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Anotace 

Předmětem mé práce je spolek Orel v Žatčanech. A to od jeho založení v roce 1921 až 

do současnosti. Práce je rozdělena do pěti kapitol. První je věnována stručné historii 

obce. Ve druhé kapitole se věnuji založení Orla v českých zemích a Orlu v Žatčanech za 

první republiky. Ve třetí kapitole popisuji působení Orla za druhé světové války. Ve 

čtvrté části práce se zabývám působením Orla v Žatčanech v letech poválečných. Pátá 

kapitola je věnována obnově Orla po revoluci v roce 1989. 
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Úvod 

Stručnou historii Orla v Žatčanech jsem se rozhodl popsat proto, že moje rodina má 

v Žatčanech své kořeny, mí příbuzní v tomto spolku působili, a dodnes jsou v něm 

aktivními členy. Orel je s vesnicí Žatčany velmi provázán nejen díky tomu, že zde 

působí bezmála století, ale také proto, že zastává křesťanské hodnoty. Tato obec je totiž 

velmi religiózní. 

Mým cílem je vytvořit stručný obraz působení Orla v Žatčanech. Zaměřil jsem se spíše 

na popis důležitých událostí, ne na seznam funkcionářů či soubor letopočtů. V několika 

odstavcích zmiňuji i historii Orla v českých zemích. 

Podklady pro svoji práci jsem většinou čerpal z archivu Orla v Žatčanech. Jednak ze 

záznamů Františka Sehnala o působení spolku v jeho prvních letech, ze Zápisů ze schůzí 

Spolkového domu v Žatčanech – Třebomyslicích a z Protokolu Jednoty 

československého Orla Žatčany-Třebomyslice. Také ze zápisu Františka Zezuly            

o Stavbě Orlovny v roce 1934. Dále jsem použil vnitřní dokumenty Orla a Spolkového 

domu jako stvrzenky nebo pokladní deník. Pracoval jsem též se vzpomínkami 

pamětníků Josefa Sedláčka a Boženy Richterové. Doplňující informace jsem čerpal 

z článků K pochopení smyslu Orla slouží dějiny od Josefa Papeže publikovaných 

v časopise Orel, z domovopisného sborníku Hustopečsko, z knihy Z historie obce 

Žatčany od Josefa Sedláčka a z internetu. 

Práce je rozdělena na pět kapitol. V první se stručně zmiňuji o historii Žatčanech, ve 

druhé o vzniku Orla v našich zemích a o jeho působení v Žatčanech za první republiky. 

Dále ve třetí a čtvrté kapitole sleduji změny, kterými prošel Orel za druhé světové války 

a po válce. V poslední části práce se věnuji obnově žatčanského Orla od roku 1990. 
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1 Stručná historie obce Žatčany  

Obec Žatčany leží na Jižní Moravě asi 20 kilometrů jiho-jihovýchodně od Brna. První 

zmínka o obci Žatčany – původním názvem Satcane pochází již z roku 1131, kdy obec 

náležela biskupství olomouckému. Během staletí se mnohokrát měnili jak její majitelé, 

tak i název, ale v 16. století se obec vrátila pod zprávu olomouckého – a později 

brněnského biskupství. Obec bývala obklopena rybníky a její obyvatelé z nich také žili 

až do 19. století, kdy byly zrušeny a na nově vzniklých pozemcích se začalo hospodařit. 

V roce 1785 byla založena v těsné blízkosti Žatčan osada Třebomyslice. Její obyvatelé 

původně mluvili německy, ale postupem času byli počeštěni. Proto budu i já mluvit 

v počáteční fázi své práce o Žatčanech – Třebomyslicích, ale jen do roku 1948, kdy 

Třebomyslice zanikly sloučením s Žatčanami. 

Nyní žije v obci zhruba 800 obyvatel, má vlastní školu, kostel, fotbalové hřiště a také 

sokolovnu a orlovnu.
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

1SEDLÁČEK, Josef. Z historie obce Žatčany. Žatčany: Tiskárna Didot, Spol. s. r. o., 2011, 7-10, 15-17. 
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2 Založení Orla v našich zemích a působení Orla 

v Žatčanech za první republiky  

2.1 Založení Orla  

Na přelomu 19. a 20. století vzniklo v českých zemích silné katolické hnutí vyvolané 

vydáním encykliky Rerum novarum
2
 papeže Lva XIII roku 1881. Proti agresivitě spolků 

protikatolicky zaměřených byly zakládány spolky katolické: Jednoty katolických 

tovaryšů, spolky katolického dělnictva a Svatojosefské jednoty. Protože se tato zaujatost 

projevovala i v Sokole, byla snaha vytvořit pro katolickou mládež i tělocvičný odbor. 

První odbory se objevily v krajích s vysokým procentem věřících, protože tam byl 

protináboženský tlak Sokola největší. A tak začaly vznikat tělocvičné odbory na 

Moravě, ve východních Čechách na Královéhradecku a v jižních Čechách. První 

křesťansko-sociální tělocvičný odbor byl neformálně ustaven již 5. července 1902 při 

katolické jednotě v Líšni u Brna a záhy začaly tělocvičné spolky růst jako houby po 

dešti. 

Název Orel převzalo české hnutí ze Slovinska, kde byla podobná organizace takto 

nazývána. Tuto myšlenku razil zvláště P. Štěpán Klapil
3
, který také jednal s Orlem 

slovinským, katolickým Sokolem americkým, Sokolem polským – organizacemi, které   

v této době již existovaly. Již na křesťansko-sociálním sjezdu v Brně v dubnu 1908, 

podal návrh, aby se i česká organizace jmenovala Orel. Trvalo ale asi rok, než byl návrh 

s konečnou platností přijat. Následně ještě téhož roku, bylo na Moravě založeno           

34 křesťansko-sociálních tělocvičných odborů Orel. 

 

 

____________________ 

 2Rerum novarum (česky O nových věcech) je encyklika papeže Lva XIII. vydaná dne 15. května 1891.  

V dlouho očekávané encyklice Rerum novarum o dělnické otázce zaujala církev oficiální stanovisko        

k sociálním věcem. Podporuje práva pracujících vytvářet odborové svazy a odmítá vykořisťování. 

RERUM NOVARUM: Encyklika papeže Lva XIII. o dělnické otázce z 15. května 1891. Praha 6, Thákurova 3: 

ZVON, české katolické nakladatelství a vydavatelství, 1996. SOCIÁLNÍ ENCYKLIKY (1891–1991). ISBN        80–

7113–154–7. Dostupné z:http://www.kebrle.cz/katdocs/soc_enc/RerumNovarum.htm 

3P. Štěpán Klapil1878 - 4.2.1913 Po studiu kaplanem v Jestřebí u Mohelnice, pak ve Vyškově. Zde se stal 

spoluzakladatelem tělocvičného odboru při Katolické jednotě. Sestavil a vydal orelský zpěvník, pro který 

získal řadu písní Orlů slovinských a katolických Sokolů v USA. 

Spolky.profitux: Klapil Štěpán. Spolky.profitux: Klapil Štěpán [online]. [cit. 2014-11-30]. Dostupné z: 

http://spolky.profitux.cz/osoby/k/klapil_step.html  

http://www.kebrle.cz/katdocs/soc_enc/RerumNovarum.htm
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Před první světovou válkou měl Orel na Moravě 250 odborů, ve kterých bylo celkem 

12 079 členů. Po vypuknutí první světové války byl však Orel v Čechách téměř zničen   

a na Moravě zůstalo v roce 1917 jen 19 odborů s 884 členy. 

Po nástupu Karla I. na trůn se poměry poněkud uvolnily a po vyhlášení Československé 

republiky se změnil název na Československý Orel a svoji působnost vymezil hranicemi 

nově vzniklého státu. To znamenalo rozšířit činnost Orla i na Slovensko                         

a Podkarpatskou Rus. Pomoci Orla bylo v zárodcích státu velmi zapotřebí a „jednotky“ 

Orla pomáhaly nastolit pořádek tam, kde hrozil – nebo probíhal komunistický puč.         

I přes tuto pomoc bylo Orlu vytýkáno, že se neúčastnil osvobození Československa 

z rakouského područí přesto, že přes 2 000 členů Orla bojovalo v československých 

legiích.
4
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

4PAPEŽ, Josef. K pochopení smyslu Orla slouží dějiny. In: Orel, Brno: OLPRINT, 1999-2000, 38-39, 6-

7. ISSN 1184. Měsíčník.  
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2.2 Vznik Jednoty Orla v Žatčanech 

V roce 1921 začali také občané v Žatčanech – Třebomyslicích uvažovat o založení  

Orla. K jejich rozhodnutí, podle záznamů přispěla i nesnášenlivá atmosféra vůči 

katolíkům v tehdejších spolcích, přestože v těch letech byla většina občanů v obci 

katolického vyznání
5
. Do té doby byla zdejší mládež organizována v Katolické 

omladině, a ta nejvíce usilovala, aby byl také v Žatčanech Orel založen.  

Proto zanícení občané Žatčan požádali sedmý okrsek župy Sušilovy se sídlem v Brně, 

který již založení orelské jednoty pořádal, aby v Žatčanech uspořádal veřejné cvičení. 

Stalo se tak 11. 9. 1921 a ten den byla v obci založena místní jednota Orla. Nadšení pro 

Orla bylo překvapivě velké a již 17. září byla svolána první ustavující schůze, na kterou 

přišla všechna mládež z Omladiny a bylo zvoleno sedmičlenné předsednictvo v čele 

s Františkem Sehnalem (př. č. 1), místním učitelem. 

Problémem byla od počátku otázka, kde bude Orel cvičit. Provizorním řešením se stala 

zapůjčená farní stodola, kterou bylo nejprve nutno pro tento účel opravit. Vše proběhlo 

tak rychle, že již před Vánocemi bylo toto místo opatřeno cvičebním nářadím a po 

vánočních svátcích se již začalo cvičit. 

První nadšení u některých členů brzy vyprchalo, ale i přesto měla koncem roku 1922 

jednota 146 členů. Život Orla začal pomalu nabírat na obrátkách a jednota začala hojně 

cvičit a účastnit se orelských sletů. Orel také pořádal divadla, plesy a taneční zábavy – 

to vše v místním hostinci pana Pospíšila, ve kterém podobné akce pořádal i Sokol. 

V roce 1924 ze Žatčan odešel farář Osvald Šurý a jeho místo posléze zaujal p. Alois 

Svára
6
, který se zapojil i do činnosti Orla.

7
  

 

____________________ 

5Hustopečsko : domovopisný sborník. Hustopeče: Učitelstvo okr. za přispění místních šk. rad a obcí 

okresu, 1928, s. 343. 

6 Narozen 8. 6. 1885 v Olomouci, vysvěcen 16. 7. 1911 v Brně. Působil jako kaplan v Šaraticích. Do 

Žatčan přišel v roce 1924, 27. 4. 1931 je jmenován prvním farářem obnovené farnosti. Slavnostně byl 

instalován na hody 31. 5. 1931. V roce 1938 odešel do Černé Hory u Blanska, je jmenován děkanem        

a arciknězem. Zemřel v roce 1971 poslední den dovolené ve Vysokých Tatrách ve věku 87 let, pohřben    

v Olomouci. 

http://www.farnostujezdubrna.cz/farnosti/zatcany/duchovni-sprava-zatcanske-farnosti/Duchovní správa 

žatčanské farnosti. In: Římskokatolická farnost Újezd u Brna a Žatčany: Duchovní správa žatčanské 

farnosti [online]. 2013 [cit. 2014-12-14]. Dostupné z: 

http://www.farnostujezdubrna.cz/farnosti/zatcany/duchovni-sprava-zatcanske-farnosti/ 

7Archiv Jednoty Orla v Žatčanech: neinv., 6str., SEHNAL, František. Záznamy prvního starosty Jednoty 

československého Orla v Žatčanech-Třebomyslicích. 1921-1931 [Opis vlastnoručního záznamu]. 
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2.3 Sídlo Jednoty Orla v bývalém hostinci 

Nový duchovní p. Alois Svára se začal v obci hojně angažovat, a také aktivně působil 

v Orlu. Na jeho podnět bylo 28. července 1925 navrženo zakoupení hostince pro 

orlovnu
8
 (Př. č. 2). Tento hostinec nebyl jediný v obci a patřil rodině Adlerových

9
. Na 

schůzi se o této věci jednalo a byl také pořízen seznam úpisů – kolik peněz by jednotliví 

členové byli ochotni na koupi přispět - upsáno bylo celkem 24 500 Kč. Následně byl 

návrh jednohlasně schválen a byl ustaven „Zařizovací výbor“(př. č. 3), který měl 

dojednat koupi pod dvěma podmínkami: bude-li sjednána hostinská koncese
10

 a bude-li 

za hostinec požadováno nejvíce 75 000 Kč. Koupě byla dohodnuta za 60 000 Kč, ovšem 

dalším výdajem byla daň za převod této nemovitosti a činila 25 000 Kč. Na obnos 

60 000 Kč byl posléze sjednán úvěr v místní Raiffeisenbance.  

Nedlouho po koupi - 25. října, byl založen Spolek pro postavení a udržování 

Spolkového domu v Žatčanech – Třebomyslicích (dále jen Spolkový dům), který měl 

v majetku a na starost Spolkový dům. Vznikly tak dvě organizace - Orel a Spolkový 

dům, avšak mnoho členů Orla bylo zároveň členy Spolkového domu. Působení těchto 

dvou organizací se navzájem prolínalo, ale i Orel musel za užívání orlovny platit. Orel 

se následně soustřeďoval spíše na svou kulturní tělocvičnou činnost a o prostory se 

staral Spolkový dům. 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

8V záznamech je orlovna označována jako Spolkový dům – budova, patřící do majetku Spolku pro 

postavení s udržování Spolkového domu v Žatčanech – Třebomyslicích. Název Spolkový dům je ale 

používán v záznamech také jako zkratka pro samotný spolek, který se o budovu má starat. Proto ve své 

práci používám označení orlovna pro objekt a Spolkový dům pro organizaci. 

9V některých záznamech se píše, že paní Antonii Adlerové, v jiných, že panu Adlerovi. 

10Jde o dokument, který dovoluje provádět v domě hostinskou činnost.  

Archiv Jednoty Orla v Žatčanech: neinv., 2str., ZEZULA, František. Přípravy ke stavbě Spolkového domu 

v Žatčanech – Třebomyslicích [Opis vlastnoručního záznamu]. 
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Do nových prostor bylo celé dění přesunuto v roce 1926. Byly pořádány plesy, zábavy, 

hody, cvičení, ba byla zde zřízena dokonce i orelská knihovna. Byla také snaha při 

kulturních akcích nějak vydělávat, a splácet tak dluhy. Například takový orelský ples 

začínal pochůzkami po obci a vybíráním darů na ples – a to většinou v naturáliích. 

Běžnými dary byly vajíčka, sádlo, či maso, ale každý dal, co mohl a vyskytli se i tací, co 

přispěli například citróny, či cikorii. Z těchto věcných darů ženy připravovaly 

pohoštění, které na plese prodávaly. Dalším příjmem bylo vstupné a bylo téměř 

nepsaným pravidlem dát pokladníkovi více – například 10 Kč místo 9 Kč.
 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

11Archiv Jednoty Orla v Žatčanech: neinv., 6str., SEHNAL, František. Záznamy prvního starosty Jednoty 

československého Orla v Žatčanech-Třebomyslicích. 1921-1931 [Opis vlastnoručního záznamu]. 

Archiv Jednoty Orla v Žatčanech: neinv., 2str., ZEZULA, František. Přípravy ke stavbě Spolkového domu 

v Žatčanech – Třebomyslicích [Opis vlastnoručního záznamu]. 

Archiv Jednoty Orla v Žatčanech: neinv., nestr. Stvrzenky Spolku pro postavení a udržování Spolkového 

domu v Žatčanech – Třebomylicích 1925 – 1949. 
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2.4 Postavení orlovny 

I přes příjmy z akcí Orla a přes splacené úpisy (v konečných číslech to bylo 39 700 Kč) 

se podařilo splatit pouze daň státu za převod majetku a dále bylo každý rok třeba platit 

3 600 Kč jako úrok z půjčených 60 000 Kč. Navíc byla ztracena i hostinská koncese      

a zůstala jen povinnost odvádět bývalé hostinské paní Teplé 450 Kč jako výminek. Tuto 

situaci ještě zhoršila hospodářská krize
12

. V roce 1934 byla proto budova ve velmi 

špatném stavu, hrozilo dokonce sesunutí střechy i některých zdí, a to i přes nutné opravy 

podniknuté v předchozích letech, které si vyžádaly 20 000 Kč.  

O řešení problému s budovou se začalo uvažovat již na počátku roku 1934. Po zjištění 

tohoto havarijního stavu byl již v únoru přizván na schůzi Spolkového domu architekt 

Vladimír Richter. Následně 4. března proběhla schůze i za přítomnosti Rady Orla a bylo 

schváleno, aby se pořídil plán na stavbu nové orlovny. Dále bylo jednáno se zednickým 

mistrem Matouškem o rozpočtu na stavbu. Bohužel bylo zjištěno, že je částka příliš 

vysoká a na další schůzi dne 1. května se již mluvilo jen o opravě orlovny. Od této 

chvíle začínají rozpory mezi jednotlivými členy Spolkového domu. Je zde skupina 

v čele s Janem Zezulou a jeho bratrem Františkem – místním učitelem, kteří chtěli raději 

postavit orlovnu skromnější, ale novou. K jejich rozhodnutí nejspíš přispěl i fakt, že 

místní Sokol měl od roku 1923 novou budovu
13

. Naproti tomu starší členové spolku, 

jejichž nejvýraznější osobností byl P. Alois Svára se drželi více při zemi a nechtěli se 

ještě více zadlužit. V této atmosféře vznikla také roztržka o poctivost hospodaření 

Spolkového domu a situace se ještě více přiostřila. Jednalo se také, kdo bude ve 

stavební komisi a bylo posléze rozhodnuto, že to budou 3 členové Spolkového domu     

a 3 členové Orla. Stále ale nebyla vyřešena situace, jestli se bude přestavovat nebo 

bourat.  

Na konci schůze konané 16. Června 1934 přislíbili orlové 35 000 Kč a členové 

Spolkového domu se zaručili za 10 000 Kč. Vypadalo to tedy, že se bude stavět budova 

nová, na což reagoval farář Alois Svára vystoupením z výboru Spolkového domu. Byly 

sice uznány zásluhy A. Sváry, ale bylo rozhodnuto postavit novou budovu a ještě na této 

schůzi byla ustavena stavební komise, do které se dostal i František Zezula. 

 

 

____________________ 

12 NĚMEC, Václav a Martin KOHUT. Světová hospodářská krize. Dějepis.com [online]. [cit. 2014-12-

28]. Dostupné z: http://www.dejepis.com/ucebnice/svetova-hospodarska-krize/ 

13SEDLÁČKOVÁ, Vlasta. 100 let Sokola. In: Obec Žatčany: Sokol [online]. [cit. 2014-12-29]. Dostupné 

z: http://www.obeczatcany.cz/index.php?&desktop=clanky&action=view&id=589 
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Bylo tedy započato s pracemi, přičemž se mělo stavět podle původního návrhu 

Vladimíra Richtera (př. č. 4) s tím, že bude postaven napřed sál a ostatní se postaví, až 

bude více peněz. Rozpočet počítal s částkou 50 000 Kč. Byla uspořádána sbírka na 

stavbu a vybráno bylo 27 000 Kč. Další částkou (10 000 Kč) přispěla místní záložna, 

která chtěla mít v domě úřadovnu.  

Nejprve byla stará budova zbořena a bylo zjištěno, že se téměř nic nedá na novostavbu 

použít. Stavět se začalo 2. července 1934 a v neděli 8. července proběhlo i kladení 

základního kamene. Na stavbě se podílelo velké množství lidí – v některých dnech      

20 – 30. Práce také popohnaly i blížící se žně a tak již v jejich průběhu byla budova 

zastřešena a 3. neděli v říjnu byla v novém sále pořádána taneční zábava. První oficiální 

slavností konanou v orlovně bylo veřejné cvičení 2. června 1935 (př. č. 5) 

Konečné náklady na stavbu byly téměř 54 000 Kč, a protože Orel přispěl na stavbu 

částkou 35 000 Kč, byly do března roku 1935 všechny účty zaplaceny. Následně již zbyl 

jen dluh 60 000Kč v místní Raiffeisenbance za koupi původního hostince pana Adlera. I 

ten začal Spolkový dům postupně splácet. 

V nové budově se začala rychle rozvíjet tělocvičná, i kulturní činnost a lidé, kteří se 

zasloužili o stavbu nové orlovny byli také na výsadních postech ve výkonných orgánech 

Spolkového domu (například František Zezula byl od této doby zapisovatelem).
14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

14Archiv Jednoty Orla v Žatčanech: neinv., 2str., ZEZULA, František. Přípravy ke stavbě Spolkového 

domu v Žatčanech - Třebomyslicích[Opis vlastnoručního záznamu]. 

Archiv Jednoty Orla v Žatčanech: neinv., nestr. Zápisy ze schůzí Spolkového domu v Žatčanech - 

třebomyslicích 1934 - 1951. 
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3. Orel za druhé světové války 

Před druhou světovou válkou se Orel snažil provádět svoji činnost jako dříve                 

a nevměšovat se do věcí politických. V dubnu roku 1938 se konal sjezd 

Československého Orla a členové byli vybízeni k jednotě a vlastenectví. Při vyhlášení 

všeobecné mobilizace 23. září byla vyhlášena také pohotovost všeho členstva od 17 do 

50 let. Po vyhlášení protektorátu Čechy a Morava byla organizace rozdělena podle 

dělení Československého státu a v Čechách a na Moravě byla snaha sjednotit Orla 

s dalšími spolky (zejména se Sokolem), ale Orel se proti tomu ohradil kvůli svému 

náboženskému založení.  

V Orlu byla také záhy po vyhlášení protektorátu zrušena branná výchova. Přesto se 

jednotliví členové Orla zapojovali do odboje a zvláště jejich výcvik jim v tom velmi 

pomáhal. Orlové byli jak v domácí odbojové organizaci (Obrana národa), tak 

v zahraničních jednotkách. Také parašutisté Josef Gabčík a Jan Kubiš, kteří provedli 

atentát na říšského protektora, byli členy Orla. Starosta Orla Jan Šrámek
15

 byl dokonce 

předsedou exilové vlády v Londýně.  

Oficiálně ovšem spolek vyvíjel svoji tělovýchovnou a vzdělávací činnost, jako by se nic 

nedělo. Takto si počínal až do 30. 11. 1941, kdy byla výměrem policejního ředitelství 

v Brně jeho činnost na Moravě zakázána a obnovena byla až po skončení 2. světové 

války.
16

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

15Monsignore ThDr. Jan Šrámek, (11. srpna 1870 - 22. dubna 1956) byl český římskokatolický kněz        

a politik, zakladatel a dlouholetý předseda Československé strany lidové. V letech 1940-1945 byl 

předsedou Londýnské exilové vlády. V letech 1921–1939 byl ministrem ve všech vládách a jedním          

z nejvlivnějších politiků v zemi. Nebyl oblíben u antikatolického prezidenta Masaryka. 

Jan Šrámek. In: Osobnosti.cz [online]. [cit. 2015-01-01]. ISSN 1801-5131. Dostupné z: 

http://zivotopis.osobnosti.cz/jan-sramek.php 

16PAPEŽ, Josef. Orel: K pochopení smyslu Orla slouží dějiny. In: Orel, Brno: OLPRINT, 1999-2000, 38-

39, 6-7. ISSN 1184. Měsíčník.  
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V Žatčanech probíhal začátek války ve znamení umořování dluhů Spolkového domu, 

v roce 1941 byl dluh již jen 50 000 Kč. Do Žatčan přišel farář Václav Kosina, který se 

angažoval i v Orlu až do svého odchodu v roce 1946.
17

 I přes válku pokračovala 

spolková činnost, na kterou pan Josef Sedláček vzpomíná takto: „V roce 1941 mně bylo 

devět let a 7. září u nás probíhaly orelské závody mladších žáků v lehké atletice. 

Soutěžilo v nich 8 žáčků v běhu na 60m, ve skoku do dálky a do výšky. Jako vítěz jsem 

dostal 1. cenu – zavírací nerezový nůž, který mně udělal velkou radost, stále jsem jej 

nosil u sebe, než jsem jej v dospělosti ztratil. Bohužel to byla jedna z posledních       

akcí, neboť 30. listopadu Němci Orla zakázali. “
18

  

Při zákazu Orla byla v Žatčanech uzavřena též orlovna. Po několika intervencích           

u úřadů však byla v březnu následujícího roku budova otevřena a Spolkový dům mohl 

nadále pracovat. Bylo totiž zjištěno, že zákaz se na činnost Spolkového domu 

nevztahoval. Je až s podivem, že poté pořádal Spolkový dům i divadelní představení      

a v roce 1942 dokonce taneční zábavy.  

Na konci roku 1943 proběhla sbírka na umoření zbývajícího dluhu. Vybráno bylo 

31 150 Kč a zbytek dluhu poté činil necelých 10 000 Kč. I zbylé peníze byly brzy 

splaceny.  Poslední splátka dluhu je datována k 24. prosinci 1944. Přemýšlelo se také     

o doladění nedodělků na budově a dostavení některých částí, tyto akce však byly 

odloženy na poválečné roky. 

V říjnu 1944 byla orlovna obsazena německými vojáky, kteří se zde zdrželi do listopadu 

a později, od února 1945 do dubna, se zde usadili zákopníci
19

. Posléze při osvobozování 

Moravy byli Němci 23. dubna na několik týdnů vystřídáni sovětskými vojáky, kteří 

dokonce po odchodu vyplatili jednotě náhradu za propůjčení domu. Ačkoliv ne všechny 

domy v obci přežily osvobozování bez úhony, orlovna měla jen vytlučená okna a 

poškozené vnitřní zařízení.
20

 

 

____________________ 

17 Římskokatolická farnost Újezd u Brna a Žatčany: Duchovní správa žatčanské farnosti [online]. 2013 

[cit. 2015-01-10]. Dostupné z:http://www.farnostujezdubrna.cz/farnosti/zatcany/duchovni-sprava-

zatcanske-farnosti/  

18Vzpomínky pamětníka: Josef Sedláček ze Žatčan, nar. 26. 9. 1932, zazn. 28. 9. 2014 

19 Zákopníci byli mladší občané ze širšího okolí. Zátarasy měly bránit postupu tanků Rudé armády           

k Brnu. 

Vzpomínky pamětníka: Josef Sedláček ze Žatčan, nar. 26. 9.  1932, zazn. 28. 9. 2014 

20Archiv Jednoty Orla v Žatčanech: neinv., nestr. Zápisy ze schůzí Spolkového domu v Žatčanech - 

třebomyslicích 1934 - 1951. 

http://www.farnostujezdubrna.cz/farnosti/zatcany/duchovni-sprava-zatcanske-farnosti/
http://www.farnostujezdubrna.cz/farnosti/zatcany/duchovni-sprava-zatcanske-farnosti/
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4 Orel v Žatčanech po válce 

4.1 Rozmach po válce 

Ihned po skončení druhé světové války se Orel pustil s elánem do nové činnosti. Prvním 

úkolem bylo uvést orlovnu do pořádku, neboť se již blížily žatčanské hody: „Vyvážely 

se slamníky naplněné slámou, která pokrývala parkety s různými drobnými živočichy. 

Pomáhali mladí i starší, a jestli se dobře pamatuji, ještě do hodů byl sál i vymalován 

naším občanem panem Lozartem. Práce organizoval pan řídící učitel Zezula s pomocí 

tehdejšího studenta Gabriela Lauterbacha. Společným úsilím bylo vše včas v naprostém 

pořádku.“ vzpomíná na dění záhy po válce Božena Richterová. 
21

 

V orlovně bývalo každý den po celý rok živo. V letních měsících rozvíjeli orlové lehkou 

atletiku a vždy v neděli po kostele se hrával volejbal - a to i proti nepříliš oblíbenému 

Sokolu. Probíhala také cvičení - především orelské mládeže, na jednu takovou běžnou 

hodinu vzpomíná Josef Sedláček takto: „Když se po válce činnost Orla znovu obnovila, 

byl jsem už v kategorii starších žáků. Chodil jsem do cvičení, které se zahajovalo 

orelskou modlitbou “Požehnej, Bože, orelské práci“ před velkým křížem visícím na 

hlavní stěně sálu. Následovala pořadová cvičení, cvičení na bradlech, na kruzích a na 

žíněnce. Potom přišly na pořad hry, na které jsme se pokaždé těšili. Celí utahaní jsme 

hodinu zakončili pochodem v dvojstupu se zpěvem národních pochodových písní. 

Následoval závěrečný nástup ukončený pozdravem cvičitele: Zdař Bůh, na který jsme 

hromově odpověděli: Zdař“! 
22

 

V zimě bývaly v orelské knihovně v prvním poschodí besídky, každou neděli se hrávalo 

pro děti loutkové divadlo a stolní tenis v sále byl na denním pořádku. Velmi často se 

také nacvičovalo a posléze hrálo divadlo, pořádaly se plesy, hody, martinská zábava, 

dožínky i vinobraní. Pro představu jen v roce 1946 pořádal Orel 10 různých kulturních 

akcí a také nacvičil 8 divadelních představení.
23 

 

____________________ 

21Vzpomínky pamětníka: Božena Richterová, nar. 14. 5. 1930, zazn. 7. 12. 2014 

22Vzpomínky pamětníka: Josef Sedláček ze Žatčan, nar. 26. 9. 1932, zazn. 28. 9. 2014 

23Archiv Jednoty Orla v Žatčanech: neinv., nestr. Protokol Jednoty československého Orla Žatčany - 

Třebomyslice 1941 – 1948. 

Archiv Jednoty Orla v Žatčanech: neinv., nestr. Zápisy ze schůzí Spolkového domu v Žatčanech - 

třebomyslicích 1934 - 1951. 

Vzpomínky pamětníka: Josef Sedláček ze Žatčan, nar. 26. 9. 1932, zazn. 28. 9. 2014 
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4.2 Přístavba a dostavba orlovny 

Nedlouho po osvobození se Orel v Žatčanech pustil také do oprav a plánování dostavby 

orlovny. Na tento záměr již měl našetřeno přes 20 000 Kč a dokonce se jako katolický 

spolek se podílel částkou 10 000 Kč na opravě místního kostela. Na počátku roku 1946 

byla navržena stavba přísálí a dalších přilehlých místností.  

Nevím, z jakých důvodů, ale pro věc se začalo něco podnikat až na jaře roku 1947. 

Odhad financí potřebných k opravě a dostavě orlovny byl 90 000 Kč, stavbou byl 

pověřen pan stavitel Kuda z Brna. Hlavní práce na orlovně proběhly v roce 1947, 

v tomto roce hospodařil Spolkový dům s obratem neuvěřitelných 133 700 Kč. Práce ale 

pokračovaly i další dva roky a oficiálně skončily v zimě roku 1950. Většinu peněz na 

práce měl Orel z vlastních zdrojů, ale musel si i část peněz vypůjčit,  jednalo se celkově 

asi o 40 000 Kč a to, co nebylo v roce 1950 splaceno, se mělo zaknihovat.
24 

4.3 Zrušení Orla po roce 1948 

Orel byl katolický spolek a jako takový se komunistům nelíbil již z principu. Prvním 

krokem bylo odstranění nepohodlných osob z funkcí Orla akčním výborem Orla        

(př. č. 6). Poté se akční výbor usnesl, že 28. března 1948 bude činnost Orla zastavena 

(př. č. 7). V dokumentu je také důrazně upozorněno, že každé zcizení, či zatajení 

majetku Orla je trestné a jediná tělovýchovná organizace v Československu je Sokol. 

Posléze byl ještě v roce 1950 Orel v Žatčanech vymazán ze spolkového katastru
25

       

(Př. č. 8). Jako důvod tohoto opatření byl uveden zánik Orla sloučením se Sokolem, což 

se stalo v celém Československu. 

 

 

____________________ 

24Archiv Jednoty Orla v Žatčanech: neinv., nestr. Pokladní kniha Spolku pro postavení a udržování 

Spolkového domu v Žatčanech – Třebomylicích 1925 – 1950. 

Archiv Jednoty Orla v Žatčanech: neinv., nestr. Zápisy ze schůzí Spolkového domu v Žatčanech - 

třebomyslicích 1934 - 1951. 

Archiv Jednoty Orla v Žatčanech: neinv., nestr. Protokol Jednoty československého Orla Žatčany - 

Třebomyslice 1941 – 1948. 

25Dokument, ve kterém byly evidovány všechny spolky působící v určité oblasti – v tomto případě 

spadající do oblasti Slavkov u Brna.  

Genealogické prameny uložené ve státních okresních archivech (SOkA) a městských archivech. 

Paleografie.org [online]. 2006, 2012 [cit. 2015-03-27]. Dostupné z: 

http://www.paleografie.org/UK/index.php?target=gallery305&mid=319 
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Spolkový dům však zrušen nebyl, protože nevyvíjel tělovýchovnou činnost. Některé 

akce sice i nadále pořádal, ale bylo jich znatelně méně. V roce 1950 byl ještě povolen 

ples a poslední akcí pořádanou pod hlavičkou Spolkového domu byly hody, a ty byly již 

pořádané společně se Sokolem. 

Další ples pro rok 1951 již schválen nebyl a v roce 1952 byl Spolkový dům, tj. Spolek 

pro postavení a udržování spolkového domu v Žatčanech – Třebomyslicích rozpuštěn, 

jelikož jeho existence nepomáhala výstavbě socialismu (Př. č. 9). O dva roky později 

byl i majetek Spolkového domu zestátněn a tím Orel v Žatčanech definitivně zanikl   

(př. č. 10).
26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

26Archiv Jednoty Orla v Žatčanech: neinv., nestr. Zápisy ze schůzí Spolkového domu v Žatčanech - 

Třebomyslicích 1934 - 1951. 
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5 Obnova Orla 

V době uvolnění poměrů v roce 1968 proběhl pokus o obnovu Orla na celostátní úrovni. 

V Žatčanech v tomto roce uspořádali bývalí orlové hody a dožínkovou slavnost, ale poté 

byly snahy o obnovu Orla přerušeny vpádem vojsk Varšavské smlouvy (Př. č. 11). 

Skutečná obnova proběhla až po pádu komunismu. V roce 1990 se místní Orel 

zaregistroval u ústředí Orla v Brně (Př. č. 12) a začalo projednávání o navrácení 

orlovny. V této době oficiálně zanikla organizace Spolkový dům a budova byla tedy  19. 

8. 1992 bezúplatně převedena přímo Orlu (př. č. 13).  

Po navrácení orlovny začaly práce na jejích opravách, protože nebyla v nejlepším stavu. 

Začalo se tedy s pracemi, které si vyžádaly jen několik set tisíc korun – a to hlavně díky 

brigádníkům, kteří se na opravách bezúplatně podíleli. Většina prací proběhla mezi lety 

1999 až 2001 a hlavními změnami jsou kromě drobnějších oprav a rekonstrukcí 

zateplení, plynové vytápění a oprava střechy.(Př. č. 14).  

Orel se také významně podílí politickém životě v obci. Jednak postavením vlastních 

kandidátů do voleb, nebo také úzkou spoluprací s křesťanskými demokraty. Zatím 

všichni porevoluční starostové Žatčan byli členy Orla. 

Orel v Žatčanech je stále aktivní a v současnosti má 115 členů.
27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

27Vzpomínky pamětníka: Josef Sedláček ze Žatčan, nar. 26. 9. 1932, zazn. 28. 9. 2014 

Orel: Orel jednota Žatčany. Orel [online]. 10. 1. 2015 [cit. 2015-01-10]. Dostupné z: 

http://www.orel.cz/?ukaz=jednota&zid=12&jid=12024 
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Závěr 

Již tři roky po skončení první světové války se v Žatčanech-Třebomyslicích rozhodli 

založit křesťanskou tělovýchovnou organizaci Orel. Nejprve se cvičilo ve farské 

stodole, ale tyto prostory byly nedostačující. V roce 1924 se v obci stal farářem Alois 

Svára. Ten se zapojil do spolkového života a několik následujících dekád bylo 

poznamenáno jeho působením. Situace s prostorami se stávala stále méně únosnou,       

a tak byl v obci na popud Aloise Sváry zakoupen v obci dům– bývalý hostinec, který 

byl přebudován na orlovnu. Orel se sice čile rozmáhal, ale ani tyto prostory nebyly 

dostačující. Stavba velmi rychle chátrala a dokonce hrozilo, že spadne. Dalším 

problémem bylo, že si Orel na její koupi půjčil, ale byl schopný splácet sotva úroky 

z dlužné částky.  

V roce 1934 se přes tísnivou finanční situaci postavila nová orlovna. Kupodivu náklady 

na její stavbu byly velmi rychle splaceny a do konce druhé světové války se podařilo 

uhradit i dluhy za koupi bývalého hostince.  

Za druhé světové války byl Orel v celém Protektorátu Čechy a Morava zakázán. Tento 

zákaz se ale nevztahoval na Spolkový dům v Žatčanech – organizaci, která se měla 

starat o orlovnu. Proto se přes všechna příkoří částečně rozvíjela činnost i tehdy. Ke 

konci války se v budově Orla vystřídali nejdříve němečtí vojáci, posléze zákopníci        

a nakonec sovětská armáda. 

Po válce byla dobudována orlovna a začalo podle mého názoru to nejaktivnější období 

žatčanského Orla. Po roce 1948 byl Orel bohužel zakázán a posléze byla v Žatčanech 

znárodněna orlovna. V roce 1968 sice existovaly snahy obnovit činnost Orla, ale 

normalizace je velmi rychle ukončila. Obnova Orla v Žatčanech začala v roce 1990 a o 

dva roky později byla spolku vrácena orlovna a Orel v Žatčanech působí dodnes. 

Historie Orla v Žatčanech ukazuje, jaký vliv mají události 20. století v naší zemi i ve 

světě na existenci jednoho obyčejného tělovýchovného spolku. Dokládá ale také velké 

zapálení místních pro společnou věc, jejich soudržnost a také ochotu jít dále i přes 

zdánlivě nepřekonatelné překážky. Je zde také silně cítit křesťanské pozadí, které má 

jistě svoji zásluhu na dobrém fungování spolku. Je až neuvěřitelné, jak se tato tradice 

udržela a jak se po revoluci opět začal Orel znovu rozmáhat a zájem o něj dodnes 

neochabuje.  

Cílem této práce bylo vytvořit stručnou historii spolku Orel v Žatčanech. Snažil jsem se, 

aby byla přístupná běžnému čtenáři. Práce může posloužit zájemcům o toto téma            

i dnešním členům Orla v Žatčanech k rozšíření informací o činnosti této organizace 

v minulosti. Může být základem pro podrobnější studium této tématiky. Dala by se 

rozšířit o podrobnosti o žatčanském Orlu, nebo by bylo možno zpracovat činnost Orla 

v okolních obcích. 
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