední a severní Moravy ro". 14, 1935/6, s. 68–70. LAPÁ+EK, J.
– PASSINGER, B.: Pobe"ví v prom$nách "asu. P!erov 2005, s. 208–209.

12 ZAOpO, fond LD, kn. ". 420, pag. 112–113.

Perokresba znaku -íkovic
v biskupsk'ch registrech (ZAOpO)
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lidí usedl'ch nemálo jest, a n$kolik
jin'ch d$din k nim nále&í, z kter'ch&
lidé práva a nau"ení tu od nich ze Sta-
ré Vsi berou, a &e by druhdy takové p!e
a &aloby nesnadné p!ed n$ p!icházely,
tak &e oni lidem a stranám tu p!i práv$
v Staré Vsi dosti u"initi chtíce, v tom
nemalé obtí&ení mívali a mívají, kdy&
k tomu p!icházelo, &e jsou k vy%%ímu
právu pro nau"ení dokládali, tehdy &e
oni Staroves%tí pe"eti své nemajíce i pro
ortel a nau"ení dva nebo t!i kon%ele
s ústní zprávou posílati museli, a na
takovou ústní zprávu pro mnohé p!í"i-
ny a nebezpe"enství ústní zprávu a nau-
"ení, vydati jsou jim necht$li. Ne& aby
oboje strany p!e sepsané a k vy%%ímu
právu zape"et$né byly poslali i prosili
jsou nás svrchu psaní poddaní na%i Sta-
roves%tí jako&to pána svého d$di"ného,
abychom jich v tom milostiv$ opat!iti
rá"ili, kde& my prohlédajíce na jich usta-
vi"nou prosbu i slu%nou ji b'ti uznav%e
i hodnou toho p!í"inu znamenajíc, chtí-
ce aby ta obtí&nost z nich s)ata byla
i pro budoucího nebezpe"enství uvaro-
vání z na%í zvlá%tní milosti toho jim svr-
chu psan'm Starovesk'm poddan'm
na%im i jich budoucím potomk(m obda-
rování jsme u"inili a tímto listem "iní-

me, tak aby oni i (je)jich budoucí potomci tuto pe"e, m$li, toti& aby m$li %tít
"erné barvy a v tom %títu r(&i &luté barvy, jako& pak to t$mi barvami v pro-
st!edku listu tohoto rukou malí!skou sv$tleji a z!eteln$ji se vyznamenává.
A toho znamení a té pe"eti aby mohli v nadepsané práva svého pot!eb$
i v jin'ch v%ech slu%n'ch a !ádn'ch pot!ebách u&ívati, tak jako jiné ctné
obce v markrabství Moravském u&ívají bez v%elijaké p!eká&ky a "ern'm
voskem aby pe"etili. Tomu na potvrzení pe"e, na%i rozkázali jsme p!iv$si-
ti k tomuto listu. Jen& jest dán a psán na Krom$!í&i etc. (ve "tvrtek den
pov'%ení svatého k!í&e Léta Pán$ tisícího p$tistého t!icátého %estého po"í-
tajíce).

Pe"e, -íkovic bez datace

Pe"e, Staré Vsi z r. 1654
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Karel Müller

Erb P"hon#ích z P!edmostí

Na po"átku na%ich znalostí o heral-
dické symbolice P(hon"ích z P!edmostí
stojí pe"e, zakladatele rodu Martina
P(hon"ího, kterou známe ze dvou otis-
k( z roku 1611. Dne 27. b!ezna tohoto
roku p!itiskl Martin sv(j sekret na
n$mecky psan' list poslan' z Mírova
kardinálovi z Ditrich%tejna. Velmi drob-
n' osmihran o v'%ce 12 mm a %í!ce
10 mm, lemovan' zevn$ hrub'm per-
lovcem, nese v oválné rolverkové kartu-
%i znamení v podob$ b!evnem rozd$le-
ného pole, naho!e orlice, dole dv$ lilie
vedle sebe. Nad kartu%í jsou umíst$na
majuskulní písmena M P Z P, která lze
jen st$&í interpretovat jinak, ne& jako
Martin P(hon"í z P!edmostí, a"koliv pod textem je podepsán jen jako „Mer-
ten Puhontschy“.1 Shodn' otisk z 11. srpna tého& roku popsal ji& Josef Pil-
ná"ek.2

Císa!skou listinou vydanou na Pra&ském hrad$ 13. "ervna 1616 obdr-
&el Martin P(hon"í, ú!edník mírovského panství, „erb aneb znamení vla-
dyctví“ a také právo „aby se z P'edmostí psáti mohl“. Podle dochovaného
"eského konceptu m$l ud$len' erb "erveno-"ern$ polcen' %tít se st!íbrn'm
trojvr%ím, na n$m& stáli ve skoku dva p!ivrácení korunovaní zlatí gryfové
dr&ící p!edními pa!áty mezi sebou st!íbrnou lilii; kol"í helm s p!ikryvadly
"erno-zlat'mi a "erveno-st!íbrn'mi a stejn$ zbarvenou to"enicí nesl jako
klenot st!íbrnou lilii mezi dv$ma rozev!en'mi k!ídly, prav'm d$len'm zla-
to-"ern$ a lev'm st!íbrno-"erven$.3 P(vodn$ u&ívan' pe"etní symbol byl
tedy dosti podstatn$ zm$n$n, p!evzata byla jen figura lilie. Regulérn$ mohl
Martin P(hon"í u&ívat p!ídomek „z P!edmostí“ teprve od tohoto roku, av%ak
jako domicil jej uplatnil nejen na v'%e popsaném pe"etním typá!i, ale také

Pe"e, Martina P(hon"ího z r. 1611

1 Zemsk' archiv v Opav$, pobo"ka Olomouc, Arcibiskupství Olomouc, Nelistinná "ást,
inv. ". 488, Volná korespondence, kart. ". 5, slo&ka 1611, fol. 7v (za upozorn$ní d$ku-
ji kolegovi mgr. Janu #t$pánovi).

2 PILNÁ+EK, J.: Staromorav%tí rodové. Víde) 1930, s. 40 (podle otisku v Moravském
zemském archivu v Brn$, Bo"kova sbírka, ". 9165).

3 Národní archiv v Praze, +eská dvorská kancelá!, inv. ". 752, kart. 477. Opis privi-
legia se nachází tamté& také v salbuchu ". 22, fol. 233v, jak uvádí DOERR, A. von:
Der Adel der Böhmischen Kronländer. Prag 1900, s. 87, a po n$m i KRÁL, von Dob-
rá Voda A.: Der Adel von Böhmen, Mähren und Schlesien. Prag 1904, s. 204. P!e-
pis soudobého blasonu erbu uvádí ZAPLETAL, M.: Rod P(hon"ích z P!edmostí na
severní Morav$. Severní Morava 8, 1962, s. 33–34.
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t!eba v pam$tním nápisu z roku 1601
na bo&ích mukách stojících nedaleko
mírovského nám$stí.4

Uveden'm privilegiem se Martin
P(hon"í stal pouze erbovníkem, na
pov'%ení do %lechtického stavu v%ak
dlouho ne"ekal. Ve spletité dob$ stavov-
ského povstání zachoval v$rnost svému
zam$stnavateli, odmítl vydat hrad
Mírov vzbou!en'm stav(m a kardinál
Ditrich%tejn se mu odm$nil p!ímluvou
u císa!e Ferdinanda II. Ten pak n$mec-
ky psanou listinou vydanou ve Vídni
7. kv$tna 1624 vyzdvihl Martina mezi
%lechtice a polep%il mu dosavadní erb.
+erveno-"ern$ polcen' %tít nesl v pra-
vém d$leném poli naho!e st!íbrnou, zla-
t$ p!epásanou lilii a dole dv$ kosmá
st!íbrná b!evna, v levém poli byl na
dvojvr%í zlat' korunovan' gryf s "erve-
n'm jazykem; turnajsk' helm, v kleno-
tu vina!sk' n(& se zlatou st!enkou mezi
rozev!en'mi k!ídly, prav'm d$len'm
"erveno-st!íbrn$ a lev'm zlato-"ern$,
p!ikryvadla "erno-zlatá a "erveno-st!íbr-
ná.5 Z p!edchozího erbu tak z(stal
zachována jen jeden gryf a také lilie,
kterou v%ak v klenotu vyst!ídal vina!sk'
n(&, nepochybn$ p!evzat' jako v'raz
vd$"nosti z rodového erbu kardinálova.
N$meck' popis erbu byl pak zazname-
nán i do knihy moravského rytí!stva,
kdy& byl 27. "ervna 1628 na zemském
sn$mu ve Znojm$ Martin P(hon"í, teh-
dy ji& regent statk( kardinála z Ditrich-
%tejna, p!ijat i se sv'mi potomky do
rytí!ského stavu markrabství.6

Jako dr&itel lenního statku Skali"ka
uplatnil sv(j nov' erb Martin P(hon"í
na bo&ích mukách stojících dodnes na
rozhraní katastr( Skali"ky a Ráje"ka.
Plastické vyobrazení erbu odpovídá zn$-
ní nobilita"ního privilegia a je prováze-
no nápisovou páskou s iniciálami
M.P.Z P.A S. (= Martin P(hon"í z P!ed-
mostí a Skali"ky) a rozd$len'm letopo-
"tem 16 27. Ur"itou záhadu p!edstavu-
je pon$kud nez!eteln' plastick' erb p!í-
mo na fasád$ skali"ského zámku. Svou

Erb Martina P(hon"ího z P!edmostí
na bo&ích mukách ve Skali"ce 

z r. 1627

Pe"e, Matyá%e Bed!icha P(hon"ího
z P!edmostí z r. 1662

Medaile Marie Magdaleny Rodovské
z Husti!an z pol. 17. st.
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kompozicí je toto&n' s erbovní deskou na
bo&ích mukách, av%ak místo pravého po-
le s lilií a kosm'mi b!evny má zobraze-
ného druhého gryfa, jakoby z p(vodního
Martinova erbu z roku 1616. Vysv$tlení
nabízí tamté& v suti nalezen' kamenn'
úlomek s vytesanou pravou dolní "ástí
%títu s b!evny a s "ástí p!ikr'vadel. Zjev-
n$ tedy jde o druh' exemplá! erbovní
desky z roku 1627, která v%ak byla po-
zd$ji po%kozena rozlomením a následn$
scházející "ást chybn$ dopln$na v"etn$
Martinov'ch iniciál, mezi nimi& ale chy-
bí prost!ední P (na bo&ích mukách je
dnes %patn$ z!etelné), a druhé poloviny
letopo"tu na okraji pásky.7

Kone"nou podobu erbu P(hon"ích
m(&eme je%t$ ilustrovat n$kolika dal%í-
mi r(znorod'mi artefakty, o jejich&
vznik se v%ak ji& zaslou&ily a& dal%í
generace rodu. +asov$ nejstar%í je me-
daile, kterou nechala n$kdy v 50. letech
17. století vyrazit Martinova dcera Marie Magdalena, provdaná za Karla
Rodovského z Husti!an. Na jejím aversu je zobrazen cel' erb P(hon"ích
a kruhov' opis MARIA . MAGDALENA . RODOFSKYN . V . PRZEDMOST.8
Následuje otisk sekretní pe"eti jejího bratra Matyá%e Bed!icha ze 4. zá!í
1662. Miniaturní osmihran o v'%ce 11 mm a %í!ce 9 mm nese v linkou lemo-
vaném pe"etním poli rovn$& úpln' erb P(hon"ích, provázen' iniciálami nosi-
telova jména v n$mecké !e"i M F P V P.9 V p!edsíni kostela v Lo%ticích se
dochoval z um$leckého hlediska pon$kud skromn$ proveden' náhrobník
Martinovy pravnu"ky Anny Barbory, dcery Zikmunda P(hon"ího, která ve
v$ku dvou let zem!ela 13. listopadu 1682. +esk' nápis doprovází vyryt'
rodov' %tít opat!en' korunou a lemovan' ratolestmi. Oproti textu erbovní-
ho privilegia je gryf v levém poli umíst$n voln$.10 Nejkvalitn$j%í známé
zobrazení erbu P(hon"ích je spojené s osobou Antonína Václava, hejtmana

4 Nápis p!episuje ZAPLETAL, M.: cit. dílo, s. 32.
5 Národní archiv v Praze, +eská dvorská kancelá!, inv. ". 752, kart. 477. Toto privi-

legium Doerr(v ani Král(v p!ehled neregistrují.
6 #VÁBENSK., M.: Knihy p!ijímání do rytí!ského stavu Moravského markrabství.

In: Josef Pilná"ek: Neznámé rody a znaky staré Moravy. Brno 1983, s. 264.
7 Za informace o t$chto artefaktech v"etn$ jejich fotografií jsem zavázán sou"asn'm

majitel(m zámku ve Skali"ce JUDr. Patrikovi Pet!íkovi a Ing. Kamilovi Pilkovi.
O dodate"ném dopln$ní pravé "ásti sv$d"í i neum$le modelované zakon"ení p!i-
kryvadel.

8 MILTNER, H. O. – NEUMANN, J.: Beschreibung der bisher bekannten böhmi-
schen Privatmüntzen und Medaillen. Prag 1852–1870, s. 465–467, Tab. XLI, ". 346.

9 Zemsk' archiv v Opav$, Archiv &erotínsko-vrbensk', inv. ". 1506. HAAS, A.: Archiv
&erotínsko-vrbensk'. Listiny a listy z let 1625–1744. Opava 1993, s. 196, v%ak popi-
suje erb chybn$ podle Sedlá"ka.

10 Vyobrazuje nap!íklad Zapletal, cit. dílo, s 33.

Náhrobník Anny Barbory P(hon"í
z P!edmostí v Lo%ticích z r. 1682
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rakouského pluku, slou&ícího v roce 1710 v Bratislav$. Tehdy p!isp$l "ást-
kou 4 zlat'ch zdej%ímu franti%kánskému konventu na klá%terní kapli a oltá!
Loretánské Panny Marie, za co& bylo jeho jméno a erb spolu s dal%ími doná-
tory zv$"n$ny v konventním protokolu, ulo&eném dnes v Slovenskej národ-
nej kni&nici v Martin$. Kvalitn$ provedená barevná malba v$rn$ reprodu-
kuje cel' rodov' erb, pouze pod nohami gryfa je umíst$no zelené trojvr%í.11

Do heraldické literatury uvedl erb P(hon"ích jako první August Sedlá-
"ek. V$d$l sice, &e Martin P(hon"í byl obda!en erbem v roce 1616, s obsa-
hem erbovní listiny se ale neseznámil a spolehl se jen na Jakubi"kovu sbír-
ku a publikovanou kresbu medaile Marie Magdaleny Rodovské. Oba
prameny v%ak obsahovaly mlad%í podobu erbu ud$lenou a& v roce 1624,
a tak do%lo k omylu, kter' v na%ich heraldick'ch kompendiích p!e&ívá dopo-

sud. Sedlá"ek navíc neznal tinktury
erbu a domníval se, &e gryf dr&í lilii
v pa!átech.12 Josef Pilná"ek sice upo-
zornil na pe"e, Martina P(hon"ího
z roku 1611, ale jinak p!evzal bezezbyt-
ku Sedlá"kovy chybné údaje a neopra-
vil je ani pozd$ji v p!íslu%ném hesle
Rod( starého Slezska.13 Ze Sedlá"ko-
v'ch i Pilná"kov'ch informací pak
v poslední dob$ vy%el i Milan Myslive-
"ek, kter' ve svém erbovníku namalo-
val erb nebarevn$ a je%t$ chybn$, kdy&
jej stranov$ p!evrátil a gryfovi dal podle
Sedlá"kova popisu lilii do pa!át(.14

A tak jedin', kter' p!i!adil k roku 1616
správn' erb, byl Miroslav Zapletal, jen&
si obstaral jeho popis z tehdej%ího Stát-
ního úst!edního archivu v Praze. Na
druhé stran$ ale nic nev$d$l o druhém
nobilita"ním privilegiu z roku 1624
a polep%ené variant$ erbu, kterou pod
vlivem Sedlá"ka nep!esn$ popsal jen
podle lo%tického náhrobníku.15

11 Rukopis, obsahující celkem 67 erb(, popisují RAGA+, R.: Heraldická v'zdoba pro-
tokolu bratislavského franti%kánského konventu z roku 1710. Pamiatky a múzea,
2002, ". 3, s. 48–51; CHMELINOVÁ, K. – RAGA+, R.: Neznámy heraldick' kódex
bratislavskej proveniencie z roku 1710. Galéria. Ro"enka Slovenskej národnej galé-
rie v Bratislave 2002, s. 29–48. Za poskytnutí fotografie erbu Antonína Václava
P(hon"ího jsem zavázán PhDr. Radoslavovi Raga"ovi.

12 SEDLÁ+EK, A.: +eskomoravská heraldika. II. Praha 1925, s. 583. 
13 PILNÁ+EK, J.: Staromorav%tí rodové. Víde) 1930, s. 40; PILNÁ+EK, J.: Rody sta-

rého Slezska. Brno 1991–1998, s. 906–907.
14 MYSLIVE+EK, M.: Velk' erbovník. Encyklopedie rod( a erb( v zemích Koruny

"eské. Plze) 2006, s. 135. Navíc se spletl v datu vydání prvního privilegia, kdy&
uvedl, &e bylo vydáno 13. 7. 1616.

15 ZAPLETAL, M.: cit. dílo, s. 33–34, 37–38. V rozporu s vyobrazením na náhrobní-
ku tvrdí, &e gryf lilii dr&í.

Erb Antonína Václava P(hon"ího
z P!edmostí v bratislavském

rukopisu z r. 1710
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Sborník Státního okresního archivu P!erov 2007

V$ra Fi%mistrová

Tova#ov a jeho &pitál

Otázky stárnutí a stá!í by m$ly b't v pop!edí zájmu celé lidské spole"-
nosti. Problematika senior( je, "i m$la by b't nedílnou sou"ástí sociální
politiky. Sou"asné domovy d(chodc( jsou ur"eny p!edev%ím pro staré ob"a-
ny, kte!í pro zm$ny zdravotního stavu pot!ebují v%estrannou pé"i, která
jim nem(&e b't zaji%t$na "leny jejich rodiny, pe"ovatelskou slu&bou "i jin'-
mi slu&bami sociální pé"e, a dále pro staré ob"any, kte!í toto umíst$ní
nezbytn$ pot!ebují z jin'ch vá&n'ch d(vod(. Zájem o umíst$ní v domovech
d(chodc( je zna"n'. V t$chto ústavech je v rámci komplexního zaopat!ení
zaji%,ováno ubytování s pot!ebnou hygienou a prost!edím, vhodné stravo-
vání i preventivn$ lé"ebná pé"e v"etn$ uspokojování spole"enskokultur-
ních zájm( a pot!eb. Poskytování kvalitní pé"e, lidsk' p!ístup, pochopení
a vst!ícnost v("i star'm a nemocn'm i úrove) vybavení t$chto sociálních
ústav( je „zrcadlem spole"nosti“.

Zaji%t$ní klidného a pokojného stá!í není v novodob'ch d$jinách &ádnou
novinkou. Kdy& Ctibor II. Tova"ovsk' zalo&il p!i Tova"ov$ Nové M$sto, dal
!ád m$%,an(m jak v Novém, tak v i Starém M$st$ a listinou ze 4. prosin-
ce 1475 pak vymezil jejich nová práva a povinnosti, ur"il po"et kon%el(
i datum dvou královsk'ch jarmark(, stanovil, &e m$%,ané starom$st%tí mají
dr&et své várky, %enky a obchody, ale mají k nim také p!ipustit novom$st-
ské na domech, které se v listin$ p!esn$ popisují. Uvádí zde, &e „...Panin
d(m má v!ak míti v$sadu, #e jej m"!*ané nebudou zat"#ovati da+kami,
robotami, poplatky krom" hlásky, ani# má do n"ho !erha jíti aneb poslán
b$ti, ne# v!eho má b$ti svoboden, jako d(m svobodn$... Tento d(m svobod-
n$ má nále#eti v!em paním Tova%ovsk$m (tj. zámeck'm) i se zahradou, ka#-
dá paní Tova%ovská m(#e ho u#ívati, kdyby pak ovdov"la, svobodn" a v!e
m(#e do své smrti i k svému po#itku obrátiti, jak se jí líbí. A kdy# by ji Pán-
b(h neuchoval, tehdy má na jinú paní státi v#dy svobodn$.“1 Tento svo-
bodn' „Paní d(m“ ("p. 8) byl vlastn$ vdovsk'm sídlem tova"ovsk'ch %le-
chti"en a po&íval zvlá%tní ochrany. Ctiborova man&elka Eli%ka t$chto v'hod
ale neu&ila, jeliko& zem!ela d!íve, ne& man&el. Je z!ejmé, &e Ctibor cht$l
svou &enu „zajistit“. Dalo by se !íci, &e se jednalo o první za!ízení pe"ova-
telského typu v tova"ovském prost!edí. Tento d(m stojí dodnes a b'val to
nejp$kn$j%í objekt na tova"ovském nám$stí. Je%t$ do jeho p!estavby na
po"átku 19. století se do Paní domu vcházelo po sch(dcích z ulice vchodem
zdoben'm p(vabn'm portálkem, kter' je dnes umíst$n' v chodb$ nad
vchodem do sklepa.2

1 Státní okresní archiv P!erov (dále jen SOkA P!erov), fond Archiv m$sta Tova"ov
(dále AM Tova"ov), inv. ". 3. UGWITZ, A.: Z minulosti m$sta Tova"ova a jeho oko-
lí. Prost$jov 1907, s. 15. INDRÁK, A.: Domov d(chodc( v Tova"ov$. In: Tova"ovsk'
kamelot, ". 2, 2000, s. 4–5. PE-INKA, F.: Kojetsk' okres. Vlastiv$da moravská. II.
Místopis. Brno 1930, s. 246 (dále VM).
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Problematikou pé"e o staré, nemocné, chudé a opu%t$né se zab'vali na%i
praprap!edkové u& v dobách dávno minul'ch. K tomuto ú"elu byly z!izová-
ny %pitály. K "emu vlastn$ toto za!ízení slou&ilo? #pitál, z latiny „hospita-
le“, byl p(vodn$ d(m pocestn'ch, p!espolních lidí, potom d(m pro chudé,
nedu&ivce a ubo&áky, té& vulgární název pro nemocnici. Hospitál byl d(m
"i ústav, do n$ho& byli p!ijímáni tito ubo&áci bu* za plat, nebo zadarmo. Z!í-
zení zna"ného mno&ství takov'ch ústav( bylo vedeno k!es,anskou láskou
k bli&nímu u& v dob$ císa!e Konstantina Velikého, kdy se dostalo ve!ejné
svobody vyznava"(m Kristovy víry. Proto také b'valy tém$! v%echny tako-
vé ústavy v církevní správ$. V pozd$j%í dob$ vznikaly místo hospitál( obdob-
né ústavy státní, které v%ak nenahrazovaly ty církevní. Rozeznávaly se r(z-
né hospitály – chudubince, chorobince, nalezince, nemocnice, sirot"ince,
ústavy hluchon$m'ch, choromysln'ch, slep'ch apod. Hospitálem mohl b't
té& ústav pouze pro pocestné a poutníky.3 O pé"i a podpo!e poskytované
vrchností, církví i m$%,any star'm, opu%t$n'm a nemocn'm obyvatel(m
v Tova"ov$ od 14. století a& do sou"asnosti vypovídají následující !ádky.

Tova"ov s v'raznou dominantou %tíhlé 96 m vysoké zámecké v$&e zva-
né „sli"ná“ (turris formosa) b'val m$stem poddan'm, sídlem vrchnosti
a správy velkostatku, k n$mu& v roce 1850 pat!ilo m$sto Tova"ov, m$ste"-
ko Klenovice a 18 vesnic v"etn$ osad Annín, Cvr"ov, Arno%tov a Chrbov
o celkové v'm$!e okolo 4 100 ha. Po zru%ení poddanství a vrchnostenské-
ho z!ízení roku 1848 a vzniku samostatné obce v roce 1850 pat!il Tova"ov
k soudnímu okresu Kojetín a okresnímu hejtmanství Krom$!í&, od roku
1877 k okresnímu hejtmanství P!erov.4

Místo, kde dnes m$sto stojí, bylo osídleno ji& v prav$ku. Písemné zprá-
vy jsou ale a& ze 13. století. Ve falzu z 13. století (rok 1203) se jmenují Vok
a Pomn$n z Tova"ova, roku 1232 Vok z Tova"ova. Byli to nejspí%e markra-
b$cí ú!edníci, nebo, Tova"ov se jmenuje pozd$ji zbo&ím zem$pansk'm. Popr-
vé "teme v pramenech o Tova"ov$ v listin$ z 5. dubna 1297, kdy král Vác-
lav II. daroval kostelu v Tova"ov$ zem$pansk' dv(r v Oplocanech, 3 lány
ve V'klekách a dávky v Tova"ov$, co& biskup Jan potvrdil. Tehdy byl Tova-
"ov je%t$ vesnicí. Lze p!edpokládat, &e na m$sto byl pov'%en na po"átku
14. století, proto&e 2. "ervna 1321 se uvádí v pramenech „oppidum et muni-
tio“ Tova"ov, tedy m$ste"ko a tvrz, které král Jan Lucembursk' zastavil
spolu s dal%ím sv'm majetkem (vesnice V$rovany, V'kleky, Oplocany, Hrdi-
bo!ice, Kralice a Pivín) za 3 000 h!iven "esk'ch gro%( panu Jind!ichovi
z Lipé. V roce 1327 tent'& panovník zastavil tova"ovské zbo&í panu Ber-
nartu z Lipnice, praotci zámo&ného moravského a vlivného rodu pán(
z Cimburka, v jejich& dr&ení z(stal Tova"ov do roku 1502, kdy úmrtím Ada-
ma z Cimburka vym!el rod po me"i. Vláda Cimburk( p!inesla tova"ovsk'm
m$%,an(m !adu v'hod. Albrecht z Cimburka roz%í!il m$stská práva, Cti-
bor I. z Cimburka jako dobr' hospodá! roz%í!il panství o Troubky a +lu-
nek, Albert z Cimburka ud$lil v roce 1411 Tova"ovsk'm právo odúmrti.
V roce 1416 p!evzal Tova"ov jeho syn Jan Tova"ovsk' z Cimburka, v'znam-
n' státník, diplomat, zemsk' hejtman a stoupenec husit( (v letech
1430–1431 byla na Tova"ov$ husitská posádka). Byl nejen state"n'm vále"-
níkem, kter' bojoval v roce 1420 pod Vy%ehradem, roku 1426 u Ústí, roku
1427 u Tachova a zú"astnil se boj( proti zn$m"el'm moravsk'm m$st(m,
ale té& proslul coby dobr' hospodá!. Tova"ovsk'm odpustil za ro"ní plat
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pole za Hrobím, ti si je rozd$lili na zahrady. Za jeho vlády se usídlili ve
m$st$ &idé, vypov$zení roku 1454 z Olomouce a dal%ích moravsk'ch krá-
lovsk'ch m$st. Jan z Cimburka jim poskytl jako&to majitel plumlovského
panství útulek v Prost$jov$ a jako majitel panství tova"ovského v Tova"o-
v$. Tak byly polo&eny základy v'znamné &idovské obce, k ní& p!ed t!iceti-
letou válkou pat!ilo 33 dom(, z nich& v roce 1678 bylo 24 osedl'ch a 9
pust'ch, v roce 1890 se zde nacházelo 35 dom( se 180 obyvateli, v roce 1900
pouze 31 dom( (207 obyvatel), dále &idovská %kola, h!bitov a synagoga.5

Nejslavn$j%í období v d$jinách m$sta p!edstavují léta panování Janova
syna Ctibora II. Tova"ovského z Cimburka, kanclé!e království "eského,
majitele panství P!erov a Tova"ov, zemského hejtmana, diplomata, práv-
níka, nábo&enského spisovatele a v'borného hospodá!e. Diplomatická "in-
nost Ctibora byla neoby"ejn$ bohatá, vynikl té& jako znalec práva. Je auto-
rem n$kolika knih, z nich& nejznám$j%í je „Pam$, oby"ej(, zvyklostí
starodávn'ch a !ízení práva v markrabství moravském“, tzv. „Kniha tova-
"ovská o právních nau"eních“, co& je vlastn$ první p!ehled moravského
zemského práva, kter' se stal zákoníkem své doby. Dílo, jeho& první "ást
vznikla v roce 1482, druhá v letech 1486–1490, má mimo!ádn' v'znam
z hlediska v'voje "eského práva.6 Znám' je té& Ctibor(v spis z roku 1467
„Hádání Pravdy a l&i o kn$&ské zbo&í a panování jich“, jeho& napsání bylo
motivováno pot!ebou obrany politiky a vlády Ji!ího z Pod$brad, zalo&ené
na principech kali%nictví. Na!ízením z roku 1480 se Ctibor II. Tova"ovsk'
zaslou&il o zapisování majetku %lechty do zemsk'ch desek v "eském jazy-
ce (dosud byl evidován pouze latinsky). Za své státnické a diplomatické
slu&by získal Ctibor II. v roce 1470 od krále Ji!ího z Pod$brad do d$di"né-
ho dr&ení tova"ovské panství (tvrz Tova"ov se Star'm a Nov'm m$stem),
vesnice Tova"ovec (p(vodní Tova"ov, kter' se pozd$ji stal p!edm$stím), Cíp,
Iva) , Oplocany, V$rovany a V'kleky. Zaslou&il se o spojení Nového a Sta-
rého m$sta v jeden celek, kdy k p(vodním osmi dom(m p!ibyly dal%í a tak
vzniklo dne%ní nám$stí, m$sto té& získalo dva trhy. Jeho zásluhou byl kon-
cem 15. století p!estav$n star' gotick' hrad na pozdn$ gotick' zámek s ran$
renesan"ními prvky. V roce 1490 se zapo"alo se stavbou zámecké v$&e, kte-

2 Na Tova"ovsku se za Salm( ukr'val p!ed moravsk'mi stavy i Jan Sarkander, hole-
%ovsk' fará!. Úkryt dle tradice prozradil majitel Paní domu ("p. 8), tova"ovsk' !ez-
ník Chrapkovsk', jeho& psi vy"enichali Sarkandra prchajícího z Tova"ova sm$rem
k Troubkám, kde byl zat"en, dne 13. února 1620 odvezen do Olomouce, kde násled-
kem mu"ení zem!el. #TÉGER, B.: Tova"ov 650 let m$stem. Tova"ov 1971, s. 14.
UGWITZ, A.: cit. dílo, s. 75. GAJDICA, F.: Tova"ov. Tova"ov, 1970, s. 20. Viz té&
Seznam nemovit'ch kulturních památek okresu P!erov. Památkov' ústav v Olo-
mouci a Okresní ú!ad v P!erov$, s. 114 (Tova"ov, ". 2812, m$%,ansk' d(m "p. 8,
Förchtgottova ul., parc. ". 394 st., jednopatrov' renesan"ní d(m s dochovan'm ran$
renesan"ním portálem v dolním mázhausu, pr("elí novodob$ upraveno). Viz té&
VM, s. 257.

3 Ott(v slovník nau"n'. Praha 1906, s. 750.
4 VM, s. 247. Latinsk' nápis na v$&i: „Per dominum Stiborium de Cimburg, March.

Mor. Cap. tunc temporis, haec turris facta est, quae vocatur formosa, 1490.“
5 HOSÁK, L.: Historick' místopis zem$ Moravskoslezské, s. 500–501. VM, s. 211–261

(&idovská obec nábo&enská, s. 221, 223–224). #TÉGER, B.: Tova"ov 650 let m$s-
tem. Tova"ov 1971, s. 14.

6 Ctibor II. Tova"ovsk' z Cimburka, * 4. 4. 1438 Tova"ov, † 26. 6. 1494 Olomouc.
SOkA P!erov, fond AM Tova"ov, inv. ". 46. Dále VM, s. 248.
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rá byla dokon"ena v roce 1492, v tom samém roce m$sto dostalo právo pe"e-
tit "erven'm voskem a u&ívat m$stského znaku.7

Po Ctiborov$ smrti (1494) p!evzal Tova"ov jeho synovec Adam, kter' dr&el
m$sto a panství do roku 1502, kdy jeho úmrtím vym!el rod pán( z Cimbur-
ka po me"i. Majetek p!e%el na jeho matku Johanku z Krajku, provdanou za
Jana ze #elemberka na Kosti. Následujícího roku man&elé prodali zámek
a m$sto Vilémovi z Pern%tejna a na Helfen%tejn$ za 24 000 kop gro%(. Pern-
%tejnové dr&eli m$sto (s krat%í p!estávkou) a& do roku 1597. Vilém podporo-
val hospodá!ské podnikání, panství roz%í!il o dal%í vesnice a statky. Kdy&
v roce 1521 zem!el, p!evzal tova"ovské panství jeho syn Jan, sm'%lením lute-
rán. Vybudovány byly nové rybníky, rozvoj zaznamenala !emesla, z!ízeny byly
o"istné lázn$ (1540) a pro staré lidi z!ízen %pitál, obojí na Kozím rynku.8

Tova#ovsk( &pitál

Práv$ %pitál byl v'znamn'm sociálním a zdravotnick'm za!ízením st!e-
dov$k'ch m$st. Nejednalo se o nemocnici ve smyslu dne%ní doby, ale za!í-
zení bylo ur"eno p!estárl'm, chudobn'm, osamocen'm a nemocn'm lidem,
kte!í byli odkázáni na milodary a dobro"innost. Byl to vlastn$ chudobinec
"i starobinec. Pro opu%t$né d$ti pozd$ji vznikaly i nalezince a sirot"ince.9

Lze p!edpokládat, &e ur"it' útulek pro chudé (%pitál neboli starobinec,
chudobinec) byl z!ízen v Tova"ov$ ji& ve 14. století. Stával vedle pansk'ch

Listina Viléma z Pern%tejna z r. 1510, kterou poukázal z pansk'ch d(chod( 
na vydr&ování p$ti chud'ch 25 kop gro%( "esk'ch, SOkA P!erov
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lázní na tzv. Kozím rynku (dnes na tomto míst$ stojí dne%ní domov d(cho-
d(). Kdy& se v minulosti, v 18. století, bourala chalupa, narazili d$lníci p!i
stavb$ základ( na veliké hlin$né nádoby, podobné koupacím vanám. B'va-
la zde toti& „láz+a pern!tejnská a !pitál stál hned vedle lázn"“. Ve %pitálu
bylo tehdy umíst$no p$t star'ch chud'ch osob, jejich& úkolem bylo p!ede-
v%ím modlit se za svého dobrodince. P!esné datum vzniku neznáme.10

V roce 1503 koupil tova"ovské panství Vilém z Pern%tejna, katolík, %t$d-
r' dárce kostel(, klá%ter( a %pitál(. Z dochovan'ch archiválií je z!ejmé, &e
pamatoval i na zdej%í %pitál, kterému v roce 1510 poukázal z pansk'ch
d(chod( na vydr&ování p$ti chud'ch 25 kop gro%( "esk'ch, polovici o sv.
Ji!í a polovici o sv. Václavu. Z t$chto pen$z m$l ka&d' %pitálník dostávat
„denn" 4 pecínky chleba a piva jistou míru, pánem stanovenou“, dále v%ech-
no ostatní k &ivobytí, v"etn$ o%acení a otáp$ní. Do tohoto %pitálu byly p!i-
jímány jen osoby z pánova panství, tj. z Tova"ova "i jiného pern%tejnského
panství, v&dy ale s v$domím a svolením vrchnosti. Toto m$lo b't zachová-
no i „pro %asy budoucí, pokud by pan Vilém nebo potomkové jeho a dr#itelé
Tova%ova neuznali za dobré tuto prebendu zm"niti a jinak ustanoviti“.11

V roce 1515 se Vilém z Pern%tejna zavázal dávat 30 kop gro%( mí%e)-
sk'ch s podmínkou, aby m$%,ané tova"ovské chudé a zestárlé lidi opatro-
vali a té& „kladli ze !pitálu pololetn" vrchnosti ú%ty“. Mimo to dostával %pi-
tál pro chudé z tova"ovského zámku chléb a pivo. V roce 1540 Jan
z Pern%tejna a na Tova"ov$ odevzdal %pitál a láze) na „Kozím rynku“ do
vlastnictví Tova"ovsk'm.12

O dal%ích osudech %pitálu za obecní správy nejsou zprávy. Koncem 16.
století vym!el rod pán( z Pern%tejna, nová vrchnost ale nadále %pitál vydr-
&ovala. V roce 1597 koupil Tova"ov uhersk' magnát #t$pán Illésházy, nej-
vy%%í pán hrabství liptovského a tren"ianského, za 182 000 zl. V roce 1600

7 SOkA P!erov, fond AM Tova"ov, inv. ". 3 (listina ze 4. 12. 1475), inv. ". 4 (listinou
ze dne 18. 2. 1492 Vladislav II., král uhersk' a "esk', oce)uje zásluhy Ctibora Tova-
"ovského z Cimburka a, p!ihlí&eje k utrpení m$sta Tova"ova za poslední  uherské
války, udílí Tova"ovsk'm právo, aby erbu svého zvyklého, tj. dvou v$&í m$stsk'ch,
"ervené a bílé, mezi nimi& je erb pán(v jejich d$di"n'ch na zeleném trávníce
a v modrém poli, v$"n$  pou&ívali. Sou"asn$ jim udílí právo pe"etit "erven'm vos-
kem a rozmno&uje po"et dvou jarmark( o dal%í dva v'ro"ní trhy, a to o sv. Ji!í a sv.
Václavu). Viz té& ". 4.

8 SOkA P!erov, fond AM Tova"ov, inv. ". 12 (listina z 5. 3. 1540, Pardubice). Viz
UGWITZ, A.: cit. dílo, s. 42. Viz té& Archiv +esk', XX, s. 446–447 (dále A+). VM,
s. 219.

9 SOkA P!erov, fond AM Tova"ov, inv. ". 402, k. ". 44, inv. ". 576, k. ". 76, "j. 187 –
sirot"inec Marie Mildnerové. V Tova"ov$ byl z!ízen sirot"inec pro 18–20 d$tí ve 30.
letech 20. století a nacházel se v dom$ MUDr. Aloise Hacara, léka!e a starosty,
v b'v. /idovské ulici, dnes Denisova ul. "p. 326. Jeho správkyní byla Marie Mild-
nerová. V 50. letech minulého století byl zru%en. V sou"asné dob$ pat!í objekt far-
nosti a slou&í jako nájemní d(m.

10 #TÉGER, K.: Z historie panského %pitálu v Tova"ov$. In: Vlastiv$dn' sborník St!ed-
ní a severní Moravy, ro"ník XVII, 1938–1939, s. 28–31, 46–48, 60–61 (dále VSSSM).

11 SOkA P!erov, fond AM Tova"ov, inv. ". 8 (listina z 1. 7. 1510, Tova"ov). Viz té& ". 10.
UGWITZ, A.: cit. dílo, s. 32, 36. GAJDICA, F.: cit. dílo, s. 18.

12 Viz ". 8. Viz té& poslední po!ízení pana Viléma z 30. 4. 1515, A+, XVII, s. 216–217.
UGWITZ, A.: cit. dílo, s. 42, 82. VM, s. 218.
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odprodal panství za stejnou sumu Vejkartovi hrab$ti ze Salmu a Neubur-
ku. V tomto rod$ se Tova"ov udr&el do roku 1715.13

Jeliko& budova %pitálu byla se%lá a chatrná, bylo pot!eba ji opravit, p!í-
padn$ dohledat jin' vhodn$j%í objekt. Bylo rozhodnuto vybudovat nov' %pi-
tál. Pro tento ú"el zakoupilo m$sto v tova"ovské #iroké ulici grunt Jana
Hú%ky v"etn$ zahrady, kde byl z!ízen h!bitov. V roce 1601 hrab$ Vejkhart
osvobodil grunt p!estav$n' na obecní %pitál od v%ech robot a plat(. P!esné
datum p!estavby nového %pitálu neznáme, jisté je, &e to bylo p!ed t!iceti-
letou válkou.14

První polovina 17. století p!inesla m$stu mnoho bídy, utrpení a nemocí,
které zp(sobila t!icetiletá válka (1618–1648). Vále"né útrapy zcela rozvrá-
tily dosud zavedené zdravotní a hygienické pom$ry. Obyvatelstvo umíralo
na epidemické choroby bez pomoci. Po skon"ení války bylo m$sto vylidn$no,
opu%t$n' a zdevastovan' byl i %pitál u h!bitova. Vejkart zem!el roku 1612
a místo nezletil'ch syn( vládl na Tova"ov$ zemsk' hejtman Ladislav z Lob-
kovic. V roce 1636 p!evzal Tova"ov a Kojetín nejstar%í z bratr( Julius, kter'
dr&el m$sto do své smrti (1655). Jeliko&  Salmové nem$li dostatek financí
k udr&ení panství, museli si vyp(j"ovat peníze, n$kter'm poddan'm dovoli-
li, aby se vykoupili z roboty stál'm platem (sedlák 16 zl. ro"n$, podsedník
6 zl., chalupník 4 zl.) B$hem vlády hrabat ze Salmu do%lo k pon$m"ování
a rekatolizaci m$sta. M$%,ané se zvolna zotavovali z velk'ch vále"n'ch %kod.15

Listina, jí& Jan z Pern%tejna a na Tova"ov$ v r. 1540 odevzdal %pitál a láze) 
na „Kozím rynku“ do vlastnictví Tova"ovsk'm, SOkA P!erov
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Salmovská fundace a &pitálníci

V roce 1673 hrab$ Ferdinand Julius ze Salmu %pitál u h!bitova obnovil
a zalo&il %pitální nadaci. Pob'valo zde 12 osob, 6 mu&( a 6 &en „ke cti
a chvále apo!tol(v Pán"“, jak praví stará salmovská fundace. Ferdinand
postavil vedle %pitálu u h!bitova na míst$ sousedního pustého gruntu
kapli"ku, zasv$cenou sv. Jáchymu a Ann$, kterou vyu&ívali %pitálníci ke
ka&dodenním soukrom'm modlitbám, a tak nemuseli chodit na bohoslu&-
by do farního kostela "i zámecké kaple.16 #pitál nesl název „#pitál u sv. Joa-
chima a sv. Anny“ a podmínkou pro %pitálníky bylo, aby „tito ubozí lidé za
zachování rodu Salmovského a hojné po#ehnání bo#í piln" a bez p'estání
se modlili“. #pitální salmovská fundace (nadace) z roku 1673 obsahuje
12 regulí (pravidel), kter'mi se m$li %pitálníci !ídit. První regule stanovi-
la, &e „jenom ten smí b$ti p'ijat, kdo jest 'ímsko-katolického vyznání“. Ostat-
ní regule ur"ovaly r(zné nábo&enské úkony, kter'ch se m$li %pitálníci, v&dy
od$ni v modr'ch plá%tích, ú"astnit p!i modlitbách v zámecké kapli a far-
ním kostelu. Osoba, která cht$la b't p!ijata do %pitálu, musela %pitálním
hospodá!(m „deset r$nsk$ch st'íbra na hotovosti dáti, po smrti pak v!ech-
nu svou majetnost !pitálu poru%iti“. Dvanáctá regule kon"í slovy: „Pro%e#
t"m jist$m, kte'í podle této fundace #ivi jsou, z na!ich zdej!ích hospodá'-
sk$ch ú'ad( ní#e podepsané sorty (druh potravin) bez odporu vydávány b$ti
mají, na jednu ka#dou osobu ro%n" re#né mouky p"t m"'ic a jedna %tvr*,
%tveré stravy (tj. hrách, prosná "i pohanková ka%e, kroupy selské [hrubé]
a oficírské [men%í]) spole%n" 1 m"'ice a !est$ díl m"'ice, pen"z na maso 1 zla-
t$ moravsk$ a 3 w gro!e, soli p(ldruhého spichu, másla %ty'i mázy a 3 2
#ejdlíku, oleje ln"ného jeden máz, kyselého zelí jedno v"dro, 'epy pol+a%ky
p(l m"'ice, pozadního piva v!em spole%n" t'i v"dra z ka#dé várky – to v!ech-

13 Zemsk' archiv v Opav$, pobo"ka Olomouc (dále ZAOpO), fond Velkostatek (dále
Vs) Tova"ov, inv. ". 424, k. ". 77 (listina z 13. 12. 1600, Tova"ov). VM, s. 256. Viz té&
". 10. 

14 SOkA P!erov, fond AM Tova"ov, inv. ". 22 (listina ze dne 12. 11. 1601, Tova"ov. Vejk-
hart, hrab$ ze Salmu a Neuburgu, té& za nezletilého bratra Karla, potvrdil dosa-
vadní m$stská privilegia, ud$lil právováre"n'm m$%,an(m dal%í v'sady, stanovil
zp(sob v'"epu vína a povinnost odvád$t z ka&dého sudu piva po 1 gro%i a „onen
grunt, kter$m"!*ané tova%ov!tí od Jana Hú!ky v ,iroké ulici koupili a z jeho# zahra-
dy z'ídili (obrátili na krchov) nov$ h'bitov, osvobodil ode v!ech robot a v!elik$ch
plat( a povinností s tou podmínkou, #e oni m"!*ané tova%ov!tí vystav"jí z toho grun-
tu !pitál k obci tova%ovské a v n"m lidi chudé a bídné chovati a nále#it" opatrovati
povinni budou.“ Viz té& VM, s. 219. UGWITZ, A.: cit. dílo, s. 67.

15 VM, s. 257–258. GAJDICA, F.: cit. dílo, s. 21.
16 ZAOpO, fond Vs Tova"ov, inv. ". 443, k. ". 78, sign. N 226 (listina z 28. 9. 1673, Tova-

"ov. Ferdinand Julius ze Salmu a Neuburgu nad Innem dává nov$ zalo&enému %pi-
tálu sv. Jáchyma a Anny pro 12 osob v Tova"ov$-P!edm$stí %pitální !ád), inv. ".
1485, k. ". 211 (opravy %pitálu v letech 1687–1695). Viz té& LAP+ÍK, S..: Soupis
epigrafick'ch památek okresu P!erov. Brno 1974 (dipl. práce), s. 178–180 (v pr(-
"elí kaple nad vchodem jsou zazd$né 2 kamenné erby: 1. 1673 znak Salm( – ve "tvr-
ceném %tít$ se st!ídají dv$ ryby a pegas s hadem na pam$, obnovení kaple, která
za t!icetileté války zpustla, Ferdinandem Juliem hr. ze Salmu a Neuburku. Kolem
erbu je v omítce vyryt' kapitálou latinsk' nápis s vro"ením ve dvou !ádcích – 1673.
2. 1766 znak Kuenburg( se dnes ji& nedochoval, v omítce vyryt' latinsk' nápis
s vro"ením, kapitálou cca 15 cm ve 2 !ádcích, p!ipomíná p!estavbu %pitální kaple
za Franti%ka hr. z Kuenburgu – 1766). Viz té& ". 10.
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no z pansk$ch d(chod( se dodá ... D'íví v!ak m"sto a obec tova%ovská tak,
jak# se prve dálo, sekati a poka#dé do !pitálu dová#eti mají, a také v#dy
v !esti letech jednomu ka#dému (%pitálníku) modr$ plá!* ze !esti loket
sprostého sukna dáván bude, kterého# p'i poh'bech a procesích u#ívati
budou.“17

V roce 1678 do%lo k narovnání mezi Ferdinandem Juliem ze Salmu a obcí
m$sta Tova"ova, podle n$j& Tova"ov%tí postoupili vrchnosti právo na vysta-
vování piva do poddansk'ch vesnic, vrchnost si p!isvojila právo vinného
%enku na Panském dom$, zavázala se vrátit m$stu masné krámy, p!ebra-
la od m$sta Jind!ichovsk' dv(r, odebrala m$stu právo na vybírání m'ta,
m$sto pak postoupilo vrchnosti láze), kterou od ní získalo v roce 1540, tova-
"ovská vrchnost té& p!evzala od m$sta %pitál se v%ím p!íslu%enstvím.18

V letech 1695 a 1697 pozm$nil hrab$ Ferdinand Julius n$které "lánky
staré salmovské fundace (nadace) z roku 1678, podle ní& dostávali %pitál-
níci na otop 3 ochozy d!eva, piva pak 3 v$dra patok( z ka&dé várky. Nov$
%pitálníci ro"n$ dostávali místo patok( 26 sud( p!edního piva (1 sud piva
– 4 v$dra, 1 v$dro – 40 máz(, ro"n$ 4 160 máz(, "ili 58 hl 24 l). Místo
3 ochoz( d!íví stojatého ustanovil hrab$ 40 sáh( d!íví „nad$laného“ (pole-
na). Z tohoto mno&ství d!íví do %pitálu ro"n$ dovezlo m$sto Tova"ov 12 sáh(,
Lobodice 7 sáh(, Oplocany 5 sáh(, Iva) (Ejva)) 6 sáh(, Klopotovice 4 sáhy,
V$rovany 6 sáh(, celkem 40 sáh(. Tato zm$na, kterou zcela jist$ %pitální-
ci uvítali, nebyla ale závazná pro vrchnost. Jeliko& hrab$ zem!el práv$ roku
1697, kdy m$ly vejít v platnost uvedené zm$ny, odmítaly "asem p!ifa!ené
obce dová&et %pitálu takto stanovené mno&ství d!íví.19 P!ed sv'm skonem
dal hrab$ té& sepsat „Inventá! hospodá!sk' o hrab$cím salmovském %pi-

Plán %pitálu, ZA Opava, prac. Olomouc
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tále sv. Joachima a Anny v Tova"ov$, o ve%kerém vnit!ním za!ízení, jak
b$&í a le&í, jako& také pen$z hotov'ch a na úroky p(j"en'ch“. Tento soupis
vyhotovili a podepsali zámeck' hejtman Knoflit"ek a P. Paulus Franc.
Weiss, zámeck' kaplan. V inventá!i byl evidován i „#elezn$ kolárek okolo
krku na potrestání vzpurn$ch !pitálník(“. Jednalo se o vysok' límec (nákr-
"ník) ze silného plechu, kter' nutil provinilce dr&et hlavu zp!ímenou, pokud
trest trval, bolesti údajn$ nezp(soboval – jednalo se více o trest morální
ne& fyzick' (pozd$ji byl nahrazen kolárkem z tuhé hov$zí k(&e).20

Nástupcem Ferdinanda se stal Arno%t Leopold ze Salmu a Neuburku,
kter' v roce 1715 prodal Tova"ov za 630 000 zl. Janu Jet!ichovi Pet!vald-
skému z Pet!valdu. Pet!vald%tí pob'vali na Tova"ov$ z!ídka a zcela pone-
chali volnou ruku ú!edník(m. P!esto Jan Jet!ich zveleboval m$sto, opra-
veny byly dv$ m$stské brány a hradby. V roce 1722 sv$!il správu panství
svému synovi Amandu Antonínovi, kterému následující rok statek postou-
pil. Za jeho vlády se stalo m$sto cílem útoku prusk'ch oddíl( v roce 1742,
za sedmileté války bylo vydrancováno. Posledním mu&sk'm potomkem

17 ZAOpO, fond Vs Tova"ov, inv. ". 2173, k. ". 370 (Milostivé zadání a regule %pitál-
ník( tova"ovsk'ch z 27. 9. 1673), inv. ". 2170, k. ". 370 (funda"ní instrument). Viz
té& ". 10. 1 spich = 8,72 l, objemová míra pro s(l.

18 SOkA P!erov, fond AM Tova"ov, inv. ". 31 (listina z 24. 4. 1678, Tova"ov). Viz té&
VM, s. 219. UGWITZ, A.: cit. dílo, s. 79–82, 84 (ulice Hroby, ". 27–51, vedle lázní
b'val pansk' %pitál), 85 (ulice #iroká, ". 76–134, 59 dom(, z ". 90 pustého zbudo-
ván pansk' %pitál roku 1673, dv(r k n$mu vzat z ". 89).

19 Viz ". 10.
20 ZAOpO, fond Vs Tova"ov, inv. ". 2173, k. ". 370 – správa jm$ní tova"ovského %pi-

tálu. Dle inventá!e salmovského tova"ovského %pitálu z 16. b!ezna 1697 se ve %pi-
tální kapli nacházelo 27 obraz( malovan'ch na plátn$ (údajn$ byl v kapli ur"it'
"as umíst$n i obraz sv. Starosty, kter' v$novala hrab$nka Kinská, sv. Rozálie, dále
obrazy sv. Barbory, sv. Josefa, sv. Ignáce, Krista nesoucího k!í&, sv. Franti%ka, 2
obrazy malované na skle, sv. Jana, mal' obraz mariánsk', mal' obraz vy!ezávan'
a post!íb!en', "ty!i obrazy na pergamenu, "ty!i obrazy na papí!e, sedm mal'ch
obrázk(). Ve %pitálské sv$tnici obraz zbi"ovaného Krista a 17 mal'ch papírov'ch
obrázk(. Krom$ t$chto 45 obraz( se v kapli nacházel m$d$n' ru"ní pocínovan'
k!í&, d!ev$n' krucifix, so%ky sv. #ebestiána a sv. Rocha, 2 velké d!ev$né p!enosné
k!í&e, s nimi& %pitálnící chodili do kostela a na poh!by. V p!edsí)ce 4 velmi staré
malované obrazy. Ve %pitále bylo té& zna"né mno&ství knih, p!evá&n$ nábo&enské-
ho obsahu. Osud obraz( není znám'. Inventá! té& uvádí finan"ní hotovost a obli-
gace v celkové v'%i 761 zl. 51 kr. a 3,5 denáru. Dal%í inventá! z roku 1788 je kus'
a stru"n', uvádí pouze n$kolik málo obraz( a pár so%ek. Viz té& ". 10. Dle inven-
tury majetku kaple, kterou provedl v b!eznu 2003 Antonín Indrák (viz Eviden"ní
karty nemovité kulturní památky) pro -ímskokatolickou farnost Tova"ov, se v b'va-
lé %pitální kapli nachází tyto p!edm$ty (auto!i neznámí): d!ev$n' k!í&, 19. století,
o rozm$rech 127 ! 61 cm s corpusem 45 ! 46 cm, pou&ívan' %pitálníky p!i cestách
do kostela, znak Salm(, 1673, znak Kuenburg( (nedochoval se) – latinsk' nápis
s vro"ením 1766, umíst$no na pr("elí kaple, socha Nejsv$t$j%í Trojice, 19. století,
vysoká 95 cm – B(h Otec dr&í v rukou k!í& s Je&í%em a ve spodní "ásti je holubice
Ducha svatého, ováln' zarámovan' obraz na plátn$, 65 ! 49 cm, se sv. Jan Sar-
kandrem s lilií v ruce, obraz sv. Josefa s Je&í%kem v náru"í, 19. století, obraz s le&í-
cím a modlícím se sv$tcem (patrn$ sv.  Franti%ek Xaversk') v bohat$ vy!ezávaném
rámu, 50 ! 62 cm, 19. století, olejov' obraz na plátn$ v rámu p!edstavující sv. Bar-
boru, 65 ! 49 cm, 19. století, oltá!ní obraz (olej na  plátn$) znázor)ují sv. Annu a sv.
Jáchyma, kte!í vyu"ují Pannu Marii, nad nimi se vzná%í dva andílci nesoucí v$ne-
"ek, asi rok 1673 (dopsáno Renowiert 1898).Viz té& ". 16, 48.
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rodu byl Bernard Jan Pet!-
valdsk', kter' vládl necel'
rok, v roce 1763 zem!el.21

+pitální poplatky,
hospoda!ení a ú#ty

Za pán( ze Salmu i za Pet!-
valdsk'ch z Pet!valdu (vlád-
li v Tova"ov$ 1715–1763)
p$stovali %pitálníci ve své
zahrad$ kv$tiny a ke!e,
pozd$ji zeleninu a ovocné
stromy. V lusthauzu "i
besídce „se stolkem a !esti
stolicemi bylo usazeno 13
pár( polních %i oby%ejn$ch
holub(“. Za Pet!valdsk'ch
chovali %pitálníci té& 4–5
krav, m$li tedy dostatek
mléka a másla, telata a jalo-
vice prodávali tova"ovsk'm
!ezník(m. Z této doby se
datuje i zm$na poplatku za
p!ijetí do %pitálu.22

Osoba, která cht$la b't
p!ijata do %pitálu, musela
odevzdat sv(j majetek
i peníze z p!ípadného d$dic-
tví %pitálnímu fondu. I kdy&

finan"ní "ástky byly nepatrné, v pr(b$hu let kapitál zna"n$ vzrostl. Díky
r(zn'm dar(m, odkaz(m a poplatk(m mohli %pitálníci dokonce p(j"ovat
na úroky a majetek tak zvy%ovat. Peníze byly p(j"ovány nejen poddan'm,
ale i pán(m. V roce 1691 si od %pitálník( vyp(j"il sám Ferdinand Julius
hrab$ ze Salmu „k d(le#itéj pot'eb" své jisté peníze zdej!ímu !pitálu p'í-
slu!ející, toti# t'i sta osmdesát jeden r$nsk$ch zlat$ch a 7 krejcar(... pod
ro%ní interes 6 procent“. Tento obnos v"etn$ dluhu ve v'%i 90 r'nsk'ch zla-
t'ch z roku 1701 po zem!elém panském vrchním ú!edníku Franti%ku Dvo-
!á"kovi p!evzal jeho synovec Arno%t ze Salmu. Do roku 1760 vzrostl dlu&-
n' kapitál z p(vodních 381 zl. 7 kr. na 1 960 zl. 21 kr. Úroky za 70 let "inily
1 579 zl. 14 kr. Dluh po Dvo!á"kovi vzrostl za 60 let z 90 zl. na 408 zl. 36
kr. Kapitál %pitálu i s úroky "inil 2 368 zl. 57 kr. O p(j"ku „40 r$nsk$ch
zlat$ch z kasy !pitální za obvykl$ interes 4 procenta na grunt, kter$ si sta-
v"l v Troubkách“ &ádal v roce 1769 i Martin #íma, sedlák z Troubek.23

Za pana Amanda Antonína Pet!valdského (1722–1762) dostávali %pi-
tálníci z panského d(chodu více pen$z na maso, ne& stanovila stará sal-
movská fundace. Z ú"etních doklad( se dovídáme o hospoda!ení %pitální-
k(. V „Po"tu %pitálním m$sta Tova"ova od l. ledna a& do 31. prosince 1760“
jsou zazanamenány jednotlivé polo&ky p!íjm( i vydání za b$&n' rok. Z(sta-

Pr("elí %pitální kaple sv. Jáchyma a Anny, 
foto J. Lapá"ek, 2007
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tek z p!edchozího roku byl 3 571 zl. 27 kr. 1 denár. Nov' p!íjem pro rok
1760 byl tvo!en z panského d(chodu, kter' "inil v&dy "tvrtletn$ po 7 zl. na
maso, ro"n$ pak 31 zl. 36 kr., za pronájem místností (plat hofersk') od
nebo&tíka Antonína K!ídla (od dubna 1760) ro"n$ 5 zl., od #t$pána Tábor-
ského od 1. kv$tna do 30. listopadu za 8 m$síc( po 3 zl. 20 kr., celkem 5 zl.,
od Antonína Dostála z druhé sv$tni"ky 4 zl. V'znamn'm zdrojem p!íjmu
byl nejen zisk z prodeje %pitálního dobytka (30. ledna, zisk z prodeje tele-
te &idovi byl 2 zl. 24 kr., dne 10. února prodali 1 tele za 1 zl. 33 kr., 19. zá!í,
z prodeje krávy od Jana Hrabala, nového %pitálníka, kterou dal jako vklad
%pitálu, bylo získáno 10 zl., a mnohé dal%í polo&ky), ale té& úrok ze %pitál-
ních kapitál( od hrab$te ze Salmu ve v'%i 22 zl. 52 kr. v"etn$ dal%ích úro-
k( za poskytnutí r(zn'ch p(j"ek v celkové v'%i 78 zl 57 kr. 2 denáry. Jako
„extraordinární (mimo!ádn') p'íjem od ú'edník( panství tova%ovského za
vedení ú%t(“ byla získaná "ástka 40 zl. 21 kr. 3 denáry. P!íjmy za rok 1760
tedy "inily 175 zl. 28 zl. 1 denár. Spolu se z(statkem z roku 1759 („Suma
summarum p!íjm(“) disponovali %pitálníci sumou ve v'%i 3 746 zl. 55 kr.
8 denár(. V rubrice „Vydání pen$z“ figuruje "ástka 51 zl. 18 kr. za maso do
%pitálu, „vzaté“ (koupené) od &idovského !ezníka, za nákup mouky vydali
1 zl. 12 kr., formanovi zaplatili 1 zl. a za porub (d!evo) do obecní kasy
a past'!(m 35 kr., „v%eliké pak vydání“ p!edstavovalo obnos 54 zl. 53 kr.
2 denáry, „extraordinární vydání“ 3 kr. 1 t denáru, za tento rok vydali "ást-
ku 109 zl. 1 kr. 3 t denáru. Ro"ní z(statek "inil 3 637 zl. 53 kr. 5 denáru.24

V roce 1784 pob'valo ve %pitále 6 mu&( a 6 &en. V ú"tech z tohoto obdo-
bí je zaznamenáno mno&ství naturálií (p!íd$l(), které %pitálníci dostávali
od vrchnosti. Ro"n$ obdr&eli na maso v"etn$ bílé mouky 45 zl. 44 kr., na
sádlo 2 zl. 48 kr., 63 m$!ic &itné mouky po 1 zl. 30 kr., celkem 94 zl. 30 kr.,
zásoby pro kuchyni, zejména lu%t$niny, 21 m$!ic po 2 zlat'ch, celkem 42 zl.,
s(l 15 zl. 45 kr., sádlo 54 zl. 36 kr., olej 4 zl., kyselé zelí 6 zl., !epa 36 kr.25

Za Pet!vald(, zejména v dob$ Amandov$, proslul Tova"ov nejen jako p(so-
bi%t$ v'znamn'ch um$lc(, ale té& jako místo "ast'ch selsk'ch rebelií. Pan
Amand, kter' podporoval socha!ské um$ní i malí!e, byl %t$dr' i ke %pitál-
ník(m. Za jeho vlády byli %pitálníci poct$ni tím, &e „kmotrovali p'i k'tu d"tí
zámeck$ch oficír( (ú!edník()“. V roce 1727 byli kmotry p!i k!tu syna ú!ed-
níka, kapitána regimentu Alt Daun, barona Conti z Mogentalu. P!íkladu
tohoto urozeného pána pak následovali dal%í pan%tí ú!edníci a %pitálníci-
-kmot!i se tak stali módní a &ádaní. #pitálníci byli kmotry p!i narození
potomk( inspektora Woltze, fi%mistra Pantzeubergra, %talmistra Eymutha,
m$stského primátora Bernarda Straky a p!i narození d$tí z dal%ích „lep%ích
rodin“. Kmotry a kmotrové z !ad %pitálník( byli v&dy nejen %t$d!e poho%t$-

21 SOkA P!erov, fond AM Tova"ov, inv. ". 35 (listina z 1. 8. 1715, Tova"ov). GAJDICA,
F.: cit. dílo, s. 21 UGWITZ, A.: cit. dílo, s. 114–122.

22 Viz ". 10.
23 ZAOpO, fond Vs Tova"ov, inv. ". 2172, k. ". 370 – dlu&ní úpis Ferdinanda Julia ze

Salmu z 1. 6. 1691, kde se zavazuje, &e „. bu) p(lro%n" nebo naráz dluh !pitálu spla-
tí a... nebo jak uzná za vhodné...“. Toté&, inv. ". 2173, k. ". 370 – v &ádosti Martin
#íma sliboval a zavazoval se vyp(j"en' kapitál i s úrokem "tvrtletn$ splácet . Viz
té& ". 17, 22.

24 ZAOpO, fond Vs Tova"ov, inv. ". 2720–2721, k. ". 761 – ú"ty %pitálu. Viz té& ". 10.
25 Toté&, inv. ". 2174, k. ". 370.
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ni, ale i obdarováni. V letech 1797–1803 se dostalo %pitálník(m znovu vyzna-
menání, kdy& byli kmotry d$tem hrab$te Sigmunda z Kuenburgu.26

V roce 1763 se stal Tova"ov (St!ílky s Cetechovicemi, P!erov s +ekyní
a Mo%t$nicí) sídlem hrabat z Kuenburgu (1763–1887), vzdálen'ch p!íbuz-
n'ch Pet!vald(. Franti%ek Josef  Kuenburg se stal sice pánem velk'ch stat-
k(, ale zadlu&en'ch. P!esto&e prodal p!erovské panství s +ekyní i Mo%t$-
nicí, stále m$l nedostatek pen$z, nadále se hledaly úspory, %et!ilo se tudí&
i na %pitálu. Z úsporn'ch d(vod( se nov' pán !ídil starou salmovskou fun-
dací z roku 1673, a tak %pitálníci dostávali od roku 1764 místo 26 sud(
p!edního piva jen patoky "i pozadní pivo. Jeliko& nadále chovali 4–5 krav,
„milostiv$“ jim bylo dovoleno nadále „pícování z vrchnostensk$ch zásob“,
omezeny  byly p!íd$ly potravin. Kdy& v b!eznu 1764 podali %pitálníci „poní-
&enou suplikaci“ (&ádost) k vrchnosti o p!íd$l p!edního piva, byli odmítnu-
ti. „A* jenom jsou moji !pitálníci spokojeni s pozadním pivem“, psal hrab$
Franti%ek Josef. „Bude tak, jak to stará fundace salmovská ustanovuje.
Na'ídil jsem vrchnímu hospodá'skému ú'adu, aby se vám dávalo dobré
a pitné pivo pozadní. Krom" toho povoluji vám pro tento rok 1764 je!t"
3 sudy (12 v$der) p'edního piva. To v!ak pouze pro tentokráte ze zvlá!tní
milosti své povoluji, nikoliv z povinnosti, a proto bez dal!í nejmen!í závaz-
nosti.“ Práv$ z období Franti%ka Josefa z Kuenburgu se zachoval jedin'
stavební plánek tova"ovského %pitálu, t'kající se renovace tohoto objektu
v roce 1764. Tehdy provád$l na tova"ovském panství tesa!ské práce Anto-
nín Ha%ka, kter' toho roku pokr'val %pitál v Tova"ov$ novou st!echou, sta-
v$l té& d!ev$nou s'pku v Rakodavech (1762), pokr'val st!echu ml'na ve
V$rovanech (1769). Na v%ech t$chto stavbách pracoval spolu se zednick'm

Interiér kaple, foto J. Lapá"ek, 2007
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mistrem Kry%tofem Maywaldem. Oba jmenovaní se té& podíleli na v'stav-
b$ tova"ovského zámku.

Za Franti%ka Josefa (a následn$ jeho syna Arno%ta Josefa z Kuenburgu)
byl hospodá!em ve %pitálu Andres Drápal, v roce 1792 ustanovila tova"ov-
ská vrchnost správcem %pitálu tova"ovského m$%,ana Franti%ka Flessle-
ra, kter' ro"n$ pobíral slu&né ve v'%i 12 zl.27

Popis &pitálu

S popisem interiéru %pitálu z konce 18. století nás seznamuje dokument,
ve kterém je zaznamenáno, &e „,pitál je 19 sáh( dlúh$ a 5 sáh( !irok$, je
zde sv"tnice 4 sáhy dlúhá a !iroká, p"t sv"tnic mal$ch 2 sáhy dlúhé a !iro-
ké, k tomu 2 sín" 2 sáhy !iroké a 4 sáhy dlúhé, kvelb 2 sáhy dlúh$ a 2 sáhy
!irok$, l kuchyn", p'i tom stavení kaple 4 sáhy 2 st'evíce dlúhá, 2 sáhy !iro-
ká. dále je zde sklep 2 sáhy dlúh$ a !irok$, chlév p(l %tvrtého sáhu dlúh$,
p(l t'etího sáhu !irok$ ...“ Vy"ísleny jsou zde té& ceny za zednické a náde-
nické práce v"etn$ spot!eby kamení na stavbu. Dal%í dokument uvádí dél-
ku, %í!ku a v'%ku jednotliv'ch %pitálních místností (1 mu&sk' pokoj, 2 &en-
ské pokoje, kuchyn$, spí&e, sí), dal%í pokoj ob'van' podruhem za
nájem-"in&i, stáj pro krávu, sklep).28

Hrab$ Franti%ek Josef z Kuenburgu (1763–1793) za"al v roce 1766 se stav-
bou nového zámeckého k!ídla, pomohl vybudovat nov' farní kostel sv. Václa-
va, dostav$n' roku 1786, kde z!ídil i rodinou hrobku. Postoupil m$%,an(m
n$která místa z vysu%eného Ska%ovského rybníka pro pastvu dobytka. V lét$
roku 1766 zapo"ala p!estavba %pitální kaple, p!i ní& byly do pr("elí vsazeny
dva kamenné erby, salmovsk' a kuenburgovsk', které zhotovil tého& roku teh-
dej%í správce tova"ovského panství, samouk Jan Sarkandr Antonín Kone"n'.29

Za vlády Franti%kova syna Arno%ta Josefa (1793–1838) byla na pozemcích
b'valého Ska%ovského rybníka zalo&ena roku 1799 kolonie Annín (pojme-
nována po man&elce majitele panství Ann$ hrab$nce Chorinské). V roce 1801
zalo&il na míst$ rozparcelovaného oplocanského dvora kolonii Arno%tov (na-
zval ji sv'm jménem), nechal zbo!it m$stské hradby. V roce 1805 byla opra-
26 Viz ". 10. GAJDICA, F.: cit. dílo, s. 23–25.
27 ZAOpO, fond Vs Tova"ov, inv. ". 1485, k. ". 211 – opravy %pitálu v letech 1687–1695,

inv. ". 2172, k. ". 370 – bedná!sk' mistr Urban Balá% p!edkládá ú"ty za bedná!ské
dílo (mal' %kopík, pobití put'nky a dí&e, zhotovení sudu na vápno), které zhotovil
pro %pitál do prosince 1767, Andres (Ond!ej) Drápal, ustanoven' hospodá! %pitálu,
p!edkládá v'kaz hospoda!ení (p!íjem a vydání) %pitálu k 31. 12. 1767, podepsan'
sv$dky Matú%em Hrbá"kem a Janem St!eleck'm (p!íjem ze %pitálních p!edních
sv$tni"ek 5 zl., zadních sv$tni"ek 4 zl., za telata od Jana Opavského 4 zl. 54 kr.,
vydání za p%eni"nou mouku 1 zl 12 kr., za lopatu a vidle 6 kr., a dal%í polo&ky), inv.
". 2175, k. ". 370 – projednání Flesslerov'ch nedostatk( v ro"ním vyú"tování za rok
1799, inv. ". 2177, k. ". 371 – nada"ní listina na 300 zl. ro"n$ dle testamentu zem-
!elého Franti%ka Josefa Kuenburga, inv. ". 1731, 1733, k. ". 267, stavební p!estavba
v tova"ovském zámku, smlouva se stavitelem Antonínem Ha%kou, inv. ". 1734, k. ".
267 – smlouva s Kry%tofem Maywaldem, zednick'm mistrem, inv. ". 2171, k. ". 370,
sign. N 303, stavební plánek Antonína Ha%ky, zednického mistra, z roku 1764, rkp.,
kolorovan', 43 ! 32 cm.

28 Toté&, inv. ". 2174, k. ". 370 – v'kaz s popisem %pitálu z 12. 7. 1781. Sáh, délková
míra, 1 sáh je 1,7778 m (3 lokte – 6 st!evíc( – 72 palc().

29 SOkA P!erov, fond AM Tova"ov, inv. ". 36. Viz ". 10, 16. Viz té& #TÉGER, B.: cit.
dílo, s. 12.
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vena st!echa (krovy) %pi-
tálu, sklepy, stáje a té&
kapli"ka. Arno%t se do&il
prusko-rakouské války
roku 1866, která je pro
Tova"ov památná bitvou
„u Tova"ova-Dubu“ dne
15. "ervence, kdy byla po-
ra&ena rakouská armáda.
Za Arno%tova nástupce
Jana Nepomuka hrab$te
z Kuenburgu (1838–
1878) byla zru%ena robo-
ta (1848) a Tova"ov%tí by-
li zbaveni povinností v("i
vrchnosti. Od roku 1850
se Tova"ov vyvíjel nezá-
visle na velkostatku, m$l
obecní v'bor a p!edsta-
venstvo volené dle obec-
ního z!ízení.30

Kdy& v roce 1878 zem-
!el Jan Nepomuk, velko-
statek p!evzal jeho syno-
vec Franti%ek hrab$
z Kuenburgu, poslední
z rodu, kter' roku 1887
prodal tova"ovsk' zámek
a velkostatek Davidu

Gutmannovi, velkopr(myslníku. V dr&ení tohoto rodu byl velkostatek do
roku 1939, kdy byl zkonfiskován nacisty.31

Více ne& stodvacetiletá vláda pán( z Kuenburgu je poznamenána !adou
ne%t$stí. Tova"ov utrp$l velké %kody p!i r(zn'ch &ivelních pohromách. V roce
1783 zni"il stra%n' po&ár m$sto i zámek, plochy rybník( se zm$nily v mo"á-
ly, podivná nemoc „hodonka“ kosila desítky lidí, podobn$ jako cholera v roce
1831 "i 1866. Velké po&áry postihly Tova"ov i v letech 1770, 1785, 1802, 1805,
1807, povodn$ v letech 1716, 1840, 1888, krupobití 1865, mrazy 1866, sucho
a neúroda v letech 1846–1847, 1904. Konec 18. a po"átek 19. století byl pozna-
menán vále"n'mi útrapami napoleonsk'ch válek, které p!inesly Tova"ov-
sk'm, tedy i obyvatel(m %pitálu, bídu, drahotu, nemoci. V roce 1831 posti-
hla P!erovsko asijská cholera, která si vy&ádala zna"n'ch ob$tí, neu%et!ila
Tova"ov, ani místní %pitálníky. V dal%ích letech bylo m$sto posti&eno novou
morovou epidemií, tyfem, cholerou, ne%tovicemi a dal%ími nemocemi.32

Kdy& v roce 1878 zem!el hrab$ Jan Nepomuk z Kuenburgu, %pitálníci
se po t!i dni na p!ání zesnulého „dobrodince starého pana hrab$te“ modli-
li u rakve, poté z(stala kaple uzav!ena. Po celou dobu dostávali stravu
z panské kuchyn$.33

D(sledkem revolu"ních událostí roku 1848 se Tova"ov stal svobodnou
obcí okresu Krom$!í& (od roku 1877 P!erov). Do%lo k o&ivení hospodá!ské-

Oltá!ní obraz od neznámého autora, kter' znázor)uje
p!edoucí sv. Annu a sv. Jáchyma, vyu"ujícího Pannu
Marii, nad nimi se vzná%í dva andílci nesoucí v$nec,

foto J. Lapá"ek, 2007
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ho i národního &ivota, ve m$st$ vznikly první spolky (Ob"anská beseda),
z!ízena byla ob"anská zálo&na (1864) a m$stská spo!itelna (1890). Tého&
roku zalo&il David Gutmann cukrovar v Annín$, o p$t let pozd$ji bylo vybu-
dováno tova"ovské nádra&í, celkovou rekonstrukcí pro%el zámek. Zalo&ena
byla chlapecká (1896) a dív"í m$%,anská %kola (1907).34

Konvent milosrdn(ch sester a tova#ovsk( klá&ter

Po zru%ení poddanství roku 1848 p!e%ly závazky vrchnosti na obce, kte-
ré udr&ovaly chudobince ze sv'ch rozpo"t(, formou dobro"inn'ch spolk( "i
r(zn'ch institucí, opírajících se o diecézní z!ízení. Charita ve spolupráci
s !ádov'mi sestrami franti%kánkami, které se usadily v Tova"ov$, zaji%,o-
vala provoz chudobince (%pitálu) v Tova"ov$ natolik, &e i sou"asn' domov
d(chodc( má v pov$domí ob"an( název charita. V pozd$j%í dob$, v 50. letech
20. století, se slou"il %pitál se z!ízenou nemocnicí !ádov'ch sester.

V roce 1862 Vincencie Sva"inová z Oplocan, sestra Milosrdn'ch sester III.
!ádu sv. Franti%ka z Assissi, p!edlo&ila tova"ovskému fará!i a d$kanovi Fran-
ti%ku P!ehnilovi návrh na ustavení domu této kongregace v Tova"ov$. Sta-
novy shromá&d$ní sester III. !ádu, které sestavil fará! a d$kan Franti%ek
P!ehnil, ov$!il krom$!í&sk' kanovník Msgr. Jeron'm Hampl v souvislosti
s uvedením !ádu do Tova"ova. Na podklad$ rozhodnutí Zemského zastupi-
telství v Brn$ z!ídit v Tova"ov$ industriální %kolu pro dívky p!evedlo tova-
"ovské m$stské zastupitelstvo spole"enství sester k této %kole.35

30 Tamté&, inv. ". 341, k. ". 34. Viz té& VM, s. 260. Viz ZAOpO, fond Vs Tova"ov, inv. ".
1741, k. ". 268, rozpo"et prací v"etn$ finan"ních náklad( na opravu %pitálu a kaple (uve-
deno mno&ství pot!ebn'ch falcovan'ch desek, %indel(, h!ebík( a dal%ího materiálu).

31 David Gutmann, * 2. 12. 1834 Lipník n. B., † 14. 5. 1912 Baden, Rakousko, rytí!,
do erbu si dal vepsat heslo „Alles zur Zeit“ (V%eho do"asu), majitel Vs Tova"ov, spo-
le"ník fy Gebrüder Gutmann (jeho bratr Wilhelm Isak Wolf Gutmann). SOkA P!e-
rov, fond AM Tova"ov, inv. ". 392, k. ". 42, inv. ". 423, k. ". 49, inv. ". 446, k. ". 55,
fond ONV Kojetín, inv. ". 388, k. ". 172 – zavedení národní správy na Vs dr. Vilé-
ma Gutmanna, inv. ". 485, k. ". 217 – konfiskace Vs dr. Viléma Gutmanna, fond
ONV P!erov, inv. ". 195, k. ". 155 – konfiskace majetku dr. V. Gutmanna. Viz té&
FI#MISTROVÁ, V.: Moravská &idovská podnikatelská rodina Gutmann(. NP, ". 19,
13. 5. 2005. Viz dále VM, s. 223, s. 260. 

32 VM, s. 236. Viz té& ZAOpO, fond Vs Tova"ov, inv. ". 2588, k. ". 722 – ú"ty tova"ov-
ského %pitálu z let 1854–1860.

33 Viz ". 10.
34 Na %kole u"il od roku 1810 Josef Förchtgott, !editel k(ru (1814), otec hudebního

skladatele, sbormistra, barytonisty, u"itele zp$vu a hry na klavír Arno%ta Förcht-
gotta Tova"ovského (své p!íjmení Förchtgott p!ekládal a psal BOHABOJ). Za revo-
luce roku 1848 byl velitelem studentské legie a "lenem v'boru Slovanské lípy, spo-
lupracoval s básníkem J. Vlkem, na jeho& slova napsal znám' vlasteneck' sbor
„P!ijde jaro, p!ijde“ a !adu dal%ích skladeb, kantát a sbor(. Jeho skladatelská tvo-
!ivost je napln$na slovanskou ideou. VM, s. 223, 236–237, 260. Viz té& ". 31.

35 ZAOpO, fond Arcibiskupská konzisto! Olomouc (dále ACO), sign. H-8, k. ". 5178,
"j. 8546, stanovy shromá&d$ní sester III. !ádu sv. Franti%ka v Tova"ov$, "j. 8546,
relace fará!e a d$kana v Tova"ov$ Fr. P!ehnila o uvedení Milosrdn'ch sester III.
!ádu do Tova"ova, p!ipojen slib sester s jejich podpisy, "j. 8546, seznam sester. VM,
s. 217. Fará! Franti%ek P!ehnil, * 1810, ord. 1835, p(sobil v Tova"ov$ v letech
1849–1876, pak v Hranicích. In: Catalogus venerabilis cleri, 1849–1876. In:
SEHNAL, A. – HADAM+ÍK, F.: Necrologium Cleri 1875–1937. 1937, s. 152, 180.
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O rok pozd$ji (1863) zakoupila Vincencie Sva"inová spole"n$ se sv'mi "ty!-
mi p!ítelkyn$mi a s pomocí tova"ovského kooperátora Jana Schneidera na
tova"ovském p!edm$stí d(m "p. 94 (#iroká ulice) spolu s dal%ími asi 20 m$!i-
cemi pozemku v cen$ 4 900 rakousk'ch zl. (Vincencie Sva"inová p!isp$la
"ástku 1 200 zl., Franti%ka Sva"inová 1 200 zl., Josefa Nesvadbová 1 200 zl.,
Mariána Pospí%ilová z Lobodic 400 zl.) s úmyslem z!ídit ve m$st$ klá%ter,

V'kaz s popisem %pitálu z 12. 7. 1781, ZA Opava, prac. Olomouc
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kter' by té& slou&il pro v'uku mlad'ch &en v domácích a ru"ních pracích
v"etn$ obd$lávání pozemku p!i kongrega"ním dom$.36 Dne 1. !íjna 1863 byla
otev!ena tova"ovská industriální %kola a sou"asn$ zahájilo "innost pod dozo-
rem tova"ovského fará!e i spole"enství milosrdn'ch sester v po"tu osmi "le-
nek, pod!ízené !ádovému konventu kapucín( v Olomouci. P!estavba klá%-
terní budovy byla dokon"ena v roce 1864.37 Se z!ízením samostatné
nemocnice to ale bylo slo&it$j%í. Sestry, které p!i%ly do Tova"ova z Opavy,
za"aly ihned s v'ukou i opatrovnictvím pot!ebn'ch ve m$st$. Z!ízení kon-
ventu Milosrdn'ch sester bylo povoleno moravsk'm místodr&itelstvím v Brn$
(MM) 30. kv$tna 1866, ". 10 057, a rozhodnutím olomoucké konzisto!e ze
7. "ervna 1866, ". 572. Na základ$ t$chto dokument( mohli b't v objektu
umís,ováni nemocní. Tato kongregace (konvent milosrdn'ch sester) je té&
evidována ve s"ítacích operátech ze s"ítání lidu pro m$sto Tova"ov.

B$hem prusko-rakouské války roku 1866 bylo m$sto posti&eno cholerou.
Ran$ní, nemocní a podez!elí z onemocn$ní cholerou byli umis,ováni v pro-
vizorn$ z!ízeném lazaretu. Této záke!né chorob$ podlehl i P. Jan Schnei-
der, kooperátor v Tova"ov$.38

Klá&terní nemocnice

Spirituálem milosrdn'ch sester v Tova"ov$ se stal tamní kooperátor Jan
Oppetz (1868), tova"ovsk' kaplan, pozd$j%í fará! v Troubkách, kter' po-
kra"oval v zapo"atém díle P. Jana Schneidera.39 V klá%te!e byl v roce 1870

36 Toté&, ACO, sign. H-8, k. ". 5178, "j. 8546, 17. 8. 1864, soupis sestrami poskytnutého
majetku ve v'%i 9 300 zl. Viz té& Katastrální ú!ad P!erov (dále KÚ), v'pis z katast-
ru nemovitostí, 27. 5. 1866, ". 3503, „na základ" kupní smlouvy z 23. 5. 1866 se prá-
vo vlastnické na malom"!*ansk$ d(m %. 94 v Tova%ov" ve prosp"ch Kongregace milo-
srdn$ch sester III. 'ádu sv. Franti!ka, Olomúcké arcidiecéze z Opavy vkládá“.

37 SOkA P!erov, fond AM Tova"ov, inv. ". 401, k. ". 44 (V m"st" Tova%ov" za'ízen jest
klá!ter pro sestry III. 'ádu p(vodn" za tím ú%elem, by v klá!te'e tom se z'ídila dív%í
!kola a nemocnice), viz té& p!ípis P. Jana Oppetze ze 17. 12. 1888 p!edstavenstvu
m$sta Tova"ova, které informoval, &e „jist$ Jakob Meitner psal p. provinciálovi do
Krnova a upomínal klá!terní sestry o 60 zl. r. %., které tyto pr$ mu je!t" z roku 1864
dlu#í za kámen, kdy# se klá!ter stav"l, a uvádí za sv"dka p. Aloisa Lip%íka, kter$ se
té# v tom psaní byl podepsal. P. provinciál p'edal p. Oppetzovi #ádost k vy'ízení.“
Tamté&, S"ítání lidu pro m$sto Tova"ov, rok 1869, 1880, 1890, 1900, 1910, 1921. P!i
s"ítání lidu v roce 1869 je v dom$ "p. 94 evidováno 6 !ádov'ch sester (p!edstavenou
klá%tera byla Johana Janí"ková, dále zde byly sestry Terezie Otáhalová, Ane&ka
Galí"ková, Aloisie Sva"inová, Hedvika Zachová, Majdalena Sva"inová, Franti%ka
Ho%áková) a 1 slu&ebná, v roce 1880 sedm !ádov'ch sester (p!edstavená Terezie Otá-
halová, *16. 8. 1822 Tova"ov), 1 slu&ebná, l %kola"ka, v roce 1890 9 !eholnic (sestra
p!edstavená Karolina B$lková), v roce 1900 osm !eholnic (p!edstavená Franti%ka
G0rlichová) a 2 slu&ebné, v roce 1910 osm sester (z tohoto po"tu 2 sestry o%et!ova-
telky nemocn'ch, 2 mate!ská u"itelka, p!edstavená Pia Pospí%ilová), 2 &a"ky-cho-
vanky, 1 &ák-chovanec, l v'm$nká!, 2 slu&ebné-polní hospodá!ství, v roce 1921 %est
!eholnic (p!edstavená Julie, !eholní: Faustina +amková), 2 slu&ebné. P!i s"ítání
v roce 1890 je v dom$ "p. 92 zaznamenán pobyt 2 mu&sk'ch pacient( a 1 &eny –
„o%et!ování v nemocnici“ (Karel Zdura, Fabian Sou%ek a Marie Ka%árková), rok 1910,
"p. 92 neobydleno, vlastník domu Konvent milosrdn'ch sester, rok 1921, Wilsono-
va "p. 92, nemocnice, majitel domu Kongregace milosrdn'ch sester.

38 P. Jan Schneider, kooperátor v Tova"ov$ v letech 1860–1866, ord. 1854, * 1830,
† 3. 8. 1866. In: Catalogus venerabilis cleri, 1860–1866. In: SEHNAL, A.: Necrolo-
gium Cleni. Hranice 1906, s. 111.
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upraven pokoj pro 3 choré mu&e a dal%í pro 2 &eny. P!esto&e m$sto "áste"-
n$ p!ispívalo na provoz této „provizorní nemocnice“, udr&ení jejího chodu
doprovázely celá léta problémy se shán$ním financí.40 Iniciativy se chopil
páter Oppetz, kter'  za pomoci Jana a Kate!iny Slámov'ch zakoupil za 2 200
zl. v #iroké ulici m$%,ansk' d(m "p. 92 se zahradou, kter' pomocí sbírek,
dar( a z!ízené nadace p!estav$l na nemocnici a vybavil ji pot!ebn'm za!í-
zením. K jejímu otev!ení do%lo na základ$ povolení MM z 2. listopadu 1882,

Po"et %pitální od 1. 1. do prosince 1760 (p!íjem a vydání), ZA Opava, prac. Olomouc
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". 24 447. Poté, kdy generální p!edstavená kongregace Milosrdn'ch sester
v Opav$ dala svolení k otev!ení nemocnice, p!edal P. Jan Oppetz ve%kerou
její správu (tj. opatrování a stravování nemocn'ch) za pomoci m$stského lé-
ka!e Milosrdn'm sestrám III. !ádu sv. Franti%ka v Tova"ov$. Provoz v dal-
%ích letech p!edstavoval neustál' boj o získávání finan"ních prost!edk(,
p!esto&e klá%ter vlastnil polnosti a choval domácí zví!ectvo, "ím& si "áste"-
n$ zabezpe"oval ob&ivu. Dne 9. zá!í 1883 po&ádal !editel kongregace a eme-
ritní provinciál z konventu minorit( v Krnov$ Florenz Queis olomouckou
konzisto! o svolení k posv$cení %pitálu p!i !ádovém dom$ milosrdn'ch ses-
ter v Tova"ov$. Uvedl, &e „!pitál bude do konce uvedeného m"síce zcela adap-
tován a p'ipraven slou#it svému ú%elu.“ Ve smlouv$ z 9. !íjna 1892 mezi ne-
mocnicí milosrdn'ch sester III. !ádu sv. Franti%ka v Tova"ov$ a obcí tova-
"ovskou se stanoví „ponechat 'e%enou nemocnici ku o!et'ování na choleru
nemocn$ch“. O nemocné pe"ovaly ur"ené milosrdné sestry, které se m$ly
„zdr#eti styk( s ostatními pacienty a s ve'ejností“. Tito nemocní byli pak
umis,ováni ve vyhrazen'ch místnostech, nacházejících se ve dvo!e. Obec
p!ispívala na o%et!ování a stravování jednoho chorého pacienta v"etn$ oto-
pu a sv$tla "ástkou 1 zl. 50 kr. za 1 den. -ádové sestry nezi%tn$ poskyto-
valy svou pomoc nemocn'm a ran$n'm té& v období 1. sv$tové války, i kdy&
polní vojenská nemocnice byla z!ízena v sokolovn$ ("p. 42).41

V roce 1907 byla v klá%te!e z!ízena soukromá mate!ská %kola, pro kte-
rou bylo v klá%terním dvo!e vybudováno d$tské h!i%t$. O 36–46 d$tí se
staraly u"itelka a dv$ !ádové sestry. V roce 1914 zde byla z!ízena klá%-
terní kaple, v roce 1928 pro%ly rekonstrukcí klá%terní chlévy, v roce 1939
byla p!estav$na kuchyn$ a spí&e, b$hem roku 1941 byla opravena fasáda
objektu a vym$n$na okna. Kdy& v roce 1948 do%lo k zestátn$ní mate!ské
%koly (M#), která se slou"ila s mate!skou %kolou p!i tova"ovské základní

39 ZAOpO, fond ACO, sign. H-8, k. ". 5178, "j. 7380, 17. 9. 1868, na &ádost provinciá-
la a generálního komisa!e kapucín( Roberta Zahradní"ka z +eského Krumlova
potvrdila olomoucká konzisto! spirituálem milosrdn'ch sester v Tova"ov$ tamní-
ho kooperátora Jana Oppetze. P. Jan Oppetz p(sobil v Tova"ov$ v letech 1866–1873,
* 1841, ord. 1866. In: SEHNAL, A.: Necrologium Cleni. Hranice 1906, s. 123. Viz
té& INDRÁK, A.: cit. dílo.

40 SOkA P!erov, fond AM Tova"ov, inv. ". 401, k. ". 44, p!ípis z 8. 12. 1878: „.Dív%í
!kola industriální sice v #ivot vstoupila, ale nemocnice otev'ena nebyla, an k tomu
povolení nebylo ud"leno z té p'í%iny, #e oba tyto ústavy v jednom stavení umíst"ny
b$ti m"ly. Neúnavn$m p'i%in"ním p. kooperátora Jana Oppetze, nyní fará'e v Troub-
kách, bylo k za'ízení nemocnice nejen ná'adí a prádlo obstaráno, n$br# i zna%n$
kapitál utvo'en dobrovoln$mi p'ísp"vky, k nim# velkou %ást p'isp"lo m"sto Tova-
%ov, pak okolní osady a mnoho jin$ch dobrodinc(, ano i Jeho Veli%enstvo, nejmi-
lostiv"j!í panovník ná!. Jm"ní budoucí nemocnice spravuje posud jmenovan$ pak
fará' Jan Oppetz, a jest nejv"t!í %ást p'es 4 000 zl. ve zdej!í ob%anské zálo#n" ulo-
#ena... Správa klá!tera ustanovila 'e%en$ kapitál ze zálo#ny vybrati a k zakoupení
cenn$ch papír( vynalo#iti, jeliko# dále za'ízení nemocnice pro obec velmi nutnou
pot'ebou jest.“

41 ZAOpO, fond ACO, sign. H-8, k. ". 5178, "j. 6995, 9. 9. 1883 (Florenz Queis &ádá
olomouckou konzisto! o svolení k posv$cení %pitálu). SOkA P!erov, fond AM Tova-
"ov, inv. ". 401, k. ". 44 – infek"ní stanice, inv. ". 350, k. ". 36 – sokolovna "p. 42.
N$které údaje poskytl Antonín Indrák z Tova"ova (v'pis z kroniky Kongregace Milo-
srdn'ch sester III. !ádu sv. Franti%ka z Assisi  v Opav$, které vyhotovila 15. 4. 1998
sestra Antonína  Ku!inová).
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devítileté %kole (ZD#),
byly sestry nahrazeny
civilními zam$stnanci.
O rok pozd$ji byla M#
p!est$hována a stáva-
jící klá%terní místnos-
ti byly upraveny pro
pot!ebu domova d(-
chodc(.42

Tova"ovsk' %pitál
slou&il svému ú"elu
i na po"átku 20. stole-
tí. Ve 20. a 30. letech
minulého století v&dy
v ned$li "i ve svátek
v ranních hodinách
procházel tova"ovskou
Wilsonovou (#iroká)
ulicí zvlá%tní pr(vod,
v jeho& "ele %el vysok'
sta!ec ve starodávném
tmavomodrém plá%ti
a nesl velik' d!ev$n'
krucifix. Následovalo
ho n$kolik sta!e"k(
v podobn'ch plá%tích
a tmav'ch berani"-
kách, procesí uzavíralo
pár star'ch &en v suk-

ních, zahalen'ch ve tmav'ch vl)ácích. Tento tich' pr(vod star'ch lidí krá-
"el pomalu m$stsk'mi ulicemi do farního kostela sv. Václava, kde se mod-
lili za své chlebodárce.43

+pitální nadace, slou#ení &pitálu a klá&terní nemocnice

#pitál jako sociální za!ízení pro 12 chud'ch osob slou&il a& do roku 1945.
Po skon"ení 2. sv$tové války, v roce 1948, byla ustanovena #pitální nadace
sv. Jáchyma a Anny v Tova"ov$. Funkci správce nada"ního chudobince vyko-
nával a& do roku 1950 Franti%ek Masa!ík, !ídící u"itel, kter' v uvedeném
roce z v$kov'ch d(vod( po&ádal o uvoln$ní z této funkce.44 Krajsk' národ-
ní v'bor (KNV) Olomouc v'm$rem z 9. b!ezna 1949 stanovil úpravu o%et-
!ovného v charitním Dom$ kongregace milosrdn'ch sester pro p!estárlé
a práce neschopné v Tova"ov$.45

Po roce 1948 do%lo postupn$ ke slou"ení samostatn'ch sociálních ústa-
v(, %pitálu-chudobince a klá%terní nemocnice, v „Charitativní domov pro
p!estárlé a práce neschopné v Tova"ov$“. V letech 1950–1955 nesl ústav
název „Domov odpo"inku Charity“, pak byl p!ejmenován na „Zaopat!ova-
cí ústav Charity“. Od roku 1959 to byl „Domov d(chodc( +eské katolické
Charity Tova"ov“, kde pob'valo 24 !ádov'ch sester. Dne 13. prosince 1961

Pr(vod tova"ovsk'ch %pitálník(, SOkA P!erov
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p!evzal za!ízení stát pod názvem „Domov d(chodc(“. Sestry franti%kánky
byly vyst!ídány kongregací Dcer Bo&ského Vykupitele ze Slovenska. V ro-
ce 1974 zde &ilo 11 sester, které byly v roce 1975 nahrazeny civilním zdra-
votním personálem. Domov d(chodc( byl v té dob$ !ízen Okresním ústa-
vem sociálních slu&eb (OÚSS) v P!erov$. Po"ínaje 1. "ervencem 1991 se
„Domov d(chodc( Tova"ov s pobo"kou v Kojetín$“ stal rozpo"tovou organi-
zací, od roku 1995 pak samostatnou p!ísp$vkovou organizací, jejím& z!i-
zovatelem byl Okresní ú!ad P!erov. Po"ínaje 1. lednem 2003 je p!ísp$vko-
vou organizací s regionální p(sobností, z!ízenou Olomouck'm krajem.

V roce 1953 byla v objektu b'valého klá%tera provedena nová kanaliza-
ce, o %est let pozd$ji (1959) byl v areálu vybudován nov' skleník, v roce
1963 byly na objektu "p. 92 opraveny st!echy, b$hem let 1960–1961 pro%la
rekonstrukcí klá%terní kaple, která byla p!estavena na pokoje pro obyva-
tele, v objektu "p. 94 bylo adaptováno sociální za!ízení, v roce 1968 bylo
rekonstruováno schodi%t$ ve dvorním traktu budovy "p. 92, v letech
1971–1972 bylo provedeno úst!ední vytáp$ní, v letech 1974–1975 pro%el
rekonstrukcí dvorní trakt, v roce 1979 byla kolaudována márnice, v roce
1988 do%lo k v'm$n$ elektrické instalace. P!esto&e zde byla vykonána !ada
díl"ích rekonstrukcí, stávající objekt sociálním a pe"ovatelsk'm ú"el(m
nevyhovoval. V 80. letech minulého století bylo proto zadáno zpracování
studie na generální rekonstrukci celého za!ízení domova d(chodc(.46

42 SOkA P!erov, fond AM Tova"ov, inv. ". 573, k. ". 75, "j. 455 (soukromá mate!ská
%kola zalo&ená roku 1907 za p!isp$ní zámo&né paní Kate!iny Slámové). Viz té&
Pam$tní kniha m$sta Tova"ova, 1924–1953, retrospektivní, s. 10–11, ulo&ena na
M$stském ú!adu v Tova"ov$ (dále M$Ú Tova"ov). 

43 Viz ". 10. Viz té& SOkA P!erov, fond AM Tova"ov, inv. ". 573, k. ". 75, "j. 279 – chu-
dobinec.

44 SOkA P!erov, fond M$stsk' národní v'bor Tova"ov (dále MNV), inv. ". 105, k. ". 14
(p!ípisem z 30. 10. 1948 MNV Tova"ov jmenuje Fr. Masa!íka správcem %pitální
nadace. Masa!ík v &ádosti z 19. 12. 1950 o uvoln$ní z funkce z v$kov'ch d(vod(
sd$loval, &e v ústavu byli v roce 1950 t!i chovanci a noví ji& nebudou z rozhodnutí
NPF p!ijímáni, v p!ístavb$ byly umíst$ny 2 nájemnice, vdovy po zam$stnancích
velkostatku. Zárove) uvedl, &e úmrtím chovanc( p!ikro"í NPF k likvidaci tohoto
nada"ního ústavu. Usnesením Rady MNV Tova"ov z 3. 1. 1951 obdr&el odm$nu ve
v'%i 100 K"s za ka&d' rok). Tamté&, fond ONV P!erov, inv. ".  304, k. ". 219 (&ádost
správy nemocnice a chorobince kongregace mil. sester o ud$lení podpory na vydr-
&ování nemajetn'ch pacient( v nemocnici a p!estárl'ch chovanc( v chorobinci.
V roce 1946 bylo v nemocnici 40 l(&ek, sazba 15 K"s, v chorobinci 20 K"s za 1 o%et-
!ovací den, v chorobinci 24 l(&ek. P!ilo&ena ú"etní uzáv$rka za rok 1946 a rozpo-
"et nemocnice a chorobince v Tova"ov$ na rok 1947).

45 Tamté&, fond MNV Tova"ov, inv. ". 105, k. ". 14, v'm$r ze dne 9. 3. 1949 – na zákla-
d$ vl. na!. ze dne 21. 12. 1948, ". 280 Sb., platila 1 osoba zde ubytovaná samostatn$
m$sí"n$ 1 100 K"s, 1 osoba ubytovaná spole"n$ 900,- K"s. Tato "ástka zahrnovala
poplatek za ubytování, otop, sv$tlo, úklid, stravování, léky a léka!ské o%et!ení, lo&ní
prádlo apod. Tamté&, fond MNV Tova"ov, inv. ". 111, k. ". 14, MNV v Tova"ov$ &ádal
12. 8. 1946 ZNV v Brn$ o prop(j"ení 2 nada"ních míst pro nejchud%í ob"any v cho-
robinci a nemocnici milosrdn'ch sester sv. Franti%ka z Assisi v Tova"ov$, jejich& pobyt
musel hradit. Po&adavek zd(vod)oval zv'%en'mi finan"ními náklady p!i opravách
válkou a p!edev%ím leteck'mi útoky rusk'ch letadel zni"en'ch budov a cest.

46 Tamté&, fond AM Tova"ov, inv. ". 105, k. ". 14, inv. ". 114, inv. ". 191, k. ". 31, tam-
té&, fond ONV Kojetín, inv. ". 672, k. ". 278, !eholnice v charitním domov$ v Tova-
"ov$ v letech 1955–1959. Údaje z !editelství DD Tova"ov, Nádra&ní ul. ". 94.
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Asanace &pitálu

Té& p(vodní %pitál, kter' nesl "p. 168 (ul. Osvobození), dnes ji& neexis-
tuje. Ji& v 50. letech minulého století byl vyhotoven plán k celkové rekon-
strukci tohoto ojedin$lého objektu, k uskute"n$ní ale nedo%lo. Budova nadá-
le chátrala. Po zru%ení %pitálního za!ízení vyu&íval místnosti od roku 1945
národní podnik Státní rybá!ství a p!erovské Sb$rné suroviny. Objekt b'va-
lého chudobince z nepálen'ch cihel a bez izolace proti zemní vlhkosti byl
v d(sledku vysokého stá!í se%l' a v dezolátním stavu, d!ev$né stropy v"et-
n$ st!echy se propadaly. Z bezpe"nostních d(vod( zamezil M$stNV Tova-
"ov vstup do této zcela zdevastované budovy. Jeliko& byl objekt evidován
v seznamu nemovit'ch kulturních památek, probíhalo od roku 1981 jed-
nání ohledn$ do!e%ení nastalé situace. Budova byla posouzena jako zcela
nevhodná k ob'vání. Vynalo&ené finan"ní prost!edky na její p!ípadnou
opravu se jevily jako nehospodárné a neú"elné, a proto byla ur"ena k cel-
kové asanaci s termínem do konce roku 1983. K fyzické demolici této his-
torické památky do%lo v roce 1984, kdy p!istoupil M$stNV Tova"ov k rekon-
strukci h!bitova.47 Zachována z(stala pouze %pitální kaple sv. Jáchyma
a Anny, poslední p!ipomínka na m$stsk' %pitál (chudobinec). Dostala novou
vazbu, krytinu z polévan'ch ta%ek, vn$j%ek byl upraven dozd$ním a objekt
byl b$hem m$síce "ervence a srpna omítnut. V kapli jsou vedle dvou kamen-
n'ch erb(, salmovského a kuenburgovského, t!i v'klenky pro sochy, dnes
prázdné. Zda v nich byly n$kdy umíst$ny sochy, nikdo neví. Podle zasv$-
cení kaple lze usuzovat, &e to byly sochy P. Marie a sv. Jáchyma a Anny.
Kaple má jeden oltá! s oltá!ním obrazem od neznámého autora, které zná-
zor)ují p!edoucí sv. Annu a sv. Jáchyma, vyu"ujícího Pannu Marii, nad
nimi se vzná%í dva andílci nesoucí v$nec (obraz byl restaurován v roce 1978
ak. malí!em Karlem Benedikem z Veselí nad Moravou). Kaple se nachází
ve vlastnictví státu, zatímco pozemek je majetkem m$sta. To ji& n$kolik let
usiluje o získání kaple do majetku m$sta. Sou"asn' fyzick' stav této b'va-
lé %pitální kaple vy&aduje nutnou rekonstrukci.48

Sou#asn( Domov d"chodc" Tova#ov

V letech 1996–1998 byla provedena firmou Energoprojekt P!erov kom-
plexní stavební rekonstrukce objektu domova d(chodc(. Slavnostní otev-
!ení se uskute"nilo v "ervnu 1998. Areál sou"astného DD Tova"ov, Nádra&-
ní ul. "p. 94, stojící na míst$ klá%tera milosrdn'ch sester, tvo!í komplex
jedno- a& dvoupatrov'ch budov s p(dními vestavbami, sestaven'ch do tva-
ru písmene E. Sou"ástí areálu je nádvo!í s parkovou úpravou, slou&ící
k neru%enému odpo"inku klient(. Sou"ástí je bezbariérov' p!ístup do v%ech
"ástí domova. Domov poskytujete celoro"ní komplexní pé"i pro 163 star'ch
i zdravotn$ posti&en'ch ob"an(. V p!ípad$ pot!eby m(&e poskytnout i p!e-
chodné ubytování a v'hledov$ je v návaznosti na plánovanou rekonstruk-
ci po"ítáno i s mo&ností krátkodobého denního pobytu. Senio!i jsou ubyto-
váni v jedno- a& dvoul(&kov'ch pokojích, které jsou vybaveny sociálním
za!ízení a sprchou. Mohou pou&ívat na pokojích vlastní televizní "i roz-
hlasov' p!ijíma", ledni"ku i schválen' elektrick' spot!ebi". Stravování je
zaji%t$no vlastní kuchyní, která poskytuje celodenní stravu v"etn$ diet
v n$kolika jídelnách. U imobilních obyvatel je vyu&íván moderní tabletov'
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systém v'deje jídel. V prostorách domova je zaji%t$no praní prádla a l(&-
kovin. V$kov' pr(m$r senior( je 80 let, pe"uje o n$ celkem 79 pracovník(.
Nejv$t%í "ást tvo!í zdravotnick' personál (48), dále pracovnice a spole"ni-
ce (3), THP (5), hospodá!ské úseky (23). Domov d(chodc( je rozd$len do t!í
odd$lení, z nich& dv$ jsou o%et!ovatelská. Zdravotní pé"i zaji%,uje vedle
ústavního praktického léka!e i docházející specialisté (ko&ní a rehabilita"-
ní léka!, zuba!, psychiatr a psycholog). Toto za!ízení je vybaveno té& t$lo-
cvi"nou, rozsáhl'm rehabilita"ním pracovi%t$m s vodolé"bou a elektrolé"-
bou. Obyvatelé mohou vyu&ívat slu&eb kade!nictví, pedikúru i kant'nu.
Mají k dispozici pln$ vybavené kulturní místnosti, umíst$né na jednotli-
v'ch odd$leních, vyu&ívat mohou i ústavní kapli (p!i rekonstrukci objektu
bylo jednáno s !editelem Vybíralem o umíst$ní kapli"ky v samotném objek-
tu, co& se poda!ilo a ji& 21. zá!í 1998 zde prob$hla první m%e svatá za ú"as-
ti více jak 40 obyvatel domova d(chodc(, kterou slou&il P. Jerzy Walczak).
Snahou i cílem tova"ovského domova d(chodc( je poskytnout klient(m
mo&nost trávit a pro&ít d(stojné stá!í na odpovídající &ivotní úrovni.49

Ve funkcích !editel( se vyst!ídala !ada osob. V letech 1967–1970 to byl
Metod$j Michálek, 1971–1976 Jaroslav Mezulianik, od 1976 do 30. srpna
1989 Pavel Mar"i"iak, od 1. zá!í 1989 do 31. ledna 1990 Magda Zavadilo-
vá, od 1. února 1990 do 31. b!ezna 1992 Jana Krestová, od 1. dubna 1992
do 4. dubna 1997 Bohumil Müller, od 1. kv$tna 1997 do 31. prosince 2000
Vladimír Vybíral. Od 1. ledna 2001 vykonává funkci !editelky ústavu
Ing. Jaroslava #palková.50

47 MNV Tova"ov, odbor v'stavby a územního plánování, stavební dokumentace
k domu "p. 168 (b'v. chudobinec) v Tova"ov$, ul. Osvobození, z let 1955–1984 v"et-
n$ plánku z roku 1954 t'kající se adaptace objektu b'v. nadace sv. Jáchyma v Tova-
"ov$ na bytové jednotky v"etn$ rozhodnutí M$NV Tova"ov, odbor v'stavby, ze dne
26. 8. 1983 o asanaci. Spis ulo&en na M$stském ú!adu (M$Ú) Tova"ov, Stavební
ú!ad. Viz té& ". 36, viz té& KÚ P!erov, v'pis z katastru nemovitostí, PK Tova"ov-
-m$sto, "p. 168.

48 VM, s. 217, kaple postavena nákladem vrchnosti v roce 1673. Viz té& SOkA P!erov,
Sbírka rukopis(, inv. ". 340, k. ". 33 (Pam$tní kniha farnosti tova"ovské od roku
1910). Viz té& Seznam nemovit'ch kulturních památek okresu P!erov. Památkov'
ústav v Olomouci a Okresní ú!ad v P!erov$, s. 114, Tova"ov, ". 2811, kaple sv.
Jáchyma a sv. Anny, ul. Osvobození, parc. ". 15/3 st., u domu "p. 168, p(vodn$ %pi-
tální barokní kaple z roku 1673, opravená v roce 1766 a pozd$ji. Informace o sou-
"asném stavu kaple sv. Jakuba a Anny poskytl v únoru 2007 Ing. Josef B!ezina,
Národní památkov' ústav, územní odborné pracovi%t$ v Olomouci (viz Eviden"ní
list nemovité kulturní památky). V roce 1999 obdr&ela tova"ovská farnost dopis
PhDr. Tomá%e Hladíka, vedoucího sbírky starého "eského um$ní z pra&ské Národ-
ní galerie, ohledn$ povolení pou&ít reprodukce tohoto oltá!ního obrazu v monogra-
fii prof. PhDr. Pavla Preisse, DrSc., o Franti%ku (Xaveru) Karlovi Palkovi v kapi-
tole v$nované té& dílu jeho star%ího bratra Franti%ka Antonína Palka z kostela sv.
Anny, kter' by m$l b't dle p!ípisu autorem tohoto obrazu (v rohu nápis Renowi-
ert 1898). Kopii dopisu poskytl A. Indrák. Viz té& ". 16, 29. 42.

49 Informace z !editelství DD Tova"ov, Nádra&ní ul. ". 94 (!editelka Ing. Jaroslava
#palková).

50 Viz ". 49.
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Sborník Státního okresního archivu P!erov 2007

Miroslav Marada

K publicistické tvorb'
Markuse Bosse

O p!erovském rodáku Markusi Bossovi (1817–1861), soukromém u"ite-
li a hebrejském básníku, autoru po"etn'ch epigram(, &ijícím a tvo!ícím od
roku 1845 v Lipníku nad Be"vou, jsme v na%em sborníku informovali p!ed
t!emi lety.1 Nyní p!iná%íme k dosud zna"n$ mezerovitému &ivotopisu této
zajímavé osobnosti n$kolik dal%ích poznatk(, jejich& zdrojem jsou stránky
n$meckého &idovského "asopisu „Der Orient“ z konce 40. let 19. století.

T'deník „Der Orient“ vydával v letech 1840–1851 v Lipsku soukrom'
docent orientálních jazyk( a hebrejské literatury na tamní univerzit$ dr.
Julius Fürst (1805–1873).2 +asopis si kladl za cíl zp!ístup)ovat badatel-
ské v'sledky v N$mecku rozvinuté „Wissenschaft des Judentums“, v$dec-
kého zkoumání &idovské historie a literatury, a zárove) p!iná%el z pozice
reformního judaismu zpravodajství o postavení &id( a v'voji &idovského
emancipa"ního hnutí v jednotliv'ch n$meck'ch státech, v$noval ale zna"-
n' prostor také v'voji v zemích rakouské monarchie a v dal%ích evropsk'ch
státech. Orient je proto zdrojem cenn'ch informací i o pom$rech na Mora-
v$ ve 40. letech 19. století. Z!ejm$ jednak pro sv(j odborn' charakter, jed-
nak také proto, &e oblast politického zpravodajství pokr'val dal%í v Lipsku
vycházející &idovsk' t'deník „Allgemeine Zeitung des Judentums“, nezís-
kal Orient dostate"n$ %iroké "tená!ské zázemí a jeho vydávání nará&elo na
finan"ní potí&e, které nakonec vedly v roce 1851 k jeho zániku.

Jméno Markuse Bosse nacházíme v seznamu spolupracovník( redakce
t'deníku u ro"ník( 1849 a 1850. Jedná se o jednoho z mála jmenovit$ uve-
den'ch dopisovatel( z Moravy, a"koli jich m$l "asopis celou !adu. Dopiso-
vatelé ze zemí rakouské monarchie, kde by za tehdej%ích politick'ch pom$-
r( podobné periodikum sotva mohlo vycházet, m$li jist$ dobré d(vody, aby
svá jména nezve!ej)ovali, a také v$t%ina z nich, v"etn$ Bosse, publikova-
la své p!ísp$vky anonymn$ nebo jen pod %ifrou, zvlá%, pokud se kriticky
dot'kaly pom$r( v zemi nebo v p!íslu%né obci. Bossovi m(&eme vcelku spo-
lehliv$ p!i!adit p!ísp$vky, otiskované pod titulkem „Aus Mähren“ a ozna-
"ené %ifrou B.3 Autor v nich obvykle s kritick'm pohledem poukazuje na
problémy tehdej%í &idovské Moravy, zejména na projevy p!etrvávající
nerovnosti v postavení &id( po p!ijetí b!eznové ústavy, upozor)uje na p!í-
pady proti&idovsk'ch v'tr&ností a kriticky se staví i k n$kter'm jev(m
v &idovské obci. V$t%inu sv'ch p!ísp$vk( napsal Boss b$hem letních m$sí-
c( roku 1849, tedy v období porevolu"ního chaosu, kdy staré po!ádky zani-
kaly a nové se je%t$ nesta"ily prosadit. I jako publicista osv$d"il sv(j lite-
rární talent, projevující se kv$tnat'm jazykem, zálibou ve slovních h!í"kách
a parabolách a svá sd$lení provází "asto ironick'm komentá!em. Pojmy
související s &idovskou tradicí p!itom v&dy uvádí, jak bylo v tehdej%í dob$
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obvyklé, v hebrejském nebo aramejském zn$ní a jsou vyti%t$ny hebrejsk'm
písmem.

Zp(sob Bossova zpravodajství si m(&eme p!iblí&it p!ekladem jednoho
z jeho prvních p!ísp$vk(, oti%t$ného v Orientu v "ervnu 1849, ve kterém
informuje o vyrabování domu jistého &idovského obyvatele Lipníka takto:
„Na!e mladé dítko – politická rovnoprávnost – musí v na!em nezdravém
klimatu je!t" p'estát ty nejnebezpe%n"j!í d"tské nemoci – spalni%ky hanby,
osypky vzpoury a spálu strachu, kdy# jsme je dostali v útlém v"ku s tako-
vou starostlivostí ope%ovávané a teplou%ké v kolébce a nepou!tíme je ven.
P'i takovéto opatrnosti v!ak získává nep'átelství k #id(m je!t" v"t!í pan-
ství ne# d'íve, a zdá se, #e jeho v$st'ední sestry – pronásledování a plen"ní
– se je!t" neodebraly do klá!tera, ukazují se op"t na ve'ejnosti s je!t" v"t!í
nestoudností. Tak se dosl$cháme smutnou zprávu z Lipníka, kde byl 14. t.
m. vyplen"n d(m izraelity Abrahama Silbersteina. Zp(sobená !koda je
zna%ná. K'es*anská ob%anská garda se chovala p'i tomto d"sivém %inu vel-
mi klidn" a nete%n" a nepostavila se na odpor, dokud nízk$ dav neukojil
svou la%nost.“4 Dále v p!ísp$vku autor kritizuje p!etrvávající po&adavek na
familiantské místo p!i &idovsk'ch svatbách: „Co se ostatn" na!eho nového
postavení t$%e, nesmí se dosud #ádn$ kandidát #enitby o#enit d'íve, ne# se
stane majitelem vzácného !lechtického diplomu n"kterého zem'elého c. k.
privilegovaného moravského familianta, a to stále je!t" znamená: V potu
tvá'e a s ve!ker$mi pen"zi své pen"#enky dosáhne! familiantského místa,
dokud op"t neupadne! do chudoby, z ní# jsi se pozvednul. Krajsk$ ú'ad
dosud nemá #ádnou jinou instrukci a nem(#e nebo nechce zmoud'et z jas-
n" vyslovené státoob%anské rovnoprávnosti. Je!t" dlouho budeme mít kraj-
sk$ ú'ad, ne# se zrodí n"co p'íjemn"j!ího.“ Kdy& byli zanedlouho morav%tí
&idé kone"n$ zbaveni tohoto nejtí&iv$j%ího b!emene jejich rodinného &ivo-
ta, uvítal Boss tuto vytou&enou zm$nu slovy: „Dobro konající ruka %asu
kone%n" vylé%ila na!e rodinné neduhy. V n"kter$ch obcích se ji# slavily svat-
by ve'ejn" bez rodinného místa. &ivost t"chto oslav je velmi velká, nebo* se
nemusí konat jako d'íve s úmrtním listem n"kterého familianta, nez'ídka
starostlivého a milovaného otce, jeho# rodinné místo získal %lov"k sice sná-
ze, av!ak s prázdn$ma rukama bylo stejn" nedosa#itelné.“5

Ani Markus Boss se v%ak nevyhnul trpkému poznání, &e kritici nemí-
vají na r(&ích ustláno. Kolem poloviny 19. století lze v !ad$ moravsk'ch
&idovsk'ch obcí pozorovat názorovou polarizaci mezi tzv. staroortodoxní-
mi6, trvajícími na d(sledném dodr&ování v%ech halachick'ch pravidel

1 MARADA, M.: Hebrejsk' básník Markus Boss. In: Sborník Státního okresního
archivu v P!erov$. P!erov 2004, s. 72–79.

2 Jüdisches Lexikon. Ein enzyklopädisches Handbuch des jüdischen Wissens in Vier
Bänden. Berlin 1927–1930. Díl II., kol. 849–850, heslo Fürst Julius.

3 Der Orient, 1849, ". 22, 23, 24, 27, 28, 29, 34, 37, 41, 46; 1850, ". 6, 12.
4 Der Orient, 1849, ". 22, s. 105–106.
5 Der Orient, 1849, ". 28, s. 130.
6 Autor p!ísp$vku v Orientu, 1849, ". 39, s. 174, signující %ifrou P. a pocházející z Lip-

níka (z!ejm$ Salomon Pundy), naz'vá Moravu „eldorádem talmudist( a staroorto-
doxních“. Podrobn$ o pom$rech na Morav$ informuje seriál p!ísp$vk( „Die Juden
in Mähren. Eine Stimme der Wahrheit“, oti%t$n' v Orientu, 1849, v "íslech 2, 4, 6,
8 a 11, signovan' M-z (mohlo by jít o Wolfa Münze z Lipníka, dal%ího mu&e z Bos-
sova okruhu).
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a odmítajícími jakékoli zm$ny ritu a v&it'ch oby"ej(, a stoupenci reform-
ního sm$ru, usilujícími o p!izp(sobení nábo&enského i ob"anského &ivota
moderní dob$ a ochotn'mi upustit od n$kter'ch dle jejich názoru archaic-
k'ch a p!e&it'ch ob!ad( a zvyklostí. Boss, kter' jinak jist$ nebyl &ádn' vol-
nomy%lenká!, se na stránkách Orientu n$kolikrát kriticky vyjád!il k n$kte-
r'm t$mto zvyk(m, uvítal nap!. upu%t$ní od tehdy je%t$ b$&ného zp(sobu
svolávání v$!ících k bohoslu&b$ klepáním na domovní dve!e (tzv. Schul-
klopfen). Jízliv'mi poznámkami na adresu odp(rc( zm$n si v%ak v Lipní-
ku s jeho vyhlá%enou je%ivou a siln'mi pozicemi ortodoxní strany nad$lal
!adu nep!átel. /e v duchu svého p!esv$d"ení vykonával i u"itelské povo-
lání, potvrzuje anonymní "lánek v Orientu z po"átku roku 1850,7 jeho&
autor ost!e kritizuje pom$ry v Lipníku a informuje o vá&n'ch konfliktech,
které m$l Boss a dal%í u"itel Unger8 s n$kter'mi p!íslu%níky ortodoxního
sm$ru, u Bosse se pak jejich p!í"inou staly mj. i jeho „dosud v Orientu uve-
'ejn"né, trochu humoristické, ale dob'e mín"né %lánky“. Je mo&né, &e prá-
v$ tyto události se staly p!í"inou Bossovy dopisovatelské odmlky mezi 17.
listopadem 1849 a 9. únorem 1850, kdy nepublikoval ani jeden p!ísp$vek.
Uvedené informace také zdá se vná%ejí trochu více sv$tla na Bossovy osob-
ní problémy, kter'm "elil na konci 40. let a které jsme zmínili v prvním
p!ísp$vku.9

Se zánikem "asopisu „Der Orient“ bohu&el ztrácíme cenn' zdroj poznat-
k( o dal%í "innosti Markuse Bosse a poslední desetiletí &ivota tohoto mu&e
nám z(stává zatím tém$! nenámé. Z jeho publicistické tvorby v%ak je patr-
né, &e se jednalo o "lov$ka nadaného, %irokého rozhledu a vzd$lání ve
v$cech nábo&ensk'ch i profánních, zajímajícího se o d$ní ve spole"nosti
a majícího i osobní odvahu k vyjad!ování sv'ch názor( a jednání podle nich.

7 Der Orient, 1850, ". 2, s. 11–12 (p!ísp$vek nesignován).
8 Jedná se o Joachima Ungera, v Orientu, 1850, ". 10, na str. 39 jeho p!ísp$vek pod

%ifrou U-r.
9 MARADA, M.: cit. dílo, s. 73.
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Sborník Státního okresního archivu P!erov 2007

Jan Lu&n'

Vy&&í zem'd'lské &kolství v P!erov',
podmínky pro vznik, v(voj a období

vále#né (1939–1945) a krátce povále#né 
do roku 1948

Podmínky a snahy k vytvo!ení vy&&ího (st!edního) &kolství
v P!erov'

V'hodná geografická poloha P!erova, ji& od pradávn'ch dob, p!edur"o-
vala toto místo pro rozvoj nejr(zn$j%ích lidsk'ch aktivit. Dokladem toho
jsou nejen cenné archeologické nálezy z dob mlad%ího paleolitu v lokalit$
P!edmostí (dnes P!erov-P!edmostí), ale i mnohé v'znamné události
v dobách historick'ch.

P!erov byl v'znamn' pro !adu odv$tví lidské "innosti a spolupodílel se
na jejím rozvoji, a, ji& to byla "innost technická nebo humánní. Zvlá%t$ pak
v'znamn'm se stal pro rozvoj zem$d$lsk'ch odv$tví (specializací). Bylo to
dáno jeho p!íznivou polohou v úrodné ní&inné oblasti Hornomoravského
úvalu, známé jako „Haná“, popisované i v hospodá!sk'ch (ekonomick'ch)
zem$pisech.

Ozna"ení „hanáck' je"men“, „hanáck' slad“ nebo „tr%ick' hanáck'
chmel“ jsou v pov$domí nejen domácí, ale i zahrani"ní odborné ve!ejnosti.
„Krev“ hanáck'ch je"men( snad dnes koluje ve v%ech v'znamn$j%ích odr(-
dách sladovnického je"mene ve sv$t$. Nebyl to v%ak jen je"men, ale !ada
dal%ích druh( a odr(d kulturních zem$d$lsk'ch plodin, které proslavily
hanácké %lecht$ní a jména takov'ch osobnosti Hané, jak'mi byli Prosko-
wetz z Kvasic, Mackovík z B!estu a z Lukové, nebo o n$co pozd$ji i Vajdík
ze Staré Vsi. Slávu %lecht$ní a odr(d z Hané, vedle ji& vzpomenut'ch, %í!i-
li profeso!i p!erovské zem$d$lské %koly, jako byli Va)ha, Stöhr a dal%í. Byli
to vlastn$ oni, kte!í p!ímo i nep!ímo podnítili vznik proslulého „Zemského
ústavu pro zu%lech,ování rostlin“ v P!erov$, kter' je%t$ do druhé poloviny
minulého století (20. století) udával tón %lechtitelského trendu nejen v b'va-
lé +eskoslovenské republice, ale i ve st!ední Evrop$.

Nebyly to v%ak jen plodiny, které proslavovaly P!erov. Oblíbené, hojn$
nav%t$vované, tradi"ní „P!erovské trhy plemenn'ch hospodá!sk'ch zví!at“
s úsp$chem reprezentovaly b'valou vysp$lost a dovednost hanáck'ch cho-
vatel(. Iniciátorem této "innosti v minulosti byl znám' odborník, profesor
zootechniky z p!erovské %koly Ing. Basil Macalík.

P!erov byl i m$stem, kde se vydávaly odborné "asopisy a zem$d$lská
literatura. Byl to p!edev%ím „Zpravodaj Zem$d$lsk'ch ústav( zu%lech,o-
vání rostlin“, nebo "asopis „Rádce rolníka“, pozd$ji „Rádce z P!edmostí“
vydávan' Josefem Knejzlíkem.
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Skute"nost, &e v dne%ní dob$ má P!erov vysp$l' chemick' pr(mysl, je
do jisté míry zásluhou b'valého dlouholetého !editele p!erovské zem$d$l-
ské %koly Ing. Jana Adamce, kter' ve své dob$ inicioval vybudování továr-
ny na minerální hnojiva „Rolnické lu"ební závody“.

Otev!ela se tak my%lenka k podpo!e a roz%í!ení zem$d$lského (rolnic-
kého) %kolství. Jak je%t$ v té dob$ b'valo obvyklé, nejprve se to t'kalo jen
vybrané spole"nosti vy%%ích ú!edník( a pracovník( %lechtick'ch a církev-
ních statk(. Teprve pozd$ji se p!istoupilo k vzd$lávání venkovské zem$-
d$lské mláde&e. Takovou v(bec první %kolou (pro %ir%í ve!ejnost) byla %ko-
la v Trnové u Zbraslavi (dnes b'v. okres Praha-západ) v roce 1790. Dal%ími
%kolami podobného zam$!ení byla nap!. %kola hrab$cí rodiny Berchtold(
v Buchlovicích, nebo %kola hrab$nky Marie Waldburg v Kunín$ u Nového
Ji"ína, rovn$& i %kola kní&ete Josefa Schwarzenberga v +eském Krumlo-
v$. V tom "ase v%ak vzpomínané %koly nem$ly ujednocené u"ební progra-
my, jejich nápln$ tak mívaly r(zn' charakter. Teprve zákonná státní úpra-
va z roku 1869 dala vyu"ovacímu procesu vzd$lávání jak'si !ád, vyt'"ila
stupn$ %kol a náro"nost vyu"ovaného programu na jednotliv'ch typech %kol.

Snahy po vzd$lávání zasáhly i Hanou, zejména po pohnutém roku 1848,
a také po „Krom$!í&ském sn$mu“. V "innosti zem$d$lské osv$ty se zvlá%-
t$ proslavil záhlinick' rodák a pokrokov' zem$d$lec Franti%ek Skopalík
(1822–1891). Byl to práv$ on, kter' se spolu s olomouck'm pedagogem
Jakubem Demlem (1833–1905) a jimi organizovanou zem$d$lskou spole"-
ností „Hospodá!ská jednota záhlinicko-kvasická“ a s dal%ími organizacemi
a institucemi zaslou&ili, &e v P!erov$, jako první na Morav$, byla v roce
1865 otev!ena „Rolnická %kola“.1 Byla to v%ak %kola ni&%ího stupn$ bez
maturity (absolutoria).

Teprve za deset let vznikla v P!erov$ rolnická (hospodá!ská) %kola vy%-
%ího stupn$ na základ$ rozhodnutí moravského sm$nu z 13. !íjna 1874.
V'uka byla pak zahájena 14. !íjna 1875 v prostorách budov na Malé Dlá&-
ce. Od roku 1912 pokra"ovala v nové budov$ (Osmek).

Je%t$ p!ed P!erovem, v roce 1869, v Doubravicích u Lo%tic vznikl Vy%%í
hospodá!sk' ústav, kter' v%ak pro r(zné problémy, finan"ní t$&kosti i nepo-
rozum$ní zem$d$lské praxi neslavn$ ukon"il svoji "innost po sedmi letech
v roce 1876.2

Vy&&í hospodá!ská (rolnická) &kola b'hem vále#n(ch
událostí a krátce po nich, do roku 1948

Historie Vy%%í hospodá!ské %koly od svého vzniku a& do doby vále"n'ch
let byla mnohokráte zpracovávaná více autory, nebo p!ísp$vky v ro"enkách
(almana%ích) %koly.3 Doposud v%ak nebyla podrobn$ji popsána doba let
1939–1948. Zpracovan' p!ísp$vek nem(&e v &ádném p!ípad$ v detailech
popsat onu „t$&kou“ dobu vále"ného období a dobu po osvobození v letech
1945–1948. Sleduje toliko informace a zá&itky tak, jak ji vnímali tehdej%í
studenti, nebo jak se vyjad!ovali n$kte!í pedagogové %koly.

Blí&il se rok 1938, rok, kdy tehdej%í tzv. „p!edmnichovská republika“ se
p!ipravovala na d(stojné oslavy dvacetileté existence. Rovn$& na p!erov-
ské %kole se p!ipravovaly nejen jubilejní oslavy, ale i mnohé p!ípravy k zdo-
konalení v'ukového procesu a modernizace v celém komplexu %kolského
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areálu. M$ly b't zdokonaleny cvi"ebny a u"ebny (t!ídy), p!ipravovala se
v'stavba moderní t$locvi"ny a sportovního h!i%t$, byly p!ipraveny plány
k v'stavb$ studentské menzy a internátu. Od roku 1937 nov$ instalovan'
!editel (po Dr. Ing. Václavovi Ra%ticovi) Ing. Jaroslav Ferulík jako osv$d-
"en' a vynikající pedagog i !editel (p!edtím p(sobil na %kole stejného typu
v Ko%icích) se velmi v t$chto programech a plánech anga&oval. Nejen&e m$l
k tomu v%echny p!edpoklady, ale i ministerskou podporu. V&dy, %kola,
p(vodn$ „zemská“, se od 1. ledna roku 1938 stala %kolou státní, co& bylo
pro rozvoj samotné %koly velmi inspirující. /el ne%,astné události v zá!í
a v dal%ích m$sících roku 1938 a následn$ pak smutn' 15. b!ezen 1939 ve%-
keré nad$je a plánované perspektivy zbortily. K dovr%ení v%eho nejhor%í-
ho dnem 1. zá!í 1939 vypukla válka N$mecka s Polskem a tím vlastn$ zapo-
"ala nejhor%í sv$tová válka v d$jinách lidstva, zejména Evropy.

Vznikem protektorátu +echy a Morava v b!eznu 1939 byla "innost Vy%-
%í lesnické %koly v Hranicích, jako "eské %koly, násiln$ ukon"ena a studenti
byli p!emíst$ni (k dokon"ení studia ve %kol. roce 1942/1943) do prostor Vy%-
%í hospodá!ské %koly v P!erov$. +eské studenty na tomto náhradním v'u-
kovém míst$ vedl ing. Franti%ek Pra&an, ten se v%ak pro svoji d!ív$j%í legi-
oná!skou "innost musel funkce vzdát. Od roku 1943 tuto funkci p!evzal do
ukon"ení posledního ro"níku lesnické %koly Ing. Theodor Pitel. D!íve, p!ed
rokem 1939, p(sobil na Vy%%í lesnické %kole v Bá)ské #tiavnici. Profeso!i
i studenti byli sledováni n$meck'mi státními bezpe"nostními slu&bami.
Hlavní slu&ební pracovi%t$ gestapa bylo poblí& %koly, ve vile v ulici neda-
leko vstupu do parku Michalova (na cest$ od lávky pro p$%í p!es !eku Be"-
vu). V prosinci 1939 gestapo ve %kole zatklo "ty!i profesory: Ing. Stanisla-
va Juklíka, prof. Václava Laifra, Ing. Old!icha Pacáka a prof. Václava
Pukla. Po n$kolikat'denním v$zn$ní byli jmenovaní, a& na prof. Václava
Pukla, kter' byl popraven ve Vratislavi (tehdy Breslau), propu%t$ni. V listo-
padu 1941 byli zat"eni studenti Lubomír Caga%, Franti%ek Müller. V pro-
sinci tého& roku je%t$ i Jaromír Mo,ka a Miroslav Hejl. Caga% a Mo,ka
zahynuli v Osv$timi. Poslední absolventi-maturanti se smutkem vzpomí-
nají na maturity let 1942 a 1943. U maturit dohlí&el n$meck' p!ísedící
z praxe, lesní rada Hubert Singer. Vysv$d"ení se jen p!edávalo bez jak'ch-
koliv slavností a bez maturitních ve"írk(.4

Nebyli to v%ak jen profeso!i a studenti z lesnické %koly, kte!í byli takto
sledováni. Z Vy%%í hospodá!ské %koly byli odvoláni profeso!i Franti%ek Sta-
va!, nad%en' sokolsk' pracovník, jako& i Ing. Old!ich Furman, kter' byl
velice známou osobností mezi %irokou p!erovskou ve!ejností jako nad%en'
vlastenec. Opustit pedagogickou "innost byl donucen i vynikající odborník,
oblíben' u zem$d$lc(, a vlastenec ing. Vladimír Cetl. -ada student( byla
rovn$& gestapáky vy%et!ována s objevením se letá"k( u p!íle&itosti 28. !íj-

1 CEKOTA, V.: První zem$d$lská %kola na Morav$. Agikultúra, 9., 1968, s. 129–136.
REICH, E.: V'voj zem$d$lského %kolství. In: Reich-#koda: Zem$d$lská osv$ta
v R.+.S. Praha 1931, str. 8–16. TICHÁK, M.: Kapitoly z minulosti zem$d$lského
%kolství na Hané. Hanácké noviny, 18. b!ezna 1995, s. 8.

2 FISCHER, R.: Vy%%í hospodá!sk' ústav v Doubravici u Lo%tic. Olomouc 1916.
3 Almanach k 100. v'ro"í zalo&ení zem$d$lské %koly v P!erov$. P!erov 1965.
4 HEJLA, M. – HEJLOVÁ, E.: Lesnická %kola za n$mecké okupace. In: Almanach

St!ední lesnické %koly. Hranice na Morav$, 1996, s. 23–25.
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na, v roce 1940 a 1941. Jen díky taktickému jednání a um$ní konzultovat
se poda!ilo Ing. Jaroslavovi Ferulíkovi, !editeli %koly, kter' excelentn$ ovlá-
dal n$meck' jazyk, hrozícímu zat'kání zabránit. Pro dokreslení tehdej%í
nelehké situace mo&no doslovn$ ocitovat slova vzpomínaného !editele Feru-
líka: „Nechci mnoho vzpomínati germánské éry, ale jednoho se musím p'e-
ce jen dotknouti. Profeso'i ústavu – zem"d"lci byli nucení n"meck$mi oku-
panty k tzv. poradnické %innosti, která v!ak ve skute%nosti v#dy byla více
a více kontrolou dodávek zem"d"lsk$ch polních produkt( a mléka. M"la
vyvrcholiti %inností udava%skou. Pro takovouto %innost nena!lo se ve sboru
#ádné pochopení. Já sám jsem a# do podzimku v roce 1944, kdy jsem byl
p'inucen, jsem se takovéto poradnické %innosti nezú%ast+oval. Teprve na
nevybírav$ nátlak ministerstva zem"d"lství – rozum"j jeho vzpupn$mi
n"meck$mi komandanty – mi bylo na'ízeno, #e i já se musím poradnické
%innosti zú%ast+ovat. Ale mohu prohlásit, #e za celou dobu okupace se mezi
profesory-zem"d"lci nena!el ani jeden, kter$ by n"koho udal. Mnohdy jsme
se moc a moc potili nad tím, jak sestavit m"sí%ní hlá!ení – zprávu pro nad-
'ízené orgány – ministerstvo zem"d"lství. A %asto jsem trnul strachem, jak
to v!e dopadne, kdy# jsem tyto nic ne'íkající a tendencím N"mc( neodpoví-
dající zprávy jako 'editel podepisoval!“5

Ze vzpomínek student( lze rovn$& vzpomenout !adu „protektorátních
post'eh( a vzpomínek“. Z mnohého alespo) n$co.

Mimo jiné se projevoval v t$chto dobách nedostatek knih a u"ebnic. Mno-
hé byly ú!edn$ zakázány, proto&e „pr'“ sv'm obsahem (nebo také kv(li
ne&ádoucímu autorovi) nevyhovovaly tehdej%ím nacionalistick'm n$mec-
k'm zájm(m. U jin'ch musely b't zase provád$ny opravy, nebo za%krtá-
vány n$které pasá&e. Zdály se toti& b't, pro tehdej%í vále"nou a podezíra-
vou dobu, %kodlivé. Naopak do knihoven a studoven byly dodávány noviny,

Pohled na pr("elí zem$d$lsk'ch %kol v P!erov$, v pop!edí pr("elí Ni&%í zem$d$lské
%koly v P!erov$, v pozadí %ikm' pohled na pr("elí Vy%%í hospodá!ské %koly v P!erov$
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"asopisy, nebo aktuáln$ (pro tehdej%í dobu) tenden"ní tiskoviny. Jejich
cílem bylo podporovat a co nejvíce roz%i!ovat nacionalismus, rasismus,
vále"nou ekonomiku a hysterii.

Mezi studenty ve v%eobecn$ v$d$lo a pln$ bylo i respektováno to, &e pro-
fesorsk' sbor dr&í vlastenecky spolu a chová se state"n$. Sna&il se b't
v t$chto t$&k'ch dobách student(m, kte!í mnohdy v%e dob!e nechápali, rád-
cem a vzorov'm p!íkladem národní hrdosti. Studenti to postupem doby
pochopili, sna&ili se je v tom následovat a byli jim vd$"ní. Je t!eba vzpo-
menout skute"nost, &e na p!erovskou %kolu chodili i studenti z okupova-
ného tzv. „sudetského území“, které bylo sou"ástí tehdej%í „T!etí !í%e“. Byli
to d$ti "esk'ch zem$d$lsk'ch rodin, které i p!es siln' n$meck' nátlak
nep!ijaly n$mecké ob"anství a jako +e%i cht$li studovat na "esk'ch %ko-
lách. I tito studenti byli sv'mi postoji a vlastenectvím p!íkladem studen-
t(m z protektorátu. Mohli se od t$chto student( z Opavska a Krava!ska "i
Hlu"ínska nau"it ctít a uchovávat si svoji národní hrdost.
/el pozd$ji, ji& po válce po roku 1945 a je%t$ pozd$ji po roku 1948 tako-

vá jednota, pospolitost i vzájemné p!átelství nebyly.
Bylo rovn$& známo, &e profeso!i dle mo&ností a p!íle&itosti vyu&ívali vol-

n'ch chvil a setkávali se v místnosti za knihovnou v I. pat!e, kde v nená-
padném prost!edí jakési „studovny“ diskutovali a poslouchávali zakázan'
nep!átelsk' zahrani"ní rozhlas. Bylo to nebezpe"né. Poslouchání zahra-
ni"ního rozhlasu bylo v té dob$ velik'm proh!e%kem proti „!í%i“. Ten byl
trestán i trestem smrti. Ostatn$ v dob$ války na ka&dém rozhlasovém p!í-
stroji o tom bylo psáno na visa"ce, která tam musela povinn$ b't. Tam bylo
napsáno: „Pamatuj, #e poslech nep'átelského zahrani%ního rozhlasu se p'ís-
n" trestá a# trestem smrti!“ Text byl v n$m"in$ a "e%tin$.6

Um$ním, zvlá%t$ n$kter'ch pedagog(, bylo, &e dovedli umn$ a citliv$
v pr(b$hu v'uky nebo zkou%ení prezentovat jak'msi „aktuálním jinota-
jem“, mnohdy i satiricky komentovat situaci n$meck'ch vojsk na vále"n'ch
frontách, nebo náladu v protektorátu. Studenti, i kdy& v%e dostate"n$
nechápali, s radostí takové antivále"né a antin$mecké v'roky z úst peda-
gog( p!ijímali a uv$domovali si stále více a více své národní sebev$domí
a vlasteneckou povinnost. I kdy& takov'chto poznámek a ironick'ch p!i-
pomínek b'valo více, jedna v té dob$ (obratu situace na „v'chodní front$“)
byla obzvlá%t$ vtipná. Profesor Dr. Hruban v souvislosti jakéhosi v'kladu
chování se zví!at a hmyzu p!ed zm$nami po"así velice vtipn$ a zajímav$
lí"il, jak rusi z !ádu hmyzu dovedou prohán$t a pronásledovat %váby. (Ozna-
"ení „%váb“ se v lidové mluv$ pou&ívalo k ozna"ení N$mc(). Takovéto sar-
kasmy v%ak dovedli vypráv$t i dal%í profeso!i, z nich& alespo) t!eba vzpo-
menout Dragouna, Janovského, K!ístka, Zemánka.7

Jedinou "ernou v'jimkou, i kdy& a& od konce roku 1943, byl n$jak' u"i-
tel t$locviku Svatosch, kter' sou"asn$ zodpovídal i za civilní protileteckou

5 FERULÍK, J.: Dv$ jubilea hospodá!sk'ch %kol na Morav$. Zpráva o zasedání jubi-
lejního sjezdu spolku absolvent( VH# v P!erov$ u p!íle&itosti 70. v'ro"í trvání hos-
podá!ské %koly v P!erov$. P!erov 1946, str. 2–5.

6 Beránková (roz. Bolková): Ústní sd$lení o situaci mezi profesory na p!erovské %ko-
le v letech 1942–1945. Ostrava-Radvanice 2006.

7 LU/N., J.: Vy%%í hospodá!ská %kola – Vy%%í rolnická %kola. Vzpomínáme po 59
letech. Olomouc 2005. (soukrom$ rozmno&ená bro&urka pro zájemce)
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obranu (CPO). Byl to p!íslu%ník "eské fa%istické organizace „Vlajka“. Na
%kolu byl z!ejm$ dosazen k sledování d$ní na %kole. Studenti jej nem$li rádi
a byli p!ed ním ve st!ehu. Je zajímavé, &e nikdo nic bli&%ího o n$m nev$-
d$l a ani v pozd$ji vydávan'ch ro"enkách %koly (po válce), nebyl uvád$n.
Nic bli&%ího se o n$m nepoda!ilo zjistit. Tento u"itel – fa%ista – se sna&il
p!im$t studenty k tomu, aby své profesory zdravili tzv. „arijsk'm pozdra-
vem“, tj. zdvi&enou pravou rukou. Moc se mu to neda!ilo. Naopak, studen-
ti mu tyto r(zné snahy opláceli r(zn'mi „%vejkovinami“, jak to u %tudák(
b'valo a je zvykem.8

Z dob vále"n'ch se zachovala i !ada vzpomínek na r(zné mimo%kolní
brigády, kter'ch postupem vále"n'ch let p!ib'valo. Podílelo se na tom p!e-
dev%ím stup)ující se tzv. „totální nasazení“. Z na!ízení !í%sk'ch vládnou-
cích orgán( byly n$které ro"níky mlad'ch mu&( odesílány do N$mecka,
aby tam na r(zn'ch v'robních místech nahradily mladé i staré mu&e, kte-
!í byli odesílání na fronty. Poblí&e %koly b'vala v té dob$ továrna na zpra-
cování ovoce a zeleniny. Byla to továrna Terezie Hrubé, kde studenti ze
%koly "asto brigádni"ili. Mnoho tam toho poznali a „pou"ili se“. Tak nap!.
poznali, jak v dob$ války, v dob$ nedostatku se vyráb$la meru)ková mar-
meláda. To se do jedné f(ry (dnes bychom !ekli do jednoho men%ího náklad-
ního auta) mrkve p!idaly t!i a& "ty!i ko%e merun$k a n$jaká ta esence (kv(-
li zv'%ení aroma) a vyráb$la se marmeláda. Obdobn$ se postupovalo
i u dal%ích tehdej%ích vále"n'ch v'robk(. Doba náhra&ek!

Zapojování se student( do takov'chto nucen'ch pracovních brigád
b$hem roku 1944 p!ib'valo. B'vali nasazeni v rámci okresu do zem$d$l-
sk'ch závod(, které byly posti&eny odchodem mlad'ch pracovník( (mu&(

Foto z interní oslavy %koly – narozeniny !editele. Zleva: profesor K!ístek, – ,
profesorka Bolková, provdaná Beránková, !editel Ing. Ferulík, &a"ky %koly v krojích

rok 1943
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i &en) do v'robní sféry, p!edev%ím zbrojního pr(myslu. Situace dosp$la
v polovin$ roku 1944 tak daleko, &e nejen na p!erovské %kole, ale i dal%ích
%kolách se p!estalo vyu"ovat. Mláde& st!edních, zejména odborn'ch %kol
(to bylo od 14–15 let) musela nastoupit do v'roby. Ze zem$d$lsk'ch %kol
obvykle do zem$d$lsk'ch provoz(. Na st!edních %kolách ve %kolním roce
1944/1945 pokra"ovaly ve v'uce toliko poslední ro"níky, které m$ly p!ed
maturitou.

Vále"né události po"átkem roku 1945 na v%ech evropsk'ch vále"n'ch
frontách sv$d"ily o brzkému pádu „Velkon$mecké !í%e“. Také P!erov se p!i-
pravoval na konec války. O"ekával se p!íchod vojsk IV. ukrajinského fron-
tu pod vedením generála A. I. Jeremenka i pomoc I. "s. partyzánské bri-
gády Jana /i&ky z Host'nsk'ch vrch(. Kolem 5. kv$tna 1945 m$lo
vzniknout v P!erov$ lidové povstání, které se tajn$ p!ipravovalo a po"íta-
lo s podporou jak sov$tsk'ch vojsk, tak "eskoslovensk'ch partyzánsk'ch
jednotek z Host'nsk'ch vrch(. /el, mylné informace termín povstání uspí-
%ily, co& bylo ke %kod$ stanoveného plánu. Tehdej%í !editel %koly
Ing. J. Ferulík na tehdej%í situaci vzpomínal takto: „P'i!el 1. kv"ten 1945.
Nádhern$ den, jas a kv"t. Dostali jsme zprávy, #e je ve m"st" „p'evrat“. Ve
m"st" hrála hudba. Vyv"sili jsme %eskoslovenské prapory a spolu se zam"st-
nanci a s n"kolika studenty odzbrojili jsme n"mecké vojáky, kte'í bydleli ve
!kole, a jednoho gestapáka. Zam"stnanci a studenti za%ali hlídkovat kolem
!kolních objekt(. První radostné zprávy za n"jakou dobu byly vyst'ídány
zl$mi a hr(zn$mi.“9 T!eba dodat, &e díky taktice !editele a ob$tavosti i sta-
te"nosti zam$stnanc( i zú"astn$n'ch student( %kola nebyla po%kozena
a nikomu se nic nestalo. Zásluhu m$l na tom mj. i tehdej%í vrchní zahrad-
ník J. Polá%ek, kter' ji& dlouho p!edtím udr&oval kontakty s partyzány.
Sov$tská armáda do m$sta vstoupila 8. kv$tna 1945. Krátkou dobu po osvo-
bození P!erova byly prostory %koly k dispozici jako provizorium vojenské-
mu zdravotnictví. Za"átkem "ervna 1945 se ji& do %koly scházeli studenti,
aby pomáhali a uspo!ádali interiér %koly pro p!ipravovanou v'uku. V%e se
zvládlo a od "ervna zapo"al p!eru%en' %kolní rok 1944/1945. Ztracená doba
tohoto %kolního roku byla nahrazena „zhu%t$nou v'ukou“, tak&e ro"ník,
kter' m$l p(vodn$ maturovat v kv$tnu 1946, maturoval v tém&e roce, ale
a& koncem "ervence.

V%ichni, profeso!i a zejména studenti, se t$%ili z osvobození a mo&ností,
které jim dávala nová radostn$j%í doba. Pedagogové sv'm nad%ením, ob$-
tavostí a vst!ícností, studenti zase svojí pílí a nad$jemi se sna&ili náro"né
úkoly splnit.

Profesorsk' sbor byl posílen o nové pedagogy, jako byli Doc. Dr. Ing.
Frantek z Brna, Ing. Ba*ura, p!erovsk' rodák, kter' p!edtím vyu"oval na
%kole ve Vy%kov$, nebo prof. Svobodaa, vyu"ující d$jepis, a postupem doby
i dal%í. Nep!i%li na %kolu v%ak jen noví pedagogové, ale i &áci. Byli to ti, kte-
r'm nebylo mo&no d!íve studovat na vy%%ím stupni zem$d$lské %koly. Tak
p!istoupili na %kolu a dopl)ujícími zkou%kami splnili podmínky nap!. &áci
z odborné %koly v Bzenci a ve Vy%kov$.

8 ODSTR+IL, M.: Písemné informace o vále"n'ch a povále"n'ch letech na %kole
v P!erov$. Klobouky u Brna 2006.

9 Viz poznámka ". 4.
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Abiturienské tablo ro"níku vále"ného a povále"ného 1942-1946. Naho!e: t!ídní Ing. Cetl,
!editel Ing. Ferulík. Zleva: Dr. Ing. Zemánek, Ing. Dokládal, Ing. Ba*ura, 

profesor K!ístek, Ing. Hamal"ík, Ing. Furman, Ing. Charamza, profesor Marek, 
profesor Janovsk', Dr. Herman, odbor. u"itel Böhm. Dole: &áci IV. B. ro"níku 1942–1946
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Zdálo se, &e kone"n$ budou moci b't realizovány plány z p!edvále"né
doby. Po necel'ch t!ech letech napln$n'ch elánem a úsilím o dal%í moder-
ní v'voj %koly p!i%el únor 1948. Ambiciózní %kolník Felix Tr&il se stal tím,
kdo rozhodoval o osudu !editele a profesor(. -editel byl p!ed"asn$ penzi-
onován, pedagogové kádrováni a mnozí museli %kolu opustit. Sítem pro-
cházeli i studenti. Nastala nová doba na%eho %kolství, a také zem$d$lství.
To je v%ak ji& samostatná a ne zcela jednoduchá kapitola historie kdysi slav-
né hospodá!ské, pozd$ji Vy%%í rolnické %koly v P!erov$, která nejen k zem$-
d$lské "innosti, ale i k jin'm "innostem lidské spole"nosti vychovala
v'znamné a vynikající osobnosti.

Dopl,ující informace o n'kter(ch vzpomínan(ch
osobnostech

Adamec Jan, Ing., !editel st!ední hospodá!ské %koly v letech 1891–1920.
Byl té& dlouholet'm inspektorem zem$d$lsk'ch %kol na Morav$. Zaslou-
&il se mj. o rozvoj a v$hlas %koly v Evrop$. Za jeho p(sobení byla vybu-
dována nová budova %koly na Osmeku (za parkem) dle vzoru zem$d$l-
ského odd$lení cury%ské techniky ve #v'carsku s interiérem
p!ipomínajícím vstupní budovu Humboldtovy iniverzity v Berlín$.
Zaslou&il se o vybudování „Rolnick'ch závod( lu"ebních v P!erov$“.

Ba-ura Emil, prof. Ing. (1907–1977). P!erovsk' rodák, vynikající peda-
gog na zem$d$lsk'ch %kolách v%ech stup)(. Od roku 1945 p(sobil v P!e-
rov$. Jistou dobu (1954–1955) zastupoval !editele. Vyu"oval zem$d$l-
skou mechanizaci a rostlinnou v'robu. Velmi oblíben' profesor.

Beránková (roz. Bolková) Ludmila, prof. Mgr. (1919). Na p!erovské %ko-
le p(sobila v dob$ vále"né. Vyu"ovala jazyk n$meck'. Byla v'borná peda-
go&ka a velice oblíbená.

Cetl Vladimír, prof. Ing. (1899–1978). Na %kole p(sobil v letech 1927–1942
a pak 1945–1947. Byl p!elo&en jako !editel na opavskou zem$d$lskou
%kolu. Zem!el v Opav$. Byl pedagogem vysoko%kolské úrovn$.

Dragoun Václav, prof. (1908–2001). Na %kole p(sobil v letech 1942–1945.
Pak p!e%el na Vy%%í lesnickou %kolu do Hranic na Morav$. Vyu"oval "es-
k' a n$meck' jazyk a literaturu. Byl v'born'm u"itelem. Byl "inn' lite-
rárn$ i v ochotnickém divadelnictví. Velice oblíben' a pro vlastenectví
nadchnut' u"itel.

Ferulík Jaroslav, prof. Ing. (1887–1966). Vynikající vlasteneck' "lov$k,
oblíben' pedagog, o %kolu se velice zaslou&il jako její !editel od roku 1937
a& do 1948. Díky n$mu a jeho taktu %kola p!ekonávala t$&kosti a pro-
blémy protektorátní doby. Re&imu po roku 1948 byl nepohodln'. Vyu-
"oval zoologii a zootechniku hospodá!sk'ch zví!at. Byl "inn' i v odbor-
né literatu!e.

Frantek Vladimír, Doc. Dr. Ing. (1894–1959). Na %kole p(sobil krátce po
roku 1945. Vyu"oval agrochemii a chemii. Pozd$ji se vrátil na V#Z
v Brn$. Byl velice ob$tav'm a vynikajícím, oblíben'm pedagogem.
K absolvent(m p!erovské %koly, kte!í studovali následn$ V#Z v Brn$,
byl velice vst!ícn' a pomáhal.

Hruban Jaroslav, Doc. Dr. Ing. (1887–1965). Na p!erovské %kole u"il od
roku 1918 a& do roku 1945. Byl i honorovan'm docentem Vysoké %koly
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technické Dr. Edvarda Bene%e v Brn$. V P!erov$ vedl 29 let tehdej%í
meteorologickou a hydrografickou stanici. Vyu"oval matematiku, fyzi-
ku a meteorologii s klimatologií. Jeho pedagogické schopnosti byly vyni-
kající. V roce 1945 byl fale%n$ obvin$n a p!estal vyu"ovat. Sporná obvi-
n$ní, která snad pocházela od jeho &ák( (neprospívajících) se pozd$ji
ukázala nepravdivá. Konec &ivota strávil v USA, kde je také v Chicagu
poh!ben.

Charamza Josef, prof. Ing. (1908–1973). Rodák z Prosenic u P!erova. Na
%kole p(sobil v letech 1939–1948. P(sobil nejd!íve jako !editel %kolní-
ho zem$d$lského podniku, kter' ú"eln$ zveleboval. Pozd$ji vyu"oval
mléka!ství a zootechniku hosp. zví!at. Organizoval a !ídil praktickou
v'chovu student(. Po roku 1948 byl ne&ádoucí. Jeho odchod byl pro %ko-
lu %kodou.

Grebení#ek Antonín, prof. Ing. Byl kontroverzní osobností. Jako pedagog
byl velmi dobr' a také u student( uznáván a oblíben. Po únoru 1948 se
za"al projevovat tenden"n$. V letech 1948–1951 byl ustanoven !edite-
lem %koly. Na %kole vyu"oval v letech 1932–1953.

Janovsk( Vladimír, prof. (1904–1983). Na %kole vyu"oval v letech
1942–1950. Vyu"oval t$lesnou v'chovu. Mezi studenty byl mimo!ádn$
oblíben. V t$&k'ch protektorátních dobách se choval state"n$ a vlaste-
necky.

Kalus Jaromír, Dr. Ing. (1898–1987). Na %kole p(sobil od roku 1931 a& do
roku 1949. Po únoru musel %kolu opustit a p(sobil na ni&%í zahradnic-
ké %kole v Záb!ehu na Morav$. Vyu"oval discipliny rostlinné v'roby. Byl

Posezení dvou nejoblíben$j%ích pedagog( své doby (1947) 
profesora Dr. Ing. L. Zemánka (vlevo) a profesora Ing. E. Ba*uru (vpravo)
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vysoce fundovan' v$deck' typ pedagoga. Publika"n$ "inn' a znám.
V pozd$j%ích letech se velice anga&oval jako dobrovoln' pracovník ochra-
ny &ivotního prost!edí. Zem!el a je poh!ben v Opav$.

K!ístek Arno%t, prof. (1906–1966). P!erovsk' rodák. Vyu"oval v letech
1934–1942 na reálném gymnáziu v P!erov$. V letech 1942–1953 u"il na
zem$d$lské %kole a od roku 1953 a& do své smrti (1966) op$t na gymná-
ziu. U"il "esk' jazyk a literaturu. Byl vynikající, distingovan' pedagog.
B'val náro"n' v("i student(m, p!esto si jej velice vá&ili a s uznáním
i obdivem respektovali. Byl to v'te"n' "e%tiná! a znalec nejen "eské lite-
ratury. Zem!el a je poh!ben v P!erov$.

Macalík Basil, prof. Ing. Na p!erovské %kole p(sobil v letech 1885–1911.
Byl vynikajícím zootechnikem, jak z pohledu v$deckého, tak i praktic-
kého. Jeho p!i"in$ním do%lo v jeho dob$ k povznesení hanáckého cho-
vatelství. Z P!erova ode%el na %kolu do Olomouce jako !editel.

Marek Karel, prof. Ing. (1887–1964). P!erovsk' rodák. Byl profesorem na
Vy%%í lesnické %kole v Hranicích. Po uzav!ení %koly p!e%el na p!erovskou
zem$d$lskou %kolu, kde z(stal a& do svého odchodu do d(chodu. Velmi se
zaslou&il o rozvoj a dobrou úrove) lesnického %kolství nejen u nás, ale je%-
t$ i na Slovensku. V odborn'ch lesnick'ch kruzích byl velice uznávanou
osobností. V P!erov$ u"il matematiku a geodézii. Poh!ben je v P!erov$.

Pacák Old!ich, prof. Ing. (1897–1954 ?). P(vodn$ u"il na Vy%%í lesnické
%kole v Hranicích. V P!erov$ vyu"oval v letech 1939–1945. Pak se vrá-
til do Hranic jako !editel. Po únoru p!ed"asn$ ode%el (roztrp"en) do
d(chodu. Zbytek &ivota pro&il u sv'ch d$tí v Praze.

Ra&tica Václav, prof. Dr. Ing. V P!erov$ vyu"oval zootechnické discipliny
od roku 1911 do roku 1937. V letech 1935 a& 1937 byl !editelem VH#.
Pat!il k v'znamn'm osobnostem zem$d$lského %kolství.

Stöhr Vratislav, Doc. Dr. Ing. (1873–1918). V P!erov$ p(sobil od roku 1899.
Od roku 1912 byl honorovan'm docentem rostlinné v'roby na kated!e
zem$d$lství p!i tehdej%í +eské královské vysoké %kole technické v Brn$.
Ke konci války tragicky zahynul.

Stava! Franti%ek, prof. Na p!erovské Vy%%í hospodá!ské %kole p(sobil
v letech 1938–1942. P!edtím p(sobil na zem$d$lské st!ední %kole v Opa-
v$. V letech 1942–1945 mu bylo z politick'ch d(vod( zakázáno vyu"o-
vat. Po válce v roce 1945 se vrátil do Opavy. Vyu"oval jazyk "esk'
a n$meck'.

Svoboda Antonín, prof. Na %kole v P!erov$ p(sobil velice krátce,
1945–1948. Z politick'ch d(vod(, v roce 1948, byl nucen odejít.

Va,ha Jan, Doc. Dr. Ing. Na p!erovské %kole p(sobil v letech 1891–1899.
Vyu"oval rostlinnou v'robu. Specializoval se zvlá%t$ na obiloviny (je"-
men). Ve Vídni na univerzit$ byl habilitován, jako druh' v Evrop$, v obo-
ru %lecht$ní. P(sobil i jako p!ednosta tehdej%ích Zemsk'ch zem$d$lsk'ch
ústav( v Brn$. Zaslou&il se o rozvoj %lecht$ní hanáck'ch je"men(.

Zemánek Ludvík, prof. Dr. Ing. (1893–1979). Na p!erovské %kole p(sobil
od roku 1939 a& do roku 1951. P!edtím p(sobil na %kole v Olomouci a je%-
t$ d!íve v Ivan"icích u Brna. Vyu"oval ekonomické disciplíny. Byl vyni-
kajícím pedagogem vysoké odborné úrovn$ vysoko%kolského rozsahu.
V dob$ protektorátu se choval vlastenecky a takto p(sobil i na studen-
ty. Byl rovn$& literárn$ "inn'. Mezi studenty byl velice oblíben.
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Sborník Státního okresního archivu P!erov 2007

Jan Jirka

P!erov&tí dirigenti, kapelníci a sbormist!i

Úvodem trochu teorie. V prvé !ad$ je dob!e si polo&it otázku, jak' je roz-
díl mezi t!emi pojmy uveden'mi v názvu p!ísp$vku. To zjistíme nahléd-
nutím do povále"né „Malé "s. encyklopedie“, kde se v dílech 1–5 do"teme:
DIRIGENT je osoba, která !ídí hudební t$leso – orchestr, sbor, operní sou-
bor – a odpovídá za nastudování a interpretaci hudebního díla, jako je sou-
hra a jednotn' rytmus, jeho& základem je taktování. Dirigování obstará-
val do poloviny 19. století hudebník, kter' interpretoval part generálního
basu nebo cembala "i varhan, udr&oval tempo a souhru. Pozd$ji p!echázel
tento úkol na prvního houslistu orchestru. KAPELNÍK byl dirigent decho-
vého nebo tane"ního orchestru, p(vodní ozna"ení platilo pro dirigenta sym-
fonického nebo operního orchestru. SBORMISTR dirigoval p$veck' sbor,
nacvi"oval skladby a !ídil jejich provedení s v'jimkou d$l s ú"astí orchest-
ru jako opera, opereta, muzikál, kantáta atd., kdy provedení !ídil sám diri-
gent orchestru.

V "lánku se zab'vám p!edev%ím dirigenty klasické hudby a jen okrajo-
v$ jazzovou nebo tane"ní hudbou. Tuto moderní hudbu ponechávám samo-
statnému rozboru, kter' za"al ve dvou "láncích „Z historie tane"ních a jaz-
zov'ch orchestr( v P!erov$“ Otakar #i%ka v "asopise Kultura P!erova v roce
1959 na stran$ 57–59 a 72–74. Samostatnou kapitolou je ka&doro"n$ po!á-
dan' +esk' amatérsk' jazzov' festival (+AJF) v P!erov$, kde stále p(so-
bí organizáto!i Rudolf Neuls, otec a syn, a klavírista JUDr. Vladimír +ech,
kte!í jsou pro tento obor proto povolan$j%í ne& já.

P!erov byl v&dycky jedním z center hudby na Morav$. Nejen, &e mnoho
dirigent(, kapelník( a sbormistr( se v P!erov$ narodilo, ale také získalo
u místních u"itel(-odborník( základní hudební vzd$lání a také v P!erov$
p(sobilo. P!edkládám "tená!(m abecední p!ehled dirigent( i se stru"n'm
p!ehledem jejich "innosti, ale záv$rem p!ipojuji seznam sbormistr( P!e-
rubu, p$veckého sboru Tyr% v Sokole P!erov, smí%eného sboru Vokál a dal-
%ích, kte!í ovlivnili hudební &ivot a sehráli velkou roli v d$jinách p!erov-
ské hudby. Z !ad P!erovan( vyrostli také vynikající dirigenti sv$tového
formátu, které uvádím s ostatními.

V P!erov$ p(sobil také chrámov' sbor p!i chrámu sv. Vav!ince, veden'
!adou vynikajících sbormistr(, po"ínaje Josefem +apkou Drahlovsk'm,
p!es Bed!icha Kozánka a& po Stanislava /aluda a varhaníka Karla Komár-
ka. Tomuto hudebnímu &ivotu dalo impuls zalo&ení p$veckého spolku „P-E-
RUB“ dne 21. zá!í 1862, ale i spolkové nebo d$tské sbory, jako sbor Svor-
nost v DTJ a sbor &actva DTJ, které oba zanikly v roce 1938. Je známo, &e
v roce 1866 v P!erov$ p(sobila smy"cová kapela brat!í Koblih(, podrob-
nosti o ní jsme v%ak nevypátrali. Potom následoval vznik kapely Jana Hocka
v Kozlovské ulici vedle malí!e Lenfelda. Jan Hock dostal 17. !íjna 1887 &iv-
nostensk' list na kapelnictví a v roce 1914 byla zalo&ena hudební %kola p!i
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p$veckém spolku „P!erub“. V roce 1919 za"ala hrát kapela pod vedením
Franti%ka Mi"íka, která získala v roce 1929 název /erotín. To u& od roku
1908 také hrála v P!erov$ dechová hudba „RUND“, která v P!erov$ p(so-
bila jako m$stská hudba pod vedením Franti%ka Runda, Josefa Jaro a dal-
%ích dirigent( a& do roku 1968. V DTJ vznikl také a p(sobil v letech
1921–1929 tambura%sk' soubor DTJ, jeho& dirigenty v%ak také neznáme.

V roce 1902 vznikla hudební %kola Jana Tomá%e B!e"ky na Mal'ch Novo-
sadech. V roce 1919 vznikl také sokolsk' sbor „Tyr%“ a pak zde hrával Mi"í-
k(v Jazzband. Velk' v'znam m$l i tane"ní soubor Melodie Jazz Rund,
pozd$ji následoval hudebník Slávek Ostrezí z Horního nám$stí se sv'm
souborem a kone"n$ t!i brat!i – trumpetisté Vladimír a Rostislav a pozau-
nér Jaroslav Ne"esaní z Trávníku se sv'm v'znamn'm souborem Comedy
jazz, veden'm Edou Piterkou, na kter' navazuje u& B!etislav Kramá! sv'm
slavn'm jazzov'm souborem KRAB, kter' uhájil v d$jinách moderní hud-
by v P!erov$ své vedoucí postavení.

V$ra Fi%mistrová v "lánku o p!erovsk'ch ochotnících (Sborník Státního
okresního archivu P!erov, 2003) pí%e o „Knize zápis( ochotnického divadla
v P!erov$“ z let 1863–1891, podle které hudební doprovod p!i divadelním
p!edstavení v roce 1880 obstarala Novotného kapela, která je uvád$na
i v roce 1884, kdy hrála ouverturu od Josefa +apky Drahlovského. Ale ji&
v letech 1885–1887 je volen sbormistr ochotnického spolku Bed!ich Kozá-
nek, kter' z!ídil ochotnickou hudbu. Av%ak roku 1888 u& spoluú"inkovala
vojenská kapela, kterou musel spolek zaplatit. Pozd$ji p!i divadelních p!ed-
staveních ú"inkoval ochotnick' orchestr za !ízení kapelníka Runda.
O Novotného kapele jsme ji& podrobnosti nena%li, z!ejm$ %lo o vydanou kon-
cesi k provozování hudby, jaká pozd$ji byla vydána na jméno Jan Hock nebo
Rudolf Haas "i Josef Janí"ek, ani& bylo uvád$no jméno dirigenta souboru.

#kolní orchestr zalo&en' v r. 1922 J. Jirkou, archiv autora
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To v%echno bylo podhoubím pro nástup mnoha dirigent(, kapelník(
a sbormistr( v P!erov$. Jsou to v'znamné p!erovské osobnosti, a, u& prv-
ní tv(rce symfonického orchestru Jind!ich Hrbá"ek, tv(rce symfonického
orchestru P!erubu v P!erov$, velmi populární Jo&ka Gardavsk', nebo diri-
gent lond'nské filharmonie Vilém Tausk', pak dirigent +eské filharmonie
Vladimír Válek, zakladatel Severá"ku a sbormistr liberecké opery Milan
Uherek, pra&sk' sbormistr P$veckého sdru&ení pra&sk'ch u"itel( resp. u"i-
telek po vzoru Moravy (PSPU) Jan Kasal, dirigent brn$nské opery Fran-
ti%ek Neumann a mnoho dal%ích v'znamn'ch a zaslou&il'ch dirigent(, kte-
!í odvedli svou práci ve prosp$ch hudebního &ivota na Morav$ a v celé
republice. Ale vznikly i tzv. %kolní orchestry. Uvedu jen jeden, jeho& foto-
grafie se zachovala, v roce 1922 zalo&il profesor 2. ro"níku p!erovské
obchodní %koly J. Jirka smy"cov' orchestr ze sv'ch &ák(.

Mnoho z t$chto dirigent( jsem osobn$ poznal p!i své hudební "innosti
a mohu jejich zásluhy a kvality potvrdit. V&dy, P!erov byl také kolem roku
1911 sídlem P$veckého sdru&ení moravsk'ch u"itel( (PSMU), které dirigo-
val Ferdinand Vach z Brna a Jan #oupal z Brna, ale P!erov byl také místem,
kde PSMU nacvi"ovalo se sv'mi u"iteli aneb u"itelkami a kde se p!ipravo-
val mu&sk' sbor Moravan se sv'm brn$nsk'm dirigentem Josefem Veselkou,
kter' tento vynikající sbor roku 1931 zalo&il a a& do roku 1979 vedl.

Dne 6. zá!í 1934 se konala v akciovém pivovaru v P!erov$ ustavující val-
ná hromada spole"enstva kapelník( pro obvod obchodních komor v Olo-
mouci a Opav$ se sídlem v Kojetín$, co& sv$d"í i o snaze sjednotit organi-
zaci !ízení hudeb na severní Morav$.

Dokladem kvality místních dirigent( je, &e p$veck' spolek P!erub ama-
térsky nacvi"il a provedl, i kdy& n$kdy se spolkem /erotín z Olomouce,
v P!erov$ vedle slavn'ch vokálních d$l, jako jsou Dvo!ákova díla Hymnus

Komorní trio s doprovodem houslí. Zleva Zlatu%e Karlíková (housle), Ludmila
Zapletalová-Jirková (zp$v), sedící Marie Smetanová (zp$v), Rudolf Machá"ek

(um$leck' vedoucí), Libu%e Ludíková (zp$v), jaro 1955. Archiv autora
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"eského rolnictva, Stabat mater, Svatební ko%ile "i Svatá Ludmila i Fibi-
chovu Jarní romanci nebo Smetanovu +eskou píse) v M$stském dom$
v P!erov$, i opery – Bizetovu Carmen, Blodkovu V studni, Dvo!ákovy Tvr-
dé palice, Smetanova Dalibora, Hubi"ku a Prodanou nev$stu i Kova!ovi-
cova Krále Oidipa nebo d$tskou operu Jaroslava K!i"ky na slova Josefa
+apka „Tlust' prad$de"ek“ nebo Drahlovského d$tskou zp$vohru „Past'-
!i betlém%tí“.

Nesmíme zapomenout ani na "innost Janí"kovy krojované hanácké hud-
by z P!edmostí, která hrála p!i ka&dé slavnosti nebo pr(vodu v P!erov$ a na
Hané, ale také ve Vídni i v Praze v roce 1947 na Moravském plese nebo 1948
na sokolském sletu, ale i v roce 1968 p!i pochodu v ulicích Prahy p!i p!í-
jezdu P!erovan( na oslavy stého v'ro"í zalo&ení Národního divadla.

Nakonec vzpomenu krom$ Comedy jazzu a orchestru KRAB, hrajícího na
koncesi R. Haase, také populární soubor houslisty Ladislava T%pona a kla-
víristy Oskara Sovy v kavárn$ Grand hotelu, nebo dal%í skupiny, jako byl
Ostrezího tane"ní Janí"k(v orchestr nebo tane"ní soubor Pavla Nováka i Aca-
demic Jazz Band P!erov s jeho um$leck'm vedoucím ing. O. Smejkalem (hrál
od roku 1958), které u& v%echny pat!í do skupiny jazzové hudby.

P!ehled p!erovsk(ch dirigent", kapelník" a sbormistr"

BE.A Antonín
! 10. 5. 1878 Brodek u P!erova, † 3. 3. 1948 P!erov

U"itel v P!erov$ 1921–1937. Byl zp$vákem-tenoristou, zakládajícím "le-
nem a sólistou PSMU, dirigentem p$veckého sboru Jaroslav v Kojetín$,
vyznamenan' zlatou medailí P$vecké obce "eské.

BENÍ+EK Eduard
! 16. 6. 1875 Radslavice, † 20. 2. 1963 Velké Prosenice u P!erova
/ák zakladatele PSMU Ferdinanda Vacha, u"itel, pozd$ji !editel m$%-

,anské %koly v P!erov$, autor %kolních u"ebnic a v'born' hudebník, autor

+inní "lenové P!erubu v roce 1912. SOkA P!erov
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"etn'ch pochod( na motivy národních písní. Vystupoval v kvartetech jako
houslista a violista, dirigent p$veck'ch sbor(. Sbormistr P!erubu v roce
1918 a po válce sboru Svornost.

B%E)KA Jan Tomá&
! 11. 3. 1861 P!erov, † neznámo

Majitel hudební %koly od roku 1902 v ulici Novosady "p. 846. Vyu"oval
na housle, violu, violoncello, kontrabas, piano, harmonium, d$jiny hudby
a harmonii. Jeho u"itelem byl Josef +apka Drahlovsk' a Josef Kobliha, na
jeho v'voj m$l vliv houslista Franti%ek Ond!í"ek. Jeho &áky byli Franti%ek
Mi"ík, Jind!ich Hrbá"ek, Jo&ka Gardavsk'.

)APKA DRAHLOVSK/ Josef
! 13. 12. 1847 Drahlov u Olomouce, 
† 11. 6. 1926 P!erov

Absolvent gymnazia v Olomouci a varhanické
%koly v Praze. Hudební skladatel a varhaník, sbor-
mistr P!erubu a sboru spolku Vlasta, u"il 21 let
zp$v na gymnáziu v P!erov$, napsal p!es 200
hudebních d$l, která ve své dob$ byla velmi popu-
lární. Dále slo&il p$t díl( Moravsk'ch tanc(
(1895), dva díly Moravsk'ch dvojzp$v( a t!i díly
Moravsk'ch trojzp$v( (1895), dále napsal osmnáct
m%í a Te Deum a Litanie i Ne%pory, n$kolik skla-
deb církevních a klavírních, dva díly mu&sk'ch

sbor(. V symfoniích, kantátách a oratoriích mu byl vzorem Antonín Dvo-
!ák, i kdy& jeho úrovn$ nikdy nedosáhl. Skládal zp$vohry a chrámové sklad-
by. Zhudebnil Sen hanácké nev$sty, Písn$ hanácké, Národní tance, melo-

1. koncert KRAB, M$stsk' d(m 1944
zadní !ada: +ech, Spá"il, Kmak, Bauer, Válek, Ne"esan', Mrázek; p!ední !ada:
Dan$k, Bauerová, #vábenská, Hru%ková, Goji%-Turek, Tovary%, H(la, #romota,
Popelka, Kulfirst, Hru%ka; vedoucí a dirigent B!etislav Kramá!. SOkA P!erov

Josef +apka Drahlovsk',
SOkA P!erov
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die Luha"ovsk' kópele a dal%í. V chrámové hudb$ byl stoupencem caecili-
anismu. Od roku 1871 byl varhaníkem a !editelem k(ru u sv. Vav!ince
v P!erov$. Provedl jako dirigent Stabat Mater od Antonína Dvo!áka, #t$d-
r' den a #vandu od Bendla, V studni od Blodka. V ocen$ní zásluh o m$sto
P!erov byla jedna z ulic pojmenována jeho jménem. V Jate"ní ulici na dom$,
kde bydlil, byla umíst$na pam$tní deska.

DLOUH/ Jaromír, PhDr.
! 7. 1. 1929 v Brn$, &ije v Brn$

Studoval reálné gymnazium v P!erov$ a maturoval v roce 1948 ve t!íd$
prof. Dr. Josefa Svobody, pak studoval hudební v$dy na filozofické fakult$
v Brn$ 1948–1953. Studoval hudební v$du, teatrologii, folkloristiku. Je
skladatel a hudební nakladatel, ve skladb$ byl &ákem V. Vignatiho, T. Fre-
%i a H. Jelinka ve Vídni. V mládí dirigoval orchestr mláde&e a orchestr &ák(
hudební %koly P!erub. P(sobil v bratislavském rozhlase, od roku 1965 se
v$nuje skladb$ jako svobodnému povolání. V letech 1985–1991 organiza"-
ní tajemník Asociace hudebních um$lc( a v$dc( (p!edtím Svaz "esk'ch
skladatel( a koncertních um$lc(). Roku 1991 zalo&il první soukromé
hudební nakladatelství na Morav$ Editio Moravia v Brn$, zam$!ené p!e-
dev%ím na soudobou hudbu a instruktivní literaturu, které vede jeho syn
Mgr. Martin Dlouh'. V kompozici se orientuje na scénickou, filmovou a tele-
vizní hudbu (kolem 250 titul(). Spolupracuje autorsky s p!edními jazzo-
v'mi orchestry. Slo&il n$kolik kompozic vá&né hudby, dva smy"cové kvar-
tety (1981 a 1988), Pocta Janá"kovi pro smy"cov' orchestr (1994)
a Concerto grosso pro bigband a symfonick' orchestr (1986). Z hudby pro
televizi byla nejúsp$%n$j%í ta k t!ináctidílnému seriálu Vivat Be)ovsk'
(1975). Nyní je intendantem ka&doro"ního Festivalu Leo%e Janá"ka v Luha-
"ovicích.

Leo% #vagera !ídí Moravskou filharmonii na Festivalu v Olomouci p!i doprovodu
spojen'ch &ensk'ch sbor(. SOkA P!erov
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FOJTOVÁ Kamila Bc.
! 8. 8. 1976 +eská Lípa, &ije v Brn$, na zkou%ky dojí&dí do P!erova

Vede smí%en' p$veck' sbor VOKÁL od 1. 9. 1999 dodnes. Vystudovala
JAMU v Brn$, obor dirigování p$veck'ch sbor( u prof. Lub. Mátla a 2006
ukon"ila studium dirigování orchestr(. Absolvovala t!ikrát mezinárodní
sout$&e Svátky písní Olomouc, kde se umístnila ve zlatém a st!íbrném pás-
mu, a koncerty v Ma*arsku, N$mecku a Nizozemí.

GARDAVSK/ Josef
! 24. 10. 1904 Hole%ov, † 14. 7. 1961 P!erov

Byl &ákem J. T. B!e"ky, 1930–1942 sbormistr
a dirigent P!erubu. Zakladatel a dirigent symfo-
nického orchestru P!erubu, pracoval v P!erov$
jako vedoucí osv$tové besedy – vlastiv$dn' pra-
covník. Jako dirigent p(sobil za n$mecké okupa-
ce, kdy& po dirigování Mé vlasti od B. Smetany
políbil p!i potlesku na záv$r partituru. Pozd$ji
jako "len KS+ v roce 1948 si pokazil renomé jako
vrchní !editel p!erovsk'ch zálo&en ostr'm kádro-
váním p!erovsk'ch pen$&ních ústav(. Jako diri-
gent provedl Blodkovu operu V studni, Smetano-

vu Mou vlast a n$kolik dal%ích symfonick'ch d$l. Byl "estn'm "lenem
p$veckého sdru&ení P!erub.

GEBAUER Jan (Johny)
! 1905 P!erov, † 1974 P!erov

Sprintér a zakladatel atletiky SK P!erov, jeden z tv(rc( stadionu SK
P!erov za rybníkem, v'born' krasobrusla! a hokejista, zp$vák. P(vodn$
"len souboru „The Original Charlie Jazzband“ m$l od roku 1926 &ivno-
stenské oprávn$ní pro sv(j soubor „Johny and His Orchestra“ a hrával na
plesech a sportovních karnevalech. Byl to vlastn$ jazzov' orchestr, jak'
neexistoval po celé st!ední Morav$. Gebauer v n$m hrál na kytaru a ban-
jo i zpíval, na housle v jeho souboru hrál i Franti%ek Mi"ík, kter' míval
sv(j hudební soubor, a také Vilém Tausk', pozd$j%í kapelník Královské
opery v Lond'n$. Orchestr ukon"il svou "innost v roce 1935.

HAAS Rudolf
data narození a úmrtí chybí

P!ihlásil svou koncesi na hudbu, kterou pou&íval i B!etislav Kramá! pro
sv(j KRAB a dal%í hudebníci v P!erov$.

HALMA Old!ich
! 10. 12. 1907 P!erov, † 21. 3. 1985 Uherské Hradi%t$

Pedagog, sbormistr a dirigent. -ídil studentsk' sbor v P!erov$, P$vec-
ké sdru&ení v Uherském Brod$ a p$veck' spolek Svatopluk v Uherském
Hradi%ti, od roku 1939 "len PSMU, od 1972 jako hlavní dirigent a um$-
leck' vedoucí Slováckého symfonického orchestru v Uherském Hradi%ti.
Je autorem úprav lidov'ch písní pro mu&sk', &ensk', d$tsk' a smí%en'
sbor, scénické hudby a drobn'ch p!íle&itostn'ch skladeb v Uherském Hra-
di%ti, kde &il.

Josef Gardavsk',
SOkA P!erov
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HOCK Jan
! 24. 6. 1861 P!erov, † nezji%t$no

Obdr&el 17. 10. 1887 &ivnostensk' list na kapelnictví. Sídlil v Kozlovské
ulici "p. 1072. Jeho kapela byla na Hané velmi populární.

HRBÁ)EK Jind!ich, JUDr.
! 27. 5. 1890, † 13. 9. 1964 P!erov

Byl &ákem J. T. B!e"ky, absolvoval "ty!i t!ídy
gymnázia v P!erov$, u"itelsk' ústav v P!íbo!e
a v$noval se u"itelství na obecné %kole. Od 1919
se stal u"itelem na m$%,anské %kole chlapecké
v P!erov$ a tam rozvinul své hudební nadání.
Roku 1920 vykonal státní zkou%ku a získal zp(-
sobilost vyu"ovat zp$v na st!edních %kolách a u"i-
telsk'ch ústavech, 1920 se stal sbormistrem P!e-
rubu a v letech 1920–1922 p(sobil jako !editel
hudební %koly P!erub a vystupoval jako sólov'
houslista. Z ochotník( sestavil padesáti"lenn'
orchestr, kter' m$l sv(j koncert 7. 11. 1920
v M$stském dom$ ze skladeb A. Dvo!áka a V. Blodka. Slo&il také operety
Husa!i a Klub mládenc( a pohádkovou zp$vohru z ruského &ivota, která
byla provedena v b!eznu 1922 za spolupráce &ák( hudební %koly, &ák(
obchodní %koly a tane"ní %koly A. Psotové. V roce 1921 vydal tiskem v Lip-
sku Fantasie na slovácké lidové písn$. Byl autorem hudby k pohádce Mod-
ré království, slavnostního pochodu a Hanáck'ch p$sni"ek pro &ensk' sbor.
V lednu 1935 byl promován v Brn$ doktorem práv a !ídil t!íset"lenn' d$t-
sk' sbor s dechovou hudbou, 1930–1936 byl "lenem moravské zemské %kol-
ní rady, pak komisa!em rektorátu vysoké %koly bá)ské v P!íbrami a od !íj-
na 1939 okresním %kolním inspektorem v P!erov$, pak !editelem %koly
v Tova"ov$. Jako d(chodce v letech 1949–1950 u"il na vy%%í sociáln$ v'chov-
né %kole v P!erov$. Byl také redaktorem "asopisu pro pou"ení o %kolsk'ch
zákonech „Ob"an a %kola“ a od 1932 vydával „Rádce u"itelstva“ a „Otázky
dne%ka“, dále vy%lo jeho N$kolik kapitol o chrámové hudb$ a zp$vu apod.

JANÍ)EK Josef
! 26. 2. 1897 P!edmostí, † 7. 7. 1972 P!edmostí

P(vodn$ zalo&il v P!edmostí dechovou hudbu P. Josef Pospí%il. Jeho hud-
bu p!evzal jednoruk' kostelník Josef Janí"ek, kter' z ní vytvo!il krojova-
nou hanáckou hudbu mláde&e, která m$la 45 hoch( a d$v"at. Hudba hrá-
vala p!i v%ech slavnostech a pr(vodech, pozd$ji i na Moravském plese
v Praze, na sokolském sletu 1948 v Praze a podnikla zájezdy do Polska
a Vídn$. Doprovázela i P!erovany – náv%t$vníky Národního divadla v Pra-
ze p!i oslavách 100 let od zalo&ení divadla. Po smrti Josefa Janí"ka hudbu
p!evzal jeho syn Old!ich Janí"ek, po jeho& smrti 27. 2. 1982 hudba zanikla.

JE0EK )en'k
! 6. 6. 1898 P!erov, † 7. 7. 1978 #ternberk

P!i studiu gymnázia v P!erov$ jej ovlivnil prof. Ferdinand Van$k, kter'
ho vyu"oval zp$vu. Roku 1917 byl odveden na italskou frontu, po válce stu-
doval obchodní akademii v Olomouci a pracoval u &eleznice, kde slou&il jako

Jind!ich Hrbá"ek,
SOkA P!erov
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vrchní inspektor. Byl dirigentem, básníkem, v$no-
val se sportu v DTJ, kde hrál tenis. Také byl tre-
nérem kopané SK P!erov. V roce 1928 sestavil
z %esti- a& dvanáctilet'ch &ák( d$tsk' sbor DTJ,
kter' vystupoval na spolkov'ch slavnostech v P!e-
rov$ i okolí a 1930 vystoupil i v Praze jako sedm-
desáti"lenn' sbor. V roce 1934 !ídil smí%en' sbor
Svornost, byl autorem "etn'ch text( ke sborov'm
skladbám, mj. „Rodnému m$stu“, kterou zhudeb-
nil Vilém Tausk'. D$tsk' sbor byl v roce 1938 roz-
pu%t$n. Sám dirigent se stal redaktorem "asopisu
Akordeon, byl odbojov'm pracovníkem za 2. sv$-
tové války a autorem text( ke sbor(m. Kolem

roku 1970 se stal trenérem kopané &ák( TJ Meopta P!erov.

JIRKA Jan, JUDr.
! 12. 9. 1925 P!erov, &ije v Praze, je autorem tohoto "lánku

Byl &ákem hudební %koly P!erub v klavírní t!íd$ Karla Ma!íka a pozd$-
ji v klavírní a varhanní t!íd$ Old!icha Placara a u"il se na housle a na vio-
lu ve t!íd$ Josefa Berana. Na violu hrál ve filharmonii P!erubu v letech
1942–1944 na n$kolika koncertech. Jako student gymnázia v roce 1942 zalo-
&il salónní orchestr, kterému nebylo vydáno za války povolení k "innosti.
V roce 1943 proto zalo&il padesáti"lenn' orchestr mláde&e, kter' v dob$
p(sobnosti Kuratoria pro v'chovu mláde&e po dohod$ s p!erovsk'm pov$-
!encem Pavlem Mezihorákem, atletem SK P!erov, za kter' dirigent Jirka
závodil, garantoval ka&dému p!ihlá%enému a v orchestru p(sobícímu chlap-
ci nebo d$v"eti do 18 let osvobození od na!ízené povinné docházky do cvi"e-
ní mláde&e Kuratoria a na povinné politické p!edná%ky. Tím si zajistil mo&-
nost v'b$ru nejlep%ích houslist(, p!evá&n$ &ák( hudební %koly P!erub,
a také mu to umo&nilo pozd$ji p!eformovat orchestr mláde&e na &ákovsk'
orchestr hudební %koly. Podobn$ vytvo!il d$tsk' sbor, kter' dirigovali u"i-
telé Emil Schneider a Eduard Zemánek (oba také atleti). Orchestr poprvé
vystoupil 29. 4. 1944 v p!erovské sokolovn$ ve dvou vystoupeních, kdy& si
p!edtím vynutil odstran$ní v'zdoby jevi%t$ hákov'mi k!í&i. Orchestr hrál
i jeho píse) „Ty zdráhá% se, mám odejíti?“ na slova Jaroslava Vrchlického,
kterou zpíval Miroslav #uba a která byla tehdy na Hané populární. Proto-
&e byl vydán v srpnu 1944 nacisty zákaz konání divadel a koncert( v rám-
ci „Totaleinsatz“, mohl své koncerty organizovat u& jen v rámci okresu. Po
maturit$ v kv$tnu 1944 se vzdal dirigování, které p!evzal p!echodn$ flét-
nista orchestru a klavírista Milan Uherek. Po bombardování P!erova v%ak
uspo!ádal koncert ve prosp$ch po%kozen'ch jako „Den ob"anské pomoci“
v listopadu 1944 v M$stském dom$ a pak v P!edmostí, Vlko%i a Tova"ov$.

Po maturit$ byl p!ijat na brn$nskou konzervato! díky p!ímluv$ J. B.
Foerstera na dirigentské odd$lení, av%ak od 1. 9. 1944 byly odborné %koly,
a tedy i konzervato!e, uzav!eny nacisty. V prosinci 1946 vytvo!il smí%en'
studentsk' sbor, kter' s orchestrem dirigoval na k(ru chrámu sv. Vav!in-
ce a kostela sv. Michala na #í!av$ o Vánocích 1946 m%i. O tehdej%ích vzta-
zích mezi hudebníky sv$d"í, &e za perfektní nastudování si vyslou&il od
!editele k(ru Stanislava /aluda zákaz vystoupit kdykoliv na k(r proto, &e
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v orchestru dovolil hrát vynikajícímu trumpetistovi u"iteli Vladimíru Ne"e-
sanému, "lenu Comedy jazzu, na trubku jazzového typu. Po válce vystu-
doval práva na Karlov$ univerzit$ a k hudb$ se u& trvale nevrátil. Skládal
u& jen p!íle&itostné zn$lky, nap!. k mistrovství sv$ta ve stolním tenisu
1963, mistrovství sv$ta v ledním hokeji, mistrovství sv$ta v um$lecké gym-
nastice 1965, "i mistrovství republiky v atletice 1974. Napsal a tiskem také
vydal v roce 1963 hudbu k pódiov'm vystoupením t$lov'chovn'ch jednot
od Jaroslava Vévody.

KAHOVEC Jan, Dr.
! 1844 Zálu&í u Bavorova, † 22. 2. 1922 Lu"enec

Zp$vák a sbormistr P!erubu, jeho& byl p!edsedou a od roku 1907 "est-
n'm "lenem, první sbormistr p$veckého odboru spolku Vlasta, p(sobil
1875–1906 na st!ední hospodá!ské %kole v P!erov$. Provedl 9. 12. 1906
Blodkovu operu „V studni“. Sbormistrem zp$váckého odboru spolku Vlas-
ta byl v letech 1883–1893 a 1898–1904.

KASAL Jan
! 4. 6. 1923 P!erov, &ije v Praze

Absolvent reálného gymnázia P!erov, maturo-
val 1943 ve t!íd$ prof. Otakara Tlustého, sbor-
mistr, hudební skladatel, dirigent p$veckého sbo-
ru P!erubu 1943–1945, 1945–1949 studoval
dirigování a skladbu na konzervato!i v Praze
u profesor( M. Dole&ila, P. D$de"ka, A. Klímy,
V. Talicha a Fr. Píchy. V letech 1946–1948 byl
zástupcem sbormistra pra&ského Hlaholu,
1948–1949 sbormistrem P$veckého sdru&ení pra&-
sk'ch u"itelek a dirigentem Orchestrálního sdru-
&ení pra&sk'ch u"itel(, 1957–1959 um$leck'm
vedoucím P$veckého sboru "s. rozhlasu, 1958–1959 um$leck'm vedoucím
P$veckého sdru&ení pra&sk'ch u"itel(. V letech 1960–1961 a 1980–1992
byl dirigentem pra&ského Hlaholu, 1960–1965 sbormistrem a dirigentem
v +s. státním souboru písní a tanc( v Praze, 1965–1987 pracoval jako peda-
gog na pra&ské konzervato!i, u"il sborov' zp$v, dirigování, intonaci, jako
vedoucí skladatelsko-dirigentského odd$lení, dirigent Komorního a Sym-
fonického orchestru, 1980–1984 byl um$leck'm vedoucím Vysoko%kolské-
ho um$leckého souboru Karlovy univerzity v Praze, 1987–2003 pedagogem
na Základní um$lecké %koly J. J. Bendy v Benátkách nad Jizerou.

Umístil se na 1. míst$ na Mezinárodním sborovém festivalu 1967 v Den
Haagu s PSPU a na 2. míst$ na Mezinárodním sborovém festivalu 1976
v Corku (Irsko) s PSPU, na 1. míst$ INFAS 1983 v Pardubicích s VUS UK
Praha. Byl "lenem poroty festivalu 1979 v Den Haagu i sout$&e SP# v Kar-
lov'ch Varech, Jihlav$, Klatovech a Vlachov$ B!ezí. Vedl kurz sbormistr(
v Pardubicích 1993–1995, kurz o interpretaci renesan"ní hudby na kon-
zervato!i v Tbilisi (Gruzie) 1972 a p!edná%el na ÚJEP v Ústí nad Labem
v rámci Mezinárodních sympozií o sborovém zp$vu v letech 1995, 1997,
1999 a 2001. Slo&il kantáty „Turecká nev$sta“ (1965), „Seneca – quatuor
sentantiae“ (2003), symfonick' „+esk' triptych“ (1966), orchestrální p!e-
dehru „Kóta 218“ (1969), cykly sólov'ch písní (1973 a 1984), klavírní sklad-
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by (Suita z roku 1941–1945), Kaleidoskop (1972), pásmo koled „Aj, dnes
v Betlém$“ pro sbor, komorní orchestr a recitátora, &enské a mu&ské sbo-
ry a úpravy lidov'ch písní pro d$tsk' a &ensk' sbor 1960–1998.

KOVANDA Stanislav
! 28. 1. 1878 Nedv$zí, † 27. 2. 1954 Brno

Básník a spisovatel, sbormistr P!erubu za války 1916 a 1918, p(sobil
%est let na gymnáziu, pozd$ji !editelem ve Zvolenu, kde dirigoval Pohron-
ské p$vecké sdru&ení. V letech 1917–1919 p!edseda spolku P!erub.

KOZÁNEK Bed!ich
! 17. 7. 1864 P!erov, † 12. 2. 1913 Olomouc

Pocházel z p!erovské muzikantské rodiny
Kozánk(. Václav Kozánek byl hudebním organi-
zátorem a spoluzakladatelem p$veckého spolku
P!erub a v letech 1869–1870 p!edsedou spolku,
jin'mi "leny rodiny byli Ji!í Kozánek (1895–1978),
Václav Kozánek (1876–1921). Po absolvování 7.
t!ídy gymnázia pracoval jako písa! a v srpnu 1881
ode%el na varhanickou %kolu. Po dvou letech se
vrátil do P!erova, proto&e m$l mo&nost získat ve
farním kostele u sv. Vav!ince místo varhaníka,
kter'm pak byl 29 let a& do své smrti. Jeho nad-

!ízen'm byl Josef +apka Drahlovsk', 1896 cht$l vést m$stskou hudbu, ale
byl nedostatek hudebník( ve m$st$.

Dirigent, hudební skladatel, pedagog, autor kdysi populární „Praktic-
ké %koly hry na housle“ (vydané v P!erov$ 1908), 12. 9. 1880 zakladatel
hudební %koly, která trvala a& do roku 1913. Od roku 1884 a& do smrti 1913
byl v P!erov$, kde u"il zp$v 1898–1905 na gymnáziu a na dív"ím pedago-
giu a p(sobil jako sbormistr sboru Svornosti. Slo&il mnoho skladeb, nap!.
Pochod cyklist(, Pochod peka!(, Pochod ko!ená!( a Pochod sládk(. V roce
1888 byl II. sbormistrem P!erubu. Jméno Bed!icha Kozánka nese od roku
1995 Základní um$lecká %kola v P!erov$, Trávník "p. 1 014.

KRAMÁ% B!etislav
! 6. 3. 1916 P!erov, † 9. 6. 2002 Paseka

Zakladatel a vedoucí jazzového orchestru KRAB, kter' zalo&il 1944 jako
tane"ní orchestr mlad'ch lidí na koncesi Rudolfa Haase, soubor se brzy
stal populárním. V orchestru se vyst!ídalo do roku 1958 celkem 64 hudeb-
ník( a 12 "len( z nich zvolilo profesionální dráhu. P(sobil v n$m mj. Slá-
vek Ostrezí, Rudolf Neuwirt z orchestru mláde&e 1944, basista Rudolf
Neuls, klavírista a hudební aran&ér JUDr. Vladimír +ech, brat!i Ne"esa-
ní z Comedy jazzu a dal%í. Orchestr se roze%el v roce 1963.

LEIBNER Jan
! 13. 7. 1933 Bouzov, okr. Olomouc, &ije v P!erov$

Syn varhaníka v Bouzov$, u kterého se u"il na varhany a klavír. Stu-
doval brn$nskou konzervato! (hru na varhany a dirigování), pak studoval
JAMU do roku 1958. Je%t$ v Brn$ zalo&il &ensk' p$veck' sbor Krásnohor-
ská, kter' !ídil t!i roky. Zpíval také v p$veckém sboru Moravan, kde byl
dirigentem jeho profesor z konzervato!e Josef Veselka. Od zá!í 1960 nastou-
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pil na st!ední pedagogickou %kolu v P!erov$, 1967–1977 p(sobil jako sbor-
mistr P!erubu i jako sbormistr Moravanu v Krom$!í&i a sboru Smetana
v Hulín$. Od ledna 1977 p!i%el do smí%eného sboru Vokál, kde p(sobil do
1994. V té dob$ získal mnohá uznání. Na pedagogické %kole v P!erov$ nyní
!ídí dív"í sbor Kantiléna. Upravuje také lidové písn$ pro smí%en' sbor. Za
!ízení Leibnera získal Vokál zejména Bronzová pásma v sout$&i Písn$ p!á-
telství 1978 a 1979, st!íbrná pásma v sout$&i Písn$ p!átelství 1982 a 1985
a Zlatá pásma sout$&e Písn$ p!átelství 1980 a 1989 a dále st!íbrnou meda-
ili Leo%e Janá"ka 1977 a 1988.

MACHÁ)EK Rudolf
! 16. 11. 1897 Be)ov u P!erova, 
† 11. 2. 1969 P!erov

Studoval na gymnáziu v P!erov$ a pak na u"i-
telském ústavu v Krom$!í&i, kde se nau"il hrát na
klavír, varhany a housle. Jako u"itel u"il na %ko-
le v rodném Be)ov$, pak p!e%el na m$%,anskou
%kolu v Horní Mo%t$nici, z!ízenou v roce 1919,
a jako "len sokolské jednoty zalo&il p$veck' krou-
&ek, jeho& byl dirigentem. Po p$ti letech byl p!e-
lo&en na men%inovou m$%,anskou %kolu ve Valti-
cích, kde soupe!ily "eské a n$mecké %koly (650
+ech( na 2 600 N$mc(). 1926–1936 byl varhaní-
kem klá%terního kostela Milosrdn'ch brat!í, kde také nacvi"oval vokální,
smy"cov' a dechov' doprovod slavnostních váno"ních m%í a také vyu"oval
hudební v'chovu na m$%,anské %kole a na +eské státní rolnické ovocnic-
ko-vina!ské %kole. Tam m$la %kola sv(j &ákovsk' p$veck' sbor, kter' po!á-
dal ve!ejné produkce i v B!eclavi, Poho!elicích, Sedlci a v brn$nském diva-
dle. Pak se p!est$hoval do Hru%ovan, kde se stal !editelem nov$ z!ízené
m$%,anky. V roce 1938 p!i záboru Sudet ode%el do P!erova, kde se ihned
stal v p$veckém oddílu Sokola zástupcem dirigenta sboru Tyr%. V roce 1962
se stal p!edsedou Osv$tového domu v P!erov$ a v$noval se p!erovské hud-
b$ a& do své smrti.

V tomto období zalo&il Komorní trio s doprovodem houslí, které za"alo
zpívat asi od roku 1951 ve slo&ení Ludmila Jirková, pozd$ji Zapletalová (2.
hlas), Libu%e Ludíková (3. hlas) a Marie Smetanová (1. hlas). Na housle
doprovázela Zlatu%e Karlíková, roz. Jordánová. Rudolf Machá"ek byl um$-
leck'm vedoucím, dirigentem i autorem úprav lidov'ch písní. Trio bylo vel-
mi populární na P!erovsku a zpívalo p!edev%ím lidové písn$, ale také kla-
sické, nap!. 6. 4. 1952 v /erotínov$ zámku p!i oslav$ 360. v'ro"í narození
J. A. Komenského jeho píse) „Ó, nestihlá moudrosti“ z kancionálu J. A.
Komenského. V sout$&i komorních hudebních soubor( trio v roce 1955
postoupilo do celostátní sout$&e. Trio se rozpadlo po p$tiletém p(sobení
v roce 1956 odchodem L. Zapletalové do Opavy.

MARTÍNEK Franti&ek
! 22. 9. 1859 Skrbe), † 9. 11. 1898 P!erov

Sbormistr Moravské besedy v Praze, p!edtím 1885–1888 a 1892 sbor-
mistr p$veckého spolku /erotín v Olomouci, 1892–1898 profesor gymnázia

Rudolf Machá"ek,
SOkA P!erov



88

v P!erov$, 1893–1898 sbormistr P!erubu. Roku 1897 provedl zimní kon-
cert na po"est práv$ zem!elého "estného "lena P!erubu Karla Bendla.

MA%ÍK Karel
! 11. 8. 1882 Mod!any u Prahy, 
† 11. 7. 1956 P!erov
/ák Antonína Dvo!áka. Hudební skladatel,

pedagog, sbormistr P!erubu 1922–1925, 1927–
1928 byl také sbormistrem v p$veckém odboru
Sokola „Tyr%“ 1928–1941, zakladatel &enského
p$veckého sboru, autor klavírních a sborov'ch
skladeb Písn$ ptá"ete, Hanácké písn$, +esk'
tanec, Svatební jitro, State"n' jonák a dal%ích.
V letech 1908–1914 p(sobil na hudební %kole
v Baku na Kavkaze jako u"itel klavíru a teoretic-
k'ch p!edm$t(, od 1922 do 1942 byl !editelem

m$stské hudební %koly v P!erov$, která v dob$ jeho p(sobení m$la 14 t!íd.

MI)ÍK Franti&ek
! 25. 4. 1894 P!erov, † 27. 7. 1975 P!erov

Byl &ákem J. T. B!e"ky. V roce 1919 byl mezi zakladateli kapely, která
se naz'vala p(vodn$ /elezni"ní filharmonie. Byli to vlastn$ n$kte!í pod-
d(stojníci vojenské hudby 57. p$%ího pluku v P!erov$, kte!í vstoupili v mís-
t$ do slu&by u dráhy nebo po%ty. Ve voln'ch chvílích se seskupili v popu-
lární hudební krou&ek, získali si velkou oblibu a p!íze) hudbu milujícího
obyvatelstva. Byla tak vytvo!ena uniformovaná /elezni"ní hudba, jejím&
kapelníkem se stal Václav +apek. Pozd$ji dostala název /erotín. Zalo&il
také Mi"ík(v Jazzband a byl u"itelem hry na housle v m$stské hudební
%kole P!erub.

NEUMANN Franti&ek
! 16. 6. 1874 P!erov, † 25. 2. 1929 Brno

Dirigent a hudební skladatel, po studiu v Lipsku na konzervato!i
1896–1897 p(sobil n$kolik let jako divadelní kapelník v N$mecku, Liber-
ci a Teplicích, od roku 1919 byl %éfem brn$nské opery, kter'm se stal na
návrh Leo%e Janá"ka. Stal se propagátorem jeho d$l. Uvedl v Brn$ !adu
novinek, jako byla #árka od Leo%e Janá"ka, D$d(v odkaz od Vít$zslava
Nováka nebo Legenda z Erinu od Otakara Ostr"ila. Stal se také profeso-
rem dirigování na konzervato!i v Brn$. K jeho &ák(m pat!í mj. Z. Chala-
bala a B. Bakala. Je pochován v Prost$jov$.

OSTREZÍ Slávek (Stanislav)
! 23. 11. 1923 P!erov, † 22. 4. 2001 Praha

P(sobil jako hudební skladatel, texta!, noviná!, p!íle&itostn' dirigent
tane"ních soubor(. Pozd$ji se odst$hoval z P!erova do Prahy. V roce 1968
se stal p!edsedou Svazu "s. texta!(, pak se v$noval nakladatelství PAN-
TON, které zalo&il a pat!il k nejznám$j%ím tv(r"ím osobnostem v oblasti
lidové tane"ní písni"ky p!edev%ím sv'mi poetick'mi texty, v nich& se zrcad-
lí láska k rodné zemi, lidem a k mate!skému jazyku. Zalo&il v roce 1952
"ty!"lenn' tane"ní Janí"k(v orchestr na koncesi kapelníka Janí"ka z P!ed-
mostí. V roce 1991 vydal gramodesku se sv'mi skladbami „Krajinou mlá-
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dí“ pro dechovku a v autorské sout$&i Vratislavická nota získal první cenu
za texty skladeb tango „Krajinou mládí“, val"ík „My dva a !eka“ o !ece
Svratce a polka „Je to tady“.

PLACAR Old!ich
! 16. 9. 1921 Pozo!ice u Brna, † 29. 1. 1999 Brno

Dirigent, varhaník, korepetitor a hudební skla-
datel. K hudb$ ho p!ivedl jeho otec, díky svému
u"iteli Fr. Pokornému slo&il u& v 15 letech zkou%-
ku na brn$nskou konzervato!, kde nav%t$voval
varhanní a dirigentské odd$lení. Po absolvování
v roce 1942 nastoupil místo v M$stské hudební
%kole v P!erov$, kde p!evzal také v roce 1943 sbor
P!erub a v letech 1942–1945 dirigování filharmo-
nie „P!erub“, se kterou provedl mj. Schubertovu
Nedokon"enou, Smetanovy p!edehry k Libu%i,
Hubi"ce a Prodané nev$st$ a symfonickou báse)
„Z "esk'ch luh( a háj(“. Po osvobození 22. 5. 1945 byl jmenován !editelem
hudební %koly, kterou vedl do konce roku 1945, kdy ode%el na pra&skou
konzervato!, aby absolvoval mistrovskou %kolu na varhany u B. Wieder-
manna. V P!erov$ po n$m z(stala památka v podob$ zn$lky m$sta P!ero-
va, která se pou&ívala p!ed vysíláním m$stského rozhlasu a& do 60. let. Po
absolvování mistrovské %koly na varhany se uplatnil jako sbormistr opery
v Brn$, pozd$ji pak jako dirigent opery v Klagenfurtu v Rakousku.

POSMEK Rajmund
! 14. 7. 1894 Kate!inky u Opavy, † 9. 2. 1973 P!erov

Zaslou&il' ob"an m$sta P!erova, tv(rce a kapelník dechové hudby /ero-
tín. Vynikající hudebník, kter' &il 20 let trvale v P!erov$. P!evzal hudbu
po Václavu +apkovi, kter' se stal prvním kapelníkem po vytvo!ení hudby.

RE0N/ Pavel, PhDr. a PaedDr.
! 19. 11. 1959 P!erov, &ije v P!erov$

Absolvoval v roce 1978 gymnázium v P!erov$ a pak studoval Pedago-
gickou fakultu UP v Olomouci, 1985–1987 studoval na Pedagogické fakul-
t$ UK v Praze, kde obhájil práci na téma Leo% Janá"ek. Vyu"uje na St!ed-
ní pedagogické %kole v P!erov$ a od 1991 jako odborn' asistent, pozd$ji pak
docent na kated!e hudební v'chovy UP. V letech 1980–1987 a 1995–1997
vedl P!erovsk' d$tsk' sbor, pak D$tsk' sbor Primavera na Základní um$-
lecké %kole v P!erov$ a komorní dív"í sbor Villanella P!erov. Od roku 1995
vedl smí%en' sbor Vokál, kde práci ukon"il v "ervnu 1999. Získal Cenu jury
a Cenu publika a stal se s Ostravsk'm d$tsk'm sborem absolutním vít$-
zem festivalu v Montreux 2003.

RUND Franti&ek
! 15. 9. 1855 P!erov, † 25. 10. 1905 P!erov

Narodil se v rodin$ hodiná!e a pozd$ji hostinského v Michalov$. Za"al
v kapele nadu"itele Josefa Hoffmanna v Rokytnici u P!erova, o&enil se
s dcerou tv(rce kapely Annou Hoffmannovou a "ty!i roky p(sobil jako u"i-
tel a kapelník v Sedmihradsku. Po onemocn$ní man&elky se odst$hoval do
Olomouce, kde se stal jednatelem Sokola do roku 1890, kdy se vrátil do P!e-
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rova. Zde zalo&il t!iceti"lennou kapelu, pro kterou
od roku 1892 &ádal titul m$stské hudby. Kdy&
neusp$l, tak se odst$hoval do Brna, kde !ídil
Národní hudbu a& do roku 1898, kdy p!esídlil jako
m$stsk' kapelník do Kyjova. Roku 1901 po&ádal
o místo na m$stském ú!ad$ v P!erov$ a znovu
&ádal o titul m$stské hudby. Tento titul v roce
1904 jeho hudba kone"n$ získala, kdy& p!edtím od
1896 p(sobila v P!erov$ M$stská hudba Bed!icha
Kozánka. Rund byl samouk a kapelu vytvo!il
z hudbymilovn'ch d$lník( Kokorovy továrny.
Hudebníky &ivil ve svém dom$, dokud nena%li prá-
ci. S kapelou jezdil na zájezdy, mluvilo se o n$m

jako moravském Kmochovi. Hudbu !ídil do své smrti a po n$m ji !ídil krát-
ce jeho syn Zden$k a pak Josef Jaro, ú!edník advokátní kancelá!e, kter'
svolal na 10. 5. 1908 sch(zi, která schválila stanovy M$stské hudby RUND.
Hudba pozd$ji hrála s filharmonií P!erubu p!i velk'ch oratoriích a kon-
certech. Uspo!ádali také zájezd do Vídn$. Hudbu na osm let p!evzal Fran-
ti%ek #olc, zú"astnila se sokolského sletu 1920 a 1926. Pak p!evzal !ízení
hudby Stanislav /alud a po n$m Václav +apek, první dirigent hudby /ero-
tín a& do roku 1938. V prosinci 1952 byla p!ipojena hudba Rund k Domu
osv$ty a pak 1955–1989 vystupovala pod názvem RUND ZK Meopta.

SCHNEIDER Emil
! 11. 4. 1915 P!erov, † datum úmrtí neznámo

U"itel m$%,anské %koly, atlet v'%ka! SK P!erov. Zárove) s E. Zemán-
kem byl prvním dirigentem padesáti"lenného D$tského sboru, kter' zpí-
val 1943–1945 v P!erov$.

SLAVICK/ Klement st.
! 23. 11. 1863 Byst!ice pod Host'nem, † 21. 12. 1941 P!erov

P(sobil v P!erov$ od roku 1921 jako sbormistr, varhaník a housla!, kte-
r' pat!il k v'born'm improvizátor(m na varhany. Slo&il Hanácké tance,
smute"ní pochody, klavírní skladby a varhanní preludia. Podle italsk'ch
vzor( stav$l hudební nástroje, zejména housle a violy. Byl &ákem Leo%e
Janá"ka na brn$nské varhanické %kole.

SLAVICK/ Klement ml.
! 22. 9. 1910 Tova"ov, † 4. 9. 1999 Praha

Dirigent, dramaturg i re&isér +s. rozhlasu 1936–1951, p!edseda Spo-
le"nosti Josefa Suka. Napsal 50 opusov'ch "ísel skladeb (symfonické,
komorní a vokální, z nich& v$t%ina byla nahrána na desky Supraphon).
V letech 1922–1927 &il v P!erov$, pak v Praze.

+I+KA Otakar
! 4. 5. 1927 Krom$!í&, &ije v P!erov$

Studoval na reálném gymnáziu v Olomouci, pak na koeduka"ním u"i-
telském ústavu v Krom$!í&i do roku 1946, kde získal hudební základy
u prof. Antonína K!í&e. Po absolvování základní vojenské slu&by se p!e-
st$hoval do P!edmostí u P!erova, 1955 absolvoval úst!ední %kolu vedou-
cích p$veck'ch sbor( v Ho!ín$ u M$lníka. Pak p!evzal funkci sbormistra

Franti%ek Rund,
SOkA P!erov
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Vokálu. Za svou "innost byl ocen$n diplomy M$stNV i ONV P!erov. Je prv-
ním "estn'm "lenem sboru Vokál.

+KODA Bohumil
! 4. 10. 1914 Kel", † 15. 1. 1992 P!erov

Dirigent m$stské hudby Rund, autor Mysliveckého pochodu a Pochodu
Optikotechny.

+MÍD Florián
! 30. 3. 1908 Brumov, † 12. 1. 1958 Prost$jov

Houslista, pedagog, u"itel hudební %koly v P!erov$ od roku 1935. Svou
vlastní %kolu vedl v letech 1942–1945, potom !editelem hudební %koly
v P!erov$ a od 1945 !editelem hudební %koly v Prost$jov$. V$noval se h!e
na violu d’ amour a dirigoval p!edev%ím &ákovské soubory.

+OLC Franti&ek
! 6. 10. 1883 P!erov, † 17. 4. 1962 P!erov

Hudební pedagog, skladatel, velmi populární p!erovsk' kapelník. P(so-
bil v p!erovské kapele Hockov$, u vojenské hudby v Jaroslavli, 1919–1928
byl kapelníkem m$stské hudby Rund, 1932–1939 kapelníkem DTJ,
1947–1952 kapelníkem hudby /erotín. Autor mnoha pochod( (Na p!ední
strá&i), mnoha tanc( a p!edeher. Pro dechovou hudbu upravil Drahlov-
ského Moravské tance ". 2 a 5.

+VAGERA Leo&
! 31. 3. 1931 Krom$!í&, † 17. 1. 1995 P!erov

Absolvent krom$!í&ského gymnázia, pak studoval na Filozofické fakul-
t$ UP v Olomouci, asistent na pedagogické fakult$, 1951–1954 p(sobil jako
um$leck' vedoucí Vysoko%kolského um$leckého kolektivu, pak se stal pro-
fesorem hudební v'chovy na St!ední pedagogické %kole v P!erov$,
1955–1962 sbormistr P!erubu. Roku 1954 se stal sbormistrem a dirigen-
tem symfonického orchestru, 1963 zalo&il p$veck' sbor P!erovsk'ch stro-
jíren, kter' v roce 1973 p!ejmenovali na smí%en' p$veck' sbor Vokál, kte-
r' !ídil a& do roku 1977. V roce 1966 inicioval zalo&ení d$tského sboru
P!erová"ek a Brou"ci a oba tyto d$tské sbory vedl do dubna 1977. Na st!ed-
ní pedagogické %kole vedl dív"í p$veck' sbor Kantiléna, se kter'm nastu-
doval operu Jaroslava K!i"ky „Oga!i“. Obdr&el !adu vyznamenání, mj. na
mezinárodním festivalu p$veck'ch sbor( v Szolnoku.

UHEREK Milan
! 23. 12. 1925 v Bzenci, &ije st!ídav$ v Nové
Pace a v Liberci

Mládí pro&il v Tova"ov$, kde byl jeho otec che-
mikem a pozd$ji !editelem cukrovaru. Byl &ákem
hudební %koly v P!erov$ v klavírní t!íd$ Karla
Ma!íka, po maturit$ na reálném gymnáziu v P!e-
rov$ studoval na filozofické a pedagogické fakul-
t$ MU v Brn$ (obor "e%tina, filozofie, hudební v$da
a v'chova) a na brn$nské konzervato!i abituri-
entsk' kurz (kompozice u Viléma Petr&elky).
V roce 1944 p!evzal v P!erov$ krátce padesáti- Milan Uherek, 

SOkA P!erov
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"lenn' orchestr mláde&e. V roce 1954 ode%el do Liberce jako sbormistr
a dirigent Divadla F. X. #aldy (také jako korepetitor "inohry, pro kterou
napsal stovky scénick'ch hudeb). V roce 1958 zalo&il se svou man&elkou
Ji!inou (1930–1989) d$tsk' sbor Severá"ek, kter'm proslavil m$sto Libe-
rec a "eské sborové um$ní koncerty po celém sv$t$ (22 evropsk'ch zemí,
USA, Kanada, S'rie a Jordánsko). Je autorem studií a publikací o hudeb-
ní v'chov$ a d$tském sborovém zp$vu, jeho vzd$lávací "innost se zam$!i-
la na celostátní kurzy, "lenství v porotách atd. A" nestraník, stal se v roce
1979 nositelem titulu „Zaslou&il' um$lec“ a byl jmenován v roce 1992 "est-
n'm ob"anem m$sta Liberec a v roce 2000 m$sta #umperku. P(sobí stále
jako hudební skladatel, p!edev%ím upravuje lidové písn$ pro sbory. Svou
dirigentskou "innost v divadle ukon"il v roce 2000, v Severá"ku p(sobí jako
um$leck' poradce dosud.

TAUSK/ Vilém
! 20. 7. 1910 P!erov, † 16. 3. 2004 Lond'n

Pocházel ze &idovské rodiny &elezni"ního léka-
!e, vystudoval reálné gymnázium v P!erov$ a u"il
se h!e na klavír u Karla Ma!íka. Po maturit$ se
zapsal ke studiu práv, ale pozd$ji dal p!ednost
studiu hudby na brn$nské konzervato!i. Hudební
nadání zd$dil po své matce, která byla operní zp$-
va"kou. V letech 1929–1931 p(sobil nejprve jako
korepetitor a potom dirigent zemského divadla
v Brn$. P!ed nacisty se mu poda!ilo uprchnout do
Francie a odtud do Anglie, kde se stal kapelníkem
prvního "s. pluku. Po skon"ení války, b$hem ní&

zahynuli v%ichni jeho rodinní p!íslu%níci, se ji& do vlasti nevrátil. Stal se
dirigentem symfonického orchestru BBC, pak dirigentem Lond'nské fil-
harmonie a pozd$ji dirigentem opery Covent Garden v Lond'n$. Sv$tov$
uznávan' hudebník, "estn' ob"an m$sta Lond'na a propagátor "eské hud-
by ve Velké Británii.

VÁLEK Vladimír Mgr.
! 2. 9. 1935 Nov' Ji"ín, &ije v Praze

Studoval reálné gymnázium v P!erov$, maturo-
val 1953 ve t!íd$ prof. Zlatníka, v roce 1962 absol-
voval AMU a 1977–1987 byl dirigentem Symfo-
nického orchestru hl. m$sta Prahy, od 1985
%éfdirigent Symfonického orchestru +eského roz-
hlasu, od 1996 dirigent +eské filharmonie, od 2003
hlavní hostující dirigent orchestru Osaka Sympho-
niker. Vystoupil ve v$t%in$ metropolí sv$ta, spo-
lupracuje s vynikajícími sv$tov'mi houslisty a má
p!es 1 000 nahrávek pro rozhlasy Praha, Lipsko,
Víde), Hilversum, Zagreb, Berlín. Je dirigent v%e-

stranného zam$!ení, díky "emu& si mnozí um$lci jako "lenové orchestru
také zahrají vedle koncertních skladeb a operních melodií operetní melo-
die Rudolfa Frimla nebo p!edehry Franze von Suppého a dal%ích.

Vilém Tausk',
SOkA P!erov

Vladimír Válek,
SOkA P!erov
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VAN1K Ferdinand
! 28. 11. 1879 Chvalkovice u Olomouce, † 2. 4.
1915 P!erov

Okresní %kolní inspektor, 1905–1914 profesor
gymnázia, sbormistr P!erubu 1907–1913, dirigent
sboru spolku Vlasta. Sbor vystoupil s P!erubem na
koncertu, kde provedli Svatební ko%ile a Hubi"ku,
dále dirigent Van$k !ídil koncert d$l J. B. Foerstra
a v roce 1913 z d$l Richarda Wagnera. 1914 se vzdal
dirigování ve sboru Vlasty i v P!erubu. +estn' "len
P!erubu a p$veckého sboru Vlasta, od roku 1912
místop!edseda p$vecké &upy Tova"ovského. Jedna
z p!erovsk'ch ulic poblí& Meopty nese jeho jméno.

VIGNATI Milo& JUDr.
! 28. 4. 1897 P!erov, † 9. 11. 1966 P!erov

Advokát a hudební skladatel, absolvoval gym-
názium v P!erov$ v roce 1916 ve t!íd$ prof. Dr. Jil-
jího Jahna. Autor !ady komorních a vokálních
skladeb (celkem 66 opus(), byl &ákem J. B. Foers-
tera a Viléma Petr&elky. Zalo&il 1919 p$vecké
sdru&ení Tyr%, které !ídil do roku 1922, v letech
1928–1932 byl dirigentem P!erubu, 1929–1930
sbormistrem P!erubu. Po okupaci 1939 za války
organizoval hudební &ivot v P!erov$, zejména
„Hudební úterky“ komorní hudby v malém sále
M$stského domu a dal podn$t k zalo&ení Krou&-

Ferdinand Van$k,
SOkA P!erov

Vladimír Válek, SOkA P!erov

Milo% Vignati,
SOkA P!erov
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ku p!átel hudby. Jeho op. 66 m$l název „Hudba k lidov'm hrám“. V roce
1945 zakládal oblastní divadlo v P!erov$, které v%ak nem$lo dlouhého trvá-
ní. Jeho druhá man&elka Dobromila byla u"itelkou L#U P!erov a klaví-
ristkou, která %í!ila nové "eské skladby na koncertech i v rozhlase.

VIGNATI Vilém MUDr.
! 13. 7. 1915 P!erov, † 10. 4. 1981 Krom$!í&

Mlad%í bratr Milo%e, maturoval na reálném gymnáziu v P!erov$ v roce
1934 ve t!íd$ prof. Zde)ky Konarovské. V$noval se hudb$, byl klavírista.
-ídil Akademické orchestrální sdru&ení i orchestr m$stské hudební %koly.
Za války, kdy& nemohl pokra"ovat ve studiu medicíny po dobu zav!ení vyso-
k'ch %kol nacisty, u"il na hudební %kole v P!erov$ na klavír, p!i vyu"ová-
ní propagoval zp(sob hry na klavír doporu"ovan' prof. Vilémem Kurzem.
-ídil také p$veck' sbor p!i obchodní akademii, zab'val se studiem ú"ink(
lé"by hudbou. Po válce pracoval jako odborn' léka! v lázních Luha"ovice.

ZAPLETAL Ji!í PhDr.
! 19. 3. 1956 P!erov, 
&ije v P!erov$-P!edmostí

Vystudoval Filozofickou fakultu UP v Olomou-
ci, obor hudební v'chova, a po promoci u"il hudeb-
ní v'chovu na St!ední pedagogické %kole v P!ero-
v$ a vyu"oval soukrom$ h!e na klavír. Stal se
posledním sbormistrem P!erubu v letech 1982–
1989, kdy se smí%en' sbor P!erubu dobrovoln$
roze%el.

ZEMÁNEK Eduard
! 30. 8. 1919 P!erov, † 11. 4. 1997 P!erov

Odborn' u"itel, vedl krátce p!erovsk' kostelní sbor. V roce 1943 zorga-
nizoval se sv'm kolegou u"itelem a atletem Emilem Schneidrem za pomo-
ci atleta Jana Jirky d$tsk' p$veck' sbor ze %kolních d$tí ve v$ku 8–14 let.
Z p!ihlá%en'ch 157 hoch( a d$v"at vytvo!ili sedmdesáti"lenn' sbor, kter'
vystupoval v P!erov$ a okolí. Velk' zájem d$tí byl dán tím, &e Kuratorium
pro v'chovu mláde&e, které m$lo jediné v Protektorátu oprávn$ní organi-
zovat kulturní "innost mláde&e a d$tí, garantovalo sv'm okresním pov$-
!encem atletem Mezihorákem v%em zp$vá"k(m tohoto sboru i hrá"(m
orchestru mláde&e osvobození od povinného cvi"ení a politick'ch p!edná%ek
pro mláde&. Sbor vystoupil na Ve"eru hudby, zp$vu a tance 29. 4. 1944 v p!e-
rovské sokolovn$, 26. 11. tého& roku na Dnu ob"anské pomoci uspo!ádaném
v M$stském dom$ na pomoc ob$tem bombardování m$sta, které bylo n$ko-
lik dn( p!edtím. P!i nácviku zp$vu i vystoupení se E. Schneider a E. Zemá-
nek st!ídali p!i dirigování podle vzájemné dohody. E. Zemánek v roce 1945
napsal starostovi m$sta dopis, kter'm inicioval vypsání sout$&e na zn$lku
m$sta P!erova. Eda Zemánek, u"itel nábo&ensky zalo&en', kter' po nástu-
pu komunist( nemohl u"it a pracoval v P!erovsk'ch strojírnách, se pak
v$noval od roku 1948 atletice a pracoval jako úst!ední rozhod"í.

Ji!í Zapletal,
SOkA P!erov
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0ALUD Stanislav
! 1. 2. 1899 Vítkovice, † 10. 11. 1967 P!erov

Lidov' kapelník a varhaník, kter' p(sobil v P!erov$ od roku 1925 jako
regenschori v chrámu sv. Vav!ince a v letech 1925–1935 byl u"itelem zp$-
vu na gymnáziu i u"itelském ústavu v P!erov$, se stal v letech 1926–1927
dirigentem a sbormistrem P!erubu a v letech 1927–1931 a 1938 vedl jako
kapelník m$stskou hudbu Rund, která byla tehdy první dechovkou st!ed-
ní Moravy. P(sobil na k(ru v P!erov$ více ne& 30 let a je autorem n$koli-
ka církevních skladeb.

P!ehledy dirigent" n'kter(ch spolk" a institucí

Sbormist!i P%ERUBU
1862–1872 Mo!ic Skála
1872–1893 Josef +apka Drahlovsk', 1888 druh' sbormistr Bed!ich Kozánek
1893–1898 Franti%ek Martínek
1898–1907 Josef +apka Drahlovsk'
1907–1913 Ferdinand Van$k
1914 Ludvík #a%ina
1914–1915 Emil Polman
1916 Stanislav Kovanda
1917 Franti%ek Krej"í
1918 Eduard Bení%ek
1918 Stanislav Kovanda
1919 Ludvík #a%ina
1920–1922 Jind!ich Hrbá"ek, 1921 druh' sbormistr Ing. Václav #r(tek
1919–1920 &ensk' sbor Marta Zapletalová
1922 (zá!í) –1925 Karel Ma!ík
1926 Stanislav /alud
1927 Stanislav /alud
1927–1928 Karel Ma!ík
1929–1930 JUDr. Milo% Vignati
1930–1942 Jo&ka Gardavsk'
1942 Old!ich Placar
1943–1945 Jan Kasal
1955–1962 Leo% #vagera
1963–1967 Jan Jarolím
1967–1977 Jan Leibner
1982–1989 PhDr. Ji!í Zapletal

Profeso!i zp'vu a hudební v(chovy na gymnáziu (sbormist!i)
1871–1892 Josef +apka Drahlovsk'
1898–1905 Bed!ich Kozánek
1905–1914 Ferdinand Van$k

P'veck( sbor Sokola P!erov TYR+
1919–1922 JUDr. Milo% Vignati
1922 Leopold Srovnal
1922 Dr. Ladislav #álek
1923–1926 B!etislav #,astn'
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1926–1927 Jan Hrbas
1927–1941 Karel Ma!ík
&ensk' sbor
1928–1941 Karel Ma!ík
sbor dorostenek
1938–1941 +en$k Trávní"ek

Smí&en( p'veck( sbor VOKÁL
1963–1977 Leo% #vagera
1977–1994 Jan Leibner, druh' dirigent 1981–1996 Otakar #i%ka
1995–1999 Pavel Re&n'
1999–dosud Kamila Fojtová

0ensk( vzd'lávací spolek VLASTA
Dirigenty p$veckého odboru spolku byli zvoleni:
1883–1893 Dr. Jan Kahovec
1893–1898 Franti%ek Martínek
1898–1904 Dr. Jan Kahovec
1904–1906 Bed!ich Kozánek
1906–1914 Ferdinand Van$k

V roce 1914 byl p$veck' odbor zru%en a notov' archiv p!edán darem u"i-
telskému ústavu, gymnáziu a rodinné %kole.

Ochotnick' spolek TYL zvolil sbormistrem spolku v roce 1885, 1886
a 1887 Bed!icha Kozánka. Dal%í roky u& nebyl dirigent sboru volen.

Nakonec d$kuji za pomoc p!i p!íprav$ p!ísp$vku panu Milanu Uherkovi, mému spo-
lu&áku, za up!esn$ní jeho liberecké "innosti, panu Karlu Machá"kovi za poskytnuté
dopl)ky ze &ivota jeho otce Rudolfa Machá"ka, panu St. Ostrezímu z Prahy-Mod!an za
poskytnuté informace o "innosti jeho otce a mého p!ítele Slávka Ostrezího, panu Tomá-
%i Hütterovi z Prahy za dopl)ky o "innosti jeho d$de"ka, u"itele hudby Franti%ka Mi"í-
ka, paní PhDr. Ludmile Zapletalové z Olomouce za dopln$ní informace o "innosti dív-
"ího tria v P!erov$, panu P. Karlu Janí"kovi, fará!i z Vala%sk'ch Klobouk, za informace
o "innosti Janí"kovy dechové kapely z P!edmostí, kterou !ídil jeho d$de"ek.
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Sborník Státního okresního archivu P!erov 2007

Monika N$m"áková

V(uka angli#tiny na st!edních &kolách
v P!erov' v dob' )eskoslovenské

republiky v letech 1918–1938

Úvod
Téma "lánku „V$uka angli%tiny na st'edních !kolách v P'erov" v dob"

I. .eskoslovenské republiky“1 bylo vybráno z n$kolika d(vod(. Angli"tina
je dnes bezesporu uznávan' a kosmopolitní jazyk, pot!ebn' pro ve%kerou
komunikaci prakticky v%ude po sv$t$, jednak my%lenka skloubit angli"ti-
nu a historii v jednu práci stojí za zpracování a v neposlední !ad$ historie
v'uky jednotliv'ch p!edm$t( je dosud nik'm nezpracované téma. Za prv-
ní republiky si angli"tina, dnes tak samoz!ejmá u& na ka&dé základní %ko-
le, sna&ila probít cestu mezi pravidelné u"ební p!edm$ty na v%ech st!ed-
ních %kolách. V P!erov$ se jí to povedlo na dvou %kolách – dne%ním
Gymnáziu Jakuba #kody a Obchodní akademii. Proto také se tento "lánek
zab'vá i stru"n'm v'vojem obou %kol. V první "ásti je zmín$na cesta ang-
li"tiny od jejích prvopo"átk( a& po zakotvení na univerzitách jako samo-
statného oboru, dal%í "ást je v$nována obecné metodologii a u"ebnicím ang-
lického jazyka. St$&ejní "ást "lánku se pak v$nuje angli"tin$ na zmín$n'ch
dvou p!erovsk'ch %kolách. V záv$re"ném zhodnocení porovnávám ob$ %ko-
ly, p!iná%ím srovnání s dne%ní situací a zam'%lím se nad p!í"inami prvo-
republikového v'voje v'uky angli"tiny v P!erov$.

V$t%ina pramen( k tomuto tématu je ulo&ena ve Státním okresním archi-
vu P!erov ve dvou fondech. Prvním je fond gymnázia za období 1870–1953,2
zpracovan' Vojt$chem Cekotou, skládající se hlavn$ z v'ro"ních zpráv %ko-
ly, konferen"ních protokol(, zápis( porad a osobních spis( pracovník(.
Druh' fond, zpracovan' Josefem Bajákem, se vztahuje k obchodní akade-
mii za období 1900–1955 a jeho nápl) je podobná gymnáziu. Informace pou-
&ité pro medailonky jednotliv'ch u"itel( jsem "erpala z farních kronik
a archiv( v Prusinovicích, P!erov$ a Hole%ov$.

A& neuv$!itelná náhoda a n$kolik inzerát( v p!erovském deníku „Nové
P'erovsko“ mi pomohla najít &ivou pam$tnici paní Olgu Fenclovou, která
studovala na obchodní akademii mezi lety 1935–1939 a dokonce byla i man-
&elkou jednoho z u"itel( angli"tiny. Stala se tak neoceniteln'm zdrojem
informací.

Kroniky obou %kol m$ly tvo!it st$&ejní zdroj informací. Bohu&el se v%ak
kronika obchodní akademie údajn$ ztratila. Kronika gymnázia, vzhledem
k tomu, &e angli"tina pat!ila k nepovinn'm p!edm$t(m, otev!en'm pouze
"ty!i roky za dobu celé první republiky, poskytla jen minimum nov'ch infor-
mací. Proto jsem mnoho informací "erpala z v'ro"ních zpráv obou %kol.

Sepsané d$jiny zkouman'ch vysok'ch %kol tvo!ily základ pro zpracová-
ní kapitoly o v'voji anglistiky. Neexistuje samostatná publikace na toto
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téma, nato& aby se n$jaká literatura zab'vala podrobn$ angli"tinou v jed-
notliv'ch "ástech a m$stech +eské republiky.

Historie anglistiky

První kontakty s anglick'm prost!edím

Zájem o angli"tinu u nás se datuje u& od 15. století. První "esk' popis
cesty do Anglie pochází z roku 1466. Patrn$ z roku 1506 je i první "esk'
tisk v$novan' Americe, vydan' v Plzni – „Spis o nov$ch zemích a Novém
sv"t"“. Rektor Karolina Martin Bachá"ek z Naum$!ic vytvo!il okolo roku
1600 první zem$pisnou terminologii k danému tématu.3

Latina, univerzální jazyk vzd$laného sv$ta evropského st!edov$ku, fun-
govala jako spojovatel mezi "esk'm a anglick'm prost!edím. Latinsky pro-
bíhaly i kontakty mezi univerzitami a jejím prost!ednictvím se k nám
dostávaly informace nap!. o Viklefovi a naopak do Anglie zprávy o Husovi
nebo Chel"ickém. Koncem 18. století za"al také zájem o anglickou a ame-
rickou literaturu (B. Franklin, W. Irving, Byron, W. Scott).4

Pro první p!eklady anglick'ch d$l se jako vzory pou&ívaly prozaické
n$mecké p!eklady Shakespeara. U nás se poprvé práv$ takové p!eklady
objevily roku 1786, %lo o Mackbetha Karla Ignáce Tháma, Hamleta Jaku-
ba Tandlera nebo Krále Leara Prokopa #edivého.

První p!eklady Shakespeara p!ímo z angli"tiny vznikly na Slovensku
a po!ídili je evangeli"tí kn$&í, Bohuslav Tablica – Hamlet(v monolog (1806),
cel' Hamlet pak pochází z roku 1830 z p!ekladu Michala Bosého.5

Anglistika na Univerzit$ Karlov$ v Praze

Poprvé se angli"tina jako samostatn' p!edm$t vypsala na Karlov$ uni-
verzit$ v akademickém roce 1825/1826. Po roce fungování byl v%ak tento
kurz zastaven a znovu otev!en a& roku 1832/1833.6 Jako mimo!ádní pro-
feso!i angli"tiny zde pracovali v roce 1825/1826 Anton Langerhantz, mezi
lety 1835/1836–1838/1839 Eduard Bousifet von Moricourt a v letech
1839/1840–1848/1849 Filip Schwelle. Univerzita nabízela i volné p!edná%ky
sv'ch u"itel(.7 Nelze v%ak hovo!it o studiu moderních jazyk( v dne%ním
slova smyslu, jeliko& v'uka spo"ívala pouze v kurzech t$chto jazyk( (tedy
i angli"tiny), které byly n$kdy dopln$ny "etbou vybran'ch ukázek z lite-
ratury a jejich následn'm rozborem.8

1 +lánek je zkrácenou a upravenou verzí diplomové práce „V$uka angli%tiny na p'e-
rovsk$ch st'edních !kolách za první republiky“. Práce byla úsp$%n$ obhájena na
Západo"eské univerzit$ v Plzni ve %kolním roce 2005/2006.

2 Roky s poml"kou jsou "asová období, roky s lomítkem jsou %kolní roky.
3 POLI#ENSK., J.: Vilém Mathesius a po"átky studia d$jin anglo-americké litera-

tury a kultury na Univerzit$ Karlov$. In: Acta Universitatis Carolinae – Historia
Universitatis Carolinae Pragensia. P!ísp$vky k d$jinám Univerzity Karlovy. Tomus
XXIII, fasc. 1. Praha, Univerzita Karlova 1983, s. 37–54, zde s. 41.

4 Tamté&, s. 41.
5 HLADK., J. – R1/I+KA, M. – VL+KOVÁ, J.: Úvod do studia anglického jazyka. Brno

1998, s. 9.
6 HAVRÁNEK, J. (edd.): D$jiny Univerzity Karlovy III, 1802–1918. Praha 1997, s. 83.
7 PETRÁ2, J.: Nástin d$jin filozofické fakulty v Praze do roku 1948. Praha 1983, s. 132.
8 Tamté&, s. 158.
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Roku 1871/1872 byl zalo&en francouzsk' seminá!, kter' se roku
1875/1876 roz%í!il o francouzskou a anglickou filologii. Tento seminá! m$l
dv$ "ásti – historické studium jazyka a jeho praktické studium.

Na univerzit$ stále platilo rozd$lení románské a anglické filologie na
historické studium jazyk( a literatury a praktické studium jazyk( a lite-
ratury. Praktické studium vedli lekto!i. Byly vypsány praktické kurzy, ve
kter'ch se procvi"ovala gramatika. Václav Emanuel Mourek p(sobil v ang-
lické sekci a vedl seminá!e pouze do té doby, ne& se otev!elo odd$lení ger-
manistiky na fakult$ a on se zam$!il jen na tento obor. Roku 1878 vydal
anglicko-"esk' slovník, napsal u"ebnici angli"tiny pro samouky a p!eklá-
dal Smolleta a Thackeraye.9 Od roku 1883 p(sobil jako lektor angli"tiny
básník Josef Václav Sládek. Zárove) pracoval jako lektor i na "eské poly-
technice a jako profesor angli"tiny na +esko-slovanské obchodní akademii
v Praze.10 Za jeho p(sobení za"ala "eská "ást rozd$lené univerzity (k roz-
d$lení do%lo 1882) a její anglická sekce nab'vat na v'znamu. Je%t$ roku
1909 zamítlo ministerstvo &ádost o z!ízení odd$lení anglického jazyka a li-
teratury.11 Od roku 1903 p!edná%el angli"tinu také Václav Alois Jung.12

Nejv$t%í osobností po"átk( anglistiky se stal Vilém Mathesius, jen& za"al
p!edná%et roku 1909/1910. Jako první u nás obrátil pozornost od historic-
ko-srovnávacích jazykov'ch v'klad( k sou"asn'm metodám, které syn-
chronicky srovnával.13

Samostatná anglistika pak vznikla po Mathesiov$ habilitaci v zá!í
1912.14 První seminá!, kter' vypsal, byl „Úvod do v"deckého studia ang-
lického rozborem 'e%i sou%asné“. Univerzita v%ak b$hem první sv$tové vál-
ky ztratila kontakt s anglick'm prost!edím. Roku 1912 se Mathesius stal
mimo!ádn'm a 1919 pak !ádn'm profesorem. Roku 1913 se habilitoval
soukrom' profesor Franti%ek Chudoba v oboru d$jin anglické literatury.15

V období do první sv$tové války bylo na anglistice podáno a obhájeno t!i-
cet dizerta"ních prací.16 Anglistika se postupn$ stávala v$deck'm oborem
v pravém slova smyslu, nap!. v zajímavém oboru bádal anglista Rudolf Bro-
tank, jeho& zájem sm$!oval k lidovému básnictví.17

Historie anglistiky jako&to samostatného oboru tedy za"íná na "eské uni-
verzit$ Karlo-Ferdinandov$ v zá!í 1912, kdy byla z!ízena samostatná sekce
anglické !e"i a literatury. V jejím "ele po celou dobu první republiky p(sobil
práv$ Vilém Mathesius. Tehdy tato sekce velmi prosperovala i díky bohat'm
kontakt(m s anglosask'm sv$tem. Zahrani"ní lekto!i p!edná%eli anglické
a americké reálie, vykládali a p!ekládali b$&né, odborné a literární texty a ta-
ké u"ili praktickému jazyku. V rámci anglosaského seminá!e p(sobilo na
univerzit$ %est lektor(: dva +e%i, A. J. Osi"ka a A. V. Jung, a "ty!i Britové,
J. A. Allan, J. H. Smith, T. O. Hirst a H. T. Cheshire.18

T$sn$ p!ed druhou sv$tovou válkou do%lo k pokusu o reformu stup)( se-
miná!(. Pr(pravné gramatické a literárn$ historické odd$lení bylo povin-
né pro poslucha"e prvního semestru. Na n$ navazovalo p!ípravné odd$le-
ní, které bylo povinné pro studenty vy%%ích ro"ník( p!ed první státní zkou%-
kou. Poté následovala dv$ vy%%í odd$lení – pro d$jiny jazyka a star%í lite-
raturu a pro nov$j%í literaturu. Odd$lení pro nov$j%í literaturu vedl Vilém
Mathesius.19
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Anglistika na Morav'

Olomouc20

Olomoucká univerzita, zalo&ená ji& roku 1573, je druhou nejstar%í univer-
zitou v "esk'ch zemích. Po celou dobu své existence pat!ila k pilí!(m kato-
lické církve. Záhy po svém vzniku navázala bohaté kontakty s anglosask'm
prost!edím. U& roku 1576 zde za"al p!edná%et filozofii Angli"an George Warr.21

Studium moderních jazyk( jako sou"ást u"ebních plán( se zde objevilo
a& v polovin$ 19. století. Na stavovské akademii se ov%em vyu"ovala fran-
couz%tina u& od roku 1727. Druh'm jazykem na stavovské akademii byla
ital%tina zavedená roku 1816. Na filozofické fakult$ byla angli"tina a fran-
couz%tina zavedena a& v 50. letech 19. století. Po dvou hodinách se objevi-
la v seznamu p!edná%ek na zimní semestr 1852 francouzská gramatika
a cvi"ení ve francouzské syntaxi. Francouz%tinu vyu"oval gymnaziální pro-
fesor August Scholz. Ten u"il i angli"tinu. Roku 1851 se objevily v letním
semestru dv$ hodiny anglické gramatiky a v zimním semestru 1852 také
dv$ hodiny cvi"ení anglické gramatiky. Jazyky vyu"ovali praktici, po nich&
se vy&adovala pouze znalost jazyka, nikoli pak u& vy%%í lingvistické vzd$-
lání. Cílem student( bylo zvládnout jazyk a schopnost se dorozum$t. U"eb-
nice angli"tiny té doby nejsou známy.22

9 POLI#ENSK., J.: cit. dílo, s. 43.
10 #TEMBERKOVÁ, M.: Language courses in the English seminar of Charles Uni-

versity. In: SVATO#, M. – VELEK, L. – VELKOVÁ, A. (edd.): Magister noster. Sbor-
ník v$novan' in memoriam prof. PhDr. Janu Havránkovi, CSc. Praha 2005,
s. 275–286, zde s. 276.

11 PETRÁ2, J.: cit. dílo, s. 208.
12 HAVRÁNEK, J. (edd.): D$jiny Univerzity Karlovy. III. 1802–1918. Praha 1997,

s. 276.
13 PETRÁ2, J.: cit. dílo, s. 245–246.
14 #TEMBERKOVÁ, M.: Language courses in the English seminar of Charles Uni-

versity. In: SVATO#, M. – VELEK, L. – VELKOVÁ, A. (edd.): Magister noster. Sbor-
ník v$novan' in memoriam prof. PhDr. Janu Havránkovi, CSc. Praha 2005,
s. 275–286, zde s. 277.

15 PERTRÁ2, J. : cit. dílo, s. 277.
16 HAVRÁNEK, Jan (edd.): D$jiny Univerzity Karlovy. III. 1802–1918. Praha 1997,

s. 316.
17 Tamté&, s. 320.
18 POLI#ENSK., J.: cit. dílo, s. 43–53. P!ehled p!edná%ejících na Univerzit$ Karlo-

v$: Josef V. Sládek 1885–1904; Alois Václav Jung 1904–1928; A. J. Percival Butt-
ler 1912; Vilém Mathesius (18821945), !ádn' profesor anglického jazyka a litera-
tury, hostující 21. 5. 1909, mimo!ádn' profesor 28. 9. 1912, !ádn' profesor 27. 5.
1919; John Archibald Allan 1914–1922; Antonín J. Osi"ka 1920–1948; T. O. Hirst
1923–1928; John Herdman Smith 1924–1938; Harold T. Cheshire 1925–1925; W. R.
Lee 1946–1948; Vilém Fried 1946–1948; Hugh Hamilton Mc. Governe 1948.

19 PETRÁ2, J.: cit. dílo, s. 330. Seminá! pro anglickou filologii, !editelé: Vilém Mat-
hesius 1921/1922–1930/1931; Vilém Mathesius spolu s Bohumilem Trnkou
1931/1932–1938/1939.

20 BIST-ICK., J. – HEIC, A. – HOLINKOVÁ, J., a kol.: Kapitoly z d$jin olomoucké
univerzity 1573–1973. Ostrava 1973, s. 11.

21 Tamté&, s. 12.
22 Tamté&, s. 56.
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Olomoucká univerzita
v%ak byla roku 1860 zru-
%ena. Od té doby byly sice
vyvíjeny snahy o její obno-
vení, které v%ak definitiv-
n$ ztroskotaly z!ízením
brn$nské Masarykovy
univerzity roku 1919.23

Palackého univerzita byla
v plném rozsahu obnovena
a& roku 1946.

Brno

Po zániku univerzity
v Olomouci se brn$n%tí
m$%,ané pokusili o p!ene-
sení centra univerzity do
Brna. Roku 1848 podali
návrh na z!ízení ústavu,
na kterém by se p!edná%e-
ly vy%%í matematika, fyzi-
ka, praktická geometrie,
zem$d$lství, lesnictví,
anglick' a francouzsk' ja-
zyk atd. Vy%%í technické
u"ili%t$ bylo otev!eno a&
v roce 1850. Jde o první

zmínku o v'uce angli"tiny v rámci vy%%ího %kolství na Morav$.24

Masarykova univerzita vznikla roku 1919. Na její filozofické fakult$ se
do "ela anglistiky postavil &ák Viléma Mathesia Franti%ek Chudoba.25 Ten
se brzy stal v(d"í osobností celé univerzity.

Anglické seminá!e nabízely vysok' standard v'uky angli"tiny. Univer-
zita navázala v'znamné kontakty s anglosask'm prost!edím. Univerzita
prost!ednictvím Chudoby m$la zastoupení ve zvlá%tní komisi Spole"nosti
národ(. Roku 1922 se konalo první zasedání této komise, jejím& cílem bylo
studium „otázek mezinárodní du!evní spolupráce“. Její "lenové byli nap!.
i A. Einstein nebo M. Curie-Sklodowska. Komise m$la !e%it hmotné zabez-
pe"ení v$deck'm pracovník(m.

Presti& univerzity a zdej%í anglistiky vzr(stala zejména díky Chudobo-
vi samotnému. Ten p!edná%el v letech 1921–1922 t!ikrát na zahrani"ních
univerzitách. Nejúsp$%n$j%í bylo jeho p!edná%kové turné v Lond'n$ na
téma "esko-anglick'ch vztah(.

Prvním hostujícím profesorem z Anglie v Brn$ byl roku 1921 W. A. Grai-
gie, profesor lond'nské univerzity, kter' p!edná%el poslucha"(m i ve!ej-
nosti o politice lorda Palmerstona.26 Mezi Chudobovy p!edná%ky pat!ily:
anglická próza 18. století, p!ehled historické anglické mluvnice, úvod do
anglistiky, renesan"ní anglická literatura nebo obrození anglického bás-

Titulní strana Krupi"kovy u"ebnice
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nictví. Do konce války byl Chudoba jedin' Moravan, kter' mohl konkuro-
vat anglistice na Karlov$ univerzit$.

V kv$tnu 1945 se se%el sbor filozofické fakulty a za"al znovu budovat
anglistiku. Nov'mi lektory angli"tiny se stali externí profeso!i z jin'ch
vysok'ch %kol, jako nap!. Josef Vachek, &ák Chudoby, kter' za"al vést semi-
ná! pro anglickou filologii.

Obecné metody a obsah v(uky angli#tiny za první republiky

Ehrke ve spisku „Mehr Englisch und Französisch“ z roku 1910 uvádí:
„Moderní jazyky nastoupily d"dictví latiny a 'e%tiny. Jsou dnes jazyky diplo-
macie, mezinárodního obchodu, v"dy i techniky. Je v nich obsa#ena nová
kultura evropského %lov"ka. V!ecku moudrost starov"ku, pokud není ji# p'e-
jata a zpracována v kultu'e moderní, lze docela snadno poznati z p'eklad(,
tudí# !kola i v"da mají p"stovati jen tyto jazyky prakticky u#ite%né a neztrá-
ceti se v „alexandrinství“. Mají zu!lech*ovati pot'eby denního #ivota a ne
um"le na #ivot" udr#ovati ideály dávno p'e#ilé a zapadlé. Bohat$ sv"t kla-
sick$ch podn"t( je, ne-li pro !kolu, to# aspo+ pro kulturu v celku ji# vy%er-
pán, a nutno tudí# nové, plodné ideje %erpati p'edev!ím z jazyka francouz-
ského a anglického, je# vedle n"m%iny, jsou dnes hlavními nositeli osv"ty...“.27

Z této citace vypl'vá touha po zm$n$ v pojetí jazykové v'uky na st!ed-
ních %kolách a také to, &e pro moderní a rychle se roz%i!ující spole"nost, ve
které hranice u& neznamenaly takovou p!eká&ku jako ve století devatenác-
tém, se stala v'uka moderních jazyk( naprostou nutností. Pro jejich v'uku
také hovo!il dynamick' rozvoj pr(myslu a hlavn$ mezinárodní obchod.

U nás se roku 1923 za"al u"it druh' jazyk neobligátn$ od "tvrtého ro"ní-
ku m$%,ansk'ch %kol. Pedagogové a psychologové tehdej%í doby se zárove)
shodli na tom, &e na obecnou %kolu cizí jazyky nepat!í, jeliko& d$ti v tomto
v$ku nemají ani schopnosti ani zp(sobilost u"it se jin'm jazyk(m.28 V tom-
to je patrn' nejmarkantn$j%í rozdíl oproti dne%ku, kdy se angli"tina (a tedy
i ostatní moderní jazyky) zavád$jí u& do mate!sk'ch %kol a na mnoha základ-
ních %kolách pat!í angli"tina k p!edm$t(m druhé nebo t!etí t!ídy.29

Moderní jazyky se postupn$ stávaly podstatn'm elementem st!edního
%kolství. Na reálkách zabraly místo latiny, na gymnáziích byly svou hodi-
novou dotací alespo) postaveny na její úrove). Stále ov%em %lo pouze o fran-
couz%tinu. Angli"tina byla nejprve zavedena na vy%%ích n$meck'ch reálkách. 

Bylo stanoveno n$kolik metod v'uky, od nejstar%í Meidingerovy (1783),
Jacototovy a Seidenstuckerovy (1811) a& po moderní Gojimovu a Berlito-
vu.30 V podstat$ %lo o „boj“ mezi star%í gramatickou metodou a metodou p!í-
mou. Gramatická metoda byla p!evzata z klasick'ch jazyk(, kdy se p!ed-

23 Tamté&, s. 113.
24 BEDNA-ÍKOVÁ, M. – HALAS, F. X. a kol.: D$jiny univerzity v Brn$. Brno 1969,

s. 18.
25 Tamté&, s. 113.
26 Tamté&, s. 159–160.
27 Citováno dle KÁDNER, O.: Základy obecné pedagogiky. Díl II. Praha 1925, Kapi-

tola o metodách, s. 672. V%echny informace jsou p!evzaty z této kapitoly.
28 Tamté&, s. 673.
29 Tamté&, s. 671–702.
30 Tamté&.
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kládají gramatická pravidla, která se „drilovala“. Sou"ástí této metody byl
také p!eklad klasick'ch text(, nejlépe Shakespeara. Tato metoda slou&í
spí%e ke "tení text( v originálu, ne& k praktické komunikaci. Druhou me-
todu p!edstavova moderní „p!ímá“ metoda, ve které %lo o interakci, imita-
ci a praktické pou&ití jazyka v b$&n'ch denních situacích. Negativa gra-

Ukázka u"iva z Krupi"kovy u"ebnice 
(Muzeum Komenského, P!erov, knihovna, u"ebnice)
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matické metody spo"ívala v její neú"innosti pro moderní jazyky, nevyka-
zovala &ádné v'sledky a setkávala se s nezájmem &ák(. V neprosp$ch p!í-
mé metody hovo!í omezenost slovní zásoby a mechani"nost osvojování. Mís-
to jednotliv'ch v$t bylo t!eba zam$!it se na souvislej%í "lánky, místo gra-
matiky na za"átku je lep%í za"ít cvi"ením v'slovnosti. D(raz by m$l b't
kladen i na konverzaci, která je nutná hned od prvních lekcí.

Pro pot!eby v'uky jazyk( za první republiky do%lo ke slou"ení obou
metod. Podle Kádnera „.bylo vskutku extrémem, kdy# mnozí didaktikové
hned od první hodiny cht"li u#ívati v$lu%n" jen jazyka cizího a ne# by si
vypomohli mate'!tinou, rad"ji napodobili posunky hluchon"m$ch, h'e!íce
tak proti kardinální zásad": vycházej od známého! Bylo extrémem, kdy# se
myslilo a %ekalo, #e #ák dosp"je sám n"jakou tajemnou a nev"domou induk-
cí k pravidl(m gramatick$m z nep'ehledného onoho mno#ství jazykov$ch
fakt.“31

Nabízím srovnání s dne%ními metodami, kdy u&ívání neverbálního vyjad-
!ování pat!í k základ(m v'uky cizích jazyk(. Tyto metody jsou dnes velmi
"asto up!ednost)ovány práv$ proto, &e omezují mate!sk' jazyk na mini-
mum a p!iná%ejí maximální vyu&ití cizího jazyka. P!itom se vychází z toho,
&e student z posunk(, pantomimy "i u"itelova hraní pochopí v'znam, a tedy
není nutné pou&ít mate!sk' jazyk.

Cílem v'uky moderních jazyk( na st!edních %kolách první republiky
nebylo dokonalé zvládnutí cizího jazyka. To bylo ponecháno soukrom'm
hodinám. Pokud jde o v'slovnost, po&adovalo se pouhé p!iblí&ení se
k v'slovnosti rodilého mluv"ího. V'uka se o&ivovala zpíváním cizích text(,
hrami. Hned se m$lo p!echázet k mluvení na základ$ odpov$di na otázky
k textu, pozd$ji navazovala reprodukce text( spolu s ru"ními pracemi. Kro-
m$ zapojení ru"ních prací se tato metoda hojn$ vyu&ívá i dnes. Slovní záso-
ba se tehdy m$la roz%i!ovat v souvislosti s &iv'mi konverza"ními tématy.
V osnovách se ov%em nedostate"n$ !e%ily písemné práce v cizích jazycích.
Byla zna"n$ omezena %kála témat a mo&ností, co, o "em a jak psát.32

V hodinách za první republiky se gramatika u"ila z p!íklad(, bez zby-
te"n'ch podrobností. Nem$lo se nadmíru pou&ívat názorn'ch pom(cek,
jako jsou r(zné plakáty, jízdenky, mapy a tabulky, jejich& v'znam byl p!e-
ce)ován. /ák by mohl b't p!esycen a mohla by se u n$j projevit únava.33

Naopak dne%ním trendem ve v'uce jazyk( je, "ím více praktick'ch pom(-
cek, tím lépe. Úkolem dne%ního u"itele je p!inést co nejvíce „reálného &ivo-
ta“ do hodin cizích jazyk(. Student tak nejen praktikuje cizí jazyk, ale záro-
ve) také poznává kulturní prost!edí zem$, její& jazyk se u"í. Dne%ní u"itel
cizích jazyk( se bez t$chto autentick'ch materiál( neobejde.

Profeso!i Bauer, /lábek prosazovali za první republiky pou&ívání nahrá-
vek &ivého slova na fonografy a gramofony. Jen&e tato v'uka m$la své nev'-
hody, p!edev%ím zna"né zkreslení nahrávek zp(sobené nedokonalostí p!í-
stroj(, nebo vysokou cenou. Dal%í metodou v'uky cizích jazyk( první
republiky byla mezinárodní korespondence, zalo&ená v Anglii roku 1880. 

31 KÁDNER, O.: cit. dílo, díl II, s. 674.
32 KÁDNER, O.: cit. dílo, kapitola o metodách.
33 KÁDNER, O.: cit. dílo, kapitola o metodách.
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Nejasn' byl i v'b$r teh-
dej%í "etby v cizím jazyce.
Nakonec se ustálil tento
modus operandi: ve IV. t!í-
d$ se za"ínalo prózou (d$-
jepisná a !e"nická – k zd(-
razn$ní d(le&it'ch histo-
rick'ch událostí), dále se
pokra"ovalo k epick'm bá-
sním, pak následovala pró-
za v$decká. V posledním
ro"níku studenti "etli
mistrovská beletristická,
dramatická a lyrická díla.
Sou"ástí studia jazyk( byl
v nejvy%%ím ro"níku stru"-
n' p!ehled literatury.34

Dal%ím problémem byla
odborná p!íprava u"itel(
jazyk(. Doporu"ení zde
hovo!ila jasn$: Nesta"ilo
jen se ú"astnit konferencí,
vyjí&d$t na zahrani"ní ces-
ty. Bylo navrhováno, aby
se u& na univerzit$ za"alo
s praktick'm v'cvikem
v konkrétních situacích.35

U#ebnice anglického jazyka za první republiky

Gymnázium

Podle osnov vytvo!en'ch u"itelem Josefem Sta)kem tvo!ila základ vyu-
"ování angli"tiny na p!erovském reálném gymnáziu u"ebnice „J. J. David:
U%ebnice jazyku anglického pro obchodní akademie, díl I., Nákladem Meli-
chara v Hradci Králové“.36 Jde o u"ebnici ur"enou pro obchodní akademie
formátu A5. Vzhledem k jejímu zam$!ení jsou její sou"ástí i ukázky a návo-
dy, jak tvo!it obchodní dopisy a vést obchodní korespondenci v anglickém
jazyce. V úvodech kapitol je "esky vysv$tlena gramatika a ve%kerá cvi"ení
se omezují pouze na otázky k textu a p!eklad. V osnovách vytvo!en'ch
Sta)kem jsou v%ak po&adavky na studenty, minimáln$ co se t'"e grama-
tiky, mnohem v$t%í, ne& je rozsah této knihy. Z toho vypl'vá, &e tuto u"eb-
nici patrn$ musela dopl)ovat n$jaká jiná. Tuto domn$nku potvrzuje
i v'zkum v Muzeu Komenského v P!erov$, kdy se p!i procházení sbírky
anglick'ch u"ebnic z po"átku 20. století objevila u"ebnice angli"tiny, kte-
rá uvnit! obsahuje razítka státního reálného gymnázia v P!erov$. Proto
tedy usuzuji, &e i tato se zde pou&ívala. Jde o Dubislavovu n$meckou u"eb-
nici angli"tiny.37 Jedná se také o u"ebnici formátu A5, vázanou, "ernobílou
bez obrázk(. Jeliko& n$m"ina byla hlavním cizím jazykem na gymnáziu u&
od jeho zalo&ení, tak patrn$ práce s touto u"ebnicí ne"inila student(m pro-

Titulní strana +apkovy u"ebnice
(Muzeum Komenského, P!erov, knihovna, u"ebnice)
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blémy. Tato u"ebnice je spí%e "ítankou a cvi"ebnicí gramatiky, jeliko& neob-
sahuje &ádn' její ucelen' p!ehled a ani nevysv$tluje jednotlivé gramatic-
ké jevy. Od stany 38 nalezneme v'hradn$ n$meck' text, bez jediné ang-
lické v$ty, otázky k text(m a anglicko-n$meck' slovník. Neobsahuje v%ak
zadání cvi"ení a ani jak'koliv jin' návod, jak pracovat se cvi"eními nebo
texty.

Dal%í mo&nou u"ebnicí, která sice op$t není nikde v'slovn$ zmín$na, ale
o ní& se v jmenném katalogu u"ebnic Muzea Komenského v P!erov$ hovo-
!í jako o u"ebnici pocházející z knihovny státního reálného gymnázia, by
mohla b't i Sládkova Anglická "ítanka.38 Op$t jde o formát A5, vázanou
knihu v tvrd'ch deskách bez obrázk(. Skládá se pouze z anglick'ch text(,
ty jsou dopln$ny transkripcí, slovníkem v'slovnosti a anglicko-"esk'm slov-
níkem.

Je ov%em mo&né, &e na gymnáziu pou&ívali studenti a u"itelé angli"tiny
více ne& jednu u"ebnici, jeliko& jen samotné Muzeum Komenského jich za
sledované období vlastní více ne& t!icet.

Obchodní akademie

Na obchodní akademii se pou&ívaly dva typy u"ebnic. Ve v'ro"ních zprá-
vách této %koly39 jsou v sekci „U%ebnice pro anglick$ jazyk pro následující
!kolní rok“ p!edepsány Krupi"kovy40 a +apkovy41 u"ebnice.

Ve v'ro"ní zpráv$ z roku 1937/1938 je na zadní stránce uvedena rekla-
ma na anglicko-"esk' a "esko-anglick' slovník.42 Nabízí se tedy p!edpo-
klad, &e se student(m doporu"ovalo zakoupení i tohoto slovníku. Tuto
domn$nku by mohl podpo!it i fakt, &e v'%e uvedené +apkovy u"ebnice jsou
z v$t%í "ásti anglické, tedy alespo) v nich u&ité texty.

34 KÁDNER, O.: cit. dílo, kapitola o metodách.
35 KÁDNER, O.: cit. dílo, kapitola o metodách.
36 SOkA P!erov, fond Gymnázium Jakuba #kody (dále jen GJ#), Inventá! fondu

1870–1953, II. Spisov' materiál, B Spisy, 533 Osobní spisy pracovník( %koly,
1880–1939, karton ". 1 – Josef Stan$k: U"ebná osnova pro jazyk anglick'.

37 DUBISLAV, G.: Lese- und Übungsbuch der Englischen Sprache. Berlin 1915.
38 SLÁDEK, J. V.: Anglická "ítanka s úpln'm anglicko-"esk'm slovní"kem. Praha,

Sfinx 1875.
39 Ro"ní zpráva obchodní %koly gremiální s právem ve!ejnosti v P!erov$ za %kolní rok

1935, 1936, 1937, 1938, 1939, v P!erov$, tiskem tiskárny Strojila v P!erov$, P!e-
rov, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940.

40 KRUPI+KA, F.: U"ebnice anglického jazyka pro 1. ro"ník obchodní akademie.
V. vydání. Praha, Unie 1930.
KRUPI+KA, F.: U"ebnice anglického jazyka pro 2. ro"ník obchodní akademie.
IV. vydání. Praha 1930.
KRUPI+KA, F.: U"ebnice anglického jazyka pro 3. ro"ník obchodní akademie.
V. vydání. Praha, Unie 1931, 
KRUPI+KA, F.: U"ebnice anglického jazyka pro 4. ro"ník obchodní akademie.
IV. vydání. Praha, Unie 1932.

41 +APKA, M. L.: English correspondence for use in commercial accademies part I.
Praha, Unie 1932. +APKA, M. L.: English correspondence for use in commercial
accademies part II. Praha, vlastním nákladem 1925.

42 HOKE#, J. – PROCHÁZKA, J.: Slovník "esko-anglick', anglicko-"esk'. Praha,
Kvasni"ka, Hampl 1934.



108

Krupi"kovy u"ebnice jsou formátu A5, vázané v tvrd'ch deskách, "erno-
bílé, bez obrázk( a dle svého obsahu p!edstavovaly základní u"ebnice v pr(-
b$hu celého studia na obchodní akademii. Vazbu a desky pova&uji za v'ho-
du. +ernobílá forma a mal' formát jsou naproti tomu jejich velkou
nev'hodou. Oproti dnes pou&ívanému formátu A4 byl tento formát levn$j%í,

Ukázka u"iva z +apkovy u"ebnice
(Muzeum Komenského, P!erov, knihovna, u"ebnice)



109

ale nev'hodou je pak nep!ehlednost knih. Texty u"ebnic jsou nahu%t$ny
a prakticky bez "len$ní. Jediné "len$ní m(&eme vysledovat pouze v názvech
lekcí a odli%ení vysv$tlení gramatick'ch jev( od cvi"ení.
+apkovy u"ebnice jsou v mnohém podobné, jen dopln$né ukázkami

obchodní korespondence.

Prvorepublikové u"ebnice a jejich celkové zhodnocení

První a základní po&adavek dne%ních u"ebnic angli"tiny je jejich barev-
nost a dostatek obrazov'ch p!íloh. Ov%em p!i podrobn$j%ím zkoumání u"eb-
nic anglického jazyka z doby první republiky a p!i jejich srovnání s dne%-
ními vyjde najevo, &e tento prost!edek "len$ní u"ebnic není u&it v &ádné
z nich. Porovnávám zde nap!. krom$ Krupi"ky i zmín$ného +apku, Davi-
da, dále pak u"ebnici „Nader, E. – Wurzner, A.: Lehrbuch der englischen
Sprache, Wien, 1913“ a jiné.

Gramatika v%ech "esk'ch prvorepublikov'ch u"ebnic se vysv$tluje "es-
ky, v n$meck'ch pak n$mecky. Vysv$tlení gramatiky "esky je nesporná
v'hoda p!edev%ím v za"átcích studia jakéhokoliv cizího jazyka. Lekce
prvorepublikov'ch u"ebnic jsou velmi krátké. Mnohdy nep!esahují "ty!i
stránky.

V úvodu v%ech tehdej%ích u"ebnic je pojednání o v'slovnosti. V'slov-
nostní transkripce je v%ude "eská, co& rozhodn$ znev'hod)ovalo studenty,
kte!í pak s obtí&emi „lu%tili“ transkripci mezinárodní, kterou u& ov%em ve
svém slovníku pou&il Hoke%.

Ka&dá lekce v$t%iny tehdej%ích u"ebnic sleduje ur"it' !ád. V první "ás-
ti auto!i v&dy vysv$tlili gramatiku, pak následují cvi"ení. Samotná cvi"e-
ní nenapovídají, co se s nimi má d$lat. Mnohdy jde pouze o otázky, za kte-
r'mi okam&it$ následuje odpov$*, tak&e se nabízí otázka po ú"elnosti
cvi"ení. V pozd$j%ích lekcích se u& nacházejí i cvi"ení typu: otázka bez odpo-
v$di. /ádná cvi"ení s procvi"ením gramatiky ov%em nenalezneme. Otázku
slovní zásoby prvorepublikové publikace vy!e%ily tak, &e na konci u"ebnic
je uveden slovní"ek nejprve ke cvi"ením v jednotliv'ch lekcích a pak i abe-
cední seznam v%ech sloví"ek. Sloví"ka ale bohu&el neobsahují informace
o nepravidelném "asování sloves, nepravidelném sklo)ování apod., jako
jsme na to zvyklí prakticky u v%ech dne%ních u"ebnic. 

Tehdej%í u"ebnice nenabízely ani &ádné celistvé opakování. Prvorepub-
likové u"ebnice nesledují ani klasick' model dne%ních hodin angli"tiny,
a sice procvi"ování v%ech "ty! jazykov'ch dovedností ("tení, psaní, mluve-
ní a poslech). Poslech nebyl do hodin z technick'ch d(vod( a nedostupnosti
p!ístroj( za"len$n v(bec. Celá tí&e této dovednosti spo"ívala na schopnos-
tech u"itel(. Ob$ p!erovské %koly ov%em disponovaly pedagogy s dlouho-
dob'm pobytem ve Spojen'ch státech, tak&e o jazykovém vybavení u"itel(
a jejich schopností !e%it tento nedostatek nebylo pochyb. Ze srovnávacího
v'zkumu prvorepublikov'ch u"ebnic angli"tiny dále vyplynulo, &e "tení
a psaní pat!ilo k základním pilí!(m v'uky cizích jazyk(. Tehdej%í u"ebni-
ce obsahovaly bohatou zásobu anglick'ch text(. Z!ejm$ tedy ne%lo o to nau-
"it studenty schopnosti b$&né komunikace, ale poskytnout jim klasické
jazykové vzd$lání, podobné latin$, jak tomu patrn$ bylo v p!ípad$ gymná-
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zia, a poskytnout jim praktickou vybavenost pro obchodní styk v p!ípad$
obchodní akademie.

! ! !
Tém$! v%echny zmi)ované tehdej%í u"ebnice mají podobnou strukturu.

První lekce, "i díly, se omezily jen na proniknutí do základ( gramatiky.
S postupujícími vy%%ími lekcemi a dal%ími díly publikací se gramatika zt$-
&ovala a postupn$ ustupovala slo&it$j%ím text(m nebo praktick'm ukáz-
kám. Více a více se objevovala konverza"ní témata jako: Lond'n, oble"ení,
cestování atd. U"ebnice pro obchodní akademie jsou dopln$ny ukázkami
obchodních dopis(, dokumentace podnik(, anglick'mi definicemi r(zn'ch
obchodních dokument( a i samotná cvi"ení motivují studenty k tvorb$
vlastních obchodních styk( v ekonomickém sv$t$. V%e sm$!ovalo k tomu,
aby studenti byli schopni prakticky pracovat s tímto typem materiál(
v angli"tin$. Ov%em tyto obchodní u"ebnice mohli studenti pou&ívat nej-
d!íve tak od poloviny druhého ro"níku, a& po zvládnutí jistého stupn$ gra-
matiky, jeliko& základy gramatiky u& zde nejsou vysv$tleny.

Z celkov'ch poznatk( o u"ebnicích první republiky vypl'vá n$kolik obec-
n'ch záv$r(. U"ebnice jsou si v%echny podobné, jsou "ernobílé, formátu A5,
bez obrázk(. Hodiny podle nich byly více podobné klasické v'uce latiny,
ne& dne%ním hodinám cizích jazyk(. Nikdo ne&ádal &ádné praktické pom(c-
ky a „&ivé“ materiály, co& na u"itele kladlo obrovské nároky. Nem$l k dis-
pozici techniku, pom(cky a jakákoliv odchylka od „klasického“ vyu"ování
neexistovala.

Nemén$ zajímavou je otázka vlastního postupu ve v'uce angli"tiny
(a patrn$ i ostatních cizích jazyk(). V prvním ro"níku se hodiny z!ejm$
zam$!ovaly na osvojení dostate"ného základu gramatiky, aby se v dal%ích
ro"nících mohlo pln$ rozvinout "tení a práce s textem. A& na základ$ zna-
lostí gramatiky se budovala komunika"ní schopnost student( a i ta závi-
sela na typu %kol; klasická a obecn$j%í témata na gymnáziu a konkrétní
ekonomická na obchodní akademii. V'uka jazyk( patrn$ byla tímto dost
jednotvárná a jakákoliv absence praktick'ch pom(cek „b$&ného“ &ivota43

dostate"n$ nemohla studenty motivovat.
Záv$rem mohu konstatovat, &e u"ebnice angli"tiny se nikterak neli%ily

od ostatních u"ebnic – jejich cílem bylo nau"it studenta teoretick'm pra-
vidl(m více ne& jejich praktické aplikaci. Je skv$lé, &e dne%ní v'uka ang-
li"tiny se vydala naprosto opa"n'm sm$rem, tedy alespo) v ideálním p!í-
pad$.

V(uka angli#tiny v P!erov' za první republiky

St!ední %koly v P!erov$ s v'ukou angli"tiny

Za první republiky si mnoho lidí uv$domovalo, &e znalost angli"tiny ote-
vírá dve!e do sv$ta a sv$tového obchodu. Objevovaly se r(zné "lánky
o cizích jazycích v novinách a hlavn$ v obchodních "asopisech, jak je tomu
nap!. v "asopise „Pr(kopník“,44 jen& hovo!í o jazykové p!íprav$ mlad'ch:
„... je t'eba, aby na!i ob%ané hledali ob#ivu v obchodu se zahrani%ím a to
znamená znalost cizích 'e%í. Jak$ch? Podle Komenského je nezbytné znát
'e% na!ich nejbli#!ích soused(, tedy n"m%inu. P'ednost by se ale m"la dát
angli%tin", kterou hovo'í více ne# 200 milion( lidí. Bohu#el v!ak prvore-
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publiková generace nespl+ovala tento po#adavek. Na Morav" sice byla n"m-
%ina povinná, ale v .echách z odporu proti germanizující vlád" pat'ila n"m-
%ina k jazyk(m nepovinn$m. U# víde+ská vláda zavedla angli%tinu na
n"mecké reálky, na %esk$ch se povinn" u%ila francouz!tina. Tím nám cht"-
la víde+ská vláda zabránit p'iblí#it se sv"tu. Tato situace setrvala a# do
roku 1936. Statistiky odrá#ejí tento stav, kdy z devadesáti poslucha%( prv-
ního ro%níku p'írodov"decké fakulty v Praze um"li pouze dva anglicky.
Pasivní znalost angli%tiny je vzácná. Nejlépe je na tom francouz!tina. Tepr-
ve rok 1936 p'inesl rozhodnutí ministerstva !kolství, podle kterého bude na
reáln$ch gymnáziích zavedena i povinná angli%tina. Studenti by se nem"-
li nechat odradit nov$m jazykem, jeho gramatika je jednoduchá. Dále by si
m"li osvojit „basic english“.45

Díky tomu se angli"tina za"ala dostávat do pop!edí zájmu nejprve eko-
nomick'ch a pak i zbytku st!edních %kol.

V P!erov$ fungovalo za první republiky p$t st!edních %kol. Jednalo se
o gymnázium, zemskou vy%%í hospodá!skou %kolu (zalo&enou jako rolnic-
ká %kola roku 1865), státní pr(myslovou %kolu (zalo&enou jako odborná
%kola strojnická roku 1889), ve!ejnou obchodní %kolu gremiální, ve!ejnou
odbornou %kolu pro &enská povolání v P!erov$ (zalo&ena 1919).46 Za první
republiky se angli"tina u"ila pouze na dvou z nich, a sice na gymnáziu
a obchodní akademii.

Gymnázium Jakuba #kody – historie %koly

Reálné gymnázium v P!erov$ bylo zalo&eno roku 1870 jako t!etí "eská
st!ední %kola na Morav$. V'nosem ministerstva kultu ze dne 6. zá!í 1870
pak za"alo od 3. !íjna 1870 pravidelné vyu"ování pro 86 ve!ejn'ch a 10 sou-
krom'ch &ák(.47 P!ipadla mu budova na Horním nám$stí ". 10, i kdy&
samotné vyu"ování za"alo na radnici a v místnostech zámku hrab$te Mag-
nise.48 Císa!sk'm v'nosem z 12. kv$tna 1871 bylo ú!edn$ povoleno z!íze-
ní ni&%ího státního reálného gymnázia, vy%%í t!ídy se otev!ely a& rozhod-
nutím z 10. "ervna 1876. Pátá t!ída vy%%ího gymnázia se otev!ela roku
1876/1877. Prvním !editelem se stal Jakub #koda, kter' vybudoval z gym-
názia vynikající ústav a byl "inn' i v kulturním &ivot$ m$sta P!erova.

Základní kámen nové budovy %koly na dne%ní Komenského t!íd$ byl
polo&en 17. "ervence 1876 a o rok pozd$ji se budova otev!ela. Navrhl ji
architekt Antonín Gru%ka, kter' za ni získal na v'stav$ v Pa!í&i diplom
a zlatou medaili.49 Na %kole p(sobili i dal%í v'znamní !editelé, jako nap!í-
klad Vincenc Vávra, &ivotopisec B. N$mcové, nebo Richard Kantor, jen& byl
vychovatelem posledního rakousko-uherského císa!e Karla.50

43 Vypráv$ní paní Olgy Fenclové, únor 2006.
44 Zlínsk' "asopis pro podnikatele.
45 J. K. Jazyková pr(prava podnikatel(. In: Pr(kopník, 1936, "erven, s. 27 („basic

english“ dva a& t!i tisíce základních sloví"ek nutn'ch k nejb$&n$j%í konverzaci
v anglickém jazyce).

46 LAPÁ+EK, J.: P!erov. Povídání o m$st$. P!erov 2000, s. 160.
47 SOkA P!erov, úvod k inventá!i fondu GJ#, zpracoval Vojt$ch Cekota, P!erov, s. 1.
48 KOVA-ÍK, J. – KRA3OCH, J.: P!erov a P!erovsko-Kojetínsko. P!erov 1933, s. 93.
49 LAPÁ+EK, J.: cit. dílo, s. 159.
50 Tamté&, s. 159.
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U"ebná osnova pro jazyk anglick' na c. k. státním vy%%ím gymnáziu v P!erov$ za rok
1918/1919 (Konferen"ní a poradní protokoly reálného gymnázia, 1916–1924,

rukopisy, SOkA P!erov, fond Gymnázium Jakuba #kody 1870–1953)
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Dne 18. zá!í 1919 se po válce op$t zahájilo !ádné vyu"ování a klasické
gymnázium se zm$nilo ve státní reálné gymnázium. K zm$n$ do%lo dále
a& roku 1953, kdy se gymnázium transformovalo na st!ední v%eobecn$ vzd$-
lávací %kolu.51

Mezi v'znamné absolventy gymnázia pat!ili nap!íklad Vavro #robár,
brn$nsk' anglista Franti%ek Chudoba, p!edstavitel druhého odboje Karel
Janou%ek nebo v$dec Josef Hendrich.52

Název %koly pro%el !adou zm$n.53

Angli"tina na gymnáziu za první republiky

Gymnázium byla první %kola, kde se v P!erov$ u"ila angli"tina, i kdy&
po celou dobu první republiky jen jako nepovinn' p!edm$t. Mezi dal%í nepo-
vinné p!edm$ty pat!ily: zp$v, nábo&enství, t$snopis, fyzikální cvi"ení, &en-
ské ru"ní práce a cizí jazyky – francouz%tina, n$m"ina (ty, pokud nebyly
jazyky povinn'mi), ru%tina a srbochorvat%tina. Za první republiky se ang-
li"tina u"ila pouze "ty!i roky (viz tabulka ". 1).54 Její v'uku schválila %kol-
ní rada 11. listopadu 1918 a u"itelem se stal Josef Stan$k.55 Své pravidel-
né místo v osnovách %koly si angli"tina na%la a& po druhé sv$tové válce.

Tabulka ". 1 – Angli"tina na gymnáziu za první republiky56

·kolní rok 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1927 1927– – – – – – – – – –
1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928

Poãet studentÛ 20 30 – 40 – – 26 – – – 

U"itelé
V p!edvále"n'ch letech u"ili angli"tinu t!i u"itelé. Prvním z nich a zakla-

datelem v'uky angli"tiny na gymnáziu byl PhDr. Josef Stan$k. Ten polo&il
základy v'uky, stanovil osnovy a vybral u"ebnici. Pat!il mezi v'znamné
osobnosti %koly, spravoval &ákovskou knihovnu a sv'mi p!edná%kami se
v'znamn'm podílem ú"astnil na kulturním &ivot$ m$sta P!erova. Na gym-
názium p!i%el ve %kolním roce 1911/1912 a z(stal zde a& do roku 1919/1920.

Karel Augustin Chval p!evzal v'uku angli"tiny po Sta)kovi. P(sobil
jako evangelick' fará! a m$l zku%enosti z pobytu ve Spojen'ch státech. Na
gymnáziu za"al pracovat ve %kolním roce 1921/1922 a z(stal zde dva roky.
Krom$ angli"tiny u"il i nepovinné evangelické nábo&enství. Také pat!il

51 SOkA P!erov, úvod k inventá!i fondu GJ#, s. 2.
52 LAPÁ+EK, J.: cit. dílo, s. 160.
53 Almanach k 125. v'ro"í GJ# v P!erov$. P!erov 1995, s. 15. 1870–1877: c. k. reálné

gymnázium; 1877–1889: c. k. st!ední %kola; 1889–1919: c. k. státní vy%%í gymnázi-
um; 1919–1948: státní reálné gymnázium; 1948–1953: reálné gymnázium;
1953–1958: jedenáctiletá st!ední %kola; 1958–1963: dvanáctiletá st!ední %kola;
1963–1968: st!ední v%eobecn$ vzd$lávací %kola; 1969–1991: gymnázium;
1991–dosud: Gymnázium Jakuba #kody.

54 SOkA P!erov, fond GJ#, V'ro"ní zpráva státního reálného gymnázia za rok
1927–1928, str. 19.

55 Kronika gymnázia, str. 224, ulo&ena na Gymnáziu Jakuba #kody. Dále jen Fond
GJ#, VZ za p!íslu%n' rok.

56 Dal%í roky do tabulky nebylo t!eba uvád$t, vzhledem k tomu, &e se angli"tina a&
do roku 1942 neu"ila.
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mezi kulturn$ "inné osoby m$sta P!erova. Jeho hlavní "innost se ale zam$-
!ila na reformy a znovuvybudování evangelické farnosti v P!erov$. Po jeho
odchodu se v'uka angli"tiny na dva roky zastavila.

Nov$ byl nepovinn' kurz angli"tiny otev!en ve %kolním roce 1924/1925
pod vedením Fidelia Zv$!iny. Ten p!i%el ve %kolním roce 1924/1925 a z(stal
zde a& do roku 1928, kdy byl povolán na Slovensko. Za války se zde vyu"o-
vala angli"tina jen ve %kolním roce 1941/1942 a jejím lektorem se stal kme-
nov' u"itel obchodní akademie, fará! evangelické církve Karel Pavlinec.

Osnovy

Vyu"ovalo se podle osnov,57 které navrhl a schválil ji& Dr. Stan$k 7. !íj-
na 1918. Ty odpovídaly skladb$ v%ech tehdej%ích u"ebnic a byly zam$!eny
p!evá&n$ na gramatiku. Za"ínalo se slovesy „to be“ a „to have“ a "asováním
v%ech sloves. Dal%í povinná látka, kterou museli studenti zvládnout, zahr-
novala v%echny minulé "asy v pasivním a aktivním "asování. Podle osnov
studenti m$li b't schopni tvo!it kladné, záporné a tázací v$ty, museli zvlád-
nout syntax anglické v$ty. Ze "ty! základních dovedností v cizím jazyce
("tení, psaní, konverzace a poslech) se nejvíce kladl d(raz na "tení, a to jed-
noduch'ch anglick'ch text(, ze kter'ch pak vycházela jednoduchá kon-
verza"ní cvi"ení. Studenti se m$li nau"it základní "lánky nazpam$,. Pro
!ádné spln$ní kurzu m$li studenti úsp$%n$ zvládnout od ledna do konce
%kolního roku %est písemn'ch prací a diktát(.

U"ebnice

P!edepsanou u"ebnicí se stala: J. J. David: U%ebnice jazyku anglického
pro obchodní akademie, díl I.58 Druhá mo&ná u"ebnice, kterou mohli stu-
denti v hodinách angli"tiny pou&ívat, byla: Josef Václav Sládek: Anglická
%ítanka s úpln$m anglicko-%esk$m slovní%kem, Praha, 1875, která se obje-
vila v knihovn$ Muzea Komenského v P!erov$ s razítkem knihovny Stát-
ního reálného gymnázia v P!erov$. Knihovna gymnázia obsahovala i jed-
nu anglickou knihu: T. Brown: School days and old days, Berlin, 1878.59

Metody

Z osnov a skladby u"ebnic vypl'vají i metody, kter'ch bylo za první
republiky pou&íváno na gymnáziu. #lo hlavn$ o historickou gramatickou
metodu v'uky jazyk(, pou&ívanou u& v latin$. Studenti si osvojili dostatek
sloví"ek a gramatiky na to, aby dokázali pracovat s texty. U"ebnice byly
sestaveny tak, aby poskytly p!ehled gramatiky. Z jejich skladby vypl'vá,
&e se nepou&ívaly &ádné &ivé materiály. U"ilo se p!esn$ podle toho, jak to
popsal Kádner ve své Obecné pedagogice II, kde dokonce popisuje zbyte"-
nost a p!ece)ování &iv'ch materiál(. Mezi testovací metody pat!ily hlav-
n$ písemné práce a diktáty.

Prvorepublikoví u"itelé angli"tiny na gymnáziu

JOSEF STAN1K (1887–1956)60

Narodil se v M$rovicích na Hané. Po maturit$ na gymnáziu v Olomouci
vystudoval filozofickou fakultu na "eské univerzit$ v Praze. Díky své p!ed-
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ná%kové "innosti pat!il mezi v'znamné p!erovské kulturní "initele. Není
náhoda, &e za"al u"it angli"tinu. Pro jazyky m$l nadání. Ovládal n$m"inu,
francouz%tinu, angli"tinu a "áste"n$ hovo!il i polsky a rusky. První t!i jazy-
ky na gymnáziu i u"il. Bohatá byla i jeho mimo%kolní "innost. Po!ádal ve!ej-
né p!edná%ky. P!i oslavách v &enském odboru Sokola p!ednesl „&ivot a dílo
Jana Vrchlického“ a p!i oslavách p!erovsk'ch dobrovoln'ch sbor( uvedl dal-
%í t!i p!edná%ky: „O ,aldov" knize: &ivot ironick$“ (pro +tená!sk' spolek),
„Komensk$ #ivot a dílo“ (na sch(zi u"itelské jednoty) a „Referát o druhém
svazku ,aldov$ch spis(“.61 Napsal také knihu „Ji'í Sumín“.62

Jeho remunerace63 jako zam$stnance gymnázia "ítala 2 730 korun ro"-
n$.64 Angli"tinu za"al u"it a& roku 1918/1919, tedy v p!edposledním roce
svého p(sobení na gymnáziu. Od roku 1920 byl p!ikázán na "eskosloven-
sk' mu&sk' u"itelsk' ústav v Brn$.65

KAREL AUGUSTIN CHVAL (1888–1959)66

V kv$tnu 1920 se objevil na gymnáziu poprvé. Mezi lety 1915–1920 pra-
coval jako fará! presbyteriánské církve v USA, mezi lety 1921–192367 p(so-
bil v P!erov$ jako fará! evangelické církve a práv$ v této dob$ u"il angli"-
tinu na gymnáziu.

Jeho "innost ve sboru evangelické církve v P!erov$ byla velmi v'znam-
ná. Pat!il mezi p!ední v(dce obce a zasadil se o osamostatn$ní p!erovské-
ho evangelického sboru od Olomouce.

Chval zavedl pravidelné ned$lní bohoslu&by. Díky sv'm znalostem ang-
li"tiny a díky známostem z USA p!ivedl do P!erova n$kolik zahrani"ních
host(. Tak nap!. 17. dubna 1922 nav%tívil evangelickou obec v P!erov$ fará!
Kenneth Muller z New Yorku, 7. kv$tna tého& roku kázal v P!erov$ ang-
licky skotsk' reverend Purvez z Glasgow. Krom$ toho Chval p(sobil
i v Hranicích a Krom$!í&i jako fará!. Dne 1. listopadu 1923 Chval na svou
funkci rezignoval a ode%el do Chicaga, kde zem!el.68

U"ebnice, metody a ani &ádné jiné podrobnosti o Chvalov$ v'uce ang-
li"tiny ve %kolím roce 1921/1922 nejsou známy.69 V následujícím %kolním
roce se angli"tina neu"ila a v roce 1923/1924 sice Chval op$t otev!el nepo-

57 SOkA P!erov, fond GJ#, Inventá! fondu reálné gymnázium v P!erov$ 1870–1953,
II. Spisov' materiál B Spisy, 533 Osobní spisy pracovník(.

58 Viz tamté&, 1880–1939, karton ". 1 – Josef Stan$k: U"ebná osnova pro jazyk anglick'.
59 SOkA P!erov, fond GJ#, XXIII. Program c. k. vy%%ího státního reálného gymnázia

1897, Seznam knih v knihovn$, s. 16.
60 Almanach k 125 v'ro"í GJ# v P!erov$. P!erov 1995, s. 37.
61 SOkA P!erov, fond GJ#, XXIX. ro"ní zpráva c. k. vy%%ího státního gymnázia v P!e-

rov$, 1912, s. 51.
62 SOkA P!erov, fond GJ#, XLI. ro"ní zpráva c. k. vy%%ího státního gymnázia v P!e-

rov$, 1914, s. 10.
63 U"itelsk' plat.
64 SOkA P!erov, fond GJ#, V'kaz pot!eb do preliminá!e správní rok 1920/21, od 2. 7.

1920–30. 6. 1921, remunerace za vedlej%í p!edm$ty.
65 SOkA P!erov, fond GJ#, Konferen"ní protokol gymnázia ". 1920–1921.
66 Církev v prom$nách "asu, 1918–1968. Sborník k 50. v'ro"í spojení "eskobratrské

evangelické církve. Praha 1969, s. 281.
67 Tamté&, s. 281.
68 Kronika farního sboru "eskobratrské církve evangelické v P!erov$.
69 SOkA P!erov, fond GJ#, VZ za %kolní rok 1921–1922, s. 3, s. 8.
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vinn' kurz angli"tiny na gymnáziu, ale koncem !íjna 1923 ode%el nejen
z gymnázia ale i z P!erova. 

P(sobil i jako literát. Dílo:
Jan Blahoslav, k 400. v$ro%í jeho narozenin70

Jan Blahoslav. Jeho doba, #ivot a dílo
Komendium. P'íru%ka pro %eskobratrskou mláde#
Lví stopou. Sbírka básní
Lidu!%iny kv"tiny, básn"71

FIDELIUS ZV1%INA
Vyu"oval jako zatímní profesor na státním reformním gymnáziu v Levi-

cích.72 Na gymnázium do P!erova p!i%el v roce 1924 a z(stal zde jako suplu-
jící profesor a& do roku 1927. Mezi jeho obory pat!ily francouz%tina, n$m-
"ina a "e%tina. Dne 30. "ervna 1928 ode%el jako suplující profesor na
reformní gymnázium v Kamenici na Slovensku.73

Na gymnáziu u"il angli"tinu v roce 1925/1926 v prvním pololetí po dvou
hodinách t'dn$. A& do za"átku druhé sv$tové války se hodiny angli"tiny
u& neotev!ely.

Obchodní akademie (st!ední ekonomická %kola) – historie %koly

Po"átky obchodního %kolství v P!erov$ spadají do roku 1900, kdy byla
z!ízena dvouletá chlapecká obchodní %kola.74 Byla to první "eská dvout!ídní
%kola na Morav$. P!i tomto ústavu se záhy otev!el dív"í obchodní kurz. Zpo-
"átku obchodní %kola p(sobila jako soukromá a a& od roku 1904 získala
statut ve!ejné státní %koly. Od roku 1908–1909 se stala její sou"ástí dív"í
dvouletá obchodní %kola a %kola kupecká. Své první vyu"ovací prostory
nalezla, podobn$ jako gymnázium, na Horním nám$stí ". 10. Od roku 1923
sídlila %kola v nové budov$ v Barto%ov$ ulici, kde stojí dodnes.75 Roku 1934
byla v'nosem ministerstva %kolství a národní osv$ty %kola p!em$n$na na
obchodní akademii, k ní& se p!ipojila chlapecká a dív"í odborná %kola pokra-
"ovací pro &ivnosti obchodní. Ve své dob$ pat!ila ke %kolám, které po Pra-
ze a Brn$ m$ly nejvíce student(. V roce 1941/1942 byl p!i %kole z!ízen jazy-
kov' kurz, kter' v%ak a& do roku 1946 nabízel pouze n$m"inu.76

Prvním !editelem obchodní %koly se stal Václav Hrub', jeho nástupcem
pak v roce 1920 Jaroslav Psota. I zde doznal název %koly !ady zm$n.77

Angli"tina na obchodní akademii za první republiky

Obchodní akademie78 v P!erov$ se za!adila mezi %koly s pravidelnou v'u-
kou angli"tiny. Na obchodní akademii si studenti mohli zvolit jeden ze t!í
jazyk(, a to bu* francouz%tinu, ru%tinu, nebo práv$ angli"tinu. Jakmile si
student jednou vybral studium jednoho cizího jazyka, musel v tom vytrvat
od prvního ro"níku studia a& do maturity. Angli"tinu brzy doplnil i nepo-
vinn' abiturientsk' kurz konverzace a nepovinná korespondence v ang-
lickém jazyce. Poprvé se v'uka otev!ela ve %kolním roce 1934/193579 a od
tohoto roku ji& z osnov obchodní akademie nezmizela. U"ila se ale pouze
zde, nikoliv na obchodní %kole pokra"ovací.

V roce 1941/1942 byl p!i %kole z!ízen dvoulet' jazykov' kurz. Jeho nápl-
ní v%ak byla zpo"átku pouze n$m"ina. Po válce se kurz roz%í!il a vznikl tak
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ústav moderních !e"í, odborná jazyková %kola v P!erov$.80 Tady u& se ang-
li"tina vyu"ovala a jejím lektorem se stal Václav Fencl.81

U"itelé

U zrodu angli"tiny na obchodní akademii stál Ing. Václav Fencl. Ten
nastoupil ve %kolním roce 1934/1935 a za"al u"it angli"tinu a ú"etnictví.
Byl velice "inn' v d$ní %koly i mimo ni. Na obchodní akademii pracoval a&
do roku 1948, kdy ode%el na OA do Krom$!í&e. Tam z(stal a& do roku 1960
a poté se op$t vrátil do P!erova. Byl to práv$ on, kdo polo&il základy sta-
bilního vyu"ování angli"tiny, stanovil osnovy, vybral u"ebnice a ur"il sm$r,
jak'm se bude v'uka vyvíjet.

Sou"asn$ s ním p(sobil na obchodní akademii dal%í v'znamn' u"itel
angli"tiny – Karel Vladislav Pavlinec, evangelick' fará! a kontroverzní
postava církevního &ivota na st!ední Morav$. Nastoupil v roce 1937/1938.
Byl v'znamn'm církevním "initelem a zalo&il farní sbor v Hole%ov$. Vedl
také konverza"ní kurzy, z angli"tiny p!ekládal amerického spisovatele
Lewise Sinclaira, psal básn$ a písn$ a zapojil se i do protifa%istického odbo-
je, za co& pob'val i v koncentra"ním tábo!e. Na obchodní akademii z(stal
do konce druhé sv$tové války a mezi lety 1941/1942 do"asn$ vyu"oval nepo-
vinnou angli"tinu i na gymnáziu.

T!etím prvorepublikov'm u"itelem angli"tiny na obchodní akademii byl
soukrom' u"itel !e"í v P!erov$ Josef Krej"i!ík, p(sobící zde od roku 1935
do roku 1938. B$hem války u"ili angli"tinu je%t$ u"itelé Bajerová, Václa-
vek a Zelen', kte!í jsou uvád$ni v klasifika"ních protokolech pro roky
1940/1941 a 1941/1942 a následující rok je%t$ -ezá"ová a Pavlí"ek.82

Osnovy

Vzhledem k tomu, &e se nenalezl &ádn' oficiální dokument hovo!ící
o osnovách angli"tiny, pokusím se je vydedukovat z u"ebnic, které se pou-

70 Kniha z knihovny Muzea Komenského v P!erov$.
71 Informace o dal%ích dílech byly p!evzaty ze zadní obálky první knihy.
72 60 let "eského reálného gymnázia v P!erov$. P!erov 1931, s. 96.
73 SOkA P!erov, fond GJ#, VZ za %kolní rok 1928–1929, s. 26–27.
74 SOkA P!erov, fond St!ední ekonomická %kola, úvod k inventá!i fondu St!ední eko-

nomická %kola v P!erov$, uspo!ádal Josef Baják, str. 1. Dále jen fond SE#.
75 LAPÁ+EK, J.: cit. dílo, s. 160.
76 SOkA P!erov, fond SE#, Úvod k inventá!i fondu obchodní akademie, str. 1.
77 Tamté&, s. 2. 1900–1904: Obchodní %kola grémia v P!erov$; 1904/1905–1934/1935:

Ve!ejná obchodní %kola gremiální; 1935/1935–1948: +eskoslovenská obchodní aka-
demie; 1948–1953: Vy%%í hospodá!ská akademie v P!erov$; 1953–1990: St!ední eko-
nomická %kola v P!erov$; 1990–dosud: Obchodní akademie P!erov.

78 Dále jen OA.
79 SOkA P!erov, fond SE#, Ro"ní zpráva obchodní %koly gremiální s právem ve!ej-

nosti v P!erov$ za %kolní rok 1934/1935, s. 15.
80 SOkA P!erov, fond SE#, Úvod k inventá!i fondu St!ední ekonomická %kola v P!e-

rov$, s. 2.
81 SOkA P!erov, fond SE#, VZ OA za %kolní rok 1946–1947, s. 5.
82 Krom$ Fencla, Pavlince a Krej"i!íka uvádím ostatní u"itele bez k!estních jmen,

jeliko& v klasifika"ních protokolech jsou takto vedeni a jinou zmínku o nich neob-
sahoval &ádn' ze zkouman'ch materiál(.
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U"itelsk' sbor obchodní akademie 1937
(+ty!icet let obchodních %kol 1900–1940, P!erov, 1940, ti%t$ná, SOkA P!erov, fond

St!ední ekonomická %kola v P!erov$ 1900–1955)
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&ívaly. Stejn$ jako na gymnáziu, i tady z!ejm$ p!evládala historická gra-
matická metoda. K basic english m$li studenti zvládnout i termíny obchod-
ní a koresponden"ní angli"tiny.

Metody

U"itel za"al hodinu vysv$tlením gramatiky slovní metodou "esky. Poté
se p!e"etl "lánek a ud$lala se cvi"ení. Obchodn$ zam$!ené u"ebnice byly
dopln$ny r(zn'mi p!ílohami, jako nap!. nevypln$n'mi anglick'mi obchod-
ními dopisy, ukázkami %ek(, anglick'ch papírov'ch pen$z, mapou Lond'-
na a dal%í podnikovou dokumentací v angli"tin$. Z testovacích metod bylo
up!ednost)ováno písemné testování, ústní zkou%ení se omezovalo jen na
p!eklad, p!ípadn$ verbální ov$!ení osvojen'ch pravidel gramatiky, ov%em
"esky. Maturovalo se z vybraného jazyka a jen písemn$, zkou%ka se sklá-
dala z gramatického cvi"ení a del%í psané eseje.

Hodinová dotace pro angli"tinu "inila t!i hodiny t'dn$, dv$ hodiny t'd-
n$ pro konverza"ní kurz a t!i pro abiturientsk' kurz korespondence.83 Meto-
dy také musely b't p!izp(sobeny tomu, &e pr(m$rnou t!ídu pro angli"tinu
tvo!ilo v pr(m$ru 28 student(.84

U"ebnice
Fencl vybral jako základ pro gramatiku: „Krupi%ka, Franti!ek: U%ebnice

jazyka anglického pro obchodní akademie, díl I.–IV., Unie, Praha, I. díl. 1930,
II. díl 1930, III. díl 1931, IV. díl 1932.“ Pro anglickou korespondenci se pou-
&ívaly: „.apka: English correspondence in use for commercial accademies, part
I.–III, Unie, Praha, part I 1925, part II. 1925, part III 1929.“ Krom$ u"ebnic
m$li studenti k dispozici dvanáct anglick'ch knih v &ákovské knihovn$.85

Úsp$chy student(

Angli"tina na obchodní akademii slavila velké úsp$chy. N$kolikrát b$hem
let dostali studenti kni&ní ceny za pokrok a v'borné v'sledky v angli"tin$.
Dne 12. !íjna 1936 obdr&ela &ákyn$ Marie Pírková, II. ro"ník obchodní aka-
demii, kní&ku od British Council for Relations with other countries86 za vyni-
kající prosp$ch v angli"tin$. Dne 29. kv$tna 1937 odevzdal britsk' velvy-
slanec W. V. Neumark v zastoupení British council kni&ní odm$nu studentce
Vlast$ Rájecké, III. ro"ník, a Ji!ímu Stratilovi, III. ro"ník, za skv$lé v'sled-
ky v angli"tin$.87 Roku 1938 obdr&ela kni&ní ceny za v'sledky v angli"tin$
krom$ Ji!ího Stratila také Marie Davidová. Ji!í Stratil, Marie Davidová,
Vlasta Rájecká a Marie Pírková pat!ili k vynikajícím student(m obchodní
akademie. Po celou dobu svého studia prospívali s vyznamenáním a první
t!i jmenovaní dokonce s vyznamenáním i odmaturovali.

83 Celá kapitola metod: vypráv$ní paní Olgy Fenclové, narozena 1919, studovala na
OA 1935–1939, man&elka V. Fencla, únor 2006.

84 Statistiky z v'ro"ních zpráv.
85 SOkA P!erov, fond SE#, VZ OA za %kolní rok 1936–1937, s. 26.
86 Britská rada pro vztahy s ostatními zem$mi.
87 SOkA P!erov, fond SE#, VZ OA za %kolní rok 1936–1937, s. 14.
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Prvorepublikoví u"itelé angli"tiny na obchodní akademii

VÁCLAV FENCL (1907–1965)88

Narodil se v +echách v Kopidlu u Rakovníka. Po
studiu na obchodní akademii v Plzni ode%el do
Prahy, kde vystudoval vysokou obchodní %kolu.
Dne 1. zá!í 1934 jej kuratorium obchodní akade-
mie ustanovilo pro v'uku angli"tiny a odborn'ch
p!edm$t(. Ve %kolním roce 1936/1937 u"il obchod-
ní korespondenci, kupecké po"ty, právní nauku,
nauku o prodeji, úpravu v'kladních sk!íní a psa-
ní strojem. Byl velice "inn' v d$ní %koly i mimo ni.
Na obchodní akademii pracoval a& do roku 1948,
kdy ode%el na obchodní akademii do Krom$!í&e.
Tam z(stal a& do roku 1960 a poté se op$t vrátil
do P!erova. Díky své pedagogické a jiné "innosti

se stal velmi v'znamnou osobností %koly, a proto byl zvolen jako zástupce
pedagogického sboru do kuratoria %koly, je& bylo vlastn$ jejím !ídícím orgá-
nem.89 B$hem války se jeho hodinová dotace v'razn$ sní&ila, jeliko& u"il
pouze angli"tinu.90

Po komunistickém p!evratu za"al mít problémy s re&imem, nehodlal se p!i-
zp(sobit diktátu strany, odmítal zavést na obchodní akademii to, co mu stra-
na a !editelství na!izovalo, a odmítal se vzdát v'uky angli"tiny, ji& pova&oval
za nutnou pro ekonomy. Nakonec byl nucen odejít do Krom$!í&e na obchod-
ní akademii. Byl zde velmi spokojen'91 a u"il tu mezi lety 1948–1960.92 Jeho
specializace byly d$jepis, finan"ní hospodá!ství a nepatrnou "ást student(
tady u"il i angli"tinu.93 Pak se op$t vrátil do P!erova. Krom$ sv'ch u"itelsk'ch
povinností byl Ing. Fencl velmi "inn' i mimo %kolu. P!ispíval do zlínského
"asopisu pro reklamu a obchod „Pr(kopník“, dále se st'kal s krou&kem
komer"ních in&en'r( v Praze, kde si roz%i!oval svou odbornost, a zárove) psal
i do jednoho pra&ského "asopisu.94 Vydal dv$ knihy: „Uvedení do podvojného
ú%etnictví“95 a „Obchodní ú'edník v podniku“.96 Byl "lenem divadelního spol-
ku Tyl v P!erov$, pro kter' psal dramatické kousky a re&íroval. Sám nehrál.97

I kdy& byl nesmírn$ p!ísn', v'bu%n' a prudk', byl velmi schopn', co&
dokládá i fakt, &e studenti pod jeho vedením dostávali v'%e zmín$né ceny
od Britské rady za své úsp$chy v angli"tin$. Studenti ho m$li velmi rádi.98

Ing. Václav Fencl
(soukromé foto 

p. Fenclové)

88 Vypráv$ní paní Olgy Fenclové, únor 2006.
89 SOkA P!erov, fond SE#, VZ OA za %kolní rok 1938–1939, s. 7.
90 SOkA P!erov, fond SE#, Katalogy vysv$d"ení na OA, inv. ". 205–210.
91 Vypráv$ní paní Olgy Fenclové, únor 2006.
92 Webové stránky Obchodní akademie v Krom$!í&i, www.oakm.cz.
93 Podle informací poskytnut'ch Janem /ársk'm z informa"ního odd$lení obchodní

akademie Krom$!í&, kter' kontaktoval b'valé studenty, kte!í si údajn$ „vybavi-
li“ jeho p(sobení coby d$jepisá!e, a nepatrná "ást b'val'ch student( si pamato-
vala i Fenclovo vyu"ování angli"tiny, dále u"il i finan"ní hospodá!ství.

94 Vypráv$ní paní Olgy Fenclové, únor 2006.
95 SOkA P!erov, fond SE#, VZ OA za %kolní rok 1937–1938, s. 5.
96 Internetov' seznam knih Moravské zemské knihovny v Brn$.
97 Vypráv$ní paní Olgy Fenclové, únor 2006.
98 Vypráv$ní paní Olgy Fenclové, únor 2006.
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KAREL VLADISLAV PAVLINEC (1902–1949)99

Pracoval jako v'pomocn' u"itel na obchodní akademii. Jeho specializa-
cí byla "e%tina a angli"tina. Nastoupil ve %kolním roce 1937/1938. Byl jme-
nován dne 23. !íjna 1937. Navíc vedl i voliteln' konverza"ní krou&ek ang-
li"tiny. P!ekládal z angli"tiny Sinclaira Lewise.100 Na obchodní akademii
p(sobil i po druhé sv$tové válce do roku 1946, kdy byl od 1. zá!í p!elo&en
na 11. státní obchodní akademii do Brna.101 Mezi léty 1941–1942 vyu"oval
i nepovinou angli"tinu na gymnáziu v P!erov$.102

Narodil se 17. !íjna
1902 v Brn$. Studoval bo-
hosloví na Husov$ fakult$
v Praze. Odjel do Spoje-
n'ch stát(, odkud se vrá-
til roku 1926. Za"al p(so-
bit jako duchovní v r(z-
n'ch církvích.

V rámci p(sobení jako
fará! skládal také písn$
pro svá kázání. Zhudebnil
nap!. báse) „Bratrstvím
k míru.“103

Nejd(le&it$j%í "ást své-
ho duchovního &ivota strá-
vil v Prusinovicích, od
"ervna 1929 jako viká!
a od 15. února 1931 u& ja-
ko fará!. Z(stal zde do ro-
ku 1935. P!i rozkolu a roz-
%t$pení, které vyvolal v ná-
bo&enské obci, s ním "ást
brat!í p!estoupila a zalo&i-
li nov' sbor v Hole%ov$.104

Se svou &enou Marií m$l
p$t d$tí a v Hole%ov$ z(-
stal a& do roku 1945.105

Pavlinec se zapojil i do
protifa%istického odboje

Karel Vladislav Pavlinec (Sborov' archiv farního
sboru v Hole%ov$, 9 dokument( – sou"ást sborové

kroniky, album I, 1935–1975)

99 Webové stránky: http://www.svkol.cz/rego/rg1017.htm, ze dne 14. 3. 2006,
22.11 hod.

100 Webové sránky: http://www.svkol.cz/rego/rg1017.htm, ze dne 14. 3. 2006, 22.11 hod.
101 SOkA P!erov, fond SE#, VZ OA za %kolní rok 1945–1946, s. 5.
102 Almanach k 125 v'ro"í GJ# v P!erov$, 1995, nákladem vlastním. P!erov 1995, s. 20.
103 Inventární soupis archivních fond( reformovaného sboru v Prusinovicích a "es-

kobratrské evangelické církve v Prusinovicích, balení: 3: III – C-1/3: Kazatelé,
". j. 5b/32.

104 Církev v prom$nách "asu, 1918–1968. Sborník k 50. v'ro"í spojení "eskobratrské
evangelické církve. Praha 1969, s. 212, 295.

105 Archív farního sboru Jednoty bratrské v Hole%ov$, sou"ást sborové kroniky,
album I. 1935–1975.
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a koncem ledna 1945 byl spolu s bratrem Adámkem zat"en. P!edtím toti& od-
vezl z Rychnova bratra Rahlenu, kter' schovával para%utistu Josefa /i&ku,
k Adámkovi. Po zat"ení gestapem nevyzradil, &e pomáhal anglick'm letc(m,
kte!í se na n$j obrátili s &ádostí o pomoc. Od roku 1947 slou&il v Praze, a ro-
ku 1948 p!edná%el jako profesor na %kole duchovní jednoty Unita.106 V$zení
podlomilo Pavlincovo zdraví a po t$&ké nemoci zem!el 24. prosince 1949.107

Studenti obchodní akademie v P!erov$ na n$j vzpomínali jako na "lov$-
ka n$kdy vzn$tlivého, ale velmi dobrého srdce a vlastence v pravém slova
smyslu. Za okupace slo&il dv$ protinacistické písn$ a v hodinách "e%tiny je
u"il studenty zpívat. Student(m zp!íjem)oval hodiny r(zn'mi poznatky,
získan'mi b$hem stipendijního pobytu v USA.108 Zde se pon$kud rozchází
sv$dectví pana Pavelce a paní Fenclové, která popsala Pavlince jako tiché-
ho, solidního a klidného u"itele.109

JOSEF KREJ)I%ÍK
Poprvé se objevil na obchodní akademii jako v'pomocn' u"itel 1935/1936,

kdy u"il nepovinnou anglickou konverzaci a zárove) p(sobil jako soukrom'
u"itel !e"í v P!erov$. V následujícím %kolním roce vedl v druhém pololetí hodi-
ny anglické korespondence.110 Na obchodní akademii z(stal a& do roku 1938.

Shrnutí a zhodnocení celkového v(voje v(uky angli#tiny
v P!erov' za první republiky

Poté, co angli"tina v prvních desetiletích dvacátého století zakotvila jako
samostatn' obor na Filozofické fakult$ Univerzity Karlovy, za"ala si hle-
dat svou cestu i na st!ední skoly. Nejprve ale muselo existovat odborné pra-
covi%t$ na Morav$. Se vznikem Masarykovy univerzity v Brn$ byla tak spl-
n$na i tato podmínka. Cesta angli"tiny na st!ední %koly byla otev!ená.
Nebyla v%ak snadná.

Tam, kde byly z!ízeny n$mecké %koly, se angli"tina brzy stala pravidel-
nou sou"ástí osnov, jeliko& tyto %koly m$ly jako základ jazyk n$meck', a tak
se otev!elo angli"tin$ volné pole p(sobnosti. H(!e to u& vypadalo na "es-
k'ch st!edních %kolách. Volba n$meckého jazyka jako cizího byla zcela p!i-
rozená. Jednak jsme existovali v n$mecky mluvícím prost!edí, vlastn$ i na%i
sousedé mluvili n$mecky, navíc tu &ila pom$rn$ velká n$mecká men%ina.
Usuzuji tedy, &e p!ed vznikem první republiky se angli"tina prakticky
mimo n$mecké st!ední %koly nevyu"ovala.

Situace se po roce 1918 m$nila jen pozvolna. Na gymnáziích byly v duchu
spí%e klasického vzd$lání zavedeny jako povinn' jazyk n$m"ina a fran-
couz%tina. Odborné st!ední %koly si je%t$ na dlouhou dobu vysta"ily s jed-
ním cizím jazykem, n$m"inou, a mnohdy ani to ne. Zvrat zp(sobila dvacá-
tá léta, ekonomick' rozvoj, rozvíjející se zahrani"ní obchod, kde se p!i
komunikaci pou&ívalo anglického jazyka. A práv$ tehdy se objevila angli"-
tina i na st!edních %kolách. Nebylo tomu jinak ani v P!erov$.

M$sto P!erov od 2. poloviny 19. století pat!ilo k pr(kopník(m na poli
%kolství v rámci Moravy.111 Práv$ kv(li této v'jime"nosti m$sta v otázkách
%kolství jsem p!edpokládala, &e dal%ím logick'm krokem bude zavedení an-
gli"tiny jako nového moderního trendu. Nestalo se tak. Své místo si angli"-
tina vydobyla pouze na dvou %kolách – gymnáziu a na obchodní akademii.
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Na gymnáziu se angli"tina u"ila pouhé "ty!i roky, navíc jako nepovinn'
jazyk. P!í"in tohoto v'voje m(&e b't n$kolik. Za prvé, jednalo se o %kolu
"eskou, tudí& místo pro povinn' cizí jazyk p!ipadlo n$m"in$, stále jsme p!e-
ce m$li n$mecké sousedy a vydatnou n$meckou men%inu, a druh'm cizím
jazykem se stala tehdy oblíbená francouz%tina. Tento v'voj jist$ ovlivnilo
i klasické zam$!ení gymnázia – latina jako základ ka&dého gymnázia, n$m-
"ina jako povinn' jazyk, francouz%tina jako druh' cizí jazyk. Dal%í cizí jazyk
by jist$ studenty nadmíru zatí&il.

Dal%ím d(vodem byl patrn$ i nedostatek kvalifikovan'ch u"itel(. Josef
Stan$k sice zavedl angli"tinu do osnov, ale po dvou letech jejího vyu"ová-
ní byl povolán jinam, stejn$ tak i F. Zv$!ina. T!etí u"itel A. Chval p(sobil
jako duchovní, a tak i jeho v'kon tohoto ú!adu zavál jinam.

Nemén$ d(le&it'm faktem, hovo!ícím proti nutnosti stálého vyu"ování ang-
li"tiny, byl i samotn' ú"el gymnázia. To v&dy vychovávalo poslucha"e pro stu-
dium na vysoké %kole, a tedy nevyvstala &ádná nutnost vychovat anglicky
mluvící obchodníky a ekonomy. V'sledkem v%eho toho bylo, &e se angli"tina
na gymnáziu, dle mého názoru, zavedla spí%e jako pokus a nepo"ítalo se s jejím
za"len$ním do pravideln'ch osnov, jak se stalo a& po druhé sv$tové válce.

Situace na obchodní akademii vypadala naprosto odli%n$. Sice se ang-
li"tina do osnov dostala a& v polovin$ t!icát'ch let dvacátého století, ale
zato nadobro a pravideln$. I tento v'voj m$l své logické p!í"iny.

Hlavní p!í"inou, je& ovlivnila za"len$ní angli"tiny do osnov, byla eko-
nomika. Rychle se rozvíjející zahrani"ní obchod nutn$ pot!eboval odborní-
ky znalé angli"tiny. Obchodní akademie, naprosto nezatí&ená tradicí kla-
sické v'uky, nem$la latinu v(bec a nebyl tu ani d(vod zavést povinnou
francouz%tinu. Jazyková situace se tedy vyvinula následovn$: povinná n$m-
"ina a povinn$ volitelná angli"tina, ru%tina nebo francouz%tina.

Dal%í faktor, kter' ovlivnil zavedení angli"tiny do osnov, byl stav u"ite-
l(. Ing. Fencl se v P!erov$ o&enil, co& mohlo vylou"it jeho p!esunutí jinam112,
K. V. Pavlinec p(sobil jako duchovní po celém okrese, tak&e i kdy& kázal
v celém okolí, stále se pohyboval po okrese a J. Krej"i!ík pracoval jako sou-
kromá osoba v P!erov$, tedy ani on nemohl b't jako u"itel povolán jinam.

A& po druhé sv$tové válce naznala angli"tina takového rozvoje, jak' si
zaslou&ila. Je%t$ zv'%ila svou hodinovou dotaci na obchodní akademii
a dostala se do pravideln'ch osnov gymnázia a postupn$ i na ostatní st!ed-
ní %koly v P!erov$.

106 Zakladatel Karel Fillmore, Sborov' archiv farního sboru v Hole%ov$, 9 dokumen-
t( – sou"ást sborové kroniky, dokument 5.

107 Sborov' archiv farního sboru v Hole%ov$, 9 dokument( – sou"ást sborové kroni-
ky, vzpomínky na fará!e Jednoty bratrské Karla Pavlince.

108 70 let ekonomického %kolství v P!erov$. Brno 1970, s. 32 (ze vzpomínek Ing. Jana
Pavelce, absolventa z roku 1942).

109 Vypráv$ní paní Olgy Fenclové, únor 2006.
110 SOkA P!erov, fond SE#, VZ OA za %kolní rok 1937–1938, s. 5.
111 P!erov. P!erovsko-Kojetínsko. Brno 1933, s. 93–103.
112 Vypráv$ní paní Olgy Fenclové, únor 2006.
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Sborník Státního okresního archivu P!erov 2007

Josef Voltr

Zapomenut( aviatik, !íkovick( rodák
Metod'j Vlach

Éra letoun( t$&%ích vzduchu a pohán$n'ch motorem za"ala v prosin-
ci 1903 na plá&i v Severní Karolín$ „prvním !ízen'm motorov'm letem“
Orvilla Wrighta. Délka letu byla 260 metr( a doba letu 1 minuta. V Evro-
p$ byla kolébkou letectví Francie, kde od roku 1906, tedy o t!i roky pozd$-
ji ne& Wrightové, konal první úsp$%né pokusy o lety Brazilec Santos
Dumont, v krátké dob$ ho následovali Blériot, Farman, Voisin a dal%í.
V roce 1908 se ve Francii u& rozbíhala sériová v'roba letoun(.

V "esk'ch zemích Rakouska-Uherska byl v té dob$ neúsp$%n$j%ím avi-
atikem Jan Ka%par, kter' si, po neúsp$%n'ch pokusech s vlastními kon-
strukcemi, koupil ve Francii letoun Blériot XI. a 16. dubna 1910 s ním vyko-
nal první dokumentovan' let a po slo&ení ú!ady p!edepsané zkou%ky
uspo!ádal 19. "ervna 1910 v Pardubicích p!ed 22 000 diváky ve!ejné
vystoupení. Podobn$ úsp$%n'm byl i jeho bratranec Ev&en +ihák.

Dal%ími v%eobecn$ znám'mi pr(kopníky letectví u nás byli Franti%ek
#im(nek, ing. Jan +ermák a ing. Otto Hieronymus. Bylo by spravedlivé
p!i!adit k nim i !íkovického rodáka Metod$je Vlacha a vymezit mu posta-
vení, které mu pat!í.

Metod$j Vlach se narodil 6. "ervence 1887 v -íkovicích, moravské d$di-
n$ osm kilometr( ji&n$ od P!erova, jako jedno z osmi d$tí rodiny Franti%-
ka Vlacha, vzd$laného rolníka; jeho otec absolvoval toti& n$kolik t!íd gym-
názia. Metod$j chodil do obecné %koly v -íkovicích, do m$%,anky v Hulín$.
V letech 1902–1904 vystudoval dvouletou mistrovskou %kolu na strojnické
pr(myslovce v P!erov$. První zku%enosti ve v'rob$ získal v Kop!ivnici, ale
u& po p(l roce pracoval v závod$ na v'robu lokomotiv ve slovinském Mari-
boru, tehdy sou"ásti Rakouska-Uherska. Dal%ím jeho zam$stnavatelem
byla firma Puch, automobilka ve #t'rském Hradci (Graz v Rakousku). Tam
si vzd$lání dopl)oval soukrom'mi hodinami matematiky a deskriptivy
u profesora reálky.

Dnem 10. srpna 1908 (bylo mu 21 let) za"íná období, ve kterém se vedle
svého zam$stnání intenzivn$ zab'val konstruováním letoun(. Nastoupil
do firmy Laurin a Klement v Mladé Boleslavi, tehdy u& známé automobil-
ky, do odd$lení montá&e automobilov'ch motor(. Z!ejm$ si brzy získal
pov$st p!edního odborníka, proto&e byl vysílán jako spolujezdec na auto-
mobilové sout$&e do zahrani"í, kter'ch se zú"astnily automobily jeho
mate!ské firmy. (Snad bychom jeho osobu poznali v knize spisovatele Adol-
fa Branalda, pozd$ji zfilmované, „D$de"ek automobil“, která skv$le vylí"i-
la atmosféru t$chto sout$&í.)

V té dob$, kolem roku 1908, ovládlo Evropu v%eobecné nad%ení pro letec-
tví. P!isp$l k tomu i Wilbur Wright, kter' nejprve ve Francii a potom v dal-
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%ích evropsk'ch státech
p!edvád$l s velk'm úsp$-
chem svého Flyera III.
U nás byl v Praze v listo-
padu 1909 v hotelu Palace
v Panské ulici vystavován
letoun Blériot, kter' inspi-
roval jednoho z na%ich
leteck'ch pr(kopník(
Franti%ka #im(nka.

Neexistuje &ádn' do-
klad, ani zmínka o tom, &e
by Vlachovo rozhodnutí
v$novat se konstruování
letoun( n$jak ovlivnila
skute"nost, &e firma vyví-
jela letteck' motor a &e
%éfkonstruktérem firmy
byl ing. Hieronymus, kte-
r' si postavil nejprve
dvouplo%ník Wrightovy
koncepce, s kter'm nelé-
tal, pozd$ji slo&il v Mni-
chov$ pilotní zkou%ky,
v roce 1910 si koupil Blé-
riot(v jednoplo%ník, vyba-
vil ho motorem vyrobe-
n'm u firmy Laurin
a Klement a s tímto letou-
nem skute"n$ létal. (Pozn:
V automobilce Laurin
a Klement byli v roce 1909 t!i m$síce na zku%ené ing. Jan Ka%par a Ev&en
+ihák.)

Není tedy divu, &e se do stavby letoun( pustil i takov' technicky zdat-
n' "lov$k, jak'm Metod$j Vlach bezpochyby byl. Jeho první prací byl
nefunk"ní model dvouplo%níku o rozp$tí 3 metry.

Prvním letounem ur"en'm k letov'm zkou%kám byl dvouplo%ník o roz-
p$tí 7 metr( se spodní nosnou plochou posunutou o 1/3 hloubky dozadu.
Svislou ocasní plochu tvo!ila k'lová plocha a kormidlo, vodorovnou p!e-
staviteln' stabilizátor a kormidla. Hlavní podvozek byl jednokolov', volná
dvojice kol podpírala trup vzadu, slou&ila jen k p!eprav$ a po rozb$hu m$la
z(stat na zemi. Vrtuli vlastní v'roby o pr(m$ru 1 600 mm pohán$l t!ívál-
cov' vzduchem chlazen' benzinov' motor o v'konu pouh'ch 16 k (= 12
kW), zakoupen' u jedné kolínské firmy. Není známo, jak'ch v'sledk( p!i
pokusech o vzlet bylo s tímto letounem o hmotnosti 350 kg a s enormn$ sla-
b'm motorem dosa&eno, byly z!ejm$ neuspokojivé a Vlach p!ikro"il k jeho
podstatné rekonstrukci.

P!edn$ byl zamontován podstatn$ siln$j%í motor. Byl sestaven z díl(,
které Vlachovi zap(j"ila továrna. Jednalo se o b$&n' "ty!válec typu „L“

Metod$j Vlach
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o v'konu 38 k (= 28 kW) pro osobní automobily, kter' Vlach odleh"il na
hmotnost 106 kg. Vrtule o pr(m$ru 1 800 mm dávala p!i 1 280 ot/min tah
110 kg (= 1,01 kN). Byl pou&it normální dvoukolov' podvozek, zadní kola
z(stala, z!ejm$ se nepoda!ilo umístit v'hodn$ji vodorovné ocasní plochy.
Byl rovn$& rekonstruován a prodlou&en trup. P!i pokusn'ch vzletech, p!i
kter'ch bylo údajn$ docíleno skok( o délce 30–50 m, docházelo pravideln$
následkem %patné p!í"né stability k po%kození spodní nosné plochy a pod-
vozku.

Tyto dal%í neuspokojivé v'sledky vedly Metod$je Vlacha k rozhodnutí
postavit letoun – jednoplo%ník v podstat$ blériotovské koncepce. K!ídlo
m$lo rozp$tí 11 metr(, nosníky byly z jasanu, &ebra z topolu. Potah byl
z pogumovaného plátna. Motor s chladi"em byl vp!edu v trupu. Trup m$l
v p!ední "ásti pr(!ez obdélníkov', v zadní p(lkruhov', bez potahu. Sedad-
lo pilota bylo za k!ídlem, benzínová nádr& nad k!ídlem. Po&adované tuhos-
ti konstrukce trupu p!i zachování p!im$!en$ nízké hmotnosti bylo dosa-
&eno pou&itím napínacích drát(. Podvozek m$l motocyklová kola, odpru&en
byl svazky gumov'ch pás(. Ocasní plochy byly stejné konstrukce jako k!íd-
lo. Na konci trupu vespodu byla ostruha. Ru"ní !ízení pro ovládání v'%-
kovky a zkrucování konc( k!ídel bylo volantové, sm$rovka se ovládala no&-
ním !ízením. Vrtule francouzské v'roby byla po zkou%kách nahrazena
vhodn$j%í vrtulí vlastní v'roby o pr(m$ru 2 000 mm. Údajn$ byla také
pozd$ji, po havárii, pou&ita vrtule zakoupená od ing. Ka%para.

Práce na letounu trvaly jeden a p(l roku, od konce roku 1910 do dubna
1912 Vlach nepracoval jen sám, známá jsou jména t!í z jeho pomocník(:
Václav #evít (V%evid), Antonín Vítek, Karel Pechar, vesm$s spolupracov-
níci ze závodu. Proto&e pracovní doba v továrn$ kon"ila v 18 hodin, mohl

Letadlo M. Vlacha ". 3, na startu v Mladé Boleslavi 1910, 
v letadle konstruktér M. Vlach
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ve v%ední den pracovat a& od 19 hodin. V ned$li pracovali od rána do 19
hodin. D!ev$né "ásti draku letounu zhotovovali v dílnách truhlá!ského u"i-
li%t$ ve m$st$. P!edstavitelé m$sta m$li z!ejm$ pro Vlachovu snahu pocho-
pení a pro montá& letounu a jeho úschovu dali postavit na okraji cvi"i%t$
na Radou"i za 600 K d!ev$n' hangár. Tato "ástka údajn$ odpovídala cen$
dvou a& t!í krav. Hangár stál na stran$ k m$stu. (Cvi"i%t$ slou&ilo jako
leti%t$ pro sportovní létání krátce i po roce 1945.) Vlach se zavázal, &e
letoun vystaví na v'stav$, p!ipravované na léto, a &e vstupné, které bylo
20 halé!( za osobu, bude odvád$t m$stu na úhradu náklad( na stavbu han-
gáru. V'stava pod názvem „Severo"eská hospodá!ská &ivnostensko-pr(-
myslová v'stava“ byla zahájena 22. "ervna a trvala do konce srpna 1912.
Letoun byl obdivován ve!ejností pro bezvadné !emeslné zpracování a oce-
n$n zlatou medailí. Vzbudil i pozornost takov'ch odborník(, jako byli letec-
k' fanda redaktor Jaroslav Kalva, spolucestující ing. Jana Ka%para z p!e-
letu M$lník–Praha v roce 1911, znám' automobilov' závodník hrab$
Kolowrat a pilot Zden$k Keck, první &ák Ka%parovy letecké %koly v Par-
dubicích. Na letoun se p!i%el podívat tehdej%í místodr&itel kní&e Thun
v doprovodu barona Brauna a generálního !editele Klementa. Kní&e Thun
doporu"il Vlachovi, aby si za&ádal o subvenci. Vlach skute"n$ dostal
1 000 K, co& mu ov%em na vyrovnání dluhu nesta"ilo.

Po skon"ení v'stavy byl letoun dopraven do hangáru, kde prob$hly men-
%í dokon"ovací práce a motor byl vylad$n na maximální v'kon. Pomocí min-
cí!e byl zm$!en tah vrtule, nejvy%%í nam$!ená hodnota statického tahu byla
125 kg (= 1,2 kN).

Abychom si mohli ud$lat p!edstavu o tom, jak a také kdy probíhaly poku-
sy o lety s tímto letounem, musíme vyu&ít zápisk( Metod$je Vlacha, dato-
van'ch rokem 1944, a zápisk( jeho spolupracovníka Václava #evíta, sepsa-
n'ch pro Technické muzeum v Praze v roce 1962. Dá se p!edpokládat, &e

Letadlo M. Vlacha ". 4, 1912
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to bylo n$kolik t'dn( po skon"ení v'stavy, tedy v !íjnu 1912, p!evá&n$
o ned$lích, a &e bylo podle Vlacha „provedeno n"kolik p"kn$ch start( a let(“.
O práci Metod$je Vlacha se i nadále zajímal redaktor Jaroslav Kalva
a pravd$podobn$ se v Mladé Boleslavi znovu objevil Zden$k Keck, kter'
nabízel Vlachovi pomoc p!i zalétávání. Ten ho ale odb'val slovy, &e si sv(j
aeroplán rozbije rad$ji sám. Tak&e s nevyzkou%en'm letounem se pokou-
%el létat "lov$k bez pilotního v'cviku. Nejobtí&n$j%í "ást letu, p!istání, !e%il
tak, &e vypnul motor a "ekal, a& letoun p!istane. /e p!itom docházelo ob"as
k po%kození podvozku, je samoz!ejmé. Sv$dky t$chto pokus(, které se kona-
ly v "asn'ch ranních hodinách, byli jen náhodní chodci.

První datované ve!ejné úsp$%né lety popisuje Metod$j Vlach ve sv'ch
zápiscích takto: „8. listopadu 1912 startoval jsem s tímto strojem poprvé za
ú%asti mnoha sv"dk(, z nich# jmenuji: Pana Václava Svobodu, tov. v Kos-
monosích, Fr. ,t"pánka, tov. mot. v Nymburce, p. Fr. Krutsk$, ved. v$r. let.
motor( ve Kbelích, pana Jos. Zahrádku, maj. klenotnického závodu v Ml.
Boleslav" a mnoho jin$ch, jejich# jména si nepamatuji.

Po 70 a# 80 m rozb"hu jemn$m p(sobením na v$!kové kormidlo vzneslo
se bez nejmen!ího v$kyvu neb poru!ení rovnováhy a* podélné %i p'í%né...
Tého# dne jsem opakoval lety 6x. Rychlom"r vlastní v$roby ukazoval za letu
rychlost 100kilometrovou.“ P!i sedmém letu do%lo k havárii, letoun byl t$&-
ce po%kozen.

Je nutné si uv$domit, &e Vlach nebyl oprávn$n po!ádat ve!ejné pro-
dukce, proto&e neslo&il p!edepsanou zkou%ku, která v té dob$ p!edstavo-
vala provedení t!í let( p!ed n$jakou ú!ední osobou. V té dob$ také u& pla-
tila „Prozatímní pravidla pro po!ádání ve!ejn'ch vzlet(“, vydaná
místodr&itelstvím v únoru 1910.

Oprava letounu po%kozeného havárií trvala n$kolik m$síc(. Vlach údaj-
n$ pokra"oval ve skromn'ch pokusn'ch letech i v roce 1913. Na za"átku
války letoun demontoval, motor vrátil firm$. S leteckou technikou se set-
kal je%t$ jednou. V roce 1917 koupil havarovaného dvousedadlového Blé-
riota s motorem Anzani, rekonstruoval ho, opravil a prodal chrudimskému
továrníkovi Franti%ku Wiesnerovi.

V té dob$ bylo Vlachovi teprve 30 let, ale o létání se p!estal zajímat.
Z toho se snad dá usoudit, &e jeho prvotní touhou nebylo létat, ale postavit
letu schopn' letoun. /e p!itom prokázal vysokou odbornou zdatnost kon-
struktérskou i !emeslnou a osobní hou&evnatost a vytrvalost, je nade v%í
pochybnost. V jeho p!ípad$ se v'jime"n$ projevila jakási d$jinná sprave-
dlnost: Replika jeho letounu toti& odstartovala na leti%ti aeroklubu v Mla-
dé Boleslavi v roce 90. v'ro"í jeho úsp$%n'ch vzlet(.

Jak k tomu do%lo? V roce 2000 v souvislosti s blí&ícím se v'ro"ím se zro-
dila v hlavách dvou mladoboleslavsk'ch leteck'ch fand( Ing. Vladimíra
Handlíka a Jana R'dla a za p!ítomnosti Václava Vondrá%ka, úsp$%ného
konstruktéra ultralehk'ch letoun(, my%lenka, postavit létající repliku Vla-
chova letounu. V'hodou bylo, &e se poda!ilo získat p(vodní Vlachovy ná"r-
ty, zápisky a snímky jeho letoun(. Bylo ov%em nutno je p!ekreslit tak, aby
bylo zaru"eno, &e postavená replika bude skute"n$ létat, aby nebyla p!e-
kro"ena maximální p!ípustná hmotnost pro ultralehká letadla, tj. 450 kg,
a dodr&eny bezpe"nostní p!edpisy Letecké amatérské asociace. Technické
úpravy p(vodního Vlachova projektu, jako na p!íklad pou&ití k!idélek mís-
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to zkrucování konc( k!ídel, byly minimální. Jako pohonná jednotka byl
pou&it motor z automobilu Favorit o obsahu 1,4 litru, vyrobit repliku p(vod-
ního motoru bylo z!ejm$ nad rámec mo&ností realiza"ního t'mu.

Pot!ebné finan"ní prost!edky byly získány prost!ednictvím „Nada"ního
fondu letadla Metod$je Vlacha“, kter' byl ustaven v "ervnu 2001. Z!izo-
vatelem fondu bylo m$sto Mladá Boleslav s podporou #koda Auto a. s. Ú"e-
lem fondu bylo „zhotovení repliky historického letadla a dále zaji!t"ní jeho
provozu, oprav, údr#by, p'edvád"ní, vystavování a hangárování“.

V zakládací listin$ fondu byly také stanoveny termíny dokon"ení stavby
v kv$tnu 2002 a p!edvedení letounu v "ervnu 2002. Termíny byly dodr&eny
a letoun byl p!edveden 19. "ervna 2002 na leti%ti aeroklubu v Mladé Bole-
slavi. Pok!t$n byl p!edsedou p!edstavenstva #koda Auto a. s., starostou
m$sta a vnukem Metod$je Vlacha Zde)kem Vlachem a zalétnut zku%en'm
pilotem Janem R'dlem. Ve!ejnosti byl letoun p!edstaven na „Dobovém letec-
kém dni“ 30. "ervna 2002 dv$ma lety po okruhu. Tím bylo prokázáno, &e
koncepce letounu, jak ji navrhl Metod$j Vlach v roce 1912, byla v podstat$
správná a &e jeho jméno mezi pr(kopníky letectví u nás pat!í.

Automobilku v Mladé Boleslavi opustil Vlach v roce 1922. Po krátkém
neúsp$%ném pokusu o samostatné podnikání pracoval v oboru v'roby obrá-
b$cích stroj( u firmy Podhajsk' v Hostiva!i a u Wawerky v Lipníku nad
Be"vou. +ty!i roky byl technick'm !editelem ve strojírnách v Orlové. Od
roku 1933 pracoval jako konstruktér u firmy Ba,a ve Zlín$. Od roku 1940
vedl v'stavbu pobo"ného Ba,ova závodu „MAS“ v Sezimov$ Ústí, z(stal
tam ve funkci vedoucího v'zkumu a pozd$ji bezpe"nostního technika a& do
odchodu do d(chodu. V Sezimov$ Ústí také 8. února 1957 zem!el.

Pam$tní deska na rodném dom$ M. Vlacha v -íkovicích, foto J. Lapá"ek
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-íkovice si svého rodáka vá&í. P!i oslavách 700. v'ro"í obce v roce 1974
byla na jeho rodném dom$ odhalena pam$tní deska s nápisem: „Zde se
narodil 6. 7. 1887 Metod"j Vlach, konstruktér a pr(kopník %eského letec-
tva.“ V m$sí"níku Kultura P!erova, 1965, uve!ejnil Josef Dostál "lánek pod
názvem „Ná% první letec studoval v P!erov$“. Rozsáhlá sta, o jeho &ivot$
byla i v publikaci v$nované 700. v'ro"í obce v roce 1974 a v knize D$jiny
obce -íkovice z roku 2004.

Nezapomn$la ani Mladá Boleslav. V roce 1987 tam vydal Svazarm na
po"est stého v'ro"í Vlachova narození a 75. v'ro"í letectví v Mladé Bole-
slavi plakát s nápisem: „Metod"j Vlach narozen 1887, montér firmy Lau-
rin a Klement v Mladé Boleslavi byl prvním .echem, kter$ létal na letadle
vlastní v$roby zhotoveném z domácích dostupn$ch materiál(. K pohonu
pou#il automobilov$ motor Laurin a Klement typu L“.

(Zpracováno podle písemného a obrazového materiálu, kter' autorovi poskytl jed-
natel mladoboleslavského Nada"ního fondu „Letadlo Metod$je Vlacha“ Ing Vladimír
Handlík.)

Archiválie
Archiv Národního technického muzea Praha, fond „+SR letci – pr(kopníci“.

Literatura
Letectví a kosmonautika, 1987, "ís. 17.
Modelá!, 1985, "ís. 3.
Technick' t'deník, 1987, "ís. 35.

#MOLDAS, Z.: Pr(kopníci "eského letectví. Praha 1984, s 167–169.
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Sborník Státního okresního archivu P!erov 2007

Zden$k Smi!ick'

Leopold Smi!ick( – Ein&pígl 
(21. 2. 1907–30. 4. 1990)

Pedagog, odbojov', vlastiv$dn' a kulturní pracovník

Není lehké psát o osob", která je vám blízká, ke které máte hlubok$ citov$ vztah. P'e-
sto jsem se rozhodl napsat medailon o svém otci, kter$ byl a# do konce #ivota m$m rád-
cem a vzorem skromného, hluboce vzd"laného %lov"ka, kter$ v#dy rad"ji myslel na dob-
ro druh$ch, sv$ch blízk$ch, ale i sv$ch koleg(, #ák(, spoluob%an( a znám$ch.

Nikdy nezapomenu na jeho hluboké jiskrné o%i, kdy# se lou%il v nemocnici v Lipní-
ku se sv$m #ivotem a tich$m, sotva sly!iteln$m hlasem se m" zeptal: „Zdeno, nezlobí!
se na m"? Neobt"#uji T" moc svou nemocí?“ Odpov"d"l jsem mu tehdy: „Ne, tatínku,
neobt"#uje!. D"lám to pro tebe rád...“

To byl poslední rozhovor p'ed tím, ne# ulehl v nemocnici, odkud se ji# dom( nevrátil.

D'tství a mládí

Narodil se p!ed sto lety, 21. února 1907 v Rajnochovicích "p. 3, ve ves-
nici, rozkládající se v p!ekrásném koutu Host'nsk'ch vrch(. Otec Franti-
%ek Ein%pígl byl chud'm venkovsk'm krej"ím. S maminkou Celest'nou,
rozenou Grünhutovou, se poznal na „zku%ené“ ve Vídni, kde byla ve slu&-
b$ jako kucha!ka. Zde se také vzali 10. "ervna 1906. 

Z Vídn$ se v%ak vrátili na Moravu, do otcova rodi%t$, kde m$l jeho rod
hluboce zapu%t$né ko!eny. Rod Ein%pígl( spolu s rodem Rajnoch( pat!il
ji& v roce 1726 k prvním osadník(m této lokality.

Kdy& se zde mladí man&elé nemohli u&ivit, odst$hovali se v roce 1913
do Rychlova "p. 53 u Byst!ice pod Host'nem, kde otec zakoupil mal',
skromn' p!ízemní jednopokojov' domek u hlavní cesty. Maminka Celest'-
na se po absolvování odborné babické %koly v Olomouci v roce 1910 stala
pozd$ji v Byst!ici pod Host'nem a okolí vyhlá%enou porodní bábou, která
si svou zku%eností a odborností získala dobré jméno. A tak, i kdy& ob"as
chodil k porodu i léka!, nikdy nesm$la chyb$t. Dodnes na ni pam$tníci na
Byst!icku s úctou vzpomínají.

Obecnou %kolu Leopold nav%t$voval od roku 1913 v Byst!ici pod Host'-
nem, kde také absolvoval t!i t!ídy m$%,anské %koly. Na po"átku první sv$-
tové války tatínek narukoval. V roce 1915 se narodila je%t$ dcera Marie,
a tak m$la maminka velkou starost, aby d$ti sama u&ivila. (Sestra Marie
se pozd$ji, po studiích, stala té& u"itelkou.)

Vzhledem k tomu, &e touhou Poldíka, jak mu tehdy doma !íkali, bylo stát
se u"itelem a nem$l je%t$ pot!ebn' v$k k p!ijetí na u"itelsk' ústav, nav%t$-
voval jednoro"ní u"ební kurz "tvrté t!ídy m$%,anské %koly v Hole%ov$. V dal-
%ím roce pak studoval navíc 3. ro"ník reálného gymnázia v Krom$!í&i. 

Otec Franti%ek se vrátil z boji%, první sv$tové války s podlomen'm zdra-
vím. M$l t$&ce po%kozené plíce. Tém$! jako zázrakem se zachránil jako je-
den z mála voják( jeho útvaru na  kousí"ku pevné zem$ uprost!ed roz-
sáhl'ch ba&in, rozkládajících se po obou b!ezích !eky Prypja, (Pripe,) na
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hranicích mezi B$lorus-
kem a Ukrajinou nedaleko
m$sta Pinsk (B$lorusko).
Rakou%tí vojáci zde byli
vehnáni do ba&in a v$t%i-
nou se utopili p!i ruské
ofenzív$, tak zvané „novo-
ro"ní bitv$“, která se mezi
Karpaty a p!ipja,sk'mi
ba&inami rozho!ela od po-
loviny prosince 1915 do
poloviny ledna 1916. 

Za uzdravení, i kdy& ne
úplné, pak otec Franti%ek
vd$"il nejen léka!(m, ale
i své ob$tavé &en$, která
ho denn$ nav%t$vovala
a pomáhala p!i jeho lé"ení
ve vojenském lazaretu
v záme"ku Thonetovky
v Byst!ici pod Host'nem,
kam byl nakonec t$&ce ne-
mocn' p!evezen. A tak
otec, aby u&ivil rodinu, kro-
m$ krej"ovského !emesla
provozoval po válce v Rych-
lov$ p!id$lenou trafiku.

V letech 1923–1927 stu-
doval Leopold na U"itel-

ském ústavu ve Vala%ském Mezi!í"í. Velmi si vá&il toho, &e m(&e studovat
na tomto presti&ním ústavu a mezi ním a jeho n$kter'mi profesory se
vytvo!ilo pouto celo&ivotního p!átelství, na p!íklad s profesorem Aloisem
Dostálem, kter' pozd$ji &il a p(sobil v Praze.

Na stravu a na zaplacení u"ebnic si musel p!ivyd$lávat tím, &e dou"o-
val slab%í spolu&áky – studenty ze zámo&n$j%ích rodin. Dne 7. "ervna 1927
zde úsp$%n$ slo&il zkou%ku u"itelské zp(sobilosti (maturitu).

U#itelem v D!evohosticích 

Od 1. zá!í 1927 nastoupil pln' mladistvého elánu místo v'pomocného
u"itele na Obecné %kole v D!evohosticích. Av%ak ji& od 1. !íjna 1927 byl
povolán, aby vykonal vojenskou prezen"ní slu&bu u 4. roty kulomet(
34. pluku st!elce Jana +apka v Hranicích. #kolu pro d(stojníky v záloze
absolvoval v Opav$ a do zálohy odchází jako podporu"ík prezen"ní slu&by
dnem 28. b!ezna 1929.

Na Obecnou %kolu v D!evohosticích, kam se po vojn$ vrátil, nastoupil
od 1. dubna 1929 a p(sobil zde jenom do 31. srpna 1931. Od 1. zá!í 1931
do 31. srpna 1932 pak u"il na Obecné %kole v nedalek'ch /ákovicích.

Svatební fotografie Celest'ny a Franti%ka
Ein%píglov'ch, Víde) 1906, archiv autora
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Vzhledem k tomu, &e v dubnu 1931 vykonal v P!íbo!e zkou%ky u"itelské
zp(sobilosti, byl uznán 28. dubna 1931 „zp(sobil$m k samostatnému ú'a-
du u%itelskému na !kolách obecn$ch s vyu%ovacím jazykem %eskosloven-
sk$m“. Dekretem ze 17. února 1932 byl pak jmenován definitivním u"ite-
lem pro obecné %koly.

Dne 23. srpna 1932 byl oddán v chrámu sv. Jiljí v Byst!ici pod Host'-
nem s Marií, rozenou Caga%ovou z D!evohostic, "p. 75, která jej v$rn$ pro-
vázela úskalími &ivota. Proto se s radostí od 1. zá!í 1932 vrací zp$t na Obec-
nou %kolu v D!evohosticích. V rodin$ se postupn$ narodili synové Lubomír
(1933), Leopold (1937) a Zden$k (1946).

Dne 30. listopadu 1934 vykonal v Krom$!í&i zkou%ku zp(sobilosti pro
%koly m$%,anské – I. odbor (jazyk "esk', zem$pis, d$jepis). Od 1. ledna 1935
byl pak dekretem ustanoven zatímním odborn'm u"itelem na M$%,anské
%kole chlapecké v D!evohosticích, která byla tehdy umíst$na v nevlídném
prost!edí d!evohostického &erotínského zámku. 

Vedle svého náro"ného u"itelského povolání se od doby svého p!íchodu
do D!evohostic podílel na kulturní a osv$tové "innosti v obci. V roce 1927
se stal zakládajícím "lenem místní organizace +eskoslovenského "ervené-
ho k!í&e a v roce 1929 absolvoval samaritsk' kurz. Brzy vstoupil do míst-
ního Sokola, kde pozd$ji zastával i funkci vzd$lavatele a p(sobil rovn$&
v sokolském ochotnickém divadle.

Jako aktivní "len odbo"ky Svazu d(stojník( v záloze v Byst!ici pod
Host'nem se sám vzd$lával v odborn'ch kurzech civilní obrany a orga-
nizoval v m$ste"ku kurzy p!ípravy obyvatelstva k protiletecké obran$
zem$.

Ve chvílích volna a pohody rád hrával na housle a na violu. Dokonce h!e
na housle vyu"oval zájemce z !ad &ák( %koly. Ovládal té& hru na basu a "as-
to s p!áteli muzicíroval. 

Pozd$ji, za okupace, se stal jedním ze zakládajících "len( d!evohostic-
kého smy"cového kvarteta, které hrálo od roku 1940 ve slo&ení !ídící u"i-
tel Emil Vojtek (violoncello), u"itel Franti%ek Janek (1. housle), !editel cuk-
rovaru Pankrác Zamrazil (viola) a Leopold Ein%pígl (2. housle). Kolem
"tve!ice kvartetist( se postupn$ utvá!el mal' symfonick' orchestr, kter'
brzy dosáhl dobré úrovn$ a byl po dobu nacistické okupace nositelem
hudební kultury v D!evohosticích. 

Pokud mu to nebylo v'slovn$ za komunistické totality nad!ízen'mi orgá-
ny zakázáno, v&dy o Vánocích a o Velikonocích s radostí hrával v malé d!e-
vohostické chrámové hudb$, která svou hrou zpest!ovala tyto nejkrásn$j-
%í svátky v roce.

Ú#astníkem v odboji

V období v%eobecné mobilizace byl od 24. zá!í do 21. !íjna 1938 odhod-
lán bránit na%i vlast na severní Morav$ nedaleko Králického Sn$&níku jako
velitel 4. kulometné roty 84. pluku Hranice. Poznal zblízka zpupnost a bez-
ohlednost zfanatizovan'ch p!íslu%ník( n$meckého národa a ordner(, kte-
!í na%e vojáky záke!n$ napadali ze zálohy a ka&d'm okam&ikem st!elbou
ohro&ovali jejich &ivoty. 
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Dobu mnichovské zrady
a následné okupace na%í
vlasti nacistick'm N$mec-
kem nesl velmi t$&ce.
A proto ji& od po"átku oku-
pace hledal spojení se stej-
n$ sm'%lejícími vlastenci.
Dne 15. "ervence 1939
byla ustavena odbojová
skupina Sokol D!evohosti-
ce. Leopold Ein%pígl byl
zvolen jejím velitelem.
Jeho zástupcem se stal
jeho kolega, u"itel Cyril
Horák. Dal%ími "leny sku-
piny byli Inocenc Nesvad-
ba, Karel Mackovík, Vác-
lav (Zby%ek) Zamrazil,
Filip Caga% a Franti%ek
Skála. Pozd$ji vstoupili do
odbojové organizace Bed-
!ich Spá"il, starosta obce
Jaroslav David, Franti%ek
Nesvadba a MUDr. Jan
Studni"ka. 

Ihned byly uschovány
v%echny sokolské písem-
nosti, majetek a zbran$,
které jednotliví "lenové

vlastnili. Prost!ednictvím %tábního kapitána Bohu%e Hrazdila-Kaliny byla
skupina napojena ji& od roku 1940 na odboj pra&sk'ch d(stojník( (odboj „S“
– plk. Franti%ek Sazima).

V roce 1940 spo"ívala odbojová "innost v roz%i!ování zpráv zahrani"ní-
ho rozhlasu, ve vylepování plakát( a hesel odporu, byl poskytován úkryt
pronásledovan'm. Od roku 1941 byla skupina napojena na ilegální "innost
odbojov'ch skupin v Krom$!í&i, P!erov$ a Hranicích. +lenové odbojové sku-
piny opat!ovali úkryty, noclehy, potraviny, %atstvo, p!evád$li pronásledo-
vané vlastence do hor, vystavovali fale%né doklady, r(zná potvrzení, fale%-
né k!estní listy i domovské listy aj. 

V m$síci dubnu 1942 byl Leopold Ein%pígl zat"en gestapem a vysl'chán
jako b'val' vzd$lavatel Sokola. Pro nedostatek d(kaz( a na zákrok teh-
dej%ího starosty m$ste"ka Jaroslava Davida, "lena odbojové skupiny, byl
propu%t$n.

Dne 30. kv$tna 1943 byl v%ak ze %kolní slu&by jako politicky nespoleh-
liv' vyhozen a od 1. "ervna 1943 totáln$ nasazen jako pomocn' d$lník do
závodu Impregna v Byst!ici pod Host'nem. Pro odbojovou skupinu v%ak
byla tato nov$ vzniklá situace p!ínosem, nebo, zde byla mo&nost navázat
dal%í kontakty s odbojov'mi pracovníky a organizacemi. Tak byla skupina
napojena na zpravodajskou skupinu „Clay“ – vysíla"ka Eva (Antonín Bar-

Leopold Ein%pígl ve v$ku p$ti let, 1912, archiv autora
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to%, Ji!í #tokman, +estmír #ikola), pozd$ji spolu-
pracovala s Tajnou vojenskou a civilní organizací
v Byst!ici pod Host'nem (poru"ík Jan Marek)
a v Hole%ov$ (poru"ík letectva Jan Rolek, Miroslav
Neumann).
+lenové skupiny se zam$!ili na roz%i!ování pro-

tinacistick'ch tiskovin, poskytovali úkryt a pomoc
pronásledovan'm vlastenc(m, pro n$& opat!ovali
doklady, potraviny a %atstvo a zdravotnick' mate-
riál. Provád$li soustavnou zpravodajskou "innost.
Dále po%kozovali telegrafní a telefonní linky, odci-
zovali sou"ástky k motorov'm vozidl(m, pomáhali
zásobovat ute"ence, poskytovali pomoc pronásle-
dovan'm, ukr'vali ruské, belgické a francouzské
zajatce. 

Dne 8. prosince 1944 byl Leopold Smi!ick' pro-
st!ednictvím %tábního kapitána Bohu%e Hrazdila-
-Kaliny jmenován zpravodajsk'm d(stojníkem pro
oblast D!evohostice a deset okolních obcí. Navázal spojení se %tábem I. "es-
koslovenské partyzánské brigády Jana /i&ky, která tehdy operovala v Bes-
kydech, v Host'nsk'ch vr%ích a ve Ch!ibech.

V této dob$ d!evohostická odbojová skupina ukr'vala ruské, belgické
i francouzské zajatce a dodávala do %tábu brigády cenné zpravodajské
informace o síle, rozmíst$ní a akcích nacistické okupa"ní moci.

Dne 29. ledna 1945 Leopold nastoupil cestu na zákopové práce v Polsku.
P!i cest$ v%ak vysko"il z vlaku a musel se skr'vat p!ed pronásledováním
gestapem. Nadále !ídil "innost odbojové skupiny. Byla jím utvo!ena úder-
ná deseti"lenná sou"ást skupiny, slo&ená z mlad'ch odvá&n'ch vlastenc(,
p!evá&n$ ro"níku 1924. Vedl je otc(v &ák, Rudolf Ml"ák (1921), kter' ute-
kl z totálního nasazení. Skupina provád$la p!ekvapivé p!epady strá&í, krá-
de&e zbraní, naru%ovala telefonní vedení.

P!i osvobozovacích bojích v záv$ru války p!edalo vedení odbojové sku-
piny do %tábu I. "eskoslovenské partyzánské brigády Jana /i&ky v Host'n-
sk'ch vr%ích informace o síle n$mecké posádky a o umíst$ní %tábu n$mec-
ké armády v obecné %kole v D!evohosticích a podrobné plánky obrann'ch
postavení wehrmachtu, a tak umo&nilo postupující Rudé armád$ p!esnou
likvidaci nep!átelsk'ch d$lost!eleck'ch postavení i kulometn'ch hnízd
odporu. Díky tomu pak osvobození velké oblasti D!evohosticka prob$hlo
tém$! beze ztrát na &ivotech, za" obdr&eli d!evohosti"tí odbojá!i osobní
pod$kování od velitele osvoboditelsk'ch jednotek Rudé armády, star%ího
lejt$nanta +er)ajeva. 

Po osvobození D!evohostic Rudou armádou kolem 3. hodiny ranní dne
8. kv$tna 1945 nadporu"ík Leopold Ein%pígl jako velitel Národní strá&e
organizoval hlídky na ochranu ob"an( a jejich majetku z D!evohostic
a deseti okolních obcí p!ed !ád$ním fa%istick'ch zá%kodník(, kte!í se dosud
ukr'vali v okolních lesích. 

Za odbojovou "innost obdr&el !adu vyznamenání, z nich& nejd(le&it$j%í
byl +eskoslovensk' vále"n' k!í& 1939, „Pam$tní odznak za ú"ast ve II. ná-
rodním odboji“, „+estn' odznak I. "eskoslovenské partyzánské brigády Ja-

Maturitní fotografie 
po absolutoriu u"itelského

ústavu v r. 1927, 
archiv autora
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na /i&ky I. stupn$“, vy-
znamenání pluku Kar-
la IV. „Za zásluhy“ –
st!íbrn' odznak I. t!í-
dy, !ád francouzské od-
bojové organizece „Lord
Denys“ a dal%í.

V polovin$ kv$tna
(15. 5. 1945) se vrátil
k pedagogické práci ja-
ko odborn' u"itel na
m$%,anské %kole v D!e-
vohosticích. Od roku
1945 do roku 1948 stu-
doval %est semestr(
pedagogické fakulty
University Palackého
v Olomouci a vykonal
kolokvia a státní kolo-
kvia z p!edm$t( své
aprobace.

Dne 8. !íjna 1946 mu
byla povolena zm$na
p!íjmení z Ein%pígl na
Smi!ick' v'm$rem
Zemského národního
v'boru v Brn$ ". 27
037/46 - V / 30. O zm$-
nu jména po&ádal pro-
to, &e v p!edchozích lé-
tech bylo jeho jméno
psáno nesprávn$
a r(zn'mi institucemi
i ob"any neuv$!iteln$
komoleno. Proto po&á-
dal str'"ka Smi!ického

z Byst!ice pod Host'nem, zdali by mu nevadilo, kdyby p!ijal jméno po n$m.
Na základ$ konkurzního !ízení byl od 1. února 1949 ustanoven !edite-

lem osmileté st!ední %koly v D!evohosticích.1

V(stavba nové d!evohostické &koly

Od té doby se ze v%ech sil zasazoval o v'stavbu nové budovy osmileté
st!ední %koly. Jednal neúnavn$ na Okresním národním v'boruv Hole%ov$,
na Krajském národním v'boru v tehdej%ím Gottwaldov$ (Zlín$) i na úst!ed-
ních %kolsk'ch ú!adech v Praze. P!ípravám v'stavby nové %koly v$noval
ve%ker' sv(j voln' "as.

Av%ak v roce 1952 se dostal do sporu s tehdej%ím místním v'borem KS+
a s funkcioná!i MNV D!evohostice. Byl mu velmi ost!e vyt'kán jeho ne

S p!áteli – absolventy %koly pro d(stojníky v záloze,
Opava 1929, archiv autora
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dost pevn' postoj p!i tehdej%í kampani za získávání nov'ch "len( do JZD.
Byl v%ak i nadále neustále udáván okresním %kolsk'm orgán(m n$kter'-
mi kolegy a p!edstaviteli místní organizace KS+ pro malichernosti, jich&
se ani nedopustil.2

Spory vyvrcholily tím, &e byl na základ$ nátlaku t$chto funkcioná!(
dekretem ONV – odboru %kolství a kultury v Hole%ov$ ze dne 31. srpna
1953 zpro%t$n funkce !editele osmileté st!ední %koly v D!evohosticích.
Následn$ byl z trestu p!elo&en na místo u"itele na 1. osmiletou st!ední %ko-
lu, nyn$j%í Základní %kolu T. G. Masaryka v Byst!ici pod Host'nem.3

Na jeho místo byla jmenována jako !editelka soudru&ka Eva Podrou&-
ková, u"itelka z Byst!ice pod Host'nem.

Vzhledem k tomu, &e jeho p!elo&ením do%lo k úplnému p!eru%ení p!í-
prav na v'stavbu nové %koly a nová soudru&ka !editelka po&ádala po p(l
roce v'konu své !editelské funkce o uvoln$ní ze zdravotních d(vod(, byl
mu zaslán p!ípis Okresního národního v'boru – IV. referátu v Hole%ov$ ze
dne 3. prosince 1953 v tomto zn$ní: 

1 P!ípis Okresního %kolního v'boru v Hole%ov$, Zn.: 301 - 29 / 1 - 1949 z 29. ledna 1949.
2 Dokument – obhajoba !editele Leopolda Smi!ického proti k!iv'm na!"ením a v'pa-

d(m d!evohostick'ch p!edstavitel( KS+ a udava"( z !ad u"itelského sboru, které
byly systematicky zasílány na ONV – odbor %kolství v Hole%ov$: „Do strany jsem
vstoupil v dubnu 1948 a z(stal kandidátem %ty'i a p(l roku. Do sch(zí jsem chodil
'ádn", p'ísp"vky jsem platil a vykonával v!echny práce stranou p'id"lené (pomoc-
ník RS,, u%itel RS,, kontroloval %lenské legitimace, konal p'íle#itostné p'edná!ky
a proslovy, organizoval tém"' v!echny kulturní podniky, nebo* jsem byl dlouho
správcem Osv"tové besedy).
Vy!krtnut ze strany jsem byl v 'íjnu 1952 z d(vod(:
Podepsal jsem s. Josefu Stod(lkovi zprávu o dobr$ch v$sledcích mi%urinského pokus-
nictví pro ONV – !kol. ref. a zprávy o této %innosti pro noviny a %asopis („V%ela'“,
„Rolnické listy“). Zpráva pr$ byla nabub'elá a v$sledky pr$ neodpovídaly skute%-
nosti. (Soudruh Josef Stod(lka p'i kontrole mi%urinského pole p'i st'ední !kole
v D'evohosticích dostal pochvalné uznání okresu i kraje.)
S. u%. Mik!íková opat'ila suk$nky z obvazové gázy, aby #ákyn" mohly vystupovat
p'i slavnostních zahájeních a kulturních vlo#kách. Vyt$káno mi, #e zdravotní mate-
riál je velmi cenn$ a k t"mto ú%el(m se nesmí pou#ívat. (Osobn" jsem ov!em nev"-
d"l, z jakého materiálu byly suk$nky zhotoveny, ale pak jsem zjistil, #e tento mate-
riál byl zakoupen v Tepu, 1 m za 10 K%s, kde# jej lidé kupovali na záclony.)
Vyt$káno mi dále, #e jsem se nestal %lenem JZD. Nejsem a nikdy jsem nebyl v$kon-
n$m zem"d"lcem, ale jak ve !kole, tak i v agita%ních dvojicích jsem p'esv"d%oval rol-
níky o v$hodách spole%ného hospoda'ení a nakonec JZD utvo'eno bylo.
P'edseda strany Fr. Psota nakonec mi 'ekl: „Lenin prohlásil, #e inteligenci nutno
dev"tkráte ze strany vykopnout a podesáté teprve p'ijat.“
P'ede mnou a se mnou byli vy!krtnuti podobn$m zp(sobem také u%itelé: Lidmila
Doláková, Marie Zamazalová, Marie Hrazdirová, Eva Pape#íková, Josef Otto, Josef.
Stod(lka a Franti!ek Zme!kal – tedy v!ichni u%itelé, kte'í se do strany p'ihlásili,
a# na Josefa Davida z národní !koly.
Do sch(zí strany chodili jsme v!ichni s obavami a s du!evní depresí, nebo* nebylo
sch(ze, v ní# by n"kdo z p'ítomn$ch nebyl napaden a osobn" pran$'ován pro mali%-
kosti, které by se daly snadno napravit p'esv"d%ivou soudru#skou domluvou. Po
sch(zi jsem nikdy nespal.“

3 P!ípis ONV - IV. ref. Hole%ov Zn.IV. -/1- 428/53/#kr. ze dne 24. 8. 1953, dále p!ípis
ONV - IV. ref. Hole%ov, 
Zn.: IV./1 - 428 - 53/#kr. z 26. 8. 1953 a dekret KNV v Gottwaldov$, Zn.: IV / 1A -
428 - U" z 31. 8. 1953.
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„Vá#en$ soudruhu!
Obracím se na Tebe, aby ses dal k dispozici MNV v D'evohosticích ve v"ci

popohnání stavby nové !koly, která zase nará#í na ur%ité p'eká#ky. Byla by
to vhodná p'íle#itost, jak urovnat Tvoji zále#itost. Já u%iním, co budu moci.
Hle), aby se Tv(j vztah k %initel(m MNV upravil natolik, aby nebylo námi-
tek proti Tvému p'emíst"ní.

Jar. Stan"k, O,I.“
Zárove) byl rovn$& ve stejn' den – 3. prosince 1953 – zaslán stejn'm

referátem dopis, adresovan' Místnímu národnímu v'boru D!evohostice: 

„V"c: Stavba nové !koly, kádrové v"ci.

Vá#ení soudruzi!
Ve v"ci stavby nové !koly v D'evohosticích nastaly ur%ité pokroky.

S. Mr+ous z KNV mi telefonoval, #e je naprosto nutné, aby si n"kdo z funk-
cioná'( vzal za #ivotní úkol starat se o popohán"ní p'ípravn$ch prací, aby
byly nutné podklady pro projekt (sondy – jejich rozbor, voda, terén) sesta-
vené od odborníka p'edlo#eny projektant(m, aby projekt !koly byl co nej-
d'íve p'edlo#en ministerstvu a stavba mohla b$t za'azena do plánu na p'í!-
tí rok. Jestli se takov$ %lov"k v D'evohosticích nenajde, stavba se oddálí na
neur%ito a Va!e d"ti budou trávit zase sv(j !kolní v"k v té hrozné budov".

Prosím Vás, soudruzi, vezm!te si na pomoc s. Smi"ického, kter#
ji$ hodn! v té v!ci pracoval, aby Vám poradil, kde za%ít a kam se
obrátit.

P'i této p'íle#itosti Vám oznamuji, #e 'editelka 8leté st'ední !koly v D'e-
vohosticích s. Podrou#ková ze zdravotních d(vod( #ádá o zpro!t"ní funkce.
-ídit takovou !kolu není mali%kost. Obracím se na Vás, soudruzi, abyste
posoudili, zda by nebylo ji# únosné, kdybychom s. Smi'ického vrátili do D'e-
vohostic. Ur%ité opat'ení ji# bylo v jeho zále#itosti jeho p'elo#ením do Bys-

Leopold Ein%pígl se svou první t!ídou – II. t!ída obecné %koly v D!evohosticích 
ve %kolním roce 1928/1929, archiv autora
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t'ice p. H. u%in"no, soudruh jist" o své dosavadní práci hodn" p'em$!lel.
Nebyla-li jeho práce správná, je mo#no nyní mu dát pat'i%né pokyny. Se sta-
noviska kádrové v$chovy by tento postup byl správn$. S. Smi'ick$ u%í na
jiné !kole. Nebyl tedy ze !kolní slu#by odstran"n.

Z okresního hlediska by nebylo námitek, aby u%il v D'evohosticích, kdy#
m(#e a musí u%it v Byst'ici p. H. Jde o to, zda Va!e místní hledisko se dá sla-
dit s okresním. Ke spolupráci zde m(#e dojít. Jeho zku!enosti také nem(#eme
nechat ladem. Kádrov$ materiál soudruh( u%itel( v D'evohosticích není v #ád-
ném p'ípad" bez vad, bylo jich mnoho !krtnuto z KS.. Vlivy staré v$chovy také
je!t" nep'ekonali. Mladí u%itelé zase nemají t"ch zku!eností, bez kter$ch si 'edi-
tel nem(#e získat autoritu. Autoritu nelze opat'it vedoucímu ani dekretem od
ministra, ale tu si musí získat sám sv$mi znalostmi a zku!enostmi.

Nového 'editele, kter$ by do D'evohostic dojí#d"l, nezískám. Budeme se
muset obrátit jen na u%itele místní. Je také naprosto nep'ípustné, aby z mís-
ta u%itelé jezdili jinam, kdy# zase jiní jezdí opa%n$m sm"rem.

Prosím, abyste laskav" v"c projednali a vyjád'ení zaslali IV. ref. ONV
v Hole!ov".

Stanovisko okresních %initel( si zjistím sám.
.est práci

Stan"k“

A tak byl Leopold Smi!ick' v'm$rem ONV – odboru pro %kolství a kultu-
ru v Hole%ov$, Zn.: 53 - 428 - 1954/#kr. ze dne 25. srpna 1954 op$t pov$!en,
údajn$ na vlastní &ádost, !ízením osmileté st!ední %koly v D!evohosticích.

Dodate"n$ byl dnem 1. zá!í 1954 dekretem I. nám$stka ministra %kol-
ství Dr. Franti%ka Kahudy jmenován op$t !editelem d!evohostické osmi-
leté st!ední %koly (dodate"n' dekret Ministerstva %kolství "ís. 72.707/54 -
A I/6. je ze dne 11. !íjna 1954).

S velk'm nad%ením se spolu s pov$!en'm pracovníkem MNV D!evo-
hostice, Franti%kem Mu&íkem, pou%tí do náro"n'ch p!íprav dokumentace
pro v'stavbu nové %koly. Stavba %koly byla povolena 9. !íjna 1954 a vlast-
ní práce za"aly 23. listopadu 1954.

Po obrovském organiza"ním pracovním úsilí Leopolda Smi!ického
i Franti%ka Mu&íka, kter' vykonával funkci stavebního dozoru, a za velké
pomoci brigádník( z !ad rodi"( i "len( pedagogického sboru a díky pocti-
vé práci stavebního podniku Stavosvit Gottwaldov byla nová a moderní
d!evohostická %kola 19. srpna 1956 slavnostn$ otev!ena.

Dobré dílo, o n$& usiloval celou svou bytostí, se poda!ilo. #kola zá!ila
novotou a &ák(m i pedagogickému sboru se v ní velice dob!e pracovalo. 

Ke Dni u"itel( 29. b!ezna 1957 bylo !editeli Leopoldu Smi!ickému Odbo-
rem pro %kolství a kulturu rady ONV v Hole%ov$ zasláno +estné uznání:
„Odbor pro !kolství a kulturu rady ONV v Hole!ov" Vám ud"luje p'i p'íle-
#itosti Dne u%itel( v r. 1957 %estné uznání a pod"kování za Va!i ob"tavou
práci u%itelskou a vychovatelskou.“

Nevd'k totalitního re*imu

Pouze rok mu komunistick' totalitní re&im dovolil !ídit %kolu, její&
v'stavb$ v$noval obrovské mno&ství svého volného "asu, &ivotní energie
i svého zdraví, na úkor pé"e o svou rodinu.
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P!ípisem Rady ONV v Hole%ov$ z 10. srpna 1957 byl dnem 31. srpna
1957 „ze slu#ebních d(vod(“ odvolán z funkce !editele %koly. Podepsán
op$t nám$stek p!edsedy ONV v Hole%ov$, soudruh Miroslav Logaj.4

Leopold Smi!ick' byl zpro%t$n funkce !editele i p!es to, &e ob"ané celé-
ho %kolního obvodu podali proti jeho odvolání písemn' protest, zaslan' na
ONV – odbor %kolství v Hole%ov$. Protestní dopis podepsali ob"ané obcí
Radkova Lhota, Radkovy, Lipová, K!tomil, Turovice a Naho%ovice. Protest
byl v&dy stvrzen funkcioná!i MNV a KS+ uveden'ch obcí.

Jen KS+ D!evohostice nepodepsala pod hrub'm nátlakem velkého stra-
nického funkcioná!e, I. nám$stka ONV v Hole%ov$, soudruha Miroslava
Logaje, pozd$j%ího okresního %kolního inspektora.5

Od 1. zá!í 1957 vykonával Leopold Smi!ick' funkci zástupce !editele na
d!evohostické %kole, aby zau"il nov$ ustaveného mladého !editele bez odpo-
vídajícího vzd$lání, soudruha Richarda Valu z Hole%ova, jeho& kádrov' pro-
fil byl zárukou, &e %kola bude pracovat pln$ v intencích direktiv komunis-
tické strany. Nov' soudruh !editel se stal brzy p!edsedou VO KS+
D!evohostice (od 13. 1. 1959).

Ale dnem 10. února 1958 byl Smi!ick' bez !ádného zd(vodn$ní, podle p!í-
pisu – cituji „na základ" rozhodnutí stranické komise pro prov"rku kádr(“
na hodinu zbaven místa zástupce !editele6 a navíc mu bylo nám$stkem ONV
v Hole%ov$ soudruhem Miroslavem Logajem vyhro&ováno, &e bude propu%-
t$n ze %kolní slu&by, pokud se nepodvolí. Byla to t$&ká situace, proto&e m$l
v té dob$ t!i nezaopat!ené d$ti, syny Lubomíra (1933) studujícího na Uni-
versit$ Palackého v Olomouci obor %pan$l%tina – francouz%tina, Leopolda
(1937) studujícího St!ední pr(myslovou %kolu strojnickou v P!erov$ a Zde)-
ka (1946), kter' nav%t$voval 6. ro"ník základní %koly v D!evohosticích. 

Od té doby Leopold Smi!ick' p(sobil na Základní devítileté %kole v D!e-
vohosticích jako !adov' u"itel a v$noval se ve!ejn$ prosp$%né práci.

U"itelsk' sbor M$%,anské %koly v D!evohosticích ve %kolním roce 1933/1934 
– Leopold Ein%pígl, stojící 2. zprava, archiv autora
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O tom, jak farizejsk' p!ístup m$l hole%ovsk' odbor pro %kolství a kul-
turu rady Okresního národního v'boru v Hole%ov$ k mému otci, sv$d"í
pod$kování, které bylo zasláno otci dva roky po vyhození z funkce zástup-
ce !editele: „P'i p'íle#itosti Dne u%itel( roku 1960 p'ehlí#íme v rámci oslav
15. v$ro%í osvobození na!í vlasti Sov"tskou armádou v$sledky práce p'i
budování socialistické !koly a oce+ujeme zásluhy na!ich u%itel(.

Za Va!i dobrou práci pro .eskoslovensk$ %erven$ k'í# a za práci v CO
Vám vyslovujeme u z n á n í a d í k.“ Podepsán Jaroslav Stan$k

Ani nejmen%í zmínka o jeho zásluhách o vybudování nové d!evohostic-
ké %koly.

Od 10. prosince 1958 do 24. "ervna 1959 je%t$ musel na základ$ nalé-
hání !editele %koly dálkov$ studovat v kurzu pro p!ípravu u"itel( praktic-
k'ch cvi"ení na %kolních pozemcích v 6. – 9. postupném ro"níku ZD#, pro-
to&e mu byly soustavn$ p!id$lovány vyu"ovací hodiny, které v(bec
nesouvisely s jeho aprobací (práce ve %kolních dílnách a práce na %kolních
pozemcích). Dne 13. !íjna 1961 ukon"il pak obdobná vysoko%kolská studia
na Pedagogickém institutu v Olomouci a získal tím zp(sobilost vyu"ovat
praktick'm cvi"ením na %kolních pozemcích v 6. a vy%%ím postupném ro"-
níku povinné %kolní docházky. 

Dnem 30. "ervna 1967 ode%el do starobního d(chodu, ale vzáp$tí, dne
31. srpna 1967 nastupuje jako u"itel a vychovatel v Ústavu sociální pé"e
pro mláde& v D!evohosticích, kde je pov$!en experimentální v'ukou t$&ce
mentáln$ posti&en'ch klient(. Od 1. zá!í 1971 pak nastoupil jako vycho-
vatel na Zem$d$lské odborné u"ili%t$ v D!evohosticích v Kostelní ulici

4 P!ípis Rady ONV v Hole%ov$, "ís. j.: %kol/109 - St/57 z 10. 8. 1957.
5 Uvádím dva originální doklady, které byly nalezeny v poz(stalosti Leopolda Smi-

!ického:
Prohlá%ení.
Potvrzuji, &e jsem v roce 1957 se s. Franti%kem Novákem z D!evohostic podepsal
hanliv' udava"sk' dopis proti s. Leopoldu Smi!ickému, !editeli ZD# v D!evohos-
ticích, adresovan' ONV – odb. %kol. v Hole%ov$. U"inil jsem tak v podnapilém sta-
vu a p!emluvením s. u". Leop. Sta)kem, nyní zást. !ed. SVV# v Hole%ov$, tehdy
jednatelem MO KS+, kter' dopis napsal a opat!il razítkem strany KS+.
Toto prohlá%ení "iním, abych od"inil k!ivdu u s. L. Smi!ického, kterou jsem sv'm
chováním zp(sobil.
V D!evohosticích 7. 5. 1968 Fegut Cyril
Místop!íse&né prohlá%ení
Potvrzuji tímto jako dlouholetá "lenka KS+, &e v roce 1957 s. Miroslav Logaj, "len
OV KS+ a I. nám$stek p!edsedy ONV v Hole%ov$, nyní okresní %kol. inspektor
v Krom$!í&i, nutil a p!esv$d"oval "leny v'boru MO KS+, aby byl z !editelského
místa ZD# v D!evohosticích odvolán s. Leopold Smi!ick'. +lenové v'boru odmíta-
li, proto&e v$d$li, &e !editel se velmi zaslou&il o v'stavbu nové %koly a byl u &actva
i ob"an( oblíben. Teprve na hrub' nátlak asi po "tvrtém zasedání v'boru s k!ikem
a naléháním s. M. Logaje byl dán souhlas k odvolání s. Leopolda Smi!ického z funk-
ce !editele %koly, ani& byl udán jak'koliv d(vod.
V D!evohosticích dne 21. 4. 1968 Ajmutová L. D!evohostice 97

V. Kope"n' ". 123
6 Odvolání z místa zástupce !editele osmileté st!ední %koly v D!evohosticích odbo-

rem pro %kolství rady Okresního národního v'boru v Hole%ov$, ". jedn.:
#kol/PAM - 58/#kr. z 27. 2. 1958. Podepsán Stanislav Kunovjánek, v. r. – vedoucí
odboru.
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a pozd$ji zde pracoval i jako u"itel. Od roku 1972 p(sobil jako vychovatel
ve V'chovném ústavu pro d$ti a mláde& v D!evohosticích.

Podle pot!eby vedení Základní devítileté %koly v D!evohosticích ochot-
n$ vypomáhal a& do svého vysokého v$ku zástupy za mate!skou dovolenou
a za nemocné u"itele. Stejn$ p(sobil i na ZD# v Sob$chlebích.

Po dobu svého p(sobení na m$%,anské %kole a pozd$ji i na osmileté st!ed-
ní %kole i na Základní devítileté %kole v D!evohosticích zárove) vyu"oval
na Zem$d$lské pokra"ovací %kole a pozd$ji na Zem$d$lském odborném u"i-
li%ti v D!evohosticích-Novosadech. 

Práce pro spoluob#any

Leopold Smi!ick' hodn$ "asu a sil v$noval také obecn$ prosp$%né prá-
ce, a, ji& jako poslanec místního národního v'boru, p!edseda místní Osv$-
tové besedy, p!edseda základní organizace i "len okresního v'boru +eské-
ho svazu  protifa%istick'ch bojovník(, jako aktivní "len místní organizace
+eskoslovenského "erveného k!í&e a "len jejího okresního v'boru. Ka&do-

ro"n$ provád$l v úzké
spolupráci s místní-
mi obvodními léka!i,
MUDr. Janem Studni"-
kou a pozd$ji s MUDr.
Kv$toslavem #iprem,
CSc. (pozd$j%ím profe-
sorem Léka!ské fakul-
ty Masarykovy univer-
zity v Brn$), %kolení
dobrovoln'ch sester
++K v D!evohosticích
i v okolních obcích.
Stejn$ ob$tav$ praco-
val v místní i okresní
organizaci +eskoslo-
venského svazu po&ár-
ní ochrany a na zá-
kladní %kole úsp$%n$
vedl po dobu n$kolika
let krou&ek „Mlad'ch
po&árník(“, kter' do-
sahoval v'te"n'ch v'-
sledk(. Dokonce po-
zd$ji vykonával po
mnoho let funkci roz-
hod"ího p!i hasi"sk'ch
sout$&ích. Od svého
p!íchodu do D!evohos-
tic se stal aktivním
"lenem zdej%ího So-
kola, kde vykonával

Velitel d!evohostické odbojové skupiny, nadporu"ík
v záloze Leopold Ein%pígl s velitelem osvoboditelského
útvaru Rudé armády, star%ím lejt$nantem +er)ajevem

na d!evohostickém nám$stí v ranních hodinách 
8. 5. 1945, archiv autora
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i funkci vzd$lavatele.
Po mnoho let byl "le-
nem sekce památkové
pé"e p!i Okresním
vlastiv$dném muzeu
J. A. Komenského
v P!erov$ a dlouhou
dobu úzce spolupraco-
val s Okresním archi-
vem v P!erov$, na je-
ho& tehdej%ího !editele
PhDr. Vojt$ch Cekotu
i dal%í pracovníky ar-
chivu se v&dy s d(v$-
rou obracel.

Po dobu necelého
p(l století pe"liv$ psal
kroniku m$ste"ka D!e-
vohostice, kde zachytil
léta 1942–1988. Sv'mi
podrobn'mi zápisy,
pe"liv$ psan'mi kali-
grafick'm písmem,
zanechal d!evohostic-
k'm spoluob"an(m
mnohá cenná sv$dectví
o v'znamn'ch událos-
tech v &ivot$ m$ste"ka,
ale i o ka&dodenním
&ivot$ zdej%ích lidí, set-
kávajících se nejen
s radostn'mi událost-
mi, ale i s rozmanit'mi problémy a t$&kostmi.

Nem(&eme v%ak pominout ani jeho publika"ní "innost, p!edev%ím !adu
"lánk( z minulosti m$ste"ka v regionálním tisku a vlastiv$dnou publika-
ci „Historie D!evohostic“ (vydal MNV D!evohostice v roce 1968), v ní&
zachytil zajímavé osudy m$ste"ka i jeho obyvatel.

Jeho ob$tavá, tém$! ka&dodenní mimo%kolní "innost na poli kultury
a osv$ty mu o mnoho let pozd$ji p!inesla mnohá ocen$ní a "estná uznání.

P!i stavb$ nové d!evohostické %koly, kdy musel zajistit nalezení dosta-
te"n$ silného vodního pramene pro studnu %koly, tedy bezprost!edn$ p!ed
svou padesátkou, zcela náhodou zjistil za p!ítomnosti známého proutka!e,
pana Kokory, &e je schopen pomocí vrbového proutku nebo ocelové spirály
hledat vodní prameny. První siln' vodní pramen nalezl na zahrad$ svého
p!ítele a kolegy, známého d!evohostického u"itele Josefa Davida
(1894–1971), kam tehdy odcházel tém$! z recese. Dlouho sv'm schopnostem
nemohl uv$!it. A tak potom tém$! a& do konce svého &ivota pomáhal stov-
kám spoluob"an( z D!evohostic, Turovic i zájemc(m ze %irokého okolí (Rusa-
va, Byst!ice pod Host'nem, Chval"ov), ale i z dal%ích obcí na Host'nském

Nadporu"ík Leopold Ein%pígl p!i projevu po osvobození
na d!evohostickém nám$stí dne 8. 5. 1945, archiv autora
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Záho!í tím, &e jim ochotn$ nacházel prameny pro jejich studny. Dokonce
objevil pramen vody i pro studnu na hrad$ Helf%t'n$. Poslední siln' pramen
pro studnu nalezl u Zajíc( v Lipové "p. 75 na p!elomu m$síc( !íjna a listo-
padu roku 1989, asi p(l roku p!ed svou smrtí. Studna! pan Ladislav Kolá!
z Chval"ova dokonce bez jeho kontroly a souhlasu odmítal kopat studny.

Ke konci svého &ivota onemocn$l na rakovinu prostaty. Po"átkem roku
1986 byl operován v p!erovské nemocnici. Operace se sice povedla, ale záro-
ve) byl zanedbán zán$t ledviny, zp(soben' ledvinov'mi kameny. Násle-
dovaly vysoké hore"ky. Hrozila totální sepse organismu. Na%t$stí mu v%ak
byla v posledním okam&iku vyoperována posti&ená zhnisaná ledvina. Jeho
organismus byl velmi oslaben', p!esto se v%ak za pomoci ob$tavé pé"e rodi-
ny a své obrovské v(le z onemocn$ní brzy zotavil. /il je%t$ "ty!i roky a zají-
mal se o ve%keré d$ní v m$ste"ku. Ke konci &ivota jej v%ak pronásledovaly
opakované zápaly plic.

P!ípisem Okresního národního v'boru – odboru %kolství v Krom$!í&i ze
dne 10. dubna 1990, tedy t!i t'dny p!ed svou smrtí, obdr&el Leopold Smi-
!ick' omluvn' dopis, kter' odsoudil jeho diskriminaci %kolsk'mi orgány
okresu Hole%ov v 50. letech a vyslovil mu plnou morální rehabilitaci.

„Vá#en$ pane!
Ve smyslu zásad ministerstva !kolství, mláde#e a t"lov$chovy .SR

%j. 10 / 269 / 90 - 14 ze dne 6. 1. 1990 posoudila rehabilita%ní komise Va!i
#ádost a dosp"la k následujícím záv"r(m.

Sv$m charakterním postojem v 50. letech jste potvrdil vysok$ morální
kredit %lov"ka, kter$ byl mnoho let diskriminován na b$valém okrese Hole-
!ov vedoucími pracovníky !kolského odboru.

Rodina Leopolda Smi!ického (Ein%pígla) v roce 1949. 
Stojící zleva: syn Leopold Smi!ick' ml., Leopold Smi!ick', syn Lubomír Smi!ick'.

Sedící zleva: Celest'na Ein%píglová, syn Zden$k Smi!ick', Marie Smi!ická,
Franti%ek Ein%pígl. Archiv autora
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Vedle nesporn$ch zásluh o v$stavbu !koly v D'evohosticích vzk'ísil jste
k #ivotu celé %asové periody v d"jinách D'evohostic a okolí.

Odbor !kolství, mláde#e a t"lov$chovy ONV Krom"'í#i Vám nechce vyslo-
vit pouze omluvu za rezort !kolství, ale za celou spole%nost.

Tím je vám vyslovena plná morální
r e h a b i l i t a c e .

Jaroslav Tome%ek
p'edseda rehabilita%ní komise“

D!evohostick' u"itel, opravdov' vlastenec, neú-
navn' kulturní a vlastiv$dn' pracovník, Leopold
Smi!ick' zem!el 30. dubna 1990 na zápal plic
v nemocnici v Lipníku nad Be"vou. Byl pochován
za velké ú"asti ob"an( m$ste"ka a okolí 12. kv$t-
na 1990 na d!evohostickém h!bitov$. Hlavní pro-
jev nad jeho hrobem pronesl Ing. Bohumír Kuba
z Nového Ji"ína, "len Úst!edního v'boru +eského
svazu bojovník( za svobodu v Praze. 

Z(stává tu jeho dílo a p!etrvávají vzpomínky
na skromného a ob$tavého "lov$ka, kter' zasv$til
celi"k' sv(j &ivot pomoci druh'm.

Na záv$r si dovoluji ocitovat autentické vzpo-
mínky u"itelky "eského jazyka a d$jepisu s apro-
bací pro st!ední %koly, paní Jaroslavy Dole&elové,
která do D!evohostic p!i%la na svou první u"itel-
skou %taci. Za"ínala zde u"it práv$ za !editelování Leopolda Smi!ického. Na
d!evohostické osmileté st!ední %kole, která byla pozd$ji p!ejmenována na
základní devítiletou %kolu pak p(sobila více ne& dvacet let: „To první set-
kání s ním mám v pam"ti vryto, jako by to bylo v%era, a% k n"mu do!lo p'ed
mnoha lety. Tehdy jsem nastupovala na své první u%itelské místo tém"' t'i
sta kilometr( od domova.

P'i!la jsem do D'evohostic zklamaná, #e nebudu u%it na gymnáziu, pro
n"# jsem m"la aprobaci a které mi bylo p'ípisem p'id"leno, kdy# jsem na
umíst"nku nastoupila a# z Prahy.

Mé zklamání bylo zmírn"no poznámkou okresního inspektora, #e se dosta-
nu na !kolu, kde je velmi oblíben$ 'editel. Ano, tak to doslova 'ekl. A byla
to pravda. P'ijal mne se dv"ma dal!ími nov$mi kolegy s usm"vavou tvá'í
a podrobn" nás informoval o !kole, o tom, jací jsou zde lidé a m"ste%ko.

Hned mi bylo líp, zvlá!t" kdy# nás provedl je!t" prázdninov" ztichlou !ko-
lou. Zasv"coval nás do historie zámku, kde byla tehdy !kola umíst"na, uka-
zoval mi t'ídy, p'ekrásnou hudební sí+ se !tukovou v$zdobou. Získal si m"
jako histori%ku a já, je!t" mladicky romantická, se t"!ila, jak budu denn"
chodit místy, kudy !ly tak bohaté d"jiny.

Po prvních informacích o !kole p'i!la 'e% i na ubytování. Moji dva kole-
gové je sehnali brzo. Pan 'editel m"l p'edem p'ipravené mo#nosti. U mne
to bylo hor!í, s kantorkou se nepo%ítalo. A tak pan 'editel se mnou chodil
m"ste%kem, trp"liv", ale bezv$sledn" nejmén" dv" hodiny.

Nakonec mne dovedl k Caga!ov$m, co# bylo mé veliké !t"stí. Ti se mne
ujali, byli to opravdu hodní lidé, p'íbuzní rodiny pana 'editele, tak#e jsem

Leopold Smi!ick' kolem
roku 1980, archiv autora
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se zde s ním %asto setkávala i mimo !kolu na ve%erních besedách. Jak ráda
na ta posezení dodnes vzpomínám! Musím v!ak je!t" p'ipomenout, #e jsem
se rychle s#ila s místními lidmi a velmi jsem si s nimi rozum"la. 

Pan Smi'ick$ byl dobr$m 'editelem, na!ím nad'ízen$m i kolegou. Dove-
dl v!e obratn" zorganizovat, ob"tav" nás, mladé u%itele, zasv"coval do !kol-
ní praxe, radil, taktn" a ochotn" pomáhal.

Um"l v#dy hájit u%itele i #áky, v t"#k$ch dobách mnohé d"lal tak, aby se
nikomu neublí#ilo. Jsem p'esv"d%ena, #e to byla práv" jeho zásluha, #e teh-
dej!í u%itelsk$ sbor byl tak stmelen$ a v$born" slad"n$. Sborovna se stala
mil$m místem, kde se %asto zpívalo, p'íjemn" vypráv"lo i poslouchalo, pano-
vala tu shoda a p'átelství.

Je t'eba poznamenat, #e panu 'editeli pat'í velké díky za z'ízení nové
!kolní budovy. Neúnavn" zd(vod+oval její pot'ebu, jezdil, shán"l, vysv"t-
loval, ú%astnil se nejr(zn"j!ích jednání a zaji!*oval mnoho dal!ího.

V osob" pana Smi'ického jsem spat'ovala postavu kantora, jak jej zná-
me ze star!ích knih. U%il, hrál na housle, na violu, na basu, p'edná!el na
r(zn$ch besedách, ú%astnil se d"ní v m"ste%ku, byl obeznámen s jeho histo-
rií, napsal o ní vlastiv"dnou publikaci a 'adu %lánk(, po léta psal d'evo-
hostickou kroniku.

Za okupace byl zapojen do protifa!istického odboje, spolupracoval
s „Obranou národa“, se skupinou „Clay – Eva“ i s partyzány v Host$nsk$ch
horách. V#dy jsem ho pova#ovala za opravdového vlastence.

Se sv'm sv'm u"itelsk'm sborem – Osmiletá st!ední %kola D!evohostice – zámek –
ve %kolním roce 1950/1951. Stojící zleva: Marie Bartu%ková, Bohumil #ibrava,
Franti%ek Zme%kal, Stanislav Chvátal, Josef Stod(lka, Eva Kvapilová, Zde)ka

Malachtová. Sedící zleva: Jaroslava #ifnerová (provdaná Dole&elová), Ji!ina
Mik%íková, Leopold Smi!ick', Marie Hrazdirová, Eva Pape&íková. Archiv autora
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P'i!ly ale je!t" t"#!í doby a ná! pan 'editel si vytrp"l svoje. Jist" trpce
nesl pocit k'ivd, které mu byly p'ipraveny. Byl zbaven 'editelské funkce, jed-
nu dobu dojí#d"l u%it do Byst'ice pod Host$nem, byla mu p'edhazována
spolupráce se západním odbojem za války.

Byl v!ak velkorys$ k t"m, kte'í mu ublí#ili, neukazoval n"jakou ura#e-
nost a neobna#oval svou bolest. Nedal na sob" znát zklamání z lidí, jim#
ud"lal tolik dobrého. A# t"sn" p'ed smrtí se mu kone%n" dostalo plné
a zaslou#ené rehabilitace a satisfakce.

Za sebe i za ostatní u%itele Vám d"kuji, pane 'editeli, za v!e, co jste nám
dal a %ím jste nám byl. A# v!echno s nov$m jarem rozkvete, zajdu na d'e-
vohostick$ h'bitov, zastavím se v rozjímání u hrobu sv$ch #ák(, kte'í m"
p'ede!li na v"%nost, polo#ím kyti%ku kv"t( na Vá! hrob a pokloním se Va!í
památce.

Vzpomínka na dobré lidi má %lov"ka provázet po cel$ #ivot.“ 7

Lidsk' &ivot je v podstat$ krátk'. Je pln' zvrat(, radosti st!ídají staros-
ti, trápení a od!íkání. Ubíhá neuv$!iteln'm tempem. Pokud se v%ak pro&i-
je "estn$ a smyslupln$, pokud po "lov$ku v ostatních lidech, s nimi& se v &ivo-
t$ setkal, n$co dobrého z(stane, pak m$l &ivot takového "lov$ka smysl...

V "ele prvního u"itelského sboru v nov$ otev!ené d!evohostické %kole ve %kolním roce
1956/1957. Stojící, zadní !ada zleva: Stanislav Hlobílek (vedoucí PO), kucha!ky
Antonie Nesvadbová, Ludmila Ajmutová a Anna Kotková, %kolník Josef Kraj"a.

St!ední !ada zleva: Marie Kroupová, Zde)ka Svobodová, Vladimír V%eti"ka,
Franti%ek Zme%kal, Josef Otto, Karel Kortánek, V$ra Nedbalová. Sedící zleva: 

Eva Pape&íková, Jaroslava Dole&elová, Marie Oravová, Leopold Smi!ick', 
Josefa Zobaníková, Marie Slová"ková, Marie Sta)ková. Archiv autora

7 Autorkou autentick'ch vzpomínek je dlouholetá d!evohostická u"itelka a d!evo-
hostická kulturní pracovnice, paní Jaroslava #ifnerová, provdaná Dole&elová, st!e-
do%kolská profesorka v Hole%ov$, bytem Novosady I/1 326, Hole%ov. Do D!evohos-
tic nastoupila po studiu na Univerzit$ Karlov$ v Praze.
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Sborník Státního okresního archivu P!erov 2007

Renata Sk!ebská

Ladislav Vlodek 1907–1996

Dne 9. února 2007 uplynulo 100 let od narození socha!e Ladislava Vlod-
ka. Autora, kter' cel' sv(j tv(r"í &ivot zasv$til m$stu Hranice.

Ladislav Vlodek se narodil v Ostrav$ v hornické kolonii dolu Jind!ich.
Jeho p!edkové byli horníci, ale Ladislav(v otec se vyu"il zahradníkem
u Rotschild(. V roce 1911 se odst$hoval s rodinou do USA, kde pracoval
jako zahradník jeho bratr Rudolf. Vlodk(v otec pracoval v Chicagu v Lin-
coln parku. Ladislav, u kterého se v d$tství projevilo v'tvarné nadání, se
za"al u"it malování u paní Elizabeth Tuck. Dále nav%t$voval t!i roky jako
mimo!ádn' &ák odd$lení pro kresbu a pozd$ji malbu na Chicago Academy
of Fine Arts. V lednu roku 1922 se rodina vrátila do +eskoslovenska a usíd-
lila se ve m$st$ Hranice, kde otec koupil d(m na Staré st!elnici a vybudo-
val velké zahradnictví. Po návratu se Ladislav Vlodek vyu"il kamenoso-
cha!em v díln$ místního kameníka Josefa Sosny. Po vyu"ení se p!ihlásil
na Vysokou %kolu um$leckopr(myslovou v Praze a v roce 1925 byl p!ijat.

Studoval sochu u Jose-
fa Ma!atky a orna-
mentální a figurální
malbu u Karla #tipla.1

Tento stru"n' &ivoto-
pisn' nástin nám po-
m(&e pochopit n$která
v'chodiska tvorby. La-
dislav Vlodek nebyl vy-
hran$n' autor, co se
oboru t'"e. Stejn$ jako
!ada jeho sou"asník(
se zab'val malí!stvím
i socha!stvím. Pro jeho
tvorbu je ur"ující rea-
lismus. Op$t podmín$-
n' dobov'm v'vojem –
od symbolické roviny,
p!es lyrickou a roman-
tickou a& k civilismu
a dobov$ poplatnému
socialistickému realis-
mu. Nám$tov$ jsou pro
n$j typické lidské po-
stavy, portréty, p!íb$-
hy ka&dodennosti, ale
také ur"ité romantickéVlodek, deníky, Babi"ka, nedatováno
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styliza"ní prvky a té-
mata z antické mytolo-
gie. Dal%ím velk'm
okruhem je p!íroda.
P!i tak zna"ném v'ra-
zovém i pracovním zá-
b$ru nelze u"init ukva-
pen' záv$r o autorov$
díle. Promítá se do n$j
také doba, která byla
spole"ensky slo&itá
a plná událostí.

Z autorovy tvorby
byla dosud prezentová-
na p!edev%ím malba,
grafika a socha!ská
tvorba a také "lánky
v tisku a katalogy se
v$novaly hlavn$ t$mto
"innostem.2

Trochu stranou stá-
la jeho kresba, p!esto-
&e je v autorov$ um$-
leckém i osobním v'vo-
ji d(le&itá a zajímavá.
Kresebná tvorba je zá-
rove) kvalitní sondou
do sociálního a spole-
"enského klimatu do-
by. Jedná se p!edev%ím o skici, které dávají mo&nost postihnout tv(r"í a in-
ven"ní stránku autora. Vlodkovy kresby jsou intimní sondou do jeho tvor-
by, proto&e jsou sou"ástí osobních deník( a skicá!( s !adou poznámek ne-
jen k v'tvarnému um$ní. Velk'm p!ínosem pro zhodnocení této autorovy
produkce je dochování novinov'ch v'tisk(, na jejich& základ$ je mo&né po-
rovnat skici s konkrétními ti%t$n'mi verzemi. Zárove) umo&)ují nahléd-
nout „za zrcadlo“ jeho tvorby. Ta je neustál'm hledáním formy, v'razu
a tvaru. Nejvíce inklinuje ke klasicistnímu pojetí a chce tvo!it um$ní do-
konalé formy. V jeho poznámkách se objevuje kritika sou"asného moder-
ního um$ní. Pro n$j je v'chodiskem antika a její kánon u%lechtilé krásy.
Velmi dob!e to postihují jeho vlastní slova: „...zobrazením skute%ného obra-
zu podal bys vlastn" jen tu hmotu-surovost-p'edm"t, kde#to ty chce! poda-
ti duchovnost po#itku p'i podívání se na p'edm"t. Tedy to, co cítí!, nikoliv
co vidí!. A jak to ud"lati? Ud"lá! tvar nárysn$ p'edm"tu, barvu, látkovost

Vlodek, deníky, autoportrét, 1925

1 +erpáno z autorov'ch biografick'ch vzpomínek, které mi zap(j"ila rodina.
2 Katalogov' list v'stavy Ladislav Vlodek, Láze)sk' d(m Moravan, Lázn$ Teplice

nad Be"vou, 31. 5.–30. 7. 1997, MMG Hranice, v'stavní sí) Radnice, 4. 12.–4. 1.
1998, autor textu Tomá% Posp$ch. PIVODA, O. – RICHTÁR, V.: Ladislav Vlodek.
/ivot a dílo. Vydala firma MIJOKA, s. r. o. Hranice, 1. vydání, nedatováno. Dále
!ada "lánk( publikovan'ch v denním tisku.
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– tyto tvary vznikají
ú%elem, ale tebe nezají-
má ú%el p'ímo, n$br#
krása. A tuto novou
krásu musí! lidem p'i-
ná!eti.“ 3 Vlodek bude
chtít celou svou tvor-
bou p!iná%et krásu
a libost, v$dom$ se ne-
chce pou%t$t do experi-
ment(, jeho cílem je
harmonická krása.
U Vlodka to není sta-
romilství, nebo obava
z experimentu. Touha
po harmonické kráse
vyv$rá p!ímo z jeho ro-
mantické a jemné
du%e. Mlad', nesm$l'
mu&, velk' platonik,
jak to dokládají jeho

deníkové zápisy, ve kter'ch jsou pro n$j &eny nedosti&né a neuchopitelné.
To je obsahem jedné roviny jeho kreseb – n$ha, "istota a lyrika, jak to do-
kládají skici dívek, lu"ních kv$tin nebo zví!at. Vlodek byl také mu& tajemn'
a bohémsk', a tak dal%í rovinou jsou jeho kresby do "asopis(.4 P!esto&e sám
paradoxn$ tuto "ást své tvorby p!íli% neuznával a bral ji jako mo&nost ob-
&ivy v t$&kém období, vzniká !ada velmi kvalitních prací.5

Autorovu kreslí!skou tvorbu lze obecn$ vymezit do n$kolika okruh(.
Jedním z nich jsou komiksy, které pat!í v(bec k prvním v rámci tohoto &án-
ru na "eském území.6 U& ve sv'ch denících z roku 1921 kreslí velk' komiks
„The two twins of Brother  Street“, kter' je po formální stránce pod siln'm

Vlodek, deníky, hlava chlapce, nedatováno

3 Citace z autorova deníku.
4 Spolupracoval s "asopisy Koule, Klí"ení, Humoristické listy, Lucerna atd.
5 Ve svém deníku popisuje t$&ké období b$hem studií a krátce po jeho skon"ení, kdy

se sna&il u&ivit v Praze, ale spole"enská a hospodá!ská situace 30. let 20. století
nebyla p!íli% naklon$na um$ní a také konkurence zde byla velmi silná.

6 V polovin$ 20. let 20. století se u nás této tvorb$ v$noval také Ond!ej Sekora.
7 Tento vliv je patrn' nejen ve stylizaci postav, ale p!edev%ím ve vkládání textov'ch

titulk( do „bubliny“. Po návratu do +eskoslovenska se tento styl postupn$ m$ní,
a& p!echází k psaní text( pod obrázek. Prosadit se u nás s komiksy bylo obtí&né,
proto&e byly dlouhou dobu zatracovány a pova&ovány za úpadkové, a& dnes nastá-
vá doba, kdy je mo&né jejich objektivní zhodnocení a za!azení do sféry um$ní. O !ad$
autor( se v(bec nev$d$lo, &e jejich tvorba se zab'vá také touto oblastí. Za v%echny
lze jmenovat Zde)ka Buriana, kterého v%ichni znají jako malí!e prav$ku a jen úzk'
okruh zná jeho komiksové práce.

8 V$t%ina Vlodkovy soukromé korespondence a poznámek v denících je v angli"tin$,
z!ejm$ v d(sledku &ivota v USA v raném d$tství. To dokládá i historka z jeho vzpo-
mínek. Po návratu rodiny z USA do Hranic neum$l mal' Ladislav dob!e "esky. Cho-
dil proto na dou"ování k paní Brde"kové a zde maloval jejímu synovi Ji!ímu kari-
katury kovboj(, "ernoch(, indián(, tulák( i zví!at. To byl mo&ná jeden
z inspira"ních zdroj( pro slavného Limonádového Joe.
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vlivem americké pro-
dukce.7

Dal%í mimo!ádnou
bytostí, kterou je nut-
no zmínit, je postavi"-
ka kocoura Felixe, kte-
rá je jímavá a okouzlu-
jící a v dob$ svého
vzniku byla nesmírn$
populární. S trochou
nadsázky lze !íci, &e to,
co byly pro americké
d$ti Disneyho zví!át-
ka, byla pro generaci
"esk'ch d$tí 20. a 30.
let minulého století
práv$ postava kocoura
Felixe. Autor velmi
svébytn$ a origináln$
reaguje na slovanskou
mytologii, ve které je
kocour klí"ovou pohád-
kovou bytostí. Vlodek
byl bravurní kreslí!,
s kresbou pracuje su-
verénn$ a da!í se mu
v'tvarné i v'razové
zkratky. Jeho práce
mají siln' inven"ní ná-
boj, jak to dokládají
karikatury, kde pracu-
je s obrovsk'm mno&-
stvím lidsk'ch typ(
a nikdy se neopakuje.

Jeho schopnosti za-
pojit do díla fantazii se
objevují také v dal%ím
okruhu prací a to jsou
vtipy a reklamy. Ilus-
trovat vtip nebo „joke“,
jak sám autor své prá-
ce ozna"uje, není v(bec
jednoduché, naopak je
náro"né postihnout
pointu p!íb$hu stru"-
n'mi v'razov'mi pro-
st!edky a Ladislavu
Vlodkovi se to da!í.8

Jeho vtipy jsou d(my-

Vlodek, deníky, karikatura cyklista, 1925

Vlodek, deníky, karikatura Malí!i, 1925
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sln$ vypointované a po
v'tvarné stránce doko-
nale "isté. Rovn$& ilus-
trace „mondénních
dam“ jsou vtipné, smy-
slné a drá&divé, av%ak
„nepohor%ují mravy“.
Mají v sob$ noblesu
a jiskru. Dámy z re-
klam tak evokují filmy
s Old!ichem Nov'm
a sv$t v zá!i reflektor(.
Zde se ur"it$ projevuje
Vlodkova láska k fil-
mu, proto&e se zacho-
valo také torzo jeho
vlastního scéná!e.9

T!etím velk'm okru-
hem jsou kresby ka&-
dodennosti, kde se mu
da!í zachytit intimitu
chvíle a okam&iku, jak
dokládají nap!. kresby
s tematikou spících.
Posti&ení psychiky
a individuality "lov$ka
dokládají jeho portré-
ty. Rovn$& krajiny
a m$stská tematika

zaujmou nejen v'tvarn$, ale jsou také zajímav'm sociologick'm dokladem
o prom$nách m$sta a krajiny. Práce tak reflektují dobu a &ivot moderního
velkom$sta, jak ho Vlodek poznal za studií v Praze, ale také sv$t v$"ného
snílka a hleda"e krásy. Po návratu do Hranic, kde &ije a tvo!í, a& do své
smrti v roce 1996, se více zam$!uje na kresby zdej%í krajiny, a vznikají tak
historicky cenné pohledy na m$sto a okolí. Ladislav Vlodek byl jemn' a ro-
mantick' snílek, ale také bonviván a bohém. Rovn$& jeho tvorba v sob$
nese noblesu, harmonii i díla !emeslná. P!esto je to osobnost, která si za-
slou&í na%i pozornost a úctu. O kresb$ Ladislava Vlodka lze hovo!it jako
o jemné, hravé a chápající lidskou rovinu, proto&e Ladislav Vlodek byl jem-
n', hrav' a lidsk'.

Vlodek, deníky, chlapec, 1924

9 V autorov$ deníku z roku 1936 se zmi)uje o touze zab'vat se herectvím.
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Vlodek, obálka "asopisu Koule, 1927
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Sborník Státního okresního archivu P!erov 2007

Old!ich Fiala 

Povídání Jana Chmela!e 
nejen s jednou skálou 

Biografick' a bibliografick' p!ísp$vek 

Malí!, grafik, tv(rce monumentálních d$l, publicista a organizátor Jan
CHMELA% se narodil 14. !íjna 1924 v Horní Mo%t$nici, d$tská léta pro-
&il ve Staré Vsi. St!edo%kolská studia na p!erovském gymnáziu uzav!elo
(1943) totální nasazení do Moravsk'ch &elezáren v Olomouci. P!e%koloval
se tak na záme"níka, p!esto&e byl p!ijat na %kolu um$leck'ch !emesel
v Brn$. 

Bezprost!edn$ po válce, v "ervnu 1945, se stal &ákem Josefa Kaplické-
ho na Vysoké %kole um$leckopr(myslové v Praze. P!edm$tem jeho zájmu
byla malba se zvlá%tním z!etelem ke sklu a architektu!e, v$noval se té&
u&ité grafice, typografii a tvorb$ plakát(. Soub$&n$ – v letním semestru –
nav%t$voval v'uku d$jin um$ní na Filozofické fakult$ Univerzity Karlovy,
kde v té dob$ p!edná%eli Jan Kv$t, Antonín Mat$j"ek, Václav Mencl a Jaro-
mír Pe"írka.

Mezi ukon"ením pra&sk'ch studií (1950) a nástupem do národního pod-
niku P!erovské strojírny (1952) pro%el základní vojenskou slu&bou ve Sla-
ném. P!i návratu do rodného kraje jej provázela Eva Siblíková, s kterou
uzav!el s)atek a spole"n$ vytvo!ili podmínky pro rodinn' &ivot a vlastní,
by, "asto propojenou um$leckou tvorbu. 

Následujících dvaadvacet let Jana Chmela!e je spojeno s "inností pro-
paga"ního v'tvarníka a v'konem funkce vedoucího obchodní propagace.
Vedle organiza"ních povinností v této dob$ vytvá!el grafickou podobu firem-
ních katalog( a prospekt(, koncipoval úpravy veletr&ních prostranství pro
prezentaci strojírensk'ch v'robk(. Spolupracoval také s divadelními ochot-
níky, k jejich& inscenacím +apkovy Matky, #rámkova Léta aj. navrhoval
scénickou úpravu.

Samostatné v'tvarné práci se Jan Chmela! v$nuje b$hem dal%ích více
ne& t!iceti let. V roce 1974 opustil zam$stnání a vrátil se ke studovan'm
obor(m, zejména k realizacím v architektu!e. Jeho v'tvarná díla v kamen-
né "i keramické mozaice, st$ny z pískovaného skla atp. v té dob$ bylo mo&-
no zhlédnout nejen na P!erovsku, ale také v dal%ích místech ji&ní a sever-
ní Moravy. Je %koda, &e n$která z nich majitelé objekt( zejména po roce
1990 necitliv$ zni"ili a z(stala zachována jen ve fotodokumentaci nebo
v pracovních studiích. Obrazy inspirované krajinou vyu&ívají motivy vybí-
rané v místech d$tství, tj. v prost!edí Staré Vsi a P!estavlk. Dal%ím inspi-
rativním zdrojem je jihomoravská Pálava, p!edev%ím Pavlov a jeho okolí. 

Mnoha vyznamenáními se um$lec „pochlubit“ nem(&e. Jednoho se mu
v%ak p!ece jen dostalo. Za celo&ivotní dílo v oblasti v'tvarného um$ní obdr-
&el (1996) Cenu m$sta P!erova – medaili Jana Amose Komenského.
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R(znorodost &ivota Jana Chmela!e zachycuje navazující v'b$r z perso-
nální bibliografie uspo!ádan' ve t!ech tématick'ch skupinách. -azení záz-
nam( je v ka&dé skupin$ v abecedním po!ádku.

Z vlastních prací

Publicistika
1. Bude kultura v P!erov' nadále popelkou? Nové P!erovsko, 33,

1990, ". 5, 2. II., s. 5.
2. )ervené jablko. [Vzpomínka na uvedení stejnojmenného filmu v p!e-

rovském kin$ Hv$zda.] Nové P!erovsko, 8, 1999, ". 50, 31. XII., p!íl. Sil-
vestr 1999 / Nov' rok 2000, s. 1.

3. Jan Chmela!. Setkání s osobností. Sborník p!ísp$vk( k Muzejnímu
úterku. ...Old!ich Fiala, Jaroslav Mazá", Rudolf Novotn'. P!erov, Muze-
um Komenského 1999. 17 s., 2 obr. »Upomínkové listy. Sv. 4.«

4. Jan Ku#era. Setkání s osobností. ...Old!ich Fiala. P!erov, Muzeum
Komenského 1997. 6 s., skláda"ka, 2 obr. Upomínkov' list.

5. M(ch sedmdesát. Obrazy a kresby. [Tisk k v'stav$.] P!erov, Muze-
um Komenského 1994. Nestr., skláda"ka, 2 obr.

6. Nezlobte se na „Literárky“. Kultura P!erova, [6], 1963, ". [6], "er-
ven, s. 8–9.

7. Obrazy a grafiky. ...Jaroslav Mazá". Red. Franti%ek H'bl. Fot. Jan
Chmela!, Vladimír Poledna, Ji!í Frait. P!erov, Muzeum Komenského
2005. Nestr., 56 obr.

Ilustrace k literárnímu dílu Michaila Jurjevi"e Lermontova
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8. Slovo na rozlou#enou. [Nekrolog pedagoga, p!írodov$dce, spisovate-
le, publicisty a v'tvarníka Vlastimila Kozáka.] P!erovské echo, 1998,
". 1, leden, s. 10, 1 obr.

9. +ance pro p!erovskou kulturu. [K vyu&ití sálu v budov$ proti kinu
Hv$zda.] Zpravodaj m$sta P!erova, 1, 1990, ". [5], kv$ten, s. 104, 1 obr.

Reprodukce v'tvarn'ch d$l
10. A p!ece *ijeme: ze zv'davosti. In: Jan Chmela'. Setkání s osobnos-

tí. Sborník p!ísp$vk( k Muzejnímu úterku. P!erov, Muzeum Komen-
ského 1999. 3. str. obálky.

11. Autoportrét. In: Jan Chmela'. Setkání s osobností. Sborník p!ísp$v-
k( k Muzejnímu úterku. P!erov, Muzeum Komenského 1999. 1. str.
obálky; M$ch sedmdesát. Obrazy a kresby. [Tisk k v'stav$.] P!erov,
Muzeum Komenského 1994. Nestr., skláda"ka.

12. Detail keramické mozaiky v ZD Pobe#ví. [1981] In: Slovník %es-
k$ch a slovensk$ch v$tvarn$ch um"lc(. D. 4 / CH – J. Ostrava, V'tvar-
né centrum Chagall 1999, s. 47.

13. Dív#í skála. In: G /arto. Unie v'tvarn'ch um$lc( Olomoucka
2003–2006. Olomouc, Unie v'tvarn'ch um$lc( Olomoucka 2007, s. 52. 

14. Chalupy v Pavlov'. In: Almanach k stému v$ro%í zalo#ení gymnasia
v P'erov". P!erov, Gymnasium 1970, obr. p!íl.

15. Kamenná mozaika. Detail / jídelna %kolního statku v Kojetín$. In:
Gymnázium Jakuba ,kody P'erov. Almanach vydan' ke 125. v'ro"í
zalo&ení GJ# v P!erov$. P!erov, GJ# 1995, s. 93.

16. Kamenná mozaika v lékárn' ve +ternberku. In: Eva Siblíková,
Jan Chmela'. [Katalog v'stavy v Galerii na schodech.] P!erov, St!ed-
ní pedagogická %kola 1981. Nestr., skláda"ka.

Dív"í skála
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17. Keramická sekaná mozaika.
[1981 / JZD Pobe"ví v Rokytnici
u P!erova.] In: KOBZA, Franti-
%ek: Katalog v$tvarn$ch um"lc(
olomoucké oblasti. +lenové a kan-
didáti Svazu "esk'ch v'tvarn'ch
um$lc(, registrovaní v krajské or-
ganizaci S+VU Ostrava v okre-
sech Olomouc, #umperk, Vsetín,
P!erov, Bruntál. ...Dalibor Mali-
na. Fot. Ji!í Frait. Praha, Dílo
1989, nestr.

18. Koroptev. Detail keramické mo-
zaiky v jídeln$ ZD Pobe"ví. In:
Gymnázium Jakuba ,kody P'e-
rov. Almanach vydan' ke 125. v'-
ro"í zalo&ení GJ# v P!erov$. P!e-
rov, GJ# 1995, s. 93.

19. Kresba. In: Eva Siblíková, Jan
Chmela'. [Katalog v'stavy v Ga-
lerii na schodech.] P!erov, St!ední pedagogická %kola 1981. Nestr., sklá-
da"ka.

20. Mozaika. In: NOVOTN., Rudolf: Sou#asní p!erov&tí v(tvarní
um'lci. P'erov. Povídání o m$st$. P!erov, M$sto P!erov 2000, s. 208. 

21. M(ch sedmdesát. Obrazy a kresby. [P!íle&itostn' tisk k v'stav$.] P!e-
rov, Muzeum Komenského 1994. Nestr., skláda"ka.

22. Návrh plakety prof(esora) J(ana) Jahna. In: Gymnázium Jakuba
,kody P'erov. Almanach vydan' ke 125. v'ro"í zalo&ení GJ# v P!ero-
v$. P!erov, GJ# 1995, s. 47.

23. Pole pod Pálavou. In: G /arto. Unie v'tvarn'ch um$lc( Olomoucka
2003–2006. Olomouc, Unie v'tvarn'ch um$lc( Olomoucka 2007, s. 52. 

24. Portrét V. B. Olej. In: Almanach k stému v$ro%í zalo#ení gymnasia
v P'erov". P!erov, Gymnasium 1970, obr. p!íl.

25. Rekviem za krajinu d'tství. In: G /arto. Unie v'tvarn'ch um$lc(
Olomoucka 2003–2006. Olomouc, Unie v'tvarn'ch um$lc( Olomoucka
2007, s. 52. 

Z literatury

26. -bk- (= Bohumír Kolá!): Obrazy z Pálavy v tova#ovském zámku.
[V'stava.] Hanácké noviny, 7, 1996, ". 72, 15. VI., s. 5.

27. -bk-: (= Bohumír Kolá!): Sálající Pálava v Tova#ov'. [Vernisá& v'sta-
vy Obrazy z Pálavy.] Hanácké noviny, 7, 1996, ". 73, 18. VI., s. 5.

28. Eva Siblíková, Jan Chmela!. [Katalog v'stavy v Galerii na scho-
dech.] P!erov, St!ední pedagogická %kola 1981. Nestr., skláda"ka, 3 obr. 

29. (f) (= Old!ich Fiala): V(stava v(tvarného díla Jana Chmela!e. Nové
P!erovsko, 13, 2004, ". 41, 8. X., s. 7.

30. FIALA, Old!ich: Rodnou Hanou maluje Jan Chmela! p!es br(le d't-
sk(ch o#í. [Rozhovor.] Nové P!erovsko, 13, 2004, ". 42, 15. X., s. 3, 1 obr.

Autoportrét
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31. Gymnázium Jakuba +kody P!erov. Almanach vydan' ke 125. v'ro-
"í zalo&ení GJ# v P!erov$. P!erov, GJ# 1995, s. 145.

32. HORÁK, Antonín: Z v(stavní sín'. [Charakteristika obraz( Jaro
a Podzim.] Kultura P!erova, [5], 1962, ". [2], únor, s. 9.

33. Chmela! Jan. Malí!, grafik. In: Slovník %esk$ch a slovensk$ch v$tvarn$ch
um"lc(. D. 4 / CH–J. Ostrava, V'tvarné centrum Chagall 1999, s. 46, 1 obr.

34. Jan Chmela!. In: KOBZA, Franti%ek: Katalog v$tvarn$ch um"lc( olo-
moucké oblasti. +lenové a kandidáti Svazu "esk'ch v'tvarn'ch um$l-
c(, registrovaní v krajské organizace S+VU Ostrava v okresech Olo-
mouc, #umperk, Vsetín, P!erov, Bruntál. ...Dalibor Malina. Fot. Ji!í
Frait. Praha, Dílo 1989, nestr., 2 obr.

35. Jan Chmela!. In: PAVELKOVÁ, Anna: V$tvarné setkání p'erovsk$ch
um"lc( v Karviné. Katalog v'stavy. Karviná, M$stsk' d(m kultury
1989. Nestr., 1 obr.

36. Jan Chmela!. In: P'erov a jeho v$tvarní um"lci. P!erov, Muzeum
Komenského 1996. Nestr. [Tisk k v'stav$.]

37. Jan Chmela!. In: G/arto. Unie v'tvarn'ch um$lc( Olomoucka 2003–2006.
Olomouc, Unie v'tvarn'ch um$lc( Olomoucka 2007, s. 52, 3 obr.

38. Jan Chmela! oslavuje a vystavuje. P!erovské echo, 1994, ". 11, listo-
pad, s. 15, 1 obr.

39. (je!): Obrázky z Pavlova. Rovnost, 95, 1980, 30. VI., ". 102, s. 5.
40. KO+Í, Stanislav: P!erov&tí v(tvarníci vystavují. Kultura P!erova,

[8], 1965, ". [7], "ervenec, s. 2–4.
41. KÖNIGOVÁ, Al&b$ta: Malí! Jan Chmela! a jeho erbovní pták –

moudr( havran. Nové P!erovsko, 8, 1999, ". 40, 15. X., s. 21, 2 obr.

Jan Chmela! a Jitka Hanáková p!i prezentaci v'tvarného díla na Muzejním úterku,
foto Old!ich Fiala



42. (kvaj) (= Jaroslav Kvapil): Malí!ské „povídání“ s Pálavou. [V'sta-
va v Tova"ov$.] Nové P!erovsko, 5, 1996, ". 25, 21. VI., s. 10.

43. KVAPIL, Jaroslav: Malí! zachra,oval man*el#iny obrazy a má-
lem p!itom p!i&el sám o *ivot. Nové P!erovsko, 6, 1997, ". 32,
15. VIII., s. 15, 1 obr.

44. Lami (= Lada Michnová): V(stava obraz". [V Bocho!i.] Nové P!erov-
sko, 5, 1996, ". 18, 3. V., s. 2.

45. Letní v(stava Evy Siblíkové a Jana Chmela!e. Galerie Dílo v P!e-
rov$ nabízí. Nové P!erovsko, 1992, 30. VI., s. 7, 1 obr.

46. MILO#, Stanislav: Povídám si s jednou skálou. Hanácké noviny, 5,
1994, ". 232, 3. XI., s. 5. [Muzejní úterek – Setkání mezi obrazy Jana
Chmela!e.]

47. NOVOTN., Rudolf: Sou#asní p!erov&tí v(tvarní um'lci. In: P'e-
rov. Povídání o m$st$. P!erov, M$sto P!erov 2000. 243 s. [Jan Chme-
la!, s. 208, 2 obr.]

48. NOVOTN., Rudolf: 0ivotní putování za kulturou. In: Setkání
s osobností. Jan Chmela!. Sborník p!ísp$vk( k Muzejnímu úterku. P!e-
rov, Muzeum Komenského 1999, s. 5.

49. of (= Old!ich Fiala): Setkání s Janem Chmela!em. Nové P!erovsko,
8, 1999, ". 44, 12. XI., s. 15. [Muzejní úterek.]

50. (oj): Májové vinohrady. Mladá fronta, 36, 1980, 5. V., ". 105, s. 7.
51. (oj): Obrázky z vinohrad". Mladá fronta, 36, 1980, 9. IV., ". 84, s. 7.
52. PAVELKOVÁ, Anna: V(tvarné setkání p!erovsk(ch um'lc" v Kar-

viné. [Helena Ha%picová, Jan Chmela!, Eva Chmela!ová-Siblíková,
Pavel Kotas, V$ra Kotasová-Klausová, Vlastimil Kozák, Stanislav
Krátk', Petr Markul"ek, Danu%e Mazurová, Jaroslav Pop, Ladislav
Vlodek.] Karviná, M$stsk' d(m kultury 1989. Nestr., 12 obr.

53. Pozvání. [Nahlédnutí do ateliér( man&el( Chmela!ov'ch.] P!erovské
echo, 1992, ". [7–8], "ervenec–srpen, s. 11, 1 obr.

54. P!edání ceny m'sta P!erova – medaile Jana Amose Komenské-
ho u p!íle*itosti v(ro#í 740 let ud'lení m'stsk(ch práv. Slav-
nostní zasedání m$stského zastupitelstva dne 29. ledna 1996. P!erov-
ské echo, 1996, ". 2, únor, s. 9, 1 obr.

55. P!erovské strojírny. [Propaga"ní bro&ura.] P!erov, P!erovské stro-
jírny [bez roku vyd.]. Nestr., "b. i bar. fotografie.

56. (r") (= Alois Re"ka): Pavlov v obrazech. Lidová demokracie, 36, 1980,
5.V., ". 105, s. 5.

57. (r") (= Alois Re"ka): Um'ní krásné, u*ite#né. Lidová demokracie,
1984, 30. X., s. 5.

58. RN (= Rudolf Novotn'): 0ivotní jubileum akademického malí!e
Jana Chmela!e. [Rozhovor.] P!erovské echo, 1999, ". [10], !íjen, s. 13,
1 obr.

59. -smi- (= Stanislav Milo%): Siblíková – Chmela!, Pálava. P!erovsko,
35, 1992, ". 45, 17. VII., s. 2, 1 obr. 

60. SO: V(stavy v galerii Dílo. [Obrazy Jana Chmela!e.] Kultura P!ero-
va, 27, 1984, ". 10, !íjen, s. 148–150, 1 obr. [= foto: Libu%e Ku"erová –
Jan Chmela! p!i práci na kamenné mozaice v lékárn$ ve #ternberku.]
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61. Tajemství kamene. In: FIALA, Old!ich: Osmdesátilet$ Jan Ku%era –
mu# s mladick$m elánem. Sborník Státního okresního archivu v P!e-
rov$. P!erov, SOkA 2000, s. 108–109.

62. Z v(stavy akademick(ch malí!" Evy Siblíkové-Chmela!ové
a Jana Chmela!e. [Kolekce vystavená v M$stském kulturním st!e-
disku v Bardejov$.] P!erovské echo, 1997, ". 10, !íjen, s. 10, 1 obr.
[= foto: Zdenka Sekerová]

Autorsk( a jmenn( rejst!ík

FIALA Old!ich . . . . . . . . . . . . . . . 3, 4, 29, 30, 49, 61
FRAIT Ji!í  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 17, 34
HA#PICOVÁ Helena . . . . . . . . . . 52
HORÁK Antonín  . . . . . . . . . . . . . 32
H.BL Franti%ek  . . . . . . . . . . . . . 7
CHMELA-OVÁ Eva viz SIBLÍKOVÁ Eva
JAHN Jan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
(je!)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
KOBZA Franti%ek  . . . . . . . . . . . . 17, 34
KO+Í Stanislav  . . . . . . . . . . . . . . 40
KOLÁ- Bohumír  . . . . . . . . . . . . 26, 27
KOTAS Pavel  . . . . . . . . . . . . . . . 52
KOTASOVÁ-KLAUSOVÁ V$ra . . 52
KÖNIGOVÁ Al&b$ta  . . . . . . . . . . 41
KOZÁK Vlastimil  . . . . . . . . . . . . 8, 52
KRÁTK. Stanislav  . . . . . . . . . . . 52
KU+ERA Jan  . . . . . . . . . . . . . . . 4, 61
KU+EROVÁ Libu%e  . . . . . . . . . . 60
KVAPIL Jaroslav  . . . . . . . . . . . . 42, 43
MALINA Dalibor . . . . . . . . . . . . . 17, 34
MARKUL+EK Petr  . . . . . . . . . . 52
MAZÁ+ Jaroslav . . . . . . . . . . . . . 3, 7
MAZUROVÁ Danu%e . . . . . . . . . . 52
MICHNOVÁ Lada  . . . . . . . . . . . . 44
MILO# Stanislav  . . . . . . . . . . . . 46, 59
NOVOTN. Rudolf  . . . . . . . . . . . 3, 20, 47, 48, 58
(oj)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50, 51
PAVELKOVÁ Anna  . . . . . . . . . . . 35, 52
POLEDNA Vladimír  . . . . . . . . . . 7
POP Jaroslav . . . . . . . . . . . . . . . . 52
RE+KA Alois  . . . . . . . . . . . . . . . . 56, 57
SIBLÍKOVÁ Eva  . . . . . . . . . . . . . 16, 19, 28, 45, 52, 59, 62
SO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
SEKEROVÁ Zdenka  . . . . . . . . . . 62
VLODEK Ladislav  . . . . . . . . . . . 52
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Sborník Státního okresního archivu P!erov 2007

Old!ich Fiala

U*ite#né um'ní malí!ky, grafi#ky
a kerami#ky Evy Siblíkové

Biografick' a bibliografick' p!ísp$vek 

V'znamné &ivotní jubileum – osmdesáté narozeniny letos oslavila malí!-
ka, grafi"ka a kerami"ka Eva SIBLÍKOVÁ (* 7. "ervna 1927 v Hradci Krá-
lové). Z rodn'ch v'chodních +ech p!esídlila (1953) do P!erova, p!edtím
v%ak získávala zku%enosti v grafické %kole v Praze pod dohledem Rudolfa
Bene%e a absolvovala Vysokou %kolu um$leckopr(myslovou, kde v atelié-
ru Aloise Fi%árka studovala monumentální malbu, tapiserii a dal%í u&ité
um$ní – zejména návrhy gobelín( a tisk na látky. Samostatnou um$lec-
kou dráhu zahájila v Gobelínov'ch dílnách Marie Hoppe-Teinitzerové
v Jind!ichov$ Hradci.

S)atkem s v'tvarníkem Janem Chmela!em p!ijala man&elovo p!íjmení
Chmela!ová, pro um$leckou práci v%ak pou&ívá rodné Siblíková. V pro-
st!edí P!erova a Hané pak objevovala zajímavá zákoutí i objekty m$sta
Jana Blahoslava, Jana Amose Komenského a jin'ch osobností. Na P!e-
rovsku si um$lkyn$ rovn$& oblíbila okolí Partutovic s dominantou v$trné-
ho ml'na. 

Dal%í místa – krajinu ji&ní Moravy, okolí Pavlova a Pálavy – ztvár)uje
ve v%ech ro"ních obdobích. P!i "ast'ch pobytech ve svérázné krajin$ Pav-
lovsk'ch vrch( (man&elé Chmela!ovi zde v Pavlov$ objevili, zakoupili
a opravili rozpadající se domek) nachází inspiraci v prost!edí vinic "i vin-
n'ch sklep(. Ob$ lokality zachycuje r(zn'mi technikami od kresby p!es
pastel a akvarel k olejomalb$.

Pro volnou grafickou tvorbu, kni&ní ilustrace, exlibris "i novoro"enky
vyu&ívá nej"ast$ji linoryt. Monumentální díla v architektu!e jsou charak-
teristická keramick'mi prvky skládan'mi do rozm$rn$j%ích celk(. Takto
vznikla nap!. v'zdoba jídelny základní %koly v Hranicích, vstupního pro-
storu mate!ské %koly v Krom$!í&i, v'tvarné ztvárn$ní atria v Základní %ko-
le v Pot%tát$ "i úprava poschodí v obchodním dom$ v Ro&nov$ pod Rad-
ho%t$m.

V &ivot$ Evy Chmela!ové-Siblíkové m$la a má svoje místo ve!ejn$ pro-
sp$%ná "innost. Aktivn$ se podílela na práci +eskoslovenského svazu &en
nebo Svazu "eskoslovensk'ch v'tvarn'ch um$lc(, po transformaci v deva-
desát'ch létech je "lenkou Unie v'tvarn'ch um$lc(. Pro "etná zájmová
sdru&ení i profesní organizace vytvo!ila grafické !e%ení pam$tních list(,
"estn'ch adres a jin'ch p!íle&itostn'ch tisk(. Spole"n$ s man&elem se podí-
lí na v'tvarné podob$ edice upomínkov'ch list( k Muzejním úterk(m p!e-
rovského Muzea Komenského. Pln'm právem tak obdr&ela roku 1977 Cenu
m$sta P!erova – medaili Jana Amose Komenského.

Navazující v'b$r z personální bibliografie je uspo!ádán v tématick'ch
skupinách. -azení záznam( v ka&dé skupin$ je v abecedním po!ádku. 
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Z vlastních prací
Ilustrace & grafická úprava p!íle&itostn'ch tisk( a knih

1. BLAHOSLAV, Jan: Gramatika #eská. [Dva ver%e Jana Blahoslava
z Gramatiky "eské a z Filipiky proti misomus(m.] P!erov, Vlastiv$dn'
ústav 1971. Nestr. 

2. BURE#, M[iroslav]: Otvírání studánek. Graficky upravila a ilustro-
vala Eva Siblíková – Chmela!ová. P!erov, Okresní vodovody a kanali-
zace [1971]. Nestr.

3. Citáty z díla Jana Blahoslava. Vybral Franti%ek H'bl. Ilustr. a graf.
upr. Eva Siblíková – Chmela!ová. P!erov, Muzeum Komenského 2006.
Nestr., 1 list.

4. )estné uznání. [+esk' svaz &en. Bez vyd. údaj(. 3 s., slo&en' list.]
5. HALAS, Franti%ek: Na&e paní Bo*ena N'mcová. [+estné uznání

s úryvkem ze sbírky.] P!erov, Okresní národní v'bor [bez roku vyd.]
6. HORA, Josef: Zp'v svobody. [Diplom s úryvkem básn$ ze sbírky Pra-

cující den.] P!erov, n. p. P!erovské strojírny [bez roku vyd.]. Nestr.
7. Jan Amos Komensk( 1670–1970. [Bibliofilsk' tisk k 300. v'ro"í úmr-

tí.] Graf. upr. Eva Siblíková-Chmela!ová. P!erov, Vlastiv$dn' ústav
1970. Nestr.

8. Jan Blahoslav 1523–1571. [Bibliofilsk' tisk k 400. v'ro"í narození.]
Graf. upr. Eva Siblíková-Chmela!ová. P!erov, Muzeum J. A. Komen-
ského 1971. Nestr.

9. KOMENSK., Jan Amos:
V&enáprava. [+estné uzná-
ní s úryvkem z díla.] P!erov,
Okresní národní v'bor – %kol-
ská komise a odbor %kolství
[1970]. Nestr.

10. MAZÁ+, Jaroslav: Nehas-
noucí ohn'. Ilustr. Eva Sib-
líková-Chmela!ová. Praha,
Na%e vojsko 1989. 79 s.

11. MAZÁ+, Jaroslav: P!ítom-
nost. [Báse). Bez vyd. údaj(.
2 s., slo&en' list.]

12. MAZÁ+, Jaroslav: Setkání
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Eva Siblíková p!i prezentaci v'tvarného díla na Muzejním úterku, 
foto Jitka Hanáková
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0ivot akademické malí!ky Evy Siblíkové s um'ním

Opo&d$n' rozhovor

B$hem kv$tna, p!i konzultacích p!edchozího textu jsem s jubilantkou –
akademickou malí!kou Evou Siblíkovou – p!ipravil rozhovor.  Redakce,
která p!islíbila jeho publikování, v%ak procházela v té dob$ organiza"ními
i personálními zm$nami. Pravd$podobn$ z t$chto d(vod( nebyl zve!ejn$n.
Zájemc(m proto dodate"n$ p!edkládáme p(vodní otázky i odpov$di:

V Grafické %kole v Praze, na Vysoké %kole um$leckopr(myslové i v Gobelí-
nov'ch dílnách v Jind!ichov$ Hradci jste se setkávala s !adou v'znamn'ch osob-
ností. Jak jste je v té dob$ vnímala, jak na Vás p(sobily a jak na "as pro&it'
v jejich p!ítomnosti vzpomínáte?

Na Grafické !kole u profesora Rudolfa Bene!e jsem se seznámila se základy
grafické tvorby, kterou jsem posléze vyu#ila ke své ob#iv". Velmi jsem si vá#ila
svého profesora Aloise Fi!árka na Vysoké !kole um"leckopr(myslové. Jeho tvor-
ba byla známa z %etn$ch v$stav a tak jsem znala kvalitu jeho malí'ského pro-
jevu. Po absolutoriu jsem byla delegována do gobelínové dílny v Jind'ichov"
Hradci. Je!t" b"hem studia jsem uzav'ela s+atek se spolu#ákem Janem Chme-
la'em a z rodinn$ch d(vod( jsme se p'est"hovali do P'erova. Zde m"l man#el
práci v P'erovsk$ch strojírnách a také já jsem se uplatnila v propaga%ní %in-
nosti.

Z odpov$di vypl'vá, &e z rodn'ch v'chodních +ech jste p!esídlila do P!e-
rova. Má man&el(v v'tvarn' názor vliv na Va%i tvorbu? Jestli&e ano, jak'm
zp(sobem?

Poznali jsme se v dob" studia a ná! v$tvarn$ názor se vytvá'el spole%n".
Sledovali jsme v$voj v$tvarného um"ní nejen u nás v .eskoslovensku, ale
také ve sv"t". V$znamn$ vliv na nás m"li i na!i profeso'i. Vedle ji# zmín"-
ného Aloise Fi!árka to byli Josef Kaplick$, Emil Filla, Jan Bauch a dal!í.
Uplynulá léta potvrzují, #e se ovliv+ujeme a dopl+ujeme vzájemn".

Znalc(m Va%eho díla není t!eba vysv$tlovat, &e prost!edí Hané, ale také ji&-
ní Moravy – p!edev%ím obec Pavlov a %ir%í "ást Pálavy – Vám poskytlo mnoho
inspirací k v'tvarnému vyjád!ení. Jsou pro Vás jednotlivá místa rovnocenná?

K prost'edí Hané a P'erova jsem nacházela vztah postupn". Na Pálavu
jsme jezdili, proto#e nás její prost'edí oslovilo a inspirovalo k v$tvarnému
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vyjád'ení. Velmi brzo jsme objevili neob$van$ d(m, kter$ jsme zakoupili
a postupn" vlastními silami opravovali.

K um$leckému vyjád!ení vyu&íváte nejr(zn$j%í technické postupy. Co
v%echno ur"uje jejich volbu?

Základem volby pou#ití materiálu je architektonické zadání. V Hradci
Králové jsem u socha'e Josefa ,kody získala vztah k práci s hlínou. Tuto
skute%nost jsem pozd"ji uplatnila p'i architektonick$ch zakázkách realizo-
van$ch v keramice. P'itom jsem se seznámila s osobností keramika Svato-
pluka Ú'ední%ka. Dopl+ujícím hlediskem byla znalost prost'edí, do které-
ho byla konkrétní práce ur%ena. Tvorba %estn$ch adres, diplom(, pod"kování
a podobn$ch p'íle#itostn$ch tisk( obvykle vy#adovala grafické techniky, nej-
%ast"ji linoryt nebo litografii.

Ve Va%em &ivot$ m$la a má svoje místo ve!ejn$ prosp$%ná "innost. Nepo-
chybn$ i tato skute"nost p!isp$la k tomu, &e Vám byla ud$lena Cena m$s-
ta P!erova – medaile Jana Amose Komenského. Spole"enská anga&ovanost
je "asto zpochyb)ována a& zneva&ována. Je v této oblasti n$co, "eho byste
litovala? A naopak – "eho si nejvíc ceníte?

Prost'ednictvím ve'ejn$ch zakázek jsem se mj. seznamovala s ob%any
regionu a s pot'ebami tohoto prost'edí. Ú%astnila jsem se nap'. vyhodno-
cování sout"#e Zlatá paleta v Hranicích, kde jsem m"la mo#nost sledovat
a radit d"tem zajímajícím se o v$tvarné um"ní. B"hem devatenácti let jsem
se tak setkala s mnoha pedagogy a mnoha nadan$mi d"tmi. Jestli jenom
v n"kterém z nich z(stal alespo+ %áste%n$ vztah k v$tvarnému um"ní a kul-
tu'e jako takové, nebyla to práce zbyte%ná.
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Sborník Státního okresního archivu P!erov 2007

Ladislav Chajda

Základní plavecká v(uka v P!erov'

Organizovan' plaveck' v'cvik zaznamenáváme ji& p!ed první sv$tovou
válkou, kdy na místním rybníku provád$la v'cvik c. k. rakouská armáda.
Do taj( plavání zau"ovala vojáky a brance, a to pomocí vodící ty"e a pat-
!i"n'ch hlasit'ch povel( za vedení instruktor(.

Základní (elementární) plavecká v'uka d$tí a %kolní mláde&e souvisela
v P!erov$ zcela s vybudováním koupali%, – bazén(. Kdy& v roce 1900 byla
postavena a pro ve!ejnost otev!ena letní plovárna u Michalova, naskytly
se mo&nosti organizovat bezpe"n$ plaveck' v'cvik. 

Po skon"ení války a konzolidaci pom$r( (1919) se za"alo vyu&ívat i vhod-
n'ch podmínek na letní plovárn$. V'cvik plaveck'ch dovedností za!adili
do %kolního programu u"itelé p!erovsk'ch %kol (O. Kadlec, H. Sekera).
V p!erovském Sokole organizovali v'cvik F. Zikmund, V. Mi"ková-Vigna-
ti a také první p!erovsk' propagátor zimního plavání a otu&ování R. Rati-
borsk'. Plavání bylo také vyu"ováno ve skautské organizaci pod vedením
Tlapy, Bro&e a Psoty.

V plaveckém v'cviku se p!e%lo od „námo!nického stylu“ k v'uce pla-
veckého stylu „prsa“ a pozd$ji také „kraula“. V roce 1925 "eskoslovenská
vláda p!edlo&ila Národnímu shromá&d$ní návrh zákona o zavedení povin-
ného vyu"ování plavání na %kolách pro &actvo ve v$ku 10–14 let. 

Pochopiteln$ mo&nosti letního "i zimního v'cviku zále&ely na tom, kdo
t$lesnou v'chovu na %kole vyu"oval a jak' m$l osobn$ pom$r k plavání.
Profesionáln$ tuto "innost vykonával a& do roku 1944 s dosp$l'mi i mlá-
de&í plav"ík p!erovské plovárny. D$lo se tak v té dob$ obvykl'm zp(sobem:
neplavec upevn$n pásem k lanu, které bylo zav$%eno na silné ty"i, prová-
d$l plavecké pohyby (prsa!sk' plaveck' zp(sob) za hlasit'ch pokyn( plav-
"íka. Po zvládnutí základních pohyb( rukou i nohou, povoloval plav"ík lano,
a cvi"enec provád$ním pohyb( se více mén$ dr&el nad hladinou vody, ane-
bo pov$t%inou pod ní.

V létech n$mecké okupace (1940–1944) se takto u"ili plavat i d(stojní-
ci n$meckého vojska. Plovárna ale byla po dobu jejich v'cviku (dopoledne)
pro ve!ejnost uzav!ena.

Plaveck' v'cvik obsahovaly i osnovy %kolní t$lesné v'chovy s podmín-
kou – „tam, kde jsou k tomu vhodné podmínky“. U"itelé t$lesné v'chovy
vyu&ívali mo&nosti letní plovárny. Bylo to hlavn$ na konci %kolního roku,
v "ervnu, pokud p$kné po"así a teplá voda plaveck' v'cvik umo&)ovala. Po
otev!ení zimního bazénu Za ml'nem, dlouhého 12,5 m, v roce 1928 bylo
u"iteli vyu&íváno i této mo&nosti, a to celoro"n$ k plaveckému v'cviku.

V obou p!ípadech, na letní plovárn$ i na zimním bazénu, byl plaveck'
v'cvik provád$n tzv. „metodou d(v$ry“. Neplavci se seznamovali s vodou
pomocí her, potáp$ní, spl'vání a nakonec se u"ili i správné pohyby pa&í
a nohou spolu s „d'cháním do vody“.
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Teprve ale v roce 1933 nacházíme v deníku HANÁ dlouh' "lánek, kter'
popisuje systém práce p!i v'uce na zimním bazénu v p!íjemn$ teplém pro-
st!edí a teplé vod$: „Zimní plovárnu v lázních Za ml$nem nav!t"vují %as-
to za dozoru sv$ch u%itel( d"ti p'erovsk$ch !kol. D"je se tak zpravidla
v hodinách t"locviku, kter$ v zimních m"sících b$vá provád"n v pra!n$ch
t"locvi%nách.

Majitelé zimních lázní poskytují d"tem vysoké slevy (majetné d"ti platí
1 K%, více jich v!ak je propu!t"no zdarma). Zimní lázn" nav!tívil i okresní
!kolní inspektor Dr. Rozhold, kter$ se p'esv"d%il o zna%n$ch v$hodách
a p'ednostech cvi%ení v zimní plovárn". Také finan%ní problém se poda'í
vy'e!it, proto#e %eské p'erovské pen"#ní ústavy, u kter$ch !kolní d"ti uklá-
dají své úspory, p'islíbily !kolám pen"#ní podporu.“ Lze konstatovat, &e
%kolní plavecká v'uka probíhala na zimním bazénu ka&doro"n$ i v násle-
dujících létech. 

Pro zvy%ování kvalifikace cvi"itel( a cvi"itelek byly prost!ednictvím
sokolské &upy Kratochvílovy organizovány úst!edím +eské obce sokolské
(+OS) kurzy, ve kter'ch byla probírána metodika v'uky pro za"áte"níky,
pokro"ilé, skoky do vody a záchrana tonoucích.

V roce 1928 pod vedením pra&sk'ch vedoucích se kurzu zú"astnilo 43 &en
a dorostenek z 5 t$locvi"n'ch jednot. Tyto kurzy probíhaly i v létech 1930
a 1931.

Také t$locvi"ná jednota Sokol provád$la plaveck' v'cvik &actva a doro-
stu na letní plovárn$ i v zimním bazénu, a to nejen v rámci své pravidelné
t$locvi"né "innosti v pr(b$hu celého ro"ního cvi"ebního období, ale také na
sv'ch prázdninov'ch táborech. P!erovsk' Sokol po!ádal kurzy plavecké
v'uky na letní plovárn$ v "ervenci 1933. Byly ur"eny pro sokolské &actvo
a dorost a konaly se v&dy v pond$lí a "tvrtek od 10 do 11 hodin na m$stské
plovárn$.

Dokumentaci o této "innosti nacházíme v ro"enkách TJ Sokol P!erov,
a to ve zprávách ná"elníka jednoty a také v ro"enkách sokolské &upy Kra-
tochvílovy, kde je zmi)ována tato plavecká aktivita i u venkovsk'ch t$lo-
cvi"n'ch jednot.

P!erovsk' deník HANÁ v prosinci 1933 vyz'vá: „PLAV!  PLAVEJME!
PLAVTE!“ Ka&d' by se m$l nau"it plavat. Plaveck' odbor Sokola P!erov
chce v%em neplavc(m dát p!íle&itost v zimním období nau"it plavat. Kurz
má tyto "ásti: cvi"ení na suchu a ve vod$ (ka&dou st!edu v zimních lázních)
a vedou jej A. Michálek, Z. Calábek, Dr. A. Svozil a M. /i%ková. Kurz je bez-
platn', vstupné do bazénu 1,50 K". A následn$ pak: „Plavecká cvi%ení po'á-
dá ka#dou st'edu v zimních lázních Za ml$nem plaveck$ odbor Sokola P'e-
rov. P'ihlaste se u pokladny lázní a b"hem zimních m"síc( nau%te se plavat
pod vedením Z. Calábka a K. Rosmuse a dal!ích sokolsk$ch cvi%itel(. P'í!-
tí cvi%ební hodina je ve st'edu 8. ledna 1936.“

Z denního tisku (OBZOR, HANÁ) se dovídáme, &e i p!erovská t$locvi"-
ná jednota OREL po!ádala pro své cvi"ence hodiny plavecké v'uky v zim-
ních lázních Za ml'nem.

Pravideln' plaveck' v'cvik organizovan' a provád$n' p!erovsk'm pla-
veck'm oddílem nebyl uskute")ován. Mláde& získávaná do plaveckého
oddílu ji& m$la základní plavecké znalosti a v oddíle zdokonalovala své pla-
vecké „um$ní“ nácvikem prvk( jednotliv'ch plaveck'ch zp(sob(. Nejsou
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podklady, dle kter'ch by bylo mo&no dokumentovat ka&doro"ní "innost
a po"ty za!azen'ch d$tí do v'cviku. 

V roce 1939 a letech následujících probíhala celostátní akce „KA/DÉ
DÍT4 PLAVCEM“, provád$ná po celém okrese v letním období plaveck'mi
cvi"iteli p!erovského plaveckého oddílu SK P!erov. Pro její zabezpe"ení byl
organizován v zimních lázních Za ml'nem kurz pro vedoucí a instruktory
v jednotliv'ch obcích za ú"asti 33 instruktor( z 5 klub( severov'chodo-
moravského okrsku +APS. P!es 200 d$tí se u"ilo plavat pod dozorem bd$-
l'ch instruktor( a za dohledu okrskového ná"elníka Arno%ta Heinze – pí%e
se v deníku OBZOR. V'cvik pokra"oval i v letním období na P!erovsku
a Kojetínsku, prost$ v%ude, kde byla k dispozici n$jaká koupali%t$, a byl
ur"en pro mláde& ve v$ku 10–14 let.

Instrukto!i plaveckého odboru SK P!erov vedli v roce 1942 také kurz
plavecké v'uky pro policejní sbor v P!erov$. Následující léta byla plavec-
ká v'uka provád$na jak v zimních lázních, tak i na letní plovárn$ nepra-
videln$. 

Po p!echodu plaveckého oddílu do t$lov'chovné jednoty Lokomotiva P!e-
rov, v roce 1954, vzhledem k finan"ním problém(m, bylo zahájeno pravi-
delné organizování kurz( neplavc(. Tyto kurzy byly propagovány zpráva-
mi nejen v tisku (Strá& lidu, Nové P!erovsko), ale také plakáty anebo jin'mi
propaga"ními materiály.

Kurzy neplavc( probíhaly v zimních lázních Za ml'nem v&dy na podzim
a na ja!e, v dob$ tzv. „p!ípravného“ plaveckého závodního období. Po"ty
frekventant( jednotliv'ch kurz( v letech 1955–1977 se nedochovaly. Ka&-
doro"n$ se v%ak na ja!e a na podzim uskute"nily nejmén$ "ty!i kurzy
s ú"astí 30–40 &ák( a &a"ek. Poslední kurzy prob$hly na ja!e v roce 1977,
proto&e 31. prosince toho roku byly zimní lázn$ s 12,5 m dlouh'm bazénem
po 50 letech provozu uzav!eny.

V zá!í %kolního roku 1955/1956 byla po schválení odborem %kolství KNV
v Olomouci (inspektor Látal) zahájena plavecká v'uka &actva 5. postup-
n'ch ro"ník( základních %kol. Maminky vodily d$ti do zimních lázní Za
ml'nem. Plavala v&dy polovina t!ídy (druhá polovina cvi"ila t$lesnou v'cho-
vu na h!i%ti nebo v t$locvi"n$ s u"itelem t$lesné v'chovy). Ve druhém polo-
letí se pak &áci a &a"ky vym$nili. Plaveck' v'cvik vedl u"itel Ladislav Cha-
jda. Ve %kolním roce absolvovalo v'cvik celkem 408 &ák( a &a"ek
p!erovsk'ch základních %kol, p!erovská jedenáctiletka (gymnázium)
a základní %koly v P!edmostí.

Bohu&el v dal%ím %kolním roce ji& v'cvik nepokra"oval pro reorganiza-
ci ve %kolství zavedenou ministrem Kahudou. Teprve v zá!í 1961 (%k. rok
1961/1962) byla na zimním bazénu Za ml'nem op$t zahájena povinná pla-
vecká v'uka 5. t!íd základních %kol P!erova. T!ídy byly rozd$leny na polo-
viny, ka&dá pak chodila plavat jedno %kolní pololetí. /a"ky, které plavaly
pov$t%inou v prvním pololetí, se u"ily plaveck' zp(sob „prsa“, &áci ve dru-
hém pololetí cvi"ili „kraul“. 

Tento povinn' %kolní plaveck' v'cvik probíhal do konce "ervna 1977 (%k.
rok 1976/1977). Za 16 %kolních rok( pro%lo plaveck'm v'cvikem okolo 7 500
d$tí pod vedením Evy Koplíkové. Povinné %kolní plavání bylo ukon"eno na
konci roku 1977 pro uzav!ení zimní plovárny vzhledem k havarijnímu sta-
vu kotelny.
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V pr(b$hu %edesát'ch let byly organizovány akce na odstran$ní plavecké
negramotnosti, které byly propagovány v krajském (Strá& lidu – Olomouc)
i okresním tisku (Nové P!erovsko). V roce 1961 byla krajsk'm v'borem
+STV Severomoravského kraje vyhlá%ena akce „KA/DÉ DÍT4 PLAVCEM“,
do které se pln$ zapojili plavci p!erovské Lokomotivy, o "em& informuje
Strá& lidu.

V roce 1962 a 1963 vyz'valy p!erovské okresní noviny k ú"asti na akci
„Na P!erovsku ka&dé dít$ plavcem“ a do "innosti se zapojili i armádní spor-
tovci z Dukly P!erov. Jejich instrukto!i uspo!ádali na letním koupali%ti
%kolení cvi"itel(, kte!í m$li provád$t plaveckou v'uku v okrese, kde byl
o v'uku velk' zájem.

Nové P!erovsko v roce 1964 apelovalo na „zkvalitn"ní v$cviku neplavc(,
nebo* v sou%asné dob" jde p'edev!ím o organizování masového v$cviku
neplavc(. Pomoci mají p'edev!ím rekrea%ní za'ízení národních podnik(
a pion$rské tábory, kde se v$cvik stává jedním z hlavních bod( programu
(P'erovské strojírny na Horní Be%v" – A. Kn"zek, Sigma Hranice na Kun-
zov" – .oupek)“. Pozastavovalo se také nad tím, &e je a& zará&ející, jak vel-
ké procento na%ich branc( neumí plavat. 

V sedmdesát'ch létech se rozvíjela spolupráce s Okresním zem$d$lsk'm
sdru&ením v P!erov$ a Svazem dru&stevních rolník(. Plave"tí instrukto!i
zají&d$li v lét$ do jednotliv'ch obcí p!erovského okresu a v p!írodních pod-
mínkách provád$li v'uku plavání (V%echovice, B'%kovice, Tu"ín, Radsla-
vice, +echy, Doma&elice, Oprostovice, Milenov, Polkovice). V roce 1971 byl
poprvé pokusn$ a s úsp$chem uspo!ádán kurz d$tí p!ed%kolního v$ku (do
5 let) pod vedením Otty Havlí"ka.

Zásadní obrat ve v'uce základního plavání &actva p!erovsk'ch základ-
ních %kol nastal v roce 1977, kdy& bylo rozhodnuto, &e v listopadu 1978
bude uveden do provozu nov' kryt' bazén. Bazén o rozm$rech
50 ! 16 m s konstantní hloubkou 2 m byl k dispozici pro plaveckou v'uku
denn$ od 8 do 12 hodin. Základní a zdokonalovací plaveck' v'cvik &ák(
základních devítilet'ch %kol byl ji& provád$n na desítkách nov$ otevíra-
n'ch bazén(, a proto i v P!erov$ bylo rozhodnuto na novém bazénu orga-
niza"n$ a metodicky zajistit povinnou %kolní plaveckou v'uku (v rámci %kol-
ní t$lesné v'chovy).

Celá akce probíhala za sou"innosti ministerstva %kolství (povinná %kol-
ní t$lesná v'chova), +ÚV +STV, reprezentovaného +esk'm plaveck'm sva-
zem (organizace a cvi"itelé), +eské poji%,ovny (finan"ní zabezpe"ení z fon-
du zábrany %kod) a %kolsk'ch orgán( národních v'bor( (zabezpe"ení
finan"ní). Ji& na po"átku roku 1978 bylo schváleno z!ízení St!ediska
základního, zdokonalovacího a branného plavání, organiza"n$ za"len$né-
ho do oddílu plaveck'ch sport( TJ Spartak PS P!erov (provozovatel kry-
tého bazénu) a vedoucím metodikem byl ur"en Ladislav Chajda (cvi"itel
I. t!ídy, trenér I. t!ídy).

V jarních m$sících vedoucí metodik spolu s Evou Koplíkovou, která byla
ur"ena jako koordinátorka %kolského odboru ONV P!erov, nav%tívili st!e-
diska v Olomouci, Novém Ji"ín$, Záb!ehu, Vy%kov$ a Mohelnici a v nich se
seznamovali s konkrétní organizací a také s metodikou. Na základ$ zís-
kan'ch zku%eností, které uplat)ovali v P!erov$ v místních podmínkách,
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a spolu s pr(zkumem po"tu &ák( a &a"ek na celém p!erovském okrese byla
u"in$na následná rozhodnutí:

A) ORGANIZA+NÍ
1) základní plaveck' v'cvik provád$t se &áky a &a"kami v%ech úpln'ch

základních devítilet'ch %kol m$sta P!erova ve 3. postupn'ch ro"nících;
2) zdokonalovací plaveck' v'cvik provád$t se &áky a &a"kami v%ech úpl-

n'ch základních devítilet'ch %kol m$sta P!erova v 5. postupn'ch ro"nících;
3) pro základní devítileté %koly m$sta P!erova bude v'cvik v&dy v 1. polo-

letí %kolního roku v 18–20 lekcích;
4) základní plaveck' v'cvik provád$t se &áky a &a"kami v%ech úpln'ch

základních devítilet'ch %kol (1.–9. ro"ník) okresu P!erov ve 3. postupn'ch
ro"nících;

5) zdokonalovací plaveck' v'cvik provád$t se &áky a &a"kami v%ech úpl-
n'ch základních devítilet'ch %kol okresu P!erov, v 5. postupn'ch ro"nících,
které jsou dopln$ny i o &áky neúpln'ch základních %kol a s nimi provád$t
základní v'cvik;

6) pro základní devítileté %koly okresu P!erov bude v'cvik v&dy ve
2. pololetí %kolního roku v 18–20 lekcích (vzhledem k po"así);

7) v%ichni &áci a &a"ky budou k v'cviku a z n$j p!ivá&eni autobusy;
8) celá organizace byla projednána s okresním %kolním inspektorem pro

TV a dohodnuto, &e základní devítileté %koly budou do rozvrhu hodin za!a-
zovat dvouhodinovky t$lesné v'chovy, a to ponejvíce v prvních a posled-
ních hodinách denního rozvrhu.

B) METODICKÉ
1) zku%enosti získané p!i hospitacích na stran$ jedné a konkrétní mate-

riálové podmínky p!erovského bazénu na stran$ druhé vedly k rozhodnu-
tí, &e vzhledem ke hloubce vody (2 m) bude základní plavání provád$no
pomocí nadleh"ovacích pom(cek (korkové pásy, cvi"ební desky, napnuté
hadice nap!í" bazénu). Je nutno konstatovat, &e byly vypracovány kon-
krétní metodické postupy, ani& by k této problematice byly k disposici jaké-
koliv jiné písemné podklady "i metodické p!íru"ky. Na základ$ t$chto zku-
%eností byl vedoucím metodikem vypracován STATUT ST-EDISKA
ZÁKLADNÍHO, ZDOKONALOVACÍHO A BRANNÉHO PLAVÁNÍ, kter'
byl schválen odborem %kolství ONV P!erov, OV, KV i +ÚV +STV – pla-
veck'mi sekcemi a akceptován jako základní materiál v TJ SPARTAK PS
P!erov.

Bylo nutno vy%kolit pot!ebn' po"et cvi"itel(, proto&e p(vodní zám$r, &e
v'cvik povedou plav"íci a n$kte!í dal%í zam$stnanci bazénu, se ukázal jako
nerealizovateln'. Sbor cvi"itel( za"al pracovat v tomto prvním slo&ení –
Antonín Bártek, Jan +ern', Vladimír Puchalsk', Ladislava Hejlová, Jana
Horáková, Julie Podzimná, Filoména Prchalová, Libu%e Zatloukalová –
a p!íle&itostn$ vypomáhali zam$stnanci bazénu J. +épe, O. Sola!, M. Malí-
ková a S. Sola!ová. 

V pond$lí 20. listopadu 1978 (den po slavnostním otev!ení bazénu),
v 8 hodin ráno p!ijeli autobusem první &áci a &a"ky t!í p!erovsk'ch t!íd
a v'cvik byl zahájen. Plaveck' v'cvik probíhal po cel' t'den



181

(pond$lí–pátek) od 8 do 12 hodin v p$ti lekcích, trvajících 45 minut, v ka&-
dém pololetí se vyst!ídalo okolo 2 300 &ák( a &a"ek ze 75 t!íd.

Za celé desetileté období "innosti (%k. rok 1978/79 a& 1987/88), tedy
v dob$, kdy bylo St!edisko ZZBP organiza"n$ za"len$no do oddílu plavec-
k'ch sport( jako samostatná jednotka, absolvovalo plaveck' v'cvik 1 435
t!íd a 41 304 &ák( a &a"ek, z tohoto po"tu se nenau"ilo plavat 11,4 % (4 705
d$tí), základní stupe) „Mokrého vysv$d"ení“ – uplavat alespo) 16 m (p!e-
rovsk' bazén na %í!ku) splnilo 31 557 d$tí (76,4 %), z nich pak 200 m (opa-
kovan$ – vícekrát) uplavalo 13 223 &ák( a &a"ek (32,0 %).

Vedení St!ediska ZZBP se vyrovnávalo nejen s problémy metodick'mi,
se zna"nou fluktuací cvi"itelského sboru, ale i se zabezpe"ováním ekono-
mické rovnováhy.

Pro pam$, je t!eba dokumentovat v'%i finan"ního objemu náklad( a p!í-
jm( St!ediska ZZBP v jednom %kolním roce: doprava autobusy (p!esné jízd-
ní !ády vypracovával vedoucí metodik L. Chajda) 421 160 K"s, pronájem
bazénu ("ist' p!íjem TJ Spartak) 287 792 K"s, mzdové náklady 164 394
K"s, ostatní náklady 4 693 K"s. Celkové náklady ve v'%i 888 039 K"s byly
pokryty: rodi"e d$tí 269 065 K"s (100 K"s za &áka), odbor %kolství ONV P!e-
rov 363 275 K"s a +eská státní poji%,ovna 245 000 K"s.

Zájem o zavedenou organizaci i metodiku v'uky na hluboké vod$ byl
zna"n'. N$kolikráte byla uskute"n$na i ve!ejná hodina za zna"né ú"asti
rodi"( "i prarodi"( &ák( a &a"ek. Hospitace p!ijí&d$ly i z míst, kde v'cvik
ji& n$kolik let probíhal. Na kontrolu v'sledk( jezdili i funkcioná!i z kraj-
ského v'boru +STV a je zaznamenána i hospita"ní náv%t$va t$lov'chov-
n'ch a %kolsk'ch pracovník( N$mecké demokratické republiky v roce 1980.

Po otev!ení nového krytého bazénu 50 m v roce 1978 byla zahájena také
plavecká v'uka d$tí p!ed%kolního a mlad%ího %kolního v$ku (do 10 let) pod
vedením instruktor( plaveckého úseku oddílu plaveck'ch sport( TJ Spar-
tak P!erovské strojírny P!erov. Provád$ní elementární plavecké v'uky
v oddílu bylo v&dy zam$!eno na získávání talent( pro dopl)ování kádru
závodních plavc( i zdrojem oddílov'ch p!íjm( pro sportovn$ technickou
"innost. V'uka plavání pat!ila mezi "innosti spole"ensky v'znamné, nebo,
odstra)uje plaveckou negramotnost d$tí a mláde&e. Realizace tohoto úko-
lu m$la svá úskalí, nebo, se neda!ilo zabezpe"ovat v'cvik pot!ebn'm
po"tem cvi"itel(.

V nov'ch podmínkách, na d$tském bazénku (9 x 6 m) s perfektním záze-
mím (vlastní %atny, sprchy, teplá voda, vzduchové su%áky) bylo mo&no "in-
nost zabezpe"ovat v co nejv$t%ím rozsahu. +áste"n$ se to da!ilo a dlouho-
dob$ se hledaly nové cesty organizace za vedení Otty Havlí"ka. 

V návaznosti na v$kové slo&ení &actva ve St!edisku ZZBP se sní&ila v$ko-
vá hranice a do v'cviku byli za!azováni &áci a &a"ky %esti- a sedmileté,
posléze se zvy%oval po"et d$tí p!ed%kolního v$ku. Hlavními organizátory
byli Otto a Alena Havlí"kovi s dal%ími oddílov'mi cvi"iteli. Z po"átku v%e
probíhalo hladce, nebyly ani problémy finan"ního rázu (ve Spartaku PS
P!erov se pronájem bazénu ú"toval jako mezist!ediskov' p!evod). Hor%í
situace nastala p!i p!evodu bazénu do majetku m$sta P!erova a provozo-
vání Slu&bami m$sta P!erova. Byla podstatn$ zv'%ena cena pronájmu bazé-
nu a fakturovala se „ka&dá minuta“. Za t$chto finan"ních podmínek by se
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po!ádání kurz( plaveck'm oddílem nevyplácelo, anebo v'%e poplatk( rodi-
"( by byla p!íli% vysoká.

Proto i kurzy nejmlad%ích neplavc( byly po"ínaje rokem 1993 organizo-
vány Slu&bami m$sta P!erova, zabezpe"ovány cvi"itelkami Plavecké %ko-
ly a informace o této praxi nacházíme v t'deníku Nové P!erovsko. Jako
pozorovatel, kter' m$l mezi d$tmi vybírat talenty pro plaveck' oddíl, p(so-
bil Miroslav Mil'.

Odchodem vedoucího metodika Ladislava Chajdy a nástupem Zde)ky
Koluchové v "ervnu 1988 byly postupn$ ukon"eny p!ímé vazby s plavec-
k'm úsekem oddílu plaveck'ch sport(. 

Pod nov'm názvem St!edisko plavecké v'uky p!e%lo po"ínaje %kolním
rokem 1989/1990 do p!ímého !ízení T$lov'chovné jednoty Spartak P!e-
rovské strojírny P!erov. Od 1. b!ezna 1991 byla plavecká %kola zaregistro-
vána u +eského svazu plaveck'ch sport( s koncesí plavecké v'uky. Po p!e-
dání celého plaveckého areálu pod správu M$stNV P!erov – Slu&eb m$sta
P!erova ode%el i tento útvar jako „Plavecká %kola“ pod Slu&by m$sta P!e-
rova ve %k. roce 1992/1993 a plaveck' oddíl ztratil kontakt s tímto „cizím
útvarem“.

Ve vedení Plavecké %koly se vyst!ídali L. Pacáková a J. H'zl. Soub$&n$
se %kolní v'ukou probíhala také elementární plavecká v'uka d$tí mate!-
sk'ch %kol. Ú"ast na této akci byla zcela na rozhodnutí !editelek mate!-
sk'ch %kol a zaji%,ovaly ji na d$tském bazénku u"itelky mate!sk'ch %kol
samy. Metodicky dohlí&ela Eva Koplíková.

V roce 1980 nastoupila do funkce vedoucí Jaroslava #iroká a u"itelky
mate!sk'ch %kol byly jen pomocn'mi instruktorkami. V pr(b$hu %kolního
roku se zú"ast)ovali &áci a &a"ky 32 mate!sk'ch %kol v po"tu okolo 1 000
d$tí ro"n$. 

Ve %kolním roce 1989/1990 byla do funkce metodi"ky plaveckého v'cvi-
ku %kolsk'mi orgány ur"ena Eva Pavelková, která svoje p(sobení zakon-
"ila 30. "ervna 1993 z rozhodnutí %kolského odboru m$sta. Vzhledem ke
%kolní povinné plavecké v'uce 3. postupn'ch ro"ník(, to jest devítilet'ch,
v plaveckém oddílu bylo zam$!ení sm$rováno na plavecké zdokonalování
v tzv. „p!ípravce“. Odtud byli vybíráni nejlep%í &áci a &a"ky do „spádové“
4. a 5. t!ídy ZD# Velká Dlá&ka a dále pak do plavecké sportovní t!ídy. „P!í-
pravka“ byla postupn$ vedena J. Andresem, O. Havlí"kem, A. Havlí"ko-
vou, J. Pazderou, E. Kun"íkovou.

Teprve v roce 1992, po p!evzetí provozování krytého bazénu Slu&bami
m$sta P!erova a podstatném zv'%ení cen pronájmu, p!ebral organizaci
a provád$ní "innosti „p!ípravky“ tento m$stsk' podnik a zajistil její pro-
voz cvi"itelkami „Plavecké %koly“ pod vedením Andrei Petrá%ové.

(Tato sta, je "ástí stostránkové HISTORIE P-EROVSKÉHO PLAVECTVÍ zpraco-
vané Ladislavem Chajdou.)
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Sborník Státního okresního archivu P!erov 2007

Jarmila Vohnická

Region v literatu!e

V následujícím p!ehledu uvádím regionální p!ír(stky fondu knihovny
Státního okresního archivu P!erov, které byly vydány v roce 2006:
1. Almanach k 10. v#ro%í zalo$ení Gymnázia v Lipníku nad Be%-

vou. Lipník nad Be"vou, -editelství Gymnázia 2006. 51 s.
2. Benda, A.: Labyrint jazzu a ráj srdce, aneb, V#padky z pam!ti jaz-

zového sklerotika.
P!erov, Nada"ní fond P!erovského jazzového festivalu – Statutární m$s-
to P!erov 2006. 128 s. [+eskoslovensk' jazzov' festival v P!erov$]

3. +ernochová, H. – Doubek, J. – Pospí%il, A.: Po stopách vyu$ívání vod-
ní a v!trné energie na Hranicku. [vodní a v$trné ml'ny] Hranice,
Mikroregion Hranicko 2006. 32 s.

4. Dostál, J.: Farní kostel sv. Markéty v Par&ovicích. Par%ovice, Josef
Dostál 2006. 79 s., p!íl.

5. Drechsler, A. – Fi%mistrová, V. – Lapá"ek, J.: D!jiny m!sta P"erova
v datech. P!erov, M$sto P!erov 2006. 191 s.

6. Fi%mistrová, V. – Passinger, B.: 100 let hasi%' v Radvanicích.
Radvanice, [Obecní ú!ad] 2006. 38 s., p!íl.

7. Florian Zapletal – $ivot a dílo. [bocho!sk' rodák, noviná!, historik,
vlastiv$dn' pracovník] Sborník p!ísp$vk( z konference Muzea Komen-
ského v P!erov$, p. o. 18.–19. !íjna 2005. P!erov, Muzeum Komenské-
ho 2006. 194 s.

8. Galla%, J. H. A.: Kurzgefaste Geschichte der kaiserl. könig. kreiss-
ämtlichen und fürstlich Dietrichsteinschen Schutzstadt Weiss-
kirch. / Scholz, L.: Památky m!sta Hranic ku stoleté slavnosti
posv!cení farního chrámu Pán! 24. %ervna 1764. Hranice, Tich'
typ 2006. 96, 147 s. [reprint dvou nejstar%ích ti%t$n'ch knih o d$jinách
m$sta Hranic]

9. Galla%, J. H. A.: Mé $alosti a mé bolesti. Nov$ objevená autobiogra-
fie moravského spisovatele, léka!e a malí!e z po"átku 19. století. [hra-
nického rodáka] (k vyd. p!ipravil Ji!í J. K. Nebesk') Hranice, Tich' typ
2006. 107 s.

10. Glacová, K.: Ecce Homo. Katalog k v'stav$ u p!íle&itosti 100. v'ro"í
narození socha!e Josefa Bajáka. [p!erovského rodáka] P!erov, Muze-
um Komenského 2006. 32 s., p!íl.

11. Hassairi, N. – Hu"ín, V. – Navara, D.: Vladimír Hu%ín. [p!erovsk'
rodák, b'val' d(stojník BIS, p!ed r. 1989 disident] Není to o mn$, ale
o nás. Praha, Nuabi 2006. 367 s.

12. Haubelt, J. – Sanet!ík, M.: Zem! Moravské brány. Po stezkách his-
torie. [Hranice, Milan Sanet!ík] 2006. 143 s.



13. Hrabica, P. – Hrabica, Z.: Zapomenut# generál Karel Klapálek.
[p(sobil také na Vojenské akademii v Hranicích] Praha, Mladá fronta
2006. 334 s., p!íl.

14. H"bitovy v Hranicích a Drahotu&ích. Pr(vodce. Hranice, M$sto
Hranice 2006. 153 s., p!íl.

15. M!sto P"erov 1256–2006. P!erov, M$sto P!erov 2006. [4] s. [Infor-
ma"ní publikace]

16. 50 let Z( )elatovská P"erov 1956–2006. P!erov, Základní %kola /elá-
tovská 2006. 48 s.

17. Podrack', Vl: Hrdin'm se ned!kuje. P!íb$h Vladimíra Hu"ína. Krás-
ná Lípa, Marek Belza 2006. 586 s., p!íl.

18. Pospí%ilík, M.: 100 let Sboru dobrovoln#ch hasi%' v Prosenicích
1906–2006. Prosenice, Sbor dobrovoln'ch hasi"( 2006. 102 s.

19. P"erov a okolí. Kraj v Moravské brán$. Historie, sou"asnost, turisti-
ka, kultura, sport a okolí. P!erov, M$sto P!erov 2006. [8] s.

20. Svoboda, J.: P"edmostí . (Archeologické památky st!ední Moravy,
sv. 11) Olomouc, Archeologické centrum 2006. 2. aktualiz. vyd. 55 s.

21. #palková, M.: Horní Mo&t!nice. Kapitoly z d$jin obce. Kojetín, Katos
2006. 239 s.

22. #t$pán, J.: Dolní Újezd. Minulostí k sou"asnosti. Olomouc, Danal
2006. 121 s., p!íl.

23. Ústí. Historie a sou"asnost. Ústí, Obec 2006. 301 s., p!íl.
24. Valenta, L.: *ernotín a Hluzov. Kronika sta let 1848–1948. +ernotín,

Obec +ernotín 2006. 111 s.
25. Vavrou%ek, J. – Kola!ík, I.: 50 p"erovsk#ch bard' a putování P"e-

rovem 20. století slovem i obrazem. P!erov, VA-KO 2006. 131 s.
[osobnosti regionu]

"""
Regionální historii, památky nebo osobnosti m(&eme nalézt také v celo-

státních a nadregionálních publikacích. Vybrala jsem n$které zajímavé
tituly, op$t z fondu knihovny SOkA P!erov.

Univerzáln$ pojat' biografick' slovník vztahující se k "esk'm zemím
vydává od roku 2004 za spoluú"asti !ady externích spolupracovník( kolek-
tiv Historického ústavu AV +R v nakladatelství Libri. Biografick# slov-
ník %esk#ch zemí vychází se%itovou formou (dosud vy%lo 7 se%it(, písme-
na A–Brum). Najdeme zde !adu osobností, které pocházejí z regionu, nebo
zde p(sobily, p!ípadn$ jejich "innost je s regionem spjata. (Martin Abdon,
Karel Absolon, Jan Adamec, Richard Adamík, Josef Baják, Josef Bartocha,
Franti%ek Bayer, Alois B$hal, F. X. B$hálková, Antonín B$la!, Eduard
Bena, Jan Blahoslav, Antonín Bo"ek, Eduard Borovansk', Adolf Brüll,
Marie Bro&ová, Ji!í Brdlík, Ji!í B!e"ka).

Celkem 1 165 lokalit v +echách, na Morav$ a ve Slezsku, které byly nebo
jsou od roku 1850 do sou"asnosti m$stem nebo m$stysem, obsahuje rozsá-
hlá publikace Historick# lexikon m!stys' a m!st autor( #t$pána Mle-
zivy a Karla Ku"i (Praha, Baset 2006). Práce zachycuje územn$ správní
a administrativní v'voj t$chto sídel. Region P!erovska je zastoupen m$s-
ty P!erov, Lipník nad Be"vou, Hranice, Kojetín, Tova"ov a dal%ími lokali-
tami: Brodek u P!erova, Drahotu%e, D!evohostice, Hustope"e nad Be"vou,
Kokory a Pot%tát. Hesla obsahují mnoho p!ínosn'ch informací, nap!. pro-
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m$ny ú!edního názvu sídelní jednotky, v'voj jejího právního titulu, územ-
ní, správní, soudní a berní p!íslu%nost, p!ítomnost památkové zóny ad. 

Pr(kopnickou prací z hlediska svého zam$!ení je monografie Zde)ka
Fi%ery Encyklopedie m!stsk#ch v!$í v *echách, na Morav! a ve Slez-
sku (Praha, Libri 2006). Nalezneme zde popisy více ne& 150 m$stsk'ch
strá&ních v$&í, p!ipojeny jsou fotografie a bibliografické odkazy. Na%eho
regionu se t'kají hesla: m$stská radni"ní v$& v Hranicích, m$stská kostel-
ní v$& v Lipníku nad Be"vou a m$stská v$&, zvaná Hodinová, v Pot%tát$.

Údaje o soutoku Be"vy s Moravou najdeme v publikaci Víta Ry%ánka
Soutoky "ek na území *ech, Moravy a Slezska (Praha, Libri 2006). Kni-
ha popisuje p!es padesát ústí na%ich !ek del%ích ne& 50 kilometr(. Texty
obsahují hydrologická data tok(, dostupnost místa, popis trasy vedoucí na
samotnou %pici soutoku, zajímavosti v okolí, v"etn$ fotografií.

Dal%ím zdrojem informací pro zájemce o regionální historii jsou sborní-
ky z r(zn'ch konferencí. V roce 2006 byl vydán sborník obsahující p!ís-
p$vky z XII. ro"níku konference konané 9. 11. 2005 v Muzeu Krom$!í&ska
)idé a Morava. Ná% region je zastoupen p!ísp$vkem Václava Bedná!e
„Osudy hranick'ch /id( po II. sv$tové válce. +ást II. Daleká pou, hlavní-
ho léka!e lázní Teplice nad Be"vou“ (s. 224–237).

Muzejní a vlastiv$dná spole"nost v Brn$ je vydavatelem sborníku z ka&-
doro"ní konference archeolog( st!edov$ku +eské a Slovenské republiky
Archaeologia historica. O P!erov$ a Spytihn$vi, coby správních cent-
rech v'chodní a st!ední Moravy v raném st!edov$ku, se do"teme v p!ís-
p$vku Ji!ího Kouhoutka (". 31/2006, s. 67–74).

Sociálními d$jinami se zab'vá sborník *lov!k na Morav! v první polo-
vin! 20. století (Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury 2006).
Na p!íkladu konkrétních osob ilustruje prom$ny vybran'ch sociálních typ(
a profesí (velkopodnikatel, u"itel, hostinsk', katolick' duchovní, voják, zlo-
"inec, a dal%í). /ivotní p!íb$hy t!í mu&(, p!edstavitel( &idovské obce, doku-
mentuje p!ísp$vek Miroslava Marady: „/id. P!íklad Ignaze Briesse sen.,
Maxe Grünfelda a Jakoba Rabbinowicze“ (s. 118–126). Region zde repre-
zentuje Ignaz Briess, olomouck' pr(myslník, kter' v P!erov$ pro&il d$t-
ství a "ást mládí, a Jakob Rabbinowicz, poslední rabín &idovské obce v Hra-
nicích.

185



186

Sborník Státního okresního archivu P!erov 2007

Ivan Kr%ka

Za Josefem Mikulíkem

Jestli&e jsem se krátkou vzpomínkou ve sborníku z roku 2002 rozlou"il
s vlastiv$dnou pracovnicí Marií Mikulíkovou, emeritní u"itelkou ze St!í-
te&e nad Ludinou, pokládám také za svou povinnost rovn$& se rozlou"it
i s jejím man&elem, Josefem Mikulíkem, kter' zesnul 22. "ervna 2007
v po&ehnaném v$ku 95 let.

Byl toti& v$rn'm spolupracovníkem své man&elky a v%echny své práce,
"lánky i obsáhlej%í publikace vydávali oba jako spoluauto!i. P!esto&e !adu
informací p!ineslo ji& p!ilo&ené smute"ní oznámení, vydané pé"í poz(sta-
l'ch, p!ece bych je rád doplnil o n$které své dal%í poznatky. Ty vypl'vají
z jeho (a té& jeho man&elky) badatelské "innosti na b'valém archivním pra-
covi%ti v Pot%tát$.

Josef a Marie Mikulíkovi pat!ili k jedn$m z prv'ch badatel( vznikající-
ho archivního pracovi%t$ a byli sv$dky toho, za jak obtí&n'ch podmínek
vznikalo. Jeho tehdej%í interiér v zámecké budov$, kde od února 1960 na%lo
pracovi%t$ své umíst$ní, nebyl o nic vzhledov$ lep%í, ne& dosud podnes
nevaln'm dojmem p(sobící exteriér. Byla naru%ena statika budovy, co&
bylo zejména znatelné v jejím poschodí, kde v místn(stce o rozm$rech 6 !
3 m, za b'valou tzv. „panskou“ kuchyní, na%la své umíst$ní kancelá! pra-
covi%t$. #lo tu nejen o kancelá!, ale i o badatelnu, p!edev%ím v zimních
m$sících, proto&e toto byla jediná místnost pracovi%t$, kterou bylo mo&no
vytáp$t. Prasklé vodovodní potrubí zp(sobilo, &e v kancelá!i a spolu i bada-
teln$ a také v archivá!ov$ tehdej%ím bydli%ti vznikly trhliny ve stropu,
z nich& se p!i ka&dém sebemen%ím ot!esu stále vysypávala omítka. Hrozi-
lo, &e se nakonec odtrhne cel' roh zámecké budovy, co& se kone"n$ stavební
akcí, kterou v sedmdesát'ch letech minulého století provád$la památká!-
ská "eta p!erovského muzea, poda!ilo odvrátit. Rekonstrukce potrubí také
umo&nila, &e od roku 1963 ji& archivá! nemusil vodu do zámku p!iná%et.

To v%e tedy na archivním pracovi%ti za&ili Josef a Marie Mikulíkovi,
i kdy& problémy za zimních m$síc( p!etrvávaly dále. Tak byl svého "asu
Josef Mikulík sv$dkem, jak jsem se namáhal uvést znovu do provozu
zamrzl' vodovod, co& se mi nakonec kupodivu poda!ilo. Josef Mikulík, na
rozdíl od své man&elky, mohl sice ukon"it jen m$%,anskou %kolu, av%ak
vzd$lával se tém$! po cel' &ivot a to mu umo&nilo, &e prost!ednictvím osvo-
jení si znalosti kurentního písma a n$meckého jazyka se vypracoval nato-
lik, &e v'pisy z p!edlo&en'ch archiválií mu ne"inily potí&e. Archivní pra-
covi%t$ mohl také nav%t$vovat "etn$ji po svém odchodu do invalidního
d(chodu v roce 1962. Jeho vrozená skromnost zp(sobila, &e se nap!. p!ede
mnou nikdy nepochlubil, &e byl v !íjnu 1938 jedním ze spoluorganizátor(
akce za vypu%t$ní St!íte&e nad Ludinou ze záboru do „N$mecké !í%e“. Víme,
&e v p!ípad$ St!íte&e, Partutovic a Jind!ichova m$la tato akce úsp$ch, kde&-
to Spálov, Lubom$! a Heltinov nadále v záboru z(staly.
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S Josefem Mikulíkem i jeho man&elkou jsem od po"átku udr&oval p!á-
telské vztahy. Spojovalo nás toti& spole"né ideové zam$!ení. Tak jsem se
zásluhou Josefa Mikulíka mohl seznámit nejen s jeho bratrem salesiánem,
ale i s bohoslovcem Otakarem #vá"kem ze St!íte&e, dnes kvardiánem kapu-
cínského klá%tera v Brn$, jeho& primice jsem se v roce 1967 té& ú"astnil.
Také mi byl jeho prost!ednictvím zap(j"en n$meck' p!eklad proslulého
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holandského katechismu, jen& byl jinak tehdy b$&n$ nedostupn'. Naopak
jsem Josefa Mikulíka seznámil se svou budoucí man&elkou, vedoucí n$kdej-
%í pobo"ky Lidové %koly um$ní v Pot%tát$, která pak jeho ob$ dcery, tehdy
studentky St!ední v%eobecné vzd$lávací %koly v Hranicích, vyu"ovala v sólo-
vém zp$vu.

Jak uvádí ji& citované úmrtní oznámení, za"ali oba man&elé své spole"-
né "lánky publikovat v roce 1948 v Záhorské kronice. Bohu&el, o dva roky
pozd$ji byl tento "asopis zastaven a nastala léta nuceného odml"ení. V roce
1968, kdy se Marie Mikulíková po dvaceti letech znovu dostala do slu&eb-
ního pom$ru ve %kolství, se také poda!ilo odbornému u"iteli Franti%ku #ust-
kovi ze Spálova uvést v &ivot vlastiv$dné periodikum Oderské vrchy. Tam
se man&el(m Mikulíkov'm poda!ilo zejména otisknout objevnou studii
k prvním zmínkám o blízkém Ol%ovci, jeho& po"átky spadají do doby, kdy
zaniká ves #ovejdy, kterou podnes p!ipomíná tra,ov' název. U"inili tak
doslova v hodin$ dvanácté, proto&e i Odersk'm vrch(m byla brzy znemo&-
n$na dal%í existence a pod záminkou, &e na okrese Nov' Ji"ín je dublová-
na vlastiv$dná práce, bylo v roce 1972 zastaveno jejich dal%í vydávání.

Tak do%lo op$t k odmlce, jen tu a tam p!eru%ované novinov'mi "lánky,
nap!. v Novém P!erovsku. A& v roce 1989, p!ízní vedení st!íte&ského JZD,
jim bylo umo&n$no vydat v$t%í práci o %kolním rektoru Janu Trnkovi a dal-
%ích u"itelích st!íte&ské %koly. Od roku 1995 následovaly, ji& za nov'ch svo-
bodn'ch pom$r(, dal%í publikace jako „Pohled do historie st!íte&ské %ko-
ly“, v roce 2000 publikace o d$jinách st!íte&ské farnosti a nakonec publikace
„St!íte& nad Ludinou – v mozaice d$jin Hranicka“ z roku 2002. V souvis-
losti s poslední publikací pokládám za svou povinnost jejím autor(m, i kdy&
posmrtn$, osobn$ pod$kovat. Nebo, ve stati, v$nované perzekuci za hitle-
rovské okupace, neváhali se také zmínit o mém otci, Josefu Kr%kovi, jen&
p(sobil jako ú"etní v zemském kamenolomu v Ol%ovci, kde tuto funkci vyko-
nával v letech 1930–1933. Byl pak p!elo&en k Zemskému ú!adu v Brn$,
kde se za okupace zapojil do ilegální organizace Obrana národa. Dne 13.
prosince 1939 byl gestapem zat"en a po více jak t!íletém v$zn$ní, 10. úno-
ra 1943 ve Frankfurtu nad Mohanem popraven.

Ve vzpomínce na Marii Mikulíkovou jsem v roce 2002 uvedl záv$rem, &e
ti, kte!í ji znali, budou na ni "asto a rádi vzpomínat. Toté& platí plnou
m$rou i o jejím zesnulém man&elovi.
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