
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 



BOCHOŘSKY RODÁK  
FLORIAN ZAPLETAL  

 
Hanácká obec Bochoř na Přerovsku má nejen bohatou historii, ale i význačné rodáky, 
kteří svým celoživotním snažením prospět a národu, nelitovali za jeho ideály dokonce 
nasadit život. Jedním z nich je Florian Zapletal, novinář, kapitán československých legií 
v l budovatel Památníku odboje a jeho archivu v Praze, vlastivědný pracovník a autor 
četných historických prací nejen o Přerove, ale i míst střední Moravy. V počátcích byl 
středem jeho zájmu národopis. Publikoval v Českém lidu a jiných časopisech a velmi 
často jeh( provázely fotografie, kterých byl autorem. Po absolvování vysokých skol v 
Praze, ve Vídni, v Petrohrade a v Moskvě se soustředil především  na dějiny umění, 
památkovou péči, historii moravských mést, obcí a jejich šlechtických rodů. Zvláštní 
pozornost věnoval poněkud opo husitské době na Moravě. 
Florian Zapletal bedlivě sledoval historickou knižní i časopiseckou produkci nejen u 
nás, ale i za hranicemi našeho státu, zvlá v Rusku a v Sovětském svazu. V recenzích 
dovedl nejednou ostře vystoupit proti falešné interpretaci událostí i jejich nesprávných 
hoc, Tak často proti sobě popudil nejen československé politiky, novináře, spisovatele, 
ale i historickou a vlastivědnou akademickou obec. N straně si však získal přízeň 
mladých začínajících autorů (např. Augustina Mervarta, Ferdinanda Peroutky aj.). 
Jeho mnohdy oprávněné kritické soudy nakonec značně poznamenaly i jeho profesní 
kariéru. Na počátku dvacátých let byla střed zájmu Podkarpatská Rus, její historie, 
jazyk, příroda, život prostého lidu a památky lidového stavitelství. Krátkou dobu byl i pí 
guvernéra tohoto nejvýchodnějšího území Československé republiky JUDr. Grigorije 
Zatkoviče. Po jeho rezignaci opustil Podkarpat1. i Florian Zapletal. V té době napsal 
kritický dopis svému bývalému vysokoškolskému učiteli a nyní prezidentu Tomáši G. 
Masarykovi ve kterém na faktických příkladech negativně hodnotil práci i charakter 
mnohých státních úředníků, dosazených na Podkarpatskou Rus zemí. V tomto dopise se 
nebál Florian Zapletal kritizovat i samotného Masaryka za nesplnění slibů, které při 
připojení Podkarpatské rusi dali v roce 1919 přední političtí představitelé 
československého státu. 
Jeho otevřenost a přímost v jednání mu mnohokrát ztrpčila další životní osudy. Názorně 
to můžeme sledovat v jeho osobnír který je součástí legionářských a kvalifikačních spisů 
ve Vojenském ústředním archivu v Praze, Sokolovská 136. Z tohoto výkaz některá 
důležitá faktografická data. Do hodnosti kapitána byl povýšen 1. ledna 1919, štábního 
kapitána získal 26. května 1922 ú byl jmenován 18. prosince 1929. V roce 1925 byl 
vyznamenán Revoluční medailí (číslo dekretu 45 955 z 3.11.1925} a Medailí víte. 
dekretu 8 822 rovněž ze dne 3.11.1925). 
Po návratu z Ruska byl od 13. prosince 1918 do 19. června 1920 referentem tiskového 
odboru ministerské rady. Od 19. června l července 1921 zastával funkci referenta pro 
vojenské věci guvernéra Podkarpatské Rusi v Užhorodě (Výnos čj. 141 585/8. odd. 20, 
vém oddělení Ministerstva národní obrany pracoval od 28. července 1921 do 15. dubna 
1923 (Výnos MNO čj. 246 331). Od 15. c 


