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Z těch dědů a bab
co přede mnou
vodám cestu
písní otvírali
co zde studny

roubili
a pevné plátno tkali,

z těch jsem
a vracím se k nim

znova.
Co na tom,

že jejich dny jsou
nenávratně pryč,
z ruky do ruky

si stále podáváme
těžký klíč -

- klíč od domova...

                                                                 Miloslav Bureš





Úvod k prvnímu vydání
Mezi nejcennější věci, které člověk má, patří domov, součást vlasti. Je předáván z generaci na 

generaci. Osud zavede člověka na různá místa světa, ale navždy zůstává zakotven tam, kde se narodil, 
nebo prožil  své dětství a mládí, či šťastné a pohnuté dny svého života.

Tento sborník by chtěl být klíčem sloužícím k otevření hlubšího a vřelejšího poznávání domova 
na Krnovsku.

Krnov v listopadu 1995

Vladimír Blucha

Úvod ke druhému upravenému vydání
K významným rodákům města Krnova náleží vzdělaný muž, který byl roku 1385 profesorem 

pražského vysokého učení, mistr Bohuslav z  Krnova. Jeho odkazem je touha po vzdělání a  cesta ke 
stálému hledání pravdy.

Kniha Klíč k  domovu slouží jako klíč k  poznávání našeho domova pod Cvilínem již dvacet 
let. Nyní ji předkládáme ve druhém vydání nové generaci, aby ho používala k porozumění minulosti, 
vytváření nadějí pro budoucnost a předávala ho dál.

Krnov v dubnu 2013

Vladimír Blucha
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A .  P O V Ě S T I
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 ² C V I L Í N S K Ý  P O K L A D

Koncem 18. století v Krnově opět oživly pověsti o pokladu na hradě Cvilíně. Lidem, kteří se 
tehdy zaměstnávali domácí výrobou plátna a suken, se nevedlo dobře. Ke všemu ještě bylo 

město postiženo požárem. Proto se nemůžete divit, že byla vzkříšena chuť na cvilínský poklad.
Mezi ty, kteří se dostali do bídy, patřil též asi třicetiletý Teodor, přičinlivý a schopný řemeslník 

svého tkalcovského cechu. Jeho dychtivá mysl ho přivedla jednoho říjnového dne ke zříceninám Cvilína. 
Obešel je hradním příkopem až k  nárožní kulaté věži. V  prostorách hradu se prý někdy ozývá hlas 
zakleté rytířovy dcery, hlídané nejošklivějšími plazy. Avšak jednou se prý nešťastnici podaří vysvobodit 
a zachránci prokleté dívky připadne celý cvilínský poklad.

Teodor měl prodlít na hradě na stráži noční hodiny, aby si vysloužil odměnu, o  níž pověsti 
mluvily. Vyškrábal se nahoru do strážní věže, v  níž byl ještě zachován kus stropu. Nic strašlivého se 
nedělo, a tak se mládenec šťastně dočkal rána. Stejně tomu bylo i druhé noci, a tak se Teodor vydal ke 
Cvilínu probdít ještě jednu noc. Očekával, že tentokrát bude stráž těžší, neboť je to třetí noc, která ho dělí 
od zbohatnutí.

Obloha se pokryla temnými mraky a začal dout takový vichr, že měl oči plné ostrého prachu. 
Zdálo se, jakoby celá zřícenina ožila nezkrotnými běsy. Po chvíli dopadly první kapky deště, který se 
rychle změnil v prudký liják. Teodor se snažil vyhnout vodě, která mu začala téci za krk, ale šlápl přitom 
na jakési kluzké tělo. Uskočil doprava a zjistil, že věž je plná havěti, která ještě nadto začala syčet a pištět, 
až krnovskému tkalci začala naskakovat husí kůže. Plazi se mu ovíjeli kolem nohou, nebylo možno dále 
vydržet. V zoufalství začal křičet. Tu se odkudsi ozval ženský hlas: “Vydržíš-li, zvítězíš!“ Ale bylo pozdě. 
Jakmile se mu podařilo najít zpola zavalený východ z věže, vypotácel se odtud a nedbaje deště ani vichřice 
pádil ke Krnovu.

Svůj pokus o nabytí cvilínského pokladu mládenec již nikdy neopakoval, takže rytířova dcera 
zůstala nadále v troskách hradu se sovami a drobnou havětí, jíž zříceniny skýtají vhodný příbytek. Její 
bohaté věno – cvilínský poklad – tak dosud čeká na svého objevitele.
Alespoň to říkali vypravěči krnovských pověstí....
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 ² O  S K L E N Ě N É M  V R C H U

Okolí města Krnova je opředeno mnoha pověstmi. Jejich děj se odehrává v  Kostelci, na 
Cvilíně i na Šelenburku. Dějištěm jiné pověsti je holý kopec, ležící vpravo od ohybu silnice, 

vedoucí z města na Cvilín. Dnes se na něm rozprostírá travnatá plocha. Vede k ní polní cesta, která je 
pokračováním ulice Na Dolním pastvišti. Pozorný chodec ještě dnes uvidí podél cesty leckde pohozeny 
větší kameny načervenalé barvy. Jsou pevné a  tvrdé a při bližším ohledání svou struskovitou formou 
připomínají sklovitou hmotu.

Pravděpodobně byly kdysi vystaveny velkému žáru. Podle starých vyprávění se na kopci nacházel 
celý takový kamenný val. Protože se na slunci kamení někdy lesklo jako sklo, říkali lidé kopci, kterému už 
dnes nevěnuje nikdo pozornost, Skleněný vrch. A právě ten je dějištěm jedné z krnovských pověstí, jejíž 
děj sahá daleko nazpět do doby, kdy les na kopci ještě neustoupil polím.

Za tmavých večerů se prý ozývá ze Skleněného vrchu ptačí hvizd, o němž nelze s určitostí říci, 
jestli pochází z ptačího hrdélka či ho vyluzuje člověk. Těžko poznat jeho skutečný původ, neboť jej slyší 
jen lidé se zvláště jemným sluchem.

Kdysi se tam v tmavém lese za večerů tajně scházel mládenec se svou milou. Pracoval dole, na 
okraji Chařové u sedláka a když se mu naskytla příležitost, vycházel tajně zadními vrátky do zahrady, 
přeskočil plot a shrben kráčel obezřetně podél srázné stěny Dolního pastviště. Na okraji lesa se zastavil, 
čekal až se mu zklidní dech a přitom pozoroval, jestli ho někdo nesleduje. Do večerního ticha se pak 
ozval ptačí hvizd, který byl znamením pro jeho milou, naslouchající trpělivě u otevřeného okýnka. Ta 
však nemohla vždy přijít. Byla dcerou zámožných rodičů a ti nechtěli ani slyšet o její známosti s chudým 
čeledínem. Jen někdy se jí podařilo vyklouznout za milým ke Skleněnému vrchu. Kdyby ji některý z rodičů 
přistihl, zle by se jí vedlo. Bylo totiž smluveno, že se vdá za předem vyhlédnutého synka, vhodného svým 
majetkem a postavením. Děvče ho však nemělo rádo, toužilo jen po svém milém a o nuceném ženichovi 
nechtělo slyšet. Ten by si jí rád vzal a velmi ho mrzelo neskrývané odmítání děvčete. Stále děvče sledoval 
a tak brzy zjistil, že má jiného, se kterým se po večerech tajně schází pod Skleněným vrchem. Poznal 
též, že ptačí hvizd je smluveným znamením obou zamilovaných. Marně se všemožně snažil získat hezké 
děvče pro sebe. Ničeho nedosáhl, naopak propast mezi nimi se více a více prohlubovala. Jeho marná 
touha ho přivedla k plánu na pomstu.

Poslouchal pozorně znamení, ozývající se večer od Skleněného vrchu a  v  úkrytu se ho učil 
napodobovat. Po čase to uměl k nerozeznání. A na tom založil svůj plán.

Jednou večer si počkal na mládence za zahradními vrátky, jakoby náhodou ho zastavil a oslovil: 
„Vím, že dobře rozumíš koním. Pojď se mnou na chvíli do mé stáje. Poradíš mi, co mám dělat se svým 
hnědákem. Je nějaký divný, smutně se dívá a přestal žrát.“
Mládenec, známý svou dobrosrdečností a  bezelstností, ochotně změnil směr své cesty a  vydal se za 
nemocným hnědákem. Měl rád koně, a  proto by mu rád pomohl. Ale sotva vkročil do stáje, aby si 
koně prohlédl, zabouchl jeho soupeř rychle těžké dveře a zastrčil na nich závoru. Spoléhal na to, že hlas 
zavřeného nebude v domě slyšet, neboť stáj byla kamenná, měla jen nízká okénka a dveře byly pevně 
přiraženy. 

Pln vzrušení a  netrpělivosti se odebral na okraj lesa na úpatí Skleněného vrchu a  tam 
k  nerozeznání od smluveného znamení napodobil ptačí hvizd. Myslel si, že vytoužená dívka přijde, 
v lesní tmě ho nerozezná od svého milého a on se s ní konečně bude moci setkat sám a také ji políbit. 
Srdce mu bušilo nedočkavostí a čas se mu pomalu vlekl. Co když se mu všechno nepodaří? Měl všechno 
dobře promyšleno, jen klid, všechno je v pořádku.

Ale nebylo to tak, jak si přál. Když šlo děvče kolem domu žárlivého nápadníka, uslyšelo okénkem 
zevnitř stáje tlumený hlas volajícího milého. Zněl slabě, ale pozornému sluchu děvčete přec neušel. 
Zpomalila kroky, rozhlédla se, opatrně přelezla plot a tiše zaklepala na dveře stáje. Pak se ujistila, že je 
tam opravdu milý a rychle mu otevřela. V tom se od lesa ozvalo jejich tiché znamení. Okamžitě pochopili 
nastraženou past a domluvili pomstu. V dívčině domě sloužila služka, jejíž obličej byl těžce poznamenán 
krutou nemocí. Byl jakoby rozežrán a  rozryt hlubokými brázdami. V  přítomnosti lidí nosila proto 
děvečka obličej zahalený až k očím.

Za hrst stříbrňáků ji oba milenci poslali na místo svých tajných schůzek, kde již byla netrpělivě 
očekávána. Dychtivý mladík, již téměř bezradný, zaslechl najednou od Dolního pastviště drobné krůčky 
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a  uviděl matně proti obloze dívčí postavu. Pomalu se přibližovala a  když vešla do lesa, spěšně k  ní 
přistoupil, jist si tím, že to nemůže být žádná jiná, nedočkavě ji objal, přitiskl k sobě a políbil. Vůbec se 
nedivil, že se mu nijak nebraní, vždyť ho přece nemohla poznat. Nemusel ani promluvit, z čehož měl 
původně velký strach.  Jak se mu všechno dobře vydařilo...! Čekal sice dlouho, ale stojí to za to! Byl šťasten. 
Náhle však měsíc vyšel zpoza okraje tmavého mraku a zalil světlem krajinu a skulinou mezi stromy i tvář 
v jeho náručí. Oh, jaká hrůza, vždyť nelíbal svou milovanou, ale tvář zohyzděnou hlubokými brázdami. 
Hleděly na něj ustrašené služčiny oči. Štěstí se náhle, jak už to v životě občas bývá, změnilo v neštěstí. 
Mladík hrůzou hlasitě vykřikl, odstrčil od sebe ženskou postavu a jakoby hnán tisíci čerty, utíkal z lesa 
ven směrem k městu. Za ním doznívala ozvěna jeho zoufalého výkřiku a mezi stromy stála tiše jako 
socha dívka, poznamenaná krutou nemocí.

Při zmateném běhu zděšený mladík zakopl o kořen stromu, padl hlavou na ostrý, tvrdý kámen 
a zůstal ležet mrtev. Děvečka se vrátila z lesa na Dolní pastviště, kde vylíčila čekajícím milencům, co se 
stalo. Ti ji zavázali mlčením, aby nikdo nevěděl, co všechno se onoho večera seběhlo.

Dodnes se prý od Skleněného vrchu ozývá večer co večer hvizd nepravého milence. To prý duše 
žárlivého nemůže najít klidu.
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 ² S E D L Á K O V O  Z L A T O

Kostelec, dnešní předměstí Krnova, má velmi pestrou minulost. K  jeho počátkům se váže 
zbytek románské rotundy ze 13. století, zachované ve zdivu kostela. Nad vesnicí, protáhlou 

podél řeky Opavy, se zvedá zalesněný Kostelecký vrch, o němž se vypráví, že na něm kdysi stával klášter. 
I okolí Kostelce je opředeno mnoha pověstmi.

Pod Kosteleckým vrchem je starý kamenolom, z něhož byl po celé generace lámán kámen na 
stavbu chalup a stodol. Později byl opuštěn, kámen se začal lámat na jiném, výhodnějším místě a lidé mu 
přestali věnovat pozornost.

Na Krnovsku byla, podle vyprávění starých lidí, příroda oživena různými nadpřirozenými 
bytostmi, zejména trpaslíky, skřítky, lesními žínkami, ohnivými mužíky a podobně. I o kosteleckém lomu 
se začaly trousit pověsti, že v něm přebývají hodní skřítkové. Dobrým a pracovitým lidem prý splňují 
jejich přání a pomáhají jim v nouzi. Přicházejí sami až když je člověku nejhůře, neví si rady a zoufá si. 
Dovedou ho vyvést z největších nesnází.

Brzy o tom věděl v Kostelci kde kdo. Dověděli se to v Branticích, Radimi i Zátoru, kde povídavé 
tetky roznesly po chalupách tyto pověsti o kosteleckých skřítcích. Tak se často stávalo, že mnozí chamtiví 
lidé začali vyhledávat opuštěný kostelecký lom, aby skrze laskavost a dobrotu skřítků přišli snadno ke 
splnění různých tužeb a přání. Chtěli tak lehce přijít k majetku a bohatství, aby už nemuseli pracovat 
a přitom se mohli dobře mít a pohodlně si žít. Takových chamtivců stále přibývalo, prolézali všechny kouty 
opuštěného lomu, rozhazovali hromady kamení a tropili mnoho hluku. Ten tam byl klid zapomenutého 
lomu. Nezdržovala se tam již ani zvěř a tichým skřítkům se tam přestalo líbit. Rozhodli se tedy, že lom 
v Kostelci opustí a přestěhují se na nějaké jiné, klidnější místo.

Jak se však přestěhovat, když skřítků bylo mnoho a jejich krátké nožky tak pomalu šlapou po 
zaprášené silnici. V tom slyší od Kostelce zvuky přijíždějícího povozu. Stačí jeden pohled a vidí sedláka 
s  žebřiňákem taženým vychrtlým koníkem. Počkali až přijede blíže a  vyslali nejstaršího z  nich, aby 
vyjednal odvoz za příslušnou odměnu.

Sedláček jel pomalu do Brantic a za vesnicí v ohybu cesty najednou vidí vykukovat zpod větví 
šípkového keře malou postavičku s bradatým obličejem. Slyšel ledacos o  těchto místech vyprávět, ale 
moc tomu nevěřil. Zvolnil krok, protřel si oči a  hleděl vyjeven na malého mužíčka, který se na něj 
přátelsky usmíval. Když mu skřítek zastoupil cestu, zatáhl za opratě a zůstal stát. Mužíček ho oslovil: 
„Kam jedeš sedláku?“ Trvalo chvíli, než se vzpamatoval, dodal si přece jen odvahy a odpověděl, že veze 
obilí z  kosteleckého mlýna pekaři do Brantic. Vousatý skřítek ho požádal, jestli by s  obilím na voze 
nemohl převézt k Branticím ještě nějaký menší náklad.

Sedlák se podíval na svého hubeného koníka, který jen s námahou táhl za sebou vůz s několika 
pytli mouky, pak si však vzpomněl na to, že skřítkové se podle vyprávění vždy za prokázané služby dobře 
odmění a souhlasil s návrhem. Ještě bylo ujednáno, že se povozník během cesty nesmí ohlédnout dozadu, 
aby neviděl, co vlastně z kosteleckého lomu veze. Díval se tedy kupředu do dálky a neohlédl se, ani když 
po skřítkově hvizdu slyšel od lomu jakýsi drobný dupot. Pak koníkovi nad hlavou práskl bičem, ten 
zabral,  až se mu na zadních nohou napjaly svaly a vůz se dal do pohybu směrem k Branticím.

Povozník hleděl stále kupředu, ačkoliv zezadu slyšel divné zvuky, jakoby se někdo vzadu 
postrkával a pochechtával. Cesta ubíhala pomalu a sedlákova zvědavost stále rostla. Za lesíkem se již 
nemohl ovládnout, vystihl vhodnou chvilku a nepozorovaně se ohlédl.

Rychle otočil hlavu kupředu a nemohl se chvíli vzpamatovat z překvapení, neboť za sebou viděl 
na každém příčli svého žebřiňáku sedět malého vousatého mužíčka ve strakatém oblečení a špičaté čepici. 
Kromě mouky s sebou vezl celou partu skřítků z kosteleckého lomu. Ti se však spolu bavili a prováděli 
na voze různé veselé kousky, takže si sedlákova ohlédnutí nevšimli. Tak dojeli bez úhony až k Branticím. 
Tam opět nejstarší skřítek požádal převozníka, aby u košaté lípy na rozcestí na chvíli zastavil. 

Jakmile zůstal vůz stát, bylo slyšet zezadu praskání příčlí a drobné cupitavé krůčky, směřující do 
polí směrem k zátorskému lesu. Po chvíli zcela zmlkly a sedlák zůstal sám se známým trpaslíkem. Ten mu 
poděkoval za dobrou cestu, požádal ho, aby mlčel o všem, co spolu zažili a nakonec mu odkázal odměnu 
za svezení, kterou prý najde v pravém koutě kosteleckého lomu. Pak zmizel za svými druhy v obilí.

Tak se skřítkové přestěhovali ze starého lomu v  Kostelci, kde neměli pokoje ani klidu, do 
zátorského lesa. Sedlák opravdu mlčel a nikomu nic neřekl, takže nikdo v okolí neví, kam vlastně dobří 
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skřítkové zmizeli. Že by snad našli nový domov v opuštěném hradu Zátor? Kdož ví? A co odměna za 
svezení?

Při návratu z nejbližší cesty do Kostelce se brantický sedlák stavil ve starém opuštěném lomu. 
Našel v pravém rohu ve vylámaném prostoru hromadu kamení. Když ji rozebral a rozkopal motykou, 
zazářil mu najednou vstříc lesklý žlutý kov. Zlato! Starý skřítek opravdu nelhal. Odměna byla bohatá. 
Sedlák naložil zlaté hroudy do připravené truhlice, ukryté v pytli na voze, a  šťasten jel domů, do své 
chalupy v Branticích.

Stal se nejbohatším člověkem ve vsi, nechal si opravit chalupu, přikoupil pole a  kravku 
a hospodařil se svou rodinou dál. Časem přibyl do stáje i nový koník, ale svého starého věrného tahouna 
si ponechal a kde mohl, tam mu ulehčil jeho život. Tak rozumně hospodařil s odměnou skřítků, nezpychl 
a často vděčně pohlédl k zátorskému lesu, kam odešla parta kosteleckých skřítků.

Od té doby je však již nikdo nikdy neviděl....



v 12 v

 ² O  K R N O V S K Ý C H  B Í L Ý C H  K O N Í C H

Před dávnými časy se lidé vydávali na cesty většinou pěšky. Procházeli svěží přírodou, 
provázeni slunečním svitem a zpěvem ptáků. Osvěžovali se v potocích a pro ukrácení času 

si často i zazpívali. Na dalekou cestu bylo nutno vyjít brzy, aby člověk mohl jaksepatří využít bílého dne.
Tak se stalo, že před několika staletími vyšel chudý člověk z Brumovic za prací do Krnova. Žil 

s rodinou v nuzné chalupě a od pocestných často slýchával, že se v Krnově nyní mnoho staví. Po velkém 
požáru, jemuž padla za oběť velká část města, se stavěly domy z kamene, opravovaly se městské hradby, 
brány a bašty. Sedláci vozili z venkova do města fůry s kamením, pískem, dřevem a jiným nákladem. Bylo 
zapotřebí pilných rukou na stavbách. To byla možnost jak si přivydělat nějaký ten stříbrňáček a přilepšit 
tak rodině, zvláště dětem. A možná, že by se mohl splnit i starý sen – přivést do stavení kravku. Příliš 
lákavé bylo vychloubání sousedů ve vesnici i v tmavé, zatuchlé místnosti dřevěné hospody.

Náš pocestný vyšel z domova za tmy. S ženou a dětmi se rozloučil již večer. Před odchodem ještě 
chvíli poslouchal tiše oddechující ženu a děti, a pak vykročil do chladné noci. Měl již více než polovinu 
cesty za sebou a stále myslel na to, co ho čeká v Krnově. Do nejistoty se nejde dobře. Aby si zkrátil cestu, 
odbočil u Červeného dvora a vydal se pěšinou vedoucí přes pole a les dále přes Cvilín až k Opavské bráně. 
Na cestu mu svítil měsíc a osvětloval okolní krajinu. V lese však bylo přeci jen špatně vidět, a tak ani sám 
nevěděl, jak vlastně sešel z cesty. Ocitl se mezi stromy, jejichž koruny zabraňovaly měsíčnímu světlu, 
aby proniklo až na zem. Sem tam se ozvaly zvuky nočního lesa, hlasy ptáků a praskot suchých větviček. 
Pocestný znejistěl, byl roztržitý a bloudil stále víc a víc. Stoupal do kopce a byl přesvědčen, že musí být 
někde blízko hradu Šelenburku. Konečně vyšel z lesa na holou výšinu, ozářenou světlem. Stanul na jejím 
okraji a viděl volné prostranství, kolem dokola obklopené úzkým příkopem. Na něm se prohánělo stádo 
bílých koní s dlouhými vlajícími hřívami a ohony. Pobíhali sem a tam, rozbíhali se k příkopu, ale jakoby 
ho nemohli přeskočit, odvraceli se zase zpět.

Bylo to nádherné divadlo, přihlížející nemohl oči odtrhnout od bujných běloušů, kteří jakoby 
tanečním krokem pluli zelenou výšinou, jejíž hranice nemohli opustit. Měsíc zlatil jejich těla a  dutý 
zvuk kopyt zazníval do tiché noci. Člověk nemohl odtrhnout oči od nevídané podívané, až najednou 
ve snaze přiblížit se ještě více bílému stádu, zakopl o kámen, zavrávoral a natáhl se právě přes příkop. 
Zůstal ležet tak, že se rukama zachytil na protějším okraji příkopu kamenné zídky. Při pádu se uhodil 
silně do hlavy a tak trvalo hodnou chvíli, než se probral a chtěl vstát. Sotva však pozvedl oči nahoru, 
uviděl koňské stádo divoce se řítící přímo na něj. Spatřil blýskavé oči koní, zvednuté nozdry a trsy trávy, 
které odlétávaly pod kopyty. Stádo bylo již u něj. V hrůze si představil, jak bude rozšlapán a rozdrcen. 
Uvědomil si, že to zmatená konec jeho krásným snům. A opravdu, stádo bílých koní se nezastavilo, ale 
naopak prudkým cvalem se po něm přehnalo jakoby po dřevěné lávce přes příkop ven z obehnané výšiny 
lesem, a pak dále do krajiny. Necítil kupodivu žádné bolesti. Nechtěl uvěřit tomu, co právě prožil. Vždyť 
se přes něj přehnalo celé stádo koní. Konečně se postavil, zkoušel, zda necítí bolest v nohách, rukách, 
kloubech i hlavě. Ale nic se mu nestalo. Ani šaty nebyly vůbec poškozeny, jen na čele měl malou oděrku 
od pádu na zem. Zelené prostranství před ním bylo již prázdné, po bělouších ani památky. Jen v dáli 
slyšel divoký dusot koňského stáda. Podle něj poznal, že se vzdaluje směrem ke Krnovu. Jakoby omámen 
vydal se vrávoravým krokem znovu vpřed. 

Šel dolů tmavým lesem, až stanul na lesní cestě. Vydal se za zvukem mizejícího stáda. Z dálky 
bylo slyšet ržání koní a slábnoucí dusot kopyt, ztrácející se někde vzadu za cvilínským kopcem, za jehož 
sedlem se začaly objevovat věže města Krnova. Noc již ustupovala dnu, obloha se jasnila a kolem zpívali 
ptáci. Kolik hodin asi bloudil pocestný v lesích kolem Šelenburku? Bůhví jak dlouho hleděl zmámen na 
vlající bílé hřívy. Teď je již dávno ráno a lesy nad Kostelcem ozařuje sluníčko. 

To již náš pocestný sestupuje dolů ze Cvilína a pod ním za stříbrnou stužkou řeky se zvedá město 
Krnov, nad jehož ulicemi se tyčí dřevěná lešení. Je třeba přidat do kroku, aby hned zrána našel dobrou 
práci. 

Po stádu není v krajině ani stopy. Kam asi zmizelo? Prošel dřevěným předměstím a zabouchal 
na dřevěná okovaná vrata Opavské brány. Z boční špehýrky vykoukla vousatá ospalá tvář hlídače. Do 
jeho rozespalého obličeje civějícího zvědavě na vyděšeného člověka se začal sypat příliv slov: „Viděl jsi 
asi před hodinou stádo bílých koní, řítící se proti městu?“ Ale ospalé oči prozrazovaly, že nemohly před 
hodinou vidět nic. Starý muž se však při zmínce o bílých koních, jedoucích ke Krnovu, velmi rychle 
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probral, zalomil rukama a zvolal: „To je zlé znamení. Od svého děda jsem slýchával, že stojí psáno, když 
bílí koně z lesa k městu vyběhnou, potečou v Krnově krvavé slzy.“ Bez dalších slov pak pustil unaveného 
pocestného do města, probouzejícího se do nového dne. 

Příštího dne vstoupil do města mor. Nikdo nevěděl, kdo ho přivlekl za městské hradby. Krutá 
nemoc se rychle šířila a příliš si nevybírala. Umírali chudí i bohatí, muži, ženy ba i děti. Zakrátko podlehla 
moru polovina obyvatel města Krnova. První však zemřel starý hlídač Opavské brány. Nemohl proto 
nikoho upozornit na varování bílých koní, předzvěst strádání a utrpení obyvatel města. 

K častým válečným útrapám a požárům si přišla vybrat svou daň i krutá nemoc. Každý den se 
nad městem rozezvučel zvonek loučící se s dalšími oběťmi moru.

A stádo krnovských bílých koní zmizelo – neznámo kam!
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 ² M O U Ř E N Í N

Součástí krnovského předměstí, Krásných Louček, je osada Kobylí. Její jméno nesl slavný 
šlechtický rod – páni z Kobylí. Ve znaku měli v modrém štítu červeně oděného mouřenína 

s bílým opásáním. Jak Kobylkové z Kobylí nabyli svého erbu, vypráví naše pověst.
V dřívějších dobách musela být často naše země hájena proti nepokojným sousedům. Knížecí 

poslové objížděli s  obnaženými meči všechny tvrze, hrady a  města a  volali: „Do zbraně!“ Nejdříve 
proslídily ohrožené kraje výzvědné hloučky a za nimi se dal kníže v čele svého vojska k hranicím. Jednou 
se vydalo takovéto vojsko k řece Odře. Nepřítel ustoupil za řeku, a když poznal chabou sílu svých houfů, 
vyslal k vojsku opavského a krnovského knížete zvláštní posly. Poslové sdělili knížeti, že by bylo škoda 
tisíců životů, které by stál vzájemný boj, a proto jejich kníže navrhuje, aby obě vojska vyslala za sebe po 
jednom z nejzdatnějších bojovníků – a ti ať v zápase na život a na smrt rozhodnou o rozepři. Na čí stranu 
se přikloní vítězství, ta obsadí území, pro něž začal boj. Večer před rozhodným utkáním obě strany 
vybíraly nejzdatnějšího muže. Nepřítel měl připraveného mouřenína – černocha, který přišel až z Afriky 
a proslul svou silou. Knížeti opavskému a krnovskému činila volba nemalé starosti. Až kterýsi pán mu 
oznámil, že má ve své družině zemana Kobylku z Kobylí u Krnova, který prý udusil holýma rukama 
medvěda. Poslali pro statečného Kobylku – a ten ochotně svolil k utkání. Za zápasiště byl vybrán nevelký 
ostrov uprostřed rozvodněné Odry, dobře viditelný z obou břehů. Druhého dne se vojska shromáždila 
na březích řeky a zápasníci se přepravili v člunech na ostrůvek. Kobylka pustil svůj člun po proudu řeky 
se slovy: „Zpět ke svým pojede jen jeden z nás!“ Za hlučného povzbuzování obou stran začal na ostrůvku 
krutý boj. Rána za ranou po štítě či na přilbu jen pršely. Dlouho byl boj nerozhodný. Znavený černoch 
srazil úderem Kobylku na kolena, opět se rozmáchl a strašlivě ťal. Ale zemánek uhnul jako úhoř a sám 
zasadil protivníkovi rozhodující ránu. Bylo po boji. V mouřenínově lodici se pak vrátil ke svým.

Rozradostněný kníže na místě pasoval zemana na rytíře, daroval mu na rodném Krnovsku 
několik vsí s pozemky a lesy a do znaku mu dal na památku této události v modrém štítu červeně oděného 
mouřenína s bílým opásáním. 

Po statečném Kobylkovi z Kobylího se pak znakem honosilo mnoho jeho potomků, jejichž tvrz 
v Kobylí, dnešní části Krásných Louček, držel tento rod až do poloviny 16. století. 



v 15 v

 ² J A K  P Ř I Š L A  L I P T A Ň  K E  S V É M U  J M É N U

Jedeme-li z  Krnova na Osoblažsko, projíždíme vesnicí Liptaň, ležící na svazích posledních 
výběžků jesenického podhůří. Rozevírá se před námi pohled do široké prosluněné krajiny, 

známé úrodností své půdy.
Potok protékající vesnicí má starobylé slovanské jméno Pastvina. Název původní slovanské osady 

se nezachoval, neboť Osoblažsko bylo nově kolonizováno ve 13. století německým obyvatelstvem. Od té 
doby se vesnice jmenovala „Löwenthal“, latinsky „Leovallium“. Proč se v  první části názvu vyskytuje 
slovo lev?

Zakladatelem Liptaně byl podle pověsti rytíř Helembert z Věže, proslulý svou věrnou a ostražitou 
službou. Zúčastnil se, jako mnoho šlechticů v té době, tažení křížové výpravy do Palestiny. Po dlouhé 
a únavné cestě se konečně ocitl tváří v tvář nevěřícím. Rytíř se dal statečně do boje a byl ochoten položit 
svůj mladý život na poli cti a  slávy. Napadení protivníci se však uměli ve své zemi lépe pohybovat 
nežli jejich evropští nepřátelé, a proto se vyhýbali bojům a čekali, až se křižácká vojska unaví různými 
útrapami a žízní. Chytrost domácích přivedla nakonec Helemberta z Věže do zajetí. Tam, kromě jiných 
prací, dostal za úkol pečovat o lvíče, které mělo sloužit pro kratochvíli pánů. Rytíř byl ke zvířeti trpělivý 
a  laskavý – a  to vyrostlo v krotkého tvora, zvyklého na svého vychovatele. Lev byl ochoten přeskočit 
i hradby, jen aby se dostal ke svému příteli, byl–li od něho odloučen. Tak se stalo, že i věrné zvíře se 
dostalo na svobodu, jakmile se naskytla rytíři Helembertovi příležitost k útěku. Oba se pak po mnohých 
útrapách dostali konečně na Moravu, kde olomoucký biskup Bruno daroval statečnému rytíři území 
kolem potoka Pastviny, aby tam založil dvě vsi. Tak vznikla Třemešná a Liptaň. Dochované jméno druhé 
vsi Löwenthal prozrazuje, že věrný lev provázel svého pána až do jeho nového panství.

V Liptani si Helembert z Věže vybudoval opevněný dvůr, jehož zbytky, valy a příkopy jsou vidět 
dodnes. A ze jména vesnice Löwental časem vzniklo Liebenthal a z něj dnešní název Liptaň. Tak přišla 
Liptaň ke svému jménu.
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B .  V Y P R Á V Ě N Í  V Ý Z N A M N Ý C H  O S O B 

Z  H I S T O R I E  K R N O V A

Napsal jsem sérii obrázků ilustrujících dějiny Krnova. Jedná se o  literární fikci, vycházející 
z historických skutečností, dat a událostí. Místy ponechávám také prostor pro čtenářovu fantazii.                        
   

Šel jsem jednou teplým letním večerem a  měsíční svit ozařoval lesklé střechy domů. Přede 
mnou se objevil arkýř purkrabského domu a podloubí, vlevo jako prsty čněly k obloze dvě 

bílé věže děkanského kostela. Po pravé ruce jsem míjel silnou a vysokou zeď krnovského zámku, která je 
svou hezkou stranou s krytou knížecí chodbou, renesančními sgrafity a reliéfy a slunečními hodinami 
obrácena směrem k zámku, zatímco směrem k městu zdůrazňuje svůj pevnostní charakter s vysunutou 
baštou.

Úzkým vchodem, nahoře zaklenutým obloukem v silné zdi, jsem zahlédl na zámeckém nádvoří 
pohyb mnoha osob. To mne zaujalo, a  tak jsem odbočil doprava a  zůstal překvapeně stát. Uprostřed 
prostranství usedalo za stůl přes dvacet postav, různě oděných a hovořících dokonce několika jazyky – 
česky, německy, latinsky ba i maďarsky.

Když všichni usedli ke stolu do židlí s vyřezávanými opěradly, uviděl jsem, jak se zvedla postava 
krnovského starosty. Ostatní utichli a já jsem naslouchal jeho hlasu: „Jako současný starosta Krnova vás 
všechny vítám a jsem rád, že se zde dnes sešlo tolik významných a zajímavých osob, které ovlivnily dějiny 
našeho města. Mnozí z vás jsou zdejšími rodáky, jiní tu prožili část svého života, či svým rozhodnutím 
přispěli k jeho historii. Mezi námi je rozlehlý prostor vzdálených časů, které jsou již nenávratně pryč. Jsme 
sice lidmi různých staletí, ale pojítkem mezi námi je naše město. Sami vidíte jakou pestrou společnost 
tvoříme. Kolik vody uplynulo v krnovských řekách během našich životů, na půdě našeho malého území 
se vystřídalo na dvě stě lidských generací. Co pestrých osudů, kolik radostí a tragedií zde člověk prožil. 
A tak vás prosím, abyste přispěli svým vyprávěním k oživení památných dějů Krnova, aby byly zachovány 
i pro generace, které teprve přijdou. A teď  již předávám slovo tomu, kdo pamatuje nejstarší události 
na území Krnova. Je to stařešina rodu, žijícího s  lidem popelnicových polí v  období lužické kultury 
v bronzové době na Cvilíně a v jeho okolí. Vyprávění začíná muž, zvaný svými druhy Šedá liška.“
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 ² Š E S T  B Ř I D L I C O V Ý C H  K R O U Ž K Ů

Vpravo od starosty vstal mužík nepříliš vysoký, poněkud shrbený se zarostlou tváří, oděný do 
pestrých kožešin. Můj život není zachycen v žádných písemnostech, my jsme žili odkázáni 

pouze na okolní přírodu. Ale musím říci, že tu již před námi žili na výšinách lidé. Našli jsme po nich 
kamenné nástroje, různé sekery, mlaty, klíny s vrtanými otvory, hlazené nože. Bydleli v  zahloubených 
zemních jámách, krytých střechami z větví. K uchování potravin a nápojů používali nádoby a zásobnice 
vyrobené z hlíny a ozdobené pásy s vypíchanou ozdobou. Ale já vám chci vyprávět svůj příběh, který se 
váže ke vzpomínkám na těchto šest malých kroužků. 

Náčelník Šedá liška zvedl v pravé ruce šňůrku, na níž se houpalo šest malých kamenných kroužků 
o průměru asi dva centimetry, všem je ukázal, a pak se na ně zahleděl. 

„Žili jsme na kopci, na jehož půlnoční straně tekla řeka s mnoha zátočinami a bohatá na ryby, na 
straně polední se táhly hluboké lesy, v nichž jsme lovili zvěř. Nedaleko tímto směrem tekl potok, kam jsme 
se chodili mýt a koupat a kde jsme si brali vodu, potřebnou pro život. Přehradili jsme ho několika velkými 
kameny, takže vznikla malá tůňka. Stačilo seběhnout dolů ze stráně, proběhnout mezi starými stromy 
a křovinami u potoka a již jste byli u hladiny bystré vody, tekoucí slunečním směrem.

Šel jsem jednoho letního dne brzy ráno, abych stopoval let a hnízdění krásných ptáků klouzavého 
letu s širokými rozepjatými křídly. Vyhýbal jsem se suchým větvičkám, spadlým ze stromů a sem tam 
jsem sbíral červené jahody, až jsem zahlédl stříbřitý, blýskavý lesk vodní hladiny. Nad ní se skláněla snědá 
dívčina s dlouhým copem. Byla zabrána čerpáním vody do koženého vaku a do džbánu. Poznal jsem ji, 
byla to Malina, dcera sběračů bylin a lesních plodů z malé chaty u potoční branky ve starém palisádovém 
valu. Lehl jsem si rychle na zem do stínu starého dubu a napjatě ji pozoroval. Teprve teď jsem si všiml, jak 
již vyrostla z dětských let a jak je půvabná. Za chvíli zvedla vak i džbán a po lesní stezce se mihly její bosé 
nohy, chráněné jen na chodidlech kousky kůže, uvázané řemínky k noze. Zakrátko zmizela z dohledu a já 
jsem zůstal ještě dlouho ležet. 

Od onoho modrého dne jsem potkával Malinu častěji a úsměv byl opětován úsměvem, takže jsme 
se začali tajně scházet. Chtěl jsem ji udělat radost, a tak jsem začal chystat  dárek. U lomu, půl dne cesty na 
východ, jsem vyhledal několik pohozených břidlicových destiček. Již dříve jsem odpozoroval od starších 
mužů, jak provrtávají kámen. Za ulovenou zvěř mi jeden z nich půjčil kosti k vrtání břidlice. V zákoutí 
kamenolomu jsem beze svědků pracoval dlouhou dobu. Břidlicovou destičku jsem přidržel nohama pevně 
na zemi, dutou kostí uchycenou nahoře do držadla, otočenou motouzem napnutým v luku, jsem otáčel na 
obě strany. Luk se otáčel vpravo a vlevo, kost se pomalu zavrtávala do břidlice a když přesáhla polovinu její 
tloušťky, začal jsem z opačné strany. Výsledkem mé dlouhé práce byl otvor v kameni. Pak jsem vzal další 
dutou kost s větším průměrem a začal znovu. Po několika dnech práce jsem měl odřené ruce, na prstech 
mozoly, ale na kousku kůže leželo šest kulatých kroužků z břidlice, jejichž okraje jsem ještě uhladil. 

Stále jsem si představoval, jak předám svůj dárek Malině. Kroužky jsem navlékl na koženou šňůrku 
a jednoho krásného dne jsem ji svůj dárek předal, čímž jsem si ji natrvalo získal. Od té doby je Malina 
nosila zavěšeny na svém krku a naše vzájemné sympatie postupně přerostly v něco mnohem hlubšího. 
Samozřejmě, že se to nakonec neutajilo, a tak jsme po nějaké době jsme začali s Malinou žít a ona se stala 
matkou mých čtyř synů. Asi desetkrát se slunce vzdálilo a opět přišlo, když jednou v období, kdy léto již 
odchází, přiběhl za mnou můj bratr Orel a s křikem mne odvedl k tůni na našem potoce. Tam ležela moje 
Malina v pošlapané trávě a u úst měla potůček krve. Nikdo nevěděl, jak se to stalo. Vedle ní ležely střepy 
z hliněné nádoby. Její oči hleděly na modrou oblohu nad ní. Odnesli jsme její tělo k naší chatě, nechali je 
tam na dřevěném stole, aby se s ní mohli všichni rozloučit. Dívky položily k její hlavě věnečky z lesních 
květin. Když zapadlo slunce za vrcholky stromů, položili jsme Malinu na lesní lůžko a malý průvod přátel 
ji odnesl na půlnoc od našeho valu. Tam byla již připravena hranice dřeva. Šeřícím se večerem létaly jiskry 
a byl slyšet praskot plamene. Jen já a moji synové jsme zůstali celou noc na místě rozloučení s Malinou. 

Za tři dny jsme její popel uložili do hliněné nádoby. Pod její víko jsem jí na památku vložil 
bronzovou jehlici nahoře zdobenou jemným rytím. 

A  tak mi zůstali čtyři synové, šest břidlicových kroužků zavěšených na trámu naší chaty 
a vzpomínky na mou Malinu.
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 ² H R A D I Š T Ě  C V I L Í N

Slova se ujal starší muž z kmene Holasiců: „Se skupinou mužů na koních jsme přebrodili řeku 
v  místech, kde se v  zákrutě rozlila do šířky. Kopyta koní vesele pleskala do stříbrné vody 

a ptáci s křikem vzlétli do blízkých křovin. Po překonání říčního břehu se koně bořili do místy měkké 
půdy, prozrazující, že údolní niva byla nedávno zatopena jarním přívalem vod z tajícího sněhu v blízkých 
horách. Našlapovali opatrně, frkali kolem sebe a muži, kteří je vedli, hledali stezku, o níž hovořil ten, 
jenž jel v  našem čele. Byl to již starší, podsaditý chlapík v  plátěných nohavicích a  koženém kabátci 
s kožešinovou čapkou, honosící se dlouhým ptačím pérem. 

Klidným pokynem ruky zastavil svou hlídku na místě s pevnou půdou, neboť před námi začínal 
souvislý les se stromy různého druhu. Země se začala mírně zvedat a slunce místy osvětlovalo mezery, 
v nichž bylo možno vidět začínající svahy kopce. Lesní stezka zde šikmo po svahu vedla na skalnaté 
temeno kopce. Místo, o němž náš vůdce věděl z vyprávění lovců kmene, kteří již důkladně prozkoumali 
kdejaký kout v okolí řeky. 

Teď jsme již téměř u  cíle, řekl Holas, muž požívající úcty svého kmene. Jeho vrásčitá tvář 
s šedivými vousy se pousmála, když ukázal na dva mladé muže. „Vy pojedete po lesní stezce jako první, 
budete pozorně sledovat všechno před sebou i kolem sebe, v malé vzdálenosti za vámi pojedu já a za 
mnou ostatní. Nemusíte mít z  ničeho obavy, i  když se o  těchto místech vyprávějí strašidelné pověsti 
o zemřelých a jejich popelu, uloženém v hliněných nádobách v hájku vlevo od nás. Musíme si dát pozor 
především na živé lidi, kteří se potulují krajem  a rádi vyhledávají tato místa.“ 

V určeném pořadí vyjela skupina mužů slovanského kmene stařešiny Holase nahoru, až stanula 
za rozbořeným hliněným valem na travnatém místě, z nehož bylo zřejmé, že zde již dříve žili lidé. Místo 
bylo chráněno kamennou zídkou, za níž bylo možno na rovné ploše ještě trochu rozeznat rozvalené 
chaty, rozpadlé pece se zarostlým ohništěm a balvany seskupené na velké hromadě. Při bližším ohledání 
jsme také nalezli v křoví ukrytou studánku s chladnou vodou. 

Tady je to pravé místo, kde zbudujeme jedno ze svých hradišť, abychom mohli bránit náš kraj. 
Zkušení muži tu postaví pevnou budovu, kolem ní palisádovou hradbu a vyzvednutý val. Naše nové 
hradiště bude střediskem a ochranou našeho kmene v kraji, kde nám úrodná půda dá dostatek chleba 
a uživí naše zvířata a kde je také dost lesů s urostlými stromy, bohatých na zvěř a lesní plody a dvě řeky 
nabízející hojnost chutných ryb.

Zakrátko po jarní rovnodennosti oživl kopec nad řekou Opavou. Na místě starého sídliště lidu 
popelnicových polí byla vymýcena a vyrovnána plošina, na níž byly ostrými sekerami opracovány rovné 
stromy. Uprostřed se zvedala stavba dřevěného hradiště z  roubených kmenů. Otesané kmeny svítily 
svými konci na rozích a u hlavního vchodu. Stavitelé byli rozděleni do několika skupin. Jedni dokončovali 
dřevěné okenice a pevná vrata, jiní upravovali nejbližší okolí, další již pracovali na hradbě z pevných 
palisád, zpevněné vrstvou hlíny a  kamení, z  níž na několika místech čněly ostré hroty, znemožňující 
snadný přístup. 

Zbývalo ještě mnoho práce k dokončení všeho, co je potřeba k úplnému chodu hradiště Cvilín. 
A  tak nebylo divu, že muži po krátkém odpočinku, posíleni jídlem a  pitím znovu nastupovali do 
práce. Na hlavní budově hradiště zbývalo dokončit dřevěnou střechu. Tady pracovala nejlepší skupina, 
vybraná stařešinou Holasem. Vedl je zkušený, svalnatý a v obličeji snědý chlapík, jehož hlasité pokyny 
a rady se rozléhaly po staveništi. Na často vztyčené pravé ruce bylo vidět, že mu chybí dva prsty, palec  
a  ukazováček. Přišel o  ně, když mu na stavbě ústředního hradiště kmene v  Holasovicích při chvilce 
neopatrnosti přitlačil těžký kmen pravou ruku ke kameni v základech u rohu stavby. Proto i dnes pečlivě 
sledoval, jak se nahoru pomalu sunul kmen po kmeni. Byly dole již náležitě opracovány tak, aby mohly 
být postupně spojovány ve vzájemně se opírající vazbu, umožňující položit vlastní střechu. 

Slunce se začalo poznenáhlu sklánět za hradbu okolních stromů. Právě byl zvedán předposlední 
trám střechy. Několik mužů tahalo nahoře za kožené řemeny ovinuté kolem kmene a  dole čtyři 
tlačili směrem nahoru. Všechno probíhalo plynule, když jednoho z nás slunce prudce oslnilo, zakopl 
o odloženou sekeru, pustil kmen a ten se trochu svezl dolů, než ho zbývající napnutím sil zadrželi. Dolní 
hranatý okraj při krátkém pohybu dolů zachytil pravou nohu oslněného tesaře, roztrhl jeho oděv a vyryl 
do svalu krvavou rýhu. Nebyla to nebezpečná rána, ale vyžádala si zastavení krve, ošetření a další léčení 
šťávami z léčivých bylin. 
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Do podzimní rovnodennosti bylo dřevěné hradiště dokončeno. Za účasti stařešiny Holase byli 
uctěni předkové kmene a symbolická soška jednoho z nich byla zakopána pod prahem. Po slavnostním 
přípitku medovinou začal život na cvilínském hradišti, jednom z pěti v kraji Holasiců.

Při svém putování v 9. století se o nás dozvěděl i muž, jehož jméno se nedochovalo. Je nazýván 
Geograf Bavorský. Ten ve svém popise hradišť na sever od Dunaje se zmínil také o holasických hradištích. 
Zasloužil se o to, že víte o našich slovanských předcích na Cvilíně.“
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 ² K R N Ů V  S Y N

Byl jsem držitelem dvorce mezi dvěma řekami. Jednoho dne jsem po celodenní práci zůstal 
stát sám u řeky. Můj zrak spočinul na pomalu zapadajícím slunci, které se jako zvětšující se 

červenozlatavá koule snižovalo ke kopcům na obzoru. Po chvíli jsem se krokem vydal domů.
Prošel jsem zadní branou dvorce, uzavřel ji a zevnitř nasadil otesané trámce tak, že zapadly pevně do 
záseků. Zajistil jsem je ještě několika kolíky a  pevně ovázal houžvemi, aby se nedaly snadno otevřít. 
Kolem největšího stavení dvorce byly seskupeny i další domky, obklopené dřevěným plotem zpevněným 
kůly.

Hospodařili jsme na okolní úrodné půdě a  abychom se všichni uživili, musel jsem být sice 
spravedlivý, ale též neúprosný až tvrdý. Na první pohled jsem byl nápadný tím, že jsem byl menší postavy 
než ostatní muži rodu. Proto mne nazývali Krn. Žil jsem se ženou a dvěma dcerami a toužil po tom, aby 
dalším dítětem byl syn. To se mi nakonec také splnilo, žena časem otěhotněla, ale abych nepředbíhal... 

Po setmění jsem usedl s nejbližšími do začernalé kuchyně a při slabém světle louče poslouchal 
jejich vyprávění o právě končícím jarním dni. Zaujala mě zpráva o kupecké výpravě, která dnes dorazila 
od jihu ke krnovskému dvorci a hodlá zde v blízkosti přenocovat. Několik mužů s naloženými vozy se 
usadilo u rozcestí, postavilo zde tábor a na ohni si připravovali večeři. 

V  tom přiběhla nejstarší děvečka se zprávou, že moje žena začíná rodit. Ihned ustaly řeči 
o dnešním dni a o kupcích a nastal všeobecný shon. Ženy se rychle poradily a začaly připravovat nádoby 
s ohřátou vodou, čisté látky a nám mužům doporučily, abychom odešli. 

Pochopil jsem, že nastala rozhodující chvíle, která může splnit dlouho utajovaný sen o mužském 
potomku. Na dvoře jsem přemýšlel o  osudu mé ženy i  přicházejícího dítěte. Teď je všechno již jen 
v božích rukou. Obešel jsem všechny chalupy, zašel do chléva, potěšil se pohledem na zvířata našeho 
hospodářství, prohlédl zadní i přední vrata, dřevěný plot a pustil své psy. Usedl jsem na dřevěnou lavici 
u dveří a začal si prohlížet hvězdnou oblohu. Na tmavém nebi se míhalo světlo hvězd a hvězdiček, ozvalo 
se houkání sovičky a to mě uklidnilo. Život běží dál svou cestou, musím být trpělivý a věřit ve zkušenosti 
žen, které jistě vědí co dělat u porodu a mé ženě určitě pomohou. Syn, na kterého již tak dlouho čekám, 
dnes zcela jistě přijde na svět. Byl jsem rozrušen, a tak jsem začal chodit po dvoře a netrpělivě hleděl na 
slabé světýlko, ztěží pronikající přes blány napjaté v malých okýnkách dřevěného stavení. 

Po delší době vyšla má sestra. Myslel jsem si, že se konečně něco dozvím. Sestra mě přivolala 
pohybem ruky a sdělila mi, abych byl trpělivý, protože porod neprobíhá tak snadno, jak si ženy myslely. 
„Všechno dobře dopadne, tvá žena je statečná.“ Poté zase odešla a přibouchla dveře chalupy. 

Nemohl jsem to již déle vydržet. Zavolal jsem si svého nejoblíbenějšího psa Vlka, otevřel vrata 
a vyšel s ním ven. Vpravo od vrat stála stará lípa, pod níž byla dřevěná lavice, postavená mým otcem. 
Tam, pod větvemi stromu s vonícími květy, jsem usedl a hleděl dál na třpytící se oblohu. A také ke svým 
polím a lukám, na kterých jsem já a ostatní z našeho dvorce získávali denně, zpocení těžkou prací, svou 
obživu. Vzpomínal jsem na svou ženu a abych ji usnadnil její těžkou chvíli, začal jsem vzývat své předky, 
všechny přírodní síly i  nového boha, který svým sebeobětováním spasil lidstvo. Pak jsem několikrát 
obešel prastarou lípu, ale stále se nic nedělo. Ztratil jsem již pojem času, vyprávěl si se svým věrným 
Vlkem a ve chvíli, kdy jsem to nejméně čekal, se přiřítil mládenec Dlúhý s křikem, že je to syn. Krnův 
dvůr má konečně nového hospodáře. Objal jsem Vlka a tancoval s ním. Až jsem se vzpamatoval, běžel 
jsem k chalupě, ale tam mi sestra zastoupila cestu. Mluvila o tom, že je to pěkný kousek, ale žena je moc 
unavena, takže dovnitř zatím nesmím.

Znova jsem všechno obcházel, s radostí obhlížel svůj dvůr, s láskou hleděl na svá zvířata a cítil, že 
bude všechno jiné, ještě lepší než doposud, protože mám svého pokračovatele, svého syna. A jistě nebude 
posledním. Nemohl jsem jít spát, neusnul bych. Vrátil jsem se znovu pod starou lípu a pod šumějícími 
větvemi seděl ve své kožešinové šubě za vlahé jarní noci a ani nevěděl, jak čas uběhl a za kopcem Cvilínem 
se začala pomalu rozjasňovat obloha, svit hvězd slábnul a první sluneční paprsky ozářily vrcholky stromů. 

Ráno jsem poděkoval své ženě za syna i těm, které mu pomohly na svět. Mám opravdu syna, mé 
největší přání se splnilo. 

Brzy po snídani, kterou jsem ani pořádně nedojedl v obavách, aby mi neujeli, jsem běžel k rozcestí 
do tábora kupců. Tam jsem si nechal vyložit zboží, které vezli na sever. Dlouho jsem vybíral, než jsem 
se konečně rozhodl. Koupil jsme své ženě pestrý šátek z průsvitné látky, nevídaně krásný a velký. A ještě 
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jsem k tomu pořídil bronzovou brož zdobenou rytím, zobrazujícím krásné ptáky. Zaplatil jsem kupcům 
ve svém dvorci kožešinami, masem, máslem a medem. Se šťastným úsměvem jsem věnoval dary své ženě.

Radostné chvíle jsme prožívali všichni před tisíci lety u mne na Krnově dvorci, stávajícím tehdy 
v místech tohoto zámku. Mé, Krnovo jméno žije i dnes, 755 roků po jeho prvním písemném záznamu 
jako Kyrnow v listině českého krále Václava z 27. dubna roku 1240.1

1 Údaj se vztahuje k roku 1995 (první vydání).
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 ² P R V N Í  K R N O V S K Ý  F O J T

Ujímám se vyprávění jako první historicky doložená osoba našeho shromáždění. Vzpomínám 
na první den měsíce dubna roku 1253. Krnovské náměstí ožívalo pohybem řemeslníků 

a  kupců. Toto nejdůležitější místo nově hrazeného města bylo dokola obklopeno domy, jejichž stáří 
by se dalo spočítat na prstech. Dřevěné domy stavěné většinou na patro, obklopily hrubě srovnanou 
plochu sloužící jako tržiště. Před nedávnou dobou zde lokátor vytýčil po obvodu obdélníka pozemky 
pro jednotlivé rodiny osadníků, které přišly z Flander a Němec. Po nájezdu divokých Mongolů, rychle 
se přesunujících na nízkých koních a s pojízdnými kibitkami, zbyla tehdy po roce 1241 pouze zpustlá 
krajina. Vypálené a zničené dědiny vyznačovaly jejich cestu vedoucí od místa jejich porážky u Lehnice 
podél severního okraje Jeseníků. Hnala je snaha proniknout na Moravu, do země slibující bohatou kořist. 
Zpustl Kyrnov na soutoku Opavy s Opavicí, spálená byla zemědělská osada Úvalno.

Na pozvání českých králů a pro rozkvět krajů po obvodu českého státu přicházeli noví kolonisté, 
aby pomohli oživit hospodářství. Jedním z míst pro ně příhodných byla i křižovatka obchodních cest na 
přechodu přes dvě řeky. Několik málo zbylých obyvatel tržní osady Kyrnov bylo tehdy svědky vyměření 
a vykolíkování náměstí nového města, vytýčení ulic, souběžných s jeho stranami, a vyznačení průběhu 
hradeb, chránících nové měšťany. Město, které ve svých počátcích získalo výhody pro své nové obyvatele, 
pojalo do sebe ve své západní části i původní Kyrnov. 

Nevýznamnějším stavením byl můj dům krnovského fojta, stojící na kratší, západní straně 
náměstí. Byl postaven z  pečlivě opracovaných trámů, jeho čelo bylo dokonce vylepšeno dřevěným 
dlážděním a okenice s roubením kolem vchodu byly zkrášleny ozdobnými záseky. Nahoře ve štítu se jako 
dvě ramena překrývaly vyřezávané desky připomínající křídla bájných ptáků. 

Od rána se v domech ozývaly hlasy prozrazující, že začíná obyčejný denní shon. Nejrušněji ale 
bylo v mém domě. Na  pokyn pana Beneše ze Cvilína, komořího českého krále, jsem se měl účastnit 
jako svědek založení nového města. Zanedlouho po východu slunce nasedla naše malá skupinka na 
koně, projela kolem dvorce a kostela a přes městskou bránu vyjela do krajiny. Zakrátko opustila starou 
olomouckou cestu, odbočila jižním směrem a  po přebrodění řeky začala projíždět zvolna stoupající 
krajinou. Před okrajem lesa se muži zastavili, obrátili se a prohlíželi město zalité ranním sluncem. 

Po průjezdu údolím potoka Čižiny se cesta před námi začala zatáčet a stoupat. Sem tam jsme 
kolem sebe viděli zbytky báňských děl, ústí štol a výsypky jalové zeminy a kamení. Byly to zbytky hornické 
osady, která dnes, dne 1. dubna 1253, měla získat městská práva. Byli jsme srdečně přivítáni a pohoštěni 
v prostorném dřevěném domě. V čele stolu usedli páni Ervig a Kviden v zastoupení komořího Beneše, 
pána země táhnoucí se od vodního hradu Branice u řeky Opavy přes hrad Vartnov, ves Úvalno, hrad 
Cvilín až sem na kopce skrývající rudy. 

Po slavnostním obřadu vyhotovil písař zakládací listinu nového města, pojmenovaného po svém 
zakladateli Benešovi. Na jejím konci byli na stvrzení její pravosti uvedeni přítomní svědci. Mezi nimi bylo 
gotickým písmem uvedeno, že tu byl i Sifridus advocatus de Jegerdorf. A to je první záznam německého 
názvu města Krnova.

Slunné dopoledne se po obědě jako pravé aprílové počasí změnilo a studený severák hnal proti 
koním velké vlhké sněhové vločky, zaslepující oči lidem i  zvířatům. Během cesty z  nově založeného 
města Benešova nás takový nečas potkal několikrát. Když jsme stanuli před Horní bránou krnovských 
hradeb, ještě ne zcela dokonalých, seřadili jsme se, abychom důstojně reprezentovali městskou delegaci. 
Projeli jsme bránou a několika úzkými ulicemi, neboť místem bylo nutno šetřit, aby nákladné hradby 
nebyly tak dlouhé. Nevynikaly nijak pořádkem a čistotou. Sem tam se dokonce musely odhánět domácí 
zvířata, toulající se v okolí domů svých hospodářů.

Ještě jednou jsem byl svědkem na důležité listině. Od založení Benešova uplynulo šestnáct let, 
když se narovnával spor velehradského kláštera s opavským měšťanem Heřmanem Lohenem. Ten koupil 
tajně, ne právě nejčistším způsobem, Malé a  Velké Hoštice na Opavsku, náležející onomu klášteru. 
Nakonec došlo mezi oběma odpůrci k dohodě, o čemž byla v roce 1269 vydána listina, na níž jsou svědci 
zařazeni přísně podle významu a hodností. Po duchovních osobách monachi secerdotes jsou uvedeny 
osoby úřední a významné milites a za nimi my, městští fojtové. Nejdříve hlubčický Gunpert se svým 
bratrem, po něm jsem já, krnovský Sigfrid, a teprve za mnou opavský Vilém Strippir s bratrem. Řadu 
svědků na listině uzavírají osoby označené jako cives Oppaviensis. Mé zařazení před opavským fojtem 
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dokládá skutečnost, že město Krnov v roce 1269 náleželo ke třem nejvýznamnějším městům zdejšího 
kraje, kdysi zvaného Holasickem. Překonalo problémy nově vzniklé obce a  posílilo, stejně jako jiná 
přemyslovská města té doby, český stát.

Za své působnosti jsem rozsoudil mnohé spory, o něž ve 13. století nebyla nouze. Mohu říci, že 
jsem si získal  úctu a věhlas. Byl jsem uznávaným rychtářem svého města a po mnoha letech byl vystřídán 
fojtem Tilmanem.
  Jména nás dvou prvních krnovských fojtů se zachovala díky čtyřem listinám. V listině o založení 
Horního Benešova v opise z  roku 1535 v krnovském zámeckém archivu, dohodě o hoštickém sporu, 
v listině královny Kunhuty z roku 1279 existující v opise v knížecím archívu ve Vadúzu a v potvrzeních 
krnovských privilegií císařovnou Marií Terezií z roku 1747 v archívu města Krnova. Ale o tom bude řeč 
v dalším obrázku.
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 ² L I S T I N A  K R Á L O V N Y  K U N H U T Y

Zraky přítomných se upřely na fojta Tilmana. Jeho slova se týkala nemalých starostí 
úřadu. Nečekaly mne vždy jen příjemné chvíle. Stávalo se, že jsem musel zasáhnout proti 

nepoctivcům, hašteřivým lidem, ochmelkům nebo řešit spory rozhádaných a neústupných sousedů. Mé 
právo, nesené v pravé ruce, vzbuzovalo respekt a bylo většinou měšťanů vítáno, neboť zaručovalo pořádek, 
spořádaný život a klid. Nehleděl jsem jen na každodenní trampoty, ale soustředil jsem se i na další rozvoj 
města. Jeho měšťané rozšířili své majetky, obchody přinesly do města dost stříbrňáků a i samotné město 
rozšiřovalo svůj vliv. Bylo třeba střežit městská privilegia, zvláště to nejcennější, v  němž český král 
Přemysl Otakar II. roku 1262, udělil Krnovu čtyři vsi.

V polovině srpna bylo již vše ujednáno, promyšleno a připraveno. Celý týden obíhaly novinky 
o  přípravě delegace uličkami města a  vždy nacházely nové a  nové ochotné posluchače. Ve stanovený 
den se zrána začalo náměstí naplňovat členy delegace a  mnoha zvědavci. Kolem místa, kde se řadili 
jezdci do Hradce, se stále zvětšovalo pestré shromáždění. Nejblíže kolem nich se hemžily děti, střapaté 
a  pokřikující. Mezi nimi pobíhali psi, číhající na nějakou pohozenou kost či zbytek jídla. Dospělí 
přihlíželi s velkou zvědavostí a polohlasem upozorňovali své sousedy na statnou postavu muže středních 
let, hovořícího se mnou. Byl oblečen do kožených nohavic a kabátce. Kolem boků a přes ramena měl 
upevněn řemen, který pevně přimykal k  jeho tělu nevelkou torbu uzavřenou několika řemínky. Starý 
žebrák, belhající a opírající se o sukovitou hůl, vysvětloval všem kolem sebe, že tam uvnitř je opatrována 
listina krále Přemysla Otakara, zaručující městu jeho práva. Bůhví odkud to věděl, ale byl spokojen s tím, 
jak mu lidé naslouchali.

Mávnul jsem rukou a netrpěliví koně vyjeli k Opavské bráně. Na ten okamžik čekal kulhající 
žebrák. Bleskově vytáhl z ošuntělého kabátu tmavou píšťalu a začal na ni hvízdat starou odrhovačku, 
známou po všech hospodách. Tu jsme již příliš nevnímali, projeli jsme bránou, přebrodili se přes řeku 
a obloukem minuli kopec Cvilín. Slunce ozařovalo šedé zdi hradu Cvilína i  jeho kuželovitou střechu 
hlavní obranné věže.

Projeli jsme vesnicemi, v nichž se sbíhali sedláci, překvapeni zvláštní skupinou jezdců. Za námi 
zůstalo Úvalno a staroslavné Holasovice. Po vjezdu Jaktařskou bránou do Opavy jsme se cítili unaveni. 
Vyprahla nám hrdla, a tak jsme se s chutí zastavili v hospodě před Hradeckou bránou. Po chvíli se uvnitř 
rozproudil hovor a obsluhující černooká šenkýřka upoutala pozornost většiny z nás. V jedné chvíli se 
opatrně rozhlédla a když se ubezpečila, že nejsme pozorováni, sklonila se ke mně a rychle mi sdělila, že 
se chystá přepadení při brodu přes Moravici. Mezi lapky se údajně rozšířila zpráva, že krnovská delegace 
poveze královně bohaté dary ze zlata. Lepší bude být ve střehu, pomyslel jsem si.

Odpočinuti a osvěženi jsme vyjeli do krajiny. Cesta se svažovala dolů, až se objevily věže Hradce. 
Slunce nás zahřívalo, ale brzy zmizelo za tmavými mraky. Ty se rychle zvětšovaly a tmavly, až se zablýskalo, 
zahřmělo a spadly první velké kapky deště. Ten nás doprovázel při překonávání brodu na řece Moravici. 
Muži byli již promoklí, ale bedlivě pozorovali stromy a keře kolem řeky. Ve vodě koně zpomalili, a když 
jsme začali vystupovat na protější břeh, ocitli jsme se najednou v obklíčení tlupy deseti zarostlých chlapů, 
v jejichž rukou bylo vidět kyje a nože. Vzhledem k početní převaze loupežníků a jejich divokosti jsme 
byli vážně ohroženi. Naší výhodou byli rychlí koně. Došlo k potyčce obou skupin. Středem zájmu se 
stal muž s koženou torbou. Na něj doráželi čtyři útočníci a snažili se ho zranit a shodit z koně. Šarvátka 
najednou překvapivě skončila, když se od Hradce objevili ozbrojenci z Kunhutina hradu, kteří nám vyjeli 
vstříc na pomoc. 

Několik ran bylo obvázáno a jezdci se vydali společně k hradu. Po uvedení do slavnostního sálu 
jsme chvíli čekali, až zprava vstoupila dovnitř za zvuku trubek královna Kunhuta se svým doprovodem. 
Usedla, usmála se na nás a  po chvilce mlčení nás uvítala. Na její vyzvání jsem vystoupil, pozvedl ze 
stříbrného podnosu zlatý šperk a věnoval ho královně jako dar města Krnova. Pak jsem ukázal Kunhutě 
a všem přítomným listinu se zavěšenou pečetí. Vzdal hold české královně, poděkoval za její laskavost 
a moudrost a požádal ji o potvrzení všech práv, udělených městu jejím zesnulým manželem.

Páže převzalo Přemyslovu listinu a  podrželo ji před očima královny. Ta oslovila delegaci, 
poděkovala za náš dar a hold. Zdůraznila, že má na mysli prospěch svých věrných krnovských měšťanů 
a chce podpořit zvelebení města. Protože je naše žádost spravedlivá a poctivá, a také k uctění památky 
krále Přemysla, rozhodla se vyslyšet naší prosbu. Souhlasné úsměvy se objevily na tvářích mužů 
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královniny družiny. Tvořili ji pán Protiva z Borovska, pán Kuno z Kunštátu, pán Milota z Dědic, pán 
Herbord z Fulštejna, pán Vok z Kravař, pán Beneš ze Cvilína a jiní.

Slunce se již sklánělo dolů, když jsme opouštěli Hradec a s radostnou náladou se vraceli do svého 
města. V okované truhlici v mém rychtářském domě přibyla k jedné královské listině úplně nová. V ní 
bylo psáno, že vsi Bližčice, Chomýž, Kostelec a Chařová s rychtami a jejich příslušenstvími byly rychtáři 
Tilmanovi a  obci našich měšťanů z  Krnova uděleny od řečeného pána a  manžela našeho k  věčnému 
držení... je potvrzujeme, obnovujeme a  záštitou tohoto listu upevňujeme. Na listině byla zavěšena 
královnina pečeť, uvedeni svědkové a datum 31. srpna 1279.

Originál Kunhutiny listiny se do dnešních časů nedochoval. Jeho znění je známo z latinského 
opisu ze 16. století, uloženého v rodinném knížecím archívu lichtenštejnském ve Vaduzu a z potvrzení 
privilegií v archivu města Krnova.
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 ² Z N A K  M Ě S T A  K R N O V A

Do pestré směsice našeho vyprávění bych chtěl přispět i já, obyčejný písař. Vrátím se k jaru 
1311, které vkročilo do města náhle, zahrady se tehdy zazelenaly a zbělely během několika 

dnů. Ráno byli lidé buzeni veselým zpěvem a křikem ptáků. Dospělí s chutí vycházeli ze svých domů 
do uliček a na rynek. Slunce začalo hezky hřát a ozařovat dřevěné štíty domů. I děti vyskakovaly z lůžka 
radostněji. Při pohledu z okna je to táhlo na dvorky, mezi omládlé stromy, keře a květiny. Běhaly spolu se 
svými kamarády až k hradbám. Dováděly, až musely být napomínány rodiči.

To dospělí Krnované již pracovali, obchodovali nebo vyjednávali, či jen tak mezi sebou klábosili 
o nejnovějších událostech. Živo bylo také kolem městského fojtství. Ale ani uvnitř neustával na chvíli 
čilý ruch. Kníže Mikuláš, který se rád nazýval „nejjasnějšího krále Přemysla Otakara syn“, se tenkrát 
již potřetí ujímal Opavska. Nároky na ně si činil i  Boleslav, kníže Lehnický, neboť mu dosud nebylo 
vyplaceno věno jeho manželky Markéty, sestry krále Václava II. Bez schválení svých požadavků králem se 
knížata Boleslav a Jindřich ujala země a tedy také města Krnova. Ve hře byla částka 8 000 hřiven. Šlechta 
i města na Opavsku měla k Mikuláši dost výhrad, cesta Lehnických tím byla usnadněna. A teď přišel 
v listu krále Jana Lucemburského rozkaz, aby jim město Krnov slíbilo poddanost, uznalo je za zeměpány. 
Jejich nároky budou brzy panovníkem uznány za spravedlivé a věno bude proplaceno.

Uplynulo několik týdnů a koncem května ve velké místnosti krnovského fojtství pilně pracovala 
skupina předních osob města. Jejich živá rozprava byla uzavřena fojtem Petrem. Výsledkem jednání bylo 
rozhodnutí o vydání listu, v němž Krnov učiní zadost královu přání. Další čas věnovalo shromáždění 
přípravě cesty do Olomouce, kam přijede král Jan v první polovině června. Tam mu delegace krnovských 
měšťanů vzdá hold a slíbí mu věrnost a poddanost. Bylo třeba pro tuto významnou událost připravit 
listinu, kterou mu Krnovští slavnostně předají. Mým úkolem jakožto písaře bylo, abych tuto povinnost 
splnil a aby na znamení pravosti byla k listině zavěšena pečeť města.

Po obědě se ruch na fojtství uklidnil. V místnosti jsme pracovali dva muži. Já jsem v blízkosti 
okénka, propouštějícího jen nemnoho světla, pokrýval bílou plochu drobným písmem. Co chvíli jsem od 
práce odstupoval, poskytoval svým očím odpočinek a čas od času jsem vyšel i ven nadýchat se svěžího 
jarního vzduchu. U stolu nedaleko druhého okénka seděl drobný mužík a tiše soustředěn na svou práci 
přenášel zrak z černobílého náčrtu na železnou destičku, upevněnou k desce před ním. Řezač železa se 
snažil, aby jeho pevně vedená ruka ovládla rydlo přesně a jemně a na malé ploše kruhového tvaru tak 
mohla vzniknout městská pečeť. Byl ctižádostivý a chtěl dokázat, že jeho dílo bude lepší než pečeť dosud 
používaná, která ležela vedle náčrtu. K večeru byl již unaven, v očích ho chvílemi bodalo, a tak raději rytí 
zanechal. Na zítřek zbývalo jen dokončit nápis na obvodu pečeti a drobnými úpravami zpřesnit některé 
části obrazu.

Kolem poledne příštího dne předložil svou práci fojtovi a s napětím očekával, co od něj uslyší. Na 
denním světle jsme si prohlíželi, co rytec zhotovil. „Působí to dojmem dobře odvedené práce, svůj názor 
ti však řeknu, až pečetidlo vyzkoušíme“, řekl fojt a předal mi ho. Rozžal jsem svíci, z jeho stolu vytáhl 
kus pečetního vosku a připravil kulaté dřevěné pouzdro na pečeť. Po chvíli vosk změkl, skapal jsem ho 
dovnitř pouzdra a po jeho částečném ztuhnutí jsem do něj vtlačil nové pečetidlo.  

Po jeho vyjmutí jsme s napětím hleděli na novou pečeť. Uvnitř byly zobrazeny tři lovecké rohy 
směřující do různých stran, jejichž náustky se sbíhaly u  kruhu ve středu obrazu. Mezi rohy byly tři 
šesticípé hvězdy. Dokola po obvodu pečeti byla umístěna legenda s latinským nápisem. Četl jsem nahlas 
“SIGILIUM CIVIUM DE JEGERDORF“, to jest pečeť města Krnova. Nahoře mezi začátkem a koncem 
legendy byl vyryt křížek. Chvíli jsme mlčeli, pak promluvil fojt Petr: „Myslím, žes odvedl dobrou práci. 
Pečeť nebude dělat ostudu našemu městu. Zasloužíš si odměnu. Rád ti ji zaplatím.“ Napětí ve tváři řezače 
polevilo, zasmál se a s radostí tiskl ruku fojtovi. Dne 11. června 1311 byla nová pečeť zavěšena na listinu 
pro lehnická knížata.

 Za dva dny na to vyjela delegace krnovských měšťanů, aby vzdala hold a přísahu králi Janu 
Lucemburkovi. Největší sláva se v Olomouci konala po poledni. Před králem Janem obklopeným svými 
hodnostáři Petrem z Aspeltu, knížetem Hennebergem a Dietrichem z Castellu předstupovaly jednotlivé 
skupiny delegátů, až přišlo na řadu město Opava v čele s fojtem Albertem, Krnov vedl fojt Petr a v čele 
Hlubčických stál fojt Jan. Předali Janu Lucemburskému jakožto pravému českému králi písemné sliby 
věrnosti svých měst. V té chvíli slunce pronikalo okny do hradní síně. Odevzdané listiny měly být zatím 
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uloženy na stůl u gotického okna. Na krnovské listině s datem 16. června roku 1311 se houpala zavěšená 
městská pečeť.

Její obraz byl převzat do znaku města, který byl později přenesen na renesanční štít, obklopen 
vlajícími látkami jako přikrývadly, původně chránícími bojovníka proti nepřízni počasí. Ta jsou nahoře 
upevněna na stříbrné přilbici s  výhledem, chráněným mřížováním. Přilbice má nasazenou knížecí 
korunu, nad níž se vznáší roh a  šesticípá hvězda. Tak byl vytvořen velký znak, zdůrazňující význam 
knížecího sídelního města a užívaný při slavnostních příležitostech. Dodnes platný malý a velký znak 
města má svůj základ v pečeti fojta Petra. Barvám znaku odpovídají barvy městské vlajky, modrá, zlatá 
(žlutá) a stříbrná (bílá).
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 ² V É V O D A  M I K U L Á Š

Naše nevelká skupina se přibližovala k hradbám města Krnova. Když jsme přijeli k Horní 
bráně, zpozorovali jsme všichni, že se stalo něco neobvyklého, protože kolem vládl ruch 

a  shon. Viděli jsme pobořené hradby, ohořelou bránu a  vpravo i  vlevo od ní vypálené předměstské 
domky. Lidé snášeli otesané kmeny, kameny a hlínu a pracovali na opravách. Pracovní tempo se zvolnilo. 
Ve skupině měšťanů, snažících se odstranit škody na nyní nechráněné části prstence zabezpečujícího 
jejich majetek a klid, stál muž v dlouhém plášti. Byl to fojt Tilman. Když poznal mou vévodskou družinu, 
vyšel nám vstříc. Seskočil jsem s koně, vzájemně jsme se pozdravili a pak následovaly odpovědi na mé 
otázky, které jsem si v duchu kladl, když jsem uviděl tu spoušť. „Před třemi dny jsme, Vaše Milosti, 
museli čelit útoku nájezdníků, snažících se vniknout do města. Napadli naše stráže, zapálili domky před 
hradbami a chtěli vjet do ulic. Mávali divoce sekerami a házeli hořící louče kolem sebe. Narazili však na 
odpor. Za krátkou dobu se seběhli naši lidé, nepustili je dovnitř a hnali je pryč. Stopy po tom, co se stalo, 
vidíte kolem sebe. Abych nezapomněl, na vyvrácená vrata přibili list, v němž vyhrožují dalšími nájezdy 
za to, že město uznalo vás, pane vévodo Mikuláši, za svého pána“.
 Po slovech Tilmana jsem cítil, jak se mi pomalu vhání krev do obličeje. Přestože nesmím 
nikdy usednout na český trůn, jsem pánem země Opavské. Za pomoci olomouckého biskupa Bruna ze 
Schauenburku se ji jen obtížně ujímám. Ale právě v Krnově jsem byl přijat a uznán a získal zde podporu. 
Skrze Krnov se proto snažím vstoupit do celého, starého Holasicka. A to není po chuti těm, kteří mi 
proti právu kladou překážky, jen aby zde mohli vládnout sami a beze mne. Věděl jsem, že nitky tohoto 
spiknutí a  všech nepravostí vedou na nedaleký Hradec, sídlo královny vdovy Kunhuty, jednající pod 
vlivem jejího milce Záviše z Falkenštejna. Byl jsem přesvědčen, že tento zrádce mého královského otce 
na Moravském Poli teď spřádá své sítě i proti mně a jeho lidé trestají svými nájezdy krnovské měšťany. Po 
krátkém mlčení jsem se pousmál na rychtáře, položil mu ruku na rameno a hleděli jsme si do očí. Řekl 
jsem mu: „Jsem rád, že jste se ubránili. Vyřiď svým lidem, že jim děkuji za statečnost. O své raněné se 
postarej a já vám slibuji, že vaše utrpení vám nahradím. Pomohu odstranit všechny škody, aby se město 
mohlo dále rozvíjet a věřím, že i zbohatne. Zahrnu vás svou milostí.“ Rychtář poděkoval za má slova, 
udělil zkušenému mistru tesařskému pokyny pro další opravy a vjel s námi do města.
 Můj otec byl slavný český král, pro svou moc zvaný železný a pro bohatství drahých kovů, těžených 
v Čechách, také zlatý. Se svou první manželkou Markétou se nemohl dočkat mužského potomka. Pak 
navázal milostný vztah s Anežkou z Kuenringu, zvanou Palcéřík, která se u něj pohybovala jako páže ve 
fraucimoru jeho ženy. Jejich láska se neutajila a vědělo se o ní u šlechty i panovnických dvorů. A z této 
lásky jsem se narodil já, bohužel z nemanželského lože.

Moje družina projela Opavskou bránou, potom cesta klesala, až jsme stanuli na okraji lesa. Koně 
dýchali prudčeji, když se před námi objevil široký a hluboký příkop, vytesaný ve skále. Nebylo lehké ho 
překonat. Nad námi na skále čněly zdi hradu Cvilína. Projeli jsme po dřevěné lávce, opřené o vysoký 
kamenný pilíř a byli vpuštěni okovanými vraty dovnitř. Cvilín byl mým prvním sídlem v Opavské zemi. 

Na slib daný krnovskému rychtáři jsem nezapomněl. Abych podpořil stavební činnost ve městě 
a zabezpečil zvýšení příjmů měšťanů, daroval jsem městu kus lesa do věčného užívání. O tomto darování 
byla vydána v Hlubčicích roku 1281 listina opatrovaná po staletí. V ní bylo uvedeno „za všeliké práce 
a  služby nám vykonané, nejvíce však v  náhradu za škody, které před naším obtížným příchodem od 
zlomyslníků utrpěli, vzdáváme 24 lánů lesa v dědictví našem Opavici, ohraničeného potokem, který ves 
Hošťálkovy protéká za svobodné.“

Aby bylo pečováno také o duševní stav měšťanů, podpořil jsem kostel svatého Martina a 19. září 
téhož roku jsem udělil patronát nad ním Řádu německých rytířů. Mezi úkoly tohoto církevního řádu 
patřila péče o nemocné a staré lidi.

Do té doby spadají také počátky špitálu v  Krnově. Před Hlubčickou bránou byl vymezen 
pozemek, přiléhající až k  hradbám. Tam byl postaven ve druhé polovině 13. století dřevěný špitál. 
V  několika světnicích zde dožívali staří a  nemocní lidé. Odstranit pověry pomáhal malý kostelík, 
přiléhající k nemocnici od západní strany. Byl postaven z lomového kamene a měl čtvercový půdorys. 
Jeho vítězný oblouk a presbytář byl orientován k východu. Stěny byly omítnuty a vylíčeny bílou barvou. 
Na vnitřní straně vítězného oblouku později malíř namaloval několik výjevů ze života svatých.  Kostel 
svatého Ducha nebyl velkých rozměrů, ale potřebám nevelkého počtu špitálníků stačil. Mezi jeho stěnami 
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zpytovali staří a nemocní své svědomí a kněz jim poskytoval naději na věčné spasení jejich duší. Víra, 
že poslední soud spravedlivě zváží jejich skutky a pozemský život, je posilovala a ulehčovala jim jejich 
nelehký úděl.

V  dalších desítiletích jsem s  mnoha překážkami ovládl celou Opavskou zemi. Na Krnov 
jsem nikdy nezapomínal, podporoval jsem toto město a  zahrnoval svou milostí. Moji potomci vládli 
na Krnovsku do počátku 16. století. Poslední z této Přemyslovské větve, sídlící na krnovském zámku, 
předchůdci dnešního, byla kněžna Barbora Krnovská, proslulá svou rozvahou a moudrostí.

Jsem potěšen, že vděční měšťané nazvali na začátku 20. století jednu z  nových ulic po mně 
Mikulášskou ulicí.
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 ² K N Í Ž E  H A N U Š  I I .

Tiše jsme odcházeli z  pohřbu od bílých zdí nevelkého kostela. Hovor vázl, byla slyšet jen 
utěšující slova šedivého kněze ve vlajícím plášti, vyprovázejícího nejbližší příbuzné až ke 

hřbitovní brance. Tam jsme se seskupili kolem opavského knížete Přemka, děkujícího znovu knězi i všem 
účastníkům poslední cesty svého bratra Mikuláše III., pána na Hlubčicích.

Odpoledne jsme zasedli se smutečními hosty kolem dubového stolu v zešeřelé místnosti sídla 
opavských Přemyslovců. Vedle Přemka jsem usedl já, jeho synovec Jan II. zvaný též Hanuš. Tiše jsem 
začal jíst a pozoroval přitom plamen svíce, upevněné ve stojanu přede mnou. Jídlo mi vůbec nechutnalo, 
hořklo v ústech a při vzpomínce na dnes pochovaného strýce se mi do očí tlačily slzy. Snažil jsem se je 
zadržovat, ale po chvíli jsem musel vstát od jídelního stolu a odejít ze síně ven. Vyběhl jsem do zahrady, 
chvíli se procházel mezi stromy, až jsem nakonec našel lavici, usedl na ni a mlčky hleděl do koruny košaté 
lípy. Před očima mi vyvstávaly zašlé příběhy, vyprávěné kdysi mým otcem Janem I. o  bezstarostném 
dětství až po vzpomínky na rozepře mezi čtyřmi bratry – Janem, Mikulášem III., Václavem a Přemkem. 
Po smrti jejich otce přecházely ve vážnější neshody. Pak bylo dohodnuto, že jako v sousedních slezských 
knížectvích i na Opavsku se knížecí bratři podělí o vládu. Chtěli, aby po vzájemné dohodě žili ve shodě. 
Proto zasedla pod malovaným stropem opavského zámku dne 18. dubna roku 1377 osmičlenná komise 
šlechticů, poctěných důvěrou čtyř bratří. Jan a Mikuláš III. byli tehdy zastoupeni pány Benešem z Kravař, 
Mikulášem z Malenovic, Otou Stošem a Alšíkem z Heraltic, Přemysl a Václav si za sebe zvolili Drslava 
z Kravař na Fulneku, Jindřicha z Fulštejna, Vojtěcha z Vítkova a Bohuše z Drahotuš. Po dlouhém jednání 
Hanuš získal Krnovsko, Mikuláš III. Hlubčicko a  nejmladším bratrům, Přemkovi a  Václavovi, zůstal 
zbytek Opavska.

Již za čtyři roky po tomto rozdělení přišla první rána. Tehdy museli pochovat strýce Václava, 
Přemysl zůstal na Opavsku sám. A běh událostí přinášel před mé oči další zarmucující událost. Roku 1394 
skonal další, tentokrát hlubčický strýc, Mikuláš III. Osud si podivně zahrával s Přemyslovci z Mikulášovy 
větve. Rozdělená země se začala opět spojovat, ale za zcela truchlivých událostí. Koncem 14. století se 
původní Opavsko skládalo ze dvou knížectví – Opavského a z Krnovska, zvaného zprvu Land, terra. 

Po návratu do spoře osvětlené místnosti jsem se spěšně rozloučil s ostatními hosty smutečního 
posezení a se svým skromným doprovodem odjel Jaktařskou bránou z Opavy ke Krnovu. Příštího dne 
jsem vstal již brzy ráno, vyšel na nádvoří a prohlížel si rozestavěný zámek krnovské větve Přemyslovců. 
Zbývalo ještě dokončit část budov a  hospodářská stavení na východní straně. Přední obytná část již 
sloužila svému účelu. Další práce však vázly a nepokračovaly tak, jak bylo původně zamýšleno. Dal jsem 
totiž do zástavy většinu Krnovska knížeti Vladislavu Opolskému a ten roku 1390 předal zástavu země 
moravskému markrabí Joštovi, který se nechal zastupovat jmenovaným krnovským zemským starostou 
Hanušem Kuchmeistrem. A právě s ním jsem se měl dnes setkat. Slunce již vystoupilo nad košaté koruny 
stromů, když jsme začali jednat. Seděli jsme naproti sobě usazeni ve vyřezávaných křeslech. Nejdříve 
jsem vyprávěl o včerejším pohřbu. Příliš jsem nespěchal, mezi větami jsem dělal přestávky, zamýšlel se 
a zemský starosta chápavě mlčel a poslouchal.

Pak jsme přešli k tomu, co mne trápilo a co bych rád vhodným způsobem vyřešil. Chtěl jsem 
vyvázat ze zástavy většinu Krnovska, protože mi zbyla jen jeho menší část. „Jako kámen nás tíží břemeno, 
hledám možnosti splácení zastavené části. Potřebujeme, aby nám markrabí Jošt vyšel vstříc a podporoval 
naše snahy.“ Kuchmeister pozorně poslouchal a neuhýbal zrakem. Poté se ujal slova: „Chápu vaši touhu 
po navrácení svého dědictví zpět do rukou vašeho rodu. Stejně tak smýšlí i můj pán Jošt. Připomenu 
pouze, že již před čtyřmi roky při svém pobytu v Krnově vydal list, kterým osvobozuje zdejší měšťany 
od cla a  mýta na Moravě. Je to výhoda pro krnovské kupce, podporuje jejich obchodní cesty a  tím 
i řemeslnou výrobu. Krnovští mají být v moravských městech a i v Brně přijímáni jako domácí.“

Během našeho jednání jsme oba rovněž dospěli k  závěru, že také práce na zámku budou 
pokračovat, aby mohl sloužit celý se vším, co k němu patří. K zámku, přimknutému k hradbám patřila 
také zahrada, navazující na nádvoří. I ona byla uzavřena obloukem hradeb. Na východní a severní straně 
na zámek navazovaly domy měšťanů. Za jižními hradbami tekla řeka Opava, přivádějící čistou vodu 
z jesenických hor. Tam a před Opavskou bránou lidé bělili plátna na bělidle, jehož zřízení jsem povolil již 
v roce 1379 se svým otcem Hanušem I. rok před jeho smrtí.

Brzy oživlo zámecké nádvoří stavebním ruchem. Tesaři se rozmachovali širokými sekerami nad 
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urostlými kmeny. Od nich putovaly opracované trámy ke stavbě stodoly a konírny. Tam je další muži 
zvedali nahoru a navzájem vázali. Po několika týdnech se bělaly na slunci i střešní trámy, čekající na 
dokončení střechy. Život na zámku běžel dále svým tempem, jeho dobudování zabralo celé léto a teprve 
s přicházejícími studenými podzimními dny stavební ruch ustal a zmlkly i hlasy mužů na stavbě.

Nakonec se po mnoha letech splnil můj sen. Roku 1422 bylo ukončeno splácení zástavy 
za Krnovsko. Stalo se tak i  díky přičinění krále Václava a  jiných urozených mužů. Já, pokračovatel 
Mikulášovy větve, jsem se opět konečně ujal vlády a od té doby jsem já i moji následovníci užívali titulu 
kníže Krnovský. Krnovsko již nebylo Land ani terra, ale knížectví.
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 ² M A R K R A B Í  J O Š T

Prošel jsem se svými průvodci, zemským starostou Hanušem Kuchmeistrem a městským fojtem 
úzkými uličkami na městský rynek. Kolem kláštera menších bratří Řádu svatého Františka 

jsme zamířili ke stavení, které sloužilo jako špitál. Jakožto pán Krnovska jsem za něj cítil odpovědnost, 
neboť vznikl již ve 13. století péčí zeměpánů a podle došlých zpráv nebyl v nejlepším stavu. Viděli jsme 
přeplněné světnice, kde leželi nemocní spolu se starými lidmi. Stav budovy svědčil o zanedbanosti. Příští 
den byl proto vydán list, v němž bylo uvedeno: „Seznali jsme nedostatky a ubohost chudých nemocných 
našeho špitálu v  Krnově. A  aby vůbec tento špitál nepustl, ale byl nadále udržován, předali jsme ho 
moudrým konšelům.“ Stalo se tak v roce 1408.

Špitál převzalo město a  aby ho mohlo dále rozšiřovat a  podporovat, rozhodl jsem, že na něj 
půjdou důchody ze vsi Jindřichovice, výtěžky dvora a mlýna v Kostelci a další nadace. Každoročně na 
Velký pátek byli všichni ubozí celého knížectví obdarováni jídlem, nápoji a penězi. 

Po převzetí špitálu městem se urychlily přípravy na celkovou přestavbu. Byl svážen lomový 
kámen, dřevo, vápno a písek. Došlo k přestavbě špitálu i kostelíka svatého Ducha. Byl postaven nový 
kostel, mnohem větší než původní. Presbytář s vítězným obloukem směřoval k jihu a prostor kostela byl 
členěn dvěma řadami sloupů. Na klenutí presbytáře byly použity kamenné oblouky původní stavby.

Po několika desetiletích byly stěny kostela omítnuty a vylíčeny. V té době přibyl na pozvání do 
města malíř se dvěma pomocníky. Přivezl si sebou mnoho různých předloh, skic a náčrtů. Po ubytování 
se začal připravovat na malování stěn v  kostele. Chtěl v  nich zdůraznit sebeobětování Bohočlověka, 
světic a světských lidí. Náměty z biblických příběhů jako názorné návody k zamyšlení měly posilovat 
víru v konečné vykoupení, které završí přestálá utrpení. 

Uvnitř kostela mu postavili lešení s příkrými schůdky. Tam trávil celé dny za denního světla a pilně 
pracoval. Na šesti námětech ze Starého zákona zobrazil v řadách události ze života praotce Abrahama 
a Zvěstování, Navštívení, Narození Páně a Útěk do Egypta. Nejvíce pásů namaloval umělec na západní 
stěně. Některá zobrazení maloval sám, jiná započal a  pak je nechal dopracovat svým pomocníkům. 
Nebyl všude s jejich prací spokojen. Svolal je k sobě na dřevěné desky lešení středního pásu a tam při 
malování Nesení kříže jim předváděl, jak maluje on. Vybral si k  tomu nenápadnou postavu chlapce, 
který šel v průvodu postav, doprovázejících Krista, nesoucího kříž na Golgotu. Malíř si načrtl na bílou 
stěnu úhlem zhruba obrysy chlapcovy postavy. Potom jistou rukou zvýrazňoval linie dopředu skloněné 
hlavy, protáhlého krku a  jednoduchého přepásaného oděvu. Na hlavu mu posadil židovský klobouk 
s odstávajícími chlopněmi. Jak to bylo na pohled jednoduché a kolik jistoty prozrazovaly tahy mistrova 
štětce. Bez řečí pak nechal své pomocníky dokončit započaté postavy a přesunul se doprava.

Měl před sebou náčrtky zhotovené podle starých maleb na deskách. Pracoval velmi pečlivě a 
pomalu, aby co nejlépe zachytil zvláštní námět Krista, stojícího před pecí s dýmníkem. Je ve spodním 
oděvu a ohřívá kleště. Nakonec v pozadí napodobil gravírování zlatou barvou. Pak sešel s lešení dolů, 
pozoroval své mladé pomocníky, dával jim drobné rady a  nakonec vyšel ven nízkými dveřmi do 
slunečního světla. Posadil se na hranatý kámen, zbytek kamenné podpěry sloupu. Paprsky odpoledního 
slunce ho hřály do tváře. 

Mistr vzpomínal na počátky svého malování daleko v  Porýní, na cestu po Dunaji do Vídně 
a pak na to, jak na pozvání přišel na Moravu a nakonec sem, do města mezi dvěma řekami. Uprostřed 
vzpomínek ho vytrhl hlas: „Jsem krnovský konšel a vím, že malujete v našem špitálním kostele. Ostatně 
je to vidět i na vašem plášti. Rád bych znal vaše jméno.“ Malíř na něj překvapeně pohlédl, usmál se jen 
tak pro sebe a beze slova vešel zase do kostela, aby mohl malovat. Otázka tak zůstala bez odpovědi.

Nahoře vpravo za obrazem Nesení kříže začal pracoval na tom, čemu se doposud vyhýbal, co 
odsouval ze dne na den a do čeho se mu vůbec nechtělo. Na řadě bylo zobrazení toho, kdo zradil, Jidáše. 
Všechny náměty orámoval zelenými ozdobnými pásy. Působilo to, jakoby divák pozoroval malby na 
látce, zavěšené na stěně. Rozhodl se, že Jidáš si to nezaslouží. Ať každý vidí znamení hanebné zrady.

Po dnech usilovné práce čekala malíře přece jen radostnější práce. Dokončoval nejbohatší 
malbu, která měla přenášet jeho poselství. Byl to Poslední soud. Uprostřed sedí na duze Kristus v roli 
soudce. Lidé jsou jim souzeni a děleni na ty, kteří po spravedlivém životě ve světlém oděvu kráčejí zvolna 
k nebeské bráně s klíčníkem svatým Petrem a na zavržené, kteří pro svůj nepravý život vcházejí do pekla. 
Autor dobře znal běh života i jeho útrapy. Nechtěl věřící strašit, ale spíše nabádat k přemýšlení, pokání 
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a  k víře v  naději. Vycházel přitom z  rytin porýnských umělců a  doplnil je svým pojetím a  vlastními 
představami. Vzpomínku na domov uplatnil v horní části zobrazením kopcovité krajiny.

Od hotových maleb odešli pomocníci a malíř usedl na protější lešení a pozoroval, jak poslední 
zlatavé paprsky slunce ozařují východní stěnu kostela. Přemýšlel o svém životě putujícího malíře, o svých 
známých a přátelích. Pokoušel se zařadit sebe i je do některého zástupu souzených.
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 ² M I S T R  B O H U S L A V  Z  K R N O V A

Chtěl bych vám povědět příběh významného krnovského rodáka z dob jeho dětství. Byl to 
muž, kterého jsem si moc vážil, a proto nebudu mluvit o sobě, ale o něm. 

Jednoho dne jsem přijel na návštěvu svého rodného Krnova já, Jacobinus de Krnovia, čili Jakub 
z Krnova, advocatus consistorii Pragensis. Až z Prahy jsem přibyl na krátkou návštěvu, abych potěšil 
svou stařičkou matku. Většinu času svého pobytu jsem věnoval jí, ale přeci jen mi zbyl čas i na přátele 
a známé. Došlo pochopitelně na vzpomínky, vyprávění a zážitky. Krnovští byli zvědavi na dalšího rodáka 
z města, profesora vysokého učení, založeného císařem Karlem, mistra Bohuslava z Krnova. Dozvěděli 
se, že se stal od svého příchodu na univerzitu roku 1385 známou a proslulou osobou. Nejenže přednášel 
studentům a bádal v knihách, účastnil se rovněž veřejných disputací. Nedokázal mlčet k tomu, co hýbalo 
Prahou a Čechami. Byly to snahy o nápravu církve, o návrat k jejímu původnímu  poslání a odstranění 
všech nepravostí z ní. Nenechal se však strhnout příliš radikálním směrem, vedeným Mistrem Janem 
Husem. Zastával stanovisko, že je třeba jednat postupně mírnými způsoby a nikoliv násilím. Tento způsob 
byl pro něj přijatelnějším a byl přesvědčen, že touto cestou dojde k nápravě bez nebezpečí vzájemných 
bojů. V  tom se lišil v disputacích od stanovisek Mistra Jana. Postupem času se vzájemně odcizili, ne 
vzájemnými vztahy, ale svými názory. Ještě dlouho pokračoval ten den zajímavý hovor v  přátelském 
kruhu. Z Prahy se pozornost přenesla zpět do Krnova na vzpomínky z mládí, stavbu kostela a život ve 
městě.

Dny věnované matce rychle uběhly a povinnosti mne opět volaly do Prahy. V měsíci červenci 
roku 1415 jsem odcestoval z rodného města. 

Bohuslavův bratr působil jako kantor na krnovské škole blízko fary. Letní období následujícího 
roku mu však přineslo smutnou zprávu. Jeho bratr Bohuslav, jehož dlouhodobý pobyt v Praze nic nezměnil 
na jejich vzájemné náklonnosti, nenadále zemřel. Smutek nad jeho odchodem způsobil, že usednul do 
ztichlé školní místnosti, sám a beze svědků vložil hlavu mezi dlaně a nechal se unášet vzpomínkami na 
společně prožité dětství. Nejenže spolu vyrůstali nedaleko minoritského kláštera, ale vše, co bylo hezké 
v prvních letech života, to prožili společně. Pobíhali všemi ulicemi města a když mohli, tak vybíhali i 
za jeho hradby, kde je okouzlovaly dvě řeky a les na úpatí Cvilína. Pěkná dobrodružství jim přinášelo 
i toulání s námi ostatními hochy kolem vodních příkopů, které byly přímo za hradbami. Z nich vyčnívaly 
střechy domů a věže, zatímco do kraje se rozbíhala obilná pole až k tmavozeleným lesům.

Všechny hry nás chlapců nekončily vždy šťastně. Jednou v  zimě jsme vyběhli do vysokého 
sněhu, skákali a váleli se v něm. Až nás to omrzelo, hledali jsme celí rozdivočení a červení ve tvářích 
další způsob zábavy. Doběhli jsme na vodní příkop, seskočili z dřevěného můstku na hladký led. Klouzali 
jsme se na dlouhém lesklém pásu, končícím až u keřů na břehu. Veselý křik, výskot a povzbuzování 
nebralo konce. Každý z nás chtěl být nejrychlejším, každý chtěl mít nejdelší dráhu své jízdy. Osmiletý 
Bohuslav byl zdravý a pěkně rostlý chlapec. Již po několikáté se rozběhl a předvedl svým kamarádům, 
kolik má v sobě síly. Vyleštěným pruhem projel opravdu rychle, až dojel tam, kde se led dotýkal břehu 
hradebního příkopu. Tam se jeho rychlost již zpomalila, rukama se zachytil větví tenkých keřů, ale v tom 
se ozval praskot a led se pod ním prolomil. Snažil se zachytit, větvičky ho však nemohly udržet. Ponořil 
se do studené vody. Nebylo tam příliš hluboko, takže mu nehrozilo nebezpečí utonutí, jeho oblečení 
však rychle nasáklo studenou vodou. Byl po pás ve vodě a namočil si i ruce. Snaha o to, aby rychle vylezl 
z příkopu ven, nikam nevedla a při prudkém pohybu mu navíc spadla do vody i čepice. Všichni jsme 
mu chtěli z břehu pomoci, podávali jsme mu ulomené větve a tahali ho z vody ven. Nakonec se nám to 
podařilo. Značně prochladlý se za našeho doprovodu dostal konečně Horní bránou do města. Proběhli 
jsme kolem domů a společně s jeho bratrem ho odevzdali vyděšeným rodičům.

Chlapec se třásl zimnou a  plakal. Rychle ho zbavili promočeného oděvu, omyli, uložili na 
dřevěnou lavici a  přikryli teplými kožešinami. Přivolaná bába kořenářka přikázala pít  bylinné čaje 
a ležet. Maminka sáhla do plátěných pytlíčků, zavěšených u stropu, rychle uvařila čaj a podala ho chlapci. 
Pak klekla ke starobylému vyřezávanému kříži a modlila se za svého prvorozeného syna.

V noci se mu přitížilo, v obličeji hořel teplotou. Té noci se v rodině nikdo pořádně nevyspal. 
Hoch usnul teprve k ránu. Příští den ho matka s kořenářkou balily do pláten, vytíraly spoceného a jedna 
druhé dodávaly naděje na jeho uzdravení. Chlapec ležel bez hnutí a před očima se mu převalovaly zelené 
chuchvalce mlhy, které se ne a ne rozplynout. Teprve po dlouhých hodinách uviděl nad sebou trámový 
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strop načervenalé barvy s tmavými suky a prasklinami. Přivolal matku a prosil o nápoj pro uhašení žízně. 
Napil se a jeho oči se setkaly s matčinými. Slabě se pousmál a to bylo pro ni dobrým znamením. Uzdravil 
se až po několika týdnech. Teprve potom se mohl vrátit ke svým kamarádům. Do té doby mu byl jediným 
druhem jeho mladší bratr.

Tak vyrůstali spolu dva bratři, k nimž během několika let přibyli dva další a  také dvě sestry. 
Bohuslav se stal od své nemoci hloubavým, přemýšlivým a rád pobýval v přírodě. Ve škole byl nadaným 
žákem, snadno se učil a výsledky svého uvažování často překvapoval svého učitele. Z Krnova odešel na 
studia do Břehu a  Vratislavi. Dosahoval vynikajících výsledků a  nakonec začal přednášet na pražské 
univerzitě.

Stárnoucí kantor, sedící na dřevěné židli, si po těchto vzpomínkách na svého bratra uvědomil, že 
venku je již úplná tma. Život půjde i přesto dále, bude učit a vychovávat své žáčky. Možná, že i mezi nimi 
bude takový, který dosáhne věhlasu jeho bratra, mistra Bohuslava z Krnova. 

To je příběh mých dvou nejmilejších kamarádů z dětství.
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 ² M I K U L Á Š  Z  K O Z L Í

Žil jsem v městě Čáslavi jako sakristián Řádu svatého Františka. V únoru roku 1421 se rychle 
rozšířila zpráva, že se blíží Pražané, kteří navštěvují česká města, jsou vítaní a všude se k nim 

připojují stoupenci husitského učení.
Jednoho sluncem prozářeného dne vstoupili i do Čáslavi. Kolem desáté hodiny dopoledne se 

ozvaly rány a bušení na klášterní vrata. Bratr fortnýř zahlédl pootevřenou špehýrkou velký zástup lidí, 
obklopující budovu. Pokusil se vyjednávat o účelu jejich návštěvy, ale odpovědí byl rozhodný požadavek 
na bezodkladné otevření vchodu a vpuštění ozbrojené skupiny Pražanů i místních husitů dovnitř. Rychle 
uzavřel čtvercové okénko opatřené železným mřížováním a běžel pro svého představeného. Avšak než 
představený přišel s úmyslem dále vyjednávat, ozvaly se zvenku duté rány signalizující, že trámy z tvrdého 
dřeva začaly prolamovat desky dveří. Rány přešly v praskot a nakonec došlo k vyvrácení vrat, čímž byl 
uvolněn vchod a dovnitř se hrnuly zástupy těch, kteří byli přesvědčeni, že vnikli do míst, kde mniši žijí 
životem, odporujícím učení Kristovu.

Ani otec představený nezabránil rozhořčeným útočníkům v  tom, aby nevyhnali dvě desítky 
vylekaných bratří ven do vysokých závějí čerstvě napadlého sněhu. Já jsem proběhl městem, prolétl 
rychle městskou bránou a nikým nepozorován zahnul doprava k nízkému stavení ovčáka Pavla. Osaměle 
žijící muž mě pohostil skromným jídlem, nechal u sebe přenocovat a příští den zrána vybavil na cestu 
z Čáslavi. Oblečen do jeho ošumělého oděvu jsem vyšel cestou vedoucí východním směrem. Za sebou 
jsem nechal město, nad nímž se zvedal kouř z míst, kde stával náš klášter. V té chvíli již oheň dohoříval.

V převlečení za potulného pěvce jsem putoval Čechami, přešel na Moravu a odtud zamířil do 
města, o němž jsem věděl, že je v něm klášter menších bratří Řádu svatého Františka, zvaných minorité.

V  létě roku 1421, šest let po upálení Jana Husa v  Kostnici, jsem došel do Krnova. Vyhublý, 
unavený, ale s nadějí jsem se ohlásil na klášterní fortně. Po vylíčení svých zážitků jsem byl přijat a stal 
jsem se členem „monachi ad claustrum Krnowie“. Plnil jsem nejrůznější úkoly, od prací na klášterní 
zdi na východní straně, přes opravy dřevěných lavic v sousedním kostele až po nejhezčí chvíle prožité 
v klášterní bibliotéce a sbírce listů.

Někdy jsem byl pověřen plněním různých úkolů i  mimo Krnov. Velmi rád jsem navštěvoval 
vesnice Krnovského knížectví, protože při plnění svých řádových povinností jsem se setkával s různými 
pamětihodnostmi a zejména s moudrými prostými lidmi. A takoví se našli téměř všude. Vzpomínám si, 
že v roce 1423 jsem se dvěma spolubratry navštívil městečko Bavorov nedaleko mého rodiště. U Bavorova 
jsme prohlíželi hospodaření Pešíkova mlýna, jehož výnosy šly našemu klášteru. Dělo se tak již od roku 
1386, kdy kněžny Eliška a Anežka, řádové sestry z Ratiboře, k tomu udělily svůj souhlas.

Na zpáteční cestě jsme se zastavili v poslední vsi před Krnovem, která spadala již do jeho obvodu, 
v  Bližčicích. Po návštěvě kostela jsme seděli pod lipami na návsi. Za chvíli se kolem nás shromáždil 
hlouček starších lidí, kteří si s námi chtěli promluvit o  věcech, které je trápily. Po otázkách rozkolu 
v církvi přešel hovor na hloubání o smyslu lidského života. Posledním námětem byly vzpomínky na to, co 
všechno vesničané prožili. Mne osobně zaujal obzvláště konec setkání v Bližčících. Dvě stařenky se s námi 
loučily zpíváním několika starých písniček. Usilovně jsem poslouchal a snažil si vštípit v paměť písničku 
s jemnou melodií. Ještě při cestě k městu mi zněla v uších slova „Přede mnú, růžičko, rozkvitáš…“. 

Příští den jsme přednesli zprávu o  výnosech a  stavu Pešíkova mlýna u  Bavorova a  pak jsem 
s  velkou chutí zasedl k  dřevěnému pultu, abych písemně zachytil písničky zdejšího lidu z  včerejšího 
posezení v Bližčicích. Za dobu svého působení v Čáslavi i zde, v Krnově, jsem měl shromážděnou již 
početnou sbírku latinských, českých i německých písní. Dnes k nim přibyly další. Při psaní jsem si stále 
představoval zpívající stařenky a vesnické sousedy s vrásčitými tvářemi.

Než se setmělo, věnoval jsem se ještě pokračování v sepisování svých rozprav. I ty byly vedeny 
ve třech jazycích. Za kulatými skly, zasazenými do olověných obrouček se míhala zelená barva stromů, 
stojících před klášterem. Jejich obrysy nebyly vidět. Pozoroval jsem jen světelnou hru měnících se 
barevných skvrn. Byl to odraz skutečných stromů, které jsem dobře znal. Hlavou mi procházely myšlenky, 
které jsem po dlouhých chvílích přemýšlení zapisoval v rozpravě o smyslu lidského života. Skutečný život 
nevidíme vždy jasně, někdy ho jen tušíme. Nemá však být nikdy prožíván naprázdno jen pro svůj vlastní 
prospěch a své sobecké potěšení. Po každém člověku by mělo něco zůstat. A tak se stane tehdy, jestliže 
se dokážeme obětovat pro jiné lidi. Může to být pomoc nemocným a starým lidem, kterým poskytneme 
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naději na překonání těžkostí. Lidská touha po poznávání a objevování nás vede ke stálému rozšiřování 
našich vědomostí. Každý, kdo svým úsilím přispěje k šíření poznané skutečnosti, zanechá po sobě stopu, 
vedoucí k chodníčkům a cestám lidské kultury. 

To bylo smyslem mého působení u minoritů v Krnově a posláním mých sbírek, písní a úvah. 
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 ² M A T Y Á Š ,  K R Á L  U H E R S K Ý  A  Č E S K Ý

Když jsem obsadil se svým vojskem Moravu a  v  Jihlavě se nechal korunovat za českého 
krále, chtěl jsem uherskou moc ještě rozšířit o úrodné a bohaté Slezsko. Oslabení králové 

Jiří z Poděbrad a po něm Ladislav Jagellonský již neměli moc nad těmito končinami. Na vítězné cestě 
uherského vojska na sever směrem k Vratislavi však vznikla nečekaná překážka. Dvě malá knížectví za 
jesenickými horami, Opavsko a Krnovsko, stála věrně na straně českých králů.

Zpočátku jsme je chtěli jen postrašit a pokořit nájezdy našich skupin od Olomouce a slezských 
spojenců od Nisy. Odpor neustával, a tak bylo nutno silou uvolnit cestu k tažení na Vratislav. Rozhodl 
jsem se zničit opevněné hrady Krnovského knížectví a zajmout knížete Hanuše III. Využili jsme obratně 
zpráv spojenců, kteří se po našich vítězstvích přidali na uherskou stranu.

Po několikadenním pochodu jsme se přes městečko Benešov dostali až k Vartnovu, sídlu pana 
Bernarda Běrky z Násilé. Byl znám jako vynikající šlechtic a vojenský velitel. Seděl na rozsáhlém zboží, 
kdysi majetku pána Beneše ze Cvilína.

Podél říčky Čižiny jsme bez překážek pronikli rozsáhlými lesy až k místu, kde se údolí rozšiřuje, 
takže umožnilo postavit na skalnatém ostrohu hrad Vartnov. Nebyl příliš rozlehlý, ale byl obehnán 
vodním příkopem, který byl naplněn vodou. Po prokopání příkopu a částečném vypuštění vody jsme ze 
tří stran zaútočili. Ani statečná obrana nezabránila dobytí hradu. Jako památku na tuto událost chovám 
železný palcát, který jsem při dobývání ukořistil. Zůstaly po nás rozbořené kamenné zdi a spálené sídlo 
potrestaného pána Bernarda, našeho odpůrce.

Směr našeho postupu se změnil po dosažení opavsko-krnovské cesty a řeky Opavy. Postupovali 
jsme k hradu Cvilínu, důležitému sídlu krnovských knížat. Tam se konaly zemské sněmy a  byly tam 
uloženy i zemské desky, do nichž se zapisovaly majetkové změny stavů Krnovska. Tento hrad byl větší, 
byl vybaven lepšími obrannými zařízeními a  také silnější posádkou. Tentokrát dobývání trvalo déle. 
Nakonec jsme přeci jen pronikli na nádvoří, obsadili hradní palác a jako poslední vzali útokem vysokou 
a tlustou kamennou hradní věž. Cvilín byl náš. Na cvilínské skále však zůstala ležet řada našich útočníků. 

Samozřejmě, že dobytí Vartnova a  Cvilína se neutajilo. Město Krnov mělo o  našem postupu 
dostatek zpráv. Nicméně ani jeho opevnění a hradby nebyly pro nás nepřekonatelnou překážkou. Po jeho 
obsazení jsme dosáhli brzy Albrechtic. U nich jsme zastavili náš pochod a utábořili se. Vyčkával jsem, 
až mi byl 30. srpna 1474 předveden zajatý krnovský kníže Hanuš III. Vyšel jsem před svůj stan, na jehož 
vrcholku se vesele třepotal náš královský praporec s uherskými pruhy a havranem – mým znamením. 

Přede mnou klečel na jednom koleni Hanuš, potomek krnovských Přemyslovců. Jeho šat jevil 
stopy nešetrného zacházení mých mužů. Ze tří stran na něj mířily kopí a šípy, pokořující věrného spojence 
českého krále Vladislava. Ale ani v této chvíli nesklonil hlavu. Hleděl na mne a vzdorovitým pohledem 
dával najevo, že podlehl hrubému násilí a  jen tak byl donucen ke svému pokoření. Na pokyn velitele 
uherské hlídky sáhl pod kabátec a vytáhl odtud svinutý list a podal mi ho. Po jeho rozvinutí jsem ho 
předal mému tlumočníkovi, protože byl psán pro mne velmi obtížným českým jazykem. Dověděl jsem 
se, že Hanuš v něm odevzdává Krnovské knížectví do mých rukou jako zástavu, která mu bude vrácena, 
až se dostaví do dobyté Vratislavi do vězení. Na dolním okraji listiny byla připojena i pečeť města Krnova.

Protože mým důležitým cílem bylo dobytí Vratislavi, ustanovil jsem ihned správu knížectví, 
kterou jsem svěřil pánům Janu Bělíkovi z Kornic a Urbanovi. Na majetku jsem potrestal naše odpůrce 
Bernarda Běrku z Násilé a pána Stoše z Albrechtic. Zabral jsem jejich statky a připojil je ke knížecím. 
Krnovsko jsem si ponechal ve svém držení i po příchodu Hanuše do vězení. 

Slezské tažení mě stálo velké prostředky. Potřeboval jsem pro jeho úspěšné dovršení mnoho 
stříbrňáků. Po odchodu z  dobytého Krnova jsem tam zanechal skupinu lidí, schopných připravit 
a razit mou královskou minci. Náš komoří Sewold Nesker odeslal list do Vratislavi, v němž oznamuje 
připravovanou ražbu slovy: „Chci vám sdělit, že chci nechat v Krnově razit minci pro milostivého pána 
uherského krále a chci, aby byla platná ve všech městech, městečkách a v celé zemi.“ Učinil tak ve středu 
před svatým Kiliánem, to jest 6. července 1475.

Ještě ve stejném roce byl dán do oběhu Krnovský groš – Grossus Carnoviensis – nesoucí na 
jedné straně pět polí našeho královského znaku – uherské, české, lužické, slezské a uprostřed můj havran. 
V opise byl text MATHIAS PRIMVS D G R BOHEMIE. Na rubu groše sedí Madona na trůně s Jezulátkem 
na pravé paži.
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Abych přispěl k růstu města Krnova, potvrdil jsem v letech 1478 a 1485 všechna stará privilegia, 
protože jim za požáru při našem dobývání shořela. Povolil jsem městu trh na svatého Havla, přenechal 
majetek po odúmrtí a propůjčil právo pečetit červeným voskem, což mělo jen málo měst. Krnov se stal 
pro mě bránou, umožňující můj vstup do Slezska.

Po těchto slovech zvedl Matyáš pravou ruku, v níž držel dvě stříbrné mince – Krnovský groš 
a půlgroš. Tyto mé krnovské stříbrňáky mě přinesly štěstí, proto je nosím u sebe.
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 ² K N Ě Ž N A  B A R B O R A  K R N O V S K Á

Můj bratr Hanuš se již na krnovský zámek nemohl z vratislavského vězení vrátit. Knížectví 
bylo stále v držení krále Matyáše a jeho správců. Věrnost českému králi zaplatil příliš draze. 

S podlomeným zdravím dožil svůj život ve Vladislavi na Ratibořsku, kde zemřel roku 1483. Tak odešel 
poslední mužský potomek krnovské přemyslovské větve. 

Zůstala jsem pouze já, bez syna, jen s dcerou Helenou. Ale i král Matyáš posléze zemřel. Stalo 
se tak roku 1490. Krnovsko jako jeho zboží a  odumřelé léno české koruny mělo připadnout králi 
Vladislavovi. Ten s ohledem na mého bratra Hanuše, stojícího kdysi věrně na jeho straně, milostivě vydal 
knížectví, zvětšené již o Hlubčicko, mně. Pak mělo připadnout královskému kancléři Janu Šelenberkovi 
z Kosti. Vyslal proto do Krnova své vyjednavače, aby navštívili své budoucí zboží, seznámili se s ním 
a jednali se mnou. Vedl je Janův syn Jiří.

Několik dnů pobyli v Krnově, potom vyjeli do Hlubčic, Bavorova a Ketře. I když zpočátku bylo 
naše setkání dost rozpačité a  sem tam se při rozhovorech narazilo na překážky a rozdílná stanoviska 
pro předání a držení knížectví, došlo nakonec k překvapivému a pro obě strany příznivému rozuzlení 
vznikajícího sporu.

Všimla jsem si, že při společném sezení při jídle i při vyjížďkách do vesnic se Jiří stále častěji díval 
na mou dceru. Začal pod různými záminkami vyhledávat její přítomnost, usmíval se na ni a nechyběly 
ani drobné dárky. Byla jsem nenápadně upozorněna, abych si toho povšimla. Nebylo toho ani třeba, 
protože to musel zakrátko zpozorovat každý, kdo s námi pobýval.

Pěkné okolí Krnova vylákalo za hezkého počasí naši malou společnost k pobytu v přírodě. Vedl 
nás můj manžel, Jan kníže Osvětimský. Byl milovníkem lovu a kladl si za povinnost ukázat nám krásné 
ježnické lesy západně od města.

Město se zámkem jsme zanechali za sebou, stejně jako pole a louky. Vjeli jsme do chladivého stínu 
lesa, kde cesta začala stoupat vzhůru podél Ježnického potoka. Pojednou Jan všechny zastavil a rukou 
naznačil, abychom byli tiše. K potoku vedla v mokré půdě cestička, vyšlapaná kopýtky divočáků. Kdepak 
však byli? Sledovali jsme chvíli jejich stopy, ale bylo to marné. Nečekali na hlučně se bavící společnost 
a včas zmizeli v tmavém lese. Pokračovali jsme tedy dále mírně stoupající cestou. Po levé straně zůstala 
skalnatá rokle a pak se potok již začal zužovat. Dosáhli jsme místa, v němž se setkávaly dva malé lesní 
potůčky s čirou vodou. Zde jsme usedli na dřevěné lavice kolem stolu z hrubě otesaných desek. Sloužící 
přinesli koše s jídlem a nápoji. Vyhladovělé společnosti to přišlo náramně vhod. Hovor se omezil jen na 
několik málo vět, a tak lesní ticho převládlo nad lidskou řečí. 

Naše společnost teprve po chvíli zjistila, že chybí Jiří Šelenberk s Helenou. Dívali jsme se kolem 
malého paloučku, ale kromě vesele zpívajících lesních ptáků jsme nikoho nezahlédli. Za chvíli jsem však 
uviděla pár přicházející ozářenou lesní pěšinou. Jiří s Helenou nám vesele oznamovali, že zašli kousek dál 
a našli nad soutokem potůčku lesní studánku s chutnou vodou. Na důkaz svého tvrzení vytáhl pan Jiří ze 
své torby vypalovanou hliněnou nádobku a nabízel všem lesní vodu vynikající chuti a studenou jako led.

Zpáteční cesta uběhla již rychle a  večer u  stolu se povídalo o  všem možném, nejvíce ovšem 
o pěkném pobytu v ježnickém lese. Jen dva přítomní mnoho nemluvili, měli oči jen pro sebe. Když čas již 
pokročil a nastala chvíle ticha, vstal Jiří Šelenberk z Kosti a sdělil nám, že v sobě s Helenou našli zalíbení.

Ještě ale uplynulo hodně vody v krnovských řekách, než se konala jejich svatba. Potomci rodu 
Přemyslovců a  Šelenberků svým spojením vyřešili hrozící spor o  Krnovské knížectví. Jiří se natrvalo 
usadil na starém přemyslovském zámku v  Krnově, ale pro zabezpečení kraje pro nejisté časy nechal 
opravit a znovu zpevnit hrad Cvilín, rozvrácený uherským králem Matyášem. Byly prohloubeny jeho 
příkopy, opraveny zdi a zcela zastřešeny budovy a věž.

Vládla jsem nad Krnovskem společně se Šelenberkem, na kterého král Vladislav přenesl všechna 
práva a moc knížete i s právem razit vlastní mince. Poměry po Matyášově držení se uklidnily, úrodné 
Hlubčicko pomáhalo zacelovat rány na venkově a  města nabírala znovu síly k  rozvoji řemeslnických 
cechů a obchodování.

Život na Cvilíně nebyl pro jeho obtížnou dostupnost příliš pohodlný a starý zámek v Krnově již 
po více než jednom století dosluhoval. Uvažovali jsme o postavení nového zámku podle italských vzorů 
tak, aby umožňoval lepší bydlení, bezpečné uložení listů a zemských desek a byl také důstojnou stavbou 
pro sídlo krnovských knížat.
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Můj manžel Jan z Osvětimi zemřel a také moje dny se naplnily. Ještě předtím převzal vládu zcela 
do svých rukou Jiří Šelenberk, pán Kosti, Krnova a Hlubčic. Poznala jsem ho dokonale a do budoucnosti 
Krnovska jsem se dívala klidně a bez obav. Tvořili s mou dcerou Helenou šťastnou dvojici.
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 ² J I Ř Í  Š E L E N B E R K

Paní Barbora Krnovská byla moudrá a ušlechtilá žena. Její poslední roky života byly klidné 
a  prožité s  vyrovnaným vztahem ke všemu, co prožila. Poté, co jsme uložili poslední 

Přemyslovnu na Krnovsku k věčnému odpočinku v kostele svatého Martina, jsem se v roce 1510 ujal 
vlády nad knížectvím.

Mou snahou bylo upevnit v  zemi pořádek. Obnovil jsem městům jejich práva a  zasazoval se 
i o řád mezi řemeslnickými cechy. V Krnově bylo několik ševců, kteří lidem opravovali jejich škorně, dost 
často již dosluhující a v bídném stavu. Když mezi nimi docházelo k nevraživosti a řevnivostem, obrátili 
se na mne, abych jim potvrdil cechovní řád. V roce 1523 jsem jim udělil cechovní práva, umožňující 
zavedení pořádku ku prospěchu jejich zákazníků. Ti vyhledávali dílničky a  krámky, označené nad 
vchodem houpající se zavěšenou botou. Nedbalí a nepoctiví mohli být vsazeni do věže na cvilínském 
hradě.

Naše knížectví – to nebyla jen města Krnov a Hlubčice – ale též mnoho vesnic. Protože po tažení 
uherského krále se vsi na úrodném Hlubčicku a  v  údolích podél řek již vzpamatovaly ze zasazených 
ran, obrátil jsem svou pozornost k lesnaté části Krnovska. Rozhodl jsem se tam využít vhodných míst 
k povznesení vesnic. Vybral jsem si k tomu údolí s potokem Radimkou.

Nedaleko stávajících Brantic a  Radimi jsem chtěl dát novým usedlíkům možnost usadit se 
na půdě, obklopené lesy. Lesní cesta z Radimi byla rozšířena a zpevněna a muži začali kácet stromy, 
připravovat půdu pro stavbu dřevěných domů a zemědělské a lesní hospodaření. Když práce již značně 
pokročily, navštívil jsem i znovu obnovovaný Krasov. 

Za Radimí se údolí poněkud sevřelo a louky podél potoka přešly v les. Od dvorce, ležícího na 
konci Radimi, nás doprovázel jeho držitel. Znal bezpečně okolí a  svými zasvěcenými slovy vedl naši 
družinu dále proti toku.

Na začátku Krasova nás už očekával krasovský fojt Matěj Biefel. Po přivítání se nás ujal a ukazoval, 
co se pro povznesení vesnice již udělalo. Viděli jsme nově sroubená stavení, lidi s motykami při přípravě 
půdy i děti kolem ohňů. Na fojtově chalupě nás čekalo skromné pohoštění. Po něm předstoupil před nás 
fojt a rozvážným a klidným hlasem požádal o obnovení svých práv, která mu při požáru obce shořela. 
Protože všechno svědčilo o jeho dobré snaze a úspěšné práci, obdržel slib, že se tak stane. 

Prohlédli jsme si protáhlou ves s chalupami kolem potoka, vyslechli také v rozhovorech s lidmi 
jejich těžkosti a starosti a odhodlání žít na kamenité půdě a využít možností nabízených okolními lesy.

Při zpáteční cestě jsme u Radimi odbočili doleva a lesní cestou směřovali k lesní osadě Ježník. 
Půlhodina cesty uběhla v klidu, když tu pojednou spatřil náš lovčí položeny tři sítě na zajíce. To mne 
rozhněvalo, ale dostalo se mi vysvětlení, že jsou krasovského fojta podle jeho práv, o jejichž obnovení 
požádal.

Slib daný v  Krasově jsem splnil. Matěj Biefel a  jeho žena Magdaléna měli znovu písemně 
potvrzeno, že jsou svobodnými občany, patří jim mlýn s jedním složením, pekařství, právo vařit nebo 
čepovat pivo, lovit zvěř, nechat si okovat koně místním kovářem na všechny nohy, velcí sedláci jim musí 
ročně platit platy a slepicemi, mají svobodnou obecní pastvu a volnou myslivost do tří sítí na zajíce. Jejich 
povinností bylo starat se o plnění robotních povinností svých podřízených, jet dvěma koňmi knížeti na 
práce a jejich úředníkům a sluhům poskytnout přístřeší, dřevo a oheň.

Krasov, německými osadníky zvaný Kronsdorf, se po několika letech vyrovnal s dříve utrpěnými 
škodami, zahladil je a  protáhl se dále mezi zalesněné kopce. Když uplynulo deset let mého držení 
Krnovska, přijeli na krnovský zámek nečekaní hosté. Byli to vyjednavači ansbašského markraběte Jiřího 
Hohenzollerna. Tlumočili markraběcí zájem o zakoupení našeho knížectví. Nemohl jsem se zpočátku 
smířit s  prodejem panství Šelenberků ve slezské oblasti. Měl jsem stále na mysli, že Krnovsko již 
překonalo zlé časy. Jednání však pokračovalo dále, nabízená cena byla zvýšena až na 58 900 uherských 
zlatých. Postupně na misce vah převážily zájmy rodu Šelenberků a nakonec došlo k dohodě mezi oběma 
stranami. Rozhodl jsem se knížectví Hohenzollernům prodat.

Král Ludvík sjednaný prodej schválil na Budíně v pátek po Navštívení Panny Marie 18. května 
1523. Své rozhodnutí jsem oznámil českým listem daným v Krnově dne 26. února 1524. Je v něm uvedeno: 
„Jiřík ze Šelenberku a  z  Kosti…..urození páni, urození a  stateční rytíři a  urození vladykové, moudří 
a  opatrní purkmistři a  radové, poctiví starostové…..všichni stavové a  obyvatelé panství Krnovského 
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a Hlubčického, věrní mojí milí, oznamuji vám, že pro pilnou potřebu prodal jsem panství své Krnovské 
a Hlubčické…..“.

V roce 1524 se tak dostalo Krnovsko po panování krnovsko-ratibořské větve Přemyslovců a nás 
Šelenberků do rukou markrabat Hohenzollernů z marky braniborské. Netušil jsem, jaké osudy ho čekají. 
Ve svém nitru jsem doufal, že to nebude k jeho škodě a na úkor českého státu. V srdci zůstaly vzpomínky 
na léta společné vlády s mou tchyní, kněžnou Barborou Krnovskou, na všechny stavy této malé země i na 
dvě města, Krnov a Hlubčice.
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 ² M I S T R  P A U L I N U S

Na rozdíl o těch, kteří k vám hovořili přede mnou, stojí teď před vámi muž, proslulý spíše 
svými nezvyklými kousky. Během mého života v Krnově a později i v Opavě se několikrát 

proti mně obrátil hněv lidí. Ocitl jsem se dokonce před soudem v Opavě a pak ve Vratislavi. Ale myslím, 
že bych měl vyprávět od začátku.

Jiří Hohenzollernský byl horlivým přívržencem Luterova učení a  důsledně je na Krnovsku 
prosazoval. Městskou faru odebral Řádu německých rytířů, své poddané nutil měnit víru, mnichům 
odebral zlato a vyhnal je. Kdo se nechtěl podrobit, byl vyzván, aby se z knížectví nejpozději do půl roku 
vystěhoval.

Vystudoval jsem vyšší školy a stal se mistrem svobodného umění. Získal jsem svými řečmi důvěru 
markraběte a byl jsem dosazen roku 1535 na krnovskou faru spolu s dalšími novými pastory. Do oka mi 
padla ovdovělá kramářka Marie. Její krám sliboval za vedení zdatné majitelky vydatné zlepšení mého 
příjmu stříbrňáků. Svatba to byla velká a veselá. Mezi Krnovany však vzbudila více nelibosti než obdivu. 
Marie si nepočínala při obchodování příliš jemně a získala si špatnou pověst. Nejvíce ji odsuzoval krčmář 
Vavřinec. Byl za své neuctivé řeči nakonec vsazen na několik dnů do věže v Horní bráně. Nepomohlo mu 
ani to, že byl purkmistrem. 

Peníze byly pro mne opravdu moc velkým lákadlem. Vždy mne doslova přitahovaly a  já ve 
snaze je získat, jsem často zapomínal na dobrá křesťanská přikázání. Abych jich měl ještě více, najal 
jsem si zedníka a ten po dva dny na farní zahradě zpracovával staré náhrobní kameny. Jeho kladívko 
a klínek velmi snadno otloukaly vypouklé šlechtické erby, takže kamínky jen odlétávaly. Srovnával okraje 
a povrch a já jsem mohl prodávat kameny pro stavební účely. Byl o ně značný zájem a v truhlici přibylo 
dost mých kulatých přátel. To se však neutajilo a brzy si o tom vyprávěly babky na rynku.

Chtěl jsem žít bez omezování a  v  tom jsme byli zajedno s  mou paní farářovou. Naše snaha 
o  zbohatnutí způsobila, že při jednom z  mých kázání v  roce 1541 povstal mezi věřícími krnovský 
zemský písař Šebestián Tendl, přerušil má slova o  životě poctivého křesťana a  začal mi přede všemi 
shromážděnými vyčítat mou nepoctivost, necitelné jednání ke slabším a chudším spoluvěřícím. Nakonec 
prohlásil, že všechny mé ničemné skutky napíše na ceduli a veřejně přibije na vrata radnice. Nestačil to již 
uskutečnit, protože markrabí Jiří se postavil na mou stranu a nechal ho vsadit na šest dnů do věže, jako 
předtím krčmáře Vavřince.

Po smrti Jiřího Hohenzollernského roku 1543 mne již nebavilo šířit Luterovy myšlenky 
a věnoval jsem se jen zvětšování svého majetku. Stal jsem se kramářem a dosáhl jsem dokonce hodnosti 
purkmistra. Na radnici jsem měl přístup k dalším penězům a ty mne přitahovaly stále více. Stalo se, že 
český kazatel Jan Bobr si našetřil padesát uherských zlatých a chtěl je zachovat pro své děti, až dorostou. 
Paní Maternová shromáždila 48 tolarů, věnovala je nadanými mladým Krnovanům na jejich studia. Oba 
uložili své úspory na radnici. To mne dlouho lákalo, až jsem si je vypůjčil s úmyslem, že je později vrátím. 
Nevím, kdo na to přišel, ale zase se to rozneslo po městě a jednou v květnu roku 1553 jsem radničním 
oknem zpozoroval stále se zvětšující dav na náměstí. Došlo k velmi hlučné obecné bouři. Dokonce jsem 
slyšel bouchání na velká dřevěná vrata a údery kamenů, házených na ně a do oken. To mě již nemohl 
v Krnově nikdo zachránit. Musel jsem nahradit způsobené škody, vrátit peníze a město Krnov navždy 
opustit. Byla to pro nás Marií velká ostuda, pro poškozené pak zadostiučinění. 

Usadil jsem se naneštěstí v nedaleké Opavě, takže zvěsti o mém neslavném působení v Krnově 
tam brzy došly. Zprvu jsem byl opatrný a choval jsem se nenápadně, ale po několika letech jsem si jako 
kramář nepočínal vždy nejpoctivěji, uplatňoval jsem své krnovské zkušenosti se zákazníky a důvěřivými 
měšťany. Opět došlo k veliké bouři a opavští požádali krnovský městský soud o svědectví o mně.

Těsně před vánočními svátky, dne 23. prosince 1560, prošlo radniční síní v  Krnově dvacet 
devět svědků, aby vypovídali, co o mně věděli. Do soudní knihy bylo tehdy zapsáno, že jsem neprávem 
zadržoval svěřené peníze, v  minoritském kostele jsem tajně sebral ornát a  kostelní vosk, z  knihovny 
velkou pergamenovou ručně psanou knihu a  další knihy z  fary. Od starých a  umírajících lidí jsem 
vymámil na šest set zlatých. Svědkové tenkrát vypovídali  o tom, že těch hříchů bylo tolik, že se o tom 
zpívaly v Krnově písně o pastorovi kramáři a jeho ženě. Zpívali je dospělí i děti. Byly slyšet v hospodách 
i na ulicích. 

Toho všeho opavští měšťané využili, přidali své vlastní zkušenosti se mnou a pohnali mne před 
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soud až do Vratislavi. Tam mi způsobili velkou ostudu a má obhajoba a kající prosby nenašly u soudců 
sluchu. Přišel jsem o svou naplněnou truhlici a o své stříbrné miláčky. Ještě dlouho se o tom vyprávělo 
v Opavě i v Krnově. Stal jsem se odstrašujícím příkladem při výchově mládeže.

Takový byl můj život ve dvou blízkých městech. Žil jsem snadno a dopřával jsem si vše, co mi 
bylo příjemné. Natropil jsem škody, ošidil jsem měšťany obou sousedních měst a mnohé památky vzaly 
za své díky mé hrabivosti. Čas vše již zavál. Suďte mne shovívavě a s pochopením.
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 ² K A Z A T E L  J A K U B  P E L I K Á N 

Mým působištěm byl kostelík svatého Michala německy zvaný „Das Bohemische Kirchel“, 
který stával jihovýchodně od farního kostela. Své jméno získal od toho, že se v něm od 

nepaměti konaly služby boží a kázání pro lid, mluvící českým jazykem. Scházeli se tam jak čeští měšťané, 
tak lid z okolních vsí. Byli to buď drobní řemeslníci, kramáři nebo sedláci.

Mým předchůdcem byl kazatel Hanuš Bobr. Na jeho kázání v naplněném kostelíku starší posluchači 
ještě dlouho vzpomínali. Byl velmi vzdělaným člověkem a jeho věhlas se šířil celým knížectvím. Po tom, 
co markrabí Jiří zavedl luterství a přijímání pod obojím způsobem a sám sebe ustanovil evangelickým 
biskupem v nově zřízené Krnovské konzistoři, byla duchovní správa řízena superintendentem, diákonem 
a českým kazatelem. Právě do této hodnosti byl uveden Hanuš Bobr. Protože to na něj kladlo velké nároky 
a jeho povinnosti zabíraly mnoho času, rozhodl se zlepšit své postavení. Sepsal žádost o spravedlivém 
vyrovnání svých nároků a podal ji na novém zámku dne 20. října 1533. Jeho požadavek se markrabímu 
nejevil jako náročný, požadoval pro sebe a svou rodinu denně osm bochníků chleba a dvě konévky piva. 
Žádosti bylo vyhověno.

Po Bobrově odchodu do Štiavnice na Slovensku přišel na jeho místo mistr Achác z Opavy. Jeho 
zásluhou a pílí byla ještě více zvýšena úroveň českých shromáždění u svatého Michala. Cvičil totiž malé 
zpěváčky, takže pod zděnou klenbou se rozeznívaly dětské hlásky při zpěvu zbožných písní. Jeho dílo 
v  českém sboru v  Krnově však bylo postiženo hamižnou činností mistra Paulina, která ho nakonec 
přivedla před soudnou stolici.

Od svého nástupu do kazatelské činnosti jsem se musel vypořádat s nedůvěrou, se kterou jsem 
se setkával na každém kroku. Trpělivá a obětavá práce a hlavně pomoc bližním postupně mezi námi 
prolomila ledy, až jsme nakonec dosáhli porozumění. 

Léta přispěla k vzájemnému soužití a také klidný život mé rodiny pomohl k tomu, že jsem se stal 
váženým krnovským měšťanem. Můj dům stával nedaleko kostela v Pekařské ulici. Působil jsem také ve 
školním a kostelním výboru. Nejraději jsem se věnoval výchově dětí a mladých lidí. Leckdy přicházeli do 
mého domu, kde jsme trávili hodiny v disputacích a rozpravách. 

Vzpomínám si na jedno takové sezení po Velikonocích roku 1580. Tehdy jsem po svém kázání 
vyšel před český kostelík a  brzy se kolem mne vytvořil hlouček  mladých posluchačů. Vedl je Vít, 
studující na vyšší škole v Břehu. Měl pro mne připraveno několik otázek, a tak jsem pozval všech dvanáct 
dychtivých tazatelů do svého domu. Vešli jsme dovnitř vchodem, nově ozdobeným kamenným ostěním 
s reliéfem, prošli klenutou chodbou a po schodišti zamířili do mé světnice. 

Pootevřel jsem okno s kulatými barevnými skly, aby mohl dovnitř proudit jarní vzduch. Vít se 
zajímal zvláště o minulost svého rodného města. Požádal mě o možnost prohlédnout si starožitné věci, 
shromážděné v truhle pod oknem. Otevřel jsem ji a pomalu vytahoval na světlo nádoby, střepy a kované 
železné předměty z opuštěného hradu Cvilína a nakonec i staré ručně psané knihy. Následoval příval 
otázek, na něž jsem sotva stačil odpovídat. Některé musely zůstat bez odpovědi, protože o nejstarších 
časech se zprávy nedochovaly. Mnohé listiny města Krnova, pečlivě opatrované po staletí, shořely za 
požárů a lidská paměť je nedokonalá, takže některé události si vypravěči přizpůsobili svým představám. 
Svým přátelům jsem pak ukázal kousek českého zápisu, starého více než půl století. Opsal jsem si ho 
na zámku z register na Krnovské knížectví. Stál jsem u otevřeného okna, protože se již začalo smrákat 
a četl jsem: „Miesto Krnow dobre a znamenite y dosti pewne k brani w swe wohradie s dosti welikym 
przedmiesti, kterez na misto zwolnie a spanile lezii przi czistych horach a rzekach y przi czistem hoynem 
kragi a gest v tomz miestie sluzba bozie czista w ffary, w klasterze y przy ginych kostelich“.

Nastalo chvíli ticho, pak jsem se usmál a ukázal přesně obkreslený text. Písař si dal tenkrát záležet 
na ozdobném písmu. Rozevláté písmeno M, stříškou opatřené K a oválné d, byly následovány pěkně 
řazenými písmeny gotického písma.

Ale ono se mezitím již zešeřilo a  naše vyprávění přešlo na starodávné pověsti, vyprávěné 
v zimních večerech. V našich představách ožívali skřítci v Kostelci, strašidla hlídající poklad na hradě 
Cvilíně, stádo bílých koní, zvěstující městu mor, neštěstí a zkázu.

Uplynulo několik hodin, než jsem vyprovodil mladé hosty na práh svého domu. Měsíc se na nás 
díval zpoza komínu, když jsem jim musel dát příslib, že se s nimi zase někdy setkám. Viděl jsem, jak se 
rozcházejí do úzkých uliček a ještě spolu hovoří, až zmizeli za rohovými domy.
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Když jsem pak večer ulehal na své lože, myslel jsem dlouho na ty, kteří tu budou žít po nás. 
Snad se mi podařilo při kázáních u svatého Michala i při jiných příležitostech zasít do jejich srdcí dobré 
vlastnosti. Měl jsem radost z jejich zájmu o své město, z touhy po poznávání neznámých věcí a snahy po 
účasti v disputacích v kruhu mladých lidí.
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 ² V A R D A J N  K R I Š T O F  H E R D E K E R

Jednoho dne přišel za mnou do dílny mincmistr břežského knížete Jiřího a pozval mne k sobě. 
Když jsme se u něj setkali, s překvapením jsem poslouchal, jak mi tlumočí pozvání a nabídku 

markraběte Jiřího Bedřicha Hohenzollernského, abych přešel z  města Břehu na Odře a  jako vardajn 
připravil nové mince v Krnově. Uplynulo několik dnů, než jsem se rozhodl a přijal pro mne výhodné 
podmínky. 

Koncem června Léta Páně 1562 jsem cestoval v drkotajícím povoze úrodnou slezskou rovinou, 
až jsme po mnoha hodinách jízdy uviděli na obzoru zvlněné kopečky jesenických hor. Krajina se stala 
zajímavější a malebnější. Pozdě odpoledne jsme opustili po přestávce, nutné ke střídání koní a odpočinku, 
město Hlubčice, ležící již v  Krnovském knížectví. Za malou vsí Trmantice náš povoz sjížděl klesající 
cestou a po levé ruce se nad řekou Opavou zvedal malebný vrch Cvilín. Protože se již smrákalo, strážným 
v Hlubčické bráně chvíli trvalo, než nás vpustili do knížecího města Krnova. 

Většinu svých dnů jsem strávil s mincmistrem Endresem v opuštěném klášteře minoritů, kde 
v přízemí pracovala markraběcí mincovna. Ten současně působil i v císařské vratislavské mincovně a po 
zvýšení odměny na sto tolarů ročně přece jen Krnov neopustil, jak původně zamýšlel. Výsledkem naší 
společné činnosti byla ražba nových mincí. 

Dva roky naší spolupráce byly velmi plodné. Po všech přípravách začala ražba guldentalerů. 
Stříbro vyčištěné přepalováním jsme učinili přidáním mědi tvrdším a zároveň kujnějším. Vše vyžadovalo 
mou neustálou kontrolu. Správně připravenou roztavenou směs kovů jsem nechal dělníky lít do podélných 
železných forem. Jeden ze starých pracovníků, kteří si v horku odkládali horní část oděvů, měl na pravém 
předloktí hlubokou tmavou jizvu. To mu při plnění forem stříkla žhavá směs na ruku a odsoudila ho na 
dlouhou dobu k léčení, po němž se zase vrátil k práci v mincovně.

Vychladnutím jsme získali stříbrné pruty, zvané cány. Ty se přesně zvážily a pak byly rozklepávány 
na kovové pruty, vysoké podle tloušťky mince. Mincíři si je rozebrali a z nich stříhali nebo vyráželi kulaté 
střížky. Po zarovnání okrajů je další pracovníci vyvařovali v roztoku vinného kamene a kuchyňské soli, 
aby zbělely. Dokončovací práce spočívaly v rukou razičů. Takový pregéř seděl rozkročmo na pevném 
sedátku. Před sebou měl na dřevěném špalíku ocelová razidla mince a prudkým, přesně mířeným úderem 
kladiva do připraveného střížku vyrážel mince.

Když jsem vzal do rukou čerstvě vyražený guldentaler, nebo jeho polovinu, uviděl jsem na něm 
dvojitou orlici s číslem šedesát a nápisem uvádějícím císaře Ferdinanda či Maxmiliána. Pozorné oko našlo 
na malé ploše mince Endresovo znamení – srdce. Nejvíce byl markrabí spokojen se zlatým guldenem se 
značkou tří srdcí. Paleta ražeb byla pestrá. Z mincovny v klášteře vycházely též drobné stříbrné feniky 
kutnohorského rázu, na nichž kolem českého lva byl královský opis. Od vládních mincí se ty krnovské 
lišily hohenzollerským štítem. 

Naše dobrá práce přinášela Jiřímu Bedřichovi uspokojení. Bylo to pro něj vítězství ve stále 
přetrvávajícím sporu mezi Hohenzollerny a Habsburky.

Zlatý gulden se třemi srdci jsem nesl na zámek, abych ho slavnostně odevzdal markraběti. Byl 
jsem pozván nahoru do přijímacího pokoje. Chvíli jsem stál a prohlížel si kamenný krb a obrazy malované 
na dřevě. Markrabí zanedlouho vstoupil, usedl do vyřezávaného křesla s vysokým opěradlem. Projevil 
radost nad zdárným dílem své mincovny a dával zřetelně najevo své zadostiučinění nad tím, že stále 
razí mince i přes neustálé obviňování ze strany habsburského císaře. Pak sáhl do svého dubového stolu 
a vytáhl z něj dva listy. Položil je na desku stolu a vyzval mne, abych si je přečetl. První byl z roku 1556 
a v něm bylo markrabímu upíráno právo na jeho stříbrné doly v Tarnovských Horách. Ještě obsáhlejší 
a ostřejší byl ten druhý list. Byl novější o pět let. Císař v něm vyzývá, aby Jiří Bedřich zabránil svému 
mincmistrovi nakupovat zlato a stříbro pro minci na Moravě a ve Slezsku a vůbec, aby přestal v Krnově 
mincovat, neboť na to nemá právo. Neuposlechne-li, uloží mu pokutu. Má předložit mincovní privilegia 
krnovských knížat.

„Naše mincovna razí a bude v činnosti i nadále. Moje odpověď císaři byla klidná a věcná. Po 
poradě s  břežským knížetem, jehož moudrost jsi poznal, jsem odpověděl, že slezská knížata, a  tedy 
i krnovská, měla vždy mincovní regál, potvrzen českými králi. Máme dostatek zlata i stříbra a bude-li 
vaše práce tak dobrá jako doposud, budou naše krnovské mince obíhat a hohenzollernské medaile budou 
ozdobou kabinetu vzácností.“ Markrabí pak se zalíbením prohlížel svou sbírku mincí a medailí,  nad níž 
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jsme spolu strávili pár hezkých chvil.
Když jsem odcházel ze zámku, bylo již pozdě. Strážci brány ji otevřeli a  já jsem vyšel kolem 

domu s podloubím, Vysokou stranou, minul jsem radnici a stanul na rynku. Nechtělo se mi ještě zpátky 
do kláštera, kde jsem v  horním poschodí bydlel. Procházel jsem se chvíli před budovou se silnými 
zdobenými mřížemi na oknech, než jsem odemknul těžká dubová vrata a vešel dovnitř.

Nahoře ve své útulné světničce jsem zapálil ve svícnu svíčky, usedl a četl jsem svou oblíbenou 
knihu. 
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 ² J A N  J I Ř Í  K R N O V S K Ý

Dlouho projížděly zástupy jízdních, povozy a pěší procházeli Opavsku bránou. Měli za sebou 
slavnostní přivítání princezny Emy Kristiny Virtenberské. Odehrávalo se již před městem 

pod prastarým cvilínským hradem u našeho statku Červený Dvůr. Stráž městské brány ve slavnostním 
oblečení stála s  halapartnami a  vzdávala čest mnoha vznešeným hostům. Kolem zevlovaly houfy 
zvědavců, sledující průvod městem až na zámecké nádvoří. 

Zámecká brána se pak uzavřela a já jsem šel v ústrety své nevěstě. Celé prostranství ohraničené 
zámkem, zdí s arkádami, hospodářskými budovami a nevelkou, ale bohatou zahradou, bylo naplněno 
domácími i hosty. Odpolední červnové slunce svými hřejivými paprsky napomáhalo vytvářet slavnostní 
atmosféru. Stín tyče slunečních hodin na severní zdi mířil právě na čtvrtou hodinu odpolední, když jsem 
stanul před svou budoucí manželkou a jejím doprovodem. Z arkádové chodby se ozvaly tóny slavnostní 
hudby, pečlivě připravené našimi muzikanty, a  na dřevěném stupínku začala tančit skupina dívek. 
V závěru tance předaly tanečnice po italském způsobu k nohám Emy Kristiny kytice květin.

Teď byla řada na mně. Pohlédli jsme si oba do očí a v tu chvíli jsem zapomněl polovinu z toho, co 
jsem měl pro tuto příležitost připraveno. Moje slova byla nesouvislá a já jsem cítil, že se uvítací ceremoniál 
změnil v projevy upřímné radosti z našeho opětného setkání. 

Po svatebním obřadu v zámeckém kostele svatého Martina dne 14. června roku 1610 žil zámek 
i město po pět dní veselím a radovánkami. Hostiny se konaly venku na prostranstvích, kde se též tancovalo 
ve skupinách i v párech. Městem projížděly vyzdobené povozy a panstvo na koních. Na kolbišti u hradeb 
se davy lidí dívaly na rytířské hry a turnaje. Hospody byly plné lidu a všude se ozýval veselý zpěv. Večer 
po setmění se před vysokou zámeckou zdí rozlévala barevná záře ohňostrojů. Další ohně vybuchovaly 
a prskaly z radniční věže směrem dolů na rynek. Ještě dlouho po odjezdu hostů a i v příštích letech se 
vyprávělo v celém knížectví o naší svatbě.

Náš vztah s císařem Rudolfem nebyl nijak růžový. Habsburkové nikdy neuznali vládu 
brandenburské větve Hohenzollernů nad Krnovskem. Poslední ansbašský markrabí v  Krnově Jiří 
Bedřich ještě za svého života poručil knížectví příbuzné větvi brandenburské, tedy mému otci Jáchymu 
Bedřichovi. Habsburkové však cítili rostoucí moc Hohenzollernů ve střední Evropě a trvali na tom, že 
Krnovsko jako odumřelé léno připadlo českým králům. Každá příležitost byla oběma stranami využívána 
k tomu, aby přispěla k prosazování svých požadavků.

Stal jsem se hejtmanem vojska slezských stavů a  za odboje českých stavů proti Habsburkům 
jsem pevně držel Krnovsko, odkud jsem prošel Opavskem a dále přes Fulnek a Nový Jičín na Valašsko. 
Tam se v té době rozhořela lidová vzpoura a já jsem vzbouřencům poskytl pomoc svými ozbrojenci. Pak 
jsme překročili uherské hranice na slovenské území, protože jsem měl jednak podporu pána Ladislava 
Velena ze Žerotína a dále úmluvu s knížetem sedmihradským Gabrielem Bethlenem, že přes Prešpurk 
oblehneme Vídeň. Naši úmluvu však zradil, když 6. ledna roku 1622 podepsal v Mikulově mír s císařem 
Ferdinandem. 

Za můj nezměněný postoj se mi císař pomstil tím, že na mne vyhlásil císařskou klatbu 
a zkonfiskoval mé Krnovsko ve prospěch svého přívržence Karla z Lichtenštejnu. Já jsem i po porážce 
českých stavů pokračoval v boji na Slovensku. Dostal jsem se až do staroslavné Levoče. 

Mé vojsko se již zmenšilo a jeho nálada byla mnohem horší, než když jsem vyjížděl z Krnova. 
Též moje truhla s železnou pokladnou již neoplývala stříbrňáky. Mezi muži se ozývalo reptání, ba mnozí 
z  nich i  zběhli za vidinou větší kořisti a  lépe naplněného koženého váčku s  penězi. A  to ještě nikdo 
nevěděl o mých zdravotních potížích, které jsem přede všemi, i před hrstkou svých věrných, tajil. Cítil 
jsem blížící se konec svého odporu proti vítěznému Ferdinandovi, vzpomínal jsem stále častěji na svůj 
krnovský zámek. Když se rozkutálely i  poslední peníze s  mým jménem a  titulem Dux Carnoviensis, 
zůstal jsem téměř opuštěn. Hledal jsem útěchu v levočském kostele s vysokými štíhlými okny. Procházel 
jsem mezi jeho vysokými sloupy a před Kristovým křížem připomínal Bohu své zásluhy o šíření víry.

Můj zdravotní stav se i nadále zhoršoval, až jsem nakonec musel ulehnout na lůžko a nechat se 
živit a obsluhovat. Starala se o mne stará hluchá žena a jednoruký voják z Hlubčic. Svět se ode mne stále 
vzdaloval a zejména večer a v noci, kdy jsem nemohl spát, jsem měl vidiny mé slavné svatby před čtrnácti 
lety, mé milé ženy Emy Kristiny a domů, ulic i věží mého sídelního města Krnova.

Jednou nad ránem se otevřely dveře a do mé světnice všude kolem mne a až k mé posteli se začali 
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tlačit vojáci mého slezského vojska. Někteří byli bez rukou či bez nohou, jiní se opírali o hole a berle. 
Bylo jich mnoho a všichni se dívali na mne. Bylo mi špatně z těch pohledů. Stále se jen dívali a nikdo 
nepromluvil. 

Ráno přišel do pokoje voják z Hlubčic a uviděl, že moje duše již opustila tento pozemský svět. 
Otevřel okno a  jeho zrak spočinul v  koutě, kde na dřevěném stojanu stálo rytinami zdobené brnění 
markraběte s uzavřenou přilbicí. Psal se rok 1624.
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 ² K A R E L  Z  L I C H T E N Š T E J N U

Dlouholetým působením Hohenzollernů se na Krnovsku pevně zakořenilo luteránství. Lid 
přijal tuto víru za svou i když za Jana Jiřího sílily vlivy kalvinismu. A co bylo ještě horší, toto 

knížectví bylo pod jeho vedením na straně odbojníků proti Ferdinandovi II. Nebylo tedy divu, že mu 
bylo odňato a uděleno mně, který jsem stál na straně vítězů v bitvě na Bílé Hoře. 

Musím také připomenout, že jsem se jako předseda soudu zasloužil o  to, aby byli 21. června 
roku 1621 na Staroměstském náměstí popraveni jako předáci povstání páni Kryštof Harant z  Polžic 
a  Bezdružic. Václav Budovec z  Budova, Jáchim Ondřej Šlik, sedm rytířů a  sedmnáct měšťanů, mezi 
nimi i univerzitní rektor Jan Jesenský. Ano, je to pravda, byli odsouzeni a popraveni za odboj českých 
stavů. Ale abych pokračoval dále. Vlády na Krnovskem jsem se ujal v červnu roku 1622. Protože císař 
Ferdinand mně, svému místodržícímu a krnovskému knížeti, dopisem ze 13. května roku 1623 potvrdil 
též právo razit mince, vydal jsem u příležitosti získání Krnovska zvláštní pamětní mince. Byly to čtyř, tří 
a dvoutolary. Můj titul byl rozšířen a zněl opravdu důstojně: Princeps Et Gubernator de Liechtenstein Et 
Nicolsburg Dux Oppaviae Et Carnoviae.

Prosím, nepřerušujte mne zase těmi svými poznámkami k exekuci na Staroměstském náměstí. 
Můj vstup do knížectví byl zpočátku přijat s nevolí, stavové se postavili  proti, přestože jsem ve městě 
povolil obojí víru. Abych posílil svůj vliv na městskou radu, dosadil jsem do ní svého knížecího rychtáře. 
I  tady jsem pocítil sice skryté, ale přece jen patrné známky nesouhlasu. Odpor se pomalu zmenšoval 
a zdálo se, že bude konečně klid. 

V srpnu roku 1626 však vpadla do Slezska protihabsburská dánská vojska se svými spojenci, 
obklíčila Krnov a město bylo vyzváno, aby se proti nim bránilo.

A náhle se ukázalo, že klid v Krnově byl jen zdánlivý a vynucený. Velitel Arnošt Mansfeld zřejmě 
předpokládal, že najde za městskými hradbami své spojence. Nevěděli jsme, že dojde k tajnému spojení 
mezi měšťany a Dány. Večer po setmění se přiblížily k malé brance pro pěší, zvané fortna, tři mužské 
postavy. Tato část opevnění města byla sledována méně než tři hlavní brány. Kolem byly oválné kamenné 
věže, obsazené zřejmě příznivci spiklenců. Fortna se tiše otevřela a muži zmizeli za hradbami. Přebrodili 
vodní příkop, zahnuli doleva, aby zdaleka minuli vysunutou baštu. Pokračovali pomalu západním směrem 
až uviděli malé doutnající ohníčky a  zaslechli tlumené hlasy. Chvíli trvalo, než objevili největší stan. 
V jeho blízkosti vystoupili ze tmy a nechali se zajmout dánskou hlídkou. Domluva s ní byla jednoduchá, 
vždyť mezi oblehateli byli vojáci několika národností. Veliteli stráže prozradili, že nesou tajné poselství 
z města Krnova veliteli Mansfeldovi. Byli obklopeni a museli čekat. Pak přišel důstojník a odvedl je do 
stanu, stojícího hned vedle velitelova. Tam je přijal Mansfeldův komisař Miclav. Jednání se protáhlo až 
do noci.

Ještě předtím, než na východě nad Cvilínem začala blednout obloha, přiblížily se houfy dánského 
vojska k  branám města. Pojednou se  z  nich ozvalo troubení, muži přeběhli krátkou vzdálenost a  za 
zvuku vrzajících vrat, otevíraných strážemi, vbíhali bez boje do města. Měšťané, nespokojeni s  mým 
dosavadním počínáním na Krnovsku, chovali k  oblehatelům sympatie a  otevřeli jim brány. Naši 
lichtenštejnští ozbrojenci ze zámku ani nestačili zasáhnout, a tak byl Krnov brzy obsazen. Nastalo vítání 
a všeobecně byla projevována radost nad možnou nadějí k návratu časů před povstáním.

Dánské vojsko zanechalo v Krnově malou posádku a tím se mu otevřela cesta přes Olomouc, 
Uherský Brod a Třenčín až do uherské nížiny, kde se Mansfeldovy oddíly setkaly s vojáky Bethlenovými, 
původními spojenci Jana Jiřího Krnovského.

Zdálo se, že se poměry na Krnovsku konečně již uklidní. Ale třicetiletá válka v roce 1627 znovu 
zasáhla těžce zkoušený Krnov. Císařská vojska vévody Albrechta z Valdštejna obklíčila město s velikou 
převahou. Bylo zřejmé, že obránci s nevelkou dánskou posádkou město neubrání. Za horkého letního dne 
2. července toho roku se město vzdalo. Městská rada chtěla své občany uchránit před škodami a pomstou 
císařských. Téhož dne se musela na radnici zavázat, že zaplatí pokutu dvacet tisíc tolarů. Ale i tak došlo 
v domech ke krádežím peněz a drancování majetku a potravin.

Ještě horší to však bylo na vesnicích. Sedláci museli vojáky a jejich koně živit, ubytovat je, platit 
různé nesmyslné pokuty a výpalné. Pokud se někdo postavil na odpor, byl tělesně potrestán. Někteří 
utíkali do lesů, kde se skrývali a často i loupili spolu s různými zběhlými vojáky obou bojujících stran. 
Taková byla daň, kterou muselo platit Krnovské knížectví za svou podporu protihabsburskému povstání. 
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Naše lichtenštejnské panování nad Krnovskem i  sousedním Opavskem bylo poznamenáno stále se 
prodlužující válkou, která zachvátila velkou část Evropy. Města i  vesnice se zmítala v  rukou různých 
vojenských skupin. Vzácným hostem v těchto časech nebyl ani ohnivý kohout na střechách. 

Neradostný byl počátek panování lichtenštejnského rodu. Byla to desetiletí velké evropské války. 
Svými důsledky zasáhla několik generací. Krnovsko bylo na konci války zbídačené a řídce osídlené. 
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 ² G E N E R Á L  K Ö N I G S M A R K

Závěr již vzpomínané třicetileté války přivedl na Krnovsko naše švédská vojska, která sem 
pronikla ze Slezska. Začátkem června roku 1642 byl poprvé obléhán Krnov jednotkami 

pod velením generála Torstensona, ale dobyt nebyl. Za několik měsíců, v  listopadu téhož roku, naše 
posádka z Opolí při překvapivém výpadu obsadila předměstí Krnova a vypálila je. Do třetice, v říjnu 
roku 1643, když Torstensonovo vojsko předtím nedobylo Brno a  vracelo se na sever, znovu oblehlo 
Krnov a ostřelovalo ho z kanonů. Městské hradby byly dobře připraveny k obraně. I na nich stály kanony, 
zvláště na straně odkud se očekával útok, a byly učiněny důkladné přípravy. Velmi silně byla opevněna 
proti nám, Švédům, hradební zeď, od té doby zvaná Švédská. Znovu hořely domky na předměstích, ba 
i domy ve městě byly poškozeny kanonádou. Tehdy se podařilo veliteli města císařskému podplukovníku 
Schmoltzemu své město ubránit.

Ani druhý pokus našeho vojska o získání Brna nevyšel, a tak se pod mým velením švédská vojska 
začala stahovat do Slezska. Dne 6. listopadu roku 1645 jsme udeřili silou na Krnov a dobyli ho, když sám 
zemský hejtman Krnovského knížectví Tharoule utekl až do Nisy. 

Musel jsem zajistit spojení Slezska s naší olomouckou posádkou a v tomto řetězci hrál důležitou 
úlohu právě Krnov. Usadila se v  něm posádka s  pěti sty muži pod velením plukovníka Henninga 
Kuchelmeistra a později rytmistra Grunewalda, plukovníka Georg von Knörringa a v roce 1647 generála 
Wittenberga. Z města byly podnikány výpady na vesnice, odkud jsme vozili ze selských chalup proviant. 

Přímo ve městě se naše posádka musela přizpůsobit zdejším podmínkám, takže po čase došlo 
vlastně ke vzájemnému soužití a postupnému sbližování. Čas opravdu působil na všechny, kteří žili uvnitř 
hradeb nepříliš rozlehlého města. Přes původní nepřátelství a občasné potyčky se objevovalo vzájemné 
pochopení. Několik měsíců života v Krnově stačilo k tomu, aby se při nějaké významné rodinné události 
sešli pod jednou střechou lidé, stojící původně na různých stranách hradeb.

Dne 30. dubna roku 1646 byl křtěn syn krnovského šlechtice Bernarda Moravického. Již od rána 
se chystali muži i ženy v kamenném domě naproti farního kostela a z oken se linuly vůně připravovaných 
jídel. Po křestním obřadu, vedeném luteránským kazatelem naší posádky, Danielem Longoliusem, byl 
pokračovatel rodu Moravických obdarován svými kmotry. Byli jimi kupodivu společně dva muži, kteří 
by ještě před rokem nemohli jen tak klidně stát vedle sebe. Prvním kmotrem byl sám velitel švédské 
posádky v Krnově plukovník Kuchelmeister a dalším jeho bývalý nepřítel, plukovník císařské armády 
hrabě Andreas Pálfy, zajatý nedaleko Krnova našimi vojáky a držený ve městě v zajetí.

Po příchodu do šlechtického domu zasedla společnost nahoře ve velkém pokoji. O dítě pečovala 
matka a její pomocnice. U stolu při slavnostním obědě zněly veselé hlasy přítomných a do nich se mísil 
křik novorozeněte, pronikající dveřmi ze sousední místnosti. Na malém stole mezi dvěma okny byly 
vystaveny dary obou plukovníků. K večeru zasedl na faře pastor Longolius k matričním zápisům, aby 
do sloupců knihy učinil zápis o narození a křtu dítěte. V klidu maloval jednotlivá písmena k zápisům, 
svědčícím o křtění dětí měšťanů i švédských rodičů, neboť vojáci byli občas doprovázeni i svými ženami 
a dětmi. A v odstavci o kmotrovství se často objevovalo jméno Longoliovo i jeho ženy Zuzany, kaplana 
Davida Schwerdtnera a rektora školy Kristiána Henelia. 

Roky plynuly a naše posádka zůstala i po uzavření vestfálského míru až do roku 1650. Tehdy 
sídlil v Krnově švédský válečný komisař Jan König a velitelem města byl major Adam Volschwed.

Po odchodu našich vojáků z Krnova se začaly poměry ve městě zase vracet zpět do normálního 
stavu. Písařem matriky se stal opět katolický kněz. Zapisoval do stejné knihy křty dětí domácích 
i z rodin vojáků, kteří se zde přiženili a zůstali. Listoval přitom v matrice, věrně odrážející události města 
v posledních letech. Každá strana až do roku 1647 byla nahoře označena křížem, od tohoto roku již ne. 
Teď, při nových zápisech, tento zvyk zase obnovil. Přece jen mu nedalo a znovu se vracel k zápisům 
posledních tří let. Nakonec se odhodlal k  tomu, že navždy označí jména těch, kteří pod švédskou 
ochranou vedli faru, školu i matriku. Našel v zápisech jména pastora Longolia, jeho kaplana Schwedtnera 
a rektora Henelia a připsal poznámku, že to byli svůdci duší. Jeho představivost začala pracovat a tak si 
neodpustil a k jejich jménu ještě přimaloval šibenici s oběšencem, aby dal najevo, co náleží kacířům.

Mírová ujednání umožňovala návrat několika emigrantů, bojujících proti císařským  po 
boku Švédů, neboť jim zaručovala beztrestnost. Museli však splnit jedinou podmínku, totiž přijmout 
katolickou víru. Někteří švédští vojáci se s námi domů ani nevrátili. Zůstali v Krnově, oženili se, měli tu 
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děti a postupně splynuli se zdejším obyvatelstvem. Vzpomínám si, že to byl i můj dobrý přítel, kapitán 
Engelbert von der Lippe, který jako otec deseti dětí zemřel roku 1683. 

To byly mé vzpomínky z doby, kdy jsem velel švédským jednotkám za třicetileté války. Ta přinesla 
lidem více utrpení a bídy a méně příběhů, které jsem se vám snažil připomenout já. Dnes z  té doby 
zůstala v Krnově jen renesanční Švédská zeď na městských hradbách.
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 ² P R U S K Ý  K R Á L  B E D Ř I C H  V E L K Ý

Pocházím z jiné větve Hohenzollernů než Jan Jiří Krnovský. My jsme však nikdy nezapomněli 
na konfiskaci Krnovského knížectví Habsburky ve prospěch Lichtenštejnů a  vždy jsme 

připomínali držení této země naším rodem. Například, čtyřicet pět let po tomto nespravedlivém aktu 
jsme vydali tříkrejcar, na kterém jsme v brandenburské titulatuře uvedli mimo Krosna i Krnov, aby se tak 
zdůraznila přináležitost neprávem zabaveného Krnovska rodu hohenzollernskému. 

Habsburkové, jak známo, vymřeli po meči Karlem VI. a  to byla příležitost odejmout 
zpochybňované císařovně Marii Terezii bohaté Slezsko, včetně Krnovského knížectví. Mé nároky 
prostřednictvím listů zaslaných do Vídně nebyly brány v úvahu, a tak jsem se rozhodl k použití své dobře 
vycvičené a ukázněné pruské armády. Rakouské posádky ve Slezsku byly slabé, a tak jsme již v roce 1741 
obsadili Vratislav, Hlohov, Břeh, Nisu a svedli rozhodující a pro nás vítězné bitvy u Malvic a Chotusic. 
Mír uzavřený mezi Rakouskem a mým Pruskem v roce 1742 znamenal pro nás zisk téměř celého Slezska 
a Kladska. České koruně zůstala jen část Nisska, Krnovska, Opavska a Těšínsko. Ani v dalších slezských 
válkách se Marii Terezii nepodařilo získat Slezsko zpět. Téměř polovina Krnovska připadla pruskému 
státu.

Snahy Rakouska o návrat Slezska byly pro slabost jeho armády odsouzeny k nezdaru. Naopak 
moje dobré vojsko dokazovalo stále svou převahu. Ukázali jsme to například koncem října roku 1778. 
Tehdy Rakušané vyklidili město Krnov a my jsme ho obsadili směrem od Prudníku mnoha tisíci muži. 
V čele svých oddílů jsem jel na koni já. Na cestě od Petrovic nás čekala městská rada a duchovenstvo. 
Zastavil jsem celý svůj doprovod a milostivě vyslechl prosbu purkmistra o milost pro město a jeho válkou 
již postižené obyvatelstvo. Má odpověď byla vojácky stručná: „Jsem křesťan a jako takový budu v Krnově 
jednat. Měšťanům se nic zlého nestane, musí se ovšem postarat o ubytování a proviant pro mé vojáky.“ 
Když mne chtěl oslovit představený minoritského řádu, dal jsem najevo svůj nezájem tím, že jsem se 
k němu otočil zády.

Po silnici jsme sjížděli dolů k městu, jehož věže a hradby byly brzy na dohled. Purkmistr poníženě 
sdělil, že pro ubytování mne, pruského krále s doprovodem, je připraven knížecí zámek ve městě. Dal 
jsem okamžitě a rozhodně najevo, že to nepřichází pro jeho lichtenštejnské držení vůbec v úvahu. Před 
hradbami jsme zahnuli doprava a  já se svou suitou jsme se ubytovali v  bytě šafáře knížecího statku. 
Městské radě jsem poslal zprávu, že „mám čest bydlet v prasečinci Jeho Výsosti knížete z Lichtenštejnu“.

Celá šafářova rodina i s pomocníky byla neustále v pohybu, neboť jsem celé dny v jeho domě 
přijímal naše ordonance a důstojníky. Byl to vlastně můj hlavní stan na rakouském území, v němž jsem 
obklopen skupinou princů Bedřichem Vilémem pruským, braniborským Bedřichem a Karlem z Essen-
Casselu jednal o vojenských záležitostech se svými oblíbenými generály Stuterheimem, Tauenzienem 
a Arminem. 

Ve volnějších chvílích jsem s nepočetným doprovodem projížděl městem i jeho hezkým okolím. 
Zvláště mne lákal vrch Cvilín nad městem, opředený mnoha pověstmi a zkazkami.  I na něm byli naši 
vojáci. Ke své obraně vyhloubili příkopy za prastarými valy. Jednoho dne jsem se vydal na svém koni 
doprovázen dvěma husary s úmyslem vyjet na Cvilín. Projel jsem městem, vyjel Opavskou bránou a chtěl 
ukázat své jezdecké umění při přebrodění řeky Opavy. Zahnul jsem doleva, kde byl nízký břeh a pomalu 
sjížděl k vodě. Tu jsem zpozoroval, že břeh je bahnitý, ale couvnout jsem již nechtěl. Vedl jsem koně a ten 
se začal pomalu bořit do měkkého bahna. Doufal jsem, že ho snad překonám, ale pojednou začal kůň 
klesat, bořil se čím dál více a kolem sebe jsem viděl nebezpečný terén, na který jsem nemohl bez obav 
vstoupit. Situace se stala kritickou, když tu mně přispěchal na pomoc vysoký snědý husar z mé osobní 
stráže. Použili se svým druhem nedaleko ležících nalámaných větví a řemenů upevněných kolem sedel. 
S nasazením svých životů mne nakonec zachránili a nečekané nebezpečí bylo zažehnáno. Vrátili jsme se 
zpět na pevnější část břehu a popojeli kousek dále na jeho kamenitý úsek. Tam jsme očistili své oděvy, 
omyli koně a odpočinuli si. Posíleni jídlem a pitím jsme bez obtíží překonali řeku na příhodnějším místě 
a vydali se cestou, vedoucí k Opavě. Po odbočení doprava jsme projeli březovým hájem na cvilínském 
svahu. Zdraveni svými vojáky jsme dojeli až nahoru. Tam jsme byli odměněni krásným pohledem na 
město Krnov a hory na západě. Severním směrem jsme pozorovali nově získané Slezsko.

Svůj pobyt s  pruským štábem jsem ukončil 2. listopadu toho roku. Obklopen svými oddíly 
černých husarů jsem vyjel z Krnova přes Hlubčice a Opolí do Vratislavi. 
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Vzájemná střetnutí však pokračovala i nadále, ale na celkové situaci již nic zásadního nezměnila. 
K jedné z bitev mezi rakouskými a našimi pruskými oddíly došlo dne 24. listopadu roku 1778 západně 
od Krnova v prostoru mezi Chomýží a Kostelcem. Podle zpráv velitele našich oddílů došlo nejdříve ke 
srážkám u Chomýže, ale střetnutí vyvrcholilo u Kostelce. Bojovalo se na okolních zalesněných kopcích 
a polích. Ušetřen nezůstal ani sám Kostelec. Nevím, kdo ho zapálil, ale v krátké době hořely chalupy 
jasnými plameny. Na pokyn našeho velitele byl hašen především kostel, v  němž bylo naše vojenské 
skladiště. Zachován též zůstal jeden ze selských statků, kde byli ubytováni naši důstojníci. Spáleniště vsi 
a padlí vojáci na obou stranách, tak to byl výsledek kostelecké bitvy. Zbídačení lidé z této předměstské vsi 
pak pohřbívali mrtvé a čekali na svou neveselou budoucnost. Slezsko zůstalo nám. 
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 ² C Í S A Ř  J O S E F  I I .

V letním měsíci roku 1779 přijela do hlavního města Vídně zvláštní deputace vedená farářem. 
Její členové přibyli ze vzdáleného slezského pohraničního města Krnova a byli přijati mou 

matkou, císařovnou Marií Terezií.
Po uvítacím a pozdravném ceremoniálu se ujal slova farář Josef Blumenwitz. Přítomni očekávali 

nudný průběh přijetí, ale brzy začali se zájmem poslouchat slova šedivého kněze. Zprvu líčil utrpení svého 
města v souvislosti s prohranou rakousko-pruskou válkou o Slezsko ještě dlouho po uzavřeném míru. 
Mezi přítomnými v trůnním sále vídeňského Hofburgu jsem byl i já. Jako dnes vidím Blumenwitze, jak 
barvitě líčil největší požár v historii města, který ho úplně zničil: „Byl 1. duben, Zelený čtvrtek letošních 
velikonočních svátků. Pruská posádka v Krnově se dala toho dne hned zrána do velkého pohybu. Kolem 
půl deváté vypochodovala celá garnizona se vší výzbrojí, děly, vozy se střelným prachem a příslušenstvím 
k velkému cvičení na otevřeném poli za městem. Zvědavci okukovali pestrý a zajímavý průvod pruských 
vojáků a netušili, jaká tragédie je čeká. Za hodinu se totiž ozvaly první výkřiky o požáru. Oheň vzplál 
najednou na třech místech. V klášteře minoritů, v pruské vojenské nemocnici na Vodní ulici a ve stáji 
měšťana Stillera. Šířil se velmi rychle, takže brzy zavládl ve městě velký zmatek. Lidé se zprvu snažili 
tento nenasytný živel uhasit, ale to se nedařilo, a  tak zachraňovali alespoň životy svých bližních 
a nejcennější věci. Pruskému generálu Zarembovi se zželelo těžkého osudu Krnovanů a poslal jim na 
pomoc své grenadýry. Ti zachraňovali ulici s kostelem svatého Ducha u Hlubčické brány. Bohužel to 
nebyli  lidé pevných mravních zásad, a tak se někteří z nich věnovali více krádežím a plundrování než 
hašení a poskytování pomoci. Během tří hodin lehlo město popelem. Nad spáleništěm se zvedaly jen 
ohořelé zdi radnice, kostelů, zámku, školy, fary a měšťanských domů. Ve farním kostele shořela střecha 
i vnitřek, zvony se roztavily, klenba se zřítila dolů a zničila oltáře. Jen kostel svatého Ducha s několika 
domy neshořel. Byly to nejsmutnější Velikonoce, jaké kdy Krnov zažil. Lidé neměli kde bydlet, přišli 
o všechen majetek. Městský syndikus se vyjádřil, že takové ztráty se nikdy nenahradí a děti a ještě jejich 
děti budou i po stu letech vidět stopy po této tragédii. Krnov byl úplně zničen a to se stalo během příměří 
za sjednávání těšínského míru, uzavřeného pak dne 13. května roku 1779. Nechybělo ani podezření na 
úmyslné založení požáru jako pomsty za vypálený Prudník.

Naše deputace tedy přišla požádat jménem krnovských občanů o  pomoc při obnově svého 
města, sužovaného těžce při rakousko-pruských válkách. Různým vydíráním ztratil Krnov také na sto 
tisíc zlatých, leží v troskách a není schopen svými silami znovu obnovit veřejné budovy. Obracíme se 
proto o pomoc na svou milostivou panovnici, zbožnou a ušlechtilou, známou tím, že při neštěstí svých 
poddaných prokazuje hluboký soucit.“

Moje matka se svými poradci vyslechla žádost Krnovských a  sdělila faráři Blumenwitzovi, že 
ihned věnuje dva tisíce zlatých na obnovu krnovského kostela a  osm set zlatých na školu. Byla dále 
přislíbena moje osobní návštěva Krnova, abych na vlastní oči mohl posoudit skutečný stav města. Na 
základě této mé návštěvy že bude potom poskytnuta další pomoc.

Po dlouhé a namáhavé cestě byl rovinatý kraj kolem Olomouce vystřídán kopcovitými Jeseníky, 
až jsme konečně dne 28. srpna téhož roku dosáhli Krnova na rakousko-pruské hranici. Doprovázel mne 
plukovník Colloredova pluku baron Hutte. Ještě před vjezdem do města jsme si prohlédli záseky, šance 
a sruby, zřízené našim nepřítelem na výšinách nad Chařovou, v Kostelci a na Bezručově vrchu.

Ve městě se nás ujal purkmistr a spolu s ním jsme zasedli k obědu v patře jednoho kupeckého 
domu na náměstí, alespoň částečně opraveného po požáru. Nemohl jsem si ani na chvíli odpočinout, 
protože hned po našem příjezdu začali chodit měšťané s prosebnými dopisy. Když přišla třetí hodina 
odpolední, vyjel jsem na připraveném koni k Hlubčické bráně. Tam u domu řemenáře Premora stáli 
minorité se svým představeným. Po krátkém rozhovoru získali příslib peněžité pomoci pro svůj klášter 
a kostel. Následovala vyjížďka na Cvilín, spojená s prohlídkou opuštěných pruských postavení a šancí. 
Dojem klidu posvátného místa s poutním kostelem narušoval pohled na spálený Krnov pod námi. Vrátili 
jsme se v šest hodin a pak jsem ještě prošel pěšky všemi uličkami vyhořelého města. Viděl jsem již mnoho 
následků požárů, ale žádný z nich nebyl tak hrozný, jako zde. Faráři Blumenwitzovi, známému nám již 
ze slyšení ve Vídni, jsem předal tři sta dukátů, aby je rozdělil mezi postižené. Připomenul jsem mu, aby 
nezapomněl i na ubohé Kostelecké, kteří byli také postiženi válečným bojem a požárem.

Unaven jsem strávil večer v pohostinné domácnosti kupce Arnošta Gröera. Dojmy zničeného 
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města byly velmi silné a trvalo dlouho, než jsem usnul. Příští den, byla to neděle, jsem se v šest hodin 
zúčastnil mše svaté v minoritském kostele. I  ten byl poznamenán požárem a střecha byla prozatímně 
zabezpečena před deštěm. Klenba s  malbami byla promočením poškozena. Následovala prohlídka 
spáleného kláštera, stojícího vedle. V době požáru v něm bylo několik pruských vojáků, teď byl úplně 
zničen. Můj vůz stál již připraven na rynku. Pln nových poznatků jsem se svým doprovodem odjel 
z Krnova směrem na Albrechtice. Na obnovu a odstranění škod jsem ještě před svým odjezdem daroval 
jménem Marie Terezie městu Krnovu čtyřicet tisíc zlatých. Alespoň zčásti tyto peníze dopomohly 
k tomu, že Krnov nebyl po svém zničení opuštěn. Veřejné budovy i domy měšťanů byly obnoveny a život 
pokračoval dál. 
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 ² H A N S  K U D L I C H

Když jsem přijížděl opět do svého rodného Úvalna, na okolních kopcích se ještě bělaly zbytky 
sněhu a foukal studený severní vítr. Bylo 8. března roku 1849. Neuplynul ani rok od mého 

posledního pobytu zde u své rodiny. Od té doby se změnilo mnoho věcí, ale důvěrně známá vesnice 
mého dětství a mládí mne opět jakoby objímala svou náručí.

Narodil jsem se zde dne 25. října před dvaceti šesti lety jako třetí syn selské rodiny. Otec byl 
pilným, těžce pracujícím rolníkem, ale měl poetické srdce a pěkný vztah ke krásám přírody. Věnoval 
mnoho času chovu včel, pro které byl ochoten obětovat všechno. Někdy jsme mu žertem říkali, že 
včely se mají lépe než jeho děti. Stejnou vášeň měl i  pro ovocný sad. Když jsem s  ním jako student 
vídeňské univerzity sedával na zahradě, dychtivě naslouchal mým novým poznatkům z fyziky, chemie, 
paleontologie a astronomie. V pokoji selského stavení měl u dřevěného trámového stropu zavěšenou 
poličku se svou knihovničkou s velmi pestrou skladbou literatury. Nejvíce byly zastoupeny cestopisy, 
například o Číně a Tibetu, dále knihy Mingo Parka a Cooka. Z životopisů to byly práce o Anně Anglické 
a českém husitském vojevůdci Janu Žižkovi z Trocnova. Vedle Schillerových děl tam byly i zemědělské 
příručky, pohádky a naučný ilustrovaný Brockhausův lexikon. Mne zajímaly zvláště ručně psané díly 
kroniky města Krnova. V nich jsem jako student opavského gymnázia čítával o nedalekém hradu Cvilíně, 
požárech města a jeho častém obléhání a dobývání. Na přástkách sedávali ve světnici rodiče, mé starší 
sestry, jejich kamarádky a  já kolem malých kamínek, v nichž se topilo loučemi, které hřály a zároveň 
dávaly blikotavé světlo. Za vrčení točících se kolovrátků se vyprávěly pohádky bratří Grimmů, pověsti 
o loupežnících na Cvilíně a novinky ze vsi. Nakonec se dostával ke slovu otec se svým předčítáním knih. 
Mým úkolem bylo přikládat dřevo do kamínek a vyměňovat louče v železném stojanu. Když večer již 
značně pokročil, došlo na zpěv písniček. Chlapci pak odvedli děvčata s jejich kolovrátky domů. Matka 
se v mnohém od otce lišila. Byla klidnější povahy, méně nápadnější a více dbala na naši křesťanskou 
výchovu.

Takové vzpomínky probíhaly mou hlavou při opětném návratu domů. Musel jsem svým bližním 
vysvětlit, že přicházím po jednání rakouského říšského sněmu v Kroměříži. Můj návrh poslance za Horní 
Benešov na zrušení roboty selského stavu byl již vloni schválen a já jsem byl ve Vídni oslavován jako 
osvoboditel rolníků velkým pochodňovým průvodem. Od listopadu zasedal sněm v Kroměříži, ale byl 
vojskem rozehnán. Na mne jako na rebela byl vydán zatykač, a proto jsem uprchl přes Olomouc, Dvorce 
a Horní Benešov. Chci se zde ukrýt, připravit se na dlouhou cestu a zítra mezi Úvalnem a Branicemi 
překročit tajně hranice do Pruska.

Mé návraty domů téměř vždy souvisely s revolučními událostmi v roce 1848 a s bojem za zrušení 
roboty v Rakousku. Loňský pobyt v rodinném kruhu mohl vyléčit mé zranění z 13. března ve Vídni. 
Tehdy jsme se studenty přišli ke sněmu. Ve vzrušené atmosféře plné výkřiků a volání, zasáhlo vojsko. 
Začali nás vytlačovat, nad našimi hlavami se zaleskly vztyčené bodáky, a tak se někteří z nás dali na útěk. 
Asi s dvaceti přáteli jsme zůstali stát a vyzývali ostatní, aby zůstali, protože se jim nemůže nic stát. Ocitli 
jsme se mezi sněmem a řadou ozbrojených vojáků. Jeden z nich zaútočil i na mne a chtěl mě zranit. 
Naštěstí jsem se mohl alespoň trochu bránit svou hůlkou, kterou jsem držel v pravici. Dvakrát jsem útok 
odrazil, až nakonec ostrý bodák zranil mou pravou ruku a začal jsem krvácet. Nějaký člověk obvázal 
mou ránu kapesníkem, pak jsem omdlel a po ztrátě krve jsem se probral až v lékařské ordinaci. Přátelé 
mne odnesli přes Příkopy a Štěpánské náměstí do mého bytu. Kolem nás se procházeli pánové a dámy, 
dělali vtipy na revoluci a neměli ani ponětí o krvavých událostech v Pánské ulici. V květnu se rána již 
téměř zahojila a já jsem se jel doléčit v klidu ke své mamince do Úvalna.

Teď tedy přicházím znovu a ohrožen zatykačem. Rodiče i  sourozenci byli večer rozrušeni 
a pomáhali mi s přípravami na odchod do zahraničí. Oni i sedláci na vesnicích ve mně viděli hrdinu 
a osvoboditele od roboty, i když můj návrh v parlamentu byl jen jedním  z několika. Úvalenští již nemuseli 
pracovat na polích lichtenštejnského statku krnovské komory. Od doby císaře Josefa byly sice robotní 
povinnosti zmenšeny, ale i  tak trvala povinnost dva až tři dny v  týdnu bezplatně pracovat se dvěma 
koňmi na panských polích, dvorech, lesích a rybnících. Jídlo a krmení koní si museli opatřovat sami. To 
činilo až sto dvacet pracovních dnů v roce. Mimo to museli platit peněžní daně a odevzdávat naturálie, 
přispívat na výdaje státu, panstva, obce, fary a školy. To činilo sedmdesát až osmdesát procent rolníkova 
příjmu. Robota byla tedy zrušena a rolníci věřili ve svobodnou budoucnost.
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Spánek se ten večer dlouho nedostavoval, bylo to všechno příliš dojemné a vzrušující. Nad ránem 
jsem vyšel s bratrem z rodného domu. Za námi zůstala tichá vesnice s cibulovitou kostelní věží, po levé 
ruce jsem zahlédl siluetu hradu Cvilína a dvou věží poutního kostela. Prošli jsme polní cestou a mezi 
křovinami vlevo od dřevěného mostu jsem již sám přebrodil řeku Opavu. Ohlédl jsem se na své rodné 
Úvalno, v duchu se s ním rozloučil a pak vyšel kolem starého hradu k městečku Branice. Byl jsem mimo 
Rakousko a přede mnou se rozprostíralo území Pruska. Bylo 9. března roku 1849. 

Za čtyři roky jsem vystudoval ve švýcarském Curychu medicínu, oženil se a přestěhoval se do 
amerického města Hoboken blízko New Yorku. Tam jsem působil po dlouhá léta jako lékař.

V roce 1867 jsem byl císařem omilostněn a za čtyři roky nato se svou paní a devíti dětmi poprvé 
znovu navštívil svou vlast. Zavedl jsem je všechny do rodného Úvalna a vyprávěl o svém mládí. Prohlédli 
jsme si také zámek v Krnově, na který již sedláci nebyli povinni robotovat. 
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 ² O T T O  R I E G E R

Předchozí vyprávění nám přibližovala většinou válečné události a  boje. Já bych však chtěl 
ukázat, že se jménem Krnov je spojován i  mnohem příjemnější a  lidštější pojem. Jsou 

to varhany, královský hudební nástroj. Královský nejen proto, že byl ve středověku stavěn pro dvory 
panovníků, ale zejména pro jeho schopnosti a možnosti vyjadřovat krásnou hudbu. 

Chtěl bych přitom vzpomenout na ty, kteří již před založením naší továrny vyráběli ve slezské 
oblasti hudební nástroje. Navazovali na hudební život na Krnovsku v kostelích i v městských školách. 
Hudebními kapelami prosluly zámky v Linhartovech, Hošťálkovech, Slezských Rudolticích a  již v 16. 
století také zámek v Krnově. Z té doby se dochovaly motivy hudebníků na reliéfech krnovského zámku 
a kamenných podstavcích knížecího letohrádku, stojícího dnes vedle sochy Neptuna před Švédskou zdí. 

Řemeslníci, vyrábějící hudební nástroje, hledali zkušenosti a  poučení ve světě a  cestovali po 
Evropě. Stejnou cestou šel zakladatel varhanářství v  Krnově, můj otec. V  Sosnové nedaleko Horního 
Benešova, v  tehdejším Krnovském knížectví, žil chalupník Rieger. Dne 13. prosince roku 1812 se mu 
narodil syn. Byl radostně uvítán na svět a pokřtěn v místním kostele jménem František. Hrdě ho nesl 
otec v náručí, doprovázen rodinou a příbuznými. Prošli pod věží, minuli vlevo na stěně připevněnou 
náhrobní desku hlásající česky, že je zde pohřben sosnovský šlechtic. Nikdo z přítomných neměl tušení, 
že křtí člověka, který proslaví zdejší kraj. 

Když dosáhl učňovských let, bylo jeho otci zřejmé, že je velmi zručný a hudebně nadaný, a tak 
ho poslal do několika varhanářských dílen v rakouském Slezsku a ve Vídni. Se zkušenostmi, získanými 
při učení varhanářem a  na vandru, se po dosažení třiceti let vrátil zpět a  začal samostatně pracovat. 
Dosahoval dobrých výsledků, a tak si koupil v dubnu 1844 za dva tisíce dvě stě zlatých na Dřevěném 
trhu v Krnově dům, oženil se s dcerou soukenického mistra Rozálií Schmidtovou a stal se krnovským 
měšťanem. Otevřel si dílnu ve tkalcovské škole, kde mu pomáhalo pět tovaryšů. Zasvěcoval je do 
varhanářství a také o ně pečoval. Dostávali týdně dvě zlatky a bydleli a stravovali se v jeho domácnosti. 
Když si zařídili samostatné ubytování a stravování, přidal jim nejdříve jeden zlatý a později ještě víc. 
Práci hledal v blízkém i vzdálenějším okolí. Vypracoval nabídky na varhany dvěma kostelům v okolí 
Wadowic v dnešním Polsku, opravoval a přestavěl varhany v Horním Benešově, nové varhany postavil 
pro kostel v Hrozové, v roce 1851 pro špitální i farní kostel v Krnově a za čtyři roky poté také pro hojně 
navštěvovaný poutní kostel na Cvilíně. Zakázek přibývalo. Můj otec do založení naší továrny vyrobil 
dvaatřicet varhan, většinou menších s  mechanickou soustavou. Jako doplněk vyráběl také flašinety. 
Věřil na dobrou budoucnost varhanářství v Krnově a myslel daleko dopředu. Proto nechal mne a o rok 
mladšího bratra Gustava vyučit ve svém oboru. Oba jsme pracovali nejdříve u Josefa Ullmanna ve Vídni, 
pak v Bamberku a u Martina Schlimbacha ve Würzburku. 

Stavbu varhan jsme měli rádi a pracovali se zalíbením. Bratr Gustav měl i výrazný technický 
talent. Do Krnova jsme se vrátili již jako odborníci. Proto nás otec přijal do své firmy a její název změnil na 
František Rieger a synové. Když nám bylo dvacet šest a dvacet pět let, postoupil nám firmu úplně, ale stále 
s námi spolupracoval. Ze svých cest v zahraničí jsme si přivezli poznatek, že pro další rozvoj varhanářské 
výroby je třeba s kvalitní prací seznámit mezinárodní veřejnost. Začali jsme své varhany číslovat. Hned 
varhany opus 1 postavené pro kostel v Jaktaři u Opavy jsme ukázali na světové výstavě ve Vídni. Krásný 
zvuk, působivý vzhled i technické vybavení nástroje nám přineslo velký úspěch. Objednávek přibývalo, 
ale dosavadní dílna již nestačila a  zakázky jsme plnili jen s obtížemi. I na další světové výstavě roku 
1878 v Paříži, kde nás reprezentovaly dvoje dvoumanuálové varhany, jsme úspěšně prorazili na světový 
trh přes konkurenci několika vynikajících francouzských firem. Velmi silně zapůsobilo uznání členů 
pařížské poroty, předpovídající naší výrobě dobrou budoucnost. Doma jsme v zasklené skříni vystavili 
několik cenných trofejí. Byla to medaile za pokrok z Vídně, zlatá medaile, diplom francouzské Národní 
akademie a rakouský císařsko-královský Záslužný kříž s korunou.

Bylo jasné, že nás čeká zavedení tovární výroby s  větším počtem zaměstnanců a  novým 
technickým vybavením. Tehdy se v Krnově mezi městem a železničním nádražím prostírala ještě pole. 
Tam jsme zakoupili pozemek o rozloze patnáct tisíc čtverečních metrů a v roce 1879 začali stavět tovární 
objekty. Za pět let byl v provozu pracovní sál pro sto dřevoobrábějících dělníků, kližárna, místnosti pro 
montéry, ladiče, kovolitce, výrobce harmonií, sál pro stavbu varhan, sušárna a skladiště dřeva. Dílny byly 
vybaveny moderními stroji s větším výkonem. Všechno, i elektrické dynamo, bylo poháněno vlastním 
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parním strojem o třiceti koňských silách. Před výrobními provozovnami byla postavena jednopatrová 
správní budova. Aby již při příchodu k továrně Bratři Riegrové vznikl příznivý dojem, byl pořízen plot 
a hlavní vstupní brána z dílny uměleckého kovářství. Starali jsme se i o své zaměstnance. U továrny měli 
svůj obytný dům a při onemocnění dostávali peněžní podporu z tovární nemocenské pokladny. 

Až do roku 1880 pokračovala spolupráce otce Františka s námi. Po pěti letech odpočinku tento 
zakladatel varhanářství v Krnově dne 29. ledna zemřel. Jemu věnuji svou vzpomínku, protože se přičinil 
o to, že se jménem Krnov bývá spojována umělecká výroba varhan. 
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 ² F R A N T I Š E K  K Ř I Ž Í K

Já patřím k těm, kteří do Krnova přišli odjinud, až z Plánice u Klatov. Tam jsem dne 8. července 
roku 1847 spatřil světlo světa. Bylo to v malém domku, krytém šindelem a doškovou střechou 

s netřeskem, chránícím proti blesku. Poměry naší rodiny byly více než skromné. Můj otec živil rodinu 
ševcováním. Ale na vesnici nebylo tehdy tolik příležitostí opravovat obuv a  tak se i maminka snažila 
vydělat pro nás nějaký ten krejcárek. Chodila každý den dvě hodiny pěšky do Klatov. Tam nakoupila 
u pekaře rohlíky, naložila je do nůše a nesla je na zádech domů. Prodávala je u nás, v Plánici. Nekupovali 
je všichni, byla to vlastně pochoutka, něco lepšího než obyčejný chléb. Samozřejmě, že i my, děti, jsme 
musely při práci pomáhat. Přes náš skromný život bylo mé dětství, prožité uprostřed přírody velmi pěkné.

Navštěvoval jsem školu v místě a pak hlavní školu v Klatovech. Rodiče řešili otázku, co se mnou 
dál. Tu si maminka umínila, že se poradí se svým bratrem, žijícím ve Vídni a tedy světa znalým. Protože 
neměla moc peněz, vydala se na cestu pěšky. Občas ji někdo z dobrých lidí svezl povozem, až po několika 
dnech se ohlásila u překvapeného bratra. Ten se důkladně vyptával na mne, na mé záliby, schopnosti, 
výsledky ve škole a píli. Byla to tehdy doba nástupu nové techniky. Po návratu maminky domů se konala 
ve světnici porada rodiny o mé další budoucnosti. S ohledem na rady strýce bylo rozhodnuto, že půjdu 
studovat do Prahy. 

Absolvoval jsem tam reálku a  nastoupil na techniku. Pobyt v  Praze a  studium stálo hodně 
peněz, kterých doma nebylo. Vyjednával jsem si s rodiči majetných spolužáků jejich doučování. Kondice 
pomáhaly, že jsem se v Praze udržel. Čas pro mé vlastní studium jsem měl většinou až večer a v noci.

Své první zaměstnání jsem našel v práci pro železnici. Hodinářský závod Holub a Kaufmann 
dodával pro železniční tratě signalizační zařízení, zajišťující bezpečnost provozu. Vztah k  železnici 
a možnost lepšího uplatnění mne přivedla k práci na dokončované Moravsko-slezské centrální dráze 
z Olomouce do Krnova a Opavy. Vzpomínám, jako by to bylo dnes, když jsem byl vyřídit své přijetí na 
ředitelství ve Vídni. Navštívil jsem svého strýce a u něj jsme vzpomínali na někdejší cestu mé maminky. 
Na ředitelství jsem měl odevzdat obálku s doporučením, ale bylo to proti mé mysli, abych byl odkázán 
na něčí dobrá slova. Nechal jsem ji ve své kapse a otevřel až potom. Doporučení bylo velmi stručné: 
„Pan Křižík by byl perlou pro telegrafní kontrolu.“ Dne 28. července 1872 jsem byl přidělen jako inženýr 
asistent třetí třídy do Krnova, kde jsem nastoupil 1. srpna. Podmínky byly pro mne příznivé. Obdržel 
jsem roční plat 700 zlatých, možnost volby naturálního bytu nebo 140 zlatých příbytečného a denní dietu 
dva zlaté. 

Železnice nebyla ještě v provozu a jednou mne navštívil majitel vídeňské firmy pan Bela Egger 
s nabídkou zlepšit dosavadní vzdálenostní návěstidlo. Přes den jsem dohlížel na mechaniky, instalující 
kolem trati telegrafní a  zmíněné návěstní zařízení. Přitom jsem prochodil okolí města. Po příchodu 
domů jsem dlouho do noci seděl a  rýsoval svůj první vynález. Poháněcí zařízení jsem umístil do tři 
metry vysokého železného sloupu. Na jeho dno jsem umístil elektrické zařízení, které po dojití závaží až 
dolů otočilo stavěcí terč do polohy pro zakázanou jízdu a současně uvedlo do činnosti zvonek u hlídače, 
zvonící tak dlouho, dokud nebylo závaží znovu vytaženo. Tak bylo odstraněno nebezpečí neštěstí, 
způsobeného nedbalostí obsluhy. Můj nápad se rozšířil a byl zveřejněn v odborném tisku.

Ve svých dvaceti šesti letech jsem se rozhodl pro založení rodiny. Jako pražský student jsem 
navštěvoval taneční hodiny. Tam jsem poznal dceru mlynáře z  Dolů u  Vysokého Mýta. S  ní jsem se 
oženil dne 7. října roku 1872 a nikdy toho nelitoval. Získal jsem ženu, jakých je málo. Žili jsme v bytě 
v Krnově a  já jsem se s chutí znovu zabral do své práce na železnici. Po čase se však ukázalo, že cizí 
prostředí nepůsobí na mou ženu Pavlínu příznivě. Nikoho zde neznala a kolem sebe navíc téměř stále 
slyšela jen němčinu. Českých zaměstnanců tu bylo málo. Jednoho dne se mi svěřila, že by se přece jen 
ráda odstěhovala do Čech. To mne mrzelo, protože jsem byl s prací v Krnově spokojen a měl jsem v hlavě 
mnoho nápadů pro využití elektřiny. Jako blesk zapůsobil dopis ředitelství železnice z Plzně. Tam znali 
mou práci a nabídli ještě lepší podmínky. Tato nabídka a přání mé ženy způsobilo, že jsme se z Krnova 
odstěhovali v srpnu 1873 do Plzně. Předtím jsem obdržel dekret, kterým jsem byl přijat za definitivního 
inženýra-asistenta s ročním platem 900 zlatých a ještě dalšími příplatky.

Bylo to zvláštní. Odcházel jsem z Krnova jen po krátkém, jednoročním působení u Moravsko-
slezské centrální dráhy. I při velkém zaneprázdnění jsem přece jen poznal tento kout Slezska. V neděli 
jsem se zprvu sám a pak i se svou manželkou hodně procházel po okolí a často vystupoval na Cvilín. 
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Během příjemného posezení v zahradní restauraci jsem si prohlížel zelené kopce v dálce s Pradědem 
i  začátek roviny, táhnoucí se k  Opavě a  směrem do Pruska. Občas jsem vyhověl také přání zdejších 
českých usedlíků a přišel mezi ně do hostince za řekou Opavou.

Pak přišly dny loučení a příprav na cestu do Plzně. To již jezdily vlaky na tratích z Krnova do 
Olomouce, Opavy a Hanušovic. Čtvrtá trať právě zahajovala provoz do pruských Hlubčic. Zabalili jsme 
zařízení naší zatím skromné domácnosti do beden a po železnici do Olomouce odjeli z Krnova. Tady 
jsem získal sebedůvěru a chuť k tvořivé inženýrské práci. 
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 ² P E T R  B E Z R U Č

Náš rod Vašků pochází odedávna z Opavska a byl spjat s jeho osudy. I když jsem se dostal do 
světa a pracoval pak na poštách v Místku a v Brně, cítil jsem, že moje kořeny jsou zde. Jako 

synek jsem běhal po kopcích v Háji a chodil na slavné pouti do Hrabyně. Tam jsem s ostatními chlapci 
prožíval pestré zážitky z pouťového prostředí. Od zpěvu procesí, přicházejících se svými předzpěváky 
a vlajícími mariánskými prapory, přes kostel přeplněný poutníky, kolotoče, houpačky, střelnice, hospody 
nabité hosty, sedícími i na zahradě, až po vynikající lák z kyselých okurek za naše poslední drobňáky. 

Pouť ovládla vždy celou Hrabyň. Odpoledne se mladí lidé i my, děti, procházeli po vesnici i za ní. 
Zámek zůstal po naší pravé ruce a lipová alej u svatého Antoníčka otevřela pohled do širého kraje. Dole 
pod námi jsme viděli protáhlé Kravaře a  další vesnice za Opou, v  Prusku. To byl též náš kraj podle 
barvy hraničních kamenů zvaný Na modré. Při dobré viditelnosti jsme dokázali najít v dálce i Cvilín 
s kostelem. Tam byl již jiný kout Slezska, o němž jsem se jako student dověděl, že byl původně také český, 
často sužován vojsky a po třicetileté válce postupně poněmčen. 

Můj další život mne připoutal k Ostravsku a Těšínsku, kde vřely sociální a národnostní problémy. 
Byl jsem vždy milovníkem hor a pravidelným turistou, takže není divu, že mne lákaly Beskydy. Ale ani 
na kraj za Opavou jsem nikdy nezapomínal. Byl drsnější než Pobeskydí, ale stejně tak byl nevykreslený 
a nevyzpívaný, jako ta goralská země. Za mých pobytů v Opavě a u pana Kanclíře v Brance mne lákala 
možnost výletů podél řeky Opavy proti jejímu toku. Již před válkou přibyl k tomu ještě můj soukromý 
důvod, a tak jsem se vydával na cesty za Opavu. Chodíval jsem nezřídka z Opavy do Krnova pěšky, byly 
to jen tři hodiny. Na Cvilíně jsem byl, može být, pětkrát. A chodil jsem tam pěšky z Opavy na Vávrovice, 
Držkovice, Holasovice, Úvalno – tři hodiny. Tož, pravý poutník. I po válce, když Krnovsko zase znělo 
českou řečí, jsem několikrát pobyl v Krnově a pak nahoře na Cvilíně. Procházel jsem se pod starými 
lípami, poznamenanými střepinami za bojů na jaře roku 1945. Poutní kostel s  rozstřílenou klenbou, 
spadlou cibulí jedné věže a rozhledna se slepými okny a dírami po dělostřeleckých zásazích, to byl úděl 
podobný hrabyňskému kostelu. 

Rány se postupně zahojily a v roce 1946 jsem dostal žádost krnovských poštovních zaměstnanců 
o souhlas se zřízením mého památníku s bronzovými deskami na kopci nad hlavním nádražím. Přece 
jen nebylo zapomenuto, že jsem byl také pošťák. Též sokolové z Krnova si na mne vzpomněli a poslali 
pěkný pozdrav. V roce 1947 jsem jim odpověděl:

  „Mám kalamář hrubě mělký, ten už nestačí na znělky.
 Ale šumný pozdrav Vám do Krnova posílám.“ 

K  Vánocům roku 1948 jsem dostal dopis jednoho studenta krnovského gymnázia, který mi 
jménem celé septimy přeje všechno nejlepší i mnoho zdraví. V závěru dopisu byla vyslovena prosba, jestli 
bych nemohl věnovat městu Krnovu své nové verše. Musím se přiznat, že jsem měl z těch mladých radost. 
Jejich prosba byla, pravda naivní, ale upřímná. Poslal jsem do Krnova lístek s reprodukcí barevného leptu 
T. F. Šimona Průhled bránou Mostecké věže v Praze. Psal jsem ho 3. ledna roku 1949 doma v Kostelci 
na Hané a moje hospodyně ho po známém poslala na poštu do Prostějova, odkud byl odeslán 13. ledna 
na studentovu adresu. Stálo v něm: „Milý, jdu již do devadesátky, i nemohu již vyrábět veršů, musíte se 
obrátit jinam.“ Pak jsem vzpomenul svých cest do Krnova a uzavřel: „Pozdravuji Vás i celou septimu 
a přeji Vám mnoho štěstí do mladého života. Vladimír Vašek.“

Měl jsem v krvi putování a turistiku. Jsou známé mé pravidelné túry na Lysou, ale stejně tak rád 
jsem pobýval i na Cvilíně. Již jsem to vzpomínal. I v poválečných letech jsem zjistil, který den je tam 
nejklidnější, kdy nehrozí nával návštěvníků, protože jsem byl na milých a oblíbených místech nejraději 
sám a nepozorován. V tom mi vycházel vstříc pan vedoucí restaurace U krásné vyhlídky a na požádání 
vždy sdělil nejvhodnější den. Tenkrát jsem si vyšlápl nahoru po schodech nebo alejí bílých břízek. 
Občerstvení jsem měl právě u svého přítele v restauraci, kde byl uzavírací den. Na jeho požádání jsem 
jim tam napsal:

 „Jaký to byl šumný den v lesu stíně.
Byl jsem hrubě spokojen na Cvilíně.“
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Můj cvilínský důvěrník dovedl o mých návštěvách mlčet, ale jednou přece jen neodolal vyzvídání 
vedoucího městské knihovny a prozradil mu dopředu naše tajné datum. Ten se domluvil právě s oním 
studentem, autorem psaní, a oba se vypravili nahoru. Byl horký letní den, lidé trávili volno většinou u vody 
a v přírodě a Cvilín byl tichý a opuštěný. Věděli, že se stavím v restauraci U krásné vyhlídky a chtěli mě 
na Cvilíně vidět. Na protější straně cesty si našli lavičku, ukrytou za keři. Tam si sedli a za tichého hovoru 
na mne čekali. Horko způsobilo, že jsem šel do kopce pomalu, odpočíval na místech s pěknou vyhlídkou 
a nijak nespěchal. Ti dva na skryté lavičce již začali být netrpěliví a začínali mít obavy, zda vůbec přijdu. 
Ale přece jen se dočkali. Nic netuše jsem došel k  restauraci svého přítele. Plášť jsem měl přes ruku, 
v ní klobouk a v pravé ruce hůl. Před další procházkou jsem si potřeboval odpočinout. Po smluveném 
zaklepání mně bylo otevřeno a teprve při loučení jsem se dověděl o těch dvou pozorovatelích.

Ty doby jsou už dávno pryč a  já bych chtěl všem, kteří žijí na Cvilíně i pod ním, přát hodně 
šumných dnů.

 
Dozněla slova posledního vypravěče a krnovský starosta poděkoval za pestré příběhy. Všichni zůstali 

sedět mlčky, pomalu se začali ztrácet z mých očí, až jsem poznal, že stojím na měsícem osvětleném zámeckém 
nádvoří vlastně sám.

Postavy krnovských dějin vystupovaly a mluvily jen v mých představách a vzpomínkách. Byly to 
jen obrazy dávno žijících lidí. Proto bylo u nich možno pozorovat zvláštní chování, nadčasový nadhled 
a moudrý přístup. Leccos bylo možná pro nás trochu zvláštní a třeba by mohlo být i podnětem k přemýšlení. 
Vyprávět by mohlo i více osob.

Držme se moudrých slov, suďme jejich činy i autorovu snahu shovívavě a s pochopením. 
Všem lidem dobré vůle přejme opravdu šumné dny. 



v 68 v

C .  M O Z A I K A  Z  K R N O V S K É  H I S T O R I E



v 69 v

 ² N E J S T A R Š Í  O S Í D L E N Í  K R N O V S K A

Od kdy je Krnovsko osídleno člověkem? Kolik času uplynulo od doby, kdy na toto území 
přišel člověk? Hledání odpovědí na tyto otázky není snadné. Stalo se tak totiž v době, z níž 

neexistují ještě písemné záznamy a zprávy. Proto se jí někdy říká předhistorická. Vzácné informace nám 
poskytují pouze hmotné nálezy. 

Stopy po prvním osídlení na Krnovsku nás zavedou do doby, od níž uplynulo již asi 30 000 
let. Po ústupu skandinávského ledovce, pokrývajícího značnou část pozdějšího Krnovska, se podnebí 
postupně oteplovalo. V bahnitém a vlhkém prostředí se kolem řek potulovala stáda zvířat, mezi nimiž 
se vyskytovali také mamuti, nosorožci, bizoni, medvědi a podobně. Začaly se zde usazovat řídké skupiny 
lidí, potravu získávaly lovem zvěře a sběrem lesních plodin. K výrobě nástrojů ve starší době kamenné 
byl využíván pazourek s bílým povrchem, dopravený do těchto končin ledovcem. Nálezy z  této doby 
nejsou časté. Pocházejí ze Cvilína, od pískovny nedaleko silnice Krnov – Opava, z  Hlinky a  Úvalna. 
Medvědí špičák byl nalezen na Cvilíně, u Radimi, mamutí stoličky v Krnově nedaleko bývalé cihelny na 
Hlubčické ulici, v Osoblaze a u Brumovic. 

Osídlení kraje se postupně zvětšovalo. Kolem třetího tisíciletí před Kristem se začínají objevovat 
první zemědělci. Přicházeli od jihovýchodu. Obživu již získávali chovem zvířat a pěstováním plodin. 
Bydleli v  zahloubených podzemnicích nebo v  kůlových domech. V  osadách hospodařili, pekli chléb, 
tkali látky na oděvy a zhotovovali hliněné nádoby. Našly se v Brumovicích a v Osoblaze. V mladší době 
kamenné se stal důležitou surovinou také kámen. Lidé vyráběli již poměrně dokonalé nástroje a zbraně 
z kamene. Používali sekerky, klíny, motyky, sekeromlaty, ostré kamínky pro srpy a podobně. Naleziště 
jsou v Krnově, Brumovicích, Třemešné, Dívčím Hradě, Jindřichově, Osoblaze, Úvalně, Hlince a jinde. 
Úroveň usedlých zemědělců se zvyšuje, a proto hledají útočiště před nájezdy na výšinách za palisádovou 
hradbou. Na Cvilíně bylo nalezeno mnoho kamenných nástrojů, sedm měděných náramků a jantarové 
korálky. To jsou náznaky obchodování. Chráněné útočiště se nacházelo také v místě pozdějšího hradu 
Šelenburku a  na Kosteleckém vrchu postavil lid popelnicových polí kamennou hradbu. Po rozšíření 
bronzu vzniklo sídliště na svahu nad Červeným Dvorem. Byl tam nalezen krásný, rytinami zdobený 
bronzový štít, který kdysi chránil pás bojovníka. Je uložen ve Slezském  muzeu v Opavě. Začátkem 19. 
století tam bylo odkryto množství hrobů s tisíci nádobami se zpopelněnými pozůstatky. Byly bohužel na 
místě zničeny a pouze menší množství předmětů bylo uchováno v muzeích v Krnově, Opavě a Těšíně. 
Velkým pokrokem bylo používání železa. V té době byla nedaleko sebe v okolí pozdějšího Krnova tři 
sídliště ve vyšších polohách kopců. V místě pozdějšího Šelenburku se lidé bránili za dva a půl kilometru 
dlouhým valem z hlíny a kamene, zpevněným dřevěnou konstrukcí. Obdobně tomu bylo na Cvilíně a na 
Kosteleckém vrchu. Tato soustava opevnění ovládala celé údolí. Doplňovalo je zemědělské zázemí. Jde 
o archeologickou zvláštnost, vyskytující se pouze na Krnovsku. 

 V posledních staletích před Kristem byl zdejší zemědělský lid podroben bojovnějšími Kelty. 
Jejich nejbližší sídlo bylo doloženo ve Vávrovicích a v Ketři v polské části Slezska. Na území Krnova byly 
dochovány jejich dva železné hroty. 

Od šestého století po Kristu je Krnovsko osídlováno slovanským kmenem Holasiců. Jejich 
ústřední hradisko bylo zřejmě v Holasovicích a jedno z pěti dalších bylo předchůdcem hradu Cvilína. 
Zůstaly tam po nich hliněné střepy, železná sekerka s  tulejkou, talíř, apod. Jiné obranné hradiště ze 
sedmého století bylo u osady Víno, pod kótou 524, zemědělská slovanská usedlost byla odkryta také 
v Úvalně. Další slovanské osady se nacházely ve Slezských Pavlovicích, Hlince a v Dívčím Hradě. Tak 
vznikly pro další staletí základy trvalého osídlení podél řek a na úrodných hnědozemních půdách.



v 70 v

 ² C V I L Í N S K É  K A M E N Y

K  nejnavštěvovanějším místům v  Krnově náleží Cvilín. Je tak zajímavý, že by o  něm bylo 
možno vydat celou knihu. V článku o nejstarším osídlení Krnovska jsme poznali, že zde žili 

lidé již na konci starší doby kamenné. Úrodné sprašové půdy v povodí řeky od Krnova přes Opavu až 
k Hlučínu poskytovaly velmi dobré možnosti k obživě. Nelze se divit, že počet jeho obyvatel postupně 
stoupal. 
 Až se budete procházet po Cvilíně, využijte možností zasnít se a  představit si jeho minulost 
v mladší době kamenné před pěti až čtyřmi tisíci lety. Tehdy sem přišli noví obyvatelé z jihovýchodu. 
Usadili se a zabývali se zemědělstvím. V údolí pěstovali pšenici, ječmen, hrách, čočku a chovali vepřový 
dobytek, tura domácího, ovce a kozy. Lov a sběr plodin doplňovat výsledek jejich zemědělské činnosti. 
Uměli vyrábět hliněné nádoby a tkát hrubé látky z vlny, lnu a konopí. Bydleli v jednoduchých dřevěných 
chatách v místech získaných žďářením lesa.

Řídké zemědělské osady doplňovala a chránila výšinná hradiska. Je prokázáno, že v okolí Opavy 
byla dvě – v  Hradci a  na Cvilíně. Jeho poloha kolem nadmořské výšky 437 metrů nabízela možnost 
ovládat okolní údolí, řeky a lesy. To by však nestačilo, kdyby tam chyběla voda. Zvláštní uložení břidlic 
umožňuje, že zde vyvěrá pramenitá voda i v době sucha. Půjdete-li někdy po okružní vrcholové cestě, 
můžete si představit, že na jihozápadním, východním a západním úbočí kopce bylo dvanáct zastřešených 
obytných jam. Byly zahloubeny jen málo, protože pod dvaceti centimetry hlíny byla tvrdá skála. Nad 
plytkými prohlubněmi stály dřevěné přístřeškové chaty. Mezery mezi trámy kryla hliněná mazanice. 
Pravoúhlé půdorysy měly rozměry 3 x 4 až 5 metrů. Čela chat ležela na vrstevnici. V jámě byla pec na 
dřevěné uhlí. Byly používány hnědé až cihlově červené hliněné nádoby, zdobené trojúhelníkovými nebo 
půlměsíčkovými vzory, vtlačenou linkou a  ovály pod okrajem. Obilí bylo drceno kamenem z  dioritu 
na břidlicové desce. Každodenní práci sloužily kamenné sekery, nože, čepele, škrabky, struhadla, dláta 
a bodce. Maso se opékalo na stojanovém rožni, voda se uchovávala v cisterně, vyhloubené v kamenitém 
podloží. Na dně ležel jaspisový kámen. Pro jídlo byly používány hrnce, mísy a šálky.

Cvilínské kamenné sídliště s hradištěm vynikalo zvláště existencí dílny na nástroje z pazourku, 
hlavně hroty šípů a sekerky z křemene. Bylo chráněno šlakovitým valem. Vznikl z kamenů položených 
na sebe bez malty a spečených k sobě zvenčí silným ohněm. Na vyvýšenině (vlevo od dnešního kostela) 
bylo kultovní místo. Svědčí o tom nalezená keramická soška býka, symbolizující plodivou sílu, a posvátná 
studánka jižně od ní. V zahloubených chatách byly používány přesleny, vřetena a jednoduchý stojan pro 
tkaní. K vydávání zvuků a signálů sloužil čtyřboký kámen s otvory. 

Po mnoha staletích lidé poznali výhodné vlastnosti kovů a  zvládli jeho zpracování. Doba 
kamenná byla vystřídána bronzovou. Pozůstatky po ní zůstaly na cvilínské půdě. V 19. století při orání 
pluhem bylo nalézáno mnoho předmětů z doby kamenné a ve cvilínských hospodách jich měli uloženo 
v bednách značné množství. Pazourek, nalezený po tisíciletích měl na povrchu porcelánově bílou patinu. 
Vznikla dlouhým pobytem blízko povrchu země a působením světla a povětrnostních vlivů. Nechyběly 
ani kousky jaspisu. Část nálezů je uchována v krnovském a opavském muzeu. Zanikl též kamenný val, 
používaný ještě v rakousko-pruské válce v 18. století. Kameny z něho si později lidé brali do základů 
domků a posloužily také při stavbě silnice z Opavy do Krnova. Zůstalo jen málo dokladů o cvilínské 
době kamenné.
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Slyšíme-li dnes o bronzu, jedná se většinou o získání sportovní medaile za 3. místo v mistrovství 
či v soutěži.  Člověk poznal a používal tento kov již před tisíciletími. Přechod od doby kamenné 

k době kovů je spojen s používáním mědi. Ta se ale pro svou měkkost příliš nehodila k výrobě nářadí 
nebo ozdob. Na jižním úbočí Cvilína bylo nalezeno sedm otevřených měděných náramků a také sekerka 
dlouhá 127 mm s ostřím o délce 38 mm. Lidé zjistili, že přidáním menšího množství cínu vznikne tvrdší 
kov – bronz. Zkušenosti s jeho výrobou a zpracováním přinesly lepší nářadí, zbraně a ozdoby. Výrobky se 
směňovaly a prodávaly. Pomáhaly tak rozvoji obchodu. Rostl též počet obyvatel sídlišť. Bronzovou dobu lze 
časově zařadit mezi léta 1 800 až 700 před Kristem. Její počátky bývají hledány v Orientu a ve Středomoří. 
I do našeho kraje přišli zkušení a zruční lidé z jihu a západu a usadili se tu. Nálezy odlévacích forem na 
Cvilíně vypovídají o tom, že i tady byl odléván a zpracováván bronz. Co zde bylo z bronzu nalezeno? 
K nejkrásnějším a nejvýznamnějším předmětům náleží oblý pancíř bojovníka, chránící jeho pas. Je 32 
cm vysoký a 31,5 cm široký. Jeho tvůrce prokázal mimořádné umělecké vlohy, neboť ho bohatě ozdobil 
geometrickými ornamenty z bodů, čar, gravitovaných kružnic, soustředných kruhů a polokružnic. Bývá 
publikován v historických pracích a je uložen ve Slezském zemském muzeu v Opavě. I ostatní předměty 
svým zpracováním a vzhledem potěší. Bylo nalezeno několik bronzových jehel. Jedna z nich, dlouhá 20,5 
cm, má šnekovitě zatočenou hlavu a jsou v ní vyryty spirálovité čáry. Nádherná jehla o délce 28 cm má 
nahoře 3 cm širokou závitkovitou hlavu, je zdobená rytými liniemi a u špice girlandovými ozdobami. Jiné 
s plochou hlavou jsou jednodušší. Obráncům sloužil ve zlomku dochovaný bronzový hrot kopí. Cvilínští 
tvůrci nezapomněli ani na ženy. Vyrobili pro ně ze silnějšího drátu pletené náramky a spirály pro ozdobu 
paží. O domácí výrobě bronzových předmětů nás přesvědčují nalezené odlévací formy. Archeologové 
zde našli kamennou destičku z mastce. Bronz se v ní odléval do pětačtyřiceti polokulatých jamek, dalších 
deseti s menším poloměrem a tří větších prohlubní. Jiná forma byla z jemného pískovce s vyhloubeným 
prstencovým kruhem a  prohlubní ve tvaru šipky. Našel se i  tyglík na tavení kovu. Je zřejmé, že na 
Cvilíně byla významná dílna pro zpracování bronzu. Podobné nálezy pochází z Holasovic a Opavy. Na 
rozdíl od těchto míst však byl Cvilín chráněn struskovitým, spečeným kamenným valem. Jeho počátky 
zřejmě sahají do pozdní doby kamenné. Byl dlouhý 500 metrů a široký tři metry. V neklidných dobách 
byl udržován a  vylepšován. Kameny byly spečeny žárem, který vznikal pálením dřeva z  jedlí, smrků 
a borovic. Val obklopoval sídliště i dílny a jeho čelo směřovalo proti východu. Zbytky opravili Prusové 
za slezských válek. Kameny z něj nahradily těžbu z kamenolomů ve 30. a 60. letech 19. století pro stavbu 
silnice z Opavy do Krnova a Petrovické ulice. Posloužily též při budování železnice v 70. letech 19. století. 
Naprosto jedinečnou archeologickou zvláštností je skutečnost, že Krnovskou kotlinu obklopovala tři 
takováto opevněná výšinná sídliště. Mimo Cvilín byla ještě na místě pozdějšího středověkého hradu 
Šelenburku a na Kosteleckém vrchu.

Rukodělná a umělecká tvorba na území dnešního Krnova má tedy tisíciletou tradici. Pravěcí lidé 
ze Cvilína dbali již tehdy nejen na užitnou, ale i na uměleckou hodnotu předmětů. Jejich krása by i dnes 
potěšila naše oko. 
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Naše město má několik názvů – český Krnov, německý Jägerndorf, latinský Carnovia a polský 
starší Karniów a novější Krnów. Nejstarší z nich je podle historického doložení Krnov, který 

se ve tvaru KYRNOW nachází v  listině českého krále Václava z 27. dubna 1240. V ní daruje klášteru 
v Tišnově „újezd lidově zvaný Kyrnow, v kraji holasovickém“. Mnozí čtenáři si vzpomenou, že jsme v roce 
1990 slavili 750. výročí jména Krnov.2 

O  třináct let mladší je historická zpráva, dokládající německý název. Roku 1253 zakládá 
podkomoří Beneš ze Cvilína město Horní Benešov. Mezi svědky privilegia je uveden fojt Sigfrid z Krnova 
– Sifridus advocatus de Jegerdorf. Nedávno tedy uplynulo 740 let od prvního výskytu německého názvu 
Krnova. Tvar Jegerdorf se nachází také o něco později v listináři neuvedené české královny „in Jegerdorf 
civitas“ a  na pečeti města Krnova ze 16. června 1311. Německá forma prošla několika změnami od 
původního Jegerdorf přes Jegerdorph, Jegirdorf, Jegrdorf, Jegendorf, Jegerdorf až po konečné Jägerndorf.

Původní uživatelé jmen Krnov a Jägerndorf nám nezanechali žádnou zprávu o tom jak je vytvořili 
a proč. O jejich významu můžeme vyslovit pouze pravděpodobné domněnky. České jméno Krnov asi 
vyjadřovalo ještě před získáním městských práv Krnóv (Krnův) majetek, dvorec, statek či hrad. Jeho 
jméno Krn bylo odvozeno pomocí kořene krn a přivlastňovací přípony ov. Německý název Jägerndorf 
zní v překladu jako ves lovců. Někteří vykladatelé jeho vzniku se domnívají, že v prostoru mezi dvěma 
řekami ještě před vznikem města stávala taková vesnice. Doklady o tom však neexistují. Jiní tvrdí, že jde 
o název přenesený do našich končin německými kolonisty ve 13. století. Ani zde ale nenajedeme jistoty. 
Nevíme ani, jestli lovecké rohy ve znaku města Krnova souvisejí s názvem Jägerndorf. 

Latinské a polské jméno bylo odvozeno od českého. Jistě bychom si přáli, aby jméno našeho 
města v jakékoliv formě vyvolalo vždy představy příjemné, lákající k jeho návštěvě. 

 

2 Datováno roku 1995.
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Ke konci 15. století bylo Krnovské knížectví považováno za uvolněné léno české koruny. Král 
Vladislav je, včetně Hlubčicka, postoupil svému věrnému služebníku a  příteli pánu Janu 

Šelenberkovi z Kosti. Učinil tak před pěti stoletími svou listinou vydanou dne 3. října 1493. Připomeňme 
si, jak přenesl svá práva na město Krnov, hrad Cvilín a  celé knížectví nejvyššímu kancléři českého 
království.

„My, Vladislav, z boží milosti král český a uherský etc…..oznamujeme tímto listem přede všemi, 
že za věrné služby podáváme vysoce urozenému Janu ze Šelenberka……hrad Cvilín, město Krnov a   
knížectví téhož jména, jež nám přísluší se všemi dvořany, duchovními a lidem, leníky, lenními dvory, 
cennostmi, solivary, doly, se všelikými horami a kovy, a údolími, poplužními dvory, vesnicemi, mýtinami, 
chrastinami, oborami, lovy, s řekami a potoky atd…. dáváme do dědičného držení………z moci královské 
v Čechách a jako vévoda slezský silou tohoto listu a přivěšenou naší pečetí královskou stvrzujeme.“

Po přečtení několika půl tisíciletí starých úryvků královské listiny si ještě uveďme, jak Jana 
Šelenberka charakterizoval Bohuslav z Lobkovic. „Postava jeho je vznešená a jakousi zvláštní velebnost 
jeví jeho tvář. Vtip jeho jest ostrý, paměť věrná ve všem. Bez něho věc důležitá se žádná nevyjednává, 
v soudu zemské slovo jeho platí za důkaz.“ Na Krnovsko si však zároveň činila nárok kněžna Barbora 
Krnovská, sestra knížete Hanuše, kterého zapudil uherský král Matyáš a zbavil ho Krnovského knížectví. 
Spor byl obratně vyřešen sňatkem její dcery se synem Jana, Jiřím ze Šelenberka, který pak vykonával 
vládu v Krnově. Mimo jiných činů nechal též opravit a znovu opevnit poškozený hrad Cvilín, od té doby 
zvaný též Šelenburk. 
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 ² O  K N Ě Ž N Ě  B A R B O Ř E  K R N O V S K É

V  Krnovském knížectví panovali od 14. století potomci vévody Mikuláše z  vedlejší větve 
přemyslovské. V roku 1474 uherský král Matyáš dobyl Krnovska a ve stanu u Albrechtic 

dne 30. srpna převzal od podrobeného krnovského knížete Hanuše IV. česky psanou listinu o odevzdání 
malého knížectví, které mu za jeho tažení kladlo odpor. 

Když Matyáš v  roce 1490 zemřel, převzala vládu nad Krnovskem Hanušova sestra Barbora 
Krnovská, poslední Přemyslovna v tomto knížectví. O vládu se dělila se svým manželem Janem z Osvětimi. 
Český král Vladislav jejich vládu neuznával a udělil 3. října 1493 „Cvilín, město Krnov a zámek a celé 
knížectví“ jako odumřelé léno Janu ze Šelenberka. Fakticky však pokračovala vláda Barbory a Jana. Po 
smrti Jana Osvětimského provdala svou dceru Helenu Jiřímu, synovi Jana Šelenberského, a tím byl spor 
o vládu vyřešen. Moudrá kněžna vládla nejdříve sama, pak spolu s Jiřím a nakonec předala vše svému zeti. 
Král roku 1506 oficiálně potvrdil, že Jiří je pánem Krnova, Hlubčic, Vladislavi, Bruntálu, zámku Cvilín 
a Benešova s knížecími právy, báňskými díly a právem razit minci, tak jako jeho předchůdci. Barbora 
Krnovská zemřela kolem roku 1510. Předtím vydala v Krnově několik listin, které nám umožňují poznat, 
jak tehdy, před pěti sty lety zněla krnovská čeština. V městském archivu ve Vratislavi byla uložena jedna 
z nich, ve které slibuje věrnost a poddanost králi Vladislavovi. Uveďme alespoň malou ukázku z ní : „…
panu Vladislavovi Uherskému a Českému králi, pánu našemu milostivému a dědičnému Jeho Královské 
Milosti slíbili jsme věrni a poddaní a poslušní býti….., že se ješče k tomu též přiznáváme, že se k JKM 
ve všech věcech mieti chceme a tímto listem slibujeme tak, jakož předkové naši předkóm JKM králóm 
českým, pánóm našim dědičným přísahali a  slibovali bez umenšenie. Tomu na svědomie pečeť svú 
vlastní k tomuto listu našemu přitisknúti jsme rozkázali. Jenž dán a psán v Krnově v pondělí den nového 
léta annorum domini MCCCCXCVIII“.

V  jiné listině je uvedeno „Protož znamenavše věrnú a  stálú službu urozených, statečných, 
slovútných zeman a  manuov našim milých…..z  milosti našie kniežecie jakožto paní jejich dědičná 
svobody jejich a listy, nadání a tudiež všechny dobré a zvyklé obyčeje, kteréž mají od předkuov našich 
pánuov Krnovských a kterýchž jsú užívali až do sie chvile, potvrdili jsme…..“ A dále „…....list, jenž jest 
dán a psán v Krnově, ve čtvrtek před svatým Řehořem od narozenie syna božieho tisecieho čtvrstého 
devadesátého osmého léta počítajíc.“

Až půjdete kolem krnovského zámku, vzpomeňte, že na jeho místě stával kdysi zámek 
přemyslovský a v něm zněla čeština. 
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 ² S T A L E T Ý  Č E S K Ý  Z Á P I S

Krnovsko bylo osídleno českým obyvatelstvem asi od 6. století, kdy se zde usadil kmen 
Holasiců. Jazyk našich předků z té doby neznáme. Již nikdy se nedovíme, jak mluvili. Při 

pátrání po nejstarším písemném záznamu češtiny na Krnovsku se dostaneme až k roku 1419. Nachází se 
v zemských deskách krnovských.

Co to byly zemské desky? Patří k nejcennějším písemným památkám u nás. Jsou to soubory 
zápisů v úředních knihách, které vyplynuly z jednání zemských sněmů a soudů. Zapisovaly se do nich 
převody majetku a statků šlechticů. Aby byly uchovány na dlouhou dobu, byly vloženy do pevných desek 
chránících dobře uvnitř vložené pergamenové a papírové listy. Zemské desky tvoří rukopisy nesporného 
soudnictví. V roce 1989 byly prohlášeny kulturní památkou. Jsou v našich zemích poprvé doloženy od 
roku 1303. V Olomouci a v Brně od roku 1348. V Krnově byly zavedeny podle moravského vzoru po vzniku  
samostatného Krnovského knížectví v roce 1377, ale první, které se dochovaly, pocházejí z roku 1404. 
Nejstarší záznam je psán německy s uvedením letopočtu MCCCCIIII. Začíná „Já, Jan Kochinmeister, 
hejtman a komoří krnovského území a já, Martin z Držkovic, cudař (tj. soudce) a Petr, písař cudy (soudní 
písař) s jinými svědky oznamujeme veřejně, že….“. Desky byly střídavě vedeny latinsky a německy, ale 
brzy byla do deskových zápisů zavedena také čeština. Stalo se tak od roku 1426. Výklad latinských zápisů 
vedl totiž někdy ke sporům. Zavedení češtiny v Krnově předběhlo dokonce Moravu a Čechy, kde se české 
zápisy objevují až od roku 1480.

S první českou písemnou památkou se na Krnovsku setkáváme ale již dříve, roku 1419. Tehdy byl 
zapsán nález pro bližčického fojta Mikuláše. Jeho větší část je česká. „Item Nicolao judici in Bleyschicz 
przysuzeno deset hrzywen na Nasile, že Wilem nestal k sudu….“ Obě uvedené vesnice Bližčice i Nasile 
leží nedaleko Krnova a patří dnes k Polsku. Čeština na Krnovsku proniká do úředních jednání do doby 
krále Václava IV. Zasloužila se o to zdejší drobná česká šlechta v čele se zemským sudím Krnovského 
knížectví Bartošem z Držkovic.

Zemské desky byly zprvu uloženy na radnici v  Krnově, pak v  zámcích nejvyšších zemských 
úředníků a později v krnovském zámku. Byly psány na papíru a vázány v pergamenové, kožené nebo 
sametové vazbě. Byly zdobeny namalovaným znakem nejvyššího komorníka knížectví. Prvním z nich je 
štít se zavinutou střelou z erbu Jindřicha Tvorkovského z Kravař, který je dodnes znakem města Kravař. 
Čeština byla úředním jazykem na Krnovsku do roku 1666.

Český záznam z roku 1419 je velmi stručný, ale v našem regionu pro své stáří téměř šest set let 
velmi důležitý a vzácný. 
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 ² J A K  S E  K R N O V A N É  O B L É K A L I 

P Ř E D  Č T Y Ř M I  S T A L E T Í M I

Při procházce středem města vidíme staré měšťanské domy, v jejichž zdech je zapsána historie 
mnoha staletí. Žili v nich kdysi lidé se svými radostmi i starostmi. Možná, že jste se pokusili 

si je představit. Povšimněme si, jak se tehdy v Krnově, v 16. století oblékaly ženy - ale také muži. V té 
době ještě neexistovala fotografie, a tak musíme hledat jiné způsoby zobrazení. Dochovala se dvě a ta 
napomohou naší představivosti vrátit se o čtyři staletí zpět.

Koncem padesátých let jsem navštívil s tehdejším správcem krnovského muzea panem Karlem 
Dlouhým staveniště tělocvičny při 1. základní škole na Dvořákově okruhu. Čerstvě vykopané základové 
rýhy totiž vedly přes zasypaný příkop u bývalých městských hradeb. Tam kdysi krnovští hrnčíři odhazovali 
do střepniště výrobky, které se úplně nepovedly. V  zemi ležel poškozený kachel, určený původně na 
kachlová kamna. Odborníci určili, že pochází ze 16. století. Má načervenalou barvu. Před polevou jeho 
povrchu glazurou došlo k poškození a řemeslník ho proto vyhodil. Nebyl vsazen do kamen, zůstal čistý 
a je téměř celý zachován. Byl objednán asi do výpravné měšťanské místnosti. Hrnčíř na něm plasticky 
zobrazil ženu v renesančním oděvu. Má těsně přiléhající šaty zdobené širokým, členitým nákrčníkem, 
nařasenými rukávy a na hlavě zdobenou pokrývku, zakrývající úpravu vlasů. Poněkud doprava skloněná 
hlava a mírný, zasněný výraz tváře působí dojmem portrétu konkrétní ušlechtilé osobnosti. Ruce jsou 
položeny na sobě, opírají se o látku. Z pozadí postavy vystupují klenuté sloupky. Celý reliéf je vsazen do 
čtvercového rámu. Po opravě byl zajímavý kachel uložen do sbírek krnovského muzea. 

Obtížnější bylo najít zobrazení s mužským oblečením ze stejné doby. V archívu města Krnova je 
uložena kniha kupních smluv z roku 1566. Na deskovém obalu knihy je do kůže vtlačen portrét městského 
písaře, zabraného do práce u psacího stolu. Na hlavě má vysokou čepici ve tvaru koruny. Kabátec má 
úzký límec a nahoře baňaté dlouhé rukávce. Kalhoty končí nad koleny, jsou bohatě řaseny střídajícími se 
dvěma vzory. Na nohou má nataženy dlouhé punčochy. Vlasy jsou zastřiženy krátce k uším a v obličeji 
vidíme vous a bradku, tak jak se nosí i dnes. Muž píše husím brkem, před popisovaným foliantem je 
kalamář a posýpátko s pískem. Okno s čočkovitými skly je pootevřeno. Vpravo od něj stojí kachlová 
kamna. Naproti písaře je lavice pro návštěvníky. Pod obrázkem je zobrazen znak města Krnova. Oba 
obrázky jsou obklopeny trojitým rámkem. Vnitřní část má stylizované listy, střední květinové kalichy 
a  vnější listy, medailony s  mužskými hlavami a  štíty. Neznámý mistr nám zanechal dokonalou práci 
z období vrcholné renesance, dokazující ruční uměleckou práci v Krnově.

Oblečení muže i ženy z Krnova odpovídají stylu renesančního období, jsou však pro nás cenné 
pro svou dokumentační i uměleckou hodnotu z prostředí našeho města. 
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 ² K R N O V S K Ý  D I P L O M A T  E V R O P S K É H O  V Ý Z N A M U

O markraběti Janu Jiřím Krnovském bylo již napsáno dost v historické literatuře a byl o něm 
i  článek v  Regionu. Je to osobnost, která i  dnes upoutává pozornost svým pohnutým 

osudem. Jeho složitý portrét můžeme ještě doplnit o dvě zajímavé okolnosti.
Pozoruhodná byla jeho slavná svatba 14. června 1610. Je málo známo, že při této příležitosti 

vystupoval před ním a Emou Kristýnou Würtemberskou soubor kočovné divadelní společnosti Ralpha 
Reeveho. Je to první zpráva o  divadle v  našem regionu. Hrála skupina herců z  Německa, kterým se 
říkalo „angličtí“, protože předváděli hry přeložené z angličtiny do němčiny. Účinkovali před vznešeným 
publikem z krnovského zámku. Ohlas nebyl příliš velký, neboť dějové náměty byly vzdálené zdejšímu 
prostředí a  způsob podání byl cizí. „Angličtí herci“ hráli podle vzoru komedie dell´arte, u  nás ještě 
neznámé s  nezažitým stylem. Po ukončení pompézní svatby putovali krajem dále a  pak vystupovali 
i v Opavě. 

Vláda Jana Jiřího Krnovského se potýkala stále s  většími potížemi. Po urovnání jeho sporu 
s městy Krnovského knížectví o prosazování kalvinismu se stále zostřovaly rozpory tohoto příslušníka 
rodu Hohenzollernů s habsburskými císaři na českém trůnu. Ti se snažili zastavit šíření stále většího 
vlivu braniborských markrabat ve střední Evropě. Neuznávali regulérnost držení Krnovska Janem Jiřím. 
Proto hledal spojence pro vytvoření protihabsburské koalice. Již v roce 1607 navázal prostřednictvím 
krnovského zemského hejtmana Hartvíka ze Stittenu spojení s čelným představitelem moravské šlechty 
Karlem starším z  Žerotína. Oba protivníci katolického tábora byli nazýváni „podněcovateli všech 
protihabsburských piklů v mocnářství“ a „zjevnými nepřáteli“. Výsledkem jednání, rozšířeného i o další 
představitele opozice, bylo uzavření obranného česko-slezského spolku 13. července 1609. Dva roky nato 
byl jmenován Jan Jiří vrchním velitelem vojenských jednotek ve Slezsku. Jako sekretář protestantské 
Unie byl v letech 1614-15 pověřen uzavřít dohodu mezi stavy zemí habsburské monarchie a německých 
protestantských zemí. Vyjednavačem byl opět Hartvík. Začátkem března 1615 přijel do Dřevohostic 
konzultovat s  Karlem starším z  Žerotína plán na vytvoření velké aliance. Tajné jednání trvalo tři 
hodiny. Hlavním cílem bylo odstranění habsburské dynastie. Nedošlo k úplné shodě názorů. Žerotín 
byl proti válečnému tažení, jak ho prosazoval Jan Jiří Krnovský a Kristián z Anhaltu. Chtěl především 
diplomatická jednání a k povstání stavů a válce se přikláněl pouze v krajním případě. Dalšího spojence, 
sedmihradského Bethlena Gábora, podezříval z nespolehlivosti. Jednání mezi Janem Jiřím Krnovským 
a Karlem starším z Žerotína po návratu Hartvíka do Krnova ještě pokračovala písemnou formou. 

Po povstání českých stavů a  bitvě na Bílé Hoře události nabraly rychlého spádu. Jan Jiří stál 
v čele několikatisícového vojska. Ani po roce 1620 nevzdal boj s Habsburky. Probil se severovýchodní 
Moravou a Valašskem na Slovensko s úmyslem spojit se s Bethlenem a udeřit na Vídeň. Potvrdila se však 
jasnozřivost Karla staršího z Žerotína o jeho nespolehlivosti. Krnovský zůstal v boji opuštěn a 24. března 
1624 v Levoči zemřel. Ve Vídni přijali tuto zprávu radostně. 

Krnovský markrabí, který se na svých mincích tituloval „dux carnoviensis“, významně ovlivňoval 
první fázi třicetileté války v  Evropě. K  jeho významu přispělo již dříve zprostředkování úspěšného 
vyjednávání o míru mezi polským králem a Řádem německých rytířů v severním Polsku. Byl prvním 
z Hohenzollernů, který si zvolil za své sídlo krnovský zámek. Osud ho zavál do mnoha krajů a Krnovské 
knížectví mu bylo zkonfiskováno ve prospěch Karla z Lichtenštejnu. Význam Jana Jiřího Krnovského pro 
17. století není ještě plně doceněn.3 

3 V roce 2005 vyšla odborně fundovaná kniha doc. Fukaly Jan Jiří Krnovský.
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 ² M I N O R I T É  V  K R N O V Ě

Při zakládání středověkých měst bývalo zvykem, že uvnitř hradeb bylo vymezeno místo pro 
klášter. V Krnově, který získal městská práva kolem poloviny 13. století, se usadili nedaleko 

Opavské brány Menší bratři Řádu svatého Františka. Přesné datum, kdy se tak stalo neznáme, neboť 
nejstarší listiny týkající se minoritů, shořely při požáru kláštera roku 1646 a znovu při největším požáru 
města 1. dubna 1779. Podle starých rukopisů byl klášter založen v době vévody Mikuláše I. v sedmdesátých 
letech 13. století. První dar ke zvelebení je zaznamenán ke 4. prosinci 1386, kdy připsal svůj díl výnosů 
z Pešíkova mlýna v Bavorově tamní farář kvardiánu minoritů Velikovi. Darování potvrdily kněžny Eliška 
a Anežka, řádové sestry kláštera v Ratiboři. Jan Spatzier ve své sbírce listin zaznamenal, že ještě v 19. 
století dostávali minorité ze mlýna ročně šest měřic žita. Další výnosy šly z lesa u Milotic darovaného roku 
1451 Pavlem z Lichnova v latinské listině „mnichům kláštera v Krnowie“. O ochuzení kláštera se přičinil 
markrabí Jiří, který roku 1533 nařídil purkmistrovi a městské radě, aby z něj vybrala všechny vzácné 
věci z pokladu, klenoty a mešní roucha. Při zavádění luteránství upadli minorité v nemilost krnovské 
vrchnosti. Maškarní průvod, vedený stolařem Hansem Unverdobenem, vpadl do kláštera a mniši byli za 
hrubého pokřiku z Krnova vyhnáni. V kapli minoritského kostela byla zřízena stolařská dílna, v kostele 
uskladněno obilí a  v  klášteře umístěn špitál a  mincovna Hohenzollernů. Ani císař Ferdinand svým 
dopisem nic nezmohl, když markrabí prohlásil „Král mi nemá co poroučet“. Klášter byl obnoven teprve 
po devadesáti letech. V 17. století mu bylo povoleno postavit na Cvilíně dřevěnou kapli a později i poutní 
mariánský kostel.
 Krnovský konvent byl nejen duchovním střediskem, ale také místem, odkud se šířilo vzdělání. Měl 
své vlastní studium, jemuž sloužila bohatá knihovna a sbírka rukopisů. Když byla výnosem Marie Terezie 
zřízena v Krnově v roce 1780 hlavní škola, učili v ní hlavně minorité. Mezi příslušníky minoritského řádu 
v Krnově bylo několik významných osobností. Patřil k nim například Mikuláš z Kozlí. Stal se roku 1421 
sakristiánem v Krnově. V univerzitní knihovně ve Vratislavi jsou jeho rukopisy, obsahující též latinské, 
německé a české písně. Mají názvy Zdrávas královno, Stala se jest věc divná, Den vzkřiešenie a světská 
Chci já na pannu žalovat. Jeho zásluha spočívá v tom, že pomohl pronikání české ranné humanistické 
kultury do Slezska. S krnovským konventem minoritů je svázán i otec známého dramatika Jana Nepomuka 
Nestroye (1801-1862), který je autorem více než šedesáti her a frašek. Otec Jan Nestroy osiřel a aby mohl 
dostudovat, vstoupil s dalšími čtyřmi mládenci v roce 1781 do Řádu minoritů v Krnově a přijal řádové 
jméno Florián. Svá studia však v Olomouci nedokončil a v krnovském katalogu je k jeho jménu připsáno, 
že zběhl z řádu. Odešel do Vídně, kde vystudoval práva. V roce 1801 se mu narodil syn Jan Nepomuk 
Nestroy. 
 Mezi minority v Krnově lze nalézt dost bratří českého původu z okolních vesnic. Ve 14. století 
byli provinciály Svatomír, Mikuláš a Ondřej. V 19. století čteme jména kvardiánů Drholecký, Mrázek, 
Hodný, Šafarčík, Urbanec, Dočkal. Krátce zde vycházel český dětský časopis Zahrada svatého Františka. 

Počet mnichů od 19. století klesal, a tak v části budovy sídlila do roku 1906 okresní politická 
správa, berní úřad a  pak městské muzeum. Klášter minoritů během své staleté existence obohacoval 
město duchovními a kulturními přínosy.
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 ² K R N O V S K É  R Y B N Í K Y

V  roce 1966 byl napuštěn východně od Krnova nový rybník. Nese jméno Petrův rybník, 
ale někdy bývá nesprávně nazýván Balaton. To je název jezera v Maďarsku, které se česky 

jmenuje Blatenské jezero.
Zrcadlící se vodní plocha Petrova rybníka láká rekreanty i milovníky vodních sportů. Málokdo 

však tuší, že nedaleko odtud stávala vesnice Dolní Dubnice. Ta v  první polovině 16. století musela 
zaniknout. Byla zbourána, aby bylo umožněno krnovským knížatům vybudovat několik rybníků, které 
byly tenkrát u nás v hojné míře zřizovány.  Pozoruhodná je skutečnost, že krnovské rybníky měly české 
názvy. Byl to Nový rybník, Námětek (odvozeno ze starého názvu pro hráz, uzávěr), Nezdařil (asi od 
osobního jména), Haburek (souvisící buď s  habry nebo osobním jménem Havurek, vyskytujícím se 
v Úvalně v 16. století) a Dubnický rybník (podle zaniklé vsi). Jiné zprávy uvádějí rybník Jordán, Nohavička 
a  Dolní rybník. Jordán je i  v  jižních Čechách. Že by tato shoda naznačovala přítomnost jihočeských 
stavitelů rybníků v Krnově? 

Přesný počet krnovských rybníků z té doby se nedochoval. Jejich názvy k nám však promlouvají 
přes několik staletí řečí srozumitelnou a blízkou. Na starších mapách Krnovského knížectví jsou ještě 
zakresleny. Bez názvu je uvádí například mapa J. W. Wielanda Principatus Silesiae Karnoviensis z roku 
1736. Později byly rybníky zrušeny a takto získané pozemky proměněny na ornou půdu v okolí Červeného 
Dvora. Byly rovné jako stůl a tak není divu, že v roce 1946 posloužily jako přistávací plocha při prvním 
leteckém dni v Krnově. 

Petrův rybník slouží k chovu ryb, k odpočinku a sportu v místech, kde byly vodní plochy již před 
čtyřmi staletími. 

Své rybníky mělo i samotné město Krnov. Nacházely se jižně od Kostelce.
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 ² S T A L E T Ý  K R N O V S K Ý  P O L I C E J N Í  Ř Á D

Čistota a pořádek ve městě byl vždy starostí těch, kteří za něj zodpovídali. Nebylo to nikdy 
lehké a problémů je a bylo vždy dost. Dochované zprávy nám prozrazují, že správná řešení 

se hledala již před staletími. Tak před 680 lety, roku 1333, krnovský markrabí Jiří se pokusil o zlepšení 
životního prostředí ve městě. Nařídil všem měšťanům dbát o čistotu na ulicích. Zakázal nechávat uhynulá 
zvířata ležet na veřejných prostranstvích, jak bylo někdy dosud zvykem. Každý si měl před svým domem 
pořídit dlažbu, aby se nemuselo šlapat v blátě. Také trh na městském rynku byl zlepšen vydlážděním 
kameny zvanými „kočičí hlavy“. Byly ještě před několika lety k  vidění na malé ploše mezi budovou 
spořitelny a základní uměleckou školou na Hlavním náměstí. Malá ukázka takového dláždění je k vidění 
před kostelem svatého Martina a před obchodním domem Prior na Hlavním náměstí.

 Žádoucí též byla změna v  chování lidí v  Krnově. Proto byl městskou radou přijat v  první 
polovině 16. století policejní řád s osmnácti články. Nebude jistě bez zajímavosti uvést alespoň některé 
z nich. Kdo při tanci na svatbě skákal, zohýbal se a prudce točil, ať muž, či žena, zaplatil dvanáct grošů, 
nebo byl vsazen na tři dny do klády. Jestliže se tančící mladík svlékl, přišel o kabát a byl vsazen do vězení. 
Sklepnice, která nalévala pod správnou míru, přišla bez milosti na pranýř. Byla-li ve veřejném šenku 
přistižena žena, zaplatila šest grošů nebo i více a čekala ji šatlava.

K novelizaci došlo roku 1551. V úvodu nového řádu se oznamuje: „Purkmistr a rada v Krnově 
zavádějí policejní řád kvůli zabránění velkým nepořádkům a získání lepšího stavu. Přijat byl ve čtvrtek 
na svatou Epifanii v roce 1551“. Je také velmi zajímavý, o čemž svědčí několik úryvků. 

„V  neděli a  ve svátky nikdo nesmí jezdit na koni nebo na voze na dědiny. Tance v  noci se 
zakazují.“ Nejpřísněji byly tehdy posuzovány tance točivé a  honivé. Takovým tancem byl „ovád“, při 
kterém se tanečnice na místě otáčela tak prudce, že její sukně byly rozprostřeny jako křídla hmyzu. Na 
svatbě smělo tančit nejvíce dvanáct párů. Na pohřbu neměli truchlící chodit jak stádo běží, ale seřazení, 
nejdříve muži a pak ženy. Kořalka se pro svůj smrad nesměla prodávat ve světnicích a domech, ale jen 
venku. Ženy neměly často navštěvovat šestinedělky, vysedávat u nich celý den, krmit se tam, napájet 
a pomlouvat ostatní spoluobčany.

Jak je vidět, leccos z uvedeného by mělo platit i dnes.
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 ² K R N O V Š T Í  S T Ř E L C I

Město Krnov bylo odedávna obehnáno hradbami, které chránily měšťany i jejich majetek. 
Proti útočníkům používali obránci také střelby. O  nejstarších střelcích na městských 

hradbách nemáme zpráv. Teprve ze 16. století se dochoval střelecký řád upravující pravidla a  zásady 
městských střelců. 

Krnovský kníže Jiří Hohenzollern se snažil povznést město jeho výstavbou a  zaváděním 
přísnějších pořádků. Aby bylo dokonale chráněno, nařídil zřízení bratrstva střelců, které by pravidelně 
cvičilo a připravovalo se posílit obranu Krnova. Stříleli z kuší i z pušek v hradebním příkopu pravidelně 
každou neděli odpoledne. Roku 1543 však Jiří zemřel a střelci pak ve svém cvičení polevili.

Ve druhé polovině 16. století byly naše země ohrožovány vpádem tureckého vojska a města na 
Moravě a ve Slezsku se chystala k obraně. Proto městská rada obnovila krnovské střelecké bratrstvo a aby 
měšťané řádně plnili své povinnosti, vypracovala střelecký řád a nechala ho 1. května roku 1568 schválit 
knížecí vládou. Je nejstarším v české části Slezska. Pro svou rozsáhlost je rozčleněn na několik částí: úvod 
o střelbě k tyči nebo ku ptáku, o střelbě z pušek a půlháků, střelbě z malé kuše ke stěně, o koulení kuželek, 
hře v karty a o odpočívací lávce.

Pro poznání atmosféry tehdejšího střeleckého bratrstva uvedeme několik ustanovení. 
„Každoročně o letnicích z kuše bylo stříleno k tyči nebo ku ptáku, v kteréžto střelbě se zvláště mládež 
cvičila a  potom nejen z  kuší, ale i  z  pušek a  půlháků rovněž v  jednu neděli přes druhou v  poli, pak 
též v parkánu bylo stříleno k  terči, kterýmžto rytířským cvičením nejen mladé měšťanstvo se stávalo 
šikovným, ale v  případě nouze takové cvičení celému městu a  celé zemi může býti ku prospěchu... 
ten, kdo na svatou Trojici (neděle po letnicích) sestřelí ptáka, má býti podle starého zvyku po celý 
rok osvobozen od všech plateb, hlídek a robotních peněz... Střeleckými mistry má býti vždy zachován 
pořádek, aby neklidná čeládka, která nepatří k cechu a ani nebyla pozvána, byla vykázána a pitivo aby 
nebylo nepřípustným způsobem odvlečeno ani vynešeno... Kdo ptáka sestřelí, ten má býti novým králem 
střelců, jemu má také zůstati jmenovaná kuše, rovněž také zbylé klenoty z cínu a jiné“.

Střelci z pušek museli dodržovat pravidla obsažená v deseti bodech, která předepisovala postup 
při střelbě, ale pamatovala též  na slušné chování střelců navzájem: „Který střelec sebe nebo jiného, který 
by byl spolu na cechu, nazval dobytkem, choval se oplzle, ten má býti velkou i malou příčí dobře zbit“. 

Členové střeleckého bratrstva mohli také u parkánu hrát kuželky s devíti kusy za šest haléřů za 
jednu hru. V kartách mohli sázet nejvíce za jeden fenik. Na odpočívací lávce bylo povoleno hrát v kostky 
o cín a jiné ceny. 

Tradice městských střelců v  Krnově se zachovala i  v  dalších staletích, ale nestřílelo se již 
v hradebním příkopu. Nejstarší střelecký dům byl postaven koncem 17. století v zahradě vlevo na konci 
Staré ulice. Sloužil až do roku 1754. Téhož roku byl postaven větší na místě dnešního Střediska volného 
času Méďa na Dobrovského ulici. Střelecké soutěže se konaly i nadále. Když druhý střelecký dům už 
nestačil, byl zbourán a na jeho místě byl roku 1908 dostavěn velký střelecký dům se zahradou podle 
návrhu slavného vídeňského architekta, krnovského rodáka Leopolda Bauera. Střelecké šance a betonové 
stěny byly po roce 1945 odstraněny a tento bývalý střelecký dům dnes slouží dětem a mládeži. 
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 ² K R N O V  A  H L U B Č I C E

Mnoho krnovských občanů navštěvuje v  posledních letech sousední město v  Polsku – 
Hlubčice. Mnozí z návštěvníků však ví o tomto městě velmi málo. Proto chceme nabídnout 

alespoň několik informací.
Hlubčice jsou střediskem úrodného území, modelovaného skandinávským ledovcem. Hlubčická 

vysočina od průměrné výšky 280 m stoupá k českým hranicím na 433 m u osady Mokre. Zalesnění je 
velmi malé, dosahuje jen čtyři procenta. Hlubčicko náleží k povodí Odry. Řeka Psina s Trojí a Straduní 
mají své prameny nedaleko města.

Příznivé přírodní podmínky způsobily, že Hlubčicko bylo velmi brzy osídleno. Nejpozději se zde 
i v přilehlé oblasti dnešní České republiky usadil slovanský kmen Holasiců. Název Hlubčice se poprvé 
vyskytuje roku 1107 v listině knížete Oty Olomouckého, v níž je uveden dar osmi lánů lesa nad řekou 
Osoblahou v újezdě „Na glubcicich“. Území leželo na významné obchodní cestě Kozlí – Hlubčice – Krnov 
– Olomouc a bylo od 13. století kolonizováno. Bylo tehdy po krátkém držení Piasty součástí Opavska, při 
jehož dělení roku 1377 se nakrátko stalo samostatným knížectvím.

Za povýšení na město vděčí Hlubčice králi Přemyslu Otakarovi II. Ten udělil listem roku 1265 
městu dvacet lánů lesa a roku 1270 potvrdil městské právo, které pak bylo vzorem pro Uherský Brod, 
Hranice, Vítkov a  jiná města. Poplatky vybírané za naučení u  hlubčického práva sloužily k  opravám 
městských hradeb. Později se Hlubčicko stalo součástí Krnovského knížectví, od kterého bylo odtrženo 
v roce 1742 při ztrátě většiny Slezska. Hlubčice se staly nejdříve úředním sídlem zemského hejtmanství 
pruského pro části opavského a  krnovského knížectví a  později byl vytvořen okres Hlubčice. Pruské 
úřady podrobily zdejší kraj germanizaci, ale až do roku 1945 se zde zachovaly na některých vesnicích 
zbytky obyvatelstva, hovořícího slezskými dialekty, ovlivněnými polským a českým jazykem.

Znakem města Hlubčic je v červeném poli stříbrný korunovaný dvouocasý lev se zlatou šesticípou 
hvězdou u levé přední nohy. 

Na konci druhé světové války zůstalo v  Hlubčicích čtyřicet procent budov v  troskách, střed 
města kolem radnice byl zničen úplně. Nové osídlení přineslo městu a kraji opět nový život. Dnešní 
Hlubčice poskytují obyvatelům pracovní příležitosti v potravinářském a oděvním průmyslu. Jsou známy 
výrobou piva a vývozem sladu do zahraničí. Železniční spojení mají s Ratiboří a Slezskými Raclavicemi. 
Síť autobusů spojuje s městem okolní vesnice a další linky vedou do Opolí, Vratislavi, Katovic, Kladska, 
Hlucholaz, Kozlí apod. 

Turistika nemá na Hlubčicku zvláštní tradici. Rekreační středisko s  malou přehradou 
a autokempem bylo vybudováno v Hlubčických Petrovicích, asi tři kilometry od hraničního přechodu 
v  Krnově. V  samotných Hlubčicích je několik kulturně-historických památek, zajímavých pro 
návštěvníky města. Jsou to rekonstruované městské hradby s devíti baštami. Byly postaveny ve 13. století 
a upravovány v 15., 16. a 18. století. Stará radnice, poprvé doložena 1383, v roce 1945 shořela a její zbytky 
se znaky stojí uprostřed náměstí. Hlubčický farní trojlodní kostel původně ze 13. století byl přestavěn ve 
14. a na začátku 20. století. Zachovaly se v něm některé původní raně gotické prvky u vchodu, na věžích 
a v portálech s archivoltami. Z ostatních staveb stojí za zmínku kostel a klášter františkánů z 15. a 18. 
století a kaple na ulici Sobieskiego z roku 1501. Zámek hlubčických knížat se nedochoval. Na hřbitově je 
pietně udržován hrob příslušníků československé Stráže obrany státu, kteří byli zavražděni nacisty v roce 
1938 v Liptani.

V  okolí Hlubčic lze navštívit města Glogówek se zámkem, Bavorov s  radnicí a  měšťanskými 
domy a Ketř s největším prehistorickým pohřebištěm v Polsku o rozloze dvaceti hektarů s dvěma a půl 
tisíci hroby lužické kultury a s nálezy keltské kultury.

Osmitisícové město Hlubčice s převahou mladých obyvatel stojí za návštěvu. Obě naše města – 
Krnov i Hlubčice – mají zájem na rozšiřování vzájemných styků.

Od roku 1995 (první vydání knihy) došlo ve městě k některým změnám. Například na náměstí 
byla obnovena radnice, byly zrušeny železniční spoje a z pivovaru se stal jen sklad piva.
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 ² O  L Á Z N Í C H ,  L A Z E B N Í C Í C H 

A  K O U P Á N Í  V  K R N O V Ě

O čistotu těla pečovali lidé odjakživa. Ve středověku plnily lázně více funkcí. Poskytovaly možnost 
koupání a mytí, ale byly též společenským střediskem. Nabízely možnost konverzace v klidném a příjemném 
prostředí a získávání a předávání různých zpráv a informací. Vedli je lazebníci nebo též holiči čili bradýři. 
Jejich úkoly byly pestré. Stříhali vlasy, nehty, holili vousy, sázeli baňky a pijavice, pečovali o provoz lázní 
a spokojenost návštěvníků. Léčili také kožní nemoci. Zeměpán povoloval městům zřizování lázní a ta je 
pronajímala za úplatu. Během třicetileté války došlo k úpadku lázní a k jejich novému rozkvětu dochází až 
koncem 18. století.

Z  roku 1415 pochází první písemná zmínka o dřevěných lázních v Krnově. Zápis z  roku 1535 
pak uvádí, že lazebníci museli platit daň dvou zlatých ročně knížeti na zámek. Byl to tehdy dost značný 
obnos. Byli krnovskými měšťany, ale právo vařit pivo neměli. Další zmínka ze 16. století prozrazuje, kde 
tehdy lázně stály. Bylo to na začátku dnešní Dělnické ulice, nedaleko knížecí strouhy. Její původní název byl 
Lázeňská ulice. Dále se můžeme dovědět, že roku 1571 byla ve městě dvě holičství. Do té doby také spadá 
vznik pověsti o čertovském lazebníkovi. Krnovští Hohenzollernové vyhnali z města mnichy a z kaple Panny 
Marie v kostele minoritů nechali zřídit šenk. Práce rychle provedl dvorní stolař. Spálil obrazy i oltář a zničil 
všechno vnitřní zařízení. Zůstal jen mariánský obraz. Následovala bujará oslava v bývalé kapli, pří níž se 
tak opil, že tam usnul a zůstal až do rána. Tam ho našla příští den zbožná stařenka z Chařové a když uviděla 
tu spoušť, tak ho proklela. Dokud nebude znesvěcený obraz znovu zasvěcen, bude stolař Hans bloudit 
v Krnově jako živý kostlivec. Nešťastník se usadil v jeskyni na Cvilíně a věnoval se sbírání léčivých bylin na 
jeho svazích. Kladl je tak, aby je lidé našli, ale ho nespatřili. Uzdravil prý mnoho lidí i zvířat a protože se 
všichni domnívali, že je ve spojení s ďáblem, nazývali ho čertovským lazebníkem. Cesta vedoucí směrem 
k jeho jeskyni se odedávna nazývá U lazebníka. Když se za Lichtenštejnů mniši do Krnova mohli vrátit, 
zželelo se jim ho, odpustili mu a mariánský obraz znovu zasvěcený byl umístěn v dřevěné kapli na Cvilíně. 
Tak došel stolař Hans pokoje. 

V  knize měšťanů Krnova je od roku 1522 do roku 1756 uvedeno 48 mužů, kteří se věnovali 
lázeňství, očistným procedurám, holičství a podobně. Z nich bylo 11 lazebníků a 37 holičů. Roku 1645 je 
uveden Heinrich Osthelm, který musel být dokonalým odborníkem, protože je zaznamenán jako lazebník 
a zázračný lékař. V dalších letech kniha měšťanů již toto povolání neuvádí. 

Jiné lázně, a to v městské části tehdy zvané Benátky, jsou známy roku 1840. Musely však vzniknout 
již dříve. Dnes se tato ulice za kinem Mír jmenuje Lázeňská. Nabízely vanové koupele i možnost koupání 
a plavání v řece Opavě. Stávaly tam, kde jsou dnes postaveny rodinné domky. Měly k dispozici i minerální 
vodu, jejíž pramen u  lázní nechali krnovští hostinští pro její lahodnost zasypat. Přízemní budovy byly 
zbourány po roce 1945. Na řece Opavě se lidé koupali také v místech, kde dnes stojí závod Strojosvit na 
Vrchlického ulici. Čisté vody ke koupání využívali také Krnované v řece Opavici, ale regulace řeky, která 
odstranila hrozbu povodní, snížila stav vody a řeku napřímila. 

Město se snažilo vybudovat nové moderní koupaliště ve třicátých letech dvacátého století. Bylo 
vybudováno na Opavici, vlevo od mostu na Petrovické ulici. Stavební práce vedl ing. Zauhar. Práce se na jaře 
1934 chýlily již ku konci, ale problémem zůstala cesta ke koupališti. Petrovická ulice měla být asfaltována 
po most, ale zemské zastupitelstvo z finančních důvodů zamítlo žádost městské rady Krnova. V květnu 
proto byla vydána výzva ke sportovcům, cvičencům, zahrádkářům, plavcům a jiným občanů města, aby ve 
spolupráci s městem upravili nově povrch vozovky.

Před téměř osmdesáti lety, dne 1. července 1934, bylo slavnostně otevřeno krnovské koupaliště 
u řeky Opavice. Mělo bazén pro plavce a neplavce, dětský bazén, sprchy, hudební pavilón, pavilón s bufetem 
a dřevěné šatny. Tuto událost připomíná bludný balvan s německým textem u starého vchodu. Ke konci 
války byl betonový bazén silně poškozen přímým zásahem. Později byly rozšířeny zelené plochy koupaliště, 
vybudován minigolf, nový vchod a část nových zděných kabin. Většina dřevěných kabin sloužila více jak 
šedesát let (pozn. kabiny ze dřeva jsou již odstraněny). Možnost koupání a plavání poskytuje v Krnově od 
roku 1973 krytý bazén s ohřívanou vodou a s léčebnými zařízeními na ulici Čs. Armády.

Přejme si jenom, abychom měli v Krnově vždy dostatek čisté vody.  
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Z  minulosti se nám dodnes dochovaly mnohé předměty. Jiné lidé z  neznalosti nebo 
lhostejnosti zničili. Dnes si všimneme kamenů, ale jen těch, které nesou nějaký nápis nebo 

alespoň letopočet. Svou procházku začneme u děkanského kostela svatého Martina v Krnově. Na jeho 
vnější severní stěně byly po první světové válce upevněny čtyři staré náhrobní kameny. Nejstarší z nich 
prozrazuje svým latinským nápisem tragédii. Dne 31. ledna 1580 blaženě zesnula se svým prvním 
dítětem šlechetná, počestná a ctnostná paní, manželka vrchního hejtmana Krnovského knížectví Alžběta 
Falkenhan, rozená Haidt. Mezi čtyřmi šlechtickými znaky se nachází reliéf mladé štíhlé paní s dítětem 
v zavinovačce na rameni. Oba zemřeli při porodu. Ze záznamu víme, že její manžel zesnul 8. prosince 
1594. Na dalším náhrobku je nápis dochován jen zčásti. Prozrazuje, že pod ním byla pochována manželka 
knížecího kancléře, šlechetná a ctnostná paní Anna Dresler, rozená Reinwald. Zemřela mladá – ve 32 
letech. I zde její šlechtický původ dosvědčují čtyři erby. Třetí kámen sloužil dlouho jako dveřní práh, 
takže jeho poškozený povrch je nečitelný. Vlevo od těchto tří náhrobků je menší a nažloutlý. Zbytek 
textu umožňuje zjistit, že kdysi kryl hrob krnovského měšťana a mistra barvíře Jana Jindřicha Tillmanna, 
zemřelého 3. listopadu 1762. Velmi hezký barevný náhrobek se zachoval uvnitř kostela na zdi jižního 
vchodu, kdysi zámeckého. Na dvou erbech jsou lvi a dva andělé drží desku s latinským textem. Z něho 
se dovíme, že ho nechala zřídit mladá vdova Zuzana na památku svého manžela doktora Christopha 
Bilického z  Bilic. Byl knížecím osobním lékařem a  zemřel v  mladém věku 34 let dne 6. ledna 1621. 
Zajímavý náhrobní kámen se nachází uvnitř koncertní síně svatého Ducha. Nechala ho pořídit panna 
Rozina svému manželu krnovskému purkmistru Christianu Kislingovi. Je na něm uvedena jeho délka 
života v letech, měsících a týdnech. Na čelní stěně budovy je základní kámen bývalého špitálu s latinským 
textem, jehož překlad zní: „Postůj, poutníče! Popatř na toto dílo a čti! Vybudoval je totiž od základu 
zbožný úmysl ku prospěchu nebohých. Na památku potomstvu byl zasazen tento základní kámen. Dne 
10. července 1773.“ Letopočet je zašifrován v pátém řádku velkými písmeny římských číslic. Kameny 
a  letopočty byly zasazeny v některých měšťanských domech. V kupeckém domě na Hlavním náměstí 
to byl rok 1556, na Hobzíkově ulici č. 3 v bývalém pekařství, byl nad kamenným vchodem do sklepa 
letopočet 1588 a  nápis WEN KLAN, což je zkratka krnovského měšťana jménem Wenzel Klauswitz. 
V krnovském muzeu byl zlomek náhrobku s českým textem: „Urozeného Stan(nislawa)…(Wa)czlawa 
Grodeczke(ho) (ze) Sosn(owe)“. Mnoho náhrobků bylo v 16. století zničeno luterským pastorem Janem 
Paulinem, který je nechal otloukat a prodával je na stavby. 

Kameny a  nápisy najdeme i  mimo Krnov. Nad vchodem do zámeckého sklepa v  Branticích  
je kámen s  letopočtem 1576 a  písmeny H. R. Jsou to iniciály knížecího rady a  krnovského kancléře 
Hieronýma Reinwalda, otce paní Anny, uvedené na náhrobku v  Krnově z  roku 1593. České nápisy 
na náhrobních kamenech najdeme u  vchodu do kostela v  Sosnové, v  Krásných Loučkách (v  Polsku) 
a v Jindřichově. Tamější renesanční náhrobek s reliéfy tří postav hlásá češtinou ze 16. století, že označuje 
hroby dvou synů a jedné dcerky urozeného a statečného rytíře pana Václava Pavlovského z Pavlovic a na 
Henrsdofru a  jeho manželky paní Johanky Zoubkové ze Zdětína. První syn zemřel roku 1590, druhý 
1591 a dcerka roku 1595. 

Jsme-li pozorní a všímaví, mohou nám i němé kameny říci leccos o lidech, kteří žili dávno před 
námi. Chraňme je!
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Z velkého množství krnovských ražeb, které činí na dvě stovky kusů, jsou zajímavé zejména ty 
z nich, které jsou poznamenány střetáváním mocenských zájmů o středoevropský prostor. Je 

až kupodivu, že se v 15. století na území malého Krnovského knížectví, spojujícího Moravu se Slezskem, 
vyhrotily spory o  českou korunu mezi Jiřím Poděbradským a  Vladislavem II. na jedné a  Matyášem 
Korvínem na druhé straně. Obdobně tomu bylo i později v 16. a 17. století, kdy se dostaly do rozporu 
zájmy mocných rodů Habsburků a Hohenzollernů. Němými svědky těchto konfliktů jsou některé mince 
ražené v Krnově. Ale tak úplně němé zase nejsou, mají schopnost nám mnohé prozradit. 

Matyáš Korvín při své válečné výpravě dobyl roku 1474 Krnovské knížectví a místo poraženého 
knížete Hanuše III., stojícího na straně Vladislavově, zde vládl až do své smrti roku 1490. Ve druhém 
roce svého držení Krnovska nechal v Krnově razit svou královskou minci – Krnovský groš. Ten měl na 
líci královský znak: čtvrcený štít, rozdělený do pěti polí. V horních polích jsou uherské pruhy a český lev, 
v dolních polích lužický býk a slezská orlice, na prsním štítku je havran držící v zobáku kámen – znak 
Matyáše. Opis obsahuje text: MATHIAS . PRIMVS . D . G . R . BOHEMIE. Na rubu má groš madonu 
na trůně s dítětem na pravé paži a s jablkem v levé ruce. Po stranách jsou písmena I a S. Opis také uvádí 
název mince GROSSVS CARNOVIENSIS. Jeho hmotnost je o něco větší než dva gramy. V roce 1475 
byl ražen také půlgroš. S grošem se téměř shoduje, je však menší a text na líci je zkrácen na MATHIAS . 
PRIMVS . D . G . BOHEMIE. Písmeno I ze značky I S je v porovnání s grošem sníženo pod ruku dítěte. 
Hmotnost se pohybuje kolem jednoho gramu. Krnovský groš i půlgroš platily nejen na Krnovsku, ale 
jak král výslovně nařídil, v celém Slezsku. Byl to výraz Matyášových snah o připojení Slezska k území 
českého státu, které již ovládal. Krnovsko bylo přes svou poměrně malou rozlohu pro Matyáše vstupní 
bránou do bohaté slezské země a jeho královská mince tak plnila důležité politické poslání. GROSSVS. 
CARNOVIENSIS je vzácnou mincí a ozdobou každé expozice.

Po vymření vedlejší větve Přemyslovců v Krnově a krátkém držení Krnovska Šelenberky prodal 
roku 1523 Jiří ze Šelenberka, pán na Kosti, Krnově a v Hlubčicích, toto knížectví za 58 900 uherských 
zlatých markrabímu Jiřímu Hohenzollernovi z větve ansbašské. On a zvláště jeho nástupce Jiří Bedřich 
rázně upevňovali svá panství, zbavovali drobnou českou šlechtu na Krnovsku starého moravského 
práva a  systematicky získávali i  hospodářskou moc. Po přípravách začali Hohenzollernové, markrabí 
brandenburští, razit v  Krnově medaile a  mince. Obnovili předtím těžbu stříbra v  dolech a  skupovali 
drahé kovy. V dlouhé řadě mincí jsou pozoruhodné ražby ze šedesátých let 16. a ze začátku 17. století.

Roku 1562 je do Krnova povolán vardajn Christoph Herdeck od knížete Jiřího z  Břehu. Je 
připravena nová mince a  ražena roku 1564. Je to guldenthaler a  jeho polovina. Oproti dřívějším 
mincím mají tyto dvojhlavou orlici s číslem 60 a opisem FERDINANDI IMP . AVG . PF . DECRETO 
a MAXIMILIAN – IMP AVG . PF . DECRE. Mince mají znamení srdce, což patří mincmistrovi Hansu 
Endresovi, pracujícímu také současně v  mincovně ve Vratislavi. Pozoruhodné jsou i  menší hodnoty, 
například feniky kutnohorského rázu, které mají kolem českého lva královský opis, ale nesou také 
hohenzollernský štít. Tyto mince jsou tedy jen krnovské napodobeniny císařských ražeb, nikoliv vládní 
mince. To pochopitelně zostřilo vztahy mezi Hohenzollerny a Habsburky. Císař chtěl zastavit rostoucí 
moc Hohenzollernů ve Slezsku, upíral jim právo razit mince a  spor mezi nimi a  českými stavy na 
Krnovsku rozhodl ve smyslu jazykové rovnoprávnosti. Jiří Bedřich byl posledním mužem svého rodu, 
předal své slezské državy Jaochimu Bedřichovi z kurfiřtské větve a  ten roku 1606 odevzdal Krnovsko 
svému synovi Janu Jiřímu Krnovskému. Roku 1611 císař prohlásil titul Jana Jiřího „Vévoda z Krnova“ 
za sporný a  nikdy ho neuznal. Mince Jana Jiřího poprvé uvádí titul Krnovského knížectví DUX 
CARNOVIENSIS, nebo MONETA DUCIS CARNOVIENSIS. Nejisté držení Krnovského knížectví 
utvrzoval kníže titulem na mincích a zavedením lovecké trubky ze znaku města Krnova na hrudi orlice. 
Mince byly raženy v minoritském klášteře. Jan Jiří Krnovský se za třicetileté války zúčastnil bojů proti 
Habsburkům, dokonce i po bitvě na Bílé Hoře. Obsadil část východní Moravy, dostal se na Slovensko, 
kde však roku 1624 umírá. Krnovsko bylo konfiskováno ve prospěch Lichtenštejnů. Krnovské mince tak 
i po staletích vypovídají o mocenských zápasech. 
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Řemeslníci stejných nebo příbuzných oborů se ve středověkých městech sdružovali do 
společenství zvaných cechy. V českých městech existují od první poloviny 14. století. Jejich 

největší rozkvět nastal v 15. a 16. století. Když již ztratily své opodstatnění rozšířením tovární výroby, 
zanikaly po polovině 19. století. 

V Krnově pochází nejstarší zmínka o cechu z 25. března 1371. Tehdy na pokyn knížete Mikuláše 
III. vydal krnovský fojt Petr, purkmistr, radní a konšelé pekařům jejich cechovní řád. Stalo se tak proto, 
že několik škůdců a nepoctivců kazilo dobré jméno pekařů. Zdá se, že se jednalo o vylepšení již dříve 
existujících stanov, protože v  listině je uvedeno, že tito kaziči se stavějí proti cechmistrovi a  starším 
mistrům. Představený cechu pekařů v  Krnově dohlížel na kvalitu výrobků, musel též třikrát do roka 
svolat zasedání. První se konalo dva týdny před postním svatvečerem, další v úterý před Navštívením 
Panny Marie a  třetí v  úterý před svatým Martinem. Účelem takového shromáždění řemeslníků bylo 
udržet klid a  jednotu cechu a vyřídit žaloby a stížnosti. Přítomni byli purkmistr města a radní. Další 
povinností cechovního mistra bylo dvakrát do roka se dvěma přísedícími zkontrolovat míry a  váhy. 
Závady byly hlášeny městské radě, která podle míry provinění vyměřila pokuty. Od pekařů se později 
odloučili perníkáři. Jejich dřevěné formy jsou dodnes uloženy ve sbírkách krnovského muzea.

Krnov byl významným střediskem řemesel. Svědčí o tom značný počet cechů ve městě. Mimo 
již zmíněných pekařů byly cechovní řády a privilegia uděleny roku 1516 rybářům, 1523 ševcům, 1570 
soukeníkům, 1578 kožešníkům, 1571 zámečníkům, hodinářům, puškařům, ostružníkům, hřebařům, 
mečířům, 1599 sládkům, 1630 kloboučníkům, masařům, bednářům, kolářům, truhlářům, hrnčířům, 
solníkům, 1695 řemenářům, 1715 blanařům a  1774 mlynářům. Největší počet cechů dosáhl čísla 
devatenáct. Každý cech měl své sídlo v hospodě, kde se setkávali jeho členové a konali se zde porady. 
Řády a privilegia, zvláště pergamenové listiny, byly uloženy v cechovní truhlici. Zápisy v cechovní knize 
vedl cechovní písař. Shromáždění řídil cechmistr při otevřené truhlici. Velký význam měla cechovní 
pečeť, která byla připojována na důležité listiny, mistrovské a tovaryšské listy. Na církevních slavnostech 
nosili starší mistři cechovní korouhev. 

Ve sbírkách krnovského muzea se některé cechovní památky dodnes dochovaly. Jsou to výuční 
a  mistrovské listy, skleněné a  cínové cechovní džbány a  korbele, cechovní korouhev střihačů sukna 
a truhlice pekařů, hrnčířů, tkalců, řezníků a soukenických tovaryšů. V našem městě měl významné místo 
zejména cech soukeníků. Svůj řád vypracoval podle cechu v Hlubčicích. V muzeu jsou také cechovní 
pečetě. Ve sbírkách je jich dvacet od třinácti cechů. Na některých jsou začáteční písmena cechmistrů. 

Je pozoruhodné, že řády nejen kladly důraz na chování a práci mistrů, ale dbaly důsledně i na 
výchovu mládeže. Tak například tovaryšský řád kožešníků v Krnově hrozil tomu, kdo přestoupí předpisy, 
že bude muset nosit železný nákrčník, podobný obojkům na zlé psy. Uvnitř měl ostré hroty a vážil kolem 
20 kg. Řemenáři zakazovali učňům nosit oděv ze sametové látky, za kloboukem ozdobné peří a u pasu 
dýku. 

Třicetiletá válka v 17. století přinesla stagnaci řemesel, ale po ní došlo opět k rozkvětu krnovských 
cechů. I nadále zajišťovaly předávání zkušeností a zručnosti od mistrů učňům a tovaryšům. Možná, že 
bychom i dnes našli v jejich snahách dost poučného, ovšem bez těch železných nákrčníků.
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O  minulosti pojednávají různé listiny a  písemné materiály. Doplňují je, a  někdy i  zcela 
nahrazují, hmotné nálezy. Mezi nimi hrají důležitou úlohu staré mince. I na Krnovsku jsou 

místa, kde byly nalezeny. 
K vzácným patří římské mince, dokládající obchodní styky s  římskými provinciemi, či jejich 

severními posádkami. V  Osoblaze na poli u  mlýna byly nalezeny ve druhé polovině 19. století dvě 
mince, u cesty ke státní hranici bronzová mince Konstantina (320-337) a stejná přímo ve městě. Dva 
stříbrné Antoniny se nacházely u  silnice v  Krnově-Kostelci. V  Bohušově vydala půda stříbrné mince 
císaře Aureliana (270-275) a Trajana (119-138). Po druhé světové válce se našly antické mince na poli 
v Hrozové. Z doby císaře Valentina I. (364-375) zůstala na Cvilíně drobná bronzová mince a ze Zátoru 
pochází mince ze stejného kovu z časů císaře Gratiana (367-383). Spojíme-li tato místa nálezů, získáme 
trasu, která asi naznačuje směr obchodní cesty z jihu přes Zátor, Krnov a Osoblažsko směrem k Baltu. 

K nejstarším dějinám Krnova se vztahují různé pověsti o porážce uherských vojsk v jeho okolí. 
Historické prameny jsou však skoupé a mlčí o nich. Při orání na poli v Krnově roku 1890 se dostala na 
povrch měděná mince. Po letech držení v soukromých rukou ji zakoupilo roku 1942 Slezské muzeum 
v Opavě. Při jeho požáru na sklonku války roku 1945 pozoruhodná ražba vzala za své. Zachovala se 
pouze její nepříliš kvalitní fotografie. Odborníci určili, že se jedná o uherskou minci byzantského typu. 
Její jedinečnost je dána tím, že na Moravě a ve Slezsku byly objeveny pouze tři exempláře. Numismatikové 
uvádějí, že ražba spadá do 12. století. Na líci jsou dva sedící panovníci a  nápis, uvádějící krále Belu 
a Štěpána. Na rubu je obraz svaté Marie držící žezlo s lilií a s Jezulátkem. Dole uprostřed by proražen 
otvor, umožňující zavěšení na krk. Byl umístěn tak, že nositel zvedl ke svým očím lícní stranu se dvěma 
panovníky. To ukazuje, že mince nebyla v Krnově platidlem, nedostala se sem obchodem, ale byla užívána 
jako závěsek pro uctívání panovníků. Jedná se asi o pozůstatek nepřátelského vpádu do našeho kraje. Že 
by přece jen pověsti o uherském vpádu na Krnovsko měly racionální jádro?

Ve třicátých letech našeho století krnovský stavitel Gustav Horny při úpravách Šelenburku, 
původně zvaného Cvilín, nalezl nejen mince, ale i  kovadliny, strusku, tyglíky, střížky, zlomky plechu 
a železná razící pouzdra. Objevil tak hradní mincovnu i exempláře bronzových dutých haléřů opavského 
vévody Přemka. 

V dubnu roku 1947 byla nalezena při bourání domu v Krnově na Hlavním náměstí cínová konvice 
s 363 zlatými a stříbrnými mincemi a medailemi. Nejstarší pochází z konce 15. století, nejnovější ze 70. let 
18. století. O nalezeném souboru, zvaném někdy Krnovský poklad, pojednávaly články v prvních číslech 
Krnovských novin. Odborného zpracování a zhodnocení se ujala dr. Dana Svobodová z Národního muzea 
v Praze. Tři čtvrtiny mincí pochází z Francie, další z českých zemí, Holandska a Německa. Unikátní je 
medaile Jiřího z Břehu z roku 1638, vydaná asi na jeho svatbu s Žofií Kateřinou Münsterberskou. 

O tom, že i v současné době se někdy při práci v půdě objeví nějaká mince, svědčí nález drobné 
poltury císaře Leopolda z roku 1705 v okolí koncertní síně sv. Ducha, kde probíhaly dříve městské hradby. 
Pokud by se tak stalo i vám, neničte nalezený předmět. Raději ho dejte k dispozici odborníkům. Ti znají 
nejlépe jeho vypovídací hodnotu. 
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 ² C O  V Í M E  A  N E V Í M E  O  K R N O V S K É M  P O K L A D U

Pověsti o vzácných pokladech jsou rozšířeny téměř všude. U nás již dlouhou dobu takovým 
předpokládaným místem ukrytí pokladu bývá Cvilín. Pověst o cvilínském pokladu byla již 

mnohokrát zpracována a  je součástí mnoha vydaných knih a časopisů. Přes snahu některých hledačů 
pokladů však cvilínský poklad nikdy nebyl a pravděpodobně ani nebude nalezen. Zůstal jen přitažlivým 
jádrem kolujících pověstí.

My však chceme psát o pokladu skutečném, který byl opravdu nalezen – a to dokonce v samém 
historickém jádru města Krnova. Co vlastně o něm víme? Je toho dost, ale nakupilo se kolem něj také 
mnoho problémů, o kterých nevíme téměř nic. Vezměme to však po pořádku. 

 Po druhé světové válce bylo v Krnově asanováno mnoho měšťanských domů. Mezi nimi byl 
také poškozený dům na Masarykově (dnes Hlavním) náměstí čp. 17. Když byl na vůz nakládán rum ze 
zbořeniště, objevila se cínová konvice, zabalená ve starých hadrech. Podle jiné verze byla nalezená prý 
v přízemí pod dřevěným schodištěm. V zápisu, tehdy pořízeném, v ní prý bylo 49 zlatých a více než 
400 stříbrných mincí. Pozdější soupisy uvádějí již poněkud menší čísla. Cínová konvice, které nikdo 
nevěnoval větší pozornost, se již nedochovala. Co tehdy obsahovala? 

Zlaté a  stříbrné mince jsou zastoupeny od rozhraní 15. a  16. století do druhé poloviny 18. 
století. Nejvíce kusů je datováno do počátku druhé poloviny 17. století a zvláště do jeho devadesátých 
let. Soubor obsahuje 48 zlatých a  311 stříbrných mincí, velkou většinou vyšších nominálů. Jsou 
v něm zastoupeny mince z 28 územních regionů a měst. Nejméně mincí pochází z Moravy a Slezska, 
asi jen tři procenta nálezu. O  něco více je mincí z  Tyrol, Uher, Burgavska a  Sedmihrad. Mnohem 
více mincí se dostalo do nálezu ze zemí, které nebyly součástí rakouské monarchie. Je jich asi 87 
procent. Zastupují zlaté a stříbrné ražby světské, církevní i městské. Mnohé byly upraveny jako šperky 
k  nošení. Jejich původem jsou německé země, Nizozemí, Francie, Švýcarsko, Polsko a  Španělsko.  
 S velkým překvapením bylo zjištěno, že nejvíce mincí krnovského pokladu pochází z Francie. 
Celkem tvoří 74 procent nálezu. Nejstaršími jsou mince, které zobrazují dětskou podobu Ludvíka XIV. 
s krátkým účesem, ražené v letech 1643-1645. Francouzská řada končí Ludvíkem XV. z roku 1767. Počet 
francouzských mincoven z krnovského nálezu se blíží třiceti. Je to například Paříž, Rouen, Tours, Lille, 
Toulouse, Besancon, Strasbourg, Dijon, Nantes, La Rochelle, Caen, Lyon a jiné.

Mimo mince se v  nálezu dochovaly tři vzácné medaile, upravené a  nošené jako přívěsek. 
Velikonoční medaile z  roku 1555, ražená ze stříbra v Kremnici, starší medaile švýcarská z  roku 1513 
z pozlaceného stříbra a nejvzácnější z nich, oválná pozlacená medaile ze slezského Břehu (dnes Brzeg 
v Polsku). Byla vydána asi na svatbu Jiřího III. z Břehu s Žofií Kateřinou Münsterberskou roku 1683. 
Medaile obsahuje portréty obou novomanželů. Objevem je podoba nevěsty, dosud neznámá. 

Krnovský nálezový soubor zpracovala vědecky dr. Dana Svobodová z numismatického oddělení 
Národního muzea v Praze. Dospěla k závěru, že se jedná o celek, hromaděný a posléze i ukrytý pro cenu 
drahých kovů, zlata a stříbra, tedy o poklad. 

A co o krnovském pokladu nevíme? Je toho dost. Především nevíme kdo a proč poklad ukryl, zda 
dům na Masarykově náměstí čp. 17 je opravdu prvotním místem ukrytí a zda je také prvotním místem 
nálezu. Škoda, že neexistuje cínová konvice a  taktéž chybí některé nálezové kusy souboru, možná, že 
některé byly dokonce i vyměněny. Otázek je tedy dost. Dovolte, milí čtenáři, vyslovit autoru těchto řádků 
na závěr domněnku, že ukrytí krnovského pokladu souvisí s rakousko-pruskou válkou v letech 1778-79. 

Vážných zájemcům o  toto téma doporučuji k  četbě práci dr. Dany Svobodové „Nález mincí 
v Krnově“ (Časopis Slezského muzea, série B, 34/1985, str. 128-150) a o krnovských mincích vůbec – 
Vladimír Blucha: „Krnovské mincování“ (Folia numismatica 2, Moravské muzeum Brno, 1987, str. 9-18). 
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 ² P O O D H A L E N É  T A J E M S T V Í ?

Když letos4 při hloubení výkopu pro uložení telekomunikačních kabelů se pracovníci přiblížili 
k okolí děkanského kostela svatého Martina, dalo se očekávat, že mohou odkrýt nálezy související 

se starým hřbitovem. A opravdu se tak stalo. Zprávu o tom přinesl i Region. Byla nalezena vrstva lidských kostí 
o značné síle. Přivolaní odborníci tehdy soudili, že se jedná o kostnici zrušeného hřbitova. Nevědělo se ovšem, 
čí pozůstatky byly nalezeny a z které doby pocházejí. Podaří se toto tajemství odhalit? 

Kolem kostela svatého Martina se rozkládal nejstarší hřbitov v  Krnově, jehož historie sahá až 
k počátkům města do 13. století. Protože se nacházel uvnitř města, muselo se v 18. století podle josefínského 
nařízení postupně pohřbívání na tomto místě zastavit. Původně měl hřbitov tři vchody. Návštěvníci ze středu 
města vstupovali na hřbitov klenutou bránou se dvěma vchody, která stávala vedle dnešní prodejny v domě na 
Hlavním náměstí č. 44. Druhá byla v Kostelní ulici, zbourané po válce. Na jejím místě stojí dnes část obchodního 
domu Prior. Sloužila lidem ze zámku a z měšťanských domů s podloubím na Zámeckém náměstí. Třetí byla 
určena pro duchovní osoby, přicházející na hřbitov z fary. Pohřbívání bylo postupně omezováno a v letech 1771 
až 1783 zde bylo do rodinných hrobek uloženo něco přes dvacet osob šlechtického původu. 

Zvláštní část svatomartinského hřbitova tvořil jeho roh. A to je místo odkryté při výkopech v roce 1993. 
Proč tam byla objevena vrstva složená z lidských kostí? Tajemství nám poodhaluje ve svých záznamech dr. Ernst 
Königer. Během pruského obsazení města Krnova tam byl pohřben v letech 1778 až 1779 značný počet pruských 
důstojníků, kteří jako evangelíci byli uloženi právě až na okraji hřbitova. Tehdy došlo v okolí našeho města 
k několika bitkám a šarvátkám mezi rakouským a pruským vojskem. Byl tam například pohřben plukovník 
von Steinmetz, který padl s  jedním vyšším důstojníkem v noci z 23. na 24. listopadu 1778 u Chomýže. Byl 
velitelem pruského pluku černých husarů a Bosňáků, na které zaútočily rakouské jednotky od Kostelce a Ježníku. 
Rakouským husarům a Chorvatům velel podplukovník Beharník a major Miladorovič. V zimě se rozšířilo také 
mezi měšťany i pruskými vojáky morové onemocnění, tehdy zvané shnilá zimnice (Febris putrida). Mnoho lidí 
zemřelo a byli narychlo pohřbíváni ještě než jejich těla vychladla. Tak se stalo, že jeden z postižených se probral 
v rakvi na hřbitově a byl zachráněn. Počet zemřelých se pohybuje mezi sedmi sty až tisíci osobami. Nevíme, zda 
byli pohřbíváni pouze na hřbitově nebo i na jiných místech. Všichni, kteří byli uloženi v tomto okrajovém místě 
hřbitova, zde odpočívali v klidu až do roku 1993. Ale jedná se o úplné odhalení tohoto tajemství? To s určitostí 
říci nelze!

Poslední nebožtík byl na svatomartinském hřbitově pohřben dne 13. června 1783. Byl to Friedrich, 
syn krnovského purkmistra Václava Antonína Hoppe. V osmdesátých a devadesátých letech 18. století byl již 
hřbitov upravován a zdi zbourány. V té době sloužil městu již druhý hřbitov na Dvořákově okruhu, tehdy za 
městskými hradbami. Jeho počátky se předpokládají v 15. století, ale doloženy jsou teprve v 16. století. Zpočátku 
byl menší a sloužil k pohřbívání obyvatel Hlubčického předměstí a vsi Trmantice (dnes Ciermęczyce v Polsku). 
Pak byl zvětšen a stal se hlavním hřbitovem města Krnova. Do roku 1646 zde stávala dřevěná kaple, za třicetileté 
války byla Švédy zbořena. Jedna zbožná vdova zde nechala postavit roku 1688 kapli ze dřeva, ta byla roku 1756 
stržena. Nový barokní kostel Povýšení svatého Kříže byl vysvěcen olomouckým biskupem téhož roku. Věž byla 
upravena v roce 1777. Městská rada jednala o zrušení tohoto hřbitova a vybudování nového mimo město již ve 
druhé polovině 19. století. 

Na závěr našeho nahlédnutí na místa věčného odpočinku v  Krnově přejme všem, kteří tam byli 
pohřbeni, aby odpočívali v klidu a míru.

4 Datováno roku 1993.



v 90 v

 ² K R N O V  A  Z N A K  L I C H T E N Š T E J N S K A

V posledních letech se mnozí naši turisté při svém putování po Evropě dostanou do malé 
země, zvané Lichtenštejnsko. Již při vstupu na hranicích si určitě všimnou státního znaku, 

zobrazeného též na mincích, popřípadě na poštovních známkách.
Všímavým Krnovanům se na státním znaku Lichtenštejnska v jeho dolní části připomene lovecký 

roh ze znaku města Krnova. Je to náhoda nebo jde o nějakou souvislost s naším městem? Pokusím se vám 
na tuto otázku odpovědět.

Šlechtický rod Lichtenštejnů odvozuje svůj původ ze Štýrska již od 12. století. K nám se dostal 
s pomocí českého krále Přemysla Otakara II. Získal panství Mikulov na jižní Moravě. Později byli někteří 
příslušníci rodu ovlivněni učením Českých bratří. Do velké politiky vstoupili Karlem Lichtenštejnem 
(1569-1627), který stál za českého stavovského povstání věrně na straně Habsburků. Mezi jejich protivníky 
vynikal slezský zemský hejtman a krnovský kníže Jan Jiří Krnovský se svým vojskem. Nepřestal v boji 
ani po bitvě na Bílé Hoře. Nakonec umřel na svém tažení v Levoči roku 1624. Mezitím již jeho Krnovské 
knížectví podlehlo konfiskaci. Vítězný císař Ferdinand II. odměnil bezvýhradnou věrnost a  podporu 
Karla z Lichtenštejna a také ho odškodnil za jeho poškozené statky tím, že mu dne 15. března 1622 udělil 
Krnovsko v léno jako novému pánu. Krnovští stavové a města Krnov a Hlubčice se zprvu zdráhala zradit 
věrnost Janu Jiřímu Krnovskému, ale po obsazení vojskem se nakonec musela smířit s realitou. Habsburk 
argumentoval také tím, že po vymření ansbašské větve Hohenzollernů roku 1603 přešlo knížectví 
neprávem na brandenburskou větev, což čeští králové nikdy neuznali. Podle toho tedy Jan Jiří vládl 
neprávem. Všechny další pokusy o návrat k Hohenzollernům se již nepodařily. Karel z Lichtenštejnu 
ještě v roce 1622 potvrdil práva a privilegia stavům i městům v knížectví, včetně náboženské svobody, 
což brzy přestal dodržovat. Byl to také on, který předsedal soudu nad českými pány, popravenými na 
Staroměstském náměstí.

Jeho syn Karel Eusebius narozený v  roce 1611 se tituloval „Z  Boží milosti svaté říše Římské 
princeps Lichtenštejn, vévoda opavský a  krnovský“. On rozhojnil rodový erb o  znak Krnovska, zlatý 
lovecký roh v  modrém poli. Umístil ho jako špici mezi dvě spodní pole znaku. Symbol Krnovského 
knížectví byl převzat, jak je známo, ze znaku města Krnova. Po dalších úpravách se lichtenštejnský erb 
ustálil. Ve středním štítku je původní znak rodu, v pravém erb Slezska, v druhém rodu Kuenringů, ve 
třetím Opavska, ve čtvrtém Východního Fríska a ve špici Krnovska. Je dodnes znakem Lichtenštejnska. 
Můžeme ho také vidět spolu se znakem Krnova nad hlavním vchodem do cvilínského kostela.

Karel Eusebius je pochován v hrobce kostela ve Vranově na jižní Moravě. Vznik jména rodu 
je vysvětlován na medaili roku 1758, kde je zobrazen na kovadlině diamant – Richter Stein. Opis hlásá 
vlastnosti diamantu i příslušníků rodu – Semper constans. 

Až někdy navštívíte hlavní město Vadúz, uvidíte ve státním znaku země krnovský lovecký roh.
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 ² J A K  S E  V  K R N O V Ě  P R O D Á V A L A  S Ů L

Sůl byla odedávna zbožím, které bylo nezbytné k životu a zaručovalo obchodníkům pravidelný 
zisk. Byla nad zlato i v Krnově. Její prodej ve městě měl v rukou cech solníků. Nevíme přesně, 

kdy vznikl, ale je jisto, že patřil k nejstarším ve městě. Koncem 18. století je o něm zaznamenáno, že 
trvá již staletí. Vznikl asi nejpozději v 16. století. Měl svá cechovní práva, která však byla od roku 1790 
nezvěstná. První cechovní pečeť se dochovala na listině z 18. května 1630. Kupci měli od roku 1680 stoly 
nebo lavice, na nichž sůl nabízeli a prodávali. Stávaly vedle pekařských krámů v horním podloubí, tedy 
na dnešním Zámeckém náměstí. Jejich počet se ustálil na dvanácti. Tam byla prodávána kamenná sůl 
z Věličky u Krakova a ze Solné komory u Salcburku.
 Mezi kupci se solí docházelo občas k různým sporům a hádkám. Ti, kteří bydleli na frekventovaných 
ulicích a na rynku, prodávali rádi ve svých domech. Tím byli ostatní poškozováni, protože měli málo 
zákazníků. Jejich stížnost projednávala městská rada dne 13. srpna 1689. Došla k závěru, že příslušníci 
cechu mají všichni prodávat vedle sebe pod podloubím a ve dnech trhů všichni také u radnice. Spory 
však nebraly konce, protože sůl byla i nadále prodávána i v domech. Před třemi sty lety5, dne 16. února 
1694, se musela městská rada znovu vrátit ke sporům mezi solníky. Vydala zákaz prodeje soli o tržních 
dnech v domech kupců. Ani pak nebyla stanovená pravidla dodržována. Zápisy o neshodách se táhnou 
až do doby panování Marie Terezie. V roce 1766 jeden kupec neprodával sůl na lavici ani ve svém domě, 
ale v úplně jiném, kde měl větší zisky. Cech poukazoval  na nepovolený prodej soli. Za zjištěné přestupky 
byly uděleny pokuty. Například roku 1686 šlo pět tolarů za šest sudů soli do pokladny cechu. Solný 
krám byl veden v gruntovní knize a většinou se dědil v rodině. Jejím příslušníkům náležely různé úlevy 
a výjimky.  Ostatní museli při začátku prodeje zaplatit 10 grošů na kostel, tři tolary a osm grošů městské 
radě a dva tolary cechu. 
 Velké změny v obchodování se solí přinesla doba panování Marie Terezie a jejího syna Josefa. 
Ve druhé polovině 18. století prodej soli reguloval stát ročními příděly. Zvláštní přidělenec ve městě 
rozděloval příděl zboží mezi solníky. Později tento úkol převzala přímo městská rada, která obdržela 
sůl z opavského velkoskladu na úvěr. Rozdělila ji mezi kupce a ti ji museli nejpozději do jednoho roku 
zaplatit. Rada musela vždy dopředu hlásit požadovaný kontingent pro město i  městské vsi Kostelec, 
Chomýž a  Chařovou. Při odběru soli a  placení se projevovaly nesrovnalosti, proto záruku za dobrý 
průběh obchodu převzal cech solníků. Z  prodeje soli mělo prospěch i  město. Roční daň do městské 
pokladny činila 14 zlatých a 24 krejcary. Pololetní lhůty k zaplacení byly stanoveny na 30. červen a 31. 
prosinec. Trvání cechu se pomalu blížilo ke konci. Začátkem 19. století již prodávalo sůl více kupců, než 
bylo členů cechu. Solníci se živili obtížně, a proto se věnovali též jiným povoláním. Od roku 1795 totiž 
mohli odebírat sůl z velkoskladu dokonce všichni zájemci o její prodej, což přivodilo konec cechu. Od 
té doby je sůl běžným zbožím, dostupným s ostatními potravinami. Její význam oceníme tehdy, když ji 
nemáme. Inu, sůl je nad zlato!

5 Datování roku 1994.
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 ² O D  K D Y  J E  K R N O V  P O H R A N I Č N Í M  M Ě S T E M ?

Dnes přijímáme jako samozřejmost skutečnost, že severně od našeho města vede státní 
hranice. Nebylo však tomu tak vždy. Pohraničním městem se stal Krnov teprve v roce 1742. 

Jak k tomu došlo? 
 Habsburský panovnický rod vymřel Karlem VI. po meči, což vedlo k  válkám o  habsburské 
dědictví. Pruský král Bedřich II. toho využil a  vznesl nároky na Krnovsko, protože prý bylo jeho 
hohenzollernským předkům v roce 1622 konfiskováno neprávem. O Krnovsko a celé Slezsko vznikl spor, 
který přerostl ve válku. Pruská armáda obsadila 1. ledna 1741 Vratislav, postupovala snadno dále a 10. 
dubna porazila u Malvic a ještě 17. května 1742 u Chotusic vojska rakouské panovnice Marie Terezie. 
Prusko získalo po vítězných bojích velkou většinu Slezska. 11. června byl podepsán ve Vratislavi mír, 
přinášející ztrátu úrodné země. Až někdy navštívíte toto město,  můžete si prohlédnout místnost, kde 
došlo k podpisu. Na Radničním náměstí stojí na západní straně starobylý měšťanský dům, ve kterém 
je muzeum medailí a kulturní instituce Osolineum. Tam bylo rozhodnuto o tom, že rakouská hranice 
se posune daleko na jih. Byla stanovena tak, že běží na Krnovsku po řekách Opavici a Opavě. Krnovu 
bylo vytýčeno předmostí, které vede severně od obou řek. Bylo přihlédnuto k tomu, aby se mohl rozvíjet 
i severním směrem. Od roku 1945 je tato linie hranicí s Polskem. V podstatě zůstala bez změn, pouze 
v roce 1959 došlo k malým úpravám krnovského předmostí za účelem napřímení hranice. 

Krnov pocítil bezprostředně důsledky ztráty svého severního zázemí. Zemský soud Krnovského 
knížectví zasedal naposledy v  roce 1746. Tehdy zemský hejtman pan Řeplinský z Berečka slavnostně 
přijel do Krnova od Červeného Dvora. Pak byl krnovský zemský soud spojen s opavským. Nová hranice 
způsobila, že hospodářské styky se musely více orientovat na Moravu, Slezsko a Vídeň než na Vratislav. 
Marie Terezie zřídila v  roce 1742 pro nově vzniklé Rakouské Slezsko královské zemské gubernium 
v Opavě. Nižšími správními útvary byly krajské úřady. Jeden byl v Těšíně, druhý pro Opavsko a Krnovsko 
v Krnově. Byl však roku 1793 přestěhován do Opavy. Marie Terezie nesla těžce ztrátu Slezska a pokusila se 
ztracené území získat zpět, ale marně. Války vedené v letech 1744 a 1745 a dále 1756 až 1763 jen potvrdily 
vítězství Pruska. Obě opět prošly také Krnovskem a ještě 24. listopadu 1778 došlo na Kosteleckém vrchu 
k  bitvě mezi rakouskými pruskými oddíly. Ve městě byla umístěna pruská posádka a  1. dubna 1779 
téměř celý Krnov vyhořel. Kolem města byly umístěny dřevěné tabulky s rakouským orlem a německým 
a českým textem. Ten zněl „Rakausky hranice“. Jedna z nich je dodnes v krnovském muzeu. 

Dnešní hranice se silničním přechodem na Petrovické ulici mohou občany obou zemí spojovat, 
ne rozdělovat. 
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 ² N E J V Ě T Š Í  P O Ž Á R  K R N O V A

Krnov již od svého počátku trpěl často nájezdy různých vojsk, které měly za následek vznik 
požárů ve městě. Hrozné škody však napáchal největší požár města v  jeho historii, který 

vypukl dne 1. dubna 1779. Jak k němu došlo? 
V roce 1778 vypukla znovu válka mezi Rakouskem a Pruskem, tentokrát o bavorské dědictví. Po 

ztrátě většiny Slezska ztratila Marie Terezie léna české koruny v Bavorsku. Část této války se odehrávala 
i  v  Krnově a  jeho okolí. Dne 24. listopadu toho roku došlo na Kosteleckém vrchu, v  okolí Chomýže 
a  Ježníku k  bitvě mezi rakouskými a  pruskými oddíly. Kostelec byl zapálen a  téměř celý se svými 
dřevěnými domy shořel. Zachován byl jen kostel, který Prusové chránili, protože v něm měli skladiště, 
a také statek, ve kterém byli ubytování pruští důstojníci. Město Krnov bylo obsazeno asi šestnácti tisíci 
vojáky. V čele své armády vstoupil do Krnova i pruský král Bedřich zvaný Veliký.

Po jeho odjezdu zůstala ve městě pruská vojenská posádka. Trápení krnovských občanů však ještě 
nebylo u konce. Na Zelený čtvrtek dne 1. dubna 1779, kolem půl desáté dopoledne, zpozorovali krnovští 
měšťané ve svém městě požár. Hořelo zprvu na třech místech – střecha minoritského kláštera, střecha 
vojenského lazaretu ve Vodní ulici a v jedné stáji. Oheň se šířil tak rychle, že lidé nabyli dojmu, jako by 
vzplál na mnoha místech najednou. Největším ohniskem byla klášterní budova. Z ní přeskočil oheň na 
vedlejší kostel, kde shořela střecha i s věžemi a zvony se roztavily. Odtud na domy na náměstí, radnici, 
podloubí, zámek, kostel svatého Martina, Pekařskou ulici, Hlubčickou ulici, školu, mlýny a tak hořelo 
téměř celé město. Požár nezasáhl jen kostel svatého Ducha (dnešní koncertní síň), ten zůstal ušetřen. 
Shořelo mnoho dřevěných domů, ale i zděných, protože šindelové střechy se ani nedaly dobře hasit. Navíc 
vznikla mezi občany obrovská panika a zmatek. Velmi podezřelé bylo to, že požár vznikl současně na 
třech místech a že pruská posádka hodinu před jeho zpozorováním celá i se střelným prachem a kanóny 
odtáhla za město „na cvičení“. Dělostřelci byli ubytovaní právě v minoritském klášteře. Není divu, že 
podezření a rozhořčení směřovalo právě tam. 

Byly to nesmutnější Velikonoce, jaké se kdy v  Krnově slavily. Oheň zničil majetek většiny 
obyvatel města a také mnoho uměleckých a kulturních památek. Později obnovený farní kostel, zámek 
i jiné budovy ztratily na své hodnotě a architektonické čistotě. Dne 28. srpna téhož roku navštívil Krnov 
císař Josef II., syn Marie Terezie. Prohlédl si bývalá pruská opevnění v okolí města a odpoledne vykonal 
projížďku na koni, vyjel na Cvilín, odkud si prohlédl širý kraj. K  šesté hodině večerní vyšel na pěší 
prohlídku zničeného města. Vše na něj zapůsobilo zdrcujícím dojmem, takže se vyjádřil, že viděl již 
mnohé požáry, ale tak hrozné následky ohně, jako zde v Krnově, ještě nespatřil. Mnozí měšťané nevěřili, 
že je vůbec možné město znovu obnovit. Ale Krnovští přesto znovu stavěli své město, postižené již tolikrát 
válečnými událostmi. Městská rada řešila finanční problémy rozprodejem majetku města – dvorů, polí, 
luk a lesů. Městu zůstal jen zlomek jeho původního majetku. Peněžité dary pomáhaly postiženým lidem. 
Přispěl na ně i samotný císař, olomoucký arcibiskup a neznámí dobrodinci. 

Po požáru byla ustavena vyšetřovací komise, která měla vypátrat příčinu a původce zhoubného 
požáru. Po delší době však dospěla k závěru, že nelze oficiálně příčinu požáru vypátrat. Krnovští měšťané 
však byli přesvědčeni, že oheň vznikl vinou pruské vojenské posádky jako náhrada za vypálený Prudník. 
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Během staletí existence Krnova si jeho představitelé i měšťané vždy velmi cenili svých práv. 
Pečlivě je chránili a nechávali si je obnovovat a potvrzovat od svých knížat, českých králů 

a císařů. Uchovávali je na radnici a později v archivu města.
Český král Přemysl Otakar II. přidělil Krnovu okolní vsi Bližčice, Chomýž, Kostelec a Chařovou. 

Rok vydání listiny není znám. Někdy se uvádí letopočet 1262. Údaj pochází z konfirmace krnovských 
privilegií Karlem VI. roku 1729. Přemyslovo darování potvrdila svou listinou královna Kunhuta roku 
1279. V ní uvádí, že krnovský rychtář Tilman a členové jeho delegace „Předložili naší výsosti výsady 
někdy od nejjasnějšího pána a  nejdražšího manžela Otakara….když jsme viděli a  srozuměli  znění 
řečených výsad“. Kunhuta tedy listinu viděla, ale později zprávy o  ní mizí. Asi byla zničena nebo se 
ztratila. K dalším právům náleželo obehnat město hradbami, chránící měšťany, jejich domy a majetek, 
pořádat trhy a vařit a prodávat pivo. Významný dar získalo město roku 1281 od syna Přemysla Otakara 
II., vévody Mikuláše. Za zásluhy a věrnost krnovských měšťanů a škody, které utrpěli, obdržel Krnov les, 
dodnes užívaný. Dne 2. července 1316 udělil Jan Lucemburský právo konat výroční trh v Krnově v den 
Nanebevzetí Panny Marie. Již tenkrát se objevovali lidé neštítící se zločinu. Proto kníže Mikuláš II. roku 
1325 potvrdil městu nejen jeho práva, ale navíc mu umožnil ustavit soud složený z volených konšelů 
a fojta, aby soudil těžké kriminální zločiny. Měl právo krevní viny a mohl vynášet i tresty smrti.

K hospodářskému povznesení města přispěl list knížete Hanuše I., který roku 1379 dovolil zřídit 
bělidlo látek na řece Opavě. Za jeden bělený kus se platilo šest grošů, z toho náležel jeden groš městu. 
Markrabí Jošt osvobodil krnovské měšťany od cla a mýta na Moravě, potvrdil jim všechny výsady, dovolil 
koupit pro špitál ves Jindřichovice a zřídit dům kupců se suknem, osvobozený od daní. Král Václav IV. 
potvrdil práva a svobody Krnova, volbu starosty a slíbil, že neodtrhne Krnovsko od Koruny české. Když 
roku 1420 navštívil Vratislav, vyslali k němu z Krnova poselstvo a nechali si opět potvrdit všechna práva, 
která mají Moravané. Stejně tak učinil i král Zikmund. Roku 1425 kněžna Helena potvrdila privilegia 
a předala městu část fojtství za 200 kop grošů. Matyáš Korvín přihlédl k tomu, že stará krnovská privilegia 
shořela a milostivě jim je listem obnovil, povolil třetí trh na svatého Havla, pustil městu odumřelé majetky 
a propůjčil právo pečetit červeným voskem, což náleželo jen významným městům. Práva města potvrdila 
také kněžna Barbora Krnovská a roku 1497 král Vladislav. Jiří Šelenberk vydal v Krnově český list, v němž 
uznal dosavadní práva, městu úplně přenechal fojtství a les na Cvilíně, aby z něj mohli měšťané vázat 
březové metly, potřebné k výchově mládeže. Zatímco každý pán a vladař potvrzoval privilegia urychleně, 
Jiří Brandenburský otálel pět let, než potvrdil starý stav. Dne 2. června 1541 vypukl požár na pražském 
hradě. Přitom opět shořely staré krnovské listiny, které se tam dostaly pravděpodobně v souvislosti se 
zápasem o český jazyk v Krnovském knížectví. Markrabí Jiří Bedřich v posledním roce 16. století potvrdil 
Krnovu práva a  svobody, zvláště vaření piva, obdobně to učinil poslední Hohenzollern v Krnově Jan 
Jiří. Když konfiskací knížectví získal Karel z Lichtenštejnu, potvrdil roku 1622 všechna privilegia, vaření 
piva a volnost náboženství. Poslední svobodu pak brzy porušil. Krnovští si nechali potvrdit svou knihu 
privilegií císařem Karlem VI. roku 1729. Znovu jim v tom vyhověla Marie Terezie, Josef II., František I., 
Ferdinand I. a naposledy roku 1863 císař František Josef I.

Z krátkého přehledu je vidět, že Krnované s vedením města vždy dbali na to, aby neztratili nic 
ze svých práv a svobod a vše si nechali často potvrzovat. Vtírá se otázka, zda i v moderní době občané 
Krnova dbají o to, aby ke své škodě neztráceli nic z práv svého města a jeho postavení mezi ostatními 
městy.
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Jesenickými horami prochází Moravskoslezský kulm s kovovými sírníky žilného typu. Již před 
staletími se lidé snažili z nich dobývat kovy. Starší způsob spočíval v měkké hornické práci, 

tedy v rýžování. Svědčí o tom ještě dnes sejpy. Jsou to hromady propraného písku v poříčí vodních toků. 
Zlato se rýžovalo z řeky Opavy až ke Krnovu. Rýžovalo se takové v Lichnově u potoka Čižiny.

Tvrdá hornická práce umožňovala přístup k rudám ražením štol a šachet. Tři ložiska železných 
rud a barevných kovů byla nad Heřmanovicemi. Nejstarší horní díla byla založena na Příčném vrchu. 
Stará hakelberská štola byla ražena na začátku druhé poloviny 14. století. Těžba zlatohorského rudního 
obvodu náležela až do roku 1810 do pravomoci vratislavských biskupů. Dalším střediskem hornictví 
byl Janov. Ves vznikla kolem poloviny 13. století kolonizací podporovanou olomouckým biskupem 
Brunem ze Šaumburku. Po roce 1500 došlo k rozvoji dolování v pohraničních oblastech českého státu. 
Byla zlepšena technika dolování. Na Slovensku působila těžební společnost Fugger-Thurzo. Syn druhého 
podnikatele, vratislavský biskup Jan Thurzo, podporoval kolem roku 1520 hornictví ve Zlatých Horách. 
Jiný syn Stanislav byl olomouckým biskupem v  letech 1498 až 1542. Před 460 lety6 povýšil Janov na 
hornické městečko českou listinou, vydanou v  Olomouci v  pátek po svatém Matěji. Jeho nástupce 
Jan vydal roku 1546 horní řád pro Janov. Opis německé listiny se nacházel v arcibiskupském archivu 
v  Kroměříži. Z  ní vyplývá, že důlní práce financovalo horní a  tovaryšské bratrstvo. Členové získali 
právo na svobodný pozemek, na kterém mohli nezávisle žít. Byl zřejmě na janovském náměstí. Dále 
měli právo získávat materiál na stavby, zřídit si lázně, koupele, váhu pro nákup a prodej zboží, řeznický 
krám a mohli vařit pivo. Vzorem janovského práva bylo právo jáchymovské. Podle historika Wolného se 
v Janově těžily smíšené rudy, zlato, stříbro, měď, cín, železo a olovo. Štoly a šachty byly na Velké a Malé 
Stříbrné. Dřevo z okolních lesů bylo řezáno na pile u potoka. Ušlechtilé kovy byly v křemeni. Musely se 
roztloukat a vyplavovat vodou. Oddělování kamene a rud se provádělo v cechovní dílně v horní části 
náměstí. Hlavní pozornost byla věnována stříbru a  zlatu. Janovské dolování trvalo asi jen čtyřicet až 
padesát let. Po roce 1580 bylo již považováno za zaniklé. Štoly a šachty byly zavaleny. Přesto toto období 
přispělo k  povznesení Janova. Na náměstí stojí hornický pomník. Ve znaku Janova jsou na modrém 
štítku dvě zkřížená hornická kladiva, pod nimi zelené trojvrší.

V  srpnu roku 1785 našel jeden havíř v  zářezu Havraního potoka v  Lichnově olověnou rudu. 
Vzorek předložil k  posouzení vysloužilému důstojníkovi. Ten podal ještě téhož dne u  purkrabského 
úřadu v Krnově žádost o povolení kutání. Uvedl, že ruda obsahuje olovo, stříbro a zlato. Žádal o povolení 
razit štolu a udělení hornických práv a povolení čerpat potřebnou vodu. Dne 25. prosince téhož roku mu 
knížecí úřad v Krnově vyhověl. Další práce však přinesly zklamání. Jiné těžařstvo v Lichnově zahájilo 
činnost roku 1819. Objevilo olovo a  železo. Dne 6. září jejich štola narazila na žílu galenitu. Předali 
krnovskému knížeti osvědčení na jemu náležející podíl a  vzorky rud. Kníže se zavázal, že je nechá 
chemicky prozkoumat. Zprávy o  lichnovském těžebním podnikání však mizí. Bylo pravděpodobně 
neúspěšné. 

Dolování na Krnovsku, či pokusy o ně, se vyskytly na jeho okraji a netrvaly příliš dlouho. Přesto 
dokresluje pracovní činnost jeho obyvatel v minulých staletích.

6 Datováno roku 1995.
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Trestná činnost a  zločiny upoutávaly na sebe vždy pozornost každé společnosti. Již před 
staletími se živili na úkor ostatních lidi různí švindléři, lapkové, helmbrechtníci a mordýři. 

Byli zřejmě i v Krnově. Ratibořský kníže Mikuláš II. zde roku 1325, tedy v době, kdy ještě neuplynulo 
ani sto let od vzniku města, povolil ustavit soud pro souzení těžkých kriminálních zločinů, krevní viny 
s pravomocí vynášet nad zločinci i  trest smrti. Zasedali v něm volení konšelé a městský fojt. O jejich 
činnosti se nedochovalo mnoho zpráv.

Teprve ve Spatzierově sbírce listin je popisována poloha a vzhled stínadla, mrchoviště a šibenice. 
Stínací pahrbek byl uměle navršen do výše pěti sáhů, tj. asi do devíti metrů. Nacházel se nad koncem 
dnešní Bartultovické ulice. Na jeho vrcholku bylo malé stavení, v němž se popravovalo mečem nebo 
utínaly ruce. Zvědaví diváci mohli pohodlně pozorovat dění před popravou na vyvýšeném místě ze 
všech stran. U paty pahorku byla vrchovištní jáma, do které mistr popravčí, který byl zároveň i rasem, 
zahrabával uhynulá domácí zvířata Krnovanů. Spatzier vzpomíná, že se v 19. století vyprávělo o dětech, 
které vykopávaly kosti zvířat, přivazovaly si je na nohy a tak bruslily na řece i v zamrzlých hradebních 
příkopech. V bezprostřední blízkosti vršku se stínadlem se nacházela i  šibenice, upevněná v pevných 
zdech.

Posledním krnovským katem byl Ignác Jausch. I on vykonával obě řemesla, ale císař Josef II. omezil 
roku 1787 trest smrti a nařídil, že kriminální zločiny má soudit 66 rakouských soudů, z nichž dva byly 
v rakouském Slezsku. Výjimkou byly některé magistráty, pokud měly alespoň jednoho kvalifikovaného 
soudce. K nim náležel i krnovský. Od roku 1806 byl oprávněn pouze Krajský soud v Opavě. Josefinské 
reformy připravily posledního krnovského mistra popravčího o jeho původní řemeslo a on zůstal po roce 
1789 jen pohodným. Bydlel ve staré katovně v domku číslo 71 na Opavském předměstí. Ta byla roku 
1800 zbourána a na jejím místě byl postaven obytný dům. Stával tam, kde byla roku 1908 postavena 3. 
základní škola jako Jubilejní škola císaře Františka Josefa I.

Nepotřebné popraviště na svahu Cvilína prodalo město roku 1789 za 87 zlatých. Po jednatřiceti 
letech byly zdi strženy a zůstaly tam jen kameny. Sutiny stínacího domku použili roku 1869 při zpevňování 
Bartultovické ulice. Ještě v  první polovině 20. století sloužil jako vyhlídka na okraji cvilínského lesa 
šibeniční vršek s košatým stromem. V pozdějších letech bylo toto varovné místo odstraněno.
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 ² L E T O P O Č T Y  S  P Ě T K O U  N A  K O N C I

Letošní rok je zakončen číslicí pět.7 Co takové letopočty přinesly Krnovu více nebo méně 
významného, či alespoň zajímavého?

V březnu 1335 farář a komtur Řádu německých rytířů Ditlin v Krnově přenechal městu poplužní 
dvůr Ježník.

Na vrcholku Cvilína byl roku 1635 postaven dřevěný kříž, který byl předchůdcem později 
zbudovaného dřevěného a nakonec zděného kostela.

Poutní kostel na Cvilíně byl za císaře Josefa II. uzavřen a  teprve po devíti letech s  císařským 
svolením v červenci 1795 opět otevřen.

Rolník Kuhn z Chomýže byl velkým ctitelem Cvilína, a  tak v roce 1855 věnoval kostelu nové 
varhany, které postavil varhanář Rieger ještě před založením své továrny. Původní varhany byly přeneseny 
do hřbitovního kostela v Krnově. Ve stejném roce byla otevřena nová silnice spojující Krnov a Hlubčice. 
Stará cesta vycházela z Hlubčické brány na ulici svatého Ducha, pokračovala krnovským Hlubčickým 
předměstím přes most na řece Opavici a vsemi Trmantice, Vratišovy, Žopovy a Křížovice do Hlubčic. 
Nová silnice vedla z Hlubčic do Petrovic a k rakouské hranici. Náš úsek na Petrovické ulici byl hotov 
teprve za sedm roků. V roce 1855 vznikla obecní nižší reálka, zprvu ještě spojená s hlavní školou a od 
roku 1870 již samostatná. 

O  deset let později, v srpnu 1865, se požár sousedního domku přenesl na střechu a  věže 
cvilínského kostela. Kostel byl silně poškozen, ale život ve městě běžel dál, o čemž svědčí v  listopadu 
uveřejněný inzerát hostince U černého orla, že svým hostům šenkuje plzeňské pivo.

Krnovské školství získalo pro rozvíjející se textilní průmysl roku 1875 tkalcovskou školu, 
připravující odborně zdatné síly. Dosavadní nižší reálka již nestačila rostoucímu městu. Císařským 
výnosem ze srpna 1875 byla povýšena na vyšší reálnou školu a převzata od města do péče státu. Bylo 
třeba zajistit pro studenty vyhovující školní budovu. Proto byla zastavena činnost knížecí palírny lihovin 
na Smetanově okruhu, přístroje a zařízení byly rozprodány. Zbouráním staré budovy bylo získáno místo 
pro stavbu, v níž je dnes gymnázium. 

Zájemci o poznávání světa navštívili v hojném počtu 17. dubna roku 1885 ve Slezském domově 
přednášku badatele severního pólu a výzkumníka dr. Julia Payera. Krnov dobře znal, protože zde jako 
mladý důstojník působil na manévrech. Na reálce toho roku maturovali s vyznamenáním dva studenti. 
Jedním z nich byl Heinrich Kinzer, který ve svých kresbách zachoval Krnov 19. století. V září byl předán 
veřejnosti nový vodovod, o němž se psalo, že „dodával dobrou a čerstvou vodu“. Nedaleko cvilínského 
nádraží došlo k výměně starého dřevěného mostu za nový, ocelový. Mnoho diváků sledovalo, jak byl 
z  bezprostřední blízkosti starého přesunut na své místo. Muselo se to stihnout mezi vlaky, jedoucím 
v 8 a v 11 hodin dopoledne. Místo odstraněného mostu zaujal nový s váhou 10 000 metrických centů 
a délkou 35 metrů. Za dozoru inspektora Moravsko-slezské centrální dráhy Halusky se konala zatěžkávací 
zkouška dvěma lokomotivami. Železnice tehdy silně ovlivnila město a přispěla k jeho rozvoji. Není tedy 
divu, že městské zastupitelstvo na svém zasedání v listopadu 1885 projednávalo stavbu městské dráhy. 
Byla pokládána za životaschopnou. Podle projektu vedla trasa od Chařovské ulice kolem mlýna přes 
řeku Opavu k místu, kde bývalo staré kluziště. Tam mělo být nádraží. Pokračovat měla ke cvilínskému 
nádraží. V březnu 1885 vzniklo kuratorium pro založení živnostenského muzea. Bylo otevřeno za rok 
a později splynulo s městským muzeem. 

Své příznivce si tehdy získával také sport. V  červenci 1895 byl v  Krnově založen cyklistický 
spolek. Vstupní poplatek činil dva zlaté a měsíční příspěvek 25 krejcarů. Uvažovalo se také o zřízení 
koupaliště. Městská rada hodnotila ze tří míst jako nejlepší místo na Opavici u Petrovické ulice. V říjnu 
1895 se instalací nových zlepšených pouličních plynových lamp na Hlavním náměstí a jeho okolí položil 
základ dokonalejšího osvětlení města.

V roce 1905 se rozšířila zpráva, že po Cvilíně běhá opice. Trvalo to dva týdny, než byla polapena 
a bylo k všeobecnému veselí konstatováno, že se nejedná o opici masopustní. Po více než třiceti letech 
provozu železničních tratí se ukázalo, že dosavadní krnovské nádraží již nestačí. Stavební práce na jeho 
rozšíření byly zadány olomouckému staviteli Maderovi, protože nabídl sedmnáctiprocentní slevu. Na 

7 Datováno roku 1995.
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náměstí již stála nová radnice a uvažovalo se o stavbě spořitelny vedle ní. Sádrový model podle návrhu 
stavitele Franze Blasche byl veřejnosti vystaven ve výkladní skříni obchodu s nábytkem a pak uložen 
v muzeu. Pro stavbu nového vodovodu byla vyšetřována voda z rybničních luk za Kostelcem a hodnocena 
i po stránce bakteriologické jako plně vyhovující. 

Další rok, končící pětkou byl již poznamenán světovou válkou. V roce 1915 si v květnu vedení 
nemocnice stěžovalo, že všichni tři lékaři-sekundáři slouží v poli a při dalším odvodu byli dva ze tří 
lékařů odvedeni. Zůstal pouze jeden primář a jeden sekundář pro pacienty na 130 až 140 lůžkách. 

Lepší chvíle připravil již poválečný rok 1925. V květnu se konaly oslavy padesáti let postátnění 
reálné školy a 75 let vzniku nižší reálky. Střelecký spolek vzpomínal již pět set let od svého založení. 
Téhož roku bylo dokončeno přebudování kaple kláštera Salvatoriánů pod Cvilínem. V  létě krnovští 
malíři Fritz a Lutz Raida vymalovali stropy. Brněnští umělci po jejich zhlédnutí ocenili úroveň figurální 
a ornamentální kompozice. 

Ve čtvrtek 12. září 1935 ve 22 hodin pozorovali mnozí lidé v Krnově a v okolí na východní obloze, 
osvětlené Měsícem, kometu. Jevila se jako velká svítící koule s dlouhým rovným ohonem. Pohybovala se 
asi jednu minutu od jihu k severu.

Pak následovaly pro Krnov dramatické roky. Mnoho jeho obyvatel padlo ve válce a  v  roce 
1945 bylo město poškozeno speciálním komandem Wehrmachtu i při frontových bojích. Nastal konec 
nejhroznější války.
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 ² H U D E B N Í  Ž I V O T  N A  K R N O V S K U  V  M I N U L O S T I

Kam až sahají počátky hudebního projevu lidí sídlících na Krnovsku? Po pravdě řečeno to 
nevíme. Snad již člověk mladší doby kamenné si někdy zazpíval či napodobil zpěv ptáků. 

S jistou dávkou shovívavosti můžeme považovat tři rohy na pečeti města Krnova z roku 1311 za nástroje 
vyluzující hudební zvuky.

Více dokladů o hudbě ve městě můžeme sledovat od počátku 16. století. Na krnovském zámku 
byla pěstována renesanční hudba. Hudebníci z té doby zůstali zobrazeni na reliéfech zámecké zdi kolem 
arkád viditelných z  nádvoří. A  také na kamenných sloupech před Švédskou zdí, které míjíme často 
bez povšimnutí. Byly to před čtyřmi stoletími podstavce sloupů knížecího letohrádku. Byly objeveny 
a vykopány z hloubky dvou metrů při demolici zemského sněmu roku 1877. Ten uvolnil místo pro stavbu 
gymnázia na Smetanově okruhu. Renesanční oblečení na něm zobrazených hudebníků datuje jejich vznik 
do druhé poloviny 16. století. Sloupy letohrádku pak byly použity při zpevňování přejezdu Hlubčické 
ulice přes železniční trať. Podstavce těchto sloupů stojí dodnes vedle Neptunovy kašny, bohužel jsou 
vlivem času již značně poškozené. Co vytesala ruka kameníkova před čtyřmi sty lety? Pes a lev hlídali 
vchod do letohrádku a  další reliéfy zpodobňují hudební kapelu účinkující uvnitř. Můžeme rozeznat 
hráčku na kytaru, bubeníka a flétnistu. Další nástroje muzikantů nelze přesně určit pro silné poškození. 
Škoda, že nikdo nedbá o záchranu těchto cenných kamenných podstavců. 

Ještě starší hudební památka byla objevena náhodou v  roce 1953, když konzervátor archivu 
v Opavě restauroval vazbu druhé knihy zemských desek knížectví krnovského, založených roku 1526. 
Po odkrytí vazby se objevil notový materiál – varhanní tabulatura slezského původu z druhého desetiletí 
16. století. 

Hudbu podporovala krnovská knížata, ale také město, kostely a klášter. V knize měšťanů Krnova, 
vedené od začátku 16. století, nalezneme jmenovité záznamy osob, jejichž hlavním zaměstnáním byla 
hudba. Jako povolání je u nich uvedeno muzikus, městský trubač, pištec, varhaník, virtuos, rektor kůru. 
Provozování hudby podporovali také někteří bohatí měšťané. Například vdova paní Marie Magdalena 
Taunerová darovala roku 1728 tři tisíce sedm set zlatých a  za čtyři roky ještě další tři tisíce zlatých. 
Z této částky a z úroků bylo placeno deset hudebníků, koupeny nové hudební nástroje, byli vydržováni 
chlapci – zpěváci v  kostele při klášteře minoritů a  na Cvilíně. Hudebníci též vyhrávali ve vinárnách 
měšťanů pod vedením městských pištců. Ti se bránili konkurenci nekvalitních kapel. Tak v roce 1767 
bylo hudebníkům, vedeným ševcem Knauerem zakázáno vyhrávat a švec se měl držet svého řemesla. 

Středisky hudební kultury byly také zámky na Krnovsku. Baron Skrbenský z Hřiště vydržoval 
zámeckou kapelu v 18. století v Hošťálkovech. Působil tam houslista a hudební skladatel Puschmann. 
Zámecká kapela hrála též na nedalekém zámku Linhartovy. Nejslavnější zámecká hudba působila od 
začátku 18. století ve Slezských Rudolticích za hrabat Hodiců. Tehdy se tam hrálo také divadlo. Zde byl 
nejproslulejším muzikus a  skladatel Karel Hanka, který si vzal za ženu první zpěvačku hodicovského 
divadla.

V minulém století byl každý rok v zimě v Krnově netrpělivě očekáván příchod potulné kapely 
českých muzikantů. Jejich veselý a výborný hudební projev přitahoval mnoho posluchačů. 

Nakonec k hudební historii Krnovska patří i umělecká stavba varhan. Málokdo však ví, že již 
dávno před vznikem továrny Rieger žila v Krnově v letech 1667 až 1670 známá rodina Ryšáků – stavitelů 
varhan. Jejich potomci zhotovovali varhany ještě v Opavě a v Nise. 

Tato stručná procházka hudebním životem minulosti chtěla pouze připomenout, že dnešní dění 
v tomto uměleckém oboru může navazovat na bohatou a starou tradici.
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 ² Z  P O Č Á T K Ů  S O U K E N I C T V Í  V  K R N O V Ě

V  Krnově se od samých počátků města vyráběly látky. Byly to z  počátku výrobky ze lnu, 
ale v pozdějších stoletích sukna. Zavedení této výroby znamenalo hledat odbytiště zboží 

vývozem mimo město. Proto se soukeničtí mistři sdružovali a prodávali na významných trzích v Brně, 
Vídni a Budapešti. Při zpáteční cestě přiváželi na svých vozech do Krnova vlnu. Později vídeňští kupci 
prodávali krnovská sukna v  rakouských zemích, Itálii a  Švýcarsku. Ve čtyřicátých letech 19. století 
vandrovali soukeničtí tovaryši po Porýní a Flandrech, aby získali zkušenosti a obohatili se o nové vzory. 
Koncem padesátých let došlo k postupnému přechodu od ručního tkaní a využití vodní síly k parním 
strojům. V následujících desetiletích již převažuje strojní výroba. Řady krnovských soukeníků posílili 
tehdy čeští pracovníci, přicházející do města zejména z Brněnska a severovýchodních Čech. Představovali 
asi jednu třetinu pracujících v tomto oboru.

Každý se musel snažit pracovat co nejlépe. Proto byla roku 1875 založena v Krnově tkalcovská 
škola. Jejím prvním vedoucím byl odborný učitel Augustinek. Umožňovala též večerní studium v kurse, 
který se konal třikrát týdně po dvou hodinách. Ve městě spolu s tovární výrobou ještě dlouho pracovaly 
soukenické dílny. Jedna z nich byla na Panské ulici (dnes severní strana Hlavního náměstí). Na třech 
ručních stavech pracovali tři tkalci a jedna soukařka. Vlna byla do Krnova dovážena z okolních statků 
a  hlavně z  Uher, Polska a  jižního Ruska. Olivový olej v  sudech přes Terst. Pytle s  vlnou byly váženy 
městskou váhou na Horním náměstí číslo 17. Měly rozměry 3 metry a 75 cm. Obchody byly uzavírány 
v hostinci U zeleného věnce, který stával tam, kde je dnes spořitelna. Spotřeba piva a alkoholu byla prý 
při tom značná. 

Krnovské zboží se stalo známým a velkoobchodníci z Vídně, Budapešti, Brna, Lince, Salcburku, 
Insbrucku a Bavorska přijížděli do Krnova a vybírali si ve zdejších skladech sukna. V hotelu Tiroler (dnes 
Slezský domov) byly uzavírány smlouvy na pestrobarevné zboží s oblíbenými vzory čtverců o rozměrech 
10 až 15 centimetrů. Světlé vzory károvaných látek šly do severní Itálie, malé tmavší do Rumunska 
a Chorvatska a druh piké do Cařihradu a egyptské Alexandrie. Vzorem byly látky ze severní Francie 
a Belgie, později z Anglie.

Koncem 19. století začala převažovat mechanická výroba látek a počet drobných soukeníků klesl 
ze sta na padesát. Působila též konkurence textilních továren z Brna, Bílska a Liberce. To už i v Krnově 
převažovala tovární velkovýroba. Prvním továrníkem byl soukeník Alois Larisch, který roku 1832 
v bývalém hostinci nedaleko radnice zřídil velkou tkalcovnu, prádelnu a barvírnu sukna. Na začátku 40. 
let zakoupil v Kostelci bývalý mlýn, pozdější soukenickou valchu a pilu, přebudoval celý objekt a již před 
rokem 1844 uvedl novou přádelnu do provozu. Byla vybavena mykacími, česacími a spřádacími stroji, 
dovezenými z Holandska a Belgie. Soukenický cech vyvíjel horlivou aktivitu proti Larischově továrně, ale 
marně. Postupně vznikaly další továrny a tak byl položen základ krnovského textilního průmyslu. Nad 
městem dýmalo mnoho továrních komínů a dílny soukeníků postupně zanikaly.
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 ² V Z N I K  K R N O V S K É  S P O Ř I T E L N Y

Lidé se vždy snažili vytvořit si úspory pro případné horší časy a jiní si zase potřebovali naléhavě 
peněžní částku vypůjčit. V moderní době poskytují různé finanční služby peněžní ústavy. 

Jedním z nich je i krnovská spořitelna, od jejíhož otevření uplynulo přes 125 let.8 
První podnět k  založení spořitelny v  Krnově vyšel od purkmistra Franze Floriana Göbela. 

Nadšeným šiřitelem této myšlenky se stal dr. Julius Šimkovský. Byl to vzdělaný člověk, který ovládal 
němčinu a češtinu. Byl 10. června 1862 jmenován zástupcem notáře v Krnově. Službu nastoupil 1. srpna 
téhož roku v kanceláři notářství, umístěné tehdy v budově zámku. Působil jako činovník v mužském 
pěveckém sboru a v tělovýchovném spolku.

Krnovské noviny Echo otiskly dne 14. září 1862 jeho článek, ve kterém se snažil vyvolat zájem 
o založení spořitelny pro ukládání a rozmnožování úspor. Dne 14. prosince vychází jeho další článek 
pod nadpisem „Má být v Krnově založena spořitelna?“. A Šimkovský odpovídá kladně – má! Spoření 
povede k pilnosti stále většího počtu střádalů a bude zabraňovat zchudnutí. Argumentuje také tím, že 
v  roce 1861 bylo v  Rakousku již 143 spořitelen. V  závěru zve zájemce na pondělí 15. prosince 1862 
na třetí hodinu odpolední k poradě v sále hostince U černého orla. Ten stával kdysi na severní straně 
původního Hlavního náměstí. Tam byl zvolen dvanáctičlenný výbor pro zajišťování přípravných prací. 
Dr. Šimkovský byl pověřen vypracováním návrhu stanov nově zakládané spořitelny. Podle něho měl 
stát v čele volený ředitel, mělo být vydáno 300 akcií po 400 zlatých. Nejmenší vklad měl být 25 nových 
krejcarů, úrokování mělo začít od nejmenšího vkladu jednoho zlatého a  25 krejcarů. Největší vklad 
měl být 4 000 zlatých. Kdo by uložil více, nezískal by úroky. Čtyřprocentní úrok by byl počítán po 
polovině měsíce. Do znaku spořitelny byl navrhován tkalcovský stav s létající včelou. Po tomto období 
vysoké aktivity nastal náhle klid. Důvodem byla skutečnost, že se hlavní aktér zakladatelské činnosti 
dr. Šimkovský z Krnova odstěhoval. Je známo, že byl pak notářem ve Zdounkách u Kroměříže. Vydal 
několik příruček pro advokáty. Krnov zůstal bez spořitelny. 

V roce 1866 došlo k rakousko-pruské válce, která postihla i naše město. V červenci a srpnu zde 
bylo na 800 mužů pruské armády a  rozšířily se různé nemoci, zejména cholera. Lidé se z  válečných 
útrap poučili a  znovu poznali nutnost spořit. Začátkem roku 1867 se vytvořil nový přípravný výbor 
z dvaceti členů, z nichž někteří byli ještě z výboru dr. Šimkovského. Nabízeli obyvatelům Krnova a okolí 
možnost ukládat a rozmnožovat úspory. Pro začátek získali částku 4 000 zlatých rakouské měny. Město 
Krnov převzalo roku 1867 záruku za vklady a úroky. Ministerstvo financí ve Vídni povolilo činnost dne 
26. března 1868. V  září byl zvolen dvacetičlenný spořitelní výbor. Předsedou se stal purkmistr Alois 
Larisch. V listopadu byli ustanoveni úředníci spořitelny. Její slavnostní otevření se konalo 4. ledna 1869. 
Byla umístěna v budově staré krnovské radnice, zbořené na přelomu 19. a 20. století. Spořitelna úzce 
spolupracovala s městem. Tak například již v roce 1886 věnovala z čistého zisku 15 527 zlatých na školství 
a ozelenění, chudým, na zdravotnictví, hasičům a na dláždění ulic.

Místnosti spořitelny v radnici již nestačily stále většímu provozu, a tak bylo uvažováno o stavbě 
vlastní budovy. V roce 1904 byl vypsán konkurs, jehož vítězem se stal architekt a stavitel Franz Blasch. 
Pocházel z Bílovecka a působil do první světové války v Krnově. Model stavby byl vystaven pro veřejnost 
dva týdny v roce 1905. Vlastní stavbu provedla firma stavitele Franka v letech 1906 a 1907. Náklad činil 
334 000 korun. Budova má členěnou fasádu, plastickou ornamentiku, nahoře hlavní reliéf symbolizující 
práci a  spořivost. Na oknech chodby jsou barevné secesní vitráže. Na podzim roku 1906 pozorovalo 
mnoho zvědavců tři sochaře při práci na kyriatidách u hlavního vchodu. V nové budově byl zahájen 
provoz 17. listopadu 1906. V přízemí byla kavárna a obchody.

Ústav dobře prosperoval, o čemž svědčí skutečnost, že například roku 1937 přes 26 000 vkladatelů 
mělo uloženo přes sto miliónů korun. Pobočky pracovaly v Osoblaze a Andělské Hoře. Po roce 1945 
nesl název Krnovská spořitelna a pak byl postátněn na Československou státní spořitelnu. V posledních 
letech byla budova spořitelny rekonstruována a od roku 1993 opět slouží svým klientům.

K zásadním změnám došlo v prvním desetiletí 21. století, od té doby je budova součástí Městského 
úřadu v Krnově a spořitelně slouží část přízemí radnice.

8 Datováno roku 1995.
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V červnu 1994 byly do makovice radniční věže vráceny tři tubusy dokumentů, nalezených 
při opravách. Byly doplněny o dvě kovová pouzdra s doklady ze současného Krnova. Málo 

občanů našeho města ví, že v  roce 1967 byla při opravě podlah budovy bývalého kláštera minoritů 
nalezena plechová dóza délky 11,5 cm s průměrem 7,5 cm. Byla vsunuta do režného sáčku, který nesl 
datum 22. července 1892. Na víku byla pečeť s německým a českým textem: „C.k. berniční úřad v Krnově“. 
Uvnitř byl vložen list, že v roce 1892 byla nově položena podlaha v pokladní místnosti berního úřadu 
a při této příležitosti byly na památku uloženy některé předměty. Následuje jejich seznam a v závěru 
přání, aby nálezci vše uložili zase zpět. Jsou tam i pozdravy těm, kteří tuto zprávu budou číst v budoucnu. 
Přiložena je také fotografie Horního předměstí. Je na ní budova gymnázia, hotelu Slezský domov, jehož 
část tehdy měla tři podlaží a zbytek pouze dvě. V místě dnešní polikliniky stojí řada přízemních domků 
a vzadu dýmá komín krnovské plynárny. Dále válec obsahoval výtisky pěti novin, z toho tří krnovských, 
tři poštovní známky, plakát Městského divadla v Krnově, vizitky se vzkazy pracovníků berního úřadu, 
pozvánku na korunovaci krále střelců v Krnově, seznam pracovníků úřadu (výběrčí daní, kontrolor, dva 
adjunkti, exekutor a úřední sluha), rozbor zátorské kyselky, dvě mince, které byly v roce 1892 nalezeny 
pod podlahou (krejcar z roku 1800 a šestikrejcar z roku 1849).

Noviny z té doby uvádějí například, že hodiny na kostelní věži, náležející městu, bily opět dne 17. 
července 1892 ve třináct hodin dvanáct úderů. Naštěstí si prý Krnovští na jejich rozmary zvykli. Město 
tehdy řešilo problémy s regulací řeky Opavy a se stanovením stavební čáry v ulici Na hradbách, kde byla 
právě zbourána část městských hradeb.

I když se nejednalo o nález mimořádného historického významu, šlo o hezký dobový obrázek, 
dokreslující tvář města Krnova koncem devatenáctého století. Kovový tubus s  dokumenty byl po 
prostudování uložen v Městském muzeu v Krnově.
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Průběh počasí v  jarních měsících letošního roku9 vyvolalo u mnohých lidí pochyby o  jeho 
normálním průběhu. V porovnání s Ladovými idylickými obrázky a vzpomínkami starších 

z  nás se vynořuje otázka, zda velké výkyvy a  extrémy jsou něčím novým a  předzvěstí podstatných 
změn našeho podnebí. Je jisté, že lidé již do značné míry svou činností ovlivnili procesy v  přírodě 
a v atmosféře. Snad jste se též zabývali problémem, zda i v minulosti docházelo k nečekaným zvratům 
a nepravidelnostem v počasí.

Ve sbírce listin krnovského lékárníka Jana Spatziera o  tom nalezneme zajímavé záznamy. 
Podle dochovaných zpráv trvala v  letech 822 a  994 zima od září přes Vánoce do dubna. Roku 1179 
končila o Velikonocích a byla tak silná, že v kostele nebylo možno zpívat. Kostelní víno zamrzalo v roce 
1272 a opakovalo se to i v roce 1363. Mnoho ptáků, lesní a divoké zvěře zmrzlo roku 1432. O tři roky 
později trvalo chladno od března do května. Letopisec uvádí, že dvanáctého dne toho měsíce se havrani 
procházeli po ledě a nekvetl ještě ani jeden strom. Ostrý chlad byl ještě 24. června. Pěkné počasí začalo 
teprve v poslední den měsíce. Zajímavé je, že tento rok byl velmi úrodný, takže potraviny byly levné. 
Obrovské množství sněhu znemožňovalo pohyb lidí i zvířat o Vánocích roku 1596. Kruté zimy byly též 
v letech 1708 a 1740. Zima 1739-40 byla tak krutá, že ve Vratislavi byla ražena medaile na paměť. Byly 
na ni nápisy: „Od října 1739 do května 1740“ a německý text dále pokračoval „Protože láska a zbožnost 
se obrátila v chlad a led, tvrdý a dlouhý mráz tížil ubohou zemi“. Největší mrazy panovaly 4. a 14. ledna 
1740. Místnosti se nedaly vytopit a mrzlo i tam. Když lidé vyšli na ulici, dělaly se jim v obličeji puchýře. 
Půda promrzla hodně hluboko. Ve stájích hynuly ovce a drůbež. V lese zmrzli ptáci a zvěř, v rybnících 
uhynuly ryby. Uprostřed května byl v příkopech ještě led.

V některých letech bylo zase mimořádně teplo. V letech 1287 a 1290 kvetly na Vánoce stromy 
a lidé se koupali. Teplo jako v létě bylo také roku 1340. Roku 1473 panovalo velké sucho. Od svatého 
Jiřího v dubnu do svatého Martina nepršelo. První déšť se dostavil až 11. listopadu. Rybníky vyschly 
a ryby lekaly. Voda byla jen v Odře, Nise a Bobru. Na přelomu let 1478 a 1479 vanul teplý vítr a bouřky 
se vykytovaly od Vánoc do svátku Tří králů. Roku 1568 o Vánocích kvetly některé stromy.

Extrémy počasí zažili i naši předkové. Naší snahou musí být, abychom podnebí nezhoršovali 
svou vlastní nekázní a neekologickým počínáním. 

9 Datováno roku 1995.
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Oblíbené procházky Krnovanů vedou často podél řek Opavy a  Opavice. Naše město leží 
v  polovině stodvacetikilometrového toku Opavy a  u  soutoku obou řek. Jejich břehy již 

dávno nejsou v původním stavu. Dříve na nich byly četné pily, mlýny a bělidla. Někdy se staly přívaly 
říční vody pro člověka příčinou strachu a utrpení.

K  velké zátopě Krnova a  okolí došlo mnohokrát. Například roku 1812 si Opava u  Kostelce 
prorazila nové koryto podél Brantické ulice. Ještě horší to bylo o šestnáct let později. Tehdy se v létě ocitla 
pod vodou všechna krnovská předměstí. Voda sahala až ke kostelu svatého Ducha a zaplavila i hřbitov. 
Výhodná poloha Krnova mezi dvěma řekami mu někdy přinesla krušné chvíle. K největším záplavám 
došlo v noci z 12. na 13. srpna 1880. Již několik dnů před tímto datem voda v obou řekách stoupala. 
Dvanáctého došla do telegrafního úřadu v Krnově varovná zpráva, že odpoledne v Hrubém Jeseníku 
řádila nebývale silná průtrž mračen a městu hrozí velké nebezpečí.

Lidé se připravovali a s obavami čekali na noc. V 21 hodin začala říční voda prudce stoupat, 
protrhla brzy jez u kina Mír a brzy sahala až k budově okresního soudu, v níž je nyní školní jídelna na 
náměstí Hrdinů. Vlny zaplavovaly také Švermovu ulici. Zatopena byla opět všechna předměstí a nejvíce 
Hlubčické. Lidé viděli plovoucí stoly, lavice, židle, postele, truhly, různé nářadí, nádoby a jiné předměty. 
Mnozí ze strachu hledali záchranu na střeše. Voda stoupala do půlnoci. Největší obavy vyvolala zpráva, 
že pronikla do plynového potrubí. Pak se ozval rachot v blízkosti zámku, jakoby se sesula velká budova. 
Ve skutečnosti vysoká zeď neodolala podmočení a  tlaku proudící vody. Teprve od druhé hodiny nad 
ránem byl pozorován pokles všudypřítomné vody. Po rozednění se ukázal obraz zkázy. Údolí od Chomýže 
po Chařovou se změnilo v  jedno kalné jezero. Po jeho hladině plavaly stromy s  kořeny, keře, snopy 
obilí, seno, uhynulá zvířata a podobně. K mnoha domům se jejich obyvatelé dostávali jen na loďkách, 
z plynových svítilen kapala voda. Břeh naproti Svatováclavské ulice a sousední ulice v délce dvaceti metrů 
byly odneseny.

Podobné pohromy se dostavily i  v  některých dalších letech. Voda vystoupila z  břehů také 
v květnu 1896. Dne 8. června 1936 po čtvrthodinové průtrži napršelo až 55 litrů vody na jeden metr 
čtvereční. Podle dobového záznamu se Revoluční ulice změnila v jezero a „auta plula jako parníky“. Řeky 
ohrožovaly krnovské obyvatelé také v létě roku 1940 a mnozí z nás ještě pamatují velké záplavy v letech 
1958 a 1965. 

Nelze se tedy divit, že se město snažilo o  ochranu proti nebezpečným povodním. Na žádost 
městské rady vydala Slezská zemská vláda v  lednu 1896 povolení k  regulaci řek a  stanovila průběh 
toků. První třetina prací měla sahat od Skřivánčí ulice k  Vysokému břehu včetně soutoku obou řek. 
Regulace uvnitř města se uskutečnila v letech 1901 a 1902. Byla podrobena zkoušce vysokou vodou 10. 
a 11. července 1903. Získané zkušenosti vedly k vylepšení regulovaných úseků zesílením ochranných 
hrází a zděných břehů. Následovaly práce na Opavici od Chomýžské ulice po soutok. Říční koryto bylo 
napřímeno pro urychlení odtoku vody. Bylo též rozšířeno a břehy zvýšeny. K posledním úpravám došlo 
na Opavě za soutokem řek v  osmdesátých letech 20. století. Bohužel napřímením toku byl odříznut 
řícní meandr nedaleko Vrbiny. Původní stav řeky, rostlinstva i  živočichů byl úplně narušen. Místo 
ochrany meandru, dokumentujícího přirozenou činnost řeky, se mu dostalo smrtící rány, takže se změnil 
v zahnívající močál se stojatou vodou.

Při letošním suchu10 poklesl stav vody v řekách do té míry, že si asi těžko dovedeme představit, že 
někdy mohly zatopit značnou část města. Přesto nelze na takovou možnost zapomínat.

Poznámka z  roku 2012. Má předtucha se bohužel naplnila velkými záplavami v  roce 1996 
a katastrofou v roce 1997. Na můj článek z roku 1995 tehdejší vedení města nereagovalo a co je alarmující, 
dodnes se nerealizovala žádná protipovodňová opatření.   

10 Datováno roku 1995.
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V nedávné době11 přinesl regionální tisk zprávy o zemětřesení v oblasti Nízkého Jeseníku. 
Mnozí čtenáři byli jistě překvapeni, neboť projevy seismicity zde neočekávali. Stalo se 

tak poprvé? Můžeme odpovědět, že nikoliv. I  v  samotném Krnově bylo již v  minulosti zemětřesení 
pozorováno. Leží totiž nedaleko od zlomové linie vedoucí od Komárna na sever směrem k  Opavě. 
O tomto přírodním jevu v nejstarších dobách nemáme žádných záznamů. Z historické doby se dochovaly 
záznamy z minulého století. 

Dne 14. března 1837 se projevilo nad ránem ve 4 hodiny a 25 minut mírné zemětřesení, pozorované 
také na Moravě. Epicentrum leželo v Alpách. Poněkud silnější pohyby půdy byly pozorovány dne 15. 
ledna 1858. Tentokrát to bylo večer mezi 20. hodinou a 27. a 35. minutou. Jednalo se o dva záchvěvy. 
Lidé pozorovali, že obrazy na stěnách se vychylovaly, voda ve stojících nádobách se na povrchu čeřila 
a zboží srovnané v obchodech do pyramid padalo dolů. K větším škodám na materiálu ani na životech 
nedošlo. Epicentrum v roce 1858 bylo blíže. Nacházelo se v okolí Žiliny. Během ledna uvedeného roku se 
od tohoto data projevoval na východ od Krnova zemětřesný roj. 

Zprávy o  zemětřesení v  Krnově nemusí vyvolat strach. Pohled do map zemětřesné činnosti 
prozradí, že na Krnovsku může existovat zemětřesné ohnisko, ale je to území seismicky klidné. Úkazy, 
pozorované v Krnově, byly pozorovány téměř všude u nás a v některých krajích dokonce ve větší míře 
a intenzitě. Po přečtení tohoto článku můžete tedy žít klidně dál. 

11 Datováno roku 1995. 
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Již více než čtvrtstoletí12 uplynulo od doby, kdy byl děkanský kostel svatého Martina roku 1967 
vybaven novou elektroinstalací. Je známo, že ve významných kostelech se pohřbívalo i uvnitř, 

v jeho podzemních kryptách. Skrývá taková tajemství i kostel svatého Martina? Na tuto otázku obdrželi 
pracovníci v roce 1967 brzy odpověď. V dlažbě kostela bylo nutno vykopat kanál pro položení elektrického 
kabelu. Při výkopech pod dlážděním bylo zjištěno, že pod celým kněžištěm se nalézají krypty. Vstup do 
nich se uskutečnil nevelkým rozšířením otvoru, na který kopáči narazili ve vrcholu její klenby. Nález 
byl ohlášen Archeologickému ústavu Brno, pobočce v Opavě. Její vedoucí, dr. Jaroslav Král, pak vedl 
průzkum, při němž bylo zjištěno, že se jedná o dvě krypty, překlenuté valenou klenbou z cihel, vzájemně 
propojené vstupním prostorem. Podélná osa kostelní lodi je příčnou osou krypty. Po pravé straně je 
vstup, který byl kdysi používán. Není to ale původní vchod – ten pravý je v zazděném výklenku. Podobné 
dispozice jsou ve Františkánském klášteře v Opolí, kde uměle vylámaný vstup posloužil za třicetileté 
války k  násilnému vniknutí do krypty. V  kostele svatého Martina je naproti vchodu sedm až deset 
zbytků rakví a pozůstatků zemřelých. Tam byl nalezen štítek z rakve. Má tvar srdce a je z korodovaného 
stříbra. Hlásá, že Josef Weidinger, císařský dědičný poštmistr zemřel 19. dubna 1776. Krypta má délkový 
rozměr dán šířkou kostelní lodi. Další krypta má stejné rozměry a ve stěně je zazděný vstupní prostor do 
předpokládané chodby v ose střední lodi kostela. Tam bylo objeveno asi dvacet rozpadlých a přeházených 
rakví s pozůstatky. U čtyř případů se našly zbytky kněžských rouch. Odtud pochází také třicet centimetrů 
dlouhý štítek z pozlaceného stříbra. V rokokové kartuši nese latinský nápis o tom, že Vysoce důstojný 
pán Josef Saliger, děkan krnovský, narozený 19. května 1712 zemřel 19 února 1775.

Oba štítky byly vyzvednuty a  restaurovány. Při zděných vstupech jsou zbytky gotických 
profilovaných kamenných ostění. Pochází asi z nejstaršího období kostela a byly použity při zazdívkách. 
Bylo také zjišťováno, jestli opravdu existují předpokládané podzemní chodby. Provedl se částečný 
průraz podlahy, který nebylo možno pro značnou sílu zdiva a zával rozšířit tak, aby chodba mohla být 
zpřístupněna. Nebyla tedy prozkoumána. Možná, že se podzemí děkanského kostela dočká v budoucnu 
odborného archeologického průzkumu. V  každém případě si všichni, kteří tam odpočívají, zaslouží 
nerušeného klidu. 

12 Datováno roku 1995.
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 ² J A K  S E  K D Y S I  C E S T O V A L O

Cestování není v našich dnech nic neobyčejného. V minulosti lidé po světě jezdili také, ale 
v mnohem menší míře. Tehdejší způsoby se nám zdají být romantické a dobrodružné. Snad, 

ale byly méně pohodlné a  zejména pomalejší. Před staletími bylo málo cest schopných jízdy povozy. 
Byly to jen ty, které spojovaly významná města a panství. Měly kamenitý podklad, mnohdy dost hrubý 
a někdy i málo udržovaný, zejména za dlouhých válek. Byly tak někdy i obtížně sjízdné.

Krnov byl spojen cestami s  Opavou, Albrechticemi, Hlubčicemi a  Bruntálem. Do Horního 
Benešova se odbočovalo ze Zátoru. Dochovala se vzpomínka na to, že v  17. století trvala cesta se 
zbožím z Albrechtic na trh do Opavy tři dny. O zlepšení silniční sítě se přičinil císař Karel VI. Zasadil 
se o  spojení hlavního města Vídně se severními provinciemi rakouské říše. Od roku 1727 pracovala 
císařsko-královská silniční komise a řídila stavbu české císařské silnice Vídeň – Praha a slezské císařské 
silnice Vídeň – Brno – Olomouc – Krnov – Vratislav. Stavba však pokračovala pomalým tempem devět 
kilometrů za rok a ještě ji zpomalily války o Slezsko.

Císařovna Marie Terezie si ztrátu Slezska nahradila po dělení Polska Haličí. Proto se původní 
směr na Vratislav změnil na Krakov. Začátkem 19. století se od hlavního silničního tahu Vídeň – Krakov 
začaly budovat odbočky. Silnice Těšín – Ostrava – Opava byla ve třicátých letech prodloužena do Krnova 
a  Albrechtic a  dále přes Třemešnou až k  rakousko-pruským hranicím u  Bartultovic. Tato „císařská“ 
silnice, jak byla nazývána, umožňovala spojení Krnova s Nisou a Vratislaví. S budováním silniční sítě se 
zlepšila i doprava osob a nákladů, kterou obstarávala pošta. V roce 1740 byly ve Slezsku jen čtyři poštovní 
stanice. Od roku 1749 jezdil na slezské císařské silnici jednou týdně poštovní vůz. Pak se cestování 
zlepšilo, poštovní kočár jezdil několikrát za týden. Povolení k  dopravě byla udělována i  soukromým 
provozovatelům. 

Od 1. dubna 1834 jezdil z Opavy do Krnova čtyřikrát v týdnu dostavník a mimo to ještě v pondělí, 
když se v Krnově konaly trhy. V létě se z Opavy odjíždělo v 6 hodin, v zimě v půl osmé od hostince Zlatá 
Koruna na Horním náměstí. Po čtyřech hodinách odpočinku v Krnově se konala cesta zpět. Dostavník 
pojal 18 osob, každý cestující měl právo na 5,6 kg zavazadel. Za 7,5 km se platilo 6 krejcarů. V Krnově 
se vůz zdržoval a odjížděl od hostince na Hlavním náměstí číslo 21. Ve stejném roce jeden podnikavý 
občan z Třemešné zřídil dostavníkové spojení Třemešná – Krnov – Opava pro 20 osob. Odjíždělo se 
v 9 hodin od jeho domu, v Krnově byla zastávka u zájezdního hostince U půlměsíce na Opavské ulici 
(dnes dům s  prodejnou Zver-ex). Konečná stanice byla u  Bílé růže na Krnovské ulici v  Opavě. Spoj 
Krnov – Opava provozovali ještě dva občané Krnova. Méně frekventované byly dálkové spoje. Od roku 
1750 byly dopravovány osoby i zavazadla na trati Vídeň – Brno – Olomouc – Opava – Krnov – Vratislav. 
Cesta příliš pohodlná nebyla. Drkotající vůz jel dlouho po prašných silnicích. Zlepšení bylo dosaženo 
polštářováním  sedadel a zasklením okýnek.

V roce 1872 byla v Krnově uvedena do provozu železnice a dosavadní „romantické cestování“ 
v tlumokových vozech a dostavnících postupně zaniklo. Známe je pouze z historických románů a filmů. 
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 ² D V Ě  S T O L E T Í  G U N T R A M O V I C

Ve druhé polovině 18. století byl Krnov postižen válkami mezi pruským králem Bedřichem 
Velkým a rakouskou císařovnou Marií Terezií. Měšťané zchudli výdaji na ubytování a výživu 

rakouského vojska a pruské posádky. Největší pohromou však byl požár města na Zelený čtvrtek dne 1. 
dubna 1779. Tehdy téměř celé město lehlo popelem. Mnozí ani nevěřili, že je ještě možná jeho obnova. 

Znovuvybudování veřejných budov a  domů si vyžádalo mnoho finančních prostředků. 
Zadlužené město je muselo získávat všude, kde jen to bylo možné. Tak bylo v roce 1791 v městské radě 
rozhodnuto, že bude prodán i  poslední městský poplužní dvůr, zvaný Guntramovický. Koupil ho na 
základě nejvyšší nabídky hospodářský inspektor Josef Güssman za 13 800 zlatých, jak je zaznamenáno 
v krnovské gruntovní knize. 

Jeho dědicové za dva roky rozparcelovali pole a dne 3. srpna 1793 ho prodali za 13 800 zlatých 
sedmnácti osobám, jejichž jména jsou zapsána v krnovské městské knize z roku 1793. Osm novousedlíků 
pocházelo z Úbla, jeden z Pochně u Úbla, tři z Brumovic, jeden z Úvalna a čtyři z Kostelce. Ti se zde 
usadili a založili osadu Guntramovice. Les u Guntramovic si tehdy město ponechalo. V roce 1840 bylo 
v  osadě 17 domů a  71 obyvatel. Sedmnáct původních osadníků a  jejich potomci podléhali městské 
správě v Krnově až do roku 1850, kdy byly Guntramovice připojeny k obci Kostelec. V té době bylo již 
23 usedlých, hospodařících na malé rozloze 85 hektarů pozemků značně rozdrobených, což ztěžovalo 
rolníkům hospodaření. Proto byly v letech 1912 až 1914 parcely zjednodušeny za účelem snadnějšího 
přístupu k nim. Ke konci 19. století žilo v Guntramovicích 81 obyvatel. Přináležely ke Kostelci do roku 
1920, kdy se staly spolu s ním součástí Krnova. 

Dnes jsou Guntramovice tichou osadou nad železniční tratí a silnicí Krnov – Olomouc. Cesta 
do nich odbočuje z Brantické ulice a mírně stoupá až do lesa nad nimi. Nabízí vám pěknou turistickou 
procházku. 



v 109 v

 ² J E Ž N Í K  S O U Č Á S T Í  K R N O V A

Prvního ledna roku 1903 byl Ježník připojen k našemu městu. Stalo se tak po předchozím 
souhlasu obce Kostelec, ke které od roku 1849 náležel, městské rady v Krnově a slezské vlády.

O nejstarších dějinách Ježníku mnoho nevíme. Kolem roku 1300 zde stál dvůr jistého Hildebranda. 
Jeho syn Bartoloměj ho prodal Řádu německých rytířů, který měl od roku 1281 patronátní právo nad 
krnovským farním kostelem. Dne 25. března 1335 předal krnovský farář a řádový komtur Ditlin dvůr 
Ježník městu Krnovu na pět let, aby zde vznikla osada. Po vyhnání řádu v 16. století se stalo město jeho 
plným držitelem. Ze 16. století se dochovaly zmínky o dobytčí cestě na Ježník a z roku 1571 městské účty 
za pastýře, hajného a dřevo v místě „Esnig“. Za třicetileté války osada zanikla.

Roku 1692, tedy před třemi staletími, vznikla z dvora vesnička, v níž se usadil hajný Michal Prokš 
a jeho příbuzný Ondřej, tři domkáři z Chomýže, jeden z Kostelce a jeden z Trmantic (dnes v Polsku). 
Prokš koupil od města Krnova jednotlivé části dvora – zděný dům, krčmu, pozemky a louky za šedesát 
slezských tolarů. Ostatní odkoupili koňskou stáj, ovčín, dobytčí stáj a  pekárnu. Tehdy byl Ježník po 
špatných cestách obtížně dostupný. První pevná cesta, dnešní Stará Ježnická ulice, byla dokončena teprve 
roku 1892. Další, Ježnická ulice, slouží od roku 1920.

Vznik názvu Ježník je nejasný. Historik Vincenc Prasek pokládá za původní název Ježník, 
zapisovaný ve tvaru Ösznig nebo Esnig. Německé jméno Mösnig pak vzniklo z „im Osznig“ a „aus’m 
Ösznig“. Německý autor Heinrich Schulig vyvozuje německý Mösnig z  českého slova „mezník“, to 
znamená hraniční kámen, který v roce 1300 označoval hranici dvorce proti panství Hošťálkovy. Základem 
je náš název „meze“.

Ježník nikdy neměl svůj kostel, mrtví byli pohřbíváni odedávna v  Krnově. Ježnické děti 
navštěvovaly školu nejdříve v Kostelci. Ale ta byla v zimě těžko dostupná. Proto od roku 1820 do roku 
1870 musel učitelský pomocník z Kostelce denně docházet na Ježník, kde se vyučovalo v domcích číslo 
15, 14 a 13. V čísle 13 nesměl tamější švec během vyučování pracovat, aby nerušil žáky. V roce 1870 byl 
pro školu postaven domek číslo 36, který dodnes stojí za dřevěnou zvoničkou. V něm byl i byt pro učitele. 
Jeho roční plat činil 240 zlatých. Větší, jednoposchoďová škola byla předána svému účelu 30. prosince 
1909.

Ježník byl odedávna pro svou krásnou polohu v lesích, dobré klimatické podmínky a klid cílem 
výletníků, turistů a také poskytoval podmínky pro léčení nemocných. 
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 ² Z  K O S T E L C E

Kostel svatého Benedikta tvoří dvě části. Menší je zbytkem románské rotundy ze 13. století. 
K  ní byl přistavěn větší kostel s  deskovým stropem, vyzdobeným malbami neznámého 

františkána. Záznam o  něm se dochoval z  roku 1672. Tato větší část kostela byla nahrazena v  letech 
1769 až 1772 novou barokní stavbou. Má délku 34 metry a šířku 13 metrů. I zde zůstaly zdi rotundy 
zachovány jako presbytář. Ještě šestnáct let byl kostel bez věže, takže dva zvony o váze 33,6 kg a 44,8 kg 
byly zavěšeny na větvích lípy, stojící tehdy u vchodu na hřbitov. Teprve roku 1787 byla z dobrovolných 
darů postavena dřevěná věž na kostele. Po letech byla nahrazena roku 1862 zděnou věží, dochovanou 
dodnes. Následujícího roku byl vnitřek kostela zkrášlen nákladem 20 000 zlatých. 

V roce 1899 byl svatostánek vybaven novými varhanami z dílen krnovské firmy Bratři Riegrové. 
Mají 12 registrů, dva manuály a pedál. Byly pořízeny nákladem 4 360 rakouských korun. 

Barokní kostel v Krnově-Kostelci je zdaleka viditelný svou cibulovitou věží a malebně dokresluje 
okolní jesenickou krajinu. Je prastarého založení, takže dal jméno celé osadě. Měl odjakživa značný 
význam, neboť byl od svého počátku postaven z  kamene, o  čemž svědčí i  německý název Kostelce 
Weisskirch, protože bílý kostel označuje zděnou stavbu. Během své staleté historie byl svědkem mnoha 
pohnutých událostí, zejména za válek rakousko-pruských. V  roce 1778 vtrhlo do Krnova na 20 000 
pruských vojáků v čele se svým králem Bedřichem Velkým. V Kostelci se ubytoval dělostřelecký pluk 
s  generálem von Stutterheimem. Kostel se stal ubytovnou pro dvě roty, strážnicí a  vězením. Oltáře, 
kazatelna a obrazy byly zčásti strženy a poškozeny. U jižní zdi byl udržován trvalý oheň, který svým žárem 
vytvořil trhlinky ve zdi, v pilíři a v klenbě. Dne 23. a 24. listopadu 1778 došlo k veliké bitvě v Kostelci 
a jeho okolí. Pruský král pozoroval její průběh od Krnova, ukryt za kaplí v polích. Prusové zde ztratili na 
500 mužů a Rakušané 200. Tehdy vyhořel téměř celý Kostelec s výjimkou dělostřelectvem poškozeného 
kostela, fary a několika domků. Vesnice byla ostřelována rakouskými jednotkami z Kosteleckého vrchu. 
Boje a šarvátky se táhly až do jarních měsíců roku 1779.

Když se obyvatelé Kostelce vrátili do své obce, našli ji spálenou a v troskách. Dobytek byl pryč, pole 
a zahrady neobdělány, nebylo možno ani osít pole, protože nebylo čím. Velmi pomalu byly odstraňovány 
hrůzy válečných událostí a  ještě několik generací byl Kostelec nejchudší vesnicí v  okolí. Když v  roce 
1866 znovu vypukla rakousko-pruská válka, byl Kostelec opět obsazen několika sty pruskými vojáky. 
Tentokrát již zde k žádné bitvě nedošlo, ale na podzim toho roku zemřelo během tří týdnů 15 lidí na 
choleru, v sousední Chařové dokonce 41.
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 ² C H A Ř O V S K É  H U S Y

Na svatého Martina, 11. listopadu, bývalo tradičním zvykem, aby hospodyně podávala na 
stůl pěkně upečenou a křehoučkou husu. Chařovským občanům se krnovští měšťané rádi 

posmívali, že opékají své husy jen po jedné straně. Co je k tomu vedlo? Byla to skutečnost, že přes celou 
ves vedla silnice, dnešní Chařovská ulice, ale k Chařové náležely pouze domky ležící jižně od ní, zatímco 
vše, co se nacházelo na protější severní straně, bylo již součástí města Krnova. Chařovská ulice tvořila 
hranici Chařové.

Teprve začátkem padesátých let 19. století se po zaměřování území posunula hranice Chařové 
a  Krnova poněkud na sever k  mlýnskému náhonu. Třináct přízemních domků doposud náležejících 
k Hornímu předměstí kolem ulice Československé armády připadlo tenkrát Chařové. 

Tak Chařová přišla k území na druhé straně silnice a Krnované přestali mít důvod se Chařovským 
posmívat. Hospodyně samozřejmě, stejně jako ty dnešní, s chutí opékaly husy vždy do zlatova po obou 
stranách. 
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 ² K R N O V S K Ý  B E T L É M

Čas vánočních svátků bývá již tradičně spojen s různými zvyky, obyčeji i s pěkně prožitými 
dny v rodinném kruhu. Tehdy se rádi vracíme ke vzpomínkám z mládí, k věcem nerozlučně 

spojeným právě s tímto obdobím, k představám bílých svátků se sněhovou peřinou, jak je kdysi namaloval 
Josef Lada. K dojemné poezii Vánoc patří i očekávání nového života, spjatého s narozením betlémského 
dítěte, položeného v chudých jeslích. Lidé se snažili již odedávna své představy zobrazit a vyjádřit je 
tak, aby se právě koncem prosince mohli společně dívat na prostou pohodu Betléma. Proto i dnes rádi 
navštěvují proslulé betlémy s pohyblivými figurami v Třebechovicích pod Orebem nebo v Jindřichově 
Hradci. 

Téměř nikdo neví, že podobný betlém existoval i v našem městě. Je tomu již stopadesát let.13 
Tehdy byl cílným, obstarávajícím pohyb terčů ve starém Střeleckém domě, pan Vágner. Byl to zručný 
kutil a tak během let zhotovil vánoční betlém s mnoha pohybujícími se postavami. Byl dlouhý 4 metry 
a  široký 1,5 metru a  uspořádán stupňovitě. Okolí jesliček oživovali horníci, pastýři, mlynáři, kováři, 
poustevníci, kominíci, ponocní, pokrývači, myslivci, bednáři, vodaři, muzikanti, také exotická zvířata, 
králové se svými družinami a další pozoruhodnosti. Trup, nohy a ruce byly vyřezány z lípového dřeva, 
hlavy byly odlity z vosku, byly duté a pomalované. Těla byla oblečena do detailně vypracovaných oděvů. 
Tažné dráty a šňůry byly vedeny skrytě. Nad každou figurou byla zavěšena cedulička s  jejím názvem. 
Původně pan Vágner ukazoval své dílo o Vánocích ve svém bytě, později v předsíni Střeleckého domu 
a nakonec v domě jednoho měšťana na severní straně dnešního Hlavního náměstí za 3 až 10 krejcarů. Po 
rozhrnutí opony a uvedení do pohybu se vždy rozzářily obličeje malých i velkých diváků. 

Po mnoha letech, koncem sedmdesátých let 19. století, majitel betlém z nám neznámých důvodů 
rozprodal, jednotlivé figury od 10 krejcarů do dvou zlatých. Tak zaniklo unikátní dílo krnovského 
lidového umělce, které by bylo ozdobou muzejní expozice. Je to škoda, ale i dnes máme v našem městě 
možnost shlédnout pozoruhodný betlém. Je v děkanském kostele svatého Martina, obsahuje krnovské 
motivy a jeho autorem je sochař Josef Staněk. Ať se i nám splní ono vánoční „Pokoj lidem dobré vůle“!

13 Datováno roku 1995.
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 ² V Á N O C E  V  K R N O V Ě  P Ř E D  L E T Y

Zima a  vánoční svátky přinášely i  tenkrát radost dětem i  dospělým. Zasněžené město 
poskytovalo mnoho příležitostí k  radovánkám. Klouzalo se na opevněních, šancích 

a zamrzlých vodních příkopech za hradbami. Příležitost ke kratochvílím při cestě do školy dávaly vysoké 
závěje nafoukané v úzkých uličkách.
 Předzvěstí Vánoc byl 6. prosinec – den svatého Mikuláše. Ten se tehdy v Krnově příliš neslavil, 
ale od tohoto dne až do Vánoc se dospělí za něj převlékali a večer s metlou, řetězem a velkým pytlem za 
veselého hluku přihlížejících vcházeli do domů ke zvědavým dětem. Po hlasitém slibu dobrého chování 
obdržely několik dárků s  ořechy, jablky a  cukrovinkami jako přislib vánoční nadílky. Někdy to byly 
jen brambory. Často Mikuláš jen zazvonil na chodbě a pootevřenými dveřmi hodil do světnice ořechy 
a jablka.

 Na Štědrý večer se dodržovaly staré zvyky. Bylo to hlasité práskání bičem, rozléhající se ve tmě po 
městě. Upomínalo na pastýře v Betlémě. Silní chlapci a dospělí práskali biči pro koňské saně, které byly 
dlouhé a tlusté. Vydávaly hluboké tóny. Jiní zase chodili po náměstí a ulicích a zvonili malými zvonky. 
Někteří chlapci měli přes sebe přehozeny koňské houně s malými rolničkami. Koncerty klukovských part 
doplňovalo cinkání kuchyňských hmoždířů. Občas se ozvaly i ojedinělé výstřely z pušek.

Vánoční stromy byly vsazeny do mechem vyplněného truhlíku a ozdobeny pozlacenými jablky, 
ořechy a svíčkami. K jídlu bývala ryba a u chudých lidí falešná rybí omáčka. K její přípravě posloužil 
celer, rozinky a pepřová  placka. Byla hlavním jídlem po polévce, knedlících nebo po zelném koláči. Po 
jídle šly děti spát a těšily se na ráno. Mezitím pro ně rodiče ještě večer připravili drobné dárky. Byly to 
obvykle panenky pro děvčata, košile, halenky, prádlo či něco k oblečení. Ráno čekaly děti nadílku od 
Ježíška. Výjimečně pak snídaly jako vzácnost bílou kávu s houskami. Radostně se s opravdovou chutí 
najedly, byl to pro ně vzácný pamlsek. 

Mnoho se od té doby změnilo, ale skromnost a upřímná radost by měla zůstat.
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 ² Z  P O Č Á T K Ů  V E Ř E J N É H O  O S V Ě T L E N Í

Po dlouhá století se město v  noci ponořilo do tmy. Kdo šel po jeho ulicích a  chtěl lépe 
vidět, musel si lucernou svítit sám. Způsob získávání světla a  osvětlení závisel vždy na 

stupni techniky. Ještě na začátku 19. století se v bytech používaly louče neboli smolenice. Byly to třísky 
a odštěpky z borovicového dřeva. Držely se v ruce nebo byly zasazeny do stojanu. Současně sloužily také 
voskové nebo lojové svíčky, později vytlačené olejovými lampami. Ty byly kolem roku 1860 nahrazeny 
petrolejovými. Všechny tyto způsoby bylo možno individuálně používat i při chůzi setmělým městem. 
Začátkem 19. století začali krnovští měšťané poukazovat na veřejné osvětlení v Opavě a dožadovali se 
ho také.

Dne 12. srpna 1826 se konalo zasedání magistrátu v Krnově, na které byla pozvána i veřejnost. 
Bylo rozhodnuto založit fond k uhrazení provozních nákladů na veřejné osvětlení města. K 11. listopadu 
bylo již pořízeno 105 pouličních luceren za průměrnou cenu 13 zlatých za kus. Vyvstala otázka, čím 
v nich svítit. Dřevěný olej byl drahý, lněný dával slabý plamen a hodně kouřil. Používal se proto řepkový 
olej, který hořel jasně a nekouřil. V pokladně fondu bylo v té době 580 zlatých 31 krejcarů z dobrovolné 
sbírky. Do této částky přispělo 22 cechů 205 zlatých. K zapalování oleje sloužil plamen voskových svící. 
V roce 1844 bylo osvětlení města pronajato v konkurzu za 270 zlatých kupci Florianu Grosovi. Libra 
řepkového oleje stála 16 krejcarů, loket knotu 6 krejcarů. Tenkrát se objevila v  Krnově první zpráva 
o nabídce nového vynálezu – bezzapáchajících zápalek. Osvětlovány byly také radniční schody a berní 
úřad. Do osvětlovacího fondu šla část poplatků za udělování práv měšťana, mistra a za prodeje a koupě. 
V roce 1854 obdržel kupec Gros již 386 zlatých, neboť počet svítilen se zvětšil. Svítilo se však jen na 
nejdůležitějších ulicích a náměstích a to jen tehdy, když nesvítil měsíc. Movitější měšťané si nechali svítit 
lucernami svými sluhy. V roce 1860 stálo osvětlení již 400 zlatých a sledovali ho dva kontroloři. 

Začátkem šedesátých let se začaly projevovat snahy o plynové osvětlení. Byl ustaven výbor pro 
zřízení plynárny. Dne 16. září 1865 byla podepsána smlouva s ředitelstvím opavské plynárny a ještě téhož 
roku byla v Krnově plynárna zřízena. Prvního ledna roku 1866 bylo poprvé město osvětleno plynem. 
Lékárník Spatzier vzpomínal, že to tenkrát vzbudilo všeobecnou pozornost a mnoho set lidí se procházelo 
ulicemi a obdivovalo jasné světlo. U kašny na náměstí hořely na světelnicích, čili kandelábrech, kovové 
kruhy s mnoha plameny.

V lednu toho roku bylo osvětleno vnitřní město s výjimkou Vodní a Štursovy ulice. Od prvního 
února byly zřizovány kandelábry i na důležitých ulicích Opavského a Horního předměstí. Brzy se ale 
ukázalo, že docházelo k  jejich poškozování. Proto byla dne 11. března 1866 vydána vyhláška, která 
upozorňovala, že nepovolané osoby nesmí samy otevírat kohoutky na svítilnách, ani zhasínat světlo. 
Viník musel zaplatit vzniklou škodu a pořádkovou pokutu až do deseti zlatých. Při nedobytnosti šel do 
vězení. Občan, který výtržníka přistihl, obdržel polovinu částky. V říjnu 1867 bylo zavedeno plynové 
osvětlení i na Vodní ulici, ale kolem kláštera na Štursově ulici se muselo svítit ještě olejovými lampami, 
protože tam hrozilo nebezpečí pádu do mlýnského náhonu. Náklady na nové osvětlení města vzrostly na 
2 400 zlatých a veřejnost si na to stěžovala. Bylo rozhodnuto, že při jasných nocích bude svítit jen 18 lamp 
a v ostatních nocích bude osvětlení v provozu jen do 23 hodin. 

V roce 1904 převzalo město elektrárnu, ale teprve od roku 1921 bylo osvětlováno elektřinou. Jen 
Mariánské Pole na Cvilíně a Ježník byly odkázány na petrolejové lampy, které se v Krnově používaly od 
roku 1860 do zavedení plynu.

Až se budete večer procházet Krnovem, bude vám i při svitu měsíce sloužit moderní osvětlení, 
kterému by se jistě měšťané z 19. století divili. 
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 ² C O  Z P Ů S O B I L  S P O R  O  M Ě S T S K Ý  L E S
 

Ke studiu dějin města Krnova lze využít různých listin a záznamů, dochovaných ze zašlých 
časů. Bohatá sbírka takových dokumentů vznikla v druhé polovině 19. století. Došlo k tomu 

kuriózním způsobem. Popudem k  jejich shromažďování byl dlouholetý spor o  městský les. Jedná se 
o sbírku listin krnovského lékárníka Spatziera, který ji odkázal Historicko-statistické sekci v Brně, odkud 
se pak dostala do Zemského archívu v Opavě, kde je uložena dodnes. Jak to všechno vlastně začalo?

 Krnovští měšťané dostávali od nepaměti kontingent dřeva z  lesa, darovaného vévodou 
Mikulášem roku 1281. V  roce 1853 byl vydán patent rakouského císaře, podle něhož měly být lesy 
vykupovány a práva uživatelů regulována. Krnovští se začali bránit a vyvinuli obrovské úsilí k obhajobě 
svých práv na les. Došlo k  vleklému sporu, trvajícímu osm let. Zvláštní slezská zemská komise měla 
na základě předložených listin, kupních smluv a dokumentů rozhodnout o dalším osudu lesa. Největší 
nároky si činilo 161 právovárečných měšťanů, kteří si říkali velcí měšťané a tvrdili, že nárok na dřevo 
mají oni. Proti tomu se ohrazovali ostatní Krnované, protože les byl darován městu k užitku a nikoliv 
jen omezené skupině jeho obyvatel. Starosta Franz Florian Göbel řešil těžké problémy rozbouřeného 
města. Byl přesný a pečlivý a radil se v těchto neklidných časech jak postupovat dál. V únoru 1860 podal 
jménem města protest k zemské vládě, jehož oporou byl fakt, že lesy užívá město téměř šest set let a musí 
tedy být z výnosu vyjmuty. Obdržel však zamítavé stanovisko. Proto bylo zvoleno v březnu pět zástupců 
a dva jejich náhradníci, jejichž úkolem bylo pokračovat ve sporu dále. Měli trvat na starých právech, 
protestovat proti každému jinému rozhodnutí a podat rekurs u c. k. slezské zemské vlády, dále u vysokého 
c. k. ministerstva vnitra a v případě nutnosti u Jeho c. k. apoštolského Majestátu, tedy u samotného císaře 
Františka Josefa. Jednání se táhla bez konce, všechna rozhodnutí byla v neprospěch Krnovských. Velké 
naděje byly kladeny na 27. květen 1867. Dva zplnomocněnci z Krnova byli přijati ve velkém císařském 
sále říšského kancléřství ve Vídni na audienci a milostivě vyslechnutí císařem. Bylo prošeno o zrušení 
výkupu a regulace výnosů z lesa. Teprve v lednu 1868 sdělil František Josef prostřednictvím ministerstva 
vnitra, že žádost o výjimku z patentu byla vyřízena zamítavě. Dne 26. května 1868 byl spor mezi 161 
měšťany a  městem ukončen vyplacením 58 988 zlatých jako výkupným. Les se stal majetkem celého 
města.

V průběhu tohoto lesního procesu byly shromažďovány všechny možné doklady a tím byly vlastně 
zachovány pro budoucnost. Nejdůležitější byla Mikulášova listina z roku 1281. Její originál byl v důsledku 
válek a požárů ztracen, zachoval se však opis z roku 1568. Podle něj vévoda uvádí „našim milým věrným 
měšťanům z Krnova za jejich pokorné a oddané služby a... ke zlepšení a náhradě škod... darujeme 24 
plánů lesa... do svobodného užívání na věky“. Syn Přemysla Otakara II. nedaroval les k osobnímu užívání 
skupině měšťanů, ale jako obecní majetek města. Jednalo se o 800 hektarů lesa, z něhož získalo město 
například v roce 1888 příjem 23 222 zlatých. Mikuláš byl pokládán za největšího dárce, protože příjmy 
z  lesa vždy pomáhaly městu překonat mnohé finanční problémy. Nově vybudovaná ulice byla proto 
v roce 1905 nazvána ulicí Mikulášskou.

Ke zmíněnému opisu nashromáždil Jan Spatzier na třicet složek různých dokumentů, které mají 
význam pro historii Krnova. Přistěhoval se do města z Berouna a byl lékárníkem v lékárně, která pocházela 
pravděpodobně již ze 16. století. V krnovském archivu jsou uloženy opisy listin z  jeho sbírky. V roce 
1847 se mu narodil syn Cornwall. Vystudoval vídeňskou univerzitu, byl na zkušené v Rakousku a v roce 
1883 převzal otcovu lékárnu. Byl vysoce vzdělaným mužem. V roce 1898 se vydal na cestu kolem světa. 
V Pekingu byl za boxerského povstání pokládán za Rusa a zajat. V Americe se seznámil s vynálezcem 
Edisonem a zdržoval se u něj. Do Krnova přivezl z cesty vzácné předměty, například čínské bronzy. Na 
turistickém výletě v květnu 1903 u Valštejna náhle zemřel na mrtvici. Na místě jeho tragického skonu byl 
postaven kamenný kříž.

Osmiletý spor o les a výklad listiny vévody Mikuláše z roku 1281 byl zásluhou Jana Spatziera Krnovu 
nesmírně užitečný tím, že přispěl k záchraně cenných listin a jiných dokladů, které jsou nevyčerpatelnou 
studnicí pro zájemce a badatele dějin města. 

  



v 116 v

 ² K D Y Ž  S E  V  K R N O V Ě  V A Ř I L O  P I V O

Práva vařit a šenkovat pivo užívali majitelé právovárečných domů od založení města ve 13. 
století. Na 162 takových domů mohlo vařit po 60 litrech. V průběhu třicetileté války došlo 

k  úpadku a  teprve kníže Karel Eusebius Lichtenštejn vydal 20. září 1662 nové privilegium, kterým 
znovu zavedl pořádek v  právu vařit pivo. Pro krnovské měšťany to bylo velmi důležité, neboť to pro 
ně zajišťovalo dobré příjmy. Právo posilovalo pravomoc města a  bylo milostivě vydáno jako odměna 
za návrat ke katolickému náboženství a  odpadlé luterány mělo k  němu přivést. Platilo z  velké části 
ještě v první polovině 19. století. Měšťané získali zpět výlučné právo vaření a šenkování piva ve městě 
a  v  knížecích komorních vsích, které jim náleželo na základě starého mílového práva. Byli zavázáni 
odebírat k vaření dřevo z knížecích lesů a později platit poplatek za pivní pánev. Dále museli poskytnout 
z každé várky pět džberů mláta a jednu konev plnou kvasu pro dobytek na knížecím dvoře, který stával 
mezi Jesenickou a Albrechtickou ulicí. Konečně muselo být dodáváno také pivo pro knížecí úředníky, pro 
sloužící i knížecí rodinu podle rozpisu stanoveného pro každý rok. Za to jim byla odpuštěna část pivního 
groše. Hlavní význam knížecího privilegia z roku 1662 spočíval v zavedení pořádku při vaření piva, bylo 
stanoveno pořadí pro vaření a šenkování. Zároveň byl založen seznam 162 domů, zvaný „pivní registr“. 
Obsahoval dny pro vaření piva a jeho množství. Bylo určeno množství pšenice, chmele a pivních kvasnic.

V 18. století došlo k některým změnám. Místo dodávek na knížecí dvůr se platilo devět krejcarů za 
jednu konev. Kdo čepoval pivo měl ve stejných dnech právo nalévat též víno. Takový dům byl u vchodu 
označen znamením, ve kterém rameno v modrém šátku napřahovalo ruku s pivní sklenicí. Dvě taková 
znamení byla používána ještě roku 1863. Postupně se vaření piva soustředilo jen do dvou domů. Avšak 
přibylo různých hodnostářů, kteří tam dohlíželi. Jsou uváděni nákupčí sladu, pivní inspektor, vizitátoři 
šenkovních domů. Pivo prý však bylo stále horší. Mnozí již pivo nevařili, nebo tak činili jen občas. 
Projevovala se konkurence cizích piv, neblahý vliv měly války s Pruskem, takže pivovarnictví v Krnově 
v 18. století upadalo. Dvanáct právovárečných občanů zakoupilo od ostatních jejich domy a vytvořili tak 
monopol. Byla vytvořena komise pro zlepšení úrovně vaření piva v Krnově, ale v praxi se to projevilo 
jen velmi málo. V  listopadu 1791 bylo dohodnuto, že pivo bude vařit měšťanstvo jako celek, zisk se 
bude dělit koncem roku, všechno bude řídit výbor pod správou města, pivo a  víno budou účtovány 
zvlášť a bude zavedena nově koncipovaná daň. Právo vařit pivo bylo tak soustředěno a to pod přímým 
vlivem vedení města, kde měli vliv i měšťané bez právovárečného privilegia. Zlepšení ale příliš velké 
nebylo. Krnovské pivo mělo někdy dokonce za následek újmu na zdraví. V roce 1828 vojáci posádky 
trpěli po napití horečkami. Proto bylo pro zajištění jejich dobrého stavu dováženo pivo z pruské Branice 
nedaleko Úvalna. Vznikaly hostince, pivo se začalo vařit i v Brumovicích nebo Purkaticích. Mnoho vesnic 
Krnovska připadlo po prohrané válce Prusku, takže vývoz piva z Krnova narážel na nové potíže. Proto 
se snažilo měšťanstvo své právo pronajat, ale k termínu 16. listopadu 1799 se žádný zájemce nepřihlásil. 
Až za dvacet let byly oba krnovské pivovary propachtovány. Tehdy se používala, stejně jako předtím, 
k vaření piva pšenice, pak ječmen a od roku 1817 obojí v poměru 9:4. Cena jednoho mázu piva – tj. 42 
a půltého dílu pivního vědra, tedy asi 1,41 litru piva byla do roku 1828 za 2,8 a později za 3,3 krejcaru.

Začátkem roku 1827 bylo rozhodnuto místo dosavadních dvou již nevyhovujících malých pivovarů, 
stojících na dvoře domů, zřídit nový se sladovnou, aby se pivo zlepšilo a bylo schopno konkurence. Šlo 
o dokončení reformy, navržené roku 1791. Vše se začalo dít velmi rychle. Devítičlenná správa koupila 
16. února 1827 za 1 200 zlatých od jednoho stolaře starý dům u hradeb na ulici Požárníků. Dne 21. srpna 
téhož roku byla vystavena zakládací listina nového pivovaru. Na jaře 1828 začal stavitel Onderka z Opavy 
se stavbou, v červnu dodal Jiří Wieczorek měděné vany za 2 166 zlatých, na podzim byla zřízena nová 
studna a pivovar byl hotov na podzim roku 1829. Na jeho stavbu dodnes upomíná kámen s letopočtem 
na fasádě. Dne 6. října 1829 se uskutečnila prohlídka a  předání nového krnovského pivovaru pro 
pozvané hosty. Konala se velká hostina, hrála hudba, z hradeb se ozývaly výstřely a teklo pivo i víno. Pro 
ostatní měšťany a pracovníky pivovaru byla připravena jídla z hovězího masa, chléb, kmínové rohlíky 
a samozřejmě pivo. Prvního listopadu začal normální provoz. Řídil ho zkušený Antonín Kühnel a pánové 
Alscher a Hasenbeck. Byl to vlastně první závod potravinářského průmyslu ve městě. 

Hlavními milníky krnovského pivovarnictví je vydání privilegia roku 1662, snaha o  reformu 
roku 1791 a vznik nového pivovaru roku 1829. Ten nabízel svá piva ještě po druhé světové válce, až byl 
v padesátých letech zrušen. Dnešní milovníci piva konzumují svůj mok z  jiných měst. Ať jim chutná 
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a snad nebude na škodu připomenout heslo krnovského pivovaru z roku 1937: „Pij pivo s rozumem a při 
smyslech, neboť je v něm vloženo mnoho práce“.

V současné době se Krnovské pivo vaří podle původního receptu v Hanušovicích.
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 ² N E Ž  P Ř I J E L  P R V N Í  V L A K

Krnov byl od pradávna křižovatkou cest, vedoucích horskými údolími a podhůřím. Ve druhé 
polovině 19. století se rozvíjela síť železné dráhy a bylo snahou každého města, aby se stalo 

uzlem tehdy nejmodernějšího dopravního prostředku. V naší oblasti se o to snažila zvláště Opava, která 
chtěla být křižovatkou důležitých tratí. 

V červnu 1870 byl vydán prospekt, zdůvodňující nutnost vybudování Moravsko-slezské centrální 
dráhy. Kupodivu obsahuje i značně předvídavá fakta. Bylo upozorňováno na rodící se průmysl, cukrovary, 
vývoz obilí a sladu. Předpokládal se rozvoj těžby jesenických rud, ostravského uhlí, břidlice a vývoz dřeva 
pro stavbu lodí na Baltu. Argumentem byla perspektiva důležitých dálkových spojů. Šlo o spojení Moravy 
se Slezskem a již tenkrát se kladla váha na modernizaci starých cest Vídeň – Vratislav a do přístavních 
měst Štětín, Gdaňsk a do ruských přístavů na Baltu. Toto velkorysé pojetí by mohlo být poučným i pro 
dnešek.

Byla vypsána subskripce akcií v sedmnácti velkých městech Rakouska a Německa, 45 000 akcií 
a  45 000 obligací zajistilo slušnou sumu zlatých. Místo staré koncese ze září 1869 byla vydána nová 
21. dubna 1870. Listina určovala pro stavbu trať Olomouc – Krnov, což vyvolalo nelibost Opavských. 
Počítalo se, že na ni budou navazovat trati Krnov – Hlubčice, Krnov – Opava, Krnov – Jindřichov a pak 
postupně odbočky do Rýmařova a Vrbna.

V  květnu 1870 již pracovala kartografická komise rakouského generálního štábu ubytovaná 
v  krnovském hostinci U  rakouského císaře. Schválila tratě Olomouc – Krnov a  Krnov – Jindřichov. 
Bylo též hledáno místo pro krnovské nádraží. Čtrnáct jiter zemědělské půdy bylo vykoupeno za 18 000 
zlatých. Na přípravných pracích tam pak pracovalo sto dělníků. Stavba železnice dospěla v roce 1871 
ke Guntramovicím a  bylo trasováno její pokračování za hřbitovem, přes klášterní pole ke knížecímu 
rybníku u Červeného Dvora. V červenci bylo sváženo kamení a postavena provizorní chata na nádraží 
pro přechodné ubytování zedníků. V srpnu následovalo zdění základů nádražních budov. V říjnu byla 
trať Olomouc – Krnov, na níž pracovalo průměrně na osm tisíc dělníků, hotova ze tří čtvrtin. V listopadu 
se svážely velké kmeny z  jesenických lesů na stavbu mostů přes řeky. V prosinci 1871 a v  lednu 1872 
nezastavily práci ani silné mrazy a větrné počasí, někdy se pracovalo i o svátcích. V dubnu se zdily nádražní 
a služební budovy a přes Hlubčice byly dováženy kolejnice, vyrobené v Anglii. Dne 8. května 1872 byl 
zazděn do nádražní budovy základní kámen s  letopočtem 1872 a v něm spis o historii a  současnosti 
Krnova. Na nádraží pracovalo osmdesát dělníků, většinou z  pruské části Slezska. V  červnu byly již 
položeny koleje z Bruntálu do Krnova i na nádraží. Na cestě do Kostelce stál strážní domek a závory. 
Při zasklívání nádraží se spotřebovalo 70 centů skla. Mnoho radosti vyvolala zpráva, že 1. srpna 1872 
vyjede v 10 hodin z Olomouce lokomotiva se čtyřmi vagóny první třídy. Vše bylo vyzdobeno květinami 
a věnci. V půl čtvrté vjela do Krnova nová horská lokomotiva nesoucí nápis Jägerndorf, tedy Krnov. Vlak 
byl slavnostně uvítán výstřely, říznou hudbou a jásajícím tisícihlavým davem. Zdržel se zde jeden a půl 
hodiny a slavnostní hosté v čele s baronem Albertem Kleinem byli pohoštění studeným občerstvením 
a rakouskými a uherskými víny. V 17 hodin vlak z Krnova majestátně odjel do Olomouce.

V srpnu přivážely pracovní vlaky stavební materiál a byly používány k zatěžkávacím zkouškám 
mostů. Nádraží mělo již plynové osvětlení. Byl zaveden a  zkoušen telegraf. Stavbu zabezpečovacích 
zařízení řídil vynálezce inženýr František Křižík. Dne 18. a 20. srpna se dostavily silné deště, rozvodnily 
se řeky a potoky, které následně poškodily trať. Splav na řece Opavě musel být protržen, aby voda rychleji 
odtékala. I tak musely být některé koleje položeny znovu. V září bylo krnovské nádraží hotovo a nádražní 
zvon byl připraven sloužit cestujícím. 

Celá dráha byla otevřena za velké slávy v Krnově dne 29. září roku 1872. Krnov se stal význačným 
železničním uzlem s mnoha služebnami. Uvažovalo se ještě o stavbě trati Krnov – Ratiboř a o městské 
dráze, ale projekty se již neuskutečnily. Ani dnes nepřestala být zajímavá myšlenka o navázání dálkových 
železničních spojů, vedoucích přes Krnov.
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 ² P O Č Á T K Y  D I V A D L A  V  K R N O V Ě

Hledání místa, kde se v  Krnově začalo hrát divadlo, nás zavede k  budově, stávající vedle 
kostela svatého Martina v místě, kde je dnes budova na Hlavním náměstí číslo 44. Byla 

neprozřetelně zbourána po druhé světové válce. Původně sloužila náboženským účelům jako kostelík 
svatého Michala, později svatého Václava. V 16. století se v něm konaly bohoslužby s českým kázáním. 
Podle tradice v něm jednou kázal i Jan Ámos Komenský. V matrice děkanského úřadu byl roku 1672 
kostelík nazývám Dass Bohemische Kirche. Za císaře Josefa byl změněn na divadlo. Od roku 1790 v něm 
hrály kočující divadelní společnosti. Po napoleonských válkách zájem o divadlo upadl, až zcela zaniklo. 
Pak se hrálo v přírodě, v zahradách. Za divadelními představeními chodili diváci do zahrady střeleckého 
domu a také do jiné, která bývala za nynějším hotelem Slezský domov, v místě, kde dříve byla sodovkárna 
a dnes je zde obytný dům. Za zaznamenání stojí, že významná rakouská herečka Therese Krones, narozená 
roku 1801 v Bruntále, hrála velmi úspěšně jako mladé děvče v sále staré krnovské střelnice.

Opuštěné divadélko u kostela svatého Martina bylo používáno přes čtyřicet let jako městská váha 
a skladiště nábytku. Na podzim roku 1853 se ustavila ve městě akciová polečnost a ta se přičinila o to, že 
první krnovské divadlo bylo znovu navráceno svému uměleckému poslání. Budova byla nově upravena. 
Na jevišti bylo zřízeno propadliště, byly postaveny dvě malé galerie, na které se stoupalo úzkým dřevěným 
schodištěm. Sál však byl špatně vytápěn, a tak zdi bývaly někdy vlhké. Šatny pro herce zde vůbec nebyly. 
Dámy se převlékaly na zataženém jevišti, pánové pod nimi, pod prkny, která znamenají svět.

Otevření divadla se konalo 19. ledna roku 1854 slavnostním představením hry E. F. Bergera 
Marie z Medici. Vedl je ředitel divadla Josef Lingg. Divadelní sezóna trvala přes zimní měsíce. Hrávala 
skupina deseti až dvanácti herců. Nejlepší místa v  hledišti se nazývala Sperrsitze, protože divák po 
představení zvedl sedadlo a visacím zámkem ho uzamknul. Stálo 50 krejcarů. Ostatní místa se prodávala 
za 40 a 30 krejcarů, první galerie a místa k stání byla za 20 a druhá galerie za 10 krejcarů. Při vyprodaném 
divadle bylo vybráno necelých sto zlatých, při průměrných představeních to činilo kolem 50 zlatých. 
O výnos divadla se mezi sebou dělili ředitel a herci. Hrály se činohry, lidové hry se zpěvy a tanci a menší 
zpěvohry. Z klasiky to byla díla Grillparzera, od Nestroye Lumpacivagabundus, z francouzských autorů 
byla uvedena Dáma s kaméliemi A. Dumase. 

Přeplněné bývalo divadlo při hrách s  krnovskou tématikou. V  archivu dochovaná cedule 
prozrazuje, že ředitel divadla Lingg uvedl dne 26. března 1857 romanticko-historickou lidovou hru 
Hunzaches aneb Loupežníci na Cvilíně. Námětem byla známá pověst o hradu Cvilíně. Hlavní postavu 
hrál Ludvík Karel Treu, který svým silným hlasem až naháněl divákům strach. Vystupoval též Jan Treu, 
původním povoláním pokrývač střech. Prohlásil o sobě: „Já jsem do umění sestoupil přímo se střechy.“ 
Po představení chodívali herci do nedaleké hospody U Ježíška, kde měli svého příznivce zvaného Táta 
Pleban. Měl pochopení pro to, že jeho hosté z divadla někdy neměli čím platit. Hospoda byla zbořena 
před dvaceti lety.

V archívu se dochovala také cedule k uvedení další hry s krnovským námětem. Hrála se v neděli 
5. května 1867. Nazývala se Mikuláš I., vévoda z Opavy a Krnova, neboli veselý uhlíř z Bližčic. Historicko-
rytířskou hru režíroval J. H. Treu. Diváci viděli děj ve čtyřech obrazech. V prvním vystupoval vévoda 
a veselý uhlíř, ve druhém se předváděl útěk vévodkyně ze Cvilína, ve třetím jí byl poskytnut útulek na 
Obecním kopci a v posledním se ukázalo, že Bůh chrání ty, kteří mu důvěřují. Na jevišti vystupoval vévoda 
Mikuláš, jeho žena, syn Mikuláš, Vok z Kravař, Záviš z Falknštejnu, Milota z Dědic, Kuno z Kunštátu, 
Bohuslav – vůdce české roty, Berthold, uhlíř z Bližčic, Zuzana – jeho dcera, krnovští a opavští měšťané 
a čeští slezští bojovníci. Děj se odehrával v roce 1284. Požár Cvilína byl znázorněn rudým ohněm. Na 
závěr byl zapálen bengálský oheň. Uhlíře představoval Jan Hugo Treu, Mikuláše herec Bartl. Text obou 
her s dějem v Krnově se bohužel nedochoval.

V 80. letech 19. století si získávala oblibu opereta a ta se v malém divadle nedala provozovat. 
Majitel hotelu Tiroler v něm zřídil divadelní sál s jevištěm. A tak v hotelu, který se dnes jmenuje Slezský 
domov, vznikly mnohem příznivější podmínky pro městské divadlo. Jeho herecký soubor měl dobrou 
úroveň. S  operetami zde vystupovalo opavské divadlo. Určitou dobu byl krnovským hercem i  Max 
Pallenberg, slavný německý představitel Švejka, pozdější filmový herec v Hollywoodu. Zčásti ovlivnil 
také Vlastu Buriana.

Ale to je již jiná historie. První krnovské divadlo bylo opuštěno, stalo se skladištěm, prodávalo se 
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tam maso a jiné zboží. Ke konci války bylo zasaženo dělostřeleckými granáty. Místo opravy po roce 1945 
se tento bývalý Český kostelík a první krnovské divadlo přes protesty památkářů dočkalo svého zbourání.  
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 ² O  Z A Č Á T C Í C H  V L A S T Y  B U R I A N A

Král komiků, Vlasta Burian, přestože byl svérázným umělcem, hledal na začátku své 
umělecké dráhy poučení u věhlasných předchůdců. Není příliš známo, že jeho první kostým 

byl inspirován vlivy tuláka Charlieho Chaplina s  nezbytnou buřinkou a  tenkou ohnutou hůlčičkou. 
O svých začátcích se zmiňuje ve své knize z roku 1926. „Jsem zatížen vlastností, že dovedu se smáti, ba 
obdivovati humor, ať jej najdu kdekoliv. Nejen v životě, nýbrž i u svých druhů jevištních. Jakkoliv jsem si 
vědom rozdílů povahových a nechci také býti neskromným, přihlížel-li jsem Chaplinovi, Pallenbergovi, 
Dorvillovi a jiným“.

V jeho vzpomínkách je uveden hned za Chaplinem herec Max Pallenberg. Při pátrání po něm 
dojdeme k překvapujícímu poznání. Počátky později proslulého komika totiž sahají do jeho divadelního 
působení v Krnově. Pod vedením ředitele Městského divadla v Krnově Paula Holdiga hrával ve druhé 
polovině 19. století v sále hotelu Tiroler, dnešního Slezského domova. Již tehdy vynikal v rolích komických 
postav. Občas si neváhal zahrát i s krnovskými ochotníky, například v Loupežnících Friedricha Schillera.

Po úspěších v  Krnově odešel do divadla v  Olomouci a  pak se stal známou hvězdou mezi 
divadelními komiky ve Vídni. Pokoušel se také o ztvárnění postavy dobrého vojáka Švejka. Na Krnov 
nikdy nezapomněl. Jednou navštívil naše město dokonce jako „rytíř“ kulturního spolku Schlaraffia, který 
v Krnově nesl název Říše Carnovia.

Max Pallenberg, začínající v Krnově, ovlivnil svými výkony Vlastu Buriana, hledajícího zprvu 
svou vlastní divadelní parketu. 
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 ² O H N I V Ý  R Y T Í Ř

Název článku nenáleží nějaké pověsti, jak by se snad na první pohled zdálo. Souvisí s hrdinou 
prvních počátků filmového promítání v  Krnově. V  minulém století začala i  do našeho 

města pronikat nová technika zobrazování lidí, předmětů, zvířat i krajiny. Lidé již nebyli odkázáni jen 
na kresby a malby. Po polovině 19. století se objevily v Krnově první fotografické přístroje. Brzy se staly 
prostředkem vhodným pro podnikání. První známý  inzerát tohoto oboru se dochoval v krnovských 
novinách ECHO ze dne 18. listopadu 1855. Učitel zdejší reálné školy šlechtic Quido von Swarzer v něm 
nabízí možnost zhotovení fotografických portrétů jednotlivých osob i skupin, pohledů a jiných záběrů. 
Fotografie osob pořizoval v domě pana Czeschnera. 

Zhlédnout ještě větší atrakce umožňoval kinematograf, neboli přístroj promítající série  snímků 
rychle za sebou. U  diváků tak vznikal dojem pohybu. V  Krnově bratři Oeserové nabízeli zhlédnutí 
„oživených fotografií“ od 20. ledna 1897 v domě pana Nettla na Hobzíkově ulici. Ubezpečovali návštěvníky, 
že při představení bývají všichni výkonem promítacího přístroje velmi spokojeni. Mnozí překonali tehdy 
hojně rozšířené obavy z  nebezpečí při promítání. Občas totiž docházelo k  tomu, že začal hořet film, 
promítací přístroj nebo elektrický agregát dodávající proud. Nevšední zážitky jim byly odměnou. Dojmy 
byly tak bezprostřední, že při záběrech jedoucí lokomotivy lidé uhýbali a utíkali. Názvy filmů, nepříliš 
dlouhých, se bohužel nedochovaly.

Přes mnohé nedostatky v  začátcích filmových představení se pokrok nedal zastavit. Oživené 
fotografie lákaly stále víc. Diváků přibývalo, i když stálé kino v Krnově  ještě nebylo. Pozdější zprávy 
uvádějí, že se filmy promítaly v sále hotelu Koruna na Hlavním náměstí. Stával na východním okraji 
náměstí číslo 20. Na jeho místě je dnes sportovní prodejna. Součástí hotelu byl sál, v němž byly pořádány 
kulturní akce, koncerty, večery deklamování veršů a jiné. Nebylo tedy divu, že prostorný sál byl využit 
i pro filmová představení. Na den 18. března 1903 pozvali otec a syn Freibergové diváky do kinematografu 
na „elektrické divadlo“. Večer však skončil jinak, než si jeho pořadatelé představovali. Městská elektrárna 
ještě nedodávala proud a  tak byl získáván pomocí agregátu, stojícího na malém dvorku. V  průběhu 
promítání došlo v něm v důsledku neopatrnosti k požáru. Oheň zasáhl i nádrž s benzínem. Výbuch byl 
neočekávaně prudký. Sloup kouře sahal až do výše blízkých věží minoritského kostela. Oba Freibergové 
utrpěli popáleniny. Starší z nich po několika dnech zemřel, junior byl zraněn jen lehce. Jejich pomocník – 
zámečník Hanel – se díky své duchapřítomnosti zachránil. Když na něm začal hořet oděv, vyběhl z hotelu 
na náměstí, kde stávala vodní nádrž kolem sochy boha moře Neptuna. Jednoduše skočil do vody a hořící 
šaty uhasil. Ze zranění se pak vyléčil. Zpráva o události se samozřejmě rychle rozšířila a rozvířila klidnou 
hladinu života ve městě. Hrdina filmového promítání Hanel se stal brzy velmi populárním a obdržel 
přezdívku „Ohnivý rytíř“. Ta už mu zůstala. 

Příběh Ohnivého rytíře nám dnes připadá jako idylická vzpomínka z  dob, kdy i  do Krnova 
vstupovalo 20. století se svým technickým pokrokem. 
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 ² P R V N Í  C I R K U S  V  K R N O V Ě

Zvláštní atmosféra cirkusového prostředí i  v  dnešní moderní době stále přitahuje své 
obecenstvo. Zejména pro dětské diváky vytváří přitažlivou a pestrou podívanou. Je tomu již 

více než 120 let, co klidnou hladinu života města rozčeřila zpráva, že do Krnova po nové železnici přijíždí 
cirkus. Úzké uličky a malá náměstí nedávala možnost pro jeho postavení. Brzy se našlo vhodné řešení. 
Za fortnou (brankou) pro pěší, vycházející z hradeb k severu, bylo prostranství, které do sedmdesátých 
let 19. století zabírala šance a bašta hvězdicového tvaru. Dnes je tam park mezi ústím uličky U fortny 
a vchodem do hřbitova. Roku 1873 byla tato část opevnění města zčásti srovnána se zemí. Zde končil 
slavný vjezd cirkusu MYR. Byl to první podnik tohoto druhu v  Krnově. Stál tak, že zaujímal část 
zasypaného hradního příkopu, přimykal se ke zbytku velké šance a pěší cestě.

Brzy se seběhlo mnoho zvědavců. Před prvním představením se konal ulicemi města a náměstím 
velký a pestrý zvací průvod se zvířaty a účinkujícími. Dlouho se ještě vyprávělo o zvláštní příhodě, ke 
které došlo v Pekařské ulici (dnes U Požárníků). Když kráčela zvířata kolem starých kasáren, stojících 
kdysi vpravo na opačné straně současné požární zbrojnice, jeden modře uniformovaný infanterista 
všetečnými pohyby podráždil slona. Ten ani chvíli neváhal a neopatrného muže uchopil svým chobotem 
a mrštil jím vysokým obloukem vedle sebe. Jen shodou okolností nebyl voják poraněn, spadl totiž do 
otevřené kanalizační jímky. Za chvíli vyskočil svižně na nohy a za smíchu početného davu zmizel ve 
vchodu do kasáren.

Mládež i dospělí viděli v cirkuse pro ně tehdy nevídaná exotická zvířata – slona, velblouda, zebry 
a jiná . Byla to vzrušující a neznámá podívaná. Představení byla hojně navštěvována a někteří diváci ušetřili 
své krejcárky tím, že vylezli na zbytek vyšší bašty a odtud se jim naskytl zakázaný, ale bezplatný pohled 
do cirkusového života, protože plátěný stan nebyl zcela krytý. Po několika dnech cirkus z Krnova odjel 
na další štaci. Zbyly jen vzpomínky a veselá vyprávění. Bašty a šance byly pak úplně odstraněny a terén 
srovnán. Získaná plocha se po ozelenění stala součástí městského parku na Dvořákově okruhu. Dochoval 
se pouze hvězdicový půdorys mezi již neexistující ulicí Koliště, základní školou na Dvořákově okruhu 
a hřbitovem. Ulice opisuje jeho půdorys a až koncem padesátých let 20. století byla vybudována krátká 
spojka, aby napřímila lomenou křivku. Autobusy městské hromadné dopravy směřující z  Dvořákova 
okruhu k Petrovické ulici dodnes vybíhající plochu bývalé bašty objíždějí.

Cirkusy stále jezdí do našeho města, ale na jejich prvního předchůdce se již dávno zapomnělo. 
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 ² K R N O V S K Á  N O U Z O V Á  P L A T I D L A

Začátkem 20. století byla v Krnově, stejně jako v jiných městech, používána některá nouzová 
platidla. Byla vydávána konzumními spolky k placení v  jejich obchodech. Kovové peníze 

v hodnotách 2 haléře, 1 koruna a 5 rakouských korun nesou zkratku A.C.V. Vorwärts, tedy Dělnický 
konzumní spolek Vpřed, hodnotu a zkratku Jgdf (tj. Jägerndorf). Kovové dvou a desetihaléře jsou známy 
z  Obchodu potravinami zaměstnanců Rakouských státních drah se zkratkou a  německým názvem 
Krnova. Třetím vydavatelem náhradních mincí byl Kostelecký dělnický konzumní spolek. Jeho ražby 
uvádí datum 1904. Platidla měla vést členy k trvalým nákupům ve svém konzumu a zabezpečovat stálost 
zákazníků obchodu. 

Mnohem vážnější důvody k místním platidlům vyvstaly s vypuknutím první světové války. Dne 
28. června 1914 vyhlásilo Rakousko-Uhersko válku Srbsku a začátkem srpna zachvátil válečný požár již 
další země. Současně se začátkem války začínali lidé shromažďovat a schovávat platné peníze, zvláště zlaté 
a stříbrné. S nimi mizely ve sklepích a skrýších šperky a cennosti. V srpnu se ztratily z oběhu nejen větší, 
ale i drobné mince. Menší peněžní oběživo najednou lidem chybělo, když chtěli nakupovat v obchodech. 
Aby byla získána náhrada, začala města, obce i okresy vydávat nouzová platidla. Měla pouze provizorní 
funkci. Proto se objevily málo vzhledné, jednoduché potištěné papírky s razítky a podpisy zodpovědných 
osob. Pro svůj krátkodobý charakter nebyly příliš oblíbeny a nebyly přes svou jednoduchost padělány. 
Dochovalo se jich jen málo.

Papírová nouzová platidla se v Krnově objevila již v prvních dnech války. Městská obec Krnov 
vydala dvoukorunu o velikosti 10 x 84 mm s oboustranným zeleným tiskem. Měla fialové razítko městské 
rady, podpis starosty Kornela a radního Keperta. Každý výtisk byl očíslován. Text uváděl, že při předložení 
pěti kusů těchto poukázek obdrží  doručitel na městském důchodovém úřadě deset korun. Dnem vydání 
byl 7. srpen 1914. Platila do 30. září téhož roku. Současně byla ve stejné velikosti vydána také pětikoruna. 
Zde bylo použito modré barvy. Papírové nouzovky vydávaly také okresy a jejich zařízení. Dne 8. srpna 
1914 vydal Okresní silniční výbor Krnov na světle žlutém a bílém papíru jednostranná platidla v hodnotě 
50 haléřů a 1 koruny. Tisk byl červený a černý. Velikost byla v porovnání s městskými platidly poněkud 
menší. Pravost ověřovalo razítko, podpis a číslo. Občan byl uklidňován sdělením, že „Okresní silniční 
výbor ručí za proplacení tohoto dobropisu v zákonné měně“.

Je možné, že byla vydána i platidla v jiných hodnotách a také dalšími vydavateli na Krnovsku. 
Dnes je však již obtížné získat jejich úplný přehled. Kovové i papírové nouzovky jsou němými svědky 
prvních desítiletí již končícího 20. století. 
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 ² M E M E N T O  S M U T N É H O  V Ý R O Č Í

Uplynulo už více než osmdesát let14 od začátku světové války, o níž její současníci netušili, že 
bude později nazvána první. Jak se dotkla obyvatel Krnovska? Seřaďme nejdříve události po 

pořádku. Rozbuškou k jejímu vypuknutí byl atentát na následníka rakousko-uherského trůnu Františka 
Ferdinanda d´Este dne 28. června 1914 v Sarajevě. Je to město, jehož název slýcháme opět mnoho měsíců 
ve sdělovacích prostředcích. Dne 26. června 1914 vyhlásilo Rakousko-Uhersko částečnou a za pět dnů 
úplnou mobilizaci. Válka Srbsku byla vypovězena 28. července 1914, pak Německo vyhlásilo válku Rusku,  
Francii a Belgii, Anglie Německu, Rakousko-Uhersko Rusku, Francie Rakousko-Uhersku, Anglie a Itálie 
Rakousko-Uhersku a ještě do ní vstoupilo Turecko, Černá Hora, Rumunsko, USA a Brazílie.

Válečné události začaly brzy ovlivňovat život obyvatel Krnovska. První zásobovací krize se 
projevila na jaře 1915. Byly zavedeny potravinové lístky, zprvu zvané Brotkarten. Po chlebu postupně 
zmizely z obchodů ostatní potraviny všeho druhu. Tehdejší obyvatelé Krnova říkali, že čím rozsáhlejší 
potravinové lístky, tím méně potravin. Situaci ještě komplikovali uprchlíci z Haliče, kterých v listopadu 
1916 bylo v soudním okrese Krnov 1 713 a stále jich přibývalo. Na pomoc jim bylo vydáno 3,4 miliónů 
rakouských korun a  další pomoc ještě plynula ze soukromých prostředků. Lidé začali s  potravinami 
křečkovat a keťasové bohatnout. V průmyslu se projevoval nedostatek surovin ze zahraničí, proto byly 
z kostelů odebírány zvony a sbírány kovy. Výroba byla orientována na válku. Ceny prudce vzrostly zvláště 
v roce 1917. Došlo k hladovým bouřím v Praze, Brně a v Ostravě bylo zabito 13 osob. V Krnově se projevil 
nedostatek potravin před žněmi roku 1917. Dne 25. června se před okresním hejtmanstvím na Husově 
náměstí shromáždil dav lidí protestujících proti snížení přídělu chleba. Jedna z  žen vykřikla: „Jděme 
na první lepší pekařský krám a vezměme si tam chléb!“ Průvod došel na Zámecké náměstí k pekařství. 
Demonstranti vnikli do obchodu a  chléb si rozdělili mezi sebe. Lidé to pokládali za spravedlivý čin 
proti obchodníkům a keťasům s potravinami, obohacujícím se na úkor ostatních občanů. Krajský soud 
násilníky odsuzoval dvou až třítýdenní těžkou vazbou, zostřenou jednou týdně tvrdým ložem, za jeden 
bochník chleba.

Dvacet procent obyvatelstva muselo odejít plnit vojenskou službu. V soudních okresech Krnov 
a  Město Albrechtice to bylo asi 8 000 mužů – z  nich asi 1 500 padlo. Památníky padlých postavili 
na krnovském hřbitově, u  hřbitova na Chařové a  v  dalších obcích. Ve Městě Albrechticích padlo 68, 
v Holčovicích 125, v Úvalně 47, v Hynčicích 47, v Krasově 37, v Zátoru 54, v Branticích 27 občanů apod. 
V Krnově byly postaveny před nemocnicí v prostoru mezi Jiráskovou a Gorkého ulicí dřevěné baráky, 
sloužící jako lazaret. Tam zemřelo 514 vojáků, kteří byli se 13 dalšími z jiných obcí pohřbeni v Krnově. 

Válkou bylo silně negativně poškozeno i  školství. Většina učitelů odešla na vojnu. Zbývající 
museli působit při rekvizicích potravin a kontrole sedláků, což vůči nim vyvolávalo nenávist. Některé 
vesnické školy byly měsíce i roky uzavřeny. Městské byly úplně nebo zčásti používány pro vojenské účely 
jako nemocnice nebo kasárna.

Odchod mužů do války poškodil i  zemědělství, postižené ještě aprovizacemi pro armádu. 
Pracovaly v něm ženy, děti a mládež. Došlo k poklesu stavu koní, hovězího i vepřového dobytka. Jedině 
počet nenáročných koz se zvětšil. V letech 1916 až 1918 odevzdali drobní zemědělci v Krnově 125 tun 
pšenice, 328 tun žita, 274 tuny ječmene a 102 tuny ovsa. Ve Městě Albrechticích to bylo 50 tun pšenice, 
170 tun žita, 110 tun ječmene a 106 tun ovsa. Dodávky z velkostatků nejsou v těchto číslech započítány. 

Tato válka napáchala nevyčíslitelné škody, jako každá jiná, především na morálních vlastnostech 
lidi. Její začátek je od nás vzdálen již osm desetiletí1. Sarajevo roku 1914, i když nebylo vlastní příčinou, 
ale pouze záminkou hrozných událostí na začátku 20. století, by mělo být mementem i pro naši dobu na 
prahu 21. století.

14 Datováno k roku 1995.
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 ² V  K R N O V Ě  R O K U  1 9 1 8

Při pátrání po době vzniku Československa v Krnově již nenajdeme pamětníky a jsme odkázání 
jen na jejich písemné vzpomínky.

Jeden z českých zaměstnanců železnice v Krnově vzpomíná: „28. říjen 1918 byl přijat českou 
menšinou s  nadšením. Mnoho Čechů bylo pozavíráno a  jiní šli z  trestu na frontu. Nám, Čechům, 
kteří zůstali věrni své vlasti, byl zde v Krnově za války život ještě více ztrpčován... Po oznámení naší 
samostatnosti bylo mezi Němci velké rozčílení a  ihned byla organizována obrana města tak zvaným 
Volkswehrem. Byli to ponejvíce vojáci, kteří se vrátili z války domů, ale i civilisté…V listopadu 1918 byla 
ustavena vláda tzv. Sudetenlandu… Asi 8. prosince 1918 nám docházely zprávy, že české vojsko obsadí 
nejdříve Opavu a Krnov. Do té doby, než přišlo naše vojsko, bylo všechno jako za Rakouska. Hodnosti, 
odznaky a to jak vojenské, tak i úřední…“.

Tak vzpomínal český zaměstnanec železničních dílen, který žil v  Krnově za Rakouska. 
K definitivnímu připojení Krnova do nově vzniklé Československé republiky došlo v prosinci. Dne 27. 12. 
ve 14.00 hodin malá jednotka asi patnácti vojáků oznámila starostovi města Johannu Kienelovi, že Krnov 
bude obsazen. Kolem páté hodiny odpoledne přijelo vlakem do Krnova asi 600 mužů československého 
vojska. Po příjezdu na krnovské nádraží se naši vojáci seřadili a za zpěvu českých písní a doprovázeni 
vojenskou kutálkou pochodovali kolem přihlížejících občanů k  radnici. Důstojníci pak starostovi 
oznámili obsazení města jménem Československé republiky. K porušení klidu ve městě nedošlo, jen ulice 
se naplnily mnoha zvědavci. Neviděli však nic zvláštního. Asi 150 vojáků zůstalo v krnovských kasárnách 
a ostatní ještě téhož dne vlakem odjeli. Po třech měsících nejistot se Krnov stal opět součástí českého 
státu v rámci Československé republiky.

Od té doby uplynulo více než 75 let15, bohatých na celou řadu dalších dramatických událostí. 

15 Datováno roku 1995.
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 ² Z E  Ž I V O T A  Č E S K É  M E N Š I N Y  N A  K R N O V S K U

Krnovsko bylo již od 6. století osídleno českým obyvatelstvem, které se na venkově udrželo 
až do třicetileté války. Město Krnov mělo od svého založení ve 13. století německou většinu. 

Obce s podhorským charakterem byly osídlovány německými kolonisty. Česká menšina existovala na 
Krnovsku až do konce druhé světové války v roce 1945.
 Zakládání textilního průmyslu v Krnově přivedlo do našeho města mnoho českých soukeníků 
z Humpolce, Ústí nad Orlicí, Brna i odjinud. Ti se stali v roce 1877 zakladateli českého spolku Svornost. 
K  nim se brzy přidali zaměstnanci železnice a  pošty. Scházeli se v  malém domku za mostem u  řeky 
Opavy. Stával kdysi v prostoru dnešního marketu Kaufland. Tam vítal hosty pan hostinský Trávníček. 
K  dispozici měli českou knihovnu, kulečník, šachy, domino, české časopisy a  noviny, jen karty se 
nesměly hrát. Docházeli tam i  čeští továrníci Chlupáček a  Vláčil. Předsedou spolku byl pan Zajíček 
a  po něm pan Trnka. Svornost založila též večerní spolkovou školu, do které docházelo v  roce 1879 
devatenáct účastníků. Byla to první česká škola v celém okrese. Pak se Svornost přestěhovala do hostince 
Rosmanith v Panské ulici (tvoří dnes severní část Hlavního náměstí), kde malé jeviště dávalo možnost 
pro vystupování s kuplety. Tam vyhrávala česká kapela nebo se často zpívalo s harmonikou. V roce 1905 
byl uspořádán první český ples s dobrou návštěvností. Za dva roky nato hostinec vyhořel a český spolek 
se stěhoval. Přístřeší našel postupně v hostincích Schmied na Soukenické ulici, pak v Modré labuti na 
Zámeckém náměstí a  u  Bauera naproti pošty na náměstí Minoritů. Po protičeských demonstracích 
v Praze došlo v tomto hostinci k rozbití oken a různým vyhrůžkám. Protože se hostinští báli přijmout 
Svornost pod svou střechu, scházeli se její členové v domku pana Trnky u jatek na ulici 9. května, kde měl 
malý obchod se smíšeným zbožím. Knihovnu uschoval u sebe pan Josef Vaníček, zaměstnanec železnice. 
Situace se zlepšila v roce 1911, kdy se spolek nastěhoval do Dělnického domu (dnešní kino Mír). Tam 
založili hudbu, jejímž kapelníkem byl pan Josef Zebiš. České písničky zpíval pěvecký kroužek, jedenkrát 
týdně se sokolovalo a hrály se i kuželky. Hezké výlety se konaly do českých Neplachovic a Holasovic i do 
sousedních pruských vsí, kde se naši cítili dobře. Hodně lidí jim rozumělo, protože mluvili slezským 
nářečím. Na práci se podíleli ještě i zakládající členové, například osmdesátiletý soukeník pan Kožíšek 
vedl spolkovou pokladnu. Život české menšiny se stále obohacoval. Pomáhala tomu spolupráce s Maticí 
opavskou (dnes Matice slezská) a podpora německých sociálních demokratů.  Za první světové války 
musela být činnost Svornosti zastavena. 
 Po vzniku Československa v roce 1918 byla umístěna do Krnova vojenská posádka nového státu. 
V roce 1920 přišlo do kasáren mnoho mladých lidí, většinou ze Slovácka. Dle jejich zvyků uspořádali 
společnou zábavu v  krojích na dvoře kasáren, pak průvod s  rodinnými příslušníky a  alegorickými 
vozy, v sadech koncert a slavnost snímání májových věnců. Místní obyvatelstvo bylo některými Němci 
vyzýváno, aby se ničeho nezúčastňovalo. Po počátečních rozpacích byly chodníky plné diváků. Svornost 
oživila znova svou činnost, tentokrát již jako odbor Matice opavské. Sídlem spolku se stala nádražní 
restaurace. 
 Dne 15. září 1919 byla v zahradním domku kláštera na Hlubčické ulici otevřena česká obecná 
škola. Řídil ji učitel Lev Černín. V roce 1920 byla přemístěna do staré školy u farního kostela. Nová česká 
škola byla postavena na Gorkého ulici (dnes mateřská škola) v roce 1924. Ve škole u kostela byla od roku 
1925 měšťanská škola. Prvním ředitelem byl František Bárta, dále tam učili učitelé Pracný a Králík. 

Téhož roku byl založen spolek Besední dům, byl zakoupen pozemek na začátku Jiráskovy 
ulice a peněžní prostředky získány prodejem písku ze cvilínské pískovny. Bylo založeno české stavební 
družstvo a v tak zvané České čtvrti kolem Gorkého a Jiráskovy ulice bylo v letech 1926 až 1931 postaveno 
45 rodinných domků. Postupně vznikaly i  jiné české spolky a organizace. Byla to péče o mládež, liga 
proti tuberkulóze, záložna, veřejná knihovna, Sokol a kuchyň pro mládež. V městském zastupitelstvu 
získali mandát Josef Vaníček a František Bárta. Byli sice v menšině, ale podporovali je i němečtí sociální 
demokraté.

Zvláštní pozornost si zasluhují čeští ochotníci. První představení sehráli v  září 1925. Před 
vyprodaným sálem hotelu Praha uvedli hru Halleyova kometa. Režii měl Ladislav Jiroušek, hráli 
Vojtěch Flora, Kovaříková, Vodák, Vodáková a jiní. Divadelní jednota vyvíjela vlastní divadelní činnost 
a organizovala též operní představení divadel z Ostravy a Olomouce. Pozoruhodná jsou dvě představení. 
Štěpánkova hra Čech a Němec, v níž hráli společně němečtí i čeští profesionálové a ochotníci a Čapkova 
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Bílá nemoc, která varovala před fašismem a byla posledním českým přestavením v Krnově před válkou.
Po nástupu Hitlera k moci v roce 1933 se situace v pohraničí stále zhoršovala, napětí vzrůstalo. 

V květnu 1938 měl velký projev v krnovské Turnhalle na Petrovické ulici Konrád Henlein. Dne 22. září 
1938 byla v Liptáni přepadena ozbrojenou bojůvkou četnická stanice a zavražděno šest příslušníků Stráže 
obrany státu. Neměli bychom zapomenout jejich jména. Byli to Rudolf Mokrý, Vilém Leher, Ludvík 
Svoboda, Vítězslav Hofírek, Inocenc Dostál a František Čech. Byli odvezeni do Německa a jsou pohřbeni 
v  Hlubčicích. České spolky v  roce 1938 ukončily svou činnost a  čeští obyvatelé Krnovska se museli 
stěhovat do vnitrozemí. Dělmistr Josef Vaníček na to vzpomíná slovy: „Nezbývalo nám nic jiného, než 
sbalit náš majetek do kufrů a s těžkým srdcem a pláčem se rozloučit s naším krásným Krnovem, kde jsme 
my, Češi, žili jako jedna rodina“. Za války zde zůstalo pouze několik Čechů.

Česká menšina žila za první republiky také ve vesnicích krnovského okresu. Odbory Matice 
opavské mapují jejich činnost. Působily v Jindřichově, Zátoru-Loučkách, Městě Albrechticích, v Třemešné 
a  zvláště v  Osoblaze, kde bylo 76 členů. Vyvíjeli bohatou kulturní činnost v  hudebním a  divadelním 
kroužku, hráli loutkové divadlo, volejbal, půjčovali české knihy a jezdili na výlety.  V Úvalně měl odbor 
50 členů. Dne 13. října 1929 tam byla otevřena nově postavená obecná škola. Kulturnímu programu bylo 
tehdy přítomno na dva tisíce osob. Stojí dodnes v dolní části obce u křižovatky silnic. Členy ústředního 
výboru Matice opavské byli za Krnovsko učitel František Čížek z  Krnova a  Bohumil Fojtík, řídící 
učitel z Jindřichova. Působení Matice přispělo k rozšíření českého školství. České školy byly v Krnově, 
Jindřichově, Úvalně, Městě Albrechticích, Třemešné, v Krásných Loučkách a v Osoblaze. V Krnově bylo 
v roce 1937 otevřeno české reálné gymnázium, ale po Mnichovu zaniklo. V měšťanské škole rozestavěné 
v roce 1938 je dnes Střední pedagogická škola na Jiráskově ulici. 

V jednom článku nelze vzpomenout všeho, čím česká menšina na Krnovsku žila. Většina jejich 
příslušníků již není mezi námi. Článek je psán pro vzpomínku pamětníkům a mladším pro pochopení 
doby a skutečnosti, že i v obtížných podmínkách žili obětaví lidé, z nichž každý měl své jméno. 
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 ² V Z P O M Í N K A  N A  L E T C E

Letecký sport má u  nás v  Krnově již dlouhou tradici. Rozvinul se po roce 1945 a  dodnes 
vychovává mladé nadšence pro letectví. Málokdo však ví, že se před druhou světovou válkou 

proslavil jako letec krnovský rodák. 
Rudolf Černín se narodil v Krnově dne 12. listopadu 1910. Většinu svého dětství a mládí prožil 

v sousední Opavě. Jako mladý muž se stal vojenským letcem. Byl prvním, kdo se v historii československého 
vojenského letectva z porouchaného stroje zachránil seskokem pomocí padáku. Ministr národní obrany 
ČSR mu za to předal zlaté hodinky s věnováním „Duchapřítomnému pilotovi – ministr národní obrany“.

Za tři roky po této události při letu střemhlav měl stroj poruchu. Četař polní pilot Rudolf Černín 
opět použil padáku, ale ten se pro malou výšku letadla zcela neotevřel a tak dne 8. srpna 1933 zahynul 
třiadvacetiletý krnovský rodák ve službách československého letectva. Obdržel in memoriam zlatou 
medaili.

Na jeho pomníku na opavském hřbitově je zobrazen vojenský letoun.
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 ² V Ě T Š I N A  Z A H Y N U L A

Dvě slova z pamětní desky na zdi krnovské synagogy nám připomínají, že z našeho města 
zmizela během druhé světové války jedna složka jeho obyvatel – židovská obec.

Již v prvních staletích existence Krnova zde žili lidé židovského vyznání. První písemná zpráva 
o nich se váže k roku 1386, kdy městská rada osvědčila, že rabín Jonáš dluží svému bratrovi Jakubovi peníze, 
za které mu zastavil svůj dům v ulici ševců. V roce 1399 je zaznamenáno, že zdejší Židé mají povinnost 
přispívat na udržování a zkrášlení farního kostela. Život těchto obyvatel ve Slezsku nebyl snadný, naopak 
byl plný nejistot. Roku 1522 byli vypovězeni z Opavy a za jednadvacet let nato vyhnáni z Hlubčic. Císař 
Rudolf II. nařídil vystěhování Židů ze Slezska do jednoho roku. O jejich existenci v Krnově vypovídá 
název ulice, zvané tehdy Židovská. Krnovská gruntovní kniha obsahuje zápis o prodeji domu v ní za 140 
guldenů. Je v ní i pozdější přečíslování domu ve vnitřním městě a podle něj lze zjistit, že se jedná o dnešní 
Vodní ulici.

Ke zmírnění podmínek pro život Židů došlo za císaře Josefa II., kdy byl povolen větší počet 
tolerovaných židovských rodin a zvětšen též počet obcí, v nichž mohli žít. 

Z  18. století známe již mnohá jména krnovských Židů. S  kuřáckými potřebami, stříbrnými 
předměty a  medem obchodovala žena, zvaná Tabakjüdin Rachel. Dosti velká židovská obec byla 
v  Osoblaze. Tamější obchodníci Baruch Richter a  Baruch Markus vedli v  Krnově sklad tabáku, soli 
a nakupovali a prodávali různé zboží. Obchody jim šly dobře, neboť Richterova daň městu se v  roce 
1799 zvětšila více než dvakrát. Markus se živil obchodem s  vlnou, lojem a  medem. Obchodoval se 
soukeníky, prodával na trhu a  půjčoval peníze. Dne 24. srpna 1802 zachvátil Osoblahu velký požár. 
Většina členů tamější židovské obce se po něm uchytila v Krnově. Přes protesty městské rady, chránící 
místní obchodníky před konkurencí, jim povolil krajský úřad pobyt v  Krnově do podzimu 1803. 
Bratři Salomon a Lazar Khonovi z Bruntálu po mnoha obtížích získali povolení pronajmout od roku 
1788 knížecí palírnu, stávající v místě dnešní budovy gymnázia. Lazar si propachtoval právo prodávat 
výrobky palírny v okolních knížecích vsích. Neplatil však včas své dluhy a stál několikrát před městským 
soudem. Ve městě obchodovali také Židé z Osoblahy, Hranic, Lipníku, Těšína a Bílska. Nebydleli zde, ale 
prodávali na jarmarku látky, vlnu, mosaz, kaštany a jiné. Často byla přijímána ochranná opatření proti 
jejich úspěšnému podnikání. Například při převzetí palírny se nový nájemce musel zavázat, že nepřibere 
a neubytuje žádného cizího Žida. Mohli se zabývat jen obchody, nájmy a prodejem hotového zboží. Podle 
nařízení Josefa II. mělo být vzájemné soužití Židů a křesťanů v duchu vzájemné tolerance. Od roku 1781 
bylo dovoleno židovským dětem navštěvovat i křesťanské školy. Křesťanské děti se k nim měly chovat 
přátelsky. Zemřelí však nesměli být pohřbíváni na katolických hřbitovech. V Osoblaze se dochoval jejich 
hřbitov za městskými hradbami. 

Revoluční rok 1848 přinesl Židům větší občanská práva. Mohli kupovat domy a  pozemky 
a stěhovat se. Od 60. let 19. století se do Krnova stěhovaly jejich rodiny z Osoblahy, Lipníku, Valašského 
Meziříčí, takže zde bylo možno zřídit náboženský spolek, vydržovat učitele a kazatele. Bohoslužby se 
konaly v k tomu účelu pronajatém sále tkalcovské školy na náměstí Míru. Vlastní synagogu si postavili 
v místě bývalého skladu dřeva za 26 000 zlatých v roce 1871. Pěti sty zlatými jim přispěl císař František 
Josef I. Budova s románskými prvky, dvěma galeriemi, pěveckým chórem a dřevěným kazetovým stropem 
stojí dodnes na Soukenické ulici a je v ní archiv.16 V roce 1898 byla vybavena varhanami ze závodu Rieger. 
Za dva roky byl zřízen židovský hřbitov pod Cvilínem. Vlastní židovská náboženská obec se ustavila se 
450 příslušníky roku 1876. Úřad rabína zastával Anselm Auschlowitz a do roku 1907 dr. David Rudolfer. 
Při sčítání obyvatel roku 1921 bylo v Krnově 385 osob židovského vyznání a ve Městě Albrechticích 21 
osob.

Druhá světová válka zamíchala osudy mnoha miliónu lidí, přinesla jim utrpení a  předčasně 
ukončila jejich život. Zanikla i  židovská obec v  Krnově, kde po roce 1945 žilo jen několik občanů 
židovského vyznání.

16 Po povodni roku 1997 byl zatopený archiv přemístěn a synagoga je postupně upravována, aby mohla 
se sousedním domem sloužit jako kulturní a duchovní centrum.
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 ² J A R O  1 9 4 5  V  K R N O V Ě

Rok 1945 přinesl našemu městu zásadní obrat v jeho historii. Bylo jasné, že na jaře se druhá 
světová válka chýlí ke svému konci. Co se dělo tehdy v Krnově? Po desetiletích se již velmi 

obtížně hledají autentické materiály osudných dnů. 
Ve svých vzpomínkách nacházím dvakrát souvislosti se jménem Krnov a první polovinou roku 

1945. Jako skoro čtrnáctiletý chlapec jsem žil v  sousedním okrese Opava. V  některém z  březnových 
dnů jsem se vracel vlakem z Opavy do své rodné obce ve směru Svinov. Vlak však dlouho nevyjížděl 
a získával tak stále větší zpoždění. Dověděli jsme se, že čeká na příjezd vlaku z Krnova. Když konečně 
přijel, přeběhla rychle skupina cestujících do našeho vozu a vyjeli jsme. Pozornost upoutal muž, který 
vzrušeně vyprávěl, jak v Krnově na několika místech hoří. Největší požár zuřil na hlavním nádraží, které 
bylo zapáleno zvláštním oddílem Wehrmachtu zvaným Sprengkommando. Když jsem pak s rodiči po 
několika týdnech přijel do Krnova, poznal jsem, že onen muž měl pravdu. Z rozlehlého nádraží zůstala 
stát pouze nádražní pošta. Podruhé jsem se setkal náhodou s člověkem, který měl jako německý voják 
bránit Krnov. V roce 1974 jsem byl při svém pobytu v Německu pozván skupinou lesníků na posezení na 
zahradě, které bylo spojeno s pojídáním uzených pstruhů. Bylo to v meklenburském městečku Krakow 
am See. Když jsem uvedl, že jsem z Krnova a jeden z účastníků uslyšel jméno Jägerndorf, ožil a vzpomínal, 
že tam prožíval poslední dny války. Původně měli tvrdě bránit Krnov, ale ve skutečnosti jim bylo jasné, 
že to již nemá smysl a jejich úsilí bylo tehdy soustředěno hlavně na to, aby získali civilní oblek a zmizeli.

Prvním, kdo po osvobození Krnova shromažďoval zprávy a  údaje o  začátcích roku 1945 ve 
městě, byl tehdejší kronikář a obětavý osvětový a vlastivědný pracovník pan Oldřich Ruml. Jeho záznamy 
o roce 1945 byly zveřejněny ve vlastivědném zpravodaji Krnovsko číslo 9 v dubnu roku 1960. Při oslavách 
patnáctiletého výročí osvobození byly ve stejném čísle Krnovska vzpomínky generála Vinogradova. Jsou 
vojensky strohé, protože byly psány podle záznamů v  jeho válečném deníku. Na obálce byla otištěna 
mapa postupu jednotek Rudé armády v okrese Krnov.

Při pátrání po dalších stopách po událostech před padesáti lety jsem našel mezi přílohami 
městské kroniky písemné vzpomínky pana Josefa Vaníčka. Podle jeho původních záznamů je opsal pan 
Roman Šilinek. Pan Vaníček nastoupil jako mladý člověk 16. května 1903 u železnice v Krnově. Pracoval 
za Rakousko-Uherska i za první republiky velmi aktivně v české menšině a postupně se stal dělmistrem 
ČSD. Prožil v Krnově několik desítek let a měl ho moc rád. 

Po mnichovském diktátu zde ještě pracoval, ale koncem října 1938 byl služebně přeložen do 
železničních dílen v Ostravě. Pak také přišel rozkaz, že všichni zaměstnanci, kteří již dosáhli 58 let mají 
odejít do důchodu. Problémy byly rovněž s  bydlením v  Ostravě, přitom v  Krnově měl postaven svůj 
rodinný domek. Začátkem listopadu se jel na něj podívat. Nejdříve se do něj vrátila jeho manželka a ke 
konci července 1939 obdržel pan Vaníček výzvu ministerstva železnic, aby se tam jako důchodce znovu 
zabydlel a  pomáhal českým občanům, kteří tu v  těžké době zůstali. Byl několikrát zatčen gestapem 
a vyslýchán až do května 1943. Své vzpomínky a zážitky z konce války zachytil písemně, aby zůstaly pro 
příští generace. Po menších chronologických, pravopisných a slohových úpravách je můžeme předložit 
čtenářům. Zdůrazňuji, že věcný obsah zůstal zachován.

Pan Vaníček vzpomíná:
„Před obsazením Krnova byla koncem března 1945 vyhlášena nucená evakuace všech obyvatel města. 
Mnoho jich však zůstalo a schovávali se ve sklepích a v lese až do konce války. Když vedoucí páni slyšeli, 
jak ruská armáda ve Slezsku postupuje, dostali strach. Protože město opustilo více než 70 procent 
obyvatel, odešli také oni. Hlavním evakuačním střediskem pro Krnov byl Šumperk. Také pracovníci 
Landratu a  vedení různých organizací se snažili co nejdříve zmizet, protože jim již hořela půda pod 
nohama. Byli jsme stále pod dozorem příslušníků SS a SA ubytovaných ve škole na Opavské ulici. Město 
bylo bombardováno, často houkaly sirény. Některé domy v našem okolí byly rozbity a manželka nemohla 
pro vyvolanou nervozitu v noci spát. Proto jsem si u známých na Ježníku pronajal byt a asi 15. března 
jsme se tam odstěhovali. Tak jsme byli ušetřeni honby na občany, kteří neuposlechli evakuačního nařízení 
a v Krnově zůstali. Žili těžce, protože se ve dne vůbec nemohli ukázat na ulici a museli si vše potřebné 
k životu obstarávat tajně v noci. 

Několik týdnů bylo pohraniční území od německých hranic dále k  Hlubčicím a  k  Osoblaze 
obsazeno ruským vojskem, které na večerní střelbu neodpovídalo. Protože na dvoře našeho domku 
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na Gorkého ulici jsme měli drůbež a králíky, jezdil jsem denně na kole do Krnova, abych je nakrmil. 
Vedlo se nám zle, protože žádné potraviny nebylo lze narychlo koupit, obchody byly zavřeny. Město 
bylo opuštěno a obsazeno vojskem a příslušníky narychlo zverbovaného Volkssturmu. Mezi členy služby, 
která byla donucena hlídat, se našlo několik známých německých sociálních demokratů a  ti schovali 
i pro mne nějaký ten bochník chleba a později i maso. Chléb jsem dostával zvláště od Josefa Schobera 
a kousek masa nám vždy schoval řezník Franke. Musel zásobovat vojsko a mně říkal: „Oni by to Prajzi 
vše sežrali, tak vám také dám“. Takovým způsobem jsme se zásobovali a já jsem potraviny přenechával 
též panu Zebišovi, mé bytné na Ježníku a jiných spoluobčanům.

V české měšťanské škole na Jiráskově ulici (dnes Střední pedagogická škola), jejíž stavba započala 
za první republiky a  kterou Němci dostavěli a  krásně vybavili, byla koncem března pod dozorem SS 
zřízena telefonní ústředna. Asi v březnu se do Krnova nastěhoval německý vojenský štáb a ubytoval se 
v hotelu Tiroler (dnes Slezský domov). Když bylo všechno zařízeno, nataženy telefonní dráty, tak po 
třech dnech přiletěly americké bombardéry a hodily dolů několik bomb. Ty zasáhly vedlejší okresní soud 
(nyní družina mládeže). Následující den se vojenský štáb přestěhoval z hotelu do léčebny na Ježníku. 
Netrvalo to však dlouho a Američané jim tam na uvítanou poslali několik bomb. Bylo velmi poškozeno 
schodiště a tak se štáb přestěhoval raději do Bruntálu.

Sotva jsme přišli na Ježník a doufali, že budeme mít pokoj, přijeli dělostřelci a s děly se usadili 
pod Ježníkem. Protiletadlová děla byla umístěna u české školy a na Cvilíně a těžké dělostřelectvo v lesích 
u Ježníku. Jakmile se usadili, objevilo je brzy americké i ruské letectvo a začalo na jejich pozice shazovat 
bomby. Mnoho okolních domů bylo poškozeno. Také kostel na Cvilíně byl zasažen a  jedna jeho věž 
rozbita. Bylo nám divné, že při přeletech a bombardování Krnova nebylo sestřeleno ani jedno letadlo. 
Jak jsme pak zjistili, němečtí hrdinové se schovali do bunkrů a vylezli, až bylo po všem. Jednou večer, 
asi kolem půl osmé, začalo německé těžké dělostřelectvo z lesů střílet na pruské (dnes polské) hranice 
a zničilo mnoho osad na německé straně. Jak jsem se později přesvědčil v Petrovicích, bylo toto pěkné 
městečko zničeno skoro až do základů. Zůstalo jen několik domků, farní úřad a celní úřad u hranic. 
Jednou jsem šikovateli německého dělostřelectva položil otázku, proč tam střílejí, když je to území 
Německé říše. Odpověděl mi, že když oni již nemají nic, tak ani ti druzí nic nepotřebují. Přímo v Krnově 
v březnu ještě mnoho škod nebylo. Utrpěly budovy kolem nádraží a skladiště. Když  letělo nějaké letadlo, 
Němci stříleli na město. Bylo zajímavé, jak byli Rusové informování o všem, co se v Krnově děje. Jakmile 
poslali Němci dělostřelectvo do města a to se někde usadilo, ihned je napadla ruská letadla. U Ježníku 
bylo například jen dva dny a po odhalení se přemístilo.

Na Staré Ježnické ulici jsme pozorovali, jak byly umisťovány německé tanky. Jenomže stromy 
v  lipové aleji neměly ještě listí. Jednoho dne přišli na Ježník ruští zajatci a začali kácet malé smrkové 
stromky. Byli jsme zvědavi, nač je budou potřebovat. Brzy jsme viděli, jak po obou stranách aleje natahují 
dráty. Starý sociální demokrat Gloss řekl německému šikovateli, že to je mírová alej, po které budou 
utíkat. Oslovený byl původem Rakušák a dal mu za pravdu. Ale tak jednoduché to přece jen nebylo. Když 
došli zajatci s navazováním stromků asi doprostřed silnice směrem ke Krnovu, začali Rusové od Petrovic 
střílet. Právě jsem jel z Krnova po Nové Ježnické ulici a pro boží dopuštění jsem se musel schovat do 
příkopu a vyčkat, až to přestane. Potom tanky odtáhly do lesa, byly odstraněny v cestě stojící stromy 
a odjely do Brantic.

Vojsko a příslušníci Volkssturmu museli podle nařízení dále opevňovat Krnov, který měl být 
rozhodně bráněn. U řeky Opavice byly strženy před dvěma roky opravené hráze, aby Rusové nemohli 
projet vodou. Mosty v Krnově byly vyhozeny dynamitem. Až do poslední chvíle byly kopány zákopy 
u nemocnice a všechny ulice byly zabarikádovány, takže do města nemohl nikdo projít bez povolení. Já 
jsem chodil zadem přes železniční most kolem nemocnice ke svému domu na Gorkého ulici. V tomto 
pásmu jsem se nemohl objevit, ale známí v hlídce mě nechávali procházet. Všechno bylo připraveno 
na odpor, pevnost byla téměř hotova, ale již několik dní utíkali vojáci německé armády z Krnova, byli 
to ponejvíce Rakušané. Jeden nadporučík od ženistů mi řekl, že mu již dezertovalo asi 20 mužů a on to 
ani nikomu nehlásil. Za pár dnů za mnou přišel s dotazem, kde by mohl získat civilní oblek. Já jsem mu 
poradil a on byl večer již pryč. Druhý den mi řekl šikovatel jeho grupy, že má již 48 let, šest roků slouží 
a má toho již dost. Skutečně den nato přijelo vojenské auto, v něm pan šikovatel a ještě asi šest mužů. 
Rozloučil se s námi a řekl, že mohou odjet, protože mají povolení. To se rozumí, že bylo falešné. Tak 
mizeli jeden za druhým. K posledním patřili Rakušáci z Lince na pozorovací rozhledně. Řekli, že budou 
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bránit hranici až do poslední kulky, mají jich ještě pár k dispozici, nakonec raději zmizeli.
Večer před obsazením Krnova k nám přišel strážník a upozornil nás, že do dvou hodin musíme 

Ježník opustit. Byl to jeden známý z  Krnova a  tak jsem mu  mohl odpovědět, že místo do Krasova 
a Karlova bude pro nás lepší  se vrátit do Krnova. Souhlasil s námi. Němci zničili některé továrny, krásné 
železniční nádraží, železniční most směrem k Branticím a částečně byla poškozena výtopna lokomotiv. 
Přednosta dílen nechal odstranit minové a výbušné nálože a stárek Klein zachránil Slezský mlýn.

V neděli dne 6. května 1945 jsme šli jako obyčejně z Ježníku do Krnova. Bylo nás tenkrát asi 
pět Čechů a když jsme uslyšeli, že jsou ve městě již Rusové, měli jsme velkou radost. Na Albrechtické 
ulici stáli u kasáren členové Volkssturmu, který byl před blížící se frontou sestaven z nevojáků a starých 
lidí. Chtěli odevzdat své zbraně. Byli to sociální demokraté, ostatní již raději utekli. Doposud však 
k nim žádný Rus nepřišel. Prošli jsme celé město a nikde jsme žádného ruského vojáka neviděli. Až při 
zpáteční cestě na Ježník, když jsme šli za železničním mostem na Albrechtické ulici, v místech, kde byly 
zahrádky železničních zaměstnanců, najednou na nás někdo zakřičel „Halt!“ Já jsem na to odpověděl 
„Pojď ty k nám!“ Najednou se objevilo dvanáct mužů, schovaných za železničním příkopem. Když přišli 
k nám, byla jejich první otázka „German?“ Když od nás dostali českou a polskou odpověď, tak se s námi 
pustili do hovoru a ptali se, kde jsou Germáni. Řekli jsme jim, že by je museli hledat se svíčkou, protože 
v  noci všichni Krnov opustili. Ruská vojska pokračovala již od rána ve směru Krasov a  Vrbno. Celá 
ruská posádka v prvních dnech čítala asi na dvěstěpadesát mužů. Tak byla 6. května dobyta „Krnovská 
pevnost“ a nic nepomohlo že byly strženy všechny mosty (mimo mostu na Opavské ulici). Přesto tanky 
přijely až do Krnova.

Několik dnů po obsazení Krnova ruskou armádou jsme svolali několik Čechů, kteří zůstali 
v Krnově, a radili jsme se, jak máme dále pokračovat. Bylo navrženo, abychom založili národní výbor. 
Schůze se konaly v budově, co je notářství, neboť radnice byla obsazena vojskem. Prvním předsedou byl 
velitelem ruské posádky jmenován Němec – antifašista Nissner. Já jsem byl jeho náměstkem. Po nějakém 
čase přišli mladší a převzali to za nás. První čas bylo v Krnově jako po vymření. Za krátkou dobu se však 
vrátili někteří evakuovaní Němci. Zároveň se začali objevovat noví osídlenci. Sehnali jsme několik pušek 
a založili jsme milici pro udržování pořádku. Nás, Čechů, bylo stále málo a museli jsme tedy přibrat 
i německé antifašisty, kteří nám v  této obranné službě pomáhali. Každou chvíli vypukl nějaký požár, 
založený neznámo kým. Jeden z nich jsme uhasili v budově okresního národního výboru (nyní Střední 
zdravotnická škola) na Husově náměstí. Byla to těžká doba, neboť neexistoval hasičský sbor a vodovodní 
hydranty byly uzavřeny. 

Od května 1945 se postupně vracel do Krnova život. Vraceli se Češi, kteří museli v roce 1938 
město opustit a k nim postupně přibývali noví osídlenci.“

Za zachování vzpomínek pana Josefa Vaníčka vděčíme panu Romanu Šilinkovi z  Nerudovy 
ulice. Za posledním listem opisu je jeho stručná poznámka: „Vaníček Josef, Krnov, Gorkého, tohoto času 
již mrtev a pochován na zdejším hřbitově.“ Dnes už mezi námi není ani pan Roman Šilinek.

Vzpomínky na jaro roku 1945 jistě nejsou zcela vyčerpávající. Jejich hodnota spočívá v osobním 
svědectví a v civilním pohledu na osudné dny.
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Již ve třicátých letech se začala v Krnově řešit otázka oslav výročí vzniku města. V listopadovém 
čísle vlastivědného měsíčníku Jägerndorfer Ländchen z roku 1936 vyšel článek profesora E. 

Kobera „Jägerndorf – 1000 Jahre alt?“ Mezi obyvateli města byl totiž rozšířen názor, že Krnov byl založen 
již roku 926, někdy se omylem uvádělo datum 936. Opíral se o zápis, který prý byl nalezen roku 1739 
v báni věže se zvony farního kostela svatého Martina. Podle opisu této zprávy, pořízeného neznámým 
písařem, bylo město Krnov založeno v  pondělí dne 27. května roku 926 listinou německého císaře 
Jindřicha I., zvaného Ptáčník. Stalo se tak na hradě Merseburgu. Učinil prý tak na památku bitvy, ve které 
jeho vojsko na tomto místě porazilo Huny, jak byli tehdy zváni Maďaři. Kritická slova pana profesora 
zařadila tuto domnělou listinu mezi padělky z  dílny lháře (Lügenschmied) Abrahama Hosemanna. 
Původně byl dějepiscem na dvoře císaře Rudolfa II. v Praze, pak na začátku 17. století psal za pěkné 
peníze dějiny měst Kladska, Hlubčic, Krnova a Opavy. Proto se městská rada v Krnově usnesla, že oslavy 
tisíciletí města se konat nebudou. Ještě starší zpráva uváděla, že již v roce 1082 byla nákladem 136 zlatých 
a za různé zboží postavena radnice v Krnově. Tyto zřejmé padělky nelze brát vážně.
 V šedesátých letech se ve vedení města znovu projevil zájem vyřešit otázku doby vzniku města 
a  to na vědeckém podkladě. Tehdejší poslanec Národního shromáždění za Krnov akademik Viktor 
Knap byl ředitelem Ústavu státu a práva ČSAV v Praze. V něm působil významný odborník pro právo 
středověkých měst dr. Jiří Kejř. Ujal se úkolu objasnit problém. Výsledkem jeho studií byla publikace 
Počátky města Krnova. Podle ní nelze věrohodně prokázat rok získání městských práv pro Krnov. Jistě 
se tak stalo za panování Přemysla Otakara II. Autor dokázal, že v  roce 1269 již Krnov městem byl. 
Privilegium získal někdy předtím. Proto se rok 1269 stal vědecky prokazatelným základem pro oslavy 
700 let města Krnova. Pro úplnost lze dodat, žo doc. Dr. Bakala ze Slezské univerzity v Opavě pokládá 
městská práva za prokázána v Krnově již v roce 1253, vycházeje ze zakládací listiny města Horní Benešov, 
kde je jako svědek uveden krnovský fojt Sigfried. 
 V roce 1968 byla ustavena komise pro oslavy 700 let města Krnova v roce 1969. Měla ještě devět 
podkomisí a brzy se do příprav oslav zapojilo mnoho občanů města. Předsedou hlavní komise byl pan 
Miroslav Flašar. Podařilo se připravit velmi pestrý program pro celý rok 1969. Byl vydán ve zvláštní 
brožuře a  obsahoval divadelní představení, koncerty, přenášky, besedy, literární večery, tělovýchovné 
akademie, sportovní akce, výstavy, letecký den a jiné. Nelze je všechny ani vypočítat. Navštívilo je tisíce 
občanů. Ze zajímavých lze uvést velkou reprezentační výstavu KRNOV 69 v gymnáziu a v parku před 
ním. Dále návštěvu opery Jakobín v Národním divadle v Praze, hrané jen pro návštěvníky z Krnova, kteří 
divadlo zcela zaplnili. Bylo to 18. října 1969. Při této příležitosti byl vložen do základů Národního divadla 
kámen za Krnov.

K  propagaci města přispěla brožura pro zmíněnou výstavu, zvláštní vydání okresních novin 
věnované našemu městu a rozdávané Pražanům, skládanka pro turisty, série šesti zápalkových nálepek 
s krnovskými motivy, poštovní známka se znakem Krnova v hodnotě 50 haléřů, série odznaků, suvenýrů, 
hlavní plakát s reprodukcí obrazu města z 18. století, kniha Historie a geografie města Krnova, rozhlasové 
a televizní relace, krátký film Krnov, vydání pamětní medaile a jiné. Město bylo slavnostně osvětleno, 
vyzdobeno a upraveno. Symbolem oslav 700 let města se stal grafický znak kruhu s prvky městského 
znaku. Město navštívilo mnoho hostů, turistů i významných umělců, mezi nimiž byli i členové opery 
Národního divadla Eduard Haken a Libuše Domanínská. 

Oslavy, od nichž již uplynulo čtvrt století, posílily hrdost občanů na své město, oživily kulturní 
dění a uvedly Krnov ve známost celé republice. Konaly se v napjaté době potlačování Pražského jara 
a  za přítomnosti sovětské posádky ve městě. Také členové komise pro oslavy 700 let města Krnova 
neušli pozornosti normalizátorů a byli napadáni a obviňováni, protože průběh oslav v roce 1969 ještě 
normalizaci nepodlehl.

V roce 1990 byly připravovány oslavy 750 let jména Krnov. Byly však mnohem skromnější pro 
pramalý zájem tehdejšího MěNV. Zůstal po nich pouze hezký plakát a konalo se jen několik kulturních 
akcí.

V některých domácnostech se ještě najdou věci a publikace upomínající na oslavy v roce 1969. 

17 Datováno roku 1994.
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Mohly by mladým lidem přiblížit dobu před 25 lety. Připomínají je také slova krnovského básníka F. A. 
Šípka z ledna 1969: „Ach, co ti přát do osmého století, město Krnove? Snad bílá rána s modrou oblohou 
a červánky. Snad prapor z bílých čel, modrých očí a rtů, jež nechtějí lhát lásku. A nebo hradby? Vozovou 
hradbu z loktů, zaháknutých do sebe...“
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Nedaleko Krnova vyčnívají z lesa zdi zříceniny hradu Cvilína. Stojí v místě osídleném člověkem 
od pravěku. Již dávno předtím než byl postaven hrad, existovala zde a  na Kosteleckém 

vrchu hradiska lidu popelnicových polí. Ukládali žárové pohřby do hliněných popelnic. Hradisko bylo 
chráněno soustavou valů a příkopů. Mezi nálezy z  té doby jsou otisky kůlů, zbytky mazanice ze stěn 
dřevěných chat, ohlazených a  olíčených. Z  doby bronzové se našly ozdoby a  nástroje na pohřebišti 
u Červeného Dvora.

V příznivé poloze byl na místě prehistorického hradiště mnohem později postaven dřevěný hrad, 
poté kamenný zničený při nájezdu Tatarů roku 1241 a před polovinou 13. století nový kamenný hrad. Pan 
Beneš z Branice z rodu Benešoviců z Kravař byl odměněn za svou statečnost na výpravě českého krále do 
Bavor Přemyslem Otakarem znojemským purkrabstvím a hradem Cvilínem, který se tehdy psal Czewelin 
a roku 1280 poprvé též Lobinstein, později pak Lobenstein. V březnu 1283 předsedal zemskému soudu 
na Cvilíně vévoda Mikuláš. V 15. století byl Cvilín v držení opavských Přemyslovců. Kníže Přemek zde 
nechal razit své haléře. Kolem poloviny 15. století přešel hrad ze země Opavské na krnovská knížata. 
Byly v něm uloženy zemské desky, jak o  tom svědčí zápis. „Přede mnú Vrochněm z Lubovi, starostú 
cvilinským, komorníkem, sudím a písařem vstúpili poslové a vložili do desek Jakubovice.“

Dne 29. ledna 1457 zde byla uzavřena smlouva krnovského knížete Hanuše s polským králem 
Kazimírem. Matyáš Korvín roku 1474 Cvilín dobyl a poškodil. Opraven byl roku 1510 za Jiřího Šelenberka 
a od té doby se mu také začalo říkat Šelenburk. Během nebezpečí tureckého vpádu byl roku 1529 opevněn, 
za třicetileté války dobyt Švédy a začal pustnout. Poslední údržbu provedli za Karla Lichtenštejna. Potom 
v bývalém hradě knížat bydlel panský myslivec. Jeho tajemné dvorní sklepy se staly dějištěm pověsti 
o cvilínském pokladu. Ještě na náčrtu z roku 1787 se jeví hradní budovy a brána jako zčásti zachovalé. Při 
stavbě císařské silnice Opava – Krnov – Nisa bylo v letech 1830 a 1831 bohužel použito mnoho kamenů 
z hradu. 

Od jara roku 1933 se ho ujal krnovský stavitel Gustav Adolf Horny, který na své náklady hrad 
vyčistil a opravil. Pracovali u něj nezaměstnaní a mládež. Mnoho suti vyvezli z věže, stojící až na skále 
v hloubce 10 m a vysoké původně přes 30 m. Sloužila jako poslední útočiště obránců a v dolní části bylo 
vězení. Studna, hluboká 18 m, kdysi zastřešená, byla vyčištěna a  místy vyzděna. Na jižní straně byla 
nalezena studna pro napájení příkopů. Při vyklizení sklepů byly objeveny zbytky mincovny a brakteáty 
z 12. a 13. století. U základů hradu byly obnaženy tři vrstvy spálených trámů a nejstarší kamenné základy 
hradu z doby před nájezdem Tatarů. Zdivo bylo spojeno jen jílem. Tento původní kamenný hrad byl 
více okrouhlý než téměř čtvercový, který ho nahradil později. Podle německých historiků Schuhhardta 
a Weinelta se jednalo o hrad s typicky slovanským charakterem. Horny při restauračních pracích našel 
mnoho zlomků keramiky, kachle s jeleny a psy, střepy skleněných nádob, zbytky přilby, ručnice, hřebíky 
a opálenou cihlu s otiskem dětské nohy. Podle Weinelta byl dřevěný hrad postaven kolem roku 1000, 
první kamenný počátkem 13. století a hrad, který tvoří dnes zříceninu, pak před rokem 1250. Písemně 
je doložen v roce 1253.

Práce Hornyho upoutaly pozornost veřejnosti. Své nálezy věnoval krnovskému muzeu a menší 
výstavku uspořádal pod přístřeškem přímo na Cvilíně. Vstupné 1,- Kč pomáhalo uhradit alespoň část 
nákladů. Zřícenina Cvilína bývá i dnes hojně navštěvována. Škoda, že se nenašel nikdo, kdo by ji opět 
pomohl udržovat. Mnozí vandalové ji ještě ničí. Snažme se zachovat památku staroslavného hradu 
Cvilína i pro budoucnost. 
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Často míjíme krnovský zámek, který v porovnání s jinými se nám zdá prostý a nezajímavý. 
Na stejném místě stávalo pravděpodobně již od časů Přemyslovců z  vedlejší opavské 

a krnovské větve opevněné sídlo nebo dvorec. Podle krnovského lékárníka a historika Jana Spatziera 
to lze předpokládat od druhé poloviny 13. století. Dne 9. března roku 1371 je zaznamenán vévodský 
hrad „in unsern vestin zu Jegirdorf “, 15. března 1422 „stat und slosse zu Jegersdorff “ a 6. dubna 1490 
„Jegersdorff stat und schloss“. Český zápis v  urbáři krnovské komory ho popisuje v  roce 1523 takto: 
„Dwor a sidlo panske wtomz miestie item z dosti mnoho pokogi v stawynymi od drzywa od kamene“. 
Více o  této stavbě nevíme. Podle některých materiálů Spatzierovy sbírky dokumentů došlo během 
dalších staletí k  jeho přebudování a  rozšiřování. Tři zprávy svědčí o  existenci zámku v  Krnově v  15. 
století. Krnovský kníže Mikuláš V., potomek vévody Mikuláše, vládnoucí v letech 1423 až 1454, přenesl 
své sídlo do nového zámku v Krnově, což předpokládá existenci staršího. O Hanuši III. (1461-1474) se 
uvádí, že sídlil na hradě Cvilíně a také v krnovském zámku. A do třetice, kněžna Barbora Krnovská se 
svým manželem Janem Osvětimským se zmiňují v listině z roku 1491 o zámku v Krnově. Jak toto sídlo 
krnovských Přemyslovců vypadalo, nevíme. Nedochovala se o něm žádná zpráva ani vyobrazení.

Roku 1523 zakoupil knížectví braniborský markrabí Jiří Hohenzollern. V té době žila střední Evropa 
pod hrozbou tureckého vpádu. Jiří nechal proto znovu opevnit hrad Cvilín a vybavit ho děly a střelným prachem. 
Aby bylo chráněno i město, došlo k opravě a vylepšení hradeb, bran, věží a příkopů. V listině z 15. října 1529, 
zaslané z Ansbachu v Bavorsku, vyzýval stavy knížectví, aby přes zimu nechaly pro tyto účely sedláky svážet 
kámen, písek, vápno a stavební materiál. Šlechtici však neprojevili žádné nadšení a jeho výzvu odmítli.

Ve druhém listu je tedy požádal, aby alespoň pomohli dovozem vápna při dokončování stavby zámku, 
který byl stavěn úplně od základů na místě jeho přemyslovského předchůdce. Argumentuje tím, že opevněné 
město a zámek pomůže i stavům. Nový zámek byl postaven začátkem třicátých let 16. století, jak o tom svědčí 
záznam z roku 1532: „Václav Charvát z Větče pohoní pana Ojíře z Fulštejna na Odrách o svědomí, že při tom 
byl na zámce v Krnově“. Hohenzollernové byli na Krnovsku cizím prvkem, proto nechali zbudovat zámek 
pevnostního charakteru. Při porovnání se zámky stejného období se přes svůj renesanční sloh zcela vymyká 
svým pojetím. Postrádá pravidelnost, pravoúhlost, estetická stránka byla až druhořadá po jeho obranném  
charakteru se třemi kulatými věžemi. Vznikl také komplex budov kolem nepravidelného nádvoří. Dvě věže 
chránily spolu s vysunutou nižší obytnou budovou zámeckou bránu ve vysoké zdi. Vetřelec se musel ocitnout 
v kleštích, ostřelován z obou stran. Podle znalce zámků Weinelta z Prahy je krnovský zámek „jako býčí hlava 
připravena vzít útočníka na rohy“. Vlevo od nádvoří byly stáje pro koně, sloužící při turnajích na dvoře. Středem 
nádvoří byla vedena mlýnská strouha a vzadu byla malá zámecká zahrada. 

Nejslavnější událostí na zámku byla pětidenní svatba Jana Jiřího Krnovského s  princeznou Emou 
Kristinou Virtenberskou roku 1640. Za jeho protihabsburský boj ve třicetileté válce mu bylo Krnovsko 
zkonfiskováno a  získali ho Lichtenštejnové. V  roce 1779 za pruské okupace zámek s  téměř celým městem 
vyhořel. Po požáru byl obnoven, ale jen velmi jednoduše.

V roce 1887 byla při opravách omítky vnitřní strany zdi objevena kolem knížecí chodby psaníčková 
sgrafita, sloupy s ozdobnými arabeskami, reliéfy postav hudebníků, sluneční hodiny a nápis, který začíná takto: 
„Jeder Mensch hat seine Feinde…“. Nedávno se při opravách fasády zámku od Zámecké ulice objevily fragmenty 
sgrafit. Dnes jsou již opět, bohužel, pod omítkou.

Čím je tedy prostý krnovský zámek zvláštní a pozoruhodný? Je výjimečný svým charakterem obranného 
zámku s hradními prvky. Vyjadřuje snahu svých stavitelů o zajištění bezpečnosti jak vůči vnějšímu nepříteli za 
hradbami města, tak i proti napadení z města, od něhož je oddělen zdmi a kulatými věžemi. Pozoruhodné jsou 
také dochované zbytky renesančních zdobných prvků kolem knížecí chodby. Lze si jen přát, aby byly znovu 
citlivě opraveny a zachovány pro budoucnost. 
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 ² M Ě S T S K É  H R A D B Y  A  B R Á N Y

Občas se při zemních pracích v  Krnově objeví pod povrchem pevné kamenné zdi nebo 
klenby. Naposledy se tak stalo v květnu roku 1995 na náměstí Minoritů. Jedná se o zasypané 

pozůstatky opevnění města, které již od svých počátků ve 13. století mělo práva na hradby, chránící 
měšťany a jejich majetky. O vzhledu nejstarších hradeb nemáme podrobnějších zpráv. Ke zdokonalení 
došlo v 16. století, kdy byly zpevněny, což přispělo k celkovému vylepšení systému obrany knížecího 
města. Vedly od gymnázia, u něhož stojí dodnes jejich část se Švédskou zdí, mezi farou a tělocvičnou 
základní školy na Smetanově okruhu, dvorem základní školy na Dvořákově okruhu, východně od 
koncertní síně na ulici sv. Ducha, blízko synagogy, kde jsou ještě zbytky zdí, mezi poštou a Komerční 
bankou, ulicí Na Hradbách, část hradeb lze vidět mezi nádvořím zámku a Karnolou a dále obloukem 
chránily zámek. V  městských hradbách bylo osm obranných věží, tři brány a  branka (fortna) pro 
pěší. Za nimi byl vodní příkop, obranné valy a sedm bašt, takže Krnov měl tvar hvězdicové pevnosti. 
Půdorys vystupujících bašt dal dodnes tvar výběžku parku před hřbitovem, u křižovatky Petrovické ulice 
s Dvořákovým okruhem a Dvořákova okruhu s Pivovarskou ulici. Nejzajímavějšími stavbami byly brány. 
Všechny tři měly podobný systém opevnění.

Horní brána byla v  péči knížete a  stávala mezi zámkem a  gymnáziem. Od ní vedly cesty do 
Nisy, Olomouce a Horního Benešova. Její vnitřní brána byla z rázovských kvádrů a měla věž. Vstup vedl 
kamenným obloukem s padací mříží, vraty z dubového dřeva s visacím zámkem. V poschodí byla chodba 
a lodžie se šesti sloupy a sedmi obloukovými okny. Spojovala zámek se zemským sněmem. Osmiboká 
věž byla zakončena špičatou hlavicí. V roce 1862 zde byl zřízen první telegrafní úřad v Krnově. Bránou 
mohl pro šířku vchodu projíždět pouze jeden povoz. Za vnitřní branou byla brána vnější s domkem, kde 
bydlel dráb a policejní zřízenec. Cesta vedla dále mezi dvěma tlustými zdmi se šesti střílnami na most 
přes vodní příkop. Za mostem se cesta lomila k okrouhlé stavbě, kde byl hlídač, hlavní hlídka a ohlížeč 
masa. Na hrázi šancí byla opět dubová vrata, která se uzavřela před nepřítelem, aby mohl být zasypán 
kameny a polit smolou. Další brána nesoucí městský znak byla z kamene a stála na vysoké šanci. Před ní 
byl byt hlídače, obranná zeď a most přes vodní příkop s bažinatými rostlinami a želvami. 

Opavská brána stávala před poštou a Komerční bankou. V jejich zdech byly četné kamenné a železné 
dělostřelecké koule. Podobný systém opevnění jako u Horní brány vedl zde ještě přes umělý ostrov obklopený 
vodou. Poslední most byl jen dřevěný, aby mohl být v případě nebezpečí rychle stržen.

Hlubčická brána bývala nedaleko koncertní síně. Přes ni vedla původní cesta do Hlubčic. Její věž byla 
nejkrásnější stavbou opevnění města. Dole byla čtyřboká, od výše hradeb osmiboká v renesančním slohu. Do 
čtyř stran měla arkýře s volutami. Příkrá střecha měla nahoře korouhvičku. 

Fortna sloužila na konci ulice U Fortny pěším, kteří směřovali do Petrovic. Umožňovala projít hradbami, 
přes příkop a podél hvězdicové šance.

Opevnění města Krnova bylo využito naposledy za třicetileté války. Pak se jím zabýval italský odborník 
na pevnostní stavby Bernardino Tonserini a shledal, že je již zastaralé a jeho přestavba by byla příliš nákladná. 
Krnov přestal být pevnostním městem. Rozvíjející se doprava v 19. století vyžadovala lepší průjezd městem. Roku 
1830 se stavěla císařská silnice Opava-Krnov-Nisa. To přivedlo radní k rozhodnutí co s bránami a hradbami. 
Bohužel dospěli k závěru, že budou postupně zbourány. Město nevyužilo možnost hradby zachovat a dopravu 
vyřešit jinak. Likvidace byla dokončena u Opavské brány roku 1831, Hlubčické brány 1862, Fortny 1872 a Horní 
brány 1873. Ta se dočkala ještě vyfotografování panem Sternitzkym roku 1872. 

Z  celého opevňovacího systému města zůstaly jen malé zbytky hradební zdi, šance u  vily Rudolfa 
Larische (ČSOB) na Říčním okruhu, názvy dvou ulic Na Hradbách a U Fortny a kamenné základy a klenby 
pod zemí.
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 ² Š V É D S K Á  Z E Ď

Jedna z typických stavebních památek našeho města je Švédská zeď. Její dolní část tvoří zbytky 
hradební zdi. O kamenných hradbách v Krnově hovoří záznamy z první poloviny 14. století. 

Za krnovského markraběte Jiřího Hohenzollerna byly před polovinou 16. století opraveny, zpevněny 
a  vylepšeny strážní věže a  městské brány. Postupně se Krnov změnil v  hvězdicovou pevnost se šesti 
velkými a třemi menšími bastiony. Vně asi pětimetrových zdí byly valy a příkopy.

Na západní straně opevnění města byla v 16. století postavena pro potěšení knížete renesanční 
chodba. Arkádová zeď s lunetovým cimbuřím, prozrazující italský vliv, byla původně stěnou části knížecí 
chodby. Ta začínala na severní silné zdi zámeckého nádvoří. Kníže vyšel v  patře klenutou chodbou, 
otevřenou na nádvoří pilířovou arkádou. Dodnes se tam zachovala renesanční sgrafita s  reliéfním 
dekorem ženských postav, symbolizujících hudbu, dramatické umění a zpěv. Chodba mu umožňovala 
projít Horní bránou, vstoupit prvním poschodím do zemského domu, který do roku 1876 stával v místě 
dnešního gymnázia. V něm se konala jednání stavů Krnovského knížectví, zasedal tam zemský sněm 
a soud. Pak vyšel na část chodby, která mu umožňovala výhled vlevo do volné krajiny a vpravo do knížecí 
zahrady s letohrádkem.

Za třicetileté války bylo městské opevnění zesíleno a vybaveno obrannými kanony. Stalo se tak 
zejména proti protestantským vojákům Švédů. Objevili se před Krnovem poprvé pod vedením generála 
Torstensona roku 1642. Obsadili Krnov a Osoblahu, ale pak odtáhli zpět do Dolního Slezska. V listopadu 
téhož roku uskutečnili nenadálý výpad z Opolí ke Krnovu, usadili se na předměstích a vypálili je. Protože 
nedosáhli spojení se svou posádkou v Olomouci, vrátili se zpět. Počátkem roku 1643 byla v Krnově již 
císařská rakouská posádka. Začátkem října Torstenson opět oblehl Krnov, ostřeloval město a zase hořelo 
předměstí. Město však nedobyl, ale domy utrpěly kanonádou. Co se nepodařilo jemu, to uskutečnil 
generál Königsmark 6. listopadu 1645. Krnov padl do švédských rukou, stal se vojenskou posádkou 
v řetězu švédských pevností, spojujících Olomouc a Slezsko. Krnovské knížectví muselo Švédům odvádět 
válečnou kontribuci. Výpady Švédů trpěli také obyvatelé okolních vesnic. Ti jim brali koně, dobytek 
a potraviny. Se střídajícími se švédskými pluky přicházely do města také ženy vojáků. A tak se v krnovské 
matrice dochovaly zápisy o křtech jejich dětí. Kmotry byli Švédové i krnovští měšťané. Je pozoruhodné, 
že i císařský plukovník hrabě Andreas Pálfy, kterého Švédové zajali u Krnova a drželi ho zde v zajetí, byl 
kmotrem dítěte krnovského šlechtice Bernarda Moravického roku 1646, společně se švédským velitelem 
Krnova, plukovníkem Kuchelmeistrem. Posledním velitelem města byl major Adam Vollschwed. Švédové 
odešli z Krnova teprve roku 1650. Několik z nichž zde zůstalo, oženili se a stali se krnovskými měšťany. 

Ve druhé polovině 17. století chtěli Lichtenštejnové přebudovat Krnov na vojenskou pevnost, 
ale italský odborník Bernardino Tonserini to roku 1669, vzhledem k velkým nákladům, nedoporučil. Za 
slezských válek museli krnovští měšťané městské opevnění z příkazu pruské posádky dvakrát opravovat. 
Slezský kronikář Werner ho roku 1765 popsal takto: „Zevně uzavírá město vysoká a silná zeď se silnými 
oblouky bran a obrannými věžemi, vpředu je hluboký zavodněný příkop a val s bastiony“.

V 19. století bylo postupně téměř celé opevnění zbouráno. Přestože stejný osud několikrát hrozil 
i knížecí chodbě a jejímu zbytku, známému dnes pod názvem Švédská zeď, zůstal nám do dnešních dnů. 
Připomíná zbytky hradeb, arkádovou chodbu i pobyt švédské posádky v Krnově.
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 ² S T A R Á  R A D N I C E

Důležitým úřadem středověkých měst bylo fojtství. Dědičný fojt byl úředníkem, jehož 
prostřednictvím vykonávala vrchnost svá práva, zvláště v  soudnictví. Krnovské fojtství 

dostalo město do zástavy od kněžny Heleny roku 1425 za 200 kop grošů. Jiří Šelenberk pak fojtství předal 
městu úplně. To znamenalo vítězství měšťanů a počátky samosprávy města. Jejím sídlem byla radnice. 
O té nejstarší v Krnově se nedochovaly žádné zprávy. Stávala asi na stejném místě jako ta dnešní. Dne 30. 
července 1544 při požáru města vyhořela. 

Od roku 1575 byl krnovským měšťanem italský stavitel Antoni Mythus z Misahu u Milána. Za 
jeho vedení byla roku 1582 postavena výstavná renesanční radnice. Byla ozdobena několika věžičkami. 
Sloužila městu a byly v ní také uloženy zemské knihy Krnovského knížectví. Ale ani ta brzy nestačila. 
Město proto koupilo sousední dům a během dvou let radnici rozšířilo. Kronikář Jakub Schichfuss roku 
1610 a sochař Ferdinand Ertinger roku 1694 uvádějí, že krnovská radnice je pěkná. Zajímavá je poznámka 
kronikáře Bedřicha Lucae z roku 1689 o tom, že denně je z radnice slyšet hudba. Další úpravy budovy 
uskutečnil zednický  mistr a dobrý barokní stavitel Ondřej Gans. Za největšího požáru města dne 1. 
dubna 1779 zachvátil oheň i radnici. Byla obnovena téhož roku, ale vnitřní úpravy se protáhly až do roku 
1782. Ve starých popisech je líčena jako masivní a úpravná stavba. Po požáru došlo ke změně přilbice 
věže, fasády a zdobného štítu. V 19. století již nedošlo k podstatným změnám.

V přízemí bylo tzv. ševcovské podloubí, v jehož krámcích starobylý cech ševců vystavoval na prodej 
své výrobky. Později bylo zazděno a pouze jedno loubí na předním rohu radnice zůstalo otevřeno. Tam 
vedl vchod k policejní strážnici. Před ní byl směrem k náměstí ozdobný plechový přístřešek podepřený 
čtyřmi litinovými sloupy podél celé zdi. Pro vojenskou hlídku tam bylo stanoviště a pro její pochůzku 
dřevěná lávka. Při návštěvě vysokého panstva nebo jiných představených, či při střídání vojenské hlídky 
se odtud ozýval hlasitý povel „Pozor! K poctě zbraň!“. Nastoupená jednotka pak vzdávala poctu. Blízko 
rohu radnice byla připevněna jednoduchá tabule s  vyhláškami a  nařízeními krnovského magistrátu. 
V  klasicistním štítu směrem do náměstí byly na rozevřeném plášti znaky města a  Lichtenštejnů. Od 
otevřeného prvního loubí vedly široké dřevěné schody nahoru, k  magistrátnímu úřadu s  podatelnou 
a  spisovnou. Vpravo nahoře byla zasedací síň se třemi okny. Na konci prvního poschodí se nacházel 
důchodový úřad města a pokladna. V podvěží byl vnější vchod přímo do šatlavy. Na podélné zdi visela 
stará baňatá lucerna, v  níž se svítilo olejem a  pak petrolejem. Dávala velmi slabé světlo, takže noční 
hlídky a opozdilí chodci si raději nesli vlastní svítilnu. V roce 1869 byla na radnici otevřena spořitelna. 

Koncem 19. století se Krnov měnil v průmyslové město a dopravní křižovatku. Podstatně vzrostl 
také počet obyvatel. Postupně bylo potřeba mnohem větší radnice, a proto byla stará radnice v  roce 
1901 zbourána, aby uvolnila místo novostavbě. V roce 1903 již stála nová radnice, tak jak ji po obnovení 
známe nyní. 

Na památku byla při stavbě budovy polikliniky v roce 1924 postavena kopie staré radniční věže. 
V městském muzeu byl uložen model staré radnice, větrná korouhev věže z roku 1779, ciferník věžních 
hodin z roku 1853 a také z hodin v zasedacím sále, štít s nápisem označujícím magistrátní kancelář a jiné 
předměty. Při otevření věžní báně radnice v květnu 1994 byla mezi jinými dokumenty také fotografie 
řemeslníků, upravujících střechu věže před jejím snesením.

Radnice vždy byla a je reprezentační budovou města a místem, odkud jsou řízeny jeho osudy. 
Přejme si, aby byly co nejlepší.
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 ² K O N C E R T N Í  S Í Ň  K R N O V A

Dějištěm významných kulturních událostí města bývá koncertní síň. Vznikla rekonstrukcí 
gotického kostela a  barokního špitálu. Návštěvníci vstupují do prostor, uchovávajících 

kulturní a duchovní hodnoty.
S rozvojem řemesel a obchodu v Krnově bylo třeba také zajistit péči o nemocné a staré občany. 

Kolem roku 1280 byl, pravděpodobně péčí přemyslovce Mikuláše, založen špitál. Starostí o  chudé 
a nemocné byly tehdy pověřovány církevní řády. Roku 1281 povolal vévoda Mikuláš I. do Krnova Řád 
německých rytířů a svěřil mu „ke spáse duše svého otce Přemysla Otakara II.“ patronát nad krnovskou 
farou. O svěřence středověké nemocnice bylo pečováno nejen po stránce fyzické, ale i duchovní. Proto 
vznikl špitální kostel, zasvěcený svatému Duchu a také svaté Alžbětě a Barboře. Na provoz šly od 14. století 
důchody z mlýna v Bavorově, od roku 1408 ze vsi a dvora v Jindřichovicích a z jiných darů a zdrojů. Ve své 
knize v roce 1862 uvedl G. Volný, že „příjmy na špitál jsou tak znamenité, že mimo základní zaopatření 
městských chudých dostávají každý rok na Velký pátek chudí celého Krnovského knížectví jídlo, nápoje 
a peníze“. Nebylo tomu tak ovšem vždycky. Volného záznam se týkal časů do 16. století. Horší doba 
nastala za třicetileté války a za války o Slezsko. V 18. století vinou škod způsobených Prusy a nedbalým 
hospodařením s důchody špitálu bylo nutno prodat za 14 tisíc zlatých ves a dvůr Jindřichovice (dnes 
leží v Polsku), později ještě dvůr a mlýn v Kostelci. Z výnosu prodeje bylo poskytováno zdarma bydlení 
s ošetřováním, oblečení a denní peněžní příspěvek pro šest mužů a šest žen.

Původní špitál s kostelem během času již nestačil. A když ho zhlédl moravský markrabí Jošt, 
který byl synovcem Karla IV., vydal roku 1408 listinu, v  níž je uvedeno, že „seznali jsme nedostatky 
a ubohost chudých nemocných našeho špitálu v Krnově, a aby tento špitál vůbec nezpustl, ale byl nadále 
udržován, předali jsme ho proto moudrým konšelům“. Po převzetí městem došlo k přestavbě. Původní 
malý čtvercový kostel, orientovaný na východ, z něhož lze vidět ve východní stěně vítězný oblouk, byl 
zvětšen a jeho osa otočena jižním směrem. Na místě starého presbytáře byl postaven dvoupatrový špitál. 
Heraldická znamení vedle vítězného oblouku dokládají, že donátory byli krnovští měšťané. Po polovině 
15. století byl povolán neznámý umělec, který opatřil kostel velmi hodnotnou a  rozsáhlou malbou. 
Ze staré se zachoval jen zlomek ze 14. století ve starším vítězném oblouku. Mistr krnovských maleb 
pocházel asi od Kolína nad Rýnem a  přišel k  nám pravděpodobně přes Vídeň. Dvacet sedm obrazů 
věnoval biblickým událostem. Jsou řazeny do pásu a jejich rozměry odpovídají významu zobrazovaného 
tématu. Jsou rámovány bordurou zdobenou dubovým listovím a rozetami. Působí jakoby to byly tapiserie. 
Duchovním záměrem bylo zdůraznění obětování se, které dodává trpícím lidem posilu při překonávání 
utrpení lidského života. Nejvýznamnější výjevy jsou na nejvíce osvětlené stěně vlevo. Je to Ukřižování 
Krista a nejbohatší kompozice celého souboru maleb Poslední soud.

V  16. století byl za protestantských markrabat Hohenzollernů kostel používán jako hospoda 
a  sýpka. Nové dvojí stropy poškodily malby, přerušované od té doby vodorovnými světlými pásy. Po 
třicetileté válce, kdy Krnovské knížectví získali jako konfiskát Lichtenštejnové, byl kostel vrácen špitálu. 
Ve druhé polovině 18. století byl postaven vedle kostela za vedení stavitele Clementa nový, tentokrát 
barokní špitál. Jeho základní kámen lze spatřit na fasádě budovy s latinským textem a datem 10. července 
1773. Po novogotických úpravách byl kostel na přelomu 19. a 20. století zchátralý, bohoslužby se v něm 
přestaly konat a veřejnosti byl přístupný jen příležitostně. 

Po záchranných pracích a rekonstrukci vznikla koncertní síň. Jako památka první kategorie byla 
předána veřejnosti v roce 1988. Prostor před ní a foyeux je obohacen plastikami akademického sochaře 
Olbrama Zoubka. V interiéru lze také zhlédnout nalezené gotické okenní prvky, dlaždice, nádobky a staré 
varhany.18 Krásné kulturní prostředí předává zážitky, obohacující náš život, a také poselství o obětování 
sebe pro své spoluobčany a bližní. 

18 Na vnitřní západní stěně je upevněn náhrobní kámen, na kterém německý text hlásá, že byl pořízen 
na památku bývalého purkmistra velkovévodského lichtenštejnského města Krnova Christiana Kislinga. 
Zesnul ve věku 57 let, 21 týdnů a 4 dnů, dne 27. ledna 1695. Věnovala ho jeho vděčná a věrná manželka 
Eva Rosina.   
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 ² P O D Z E M N Í  C H O D B Y  V  K R N O V Ě

Mnohá města skrývají ve svém podzemí pověstmi opředené chodby. Například návštěvníci 
jihočeského Tábora mohou sestoupit v  radničním sklepení do podzemních chodeb, 

vedoucích pod náměstím na jiný konec města. V době nebezpečí a obléhání se v nich ukrývaly ženy 
a děti. Někdy umožnily i skrytý přesun skupin lidí, kteří se pak objevili na nepřítelem nečekaném místě. 
I v našem městě se vyskytly dotazy k podzemním chodbám či sklepením. Jsou pod úrovní ulic a náměstí 
nějaké skryté prostory?

Kdysi se vyprávělo o třech tajných chodbách, které měly spojovat město se Cvilínem, hradem 
Branice, Úvalnem, dokonce s Hradcem u Opavy. Jedná se však o pouhé smyšlenky, které musíme zařadit 
mezi výsledky lidské fantazie. Odpověď na položenou otázku ale není přece jen úplně záporná.

Ve 20. letech našeho století se začal více rozvíjet automobilový provoz i v Krnově. Rostla potřeba 
nákupu pohonných hmot. Dne 13. dubna 1926 při pracích na hloubení nádrže pro benzinové čerpadlo 
na náměstí Minoritů se 80 cm pod úrovní dlažby mezi domy č. 20 a 22 objevila kamenná klenba chodby. 
Začínala uprostřed tehdejší aleje stromů, táhnoucí se přes náměstí. Rozpětí oblouku nosné klenby měřila 
440 cm a výška asi 200 cm. Délku nebylo možno stanovit. Začínala čelem s původním obezděním. Po 
odkrytí sahala k pozdějšímu obezdění ulice pod zemí. Uzávěr vznikl asi při stavbě pouliční kanalizace. 
Tehdy naměřená délka zbytku chodby činila kolem 4 m. Vnitřek byl z  velké části zasypán sutinami, 
takže nebylo lze zjistit existenci větracích útvarů. Vedla téměř kolmo k okraji náměstí. Místo odkrytí 
chodby se nachází tam, kde se město v 19. století začalo rozšiřovat za hradby. Přesný účel chodby není 
písemně doložen. Její poloha za hradbami a  Opavskou bránou naznačuje, že souvisela s  obranným 
systémem města. Další místo nálezu podzemní chodby bylo na stejném náměstí, nedaleko prvního. Ve 
druhé polovině padesátých let 20. století se souběžně s chodníkem před krnovskou hlavní poštou pod 
povrchem odkryla kamenná klenba chodby. Její dolní část byla zasypána, ale pod klenbou byl tmavý, 
volný prostor. Řidiči, parkující dnes u vchodu do pošty asi netuší, že jejich vozy stojí na staré klenuté 
chodbě. Při kladení telefonního vedení k nové telekomunikační budově v roce 1994 se ve výkopu objevily 
staré zdi pevnostního systému, související s  Opavskou bránou. Podobná chodba, budovaná stejným 
způsobem, byla odkryta při stavebních pracích na budovách gymnázia a  základní škole na Smetanově 
okruhu v sedmdesátých letech 19. století. Pravděpodobně vedla z vnitřku hradeb pod zeď. Chodba na 
náměstí Minoritů směřovala k hradebnímu úbočí vně města. Tehdejší historikové spojovali funkci obou 
částí objevených chodeb se systémem starého opevnění města. To bylo nejvíce zdokonaleno v 16. století. 
Naposledy se osvědčilo za třicetileté války v 17. století. Pak již zastaralo a nebylo přebudováno. V plánu 
města Krnova od městského stavitele z roku 1790 nejsou chodby zakresleny.

I dnes se při stavebních a výkopových pracích objevují staré zdi, kterým by bylo třeba věnovat 
více pozornosti a přinejmenším pořizovat alespoň základní dokumentaci.
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 ² T Ř I  S T Ř E L E C K É  D O M Y

Středisko volného času Méďa v  Krnově bylo postaveno původně jako střelecký dům. Byl 
v pořadí třetí, protože před ním stály již dva starší. Vezměme však jejich historii pěkně po 

pořádku. 
Střelectví má ve městě bohatou staletou historii. Jeho počátky se datují do roku 1425. Bylo kdysi 

provozováno za hradbami města v okolí vodních příkopů a bašt. Ke zlepšení podmínek střelců byl od 
konce 17. století do konce roku 1754 používán první střelecký dům. Stával v zahradě na konci Staré ulice. 
Jednalo se o  prostou a  jednoduchou stavbu. V  levé části s  jedním poschodím byly obytné místnosti, 
zatímco v pravé, přízemní byl sklad a provozní zařízení. Na dvoře byla studna s pumpou, zhotovenou 
z dutého kmene stromu. Byl obýván, i když již nesloužil střeleckému spolku. Zachoval se dlouho a bylo 
ho možno vidět z Boční ulice ještě několik let po roce 1945.

Druhý střelecký dům byl postaven o něco dále z města, u křižovatky na Dobrovského ulici. Byl 
větší, měl také obytnou část a dále shromažďovací místnost a v přízemí střelecká stanoviště. Kolem něj 
byla zřízena zahrada s restaurací na místě pustém a zanedbaném. Začátkem 20. století ani tento dům již 
nevyhovoval, a tak se začala chystat stavba třetího střeleckého domu. Dosavadní stavby byly odstraněny, 
aby uvolnily místo novostavbě. Střelci a měšťané ještě dlouho vzpomínali na zahradní restauraci, kde 
prožili mnoho veselých chvil. Stála vlevo od hlavního vchodu. Konala se tam shromáždění střelců, ale 
též koncerty a různé slavnosti. Veřejně se zde vystavovala tabule střeleckých výkonů. Jednou dokonce 
dva členové spolku připravili poutavou výstavu. Byla v  jídelně, do níž se vcházelo tenkrát přesnou 
napodobeninou vchodu do faraónovy hrobky. Uvnitř byly ke zhlédnutí různé obrazy, kuriozity 
a  vykopávky. Pozornost přitahoval též velký teleskop, kterým návštěvníci mohli za jasných večerů 
pozorovat hvězdnou oblohu. Vpředu na fasádě byl latinský citát z bible, který velebil snahu změnit pusté 
místo v milý sad. V textu bylo 21 písmen větších a ještě zvýrazněno červenou barvou. Byly to současně 
římské číslice a po jejich součtu vyšel letopočet 1838. Až do poloviny devadesátých let 19. století hnízdil 
pravidelně ve střelecké zahradě slavík. O teplých letních dnech poslouchali přátelé přírody po setmění 
jeho flétnový zpěv. Museli ovšem zachovávat naprostý klid a nepoužívat světlo.

Dodnes stojící třetí střelecký dům vznikal v letech 1907 a 1908 na počest šedesátiletého jubilea 
panování císaře Františka Josefa I. Byl postaven nákladem 200 000 rakouských korun podle plánu 
krnovského rodáka Leopolda Bauera, vídeňského architekta. Stavitelem byl Josef Hartel. Honosná budova 
se šikmou střechou, na severní straně s podloubím a dlouhým balkonem čerpala z vlivů středověkého 
románského slohu, ale v  tehdy moderním pojetí. Ve šítu stojí v  životní velikosti sochy středověkých 
střelců v dobovém oblečení. Východní fronta má volné vstupní schodiště a vysoká okna nad ním působí 
na návštěvníka vznosně. Uvnitř je mnoho místností, velký sál a  v  přízemí menší, který byl původně 
střeleckým stanovištěm, z něhož se střílelo na terče v zahradě, chráněné valy a stěnami. 

Od padesátých let slouží budova dětem a mládeži a je tomu tak i letos, kdy uplynulo již 570 let19 
od vzniku střeleckého bratrstva v Krnově.

19 Datováno roku 1995.
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 ² P O U T N Í  K O S T E L  N A  C V I L Í N Ě

Nad městem Krnovem se vypíná zdaleka viditelný vrch Cvilín. Byl osídlen již od pradávna. 
Tradice mu připisuje úlohu starého kultovního místa. Podle ústního podání tam již od 13. 

nebo 14. století stával dřevěný sloup s obrazem Panny Marie. Její kult má zde velmi starou tradici. Po roce 
1400 působilo v Krnově modlitební bratrstvo Panny Marie. První známý minoritský kvardián v Krnově 
jménem Velik nechal prý v roce 1386 cvilínský obraz na dřevěném sloupu vylepšit, opravit a pozlatit. 
Uvádí se, že tam stával ještě za Jiřího Šelenberka roku 1520. Nepřečkal však reformační působení 
luteránských markrabat Hohenzollernů, vládnoucích z krnovského zámku. 

Po konfiskaci Krnovska ve prospěch Lichtenštejnů byl kraj rekatolizován. Tehdy byl na místě 
mariánského obrazu – tedy vlevo od dnešního kostela, postaven roku 1635 dřevěný kříž. Městský 
farář a kvardián minoritů Cornelius Ottweiler, působící v letech 1632 až 1679, se rozhodl, že na tomto 
vyvýšeném místě obnoví mariánský kult a nechá postavit dřevěnou kapli. Podle spisku z konce 18. století 
se tak stalo v duchu pojetí této doby tak, že když se večer ve své pracovně modlil, uviděl místo proslulé 
mariánským obrazem ozářené paprsky svítící jasné hvězdy. Brzy začal uskutečňovat své rozhodnutí. 
Roku 1679 obdržel povolení olomoucké konsistoře ke stavbě kaple, ale s podmínkou, že město Krnov 
daruje potřebný pozemek. Konvent minoritů obdržel právo vybudovat cestu ke svatostánku a čtyřikrát 
v  roce uspořádat procesí věřících se slavnostní mší svatou. Ottwelier však 23. září 1679 zemřel. Jeho 
nástupce – Anton Czepan uzavřel 5. prosince 1681 smlouvu s městskou radou o bezplatném předání 
pozemku. Tři roky nato byl kostelík hotov. Měl dva zvony a  tři oltáře a  zasvěcen byl Svatému Kříži 
a Sedmibolestné Panně Marii. Téhož roku mu byl věnován vlastnoručně malovaný obraz na dřevě od 
pozdějšího purkmistra Heinricha Treibera. Po uzdravení jeho jediné těžce nemocné dcery Barbory 
zhotovil novou olejomalbu Sedmibolestné Panny Marie jako díkuvzdání. Jeho původní obraz byl zavěšen 
na zadní straně oltáře. Cesta ke kostelíku byla hotova roku 1693. Cvilínské poutě se staly brzy proslulé 
široko daleko a zúčastňovaly se jich tisíce věřících.

Dřevěný kostelík již zdaleka nemohl stačit velkým návalům, a  tak byly roku 1721 učiněny 
první kroky ke stavbě velkého zděného chrámu. Po roce došlo povolení z  Olomouce. Kníže Adam 
z Lichtenštejnu pomohl dodáním stavebního dřeva, kamene, vápna a železa. Práce vedli Andreas a Jiří 
Gansové z Krnova. Uzavřeli smlouvu 6. června 1722 s předpokládaným nákladem 4 600 zlatých. Dne 6. 
července byl slavnostně položen základní kámen nového kostela. 

Dne 6. června 1726 se smluvně zavázal brněnský malíř František Eckstein za 350 rýnských zlatých 
namalovat fresky a vyzdobit klenby. Jemu a pěti spolupracovníkům byla hrazena strava, ubytování, barvy, 
štětce a cesta z Brna a zpět. Hlavní obraz Panny Marie z dřevěného kostelíka byl 7. července 1727 přenesen 
do novostavby a konána slavná mše svatá, kterou sloužil kvardián minoritů František Kubin. Návštěvy 
poutníků se ještě zvětšily. Vnitřní zařízení poutního kostela bylo pořizováno postupně z četných darů. 
Roku 1728 byl za 42 zlaté pořízen pro obraz Panny Marie nový rám, v roce 1732 velké varhany, dále nové 
oltáře, hudební nástroje na kúr, byly získány ostatky svatých Inocence a Donáta. Pro 54 metry vysoké 
věže byly odlity zvony. Marie Magdalena Taunerová věnovala mariánskému kostelu několik tisíc zlatých. 
Z  této částky byl mimo jiné ulit přímo na Cvilíně 36 centů těžký zvon. Když opavský zvonař Stanke 
27. dubna 1729 roztavil kov, přijela štědrá dárkyně na voze. Několikrát naplnila svou zástěru stříbrem 
a vsypala do zvonoviny, aby lidé při zvonění slyšeli čistý zvuk. Počet slavnostních poutních bohoslužeb 
byl rozšířen z původních čtyř na devět a od roku 1730 bylo povoleno sloužit mše denně. Velký počet 
poutníků přiměl zřídit na Cvilíně noclehárnu a hostinec.

Za Josefa II. byl v  rámci rušení klášterů a  některých kostelů cvilínský kostel 3. srpna 1786 
odsvěcen. Aby byl zachráněn, koupili ho ve veřejné dražbě za 406 zlatých čtyři krnovští měšťané, jejichž 
dobře udržovaný pomník můžeme dodnes vidět na krnovském hřbitově. Jsou na něm jména Anton 
Philieb, Gabriel Qesker, Hermann Schmidt a Michael Weiss. Kostel pak darovali městu. Na Cvilíně byla 
založena osada Mariánské Pole a po devíti letech byla pro její obyvatele 8. září 1795 opět sloužena první 
mše. Zpočátku se nemohly konat poutě, později však byly obnoveny. Roku 1845 postavil nové varhany 
František Rieger. 

Dne 21. srpna 1865 začala ve čtyři hodiny odpoledne hořet blízká stodola a oheň se rychle přenesl 
na šindelovou střechu kostela a věže. Zvony se žárem roztavily. Z veřejné sbírky, která vynesla 6 537 
zlatých, byl cvilínský kostel v letech 1866 a 1867 opraven. Začátkem 70 let 19. století byly vybudovány 
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222 schody z kamene.
Na místě starého dřevěného kostelíka byla postavena zděná kaple, zasvěcená Sedmi Tajemstvím 

Kristova hrobu.
V  jarních měsících roku 1945 byl Cvilín ostřelován; kostel byl těžce poškozen. Klenby byly 

pobořeny, levá věž zasažena střelou tak, že zůstala stát jen zděná část s nosnou konstrukcí báně. Ta pak 
v létě za silného větru spadla. V prvních poválečných letech byly válečné rány odstraněny a poutní kostel 
opraven zásluhou představeného kláštera Sebastiána Vavrečky. Dnes opět slouží poutníkům z našeho 
kraje i poutníkům z Polska a Německa. Až ho navštívíte, vzpomeňte si na jeho pohnutou historii.
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 ² P O H R O M Y  C V I L Í N S K É H O  K O S T E L A

Poutní kostel čekal od jeho postavení v roce 1727 pestrý osud. Navštěvovaly ho tisíce poutníků, 
ale po 59 letech byl z nařízení císaře Josefa II., stejně jako mnohé jiné kostely, uzavřen. Aby 

mohl být znovu otevřen, byla kolem něj založena roku 1793 osada Mariánské Pole. Počet obyvatel Cvilína 
se tím zvětšil a tak můžeme letos vzpomínat dvě stě let jeho opětného otevření20.

Další těžká chvíle čekala barokní stavbu dne 21. srpna 1865. Po šesté hodině večerní se rozklinkal 
poplašný zvonek. U nedalekého domku číslo 20 začala hořet kůlna a stodola. Zdálo se, že oheň bude 
brzy bez problému uhašen. Protože ani nefoukal vítr, nebyla vyžadována větší pomoc. A přece se stalo 
něco neočekávaného. Oheň přeskočil až do výše střechy kostela, která začala hořet. To zburcovalo 
všechny sousedy i obyvatele města. Šlo o záchranu široko daleko známého poutního kostela. Trvalo dost 
dlouho, než k němu přijely hasičské stříkačky z Krnova, tažené silnými páry koní. K ohni přijeli i hasiči 
z Červeného Dvora, z Bližčic, ležících za řekou, a z linhartovského panství. Seběhlo se mnoho lidí, aby 
pomáhali při hašení. Brzy bylo zřejmé, že střechu již není možno zachránit. A když se ocitly v plamenech 
i obě věže, bylo všechno úsilí obětavých lidí soustředěno na to, aby se oheň nedostal z kůru dále. Hasiči, 
četníci i měšťané se dvěma kominíky zachránili vnitřek kostela, varhany, kůr a zejména umělecké malby, 
zdobící stavbu. Nemohlo se podařit zachránit zvony, ty byly z velké části žárem roztaveny.

Ihned po požáru se začala připravovat obnova poškozeného kostela. Sešlo se mnoho peněžních 
darů, které umožnily v roce 1866 začít s opravami. Avšak mezi Rakouskem a Pruskem vypukla válka 
a práce přerušila. Jejich dokončení se protáhlo do léta 1867. Zbývalo zavěsit do věží tři zvony, odlité ve 
Vídeňském Novém Městě a vlakem dovezené do Opavy. Do Krnova ještě železnice nevedla. Povozy se 
zapřaženými dvanácti koňmi 25. června zvony z Opavy dovezly. Vážily 18, 10 a 6 centů a stály 3 260 zlatých. 
Dne 6. července 1867 byly za přítomnosti velkého počtu zvědavců vyzvednuty a od půl páté odpoledne 
se ze Cvilína rozezněly, nejdříve jednotlivě, pak společně. Příští den se konalo na obnovené poutní místo 
velké mariánské procesí. Dne 4. srpna zazářily na obou věžích ve Vídni zhotovené a pozlacené hlavice. 
Kostel opět začali navštěvovat poutníci z celého kraje.

Letos uplyne dvě stě let od znovuotevření cvilínského kostela a sto třicet let od osudného požáru. 
Je stále hojně navštěvován českými, polskými i německými poutníky a turisty. 

20 Datováno roku 1995.
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 ² C V I L Í N S K Á  R O Z H L E D N A

Nad naším městem se tyčí zdaleka viditelná rozhledna na Cvilíně. Poskytuje možnost 
pozorovat široký kraj kolem Krnova. Za velmi příznivých povětrnostních podmínek lze 

dohlédnout překvapivě daleko. Na východě při dobré viditelnosti rozeznáme v  Moravskoslezských 
Beskydách Radhošť, Smrk, i Lysou horu, na jihu zvlněné kopce Nízkého Jeseníku se 780 metrů vysokou 
vyhaslou sopkou Velký Roudný. Západní směr nabízí vrcholky Hrubého Jeseníku s Pradědem, Vysokou 
Holí, Petrovými kameny a Biskupskou kupou, zatímco pohled k severu ukazuje krajinu modelovanou 
skandinávským ledovcem, zcela odlišnou od popsaných výhledů. Slezsko se tímto směrem snižuje do 
nížiny podél Odry, z níž při velkém štěstí uvidíme 55 km vzdálený kopec u polského Opolí. A dole pod 
rozhlednou se rozkládá město, o němž básník F. A. Šípek napsal v básni Setkání na Cvilíně:

   Krnov jak tkadlec tká a nitky souká,
   a já mám pocit lezoucího brouka
   po žaluzii schodů na Cvilín.

Dvacet šest metrů vysoká kamenná rozhledna byla stavěna před devadesáti lety21, roku 1902 
a 1903. Stavitelem byl Ernst Latzel. Celkové náklady činily 11 600 rakouských korun. Finanční prostředky 
byly získány veřejnou sbírkou občanů, darem 2 a000 korun od knížete Jana II. z Lichtenštejnu a 800 
korun od místostarosty a pozdějšího krnovského starosty Johanna Kienela. Slavnostní předání rozhledny 
městu se konalo 31. července 1903. Zároveň byly vybudovány cestičky, pěšiny a odpočinková zákoutí 
mezi rozhlednou a poutním kostelem.

21 Datováno roku 1993.
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 ² E V A N G E L I C K Ý  K O S T E L

Za městskými hradbami Krnova stávaly nízké domky a hospodářské budovy. Při ulici, vedoucí 
směrem k Albrechticím v místě, kde u knížecího dvora odbočovala polní cesta, která byla 

v letech 1904 až 1905 přebudovaná na Mikulášskou ulici, stávala řada stodol. Ty byly na počátku 20. století 
zbourány a  na takto získaných pozemcích byla v  roce 1903 dokončena stavba evangelického kostela. 
Evangelická obec věnovala na ni částku 102 776 rakouských korun. Dne 29. června 1903 byl kostel 
vysvěcen slezským evangelickým seniorem Ondřejem Křyvoněm. Potřebná finanční částka byla získána 
díky darům věřících, Spolku Gustava Adolfa a zvláště zásluhou c.k. majora na odpočinku Friedricha von 
Hacke. Byl kurátorem evangelické obce v Krnově v letech 1891 až 1899. Pak se odstěhoval do Prahy, kde 
zemřel roku 1914 ve věku 72 let a je pohřben na evangelickém hřbitově v Praze-Strašnicích. 

Plány na novostavbu kostela byly vypracovány v  kanceláři stavitele Ernsta Latzela a  ten také 
stavbu uskutečnil. Jejich autorem byl architekt Blasch u  Latzela zaměstnaný. Byl schopný a  nadaný, 
později se osamostatnil a stavěl v Krnově sám. Dožil se však jen 35 let. V průběhu první světové války 
zemřel jako voják rakouské armády v Haliči roku 1915.

Ve věži, vysoké 52 metry, byly původně tři zvony, zhotovené v  Bielsku-Bialé. Za války však 
byly odebrány na válečné účely. Věžní hodiny byly pořízeny nákladem jedné zbožné ženy z Curychu. 
Varhany vyrobila krnovská firma Rieger. Mají 22 rejstříků, dva manuály a jeden pedál. Barevná okna se 
nedochovala v původním stavu. Byla zničena za bojů o město na jaře roku 1945. Ke konci druhé světové 
války byly stěny kostela pokryty věnci padlým vojákům. 

Jako zajímavost lze uvést, že koncem padesátých let 20. století jednou v noci spadla dosti velká 
gotická fiala s věže dolů. Naštěstí nikdo nešel okolo.

Již devadesát let je tento kostel, napodobující gotický sloh, ozdobou parčíku mezi Albrechtickou 
a Mikulášskou ulicí.22

22 Datováno roku 1993.
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 ² V Ý R O Č Í  V E Ř E J N É H O  K L U Z I Š T Ě

Zimní měsíce poskytují dětem a mládeži možnost lyžovat, sáňkovat a bruslit. V posledních 
letech trochu méně než dříve, ale zimní sporty zůstávají stále oblíbenými. 

Podívejme se dnes na nejstarší zprávy o užívání saní a bruslí v Krnově. V roce 1906 byla při 
stavebních výkopech ve městě nalezena koňská kost dlouhá 350 mm, na obou koncích byla provrtána 
a na jedné straně uhlazená. Byla to jedna ze čtyř kostí, které byly kdysi připevněny pod dřevěnými saněmi 
a tvořily tak jejich skluznice. Saně sloužily prehistorickému člověku k přepravě nákladu, nutného k jeho 
přežití. Nebylo to tedy sportovní nářadí. Nález lze považovat za jeden z nejstarších dokladů o saních.

Používání bruslí v Krnově není doloženo tak starým nálezem. Nejstarší zprávy se dochovaly z 19. 
století. V šedesátých letech se bruslilo na řece a v hradebních příkopech kolem města. Tomuto sportu 
se věnovali zvláště chlapci, dospělé bylo vidět na ledě až koncem šedesátých let. První veřejná ledová 
plocha pro bruslení byla uvedena do provozu v Krnově roku 1872 ve zbytku vodního příkopu naproti 
tělocvičny základní školy na Smetanově okruhu. Dnes po ní zbylo jen malé jezírko. Roku 1888 bylo 
zřízeno městské kluziště rozšířením hradebního příkopu na Říčním okruhu, které bylo ještě zvětšeno 
a přistavěna kluzištní budova s věžičkou. Dnes je jeho budova upravena na restaurační provoz. Škoda, že 
jeho výzdoba nečerpá z motivů bruslení.

První bruslaři měli brusle ze dřeva, jen v  jejich dolní části byl kousek železa. Brusle byla 
přivázána k obuvi dvěma koženými řemínky, v osmdesátých letech se objevily ocelové brusle, upevněné 
opět řemínky, a teprve později je bylo možno přišroubovat kličkou, nebo jako dnes dokonce k podrážce.

Dnešní mládež se prohání již na umělé ledové ploše na Petrovické ulici, která na rozdíl od 
některých menších měst, stále čeká na zastřešení.23

23 Datováno v 90. letech 20. století.
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 ² V Z N I K  M Ě S T S K É  E L E K T R Á R N Y

Na přelomu 19. a 20. století se měnil Krnov v jedno z průmyslových středisek rakouského 
Slezska. Stále naléhavěji se jevila potřeba zajistit dostatek energie pro továrny, řemesla, 

živnosti a domácnosti. Do té doby byla jediným zdrojem plynárna, dodávající plyn zejména pro osvětlení, 
a tradiční vodní energie.

Elektrický proud byl v  Krnově poprvé použit v  osmdesátých letech 19. století ve dvou 
průmyslových objektech. Bylo to v parním mlýně Gustava Kandlera na ulici Československé armády, 
kde byla večer okna lehce osvětlena a v továrně na varhany bratří Riegrů na Revoluční ulici. Tam se zprvu 
chodili lidé dívat na zářící světla, která v porovnání s plynovým osvětlením byla nadšeně obdivována.

Od počátku devadesátých let se městské zastupitelstvo zabývalo úmyslem zavést elektřinu 
do celého města. To vzbudilo v  roce 1893 nevoli u  vedení plynárny, které v  krnovských novinách 
přesvědčovalo krnovské občany, že plynové světlo vyjde levněji než elektrické.

Městské zastupitelstvo na svém zasedání dne 12. září 1893 rozhodlo zřídit v Krnově elektrárnu. 
Dne 14. března 1902 byla určena na stavbu částka 235 000 korun. Všeobecná elektrárenská společnost 
z Berlína začala stavět v červnu téhož roku. Již v  lednu 1903 bylo možno na zkoušku začít bezplatně 
dodávat elektrický proud některým odběratelům. Do 28. července 1904 provozovala elektrárnu 
berlínská společnost se 4,5% úrokem. Představeným elektrárny se stal radní Kandler a na jeho návrh 
byla převzata 28. června 1904 městem. Její hodnota činila tehdy 331 423 koruny. Dodávala stejnosměrný 
proud o napětí 220 voltů. Zpočátku musela překonávat mnoho obtíží. V dubnu 1913 byla instalována 
kombinovaná soustava stejnosměrných strojů s 500 koňskými silami, která umožnila roční výrobu půl 
miliónu kilowatthodin. Z nařízení rakouského ministerstva války musely být 1. května 1916 odevzdány 
olověné články baterií pro válečné účely.

V roce 1921 byla provedena elektrifikace veřejného osvětlení, které tehdy mělo 194 celonočních 
a 263 večerních světel. Převod stejnosměrného na střídavý proud se uskutečnil v letech 1925 až 1934. 
Před šedesáti lety krnovská městská elektrárna vyráběla ročně 2,9 miliónů kilowathodin, kupovala 
492 249 a prodávala 2,6 miliónů kilowatthodin. Do veřejného osvětlení dodávala 130 000, pro továrny 
a závody 2 milióny, pro domácnosti 430 000, sama spotřebovala 240 000 kilowathodin a zbytek dodala 
pro jiné účely. Roční odběr na jednoho obyvatele v domácnosti  činil 17 kilowathodin. Průměrná cena za 
jednu byla 1,19 Kč. Nový agregát s parní turbinou postavila roku 1932 První brněnská strojírna. 

Na Zámeckém náměstí byla zřízena vlastní prodejna elektrických potřeb a zařízení a zákazníkům 
byla poskytována poradenská služba. 

Koncem druhé světové války byla krnovská elektrárna poškozena, ale brzy zase uvedena do 
provozu. Byla součástí Městských průmyslových podniků, které byly pak zařazeny v  roce 1946 do 
Východomoravských elektráren, národního podniku se sídlem v  Přerově. Do tohoto podniku byla 
začleněna majetková podstata krnovské elektrárny a  několik malých výroben elektřiny na Krnovsku, 
například mlýn Margareta v Holčovicích, mlýny ve Slezských Pavlovicích a Studnici. Okres Krnov byl 
tehdy elektrifikován na 70 až 74 procent. 

Za pozornost stojí správní budova na Revoluční ulici č. 49. Byla postavena roku 1864 ve slohu 
anglické tudorovské gotiky. Původně byla jen přízemní, teprve později byla zvýšena o první poschodí.

Elektrárna v Krnově byla v šedesátých letech 20. století přebudována na teplárnu a Krnovsko je 
dnes zásobováno elektrickou energií z Ostravska.24

24 Datováno v 90. letech 20. století.
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 ² J U B I L E U M  K R N O V S K É  R A D N I C E

Na počátku 20. století se Krnov slibně rozvíjel a modernizoval. Rok 1903 byl bohatý na stavby, 
které změnily jeho vzhled a dodnes jsou charakteristickými prvky města. Vzpomněli jsme 

již výročí cvilínské rozhledny. Ve stejném roce získalo město ještě radnici, Dělnický dům (nyní kino Mír) 
a evangelický kostel na Husově náměstí.

Věnujme však pozornost krnovské radnici. Město se na přelomu 19. a 20. století rozvinulo ve 
významné slezské průmyslové středisko. Dávno překročilo své hradby a počet jeho obyvatel neustále rostl. 
Dosavadní radnice již pro správu města nestačila. Jednoposchoďová budova renesančního charakteru 
s věží musela ustoupit nové stavbě. Byla zbourána a kopie její věže od roku 1924 zdobí nemocenskou 
pojišťovnu, pozdější polikliniku na náměstí Hrdinů.

Pro stavbu nové radnice byla vypsána soutěž architektonických návrhů. Je ironií, že nejhodnotnější 
návrh od architekta evropského významu a  krnovského rodáka Leopolda Bauera nebyl realizován. 
Reprezentační budova v secesním slohu nebyla postavena.

Z konkurzního řízení byl vybrán návrh vídeňské firmy Hinträger, který připomíná svými prvky 
italskou renesanci. Realizace byla svěřena krnovským stavitelům Ernstu Latzelovi a Aloisi Geldnerovi. 
Stavělo se na obrysu základů staré radnice a sousední budovy, odkoupené za 70 000 rakouských korun. 
Celkové náklady stavby trvající dva roky činily 330 000 Kč. V čele města stál v té době starosta Otto Rieger. 
Vnější vzhled je reprezentační a lze na něm pozorovat také vlivy vídeňských staveb tehdejší doby. Věž, 
vysoká 52 metry, je ozdobena velkým znakem Krnova. Tehdy byl v novostavbě umístěn městský úřad, 
stavební úřad, kancelář policie a jejich archivy. V přízemí byla za první republiky kancelář Červeného 
kříže.

Radnice se svou hmotou a vzhledem lišila od okolních domů historického centra města a byla 
tehdy přijímána kriticky a  s  rozpaky. Od svého dokončení v  roce 1903 byl již upravován její interiér 
a opravována fasáda. I nyní je po opravě v roce 1994, která podstatně nezměnila její vzhled. 
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 ² O  H O S T I N C Í C H  A  P R V N Í M   H O T E L U

Od nepaměti bývaly ve městě hospůdky poskytující hostům možnost občerstvit se lahodným 
mokem a  dobrým jídlem. Zprávy o  nich se častěji vyskytují od 16. století. Postupně 

umožňovaly také přespání nebo i několikadenní pobyt. Změnily se ze špeluněk a hospod v pohostinství. 
K jejich dalším proměnám došlo v průběhu 19. století. Jedno z takových pohostinství stávalo u mostu 
přes řeku Opavu. Nazývalo se U Půlměsíce. Byl to jednoposchoďový dům se střechou, rozdělenou na 
tři oddělené části. Před ním stál stojanový žlab pro krmení zvířat a obvyklé dřevěné vodorovné rampy 
pro uvazování tažných zvířat. Blízko směrem k mostu stávala socha svatého Jana Nepomuckého a velká 
košatá lípa. Hostinec měl výhodnou polohu při opavsko-krnovské cestě vedoucí předměstím přes řeku 
kolem ohrady se dřevem, za níž se prudce stáčela k Opavské bráně a do města. Po uzavření brány dával 
dobré podmínky k pohoštění i přenocování. Svůj význam ztratil po zboření brány v roce 1830 a také 
podlehl konkurenci po novostavbě hostince U Slunce. Postupně upadal, stal se pouhou špeluňkou, až 
byl začátkem 20. století zbořen. Na jeho místě byl roku 1909 postaven hotel Půlměsíc, který změnil svůj 
název na Slezský dvůr. Stojí dodnes a v přízemí budovy je dnes obchod Zverex. 

Vedoucí roli v pohostinství v Krnově převzal již v 19. století po hostinci U Půlměsíce předchůdce 
dnešního hotelu Slezský domov. V 18. století stával v dnešní Švermově ulici hostinec, v té době pokládaný 
již za prastarý. V prosinci 1820 ho koupil za 5 400 zlatých vídeňské měny Alexander Klos. Jmenoval se 
U Bílého koníčka. Knížecí lichtenštejnský komoří mu povolil na tomto místě novostavbu s podmínkou, 
že přispěje ke zkrášlení města. Ta zasáhla i  na sousední pozemky. Hlavní čelo se třemi řadami oken 
se obracelo do volného prostranství za městskými hradbami. Před přízemím byly ještě do 70. let 19. 
století stejné dřevěné trámy pro uvazování odpočívajících koní jako u  Půlměsíce. Vedle byl úzký 
vjezd a otevřená stříška pro ošetřování koňských kopyt a přístřeší pro vozy. Roku 1854 koupil Bílého 
koníčka Johann Flemich za 4 400 zlatých konvenční měny. Pocházel ze zámožné měšťanské rodiny a po 
vyučení soukeníkem se vydal na vandr do Tyrol. Za delšího pobytu se sžil s tamním lidem, který si moc 
oblíbil. Po návratu do Krnova chodil v tyrolském kroji a byl oblíben pestrým vyprávěním, takže se mu 
začalo říkat Tiroler-Flemich. Koupil ještě pozemek s  částí hradebních příkopů a  tam zřídil proslulou 
společenskou zahradu. Hostinec i zahrada se stala známou pod názvem U Veselého Tyroláka. K dispozici 
byla i zahrada, kuželna, sálek s barevnými okny, letní kuchyně s verandou, sál pro společenské události 
a při nepříznivém počasí pro zahradní hosty. Na konci zahrady stál byt a ateliér prvního krnovského 
fotografa Sternitzkého. U  vchodu vítal hosty obraz tančícího tyrolského mladíka v  kroji a  starý štít 
hostince U Koníčka. Magnetem pro hosty byl také Flemichův zeť Josef Bauer se svou mistrovskou hrou 
na klavír a veselým zpěvem jeho kamarádů. Bauer se později sám stal držitelem hostince a po zahájení 
železničního provozu v Krnově brzy pochopil, že ve městě bude pro zvětšený příliv hostů potřebný hotel. 

Stavitel Zimmermann mu postavil novou budovu na pozemku od okresního soudu po ústí 
Švermovy ulice. Hlavní fronta vytvořila jižní část pravoúhlého nově vznikajícího náměstí. Náklady na 
stavbu se zvýšily, protože bažinatou půdu bylo nutno zpevnit velkým počtem dřevěných pilotů. Tak ve 
městě vznikl z pohostinství první hotel.

V zahradě za hotelem se ještě v  létě hrávalo divadlo, ale ta pak byla odprodána jako stavební 
místo. Byla tam postavena továrna na známý likér Praděd, později v ní byla sodovkárna, dnes je budova 
obytným domem.

V roce 1880 navštívil Krnov císař František Josef  I. a na výstavce živností a průmyslu v čekárně 
krnovského nádraží ho upoutal model a štít hotelu Tiroler. Budova se postupně dostavovala, rozšiřovala 
a zlepšovala. Hotel byl společenským střediskem města dobré úrovně s mnoha  provozovnami a dvěma 
sály. Hrávalo se v něm také divadlo, konaly akademie a koncerty. Druhou světovou válku přečkal bez 
většího poškození a po ní přijal nový název Slezský domov. 
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Rok 1903 byl bohatý na nové stavby v  Krnově. Obohatil město, mimo jiných staveb, také 
rozlehlou budovou na pravém břehu řeky Opavy, nedaleko splavu. V průmyslovém městě žilo 

několik tisíc dělníků. Mnozí z nich byli organizováni jako sociální demokraté. Ke své činnosti potřebovali 
svou vlastní budovu. Její stavby se ujal spolek Dělnický dům. Svěřil ji ostravskému staviteli Hermannovi, 
o čemž dodnes svědčí nenápadný nápis s jeho jménem v dolní části zdiva vlevo od původního hlavního 
vchodu. Ten se nacházel v rohu budovy, směřujícímu k městu. V rozlehlé nové budově byly dělnické byty, 
kanceláře, schůzové místnosti, výčep a rozměrný sál, v němž se počítalo se dvěma tisíci místy. Obklopena 
byla zahradou umožňující shromáždění a slavnosti pod širým nebem. 

Dělnický dům byl živým střediskem a dějištěm často bouřlivých schůzí. V roce 1907 v průběhu 
volebního zápasu vystupoval jako ohnivý agitátor známý dělnický činovník Hugo Schmidt. Bojoval proti 
nacionálně německy orientovanému měšťanstvu. Na jedné předvolební schůzi v Dělnickém domě, které 
předsedal, podlehl ve věku 63 let mozkové mrtvici. Jeho mramorový pomník na krnovském hřbitově 
později zničili nacisté.

Pod střechou Dělnického domu našel útulek v roce 1911 také spolek české menšiny v Krnově 
Svornost. Nadšení menšinoví pracovníci zde zřídili jeviště pro své ochotnické divadlo a založili hudební 
a  pěvecký kroužek. Spolkové zábavy Svornosti zaplňovaly celý sál. České písničky vždycky přilákaly 
i německé sociální demokraty. Pamětníci vzpomínají, že Dělnický dům byl českým útulkem až do roku 
1918.

V sále pak bylo zřízeno kino, které se potom, po roce 1945 jmenovalo Demokracie. K rozsáhlé 
přestavbě došlo v letech 1960-61, kdy byl přemístěn hlavní vchod a úplně nově koncipovány prostory 
kina. Rekonstrukce byla provedena podle plánů, které zpracovali architekti, vězněni v té době v Opavě. 
Současný název kina je Mír 70. Z  bývalé restaurace byla školní jídelna a  v  hořejších poschodích byl 
domov studující mládeže. Dnešní kino Mír tvoří se sousední školní budovou25 i po 90 letech typický kout 
nábřeží řeky Opavy, dříve nazývaný Benátky.

25 Datováno roku 1993.
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Krnovské školství má starou tradici. Její počátky sahají asi do 13. století, kdy se v souvislosti 
se vznikem fary předpokládá i založení školy. Učili na ní duchovní a městští písaři. První 

písemná zpráva se zmiňuje o škole v našem městě roku 1415. Tehdy měla krnovská škola podle Mořické 
knihy fundací kantora, kantorova pomocníka, řídícího též kostelní zpěv a učitelské pomocníky.

K největšímu rozvoji školství došlo ve druhé polovině 19. století, kdy se stal Krnov rychle se 
rozvíjejícím průmyslovým městem. Dosavadní stará budova školy, stojící vpravo od farního kostela 
svatého Martina, již naprosto nestačila. Městská rada přikročila k promyšlené výstavbě školních budov. 
Stavební místa se nabízela v parcích, vzniklých kolem zrušených hradeb a zasypaných vodních příkopů. 
Je zajímavé sledovat rychlý postup staveb. V letech 1876-77 byla postavena budova gymnázia, v letech 
1877-78 budova základní školy na Smetanově okruhu a v letech 1878-79 škola na Dvořákově okruhu 21. 
Pak nastala desetiletá přestávka. Pokračovalo se v letech 1890-92 stavbou textilní školy na náměstí Míru 
a 1891-93 základní školy na Dvořákově okruhu 2. Tím byla získána řada školních budov na dobré úrovni. 
Jsou charakteristické použitím klasicistních prvků architektury na fasádách.

Na začátku 20. století se znovu objevila potřeba dalších prostor pro vyučování. Město využilo 
příležitosti, kdy se v roce 1908 konaly oslavy 60 let panování císaře Františka Josefa. Finanční prostředky, 
připravené státem pro tyto oslavy, byly spojeny s  městskými. Pro staveniště bylo vybráno místo, kde 
stával původně domek krnovského mistra kata, zbořený roku 1800. Byl na začátku Dobrovského ulice, 
tehdy zvané Královské. Po ní totiž vjížděli do města králové střeleckých soutěží.

Stavbu školy provedla krnovská firma Blasch a  Pohl s  předpokládanými náklady 256 000 
rakouských korun. Hlavní fronta měří 57,5 metru. Předání školy bylo uskutečněno dne 22. listopadu 
1909. Na paměť císařského jubilea byla nazvána jubilejní.

V severní části budovy byla pětitřídní dívčí škola a mateřská škola, v jižní pětitřídní chlapecká 
škola. Každá část měla svůj vlastní vchod z ulice. Uprostřed je tělocvična, což bylo tehdy u škol spíše 
výjimkou než pravidlem. Ve sklepních místnostech byla umývárna, dva parní kotle ústředního topení 
a  byt školníka. Škola svým řešením, prostředím a  vybavením patřila ke vzorovým. Na fasádě byly 
uplatněny prvky secesního slohu. 

Za první republiky sloužila ve druhé polovině dvacátých let také zčásti někdy vojenským účelům. 
O prázdninách tam byli ubytováni záložníci při cvičení.  Ve školním roce 1934-35 byly uvolněny dvě 
třídy pro české děti, protože prostory na menšinové škole přibývajícímu počtu žáků již nestačily. Ve 
čtvrté třídě tam učil pan učitel Jan Jebavý, v páté třídě Zbyněk Krampl a krátce též Ladislav Směja. Po 
mnichovském diktátu bylo české vyučování zrušeno.

V roce 1945 začala budova opět sloužit českým dětem, tentokrát již celá. Zprvu tam byla též 
umístěna škola čekatelů Sboru národní bezpečnosti, ale jen krátce. Pro byt školníka byl po válce postaven 
na konci nádvoří rodinný domek. Až do roku 1961, kdy byla postavena škola na Janáčkově náměstí, byla 
3. základní škola nejmladší školní budovou v Krnově.

V říjnu roku 1959 byla na jižní straně zahájena přístavba budovy svépomocí rodičů. Počítalo 
se s částkou 800 000,- Kčs. Město zajišťovalo stavební dozor, materiál a technickou dokumentaci, škola 
a rodiče pak pracovní síly. Náklady na stavbu byly sníženy tím, že byl použit štěrkopísek vytěžený z řečiště 
Opavy, cihly z bouraných domů a starší řezivo dodal podnik Karnola. Hrubá stavba byla hotova v létě 
roku 1960. Provoz v nových šesti třídách byl zahájen ve druhém pololetí školního roku 1960-61. Ještě 
přechodně se používaly dvě pracovny ve sklepních prostorách novostavby.

Dnes se vchází dvorem do školy, vybavené moderní didaktickou technikou a  učebními 
pomůckami. Za 85 let27 existence školy na Dobrovského ulici, nesprávně uváděné na Opavské ulici, 
prošlo jejími třídami na tisíce žáků z našeho města i okolí. 

26 Budova bývalé 3. ZŠ, nyní Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání.
27 Datováno roku 1994.
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O počátcích českého školství v Krnově existuje málo zpráv. V 16. století působilo ve městě 
několik českých kazatelů. Lze tedy předpokládat i  existenci školy. Historické prameny ji 

však výslovně neuvádějí. Historik Vincenc Prasek se domnívá, že v Krnově byla. 
Roku 1877 byl založen v Krnově spolek českých dělníků Svornost. Při své bohaté činnosti zřídil 

též večerní spolkovou školu. Byla to první česká škola v Krnově v nové době. Ve druhé polovině 19. 
století byl na německé reálce vyučován jako nepovinný předmět český jazyk. Jak uvádí roční zprávy školy 
uložené v archivu, hlásilo se do něj na třicet a někdy až šedesát studentů. Roku 1910 byla vyvíjena z řad 
české menšiny snaha o otevření obecné školy. Přes dostatečný počet dětí se to za Rakousko-Uherska 
ještě nepodařilo. Dva roky před rozpadem monarchie se stala čeština na německé reálce povinným 
předmětem. 

Lepší podmínky se vytvořily po vzniku Československa v roce 1918. Výnosem zemské školní rady 
v Opavě z 19. srpna 1919 byla zřízena česká veřejná obecná škola. V létě 1919 svolal dělmistr železničních 
dílen Josef Vaníček české rodiče do nádražní restaurace k přípravě na otevření školy. Přihlásilo se tehdy 
49 chlapců a 22 dívek. Při zahájení vyučování 15. září 1919 bylo žáků již 93 a byli rozděleni do dvou 
tříd. Škola se nacházela v zahradním domku Řádu chudých školských sester de Notre Dame, který dnes 
již neexistuje. Stával na Hlubčické ulici číslo 1a. Prvním správcem byl učitel Lev Černín. Byt získal od 
města až v lednu 1920, do té doby musel bydlet v hotelu. Po roce již byla čtyřtřídní škola přemístěna do 
staré budovy hlavní školy na Kostelním náměstí číslo 15, ale jedna třída se musela přece jen vyučovat na 
Hlubčické ulici. Vyučovalo se v obtížných podmínkách a tak není divu, že byla hledána schůdná cesta 
k novostavbě české školy. První komisionální řízení se konalo 11. listopadu 1920. Od února 1921 působil 
ve městě český školní výbor, jehož prvním předsedou byl Bedřich Novotný. Od 1. září 1921 se stal řídícím 
učitelem Maxmilián Pracný. Škola byla v té době střediskem českého života, o což se přičinili její učitelé, 
zvláště František Bárta.

Pro stavbu nové školy bylo vybráno místo na Dvorské, dnešní Gorkého ulici číslo 24. V  jeho 
okolí totiž vznikla na rozparcelované půdě lichtenštejnského dvora nová čtvrť rodinných domků českého 
stavebního družstva, zvaná Česká čtvrť. Novostavba byla hotova v roce 1924. Slavnostní otevření české 
školy se konalo 7. září 1924 za účasti hostů a české menšiny. Poskytla možnost přemístění z Kostelního 
náměstí do lepšího prostředí. Letos tedy uplynulo od tohoto svátku více než sedmdesát let.28 Od roku 
1945 je tam mateřská škola. České školství v Krnově se dále rozvíjelo. Měšťanská škola zahájila vyučování 
roku 1925 v uvolněné budově na Kostelním náměstí. Ředitelem byl odborný učitel František Bárta. Ve 
školním roce 1936-37 bylo ve třinácti třídách mateřské, obecné a  měšťanské školy celkem 506 žáků. 
V okolí se česky vyučovalo v Jindřichově, Úvalně, Městě Albrechticích, Loučkách, Osoblaze a Třemešné. 
Na měšťanskou školu navazovalo od školního roku 1937-38 české reálné gymnázium. V roce 1937 začala 
výstavba budovy pro měšťanskou školu a gymnázium na Jiráskově ulici. Avšak v důsledku Mnichova 
nebyla úplně dokončena. Dnes je v  ní pedagogická škola. V  roce 1938 navštěvovalo českou obecnou 
školu 269, měšťanskou 139 a reálné gymnázium 43 žáků. Po připojení Krnova k Německé říši bylo české 
gymnázium přechodně přemístěno do Hranic. České školy v Krnově v roce 1938 na sedm let zanikly.

Neměli bychom ani dnes na průkopníky českého školství v  našem městě zapomínat. Dnešní 
učitelé by měli občas vzpomenout svých obětavých předchůdců. 

28 Datováno roku 1994.
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Krnov vznikl v  kotlině u  soutoku dvou řek, obklopené výběžky Nízkého Jeseníku. Pro 
půdorys sídla byly určující právě tyto přírodní podmínky. Ovlivnily jeho protáhlý tvar 

západovýchodního směru a nepřímo též dopravní směry, sbíhající se ve městě.
O  vzhledu staveb z  prvních století Krnova se nedochovala žádná zobrazení. Domy byly 

bezpochyby dřevěné. K nejstarším stavbám patří zbytky románské rotundy v sakristii v Kostelci, kostely 
svatého Ducha, svatého Martina a minoritský kostel. Dřevěné měšťanské domy začaly být nahrazovány 
zděnými, často s podloubím, v 16. a 17. století, stejně jako zámek krnovských knížat a renesanční radnice. 
Středem města bylo náměstí jako tržiště, ulic bylo málo, byly úzké a vedly souběžně s hradbami, např. 
Vodní či U Požárníků. Opevnění bylo postupně zlepšováno, až z Krnova vznikla pevnost elipsovitého 
tvaru. V  roce 1830, tedy před zbouráním hradeb, bran, zasypáním příkopů a  srovnáním bašt, žilo 
v Krnově i s předměstími 7 259 obyvatel v 886 domech. Prudký rozvoj průmyslu ve druhé polovině 19. 
století si vynutil rozšíření města z historického jádra za jeho hradební obvod. Stavěly se domy podél 
Revoluční ulice k nádraží, ale též na Hlubčické, Albrechtické či Opavské ulici. 

Největší stavební ruch před druhou světovou válkou panoval ve dvacátých a třicátých letech. Mezi 
lety 1924 a 1932, kdy měl Krnov přes 23 000 obyvatel, se počet obytných domů zvýšil z 1 810 na 2 600, tedy 
o 44 % , bytů z 5 180 na 7 450. Mezi třiceti pohraničními městy s počtem obyvatel nad 10 000 byl Krnov 
ve výstavbě na 2. místě. Na tisíc obyvatel v něm přibylo ročně 11 bytů. Průměr ve všech obcích ČSR byl 
tehdy 8 bytů. Nejvíce stavěli v tomto období dělníci, řemeslníci a pracovníci služeb. U nich se projevila 
snaha o vlastní bydlení a také vysoká spořivost. Stoupl též zájem důchodců. Stavělo se na Ježnické ulici, 
Hlubčickém předměstí, východně od hřbitova, mezi Revoluční ulicí a  řekou Opavou, u  paty Cvilína 
a kolem Gorkého a Jiráskovy ulice, kde vznikla Česká čtvrť. Stavební činnost ovlivnily podmínky Krnova. 
Ceny stavebních míst činily do 40 m od radnice (pět minut chůze) 45 až 60 korun za jeden metr, na 
okrajích města pak jen 6 až 25 korun. Ostrá konkurence mezi stavebními firmami přinesla zlevnění ceny 
stavby a dobrou kvalitu. Stavěly se domky i dvojdomky se dvěma až třemi byty. Pro Krnov bylo typické, 
že se spojily výhody bydlení ve městě s klidným prostředím. Vznikaly málo frekventované ulice. Koncem 
roku 1936 dosáhl počet obyvatel města 25 000 a Krnov byl zařazen mezi města kategorie B. Město dosáhlo 
mnohem většího rozvoje než sousední města v  tehdejším Německu - Hlubčice, Hlucholazy, Prudník 
nebo Ratiboř. Inženýr Zauhar ze stavebního úřadu tenkrát napsal: „Jste-li na pochybách, vystupte na 
Cvilín a pohledem na Krnov zjistíte, zda byste pod ním ve městě chtěli bydlet.“

Válka a boj o město v roce 1945 přinesly mnoho škod na domech a stavbách. V poválečném 
desetiletí se projevila stavební stagnace. V  letech 1945, 1946, 1950, 1952 nebyl postaven žádný byt, 
v ostatních do roku 1960 bylo postaveno od 1 do 59 bytů. Výjimkou byl rok 1958, v němž občané získali 
170 bytů. Tak malý počet nových bytů byl v městech stejné velikosti unikátem. 

K většímu rozmachu bytové výstavby došlo v šedesátých letech u nemocnice, v sedmdesátých 
letech na největším krnovském Sídlišti pod Cvilínem, v  osmdesátých severně od Dvořákova okruhu 
a kolem Jesenické a Petrovické ulice, na svahu Cvilína a nejnovější na Hlubčické ulici a mezi Starou 
a Novou Ježnickou ulicí. Do půdorysu města také zasáhly průmyslové stavby, nejvíce u Strojosvitu jižně 
od řeky Opavy.

I v současné době se objevují v Krnově novostavby a vzhled města se zlepšil mnoha opravami 
domů a  jejich fasád. Snahou vedení města je vytvořit dobré podmínky pro větší intenzitu stavební 
činnosti všeho druhu.
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Kolem poloviny 13. století, v  době mocného českého krále Přemysla Otakara, se snažili 
středoevropští panovníci ovládnout tento důležitý prostor. Jedním z  nich byl Přemyslův 

protivník, uherský král Bela IV. Chtěl jeho rakouské země získat pro sebe. Zosnoval napadení zemí pod 
Přemyslovou vládou – Horního Rakouska, Štýrska, Vídně a také Olomoucka a Opavska.

Nájezd na náš kraj roku 1253 připravil tak, že vdal jednu kněžnu za Romana, syna ruského krále 
Daniela, kterému pak poslal psaní, v němž stálo: „Příbuzný jsi mi i svat jsi, pomoz mi na Čechy i táhni 
na Opavu“. Navíc Belova dcera Kunka přemluvila svého manžela, knížete Boleslava Krakovského, aby se 
k tažení na Opavsko, jehož částí bylo tehdy i Krnovsko a Osoblažsko, přidal. U Kozlí na Odře se k nim 
ještě přidal Vladislav Opolský. Ten však byl sousedem Přemysla Otakara, a  tak dával králi Danielovi 
a jeho synovi knížeti Lvovi pochybné rady. Tak se stalo, že Lvovo vojsko Opavy nedobylo a dalo se na 
plenění okolních vsí. Obranu proti nájezdníkům z východu vedli statečně bratři Ondřej a Beneš z rodu 
Benešoviců, zvaných též z Kravař. Ti byli také prvními držiteli kamenného hradu Cvilína. 

Beneš ze Cvilína ovládl i Hlubčice a ani ty Danielovo vojsko nedobylo. Podle zápisů v Ipatijevské 
kronice se večer Daniel radil s Vladislavem Opolským. „Kam půjdeme? Čili k Osoblaze, čili na Herborta na 
Fulštejn, čili vrátíme se domů?“ Rozhodl se, že minou Hlubčice a vpadnou na Osoblažsko, aby si nahradili 
ušlou kořist. Na hradě Fulštejnu u Bohušova seděl v  té době šlechtic Herbort, podstolí olomouckého 
biskupa. Ten, vida přesilu z východu, poslal králi Danielovi meč, jako znamení svého pokoření. Danielovi 
a Boleslavovi muži vyplenili okolí, spálili vsi a vrátili se přes Odru a Krakov. Kníže Vladislav Opolský byl 
potom nucen za škody způsobené na Osoblažsku postoupit olomouckému biskupství vsi Tomnice, Klezín 
a Šonov. Herbort z Fulštejna získal dne 7. září 1255 první dvě a propůjčeny mu byly nadále Rudoltice, ves 
Bohušov a připsána polovina hradu Fulštejna. Tímto způsobem byly zčásti nahrazeny škody, způsobené 
v  okolí Osoblahy Danielem a  jeho synem Lvem. Jeho návrat do Chelmu zaznamenal kronikář slovy: 
„Vrátil se se ctí a slávou, neboť nebyl nikterý kníže ruský bojoval v zemi české“.
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 ² H R A D  F U L Š T E J N

Nedaleko Osoblahy je vesnice Bohušov, která se do roku 1945 nazývala Fulštejn. Své jméno 
získala od hradu, stojícího na vyvýšenině s nadmořskou výškou 267 metrů, kde kulmským 

skalním podkladem prochází čedič. Dnes je zříceninou se zachovalým systémem opevnění. 
Zdejší území bylo osídleno už velmi dávno. Svědčí o tom nalezené nádoby s popelem a kůstkami 

z  doby lidu popelnicových polí a  stříbrné mince římských císařů Aureliána a  Trajána. Hrad Fulštejn 
byl postaven kolem roku 1250 Herbortem z  Fulštejna. Byl leníkem olomouckého biskupa Bruna ze 
Schauenburku, kancléře krále Přemysla Otakara II. Vybudoval pevnost nedaleko hranice, která chránila 
biskupské statky. Roku 1252 je bránil proti knížeti Vladislavovi Opolskému a také pomáhal svému králi 
v boji proti Prusům. Byl též zajat králem Rudolfem Habsburským, omilostněn a propuštěn. Rok nato 
skládal hold královně vdově Kunhutě na Hradci u Opavy. Kolem roku 1300 umřel v osmdesáti letech 
a pohřben byl v kostele v Bohušově. Jeho hrob kryla deska s rodovým erbem, v němž v červeném poli 
směřovaly tři meče svými hroty doprostřed k zelenému jablku. Tento znak je ještě zobrazen na klenbě 
kostela. Kdo by onen Herbort? Pocházel původně z Německa. Rod se psal von Vulme nebo Fulme, hrad 
pak Fulmenstein, z čehož vzniklo Fulštejn. Měl dobré vztahy s olomouckým biskupem i českým králem. 
Jeho potomci se zčásti počeštili a v boji s uherským Matyášem Korvínem stáli na straně Jiřího z Poděbrad. 
Hrad byl roku 1476 dobyt. Poslední příslušník rodu Jiří z Fulštejna zemřel roku 1572 v Hlince a byl také 
pohřben v bohušovském kostele. Po přeslici zůstala Helena z Fulštejna. S ní se podruhé oženil Václav 
Sedlický z Choltic. V držení tohoto rodu bylo panství fulštejnské až do třicetileté války. Karel Kryštof 
Sedlický se postavil na stranu protestantů, proto mu byl majetek konfiskován. Emigroval do zahraničí 
a  roku 1651 umírá v  přístavním městě Štětín. Nejmladší z  rodu Petr byl vojákem a  válčil v  Uhrách. 
Vlastnil Rudoltice, ale jako podporovatel protestantů též emigroval a sloužil pak v Holandsku.

Všimněme si jaký byl hrad Fulštejn. Vznikl v polovině 13. století, kdy hradní architektura přešla 
od románského pojetí k  hradu s  protáhlým půdorysem. Byl ochranou proti nepřátelům i  správním 
střediskem území. Sídla mocných rodů vyjadřovala jejich sílu a bohatství. Hrady 13. století vyšlé původně 
z francouzských vzorů vykazují na Krnovsku prvky ranné slezské gotiky. Skládají se z několika celků. Tvoří 
je předhradí s branami, příkopy, hradby, obranná věž, palác s kaplí, hospodářské budovy a studna. Po 
třicetileté válce Fulštejn zpustl a nebyl již jako hrad obnovován. Dnes stojí jako zřícenina na jižním okraji 
plata, dosažitelného lesní pěšinou od železniční tratě. Uvidíme zbytky trojkřídlého hradu, uprostřed zdi 
kaple a na severovýchodě zdi pevnosti. Roku 1668 získal fulštejnské panství i s neudržovaným hradem 
rudoltický Hodic. Rudoltice i  Fulštejn zakoupil v  roce 1791 opavský obchodník suknem Carl Anton 
Czeike, který získal od císařovny Marie Terezie titul von Badenfeld. Od jeho rodu koupil majetek roku 
1884 za 275 000 zlatých krnovský soukenický továrník Heinrich Steuer. 

Zašla sláva bojovného rytíře Herborta, zříceniny hradu téměř pohltil les. Zajděte si někdy pro 
trochu romantiky do okolí Bohušova, přivítá vás též klidné údolí řeky Osoblahy s rybníčky a bývalými 
mlýny. 
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 ² Ú D O L Í  Č I Ž I N Y

V letošních29 horkých letních dnech trávili mnozí lidé volné chvíli u vodní přehrady v Pochni 
nedaleko Úbla. Její hezké okolí nabízí návštěvníkům klid a  pohodu. Nahlédneme-li do 

starých záznamů, dovíme se, že za pozornost stojí i mnoho jiných okolností.
Obec Úblo byla do roku 1960 součástí krnovského okresu. První zpráva ji uvádí jako Úblo v roce 

vzniku Krnovského knížectví, tedy v roce 1377. V 16. a 17. století se jméno psalo též jako Hublo a od 
16. století německy Aubeln. Od svého počátku byla vesnice osídlena českým obyvatelstvem. Po staletí 
se zachovaly české názvy potoků Čižina a Hořina, kopců Horečka, Šibenky, lesů Smrčí a Černý les, tratí 
Důly, Hůrky, Hluboké, Na Krnovských a jiné.

Ještě v 17. století převažují v Úble na usedlostech jména českého původu – Vrchný, Beneš, Blažků, 
Červenka, Havel a ještě 35 dalších. V 17. a 18. století se již projevuje postupné poněmčování. Staré české 
názvosloví se ještě udrželo více než 200 let i v poněmčených tvarech. 

Součástí Úbla je také osada Pocheň s  překvapivě zajímavou historií. Vznikla na místě starší 
nedochované vsi Vartnov, rozkládající se pod stejnojmenným hradem. Byl sídlem panství, ke kterému 
ve 14. století náležel Horní Benešov, Brumovice, Loděnice, Úblo, Jelení, Zátor a  půl Leskovce. Roku 
1447 ho Štěpán z Vartnova prodal panu Bernardu Běrkovi z Násilé. Ten se ve válce Jiřího z Poděbrad 
s Matyášem Korvínem postavil na stranu českého krále proti uherskému, a proto mu jeho vojsko při 
svém tažení Krnovskem hrad rozbořilo. Od té doby připadlo vartnovské zboží krnovským knížatům. 
Hrad se postupně stal zříceninou. Zanikla také ves Vartnov. Teprve za více než sto pět let se připomíná 
v těchto místech na Čižině Pochný mlýn. Držel ho Macek Pochný nebo Vrchný. Od něj asi vznikl název 
nové osady založené v údolí po třicetileté válce roku 1669. Tvořilo ji patnáct nových usedlostí stranou 
původní vsi.

Dnes se Pocheň díky své poloze v tichém údolí Čižiny a blízké vodní ploše změnila v chatovou 
osadu, ráj krnovských a  opavských rybářů. Procházka pocheňskými loukami nám připraví možnost 
zhlédnout pestrou kytici rostlin. Zvláště na jaře lze pozorovat sasanku hajní, prvosenku vyšší, lýkovec 
jedovatý, kopytník evropský, orsej jarní, plícník lékařský a mnohé jiné, které zájemci mohou poznávat 
i v létě a na podzim a chránit je. V okolních lesích se lze dlouho procházet, napít se čisté vody z lesní 
studánky, obdivovat mraveniště a také dýchat stále ještě čistý lesní vzduch.

Nenápadné údolí Čižiny, kde bylo nalezeno kopí franského typu a železný palcát z 15. století, 
poskytne návštěvníkům bohaté zážitky historické, přírodní i odpočinek u vody.

29 Datováno roku 1995.
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 ² B R A N T I C K É  P R O M Ě N Y

Asi čtyři kilometry jihozápadně od Krnova leží protáhlá vesnice se staletou historií. Vznikla 
v místě, kde se v důsledku tektonické poruchy zátorského poruchového pásma vytvořilo údolí 

směru jihozápad  - severovýchod. Ve čtvrtohorách bylo pokryto dvakrát ledovcem, jehož jazyk pronikl až 
k Zátoru. Řeka protékala pod ním i kolem něj a měnila své koryto. Po oteplení se na spodnokarbonských 
drobách usadil říční štěrk a na jílovitopísčité hlíně se vytvořila vrstva půdy s obsahem humusu. Usazeniny 
v Branticích mají mocnost od osmi až do čtyřiceti metrů na severovýchodě katastru. Vpravo od řeky 
vznikla plošina šířky tři čtvrtě kilometru.

Podle ústního podání se první lidé usadili nejdříve na severní straně údolí pod svahy vrchu 
Vinice. Mýtili a žďářili divoký porost, obklopující řeku s mnoha rameny. Pak se usadili na pravé straně 
řeky. Poznenáhlu vznikla ves řadového půdorysu. První osadníci náleželi k  domácím kolonistům 
slovanského původu. Historikové předpokládají, že v 11. až 12. století vznikala základní síť vsí v povodí 
řeky Opavy. Postupem času tak vznikl újezd (obvod) Kyrnow, doložený poprvé roku 1240.

Brantice se objevují v  historických pramenech roku 1222, když moravský markrabí Jindřich 
Vladislav věnoval komořímu Bernardovi a  jeho manželce ves Brantice. V  roce vzniku Krnovského 
knížectví 1377 náleží panu Veichardovi ves Brandisdorf. Koncem 14. století je dán do klatby pan Nicl 
z Branthicz za své nájezdy do biskupských statků. Roku 1411 si nechali krnovští stavové potvrdit své 
svobody českým králem Václavem IV. Jejich jménem vyjednával pan Zikmund Čelm z Brantic. Kníže 
Mikuláš převedl ves v 15. století i s tvrzí, dvorem, kostelem, rybníky, lesy, mlýny, potoky a chrastinami 
„slovutným panošům“ bratřím Janovi a Václavovi Mejskům z Brantic. Brantická tvrz stávala do roku 
1575 za pozdějším zámkem a  byla z  velké části dřevěná. O  rybnících je v  roce 1503 zapsáno, že „tu 
vodu, kteráž od starodávna vedena jest z  řeky zátorské, přes grunt zátorský, příkopu i  s  tím stavem, 
od kteréhož se vede voda na rybníky brantické“. V dalších letech se na brantickém panství vystřídaly 
rody Šípů z Brantic, Fulštejnů, Tvorkovských, Štáblovských z Kovalovic, Kordulů ze Sloupna. Poslední 
rod prodal roku 1540 Brantice krnovskému markraběti Jiřímu Bedřichovi. Po 21 letech získal za věrné 
a platné služby Brantice jeho ředitel zámecké kanceláře Hieronymus Reinwald. Nechal opravit budovy, 
postavit pravé křídlo a přední část zámku. Na kamenném ostění dveří z nádvoří se dochoval monogram 
HR a letopočet 1576. Za zámkem založil park a obehnal ho zdí. Jeho přičiněním byl zbudován na místě 
dřevěného kostela roku 1593 zděný kostel. Věž byla vyzdobena renesančními psaníčkovými sgrafity. Byl 
určen evangelickým bohoslužbám. 

Za třicetileté války trpěly Brantice nájezdy Švédů od Krnova. Sedláci museli ubytovat a  živit 
vojáky. Vesnice přišla o tisíc ovcí a sedmdesát dva kusy dobytka. Pole nebyla pro nejistotu obdělávána, 
dostavil se mor. Po několika letech Brantice zpustly. Dlouho trvalo, než byla obnovena stavení, pole 
a chován dobytek. Vesnice se postupně poněmčila, přežívaly jen některé místní názvy českého původu. 
Pro obnovení katolické víry zde až do roku 1779 působili jezuité. Na zámku se vystřídali Dreslerové, 
Tachové z Březí, Sobkové, Laryšové a od 19. století Kuenburkové. Byl tu uložen také zámecký archiv.

K zemědělství časem přibyla i řemesla. Široko daleko bylo proslulé brantické bednářství. Ze dřeva 
vyrábělo nádoby do objemu dva tisíce hektolitrů. Vyvážely se do Rumunska, Uherska, Rakouska a Polska 
pro pivovary a palírny. V době první světové války bylo na zámku ubytováno na tisíc mužů haličského 
pěšího pluku číslo 24. Válka si vybrala z obce daň dvacetisedmi padlých a dvanácti nezvěstných.

Čas běžel dál, Brantice byly po roce 1945 nově osídleny. Dnes se opět rozvíjí a jsou vlastně téměř 
příměstskou obcí Krnova.
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 ² M Ě S T O  A L B R E C H T I C E

V údolí mezi posledními výběžky Nízkého Jeseníku se rozkládá Město Albrechtice. O jeho 
vzniku se nedochovala žádna listina. Podle ústně předávané pověsti zde stávala ves 

v podhradí Burkvízu, ale při nájezdu Tatarů v první polovině 13. století zanikla. Po čase prý stával na 
pasece v temném lese nedaleko řeky domek lovce. Jistý Albrecht nechal vedle něj postavit další chalupy 
a usídlil tam nové osadníky. Podle jeho jména se osada začala nazývat Albrechtice. Domek měl být na 
místě domu číslo 20 na dnešním náměstí.

První písemný záznam uvádí roku 1377 v listině o dělení Opavského knížectví mimo jiné také 
Albrechtice. Připadaly tehdy k dílu vévody Mikuláše III., panujícího v Hlubčicích. Albrechtické panství 
bylo v  držení Stošů, náležejících k  významným rodům. Otto a  Jan Stošové působili u  dvora vévody 
v Hlubčicích. V listinách jsou uváděni v letech 1430 a 1431. Mikuláš Stoš předal albrechtické zboží roku 
1435 Jiřímu Stošovi, což potvrdil císař Zikmund. Byl proslulým rádcem biskupů a mocných rodů. V té 
době nebylo výjimečné vzájemné napadání šlechty a  jejich statků. Roku 1445 se Jiří Stoš z Albrechtic 
zúčastnil nájezdu knížete Viléma z Opavy při jeho vyřizování účtů s vratislavským biskupem. Napadli 
vesnice v okolí Břehu, Grodkova, města Vidnavy a Hlucholazy. Domů se vrátili s kořistí. Naopak k dobru 
je mu třeba přičíst to, že v šedesátých letech byl prostředníkem při vyjednávání smíru mezi Mikulášem 
Opolským a Janem III. z Hlubčic. Jednalo se o vydání hradu Edlštejna a města Zlaté Hory. Jeho hrad 
pobořil uherský král Matyáš Korvín roku 1474, protože stál proti němu při jeho tažení do Slezska 
na straně krnovského knížete Hanuše III., zajatého právě u  Albrechtic. Místo zničené stavby byl pak 
postaven zámek již bez hradeb a valů. 

Po rodu Stošů držel Albrechtice rod Makrotů. Na žádost Adolfa Makroty povýšil český král 
Vladislav II. roku 1492 Albrechtice na město a udělil mu privilegia. Znak města je poprvé doložen na 
pečeti s letopočtem 1585. Na zlatém štítu vyrůstá z listů divý muž se zeleným věncem na hlavě a kolem 
pasu. V  jedné ruce drží větev a  druhou opírá o  bok. Námět asi odpovídá lidové pověsti o  vzniku 
Albrechtic. V roce 1503 koupil panství Jiří Suk z Fulštejna. Musel dát na obranu Vídně proti Turkům 
k dispozici čtyři ozbrojené muže a zaplatit válečnou daň 800 zlatých. Ve druhém desetiletí 17. století 
se Eliška z  rodu Fulštejnů provdala za Jana Valštejna. Pocházel ze starého českého rodu, německými 
historiky označovaného za „husitský“. Byl horlivým protestantem a v boji proti Habsburkům se přiklonil 
na stranu zimního krále Bedřicha Falckého. Po bitvě na Bílé hoře byl vypovězen ze země a raději utekl 
do zahraničí a albrechtické panství mu bylo zkonfiskováno ve prospěch císařského dvora. Po roce 1625 
se však vrátil a opět převzal Albrechtice. Vyhnal z panství jezuitské misionáře, ale v noci byl císařskými 
vojáky zatčen. V železných okovech byl dopraven na zámek Skály v Čechách a tam dva roky vězněn. Na 
jeho rod upomíná dnes pouze osada Valštejn severozápadně od Albrechtic. Jezuité z Nisy se opět vrátili.

Rektor jejich koleje se snažil město povznést a proto vydal odpuštění albrechtickým, roku 1692 
založil řeznický cech, mimo již existující čtyři jarmarky povolil každou středu týdenní trh řemeslníkům, 
aby se usazovali na levém břehu Opavice a stavěli si tam domy. 

Albrechtice trpěly někdy nepohodami počasí a cizími nájezdy. Zima 1740-41 byla tak krutá, že 
zatímco se ve světnici topilo v kamnech, voda u okna zamrzla. Při chůzi brzy omrzal obličej. Hrobníci 
museli před kopáním hrobu na tomto místě ohřívat půdu ohněm. Voda v potrubí do hloubky jednoho 
metru zamrzla. V rybnících zamrzla až na dno a ryby zahynuly. V přírodě se tak stalo zvěři a ptákům. 
Zahynulo též několik lidí.

Císařovna Marie Terezie povýšila panství na status minor, podléhající přímo slezské vládě ve 
Vratislavi. Město mělo svou samosprávu a soudní pravomoc. Ve dnech 9. 7. 1766 a 28. 8. 1769 navštívil 
Albrechtice císař Josef II. Velké škody utrpěli albrechtičtí za válek o Slezsko. Roku 1779 se objevilo u něho 
16 000 pruských vojáků. Odstřelovali město z děl a houfnic. Rakušané soustředěni na náměstí, byli brzy 
vytlačeni. Měšťané museli postavit před své poškozené domy stoly s jídlem a nápoji pro vojáky. Sotva se 
město zotavilo z válečných událostí, zatopila řeka v roce 1813 údolí a lidé utíkali na Žáry a Burkvíz.

Dne 8. února 1824 koupil od c.k. dvorní komory Albrechtice Karel Traugott, svobodný pán 
Skrbenský z Hřiště na Hošťálkovech. Po krátkém držení je následujícího roku prodal opavským kupcům 
Vincenci Tlachovi a Vincenci Keilovi. Ti postavili na západním okraji Albrechtic roku 1837 válcovnu 
cínového, železného a  měděného plechu. Zaměstnávali v  ní mnoho lidí z  okolí. Prosperovala dobře 
a to jí umožnilo se roku 1885 rozšířit. Ke škodě Albrechtic ji však po 59 letech provozu přemístili do 
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Bohumína, kde přispěla k  rozvoji tamějších železáren. Zaniklo mnoho pracovních příležitostí, což se 
projevilo poklesem počtu obyvatel o 15 procent. V objektu bývalé válcovny byl po druhé světové válce 
umístěn státní statek. 

Těžkou noc připravila albrechtickým průtrž mračen z 10. na 11. července 1903. Přihnala se od 
Heřmanovic a řeka se vylila z břehů. Bylo zničeno koupaliště, park a pomník císaře Josefa II., poškozeno 
mnoho domů, cesty, pivovar, stodoly a chlévy. Pod vodou se ocitly zahrady i náměstí, kde byla doprava 
vodou znemožněna.

Školu lze předpokládat od roku 1610. K vyučování sloužil před rokem 1763 dům číslo 20 na 
náměstí. Po požáru města byla budova školy znovu obnovena s učebnou o rozloze 40 metrů čtverečních. 
Na 350 žáků se učilo polodenně ve dvou třídách. Od října 1848 se stala vzorovou školou, za což dostával 
učitel roční příplatek 10 zlatých. Nová škola byla postavena roku 1854 a rozšířena roku 1876. Na jejím 
místě a základech sousedního domu číslo 27 byla roku 1895 postavena radnice.

Albrechtice prosluly svými zdravotními a  léčebnými ústavy. Ve výšce 450 metrů nad mořem 
v Žárech byl roku 1907 zakoupen stavební pozemek. V letech 1915 až 1917 se stavěl ústav pro léčení 
mimoplicní tuberkulózy. Byl otevřen v roce 1917 pro nemocné vojáky rakousko-uherské armády. Od 
roku 1919 byly k dispozici 104 lůžka pro mužské i ženské pacienty ve stáří 15 až 55 let. K rozšíření došlo 
od roku 1927 do roku 1930.

Za pozornost též stojí areál nemocnice, empírový Nový zámek u silnice do Hynčic a pozdně 
barokní kostel Navštívení Panny Marie na náměstí.

Vkladem do budoucnosti Města Albrechtic je zdravotnictví, lesnictví, závod Dakon30 a poloha 
východiska do Jeseníků a na Osoblažsko.

30 Datováno k roku 1995. 
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 ² H O L Č O V I C E

V protáhlém údolí řeky Opavice se rozkládají Holčovice s několika osadami rozesetými mezi 
zelenými stráněmi. O  jejich počátcích není mnoho známo. Písemně jsou doloženy roku 

1377, kdy byly v majetku Linharta z Rovného. Při vpádu vojska uherského krále Matyáše Korvína na 
Krnovsko ve druhé polovině 15. století byly zpustošeny, zůstaly pak delší dobu opuštěné.

O obnově Holčovic pojednává listina Albrechta z Fulštejna na Linhartovech daná na tamějším 
zámku roku 1558. Uvádí se v ní, že ve středu po Všech svatých přišli k pánu Albrechtovi mnozí z jeho 
poddaných a prosili ho, aby jim dovolil znovu vybudovat starou pustou ves Holčovice. Osadníci obdrželi 
výměru na domek, zahradu a půdu. Obec měla k užívání pastviny a  louky. Podobné znovuosídlování 
je doloženo v roce 1555 u Hejnova a 1608 u Spálené. Albrecht z Fulštejna zemřel roku 1564, a protože 
byl bezdětný, přenechal své panství bratru, který se jmenoval Lacek Ojíř z  Fulštejna. Svatbou v  80. 
letech 16. století přešel majetek na rod Skrbenských z Hřiště. Jan Skrbenský potvrdil na svém zámku ve 
Fulneku obci Holčovice její privilegia z roku 1558, což bylo učiněno ještě v letech 1666 a 1732. Český rod 
Skrbenských byl silně ovlivněn Jednotou českobratrskou a šířil evangelické náboženství. V letech 1604 
a 1605 se píše o stavbě kostela v Holčovicích. Po bitvě na Bílé hoře získal konfiskací Krnovské knížectví 
Karel z Lichtenštejna a prosazoval rekatolizaci. Na hošťálkovském panství a tedy i v Holčovicích však 
protestantské hnutí již zapustilo silné kořeny. Například v  roce 1591 žilo v  Holčovicích 690 obyvatel 
a z nich náleželo 497 k evangelickému vyznání. Ke znovuzřízení jejich obce bylo dáno povolení v roce 
1782.

Revoluční vlna 1848 zasáhla i  Holčovice. Sedláci, ozbrojeni selskými cepy táhli v  zástupech 
demonstrovat proti robotě k hošťálkovskému zámku. Starý hrabě Arco byl střelou raněn do ruky. Jako 
vůdci vzpoury byli označováni představený obce a ranhojič Johann Lehnert a H. Schiller. Jednoho dne 
byli odvedeni padesáti vojáky. Lenhert zemřel roku 1889 a byl pohřben na holčovickém hřbitově.

Řeka Opavice neoplývá velkým množství vody, ale ohrožovala obce v údolí při prudkých lijácích 
a rychlém tání. V roce 1605 způsobila velké škody na budovách, mlýnech, pastvinách, loukách, polích, 
lidech a dobytku. Třináct domů a mosty zničila velká voda roku 1813. Opakovalo se to v letech 1829, 
1847, 1880 a 1883. Nejhorší povodeň se odehrála v roce 1903. Pět týdnů pršelo denně a v noci z 9. na 10. 
července přinesla průtrž mračen katastrofu. V řece se valily balvany a řeka se vylila z koryta. Byly strženy 
stromy a mosty, zaplaveny zahrady, jednoposchoďová budova školy se ze tří čtvrtin zřítila. Nebezpečí 
přišlo tak rychle, že lidé nemohli ani nic zachraňovat. Těžký parní kotel byl odnesen vodou 200 metrů. Byl 
rozbořen i pivovar hraběte Arco. Další den přišla do vsi rota myslivců a sto ženistů. Čistili silnice a stavěli 
mosty. V bývalém pivovaru zřídil hrabě Arco na začátku první světové války léčebnu raněných vojáků, 
ošetřovaných zdejšími ženami a dívkami. Od 19. století stále docházelo k úbytku obyvatel. Odcházeli do 
továren v Krnově, drátovny v Bohumíně, do Ostravy i Vídně.

Zpracování a tkalcování lnu upadalo stejně jako zpracování příze a bělení. Nejdéle se udrželo 
v námezdní formě u domkářů v Horních Holčovicích. Textilní výroba i modrotisk plátna byly postupně 
nahrazeny zpracováním dostupného dřeva. V dílnách byly vyráběny všechny druhy školních pravítek, 
rýsovací desky a ostatní kreslicí potřeby. Produkce tří strojních stolařství byla z velké části vyvážena do 
zahraničí. Deset dřevovýrobců dodávalo hrábě, lopaty a kuchyňské nářadí. Parní Markétin mlýn dodával 
i elektřinu, pracovaly tři pily s parním a vodním pohonem, do konce 19. století byl v provozu pivovar 
s palírnou, stavební a strojní zámečnictví zásobovalo zemědělskými stroji a opravovalo je. Vyvážely se 
pěkné kožené rukavičky. Mnozí holčovičtí se živili obchodem. V zemědělství pracovalo méně obyvatel.

Výhoda železniční dopravy vedla roku 1891 ke snaze vybudovat trať Albrechtice – Heřmanovice. 
Byla již dokonce dvakrát trasována podle projektu ing. Rindla z Vídně. Při schvalování výstavby místních 
tratí v rakouském parlamentu se dostala na první místo, ale k realizaci nikdy nedošlo. Příznivé přírodní 
a klimatické podmínky vedly J. Štefaniče k založení vodoléčebného ústavu roku 1892. Léčením chladnou 
vodou proslul zvláště „vodní léčitel“ Hoffmann. Tato tradice se na Holčovicku držela dlouho.
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 ² T A M ,  K D E  S E  Ř E K A  Z A T Í R A L A

Jihozápadně od Krnova je obec, která kdysi vznikla v místě, kde se v zátočině řeka silně třela 
o břeh, takže tam vznikla vyhloubenina. Základem jejího názvu je část tor s kmenem ter, který 

je zachován v neurčitém způsobu terti, nyní tříti. Německý historik Schulig píše, že to byla „alte slawische 
Dorf Zator“. Nad vsí stával hrad stejného jména. Za nájezdu Tatarů ve 13. století byl i  se vsí zničen. 
Lidé Zátor opět osídlili, zatímco sousední Čaková, tehdy zvaná Darkovice, zůstala ještě pustá. Přemysl 
Otakar II. potvrzuje v listině roku 1270 velehradskému klášteru privilegia a dary udělené jeho dědem 
roku 1232. V ní je uvedena ves Zátor v Opavské provincii. Vymínil si však podmínku, že bude obnoven 
mlýn v místě, kde byl dříve rybník, patřící k Zátoru. Ves ležela na důležité obchodní a vojenské cestě 
Olomouc – Krnov – Slezsko. O tom, že byla užívána odedávna svědčí nález bronzových mincí římského 
císaře Gratiána (367-383) v místě bývalé zátorské tvrze, stávající na východní straně obce do 18. století. 
Po držení Pavlem ze Zátoru přešla ves do majetku hradu Vartnova v držení Bernarda Běrky z Násilé. 
Když ale uherský král Matyáš Korvín dobyl Krnovsko, přešel Zátor do vlastnictví krnovských knížat, 
kterým museli zátorští robotovat až do roku 1848. Uherská vojska zničila hrad v roce 1474. Dodnes zbyly 
pouze nepatrné zbytky v lese na úzkém hřbetě kopce. Byl z kamene a vzhledem k nedostatku místa nebyl 
nijak zvlášť opevněn předhradím. Seděli na něm ve 14. století Bohuš ze Zátoru a v 15. století Hanuš Znata 
ze Zátoru. Ze strážního hradu při úzkém údolí řeky Opavy najdeme jen při troše trpělivosti kameny pod 
kmeny, kořeny a keři.

Zátorem se vojska pohybovala dost často. Za třicetileté války v 17. století založili Švédové svůj 
tábor u  východního okraje vsi. Od té doby se zde užívá místního názvu Švédské pole. Také za válek 
o Slezsko v 17. století se tu valilo vojsko, které se ale neubránilo pruskému náporu. Za rakousko-pruské 
války se zde roku 1866 kvartýrovalo vojsko. Zavleklo tu choleru, na kterou zemřeli i někteří občané.

Ke stavebním památkám náleží kostel svaté Trojice, postavený na místě staršího kostela v letech 
1753-55. Ze starého kostela byl přenesen do rohu kostelní kaple kámen se znakem a nečitelným nápisem. 
Nedaleko kostela se vyskytuje kyselka. Dříve vyvěral pramen samočinně a byl zachycován do mramorové 
kašny. Později byla postavena budova s krytým přístupem k čerpadlu. Vydatný pramen poskytuje čirou 
vodu s malým obsahem železa a značným množstvím vápna, alkálií a hořčíku. Obohacují ji bublinky 
kysličníku uhličitého. Tato minerální voda je vápenatou kyselkou. Její chemické rozbory byly provedeny 
v letech 1771, 1866, 1893.

Součástí Zátoru je i bývalá obec Loučky. Její název prozrazuje, že vznikla tam, kde byly louky 
kolem řeky a starého rybníka, pravděpodobně se tak stalo mezi lety 1377 až 1431. Důležitým zde byl 
mlýn, přebudovaný ze starého v renesančním slohu v 16. století. Při jeho přestavbě v 80. letech 19. století 
byla objevena sgrafita, vykládání a stopy po požáru.

Nedaleko odsud založili krnovští továrníci Pauler a Kronstein továrnu na sukna, zprvu s vodním 
pohonem. Od roku 1863 se závod dobře rozvíjel a když přešel do majetku Anglobanky byl starý mlýn 
přebudován na obytný dům  pro ředitelství továrny. Majitelé se často střídali a naposledy byla soukenická 
továrna na krátkou dobu součástí Karnoly Krnov. V Loučkách pracovala také škrobárna, parní barvírna, 
tři mlýny a dvě pily. Pro spojení se světem bylo důležité zřízení pošty v Loučkách v roce 1868, stavba 
silnice Loučky –Lichnov v roce 1887 a zvláště zřízení železniční zastávky Zátor roku 1892.

Na obecní pečeti Zátoru byly uváděny symboly zemědělství – pluh a krájecí nůž. V dnešní době 
by bylo možno rozšířit tato znamení o vznikající průmyslovou výrobu. Historie Zátoru je po staletí spjata 
s  vodou v  řece, rybníku i  pramenící z  hlubin země. Jeho jméno je zastoupeno ve všech slovanských 
jazycích. 
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 ² D W A  S Y N O W E  A  G E D N A  D C E R K A

Nadpis, který jste právě přečetli, je částí českého nápisu ze 16. století, dochovaného 
v Jindřichově. Tato protáhlá vesnice podél Petrovického potoka stojí za pozornost. Leží na 

přechodu výběžku Zlatohorské vrchoviny do roviny Osoblažska. Území bylo osídleno již v pravěku, což 
dokládá nález kamenného sekeromlatu. Jeho povrch též ovlivnil skandinávský ledovec, po kterém zde 
zůstaly žulové bludné balvany. Přírodní bohatství okolí nabízelo ve středověku lidem stříbro. Z nerostů 
jsou zde zastoupeny chalkopyrit, kalcit, křemeny, limonit, pazourek, záhněda a  jiné. Osou vesnice je 
Petrovický potok, který po soutoku s Mušlím potokem u Pitárné přijímá jméno Osoblaha. 

Založení vsi bývá kladeno do poloviny 13. století. Roku 1288 udělil olomoucký biskup Dětřich 
léno na Jindřichov bratřím Jindřichovi, Dětřichovi a  Erkenberkovi, řečným Stange. V  16. století drží 
jindřichovské panství Supové z Fulštejna. Ke změně došlo, když biskup Stanislav Pavlovský udělil roku 
1580 panství Jindřichov svému příbuznému Václavovi Pavlovskému z Pavlovic. Jeho rozsah je uváděn 
v roce 1601, kdy k němu náleželo městečko Janov, Jindřichov, Petrovice, Arnultovice, Bartultovice, Životice 
(nyní součást Dívčího Hradu), Studnice a dvůr Nová Třemešná (Damašek). To koupil roku 1633 Jan Jiří 
svobodný pán z Hodic na Rudolticích. Za třicetileté války drancovali v  letech 1642 a 1648 Jindřichov 
Švédové. Po Hodicích drželi léno svobodní páni z Bartenštejna až do roku 1868. Za nich byl přebudován 
jindřichovský zámek a zkrášlen okolní park. Kostel byl vystavěn na místě staršího v roce 1677. V něm 
se dochoval starý náhrobní kámen, který uvádí, že „Tu odpoczywagy w panu Bohu dwa synowe a gedna 
dcerka vrozeného a statetzneho rytirze Watzlawa Pawlowského z Pawlowyc a na Henrzdorffie a pany 
Johanky Zaubkowe ze Zdietyna manzielky jego giegichz dussem pan buh racz m.b. (milostiw byti).“ 
Jejich první syn zemřel roku 1590, druhý 1591 a  dcerka 1595. Nápis je vzácnou památkou starobylé 
češtiny na Krnovsku.

Jinřichov získal na významu železničním spojením s Krnovem roku 1872 a s Hlucholazy o tři 
roky později. V roce 1834 zde bylo 357 domů s 3 233 obyvateli a za sto let 457 domů, ale jen 2 424 obyvatel. 
Zaměstnání jim kdysi dávaly dva dvory, lesní hospodářství, pila, lihovar, elektrárna a pivovar Silesia. 
Vesnice bývala postihována živelnými pohromami. Dne 4. října 1844 vypukl v horní části obce požár, 
který za šest hodin zničil 235 domů, stodoly, stáje, postihl školu, kostel i část zámku. Jindřichovem vedla 
původně klikatá cesta mezi domky. Po ohni prosadil správce statku barona Kleina novou cestu přímo 
přes zbořeniště. Nespokojení poddaní mu to nezapomněli a v roce 1848 se shromáždili kolem jeho domu 
s pochodněmi. Vylekaný správce utekl, ale silnice již zůstala. Kolem ní byla na březích potoka vysázena 
alej stromů. V roce 1897 se dostavila povodeň, která napáchala mnoho škod. Oprava břehu se protáhla 
až do roku 1900. Za tři roky se ve čtvrtek 9. července ráno po třídenním slabším dešti přihnala průtrž 
mračen, trvající mnoho hodin. V noci bylo troubeno na poplach, protože byly zaplaveny louky, pole, 
sady, dvory a domy. Prudká voda místy protrhla břehy a vytvořila si nové koryto. Byly zničeny mosty, 
lávky, cesty, břehy, splavy, hráze, vyvráceny stromy a odnesena hlína z polí a zahrad. Zátopa vrcholila 
příštího dne v patnáct hodin, kdy u železničního mostu dosáhl průtok vody 1 400 hektolitrů za vteřinu. 
V  odtoku vody překážely kmeny stromů aleje, padlé do potoka. Proto okresní hejtmanství v  Krnově 
nařídilo všechny stromy aleje odstranit. V jiných letech způsobily Jindřichovu škody větrné smrště. 

Ve třicátých letech minulého století navštívil jindřichovské panství básník Josef Krasoslav 
Chmelenský. Velký dojem na něj zanechal chov ovcí. Ve své sbírce básní Kvítí polní z Moravy a Slezska 
uvedl o Jindřichovu epigram:

 „Jsem to do Hispánie vkouzlen? Hle, stáda ta ovcí!“
 Znám něco zas, co posud v své zemi jsem neviděl.“

I dnes nám Jindřichov nabízí při návštěvě a turistice mnohou památku, čistý vzduch a okolní 
rozsáhlé lesy, takže můžete být i v dnešní době „vkouzlení“.
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 ² H O D I N K Y  Z A C H R Á N I L Y  H R A B Ě T Ě

Stranou hlavních cest leží v malebném údolí Kobylího potoka pod zalesněným svahem vrchu 
Doubrava Hošťálkovy a zámek se dvěma věžičkami. První zmínka o vsi pochází z roku 1281, 

kdy je v  listině uváděná jako „Villa Godescalci“. Vesnice byla zprvu součástí linhartovského panství. 
V  držení se střídali Stošové z  Kounic, Vladěnínští z  Vladěnína a  Fulštejnové. Roku 1578 obdržela 
paní Bohunka Kravařská ze Šlevic Hošťálkovy s  pivovarem, dvorem a  dalšími šesti vesnicemi. Byla 
manželkou sudího moravského markrabství Jana Skrbenského z Hřiště, příslušníka starého moravského 
evangelického rodu. Kolem roku 1581 vydala český list svému fojtu, v němž mu povolila držet mimo jeho 
statek ještě kováře, pekaře, ševce a krejčího. Jiná větev rodu Skrbenských držela Fulnek, kde pobýval Jan 
Ámos Komenský. Traduje se, že roku 1624 navštívil též Hošťálkovy a při cestě kázal v Českém kostelíku 
v  Krnově. Skrbenští byli pány Hošťálkov do první poloviny 19. století, kdy se ves již poněmčovala. 
Prosluli svou podporou evangelického vyznání. Jejich náhrobky jsou na místním hřbitově. Roku 1831 
byly Hošťálkovy prodány hraběti Strachvicovi a po šesti letech Jindřichovi hraběti Arco. Jeho manželka 
pocházela právě z rodu Strachviců. 

Revoluční rok 1848 přinesl, na návrh úvalenského rodáka poslance Hanse Kudlicha, rolníkům 
v  Rakousku zrušení nenáviděné robotní povinnosti. Situace na vesnicích Krnovska byla pro jeho 
pomalé uskutečňování napjatá. Tak se stalo, že v  šest hodin večer 1. listopadu 1848 přibyl rychle na 
zámek v Hošťálkovech domkář Neugebauer z Holčovic. Hlásil panstvu, že v noci budou vesnickým lidem 
přepadeny zámky v Hošťálkovech, Albrechticích a Linhartovech. V čele rolníků z Holčovic a z Hynčic 
měl stát lékař Lehnert z Holčovic. 

Hrabě Jindřich Arco rozhodl, že se svou rodinou odjede přes Krnov do Opavy. Zámecký kočí 
však schválně oddaloval pod různými záminkami odjezd kočáru až se vzbouřenci z Holčovic, Hynčic 
a jiných vsí srotili před zámkem. Když hrabě opouštěl zámek, padl z davu směrem k němu výstřel. Střela 
ze sekaného olova a broků trefila stříbrné hodinky hraběte. Ty měly z obou stran uzavírací pláště z téhož 
kovu. Hodinky zmírnily rychlost kulky, změnily její směr, takže poranila jen levou ruku.

Bubeník hošťálkovské národní gardy ihned tloukl na buben a jeho bratr spěchal do Vraclávku, 
odkud jízdní poslové roznášeli zprávu, že bylo stříleno do gardy a obecní rychtář byl usmrcen. Žádali 
zároveň o pomoc. To způsobilo, že ještě v noci z 1. na 2. listopadu se kolem zámku shromáždilo na 2 000 
lidí, přičemž samotné Hošťálkovy měly tehdy 430 všech obyvatel. Vtrhli do zámku, vylámali zamčené 
dveře, až se dostali do pokojů hraběte. Jak praví dobový záznam, bylo slyšet „všeobecné, surové a hanlivé 
nadávání“. Část vzbouřenců zámek drancovala. 

Příští ráno přišla do Hošťálkov národní garda z  Albrechtic s  mnoha „slušně smýšlejícími 
usedlíky“ ze Spálené. Jejich úsilím se podařilo zastavit drancování zámku a vzbouřence vytlačit. Hlídali 
zámek do 6. listopadu, až přijela do Hošťálkov eskadrona kyrysarů. Po deseti dnech od nepokojné noci 
se hrabě zotavil natolik, že se svou rodinou odjel do Opavy. Tam žili půldruhého roku bez návštěvy 
svého hošťálkovského panství. Teprve pak se vrátil zpět. Jindřich hrabě Arco zemřel v Hošťálkovech dne 
4. května 1872 a byl pohřeben v jím postavené kapli s kryptou. Jeho žena z rodu Strachviců zemřela 22. 
června následujícího roku. 

Až budete někdy procházet jako turisté kolem zámku v  Hošťálkovech, zkuste si představit 
dvoutisícový rozhorlený dav rebelů a rytinami zdobené stříbrné hraběcí hodinky.
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Nejznámější poutní místo na Krnovsku je Cvilín. Není však jediným. V posledních letech byl 
obnoven poutní kostel Panny Marie Pomocné u Zlatých Hor a nedaleko Rusína byla znovu 

postavena válkou zničená kaple. Málokdo však ví, že nedaleko Města Albrechtic kdysi proudily davy 
poutníků vzhůru do kostela na Poutní hoře.

Albrechtice jsou poprvé zaznamenány dne 21. dubna 1377 v  listině o  dělení Opavska, při 
němž připadly knížeti Mikuláši III. Majitelem Albrechtického panství byl tehdy rod Stošů z Albrechtic. 
Církevně patřili k  faře v sousední Opavici a odpradávna k olomoucké diecézi. Ve druhé polovině 16. 
století vlastnil Albrechticko rod pánů z  Valdštejna. Pod doznívajícím vlivem českého husitství šířili 
evangelické vyznání. Roku 1610 byl postaven na náměstí v Albrechticích první kostel. Jeho duchovní 
zaváděl novou víru i v okolí. S ním působil též mezi mládeži učitel, který byl současně kostelníkem. Majitel 
Albrechtického panství, pan Kryštof z  Valdštejna, byl za třicetileté války přívržencem zimního krále 
Fridricha Falckého. Proto mu byl po bitvě na Bílé hoře všechen majetek zkonfiskován. Císař Ferdinand 
předal získané Albrechticko svému bratrovi arcivévodovi Karlovi, který byl vratislavským biskupem. Tím 
ho odškodnil za jím poskytnutou válečnou půjčku. Biskup věnoval panství i kostel jezuitské koleji v Nise. 
Po jeho převzetí ho jezuité v roce 1624 prohlásili za filiální kostel římsko-katolické fary v Hynčicích. Od 
té doby přešly Albrechtice z olomoucké k vratislavské diecézi. Jezuité vraceli zpět věřící k původní víře. 
K hlavnímu kostelu albrechtického panství v Hynčicích byli z Nisy vysláni misionáři. Působili mezi lidem 
a zavedli poutě ze širokého okolí do kaple na Poutním kopci. Roku 1651 již kaple nestačila, a proto byla 
neznámým stavitelem zvětšena. Účast na poutích byla tak velká, že byl v letech 1733 až 1760 postaven 
nový poutní kostel. Délka jeho lodě s předsíní pod věží měřila 42 metry, výška 15 metrů a šířka 18 metrů. 
K hlavnímu vchodu vedly schody a mimo to byly ještě čtyři další vchody. Pěkná a impozantní stavba 
na kopci byla zdaleka viditelná, podle soudobé zprávy dokonce z oken jezuitské koleje v 45 kilometrů 
vzdálené Nise. Jeho sláva však netrvala dlouho. Císař Josef II. roku 1782 poutní kostely zrušil. Týkalo se 
to kostela na Cvilíně a také na Poutní hoře v Albrechticích. Věřící tam už neputovali a postupně začal 
chátrat. Za pět roků ho koupil za 50 zlatých a 48 krejcarů Josef Naschle z České Vsi. Jeho vnitřní vybavení 
a zařízení bylo převezeno zčásti do kostela v Albrechticích a zbytek do Valdštejna. Budova byla z velké 
části rozebrána a cihly, kámen a dřevo byly použity jako stavební materiál. Po bývalém poutním kostele 
zůstala jen hromada kamení a dvě vodní jámy. 

Zánikem tohoto kostela vzrostl význam kostela v  Albrechticích. Ten také prodělal několik 
změn. Roku 1707 zde vznikla samostatná fara. Velká část Albrechtic vyhořela i s kostelem. Byl postaven 
znovu a slavnostně vysvěcen 13. července 1766. Jsou na něm viditelné prvky pozdní renesance a baroka 
v pozdním jezuitském stylu. 

Na bývalou slávu poutí upomíná jen název přes 700 m vysoké Poutní hory jihozápadně od Města 
Albrechtic. 
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V  honbě za turistickými atrakcemi si někdy neuvědomujeme, že v  našem regionu je dost 
zajímavých věcí, které stojí za zhlédnutí. Dnes vám chceme doporučit návštěvu Osoblažska. 

Je tam totiž technická pozoruhodnost – úzkokolejná dráha Třemešná ve Slezsku – Osoblaha. Krajina 
oplývá stopami zalednění, u  Matějovic je Venušina jeskyně a  za pozornost stojí též zámky v  Dívčím 
Hradě a Slezských Rudolticích.

Železniční trať Krnov – Jeseník – Olomouc patří k peážním tratím, protože prochází územím 
Polska. Jestliže na této trati vystoupíme ve stanici Třemešná ve Slezsku, máme možnost jízdy na jedné 
z  našich mála úzkorozchodných železnic. Byla postavena roku 1898, rozchod kolejí měří 760 mm. 
Výškový rozdíl mezi výchozí a konečnou stanicí činí 170 metrů. Protože v době stavby platil rakouský 
zákon, že trať musí měřit nejméně 20 km, byla vzdálenost 13 km prodloužena 82 oblouky. Nejmenší 
z  nich má 75 metrů a  nejdelší jeden kilometr. Vlak projede devíti stanicemi průměrnou rychlostí 
od 25 do 30 km v hodině. Denní frekvence obsahovala osm vlaků. Jízda trvá od 40 do 48 minut. Za 
jízdenku jedním směrem se platily čtyři koruny. Z technických důvodů nelze trať rozšířit na normální 
rozchod ani napřímit. Pomáhá stále osobní dopravě a  turistům může poskytnout příjemný zážitek 
poklidné jízdy krásnou a neporušenou krajinou. Při pohledu z okna vlaku nebo i auta může návštěvník 
pozorovat ledovcem modelovanou krajinu. Skandinávský ledovec ve čtvrtohorách zasáhl jen malou část 
naší republiky. Pokryl Osoblažsko a opřel se o výběžky Nízkého Jeseníku. Nedaleko za třemešenským 
nádražím vlak projíždí v nadmořské výšce 420 metrů trogem, tj. údolím přetvořeným vahou ledovce do 
profilu písmene U. Tlak působil silou 14 až 25 atmosfér. Mocnost ledovcového překryvu odhadujeme 
na 130 až 200 metrů. Ze dna trogu vystupuje nunakol, který byl vrcholem kopce pod ledovcem a pod 
ním hlazen. Mezi ledovcovými nánosy jsou četné balvany severské žuly, dopravené sem ledovcem 
z Alandských ostrovů v Baltském moři. Bloky červené žuly rapakiwi měří od půl metru do dva a půl 
metru a váží asi 95 q. Celé Osoblažsko je typické výskytem stop po zalednění, překrytých vrstvami spraše. 
Zabloudíte-li autem či autobusem až do Matějovic, můžete vidět asi 1 400 metrů jihozápadně od obce, 
30 metrů nad potokem Hrozová Venušinu jeskyni. Vznikla činností spodních vod v puklinách pískovce. 
Vchod je v  lese v bývalém lomu pískovce pro sochařské účely. Jeskynní chodba je dlouhá dvaadvacet 
metrů a vysoká jeden až tři metry. Jeskyně není udržovaná, proto její návštěvu nedoporučujeme. Za 
pozornost stojí také květena v údolí potoka. Návštěva samotné Osoblahy nám připomene válečné ničení 
na jaře 1945, umožní zlédnout zbytky městských hradeb a starý židovský hřbitov za nimi. Milovníkům 
klidu v přírodě můžeme doporučit rybníky a terasy řeky Prudník u Slezských Pavlovic, kde nadmořská 
výška klesá k 208 metrům nad mořem.

Osoblažsko má svůj specifický půvab, tváří se skromně, ale každému, kdo má náš kraj rád, 
poskytne hezké zážitky. 
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Osoblažský výběžek, patrný i  na mapách Evropy, nabízí dost zajímavostí z  přírody i  historie. 
Malebná krajina je výsledkem modelování skandinávským ledovcem, činností řek i potoků a také 

člověka. Ledovcovým štítem bylo za pleistocenu pokryto 94 procenta jeho území. Z něho vyčnívalo pouze 
několik ostrůvků pevniny tzv. nunataků. Po oteplení ledovec ustupoval na sever a zůstal po něm zarovnaný 
a obroušený povrch krajiny. Později bylo území z velké části pokryto navátými sprašovými hlínami. Ty svou 
úrodností nabízely člověku příhodné podmínky pro zemědělství a život. Bylo nalezeno několik dokladů o tom, 
že zde žil prehistorický člověk. Na návrší nad řekou byla asi v 11. století založena tvrz s názvem Ossaplavia. Ve 
13. století tu stál kostel, jehož zbytky s krásným gotickým portálem byly zničeny na začátku šedesátých let 20. 
století. Město Osoblaha bylo zničeno Tatary, v 15. století obléháno husity na jejich spanilé jízdě. Roku 1545 ho 
zničil požár, kolem roku 1607 mnoho obyvatel zemřelo na mor a roku 1788 ho vyplenili Prusové. Přes všechna 
neštěstí Osoblaha vždy povstávala k životu. Roku 1834 měla 3 000 obyvatel, roku 1869 pak 3 675 obyvatel, 
kterých stále přibývalo, přestože město bylo od roku 1742 obklopeno státní hranicí s Pruskem. Největšího počtu 
dosáhlo roku 1880, kdy tu žilo 4 012 lidí. Poté se již trvale projevoval jejich pokles: 1890 to bylo 3 622, roku 1900 
– 3 199, 1910 – 2 853, 1921 – 2 664, 1930 – 2 383, 1938 – 2 137 obyvatel. Obživu jim poskytoval od roku 1859 
cukrovar, výroba likérů a rumu, výroba zápalek a také malá plynárna. Spojení se světem zajišťovala od roku 1898 
úzkorozchodná železniční trať Třemešná – Osoblaha. Možnost výdělku ženám poskytovalo paličkování krajek, 
které však již zaniklo. 

Po třicetileté válce, kdy se krajem několikrát přehnala různá vojska, bylo obyvatelstvo zchudlé a postižené 
nemocemi. Tehdy se do Osoblahy přistěhoval kupec Šimon Daume z Mostu. Usadil se zde a stal se měšťanem. 
Mimo své obchodování přinesl sebou znalosti z paličkování krajek, rozšířeného již tehdy v Podkrušnohoří. 
Postupně zaškolil v  tomto oboru osoblažské ženy. Po několika letech se navíc přistěhovali z Podkrušnohoří 
ještě další čtyři muži. Ti se přičinili o zlepšení techniky výroby krajek a přinesli další vzory. Paličkování se stalo 
domáckou výrobou v Osoblaze, pomáhalo k její obnově a jen málo dívek a žen se mu nevěnovalo. Během staletí 
se stále zdokonalovalo a předávalo nastupujícím generacím. Talentované dívky byly vysílány na Ústav pro ženské 
práce ve Vídni. Tam také získaly nové vzory a kontakty pro další odbytiště. Aby nemusely jezdit tak daleko 
a za značné finanční náklady, byl roku 1906 přímo v Osoblaze zřízen odborný ústav pro paličkování krajek. 
Měl výborné učitelky, které udržovaly staletou tradici. Po roce 1918 nejlepší krajkářky mohly navštěvovat Státní 
školu pro domácký  průmysl v Praze. O úspěšnosti osoblažské školy svědčí skutečnost, že její vedoucí Monika 
Theiserová obdržela na výstavě v Karlových Varech roku 1932 cenu chebské obchodní komory. V té době žila 
v Osoblaze také velmi čilá česká menšina, jejíž členky též paličkovaly krajky. Osoblažské krajky byly na vysoké 
úrovni a byly porovnány i s výrobky z tradičních zemí jako byla Francie a Belgie. 

Někdy se jednalo o  malá umělecká díla. Pro motivy a  ornamenty byly brány vzory květin, rostlin 
a lidských hlav. Všechny autorky nepracovaly stejně, ale používaly tři různé techniky. Výrobky byly buď metrové 
nebo kusové. Jednalo se o dečky, závěsy, motivní práce či ozdoby šatů. Materiálem byla lesklá příze nebo lněné 
nitě.

Odbyt byl zajišťován před první světovou válkou v Německu, Rakousku, Rusku, Polsku a na Balkáně. Za 
první republiky v Československu, v Anglii a Německu. Pak se projevila krize, přísné celní a devizové předpisy 
a zejména konkurence strojní výroby. Ale i levné ruční práce, zvláště z Japonska, se uplatňovaly na evropském 
trhu. Zájem o osoblažské krajky se silně projevil v Dánsku, ale překážkou byly velmi přísné devizové předpisy. 
Odbytiště za těchto ztížených podmínek pomáhal zajišťovat Okresní spolek pro péči o nezaměstnané v Krnově 
a s tím se přičinil o udržení krajkářství v Osoblaze. Město však bylo na jaře roku 1945 téměř úplně zničeno při 
válečných bojích a tak zbyly na krajky z Osoblahy jen vzpomínky. 

V poslední době je paličkování krajek opět obnovováno.
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Hodláte-li strávit chvíle volna a  odpočinku v  klidném lesním prostředí a  dýchat zdravý 
vzduch, pak navštivte chráněnou pramennou oblast Černé Opavy u Rejvízu. Můžete se tam 

dopravit buďto autem nebo autobusem. Rejvíz je svou nadmořskou výškou 757 metrů nejvýše položenou 
osadou ve Slezsku. Rašeliniště se nacházejí nepříliš daleko od osady. Jsou dlouhá pět kilometrů a široká 
jeden až dva kilometry. Rozkládají se na rozloze 226,6 hektarů, z nichž 197 hektarů náleží lesu a zbytek 
loukám. Jedná se vlastně o dvě vrchovištní rašeliniště. Západní je kolem Velkého jezírka ve výšce 769 
metrů nad mořem a  východní s  Malým jezírkem 750 metrů. Mezi oběma částmi zaujímají plochu 
louky, smrkové a borové lesy. Kolem Malého jezírka je vrstva rašeliny od 1,6 metru až po 5,5 metrů. 
Nejhlubší část vodní plochy má dva metry ke dnu. Existence rašelinového vrchoviště je podmíněna 
velkým počtem ročních srážek a četnými podzemními prameny. Velké jezírko vzniklo na místě, kde bylo 
původně několik prohlubenin shromažďujících vodu. Ta pozvolna zarůstala rašeliníkem, ukládajícím 
se ve vrstvách. Postupně došlo ke spojení všech močálů v souvislou vodní plochu, hlubokou 5 metrů. 
V  ukládaných vrstvách došlo ke zrašelinění. Nahromaděná voda zamokřila i  smrkový porost, který 
odumíral a kmeny s jejich zbytky pozorujeme v nízkých vrstvách lesní rašeliny. Malé mechové jezírko 
bylo původně větší, což dokládají podemleté břehy se skácenými stromy. Stáří rejvízského rašeliniště 
bylo určováno analýzou pylu. Bylo zjištěno, že jeho počátky sahají do doby po ústupu zalednění. Vývoj 
mírně vyklenuté plochy ještě není ukončen a  pokračuje dál, ovšem v  časově dlouhém období. Tato 
oblast je zařazena mezi ochranný les. Jediné rašeliniště tohoto druhu na Moravě a ve Slezsku s přiléhající 
rekreační a lázeňskou krajinou musí být přísně chráněno. Vedou k tomu i důvody národohospodářské, 
protože rašelinné území na Rejvízu zadržuje v sobě velké množství dešťových vod a pozvolna pak jimi 
napájí Černou Opavu, jednu ze zdrojnic řeky Opavy. Rašeliniště může být někdy zrádné, proto je nutno 
chodit pouze po dřevěných chodnících a neopouštět je.

Až se projdete tichým rejvízským lesem, zahledíte se do zdánlivě černavé vody a  posedíte 
u některého mechového jezírka, prospějete svému zdraví a zapomenete na denní starosti. 
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D .  H I S T O R I C K Ý  K A L E N D Á Ř  M Ě S T A  K R N O V A 

Před 30 000 lety Prostor dnešního Krnova je osídlen pravěkými lovci.

Před 5 000 lety Již zde žijí zemědělci.

4. století po Kristu Nález římských mincí, svědčící o obchodování s římskými koloniemi.

6. století po Kristu Kraj je osídlen slovanským kmenem Holasiců.

27. 4. 1240 V listině českého krále Václava je uveden újezd Kyrnow. Jedná se 
o první výskyt jména Krnov.

Polovina 13. století Po domácí slovanské kolonizaci Přemyslovci povolávají osadníky 
z Německa a Flander.

1253
Na zakládací listině města Horního Benešova je jako svědek fojt 
Sigfrid z Krnova – Sifridus advocatus de Jegerdorf. Poprvé je doložen 
německý název města.

1262 Pravděpodobný rok vydání listiny Přemysla Otakara II. pro Krnov.

1269 Existuje jistota o městských právech Krnova, udělených v neurčeném 
roce Přemyslem Otakarem II.

31. 8. 1279
Česká královna Kunhuta vydala první autentickou listinu, určenou 
městu Krnovu, v níž potvrdila privilegia, udělená Přemyslem 
Otakarem II.

13. století

Stavba románské rotundy v Krnově-Kostelci.
Ražba opavských haléřů na hradě Cvilíně.
V listináři české královny Markéty je Krnov uváděn jako město - „in 
Jegerdorf civitas“.

1281

Syn krále Přemysla Otakara II. vévoda Mikuláš daruje městu 24 lánů 
lesa.
Ke spáse svého královského otce a svých potomků dal krnovskou faru 
pod patronát Řádu německých rytířů, kteří založili také městský špitál 
(dnes koncertní síň).

1311
Na městské pečeti, zavěšené na listině, v níž rychtář Petrus a konšelé 
města uznávají krále Jana Lucemburského za svého pána, je nejstarší 
podoba znaku města.

1377 Vznik samostatného Krnovského knížectví.

1379 Zřízeno bělidlo na řece a kupecký dům se suknem.

1386 První historický doklad o klášteře minoritů.

1390–1411 Krnovsko, doposud pod vládou Přemyslovců, zastaveno moravskému 
markrabímu Joštovi, synovci Karla IV.

14. století Město řídila čtyřčlenná městská rada.
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1408 Ve druhé polovině začátek přestavby kostela sv. Ducha, vyzdobeného 
nástěnnými malbami neznámého malíře z Porýní.

1440 Hrad Cvilín se stal sídlem krnovských knížat.

2. polovina 15. století Stavba gotického kostela sv. Martina.

1474 Krnov dobyt uherským králem Matyášem.

1475 Matyáš nechal razit královskou minci Grossus Carnoviensis.

1490 Po Přemyslovcích získali Krnovsko Šelenberkové.

1523 Krnovské knížectví kupují Hohenzollernové za 58 900 uherských 
zlatých.

1528–1530 Na místě starého přemyslovského zámku je postaven zámek nový.

1622 Konfiskované Krnovské knížectví obdržel za věrnost Habsburkům 
Karel z Lichtenštejnu.

1624 V Levoči umírá Jan Jiří Krnovský, poslední hohenzollernský markrabě 
krnovský, slezský hejtman v odboji proti Habsburkům.

1645 Krnov je dobyt za třicetileté války švédským generálem 
Königsmarkem.

1650 Konec švédské okupace Krnova.

1742 Po prohrané válce o Slezsko se stala velká část Krnovského knížectví 
součástí Pruska a Krnov se stal pohraničním městem.

1. dubna 1779 Za pruské okupace města zničil požár téměř celý Krnov.

Přelom 18. a 19. století Krnov vyniká výrobou suken a lněného zboží.

1832 Soukeník A. Larisch založil tkalcovnu, přádelnu a barvírnu sukna.

40. léta 19. století
Stavba říšské silnice Opava-Krnov-Nisa.
A. Larisch zařídil přádelnu s mykacími, česacími a spřádacími stroji 
v Kostelci.

1847 Hladové bouře ve městě Krnově.

31. 8. 1848 Rakouský parlament zrušil poddanství na návrh poslance Hanse 
Kudlicha, rodáka z Úvalna.

1850 Po zániku Krnovského knížectví zřízeno okresní hejtmanství 
v Krnově.

1851 Vyšly krnovské noviny Das Echo.

1862 Existují v Krnově parní stroje a mechanická textilní výroba.
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1863 Založen Katolický dělnický a řemeslnický spolek.

1872
Vznikl Fachverein der Manufaktur-, Fabriks-, und Handwerkarbeiter.
Uvedeny do provozu železniční tratě Krnov-Olomouc, Krnov-Opava 
a Krnov-Jindřichov.

1872–73 V Krnově působil u železnice vynálezce ing. František Křižík.

1873 Krnov spojen železnicí s Hlubčicemi.
Založena továrna na varhany.

1877 Založen český vzdělávací spolek Svornost.

1882 Vzniklo krnovské muzeum.

1890 Město získalo telefonní spojení.

1901–1903 Stavba radnice v Krnově.

1904 První automobil v Krnově.

21. 12. 1918 České vojsko přišlo do Krnova.

1938 Krnov v rámci Sudet připojen k Německu.

1945 Návrat Krnova k Československé republice.

od roku 1945 Návrat krnovských Čechů a osídlování města novými obyvateli

1960 V rámci nové územní organizace byl v rozporu s míněním 
obyvatelstva zrušen okres Krnov.

21. srpna 1968 Vstup polských jednotek do města v rámci „bratrské pomoci“.

Září 1968 Umístění tankového pluku Sovětské armády v krnovských kasárnách.

Listopad 1989 Shromáždění občanů u Městského divadla na podporu sametové 
revoluce.

Jaro 1991 Odjezd sovětského pluku z Krnova.

1. květen 1991 První ročník Hornoslezských slavností v Krnově.

1991
Obnovení snah občanů o znovuzřízení okresu Krnov, v němž by bylo 
možno optimálně řešit problémy pohraničního Krnovska včetně 
Osoblažska.

od roku 1991 Opravy a stavební rekonstrukce v jádru města, které zvýšily estetickou 
úroveň a přitažlivost historické části Krnova.
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Navštivte také webové stránky Krnovsko-hlubčického virtuálního muzea, 
kde najdete více o historii našeho města i regionu, staré fotografie Krnova a Hlubčic, staré 

listiny a dokumenty, fotografie exponátů krnovského a hlubčického muzea a mnoho dalšího. 
Projekt byl rovněž spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.

http://muzeum.krnov.cz

Krnov (Jägerndorf) kolem roku 1750.
Krnovsko-hlubčické virtuální muzeum
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