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Dějiny Četnické stanice v Třešti
Po porážce maďarské revoluce v roce 1849 byl na území Uher zformován podle osvědčeného lombardského vzoru další četnický pluk
(GENDARMERIE – REGIMENT FÜR UNGARN). Šlo vlastně o první krok
k rozšíření četnictva na území celé monarchie. K realizaci této myšlenky
byla již v květnu 1849 zřízena zvláštní komise. Z jejich podkladů sestavil
ministr vnitra Alexander Bach dokument o založení četnictva, který císař
František Josef I. podepsal 8. července1849. Zákon zavádějící četnictvo
byl vydán v lednu 1850. Četnictvo v něm bylo definováno jako vojensky
organizovaný strážní sbor k udržování veřejné bezpečnosti, klidu a pořádku a dále bylo označováno za součást c. k. armády (Bestandtheil der k. k.
Armee). V roce 1850 bylo vytvořeno16 četnických pluků, které zajišťovaly
bezpečnostní službu na celém území monarchie. Na českém území existovaly dva pluky – v Čechách (Gendarmerie Regiment Nr. 2 für Böhmen),
na Moravě a ve Slezsku (Gendarmerie Regiment Nr. 3 für Mähren und
Schlesien). Do čela celého sboru byl postaven jako generální inspektor četnictva polní podmaršál baron Kempen von Fichtenstamm. V roce1866 byly
četnické pluky zrušeny a místo nich vzniklo 15 zemských četnických velitelství. Zemskému četnickému velitelství podléhala jednotlivá velitelství
četnického oddělení, těm pak podléhala jednotlivá okresní četnická velitelství. Okresnímu velitelství podléhalaly jednotlivé četnické stanice. Tato
organizační struktura se v podstatě zachovala až do konce monarchie. 1
V jihlavském politickém okrese fungovalo do konce monarchie
v Jihlavě četnické oddělení a okresní četnické velitelství, kterému podléhaly četnické stanice v Batelově, Brtnici, Horních Dubenkách, Kamenici,
Kostelci u Jihlavy, Lukách and Jihavou, Třešti, Velkém Beranově a Zhoři.
V Třešti byla četnická stanice zřízena dne 4. 2. 1871 v domě číslo popisné 9 (dnes ulice 5. května), kde sídlila do 30. 9. 1874. Od 1. 10. 1874 byla
přemístěna do domu číslo popisné 18 na tehdejším Velkém náměstí (dnes
náměstí T. G. M.), kde sídlila do 1. 10. 1895. Od 1. 10. 1895 do 30. 12. 1933
sídlila v Zámecké ulici (dnes ul. Dr. Richtera) číslo popisné 198. Od
31. 12. 1933 do května 1945 byla umístěna v budově okresního soudu, což
jest nyní budova Městského úřadu v Třešti. 2
Po vzniku Československa, tedy při vzniku československého četnictva
v roce 1918 zůstali na svých místech příslušníci četnictva z období minulého. Stejně tak se nezměnila ani základní náplň činnosti – ochrana státu
a ochrana občana. Struktura československého četnictva nabyla definitivní podoby po vydání Zákona o četnictvu v roce 1920 (Zákon č. 299/1920
Sb. z. a n. ze dne 14. dubna 1920). Struktura četnictva byla přizpůsobena
civilní teritoriální organizaci. Nejvyšší byla zemská četnická velitelství,
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těm byla podřízena četnická oddělení, která byla nadřízena okresním
četnickým velitelstvím, která byla nadřízena jednotlivým četnickým stanicím. V Jihlavě sídlilo jednak četnické oddělení, tak i okresní četnické
velitelství, kterému podléhaly, byly podřízeny četnické stanice v Batelově,
Horních Dubenkách, Kamenici, Kostelci u Jihlavy, Lukách nad Jihlavou,
Třešti, Velkém Beranově a Zhoři.
Podle něj v Československu existovala trojkolejnost bezpečnostní
služby v rámci ministerstva vnitra, dělící se na četnictvo, státní policii
a komunální policii – městskou a obecní. Rovněž existoval třístupňový
teritoriální systém: země – okres – obec. Četnictvo bylo složkou terénní,
bylo orgánem státní civilní (politické) správy, a proto u něho existoval
systém dvojí podřízenosti. V záležitostech výcviku, vyučování, kázně,
kontroly služby, správy a hospodářství bylo podřízeno příslušným četnickým velitelstvím, ve věcech vlastní exekutivní služby bylo podřízeno státním politickým úřadům. Struktura četnictva byla přizpůsobena
civilní teritoriální organizaci. Nejvyšší byla zemská četnická velitelství,
těm byla podřízena četnická oddělení, která byla nadřízena okresním
četnickým velitelstvím, která byla nadřízena jednotlivým četnickým stanicím. V Jihlavě sídlilo jednak četnické oddělení, tak i okresní četnické
velitelství, kterému byly podřízeny četnické stanice v Batelově, Brtnici,
Horních Dubenkách, Kamenici, Kostelci u Jihlavy, Lukách nad Jihlavou,
Třešti, Velkém Beranově a Zhoři.
Vracím se však k dějinám Četnické stanice v Třešti. Z nezpracovaného archivního fondu ve Státním okresním archivu v Jihlavě jsem zjistil
základní poznatky – jména všech četníků a velitelů působících na Četnické
stanici v Třešti v letech 1920 až 1945. Zcela náhodou se mně podařilo získat fotografii příslušníků četnické stanice. S pravděpodobností hraničící
téměř s jistotou jde o jedinou fotografii, která se zachovala. Nejdříve však
uvádím v abecedním pořádku jména četníků: Benda Jan, Benedikt Václav,
Beneš Leopold, Brhel Bonifác, Folk Jan, Harna František, Hlava Jaroslav,
Chromec Ladislav, Kašpárek Miloš, Korábečný Josef, Kozák Jan, Kubic
Josef, Liška František, Makeš Ladislav, Náhunek Alois, Opálka František,
Peřina Jaroslav, Popelář Eduard, Procházka Petr, Přikryl Jaroslav, Skopalík
František, Sokola Stanislav, Spurný Jan, Srnec Josef, Ševčík Karel, Šohájek
Josef, Urbánek Vojtěch, Vaňásek František,Věžník Antonín, Vyskočil Jan.
Jména velitelů a období jejich funkce:
Franz (František) Mück, strážmistr první třídy, vrchní strážmistr – 1920
až 1927.
František Váňa, vrchní strážmistr – 1927 až 1930.
Jakub Ehrenberger,vrchní strážmistr – 1930 až 1933.
Eduard Salaš, praporčík, později vrchní strážmistr – 1933 až 1945 (6).
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Nyní k dokumentaci fotografie.
Zleva stojící:
Hlava Jan, Peřina Jaroslav, Sokola Stanislav, Opálka František, neznámý,
Beneš Leopold
Zleva sedící:
neznámý, Vaňásek František, Kubic Josef, Salaš Eduard, Korábečný Josef,
Kašpárek Miloš, Brhel Bonifác.
Dle mého názoru je tato fotografie z let 1936 až1939, protože strážmistr
Jaroslav Peřina v roce 1936 v Třešti u četnictva nastoupil a Bonifác Brhel
byl již v roce 1939 velitelem četnické stanice ve Stonařově.
Jelikož jsem v archivních dokumentech (hlášení SNB v Třešti z června
1945) v Moravském zemském archivu v Brně zjistil jména podepsaných
– Chromec a Popelář – předpokládám, že na fotografii jsou právě tito dva
– ovšem nevím, „který je který“.

Zajímavosti z četnické stanice v Třešti:
- aktuální systematizovaný stav v období 1920–1938: 1+1+4, v roce 1939:
1+ 1+ 5
- rozsah působnosti: Třešť, Hodice, Třeštice, Buková, Čenkov, Jezdovice,
Panenská Rozsička, Stájiště, Bezděkov
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- kontrolní obchůzky se konaly ve čtyřech okruzích:
1. Třešť, Nový mlýn,Buková, Čenkov, Korečník, Váňovský mlýn, Třešť
2. Třešť, Nový mlýn, pila, Puchýrna, Jezdovice, Ottov, Třešť
3. Třešť, Hodice, Janovský mlýn,Třeštice, Třešť
4. Třešť, Stájiště, Bezděkov, Panenská Rozsička, Třešť
Vyhlášením nové organizace Sboru národní bezpečnosti 20. června 1945
zaniká četnictvo. Z původních třešťských četníků zůstali u nově vytvořeného Sboru národní bezpečnosti pouze Hlava Jaroslav, Peřina Jaroslav
a Popelář Eduard, ostatní byli s největší pravděpodobností umístěni na
jiných stanicích SNB. Zkouškou státní přizpůsobilosti, národní přizpůsobilosti však neprošel velitel četnické stanice vrchní strážmistr Eduard
Salaš.
Seznam použité literatury
1. Macek, J. – Uhlíř, L. Dějiny policie a četnictva I. Praha: Themis. 1997.
2. Kolektiv autorů, Třešť 1349–2001, Přerov: Katos, 2001
Materiály z nezpracovaného archivního fondu ve Státním okresním
archivu v Jihlavě

Mgr R. Klimeš
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Třešťský patriot celým srdcem
Josef Kubů (1924–2007)
Svah Velkého Špičáku se jedné sychravé listopadové soboty roku 2005
zahemžil desítkami vystupujících
lidí. Psalo se datum 13. 11. a v tento
den se pod Špičákem sešli všichni ti, co jim nebyl lhostejný další
osud a vývoj jejich domovského
kraje a svým turistickým počinem
chtěli podpořit akci, uspořádanou Muzejním spolkem v Třešti
a občanským sdružením Bezjaderná
Vysočina. Připomenutím si podzimních krás zachovalé vysočinské přírody mohli dát najevo nejen kompetentním činovníkům, ale i celé
občanské veřejnosti, že plánovaná
výstavba úložiště jaderných odpadů v blízkosti jejich domovů pro ně
nemůže být přijatelná. Mezi účastníky v předních řadách pochodoval
i Josef Kubů. Již dlouhá léta ve své rodné Třešti nebydlel, ale kdykoliv se

recitace pod Špičákem
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něco závažného kolem jeho milované domoviny dělo, nezůstal stranou
a lhostejným. Přes svůj věk vystupoval na důvěrně známý kopec již po
nesčetněkráté a jeho celoživotně skvělá tělesná kondice výkonnostního
sportovce mu umožňovala předběhnout i mnohé své daleko mladší krajany. A tak zatímco při odpočinkových zastávkách v průběhu výstupu
mnozí nabírali další síly a popadali dech, Josef Kubů přestoupil před
přítomné a navrhl jim zpestření zastávky vlastní tvorbou. Všichni se pak
s údivem i dojetím zaposlouchali do milých veršů básníka, jenž se chtěl
co nejupřímněji vyznat ze svého neuhasitelného citu ke krajině Vysočiny
i ke kopci Špičáku samotnému. Zazněly verše sice prosté, ale o to srdečněji míněné a cílené. Pro osvěžení paměti si můžeme malou ukázkou ony
chvíle připomenout jednou strofou z básně Špičák (vyznání):
V Tvém krásném údolí mé město našlo zalíbení…
Tvůj půvab předky mé dávné slastně okouzlil.
Pod vrchem Tvým stanuli kdys, dlouhou cestou unavení,
s přáním, bys živobytí jim všem zde provždy ochránil.
Na vrcholu kopce pak poutníci vyslechli odborné sdělení k problematice
demonstrované věci a svými podpisy stvrdili jednoznačně svůj souhlas
se snahou o ochranu oblasti, na níž jim tak velmi náleží. Signatářem
byl tehdy pochopitelně i Josef Kubů, aniž v onom okamžiku mohl ještě
kdokoliv tušit, že toto byla z velkých akcí v jeho rodišti ta poslední a presentovaná ukázka jeho básnické tvorby z chystané sbírky zůstane navždy
otevřeným nedokončeným dílem.
Jaký však byl Josef Kubů, co všechno pro své rodné město a jeho oblast
znamenal a udělal? Svým trvalým pobytem Humpolci byl poněkud svým
krajanům vzdálen, ale svou myslí a trvalými vzpomínkami byl v každé
chvíli stále s Třeští spojen, což ostatně neustále potvrzoval svým konáním. Dne 10. července roku 2007 odešel definitivně nejen z řad příznivců
Muzejního spolku, jehož znovuzaložení v roce 2003 významně podpořil, ale opustil provždy i řady těch, jimž chtěl a mohl svými pracemi
prospívat.
Josef Kubů se narodil v Třešti 14. března roku 1924 jako syn zdejšího
kováře Františka Kubů a jeho ženy Marie, rozené Brtníkové. Byl třetím,
nejmladším dítětem svých rodičů po sestře Marii a bratru Františkovi.
Jeho první postřehy a zájmy pochopitelně ovlivnilo prostředí kovárny,
v níž vyrůstal a kde jeho dědeček, tatínek a posléze i bratr působili jako
mistři kovářského a podkovářského řemesla. Každodenní styk s koňmi
mu již od útlého mládí vtiskl lásku a úctu k těmto ušlechtilým zvířatům
a stal se malému Pepíkovi zdrojem náklonnosti ke všem živočichům
a přírodě vůbec. To zcela přesvědčivě dokázal vyjádřit v mnoha svých
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rodina kováře Františka Kubů

práce v kovárně
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vzpomínkových a přírodovědných črtách a povídkách v době pozdější.
V rodné Třešti vychodil Pepík základní a potom i měšťanskou školu a pod
vlivem velmi zbožných rodičů se stal i hluboce věřícím člověkem na celý
život. Během pravidelných návštěv třešťského kostela se stal i dobrým
zpěvákem na kostelním kůru. Otec však zemřel, když mu bylo pouhých
dvanáct let, a tehdy musel převzít na svá bedra živnost i starost o rodinu
jednadvacetiletý bratr František. Bez otce se rodině pochopitelně žilo
velmi těžko a malý Josef musel častokrát v kovárně bratrovi pomáhat.
Po školním vyučování chodíval navíc s ostatními chlapci městečka pást
krávy a kozy a i tyto zážitky se mu měly stát vhodnou inspirací jeho pozdější tvorby.
Chlapce si pak v jeho patnácti letech k sobě vzala starší sestra Marie,
provdaná v Praze a tam se Josef u firmy Podhajský vyučil strojníkem
a zámečníkem. V dubnu 1944 byl ve svých dvaceti letech nuceně nasazen
na práce do Německa, kde byl zařazen do továrny Junkers v Magdeburku
jako dělník. V zoufalých pracovních i existenčních podmínkách ale
těžce nesl zejména odloučení od rodiny, a proto se rozhodl k útěku za
každou cenu. To se mu skutečně podařilo 3. září 1944 a toho dne se vydal
na strastiplnou a nebezpečnou pouť k domovu, kterou nakonec dovedl
do úspěšného konce. Tato válečná epizoda však představovala více než
sedm měsíců přesunů, tápání a skrývání, a to vše bez řádných dokladů
a potravinových lístků za velikého nebezpečí odhalení a potrestání.
Závěrečné měsíce války trávil skryt u rodiny Kopečných ve vesnici Olší
u Mrákotína. Poslední válečné dny pak se pro něho staly dramatickým

ochotnické divadlo
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mementem, kdy se dne 5. května 1945 připojil k ozbrojenému povstání
v rodné Třešti a hned druhý den nato se stal účastníkem bojů u Jezdovic.
Sedmého května byl zajat příslušníky oddílu SS a odveden do vězení
v třešťském Deutsches Heimu, odkud se mu ale podařilo uprchnout
domů. Na udání si však pro něho příští den vojáci opět přišli, a tak musel
narychlo i s bratrem z domova opět utéci a skrýt se v sousedním domě. Při
celkové prohlídce domu přečkali oba bratři na půdě zahrabáni pod hromadou různých předmětů a teprve večer se mohli znovu opatrně pokusit
o návrat domů. Josefovi se tím podařilo zachránit se před krutým údělem
některých svých vrstevníků a kamarádů.
Po válce pak Josef Kubů studoval čtyři roky Průmyslovou školu strojnickou v Břeclavi a po té začal pracovat jako konstruktér. Vzdělání si
doplnil i studiem pěti semestrů technickoekonomického kurzu při
ČVUT v Praze. Jeho prvními zaměstnavateli byly podniky Agrostroj Třešť
a Motorpal Batelov. Mezitím se v Třešti oženil, když zde poznal svoji celoživotní lásku a partnerku Věru. Vychovali spolu dvě děti. Prvorozeným
byl syn Josef a po pěti letech se manželům narodila ještě dvojčaty, chlapec
a děvče. Chlapec však po několika málo dnech života zemřel a stal se tím
jedním z dlouhodobých traumat Josefa Kubů.
Protože své hluboké náboženské přesvědčení nikdy neskrýval a vedl
k němu i celou rodinu, stal se brzy trnem v oku marxistických protagonistů
silně levicově orientované domovské Třeště. Nejinak a možná ještě daleko
hůře tomu bylo na pracovišti v Batelově. Další velkou nepřízeň mocipánů
si vysloužil vytrvalým odmítáním vstupu do KSČ. Proto se v roce 1969
i s rodinou usadil v Humpolci, kde potom prožil téměř čtyřicet dalších
let. Začal zde pracovat ke všeobecné spokojenosti v Humpoleckých strojírnách a posléze se tam ocitl na zodpovědném místě vedoucího výroby.
To však trvalo jenom do chvíle než do podniku přišel pomlouvačný posudek batelovských soudruhů. Josef Kubů byl nucen
opět hledat jinou práci a tu
nalezl až ve vzdálené obci
Líně za Plzní, kde sídlil
podnik Vojenské stavby
a kde nikomu z kompetentních lidí nevadila jeho
víra. Pracoval na stavbě dálnice a později na budování
plzeňského letiště, jezdil se
stavebními stroji a vydržel
v této práci až do dosažení
důchodu. Svůj soukromý
Josef Kubů se svojí rodinou
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s manželkou Věrou v lázních

závod Jihlava – Třešť v roce 1994
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život však musel značně přizpůsobit
na dobu pěti let tohoto svého nového zaměstnání. Od pondělí do pátku
pobýval v Líních a teprve víkendy
mohl trávit se svojí milovanou rodinou v Humpolci. Srdcem a myšlenkami však byl nepřetržitě třešťákem
a takovým zůstal do posledních chvil
svého života.
Po celý svůj život se Josef Kubů
vždy velmi aktivně zajímal o poznávání přírody, historii a vlastivědu
svých domovských obcí. Již od svých
studentských let posílal své sepsané
články na různá témata do studentských časopisů. Postupně začal přispívat i do dalších novin a periodik
povídkami a články k aktuálním událostem nebo historickým výročím.
Dobrou životní kondici si vypěstoval
vzornou životosprávou, k níž vedle
celoživotního nekuřáctví a striktní
alkoholové abstinence patřil zejména aktivní sport. Od mládí se věnoval
atletice jako běžec na vytrvalostních
a přespolních tratích a tuto schopnost dokázal realizovat i do vysokého věku jako účastník seniorských
závodů v tuzemsku i zahraničí. Svůj
„velký“ maratón zaběhl v sedmdesáti letech v Rotterdamu a úspěšné byly i jeho starty v Rakousku,
Švýcarsku a Německu. Po většinu
závodní kariéry byl jeho mateřským
oddílem TJ Slavoj Pacov.
Přírodní tématice věnoval Josef
Kubů cyklus dvaceti příběhů z vysočinské přírody, doplněných několika
básněmi s názvem Doteky s přírodou,
které však svoji knižní podobu dostaly až po autorově smrti v roce 2008.
Stalo se tak zásluhou autorovy dcery

Věry Lipenské a vydavatelství v Havlíčkově Brodě. Dlouhá léta byl Josef
Kubů plodným dopisovatelem lokálních periodik, jakými jsou třešťské
Naše město i humpolecký Zpravodaj Zálesí. Rovněž přispíval do okresních almanachů v Jihlavě i Pelhřimově, a to většinou historickými statěmi
nebo životopisnými články o významných osobnostech města a kraje.
Třešťskou veřejnost se snažil seznámit s donedávna značně opomíjenou
osobou hrdinného legionáře, čenkovského rodáka plukovníka Švece
v obsáhlejší životopisné publikaci Národní hrdina plukovník J. J. Švec.
Od kritických okamžiků svého nuceného nasazení v Německu Josef
Kubů v sobě nosil velké osobní trauma z oněch let druhé světové války,
kdy zažil mnoho chvil zoufalství, ponížení, velikého strachu a beznaděje.
V této době ztratil mnoho svých dobrých kamarádů a stále cítil potřebu
se s válečným traumatem svědecky vyrovnat a také všechny vnímavé
současníky před podobnými zkušenostmi varovat. Za tím účelem sepsal
knihu, jíž vydala opakovaně ještě v roce 2004 havlíčkobrodská knihovna
s názvem „Těm, kteří nezažili… o těch, kteří zažili…“. Vypsal v ní zevrubně své osobní zážitky z totálního nasazení na nucených pracích a následný dramatický útěk z hroutícího se Německa, kdy jeho další přežití
několikrát viselo jen na tenkém vlásku. I když riskantní anabáze skončila
zdárným příchodem do Třeště, nejkrušnější chvíle ho teprve měly potkat
v tragickém květnovém dramatu. Sám sice smrti tehdy opět o vlas unikl,
ale krvavé vyústění třešťského revolučního pokusu pro něho bylo jen
další stigmatem zla oné doby. Není divu, že svoji knihu proložil mnohými
emocionálními poznámkami a varováními, sice naprosto dobře míněnými, ale svojí četností působícími někdy až kontraproduktivně.
Největší hold rodnému městu vtělil do rozměrného románového díla
o třešťském rodu pánů Vencelíků, jejichž rodové osudy mu již v dětství
učarovaly. K sepsání knihy Bílý jednorožec se po léta důkladně připravoval. Prostudoval prameny v muzeu v Kutné hoře, v Žirovnici, písemnosti
tamních kronikářů a historiků, archivní anály apod. Důležitým podkladem se mu staly zejména profesionální práce historika a třešťského
rodáka Václava Richtera a též místní amatérské zdroje z per Stanislava
Procházky a Karla Brázdy.
Vydání Bílého jednorožce v červnu 1999 bylo nakonec tím nejhmatatelnějším počinem celých oslav šestistého padesátého výročí města. Pod
sponzorským finančním zastřešením edičního počinu firmou Podzimek
se do rukou třešťských čtenářů dostala velmi příhodná kniha, již je zvykem dávat přízvisko „historický román“, dokonale provázaná s jejich
městem. Ač autor nebyl ani zdaleka školeným profesionálním historikem, podařilo se mu zde na tématu, které od mládí velmi obdivoval a měl
rád, dovedným vyprávěčským slohem při dobré znalosti historických
faktů a dobových reálií, přesvědčivě zavést čtenáře do minulých století
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a přimět je k sympatizujícímu náhledu na rod Vencelíků z Vrchovišť,
jejichž zásluha o město Třešť byla nesporná. Románovým líčením podal
cestu svých hrdinů od Kutné Hory přes Žirovnici až do Třeště a fabulačním rozvinutím dochovaných kronikářských záznamů umožnit svým
krajanům, aby bližším poznáním dějů let dávno minulých více přilnuli
ke svému současnému domovu. V euforii jubilejních oslav byla kniha
velice rychle rozprodána za současné autorovy autogramiády a zjevně jednou provždy zmizela z kupeckých pultů, takže se okamžitě stala koupě
nedostupnou. Renomovanější spisovatel by při podobném komerčním
úspěchu svého díla nepochybně neváhal toto prohlásit za bestseller. Bílý
jednorožec však nebyl jedinou literaturou, již Josef Kubů zaměřil k daným
oslavám. Sepsal i stručný historický nástin proběhlých šesti set padesáti let
města, jenomže na ten již jaksi v tiskových prostorách nezbylo místo.
Městský úřad v Humpolci vydal v devadesátých letech veršovaný příběh Josefa Kubů pro nejmenší čtenáře Neposlušná Emilka, ilustrovaný
tehdy jedenáctiletou autorovou vnučkou Věrou Lipenskou.
S velikou chutí se třešťský rodák pouštěl i do tvorby básnické, povětšinou inspirované rodnou Třeští a okolím, ale i svými blízkými. I když se
mu během života nezdařilo dovést k úspěšnému edičnímu konci básnickou sbírku, jeho verše veřejně zaznívaly na nejrůznějších slavnostech,
jakými byla vítání občánků, maturity, zlaté svatby, svátky a výročí i jiné
příležitosti, kde je autor sám recitoval. Jednu etapu svých uměleckých
zájmů věnoval též ochotnickému divadlu, ale miloval i hudbu, především
hudbu italskou. Náklonnost k Itálii ho přivedla ke studiu italštiny, kterou
úspěšně zvládl.

autogramiáda Bílého jednorožce 1999
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Josef Kubů rovněž nikdy neváhal zasahovat i do veřejného dění
v domovských obcích, a tak byl právě on jednou z hybných sil a hlavních propagátorů při vybudování památníku obětem holocaustu z řad
třešťských židovských obyvatel, jejichž strádání za druhé světové války
byl očitým svědkem. Přátelství s hrdinou západního odboje Waltrem
Isternitzem přetrvalo od dětských let až do konce života i přes značnou
vzdálenost jejich domovů.
Mezi lidmi byl vždy Josef Kubů velmi oblíben pro svoji laskavou
moudrost a ochotu pomáhat. I když se mu naplnilo osm křížků, nijak
nepolevoval ve svém snažení sportovním, a jelikož mu oslabené klouby
neumožňovaly vytrvalostní běh, stále nalézal dostatečné vyžití alespoň
v bruslení. Bruslil s chutí až do posledních chvil, než ho závažné plicní
onemocnění upoutalo na lůžko. V těžkých chvílích boje se zákeřnou
nemocí mu byla nenahraditelnou oporou oddaná manželka Věra. Po
ročním beznadějném zápase s chorobou zemřel dne 10. července 2007
ve věku nedožitých 84 let. Zádušní mše za tohoto roduvěrného třešťského patriota se konala o čtyři dny později v kostele Svatého Martina a pak
byly tělesné ostatky uloženy do rodinného hrobu, do jím tolik milované
domovské země.
Odchodem Josefa Kubů ztratila Třešť člověka, který byl nejen naprosto
nezištným lokálpatriotem v tom nejlepším smyslu slova, ale především
díky dlouhému rozpětí své životní dráhy, prožité v nebývalé duševní
svěžesti a kvalitě, i mimořádnou studnici osobních zážitků a vzpomínek.
Osoba tohoto formátu bude zcela nepochybně nynějším i budoucím
lidem z kraje pod Špičákem citelně chybět.

MUDr. Přemysl Fučík, srpen 2009

15

PAMĚTNÍ KAMENY TŘEŠTĚ A OKOLÍ
Jedním z významných badatelů mapujících křížové kameny, kamenné
kříže a další kamenné památníky v Třešti a jejím okolí byl Karel Brázda
(1921–1995). Zalistujme společně v jeho pozůstalosti a podívejme se na
stav těchto drobných památek na počátku druhé poloviny 20. století. Vedle
lokace a krátkého popisu badatel pořídil náčrty a fotografie celkem 45 exemplářů, z nichž některé už předem označil jako hraniční kameny, ukazatele
cest, novodobé památníky a do seznamu uvedl i zajímavé kolomazné pece.
Brázdův seznam je důležitým pramenem pro stále se rozrůstající
celostatní soupis kamenných křížů prováděný Muzeem Aš od roku 1982.
Mnohdy jen strohý popis je doplněn velmi cenným fotosnímkem nebo
skicou a dává tak možnost posouzení současného stavu nebo původního
umístění v krajině. V případě, kdy kámen z neznámých důvodů v průběhu druhé poloviny 20. století zmizel, stává se Brázdova dokumentace
jedinečným dokladem. Nelze nezmínit, že vznikala v době, kdy uvedený
druh památek nebyl v popředí zájmu společnosti a ochrana se omezovala
jen na občasnou kontrolu starých soupisů těchto nemovitých kulturních
památek pořízených Státním památkovým úřadem (SPÚ).
V r. 1967 Brázda publikoval ve Vlastivědném sborníku Třeště článek
nazvaný Smírčí kameny. Vedle zmínky o tzv. cyrilometodějských uvažuje
o smírčích kamenech a křížích stavěných na místě tragických událostí
a nebo o hraničních kamenech, kde vyobrazení vražedných nástrojů
nahrazují erby. Krátké pojednání doprovází velmi zdařilá autorova kresba dnes ztraceného křížového kamene od Jezdovic pořízená v r. 1966.
Kámen je uveden v následujícím přehledu pod pořadovým číslem 5. Za
zmínku stojí kratší článek o několka pamětních kamenech z okolí Třeště
uveřejněný r. 1966 v novinách Jiskra.
Strojopis s názvem Smírčí kameny, hraniční kameny, jiné fragmenty,
kolomazné pece je napsán na třech listech formátu A3 a spolu s dalším
přehledem obsahujícím polní kříže, boží muka a kapličky je doplněn
Brázdovou přehlednou mapkou Třeště a okolí s vyznačením jednotlivých popisovaných památek. U každé z památek je krátce poznamenáno
kým a kdy byla evidována případně zda je dnes nezvěstná.
1. Lávecká cesta
Kámen s plastickým křížem. Po obvodu kamene je značně nečitelný
nápis, nahoře uražen, pod tím dobře čitelný letopočet 1596. Otec mi
vyprávěl, že staří lidé říkali, že zde byl od pytláka zastřelen myslivec.
Kámen byl prý přemístěn k cestě, před tím býval uprostřed lesa. Rozměry
80x46 cm. Průzkum r. 1964, viz náčrt a foto.
Evidence Aš 0793/1997, Kessler 1999, Jaroš 123/2003
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2. Roštýnská obora
Kámen nahoře zakulacený, uprostřed kamene
je plastický kříž, nad ním vyryto L. P. a pod tím
letopočet 1724. Průzkum 1964, viz foto.
Evidence SPÚ 5195, Jaroš 103/2003
3. Les Sovovka
Hraniční kámen rozměrů 34x25 cm z jedné
strany vyrytá číslice 3 a na vrchu vyryt křížek.
Průzkum 30. 4. 1965, viz náčrt.
Kámen není evidován a popsán.
4. Jezdovice
Kámen na mostě Jezdovického rybníku, rozměr 59x31,5x27 cm a vyryt nápis A. P. - Ad 1780
L.L. Průzkum 21. 5. 1965, viz náčrt a foto.
Evidence Jaroš Z 13/2003 – ztracený

1. Lávecká cesta

5. Jezdovice
Smírčí kámen u polní cesty z Jezdovic do Salavic
s dvěma plastickými kříži. Kámen je hrubě
opracován. Pověst vypráví, že zde ukončili život
dva milenci. Rozměry 77x56x10 cm. Průzkum
21. 5. 1965, viz náčrt a foto.
Evidence Kessler/1999, Aš 1808/2001,
Jaroš Z 12/2003 – ztracený
2. Roštýnská obora

3. Les Sovovka

4. Jezdovice

5. Jezdovice
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6. Jezdovice
Smírčí kámen na Stežkách, nahoře zaoblený, přes celý kámen vystupuje
kříž. Rozměry 68x45x19 cm. Průzkum 21. 5. 1965, viz náčrt.
Evidence Roháček/1968, Aš 0789/1997, Jaroš 32/2003
Podle uvedeného neúplného Brázdova popisu, bez udání symbolů sekery a růže, kámen evidován chybně podruhé, viz Aš 1807/2001.
7. Stonařov
Smírčí kámen, zazděn v tarase u domu č. 32 s plastickým křížem, na levé
straně kříže dýka a na pravé srdce. Rozměry 100x54 cm. Průzkum 1965,
viz náčrt a foto.
Evidence SPÚ 5228, Schwab 77/1935, Navrátil/1987, Aš 0328/1997, Jaroš
111/2003, Peltan/2006
8. Spělov
Kámen u obce Spělova. Uprostřed vytesán kříž a pod ním vpravo pistole.
Je to památka na srážku císařského vojska se švédskou partají, která byla
posádkou v Jihlavě. Při srážce zde byl zabit major Binss a rytmistr Redern
dne 14. února 1646. Průzkum 1965, viz foto.
Evidence Richlý/1885, Procházka K./1910, SPÚ 5213, Bradáč/1932,
Svoboda/1937, Bartůšek/1979, Procházka Z./1994, Aš 0608/1997, Jaroš
16/2003
9. Les Sovovka
Hraniční kámen nepravidelných rozměrů, výška 50 cm jedna strana 34 cm,
druhá 14 cm a dvě protilehlé 26 cm, nahoře zaoblený. Má datum 1821
a různé značky. Na vrcholu je vyryt křížek. Průzkum 30. 4. 1965, viz foto.
Kámen není evidován a popsán.

6. Jezdovice
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7. Stonařov

8. Spělov

10. Třešť
Smírčí tzv. Katův kámen u polní stezky, která
pokračuje od Křížové cesty k Tálům. Po obou
stranách plastický kříž, kámen je nahoře zaoblen. Vztahuje se k němu pověst, že zde byl ukamenován kat. Rozměry 70x61 cm. Průzkum od
r. 1965 několikrát, viz náčrt a foto.
Evidence Novotný/1931, Schwab 76/1935,
Svoboda/1937, Urbánek/1941,
Naše město/1974, Jiskra/1986, Aš 0620/1997,
Kessler/1999, Jaroš 124/2003
11. Třešť
Fragment kamenného kvádru rozměrů
44x21 cm, uložen v Městském muzeu v Třešti,
na delší straně nápis HIERONIMVS. Průzkum
18. 8. 1967, viz náčrt.
Kámen není evidován a popsán.

9. Les Sovovka

12. Třešť
Kleneční kámen (střední) s letopočtem 1788. Je
uložen v Městském muzeu v Třešti. Rozměry
26x15x20 cm. Průzkum 18. 8. 1967, viz náčrt.
Kámen není evidován a popsán.
13. Šimečkův vrch u Nové Vsi
Kolomazná pec na Šimečkově kopci
636 m. n. m., velký miskovitý kámen uvnitř

11. Třešť

12. Třešť

10. Třešť

13. Šimečkův vrch
u Nové Vsi
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s rýhami a otvorem, na kamenné podezdívce.
Rozměry viz na náčrtu. Průzkum 22. 5. 1966,
viz náčrt a 5 ks fotografií.
Evidence Tauber/1998
14. Třešť
Vysoký kámen v městských sadech, výška
210 cm. Na přední straně vyryt nápis a datum
KRIŠTUFKOVY SADY 1902.
Průzkum 27. 7. 1966, viz náčrt a foto.
Kámen není evidován a popsán.
15. Třešť
Smírčí kámen u silnice ve strouze u pily. Přes
kámen je reliéfní kříž. Na pravé straně nahoře
je roh ulomen. Kámen je bez data a má rozměry
55,5x50 cm. Není o něm nic známo. Průzkum
27. 7. 1966, viz náčrt a foto.
Evidence Kessler/1999, Aš 1803/2001 – zmizelý, Jaroš Z 50/2003 – zmizelý
16. Třešť
Pomníček pěti padlým občanům Třeště v roce
1945. Pomník stojí u pily u cesty směrem
k Jihlavě. Výška pomníčku je i s podstavcem
124 cm. Na pomníčku je nápis:
PADLI ZA VLAST V NÁRODNÍ REVOLUCI
5. 5. 1945
KADLEC ST. dělník 32 r.
6. 5. 1945
BÁRTU RUD. krejčí 39 r.
KASÍK KAREL partyzán 27 r.
KRECHLER JAN soustr. kovů 27 r.
VEVERKA VLAD. student 24 r.
NEZAPOMENEME.
Průzkum 24. 7. 1966, viz náčrt.
Kámen není evidován a popsán.

14. Třešť

15. Třešť

16. Třešť
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17. Třešť
Kamenná deska na podstavci u železniční tratě
proti pile, kde padl dne 6. 5. 1945 Vladimír
Veverka. Celý pomníček i s kvádrem je vysoký 64,5 cm. Na desce je nápis: ZDE PADL
6. 5. 1945 VEVERKA VLADIMÍR BOJOVNÍK
ZA SVOBODU NÁRODA A VLASTI. Průzkum
27. 7. 1966, viz náčrt.
Kámen není evidován a popsán.
18. Třešť
Pomníček padlým občanům z Pavlova, kteří zde
padli v r. 1945. Je umístěn nad Pátkovy u silnice
k Pavlovu. Výška pomníčku je i s podstavcem
124,5 cm. Na pomníčku je nápis:
7. 5. 1945
PADLI ZA VLAST V NÁRODNÍ REVOLUCI
BERKA JAN rolník 40 r. z Pavlova
ELIÁŠ FR. strojník 34 r. z Pavlova
HOS ARNOŠT dělník 30 r.
KUBAŠTA BOH. stroj. zám. 30 r. z Pavlova
MUc. KUBAŠTA MIR. učitel 25 r.
KREJČÍ FR. rolník 20 r. ze Stajišť
PÍŠA JAN rolník 42 r. ze Stajišť
NEZAPOMEŇTE.
Průzkum 27. 7. 1966, viz náčrt.
Kámen není evidován a popsán.
19. Čenkov
Kámen u cesty z Čenkova do Lovětína. S reliéfním křížem, nad ním letopočet 1650, nalevo
kříže je kolo od vozu a vpravo stočené opratě. Po obou stranách kříže je nápis MARTIN
CEINAR. Kámen jsem mohl celý změřit, poněvadž jej přemísťovali z polí k cestě do Lovětína.
Celý kámen měří 112 cm. Průzkum 5. 10. 1966,
viz náčrt a foto.
Evidence Fritz 69/1894, Procházka K./1910,
SPÚ 4780, Svoboda/1937, Procházka Z./1994,
Aš 0784/1997, Jaroš 127/2003

17. Třešť

18. Třešť

19. Čenkov
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20. Hodice
Kámen nahoře zaoblený u železniční tratě
a u silnice z Hodic do Pannenské Rozsíčky na tzv.
Krchově. Je na něm plastický kříž, kde v horní
části kříže jsou písmena M – S, v dolní části
kříže letopočet 1804. Průzkum 16. 10. 1966, viz
náčrt a foto.
Evidence SPÚ 4825, Aš 0876/1997,
Jaroš 22/2003
21. Vanůvek
Kámen nahoře zaoblený, po pravé straně silnice z Vanůvku do Telče. Na něm reliéfní kříž,
vlevo kříže meč (dýka ?) a vpravo kříže vařečka.
Podle vyprávění p. Gregora z Třeštic byl prý zde
v těchto místech zabit za jakýchsi válek potulný
prodavač vařeček a jiného dřevěného kuchyňského zboží. Kámen má rozměry 75x49x10 cm.
Průzkum 14. 8. 1967, viz náčrt a foto.
Evidence Tiray/1909, Svoboda/1937, Procházka
Z./1994, Duffek/1942.
Originál tohoto kamene je uložen na zámku
v Telči, kde je evidován, viz Aš 0720/1997 a Jaroš
120/2003. U Vanůvku by měla stát kopie pořízená hrabětem Aloisem Podstatským v r. 1904.
V r. 1937 zdejší cestář obílil kámen vápnem.
22. Vanůvek
Kámen nahoře zaoblený a na něm plastický
kříž. Stojí po levé straně silnice z Vanůvku do
Telče. Je bez letopočtu. Rozměry 68x44 cm.
Průzkum 14. 8. 1967, viz náčrt a foto.
Evidence Tiray/1909, Svoboda/1937,
Aš 0621/1997, Jaroš 132/2003
Originál tohoto kamene je uložen na zámku
v Telči, viz Aš 0618/1997 a Jaroš 121/2003.
U Vanůvku je umístěna jeho kopie pořízená
r. 1904 majitelem panství, hrabětem Aloisem
Podstatským. V r. 1937 byl kámen cestářem obílen jako patník.

20. Hodice

21. Vanůvek

22. Vanůvek
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23. Les Sovovka
Kolomazný kámen, čtvercový, rozměrů 98x96,
5x24 cm. Miskovitý, jsou v něm diagonálně
dvě rýhy a uprostřed s otvorem. Průzkum
22. 10. 1966, viz náčrt a foto.
Evidence Tauber/1998
24. Třešť hřbitov
Náhrobní podstavec bez železného kříže,
vysoký 88 cm, kamenný. Vpředu na podstavci
nápis a letopočet: LETA P. DNE 3 ... W PÁNU
ODPOČÍWÁ GOZEF GABUREK ... 2 DITKAMI
AMEN. Průzkum 10. 8. 1967, viz náčrt a foto.
Kámen není evidován a popsán.
25. Třešť
Kamenný kříž vysoký 101,5 cm, převezl jsem jej ze hřbitova do Městského muzea.
Na přední straně kříže nápis: I.M.I. - ZDE W
PÁNU ODPOČÍWÁ DNE 29. LEDNA 1829
ZEMŘELÁ ANA HANOUSKOWÁ NA ...
HODIC. Na druhé straně kříže nápis: BUH
GI DEG JEHKE ODPOČINUTÍ A RADOSTNÉ
ZMRTWÍCHWSTÁNÍ. Průzkum 10. 8. 1967,
viz náčrt a 2 ks foto.
Evidence Jaroš K 11/2003
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26. Hodice
Pec na pálení kolomaže, za Hodicemi v trati zvané Díra, poblíž kóty
640 m. n. m., v mírném lesním svahu v blízkosti potůčku. Průzkum
12. 8. 1967, viz náčrt a 2 ks foto.
Pec není evidována.
27. Třešť
Kamenný ukazatel cest, trojboký hranol vysoký 60 cm. Na jedné straně
je napsáno CESTA DO TŘEŠTĚ, na druhé straně CESTA DO JIHLAVI.
Kámen je uložen v Městském muzeu v Třešti. Průzkum 18. 8. 1967, viz
náčrt.
Kámen není evidován a popsán.
28. Třešť
Kamenný ukazatel cesty, nepravidelný čtyřboký hranol vysoký 43 cm.
Byl nalezen (byl jsem při tom) při výkopu a úpravě silnice mezi domy
p. Meissnera a p. Vrátila, kde byla ulička do dílen malíře p. J. Hinka, proti
židovskému kostelu. Jako tovaryši jsme kámen odvezli do Muzea. Na jedné
straně je nápis CESTA DO BATELOVA A DO TELČE, na protilehlé straně
je nápis CESTA DO HORNÍ CEREKVE. Průzkum 18. 8. 1967, viz náčrt.
Kámen není evidován a popsán.
29. Třešť
Vamberův mlýn, jeden ze dvou kamenných sloupků u vrat do dvora.
Výška sloupku je 155 cm. Průzkum 1. 8. 1964, viz náčrt.
Kámen není evidován a popsán.
30. Pouště
Kámen, a je jich zde více na lesních hranicích, když se dáme od
Stonařovského rybníku (kóta 609 m. n. m.) dál silnicí ne k lomu, ale dále
na Stonařov, odbočíme vpravo lesní cestou Farským lesem přes Střední
les poblíž kóty 833 m. n. m. ke Stajišti. Vedou tady staré lesní hranice
a i ostatní kameny pocházejí asi ze stejného roku, jako tento z r. 1557.
Průzkum 30. 10. 1971, viz náčrt a foto.
Jednotlivé kameny nejsou evidovány a popsány
31. Červený Hrádek
Kámen zazděný v tarase budovy Ve dvoře, rozměry 58,5x26,5 cm. Na
kameni vyryto PLURAINTUS - MDCCCXXXII (t. j. 1832). Na tento
kámen mě upozornil Jaroslav Štěpán 13 let. Průzkum 25. 11. 1969 a pak
30. 7. 1971, viz náčrt.
Kámen není evidován a popsán.
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32. Nová Říše
Vymyšlenův mlýn. Kamenná deska zničená při
kácení stromů. U rybníku vpravo od Březinovy
stezky, tam kde se křižuje s polní cestou do
Vystrčenovic. Celkový fragment desky má rozměry 131x78,5 cm. Nahoře desky je vyrytý kříž
a pod ním nápis:
LETA PANE 1698 DNE 20. MIESICE LEDNA
GMENOWITIE NA DEN SWATIH FABIANA
A SEBASTIANA W TOMTO NESTIASTNIM
MISTIE BIEH ZIWITA SWEHO DOKONAL
A OD SANI (UM)ACKAN GEST SLOW(UTNI)

32. Nová Říše
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A POCTIWI MUZ ... REI STANIEK SSA ... TI S ZELETAWI ... SWEHO 84
L ... RACZI MU DAT ... CZIWANI A ...
Průzkum 31. 5. 1979, viz náčrt a foto.
Evidence Svoboda/1937, Aš 0613/1997, Jaroš 71/2003
33. Dolní Vilímeč
Kamenný kvádr s křížkem u zdi za školou, původně na návsi u rybníku.
Na tento kámen mě upozornil žák z mé třídy František Dohnal z č. 24.
Průzkum 30. 7. 1971, viz náčrt.
Evidence Svoboda/1937, kronika obce Dolní Vilímeč/1980, Aš 0609/1997,
Jaroš 17/2003
34. Nová Říše
Kámen hned za stavením Brázdova mlýnu, nahoře zaoblený, rozměrů
44,5x27x15 cm. Středem kamene vede plastický kříž. Z nápisu se dalo
přečíst jen: ZDE SE ... 1715. Průzkum 15. 6. 1970, viz náčrt.
Evidence Jaroš Z 41/2003-zmizelý
35. Zdeňkov
Kámen u silnice z Nové Říše do Zdeňkova. Středem kamene vede kříž
a po jeho levé straně je hornické kladívko. Nahoře u kříže, kde je kámen
zaoblen, je letopočet 1607. Kámen má rozměry 100x60 cm. Průzkum
1970, viz náčrt.
Evidence Fritz 89/1894, SPÚ 5044, Svoboda/1937, Procházka Z./1994,
Aš 0612/1997, Jaroš 70/2003
36. Nová Říše
Brázdův mlýn. Hamové znamení na skále u propustě rybníku, na pravé
straně hráze. Mimo trojúhelníku je zde vyryto CN – 1887. Průzkum
15. 6. 1970, viz náčrt.
Kámen není evidován a popsán.
37. Nová Říše
Kámen nahoře zaoblený u silnice z Nové Říše k Bohuslavicím – Strání.
Informoval Jan Urbánek z Nové Říše. Nápis nečitelný. Rozměry
190x210x145 cm. Průzkum 9. 12. 1970, viz náčrt.
Kámen není evidován a popsán.
38. Jersice
Kamenný kvádr rozměrů 400x350x150 cm v Jersicích, ze širší strany je
vyryt kříž, na vrchu kvádru je letopočet 1850. Průzkum 1970, viz náčrt.
Kámen není evidován a popsán.
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39. Lovětín
Hamové znamení u hráze Lovětínského rybníku s touto značkou: T. L. trojúhelník J. Z. a pod
čarou letopočet 1894. Průzkum 1967, viz foto.
Kámen není evidován a popsán.

39. Lovětín
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40. Lovětín
Kámen u cesty z Čenkova do Lovětína. Asi metr vysoký a je na něm reliéf
klečícího muže před křížem. Kámen vytesal František Knihař roku 1936,
když tady s několika kameníky zpracovávali po loukách roztroušené
kameny. Řekl mi to osobně. Průzkum 1967, viz 2 ks foto.
Evidence Aš 1538/1997, Jaroš 128/2003
41. Zadní pouště
Třešť – Zadní pouště. Hraniční kámen v lokalitě zvané Cyrilka. Je na něm
vytesaná značka. Průzkum 1970, viz foto.
Kámen není evidován a popsán.
42. Třešť
Smírčí kámen na vrchu zaoblený, je na něm vyrytý kříž a letopočet 1800.
Je zasazen u cesty v louce vedoucí k lesíku p. Vrátila. Průzkum 1970.
Evidence Kessler/1999, Jaroš Z 51/2003 – zmizelý
43. Volevčice
Kámen u silnice ze Studnic do Telče, u třináctého stromu za rozcestím
na Volevčice. Kámen je nahoře zaoblený s pastickým křížkem. Na kameni je nápis: ZDE K JEDENÁCTÉ HODINĚ S POLEDNE VUZ ZABIL
PAVLA ... Z TŘEŠTĚ. STÁR BYL 8 LET. DNE 11. ČERVNA 1815. Průzkum
13. 6. 1971, viz náčrt a foto.
Evidence SPÚ 5327, Svoboda/1937, Aš 0617/1997, Jaroš 115/2003
44. Janštejn
Velký zašpičatěný kámen u silnice do Janštejna, za rozcestím. Kámen
tady byl zasazen na památku husitských bojovníků, kteří v tomto kraji
bojovali. Průzkum 1956, viz foto.
SPÚ 4832 (tzv. Žižkův kámen)
45. Jihlávka
Za Horními Dubenkami, veliký kamenný památník (balvan) s kovovým
kalichem na vrcholu a s nápisem: PAMÁTNÍK PADLÝM VOJÍNŮM
HUSITSKÝM 1423–1923. Průzkum 1956, viz 2 ks foto.
Není evidován a popsán.
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Strojopis včetně fotografií a kreseb je uložen ve Státním okresním archivu Jihlava, fond Písemné pozůstalosti jednotlivců. Autor tohoto článku
provedl jen drobné úpravy původního textu a délkové míry sjednotil na
centimetry, jak je užívá Muzeum v Aši v celostátní evidenci drobných
kamenných památek.

Ladislav Vilímek
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HISTORIE POŠTY V DOLNÍ CEREKVI
aneb jede, jede poštovský panáček
Jiří Wolker – Poštovní schránka
Poštovní schránka na rohu ulice,
to není nějaká lecjaká věc.
Kvete modře,
lidé si jí váží velice,
svěřují se jí docela,
psaníčka do ní házejí ze dvou stran,
z jedné smutná a z druhé veselá.
Psaníčka jsou bílá jako pel
a čekají na vlaky, lodě a člověka,
aby jak čmelák a vítr je do dálek rozesel,
- tam, kde jsou srdce,
blizny červené,
schované v růžovém okvětí.
Když na ně psaní doletí,
narostou na nich plody
sladké nebo trpké.
V Obecní kronice městyse Dolní Cerekev, která je psaná od roku 1922,
je také o ní zmínka... „poštovní schránka a nápis upozorňující nás, že tu
v č. 88 nalézá se poštovní a telegrafní úřad, spravovaný poštmistrovou pí.
Herknerovou.“. Ale to jsme již daleko od počátku poštovnictví a zřízení
pošty v Dolní Cerekvi.

stará pošta – první dům zleva s poštovní schránkou – rok 1920
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Sdělování různých informací a zpráv sahá hluboko do historie. Prvními
jistě byly informace o lovu, nebezpečí apod., které se šířily jedině ústně.
Později zvukem, ohněm, dýmem až nakonec písmem a posly. Stálé profese poslů existovaly již ve velkých říších starověku, v Persii, Indii, Číně,
Mezopotámii, Egyptě, Řecku a především v Římě.
Římská pošta „Cursus publicus“ založená císařem Augustem, představovala vrchol tehdejšího systému a její dokonalá organizace zůstala
na dlouhá staletí nepřekonána. Každá hlavní trasa byla stanicemi rozdělena na úseky, kde se přepřahali koně, vyměňovala pošta, a tak mohlo
poselství denně urazit stovky kilometrů. Rychlá a spolehlivá pošta byla
jedním z pilířů Římské říše. I za jméno „pošta“ vděčíme této době, protože Římané používali k této službě latinské slovo „positus“. Jistě si každý
vzpomene při vyslovení slova maraton i na řeckého vojína Feidippidése,
který po bitvě u Marathonu v roce 490 před naším letopočtem běžel se
zprávou o vítězství Athéňanů nad Peršany z Marathonu do zhruba 40 km
vzdálených Athén a po vyslovení „Zvítězili jsme“ vyčerpáním zemřel.
Dnes se jméno místa bitvy používá pro označení závodů na dlouhé tratě.
S rozpadem Římské říše došlo i k postupnému rozkladu poštovního
systému. Ve středověku byli opět ponejvíce využíváni individuální poslové, kteří sloužili panovníkovi, šlechtě, městům, církvím, klášterům i dalším institucím. Zejména však panovníkovi pro řízení rozsáhlých poddaných území. Počátky organizované dopravy na našem území jsou spojeny
s volbou rakouského arcivévody Ferdinanda I. Habsburského českými
stavy r. 1526 na uprázdněný trůn. Tímto aktem byly české země začleněny do svazku rakouských dědičných zemí až do roku 1918. Při organizování spojení využívali Habsburkové zkušeností rodiny Thurn-Taxisů,
kteří od 15. stoleté provozovali poštu v Německé říši, a kteří také byli
nejvyššími dvorskými poštmistry ve Vídni. V roce 1535 byl vydán první
poštovní řád. Souvislá síť poštovních stanic na přepřahání koní sloužila
ponejvíce panovníkovi. Rodina Taxisů organizovala poštovní dopravu
v českých zemích až do počátku 17. stol. V roce 1622 získala nejvyšší
dvorský poštovní úřad ve Vídni knížecí rodina Paarů a ti jej pak řídili až
do r. 1743, kdy ho císařovna Marie Terezie reformou poštovnictví zestátnila v celé zemi a umožnila tak jeho jednotné řízení a organizaci. V této
době také dochází k pozvolné přeměně v poměru přepravovaných zpráv.
Pošta, která dříve sloužila ponejvíce k dálkové dopravě, se díky reformám
mohla více otevřít pro dopravu tuzemskou. K rozšíření přispěla i výstavba
silnic. V roce 1817 byly v Rakousku zavedeny první poštovní schránky
a později, po vzoru Anglie i dopisy s předtištěnou známkou. Roku 1837
tam Rowland Hill navrhl známku s lepem na zadní straně a posléze také
Rakousko–Uhersko rychle zavádí nový vynález. Do té doby platil poštovní poplatky častěji příjemce dopisu než odesílatel. První poštovní známky
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byly vydány 1. 7. 1850 a nesly císařský znak s korunou v hodnotách 1, 2,
3, 6 a 9 krejcarů. Autorem výtvarného řešení byl český grafik J. Axmann.
Ke zrychlení dopravy osob a poštovních zásilek dochází pak v r. 1823
zavedením rychlých dostavníků mezi městy rakouské říše (tzv. poštovské
rychlíky). Cesta z Prahy do Vídně trvala 37 hodin, s přestávkami dva dny
a noc a spojení z Brna do Vídně 14 hodin. Obyčejná pošta z Prahy do
Vídně šla 3 dny, balíková 4 dny.
Poštovské rychlíky byly dobře pérované vozy pro 8, 10 i více osob
a byly tažené dvěma páry koní. Na silnicích měly přednost před ostatní
dopravou. Přeprava byla však poměrně drahá, neboť z Prahy do Vídně
stála přes 17 zlatých.
Až do poloviny 19. století byla organizace poštovnictví řízena nejvyšší
dvorskou poštovní správou ve Vídni, po roce 1850 správa pošty přešla do
kompetence ministerstva obchodu.
Technický rozvoj v 19. století ovlivnil a zkvalitnil úroveň poštovních
služeb. Vývoj železnice, telegrafu a později telefonu přispěl k rozšíření
pošty i do odlehlých oblastí. Telegrafní linky byly budovány od r. 1847
nejprve podél železničních tratí a od r. 1850 mohla služeb telegrafu využívat i širší veřejnost. Byly stavěny nádražní poštovní úřady a zásilky byly
postupně přepravovány po železnici. První zásilky u nás tak byly převáženy po otevření tratě z Olomouce do Prahy v roce 1845. Přesto se Dolní
Cerekev dočkala zřízení pošty daleko dříve než železnice (ta se otevřela
až v r. 1887). Proto mohli cerekvičtí občané dlouhé roky slýchat hlas poštovského trubače a vidět příjezd „postiliona“.
Zřízení pošty však předcházela ještě dlouhá jednání než došlo ke
konečnému rozhodnutí ministerstva obchodu ve Vídni. Podobně tomu
bylo i s výběrem a zaučením poštmistra. Tehdejší c. k. rakousko–uherská

cirkulář s návrhem zřízení poštovních úřadů
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Herknerova služební
smlouva z roku 1869

byrokracie byla neúprosná, nezměnitelná a trvalá. Tak jistě putovalo
mnoho žádostí i proseb na „vyšší místa“, až po C.K.ředitelství pošt a telegrafů v Praze i ministerstvo obchodu ve Vídni. Konečně byl vybrán
ten nejvhodnější a stalo se tak 31. 3. 1869, kdy byl dekretem ustanoven
Johann Herkner poštmistrem v Dolní Cerekvi. Již 17. 4. 1869 podepisuje s Poštovním ředitelstvím v Praze služební smlouvu na místo poštmistra od 15. 7. 1869. Tehdy totiž cirkulář Poštovního ředitelství v Praze
s tímto datem počítal, ale osud a hlavně byrokracie vše trochu oddálily.
Jen pro zajímavost pro schválení tohoto dokumentu bylo třeba 18 podpisů a jistě byly zapotřebí i další, než tento doputoval na ministerstvo
obchodu ve Vídni.
Až konečně vychází „Poštovní věstník“ správní oblasti c. a k.
Ministerstva obchodu ve Vídni číslo 40, ve kterém se vyhlašuje 16. srpna
1869 zřízení poštovních úřadů v korunních Rakouských zemích,
Čechách, Moravě, Haliči a Tyrolích. A tak i Dolní Cerekev má od tohoto
data svůj poštovní úřad s rozsahem působení v místní obci Rohozná,
Kopanina, Liští, Šance, Úzký mlýn, Sedličko a Zadní Pole, dále v Cejli
s částmi Pekárek, Kuzdas, mlýnem na okraji Kostelce a samozřejmě
i v samotné obci Dolní Cerekev.
Služební smlouva, kterou Johann (Jan) Herkner podepsal, určovala
také kauci 200 zlatých, roční služné 100 zlatých a úřední paušál 20 zlatých. Služné, paušál a později i odměna pro poštovní poslíčky se měnily
podle provozu pošty.
Bouřlivý rozvoj železnice přinesl poště možnost spolehlivého a rychlého spojení, služby se staly kvalitnější a síť poštovních úřadů dále houstla. U většiny vlaků byly poštovní vagony. Tyto vlakové pošty byly v podstatě pojízdné poštovní úřady, kde se během jízdy třídily zásilky. Po zřízení železniční tratě a zastávky
v Dolní Cerekvi roku 1887 se
již pošta postupně předávala a přejímala od této vlakové
pošty a lidé začali i k cestování
využívat železnici. Tak zanikly
„postiliony“, kočáry i trubač.
Provoz pošty v Doní Cerekvi
se začal rozrůstat a tak bylo
zapotřebí další pracovní síly.
Dne 19. 2. 1899 složila poštovní
zkoušky Anna Herknerová, snacha poštmistra Jana Herknera
a nastoupila jako poštovní
pomocnice a telegrafistka. Jistě
dvůr pošty byl současně i hospodářským zázemím
usedlosti
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byla dobře zaučena svým tchánem a později, když ten odešel do penze,
převzala poštovní úřad jako poštmistrová. Kdy se tak přesně stalo, nelze
již dnes z žádného dokumentu určit, jisté však je, že Služební smlouvu od
16. 4. 1908 podepsala ještě jako poštovní expedientka.
Zajímavé je i poštovní razítko Dolní Cerekve, které se v této době používalo a je uvedeno na dokladu z 1. 6. 1905.

poštovní razítko Dolní Cerekve

Funkci poštmistrové vykonávala Anna Herknerová až do konce roku
1936. Podle dokladu Obecního úřadu ze 7. 12. 1936 je písemně konstatováno přemístění pošty následujícími slovy: „…penzionováním pí
Heknerové se musí pošta z jejího domu přestěhovat jinam, protože
s poštovním úřadem neměla žádnou nájemní smlouvu a poskytovala jim
místnost pro poštovní úřad zdarma...“
Obecní úřad projednával možnost přestěhování do domu čp. 23,
patřící Občanské záložně a také do
domu čp. 97, který patřil Leopoldu
a Marii Novotných. Nakonec se
však zastupitelstvo 22. 11. 1936
usneslo nabídnout dvě místnosti
v obecním domě čp. 107 (v přízemí
vlevo). Tak od 1. 1. 1937 sídlí poštovní úřad v tomto domě s novým
poštmistrem.
Kdo jím se jím tenkrát stal
a právě tak i jména jeho následovníků nelze v historických
dokumentech Poštovního muzea
v Praze dohledat. Dopis na generální ředitelství České pošty
se žádostí o informace přinesl dne
8. 4. 2008 následující odpověď:
poštmistrová Anna Herknerová s rodinou
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„Vážený pane,
k Vašemu požadavku na poskytnutí informací o konkrétních zaměstnancích pošt z uváděného období mně nezbývá než sdělit, že dle platných pravidel jsou archiválie České pošty, týkající se personálních údajů,
skartovány po 45 letech. Z toho je zřejmé, že Vašemu požadavku nelze ze
strany České pošty, s. p. vyhovět. Nejsem schopen Vám ani poradit, kde
byste Vámi hledaná data mohl zjistit. Tuto možnost jsem konzultoval též
s kolegy z jiných regionů a ani oni mně neporadili.
S omluvou – odbor personální – Jižní Čechy... podpis.“
Tak se ke slovu dostávají pamětníci, kteří udávají, že v roce 1937 se
ve funkci poštmistrů v Dolní Cerekvi střídali různí pracovníci pošty
z Jihlavy. Byli to tito úředníci: pan Mikeš, potom následoval pan Richter,
který údajně i bydlel v místnosti naproti poště. Po druhé světové válce
nastoupil Josef Hruška a po jeho odchodu do Jihlavy manželka Milada
Hrušková. Ale to již nebyli poštmistrové, ale vedoucí poštovního
úřadu. Mezi tím vykonával zástup i pan Otto Persy. Na podzim roku
1964 nastupuje Marta Kameníková, kterou po dobu mateřské dovolené
v roce 1965 (květen–říjen) zastoupila Anna Konířová. Dne 31. 8. 1989
Marta Kameníková končí, odchází do důchodu a od 1. 9. 1989 přebírá
„žezlo“ cerekvické pošty její dcera Ivana Smrčková. Tuto funkci vykonává dosud. Tak se stalo, že jako před stoletím, zůstává vedení pošty
v „rodinných rukách.“
Je jistě správné vzpomenout i místní poštovní doručovatele. Opět si je musíme připomenout podle pamětníků. Byli to pánové
Karel Procházka, Cerman, Smrčka, Kochrda,
Brtnický, Otto Persy, Karel Kákona, Antonín

doručovatel Karel Procházka
v roce 1919

cerekvičtí doručovatelé
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od roku 1937 sídlí cerekvická pošta v budově Obecního úřadu

Popelka a také paní Anna Hanzalová, Marta Třečková, Naděžda Ficencová,
Marta Havlová, Marie Kameníková, Vlasta Zemanová, Eva Mezerová,
Marie Holcová, Eva Velcová, Jana Bulantová, Miroslava Konířová a v současné době Marie Sandtmannová.
Vzpomínek je jistě i daleko více. Třeba jak „pošťáci“ jezdili s károu
plnou balíků a pošty na železniční zastávku k vlaku a odtud přiváželi
poštu došlou. Nebo jak šlapali pěšky na Hutě a Čeřínek. Ale to je doba již
docela nedávná.
V roce 1994 došlo k přestěhování pošty z levé části budovy do upravených prostor vpravo, po Obecním úřadu. Za zmínku jistě také stojí že
v noci z 30. 10. na 31. 10. 1996 byla pošta přepadena a byl vyloupen tresor.
V 50. a 60. letech minulého století došlo k zavedení automobilových
pošt, které byly obdobou pošt vlakových a doplňovaly tak systém v hlavní síti. Automobily se také začaly využívat k odvozu zásilek nejprve ze
Západních Čech, později u ostatních krajů na pražské letiště, odkud startovaly letecké kursy na Moravu a Slovensko. Ideální byly tam, kde nebylo
možné vést vlakovou poštu a okresní přepravní uzel nebyl schopen vhledem ke geografickým podmínkám efektivně obsáhnout celé území.
V roce 1992 došlo k rozdělení dosud jednotného resortu pošty a telekomunikace a od 1. 1. 1993 je Česká pošta státní samostatně hospodařící
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podnik. Začínají se také více objevovat poštovní automobily, převážně
v místech, kde mohou být rychlejší než vlak, nebo pružněji reagovat na
potřeby poštovní přepravy. Tento systém dnes na České poště převládá,
a tak již v Dolní Cerekvi nikdo nechodí se zásilkami k vlaku, ale ty jsou
přiváženy a odváženy automobily přímo z poštovního úřadu. V říjnu
1999 zde byly také zavedeny počítače.
Tímto končí dosavadní historie poštovního úřadu v Dolní Cerekvi.
Nová jistě bude pokračovat dále. Rád bych ještě poděkoval všem, kteří
mně přispěli svými vzpomínkami a paní Ivaně Smrčkové, vedoucí pošty
a Marii Sandtmannové, poštovní doručovatelce za poznatky z nedávné
minulosti.

František Rod, Dolní Cerekev, leden 2009
Prameny a literatura:
Fondy Národního archivu Praha,
Fondy Státního oblastního archivu Jihlava,
Obecní kronika městyse Dolní Cerekev,
cpost.cz,
jablko.cz/Zajímavosti,
Materiály a dokumenty Poštovního muzea v Praze
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Jezdovické rašeliniště
Na stránkách minulých čísel „Vlastivědného sborníku Třeště a okolí“
jsme se již seznámili s rezervacemi V Klučí a na Velkém Špičáku. Obě
uvedené rezervace jsou pralesovitého charakteru. Dnes zavítáme do
odlišného prostředí a to na rašeliniště.
Jezdovické rašeliniště se nalézá na okraji lesa západně od Jezdovic
u silničky spojující Jezdovice se Spělovem. Svou výměrou 1,6 ha patří
k menším rašeliništím. Přesto se na něm nalézá řada pozoruhodných
a chráněných druhů rostlin i živočichů vázaných na tento druh prostředí.
Aktivní ochrana rašeliniště započala v první polovině osmdesátých let
minulého století. Oficiálně bylo vyhlášeno za chráněné území okresním národním výborem v Jihlavě v roce 1984. Předmětem ochrany je
relativně dobře zachovalý zbytek rozsáhlého prameništního rašeliniště.
Nadmořská výška rašeliniště je 575 m.
Současný stav rašeliniště je poznamenaný systematickým odvodňováním okolních pozemků v 70. letech 20. století. Zachráněna byla pouze
nejcennější část rašeliniště. Narušení vodního režimu v okolí se promítá i v okrajové části přírodní památky. Po vyhlášení chráněného území
a zejména v posledních letech zde byla nastolena řízená péče. Navazuje
na tradiční hospodářský rytmus, neboť v minulosti bylo rašeliniště ručně
koseno a sklízené seno používáno na podestýlku. Péče spočívá v pravidelném kosení plochy a občasném vyřezání náletových dřevin. Díky
narušenému vodnímu režimu by bez péče celá plocha zarostla náletem
dřevin a cenné porosty rašeliniště by postupně zanikly. Údržbu rašeliniště kosením zajišťují již několik let členové Českého svazu ochránců
přírody z Jihlavy, za což jim patří uznání.
Mocnost rašeliniště je necelé dva metry. Z rašeliniště vytéká bezejmenný potůček, který se vlévá do Třešťského potoka. V nejcennějších částech
území se vyskytují zbytky ostřico-rašeliníkových a mechových společenstev s řadou ohrožených druhů, například rosnatkou okrouhlolistou,
kruštíkem bahenním, ostřicí blešní, známým prstnatcem májovým (dříve
nazývaným vstavač májový), vachtou trojlistou, tolií bahenní nebo suchopýrem širolistým. Na sušších místech můžeme objevit vemeník dvoulistý
a kociánek dvoudomý. Z mechorostů mimo běžné druhy stojí za zmínku
především rašeliník Warnstorfův a vlasolistec vlhkomilný. Význam rašeliniště není jen v tom, co je vidět na povrchu. Rašeliniště přirůstá velmi
pomalu a má schopnost uchovávat neporušená pylová zrna, která do
rašeliniště zavál vítr z okolí. Při analýze sondy z rašeliniště pod mikroskopem můžeme zjistit, jaké rostliny se vyskytovaly kolem rašeliniště před
několika stovkami let.
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Z typické zvířeny rašelinných biotopů zde můžeme spatřit skokana
krátkonohého, hnízdí zde bramborníček hnědý, linduška luční, cvrčilka zelená a vzácně i ťuhýk šedý. Za potravou sem občas zalétá moták
pochop, který hnízdívá v rákosinách jezdovického rybníka. Z větších
živočichů se zde pravidelně vyskytuje srnčí zvěř, na kterou mám z tohoto
místa pěknou vzpomínku. Před několika lety jsem o prázdninách, na přelomu července a srpna, kdy probíhá srnčí říje, hledal v mělkém příkopu
na rašeliništi masožravou rostlinku rosnatku okrouhlolistou. Z hledání
mne vyrušilo supění a dupot. Zvedl jsem tedy hlavu a podíval se směrem,
odkud jsem zvuky zaslechl. Jaké bylo mé překvapení, když jsem asi na 5-7
m ode mne uviděl stát srnu se srncem, kteří neméně překvapeni hleděli
z výšky na mne. Asi po 5 vteřinách se srna dala do pohybu, přeskočila
příkop a následována srncem odběhla plnit své poslání pokračovatelky
rodu. Mít tak pohotově připravený fotoaparát, jistě by to byl snímek,
který by obstál v nejvyšších soutěžích. Ten snímek však existuje jen
v mých vzpomínkách.
Milan Slavinger, leden 2010
Literatura:
Jihlavsko, Chráněná území ČR VII, AOPK ČR, Praha 2002
Přírodní památka Jezdovické rašeliniště, Mgr. Filip Lysák

hojným objživelníkem v rašeliništi je skokan zelený
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ploník obecný (mech)

šidélko (vážka)
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informační cedule v rezervaci

přeslička poříční

prstnatec májový
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rosnička zelená

typický rostlinný pokryv rašeliniště – rašeliník
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Počátky televize ve Stonařově
(K 55. výročí pokusu o zachycení jejího programu)

Dne 1. května 1953 Československý rozhlas – Televizní studio Praha zahájilo veřejné zkušební televizní vysílání z Měšťanské besedy ve Vladislavově ulici. Prototyp televizního vysílače domácího původu byl umístěn
na Petřínské rozhledně. Signál byl dostupný jen v Praze a okolí, v krajích
vyrůstaly vysílače pomalu, celou zemi pokryly až v roce 1961. Vysílalo se
jen dvakrát až třikrát týdně a teprve od roku 1959 každý večer.
Psal se rok 1955
Vysílání televizního programu budilo zvědavost a zájem nejen u diváků,
kteří měli bezprostřední možnost jej sledovat, ale vedlo také k úvahám,
zda by bylo možné zachytit signál jinde. Počátkem srpna, po dvou letech
a třech měsících od zahájení vysílání, se k takovému experimentu ve
Stonařově rozhodla skupinka iniciativních jedinců. Bylo třeba najít vysoko položené místo pro anténu v zástavbě nacházející se převážně v údolí
Jihlávky, od západu a východu ohraničeném vyvýšeninami. Školní budova stojící uprostřed zahrady na jižním okraji Stonařova (obr. 1) poskytla
během letních prázdnin dost času k přípravě a ničím nerušený klid.
Cílem bylo zachytit nejen signál z domácí „Prahy,“ ale i „Vídně.“ Pokusy
se konaly každý večer po celý první srpnový týden, ale jen málokdo si
mohl všimnout nevídané atrakce, skryté v té době za hradbou vzrostlých
olší podél potoka tekoucího ze školního rybníčka.
Televizor 4001 A měl vzhled podlouhlé obdélníkové skříňky s dřevěným rámem. Kulatá obrazovka uvnitř byla zvnějšku zakryta obdélníkovou
maskou o rozměrech 12x16 cm. Přístroj spočíval na školní lavici přisunuté ke sloupu v prvním poschodí vedle schodiště na půdu. Jeden z přítomných, pátravě pozorujících
brčálově zelenou obrazovku se stoupajícími a klesajícími světelnými pruhy,
vydával co chvíli pokyny
pro manipulaci s anténou
otevřenými dveřmi do
školní třídy pomocníkovi,
který je, vykloněn z okna
voláním vzhůru přes podstřešní římsu, předával dál.
Další účastník pokusu stál
obr. 1 Školní budova. Místo prvního pokusu
na úzké kominické lávce
o zachycení televizního signálu.
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na střeše pod prosklenou budkou. Jednou rukou svíral zábradlí, druhou
mezi komíny otáčel širokou anténou všemi směry.
Výsledkem mělo být zachycení hudby z „Prahy“ a jednoho večera
snad i slabého náznaku obrazu z „Vídně.“ Vzhledem k neuspokojivému
výsledku se uvažovalo o umístění antény ještě výše, dokonce až na kostelní věž, ale bylo od toho nakonec upuštěno.1
Televizní vysílače, přijímače, antény a sledování programu
Ještě několik následujících roků nikdo ve Stonařově vysílaný obraz
neviděl. Pouze výjimečně se to podařilo jinde při návštěvě příbuzných, během vojenské prezenční služby nebo jiných příležitostech.
Pro příjem se hledal signál z jižních Čech, z vysílače České Budějovice,
stanoviště Chlum, Kleť (1060 m n. m.) a středních Čech, vysílače Praha,
stanoviště Jíloviště u Prahy, Cukrák (399 m n. m.), ale relativní úspěch
se dostavil až po zprovoznění vysílače ve východních Čechách, Hradec
Králové, stanoviště Krásné (615 m n. m.). Pro tento zdroj signálu se vžil
název „Hradec,“ a jeho směr „první cesta.“ Tehdejší obraz však nebyl
kvalitní. Majitelé televizorů byli rádi, když zachytili alespoň „zašumělý“ obraz nebo obraz s konturami, což se nazývalo „duchaření“. Ani po
vybudování bližšího vysílače Jihlava, stanoviště Světlá, Javořice (834 m n.
m.) nebyl příjem podstatně lepší pro převýšení Stonařova (580 m n. m.)
okolním terénem.
Během roku 1959 bylo v obci zakoupeno 11 televizorů.2 V prvním
čtvrtletí roku 1960 jich bylo 17, v dalším 20, ve třetím 38 a v posledním
46 (včetně dvou přijímačů v osadě Sokolíčko, která patřila ke Stonařovu).3
Následujícího roku spolu se Sokolíčkem 80, což znamenalo, že se nalézaly skoro v každém třetím domě, jelikož Stonařov měl tehdy 254 obývaných
domů s 362 bytovými stranami. Žilo zde 1078 obyvatel a 55 v Sokolíčku.4
V roce 1963 počet přijímačů stoupl na 140,5 v dalším se snížil na 134
v důsledku odstěhování několika rodin.6 V roce 1970 připadalo na 1010
obyvatel 215 televizorů.7 Na počátku 70. let se stabilizoval počet přijímačů
a ty se staly součástí
běžného vybavení
téměř každé domácnosti.
V prodejně průmyslového zboží
(obr. 2) se postupně měnila nabídka
jejich typů a velikosti obrazovky, například TEMP, Rubín
obr. 2 Prodejna průmyslového zboží.
44

(z SSSR), Mánes, Aleš (výroba Praha Tesla Strašnice), Orava, Děvín,
Kriváň a Muráň (Nižná nad Oravou). K dostání byly i velmi citlivé přijímače s mezifrekvencí, jako dvanáctikanálový Ametyst sektor, odvozený od typu 4106U- Ametyst v kombinaci s rozhlasovým přijímačem
805A-Filharmonie (Tesla Strašnice). Sestavu bylo možno doplnit gramofonem H 20. Aparatura byla kompatibilní do nábytkové sestavy U 100,
vyráběné v Interiéru Třešť. Největším problémem přijímačů byla jejich
poruchovost způsobená slabými elektronkami nesnášejícími napětí silových odporů. Postupně se snižovala velká elektrická spotřeba vyvinutím
nových elektrických obvodů.
V první etapě se pro příjem I. programu používaly antény směrové,
víceprvkové, vícepásmové, typu Yagi8 pracující ve frekvenčním pásmu
UHF,9 které dosahovaly šířky přes 2,5 m. Byla to monstra na kovovém
stožáru tyčící se dva, tři i více metrů nad střechami domů. Kupovaly se
méně, častěji se zhotovovaly podle výkresu. Lišily se pro příjem „Vídně“
a „Prahy.“ S technickým vývojem se přecházelo v pásmu na vyšší kmitočty,
které umožnily miniaturizaci prvků, a tím i rozměru. Antény vyžadovaly
nejen vertikální a horizontální manipulaci, ale také výběr vhodného místa,
které by vyloučilo nebo omezilo nepříznivé uspořádání okolního terénu
či zástavby. Problém vzniklý při potřebě zachytit signál z více vysílačů se
řešil instalováním další antény a slučovačem signálů nebo výměnou za
anténu, která byla schopná sbírat signál z více směrů. Jeho přítomnost
a kvalita se nejlépe zkoušela pomocí přenosné antény a přijímače.
Oblíbené bylo nejen individuální, ale také společné sledování programu, zvláště fotbalových a hokejových utkání. Vedle filmů si získaly
popularitu některé seriály a zábavné pořady. Mezi pamětníky je stále živá
vzpomínka na společné sledování finále mistrovství světa v ledním hokeji
v zimě 1959–1960 vstoje nebo na přinesených židlích na náměstí před
televizorem umístěným ve vchodu do prodejny průmyslového zboží.
Televizní přijímač byl již v roce 1961 součástí vybavení kulturní místnosti jednotného zemědělského družstva, nacházející se v přízemí budovy staré pošty č. p. 17 (obr. 3).
Sloužil také dětem ze školní
družiny. V polovině 60. let
nechala Jednota, spotřební
družstvo v Třešti, umístit televizor do místní restaurace.10
(obr. 4). Brzy nato ve školním
roce 1968/1969 byl do školy
zakoupen televizní přijímač
Dajána pro 1.–5. ročník11
a v následujícím pro 6.–9.12
obr. 3 Budova staré pošty, č. p. 17.
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obr. 4

Restaurace Národní dům.

obr. 5

Vrch Kalvárie.

obr. 6
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Telekomunikační
zařízení převaděče
I. a II. programu.

Televizní převaděč I. programu
Slabý signál z Javořice, a tím také
špatný obraz, vedl k úvahám
o nutnosti vystavět převaděč,
který by umožnil dosáhnout lepšího pokrytí. Vhodné místo pro
jeho stanoviště se našlo na kopci
Kalvárie (640 m n. m.) východně
od středu obce (obr. 5). V roce
1973 se uskutečnila kontrola intenzity a kvality primárního signálu z vysílače Východní
Čechy na televizoru Minivox za
použití antény Yagi umístěné
10 m nad terénem. Kvalita signálu byla vyhovující.13 V říjnu
téhož roku se brigádnicky začalo
s ručním výkopem do příkrého
svahu v délce přibližně 200 m pro
elektrickou přípojku. Vzhledem
k dešti, větru a chladnému počasí musely být práce přerušeny
a byly dokončeny až následující měsíc. Dne 29. listopadu byl
nad betonový blok 2x2x2 m vztyčen 30 m
vysoký příhradový stožár s vysílací anténou. Po zapojení do provozu se značně
zlepšil televizní obraz.14
II. program
Také v kvalitě příjmu signálu II. programu
se opakovala podobná situace. Ani příjem
barevného vysílaní nebyl pro slabý signál
na žádoucí úrovni.15 Čekalo se na výsledek
vysílání z dostavěného vysílače Javořice
a zprovozněného vysílače Třebíč, stanoviště Klučovská hora (593 m n. m.). Po jeho
zahájení mělo být provedeno měření a při
zjištění nekvalitního signálu byla slíbena
náprava.16 Jelikož nedošlo ke zlepšení,17
bylo rozhodnuto, že se rozšíří vysílání II.
programu za současného využití převaděče

I. programu. V roce 1985 byla na stávajícím anténním nosiči na nástavní
tyči upevněna vysílací anténa, ve výšce 20 m nad úrovní terénu se připevnila ke stojině nosiče přijímací anténa a obě antény pak byly propojeny
(obr. 6).
Od počátku byla televize přijata a doslova zdomácněla. Vzniklo tak
společenství televizních diváků, které pokračovalo v dalších generacích.
Šíření televizního signálu do značné míry záviselo na terénním reliéfu,
kvalita příjmu na umístění antén. Zlepšení situace v místě nastalo až po
instalování telekomunikačního zařízení pro šíření signálu I. a II. programu. Po vypuštění televizní družice Astra 1 A koncem roku 1988, prvního
satelitu, který pokrýval celou Evropu, se otevřela další etapa v příjmu
televizního vysílání i ve Stonařově.
Poznámky
1 Televize ve Stonařově? Jiskra Jihlava, 12. srpna 1955, č. 64, s. 4.
2 Památní kniha obce Stonařov, 2. díl, s. 44.
3 Tamtéž, s. 50.
4 Tamtéž, s. 56.
5 Tamtéž, s. 69.
6 Tamtéž, s. 80.
7 Tamtéž, s. 127.
8 Anténní systém pojmenovaný podle japonského objevitele Yagiho.
9 Ultra vysoká frekvence.
10 Nacházel se napravo od výčepu v místnosti (jídelně) před
promítacím sálem. Restaurace se nazývala Národní dům.
11 Pamětní kniha založená 1. září 1951, uložená v Základní škole
Stonařov, s. 170.
12 Tamtéž, s. 180.
13 Archiv Obecního úřadu (ObÚ) ve Stonařově. Zápis z 27. 9. 1973
o výběru stanoviště pro převaděč Stonařov.
14 Památní kniha…, s. 149.
15 Archiv ObÚ…, Žádost z 10. 5. 1978 o vybudování převaděče
na II. program.
16 Archiv ObÚ ve Stonařově. Odpověď Správy radiokomunikací Praha
z 19. 6. 1978 na žádost o vybudování převaděče na II. program.
17 Archiv ObÚ ve Stonařově. Žádost z 28. 3. 1983 o napojení II.
televizního programu mimo jednotnou telekomunikační síť.

Lubomír Peltan
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Zaniklé živnosti v Třešti
Živnost je soustavná činnost provozovaná samostatně, pod vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek
živnostenského zákona. V rakouském císařství začaly živnosti fungovat
na základě Nejvyššího patentu ze dne 20. prosince 1859 Zák. říšského
č. 227 a dále novelizovaného Zákona živnostenského ze dne15. 3. 1883.
Tento živnostenský zákon platil, s drobnými legislativními úpravami,
i v samostatném Československu až do 50. let 20. století, kdy živnosti po
vzniku socialistického sektoru hromadně zanikaly. Tímto zákonem byly
některé činnosti z živností vyňaty, např. lékaři, advokáti, bankéři, lékárníci. Rozlišovaly se živnosti ohlašovací, u nichž pro provozování stačilo splnění stanovených podmínek a ohlášení živnostenského úřadu (ten vydal
živnostníkovi živnostenský list), a živnosti koncesované, u nichž bylo
k provozování potřebné udělení státního povolení, tzv. koncese (v Třešti
obdrželi koncesi autodopravci). U obou skupin živností byly stanoveny
tyto základní pomínky: plnoletost, způsobilost k právním a úředním
úkonům, bezúhonnost a pochopitelně odborná způsobilost. Uváděný
živnostenský zákon platil až do roku 1965, kdy byly násilně ukončeny
činnosti posledních fungujících živností (netýká se Třeště, zde v tomto
roce již žádná živnost nefungovala, poslední živnosti ve městě jsou evidovány k 1. 4. 1957).
Současný živnostenský zákon č. 286/1995 Sb.v podstatě rovněž
vychází ze zákona původního. Jenže vztah k drobným živnostníkům
se ze strany vládnoucí garnitury podstatně změnil. Ale to je o něčem
jiném.
Seznam zaniklých živností města Třeště z období 20. století je řazen
abecedně podle jmen jednotlivých živnostníků. Je tedy uvedeno jméno
živnostníka, adresa jeho bydliště, (nikoliv místo jeho provozovny, ve
většině případů se však jedná i o místo jeho živnosti, provozovny), druh
živnosti. V seznamu nejsou uvedeny některé živnosti, které v uváděném
období fungovaly, provozovaly činnost. Vysvětlení je několik – buď šest
měsíců neprokazovaly činnost a byly automaticky zrušeny, nebo se bývalý živnostník stal zaměstnancem národního podniku a neoznámil zánik
své živnosti, nebo živnost ukončila činnost před 1. 1. 1949 anebo právě
k 1. 1. 1949 (vznik Okresního národního výboru v Třešti).
V seznamu živností jsou pro zkrácení textu uvedeny zkratky – žpč =
živnost provozovala činnost od … a žuč = živnost ukončila činnost k…
Zdrcující většina živnostníků byla přinucena vzhledem k politické situaci svou živnost zrušit. Přesto však někteří živnostníci „přežili“ prvotní
etapu „socialisace“. Tak např. Roháček Metod – sklenářství, Boháček
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Alois – zahradnictví, Přibyl Josef – truhlářství, Kubů František – kovářství a podkovářství, Roháček Jan – oprava hodin.Uvedené živnosti byly
k nelibě vedeny ještě k 1. 4. 1957. Některé živnosti byly zrušeny, ale ponechány na „dožití“ – např. Háva Metoděj – sedlář, Špinar Jan – hostinský,
Bílý Karel – obuvník.
Všechna uvedená fakta byla čerpána z fondu Státního okresního archivu
v Jihlavě.

BARTOŠ František, Třešť Revoluční 852, sedlář a řemenář,
žpč 15. 6. 1931, žuč 1. 1. 1953 .
BARTOŠ Vladimír, Třešť dr. Beneše 851, zámečník, žuč 1. 4. 1951.
BÁRTU Jaroslav, Třešť 369, pekař, žpč 7.11. 1922, žuč 10. 5. 1950.
BÍLEK Stanislav, Třešť Nádražní 101, obvodní sběrna vajec.
BÍLKOVÁ Antonie, Třešť 542, prodej piva v uzavřených lahvích,
žpč 30. 8. 1929, žuč 1. 4. 1953.
BÍLÝ Karel, Třešť Havlíčkova 26, obuvník,
žpč 19. 2. 1925, žuč 14.10. 1952.
BÍNA František,Třešť Nádražní 441, pekař,
žuč 1. 2. 1950 ve prospěch ZKD.
BOHÁČEK Alois, Třešť 642, zahradník.
BOREK Miloš, Třešť 460, obchod zbožím smíšeným, obchod koloniálním
zbožím a železářským zbožím, žpč 14. 3. 1949, žuč 1. 1. 1950 (obchod byl
začleněn do státního podniku KOVOMAT).
Živnost fungovala od 28. 10. 1910, kdy byl jeho otci Josefu Borkovi vydán
živnostenský list.
BROŽEK Bohuslav, Třešť dr. Beneše 425, truhlář,
žpč 28. 4. 1947, žuč 1. 8. 1950.
BUMBÁLEK Josef, Třešť, malíř a natěrač, žpč 16. 2. 1928, žuč 1. 1. 1951.
BURDA Jaroslav, Třešť 571, kolář, žuč 1. 1. 1952.
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BURDA František, Třešť 415, pekař, žuč 1. 3. 1950 ve prospěch ZKD.
ČÁP Jakub, Třešť 197, výroba cementovaného zboží,
žpč 21. 5. 1947, žuč 1. 1. 1950.
DIETZ František, Třešť 11, povoznictví, zasílatelství, autodoprava,
žpč 16. 11. 1927, žuč 1. 1. 1953 (zcela jistě se jedná o nejvýznamnější živnost v rámci rozsahu působnosti).
DIETZ Jan, Třešť 11, kloboučník, žpč 16. 5. 1902, žuč 1. 10. 1952.
Od roku 1907 byl zároveň majitelem obchodu s kožešinovými výrobky.
DOLEŽAL František, Třešť 244, soustružník, žuč 1. 7. 1951.
DUBANSKÁ Žofie, Třešť Roosweltova 462, obchod zeleninou, ovocem
a lesními plody, žuč 15. 1. 1951.
DVOŘÁK Karel, Třešť 436, pohostinství a výčepnictví (restaurace a kavárna), žpč 16.9. 1937, žuč 1. 11. 1950.
ERNECKER Jaroslav, Nová Cerekev 201, kartáčnictví,
žpč 5. 5. 1947 v Telečské ulici 305 v Třešti, žuč 1. 1. 1950.
FAUS Arnošt, dr. Beneše 434, cukrář, pernikář, voskař (provoz Nádražní
424), žpč 13. 6. 1933, žuč 31. 12. 1949.
FERDA Antonín, Třešť 90, trafika (prodej cigaret, doutníků, tabáku, lulek,
fajfek, špiček na cigarety, dopisních potřeb),
žpč 6. 6. 1922, žuč 20. 11. 1952.
FOITHOVÁ Božena, Třešť, obchod koloniálním zbožím, žuč 6. 2. 1950.
FRANC Karel,Třešť 440, výroba stejnokrojů a oděvů, žuč 1. 10. 1950.
HADRAVA Josef, Třešť Konarovského 125, holič,
žpč 14. 6. 1929, žuč 15. 1. 1953.
HADAMČÍK Eduard, Třešť 389, koňské řeznictví a uzenářství,
žpč 15. 2. 1938, žuč 1. 8. 1950.
HANUSOVÁ Marie, Třešť Nádražní 455, obchod smíšeným zbožím,
žpč 28. 6. 1940, žuč 1. 4. 1950.
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HARTMANOVÁ Anna, Třešť nám. Svobody 466, obchod zbožím lahůdkářským, uzeninami, cukrovím a vínem v uzavřených lahvích,
žpč 2. 1. 1926, žuč 1. 8. 1950.
HÁVA Ladislav, Třešť, Stalinova 2, hostinská a výčepnická činnost,
žpč 14. 3. 1939, žuč 31. 12. 1950 (jeho bývalá restaurace Černý orel či
Sokol byla přejmenována na Společenský dům).
HÁVA Metoděj, Třešť, Stalingradská106, sedlářství a čalounictví,
žpč 19. 8.1924, žuč duben 1952.
HAUSER Tomáš, Třešť 445, nepravidelná doprava nákladů,
žpč 6. 12. 1937, žuč 1. 1.1950.
HERKNER Jan, Třešť 125, knihkupectví, obchod s hudebninami a uměleckými předměty (dříve majitel obchodu s papírovými potřebami),
žpč 22. 2. 1949.
HERMAN Karel, Zámecká 324, obuvník (provozovna v Růžové ulici 468),
žpč 6. 9. 1934, žuč 1. 5. 1949.
HINK Jan, Třešť 408, malíř a natěrač, žpč 17. 3. 1927, žuč 30. 11. 1951.
HINKOVÁ Růžena, Třešť 408, dámská krejčová,
žpč 15. 12. 1919, žuč 31. 1. 1953.
HOŠEK Rudolf, Třešť 567, krejčí, žpč 1. 12. 1924, žuč 1. 7. 1949.
HOUSER Ludvík, Třešť 26, truhlářství, žpč 6. 5. 1935, žuč 30. 8. 1950.
HROMÁDKA Viktor, Třešť 932, chemická čistírna,
žpč 28. 1. 1944, žuč 1. 8. 1951.
CHALUPSKÝ Josef, Třešť 195, instalatérství a zámečnictví,
žpč 4. 11. 1935, žuč 5. 1. 1953.
JABŮREK Richard, Třešť 447, fotografie portrétů,
žpč 9. 1. 1926, žuč 1. 8. 1951.
JABÚRKOVÁ Zdeňka, Třešť Hřbitovní 310, dámské krejčovství (prvotní
živnost na Telečské 835), žpč 28. 8. 1945, žuč 31. 11. 1950.
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JEDLIČKA Alois, Třešť 967, řezání dříví, žpč 28. 5. 1946, žuč 15. 10. 1952.
JELÍNEK Rudolf, Třešť 463, cukrář, žpč 30. 10. 1919, žuč ?
JINDRA František, Třešť 426, nožířství,
žpč 15. 9. 1937, 1946, dále 1949 až 24. 7. 1951.
KARPÍŠEK František, Třešť Partlicova 276, cukrář, žuč 1. 4. 1950.
KARPÍŠEK Jaroslav, Třešť 223, elektrikář, žpč 30. 10. 1940, žuč 6. 1. 1949.
KASIKA Josef, Třešť 340, obchod galanterním zbožím a hračkami,
žpč 3. 2. 1940, žuč 30. 10. 1949 (obchod v Nádražní 434).
KEPERT Jaroslav, Třešť 65, krejčí, žpč 12. 2. 1938, žuč 14. 8. 1950.
KESSLER Ladislav, Třešť Rozvoj 582, stavební a nábytkářské (nábytkové)
truhlářství, žuč 16. 1. 1951.
KIRSCH František, Třešť 192, obchod zbožím smíšeným (v domě č. 192),
žpč 8. 7. 1942, žuč 15. 8. 1950.
KIRSCH Rudolf, Třešť Revoluční 65, holič, kadeřník, vlásenkář,
žpč 6. 5. 1939, žuč 15. 1. 1953 (živnost v Revoluční 580).
KODYM Jan, Třešť 459, klempíř, žpč 5. 9. 1922, žuč 1. 7. 1950,
obchod smaltovaným a kuchyňským nádobím (č. 432),
žpč 25. 11. 1936, žuč 6. 11. 1950.
KOLÁŘ Karel, Třešť Havlíčkova 506, obchodní zahradnictví, prodej
ovoce a zeleniny, vázání věnců a kytic, žpč 13. 12. 1926, žuč 1. 11. 1952.
KOPAL Stanislav, Třešť 825, podomní obchod textilem,
žpč 22. 9. 1947, žuč 30. 6. 1949.
KOPECKÝ Jan, Třešť 507, výroba radiových a hodinových skřínek,
žpč 7. 7. 1939, žuč 1. 7. 1950.
KOS Bohumil, Třešť, povoznictví, žuč 30. 6. 1954.
KRECHLER Bohuslav, Třešť Josefa Hory 629, malíř a natěrač,
žuč 11. 12. 1951.
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KRECHLER Jaroslav, Třešť 419, obchod elektrotechnickými potřebami,
osvětlovacími tělesy a instalačním materiálem, žpč 7. 6. 1932, žuč 1. 2. 1950.
KRECHLER Miloslav, Třešť Selská, malíř a natěrač, žuč 15. 4. 1952.
KROUPA Karel, Třešť Nádražní 442, prodejní rozdělovna brambor,
obchod koloniální, žpč 5. 4. 1938, žuč 1. 1. 1950
a obchod rybami, žpč 6. 3.1933, žuč 1. 1. 1950.
KUBŮ František, Třešť K. H. Máchy 2, kovářství a podkovářství,
žpč 16. 1. 1937, dne 14. 10. 1952 ještě provozovala činnost.
KUKRECHT Jan, Třešť 753, nepravidelná nehromadná doprava osob
automobilem, žpč 8. 2. 1938, žuč 20. 8. 1951.
KURKA Václav, Třešť Selská 36, obchod zbožím smíšeným a materiálním, žpč 18. 10. 1932, od roku 1948 drogerie, žuč 19. 4. 1949 (prodejna
v Nádražní 175).
KŘEČAN Oldřich, Třešť 3, podomní obchod textilem,
žpč 25. 6. 1946, žuč 19. 5. 1949.
KŘÍŽ Jan, Třešť Na kopečku 12, kolář, žpč 15. 11. 1910, dne 14. 10. 1952
živnost ještě provozovala činnost.
LAŠAN Josef, Třešť Jungmannova 900, holič a kadeřník,
žpč 15. 5. 1949, žuč 15. 1. 1953 (provozovna v ulici dr. Stojana).
LIŠKOVÁ Františka, Třešť 568, dámská krejčová,
žpč 20. 9. 1906, žuč 1. 5. 1949.
LOJKOVÁ Marie, Třešť 150, krejčová, žpč 5. 2. 1938, žuč 1. 8. 1949.
LYSÁ Julie, Třešť 275, krejčovství, žpč 7. 7. 1926, žuč 28. 2. 1950.
LYSÝ Antonín, Třešť 29, řezník a uzenář, žpč 6. 10. 1924, žuč 23. 9. 1950.
LYSÝ František, Třešť 21, obchod zbožím střižním a krátkým,
žpč 15. 2. 1938, žuč 1. 3. 1949.
LYSÝ Josef, Třešť pátera Vlka 397, pokrývač,
žpč 24. 5. 1921, žuč 31. 5. 1951.
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MACKOVÁ Marie, Třešť Nerudova 479, dámské krejčovství,
žpč 11. 3. 1924, žuč 1. 9. 1950.
MAREK Josef, Třešť Čenkovská 732, autodopravce, nepravidelná doprava
nákladů, žpč 7. 2. 1938, žuč 1. 11. 1950.
MAREŠ Antonín, Třešť Nádražní 438, krejčovství,
žpč 1. 12. 1948, žuč 27. 2. 1951.
MAYEROVÁ Františka, Třešť 188, hostinec, žpč 22. 3. 1922 (původní
majitel zemřel v roce 1931), od 15. 9. 1931 byla majitelkou jeho manželka
Františka, žuč 25. 6. 1952 (poslední majitelkou hostince byla jejich dcera
Vlasta Zlatušková).
MIFKOVÁ Marie, Třešť 131, obchod smíšeným zbožím,
žpč 20. 2. 1922, žuč 26. 7. 1950.
MLEJNEK Jan, Třešť 420, holič a vlásenkář (provozovna Nádražní 426),
žpč 23. 1. 1922, žuč 15. 1. 1953.
NÁHUNEK Josef, Třešť 15, obchod smíšeným zbožím v domě č. 849,
žpč 12. 7. 1928, žuč 23. 1. 1951.
NÁHŮNEK Bohuslav, Třešť Růžová 462, obchod střižním, módním,
galanterním a konfekčním zbožím, žpč 10. 2. 1939, žuč 19. 4. 1950
a strojní pletárna, žpč 12. 4. 1933, žuč 1. 11. 1949.
NECHVÁTAL Jaroslav, Třešť Rozvoj 625, truhlářství,
žpč 1. 3. 1933, žuč 1. 7. 1951.
NEVORAL Karel, Třešť Švecova 749, řezník a uzenář,
žpč 22. 3. 1934, žuč 5. 10. 1950.
NĚMEČEK Jan, Třešť 5, lakýrník, žpč 20. 9. 1940, žuč 31. 12. 1950.
NĚMEČEK Jaroslav, Třešť, strojní zámečnictví (auto-moto opravy, výbrusy válců), žuč 1. 12. 1949.
NINGER Karel, Třešť 170, velkoobchod hodinami,
žpč 16. 5. 1924 (fungovala ještě v roce 1949).
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NOSEK Antonín, Třešť Revoluční 581, hodinář a zlatník,
žpč 23. 9. 1929 (Pod kaplankou), žuč 1. 1. 1950.
NOSEK Bedřich, Třešť Chaloupecká 331, cukrář,
žpč 2. 3. 1930, žuč 11. 9. 1950 (provozovna v domě Rozvoj 610).
NOVÁK Jan, Třešť 114 (414), trafika, žpč 20. 9. 1920, žuč 17.6. 1953
(od 29. 2. 1936 byla majitelkou vdova Marie Nováková).
NOVÁK Jaroslav, Třešť nám. 4, holič, žuč 1. 9. 1952.
NOVOTNÝ Josef, Třešť 44, pekař, žpč 30. 12. 1907, žuč 15. 9. 1950.
NOVOTNÝ Karel, Třešť Vrchlického 930, truhlář,
žpč 3. 1. 1939, žuč 1. 12. 1953.
NOVOTNÝ Ludvík, Třešť 381, truhlář, žpč 26. 8. 1927, žuč 1. 4. 1952.
NOVOTNÝ Vojtěch, Třešť nám. Svobody 447, řezník a uzenář,
žpč 17. 6. 1930, žuč 15. 2. 1950.
OBRDLÍK Jaroslav, Třešť Domky 303, malíř pokojů, žuč 1. 12. 1951.
PÁRAL Stanislav, Třešt 919, prodej lahvového piva,
žpč. 20. 12. 1946, žuč 1. 3. 1950.
PĚNIČKA Jaroslav, Třešť nám. Svobody 21, krejčí,
žpč 26. 3. 1941, žuč 1. 9. 1952.
PITTAUER Leopold, Třešť 475, oprava šicích strojů, jízdních kol aj.,
žpč 2. 4. 1927, žuč 1. 9. 1949.
PIVNÁ Anežka, Třešť 320, obchod střižním zbožím, módním, krátkým
a galanterním zbožím, žpč 22. 8. 1927, žuč 31. 12. 1949.
PIVNÝ Josef, Třešť dr. Beneše 23, opravy obuvi,
žpč 2. 1. 1920 (fungovala ještě v průběhu roku 1952).
PÍZOVÁ Julie, Třešť 112, obchod potravinami,
žpč 16. 10. 1928, žuč 1. 8. 1950.
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PÍZOVÁ Ludmila, Třešť Telečská 91, modiství,
žpč 14. 11. 1947, žuč 18. 3. 1949.
PRÁŠEK Bohumil, Třešť 134, řeznictví a uzenářství,
žpč 25. 4. 1933, žuč 10. 1. 1949.
POSPÍCHAL Karel, Třešť 6, krejčovství, žpč 21. 9. 1935, žuč 28. 2. 1950.
PROBŠT Josef, Třešť 129, holič (zemřel v dubnu 1952).
PROCHÁZKA Alois, Třešť U váhy 122, sedlářství,
žpč 17. 8. 1914, žuč 7. 5. 1955.
PROCHÁZKA František, Nový domov 663, řezník,
žpč 11. 1. 1932, žuč 1. 12. 1949.
PROCHÁZKOVÁ Marie, Třešť 116, obchod zbožím smíšeným,
žpč 4. 9. 1915, žuč 1. 12. 1950.
PŘIBYL Josef, Třešť 237, truhlář, žuč 1. 7. 1956.
RADKOVSKÝ František, Třešť Havlíčkova 532, truhlář,
žpč 7. 4. 1920, žuč 1. 12. 1952.
REJZEK Karel, Třešť Nádražní 176, knihtiskař,
žpč 20. 4. 1923, žuč 30. 6. 1950.
REŠL Jiří, Třešť Fialkova 220, holič, žpč 13. 6. 1907, žuč 15. 1.1953.
ROD Vladimír, Třešť Nádražní 438, obchod textilním a krátkým zbožím,
žpč 6. 9. 1932, žuč 31. 12. 1949.
ROHÁČEK Jan, Třešť 461, prodej radiotelegrafních a radiotelefonních
přístrojů a součástek, žpč 13. 12. 1928, žuč 1. 6. 1950.
ROHÁČEK Jan, Třešť dr. Beneše 6, oprava hodin,
žpč 26. 8. 1919, žuč (fungovala ještě v průběhu roku 1952).
ROHÁČEK Metod, Třešť Roosweltova 8, sklenářství a rámování obrazů,
fungovala ještě v průběhu roku 1952).
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ROHÁČEK Metoděj, Třešť 461, obchod kuchyňským nádobím,
žpč 4. 5. 1939, žuč 1. 1. 1953.
ROHÁČEK Václav, Třešť J. Hory 968, řezání palivového dřeva po domech,
žpč 8. 1. 1946, žuč 30. 4. 1949.
ROJEK Karel, Třešť 462, zámečnictví, žpč 9. 12. 1946, žuč 1. 1. 1951.
RůŽIČKA Josef, Třešť Revoluční 46, hostinec,
žpč 12. 3. 1944, žuč 15. 2. 1950 (hostinec, pohostinství, ubytovací pokoje
fungovaly již před rokem 1944, nejsou však archivní doklady).
RůŽIČKOVÁ Marie, Třešť 265, hostinec (poslední majitelka),
žpč 13. 8. 1904, žuč 1. 12. 1950.
ŘEHÁK František, Třešť Nádražní150, mistr zednický,
žpč 3. 5. 1946, žuč 1. 12. 1949.
ŘÍHA Stanislav, Třešť 100, podomní obchod textilem,
žpč 15. 12. 1948, žuč 30. 6. 1949.
SATRAPA Josef, Třešť 496, soustružnictví dřeva,
žpč 17. 1. 1941, žuč 1. 12. 1949.
SKLENÁŘ Josef, Třešť 145, mistr kominický, žuč 1. 8. 1951.
SMEJKALOVÁ Kristina, Třešť 210, hostinec,
žpč 14. 3. 1949, žuč 6. 6. 1950.
SOUTOR Jan, Třešť dr. Stojana 86, osobní autodopravce,
žpč 21. 11. 1928, žuč 1. 5. 1951.
SOUTOR Jan, Třešť Fialkova 197, řeznictví a uzenářství,
žpč 27. 12. 1932, žuč 1. 8. 1950.
SOVA František, Třešť 471, hostinec, žpč 11. 11. 1909, žuč 10. 8. 1951.
SOVOVÁ Karolina, Třešť 37, obchod zbožím smíšeným,
žpč 21. 2. 1940, žuč 1. 12.1950.
STANĚK Jan, Třešť 602, obchod zbožím smíšeným,
žpč 2. 4. 1930, žuč 1. 10. 1949.
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STRÁDAL Viktor, Třešť 168, zahradnictví.
ŠEDA Jan, Třešť 143, obuvník, žpč 18. 4. 1940, žuč 1. 4. 1949.
ŠENKAPOULOVÁ Anastazie, Třešť 19, hostinec, žuč 15. 2. 1950.
ŠENKOVÁ Albína, Třešť Roosweltova 459, hostinec, žuč 15. 2. 1950.
ŠMÍD Jan, Třešť 16, řeznictví a uzenářství, žuč 21. 3. 1949.
ŠNAJDR Vlastimil, Třešť 317, pekařství, žpč 1. 9. 1930, žuč 1. 3. 1950.
ŠPINAR Jan, Třešť U Váhy 2, hostinec, žpč 28. 12. 1927 (fungovala ještě
v průběhu roku 1952).
ŠPLINAR Josef, Třešť Na Hrázi 4, prodej tabákových výrobků (trafika),
žpč 20. 9. 1920, žuč 26. 10. 1952.
ŠPLÍNAR František, Třešť 518, obuvnictví, žpč 28. 3. 1919, žuč 1. 1. 1950.
ŠTAUD Alois, Třešť 95, cukrářství, žpč 30. 8. 1931, žuč 14. 2. 1950.
ŠUHÁJEK Stanislav, Třešť Nádražní 427, malířství písma a natěračství,
žpč 12. 9. 1934, žuč 1. 5. 1950.
TOMANDLOVÁ Gabriela, Třešť 132, obchod smíšeným zbožím,
žpč 28. 3. 1935, žuč 31. 12. 1949.
TOMÁŠEK Josef, Třešť Čenkovská 638, krejčovství,
žpč 8. 2. 1937, žuč 1. 1. 1950.
TOPINKA Jan, Třešť, truhlář, žuč 1. 11. 1951.
TRÁVNÍK Albín, Třešť 281, obuvnictví,
žpč 3. 8. 1946 (živnost převzal po svém bratru Františku), žuč 1. 10. 1950.
TRNKA František, Třešť 96, kovář a podkovář, žpč 10. 1. 1935, žuč ?
TROJAN Ladislav, Třešť Roosweltova 458, holičství a kadeřnictví (provozovna v Růžové 458, živnost převzal po Adolfu Hobzovi),
žpč 28. 5. 1946, žuč 15. 1. 1953.
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UHLÍŘOVÁ Marie, Třešť 504, obchod mlékem, vejci, máslem a tvarohem,
žpč 27. 10. 1923, žuč 16. 3. 1950.
VINCEK Ferdinand, Třešť Fialkova 542, správkárna aut,
žpč 19. 11. 1946, žuč 1. 8. 1949.
VONKA Vladimír, Třešť 539, pohřební ústav, žpč 28. 1. 1928, žuč 1. 1. 1950,
obchod rakvemi a pohřebními potřebami, žpč 29. 6. 1940, žuč 1. 1. 1950.
VRÁTILOVÁ Barbora, Třešť 80, obchod mlékem, prodej rohlíků a chleba,
žpč 9. 6. 1948, žuč 31. 8. 1950.
WASSERBAUER Václav, Třešť Čenkovská 731, vahařství, žuč 1. 7. 1951.
ZÁVODSKÝ Jaroslav, Třešť 414, knihařství a papírnictví,
žpč 29. 11. 1926, žuč 26. 5. 1949 (papírnictví) a 7. 7. 1949 (knihařství).
ZLATUŠKA Josef, Třešť 67, mlynářství, žpč 15. 1. 1935, žuč (není jasné).
ZŮDA Alois, Třešť V. Sládka 1, hostinec, žuč 10. 7. 1951.

Mgr. R. Klimeš, říjen 2003
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Krátký pohled do historie dvou domů
v bývalém Židovském ghettu v Třešti
Ještě, než se vydáme na prohlídku dvou obytných domů stojících nedaleko synagogy, nahlédneme do tzv. Jabůrkovy kroniky, kterou sepisoval
a obrázky opatřil třešťský rodák a soukenický mistr Franz Jabůrek někdy
na přelomu 18. a 19. století. Na jedná stránce poznamenal: Léta Páně 1686
zůstávali křesťané mezi Židy promícháni, pak ale v tom roce, během čtrnácti dnů, byli vykázáni všichni do jedné ulice.
Podobnou informaci nám nabízejí lánové rejstříky Jihlavského kraje
z let 1671–78, kdy v městečku Třešť bydlelo v pustých domcích osm Židů,
podruhů, vypuzených z Vídně, kteří platili majiteli panství Ferdinandu
Arnoštu z Herberštejna jistou činži a o pár let později byli vykázáni do
ghetta.
Pohled na třešťské ghetto nám nejlépe přiblíží plán separace židovského obyvatelstva v Třešti pořízený 4. června 1728 a podepsaný hejtmanem
Pavlem Stromayerem. Pod čís. 13 bylo žlutou barvou zakresleno ohrazení
celého ghetta a dalšími čísly některé významné domy či objekty – 12. červeně vyznačená dřevěná hradba kolem celého městečka, 32. synagoga,
33. zábrana pohledu z domu Moisese Hezkyho na křesťanský kostel
sv. Kateřiny, 34. dům Löbla Hezkyho, 35. židovské domy, 41. vchod do
synagogy – židovské školy. Pro lepší přehlednost nebylo použito foto
originálu uloženého v Zemském archivu v Brně, ale překresleného plánu
pořízeného stavebním úřadem v Třešti r. 1948.
Další pohled do ghetta nabízí plán stabilního katastru městyse Třešť
(Markt Triesch) z r. 1835 uložený ve Statním okresním archivu v Jihlavě.
Židovské domy už lemují nejen celou Židovskou ulici (Judengasse), ale
dávají nám nahlédnout do stále narůstající domovní zástavby po levé
straně ulice, v prostoru naproti synagoze (označena Davidovou hvězdou).
Po dřevěné hradbě kolem Třeště a dvou branách ohraničujících ghetto už
není v r. 1835 ani památky.

Dům nám. Svobody č. 3
Všechno bylo dílem náhody. Při listování pozůstalostním spisem po
zemřelé Amalii Hanoverové z Třeště neušel mojí pozornosti zajímavý
popis jejího domu čp. 407. Podobný a velice pečlivě zpracovaný popis
nemovitosti jsem v žádném takovém spisu doposud neobjevil. Dává nám
nahlédnout do všech zákoutí jednopatrového domu od sklepa až po
půdu a spolu se soupisem věcí movitých podává zajímavý obraz o životě
třešťské židovské rodiny na přelomu 19. a 20. století. Při trošce fantazie
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dům č. 3 na fotografii z roku ...

můžeme jednotlivé místnosti naplnit nábytkem, holé zdi oživit obrázky
a ohřát se u roztopených kachlových kamen. Pro svoji jedinečnost uvádím soudní spis Okresního soudu v Jihlavě A 335/1 v plném znění.
Inventura
sepsaná, po dne 31. března 1901 ve Třešti zemřelé pí Amalii Hanoverové,
za přítomnosti pana Ignáce Meissnera dne 17. května r. 1901.
Nemovitosti
ad 1) Dům čís. 407 ve Třešti. Dům ten jest rožní, jedna strana (východní) proti synagoze, druhá (severní) do uličky vedoucí k německé škole,
jeho délka 8,1 m, šířka 12,7 m. Z uličky vedoucí k německé škole vedou
dvoukřídlové dvéře a kamenné schody do sklepu klenutého, 3 m dlouhého a 2,5 m širokého s podlahou kamennou. Dále od sklepních dveří
na západ po 3 schodech kamenných vejde se jednokřídlovými dveřmi do
síně délky 3,5 m, šířky 1,65 m, s podlahou dlážděnou a klenutým stropem.
V západní části síně vedou jednokřídlové dveře do světnice délky 7 m,
šířky 2,5 m, strop klenutý, podlaha z prken, jedno okno na sever, druhé
na jih, obě zamřížovaná, sporokrb s hliněnými kamny.
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chátrající dům č. 3 v současnosti, fotografie z roku 2009

Ve východní části síně přes 2 dřevěné stupně vedou dvoukřídlové
dvéře do světnice délky 5,3 m, šířky 4,6 m, strop trámový, podlaha z prken,
dvě okna na východ, jedno na sever, sporokrb s kachlovými kamny.
V jižní zdi této světnice jsou dvoukřídlové dvéře, vedoucí do světničky délky 5,3 m, šířky 1,7 m, strop trámový, podlaha z prken, jedno okno
k východu se železnou okenicí. V jižní části síně vedou jednokřídlové
dvéře do černé kuchyně délky 3 m, šířky 3 m, strop klenutý, podlaha cihlová. V jižní zdi této kuchyně jsou jednokřídlové dvéře, které vedou na
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společnou stavební parcelu 277/2. V severní části síně vede 14 dřevěných
schodů do prvního patra. Na konci schodů vedou laťové dvéře do síně
1,8 m široké, strop klenutý, podlaha z prken, jedno okno na sever.
Ve východní zdi této síně vedou dvoukřídlové dvéře do světnice délky
5,5 m, šířky 4,6 m, strop palachový, podlaha z prken, dvě okna k východu,
jedno k severu, sporokrb. V jižní zdi této světnice jsou dvoukřídlové dvéře
vedoucí do světničky 5,5 m dlouhé, 2 m široké, strop palachový, podlaha
z prken, jedno okno na východ, sporokrb. V jižní části síně vedou dvoukřídlové polozaskleněné dvéře do kuchyně délky 2,5 m, šířky 2 m, strop
klenutý, podlaha z prken.
V severní části síně vedou jednokřídlové železné dvéře a schody
z cihel na půdu, položenou dlažkami.
Střecha jest šindelová a chatrná.
Celé stavení jest stavu jen ještě dostatečném a cení je odhadci na
4700 K (to jest čtyři tisíce sedm set korun).
Od tohoto hlavního stavení přes jedno stavení na západ stojí v uličce
k německé škole na čtyřech kamenných pilířích 7 m dlouhá, 5 m široká,
mezi pilíři dřevem obedněná, krajinami a šindelem krytá kolna na dříví.
Stav kolny té chatrný a cení ji odhadcové na 50 K (to jest padesát korun).
Na jih od kolny té směrem od východu k západu prostírá se zahrada
parc. čís. 52, délky 29 m, šířky 8,1 m, s ovocnými stromky, na východ a jih
hrazena staveními, na západ krajinovým plotem, na sever krajinovým
plotem a nad uvedenou kolnou. Zahradu tu cení odhadcové na 250 K (to
jest dvě stě padesát korun).
ad 2) Knížka Třešťského losovního spolku byla dle výpovědi pana Ignáce
Meissnera zemřelou ještě za jejího života prodána.
ad 3) Pětina losu z r. 1860 čís. serie 11.316, čís. výhry 1., čís. oddělení II.
s ústřižky od 1. května 1901 nachází se u pana Ignáce Meissnera. U téhož
nalézá se ještě též zemřelé patřící pozemkový úvěrní los (LedenkreditLoos) serie 2.890, čís.15, II.vydání (II. Emission) s ústřižky od 1. srpna
1901 (jmenovitá hodnota 100 zl.).
ad 4) Pohledávka u rolníka Bischofa v Rohozné per 500 zl. dle udání
p. Ignáce Meissnera stává.
ad 5) Pohledávka tato má dle udání p.Ignáce Meissnera, jak mu prý bylo
řečeno činiti jen 300 zl. ano snad i méně, v ohledu tom bude moci asi
dlužnice podati zprávu.
Z jiných movitých věcí patřilo zemřelé: a) stříbrné tři vidličky, tři nože
a jedna lžíce a čtyři kávové lžíčky v odhadní ceně 8 K (to jest osm korun),
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b) šest nožíků na ovoce, odhadní cena 2 K (to jest dvě koruny), c) zlaté
dámské hodinky, náramek, jehlice a dva prstýnky v odhadní ceně 30 K (to
jest třicet korun), d) Jeden kufr se starším prádlem a staršími šaty v odhadní ceně 45 K (to jest čtyčicet pět korun), e) jeden prádelník v odhadní
ceně 3 K (to jest tři koruny), f) jedna skříň na skleněné nádobí i s nádobím
6 K (to jest šest korun), g) jedna skříň na šaty 5 K (to jest pět korun), h) tři
postele 9 K (to jest devět korun), i) osm kousků peřin 48 K (to jest čtyřicet
osm korun), j) jedna pohovka 5 K (to jest pět korun), k) osm židlí 6 K (t. j.
šest korun), l) dva stolky 3 K (t. j. tři koruny), m) dvě skříňky 3 K (t. j. tři
koruny), n) osm obrázků a zrcadlo 6 K (t. j. šest korun), o) jedny hodiny
4 K (t. j. čtyři koruny), p) jedna visací lampa 2 K (t. j. dvě koruny).
Odhadcové účtují 1. p.Tomáš Mareš 6 K za odhad, 2. Leopold Pittauer
5 K (4 K za odhad a 1 K za kolek na inventuru).
Leopold Pittauer v. r.
5 K 20 h
odhadce
Tomaš Mareš v. r.
4 K 80 h
odhadce
Stempel zum Protokoll
1K
_____________________________________________
11 K
Iglau 12/8.1

Král v. r.

Při prvním číslování domů v Třešti dům obdržel čp. II., neboť se nacházel
v Židovském ghettu či čtvrti, kde popisná čísla byla uváděna římskými
číslicemi. Dnes je registrován na náměstí Svobody č. 3 (čp. 407). Jedná
se o nárožní jednopatrový bytový dům s nevýraznou pozdně klasicistní
fasádou, jehož boční zeď s arkýřem na kamenných nosnících směřuje do
úzké uličky vedoucí k prostranství, kde stávala židovská a následně místní
německá dvoutřídní škola (čp. 408, objekt byl zbourán). Uvnitř domu se
v přízemí dodnes dochovaly barokní klenby. Na protější straně stojí nárožní dům náměstí Svobody č. 13 (původně čp. V., dnes čp. 411) uváděný
v letech 1820-43 jako židovská radnice v majetku zdejší židovské obce.
Prvními známými obyvateli domu byla v r. 1789 rodina Markuse
a Johanny Berglsteinových s osmi dětmi. Po jejich odchodu r. 1813 se
přistěhovala rodina Gottlieba a Theresie Friedenthalových s šesti dětmi,
po níž následovala r. 1820 rodina Wolfa a Sary Adlerových s osmi dětmi.
Nejvíce obyvatel bydlelo v tomto domě v r. 1843. Tehdy zde žila šestičlenná rodina Phillippa a Ewy Lichtenfeldových, sedmičlenná rodina
Gottlieba Nasche a jeho ženy Karoliny a vdova Theresie Schlesingerová
s dcerou Fanni.
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Rod Hanoverů, soudě podle příjmení, přistěhoval se z Němec do
Třeště někdy ve druhé polovině 17. století. V závěru 18. století tady
můžeme zastihnout Abrahama, Josepha a Jakoba Hanoverovi. Posledně
jmenovaný se odstěhoval v r. 1804 do Uher, ostatní v r. 1818 a 1810 v Třešti
zemřeli. Pobývali v domech čp. XXIII. a čp. XXIV. Bezdětné manžele
Jacoba Marcuse Hanovera a jeho ženu Sáru zaznamenala třešťská synagogální kniha na domě čp. XXIII. v letech 1811-1818. Sáry se patrně týká
tragická událost z r. 1824, kdy obrovský požár zničil značnou část města
a v jednom z židovských domů, jak píše třešťský kronikář Jabůrek, na
uhel spálena byla jistá židovská žena Hanoverova.
V námi sledovaném domě čp. II. můžeme v r. 1865 zachytit Leopolda
Hanovera, rodáka ze Šimanova u Humpolce, směnárníka, se svojí první
ženou Judithou roz.Lichtenfeldovou, rodačkou z Třeště. Leopold byl
do té doby pachtýřem dvoru a šenku v tehdejších Dřevěných Mlýnech
u Jihlavy. Manželství bylo bezdětné a Juditha zakrátko v r. 1869 zemřela.
Ani druhé manželství s Amalií roz.Böhmovou z Batelova nebylo příliš
radostné. Čáp nepřiletěl a obchodník Leopold r. 1875 odchází ze světa
bez potomků. Vdova pak dál vede obchod a sama v domě hospodaří až
do své smrti v r. 1901. O dědictví se nakonec podělili tři Leopoldovi sourozenci.
Nelze opomenout ani početnou rodinu Samuela a Anny Hanoverových.
Spolu s devíti dětmi žili nejprve v domě čp. XVI., od r. 1843 v domě
čp. XIX. a to až do r. 1850, kdy se Samuel coby obchodník s vlnou pustil
do podnikání v Jihlavě, kde se nakonec za pár let s celou rodinou usadil
v ulici Palackého. Všichni jeho synové zdárně podnikali ve Vídni a dcery
se šťastně porůznu povdávaly. Snad stojí za zmínku, že jeden ze synů,
Simon, byl třešťským židovským učitelem Samuelem Fischerem doporučen ke studiu na Hauptschule v Jihlavě v r. 1853, kde bydlel v podnájmu.
Díky svým mimořádným obchodním schopnostem podařilo se mu založit
ve Vídni prosperující firmu nesoucí název Samuel Hanower & Sohne.
Zdejší židovské rodiny pečovaly i o děti přicházející do Třeště za
vzděláním nebo do učení. Tak v r. 1890 pobývala v tomto domě u rodiny řezníka Salomona Pokornyho jistá Katarina Kohnová se synem
Szandorem z Budapešti, zatím co její manžel Jakob, krejčovský mistr,
chystal se k založení dílny v New Yorku, kde však zakrátko neočekávaně
zemřel. V r. 1900 bydlela u Pokorných v podnájmu Gisela Plessová, žačka
zdejší německé školy, jejíž rodiče žili a podnikali ve vzdáleném Sobotišti.
U rodiny Honoverovy zase pobývala v r. 189O školačka Bertha Metzlová
z Rohozné, navštěvující rovněž zdejší německou školu a v dalším roce
se k ní přidala i její sestra Rosa. Nakonec se sem z Rohozné přistěhovala
i jejich ovdovělá matka Sali Metzlová, která se v Třešti r. 1892 čile pustila
do obchodování.
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Dům v ulici Ztracená č. 1
A opět náhoda. Psal se rok 2008. Letmá procházka okolím synagogy
během přestávky při vernisáži výstavy Vyhaslé životy. Smutný pohled na
rozpadající se nárožní dům, opadanou fasádu, okna vytlučená a zabedněná prkny, nepořádek ve dvorním traktu. Dodávám si odvahu a opatrně
nahlížím do útrob domu, který kdysi býval chloubou třešťských Židů
a mnohé současné publikace jen velmi stroze konstatují: bývalá ješíva,
vyšší náboženské učiliště, později nadační dům Jicchaka Wiesenwalda.
Ano, mezi léty 1790 až 1820 tady bývala ješíva. Někde se uvádí, že do
r. 1848, ale tou dobou už v domě pobývalo několik početných židovských rodin. Dům obdržel popisné čís. XL, později čp. 449.
Do roku 1788 bydlela v tomto domě rodina Benjamina a Pauliny
Jüpinových s třemi dětmi, po jejichž odchodu se přistěhoval Jacob
Eisner. V následujících letech se obytný dům přeměnil na školu, talmudtora institut, kde přednášejícím naslouchali židovští studenti z Třeště
i vzdálených míst. Mezi nejvýznamnější učitele třešťské ješívy patřili
rabíni Levi ben David Pollak a Eleazar ben Löw, který tady působil až
do roku 1821, kdy činnost školy byla ukončena. Od r. 1820 v domě opět
přebývala rodina obchodníka Enocha Kopperla s pěti dětmi a od r. 1839
i rodina Josepha Weisla. V r. 1843 tady přebývaly rodiny Salomona
a Anny Dussakových se třemi dětmi a Lazara a Jeanethy Neuwirthových
se čtyřmi dětmi.
Skoro se zdá, že původně přízemní dům byl v někdy koncem první
čtvrti 19. století navýšen o druhé podlaží. Zřejmě se tak stalo po tragickém dni 2. října 1824, kdy dům a vůbec celou Židovskou ulici včetně
synagogy zničil zhoubný požár. O obnovu tohoto domu včetně synagogy
se významnou měrou zasloužil zdejší židovský rychtář, učitel a mistr
Jicchak Wiesenwald (1760–1841), který za podpory krajského hejtmana
Františka barona Nádherného, uspořádal velkou sbírku, s jejíž pomocí
byla synagoga znovu zdárně opravena a 22. září následujícího roku slavnostně vysvěcena. Ještě na sklonku svého života pak daroval židovské
obci námi popisovaný nadační dům čp. XL, kde patrně působil i jako
učitel a mistr ješívy.
Z nejstarších dochovaných fotosnímků je patrná členitá podokapní
římsa a stejně tak členitá pásová římsa, která zdobila průčelí domu do
Židovské ulice. Kolem všech oken můžeme zaregistrovat prosté štukové
kasicistní ostění a to včetně vstupních dveří do bývalého pekařského
krámku při pravém okraji domu. Úpravy vozovky a chodníku v průběhu 20. století způsobily, že okna přízemí jsou příliš nízko nad terénem
a místnosti jsou tak vystaveny zvýšené vlhkosti z obvodového zdiva.
Ve druhé polovině 19. století ovládla dům rodina pekaře Wilhelma
Thuguta, který se přiženil do Třeště z Brtnice u Jihlavy. S manželkou
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dům v ulici Ztracená, výřez z fotografie kolem roku 1930

Franziskou přivedli na svět devět dětí. Syn Alois, který po otci převzal
pekařství, zůstal na tomto domě spolu se svojí ženou Kamilou až do osudového dne 14. května 1942, kdy oba manželé byli odvezeni nákladním
autem do sběrného střediska pro Židy v Třebíči. Odtud je 18. května 1942
čekala cesta vlakem do Terezína, kde Alois 19. září 1942 zahynul, zatím
co jeho žena Kamila odjela až 18. května 1944 do koncentračního tábora
v Osvětimi, kde neznámo kdy také zahynula.
Mimo rodinu Thugutovu, která dům vlastnila, bydlela v domě ještě
sedmičlenná rodina Isaiase Lewina z Haliče, kantora, působícího v Třešti
v letech 1888–1901 a potom sedmičlenná rodina Lazara Lauba, rovněž
z Haliče, kantora a zpěváka zdejší synagogy v letech 1901–1918.
Nemůžeme vynechat ani dámské krejčovství provozované v domě
Klárou Thugutovou, které vypomáhala její rozloučená sestra Josefina
Horowitzová s dcerou Margaretou a nebo manžele Morice a Emilii
Weissovi, rodiče Aloisovi manželky Kamily, z nichž Emilie, ve věku
82 let, musela nastoupit smutnou cestu do Třebíče a pak do Terezína,
kde 15. března 1943 zahynula. V závěru 30. let 20. století tady nakrátko
našla domov rodina Hayekova, která se potom odstěhovala do Velkých
Pavlovic.
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dům v ulici Ztracená, 2009

Sčítání lidu v r. 1921 zastihlo v tomto domě sedmdesátiletou Kateřinu
Isternitzovou, svobodnou, soukromnici a o dvacet let mladší, rovněž
svobodnou, Luisu Isternitzovou, která do sčítacího archu uvedla, že se
zabývá ručními pracemi. Obě ženy měly rozdílný konec svých životních
poutí. Kateřina odešla přirozenou smrtí v roce 1931 ve věku nedožitých
80 let a odpočívá na zdejším židovském hřbitově. Luisa byla zavlečena
18. května 1942 transportem Av do Terezína a odtud 15. října 1942 do
Treblinky, kde neznámo kdy zahynula. Místo jejího posledního odpočinku není opatřeno kamennou stélou, je neznámé, jako místa milionů
dalších Židů umučených v různých koncentračních táborech. Rodinu
Thugutovu, která dům vlastnila, zastupovala ovdovělá Františka narozená 11.prosince 1847 v Třešti a její čtyřicetiletý syn Alois provozující
pekařství. O chod této domácnosti a výpomocné práce v pekárně se starala soudně rozloučená Josefa Horowitzová, sestra Aloise.
Tragické období protektorátu otřáslo celým domem a jeho obyvateli.
Krátce po 15. březnu 1939 se šířilo Třeští jedno protižidovské nařízení za
druhým. Protektorátní správa města nakonec vybrala zdejší dům čp. 449
spolu s dalšími 18 domy v Třešti za dočasné ubytovny pro 117 osob židovského vyznání, které tady měly přečkat určité období před nástupem do
sběrného střediska pro Židy v Třebíči. Tam bylo postupně do 18. května
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1942 soustředěno více jak 1.400 Židů z tehdejšího Oberlandratu Iglau.
Odtud potom odjelo do Terezína ve dvou transportech označených Av
a Aw celkem 1.398 osob, z nichž přežilo pouhých 60, často s těžkým
poškozením zdraví na celý zbytek svého života...
Dům čp. 449 byl rozdělen do pěti částí. Do kuchyně a dvou pokojů
v prvním patře byla soustředěna rodina Thugutova, Alois s manželkou
Kamilou a její matka Emilie Weissová. Do dalšího jednoho pokoje
se nastěhovali manželé Arnošt a Markéta Straussovi, kteří byli násilně vystěhování ze svého bytu v Jihlavě. Další pokojík byl určen pro
nemocné manžele Davida a Kláru Guttmanovi, kteří utekli před nacisty
z okupovaného území ve Slezsku. Čtvrtým dočasným domovem se
stala kuchyně s pokojem v přízemí, kde našly útočiště vážně nemocná Žofie Hechterová 84 roků stará a její o dvacet osm let mladší dcera
Kateřina. Žofie byla vystěhována ze svého bytu v Třešti čp. 442, který
byl vybrán jako ubytovna pro celkem čtrnáct Židů vystěhovaných násilně především z Jihlavy a v případě manželů Planerových ze Slavonic.
Také dcera Kateřina Hechterová musela násilně opustit svůj příbytek
v Jihlavě v Husově ulici a poslední dny před transportem do Terezína
strávit spolu s matkou v Třešti. Poslední pokojík v přízemí domu čp.
449 obdržela stará a vážně nemocná Karolina Ledererová. Byla vystěhována ze svého bytu v Jihlavě v Havířské ulici a nejen to, vážné chorobě
podlehla ještě před transportem do Terezína, když zemřela v Třebíči
v nemocnici 10. června 1942. Všichni další vyjmenovaní zahynuli v koncentračních táborech, jenom nejstarší, Žofie Hechterová, jako zázrakem
přežila všechny hrůzy koncentračních táborů a po osvobození se usadila v Mariánských Lázních, kde za účasti představitelů města dokonce
oslavila stoleté výroční svých narozenin.
Zajímavý pohled na dům čp. 449 poskytuje fotosnímek z padesátých
let 20. století uložený v Židovském muzeu v Praze. Jednopatrový nárožní
dům s valbovou střechou prozrazoval už tehdy svým celkovým stavem
notnou dávku zanedbanosti. Prosté pozdně klasicistní průčelí zdobila
kdysi pamětní deska s nápisem: Isak Wiesenwaldscher Stiftungshaus. Žel,
dodnes je jenom exponátem místního muzea.
Pokud jde o poválečnou historii domu, v jihlavském archivu se nachází
stavební plánek adaptace přízemí tohoto objektu schválený v r. 1953 tehdejším ONV Třešť. Nejstarší částí domu jsou patrně obvodové zdi a jedna
ze stěn později zbudované chodby napříč objektem, což dává tušit, že
v přízemí bývaly jenom dvě místnosti. Stabilní katastrální plán Třeště
z r. 1835 navíc dokazuje, že někdy ve druhé polovině 19. století došlo
k dostavbě dvorního traktu do pravidelného obdélníku 13,5 x 11,5 m.
Dům tak směřuje kratší částí do bývalé Židovské ulice, po květnu 1945 do
ulice V. I. Lenina a v současnosti Nádražní. Stávající stav raději už přejdě-
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me a věřme, že budoucnost tohoto domu bude odpovídat jeho historické
hodnotě a především jeho vyjímečnému poslání a vážnosti.
Nezapomínejme, že domy čp. 407 a 449 jsou součástí Městské památkové zóny Třešť vyhlášené v r. 1996 a tak nedílnou a významnou součástí
zdejšího židovského ghetta.

Ladislav Vilímek
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Zakoupením sborníku podpoříte další vydavatelskou činnost Muzejního spolku v Třešti.
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