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Ad Václav Richter a „Farní kostel 
sv. Jana Kfititele v Urbanovû“. 

Nenaplnûn˘ pokus o vydání 9. ãísla
Vlastivûdného sborníku Tfie‰tû a okolí 

  
  

„Ale to, co z životního díla Václava               
Richtera je zachováno, stačí k tomu, 
aby jeho jméno žilo trvale jak 
v dějinách českého umění, tak ve            
vzpomínkách přátel (z nichž ovšem 
už nejeden odešel) a ne naposledy  
v paměti jeho rodného města. “   

Jaroslav Ludvíkovský 
  

  
Roku 1902 bylo povýšeno městečko Třešť, mé rodiště, na město … těmito slovy 
uvedl v roce 1953 třiapadesátiletý univerzitní profesor Václav Richter, 
jeden z nejvýznamnějších českých historiků umění minulého stole-
tí, revoltující gigant české uměnovědy,1 syn MUDr. Františka Richtera 
(1870–1951),  svoji rozsáhlou studii K nejstarším dějinám Třeště. 2 

…mé rodiště… Nebylo snad studenta dějin umění brněnské university, 
který by nevěděl, že to byla právě Třešť, kde  se narodil Václav Richter 
(1900–1970), že do Třeště zajížděl na  letní měsíce. Že v ní pak  trávil „vše-
chen svůj volný čas a dovedl tak velebit její krásné okolí, že za ním jezdilo do Třeště 
mnoho přátel, hlavně v šedesátých letech. Vedle … architekta Kuriala 3 byl to pře-
devším pražský filosof Jan Patočka,4… dějepisec umění Vojtěch Volavka,5  historik 
Josef Borovička,6 filolog Jaroslav Ludvíkovský 7 aj. …Richter seznamoval své přá-
tele nejen s městem a jeho památkami (v muzeu s betlémy a obětmi z posledních dnů 
války), ale i s celým užším i širším okolím. Byl to však hlavně zámecký park, jehož 
věkovité stromy bývaly nejednou svědky diskusí připomínajících vysokoškolské 
semináře. 8 O tom, že se jednalo o náročné diskuze dosvědčují už jenom 
dopisy Jana Patočky. „Ty prázdniny v Třešti vždy tak rozptýleně utečou, že jako 
by nebyly. Načali jsme celou řadu rozhovorů, které jsme nedodělali, bylo to takové 
pobíhání od jednoho k druhému, vždy nedokončené. Doufejme, že se s tím vypořádá-
me, až na to bude čas, nebo spíše, až to bude nutné. . . “ 9 Na jiném místě se Jan Pa-
točka rovnou v úvodu dopisu vrací zřejmě k jedné ostré výměně názorů. 
Milý příteli, upřímně – Tvůj dopis mne svou první částí velmi zarmoutil. Ukázal 
mi totiž, že jsem se asi musel nějak podivně chovat v Třešti, zůstal-li v Tobě dojem, 
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o němž píšeš. Na mé straně není žádný pocit, že se náš vztah změnil,... Vím, že jsem 
v několika věcech nesouhlasil – Pekař, i některé filosofické otázky. Ani není to nor-
mální, že mají lidé různé názory na tutéž věc, dokud ji neprodiskutují na dno? Není 
dokonce normální, že se od sebe někdy vzdalují, čím každý více přemýšlí o ní svým 
přímočarým způsobem, jako se od sebe nezbytně uchylují přímky, které jsou zcela 
rovnoběžné? Pro nás, myslím též na Helenu, byla Třešť krásným přátelským zážit-
kem, i když mi Helena vytýká, že jsem si počínal často netaktně (případ Geparda 
aj., kde jsem vystupoval, prý neprávem, proti obecnému mínění)...“ 10  V závěru še-
desátých let se tyto diskuse opětovně vracely k tématu, kterým se tehdy 
Richter intenzivně zabýval, když připravoval velké dílo o metodologii 
umění a památkové péči. „Bohužel v roce 1969 se začaly u Richtera projevovat 
známky zákeřné choroby, která ho na jaře 1970 odvedla navždy z kruhu rodiny a ze 
společenství přátel. Jeho metodologie výtvarného umění zůstala nedokončena. Ale 
to, co z životního díla Václava Richtera je zachováno, stačí k tomu, aby jeho jméno 
žilo trvale jak v dějinách českého umění, tak ve vzpomínkách přátel (z nichž ovšem 
už nejeden odešel) a ne naposledy v paměti jeho rodného města. “ 11  
Jak můžeme dále vyčíst z dopisů Jana Patočky Václavu Richterovi, 
pravidelná setkání mimořádných osobností v rodišti Václava Richtera 
měla svůj počátek v roce 1964. „Ale jak to zařídit, abychom se zase jednou 
viděli? Možná, že nejlepší by byla ta Třešť v létě ... V úvahu by tedy přicházela 
druhá polovina srpna, ...“ 12 A pak se každým rokem pravidelně opakovala 
v srpnových dnech setkání  profesora Richtera, Jana Patočky, Jaroslava 
Ludvíkovského a Vojtěcha Volavky  v Třešti. „Nelze zamlčet, že do Třeště 
lákal pražské a brněnské hosty (popř. jejich manželky) také Společenský dům, teh-
dy skvěle vedený Mistrem Burdou. “13 Na pobyt v Třešti se všichni neskrytě 
těšili. Na konci  prosince 1964 se např. Jan Patočka vyznává „...vzpomí-
náme na Třešť a málem jsme se tam teď rozjeli na zimu, neboť kde člověk může po-
čítat s dobrou hospodou a kam vypadnout z té Prahy, kde Tě má každý na dosah? 14 
O rok později v dopise z Mohuče [Mainz] říká: „Až si urovnám zkušenosti 
ze všech svých letošních cest, bude Třešť už na dosah a bude mnoho co povídat! Už 
teď se na pěkný třešťský pobyt těším! Jak jsou Čechy a Morava jiné než i to nejhezčí 
Německo; i když krásné, chybí tu útulnost. “ 15 
O setkávání profesora Václava Richtera se svými přáteli věděli jak jeho 
kolegové, tak i studenti. Jinak o Třešti nevěděli téměř nic. Nebyla v ní 
žádná mimořádná památka architektury, nenacházely se v ní žádné po-
zoruhodné plastiky ani neoplývala malířskými díly. Snad jen to věděli, 
že leží někde mezi Jihlavou a Telčí. Třešť proslavoval profesor Václav 
Richter svým hlubokým vztahem k rodnému městu, proslavil ji v širším 
slova smyslu všemi svými odbornými pracemi. A nebylo jich málo – na 
pět set. 16 Stati publikoval např. v časopisech jako Památky archeologic-
ké, v Českém časopise historickém, v Akordu, v Časopise Matice mo-
ravské, ve Volných směrech, v Časopise Společnosti přátel starožitností 
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českých, ve Sborníku prací filosofické fakulty brněnské univerzity, ve 
Vlastivědném sborníku Vysočiny, v Magna Moravia, v Monumentorum 
tutela, ve Vědecké ročence Moravského uměleckoprůmyslového muzea 
v Brně, v Umění, ve Sborníku k šedesátinám Václava Jelínka, v Alma-
nachu Národního muzea, ve sbornících O barokní kultuře a v Ochraně 
památek moderní architektury, v kolektivních publikacích o městech 
Kroměříž dále Znojmo a Mikulov. Samostatně vydal např. Město Třešť 
a jeho památky, O pojem baroka v architektuře, Raněstředověká Olo-
mouc. Jeho kritiky na výstavy ale i referáty a recenze nacházely místo 
v Lidových novinách. 
Od samého počátku své vědecké dráhy se vracel studiemi do rodného 
kraje. Na počátku jeho vědecké dráhy, byla náročná práce na [Soupi-
su památek jihlavského okresu], který  vznikal nákladem Archeologické 
komise České akademie v letech 1926–29. Z něho se však zachovalo 
torzo stále však úctyhodného rozsahu – jednak rukopisného, jednak 
více jak dvou set stránkového strojopisu. 17 Druhou ze svých publi-
kovaných  prací věnoval stonařovské rotundě. Když se v srpnu 1938 
objevily v kostele sv. Martina fragmenty gotických nástěnných ma-
leb, neprodleně přijel do rodného města s dr. Svobodou z brněnské-
ho Památkového úřadu. Tehdy  malířské památky nejen přesně da-
toval, ale doporučil, aby byly odborně zrestaurovány. Václav Richter 
publikoval za svůj život řadu recenzí, archivních materiálií, studií 
a samostatných prací. Z nich pro Jihlavsko jsou  stále pozoruhodné 
např. archivní doklady k výrobě habánské keramiky v Brtnici, Zprávy 
o malbách Karla Töppera v Brtnici, nevydaná Brtnice – památná obec západní 
Moravy z konce třicátých let. Pozoruhodná jsou jeho připsání někte-
rých brtnických staveb Giovanni Pieronimu, nebo jeho dosud málo 
známé závěry k nejstarším dějinám Luk n. Jihlavou. Vydal dnes již 
širší veřejnosti neznámou práci Město Třešť a jeho památky. K rodnému 
městu se vrátil v roce 1953 studií pojednávající o nejstarším dějin-
ném období města. Mnohokrát se zabýval Telčí, jednak středověkou, 
nebo Telčí jako městskou památkovou reservací a státním zámkem. 
Je na místě zdůraznit, že pozdní fázi výstavby telčského zámku ale 
i podíl na brtnickém zámku připsal nejvýznamnějšímu staviteli po-
slední čtvrtiny 16. století na našem území Italovi  Baltassare Maggi da 
Ronio (kol. roku 1550–1619). Řešil otázky přechodních staveb v údolí 
Jihlávky. Zabýval se  založením ženského premonstrátského klášte-
ra v Nové Říši. V letech 1957–60 sepsal seznam památek třešťského 
okresu v rozsahu 29 stran, který prozatím unikl odborné veřejnosti.   
Jedna z jeho posledních prací pod názvem – Farní kostel sv. Jana Křtitele 
v Urbanově – náležela opět kraji, kde vyrostl. Navíc musíme zdůraznit, 
že práce byla určena pro Vlastivědný  sborník Třeště a okolí. 18 
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Se jménem profesora Václava Richtera jsem se poprvé setkal asi v roce 
1963 na brněnské pedagogické fakultě. Dr. Igor Zhoř 19 je nemohl opo-
menout ve svých  podmanivých přednáškách z dějin umění, jako 
nemohl opomenout Richterova přítele, historika umění Vojtěcha 
Volavku, k jehož dodnes nepřekonanému dílu O soše se stále vracím. 
Stejně tak doc. Ivo Krsek 20 nemohl přejít jméno Václava Richtera, při 
besedách a exkurzích pořádaných pro kruh Mladých přátel výtvar-
ného umění. Právě z podnětu obou historiků umění – Igora Zhoře 
a Ivo Krska – jsem se po absolvování pedagogické fakulty přihlásil 
ke studiu dějin umění na brněnské filosofické fakultě. Bohužel, když 
jsem na ní začal studovat byl profesor Václav Richter již vážně nemo-
cen. Na tomto místě bych mohl snést řadu epitet k jeho osobě, k jeho 
práci, ale to již udělala řada jeho starších žáků přede mnou. O jeho 
díle, o jeho metodologickém přínosu pro dějepis umění bylo napsáno 
nepřeberné množství prací. Jeho vědeckým odkazem se bude zabý-
vat ještě mnoho historiků umění. Snad bych dodal – byl to fyzicky 
i duchovně krásný člověk, byl zosobněním zodpovědnosti v řešení 
každé oborové otázky. Byl nedostižným vzorem po všech stránkách. 
Měl řadu následovníků, ale žádný z nich nedosáhl jeho impozantní 
vědecké velikosti. 
Významné postavení Václava Richtera v památkové péči připomínala 
kromě dalších památkářů jeho velkoformátová portrétní fotografie na 
bývalém Krajském středisku státní památkové péče a ochrany příro-
dy v Brně. Jaké bylo pro mne překvapení, když jsem se v polovině de-
vadesátých let seznámil s historikem umění Petrem Porcalem,21 který 

Václav Richter s přáteli (sedící první zprava)
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mně líčil, jak seznamuje při svých přednáškách a cvičeních studenty 
amerických a kanadských universit s chápáním barokního a gotického 
prostoru v  pojetí právě profesora Václava Richtera. 
V době, kdy jsem v Brně studoval dějiny umění mě nenapadlo, že 
cesta osudu mne někdy přivede do Třeště, rodného města Václava 
Richtera. Stalo se to v roce 1975. Záhy po zabydlení a uspořádání ro-
dinných záležitostí jsem se seznámil panem Janem Kesslerem, ve-
doucím třešťského kulturního klubu. Právě od něho jsem se dověděl, 
že Václav Richter napsal pro Vlastivědný sborník Třeště a okolí stu-
dii o urbanovském farním  kostele sv. Jana Křtitele, která měla vyjít 
tiskem již v roce 1970. Mělo se jednat o monografické číslo věnované 
jednomu objektu. Z přípravných prací byl  proveden zkušební tisk 
fotografických příloh a tím také vše skončilo. Z  důvodů normalizač-
ních zásahů sborník již nevyšel a tak na dlouhou dobu neměl žádnou 
šanci spatřit světlo světa. S připravovanými Dějinami českého výtvar-
ného umění (vyšly v roce 1984) ze strany autora kapitoly o Románské 
architektuře na Moravě sílil zájem o získání této práce. Proto jsem 
se obrátil na předsedu Měst. národního v ýboru v Třešti pana Meto-
děje Buriana s návrhem, vydat dosud nepublikovanou práci Václava 
Richtera v 9. čísle třešťského sborníku. Jako příležitost se jevilo při-
pomenutí jeho nedožitých osmdesátin. Vymezil jsem téma a obsah 
sborníku (viz dopis Metoděje Buriana) s tím, že bychom mohli požá-
dat o příspěvky prof. Jaroslava Ludvíkovského a  některé z bývalých 
žáků a kolegů Václava Richtera. V úvahu připadali doc. Jaroslav Sed-
lář 22, doc. Zdeněk Kudělka 23, doc. Ivo Krsek, dr. Jaroslav Petrů 24, kte-
ré jsem osobně znal. O zapůjčení fotografií požádal Metoděj Burian 
pani Kamasovou, sestru Václava Richtera. Bohužel již v průběhu  
shromažďování materiálů a podkladů pro sborník jsme byli oba jako 
iniciátoři sborníku vystaveni „doporučení“, abychom tuto myšlenku 
opustili, že k tisku nedostaneme povolení. Tím práce na sborníku 
poměrně brzy skončila. Já jsem pořídil fotokopie strojopisu stěžejní-
ho příspěvku o urbanovském kostele, který jsem nakonec asi v roce 
1986–7 zaslal doc. Zdeňku Kudělkovi, pořídil opisy pozoruhodných 
dopisů Václava Richtera panu Janovi Kovaříkovi. Metoděj Burian 
vrátil zapůjčené fotografie. Kam se poděla jeho skupinová fotografie 
Václava Richtera, Jana Patočky a Jaroslava Ludvíkovského pořízená 
v třešťském zámeckém parku zůstává otázkou. Ze shromážděných 
podkladů pro sborník zůstalo jen torzo, které čtenář najde v příloze 
tohoto příspěvku. Studii Václava Richtera Farní kostel sv. Jana Kř titele 
v Urbanově vydalo nakonec Muzeum Vysočiny v Jihlavě  v roce 1992 
ve Vlastivědném sborníku Vysočiny a současně studie vyšla ve Sborníku 
prací filosofické fakulty brněnské univerzity. 
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Závěrem příspěvku můžeme jen plně souhlasit s názorem Bohumila 
Samka 25, podle něhož zabývat se osobností Václava Richtera znamená 
sledovat moderní dějiny této vědní disciplíny v našem prostředí téměř 
od jejích počátků až do současné doby. Není totiž zcela obvyklé, že ba-
datelský odkaz v podobě trvale platných zjištění, vytříbené metodiky 
a podnětných myšlenek přetrvá časový odstup více než jedné generace 
od doby, kdy životní aktivitu vědce ukončila smrt. 
  

Přílohy: 
Dopis Václava Richtera vedoucímu městského muzea v Třešti panu Janu Kovaří-
kovi (1894?  – 1975). 26 
  

                                                                                                   V Brně, 13. května  1947. 
Vážený příteli, 
promiňte mi, že jsem se tak dlouho neozval a že Vám teprve nyní děkuji 
za Vaše obě laskavé zásilky, které mne velmi zajímají a které s Vaším 
dovolením použiji až budu dělat druhé vydání Třeště 27. Zdá se nyní, že 
to vše zase spí, ostatně nemám čas ani na to myslit, takže to snáším bez 
jakékoli netrpělivosti. Tiskové poměry jsou nyní tak ubohé, že hanba 
mluvit. Vůbec se nic neděje. 
Jinak – pokud jde o mé zaměstnání 28 – blázinec stále trvá. Jsem již tak 
unaven, že jsem skoro ke všemu apatický. Čekám již na prázdniny, ne-
přijde-li mi něco do toho. V museu teď stále vrtáme se v studijní sbírce, 
tj. děláme přehledné skladiště, na instalaci veřejně přístupných sbírek 
není dosud ani pomyšlení. Nemůžeme prostě ten chaos  v budově zvlád-
nout. Všude nacházíme takové zastrčené bedny, nacpané všelijakým ha-
rampádím a jen ty věci sem tam přenášíme. Kolikrát mám velkou chuť 
to vše podminovat a vyhodit do povětří. Museum bylo vedeno od svého 
založení v 70. letech minulého století 29 po vnitřní organizační  stránce 
značně diletantsky 30 a za ta léta se dostal do všeho takový nepořádek, 
že to není možné v krátké době zmoci. Poněvadž  mám na neštěstí dosti 
puntičkářskou povahu, tak mne ten nepořádek silně otravuje. 
O Třešti se sice nezachoval žádný pramen z 13. století, ale dalo by se 
jít na to všelijak jinak a myslím, že by otázka osídlení celé krajiny byla 
velmi zajímavá. Je tam několik dosud nevyřešených problémů, kte-
ré by měly i širší význam v dějinách Moravy. Jsou to všelijaké záhady, 
o které ještě nikdo nezavadil a je zajímavé, že Dobiáš ve svých Dějinách 
Pelhřimova, pokud se zabýval širším okolím, neuhodil vždy na pravé. 
Ovšem to osídlení by se muselo dělat z dosti širokého hlediska, přímo 
z dějin Třeště, jak jsou známy, by vše nevyplynulo, ale bylo by to velmi 
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interesantní pro možnosti kombinace různých výzkumných metod 31.   
Měl jsem již dvakrát trhání věnovat tomu čas a pozornost, ale vždy jsem 
musil zase toho nechat, poněvadž přišlo něco jiného. Ostatně o tom si 
můžeme pohovořit v prázdninách, dostanu-li se tam vůbec letos na od-
počinutí. 
Promiňte mi tedy ještě jednou, že jsem hned neodpovídal, a děkuji Vám 
velmi srdečně za Vaše zásilky materiálu a vůbec i za psaní, z kterého 
se přece jen o Třešti něco dovím. Jinak naše Jarka 32 nám píše také jen 
jednou za uherský měsíc. 
Srdečně Vás zdraví 
                                                            Váš
    Richter 
    
Kdybyste se náhodou dostal do Brna, přijděte se k nám do musea podí-
vat, jsem tu mimo pátek, kdy jsem v Olomouci, vždy dopoledne. 
  

Dopis Václava Richtera vedoucímu městského muzea v Třešti panu Janu Kovaří-
kovi. 
  
                                                                                                V Brně, 30. listopadu 1947 
  
Vážený pane řediteli, 
promiňte mi laskavě, že teprve nyní odpovídám na Váš milý dopis 
o třešťském museu. Vaše psaní jsem totiž založil a při tom neustálém 
shonu a různých starostech, které ustavičně mám, jsem na ně zcela za-
pomněl. Teprve včera večer, když jsem konečně jednou zase dělal pořá-
dek na svém psacím stole, jsem na ně přišel a hned Vám píši. 
Pokud jde o věci po baronu Sternbachovi, které chcete pro museum 
převzít, musím Vás upozornit na některé okolnosti. Předně že o tom 
všem rozhoduje jedině Národní kulturní komise v Praze, která má 
zcela centralistické tendence a kde sedí 15 zástupců českých pro-
ti jedinému z Moravy. Dále, budou-li i vašemu museu věci přiděle-
ny, nebude to zadarmo, jelikož je budete musit zaplatit Národnímu 
fondu obnovy, protože z placení ze zabaveného německého majetku 
nebudou bohužel osvobozena ani musea, jak se to stále proslýchá. 
Zemské museum v Brně nemá celkem na ně žádné právo, muselo by 
o ně žádat Národní kulturní komisi stejně jako Vy. Byly-li by v třešť-
ském zámku věci mimořádné hodnoty, pak pochybuji, že by v museu 
v Třešti zůstaly, ale pokud vím, není tam nic tak skutečně zvláštního. 
Proti Národní kulturní komisi v Praze jsme ovšem i my v Brně zatím 
velmi bezmocní, i proto, že náš zástupce moravský v ní je člověk bez 
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energie a bázlivec, a také vědecká nula. Existuje proto pravé české 
loupení a drancování na Moravě, proti němuž jsme zatím marně pro-
testovali. 
Pokud jde o bednu, vzatou Národním museem z Prahy, tato věc se bez-
výsledně táhne již dva roky. Sám jsem proti ní již velmi protestoval. Po-
dejte hlášení a protest také a sice Zemskému národnímu výboru v Brně 
(referent Žamberský). Znepokojujte je tím stále a dejte o tom články do 
místního tisku! Dělo se to na zcela bezprávní rozkaz p. dr. Mil. Novot-
ného u Národního musea a bedny (kterých bylo z Moravy asi čtyřicet!) 
nejsou dosud vráceny. 
Bude skutečně lépe, když byste měli věci již trochu v pořádku vystave-
ny, jinak všechny záležitosti, pokud jde o funkci, akční radius atd. atd., 
má řešit musejní zákon, který se dlouho slibuje, ale na který se nepo-
chybně bude ještě dlouho čekat. 
Otázka takových malých museí, jako je třešťské, je velmi ožehavá. 
Velké hodnotné věci tam nemůžete míti, protože nebudete míti nikdy 
prostředky a možnosti, abyste je skutečně odborně a vědecky zajis-
tili. Podle mého názoru bylo by snad nejlépe instalovat nějakou pa-
mětní síň a vedle toho nezapomenout na pořádné skladiště, skladiště 
ovšem uspořádané, a na základě tohoto skladiště instalaci v oné síni 
periodicky stále měnit, dělat tedy snad různé výstavky jako pohledy 
na různé záležitosti místního kraje, a to pohledy nejen na minulost, 
ale i na přítomnost a budoucnost. Nedělat zkrátka z musea antikvář-
ský vetešnický krám, ale živý instrument doby, s různými stále se 
měnícími výstavkami, expozicemi. Tím byste získali i větší zájem 
obecenstva. A hlavně podnikat místní regionální výzkum, bádání 
o lokálních věcech jak přírodovědných, tak duchovědných. Budete-li 
míti v tomto ohledu nějaké nové příspěvky, Vlastivědný sborník mo-
ravský, vycházející v Brně, Vám je jistě otiskne, budou-li provedeny 
jen trochu pečlivě. 
Pozdravuji Vás srdečně a také všechny známé z Musejního spolku, 
a prosím znovu za prominutí, že se teprve nyní ozývám. 
    
    Jsem s projevem dokonalé úcty 
     Richter 

 

podpis dr. Václava Richtera
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dopis pana Metoděje Buriana profesorovi Jaroslavu Ludvíkovskému
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Odpověď profesora Jaroslava Ludvíkovského (1895–1984) panu Metoději Bu-
rianovi. 
                
                                                                                                        Brno 29. 8. 1980 
  
Vážený pane Buriane, 
Promiňte, že odpovídám na Váš milý dopis tak pozdě. Byl jsem dva mě-
síce v Písku, napolo churav, napolo zdráv. A ten stav trvá dosud, spíš 
jsem však na tom se zdravím špatně. Však mám už 85 let. Z toho vyplý-
vá, že bych těžko vyhověl Vašemu přání, i kdybych byl dostal Váš dopis 
včas. To se nestalo, neboť Váš dopis přišel o tom pietním sborníku hod-
ně pozdě, až  po mém návratu z prázdnin. A jak jsem se už o tom zmí-
nil, nestojím ani teď za nic. Z návrhů, které činíte na příspěvky, týká se 
mně č. 5 a 6, ale to je v obou případech kámen úrazu. Přítel Richter měl 
mnoho přátel, ale  právě v Třešti ho navštěvovali ti, které není možno 
uvádět ani jako filosofy ani na fotografiích. Však si vzpomínáte, jak Pa-
točka tak tak unikl a Volavka ten podobně unikl do Kanady na univ. 
v Torontě. A to jsou  ti nejbližší, které bych já nemohl vynechat a kteří 
by byli vynecháni jinými činiteli. 
Zkrátka, nejde to! Sborník „Třešť včera, dnes, zítra“ se mi velmi líbí 
a připomíná mi zlé i dobré časy. Ty dobré časy mne s Třeští a s tamější-
mi přáteli sblížily a nikdy na ni a na Vás nezapomenu. Ovšem dlouho 
na tomto světě už  asi nesetrvám. Srdečně Vás a ostatní přátele zdraví           
Jar. Ludvíkovský 
  
            Za sborník srdečně děkuji! 
  

Soupis prací Václava Richtera vztahujících se k Jihlavsku 
Rotunda v Stonařově u Jihlavy. Památky archeologické XXXV, 1927/1928, 
s. 607. – Výroba habánské keramiky v Brtnici u Jihlavy. Památky ar-
cheologické 37, 1931, s. 22–23. – Archivní materiálie k západomoravské 
topografii. Časopis vlasteneckého spolku musejního v Olomouci 45, 1932, 
s. 90–136. – E. Poche, Bývalý dominikánský kostel sv. Kříže v Jihla-
vě (recenze), Časopis Matice moravské 57, 1933, s. 371–372. – K výrobě 
habánské keramiky v Brtnici u Jihlavy. Časopis Společnosti přátel sta-
rožitností 42, 1934, s. 36–39. – Inventáře obrazů z collaltského majet-
ku. Památky archeologické 40, 1937, s. 111–120. – K nejstarším ději-
nám Luk nad Jihlavou. ČSPS 46, 1938, s. 210–214. – Prokop August. 
In: Ottův slovník naučný nové doby sv. 5/1, 1938, s. 172. – Středověká Telč. 
(Poklady národního umění, sv. 33), Praha 1941, 20 s. – Poznámky 
k dějinám barokní architektury na Moravě. Volné směry 37, 1941–42, 
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Richterův dopis Karlu Brázdovi – 1. část
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s. 286? – Město Třešť a jeho památky. (Poklady umění v Čechách a na Mo-
ravě, sv. 60), Praha 1943, nestr. – Středověká Telč. (Poklady národního 
umění, s. 33.) 2. vyd. Praha 1948. – Výsadní listina soukeníků v Brtni-
ci u Jihlavy. Vědecká ročenka Moravského uměleckoprůmyslového muzea 1, 
1946–1947, s. 93–97. – Biografické příspěvky k slovníku umělců a ře-
meslníků na Moravě. Vědecká ročenka Moravského uměleckoprůmyslového  
muzea v Brně 1. Brno 1946–47, 118 n. – Telč. Státní zámek a městská pa-
mátková rezervace. Praha 1953. – K nejstarším dějinám Třeště. ČSPS 61, 
1953, s. 7–37. – Dvě románské stavby na třebíčském klášterství. VSV, 
svazek 1., Jihlava 1956, 102–112. – Telč. Městská památková reservace 
a státní zámek.  Praha 1958, 40 s. – Telč. In: Hrady a zámky. Praha 1958, 
s. 287–293. Zprávy o collaltských nástěnných kobercích navržených 
Tizianem. Umění 7, 1959, s. 406–408. – Castrum Doloros za Rombalda 
z Collalto ve Vídni. Sborník prací filosofické fakulty brněnské univerzity F 3, 
s. 88–89. – Zrození Třeště. In: Šest set let městečka pod Špičákem. Třešť 
1959, s. 11–15. – Přechodní stavby v údolí Jihlávky. VSV  4, Jihlava 
1962, s. 23–37. – Telč. In: Hrady a zámky. 2. vyd. Praha 1963, 340–344. – 
Archivní příspěvek k slovníku malířů a řemeslníků. Umění 9, Praha 
1963, s. 303–10. – Zprávy o malbách K. F. Töppera v Brtnici u Jihla-
vy, SPFFBU, F7 Brno 1963, s. 190–194. – K založení premonstrátského 

Richterův dopis Karlu Brázdovi – 2. část
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Vedralova hudební škola v Pelhřimově, mladý Václav Richter zcela vpravo

kláštera v Nové Říši, Jihlava, Muzeum Vysočiny, 1964. – K založení 
ženského premonstrátského kláštera v Nové Říši. In: Studie z Vysočiny. 
Jihlava 1965, s. 1–8. – Telč. In: Burgen und Schlösser in den böhmischen Län-
dern. Praha 1965, s. 251–255. – Třešť. Brno 1970, 8 s. – Die Architektur 
des 17. und 18. Jahrhunderts in Mähren. Sborník prací filosofické fakul-
ty brněnské univerzity F 16, s. 91–130. – Telč. Státní zámek, město a památky 
v okolí. Praha 1976. – Farní kostel sv. Jana Křtitele v Urbanově. VSV, 
sv. VIII, Jihlava 1992, s. 41– 65. – Farní kostel sv. Jana Křtitele v Urba-
nově. Sborník prací filosofické fakulty brněnské univerzity (dále jen SPFFBU) 
F 34–36, 1990–1992, s. 71–86. – Umění a svět. 

Z dosud nevydaných prací Václava Richtera, které mají vztah k Jihlavsku 
[Soupis památek jihlavského okresu], torzo / 18+29 stran rukopisu a 202 stran 
strojopisu/. Práce vznikala nákladem Archeologické komise České aka-
demie v letech 1926–29, průběžný text byl napsán po r. 1930. – Brtnice – 
památná obec západní Moravy. /dvě verze v rozsahu 9 a 4 stran/ Kromě toho 
5 stran strojopisu označeného razítkem tiskárny 19. 5. 1939. Viz: Václav 
Richter. Umění a svět, 2001, s. 408. – Památky okresu Třešť, (29 stran strojopi-
su), nedatováno, asi z let 1957–60, uloženo v SOkA Jihlava, Brázda Ka-
rel. Písemná pozůstalost, kart. č. 22, inv. č. 73. 
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Úplná bibliografie Václava Richtera 
SPFFBU 10, F 5, 1961, s. 400–406; SPFFBU 15, F 10, 1964, s. 109–110; 
SPFFBU 19–20, F 14–15, 1970–71, s. 343 (Zdeněk Kudělka). – Soupis pra-
cí Václava Richtera. In: Václav Richter, Umění a svět. 2001, s. 395–405. – 
L. Slavíček, Václav Richter a Lidové noviny. Bibliografie. Opuscula His-
toria Artium F 41, 1997, s. 108–116. 

Literatura – výběr  
V. Volavka, Václav Richter a Birnbaumova škola. SPFFBU F 5, 1961, 
s. 5–21. – I. Krsek, Václav Richter sedmdesátiletý. Umění XVIII, 1970, 
s. 409–411. – Ludvíkovský Jaroslav, Univ. prof. PhDr. Václav Richter, 
Dr. Sc. (1900–1970). Naše město, Třešť 1977, č. 1, s. 2. – R. Švácha, in: Ka-
pitoly z českého dějepisu umění II. Praha 1987, s. 284–292. –  R. Švá-
cha, Metoda Václava Richtera, in: 30 let Krajského střediska památkové péče 
a ochrany přírody v Brně. Brno 1989, s. 238–255. – B. Gabrielová, Václav 
Richter jako muzejník. Bulletin Moravské galerie 46, 1990, s. 50. – Z. Ku-
dělka, Filosof dějin umění. K nedožitému jubileu Václava Richtera 
(1900–1970). Universitas 1990, č. 4, s. 57–60. – Z. Kudělka, Metodologický 
přínos Václava Richtra. SPFFBU F 34–36, 1990–1992, s. 21–31. – J. Bakoš, 
Pozícia Brněnskem stolice dejín umenia v 50. a 60. rokoch 20. storo-
čia. Časopis Matice moravské 109, 1992, s. 365–373. – I. Krsek, Olomoucká 
léta Václava Richtra . SPFFBU F 34–36, s. 210–214. – R. Švácha, Richter 
Václav,  in: Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Praha 1995, s. 684–
685. – L. Slavíček, Dialog Brno – Praha. Z korespondence brněnských 
a pražských historiků umění. In: J. Kroupa – L. Slavíček (ed.), Almanach 
1927–1997. Sedmdesát let Semináře dějin umění Masarykovy univerzity v Brně. 
Brno 1997, s. 38–40. – L. Slavíček, Vincenc Kramář a Brno. Z korespon-
dence brněnských historiků umění s Vincencem Kramářem. 54. Bulle-
tin Moravské galerie v Brně, 1998, 241–256. – M. Togner (ed.), Václav Richter 
1900–1970. Sborník ze sympozia pořádného ke 100. výročí narození 
a 30. výročí úmrtí profesora Václava Richtera Katedrou dějin umění 
FF UP v Olomouci a Seminářem dějin umění MU v Brně 19.  5.  2000. 
Olomouc 2001. – I. Chvatík – J. Michálek (ed.), Jan Patočka Dopisy Václa-
vu Richterovi. Praha 2001. – Václav Richter, Umění a svět. Studie z teorie 
dějin umění. 2002. (Publikace obsahuje výbor z publikovaných pra-
cí i dosud nevydaných studií V. Richtera.) – Ivana Panochová, Václav 
Richter, Umění a svět. Studie z teorie a dějin umění. Milan Togner 
(ed.), Václav Richter, 1900–1970. Umění 51, 2003, č. 4 s. 339–341. – Václav 
Richter – historik a teoretik výtvarného umění. http://www. europointbrno.cz/ 
vyhledáno 25. 3. 2008. – Bohumil Samek, Václav Richter. Akademický bul-
letin, http://abicko.avcr.cz/cs/archiv/2002/5/obsah/vaclav-richter.html, 
vyhledáno 15. 2. 2009. 
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Poznámky 
1.    Ivana Panochová (rec.), Václav Richter, Umění a svět; Milan Togner (ed.), Václav 

Richter, 1900–1970; Jan Patočka, Dopisy  Václavu Richterovi (rec.). Umění 51, 
2003, č. 4, s. 339–341. 

2.  Václav Richter, K nejstarším dějinám Třeště. ČSPS LXI, 1953, s. 7–37. 
3.  Antonín Kurial, 1907–1983. Vysokoškolský profesor. Architekt, teoretik lidové 

architektury, scénograf. 
 V roce 1965 vydal Atlas moravské lidové architektury. Pro Václava Richtera kreslil 

plány památek architektury. 
4.  Prof. Dr. Jan Patočka, DrCs, Dr. h. c., (1907–1977). Jeden z nejvýznamnějších našich 

filosofů minulého století. Jeho předmětem zájmu se stala fenomenologie, filosofie 
dějin, díla J. A. Komenského, T. G. Masaryka a E. Husserla, česká literatura, umění 
a kultura. Na UK studoval slovanskou filologii, romanistiku a filosofii. V roce 1928 
se v Paříži poprvé setkal s E. Husserlem u něhož a M. Heideggera ve Freiburgu stu-
doval fenomenologii. Po uzavření českých vysokých škol učil na gymnáziu. V roce 
1945 se vrátil na UK, později pracoval v Ústavu T. G. Masaryka, ve Výzkumném 
ústavu pedagogickém, byl editorem ve Filosofickém ústavu Akademie věd. Roku 
1968 se podruhé vrátil na UK v Praze, byl jmenován profesorem, o čtyři roky byl 
penzionován. Byl signatářem Charty 77 a jedním z prvních mluvčích. Po setkání 
s holandským ministrem zahraničí byl opakovaně vyslýchán StB, po jednom 
z náročných výslechů byl hospitalizován a zemřel na mozkovou mrtvici. 

 (Rozsáhlé dílo a spisy viz: http://wikipedia. org/wiki/Jan Patočka) 
5.  Doc. PhDr. Vojtěch Volavka, DrSc., (1899–1985). Historik umění. Na UK v Praze 

studoval (1918–24) dějiny umění a klasickou archeologii. V letech 1920–21 stu-
doval na Vysoké uměleckoprůmyslové škole v Praze. V roce 1946 se habilitoval. 
O dvanáct let později získal doktorát věd. Pracoval jako odborný pracovník 
Moderní galerie v Praze, pracovník ministerstva zahraničních věcí, soukromý 
docent dějin umění Semináře dějin umění MU v Brně, docent UK v Praze, docent 
dějin umění na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě. V Roce 1968 odešel 
do emigrace, působil na univerzitě v kanadském Torontě. Zabýval se českým 
sochařstvím a malířstvím 19. století, malířským rukopisem, historií technologie 
a teorie sochařství. 

6.  Josef Borovička, (1885–1975). Viz: Jiří Lach: „Historik Josef Borovička a českoslo-
venská společnost po roce 1945“, AUPO – Politologica 3 (2004), s. 213–246. 

7.  Univ. prof. Jaroslav Ludvíkovský, (1895–1984). Významný český klasický filolog, 
jeden z průkopníků sudia české a slovenské latinské medievistiky. Narodil se ve 
Střelských Hošticích. Jeho rodina se brzy přestěhovala do blízkého Písku, kde 
absolvoval gymnázium. (Po celý život se Písek stal místem, kam se velice rád 
vracel.) Po studiích klasické filologie na FF UK, působení na gymnáziích v Praze 
a Bratislavě, studijním pobytu v Římě a habilitaci na FF UK byl jmenován profe-
sorem klasické filologie na FF KU v Bratislavě. Děkan FF KU (1937–38), po vzniku 
Slovenského státu byl donucen k útěku z Bratislavy. Ze Slovenska se odstěhoval 
natrvalo do Brna, kde působil na MU až do důchodu v roce 1966 a poté ještě (do 
roku 1973) jako vědecký pracovník. (Viz: http://www. phil. muni. cz/fil/scf/kom-
plet/ludvik. html) 

8.   Jaroslav Ludvíkovský, Univ. prof. PhDr. Václav Richter, Dr. Sc. (1900–1970). Naše 
město, Třešť 1977, č. 1, s. 2. 

9.    Jan Patočka, Dopisy Václavu Richterovi. Praha 2001, s. 239. 
10.    Ibidem, s. 144. 
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11.  Viz Jaroslav Ludvíkovský (pozn. 3), s. 2. 
12.  Viz Jan Patočka (pozn. 4), s. 126. 
13.  Viz Jaroslav Ludvíkovský (pozn. 3), s. 2. 
14.  Viz Jan Patočka (pozn. 4), s. 139. 
15.   Ibidem, s. 152. 
16.  Úplnou  bibliografii, kterou sestavil Zdeněk Kudělka najde čtenář  ve Sbornících  

prací Filosofické  fakulty brněnské university (dále jen SPFFBU): SPFFBU  10, F 5, 
1961, s. 400–406; SPFFBU 15, F 10, 1964, s. 109–110; SPFFBU 19– 20, F 14–15, 
1970–71, s. 343. Dále: Soupis prací Václava Richtera. In: Václav Richter, Umění 
a svět. 2001, s. 395–405. – L. Slavíček, Václav Richter a Lidové noviny. Bibliografie. 
Opuscula Historia Artium F 41, 1997, s. 108–116. 

17.  Archiv Masarykovy univerzity v Brně, fond B 42 [Soupis památek jihlavského okresu], 
torzo /inv. č. 153; 18+29 stran rukopisu a 202 stran strojopisu/. Průběžný text byl 
napsán po r. 1930. Viz: Václav Richter, Umění a svět, 2001, s. 408. 

18.  Vlastivědný sborník Třeště a okolí vydával Kulturní klub města Třeště od roku 1967, 
kdy vyšla dvě čísla. V následujícím roce vyšla opět dvě čísla sborníku, z nich jedno 
bylo jako monografické věnováno třešťským betlémům. Další čísla vycházela  
nepravidelně (1970, 1971, 1973 a 1978).   První redakční radu tvořili František 
Bartůšek, Karel Brázda, Jan Kessler, Jan Kovařík a Jaromír Švarc. Textovou úpra-
vu prováděl Antonín Roháček. Grafická práce Zdeněk Adámek. V letech 1967–
1978 vyšlo celkem osm čísel. Do sborníku svými články přispěli: Jan Kovařík, 
František Bartůšek, Karel Brázda, Jaroslav Polívka, Jaromír Švarc, Alois Pivný, 
František Háva, František Strádal, Karel Dvořák, Antonín Roháček, Stanislav 
Horník, Jindřich Roháček, František Schindler, Antonín Nedbal, Antonín Mareš, 
Josef Chalupský, Alois Procházka, Miroslav Novotný, Gustav Knez, Miroslav 
Vyskot, Jaroslav Ludvíkovský, Rudolf Ježek, Bohumír Valenta. Sborníky se zabý-
valy především historií a přírodou Třeště a okolí. 

19.  Vysokoškolský prof. Igor Zhoř, (1925–1997). Teoretik umění, kritik, publicista, 
pedagog. V roce 1970 byl přinucen z polit. důvodů opustit pedagog. fakultu 
MU, měl zákaz publikování. Textař a scenarista, publikoval pod cizími jmény 
v samizdatových  sbornících. 1990–97 prof. pedagog. fakulty MU, 1993–97 pro-
fesorem fakulty výtvarných umění VUT Brno, děkan této fakulty v roce 1997. 
Významná osobnost brněnské kultury. (Viz: Zhoř Igor, Nová encyklopedie  českého 
výtvarného umění. Dodatky. 2006, s. 862–67.) 

20.  Univerzitní prof. Ivo Krsek, (1922–1993). Historik barokního umění, profesor 
dějin umění na filosofické fakultě MU v Brně. (Viz: Krsek Ivo, Nová encyklopedie  
českého výtvarného umění. 1995, s. 410–11.) 

21.  Petr Porcal, (narozen 1944), emigroval do Rakouska, odtud odešel do Holandska, 
kde studoval dějiny umění. Působí ve Florencii. (Viz: http://www2. rozhlas. cz/
podcast/podcast_porady. php?p_po=328) 

22.  Doc. PhDr. Jaroslav Sedlář, CSc. (Narozen 1936). Historik umění, žák prof. 
A. Kutala a prof. V. Richtera. Specializoval se na umění 19. a 20. století. 

 (Viz: http://www.phil.muni.cz/dejum/content/vyucujici/kdo_byl_kdo. php?#kud) 
23.  Prof. PhDr. Zdeněk Kudělka, CSc, (1926–2000). Historik umění, výtvarný teoretik 

a kritik. Kudělkovo zaměření ovlivnil jednak Albert Kutal, ale především Václav 
Richter, který jej přivedl jako svého asistenta a spolupracovníka k zájmu o dějiny 
románské, barokní a moderní architektury. (Viz: Nová encyklopedie českého výtvar-
ného umění, 1995, s. 434 a http://www. phil. muni. cz/dejum/content/vyucujici/
kdo_byl_kdo.php?#kud) 
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24.  PhDr. Petrů Jaroslav, (1930–2006). Historik umění; publicista. 
25.  http://abicko.avcr.cz/cs/archiv/2002/5/obsah/vaclav-richter.html, vyhledáno 

14. 2. 2009. 
26.  Jan Kovařík, (1894–1975), dobrovolný pracovník městského archivu, vedoucí 

městského muzea v Třešti. Svoje práce otiskoval ve Vlastivědném sborníku Třeště 
a okolí (Z třešťské minulosti; O paliči Pikárovičovi – 1967; Jak došlo k zřízení 
muzea v Třeti; Ze starých kronik  – 1970.) 

27.  První vydání pod názvem Město Třešť a jeho památky vyšlo v roce 1943 v edici 
Poklady umění v Čechách a na Moravě, jako 60. svazek.   Druhé upravené vydání 
pod názvem Třešť vydalo v roce 1970 Krajské středisko státní památkové péče 
a ochrany přírody v Brně. 

28.  V té době Václav Richter řídil Uměleckoprůmyslové muzeum v Brně (1945–48). 
(Od roku 1928 byl nejprve knihovníkem muzea a poprvé muzeum řídil již 
v letech 1938–43.) 

29.  Uměleckoprůmyslové muzeum v Brně bylo založeno po vzoru vídeňského 
Muzea pro umění a průmysl 2. prosince 1873. 

30.  Václav Richter zde přichází s příliš příkrým odsudkem svých předchůdců. Např. 
již v době působení ředitelů – jihlavského rodáka architekta a moravského his-
toriografa výtvarného umění Augusta Prokopa (ředitelem 1883–1893) a Julia 
Leischinga (1893–1922) se muzeum stalo moderní institucí s širokým záběrem 
činností. 

31.  S novým pohledem na nejstarší dějiny Třeště přišel v roce 1953, kdy byla 
v Časopise Společnosti přátel starožitností otisknuta na stranách 7–37 jeho rozsáhlá 
studie: K nejstarším dějinám Třeště. 

32.  Sestra Václava Richtera, pani učitelka Jaroslava Richterová. (1903–1976). 

Ivan Žlůva
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Rodov˘ odkaz malífie Emila Kosy

Když starý třešťský malíř Emil Kosa v roce 1919 umíral ve zcela zjevné 
hmotné bídě a naprostém uměleckém zapomnění, sotva mohl byť jen 
tušit, že jméno Kosa bude nadále znít po řadu desetiletí uměleckým 
světem a nejenom jím. Umíral naprosto osamělý a zklamaný. Děti se 
k němu nehlásily, v jeho chudobě ho nijak nepodpořily a nedostavily 
se ani na pohřeb. Dokonce nejmilejší a nejvíce protěžovaný nejstarší 
syn Emil se písemně odřekl jakéhokoliv přebírání pozůstalosti, která 
obnášela daleko více pasiv než aktiv. Tak na scéně zůstala jen poslední, 
třetí manželka starého Emila Marie, která za svou náklonnost ke sta-
rému nemocnému malíři sklidila jen dluhy a ztrátu svého osobního 
majetku, který si do manželství přinesla. 

Přes to všechno však život Emi-
la Kosy nebyl marný a už vůbec 
ne bezvýznamný. Vedle svého 
skromného osobního příspěvku 
do regionální umělecké tvorby za-
sel dostatečně zjevné kumštýřské 
sémě ve svých dětech a vnucích. Ve 
všech svých deseti dětech se poku-
sil rozvinout s rozdílnými odezva-
mi malířského ducha a dovednosti, 
ale i podnikavost, houževnatost 
a zdravou sebedůvěru, a to byla 
jeho největší neoddiskutovatelná 
zásluha. 
Rodová linie Emilů dospěla až do 
Ameriky a stala se nedílnou sou-
částí tamní umělecké elity. Zatím-
co starší Emil, označovaný nomen-

klaturně jako Kosa Senior, zůstal na 
okraji malířského spektra Kalifor-

nie a je pouze stručně encyklopedicky zaevidován Edanem Hughesem 
v souboru Umělci Kalifornie 1786 – 1940, jeho syn Emil dosáhl ve svém 
oboru fakticky met nejvyšších. I když odhlédneme od jeho profesních 
úspěchů v hollywoodských filmových atelierech, korunovaných zis-
kem zlaté sošky Oskara, jeho úspěšnost a věhlas malíře neztrácí na 
lesku ani čtyřicet let po jeho smrti. Jeho obrazy jsou stále draženy na 
uměleckých aukcích celých Spojených států a ceny obrazů se pohybu-
jí řádově v desítkách tisíc dolarů. Stále jsou pořádány retrospektivní 

hlavními náměty Kosových obrazů byly 
výjevy náboženské – Zmučený Kristus
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výstavy. O Kosovy věci, ať akvarelové či ole-
jomalby je neustálý zájem a po celé zemi má 
řadu oddaných nadšených ctitelů. Kalifornský 
kunsthistorik Gordon T. McClelland mu věno-
val samostatnou monografii, vydanou v roce 
1990 v Hillcrest Press, Inc. v kalifornském Be-
verly Hills. Jedním z nejúspěšnějších sběratelů 
obrazů Emila Kosy Juniora je Martin Medak ze 
San Pedra, který nashromáždil zcela ojedině-
lou sbírku poněkud méně známých Kosových 
malířských děl – více než 300 kreseb, akvare-
lů a pastelů na papíře. Zde jsou zastoupeny ve 
větší míře velmi zdařilé akty a také překvapivě 
rozmanitá tvorba abstraktní. Patřičná zmínka 
o tomto malíři nemůže chybět v žádném sděle-
ní o uměleckém dění v Kalifornii. 
Avšak i další děti starého třešťského všeuměla 
Emila Kosy nezapřely v sobě malířské vlohy, 
více nebo méně v průběhu života uplatně-
né. Druhým nejstarším potomkem třešťské-
ho malíře – bouřliváka byla Angela (Anděla), 
narozená 30. ledna 1878 v salavické německé 
škole. Do svých 35 let žila v domácnosti své-
ho otce Emila Kosy v Brněnské ulici v Jihlavě. 
V roce 1913 se seznámila s Josefem Vrzalem 
(nar. 1878), synem brtnického statkáře Karla 
Vrzala a Františky, rozené Čeloudové. Téhož 
roku v létě se za něho provdala a odstěhovala 
se k němu do Brtnice. Její muž pracoval v Brt-
nici jako hodinářský mistr v domě č. 368. Ona 
sama údajně v obci proslula jako malířka. 
Také Angelin bratr Leo (nar. v Třešti 1879) se stal 
malířem, navíc uznávaným i v cizině. V samot-
né Třešti po něm zůstal obraz Svatého Antoní-
na v kostele Sv. Kateřiny. První malířské pokusy 
dělal zcela nepochybně pod vedením svého otce, 
ale po vojenské službě, když byl dán do zálohy 
jako záložník 81. jihlavského pěšího pluku, se 
zabydlel v Sandhügelgrund č. 4 a pracoval coby 
„uměleckomalířský“ pomocník v Jihlavě. Ve 

pro třešťskou Besedu Mojmír namaloval nejstarší 
Emil Kosa galerii českých velikánů
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svých 24 letech navázal známost 
s ještě ne osmnáctiletou Kateři-
nou Jančurovou, vychovatelkou 
v Jihlavě, dcerou již zesnulého 
jihlavského zedníka Josefa Jan-
čury. V roce 1903 s ní narychlo 
uzavřel sňatek, když poručnické 
povolení nezletilé dívce vystavil 
jihlavský c. k. okresní úřad a po 
prvních ohláškách biskupský 
ordinariát v Brně prominul dru-
hé a třetí ohlášky. V roce 1908 je 
pak Leo Kosa uváděn jako malíř 
v Berlíně, kde zřejmě získal i od-
borné vzdělání na tamní Výtvar-
né akademii, právě tak, jako jeho 
starší a slavnější bratr Emil. Po 
první světové válce se Leo s rodi-
nou přestěhoval do švýcarského 

Curychu a tam rovněž pokračo-
val v malířské dráze, což potvr-

zuje i dobová pohlednice s jeho obrazem alpské krajiny, vydaná nakla-
datelstvím A. Ruegga ve Wallisellen – Zürich. Tato pohlednice, poslaná 
Jenny Kosovou a rodiči jako novoroční gratulace roku 1932 vídeňské 
rodině Josefa Kosy, je uložena ve sbírkách třešťského muzea. 
Josef Kosa, narozený 1888 v Třešti, který žil ve Vídni a pracoval tam 
jako konduktér tramvajových linek, byl též znám jako amatérský malíř, 
stejně jako Růžena (Rosa – narozená 1886 v Salavicích), která se údajně 
umělecky prosazovala v Jihlavě. Nejinak tomu bylo i s mladší sestrou 
Annou (nar. 1889 v Třešti), která byla již ve svých pouhých osmnác-

ti letech označována za umě-
leckou malířku. Faktem ovšem 
zůstává, že dokladů o tvůrčím 
působení méně úspěšných dětí 
starého malíře Kosy je dnes po-
skrovnu, a i ty artefakty, které 
přetrvaly do současnosti, jsou 
kvůli nejasným nebo zcela chy-
bějícím signaturám velmi ob-
tížně určitelné. V depozitářích 
třešťského muzea se nalézá řada 
takových obrazů, ale u řady 

obraz Snímání z kříže namaloval prostřední 
Emil Kosa pro kostel sv. Kunhuty v Kostelci 

švýcarská pohlednice dle originálu Leo Kosy
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z nich se lze řídit pouze odkazem donátora. Značné množství zejména 
náboženských obrazů nemá určení žádné, přestože charakter malby 
by mohl na svůj původ v rodině Kosově poukazovat. 
Zcela jasná a nezpochybnitelná je tvůrčí linie Emilů, k níž lze dohledat 
i dosti doplňující literatury. Že však členové této rodiny dokázali zasáh-
nout do života soudobé společnosti nejen v uměleckém směru, dokládá 
i životní příběh Marie Kosové, dcery Emila Sr., která se stala celoživot-
ní partnerkou významného indo – amerického politika Dalipa Singh 
Saunda a stala se mu výraznou oporou v jeho průkopnické činnosti 

v americkém kongresu. 
Přitom je nutno mít na 
paměti, že i ona byla po 
několik svých dětských 
let řádnou třešťskou 
občankou tak, jak si to 
její otec přál. 
Světlo světa spatřila 
Marie (později uvádě-
ná jako Marian) Koso-
vá v americkém státě 
Massachusetts, v městě 
East Brewster na Cape 

svatební oznámení prostředního Emila Kosy před sňatkem s Jeanne Marés v Paříži

navštívenka Emila Kosy Sr. za jeho pobytu v New Yorku
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Cod dne 5. 8. 1908. Stalo se tak za pobytu rodiny Emila Kosy seniora 
v USA při pracovní příležitosti spolupráce malíře s mistrem Alfon-
sem Muchou na výzdobě Německého divadla v New Yorku. Malíř byl 
tenkrát již podruhé ženatý s Julií Kosovou, když mu první manželka, 
matka budoucího výtečného malíře Emila Jeana, po krátkém souži-
tí v Paříži zemřela na tuberkulózu. Po čase se Marie i se svými rodiči 
a starším bratrem Emilem odstěhovali na Moravu a zakotvili v těsné 
blízkosti Brna, nejprve ve Vinohrádkách a potom v Žabovřeskách. Bylo 
to právě ve Vinohrádkách, kde se Kosovi v září 1910 ocitli a kde byla 
jejich rodina při sčítání lidu zapsána jako podnájemníci domu č. 138 
a tam také otec celou rodinu, včetně malé Marie, označil jako občany 
Třeště. První vzdělávací institucí se tak dětem stala žabovřeská obecná 
škola, v místním rozlišování označovaná jako „horní“. Malý Emil sem 
nastoupil ještě koncem září 1910 a Marie zahájila svou školní docházku 
16. září 1914. Ve svém učebním prospěchu sice nebyla tak brilantní 
jako její bratr, ale i tak svými vysvědčeními s jedničkami a dvojkami pa-
třila k velmi dobrým žákům tamní školy. První světovou válku prožíva-
la v dosti nuzných podmínkách, když otec Emil byl povolán do armá-
dy, a jelikož díky zdravotním omezením byl zařazen do sanitní služby, 
vzal s sebou do záložního lazaretu v tyrolském Hallu i syna Emila. Tím 
rodině alespoň částečně ulevil v existenčních nákladech. V posledním 
roce války začala do stejné žabovřeské školy chodit i mladší sestra Jar-
mila, narozená v roce 1912. Po válce se životní podmínky Kosovy rodi-
ny značně stabilizovaly, otec tvořil jako nezávislý umělec a záhy dostal 

výhodnou nabídku další spolupráce 
s mistrem Muchou v USA. Odplul do 
Ameriky v září 1920 a o několik dní 
později ho následovala matka s oběma 
dcerami, zatímco syn Emil studoval na 
Pražské výtvarné akademii. Dvanác-
tiletá Marie tak opouštěla evropskou 
pevninu, aby se na zbytek života stala 
již jen americkou občankou. 
Do svého nového domova vstoupila 
z paluby lodi Philadelphia dne 27.  září 
1920, ale během plavby z Anglie do 
New Yorku však došlo k osudovému 
setkání dvou mladých lidí, jehož vý-
znam si oba tehdy ještě vůbec nedoká-
zali uvědomit. Matka Julie se za cesty 
seznámila se sympatickým indickým 
mladíkem, který cestoval z chudého mladý Dalip Saund v turbanu

obraz od Emila Kosy Jr. 
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indického venkova za studi-
emi do USA, kde chtěl nabýt 
vědomostí o konzervování po-
travin a tím pomoci své strá-
dající domovině. Julii Kosové 
dělal za dlouhé cesty společní-
ka a vyprávěl o svých plánech, 
aniž věnoval příliš pozornosti 
její sotva dvanáctileté dceři. 
Na americké pevnině se jejich 
cesty rozešly a zatímco mla-
dík směřoval za universitním 
vzděláním, které chtěl ověřit 
i vlastní praxí, rodina malíře 

Kosy po té, co otec skončil své angažmá u Muchovy Slovanské epopeje, 
nalezla své definitivní sídlo v Kalifornii. Starý Emil se úspěšně zavedl 
jako malíř a dekoratér, mladý Emil začínal pomalu stoupat na piede-
stal kalifornské umělecké elity a Marie si pro svoji budoucnost vyvo-
lila učitelskou dráhu. Jejich domov na Sunset Boulevardu se stal mís-
tem debatních schůzek nejen tamních Čechoameričanů, ale i různých 
kalifornských umělců. Otec Emil zde vystupoval nejen jako umělec, 
ale i jako filosof a diskutovalo se o umění, politice, filosofii a rovněž 
i všeobecných problémech světa. Do tohoto prostředí jednoho dne 
přivedl Emil Kosa junior mladého intelektuála, který ho velmi zaujal 
svojí přednáškou na shromáždění Unitářské církve v Hollywoodu. Po 
shromáždění jej oslovil a pozval na návštěvu domova, kde oba rodiče 
se údajně o Indii velmi zajímají. Po několika týdnech se oba mladíci 
opět náhodně setkali v restauraci a Kosa své pozvání domů opakoval. 
Mladý Ind tentokrát pozvání přijal, a když se s rodiči seznamoval, 
poznala v něm Julie onoho spolucestujícího z lodě Philadelphia. Ješ-
tě větším překvapením bylo setkání s Marian, z níž byla nyní krásná 
slečna a talentovaná studentka Kalifornské univerzity v Los Angeles, 
kde se připravovala na pedagogickou kariéru. Mladý Ind velmi rych-
le do nové společnosti zapadl, stal se častým hostem Kosovy domác-
nosti a oblíbeným diskutérem, zejména pro své rozsáhlé literární vě-
domosti, převážně z anglické literatury, ale zaujal též svými citacemi 
z hinduistické a perské poezie. Stále více však recitoval jenom pro sa-
motnou Marii. Záhy se z něho stal rodinný přítel, zvláště potom, co jej 
mladý Emil požádal, zda by se od něho nechal portrétovat v turbanu. 
Mladík souhlasil, přestože svůj turban odložil s příjezdem do Spoje-
ných států, a po několikadenním sezení byl obraz hotov a současně se 
Ind stal takřka členem rodiny. Emil junior sice brzy potom odejel na 

manželé Saundovi u presidenta J. F. Kennedyho
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studia na pařížskou akademii, ale Ind docházel do Kosovy rodiny i na-
dále, pokaždé, když se dostal do města. Jednoho večera manželé Ko-
sovi pozvali mladíka, aby promluvil v Masarykově klubu, jehož byli 
členy. Konala se tam malá slavnost pro různá občanská, diplomatická 
a studentské sdružení a Marian tam jako vedoucí studentské taneční 
skupiny předváděla lidové tance. V té chvíli si mladík uvědomil, že je 
do ní beznadějně zamilován, i když současně cítil velikou nejistotu 
pro své vyznání. Neměl ani domov, ani pracovní místo a v této zemi 
byl pro svůj původ považován za druhořadého člověka, zatímco ona 
byla úspěšná studentka z rodiny uznávaných umělců. Ve svém dvoře-
ní proto dívce nabídl to, co měl – odhodlání a dobré nervy do zdárné 
budoucnosti a především spoustu lásky. Protože rodiče byli známosti 
hodně nakloněni, netrvaly námluvy ani příliš dlouho a uskutečnila 
se svatba. V roce 1928 se tak Marian Kosová provdala za Dalipa Singh 
Saunda, aniž v té chvíli mohla sebeméně tušit, k jak významným po-
vinnostem ji tento vztah vynese. 
Kdo však byl tento stále ještě hodně bezvýznamný a přitom tak snaži-
vý mladý muž? Dalip se narodil v zemědělské rodině ve vesnici Chha-
jalwadi, v kraji Amritsar dne 20. září 1899, ale někteří členové jeho roz-
větvené rodiny se prosadili i ve stavebnictví, zejména jeden z jeho tří 
bratrů Karnail Singh se stal vyhlášeným stavebním inženýrem. Po ab-
solvování základní školy v Amritsaru a střední školy Prince Waleského 
v Jammu získal Dalip roku 1919 matematický bakalariát Pandžábské 
university. Ve studentských letech ho velmi oslovilo učení Gándhího, 
jehož se stal vášnivým stoupencem a hlasatelem. Současně však začal 
hluboce obdivovat amerického presidenta Woodrowa Wilsona, jehož 
proslovy si opakovaně pročítal a v mysli mu utkvěly zejména ideje 
„vytvoření bezpečného demokratického světa“ a „možnost vlastního 
sebeurčení pro všechny lidi“. Dalším studiem se dostal k osobě presi-
denta Lincolna a po seznámení se s jeho životopisem a jeho myšlenka-
mi nabyl dojmu, že jedině v USA může pokračovat v dalších studiích, 
a to navzdory nesouhlasu rodiny. Jeho utkvělou představou bylo na-
studovat v Americe během dvou až tří let konzervování potravin a pak 
se vrátit domů do Indie a zde si otevřít vlastní podnik. Proto se v roce 
1920 vypravil za svými sny a začal studovat na Zemědělské fakultě ka-
lifornské university v Berkeley. Žil skromně na ubytovně sikhského 
templu ve Stocktonu a současně se studiem konzervace potravin ab-
solvoval i kurzy matematiky natolik úspěšně, že dosáhl magisterského 
stupně a pak i doktorátu PhD. Byl velmi aktivní v Hindustánské asoci-
aci Ameriky, takže byl po dvou letech zvolen jejím předsedou. Po stu-
diích se pokoušel získat učitelské místo, ale to se mu nepodařilo a do-
konce musel přijmout i místo předáka sběračů bavlny a potom vystří-
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dal několik pracovišť v konzervárnách. Po těžké 
fyzické práci si však vždy nacházel čas na čtení 
a studium, a to mnohdy při slabém světle petro-
lejové lampy. Z výdělku si dokázal naspořit urči-
tou částku a k ní přidal ještě peníze zapůjčené od 
přátel a pokusil se rozjet vlastní podnik – farmu 
se zeleným salátem v kalifornském Imperial Val-
ley. Dosáhl sice dobré úrody, ale po zboží nebyla 
poptávka, takže podnik zkrachoval a jemu zbyly 
pouze dluhy na několik dalších let. 
Zato v Americké hindustánské asociaci se záhy 
prosadil jako brilantní řečník a representant in-
dických studentů celé Ameriky. Cestoval, řečnil, 

debatoval a tím agitoval za novou samostatnou Indii podle Gándhího 
představ, leč právě pro svůj původ neměl mnoho šancí na získání občan-
ství USA a citelně poznával dopady amerických diskriminačních záko-
nů. Proto mu manželství s Marian, která v té době i s celou rodinou byla 
již naturalizovanou Američankou, velmi napomohlo k získání většího 
respektu i stabilnějšího zakotvení v americké společnosti. Rodiče Koso-
vi sice nepatřili k výrazně bohatým obyvatelům Los Angeles, ale přesto 
dokázali mladým manželům hodně usnadnit další živobytí, když jim 
v těsné blízkosti vlastního domu na Sunset Boulevardu nechali ve sva-
hu postavit nový domek, kde novomanželé trávili příjemné chvíli v kru-
hu přátel, když po roce náhle zemřela Julie Kosová. Byl to nečekaný šok 
a sám Dalip se ve svých vzpomínkách přiznává, že to pro něho byla nej-
tragičtější událost od smrti jeho staršího bratra v roce 1923, neboť ona 
byla po jeho vlastní matce osobou, která na něho měla největší vliv. Ma-
rian dále navštěvovala kalifornskou universitu až do roku 1930, kdy se 
narodil syn Dalip. Otec se stále pohyboval mezi svojí farmou v Imperial 
Valley a Los Angeles, a když bylo dítě schopné cestování, odvezl svoji 
rodinu z města a začali si budovat nový domov na ranči poblíž města 
Westmorland. Pro Marian to byl každopádně veliký krok do neznáma, 
když opustila své blízké a přátele a začala s malým dítětem žít ve stařič-
kém domku bez elektřiny a tekoucí vody. Ona se však rychle dokázala 
postavit ke všem obtížím s náležitým odhodláním a zdaleka netrpěla 
samotou a nudou. Brzy kolem sebe soustředila značný okruh přátel a za-
pojila se hned do několika společenských organizací ve Westmorlandu 
i v Brawley. Krom čtenářských klubů vedla i zájmové spolky, zabývající 
se módou, vařením, organizací kuchyně či nábytku a vedení domácnos-
tí jako takových. Když syn začal chodit do školy v Brawley, Marian se 
aktivně zapojila do práce Rodičovsko – učitelské asociace (PTA) a záhy 
se stala v místě její předsedkyní. Oba manželé Saundovi si rádi zahrá-

Marie Kosová,
provdaná Saundová
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li tenis na školních kurtech. Doma 
si Marian vysloužila přezdívku 
Maize (Kukuřice), která se snadno 
uchytila i u ostatních lidí a zůstala 
ji na trvalo. Vznikla v dobách, kdy 
chránila kukuřičnou úrodu vlast-
ních polí s poplašnou pistolí v ruce 
a odháněla dotěrné ptáky. Pak však 
postihlo Imperial Valley tragické 
zemětřesení a většina školních bu-
dov byla zcela zničena. Tehdy se 
Marian a další aktivisté usilovně 
zasazovali zpočátku alespoň o vý-
stavbu jídelny pro děti a pak o další 
pomoc obětem zemětřesení, včetně 

obnovy sportovišť nebo kulturních zařízení. 
Rodina Saundových se zde rozrostla o dvě dcery Julii a Ellie a pře-
ci nebylo Marian přáno setrvat v Imperial Valley nastálo, neboť se jí 
v říjnu 1942 značně zhoršila alergická pylová rýma, která se jí sice ob-
jevila již při příchodu do Westmorlandu v roce 1930, ale nyní dýchací 
obtíže přecházely až do astmatických záchvatů a v noci musela spát 
vsedě, aby vůbec mohla dýchat. Tehdy lékař rozhodl, že musí změnit 
prostředí a přestěhovat se do Los Angeles. Odešla tedy s dětmi, které si 
na venkově zažily relativně dosti ústrků a rasové diskriminace, zpět 
do velkoměsta. Později v rodině dokonce převládl názor, že to byly 
právě ony diskriminační praktiky vůči Saundovým dětem na west-
morlandské škole, které byly tím zásadním důvodem ke stěhování. 
V Los Angeles Marian ještě rok navštěvovala Universitu a po získání 
bakalářského diplomu nastoupila do školství v Los Angeles jako uči-
telka. V tomto zaměstnání pak pracovala od roku 1945 do roku 1958. 
Syn Dalip vystudoval mechanické inženýrství na Kalifornském tech-
nologickém institutu a později si ještě udělal doktorát antropologie 
na alma mater své matky, Kalifornské universitě, zatímco obě dcery 
se vydaly studiem na téže vysoké škole na učitelskou dráhu zcela po 
matčině vzoru. 
Mezitím otec Dalip intenzivně pokračoval ve své politické a společen-
ské angažovanosti. Již v roce 1930 byl požádán, aby sepsal oponentu-
ru bestsellerové knihy Matka Indie od Kateřiny Mayo, která vyvolala 
značný odpor amerických Indů pro nepřesnou interpretaci indické 
kultury. Dalip tehdy sepsal svoji vlastní verzi s názvem „Moje matka 
Indie“, vysvětlující podstatu hinduistické kultury a získal tím další 
věhlas v americké veřejnosti. Ačkoliv stále nebyl americkým občanem 

rodina Saundových
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a neměl volební právo, od roku 
1932 se angažovaně zúčastňoval 
mítinků Demokratické strany 
a prosazoval aktivní programy 
pro boj s hospodářskou krizí. 
S velkým zadostiučiněním při-
vítal drtivé volební vítězství de-
mokratického prezidentského 
kandidáta F. D. Roosevelta. Da-
lipovým hlavním podnikáním 
však bylo zemědělské snažení 
na více než dvěstěhektarové far-
mě, kde s různými úspěchy pěs-
toval zeleninu, vojtěšku nebo 
jen seno. Opakovaně však zaží-

val rasové ústrky. Při jedné schůzi westmorlandské obchodní komory 
v Grand Canyon ho odmítli vpustit do hotelu s předem rezervovaným 
pokojem a musel tehdy přespat v autě. Jindy zase měl promluvit na 
mítinku ve Stocktonu, ale večer do rezervovaného hotelového pokoje 
pustili jen Marian a odmítli Dalipa se synem, takže rodině nezbývalo 
než okamžitě z města odjet. Dalip si však na diskriminaci nikdy nestě-
žoval a dokonce o ní ani nechtěl mluvit. Když se po roce 1946 začaly 
uvolňovat imigrační zákony, Dalip se peticemi intenzivně zasazoval 
o další liberalizaci, přičemž sám velmi usiloval o získání občanství 
USA. Řadu právních a majetkových úředních úkonů totiž mohl dělat 
jen jménem své manželky Marian. Konečně v roce 1949 se mu občan-
ství podařilo získat a rok nato již byl zvolen soudcem Westmorland-
ského okrskového soudu, avšak dodatečnými právními kličkami byl 
tohoto postu zbaven. Definitivně se soudcem tohoto soudního dvora 
stal v roce 1952 a setrval v něm až do své resignace v lednu 1957. Z voleb 
roku 1952 se traduje humorná historka, že k němu tři dny před volba-
mi přišel jeden z jeho nesmiřitelných oponentů a tázal se ho: „Doktore, 
když budete zvolen, dáte nám turbany nebo si je budeme muset koupit, 
když budeme předstupovat před Váš soud?“ Na to mu Dalip odpověděl: 
„Příteli, vždyť mne znáš, že jsem tolerantní člověk a nestarám se o to, 
co má kdo na hlavě. Ale zato mne zajímá, co má kdo vevnitř. “ 
Jako smírčí soudce proslul coby nesmiřitelný bojovník s prostitucí, 
když odmítl nadále tolerovat notoricky známou westmorlandskou 
uličku lásky a uděloval prostitutkám pokuty až 1.000 dolarů nebo je 
posílal do vězení. Jelikož šlo většinou o Mexičanky, nelegálně opako-
vaně přicházející do města, pobízel pohraniční policii k raziím v ne-
věstincích a trestání prostitutek za potulku. Když nechal na rok uvěz-

manželé Saundovi s premiérem Néhrúem
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nit majitelku nevěstince a její manžel po kauci utekl, nastal soumrak 
„okrsku s červenou lucernou“. Během Saundovy soudcovské funkce 
pak tento okrsek zanikl zcela. 
Časem se Saund stal v Imperial County velmi známou osobností, uzná-
vanou hned z několika důvodů. Předně to byl aktivní politik Demokra-
tické strany, jako smírčí soudce si vysloužil přídomek „Soudce Saund“, 
avšak úctyhodné byly i jeho podnikatelské aktivity. Byl nyní již úspěš-
ným velkým farmářem a distributorem chemických hnojiv a vydělá-
val čtvrt milionů dolarů ročně. Vzhledem k tomu, že již od roku 1951 
byl členem oblastního výboru Demokratické strany a měl zkušenosti 
z kampaně demokratického kandidáta Bruce Shangle pro kongresové 
volby, rozhodl se Dalip v roce 1955 vstoupit do volební kampaně do 
amerického Kongresu. Tehdy mu hodně pomohla i rodina, zejména 
Fred Fischer, manžel dcery Julie a Dorothy Saundová, žena Dalipa ju-
niora. Intenzivní kampaň ve stylu přesvědčování „od domu k domu“ 
nakonec slavila svůj úspěch. V primárkách Demokratické strany nepo-
mohlo jeho protivníkovi Karl Kegleymu ani poukazování na Saundův 
cizinecký původ ani neúspěšné podnikatelské začátky. Dalip snadno 
prokázal své vždy korektní jednání, svou vášnivou oddanost americké 
demokracii již od svého příjezdu do USA v roce 1920 i to, že při svém 
bankrotu řádně vyplatil všechny věřitele. Primárky nakonec jasně vy-
hrál a svou kandidaturou vzbudil zájem i daleko za hranicemi Kalifor-
nie. Daleko ostřejší boj pak nastal s republikánskou protikandidátkou 
Jacquelinou Cochran Odlumovou, majitelkou salonu krásy v Chicagu 
a populární aviatičkou, manželkou Floyda Odluma, významného fi-
nančníka. Odlumová opět poukazovala na Saundovo cizáctví a zdů-
raznila, že zřejmě nebude podporovat republikánského presidenta 
Dwighta Eisenhowera, zatímco ona se osobně s presidentem zná. Bě-
hem široce vedené debaty Saund poukázal na několik důležitých cílů, 
jako byl imigrační zákon nebo program péče o půdu. Podpořil Eisen-
howera a potlačil požadavky o farmářské dotace. Zatímco ona v kam-
pani létala letadlem, on jezdil autem. Ve volbách nakonec dostal Saund 
o 3.300 hlasů více a rázem se stal mezinárodní celebritou, protože use-
dl do Kongresu jako vůbec první poslanec asijského původu. 
Saundova mimořádná pozice, právě tak jako výborná orientace v me-
zinárodních záležitostech ho od počátku předurčily k zařazení do 
Zahraničního výboru Kongresu. Za celou svou šestiletou kariéru 
kongresmana platil vždy za velmi aktivního a pracovitého poslance. 
Jeho práce byla označována jako „liberální agenda“, ačkoliv nikdy 
nepřipouštěl extrémní liberalismus a on sám své konání v Kongresu 
shrnul během druhého funkčního období v roce 1960 do  knihy „Kon-
gresman z Indie“. Byl hlasatelem „adekvátní národní obrany“, která by 
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neměla podléhat diktátu státního roz-
počtu a současně vyzýval vládu, aby se 
více snažila dostat svět na svou stranu, 
jako to činil komunistický blok. Pro-
sazoval svobodné podnikání a hlavní 
sílu Ameriky v celé její historii viděl ve 
stejných podnikatelských příležitos-
tech všech. Malé podniky označoval za 
páteř obchodního světa. Zasazoval se 
o podporu zemědělství, které sice sou-
střeďovalo 13 procent obyvatelstva, ale 
dostávalo jen šest procent ze státních 
příjmů. Prosazoval větší federální pod-
poru zavlažovacích programů i hledá-
ní podpůrných vodních zdrojů v jižní 

Kalifornii. Saund měl nepřekonatelné osobní charisma, které dokáza-
lo odvracet všechny rasové útoky a nedůvěru. Jeho ideologické postoje 
a zmíněné vlohy se dokonale uplatnily v roce 1957, když jako emisar 
Sněmovny representantů navštívil státy dálného východu, včetně rod-
né Indie. Na cestě ho doprovázely manželka Marian a dcera Ellie a je-
jich první zastávkou bylo Tokio. Pak zavítali na Taiwan a tam Saund 
ocenil opozici vůči komunistickému režimu v Číně a poté v Saigonu 
upozornil na špatné americké finanční kontrakty ve Vietnamu. Při 
návštěvě Indonésie snadno prohlédl diktátorské praktiky Sukarnovy 
a zaznamenal neklid mezi tamním studentstvem. I v Singapuru a na 
Filipínách pozoroval problémy se zaváděním demokratických metod 
vlády. Naprostá euforie propukla při návštěvě Saunda v Indii, kde byl 
oslavován davy lidí právě tak jako zdejší elitou. Bouřlivé ovace proběh-
ly v Kalkatě, New Delhi a Bombaji, vřele byl uvítán na Pandžábské uni-
versitě i v rodném Chhajalwadi. 
Při dalších volbách do Kongresu v letech 1958 a 1960 zvítězil Saund s na-
prostou převahou ziskem více jak 60 procent hlasů. Hektické pracovní 
vypětí se však muselo odrazit na jeho zdraví. Když zahajoval kampaň na 
svůj čtvrtý mandát v květnu 1962, postihla ho během letu do Washing-
tonu těžká mozková příhoda. Rodina a realizační tým se však intenziv-
ně snažili zakrýt jeho postižení a trvali na pokračování aktivního po-
litického života, takže nakonec vyhrál nominaci Demokratické strany, 
přestože se na veřejnosti vůbec neukazoval. Pravda o jeho zdravotním 
stavu však stále více vycházela najevo, a tak jej přišla do nemocnice na-
vštívit delegace z Kongresu, která zkonstatovala, že Saund nemůže stát 
ani mluvit. Tento fakt byl rychle veřejně publikován a v nastalých vol-
bách zvítězil republikánský kandidát Pat Minor Martin. 

manželé Dalip a Marian Saundovi
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Snaživá a oddaná manželka Marian se poté vrátila k učitelskému povo-
lání a působila na školách v Los Angeles. Svůj volný čas věnovala těžce 
postiženému manželovi po celou jeho poslední dekádu života. Po re-
habilitaci nakonec dokázal s pomocí průvodce i chodit, ale řeč se mu 
již nikdy nevrátila. Zemřel 22. dubna 1973, ale je dodnes připomínán 
v americkém veřejném životě pro své zásluhy o společenský pokrok. 
Syn Dalip Saund Jr. prodělal jako důstojník Korejskou válku a později 
tragicky zahynul při nehodě sportovního letounu. Obě dcery se sta-
ly učitelkami, Julie se provdala za věhlasného oceánografa Freda Fis-
chera, s nímž měla čtyři syny, kteří žili v Kalifornii a Ellie, provdaná 
Fordová měla syna a dceru. Marian Saundová, rozená Kosová, dožívala 
svůj život u dcery Julie v San Diegu a s jejím koncem života 25. května 
1997 mizí i jméno Kosa, jméno pokračovatelů z rodu dávného třešťské-
ho všeuměla, z řad obyvatelstva Spojených států. 

Přemysl Fučík
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Vzpomínky na léta dûtství

Vedle snahy přiblížit čtenáři historické události a významné osobnosti v nauč-
ných článcích, které autor podpírá písemnými prameny a sbíráním historických 
střípků v archívech nebo muzejních depozitářích, stojí neopomenutelně samotné 
svědectví přímých účastníků. Události a obrazy zaváté tokem času vystupují ve 
vyprávění pamětníků a jsou pro paměť města důležité, neboť uchovávají auten-
tické dojmy a zážitky, které žádná kronika ani archiv nezachytí. Jedním tako-
vým svědectvím jsou vzpomínky na dětství paní Lidmily Vokřínkové. 

Dětství jsem prožívala v Třešti ve třicátých letech minulého stole-
tí spolu se sestrou o rok mladší a s maminkou, jež byla téměř 50 let 
vdovou. Starala se o nás a také o domek, zahradu a políčko, které nám 
dávalo obživu. Práce to byla těžká, za kravské potahy musela maminka 
na oplátku pomáhat v sousedních hospodářstvích. Ve školních letech 
jsme už také pomáhaly na polích spolu se sestrou. Naše políčko bylo 
dosti vzdálené, nacházelo se před lesem směrem ke Stonařovu. K lesu 
vpravo vedla polní cesta zvaná Kmentovka, jež byla v 50. letech rozorá-
na. Tam byla políčka sousedů, jak se říkalo domkářů, která oddělovaly 
meze, jež nebyly v té době rozorané. K lesu na Pouště vedla pěšina od 
Křížové cesty kolem Katova kamene ke Krebsovu křížku. K našemu 
políčku patřil i palouk, tam jsme 2x za rok sušily seno a otavu pro kozy 
na zimu, ale i čerstvou trávu žala maminka srpem do nůše na kame-
nité mezi. Zvláště za červnových podvečerů se na mezích červenaly 
lesní jahůdky, ty jsme sbíraly a mívaly k večeři s mlékem a chlebem 
jako zdravé „lahůdky“. Vždy jsme se zastavovaly u Krebsova kříže se 
dvěma lípami, zdobily ho polními květinami, pomodlily se s mamin-
kou, zazpívaly a tak večer spokojeně usínaly po dobře vykonané práci. 
A když nastal podzim, byly to pastvy na sklizených polích, ohníčky 
s opékáním bramborů v družné prosté zábavě s povinnostmi. 
Neděle jsme světily účastí na nedělní bohoslužbě ve farním kostele sv. 
Martina. Na polích se nepracovalo, jen v nutných případech před bouř-
kou, aby se seno či obilí sklidilo za sucha. Odpoledne bývalo požehná-
ní. Po krátké pobožnosti chodívali sousedé nebo i občané z města na 
procházku k lesu také kratší pěšinou zvanou „Farářka“, a to od křižo-
vatky druhého zastavení křížové cesty kolem Roháčkových a farských 
polí, odkud byl rozhled do okolí na obzoru se Špičákem. Pěšina kon-
čila u silnice a lesa s houštinami, vpravo se říkalo „Dolní tály“ a pak 
selské lesy a lesíky, vlevo „Horní tály“, kde se mohlo na“Kiliánku“ až 
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k bývalé hájovně „U sušárny“ k ryb-
níku, kde jsme se koupaly a zvláš-
tě o prázdninách sbíraly lesní plody. 
Také jsme sbíraly za malý poplatek na 
kmenech smrků lesní škůdce – můry. 
Vždy tam byla užitečná práce, pomoc 
a potom teprve odpočinek a hry. 
Na podzim, jakmile začalo padat listí 
v zámeckém parku, vzkázal zahrad-
ník mamince, aby přišla pomoci 
shrabovat spadané listí. Byla ráda, že 
si může přivydělat. Do zámeckého 
parku, kam mimo zaměstnance nebyl 
přístup, brávala nás obě s sebou, ale 
připomínala nám, že si musíme hrát 
tiše. To jsme sbíraly například buk-
vice či žaludy a z větviček si stavě-
ly „zahrádky“. Při této sezónní práci 
maminky jsme vídávaly paní baron-
ku Kristinu Sternbachovou, rozenou 
Dubskou, při procházkách alejí par-
kem od zámku k horním vratům za 
doprovodu pěti psů – dog. Vraty vyjíž-
děl lokaj v létě s kočárem s pány nebo 
baronesami k lesu a v zimě se saněmi 
kolem studánky u silnice. Pamatuji si, 
že shrabané listí v kupkách pak odvá-
žel deputátník s volským potahem ke 
kompostování. Kompost se využíval 
v zámeckém zahradnictví, které bylo 
u kaštanové aleje. Jak se vše změnilo, 
zvláště v době po válce! Jenom vzpo-
mínky zůstávají. 

 Lidmila Vokřínková
 březen 2009

sestry p. Vokřínková a Salamánková, 
v Třešti v červnu 1931

sestry p. Vokřínková a Salamánková 
červenec 1943, po sv. biřmování 
u kostela sv. Martina
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Zimní radovánky

V době mého dětství bývala v Třešti tuhá zima a také sněhu napadlo 
více než nyní. Zimní radovánky bývaly chudé, ale radostné. Každou 
volnou chvilku trávily děti venku, neznaly rádio ani televizi. 
Naše rodina bydlela nad zámeckým parkem na kopci u silnice směrem 
na Stonařov a odtud se dalo dolů do města výborně sáňkovat. Již v pro-
sinci v adventu jsme se svezly se sestrou ráno na roráty do kostela na 
sáňkách. Udělal nám je tatínek. Ty jely! Auta nejezdila, jen občas přeje-
la po silnici tatra pana doktora Dvořáka, když jel k nemocným. Mohlo 
se proto sáňkovat na silnici. Navíc byla hodně uježděná. A tak jsme 
mohly na saních závodit. My jsme se sestrou ujížděly první, nikdo nás 
nepředjel, jen někdy to byl Pepík Ženíšků, který měl sáně železné. Jak 
nám tváře hořely mrazem a radostí!
Nasedalo se u studánky a sjížděly jsme kolem kostela až dolů na Hráz. 
Když mrzlo, sáňkovalo se i večer při měsíčku. To tu byla mládež také 
z města. My jsme neznaly dlouhé kalhoty ani tepláky, nosily jsme 
silné, doma pletené punčochy, a tak jsme se musely hodně rychle 
pohybovat, aby nám nebyla zima. 
Po silnici jezdívaly také koňské potahy s velkými saněmi ze Stonařova. 
Svážely na pilu klády, a když se vracely, to byla příležitost, abychom 
si na ně počkaly, připřáhly si sáňky a svezly se nahoru do kopce až 
k lesu. 
Vzpomínám si na jednu příhodu, kdy jely ze zámku panské saně s kor-
bou s baronesami na vyjížďku k lesu. My jsme nemeškaly a připřáhly 
jsme si sáňky. Pěkně jsme se vezly. Kočí pan Šplinar však práskl do koní, 
asi nás vzadu neviděl, a my jsme ujížděly. Dostaly jsme ale strach, kam 
až nás zaveze – někam daleko – a tak jsme začaly volat. Musel zastavit, 
my jsme odpřáhly sáňky a šťastně jsme se svezly po silnici dolů. 
Se zvýšeným provozem postupně sáňkování po silnici přestalo a po 
válce se začal pro sáňkování využívat pěkný, i když prudký terén 
v zámeckém parku, kde se sáňkuje dodnes. I lyžuje. My jsme lyže 
neměly. Dobrá sousedka mi je z půdy půjčila. Vázání měly na řemínky. 
Když přijela její vnučka, lyžovaly jsme spolu na pláních u Kroutilovy 
myslivny. Byla jsem šťastná, že mohu jezdit na lyžích. 
A co brusle? Ty jsem měla na kličku. K nim mi zhotovil kožené boty 
obuvník pan Bílý. Pro maminku to bylo těžké mi je pořídit, ale moc 
jsem si je přála. Bruslily jsme na Novém rybníku – to byla plocha! 
Místní pivovarníci tam také ledovali. 
A když zamrzl Na Hrázi „kanál“, rozlila se levá část Třešťského potoka, 
takže jsme bruslily i tam. Před Vánocemi tam chodila i baronesa Polly. 
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Povídaly jsme si, co by která chtěla od Ježíška. Velmi jsem se podivila, 
když řekla, že by si přála harmoniku. Když sem po letech přijela její 
sestra Nora, tak jsem se jí o tom zmínila. Ptala se, zda–li ji dostala. To 
mi však nebylo známo. 
A tak často vzpomínám a porovnávám, jaké dnes mají děti krásné 
zimní vybavení, o němž se nám ani nesnilo. Kéž by si toho dovedly 
vážit! Vždyť v početnějších rodinách jim rodiče vše těžko pořizují. 
A taková sportovní výstroj není levná záležitost. 

 Lidmila Vokřínková

zimní Třešť, foto Hana Novotná
15. 2. 2006

zimní Třešť, foto Hana Novotná
15. 2. 2006
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Pfiíbûh ze zámeckého parku
/mÛj pfiíspûvek do kroniky mûsta/

Byl to zajisté výjimečný člověk, ten náš pan učitel Václav Hlávka. 
Snažil se nás připravit na život nejen prezentací svých obdivuhod-
ných výkonů, ale zejména i optimismem s vizemi budoucnosti. K jeho 
mimořádným fyzickým kouskům patřila mimo jiné kaskadérská jízda 
na kole v městském parku, který projížděl s nohama na řídítkách a při-
tom četl zajímavou beletrii. I když jsem tento mimořádný výkon nikdy 
neviděl, nám žákům čtvrté třídy základní školy jej několikrát opa-
koval, aby vzbudil větší respekt v našich očích. A také nás při našich 
„školních finančních propadech“ neopomněl pravidelně utěšovat, že 
brzy přijde éra komunismu, kdy takové „nepodstatné“ věci jako jsou 
peníze, budou nenávratně minulostí. 
 
Nevím, do jaké hloubky mi všechny tyto „poklady výuky“ byly v živo-
tě prospěšné a inspirující, ale několik zážitků mi ze školních lavic 
ještě zůstalo. Zajisté však vím, že několik borců naší třídy jízdu na 
kole s nohama na řídítkách vyzkoušelo. V následujících dnech ale pár 
školních lavic dočasně osiřelo...

Příběh, který se mi zapsal do vzpomínek, nečerpá sice ze zážitků mezi 
tabulí a školními lavicemi, ale přesto stál za to. 

Jednoho prozářeného listopadového odpoledne v jednapadesátém 
roce (minulého století) se náš pan učitel Hlávka rozhodl přispět k úkli-
du zámeckého parku. Rozhodnutí jistě chvályhodné, a tak místo míčů 
do tělocviku jsme vzali do rukou pořádné hrábě a vrhli se do hrabání 
listí. Hromady se úctyhodně kupily, rychle přibývaly, a tak když se do 
parku začalo vkrádat odpolední šero, došlo k naší radosti k jejich zapá-
lení. Park se rychle proměnil v rituál dýmajícího bojiště a úctyhodné 
vatry dokreslovaly listopad se vším všudy. 
To, co nás pány kluky nemohlo nechat „chladnými“, byla pochopitel-
ně kaskáda trumfů odvahy v proskakování těchto mohutných sloupů 
kouře. A tak to šlo jeden za druhým, rozběh, skok a kotoul na druhé 
straně – vlastně také kus kvalitního tělocviku. Nutno ale připomenout, 
že vše se dělo za zády našeho pana učitele, jinak pečlivého ochránce 
školní zvěře. Pochopitelně, že mě heroické výkony mých spolužáků 
nenechaly v klidu, a tak jsem s nekontrolovatelnou klukovskou eru-
dicí začal proskakovat a vršit výkony jeden za druhým, až to přišlo, 
co vlastně muselo přijít. Ráz, dva, tři, několik kroků rozběhu. BÁC. 
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Náraz do protějšího, v dýmu schovaného skokana a já borec s menší 
razancí či hmotností jsem se ocitl uprostřed dýmající vatry. Asi jsem 
mocně vykřikl a pan učitel, který byl díky Bohu nablízku, se sukovicí 
v ruce pohotově přiskočil, následoval pořádný nápřah a přesný zásah 
do mého doutnajícího zadku. Skvěle mířený úder mě vymrštil z ohně 
a „odhodil“ do bezpečí. Sice nevím, jestli jsem ještě přitom stačil udě-
lat kotrmelec, ale myslím, že pokud ano, na jedničku by jistě nebyl... 
Jaká následovala korespondence mezi školou a mými rodiči si již 
nepamatuji, ale propálené kalhoty a několik puchýřů mi vrylo do 
paměti jiskřivé vzpomínky přetrvávající do dnešních dnů. 

Jan Radkovský
v Třešti, v listopadu L. P. 2008

v Třešti – foto Hana Novotná, leden 2005 Zámek z parku – Petr Mirčev, olej

zamecký park v Třešti – Z. Bláha, kresba
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ZAPOMENUT˘ UãITEL A LEGIONÁfi

Kdo z občanů Třeště a okolí si vzpomene,že na schodišti 1. měšťanské 
školy na Moravě (dnes SOŠ a SOU v Třešti) se nachází pamětní deska 
odhalená 1. července 1923 učiteli a legionáři Františku Kabelkovi. 

Školní kronika z roku 1923 tuto událost popisuje následovně. 1. čer-
vence konala se školní slavnost na paměť 50. výročí založení chlapecké měšť. 
školy v Třešti, k níž činně připojily se i naše oba učitelské sbory. Současně 
konalo se odhalení pamětní desky učiteli rus. legionáři Františku Kabelkovi,k-
terý tu na chlapecké obecné škole v letech 1910–1914 působil a jako vzorný, 
nadšený Sokol a cvičitel žactva ve zdejší jednotě Sokolské vděčnou paměť si 
získal. Deska pořízena byla péčí spojených učitelských sborů a podnětu řed. 
Arn. Dvořáka,provedena umělecky v telčské Lidové malírně, (dle návrhu prof. 
Frant. Fromka) a zasazena nad 1. odpočívadlem schodiště v chlapecké škole. 
Ke slavnosti sešlo se mnoho hostí, býv. žactva měšť. škol, městská rada,starosta 
Dr. Frant. Richtr,místní škol. rada, příbuzní Kabelkovi (matka, sestra, bratr) 
ze Střížova aj. Poněvadž pršelo, konala se slavnost jen v budově školní. Za uči-
telstvo promluvil řed. a okr. škol. dozorce Arn. Dvořák, za Sokolstvo br. učitel 

pamětní deska na schodišti školy
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upomínka na odhalení pamětní desky (titulní stránka)



41

Jan Liška / správce čes. menš. šk. v Kostelci /. Náklad na desku činil : malírně Kč 
1200.–, jiná vydání Kč 171. 75, celkem Kč 1371. 75 h. Kéž přetrvá věky a splní 
poslání, jež jsme měli na mysli, když jsme ji pořizovali. Mládeži, naše naději, 
nezklameš nás?
František se narodil 28. dubna 1887 ve Střížově u Jihlavy v domě č. 5 
manželům Františkovi a Kateřině Kabelkovým. Otec byl rolníkem 
a starostou obce. František měl ještě čtyři sourozence. Nejstarší bratr 
Josef později hospodařil na rodném domě, mladší sestra Marie se pro-
vdala za rolníka J. Doležala ve Střížově č. 16. Bratr Rudolf, žák průmys-
lové školy, padl v Haliči roku 1916 a nejmladší Stanislav byl po 1. světo-
vé válce strážníkem na Slovensku. František chodil ve Střížově do školy 
v letech 1893–1898, potom do měšťanské školy v Třebíči do roku1902. 
Od roku 1902 do roku 1906 navštěvoval učitelský ústav v Poličce. 
O jeho povaze víme, že byl tichý a pracovitý. Potvrzuje to jeho cesta 
do Brna k učitelské zkoušce, kam jel sám a když nebyl přijat, ačkoliv 
zkoušku úspěšně absolvoval, jel druhý den absolvovat novou zkoušku 
do Poličky. Zde opět zkoušku úspěšně vykonal a byl konečně přijat. 
Následovalo učitelské místo v Brtnici, kde učil 3 roky, v Hovoranech 
u Hodonína (1 rok), v Prostějově (0,5 roku) a nakonec v Třešti od 1. září 
1910 do 1. srpna 1914. Zde se také oženil s Boženou Lhotskou naro-
zenou 19. 5. 1891, dcerou ředitele měšťanské školy v Třešti. Bohužel 
rodinného štěstí si užíval jen krátce, protože vypukla 1. světová válka 
a František musel narukovat. 

na studiích v Poličce rodný dům – fotografováno v roce 2009
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z doby učitelování v Třešti

jako vojín pěšího pluku č. 81, Jihlava (Kabelka v druhé řadě od shora, druhý zleva)
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Dochovala se zpráva manželce, 
kde píše, že jejich odjezd na fron-
tu je odložen na neurčito a do 
Tirol že nepojedou. Nakonec se 
jeho osudem stala ruská fronta, 
kde se dostal v roce 1914 do zaje-
tí. Zpráva MNO ze dne 18. ledna 
1921 č. j. 141519 uvádí jako vstup 
do legií datum 22.  listopadu 1917. 
Nejprve jako prostý vojín, poz-
ději jako desátník střelec sloužil 
u 8. střeleckého pluku ve 12. rotě. 
Až do jeho smrti o jeho dalších 
osudech jako legionáře na ruské 
frontě prakticky nevíme nic. Jeho 
osud se naplnil na daleké Sibiři, 
kde u stanice Jaja byl při stráži 
mostu ve strážním domku zákeř-
ně přepaden bolševiky a s něko-
lika svými druhy zabit. To vše se 
stalo 23. června 1919. Pohřben je 
v Mariinsku ve společném hrobě. 

František (vlevo) s přítelem ve Vladivostoku

most na řece Jaja, křížkem označen domek kde byl František s druhy zabit
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pohřební průvod na náměstí v Mariinsku

mrtvý František leží druhý z levé strany, nad ním bratr Stanislav
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na hřbitově

pomník nad společným hrobem
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Františka Kabelku si na závěr této krátké procházky jeho životem při-
pomeneme ještě jedním zajímavým dopisem, který se dochoval (viz. 
předchozí tři stránky). Je škoda, že přesně nevíme v kterém roce byl 
napsán a komu. Ale to není tak podstatné, důležitý je obsah, který plně 
vypovídá o vysokých morálních vlastnostech tohoto bezesporu zají-
mavého člověka. I když nebyl třešťským rodákem, určitě patří mezi 
významné osobnosti Třeště a okolí a je škoda, že byl dlouho opomíje-
nou osobou tak jako i několik dalších. 

Jan Morkus st. 

Použitá literatura:
Muzeum Vysočiny Třešť – školní kronika z roku 1923
Učitel-legionář František Kabelka – nákladem Sokola v Třešti 1923
Archiv autora
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Stonafiovské oslavy
200. v˘roãí pádu meteoritÛ

Jak dokládají písemné zprávy, byl pád meteoritů ve Stonařově a jeho 
okolí pro účastníky zcela výjimečným zážitkem, přírodní jev vzbudil 
velký zájem veřejnosti a stal se světově proslulý. Meteoritům se dostalo 
široké odborné pozornosti a vlivem popularizace je událost v místě tr-
valou součástí historického povědomí. 

Z historie
Pád stonařovských meteoritů, na rozdíl od některých jiných podob-
ných přírodních jevů ve své době, byla událost, která měla výhodu, 
že byla včas prozkoumána na nejvyšší možné úrovni a dostalo se jí 
ihned široké publicity. K tomu přispěly šťastné náhody v podobě příz-
nivých okolností, jako byla poloha pádového území na důležité a hoj-
ně využívané komunikaci – erární komerciální silnici Praha–Vídeň, 
umožňující šíření zpráv velkou rychlostí, značné množství naleze-
ných meteoritů dokládající přesvědčivě událost, přítomnost průkaz-
ných svědků a hlavně objevení se správné osoby v odpovídající dané 
situaci, rozhodující pro další vývoj a osud spadlých meteoritů. 
Za jasného rána 22. května 1808 bylo obyvatelstvo ze stonařovské 
farnosti nalézající se právě na cestě do kostela překvapeno hromový-
mi údery podobajícími se výstřelům z děla nebo těžkým úderům na 
obrovský zvon. Ihned nato se objevila mlha, podle jednoho zápisu 
světle červená, a z oblohy začaly padat za ostrého hvízdání a syčení 
kameny s lesknoucí se tmavou kůrou nebo jejich úlomky s popelavě 
šedým vnitřkem. Úkazy spojené s otřesy vzduchu a země trvaly šest 
až osm minut, mlha se vytratila teprve během dopoledne. 
Pádovým územím projížděl po císařské silnici následující den dok-
tor práv Augustin Wagner, který získal od stonařovského kaplana 
jeden kámen na ukázku a odevzdal jej 25. května Dr. Karu Schrei-
bersovi, řediteli c. k. sbírek přírodnin ve Vídni. Ve stejný den, po pří-
mluvě vrchního komořího Rudolfa hraběte Wrbna–Freudenthala 
u císaře Františka I., byli Schreibers spolu s Dr. Aloisem Widmann-
stättenem, ředitelem c. k. sbírek továrních výrobků ve Vídni, jmeno-
váni členy vyšetřující komise. Dne 26. května byla vyslána poštovní 
štafeta s dvorským dekretem přikazujícím jihlavskému krajskému 
hejtmanu Antonu Hussovi, aby se jako třetí člen podílel na šetření. 
Téhož dne v noci odjeli oba komisaři z Vídně, do Stonařova dorazili 
v poledne 28. května a ihned zahájili činnost, ve které pokračovali 
ještě celý druhý den. S úředně potvrzenými svědeckými výpověďmi 
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a získanými meteority pak odje-
li do Brna, kde nechal Schrei-
bers otisknout první novinovou 
zprávu. Ve středu 1. června, je-
denáctý den po události, se oba 
vrátili do Vídně. Během cesty si 
Schreibers vedl osobní deník, do 
kterého zapsal přes sto dalších 
neformálních svědectví. 
Další pátrání po tehdy nenale-
zených meteoritech muselo být 
odloženo vzhledem k pokro-
čilému vegetačnímu období až 
na dobu po žních a podzimní 
sklizni. Tehdy se uskutečnilo 
dvojí vyhledávání nařízené kraj-
ským hejtmanem a tak se počet 
nalezených kamenů rozšířil na 
66 kusů o přibližné hmotnosti 
52 kg. Schreibers uveřejnil v no-
vinách a odborném časopise prv-
ní zprávy o přírodním jevu ještě 
téhož roku, v následujícím popis 
vybraných meteoritů a v samo-
statné publikaci se k události 
vrátil znovu v roce 1820. 

Povědomí o meteoritech v mís-
tě pádu
Již Schreibers zdůrazňoval mož-
nost nalezení dalších meteori-
tů a připomínal, že od události 
nepřestal pátrat po informacích 
o později objevených. Od začát-
ku trvá zájem o meteority a sna-
ha o jejich vyhledání. 
Při 150. výročí události 22. květ-
na 1958 byl ve Stonařově po celý 
den vystaven exemplář meteo-
ritu z Krajského vlastivědného 
muzea v Jihlavě (obr. 1) a veřejnost 
vyslechla několikrát opakovanou 

obr. 1   Meteorit vystavený v roce 1958. 

obr. 2   Výzva ke hledání meteoritů. 
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zprávu o průběhu pádu v místním rozhlasu. Stejný text týž den vysí-
lal Československý rozhlas. 1 Tehdy vyzval Dr. Emanuel Michal pro-
střednictvím oběžníků obyvatelstvo ve všech místech pádového pole, 
aby uskutečnilo pátrání. Ve Stonařově hledali dospělí a žáci školy. 2  

Pro snazší identifikaci kamenů posloužil již zmíněný vystavený mete-
orit. Z pozemků katastru Stonařova i okolních obcí bylo sneseno velké 
množství kamenů, avšak bezvýsledně. Jedině terénní sběratel Pavel 
Chlupáček nalezl u Stonařova dva úlomky. 3

Také při 200. výročí bylo obyvatelstvo vyzváno Muzeem Vysočiny 
v Jihlavě (dále MVJ), aby si všímalo kamenů s černým sklovitým povla-
kem a šedobílým vnitřkem. S nálezy se mělo během května dostavit na 
příslušné obecní úřady (obr. 2). 

Informovanost o meteoritech
Stonařovským meteoritům se hned od jejich pádu věnovala v odborné 
i populární literatuře značná pozornost. V množství prací zabývají-
cích se událostí mohou s nimi na Vysočině soutěžit snad jen ty, které 
se týkají dolování a horního práva. 4   Počátkem 90. let minulého století 
byly aktualizovány a vyhledány nové údaje o pádovém území, počtu, 
hmotnosti a vyhledávání meteoritů, které pak byly sděleny stonařov-
ské i jihlavské veřejnosti při 190. výročí. 5  Právě ta jsou nejen jednou 
z příležitostí připomenout událost, ale i seznámit s dalšími poznatky. 
Při 200. výročí bylo registrováno 16 novinových a časopiseckých člán-
ků, zpráv a rozhovorů, dvě rozhlasové relace, reportáž a rozhovor v te-
levizi a desítky záznamů na internetu. 
Vzhledem k nastávajícímu 200. výročí byly v předstihu navázány 
kontakty s odborníky a institucemi, které by mohly podat informace 
o meteoritech. V zahraničí s Ing. Haraldem Stehlikem, meteoritikem, 
členem Meteoritické společnosti ve Vídni, Dr. Leo Kuratem, vedou-
cím mineralogicko–petrologického oddělení Přírodovědného muzea 
ve Vídni, a jeho nástupcem Dr. Franzem Brandstätterem. Z domácích 
s RNDr. Marcelou Bukovanskou, CSc., emeritní vedoucí mineralo-
gicko–petrologického oddělení Přírodovědného muzea Národního 
muzea, a RNDr. Stanislavem Houzarem, Ph. D., vedoucím minera-
logicko–petrografického oddělení Moravského zemského muzea 
v Brně. V oblasti meteoritiky a astronomie s Ing. Janou Tichou, ředi-
telkou Hvězdárny a planetária České Budějovice s pobočkou na Kleti, 
a Milošem Tichým, astronomem na Observatoři Kleť, odborníkem na 
výzkum malých těles sluneční soustavy, tj. planetek (asteroidů) a ko-
met, včetně objevů dosud neznámých těles. 
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Činnost přípravného výboru
První oficiální schůzka přípravného výboru pro oslavy výročí se usku-
tečnila ve Stonařově 15. února 2007. Na jeho jednání se vyšlo z konsta-
tování, že pád meteoritů je důležitá událost v historii Stonařova a záro-
veň přírodní jev významný pro vědecké zkoumání, a proto je potřeba 
ve Stonařově připravit oslavy výročí jako společenskou akci pro širší 
veřejnost a v MVJ z odborného hlediska. Na dalších schůzkách násle-
dovala příprava hlavního programu oslav, posuzovaly se následující 
doprovodné akce a jejich časová a místní návaznost. Vzhledem k roz-
sahu se také zvažovalo, zda by nebylo vhodnější realizovat je ve dvou 
dnech. Nakonec byla přijata varianta, která dala přednost jejich konání 
v Jihlavě a Stonařově ve výroční den. Vedením rychle narůstající agen-
dy a dalšími organizačními záležitostmi spojenými s oslavami byl ve 
Stonařově pověřen místostarosta městyse Mgr. Ivan Šulc. 
Již na počátku příprav se hledal symbol, který by trvale připomínal 
událost. Po posouzení několika variant a možností jejich realizace se 
zastupitelstvo a rada městyse rozhodly pro kamenný památník a des-
ku s textem se schématicky vyznačenou oblastí pádu. Vhodný kámen 
darovala sponzorsky z lomu v Sumrakově Sates Čechy, spol. s r. o. 
Pozvánka pro obyvatele Stonařova a veřejnost obsahovala na lícní 
straně program stonařovských oslav a na rubové znak městyse, letecký 

obr. 3   Pozvánka s logem oslav. 
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snímek obce, tradiční pohled na 
kostel s okolím a ukázky meteo-
ritů (obr. 3). Program přednášek 
konaných v Jihlavě a oslav ve 
Stonařově byl společně vytiš-
těn na plakátech (obr. 4). Zho-
tovilo se příležitostné razítko, 
k události byly vydány tři nové 
pohlednice s doprovodným tex-
tem (obr. 5), známky s přítiskem 
obrázku Stonařova s meteorem 
a nabízeny tašky se stejným po-
tiskem. V omezeném počtu byly 
vyhotoveny diplomy, originál-
ní pamětní listy s přivěšenou 
pečetí a iniciálou S v pečetním 
poli a zároveň větší počet jejich 
kopií (obr. 6). 
K účasti na oslavách dostali po-
zvánky hejtman a všichni po-
slanci z kraje Vysočina, zástup-
ci místních samospráv z mikro-
regionu Stonařovsko, Třešťsko 
a Jihlavsko, z míst přímo dotče-
ných událostí nebo se nacháze-
jících v její blízkosti. Pozvání 
obdržel ředitel a pracovníci 
z MVJ, zástupce Moravského 
zemského archivu v Brně–Stát-
ního okresního archivu v Jihla-
vě, předseda Muzejního spolku 
Třešť, Muzejního spolku v Mo-
ravských Budějovicích, Spolku 
přátel muzea v Dačicích. Dále 
zástupce Jihlavské astrono-
mické společnosti, Římskoka-
tolické farnosti Stonařov, Poli-
cie ČR, obvodní oddělení Třešť, 
vedení Sates Čechy, spol. s r. o., 
autor pamětní desky, zástup-
ci města Jihlavy, Telče, Polné 
a městyse Mrákotína. K dalším 

obr. 4   Společný program oslav. 

obr. 5   Příležitostná pohlednice. 

obr. 6   Pamětní list. 
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pozvaným patřili přednášející z odpo-
lední části oslav v Jihlavě včetně zahra-
ničního hosta Dr. Franze Brandstättera, 
zástupci vědeckých ústavů, odborných 
pracovišť z Brna, Prahy, Českých Budě-
jovic, Kletě a Ondřejova. 

Sborník Stonařovské meteority 
1808–2008
Těsně před výročím byl vytištěn a během 
konání výstavy a přednášek v Kulturním 
domě ve Stonařově rozšiřován sborník 
přednášek a textů věnovaný 200. výro-
čí pádu Stonařovské meteority 1808–2008 
(obr. 7). Všeobecná část se týká původu 
meteoritů, pozorování jejich průletu at-

mosférou, dobových záznamů o okolnostech jejich pádů, složení a kla-
sifikace meteoritů. Zájemci o stonařovské meteority zde najdou údaje 
o historii jejich pádu, ukázky vzhledu a tehdejší ohlasy události, včet-
ně uložení ve sbírkách. Texty doprovázejí tabulky, grafy, fotografie, 
původní ilustrace, obrázky meteoritů a zápisy. Sborník vydalo MVJ za 
finanční podpory v podobě mimořádné účelové dotace. 

Týden před výročím
Na počátku týdne byl ze sumrakovského lomu převezen žulový, téměř 
dvoutunový pamětní kámen s deskou, a po náročné manipulaci usa-
zen na travnaté ploše v jihozápadním rohu náměstí. S ohledem na nut-
nost bezpečného uložení spodní části v zemi byl vybrán protáhlého 
tvaru s velikostí vyhovující rozměrům bronzové pamětní desky a její 
barvě. Rozměry desky byly voleny tak, aby umožnily nejen umístění 
nápisu, ale i reliéfu pádového území a odkazu na Schreiberse, který 
jev prozkoumal a popsal. Nejbližší okolí památníku bylo upraveno, 
ohraničeno a kámen po zahalení do potahoviny z netkané látky při-
praven ke slavnostnímu odhalení. 
Na panelech, zapůjčených ředitelem Městského kulturního střediska 
v Třešti, byla instalována části výstavy z JMV. Výběr se zaměřil pře-
devším k tématice stonařovských meteoritů. Členové sboru dobro-
volných hasičů připravili stánek s občerstvením, zastupitelé městyse 
pódium pro hudebníky a posezení pro posluchače. V den výročí za-
jišťovali také pořadatelskou službu. Pro přítomné v budově obecního 
úřadu několik žen připravilo občerstvení. 

obr. 7   Sborník. 
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K prodeji propagačních předmětů bě-
hem výstavy byla dojednána pomoc 
žákyň základní školy a pro meteori-
ty zajištěna profesionální ochrana. 
Vzhledem k předpokládané značné 
účasti na večerním slavnostním odha-
lení památníku a jeho konání v blíz-
kosti hlučné komunikace bylo třeba 
zajistit zvukovou aparaturu. Předem 
se připravil sál pro posluchače a před-
nášející včetně zvukové, osvětlovací 
a audiovizuální techniky. 

Průběh oslav
S ohledem na pracovní den byl pro-
gram sestaven tak, aby umožnil účast 
co největšího počtu návštěvníků. Od 8 
do 21 hodin probíhala výstava, v době 
konání přednášek v Jihlavě byla od-
polední část oslav ve Stonařově vypl-
něna poslechem hudby, po příjezdu 
účastníků přednášek a dalších návštěv-
níků autobusem začal od 19 hodin 
hlavní program oslav, ve 20 hodin ná-
sledovaly dvě přednášky a ve 21 hodin 
se uskutečnilo odpálení ohňostroje. 
Hlavními exponáty výstavy, umís-
těné v přísálí kulturního domu, byly 
stonařovské meteority, dva z MVJ, 
sedm z Moravského zemského muzea 
v Brně a jeden z Vysoké školy chemic-
ko–technologické v Praze. Návštěvní-
ci se seznámili s historií jejich pádu 
(obr. 8), vzhledem, strukturou, chemic-
kým složením a mikrofotografickými 
výbrusy (obr. 9) a dalšími informacemi 
o události v dobových souvislostech 
s přihlédnutím k vědeckému význa-
mu přírodního jevu. Na zbylých panelech se připomněly meteority 
nalezené na území ČR, pozorování meteorů a nejznámějších rojů. 
Texty a obrázky doprovázely kresby ilustrující let meteorů atmosférou 
a jejich dopad. 

obr. 8  Historie pádu meteoritů. 

obr. 9  Složení meteoritů. 
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Na začátku hlavního 
programu byla po úvo-
du místostarosty zazpí-
vána pěveckým sborem 
základní školy píseň In-
diánská, pak přednesena 
báseň Šárky Glösslové 
Kámen z hvězd a vyslech-
nuty projevy starosty 
městyse Františka Plav-
ce a RNDr. Miloše Vy-
strčila, hejtmana kraje 
Vysočina. Následovala 
starobylá kramářská pí-
seň o pádu meteoritů ve 
Stonařově a okolí s obra-
zovým doprovodem. Pak 
starosta a hejtman při-
stoupili k odhalení pa-
mátníku. Další slavnost-
ní akt uskutečnil starosta 
křtem certifikátu plane-
tky (61208) Stonařov (obr. 
10) za přítomnosti jejích 
objevitelů Ing. J. Tiché 
a M. Tichého. Po písni 
Čechy krásné byla první 
část večerního progra-
mu skončena. 

Pro zájemce o hlubší poznání události byly připraveny dvě přednáš-
ky moderované RNDr. Karlem Malým, Ph. D., ředitelem MVJ. První 
s názvem Dobové ohlasy pádu stonařovských meteoritů byla přednesena au-
torem článku. Nato vystoupil RNDr. Pavel Spurný z Astronomického 
ústavu Akademie věd ČR v Ondřejově, specialista na meteory, jejich 
detekci a interakci s atmosférou, který shrnul odbornou problematiku 
v přednášce Bolidy, meteory a meteority (aneb co se děje relativně blízko nad na-
šimi hlavami). 
Od začátku příprav výročí se uvažovalo, jak přiblížit přírodní úkaz 
a zvýraznit ho v příznačných rysech spočívajících v mimořádných 
akustických a optických projevech, aby účastníci slavnosti mohli zažít 
pocity tehdejších svědků události. Zároveň šlo také o demonstrativní 
vyznění slavnostního dne. Z toho důvodu byl do závěru programu 

obr. 10   Certifikát planetky. 
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zařazen ohňostroj. Před 
ním z místního rozhlasu 
znovu zazněla melodie 
kramářské písně a hned 
nato v hlasitosti a barvě 
modulovaný tón připo-
mínající let blížícího se 
kosmického tělesa. 
Odpovídající scénář oh-
ňostroje vycházel ze 
zpráv o průběhu jevu 
a realizoval se pyrotech-
nickými efekty v od-
povídající časové délce 
a návaznosti. Zakom-
ponován byl též výskyt 
mlhy v podobě dýmu na-
růžovělého odstínu. Mís-
to pro aktivaci dýmov-
nic bylo určeno v centru 
obce, mezi zdravotním 
a nákupním střediskem. 
Z jeho střechy byly vy-
pouštěny rakety, hlavní 
stanoviště pro odpalová-
ní pyrotechnické munice 

bylo vybráno u bývalého objektu civilní obrany západně obce směrem 
k Třešti. Odtud byly vystřelovány nálože napodobující tři hlavní a ně-
kolik dalších explozí meteoru za průletu atmosférou. Největší detona-
ci, znázorňující rozpad jeho hmoty nad Stonařovem, doprovázel efekt 
v podobě barevného deště snášejícího se nad obec. Ihned nato směřo-
valy v protisměru rakety za zvuků připomínajících průlet jednotlivých 
kamenů. 
Výsledkem byl neobyčejný zážitek oceněný pochvalnými poznámka-
mi přihlížejících. Celodenní průběh slavnosti byl natáčen dvěma pro-
fesionálními kameramany a záznam zpracován ve dvou verzích v digi-
tální podobě na DVD (obr. 11). 

Během oslav se vyskytlo několik symbolických aktů, jako odhalení pa-
mátníku, křest certifikátu planetky nebo zápis hostů do pamětní kni-
hy městyse. Stejně tak tomu bylo v případě realizace ohňostroje, pře-
dávání pamětních listů, diplomů a motivu letícího meteoru jako loga 

obr. 11   Záznam z průběhu oslav. 
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oslav, použitého na otisku pamětního razítka, plakátech a přítiscích 
ke známkám. Nejvýznamnějším slavnostním aktem se stalo odhalení 
památníku s pamětní deskou, a tím jeho symbolické předání stonařov-
ské obci za účasti všech přítomných. Konání oslav v uvedené šíři by 
se nemohlo uskutečnit bez poskytnutí dotace na podporu společen-
ských a kulturních aktivit obcí kraje Vysočina souvisejících zejména 
s oslavami a připomenutím významných výročí. 
Průběh oslav výročí byl příznivě posouzen v tisku a na internetu. Na 
slavnost se dostavili návštěvníci z míst daleko přesahujících rozsah re-
gionu a kraje. Diváci očekávající ohňostroj zcela zaplnili západní stra-
nu náměstí včetně chodníku vedoucího podél silnice od křižovatky 
k jižnímu okraji náměstí. Výstavu v přísálí kulturního domu zhlédlo 
během dne téměř devět set evidovaných návštěvníků, slavnostního ve-
černího programu se i přes chladné počasí zúčastnilo na tři sta přihlí-
žejících a ohňostroj sledovalo kolem osmi set diváků. 

Poznámky
1 Kronika Stonařov, okr. Jihlava, díl II, 1953–1988, s. 42. 
2 Karel PELTAN, 150 let stonařovských meteoritů, Budovatel okresu Třešť, 1958, č. 22, 

s. 2, týž. Po stopadesáti letech, Jiskra Jihlava 1958, č. 42, s. 3. 
3 Emanuel MICHAL, K 150. výročí meteoritického deště u Stonařova, Vesmír 37, 1958, 

s. 314. Autor uvedeného článku píše, že na jednom z kamenů, který měl v ruce, 
bylo po stopadesátiletém ležení v zemi pozoruhodné zbělení živců, částečné 
oprchání sklovitého povlaku a vytvoření bohaté sítě puklinek a puklin, dle nichž 
se kámen rozpadal. K tomu srov. Meteoritický déšť u Stonařova před 175 lety, Naše 
město [Třešť], 1983, s. 31. 

4 František HOFFMANN, Listy a obrazy z minulosti Jihlavy. Od počátků do roku 1848. 
Jihlava 1999, s. 390. 

5 V přednášce autora článku pod názvem 190. výročí pádu meteoritů ve Stonařově, 
která byla přednesená v zasedací síni Obecního úřadu Stonařov 11. prosince 
1998. Uskutečnila se v 11. ročníku Vyprávění o zajímavostech z historie Stonařova, 
každoročně konaného pro členky Českého svazu žen ve Stonařově a další 
zájemce. Se stejnou přednáškou byli pak seznámeni 27. dubna 1999 členové 
Klubu přátel staré Jihlavy v přednáškové síni expozice „Mladý Gustav Mahler 
a Jihlava,“ Kosmákova 9. 

 Lubomír Peltan
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Pfiírodní rezervace „V Kluãí“

Lesy v dnešní rezervaci „V Klučí“ byly chráněny lesáky pro svou vel-
kou druhovou pestrost již dávno před vyhlášením chráněného území. 
Pokud je mi známo, první návrhy na ochranu tohoto území jsou star-
ší než 80 let. Dnešní chráněné území, vyhlášené v roce 1997, vzniklo 
sloučením a rozšířením dřívějších přírodních rezervací Kloc a Louč-
ky. Podle J. Švarce bylo Klučí (Kloc) vyhlášeno chráněným územím 
na rozloze asi 10 ha dne 31. 12. 1933. Starší občané v okolních obcích 
někdy používali název „U Rajnyše“ podle bývalé nedaleké hájovny. 
Severněji položená část Loučky dostala název podle obce, v jejímž 
katastru se nachází. Starší původní název pralesa je Bučina a kopec, 
na jehož severovýchodním svahu roste, byl označován na starých 
mapách jako Staffelstein – asi podle zajímavého rulového mrazové-
ho srubu na západním úbočí (již mimo rezervaci). Pod tímto názvem 
byl již, podle Švarce, v roce 1929 prohlášen porost městskou radou 
jihlavskou za rezervaci – přičiněním zejména dr. Josefa Ambrože, 
profesora jihlavského gymnázia a Stanislava Ambrože, městského 
lesmistra. O studium přírodních podmínek rezervací se nejvíce za-
sloužili Ambrož, Canon, Horník, Batelka a v dobách svých studií zde 
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porostní mapa rezervací před sloučením z roku 1973
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prováděl výzkum brouků třešťský rodák RNDr. Jindřich Roháček. 
Dnešní území rezervace je součástí nadregionálního biocentra Špi-
čák a bylo navrženo na zařazení i do evropsky významných lokalit 
Natura 2000. 
Přírodní rezervace „V Klučí“ se nachází na východním svahu komple-
xu Velkého Špičáku v nadmořské výšce 645 – 683 m. Chráněné území 
spadá do katastrálního území Loučky u Jihlavy a zaujímá dnes vý-
měru 25,06 ha. Předmětem ochrany je soubor přirozených a přírodě 
blízkých společenstev květnatých bučin a suťových lesů ve vrcholo-
vých partiích Českomoravské vrchoviny. Podloží je tvořeno cordie-
rit-biotitickými migmatity. Na povrch místy vystupují zbytky mrazo-
vých srubů, na hřbítku se nachází menší plochy sutí a kamenné moře. 
Převažujícím půdním typem je kambický ranker místy doprovázený 
kambickým pseudoglejem.
Vegetační kryt je tvořen přírodě blízkými společenstvy květnatých 
bučin. V současné dřevinné skladbě dominuje buk lesní, javor klen 
a javor mléč. Severní a jižní část je tvořena přestárlými a rozpadající-
mi se kmenovinami s odhadovaným věkem přes 170 let. Střední část 
je tvořená nepůvodním porostem dubu letního a stoletým smrkovým 
porostem. Tato mladší střední část byla zařazena do rezervace až při 
sloučení PR Kloc a PR Loučky. Ojediněle se v porostech nachází lípa 
malolistá, jedle bělokorá a dnes již zcela vzácný ustupující jilm horský. 
Spodní dřevinné patro tvoří zmlazující se buk lesní a jasan ztepilý, 
místy bez černý a jednotlivé exempláře lýkovce jedovatého. Z nejná-
padnějších bylin je možno uvést měsíčnici vytrvalou, česnek medvědí, 
dymnivku dutou, sasanku pryskyřníkovitou, kyčelnici devítilistou 
a křivatec žlutý. 
Z velkých živočichů se zde můžete setkat se srnčí zvěří, prasetem di-
vokým a muflony. Srnčí a mufloní zvěř zde působí dosti negativně 
okusem zmlazujících se dřevin. Z ptáků zde hnízdí holub doupňák, 
datel černý, strakapoud velký, brhlík, puštík obecný, v doupných 
stromech byl nalezen i netopýr rezavý. Vzácně se zde objevuje čáp 
černý. 
Území rezervace je přístupné pouze po cestách. Vede zde žlutá turis-
tická stezka z Velkého Špičáku do obce Suchá. Celé území rezervace 
je v majetku Statutárního města Jihlavy. O území pečuje Správa měst-
ských lesů Jihlava, s. r. o., která má pro dané území zpracovaný lesní 
hospodářský plán a plán péče o chráněné území. 
Chráněné území „V Klučí“ je jedním ze dvou posledních malých  po-
zůstatků původních lesních prostředí oblasti Třešťska. Na něm si 
můžeme představit, jak kdysi vypadalo okolí lidských sídel v této ob-
lasti ještě před tím, než člověk začal lesy přetvářet ke svým potřebám. 
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Tyto lesy byly bohaté a pestré různými druhy dřevin, rostlin a ži-
vočichů a byly proto i mnohem stabilnější a odolnější proti vnějším 
vlivům (vichřice, rozliční škůdci apod.). Od přírody se tedy máme co 
učit. Až někdy půjdete na malou túru do Klučí, dívejte se kolem sebe 
a vnímejte krásu lesa, kterému dal člověk svobodu. 

Milan Slavinger
březen 2009

 
Literatura:
Jihlavsko, Chráněná území ČR VII, AOPK ČR, Praha 2002
LHP Lesy města Jihlavy, 2005–2014
Chráněná území Jihlavska, Třešťské noviny, Jaromír Švarc, 1983
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Historie nauãné stezky ãefiínek

 
Již 25 let slouží naučná stezka Čeřínek všem sv ým návštěvníkům 
k obohacení jejich vědomostí, k v ýchově a k rekreaci. Otevření na-
učné stezky v květnu roku 1984 předcházelo téměř stejně dlouhé 
období odborného průzkumu tohoto území, které prováděl od roku 
1963 RNDr. Ortwin Tauber, učitel Základní školy v Dolní Cerekvi. 
Jeho soukromý zájem o přírodu doplněný odborným vzděláním 
přírodovědného směru ho předurčoval k tomu, aby tuto svou zálibu 
zaměřil na konkrétní činnost v přírodě. Příroda v okolí Dolní Cerek-
ve, zejména v masivu Čeřínku, velmi bohatá botanicky, zoologicky 
a geologicky nabízela široké možnosti zkoumání. Během dlouhodo-
bého průzkumu nashromáždil O. Tauber takové množství odbor-
ného materiálu, že mohl uvažovat o návrhu trasy naučné stezky, jež 
by několik přírodně zvláště zajímav ých míst propojila. Vzhledem 
k velkému množství přírodních zajímavostí uvažoval O.  Tauber 
o dvou variantách trasy naučné stezky. První z nich navrhl jako šes-
ti kilometrovou, druhá varianta byla patnácti kilometrová a rozši-
řovala první variantu o úsek přes Čertův Hrádek, Hojkovské raše-
liniště, hájenku Urbanka a Fialov y skály. K realizaci byla nakonec 
v ybrána trasa kratší. 
Scénář šesti kilometrové trasy naučné stezky rozčleněné do 14. zastá-
vek byl jedním z konkrétních výsledků Tauberovy mnohaleté činnosti. 
Zbývalo už „jen“ trasu navržené naučné stezky realizovat. O. Tauber byl 
současně také předsedou Základní organizace Českého svazu ochránců 
přírody v Dolní Cerekvi (ZO ČSOP). A právě tato skupina nadšenců se 
v roce 1981 pod jeho vedením ujala realizace naučné stezky. 
Na lesních porostech, kterými měla navržená trasa procházet, hos-
podařily Jihomoravské státní lesy Lesní závod Jihlava. Lesní závod 
Jihlava s  trasou stezky souhlasil a umožnil zahájení jejího budování. 
Součástí naučné stezky se měly stát i původní smíšené lesní porosty na 
svahu Přední skály, jež byly navrženy k vyhlášení chráněným přírod-
ním výtvorem (CHPV). Velmi pozitivní roli zde sehráli zaměstnanci 
lesního závodu Jihlava pan ing. Jiří Štorek a Karel Nevěčný, kteří pod-
porovali schválení rozšířeného návrhu CHPV Přední skála a přispěli 
tak k jeho vyhlášení v optimálnější variantě. 
Z archivních zápisů ZO ČSOP vyplývá, že práce na stezce byly zaháje-
ny v únoru roku 1981. Členové ZO ČSOP se pustili do složitého a dlou-
hodobého úkolu. To, že se stezku přes všechny problémy podařilo vy-
budovat, bylo výsledkem týmové spolupráce všech těch, kteří jí něko-
lik let věnovali svou energii, čas a schopnosti. 
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pozvánka k otevření stezky 1984

slavnostní otevření naučné stezky 1984
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Organizace neměla žádné technické vybavení ani prostory, kde by 
se zařízení stezky mohlo připravovat, nedisponovala téměř žádnými 
finančními prostředky a pracovních sil nebylo mnoho. Ochráncům 
nechybělo jedině nadšení pro věc a chuť do díla. Práce se prováděly 
svépomocí. Úkoly, které byly nad jejich možnosti, řešili ochránci díky 
dobrým vztahům a pracovním vazbám s pomocí jiných organizací 
a jednotlivců. Nezištně pomáhaly např.: Muzeum Vysočiny Jihlava, 
Lesní závod Jihlava, Jednotné zemědělské družstvo Družba v Dolní 
Cerekvi, Místní národní výbor Dolní Cerekev, odbor kultury Okres-
ního národního výboru Jihlava, Ústřední výbor ČSOP, Klub českých 
turistů Jihlava komise značení (dále v textu – Značkaři klubu českých 
turistů Jihlava), pan Jaroslav Kameník zaměstnanec s. p. Novina Jih-
lava, pan Jaromír Koníř zaměstnanec Okresní hygienické stanice Jih-
lava (OHS Jihlava), místní organizace Českého zahrádkářského svazu 
v Dolní Cerekvi (MO ČZS) a základní organizace Socialistického sva-
zu mládeže v Dolní Cerekvi. Práce s motorovou pilou zajišťoval člen 
ZO ČSOP p. Miroslav Novák. Věrnými pomocníky byly děti z kroužku 
mladých přírodovědců vedených O. Tauberem a děti z pionýrské sku-
piny při Základní devítileté škole v Dolní Cerekvi (ZDŠ Dolní Cere-
kev) se svou vedoucí Eliškou Procházkovou a Marií Buštovou. Okruh 
pomocníků byl široký. Naše omluva patří těm, kteří se snad do tohoto 
výčtu nedopatřením nedostali. 
Práce prováděné na stezce se týkaly vytyčování, zprůchodňování, 
úklidu trasy, výroby a umísťování značek a informačních tabulí, zho-
tovení a rozmístění laviček a dalších činností. Nejdříve byly zahájeny 
práce na zprůchodnění trasy. Část stezky vedla mimo stávající cesty, 
takže v některých úsecích se trasa ručně prosekávala a pak ještě něko-
lik let pracně udržovala. Jiné části stezky byly sice vedeny po již exis-
tujících lesních cestách nebo pěšinách, ale práce tam nebyla o nic leh-
čí. Lesní závod Jihlava prováděl podle svého lesního hospodářského 
plánu v trase stezky probírky a mýtní těžby. Pro pracovní skupinu to 
znamenalo téměř nekončící úklidy těžebních zbytků a častou obnovu 
značek. Trasa stezky se musela v důsledku těžeb v některých místech 
dokonce několikrát měnit. 
Současně se zprůchodňováním stezky byly zahájeny práce na výrobě 
značek a informačních tabulí. Značky se vyráběly plechové a natíraly 
se barvou. V roce 1984 navázala ZO ČSOP spolupráci se Značkaři klu-
bu českých turistů Jihlava. Značení trasy pak již prováděli její členové 
pod vedením pana ing. Ivana Bohatého. Od roku 1984 do roku 2001 
obnovili Značkaři klubu českých turistů značení stezky šestkrát. 
První informační tabule byly vyráběny ze dřeva. Návrhy textů a nákre-
sů připravoval O. Tauber. Psal je a maloval p. Vladimír Mezera. Druhou 
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oficiálné hosté při slavnosti 1984

diváci při slavnosti 1984
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sérii dřevěných tabulí, které v období po otevření stezky nahradily ta-
bule původní, zhotovili pracovníci Muzea Vysočiny Jihlava – truhlář 
Luděk Langmayer a výtvarník Miroslav Rygl. Třetí série informačních 
tabulí byla již plechová a byla pořízena ve spolupráci se Značkaři klu-
bu českých turistů v devadesátých letech dvacátého století. V současné 
době jsou na stezce informační tabule instalované s finanční podporou 
Kraje Vysočina obcí Dolní Cerekev. 

Formanská studna
Trasa stezky byla obohacena o velmi zajímavou „atrakci“, o níž tvůrci 
stezky původně nevěděli. Jednalo se o Formanskou studnu na zastávce 
č. 5 (voda), která byla v té době zarostlá v hustém lesním porostu. Na 
studnu upozornil zaměstnanec Lesního závodu Jihlava, vedoucí po-
lesí Rohozná pan Karel Nevěčný. O historii Formanské studny podal 
tyto informace :
„Dle vyprávění pamětníků pana Bláhy, Nováka a Duchana z Hojkova 
byla studna vybudována již před první světovou válkou tehdejšími 
církevními lesy. Pro jaké účely byla vyhloubena, není přesně známo. 
Pamětníci vyprávěli, že vzhledem k tomu, že v okolí obcí Hojkova, Mi-
líčova a Dolních Hutí a také samot nebyl žádný mlýn, byli lidé nuceni 
dovážet obilí na mletí také do Šebova mlýna v Dolní Cerekvi. Cesta po-

otvírání studánek 1983
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vozů pak vedla z Hojkova kolem Hojkovského rašeliniště na Dolní Hutě 
kolem Přední skály, k Hajnému poli a pak z lesa na cestu, která vedla do 
Dolní Cerekve. Cesta vedla i kolem vybudované studny a tam napájeli 
lidé svá zvířata (voly a koně). Proto studna dostala název Formanská. 
Studna v suchém období vysychala, takže voda zde nebývala pravidel-
ně. Kolem šedesátých let dvacátého století byla studna vyčištěna a voda 
byla zaměstnanci lesního závodu používána k zalévání místního se-
meniště – školky. Sloužila také k občerstvení návštěvníků lesa. “
Zajímavé vzpomínky svého otce zaznamenal rodák z Dolní Cerek-
ve pan Alois Kameník : „U Formanské studny dříve napájeli své koně 
formani, pracující v lese. Formanská studna tam byla kvůli nim. Proto 
dostala takový název. Aby nemuseli každý den s koňmi domů, nocovali 
formani celý týden v lesáckém srubu. Bouda byla asi 200 m od studny 
u cesty směrem k Přední skále. Koně byli u boudy přes noc uvázaní. 
Bouda stála u Formanské studny ještě začátkem druhé světové války. 
Pak ji přestěhovali výš na Kostelní pěšinu a sloužila myslivcům jako 
zásobárna krmení pro zvěř. Studna byla v době, kdy tam byli formani, 
udržovaná. Byla asi 3 až 4 metry hluboká. Kolem Formanské studny 
taky jezdilo i několik malých sedláků z Dolních Hutí s obilím do Šebo-
va mlýna v Dolní Cerekvi. “ 
Studna byla členy ČSOP obnovena a stala se součástí naučné stezky. 
Naučná stezka měla i své další speciality. Byla jimi např. pamětní kniha 
ve vrcholové schránce nejvyššího bodu stezky na Přední skále nebo dře-
věné „křeslo“ na tomtéž vrcholu a zajímavý dřevěný ukazatel se stříškou 
pod zastávkou č. 13 Stříbrné doly, vyřezané Miroslavem Novákem a Kar-
lem Kameníkem z Dolní Cerekve a Josefem Kochrdou z Cejle. 
V únoru roku 1984 byla trasa naučné stezky oficiálně schválena Kraj-
skou správou státní památkové péče a ochrany přírody v Brně. Slav-
nostně otevřena byla dne 26. 5. 1984 u Formanské studny. Její součás-
tí byla slavnost „Otvírání studánek“. Na slavnosti vystoupil folklórní 
soubor z Jamného a trubači Lidové školy umění Třešť s učitelem Jaro-
slavem Novákem. U příležitosti otevření naučné stezky byla u Forman-
ské studny zasazena lípa. 
Od roku 1984 byla pak na naučné stezce „Otvíráním studánek“ ofici-
álně zahajována turistická sezóna. Slavnosti se konaly u Formanské 
studny nebo u studánky v Hurdově skále. Tyto akce byly pravidelně 
pořádány do roku 1989. 
V roce 1989 se podařilo vydat průvodce Naučnou stezkou Čeřínek au-
tora O. Taubera. 
Po zrušení ZO ČSOP v roce 1997 se o stezku starali soukromě manželé 
Slavingerovi a Ortwin Tauber. V roce 1999 byl ve spolupráci s Okres-
ním úřadem Jihlava vydán propagační materiál pro veřejnost se zá-
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kladními informacemi o stezce. Na zastávku č. 2 a 3. přibyla schránka 
pro Průvodce naučnou stezkou. V roce 2001 se pak podařilo dohod-
nout s Lesy české republiky s. p. (Lesní správa Jihlava) financování 
a umístění dvou informačních tabulí a dvou stylových dřevěných pří-
střešků pro návštěvníky stezky. První přístřešek lesní správa postavila 
u zast. č. 5, druhý s informační tabulí umístila pod vrcholem Přední 
skály, další informační tabuli mezi zastávkou č. 6. a 7. Odborné texty 
na tabulích zpracovali pracovníci referátu ŽP OÚ Jihlava podle mate-
riálů Agentury ochrany přírody a krajiny Havlíčkův Brod. Obnovu in-
formačních tabulí provedla s finanční podporou Kraje Vysočina obec 
Dolní Cerekev. 
Před 45 lety začala vznikat myšlenka o zřízení naučné stezky Čeřínek. 
Před 25 lety byla tato myšlenka uskutečněna. Od té doby stezka přived-
la do krásných zákoutí Čeřínku tisíce lidí. Učila je všímat si zvláštnos-
tí, které tu příroda připravila, a snažila se je vést k poznání, že lidé se 
bez přírody neobejdou. Stopa v krajině v podobě naučné stezky, kterou 
v ní skupina ochránců se svými pomocníky zanechala, zůstane snad 
stopou trvalou. Přejme si, aby ti, kdo na jejich dílo navážou, pokračo-
vali se stejným zanícením a nadšením. Vždyť některé věci se dělají pře-
devším srdcem. 

Alena Slavingerová
březen 2009

Přehled zastávek naučné stezky:
l.  Podnebí 8.   Mrazové sruby
2.  Geologie 9.   Žlábkové škrapy
3.  Půdy 10.  Přední skála – vrchol
4.  Vznik údolí, tvar terénu 11.  Pseudokar
5.  Voda – Formanská studna 12.  Rostliny a živočichové
6.  PP Přední skála  13.  Stříbrné doly
7.  Skalní mísy 14.  Poznej a chraň přírodu 

Seznam členů ZO ČSOP aktivních v době budování naučné stezky
Andres Antonín, Andres Karel, Bulantová Jindřiška, Bušta Ladislav, 
Buštová Marie, Cuplová Milada, Havel František st., Havel Franti-
šek ml., Hemer Josef, Holub Aleš, Jelínek Pavel, Klubal Zdeněk, Kochá-
nek Josef, Kochová Eva, Koníř Pavel, Kratochvíl Jan, Kratochvíl Luboš, 
Kratochvíl Petr, Mezera Vladimír, Novák Miroslav, Procházková Eliš-
ka, Ing. Slavinger Milan, Ing. Slavingerová Alena, Ing. Vláčil Jaroslav, 
RNDr. Tauber Ortwin, Zeman Jaroslav
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zastavení č. 7 – Přední skála

les v mlze
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Seznam dětí ze skupiny Elišky Procházkové:
Cimler Martin, Dadučová Helena, David Pavel, Dolejší Pavel, Ficen-
cová Ilona, Kratochvíl Jaromír, Mareš Petr, Procházková Eva, Sovová 
Naďa, Veselý Zdeněk, Vondruška Dušan

Literatura: 
Archiv ZO ČSOP Dolní Cerekev
RNDr. Ortwin Tauber: Čeřínek (Průvodce po naučné stezce)
Ing. Ivan Bohatý: Archiv Značkařů klubu českých turistů Jihlava
Dále použity záznamy z vyprávění: Karla Nevěčného, Aloise Kamení-
ka, Magdaleny Kotrčové
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Poznámky:
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Vlastivědný sborník Třeště a okolí
V červnu 2009 jako svou 5. publikaci vydal Muzejní spolek v Třešti .
náklad: 300 kusů
odpovědná redaktorka: Helena Štumarová
grafická úprava: Jan Morkus ml. 
2009 © Muzejní spolek v Třešti, e-mail: ms. trest@volny. cz

Zakoupením sborníku podpoříte další vydavatelskou činnost Muzejního spolku v Třešti. 
Děkujeme 

V minulých letech vyšly tyto sborníky Muzejního spolku:

Sborník 01 / 2005
Muzeum slaví 70. výročí
Obnovení Muzejního spolku v Třešti
„Památce našich předků, nám a budoucím pro poučení“
Rudolf Krebs
Dr. Leopold Fritz – třešťský rodák
Zámek v Třešti
Počátky vlastivědné práce v nově osídleném Stonařově v letech 1945–1970
J. A. Schumpeter – vlastní životopis
Kroniky Franze Jabůrka ze Teště

Sborník 01 / 2006
Slavná příbuzná hraběnky Kristiny
Třešťští fotografové a nakladatelé pohlednic (1. část)
Skryté zákoutí historie v Třešti a okolí (Tajní evangelíci vyšetřovaní v letech 1744–1764)
Emil Kosa a jeho rod (1. část)
Příspěvek k poznání drobných nemovitých památek Stonařova 
Židé v Třešti na přelomu 18. a 19. století

Sborník 01 / 2007
Otto Rydlo
Emil Kosa
Fotografové a nakladatelé pohlednic v Třešti
Oprava a rekonstrukce selského špýcharu v Prostředkovicích v roce 1957
Příroda Batelova a okolí
Židé v Třešti

Sborník 01 / 2008
Osobnost plukovníka Švece v české meziválečné literatuře
Nad sbírkou křížových kamenů a kamenných křížů MUDr. Leopolda Fritze
Završitel rodové tradice – Emil Kosa 1903–1968
Josef Forst (1918–2004)
Z historie areálu Měšťanské školy ve Stonařově 1925–1948
První třešťské nádraží na Novém Světě  aneb železniční zastávka Dolní Cerekev a historie trati
Velký Špičák
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